
Αποτελώντας την εξέλιξη των 
smartphones, το νέο LG G3 διαθέτει τις πιο 
ολοκληρωµένες και προηγµένες λειτουργί-
ες που έχει αναπτύξει ως τώρα η LG. 
Προκειµένου να βελτιώσει περισσότερο το 
συνολικό UX, η LG ανέπτυξε ακόµα ένα νέο 
χαρακτηριστικό, τη λειτουργία Smart 
Keyboard, επαναπροσδιορίζοντας τη 
συνολική εµπειρία της πληκτρολόγησης και 
προσδίδοντάς της ένα νέο επίπεδο καινοτο-
µίας. 

Το Smart Keyboard έχει ήδη αναγνωριστεί 
από τον τεχνολογικό κόσµο παγκοσµίως 
ως µια εξαιρετική καινοτοµία στον τρόπο 
πληκτρολόγησης. Η προηγµένη τεχνολογία 
της νέας λειτουργίας προσαρµόζεται και 
αναλύει τον τρόπο γραφής του εκάστοτε 
χρήστη, επιτρέποντας τελικά πιο γρήγορη 
πληκτρολόγηση µε ακόµα λιγότερα λάθη. 
Το Smart Κeyboard «εκπαιδεύεται» µε τη 
χρήση και καταλήγει να προβλέπει λέξεις 
που θέλει να χρησιµοποιήσει ο χρήστης 
βάσει των προηγούµενων µηνυµάτων του. 
Επιπλέον, µε στόχο τη µέγιστη ευκολία, το 
Smart Keyboard επιτρέπει τη ρύθµιση του 
ύψους του και του layout των πλήκτρων 
του, ώστε να προσαρµόζεται ακόµα 

καλύτερα στο µέγεθος των χεριών αλλά και 
στην ακριβή θέση των δαχτύλων του κάθε 
χρήστη. 

Η πρόσφατη αναβάθµιση της νέας λειτουρ-
γίας προσφέρει πλέον µια νέα σειρά 
υπηρεσιών και χαρακτηριστικών για ακόµα 
µεγαλύτερη άνεση αλλά και απόλαυση στην 
πληκτρολόγηση. Το Smart Keyboard 
προτείνει τα κατάλληλα εικονίδια ανάλογα 
µε τη λέξη µε το Emoji Suggestion, τις 
κατάλληλες λέξεις ανάλογα µε το ύφος που 
θέλει να χρησιµοποιήσει ο χρήστης µε το 
Application-based Text Tone Suggestion 
και προτείνει την επόµενη λέξη µε το Next 
Word Suggestion, βάσει ανάλυσης των 
συµφραζοµένων. Τέλος, ανιχνεύει και 
αλλάζει αυτόµατα τις λέξεις στη σωστή 
γλώσσα χωρίς να χρειάζεται να την αλλάξει 
ο χρήστης χειροκίνητα µε το Bilingual 
Word Suggestion, ενώ χάρη στο 
Real-time Path Input ο χρήστης µπορεί να 
εισάγει κείµενο µε µία συνεχόµενη και 
ρευστή κίνηση του δαχτύλου πάνω στο 
πληκτρολόγιο, καθώς το Smart Keyboard 
εµφανίζει τις προτεινόµενες λέξεις σε 
πραγµατικό χρόνο, µέχρι να εντοπίσει ο 
χρήστης την κατάλληλη.

To Smart Keyboard 
επαναπροσδιορίζει 

την εµπειρία της 
πληκτρολόγησης

Ένα πληκτρολόγιο στα “µέτρα”
των χρηστών από το νέο LG G3
LG Smart Keyboard από την LG
µε δυνατότητα ρύθµισης ύψους και layout 

Για µια λεπτοµερή περιήγηση στο updated Smart 
Keyboard της LG, µπορείτε να 
παρακολουθήσετε το παρακάτω video: 

https://www.youtube.com/watch?v=3uMMw6OHknk&feature=youtu.be

