Багатомовний додаток для розмовного перекладу

Безкоштовно

Перекладає те, що ви говорите,
на 31 мову!
У вас є
інший розмір?

У магазині
О котрій годині
відправляється
наступний потяг?

На станції

Морський вугор,
будь ласка.

У суші-ресторані
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О котрій
годині заїзд?

У готелі

У мене невелика
температура.

У лікарні

Давайте говорити з усім світом за допомогою "VoiceTra"!
VoiceTra - це легкий у використанні багатомовний додаток для
перекладу, що перекладає ваші слова на різні мови. Ви легко
можете перевірити, чи введені вами дані перекладені вірно, чи ні.
Цей додаток використовує машинний переклад, технології розпізнавання мови та синтезу мовлення,
розроблені Національним інститутом інформаційних та комунікаційних технологій (NICT).
Як завантажити
Відскануйте QR-код справа або перейдіть за посиланням
https://voicetra.nict.go.jp/en/
VoiceTra Support Page.
* Переконайтеся, що ви завантажуєте правильний додаток!

Підтримує ОС: iOS, Android
* Не гарантується використання на всіх пристроях на
вищезазначених ОС.

перекладає те, що ви говорите, на різні мови.
Завантаження та використання безкоштовно.*

*Для використання додатку необхідне підключення до інтернету. Комісія за використання інтеренту - це відповідальність користувача.

Майте на увазі, що перебуваючи за кордоном та використовуючи роумінг, оплата за мобільну передачу даних може бути дуже високою.

Налаштування мови для співрозмовника

Опис екрана
Домашній екран

Екран з перекладом
Функція історії

Проста інструкція
щодо пояснення
співрозмовнику

Ваш запит

Натисніть на значок із зображенням земної
кулі, щоб обрати мову для співрозмовника.

Спробуйте функцію розпізнавання мови для деяких мов!*
*Див. підтримувані мови нижче.
(Мови з позначкою "AUTO"
підтримуються.)

Переклад

Оберіть режим "AUTO" із "Mode"
зверху екрана налаштування мови
для співрозмовника.

У режимі AUTO (2 languages)
VoiceTra автоматично виявить введену
мову серед обраної пари мов та зробить
переклад.

Зворотній
переклад

В режимі AUTO
VoiceTra автоматично визначить введену
мову серед підтримуваних мов*
та зробить переклад.

Ввести текст
за допомогою
клавіатури
Записати через мікрофон

Налаштування мови для співрозмовника

Мова оригіналу

Мова перекладу

Підтримувані мови (31 мовa)
Голосовий запис (можливо для 20 мов)

Японська
Англійська
Китайська (спрощена)
Китайська (традиційна)
Корейська
Тайська
Французька
Індонезійська

Автоматичне розпізнавання мови (для 10 мов)

В'єтнамська
Іспанська
Бірманська
Філіппінська
Бразильська португальська
Кхмерська
Непальська
Монгольська

Зв'язок з нами
Команда підтримки VoiceTra:

voicetra-support@khn.nict.go.jp

Голосовий переклад (можливо для 18 мов)

Арабська
Італійська
Українська
Урду
Нідерландська
Сингальська
Датська
Німецька

Турецька
Угорська
Гінді
Польська
Португальська
Малайська
Лаоська
Російська

Сторінка підтримки VoiceTra
https://voicetra.nict.go.jp/en/

3-5 Hikaridai, Seika-cho, Soraku-gun, Kyoto, 619-0289, Japan
Національний інститут інформаційних та комунікаційних технологій (NICT)
Центр науково-дослідних розробок передового голосового перекладу (ASTREC)
・VoiceTra є доступним для громадськості, зокрема для проведення верифікаційного тестування та оцінки тощо. Тому термін роботи є невизначеним і може бути припиненим без
попереднього повідомлення.

・Дані, які вводяться у VoiceTra, такі як мовленнєві дані та результати перекладу, будуть використовуватися з метою вдосконалення багатомовної технології голосового перекладу.
・VoiceTra - це зареєстрована торгова марка NICT. Назви інших компаній, їх продукції, брендів та логотипів, які використовуються в даній листівці, є торговими назвами,
зареєстрованими торговими марками або торговими марками відповідних компаній.

・Інформація на листівці може бути змінена. Щоб отримати останню інформацію, будь ласка, заходьте на сторінку підтримки VoiceTra.
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