TỔNG HỢP ỨNG DỤNG BÀN PHÍM GÕ TIẾNG VIỆT TRÊN
ANDROID TV BOX
Ứng dụng gõ Tiếng Việt là một trong những ứng dụng quan trọng nhất khi bắt đầu sử dụng Android
TV Box. Khác với sử dụng trên điện thoại hay máy tính, khi sử dụng trên Android TV Box người
dùng ít phải thao tác với bàn phím hơn.
Tuy nhiên để thực hiện các thao tác như tìm kiếm, trả lời mail hay comment Facebook…
ứng dụng gõ Tiếng Việt không thể thiếu với người Việt.
Có rất nhiều ứng dụng gõ Tiếng Việt ra đời phản ánh đúng tầm quan trọng của các ứng dụng gõ
Tiếng Việt. Chúng tôi xin giới thiệu với người dùng Android TV Box một số ứng dụng có hiệu năng
cao nhất.

1. Laban Key

Laban Key là ứng dụng gõ Tiếng Việt được nhiều người Việt sử dụng nhất, không chỉ trên
các thiết bị Android TV Box mà ngay cả trên các ứng dụng điện thoại. Là ứng dụng được tùy biến
trên bàn phím gốc của Google nên Laban Key được bố trí vị trí các phím rất chuẩn, từ độ rộng của
mỗi phím đến khoảng cách cũng được bố trí rất hợp lý. Laban Key hỗ trợ cả kiểu gõ VNI và TELEX
thông thường hiện này, đối với kiểu gõ TELEX Laban Key hỗ trợ rất tốt gõ dấu chữ cuối cùng. Ví dụ
như từ ” Nóng” có thể viết đúng theo lần lượt các chữ cái Nongs, trong khi đó một số ứng dụng
khác phải bắt người dùng gõ đúng Nosng mới có thể hiện thị như mong muốn. Laban Key hầu
như tương thích với hầu hết các thiết bị Android TV Box hiện tại từ hệ đều hành 4.0.4 đến hệ
điều hành Android Kikat 4.4 Ngoài ra Laban Key còn hỗ trợ cài đặt các theme lên bàn phím giúp
người dùng đỡ nhàm chán khi sử dụng.

Phần mềm được viết bởi Pham Kim Long người đã viết ra ứng dụng Unikey trên Windows và được
rất nhiều người sử dụng.
Download: Laban Key

2. GoTiengViet

Bộ gõ GoTiengViet rất nổi tiếng trên điện thoại Android, khi được cài đặt trên phiên bản Android TV
Box, GoTiengViet cũng hiển thị đầy đủ các bàn phím và bố trí các phím khoa học như trên
phiên bản điện thoại di động. Tuy có số lượng theme cài đặt thay đổi giao diện cho bàn phím ít hơn
so với Laban Key, GoTiengViet đủ làm cho người dùng hài lòng. Chức năng nổi bật của
GoTiengViet là có thể thay đổi từ bảng mã Unicode sang VIQR, ở Việt Nam hiện tại hầu hết
sử dụng bảng mã Unicode tuy nhiên trong một số trường hợp chức năng này vẫn rất hữu ích.
Tốc độ hoạt động khá tốt, khả năng trả lại các kí tứ nhanh, GoTiengViet rõ ràng là một sự lựa chọn
không tồi với người sử dụng Android TV Box.
Download: GoTiengViet

3. Swiftkey

Đây là ứng dụng bàn phím nổi tiếng trên thế giới, được xây dựng và phát triển từ lâu nhưng đến
năm 2012, Swiftkey mới tích hợp ngôn ngữ Tiếng Việt vào bàn phím của mình. Là một hãng nghiên
cứu phần mềm lớp nên Swiftkey hoạt động rất hoàn hảo trên các thiết bị Android. Tính năng nối
bật trên Swiftkey là trượt các thao tác phím trên bàn phím mà không cần chọn các ký tự
riêng biệt, ứng dụng sẽ sắp xếp theo bộ từ điển thành một từ có nghĩa, do đó sẽ tiết kiệm được
thời gian hơn. Tuy nhiên để được cung cấp hết các chức năng người dùng phải trả phí cho bản
Swiftkey bản đầy đủ.

