
Олон хэлний ярианы хөрвүүлгийн апп Төлбөргүй Апп

Хэдэн цагт
бүртгүүлэх вэ?

Бага зэрэг
халуунтай байна.

Сүшиний ресторанд

Тус аппликэйшин нь Япон улсын Мэдээлэл, Харилцааны технологийн хүрээлэн (NICT)-гийн
судалгааны үр дүн болох дуу таних, орчуулах, дуу эвлүүлэх технологийг ашигладаг.

За, "VoiceTra" хэрэглэж олон орны хүмүүстэй ярьцгаая!
"VoiceTra" (Воис тра) бол ярьсныг гадаад хэлээр орчуулаад өгдөг 
олон хэлний ярианы орчуулгын аппликэйшин юм. Том дэлгэцтэй, 
үйлдэл нь ч амархан бас зөв орчуулсан эсэхийг ч шалгаж чадна. 

 

Яриаг гадаад хэл рүү орчуулнаЯриаг гадаад хэл рүү орчуулна
31-н өөр хэлээр!31-н өөр хэлээр!

Өөр хэмжээтэй
байна уу?

Метроны
буудал дээр

Дараагийн галт тэрэг
хэдэн цагт явах вэ?

100%13:22

Зориулалт OS: iOS, Android
* Дээр бичсэн нөхцлүүдийг хангасан бүх төхөөрөмж дээр хэрэглэж 
  чадна гэсэн баталгаа өгөх боломжгүй.

Аппликэйшинг татаж авах бол эндээс

Баруун талд байгаа QR код юмуу эсвэл доор байгаа VoiceTra
Support Page-ээс холбогдоорой. https://voicetra.nict.go.jp/en/

* Аппликэйшин суулгахдаа андууруузай!

Аялалжуулчлалын
ярианд хамгийн
тохиромжтой

Дэлгүүрт

Зочид буудалд

Эмнэлэгт

Могой загас авъя.



 

*Тус аппликэйшинийг хэрэглэхээр интернетэд холбогдоход дата хэрэгтэй. Тухайн үед холбогдсон төлбөрийг хэрэглэгч та өөрөө 
хариуцна. Гадаадаас роуминг үйлчилгээ авч байхдаа хэрэглэвэл холбогдох төлбөр өндөр болох магадлалтайг анхаарна уу!
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Холбогдох хаяг VoiceTra Support Page

3-5 Hikaridai, Seika-cho, Soraku-gun,  Kyoto, 619-0289, Japan
Япон улсын Мэдээлэл, Харилцааны технологийн хүрээлэн (NICT)
Ярианы дэвшилтэт орчуулгын судалгааг хөгжүүлэх, сурталчилгааны төв (ASTREC)

voicetra-support@khn.nict.go.jp https://voicetra.nict.go.jp/en/VoiceTra Support баг :

20210324

Татаж авах, хэрэглэх зэрэг нь бүгд төлбөргүй.*

Орчуулах боломжтой хэл (31 хэл)  Хятад хэл, португаль хэлний нутгийн аялгууг оруулаад.

Ярианы гаралттай (18 хэл)Ярьсныг бичиж чадах (19 хэл)

Япон хэл
Англи хэл
Хятад хэл (хялбаржуулсан)

Солонгос хэл
Тайланд хэл
Франц хэл
Индонез хэл

Вьетнам хэл
Испани хэл
Бирм хэл

Сингаль хэл

Польш хэл
Португаль хэл
Малай хэл

Монгол хэл ★

Лао хэл
Орос хэл

Бразилийн Португаль хэл
Дани хэл
Герман хэл
Турк хэл

Непал хэл★

Унгар хэл
Хинди хэл

Хятад хэл (уламжлалт)

Араб хэл
Итали хэл
Урду хэл
Голланд хэл

Кхмер хэл ★

Филипин хэл

Ямар хэл вэ гэдгийг таних * (10 хэл)

ー Япон-Монгол хэлийг тусгайлан судалж байгаа хэл (★ тэмдэглэгээ нь эрчимтэй арга хэмжээ авч байгаа хэл) гэх болно ー

Олон хэлний ярианы орчуулгын аппликэйшин                               нь ярьсныг орчуулна.

Ассан дэлгэц Орчуулгын дэлгэц

Микрофоноо асаах

Нөгөө хэл

Өөрийн хэл

Гараар бичих

"Орчуулгын түүх" 
функц

Нөгөө хүндээ харуулж 
хэрэглэх тухай 
хялбарчилсан заавар

AUTO (2 languages)                                mode дээр бол ярьсан 
үг нь өөрийн хэл үү - нөгөө хэл нь үү 
гэдгийг (2 хэлний хооронд) автоматаар 
таньсны үндсэн дээр орчуулна.

Зарим хэлийг*         туршиж үзэж болно!
* Тохирох хэлийг "орчуулах боломжтой хэл" жагсаалтаас үзнэ үү.
(Зөвхөн AUTO        гэсэн тэмдэглэлтэй хэлэнд л боломжтой.)

Нөгөө хэлийг сонгохДэлгэцийн тайлбар

AUTO             mode дээр бол ярьсан үг нь тохирох 
хэлний* дотроос аль хэл нь вэ гэдгийг 
автоматаар таньсны үндсэн дээр орчуулна.

Нөгөө хэлээ сонгох

Дэлхийн бөмбөрцгийн дүрсэн дээр 
товшиж, нөгөө хэлээ сонгоно / солино.

Нөгөө хэлээ сонгох дэлгэцний 
"Mode"-оос "AUTO"-гийн аль нэг 
дээр товш.

тэмдэгтээр хэл таних функцээртэмдэгтээр хэл таних функцээр

Бичсэн өгүүлбэр

Орчуулга

Урвуу
орчуулга

VoiceTra-г олон хэлний ярианы орчуулгын технологийн хүчин чадлын үнэлэмж зэргийг гаргахын тулд энэ удаа туршилтын журмаар нийтийн хүртээл болгож байна. Иймд 
VoiceTra-г хэрэглэх баттай хугацаа заахгүй мөн урьдчилан мэдэгдэлгүй дуусгаж магадгүй.
VoiceTra-д оруулсан яриа болон орчуулгын материалыг олон хэлний ярианы орчуулгын технологийг сайжруулах зорилгоор ашиглана.
VoiceTra бол NICT-гийн бүртгэлтэй барааны шошго болно. Энэ товхимолд бичсэн бусад компанийн нэр, барааны нэр, брэндийн нэр, лого тэмдэг зэрэг нь компани бүрийн 
барааны тэмдэгт,  бүртгэлтэй барааны шошго,  барааны  шошго болно.
Энэ товхимолын агуулгыг шинэчилж болно. Хамгийн сүүлийн үеийн мэдээллийг VoiceTra Support Page-ээс үзнэ үү.


