
ကဲ “VoiceTra” ျဖင့္ ကမၻာေပၚမွ လူေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ စကားေျပာၾကရေအာင္

ေျပာလိုက္ေသာအေၾကာင္းအရာကို 
နိုင္ငံျခားဘာသာစကားသို႔ ဘာသာျပန္ဆိုမည္။

ကမၻာေပၚမွ ဘာသာစကား ၃၁ မ်ိဳးျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးပါသည္။

ေျပာလိုက္ေသာအေၾကာင္းအရာကို 
နိုင္ငံျခားဘာသာစကားသို႔ ဘာသာျပန္ဆိုမည္။

ကမၻာေပၚမွ ဘာသာစကား ၃၁ မ်ိဳးျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးပါသည္။

အခမဲ့
Application

Google Play Logo ၊ Google Play ၊ Android သည္ Google Inc. ၏ အမွတ္တံဆိပ္ သုိ႔မဟုတ္ မွတ္ပုံတင္အမွတ္တံဆိပ္ ျဖစ္သည္။
Apple ၊ Apple Logo ၊ iPad ၊ iPhone ၊ iPod Touch သည္ အေမရိကန္ ႏွင့္ အျခားေသာနုိင္ငံတုိင္းတြင္ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ Apple Inc. ၏ အမွတ္တံဆိပ္ ျဖစ္သည္။
iPhone အမွတ္တံဆိပ္သည္ Aiphone Co., Ltd ၏ လုိင္စင္အရ အသံုးျပဳလၽွက္ရွိပါသည္။ App Store သည္ Apple Inc. ၏ Service Mark ျဖစ္ပါသည္။
VoiceTra သည္ NICT ၏ မွတ္ပုံတင္အမွတ္တံဆိပ္ ျဖစ္ပါသည္။
အျခားေသာကုန္ပစၥည္းအမည္ စသည္မွာ ကုမၸဏီအသီးသီး၏ အမွတ္တံဆိပ္ သုိ႔မဟုတ္ မွတ္ပုံတင္အမွတ္တံဆိပ္ ျဖစ္ပါသည္။

・ 

・

・
・

Shopping သြားရာတြင္

ဘူတာ႐ုံတြင္ ဟုိတယ္တြင္

ေဆး႐ုံတြင္

ခရီးသြားရာတြင္အလြန္အသံုးဝင္ေသာစကားေျပာမ်ား

ခရီးသြားရာတြင္အလြန္အသံုးဝင္ေသာစကားေျပာမ်ား

“VoiceTra” သည္ စကားေျပာလိုက္မည္ဆိုလၽွင္ နိုင္ငံျခားဘာသာစကားသုိ႔ ဘာသာျပန္ဆုိေပးေသာ 
အသုံးျပဳရလြယ္ကူသည့္ အသံဘာသာျပန္ Application ျဖစ္ပါသည္။ 

ဤ Application သည္ သတင္းႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးသုေတသနအဖြဲ႕ (NICT) ၏ သုေတသနရလဒ္ျဖစ္သည့္ 
အသံသေဘာေပါက္နားလည္မႈ၊ ဘာသာျပန္ဆိုမႈ၊ အသံေပါင္းစပ္နည္းပညာတို႔ကို အသုံးျပဳထားပါသည္။

ဆူရွီဆိုင္တြင္

http://voicetra.nict.go.jp/

ဘာသာစကားေပါင္းမ်ားစြာပါဝင္ေသာ အသံဘာသာျပန္ Application

ေျပာလိုက္ေသာအေၾကာင္းအရာကို 
နိုင္ငံျခားဘာသာစကားသို႔ ဘာသာျပန္ဆိုမည္။

ကမၻာေပၚမွ ဘာသာစကား ၃၁ မ်ိဳးျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးပါသည္။

ေျပာလိုက္ေသာအေၾကာင္းအရာကို 
နိုင္ငံျခားဘာသာစကားသို႔ ဘာသာျပန္ဆိုမည္။

ကမၻာေပၚမွ ဘာသာစကား ၃၁ မ်ိဳးျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးပါသည္။

အျခားဆိုဒ္ ရွိပါသလား။

ေနာက္ရထားက
ဘယ္အခ်ိန္ပါလဲ။

အာနာေဂါ့ (ငါးနာမည္)
ေပးပါ။

ကိုယ္နည္းနည္းပူေနပါတယ္။

Check in က
ဘယ္ႏွစ္နာရီပါလဲ။

iOS 8.0 ႏွင့္ ေနာက္ပိုင္း။ iPhone ၊ iPad ႏွင့္ iPod touch တို႔တြင္လည္း အသုံးျပဳနိုင္ပါသည္။
Android OS 4.1 ႏွင့္ ေနာက္ပိုင္း။ 
*အထက္ေဖာ္ျပပါေမာ္ဒယ္အားလုံးတြင္ VoiceTra ကို အံဝင္ခြင္က်အသုံးျပဳနိုင္သည္ဟု အာမမခံပါ။

 (ဧၿပီ ၂၀၁၇ မွ ယခုလက္ရွိ)ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ ေမာ္ဒယ္အမ်ိဳးအစား
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နားလည္လြယ္ေသာ သံုးစြဲနည္း

ဘာသာျပန္ဆိုေပးနိုင္ေသာ ဘာသာစကားမွာ ၃၁ မ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။*

ဘာသာျပန္ဆိုေပးနိုင္ေသာ ဘာသာစကား ၃၁ မ်ိဳး

20170701

VoiceTra အသံုးျပဳရာတြင္ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္၍ Data သံုးစြဲမႈကုိ လုိအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ၎အင္တာနက္သံုးစြဲခမွာ သံုးစြဲသူမွ က်ခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။ Wireless LAN သုိ႔မဟုတ္ 
ႀကိဳးျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္ သံုးစြဲမႈမ်ားအတြက္လည္း သံုးစြဲနိုင္ပါသည္။ ျပည္ပတြင္ Roaming ျဖင့္ သံုးစြဲပါက အင္တာနက္သံုးစြဲခမွာ ပုိမိုျမင့္တက္ျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္နိုင္ပါသည္။ အထူးသတိျပဳပါ။
VoiceTra သုိ႔ ထည့္သြင္းလုိက္ေသာအသံႏွင့္စာသားအပါအဝင္ ဘာသာျပန္ဆိုမႈရလဒ္၊ ဖုန္းေမာ္ဒယ္အမ်ိဳးအစား (ဖုန္း ID)၊ သံုးစြဲသူႏွင့္ VoiceTra ဆာဗာအၾကား ခ်ိတ္ဆက္သုံးစြဲမႈျဖစ္စဥ္မ်ား ႏွင့္ 
အသံုးျပဳသူ၏ တည္ေနရာအခ်က္အလက္ (ေအာက္တြင္ သံုးစြဲသူ Data ဟု ေဖာ္ျပပါမည္။) တုိ႔ကို NICT ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိေသာ VoiceTra ဆာဗာတြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
အစမ္းသံုးစြဲမႈမ်ားအတြက္ ဘာသာျပန္ဆုိျခင္းျပဳလုပ္ေပးနုိင္ရန္ ထည့္သြင္းလုိက္ေသာအသံ၊ စာသား ႏွင့္ ဘာသာျပန္ဆိုမႈရလဒ္မ်ားကုိ နုိင္ငံျခားရိွသုေတသနအဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူထံသုိ႔ ေပးပုိ႔ပါသည္။ 
NICT သည္ သံုးစြဲသူ Data မ်ားကုိ အသံဘာသာျပန္ဆုိမႈ ပုိမိုတုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ သံုးစြဲသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ 
ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာႏွင့္ဆုိင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုႏွင့္ဆုိင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ စီးပြားေရးအရလၽႇိဳ႕ ဝွက္ထားရမည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ လူထုသို႔မေဖာ္ျပလုိေသာ အေၾကာင္းအရာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ VoiceTra သုိ႔ ထည့္သြင္းေရးသားျခင္းမျပဳပါရန္။
VoiceTra သံုးစြဲမႈစည္းမ်ဥ္းတြင္ သတ္မွတ္ထားသည္ျဖစ္ေစ၊ သတ္မွတ္မထားသည္ျဖစ္ေစ VoiceTra သံုးစြဲျခင္းျဖင့္ တစ္စုံတစ္ရာ ထိခိုက္နစ္နာမႈျဖစ္ပြားခဲ့ပါက NICT မွ လံုးဝတာဝန္ယူမည္မဟုတ္ပါ။ 
NICT သည္ ဂ်ပန္ႏွင့္ နုိင္ငံအသီးသီး၊ ေဒသအသီးသီးတြင္ VoiceTra သံုးစြဲမႈမွာ တရားဝင္ျဖစ္သည္ဟု အာမခံခ်က္မေပးပါ။
 ျပင္ဆင္မႈ စသည္တုိ႔အတြက္ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားျခင္းမရွိဘဲ ဝန္ေဆာင္မႈရပ္ဆုိင္းျခင္းမ်ား ရွိနိုင္ပါသည္။
VoiceTra ကုိ အထူးသျဖင့္ VoiceTra ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ အကဲျဖတ္ရန္၊  VoiceTra ၏ အသံုးဝင္မႈကုိ စစ္တမ္းေကာက္ယူရန္၊  VoiceTra ၏ မွန္ကန္ခိုင္မာမႈကို သက္ေသျပရန္ အစရွိသည့္ 
သ႐ုပ္ျပစမ္းသပ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အမ်ားျပည္သူသုိ႔ သံုးစြဲေစျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဝန္ေဆာင္မႈကာလကို အတိအက်သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိသည့္အျပင္ 
ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားျခင္းမရွိဘဲ ဝန္ေဆာင္မႈရပ္ဆုိင္းျခင္းမ်ား ရိွနိုင္ပါသည္။
VoiceTra ကုိ စီးပြားေရးအတြက္ အသံုးခ်မႈ၊ တစ္ဦးခ်င္းသံုးစြဲမႈေဘာင္ကုိေက်ာ္လြန္သည့္ သံုးစြဲမႈ စသည္တုိ႔အတြက္ ရည္ရြယ္စဥ္းစားထားျခင္းမဟုတ္ပါ။ နည္းပညာအား စီးပြားေရးအရ 
သံုးစြဲမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြက္ NICT သုိ႔ ဆက္သြယ္နိုင္ပါသည္။

★

VoiceTra သုိ႔ စကားေျပာလုိက္ပါ။ VoiceTra သည္ ေျပာလုိက္ေသာဘာသာစကားမွ အျခားဘာသာစကားတစ္ခုသုိ႔ 
ဘာသာျပန္ဆုိပါမည္။ Download ႏွင့္ အသံုးျပဳမႈ အားလံုးမွာ အခမဲ့ျဖစ္ပါသည္။*
*ဤ Application အသံုးျပဳရာတြင္ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္၍ Data သံုးစြဲမႈကုိ လုိအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ၎အင္တာနက္သံုးစြဲခမွာ သံုးစြဲသူမွ ကုန္က်ခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ရိုးရွင္းၿပီး အသံုးျပဳရလြယ္ကူပါသည္။
သံုးစြဲနည္းကုိ ေဖာ္ျပထားသည့္အတြက္ သံုးစြဲသူမ်ား အလြယ္တကူနားလည္ 
အသံုးျပဳနုိင္ပါသည္။

ဘာသာျပန္ဆုိမႈရလဒ္ကုိ မိခင္ဘာသာစကားသုိ႔ 
ျပန္လည္ဘာသာျပန္ဆုိေဖာ္ျပေပးသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈပါဝင္ေသာေၾကာင့္ 
ဆုိလုိသည့္အဓိပၸါယ္ သက္ေရာက္မႈ ရိွ/မရွိ စစ္ေဆးအတည္ျပဳနုိင္ပါသည္။

ဘာသာျပန္ဆိုမႈရလဒ္ စစ္ေဆးနိုင္ျခင္း

ထည့္သြင္းလုိက္ေသာ
စာေၾကာင္း

ဘာသာျပန္ရလဒ္

ရလဒ္ကုိ စစ္ေဆးျခင္း

**အစမ္းသုံးစြဲမႈတြင★္အမွတ္အသား ပါရွိပါသည္။
*တ႐ုတ္၊ ေပၚတူဂီဘာသာတို႔၏ ေဒသအလိုက္ေျပာေသာစကားမ်ား ပါဝင္သည္။

အသံျဖင့္ထည့္သြင္းနုိင္သည့္ ဘာသာစကား ၂၂ မ်ိဳး*         အသံျဖင့္ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးနုိင္သည့္ ဘာသာစကား ၁၆ မ်ိဳး*

ပိုလန္

ေပၚတူဂီ

ဘရာဇီးေပၚတူဂီ

မေလး

မြန္ဂို

လာအုိ

႐ုရွား

ဂ်ပန္

အဂၤလိပ္

တ႐ုတ္ (ျပည္မ)

ကုိရီးယား

ထုိင္း

ျပင္သစ္

အင္ဒိုနီးရွား

ဗီယက္နမ္

စပိန္

ျမန္မာ

အာရပ္

အီတလီ

အူရဒူ

ေဟာ္လန္

ကေမၻာဒီးယား (ခမာ)

သီရိလကၤာ (ဆင္ဟာလီ)

တ႐ုတ္ (ထုိင္ဝမ္)

ဒိန္းမတ္

ဂ်ာမန္

တူရကီ

နီေပါ

ဟန္ေဂရီ

ဟင္ဒီ

ဖိလစ္ပိုင္

NICT ႏွင့္အတူ သုေတသနျပဳလုပ္ေနေသာ နုိင္ငံျခားသုေတသနအဖြဲ႕မွ ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ေဆာင္ရြက္၍ ဆာဗာကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ေနပါသည္။
ပူးေပါင္းသုေတသန၏ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္မႈကုိရည္ရြယ္ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈျဖစ္သည့္အတြက္ ဆက္သြယ္မႈပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ဆာဗာျပဳျပင္မႈအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ 
ဘာသာျပန္ဆုိမႈတြင္ အခ်ိန္ေႏွာင့္ေႏွးျခင္း၊ ကာလရွည္ဝန္ေဆာင္မႈရပ္ဆုိင္းျခင္းမ်ား ရိွနိုင္ပါသည္။

အေရးႀကီးေသာအခ်က္

Application ရယူျခင္းနည္းလမ္း
App Store သုိ႔မဟုတ္ Google Play တြင္  VoiceTra ဟု ရွာေဖြပါ။
သုိ႔ေသာ္ Download ႏွင့္ Install အတြက္ App Store တြင္ Apple ID ၊ 
Google Play တြင္ Google Account တုိ႔ လုိအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

VoiceTra Support Team
ဆက္သြယ္ရန္

voicetra-support@khn.nict.go.jp
3-5 Hikaridai, Seika-cho, Soraku-gun, Kyoto 619-0289, Japan
National Institute of Information and Communications Technology
Advanced Speech Translation Research and Development Promotion Center

အစမ္းသံုးစြဲမႈဆိုသည္မွာ



ေဖာင့္ေျပာင္းလဲရန္ ဖြင့္၊ပိတ္ ခလုတ္

စာသားကိုမိတၲဴကူးယူျခင္း

ျမန္မာစာအသံုးျပဳရန္ ေဖာင့္ေျပာင္းလဲနည္း

ကန္႔သတ္ခ်က္

VoiceTra Application window ရဲ႕ ညာဘက္အထက္ေထာင့္မွာရိွတဲ့   ■   
ကုိႏွိပ္၍ [Settings] ကုိ ေရြးလိုက္ပါ။

Settings window ေပၚလာလွ်င္ ဘာသာစကား ေရြးခ်ယ္ရန္ [Language 

Settings]တြင္ Unicode မွ Zawgyi-One သုိ႔ ေျပာင္းလဲႏို္င္သည္႔ ဖြင့္၊ပိတ္ 

ခလုတ္ကုိ အသုံးျပဳပါ။

မိမိထည္႔သြင္းလိုသည္႔ မူလဘာသာစကား [You] သုိ႔မဟုတ္ ဘာသာျပန္ဆုိေပးမည္႔ 

ဘာသာစကား [The other person] တစ္ခုခုတြင္ ျမန္မာဘာသာစကားကုိ 

ေရြးခ်ယ္ထားမွသာ ေဖာင့္ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္႔ခလုတ္ကို အသုံးျပဳႏို္င္မည္ 

ျဖစ္ပါသည္။

၎ေနရာႏွစ္ခုစလံုးတြင္ ျမန္မာဘာသာစကား မဟုတ္သည္႔ အျခားဘာသာစကားကုိ 

ေရြးခ်ယ္ထားပါက အသုံးျပဳႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။

Zawgyi-One ေဖာင့္အသုံးျပဳရန္ [ဖြင့္] အေနအထားတြင္ စာသားမ်ားကုိ မိတၲဴကူးယူ ျပန္လည္အသုံးျပဳျခင္းကုိလည္း 

ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏို္င္ပါသည္။ [ပိတ္] အေနအထားတြင္မူ Unicode ကိုသာအသုံးျပဳႏုိင္ပါမည္။

[သတိျပဳရန]္ မိမိအသံုးျပဳသည္႔ဖုန္းစံနစ္ႏွင့ ္မကိုက္ညီေသာ ေဖာင့္၊ ကီးဘုတ္စသည္ကိ ုအသံုးျပဳပါက မွန္ကန္စြာထည့္သြင္းထားျခင္းမရွိသည္႔ 
ဘာသာစကားအတြက ္စာသားမ်ားကိ ုမွန္ကန္စြာမျမင္ရျခင္း၊ မွန္ကန္စြာရိုက္ထည္႔၍ မရျခင္းတုိ႔ကိ ုၾကံဳေတြ႔ရႏို္င္ပါသည္။ ေဖာင့္ႏွင့ ္ကီးဘုတ္ကိ ု
သင့္ေလ်ာ္သလု ိထည့္သြင္းအသံုးျပဳရပါမည္။

မိမိအသံုးျပဳသည္႔ ဖုန္းစံနစ္ႏွင့္ကုိက္ညီေသာ Zawgyi-One ေဖာင့္ကို ထည္႔သြင္းထားျခင္း မရွိပါက ေဖာင့္ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳရန္ခလုတ္ကို 
ဖြင့္ထားေသာ္လည္း စာသားမ်ားကို မွန္ကန္စြာ ျမင္ရမည္မဟုတ္ပါ။
ထည့္သြင္းထားေသာေဖာင့္ မွန္ကန္မႈမရွိပါက အလုိအေလ်ာက္ေဖာ္ျပသည့္ စာသားေနရာတြင္လည္း မွန္ကန္ေသာစာသားကို မေဖာ္ျပႏိုင္ပါ။
Android OS 4.3 ႏွင့္ေအာက္စံနစ္မ်ားတြင္ ျမန္မာဘာသာစကားအသံုးမျပဳႏိုင္သည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ကို အသံုးျပဳရာတြင္ 
စာသားမ်ားမွန္ကန္မႈမရွိျခင္းကို ၾကံဳေတြ႔ရႏိုင္ပါသည္။
ယခုေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၁ ရက္ေန႔အထိ ထုတ္ျပန္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးရ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိႏိုင္ရန္ VoiceTra Support Page (http://voicetra.nict.go.jp/)တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရွဳႏိုင္ပါသည္။

・

・
・

・

Android OS VoiceTra Application တြင္ ျမန္မာစာကုိ Unicode မွ 
Zawgyi-One သို႔ ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳႏုိင္ပါျပီ။




