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Прессъобщение 

 
НОВАТА ВЕРСИЯ НА LG СМАРТ КЛАВИАТУРАТА ПОДОБРЯВА 

ПОТРЕБИТЕЛСКОТО ПРЕЖИВЯВАНЕ 

 
Иновативните и интелигентни нови функции правят използването на 

клавиатурата по-лесно 

 
Сеул, 11 юли 2014 г. — LG Electronics (LG) пуска значително подобрена нова 

версия на смарт клавиатурата за G3, която получи световна популярност. 

Допълнителните функции ще предоставят на собствениците на G3 множество 

подобрения, които са рядко срещани при OEM клавиатурите.  

 

Смарт клавиатурата на LG получи признание за адаптивната си технология, която 

анализира навиците на потребителите и така улеснява по-бързото писане с по-

малко грешки. Смарт клавиатурата интуитивно прогнозира думите и позволява на 

потребителите да настройват височината й спрямо ръката и позицията на палеца. 

Сега собствениците на LG G3 ще могат да се насладят на нов ъпдейт и поредица 

от нови функции: 

 

• Emoji предложенията препоръчват най-подходящите емотикони, които 

описват дадена дума, за да дадат на потребителите повече начини да се 

изразяват. Така например, когато напишете думата “love” („любов“), смарт 

клавиатурата ще препоръча символа на сърце от Emoji базата данни. 

• Текстови предложения за различните използвани приложения. 

Клавиатурата „се учи“ от навиците на потребителите и предлага най-често 

използваните думи в зависимост от конкретното приложение. Например, ако 

потребителя често започва имейлите с “Dear,” („Уважаеми,“), това ще бъде и 

думата, която клавиатурата ще препоръча следващия път. Ако пък 

съобщенията започват предимно с “Hi,” („Здравей,“), това ще бъде 

препоръката за следващото съобщение в приложението за съобщения. 

Нивата на приоритизиране на предложените думи зависят от това, колко 

често думите се използват във всяко конкретно приложение. 
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• Предложението за следваща дума използва анализ на контекста и с 

времето изучава стила на изказ на потребителя, за да може да предложи 

следваща дума или символ, а това прави писането по-бързо и по-удобно. 

• Двуезичното предложение на думи автоматично засича и превключва към 

правилния език, без да се налага потребителя ръчно да сменя езиците. Смарт 

клавиатурата е толкова интелигентна, че успява да разпознае на какъв език 

се опитва да пише потребителя. 

• Трасирането на движение в реално време (Real-time Path Input) дава 

възможност на потребителите да въведат текст като ориентират пръста си по 

клавиатурата с едно продължително движение, а смарт клавиатурата ще 

покаже пропоръчаните думи в реално време, докато потребителя 

продължава да движи пръста си. С предишната версия потребителите 

виждаха препоръчаната дума след като трасирането приключи, а сега смарт 

клавиатурата показва предложенията в реално време, преди трасирането да е 

завършено. 

 

“Смарт клавиатурата е само едно парченце от по-голямата ни концепция за 

потребителско преживяване, но новите й функции решават един фундаментален 

проблем на всички смартфон потребители – писането на препълнена клавиатура,” 

каза д-р Джонг-сеог Парк, президент и изпълнителен директор на LG Electronics 

Mobile Communications Company. “Още с първите стъпки при разработката на G3, 

ние се опитахме да научим възможно най-много за това как потребителите 

взаимодействат със смартфоните си. Тази нова версия на смарт клавиатурата е 

пример за постоянните усилия на LG да предостави подобрено потребителско 

преживяване.” 

 

Обновената версия на приложението за смарт клавиатура ще бъде налична този 

месец в центъра за ъпдейт на LG. Собствениците на LG G3 могат да проверят 

точния график и начилност на този ъпдейт при местните си оператори. За 

подробности относно функциите на подобрената смарт клавиатура, посетете 

http://goo.gl/De0qRp. 
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За LG Electronics, Inc. 

LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) е световен лидер и технологичен новатор в областта на потребителската 

електроника, мобилните комуникации и домакинските електроуреди. В компанията работят повече от 87 000 

души в 113 представителства по целия свят. С продажби за 2013 г. на стойност 53,10 милиарда долара (58,14 

трилиона корейски вона), LG се състои от пет бизнес подразделения — Home Entertainment, Mobile 

Communications, Home Appliance, Air Conditioning & Energy Solution and Vehicle Components — и е един 

водещите световни производители на телевизори с плосък панел, мобилни устройства, климатици, перални 

машини и хладилници. LG Electronics е ENERGY STAR® партньор на 2013 г. За повече информация относно 

LG Electronics, моля посетете www.LGnewsroom.com. 

За LG Electronics Mobile Communications Company 

Компанията LG Electronics Mobile Communications е новатор и лидер в глобалната индустрия за мобилни 

комуникации. LG е двигател на мобилните технологии с висококонкурентните си продукти в областта на 

дисплея, батериите, оптиката на камерите, както и стратегическите си партньорства с водещи в индустрията 

организации. Продуктите на LG са изцяло насочени към нуждите на клиентите — започвайки от моделите на 

известната премиум серия G Series— и имат уникален ергономичен дизайн и интуитивни UX функции, които 

подобряват преживяването на потребителите. Компанията се стреми да поведе потребителите към ерата на 

конвергенцията, като максимизира свързаността между смартфони, таблети и широк спектър от домашни и 

преносими продукти. За повече информация посетете www.LG.com. 
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