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OPPORTUNITIES

Serbisyong wika ng rehiyon, tool sa lingguwistika
sa rural, tool ng mga wika ng minoridad
Пользовательский поиск
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Ang mga URL ng mga website ay nasa Ingles. Kaya, ang mga tao sa wika sa rehiyon ay nagaatubili na mag-surf sa mga pahinang ito.
1. Problema: Kung ang isang gumagamit ng wika Hindi makakakuha ng Hindi webpage sa tulong ng sinuman.
pagkatapos ay kailangan niyang tulungan muli at muli.
2. Solusyon: Matapos ang bagong paraan. siya ay pindutin lamang ang anumang 3 na pindutan mula sa keyboard sa
address bar at Ctrl + Enter at makakakuha siya ng kanyang webpage. Halimbawa: ppooii Ctrl + Enter, kkjjhh.com
atbp.

Advantage at kung paano ito gumagana:
1. Mag-paste upang mag-code sa iyong website. Ilagay ang code sa tag na --body--. I-upload ito.
2. Buksan ang iyong website sa iyong browser nang isang beses matapos i-paste ang code.
3. Makikita mo ang iyong website gamit ang panrehiyong tool sa wika.
4. I-type ang tool sa wika sa rehiyon sa address bar. ppooii.com o (ppooii at Ctrl + Enter), hhggff.com atbp Tingnan
ang larawan ng keyboard.
5. Ngayon makikita mo ang iyong website sa pamamagitan ng panrehiyong tool sa wika !!!!!.
6. Gumagana ang tool sa wikang rehiyon para sa mga pahinang iyon kung saan ang mga pahina ay kinabibilangan ng
code na ito, kaya i-paste ang code na ito sa mga maximum na pahina ng Example.com.

sample at code 1

32x32 px

<script
type="text/j
avascript">
<!-sccc = "pub-

sample at code 2

sample at code 3

16x16 px

24x24 px

<script
type="text/j
avascript">
<!-sccc = "pub-

<script
type="text/j
avascript">
<!-sccc = "pub-
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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

లుగు  اردوಕನ ಡ Català Česky Dansk English Español

Français  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔIndonesia Italiano Nederlands 日 本 語 한국어 Polski Português Русский Româna Suomi
Svenska Türkçe Українська
Regional languages tool level 2:

Tiếng Việt 中 文 Filipino Afrikaans Kreyòl Ayisyen Azərbaycanca Беларуская Български Cymraeg Eesti
Ελληνικά Euskara Galego Hrvatski Íslensku  עבריתjavanese  ﻛﻮردیLatviesu lëtzebuergesch Македонски
Melayu Norsk Shqip slovenský Српски Sunda Kiswahili ไทย አማርኛ Corsu Gaeilge 文 言 Hawaiʻi Հայերեն
ភាសាែខរ Malti Монгол ဗမာစာ O'zbek  ﭘ ﺘﻮ ﭘﻨﺠﺎﺑﯽҚазақша

ංහල тоҷикӣ Latine Lietuviškai Malagasy Maori

Nyanja Samoan Gàidhlig na h-Alba  ﺳﻨﮅيSlovenščina Sohna Somali Sotho e ka boroa Westfrisian IsiXhosa
Кыргызча Lao Igbo Magyar Hmoob ქართული Cebuano Zulu Hausa Esperanto Chichewa Bosanski Yorùbá
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