ﺑﻮﻣﯽ ﺳ ﺎزی ﮐ ﺎﻣ ﭙﻮ ﻧ ﻨ ﺖ ﻫ ﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای  - DevExpressﺑ ﺨﺶ ا ول
) ﻧﺴ ﺨﻪ ﭼ ﺎﭘﯽ(

 ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزی ﮐﺎﻣﭙﻮﻧﻨﺖ ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای  - DevExpressﺑﺨﺶ دومﺳﻼم ﺧﺪﻣﺖ ﻫﻤﻪ ITPROﻫﺎی ﻋﺰﯾﺰ  ،اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎﻣﭙﻮﻧﻨﺖ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ  DevExpressﺑﺮ ﻫﯿﭽﯿﮏ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﺎن
ﺣﺮﻓﻪ ای ﭘﻮﺷـﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﺟﺮات و اﻃﻤﯿﻨـﺎن ﺧـﺎﻃﺮ ﮐﺎﻣـﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺳـﺮﻋﺖ ،ﻗـﺪرت و ﮔﺮاﻓﯿﮏ آن در ﻣﺒﺤﺚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴـﯽ ﯾﺎد ﮐﺮد.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻣﯽ داﻧﯿـﺪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع آﺑﺠﮑﺘﻬﺎی ﺑﺴـﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ )ﻫﻢ در ﺳـﻄﺢ وب و ﻫﻢ در ﺳـﻄﺢ وﯾﻨﺪوز ﻓﺮم و دﺳـﮑﺘﺎپ( ﺑﺮای
ﺗﻮﺳـﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازآﻧﻬﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی در ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺑﺘﺪا ﻗﺼﺪ دارم ﺑﺮای دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺑﺰار ﺣﺮﻓﻪ ای را ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﭘﺮداﺧﺘﻪ و در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺑﻌـﺪی در ﻣﻮرد ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزی اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎﻣﭙﻮﻧﻨﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﻢ داد !!.ﻧﮑﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﮑﻪ ،اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺴـﺨﻪ ﻫﺎی ﻗﺒﻞ از  2015ﻣﯿﺒﺎﺷـﺪ و در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺑﻌـﺪی ﻣﺮوری ﺑﺮ  DevExpress15.2.9را ﮐﻪ ﺗـﺎ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾـﺦ )اردﯾﻬﻬﺸﺖ (1395
آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ اﺻﻠﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺸﯿﺪ.

ا ز ﻋ ﻤﺪه ﻣ ﺰ اﯾ ﺎ ی ا ﺳﺘ ﻔ ﺎده ا ز اﯾ ﻦ ﻣ ﺠ ﻤ ﻮﻋ ﻪ ﻣﯽ ﺗ ﻮ ا ن ﺑ ﻪ ﻣ ﻮ ارد زﯾ ﺮ ا ﺷ ﺎره ﻧ ﻤ ﻮد :
داﺷﺘﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﮑﯿﺠﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای،ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﻄﻮر ﯾﮑﺠﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺧﻮد.
ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی و ﺣﺮﻓﻪ ای در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ.
اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از .Touch
ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﺣﺪود  50اﺳﮑﯿﻦ ﻣﺘﻔﺎوت و زﯾﺒﺎ.
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻣﭙﻮﻧﻨﺖ ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻠﺮﯾﮏ.
ﻟﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﻓﺮﻣﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﻮﻧﻨﺖ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻠﺮﯾﮏ.
 DataGridﺑﺴﯿﺎر ﺣﺮﻓﻪ ای و ﻣﻨﻌﻄﻒ ﮐﻪ در ﻫﭽﮑﺪام از ﮐﺎﻣﭙﻮﻧﻨﺖ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی رﻗﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن ﻣﺸﺎده ﻧﻤﯿﺸﻮد.
دارای اﺑﺰار رﺳﻢ اﻧﻮاع ﻧﻤﻮدار و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮم ﻃﺮاح ﻧﻤﻮدار ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ و ﮐﺎﺑﺮﭘﺴﻨﺪ.
دارای اﺑﺰار ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻧﻮاع داﺷﺒﻮردﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ.
اﻧﻮاع ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روی داده ﻫﺎ.
اﻣﮑﺎن ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺳﺎزی ﮐﻠﯿﻪ آﺑﺠﮑﺘﻬﺎ در ).(Designe Time & Run Time
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﭼﻨﺪ زﺑﺎﻧﻪ.

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﭼﻨﺪ زﺑﺎﻧﻪ.
ﮐﺎﻟﻨﺪارﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎز زﯾﺒﺎ و ﺣﺮﻓﻪ ای در ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ).(Touch – Standard- Vista
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی .Metro UI
دارای ﮐﺎﻣﭙﻮﻧﻨﺖ  Schedulerﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی و ﻋﺎﻟﯽ.
در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن  Full Sourceﮐﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﺳﺘﻮﻣﺎﯾﺰ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ.
راﻫﻨﻤﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺼﻮرت  – online – OffLineو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﻮزش ﺗﺼﻮﯾﺮی اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﯿﻪ آﺑﺠﮑﺘﻬﺎ در ﯾﻮﺗﯿﻮب.
دﻣﻮﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮع در ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺼﻮرت .Open Source
و ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

ا ز ﻋ ﻤﺪه ﻣﻌ ﺎﯾﺐ آ ن ﻣﯿﺘ ﻮ ا ن ﺑ ﻪ ﻣ ﻮ ارد زﯾ ﺮ ا ﺷ ﺎره ﻧ ﻤ ﻮد :
ﻋﺪم ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺎﻟﻨﺪارﻫﺎ )و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺰارﺷﺎت ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺮوﮐﺎر دارﻧﺪ ( از ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻤﺴﯽ.
ﻋﺪم ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ  RTLدر وﯾﻨﺪوز ﻓﺮم )ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻄﻮر ﺿﻌﯿﻔﯽ در ﻧﺴﺨﻪ  15در ﺗﻌﺪادی از ﮐﺎﻣﭙﻮوﻧﺖ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه(
دارا ﺑﻮدن ﮐﺎﻣﭙﻮﻧﻨﺖ  RichTextboxﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی ﮐﻪ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮده وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ  RightToLeftرا ﺳﺎﭘﻮرت ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ.
ﻋﺪم ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮔﺰارﺷﺎت  Exportﺷﺪه از .RTL
ﻋﺪم ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺰارﺷﺎت از .RTL
ﻋﺪم ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ  Report Designerو آﺑﺠﮑﺘﻬﺎی ﮔﺰارش ﺳﺎزی از .RTL
و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ در ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ...

در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﭘﺮﺳـﺶ و ﭘﺎﺳـﺦ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳـﺌﻮاﻻت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ذﻫﻦ ﺷـﻤﺎ ﺧﻮاﻫـﺪ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﯿﭙﺮدازم و در ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﻖ رو ﮐﻤﯽ
ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﺎﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺸﯿﺪ.
ﺳ ﺌﻮ ال  :ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ اﺑﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ را ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟
ﭘﺎﺳ ﺦ  :در ﺳﺎل  2013ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻣﭙﻮﻧﻨﺖ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﻮس در ﺣﯿﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺒﺎرداری)ﺧﺎص( ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ  Mergeﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت در ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮﯾﺪ ﺑﺮﺧﻮردم .درﺳﺎﻟﻬﺎی ﻗﺒﻞ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻓﺮﻣﺘﻬﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸـﯽ ﮔﺮﯾﺪ را در
 VB6را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ا ﮐﺘﯿﻮﯾﮑﺲ  MshFlexGridاﻧﺠﺎم داده ﺑﻮدم )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ( :

وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺴـﺘﺠﻮﻫﺎی ﺑﺴـﯿﺎر ﺑﺮای ﻧﺴـﺨﻪ دات ﻧﺘﯽ ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺮﯾﺪی ،ﻫﯿﭻ ﮐﺎﻣﭙﻮﻧﻨﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
 Gridﻗﻮی و ﮐﺎرﺑﺮدی ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﮐﻠﯿﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻦ در ﺳﺮﺗﺎﺳـﺮ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎم ﺑﺎﺷﺪ را ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدم .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ از  DevExpressاﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎﻣﭙﻮﻧﻨﺖ ﭼﺸـﻤﮕﯿﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴـﯽ )ﺳـﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺘﻪ ای( را ﻣﺠـﺬوب ﺧﻮد
ﻣﯿﮑﺮد وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﺴﺨﻪ  13.1آن زﻣﺎن در ﻣﺒﺤﺚ  RTLو ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻤﺴـﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﺎن ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن را در اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دوﺳﺖ
داﺷﺘﻨﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﺎ ﮐﺎم ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد .در آن ﺳﺎل ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ را ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزی ﮐﺮده و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﻢ.

ﺑﯿﻦ  8-7ﻣﺎه ﺑﺮای آن زﻣﺎن و اﻧﺮژی ﺻﺮف ﮐﺮدم ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪم ﺑﯿﺶ از  %90آن را ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻤﺴﯽ )ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ
ﻣﯿﻼدی( و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ  RTLﮐﺮدن آﺑﺠﮑﺖ ﻫﺎ ﺳﺎزﮔﺎر ﮐﻨﻢ.

ﺳ ﺌﻮ ال  :دﻟﯿﻞ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮدن اﻧﺠﺎم ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزی اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭼﻪ ﺑﻮد؟
ﭘﺎﺳ ﺦ  :در اﯾﺘـﺪا ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﻗﺼﺪ ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزی و ﺟﺪاﺳﺎزی ﮐﺎﻣﭙﻮﻧﻨﺖ ﮔﺮﯾﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  DevExpress13.1را داﺷﺘﻢ وﻟﯽ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺳﻮرس آن و
ﭼﻨﺪ روز ﻣﺮور ﺳﻮرس ﮐﺪﻫﺎی آن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ اﺳـﻤﺒﻠﯽ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﺷـﮑﻞ وﺣﺸﺘﻨﺎ ﮐﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ
ﻫﺮ اﺳﻤﺒﻠﯽ در ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ اﺳﻤﺒﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﺰرﯾﻖ و در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﭘﺮاﮐﻨﺪه ای از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ وﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﻤﺒﻠﯽ ﺳﻮم ﻫﻢ
ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﻣﯽ در ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ اﺳﻤﺒﻠﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد واﻟﯽ آﺧﺮ...

ﺑ ﻨ ﺎﺑ ﺮ اﯾ ﻦ ﻧﺘﯿ ﺠ ﻪ ﻣﯿ ﮕﯿ ﺮﯾ ﻢ ﮐ ﻪ ﺑ ﺮ ا ی ﺑ ﻮ ﻣﯽ ﺳ ﺎ ز ی اﯾ ﻦ ﻣ ﺠ ﻤ ﻮﻋ ﻪ :
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ داﺷﺖ وﮔﺮﻧﻪ  %100ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪه ای ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد.
ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ زﺑﺎن ﺳﯽ ﺷﺎرپ و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ و اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻤﺒﻠﯽ ﻫﺎ در دات ﻧﺖ.
ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻧﻔﺎﻫﯿﻢ ﺷﯽ ﮔﺮا و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ از .Windows Api
زﻣﺎن و اﻧﺮژی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺑﺰار از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ ﻣﯿﮕﯿﺮد.
ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺟﻬﺖ اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﻫـﺎی اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐـﺎﻣﭙﻮﻧﻨﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﮔﺎر ﺷـﺪه ﺑﺎ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳـﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت و

ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺟﻬﺖ اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﻫـﺎی اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐـﺎﻣﭙﻮﻧﻨﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﮔﺎر ﺷـﺪه ﺑﺎ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳـﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت و
دﻣﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً در )^اﯾﻨﺠﺎ( ﻗﺮار داده ام ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ در روزﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ در ﺧﺪﻣﺖ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮاﻫﻢ
ﺑﻮد.
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻌﺪی در ﺧﺼﻮص  DevExpress15.2.9و ﻧﻮاﻗﺺ ﻣﻮﺟﻮد آن ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﺎن ﻓﺎرﺳـﯽ زﺑﺎن و رﻓﻊ آﻧﻬﺎ در ﻫﻤﯿﻦ وب ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﺎﺷﯿﺪ.ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻣﻄﻠﺐ اﺻﻠﯽ

