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เมนู

PopThai แปลศัพท 3 ภาษา ในหนาเว็บเพจ

· หนาแรก
· เว็บบอรด
· ยอดนิยม
· เกี่ยวกับเรา
· แกลลอรี่
· สมาชิก
· สงขาว
· ขาวเกา
· ติชม
· พีดีเอเวอรชั่น

จริงๆแลวบริการ PopThai ของ Longdo Dictionary Project นั้นเปดใหใชมาพักใหญ
แลว แตผมเพิ่งจะไปเห็น ใครที่ประสบปญหาแปลศัพทในหนาเว็บเพจไมออก ทั้งภาษา
อังกฤษ เยอรมัน และญี่ปุน นาจะลองใชบริการของเขาดูครับ

ทานยังไมไดลงทะเบียนเปน
สมาชิก หากทานตองการ
กรุณาสมัครฟรีไดที่นี่
คนใน
KnowMoreTech.com

ล็อกอิน

คะแนนเฉลี่ย: 3.90
จํานวนผูลงคะแนน: 22

เปนบริการที่คลายๆกับ ภาษิต ของเนคเทค และ Babel Fish ของ AltaVista แตแทนที่จะแปลศัพท
ทั้งหนา PopThai จะใชวิธีแทรกคําแปลไว เมื่อนํา mouse cursor ไปวางอยูเหนือศัพทคําใด ก็จะมี
กลองคําแปล pop up ขึ้นมา ซึ่งจะมาจาก dictionary หลายๆตัว
นอกจากนี้ยังมี tool อีกหลายๆอยางสําหรับติดตั้งกับ web browser เพื่อชวยใหใชงาน dictionary
และ PopThai ไดสะดวกยิ่งขึ้น

ต คลิ้กขวาแลวเลือก Longdo Search
z Longdo Context Menu for Mozilla ทํางานเหมือนกับของ Context Menu ของ IE
z Mycroft search plug-ins for Mozilla/Firefox เพิ่ม Longdo search box ลงใน

Mozilla/Firefox

Security Code:
Type Security Code
เขาสูระบบ
ถาทานยังไมไดเปนสมาชิก?
ทานสามารถ สมัครไดที่นี่ ใน
การเปนสมาชิก ทานจะได
ประโยชนจากการตั้งคาสวนตัว
ตางๆ เชน ฉากหรือพื้น
โปรแกรม คาอานความคิดเห็น
และการแสดงความเห็นดวย
ชื่อทานเอง

โปรดสละเวลาให
คะแนนสําหรับบทความ
นี้:
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Cast my Vote!

ชื่อเรียก
รหัสผาน

อินเตอรเน็ต
· เสนอขาวโดย karin

คะแนนของบทความ

z Longdo Toolbar for Internet Explorer ทํางานคลายกับ Google Toolbar
z Longdo Context Menu for Internet Explorer ใชสําหรับคนหาความหมายคําศัพทที่ไฮไล

คนหา

· ขอมูลเพิ่มเติม

เรื่องที่นิยมอานมาก
สุด อินเตอรเน็ต:
PopThai แปลศัพท 3
ภาษา ในหนาเว็บเพจ

ใครออนไลนอยูบาง
ขณะนี้มี 23 บุคคลทั่วไป และ
0 สมาชิกเขาชม

ขอมูลเชื่อมโยงที่
เกี่ยวของ

สําหรับใครที่ใชโทรศัพทมือถือที่มี J2ME ในเครื่องแตไมสามารถอานภาษาไทยได เชน Nokia
7210, 6100, 3650 หรือจะเปนมือถือในญี่ปุน ก็มีโปรแกรมชื่อ SimpleThai ที่เปน web browser ตัว
เล็กๆ แตใชงานไดดี เอาไวใชดูเว็บภาษาไทย และใชงาน Longdo Dictionary ได
เห็นโปรแกรมดีๆพัฒนาเพื่อคนไทยอยางนี้ เลยอยากชวยโปรโมทใหเขาหนอย ใชแลวเปนยังไง เขา
ไปติชมไดที่ Longdo Yahoo! Groups และ SimpleThai Forum ไดเลยครับ

สวนเพิ่ม
หนาเอกสาร
สําหรับเครื่องพิมพ

ติดประกาศ จันทร 28 มิ.ย. 04@ 23:40:09 ICT โดย karin
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ความคิดเห็นที่แสดงนี้เปนของเปนของผูลงประกาศ. ทางเว็บไซต ไมขอรับผิดชอบในเนื้อหาเหลานี้.
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ผูไมลงทะเบียน ไมมีสิทธิ์แสดงความเห็น , โปรด ลงทะเบียน
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Gulf
Hurricane
Relief
Help Support
Health Clinics
Providing
Critical Aid to
Evacuees.
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