ساخت کیبورد هوشمند زبان شغنانی افغانستان
نوشته :سرورشاه ارکان
 ۱۰سنبله ۲۰۱۹
بتاریخ  ۷سنبله  ۲۹ (۱۳۹۸اگست  ،)۲۰۱۹کیبورد هوشمنن ببماش شمنناا افنااسمتاش کمه بمه ابتامار کمار
فعالیممت سر رشمماک ارکمماش دیاممر ات مما سممایت سممینا شممنناش دیممیایو ادممادک گردیم ک بممود توسم کنپنم
سویفت کیبورد( )Swift Keyboardدنظور به فعالیت اغاب کرد.
دو به اناین گ اب تیم فعال سایت ،ایو دوفقعیت بیرگ را برا تنام شنناا ها تالقنن اش بباش شنناا
دبارکباد دیاویم.
کتابها را اب بباش شنناا تاجیاستاش که بمه
اااییک ساخت کیبورد شنناا قت ش که اهسته-اهسته بع
حر ف سریلیک بودا به بباش شنناا افنااستاش بردیارداا م در کیبورد کنپیموتر سمردیی خمود الفبما
پیشنهاد استاد اور بتل ثابت که شباهت به بباش فارس است ،جابجما کمردک بمه اسماا تیمک دیامردم.
ادا قتیاه در تیلیفوش دبایل در شباه ها اجتنات د خواستم به شنناا اوشته کنم ،به دشال سمر دامار
د ش م .در دبایل داان کنپیوتر سردیی جابجا کردش حر ف شنناا دناو ابود.
بااالخرک در فار اش ش م تا یک کیبورد برا تیلیفوش دبایل هم بای ساخته شود .دو با انم کنپنم در تنما
ش م کنپن سمویفت کیبمورد) ) Swift Keyboardبتماریخ  ۱۳فبمر ر  ۲۰۱۸بمرایم جموام دتبمت داد
خواستار دعلودات هناار بیشتر شم  .در پهلمو اش شمرای کنپنم ایمو بمود کمه دمو بایم شمنناا را بمه
صورت درست یاد داشته باشم ،اب هناش دنطقه باشم تص یق انایم که به ببماش شمنناا در ااترایمت دنماب

قناتت بخش دوجود است .دو هم برا تنمام شمرای شماش جموام دتبمت دادم لینمک هما کتابهما دقماالت
ایاه بیباش شنناا بودام  ،بمرا شماش ر اش کمردم .کنپنم توااسمت  (۲۰۰۰۰بیسمت همیار) کلنمه را اببمیو
کتابهما دقمماالت بیممر ش باشم د بممارک بممرایم فرسممتاد تما یممک-یممک ااهمما را بخمواام دنظممور کممنم کلنممات
دیامر ببااهما رد شم ا دتبماق ۱۵۰۰۰
استفادک ش ک فارس را رد کنم .در ایو کار  ۵۰۰۰کلنمه فارسم
کنله را برا هوشنن بودش کیبورد استفادک کردا .
خوشبختااه بعم اب طم یاسمال شمش دماک کمار فعالیمت ،کیبمورد سماخته شم فعمال در پلم سمتار( Play
 )storeبه اساا قابل د الواد است .در دحل پی ا اوشته شود״ SwiftKey Beta Keyboard״.
یا اب خوب ها داشمتو کیبمورد شمنناا ایمو اسمت کمه بما د المواد اش ،اب اهمار ببماش دلخموا دیاراسمتفادک
کردک دیشود.

