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OPPORTUNITIES

Instrument regional de limbă, instrument lingvistic
rural, instrument de limbi minoritare
Пользовательский поиск
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Adresele URL ale site-urilor web sunt în limba engleză. Deci, oamenii de limbă regională se
simt ezitați să navigheze aceste pagini.
1. Problemă: dacă un utilizator de limbă hindi primește pagina hindi cu ajutorul oricui. atunci el trebuie să ajute din nou
și din nou.
2. Soluție: după această nouă metodă. el va apăsa doar orice 3 butoane din tastatură în bara de adrese și Ctrl + Enter
și va primi pagina sa web. Exemplu: ppooii Ctrl + Enter, kkjjhh.com etc.

Avantaj și cum funcționează:
1. Pastrați codul pe site-ul dvs. Inserați codul în eticheta --body--. Încărcați-l.
2. Deschideți site-ul dvs. în browser-ul dvs. o dată după inserarea codului.
3. Veți vedea site-ul dvs. cu un instrument regional de limbă.
4. Introduceți un instrument de limbă regional în bara de adrese, de ex. ppooii.com sau (ppooii și Ctrl + Enter),
hhggff.com etc. A se vedea imaginea de la tastatură.
5. Acum veți vedea site-ul dvs. prin intermediul instrumentului de limbă regională !!!!!.
6. Instrumentul de limbă regională funcționează pentru acele pagini în care paginile conțin acest cod, prin urmare
inserați acest cod în paginile maxime ale example.com.
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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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