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KDEکلینت میکروبلگینگ 
از ● Identi.caپشتیبانی 

از ● Twitter.comپشتیبانی 

از ● Laconicaپشتیبانی 

ی اصلی دهنده :توسعه
مهرداد مومنی–

   http://choqok.gnufolks.org



  

امکانات
پشتیبانی از چند اکانت بطور همزمان●

دادن وضعیت دوستان و جوابها● پشتیبانی از نشان

پشتیبانی کامل از ارسال و دریافت پیغام خصوصی●

پشتیبانی از امکان جستجوی سرویسها●

کوتاه کردن آدرسها هنگام تایپ●

های ● Identicaپشتیبانی از تگها و گروه



  

مشخصات فنی
سازی● : ++Cزبان برنامه

های مورد استفاده● KDE 4و : Qt 4 کتابخانه



  

جستجو



  

تنظیمات



  

توسعه

.منتشر شد(Choqok 0.1) و دو هفته بعد اولین نسخه

● Choqok 0.2منتشر شد) ۱۲ دی(روز کریسمس.
● Choqok وارد مخازن Kubuntu 9.04شد.

● Choqok 0.3ده روز بعد منتشر شد.



  

توسعه
●  Choqok 0.4 منتشر شد) ۲۳ بهمن(بعد از یکماه.

این نسخه در مخازن – موجودUbuntu 9.04 و گویا 
!است

● Choqok 0.5با اسم رمز روز اول فروردین 
.منتشر شد» نوروز«

های قبل بود– از نسخه تر  بهینه ...که خیلی 



  

آینده
ی آن ادامه دارد● !توسعه

مانند پشتیبانی از! امکانات جدیدی در راه است●
...سرویسهای بیشتر



  

Bilbo Blogger



  

نویسی  KDEکلینت وبلگ

سازی : ++Cزبان برنامه

های  ی کتابخانه Kblogاز جمله KDE  برپایه

http://bilbo.gnufolks.org

دهندگان :توسعه
مهرداد مومنی●
گلناز نیلیه●



  

امکانات
Wordpress پشتیبانی از سرویسهای پرکاربرد ●

Blogspotو 

MetaWeblog پرکاربرد API پشتیبانی از دو ●
MovableTypeو 

به همراهWYSIWYG دارای ویرایشگر ●
HTMLویرایشگر 



  

امکانات
نویس/امکان ایجاد● ویرایش و حذف پست و پیش

کردن محلی● ذخیره

با قالب وبلگ، پیش از ارسال● نمایش پست،  پیش
پست

امکان آپلود فایل به وبلگ●



  

امکانات



  

توسعه
۲۱ مهرماه ۸۷ شروع کدنویسی پروژه●

● Bilbo 0.9برنامه در ی عمومی  اولین نسخه
با اسم رمز  Bag End تاریخ ۱۶ فروردین ۸۸ 

.منتشر شد



  

آینده
...هنوز در ابتدای یک راه دراز است ●

ی ● .تا چند ماه دیگر منتشر خواهد شد1.0 نسخه



  

MDicدیکشنری چند زبانهی 

:توسعهدهندگان

مهرداد مومنی●
مجید رمضانپور●

     http://mdic.sf.net



  

مشخصات فنی
سازی● : ++Cزبان برنامه

ی مورد استفاده● : Qt 4کتابخانه



  

امکانات
زمینه و نشان دادن معنی عبارات● ماندن در پس

انتخاب شده

تلفظ عبارات●

ی جستجو● تاریخچه

یاب املیی● غلط

ی جستجو به روشهای مختلف● نمایش نتیجه



  

توسعه
شروع پروژه تیرماه ۱۳۸۶●

) : ۱۳MDic فروردین ۸۷(اولین انتشار عمومی ●
 0.4.41

●MDicConv  0.2.5  0.2.6
) : ۱MDic 0.6.1 مرداد ۸۷(دومین انتشار ●

) : ۲MDic 0.6.3 آذر ۸۷(سومین انتشار ●



  

تنظیمات عمومی



  

تنظیمات دیکشنریها



  

تبدیل دیکشنریها
ا● ب امکان تبدیل دیکشنری از فرمتهای مختلف 

PyGlossaryیا MDicConv استفاده از 

                                                              PyGlossaryسعید رسولی



  

تنظیمات تلفظ
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