
English Version 

“Mingalapa”. It means “Hello” in the Burmese language. 

I am Soe Thandar Aung and and my nickname is ‘Small Stitch’. I was born in the Shan 

state of Myanmar (formerly Burma), on December, 1995. But I live in Yangon (formerly 

known as Rangoon) which is the largest city in Myanmar. I graduated with Bachelor of 

Engineering in Information Technology from Thanlyin Technological University (TTU). 

And currently, I am a research student in Professor Funabiki's Distributed System Design 

Lab. Then, I will continue my Master’s degree next year. My research title is Code 

Understanding Problem (CUP) which is a part of Java Programming Learning Assistant 

System (JPLAS) which aims not only Support for the teachers who are teaching Java but 

also Encourage for the students who are learning Java. 

I am fortunate to have the opportunity to study in Funabiki-lab under Professor Funabiki, 

and I am grateful for his kindness, patience, and guidance during our weekly lab meetings 

and seminars. I am also thankful to the Japanese students and other foreign students in our 

Lab who did their best to make us feel at home and help us in any way they can. In the few 

months that I was here, I was able to engage in challenging research and meet international 

friends from many countries. Indeed, my horizons were broadened through our 

collaborative study and exchanges as well as our Japanese classes which help us understand 

the language and culture of this beautiful country more. 

Of course, it is not all work and no play: We had numerous social activities to help us bond 

with each other, such as Zumba classes, BBQ parties, and day trips. I am really enjoying 

my time in Okayama, and my experiences so far have exceeded my expectations. 

At first, I was apprehensive about studying in another country as this is my first time out 

of Myanmar. However, my professor, hosts, and friends have assured me that my choice 

to study at Okayama University was the right one. Besides being located in a safe and 

beautiful city with delicious food and a long history, Okayama University is one of the 

most prominent universities in Japan and strives to make its mark on the international stage 

by attracting the best talents from across the globe. If you are looking for a university that 

produces world-class research, cares about its students, and allows you to meet 

international friends, Okayama University fits the bill, and I will highly recommend my 

juniors or anyone to come here for a life-changing experience. 

 

 

 

 

 



 

Myanmar Version 

 

မင်္ဂလာပါရှင ့်။  

ကျွန့်မနာမည့်က စ  ိုးသန္တာအ ာင့် လ   အ ေါ်ပါတယ့်။ ကျွန့်မက   ရှမ့်ိုးပပည့်နယ့်(အတာင့်ပ  င့်ိုး)မှာ 

အမ ိုးဖ ာိုး   ပပ ိုးအတာ  ယ  လက့်ရှ  ရန့်က န့်မှာ အနထ  င့်ပါတယ့်။ သန့်လျင့် နည့်ိုးပညာတကက သ  လ့်မ ှ

သ တနည့်ိုးပညာဆ  င့်ရာ  င့်င်္ျင့်န ယာ ဘ  ွဲ့က  ရရှ    ပါတယ့်။ လက့်ရှ မှာအတာ  ပါအမာကခ Funabiki 

ရ   Distributed System Design ဌာန မှာ အလ လာသင့်ကကာိုးအနတ   သ အတသနအကျာင့်ိုးသ ူ

တစ့်အယာက့် ပဖစ့်ပါတယ့်။ လာမယ ့်န္စှ့်မှာ မဟာ င့်င်္ျင့်န ယာဘ  ွဲ့က   ဆက့်လက့်တက့်အရာက့်မာှ 

ပဖစ့်ပါတယ့်။ ကျွန့်မရ   သ အတသနအ ါင့်ိုးစဉ်ကအတာ  Code Understanding Problem (CUP)  

ပဖစ့်ပပ ိုး Java Programming က   သင့်ကကာိုးအပိုးအနတ   ဆရာ၊ဆရာမအတ က    အထာက့် က ူ

အပိုးန္  င့်ရ  သာမက Java က  အလ လာအနတ   အကျာင့်ိုးသ၊ူအကျာင့်ိုးသာိုးအတ  တ က့်ပါ ရည့်ရ ယ့်ထာိုး 

တ   Java Programming Language Assistant System (JPLAS) အတ  ထ မှ တစ့်   ပါ ဝင့် 

ပဖစ့်ပါတယ့်။  

ကျွန့်မ အနပဖင ့် ယ  လ   ပါအမာကခ Funabiki ရ  ဌာနမှာ ပညာအလ လာဖ       င ့် အရိုးရရှ    လ    

 ရမ့်ိုးက အကာင့်ိုး   တယ့်လ   ဆ  ရပါမယ့်။  ပတ့်စဉ်ပပြုလ ပ့်တ    စည့်ိုး အဝိုးအတ  အဆ ိုးအန္ ိုးပ   

အတ မှာ ပါအမာကခရ   လမ့်ိုးညွှန့်ပပသမှုအတ  က န့်မတ    အပေါ် ကကင့်နာတတ့်မှုအတ  တ က့် 

တကယ ့်က   အကျိုးဇူိုးတင့်မ ပါတယ့်။ ဒါ  ပပင့် ဌာနမှာရှ တ   င်္ျပန့်အကျာင့်ိုးသာိုးအတ  န္ငှ ့် န္  င့်င ပ ာိုး 

အကျာင့်ိုးသာိုးအတ က  လည့်ိုး ဒ အနရာသစ့်မှာ  ဆင့်အပပအ ာင့် က  ယ ့်  မ့်က  ယ ့်ယာက   အနသာိုး 

ကျအ ာင့် တတ့် ာိုးကမျှ ကူည အပိုး   ကကလ     င့်မတန့် အကျိုးဇူိုးတင့်မ ပါတယ့်။ ဒ က  အရာက့်ပပ ိုး 

လ နည့်ိုးငယ့် တ င့်ိုးမှာ န္  င့်င အပါင့်ိုးစ  က အကျာင့်ိုးသအူကျာင့်ိုးသာိုးအတ န္ငှ ့် အတ ွဲ့ဆ     ရပပ ိုး 

သ အတသန တ က့်လည့်ိုး ပပင့်ဆင့်န္  င့်   ပါတယ့်။  ဖ  ွဲ့ လ  က့် ပူိုးအပါင့်ိုးအဆာင့်ရ က့်အလ လာ 

မှုအတ ဗဟ သ တအတ  ဖလှယ့်ကကရတာအတ အကကာင ့် ကျွန့်မ တ က့်အတာ   အတ ွဲ့ ကက ြုအတ  

ဆ  တာ အပပာမပပန္  င့်အ ာင့် မျာိုးပပာိုး   ရပါတယ့်။ ဒါအတ  ပပင့် င်္ျပန့်စာသင့်တန့်ိုးအတ  

တက့်အရာက့်  င ့်ရ   တာအကကာင ့် ဒ န္  င့်င ရ   သာယာလပှ ဝအပပာမှုအတ  ယဉ်အကျိုးမှုအတ က   ပ  မ  သ ရှ  

နာိုးလည့်လာ   ရပါတယ့်။ 



ဒါအတ ပင့်မကအသိုးပ    ျင့်ိုး ျင့်ိုးပ  မ  ရင့်ိုးန္ှ ိုးမှုရှ အစ   တ   Zumba  ာိုးကစာိုး တန့်ိုးအတ  

ပါတ ပ  အတ  န္ငှ ့် အန   ျင့်ိုးပပန့် ရ ိုးတ  အလိုးအတ   စရှ တ    မျ ြုိုးမျ ြုိုးအသာ လူမှုအရိုးလှုပ့်ရှာိုး 

အဆာင့်ရ က့်မှုအတ လည့်ိုး ရှ    ပါအသိုးတယ့်။ 

ကျွန့်မ တ က့် ယ  လ    ပ ာိုးတ  င့်ိုးတစ့်ပါိုးမာှ ပညာသင့်ကကာိုးပ င့်ိုးဟာ ပထမဆ  ိုး ကက မ့် ပဖစ့်တ   

 တ က့် အရာက့် ါစမှာ  အတာ့်အလိုးစ  ိုးရ မ့်ပူပန့်   ရပါတယ့်။ သ   အပမယ ့် ကျွန့်မရ   ပါအမာကခ၊ 

စ န ယာအတ  န္ငှ ့် သငူယ့် ျင့်ိုးအတ အကကာင ့်     ယမ တကကသ  လ့်ကက ိုးမှာ ပညာသင့်ဖ   ဆ  ိုးပဖတ့်   တ   

ကျွန့်မရ   ဆ  ိုးပဖတ့် ျက့်က မှန့်ကန့်တယ့်ဆ  တာ ပ  ပပ ိုးအသ ျာလာ   ပါတယ့်။ အရှိုးယ င့်က 

သမ  င့်ိုးအကကာင့်ိုးအတ ၊  ရသာရှ လှတ    စာိုး အသာက့်အတ ၊ လ  ပ  ြုစ တ့် ျရတ  အနရာမှာ တည့်ရှ  

ပပ ိုး သာယာလှပတ   ပမ ြုွဲ့အလိုးပဖစ့်တ   ပပင့်     ယမတကက သ  လ့်ကက ိုးဟာဆ  ရင့်ပဖင ့် င်္ျပန့်မှာ ထင့် 

ရှာိုးဆ  ိုး တကကသ  လ့်အတ ထ က တစ့်  ပဖစ့်ပပ ိုး  အကာင့်ိုးဆ  ိုးအသာ စ မ့်ိုးရည့်အတ န   န္  င့်င တကာက 

စ တ့်ဝင့်စာိုးလာအ ာင့် ဆ  အဆာင့်ပ င့်ိုးပဖင ့် န္  င့်င တကာစင့်ပမင ့်ထက့်မှာ  မှတ့်သအကဂတတစ့်   

ပဖစ့်လာဖ   ရန့် ကက ြုိုးပမ့်ိုးလျှက့်ရှ အနတ   တကကသ  လ့်တစ့်  လည့်ိုးပဖစ့်ပါတယ့်။  ကယ့်၍ ကမ္ာ  

 ဆင ့်မ  သ အတသအနအတ က   ပပြုလ ပ့်အနတ   တကကသ  လ့်၊ န္  င့်င တကာမ ှ သငူယ့် ျင့်ိုးအတ န္ငှ ့် 

အတ ွဲ့ဆ  န္  င့်ဖ    ဆက့်သ ယ့်အပိုးန္  င့်မယ ့် တကကသ  လ့်တစ့်  က   ရှာအဖ အနတယ့်ဆ  ရင့်ပဖင ့်     ယမ 

တကကသ  လ့်ဟာ  သင ့်အတာ့်ဆ  ိုးပဖစ့်မယ့်ဆ  တာ အသ ျာတ   တ က့် ကျွန့်မ အနပဖင ့်  ာိုးလ  ိုးက   

မ မ ဘဝ တ က့် တကယ ့်က    ဖ  ိုးတန့်တ   အတ ွဲ့ ကက ြုအကာင့်ိုးအတ  ရရှ ဖ    တ က့် လာအရာက့် 

ကကဖ    ဖ တ့်အ ေါ် ကက ြုပပြုလ  က့်ရပါတယ့်။ 

 

 


