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PopThai แปลศัพท 3 ภาษา ในหนาเว็บเพจ

จริงๆแลวบริการ PopThai ของ Longdo Dictionary Project น้ันเปดใหใชมาพักใหญ
แลว แตผมเพ่ิงจะไปเห็น ใครท่ีประสบปญหาแปลศัพทในหนาเว็บเพจไมออก ท้ังภาษา
อังกฤษ เยอรมัน และญ่ีปุน นาจะลองใชบริการของเขาดูครับ 

 
 
 
เปนบริการท่ีคลายๆกับ ภาษิต ของเนคเทค และ Babel Fish ของ AltaVista แตแทนที่จะแปลศัพท
ท้ังหนา PopThai จะใชวิธีแทรกคําแปลไว เมื่อนํา mouse cursor ไปวางอยูเหนือศัพทคําใด ก็จะมี
กลองคําแปล pop up ข้ึนมา ซ่ึงจะมาจาก dictionary หลายๆตัว 

นอกจากนี้ยังมี tool อีกหลายๆอยางสําหรับติดต้ังกับ web browser เพื่อชวยใหใชงาน dictionary 
และ PopThai ไดสะดวกยิ่งขึ้น  

Longdo Toolbar for Internet Explorer ทํางานคลายกับ Google Toolbar  
Longdo Context Menu for Internet Explorer ใชสําหรับคนหาความหมายคําศัพทท่ีไฮไล
ต คล้ิกขวาแลวเลือก Longdo Search  
Longdo Context Menu for Mozilla ทํางานเหมือนกับของ Context Menu ของ IE  
Mycroft search plug-ins for Mozilla/Firefox เพิ่ม Longdo search box ลงใน 
Mozilla/Firefox  

สําหรับใครที่ใชโทรศัพทมือถือท่ีมี J2ME ในเครื่องแตไมสามารถอานภาษาไทยได เชน Nokia 
7210, 6100, 3650 หรือจะเปนมือถือในญ่ีปุน ก็มีโปรแกรมชื่อ SimpleThai ท่ีเปน web browser ตัว
เล็กๆ แตใชงานไดดี เอาไวใชดูเว็บภาษาไทย และใชงาน Longdo Dictionary ได  

เห็นโปรแกรมดีๆพัฒนาเพื่อคนไทยอยางนี้ เลยอยากชวยโปรโมทใหเขาหนอย ใชแลวเปนยังไง เขา
ไปติชมไดท่ี Longdo Yahoo! Groups และ SimpleThai Forum ไดเลยครับ  
  
ติดประกาศ จันทร 28 มิ.ย. 04@ 23:40:09 ICT โดย karin 
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ความคิดเห็นท่ีแสดงนี้เปนของเปนของผูลงประกาศ. ทางเว็บไซต ไมขอรับผิดชอบในเนื้อหาเหลาน้ี.

ผูไมลงทะเบียน ไมมีสิทธิ์แสดงความเห็น , โปรด ลงทะเบียน 
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