 ۴ﮐﯿﺒﻮرد ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮای ﮐﯿﺒﻮرد اﺻﻠﯽ اﻧﺪروﯾﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۶ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۳
ﺳﺎل ﻫﺎ از ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ ﮐﯿﺒﻮردﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﮔﺬرد و ﺻﻔﺤﺎت ﻟﻤﺴﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﮐﯿﺒﻮردﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﯿﺒﻮردﻫﺎی
ﻣﺠﺎزی دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻮﯾﺪ ﯾﺎ از ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻮﺷﺘﻦ رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در اﻧﺪروﯾﺪ اﮔﺮ از ﮐﯿﺒﻮرد دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد راﺿﯽ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﺮﯾﻌﺎ آن را ﺗﻐﺮ دﻫﯿﺪ.

ده ﻫﺎ ﮐﯿﺒﻮرد در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺎن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ در ﺧﻮد ﺟﺎی
داده اﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻻاﻗﻞ ارزش اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮدن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﺎ ۴
ﮐﯿﺒﻮرد ﺟﺎﻟﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ.

ﺳﻮﯾﻔﺖ ﮐﯽ )(Swiftkey
ﺳﻮﯾﻔﺖ ﮐﯽ در ﻣﯿﺎن ﮐﯿﺒﻮردﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻗﻬﺮﻣﺎن اﺳﺖ .ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺤﻮه ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ از روش ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺜﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮﺖ ﻫﺎ ،ﭘﯿﺎم ﻫﺎی
ﻓﯿﺴﺒﻮک ،اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎ ،و ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﮔﺮ ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ روی دﯾﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن
اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﻠﻤﻪ ای ﻫﺴﺘﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﯿﺒﻮرد ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ آن را ﺣﺪس ﺑﺰﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺷﻤﺎ را از ﻗﺒﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .اﻣﺎ ﺣﺪس زدن ﮐﻠﻤﻪ در
ﺣﺎل ﻧﻮﺷﺘﻦ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﯿﺒﻮرد ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻌﺪی را ﻧﯿﺰ ﺣﺪس ﺑﺰﻧﺪ .ﺟﺎﻟﺐ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد اﯾﻦ ﺣﺪس ﻫﺎ درﺳﺖ از آب در ﻣﯽ آﯾﻨﺪ .ﺳﻮﯾﻔﺖ ﮐﯽ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎن
اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻮاﯾﭗ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺣﺘﯽ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﺣﺪس ﮐﻠﻤﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
در زﯾﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺴﺨﻪ راﯾﮕﺎن ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪ آن را داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ دوﺳﺖ داﺷﺘﯿﺪ ﺑﻌﺪا ﻧﺴﺨﻪ ﭘﻮﻟﯽ
اش را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  ۲.۹۹دﻻر ﺑﺨﺮﯾﺪ.

SwiftKey Trial

ﻗﯿﻤﺖ :راﯾﮕﺎن۲.۹۹/
ﺳﺎزﻧﺪهswiftkey :

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ :اﻧﺪروﯾﺪ
ﺣﺠﻢ ۱۵.۹ :ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ
داﻧﻠﻮد

ﮔﻮﮔﻞ ﮐﯿﺒﻮرد
دارﻧﺪﮔﺎن  Nexus 5ﺣﺘﻤﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮔﻮﮔﻞ ﮐﯿﺒﻮرد را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮده اﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﯿﺒﻮرد ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی
ﻋﺎدی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ در ﮐﻨﺎر ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﺑﺰرگ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ
روﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﻧﺪازه ﮐﻠﯿﺪﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.

ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮاﯾﭗ و ﺳﻮﯾﻔﺖ ﮐﯽ در ﮔﻮﮔﻞ ﮐﯿﺒﻮرد ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺪون ﺑﺮداﺷﺘﻦ اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد از روی
ﺻﻔﺤﻪ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺧﻄﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮ روی ﺣﺮوف آن ﮐﻠﻤﻪ ﺑﮑﺸﯿﺪ
ﺗﺎ ﮐﯿﺒﻮرد واژه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ .ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮدارﯾﺪ و
ﺳﭙﺲ ﺑﺮای وارد ﮐﺮدن ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮔﻔﺘﺎر ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﮐﯿﺒﻮرد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و دﻗﺖ آن ﻧﯿﺰ
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺻﻮﺗﯽ ﮔﻮﮔﻞ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد.

Google Keyboard
ﻗﯿﻤﺖ :راﯾﮕﺎن
ﺳﺎزﻧﺪه :ﮔﻮﮔﻞ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ :اﻧﺪروﯾﺪ
ﺣﺠﻢ ۱۵.۹ :ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ
داﻧﻠﻮد

ِﻓﻠﮑﺴﯽ )(Fleksy
ﻓﮑﻠﺴﯽ در ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺎ ﻗﺮار دارد زﯾﺮا ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ آن رﮐﻮرد ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭘﯿﺎﻣﮏ را ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ

ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ رﮐﻮردزﻧﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﯿﺒﻮرد ﺳﺎده ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮ ﺧﻼف دو ﮐﯿﺒﻮرد ﻗﺒﻠﯽ
ﻓﻠﮑﺴﯽ دارای ﻇﺎﻫﺮی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﮐﺎر ﺑﺎ آن

ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ .اﻣﺎ ﺻﺮف اﯾﻦ زﻣﺎن واﻗﻌﺎ ارزﺷﺶ را دارد زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﯿﺒﻮرد اﺑﺰاری ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽ رود.

ﺗﺎﯾﭗ ﺑﺎ ﻓﻠﮑﺴﯽ ﺑﻪ ﺑﻠﮑﺒﺮی ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی دارد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﯿﺒﻮرد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از دو ﺷﺴﺖ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺮف را ﺑﻪ ﺣﺮف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﭙﺲ ﻓﻠﮑﺴﯽ
ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ را ﺣﺪس ﺑﺰﻧﺪ و آن را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ﻓﻠﮑﺴﯽ ﺷﺒﺎﻫﺖ
ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﯿﺒﻮرد  iOSدارد زﯾﺮا ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﺪس واژه ﻫﺎ در آن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ دارد.

Flesky

ﻗﯿﻤﺖ :راﯾﮕﺎن
ﺳﺎزﻧﺪهFleksy :

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ :اﻧﺪروﯾﺪ iOS -
ﺣﺠﻢ ۲۸ :ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ
داﻧﻠﻮد

ﺳﻮاﯾﭗ )(Swype
آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻮرد در ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺎ ﮐﯿﺒﻮرد ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻣﺸﻬﻮر ﺳﻮاﯾﭗ اﺳﺖ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ از ﻧﺎﻣﺶ ﭘﯿﺪا اﺳﺖ
در آن از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﻮاﯾﭗ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و در واﻗﻊ اوﻟﯿﻦ ﮐﯿﺒﻮردی اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را اراﺋﻪ داد.
ﺳﻮاﯾﭗ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ و ﮐﯿﺒﻮرد ﻋﺎدی آن ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﺑﺮی آﺳﺎﻧﯽ دارد.

از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﯿﺒﻮرد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮔﻔﺘﺎر درﮔﻦ ) (Dragonاﺳﺖ .اﮔﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل از
درﮔﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر ﺑﺎ آن ﺷﮕﻔﺖ زده ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ زﯾﺮا دﻗﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد .ﻧﻮاﻧﺲ ) (Nuanceﺷﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ ﻓﻨﺎوری درﮔﻦ ﻗﺮار دارد و ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮔﻔﺘﺎر از آن ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.

Swype Keyboard Free
ﻗﯿﻤﺖ :راﯾﮕﺎن
ﺳﺎزﻧﺪه :ﻧﻮاﻧﺲ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ :اﻧﺪروﯾﺪ
ﺣﺠﻢ :ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ

داﻧﻠﻮد

Swype Keyboard

ﻗﯿﻤﺖ۳.۹۹ :
ﺳﺎزﻧﺪه :ﻧﻮاﻧﺲ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ :اﻧﺪروﯾﺪ
ﺣﺠﻢ :ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ
داﻧﻠﻮد

ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮐﯿﺒﻮرد اﺻﻠﯽ
ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﮐﯿﺒﻮرد ﺧﻮد را ﺗﻐﺮ دﻫﻨﺪ .در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از
ﮐﯿﺒﻮرد ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻋﻼﻣﺘﯽ در ﮔﻮﺷﻪ ﭼﭗ ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﮐﯿﺒﻮردﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روی دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ را اﻧﺘﺨﺎب
ﻧﻤﺎﺪ.

در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﯿﺒﻮردﻫﺎ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی و اﺳﺘﻔﺎده از آن را آﻣﻮزش ﻣﯽ دﻫﺪ.
اﻣﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺼﺐ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ اﺟﺎزه اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﯿﺒﻮرد را ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم
دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺸﺪار دﻫﺪ “ :ﮐﯿﺒﻮردﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ
ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺒﺮﻧﺪ ”.اﻟﺒﺘﻪ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ زﯾﺎد ﻧﮕﺮان ﺑﺎﺷﯿﺪ زﯾﺮا اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﯿﺒﻮردﻫﺎی
ﻣﺸﻬﻮر ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺟﺎﻧﺐ اﺣﺘﯿﺎط را ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

