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OPPORTUNITIES

Regional dil aləti, kənd dilçilik vasitəsi, azlıqların
dilləri vasitədir.
Пользовательский поиск

a

e

j

p

1

@

Veb saytların URLləri ingilis dilindədir. Beləliklə, regional dil insanlar bu səhifələrdə sörf
etməkdən tərəddüd edirlər.
1. Problem: Regional dil istifadəçisi hər kəsin köməyi ilə regional veb səhifəsi alır. onda təkrar kömək etməlidir 2.
Həll: Bu yeni üsuldan sonra. o, ünvan barında Klavyeden yalnız 3 düyməni basacaq və Ctrl + Enter düyməsini
basacaq və veb səhifəsini əldə edəcək. Misal: ppooii Ctrl + Enter, kkjjhh.com və s

Avantaj və necə işləyir:
1. Bu kodu veb-saytınıza yapışdırın. Kodu --body-- etiketi ilə qoyun. Yükləyin.
2. Kodunuzu yaptıktan sonra brauzerinizdə bir dəfə veb-saytınızı açın.
3. Veb saytınızı regional dil vasitəsi ilə görəcəksiniz.
4. Adres barda regional dil vasitəsini yazın, məs. ppooii.com və ya (ppooii və Ctrl + Enter), hhggff.com və s.
Klaviatura şəkilinə baxın.
5. İndi veb saytınızı regional dil vasitəsi ilə görürsünüz !!!!!.
6. Region dili aləti, bu kodların daxil olduğu səhifələr üçün işləyir, belə ki, bu kodu Example.com-un maksimum
səhifələrinə yapışdırın.

Sample and code 1
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Tool for development of regional languages people, Rural, Minorities. Regional language tool, Rural
linguistics tool, Minorities languages tool, Level 1:
िहन्दी ਪੰਜਾਬੀ नेप ाली বাংলা മലയാളം मराठी ુજરાતી தமி
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Regional languages tool level 2:
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