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مروری بر تاریخچه 
ایموجی ها

 
این شکلک های دوست داشتنی 

با گسترش ایموجی ها، افراد در سراسر جهان 
می توانند اولویت ها و تنوع فرهنگ های دیگر را درک 
کنند. گروه بعدی ایموجی ها به طراحی و تأیید یونیکد...
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 دوشنبه  

15 اردیبهشت 1399 

 سال سی و سوم 

 شماره  9231

Instagram @Rah.Kar
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بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا نیز مانند هر بحران 
دیگری، در ســه برهه زمانی آغاز، میانه و پایان هویدا 
می شــود. بنابراین مهمترین مسئله این است که قادر 
باشــیم آنچه بوده است، آنچه شاهد آن هستیم و آنچه 

پیش خواهد آمد را از یکدیگر متمایز کنیم.
گذشــته ای وجود داشته است که در آن ثبات داشتیم 
و قادر به پیش بینی بودیم. در شــرایط فعلی شــاهد 
اختالل و هرج و مرج هستیم و آینده وضعیت متفاوتی 
را برای ما به همراه دارد. با هویدا شــدن تصویر آینده 
برخی از ســازمان ها از خود انعطاف نشان می دهند اما 
برای دیگران آینده می تواند یک فاجعه تمام عیار باشد. 
اقداماتی که مدیران و اعضای تیم ها در شــرایط بحران 
فعلی انجام می دهند، نقش مهمی در تعیین سرنوشت 

آنها ایفا می کند.
بحران ها همواره مملو از پیچیدگی و تغییرند. در شرایط 
بحرانــی مجری امور بایــد در آِن واحد رهبر و مدیر با 
کفایتی باشند. رفع نیاز های ضروری که در شرایط فعلی 
احساس می شود، وظیفه یک مدیر است. به عنوان یک 
مدیر باید در کمترین زمان ممکن تصمیم گیری کنید 
و منابع مورد نیاز را گرد هم آورید. ضرب آهنگ انجام 
امور بســیار سریع است و اقداماتی که صورت می گیرد 

سرنوشت ساز است.
در نقطه مقابل رهبری کردن، به منزله راهنمایی مردم 
در مســیری اســت که بهترین نتایج را در این شرایط 
بحرانی به همراه داشــته باشد. تمرکز اصلی رهبر روی 
این موضوع است که بعد از این مرحله ممکن است چه 
اتفاقی روی دهد و برای رویارویی با آن چه اقداماتی نیاز 
است؟ بنابراین رهبر باید افقی دور تر از نیاز های اولیه و 
ضروری را در نظر داشته باشد. رهبر در شرایط بحرانی 
همواره باید سه، چهار و پنج موانعی که در آینده با آن 
روبرو می شود را پیش بینی و تدابیری را برای مقابله با 

شرایط احتمالی در نظر بگیرد.
ما بــه مدت دو دهه مدیــران اجرایی عالــی رتبه در 
بخش های عمومی و خصوصی و شــرایط پر فشار زیر 
نظر گرفته و مورد بررســی قــرار داده ایم. آنچه از این 
مطالعات آموختم این بود که در بحران ها اغلب شــاهد 
مدیریت بیش از اندازه و رهبری بســیار اندک هستیم. 
بهترین رهبران هوشمندانه مسیر آب های خروشان را 
تعیین می کنند و جان عــده زیادی را نجات می دهند 
سازمان ها را تقویت می کنند و انگیزه کافی را در اختیار 
کمیســیون ها و انجمن ها قرار می دهنــد. با این حال 
متوجه شدیم، بسیاری از مدیران در یک یا چند مورد از 

این دام های مدیریتی گرفتار می شوند:
 

۱.  استفاده از رویکردی کوتاه بینانه
مغز انسان به گونه ای طراحی شده است که در هنگام 
رویایی با خطر روی جزئیات متمرکز شود. در حقیقت 
این مکانیســم بقا است که در چرخه تکامل به منظور 
محافظت از خود، شکل گرفته است. فریب اینجا است 
که در هنگام بحران، زاویه دید شــما تنها به چند قدم 

جلوتر محدود شود.
رهبران باید آگاهانه، کمی از این زاویه دید عقب نشینی 
کنند و دریچه ذهن خود را برای مشاهده پیش زمینه 
و رویدادهای بعدی باز کنند. این همان مفهومی است 
کــه ما آن را با نام رهبری متا معرفی می نامیم. در این 
مفهوم رویکرد رهبر جامع و گسترده است و فرصت ها 
و چالش هــای موجود را به خوبی در نظر می گیرد. یک 
رهبری متا که کاماًل درخور و متمرکز باشد، مدیریت را 

در مسیر درست رواج می دهد.
سرتیپ دریادار پیتر نفنگر از گارد ساحلی آمریکا، معاون 
فرماندار سوانح ملی در حادثه نشت نفت در سکوی شناور 
 )Deepwater Horizon( حفاری دیپ واتر هورایزن

بود. در این حادثه در کنار او بودیم و چکیده دیدگاه او را 
قالب یک نقشه پیاده سازی کردیم. این نقشه به صورت 
تصویری تمامی موقعیت های احتمالی پس از نشت را 
نشان می داد. در این نقشه مشکالت قانونی، پیامد های 
سیاســی، نگرانی های مستمر در کسب و کار، سالمتی 
اجتماعی و اقتصــادی انجمن هایی که تحت تأثیر این 
حادثه قرار گرفتند، تأثیرات محیطی، هماهنگی درون 
ســازمانی در میان واکنش دهندگان و بسیاری موارد 

دیگر به خوبی به تصویر کشیده بود.
نفنگر با نگاهی دور اندیشــانه، به این نتیجه رسید که 
مهمترین اقدام او مدیریت نحوه کنترل کردن نشــت 
نیســت، بلکه باید اتهامات مطرح شده از سوی دولت 
فدرال، ایالت و مقاومت محلی را مدیریت کند. به لطف 
تالش های او فضای مناســبی ایجاد شده و به بهترین 
شکل از عوامل اجرایی مستقر در زمین و دریا به منظور 

دستیابی به موفقیت حمایت شد.
 

۲. فریب مدیریت را خوردن
رهبرانی که در سازمان ها یا صنایع، مدیریت در شرایط 
بحرانــی را به دســت می گیرند ممکن اســت از این 
مســئولیت هیجان زده شوند. در این موارد در صورتی 
در دام می افتیــد که مدام به محدوده امن اجرایی خود 
بازگردیــد. تصمیم گیری و اجرای تصمیمات ســطح 
آدرنالین خون شما را باال می برد. چرا که شما احساس 
می کنیــد موجود ارزشــمندی هســتید. هرچند این 
احساس درســت مانند افزایش قند خون است که به 

سرعت ساده افت می کند.
به منظور رهبری در شــرایط بحرانــی باید دوراندیش 
باشید، درســت برعکس مدیریت که به وضعیت حال 
رســیدگی می کند. شما باید اتفاقاتی که در طی هفته 
آینده، ماه آینده یا ســال آینــده روی می دهد را پیش 
بینی کنید و ســازمان را برای رویارویی با این تغییرات 
آمــاده کنید. شــما باید نمایندگانــی را منصوب و به 
تصمیمات افراد خود اعتماد کنید از آنها حمایت کنید 
و با وسوســه به عهده گرفتن وظایف مقابله کنید و با 

تجربیات خود آنها را راهنمایی کنید.
آگاهی از این نکته که هر لحظه احتمال وقوع بحران در 
ســازمان های پر خطری مانند سازمان انرژی و صنعت 
هوانوردی وجود دارد ســبب شــده است که سالمت، 
امنیت، ایمنی و کارکرد های محیط زیســتی به منظور 
مدیریت بحران در نظر گرفته و تقویت شــوند. زمانی 
که مدیر ارشد به افراد فعال در زمینه HSSE )سالمت، 
ایمنی، امنیت و محیط زیست اعتماد داشته باشد( این 
افــراد می توانند تمام تالش خــود را روی هر چه بهتر 
و قدرتمندتر انجــام دادن اقدامات پس از وقوع بحران 
متمرکــز کنند. چنین رویکردی آنهــا را از ارتکاب به 
چنین اقداماتی باز می داد: آنها مدیریت ناقص را عهده 

دار نمی شــوند، ضرب آهنگ اجرای فرامین مدیران را 
مختل نمی کنند و تمنای درونی خود برای دست یافتن 

به یک نتیجه مثبت از بین نمی برند.
 

۳. مرکزیت بیش از اندازه واکنش
از آنجایی که در شــرایط بحرانی هیچ قطعیتی وجود 
ندارد و همه چیز در حال تغییر و تحول است، ریسک ها 
و ابهامات نیز همواره در حال افزایش هســتند. ممکن 
اســت رهبران در این دام گرفتار شــوند و تصور کنند 
که باید همــه چیز را کنترل کننــد. در این حالت به 
عنوان رهبر ناگهان الیه های جدیدی را برای موافقت با 
تصمیمات جزئی ایجاد می کنید. قدرت واکنش سازمان 
کاهش پیــدا می کند و با اعمال هر محدودیتی جدید، 

عجز و درماندگی نیز شدت می یابد.
راه حل این اســت که به دنبال نظم باشید و نه کنترل 
همــه جوانب موجود. نظم به این معنا اســت که افراد 
به خوبی می دانند باید چه توقعاتی از دیگران داشــته 
باشند و دیگران از آنها چه توقعاتی دارند. رهبران باید 
روی این موضوع تاکید داشته باشند که امکان کنترل 
همه چیز وجود ندارد. تصمیماتی که به عنوان رهبر باید 
شــخصاً اتخاذ کنید را مشخص کنید و باقی وظایف را 
برعهده دیگران بگذارید. در حالی که با وسوســه انجام 
دادن تمام امور و اتخاذ تمام تصمیمات مبارزه می کنید، 

راهنمایی ها و قوانین ارزشمند را تدوین کنید.
واکنشــی که به بمب گذاری مسابقات ماراتن بوستون 
نشــان داده شد، شــاید گروهی ترین و همزمان ترین 
واکنشی بود که تا به حال بررسی کرده ایم. در بررسی ها 
متوجه شدیم که رهبری خردمندانه این حادثه برعهده 
 Deval( فرمانــدار ایالتی آن زمــان، دوال پاتریــک
Patrick( بود. با توجه به ســخنان او و دیگر حاضران، 
او در هنــگام ورود به مرکز فرمانداری به جای اینکه به 
دیگران بگوید چه کاری انجام دهند از آنها می پرســد 
که چطور می تواند کمک کند؟ او به خوبی می دانست 
که FBI مسئول انجام تحقیقات را برعهده گرفته است 
و شهردار بوســتون نیز می خواهد کنترل خیابان های 
خود را به دســت بگیرد. در این حال حرفه ای هایی که 
در سازمان ها مســتقر بودن بهترین گزینه برای انجام 

تماس های لحظه به لحظه بودند.
در ایــن زمان پاتریک متوجه شــد می تواند در بخش 
دیگری مفید باشــد، او با مردم ارتبــاط برقرار کرد و 
به عنوان نماینده مردمــی دولت، امید روزهای خوش 
آینده را در دل مردم زنده کرد. او به عنوان منبع موثق 
اطالعاتی درکاخ ســفید منصوب شد. او همچنین در 
اقدامی پیشگامانه تالش کرد حمایت کافی از اجتماعات 
ماساچوســت برای مقاومت در برابر پراکندگی در نظر 

گرفته شود.
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رهبری در شرایط بحران  

وقتی یک ویروس تمام کسب و کارها را هدف گرفته است!

بــه منظــور رهبری 
بحرانی  شــرایط  در 
دوراندیــش  بایــد 
درســت  باشــید، 
مدیریت  برعکــس 
که به وضعیت حال 
می کند.  رســیدگی 
اتفاقاتی  باید  شــما 
کــه در طــی هفتــه 
آینده  مــاه  آینــده، 
یا ســال آینده روی 
پیــش  را  می دهــد 
بینی کنید و سازمان 
را بــرای رویارویــی 
ایــن تغییــرات  بــا 
شــما  کنید.  آمــاده 
نمایندگانــی  بایــد 
بــه  و  منصــوب  را 
افــراد  تصمیمــات 
خــود اعتمــاد کنید 
از آنها حمایت کنید 
و بــا وسوســه بــه 
عهده گرفتن وظایف 
مقابلــه کنیــد و بــا 
تجربیات خود آنها را 

راهنمایی کنید

 مدل 
مو فقیت

 اریک مک نالتی    
برگرفته از مجله                       

کسب وکار هاروارد 



92
31

ه  
مار

 ش
م /

سو
 و 

سی
ل 

سا
 / 

13
99

ت 
ش

به
دی

 ار
15

 / 
به 

شن
دو

 

3
ها

دی 
من

یاز
ن

ج
/9

81
56

15

پخش انواع 
کامپیوتر،تبلت،موبایل

لپ تاپ
lenovo-asus-hp-acer
از3/500م به باال

کامپیوترهای خانگی اداری نو
از4/500م به باال

کامپیوترهای حرفه ای نو
از 6/500م به باال

لپ تاپ وکامپیوترهای گیمینگ  مبتدی
از5/800م به باال

گیمینگ  حرفه ای 
از9/800م به باال

@moeincomputer کانال تلگرام
37233300

 09384380902
بازرگانی معین

 **تعمیرات تخصصی**

/د
98

13
70

7

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

طاها و یاسین بار 
بدون شعار 

32136393-4
09013563828

ط
/9

81
29

05

اتوبار سید 
وانت ، نیسان ، خاور 

36239810-11
ط09159078573

/9
80

67
57

ط
/9

81
40

41

پیروز ب��ار
ارزانتر از همه جا

سراسر مشهد   35224342
ابوطالب،عبدالمطلب 37294112
طالب، طبرسی            32771010
هدایت ، هنرور    37528316

تهران و شهرستان همه روزه

ط
/9

81
54

16

طالب بار
ارزانتر از همه جا
37519293
37529293
37531990

09159169763

تنظیم موتور بهرام 
را در گوگل جستجو کنید 

)عضویت : 1108( 
09155112756

ط
/9

90
02

25

کنیتکس،بلکا،گرانولیت
نقاشی با 30 سال تجربه، دفتر 

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
80

87
89

ط
/9

81
44

93

اقساط 3 تا 12 ماهه
انواع کاغذ دیواری خارجی و 

ایرانی کفپوش ، پارکت، پرده 
تور، افقی ، بامبو ، زبرا ، موکت 

طراحی و ارسال آلبوم رایگان
شعبه 1  32281129

شعبه 2 36237655
09153045934

گرانولیت ، بلکا ، سیمان کاری 
کاشی  )آخرین تماس با ما (

 پایین ترین قیمت بدون واسطه 
رضایی 09356339458 

ط
/9

80
60

50

نقاشی نظری
09155038564

/د
98

11
81

5
ج

 / 
98

04
04

0

کاغذ کیان
کاغذدیواری،کابینت ،پارکت،کفپوش

پنل، نقاشی،بلکا،کنتکس
سقف کاذب ،تعمیرات

نقد            اقساط
@kiyandecor

09153138018
09388047702عالئی

ج
/9

81
58

50

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

درب اتومات 
شیشه ای،جکی،ریلی
کرکره ای،راهبند
09151115493
38696868

ج
/9

90
05

81

UPVC پنجره های
آلومینیوم وتوری با بهترین 

کیفیت وخدمات پس از فروش 
رایگان09154438489

ج
/9

80
71

82

پنجره آرا
upvc تولیدکننده دربوپنجره

آلومینیوم،توری،سجادی
37511714-09155126467

شیشه نظری
نصب و فروش سکوریت نو 
و دست دوم و کرکره برقی

09159072150-09351101482

ط
/9

80
24

13
ج

/9
81

04
45

....لوله ها ....
به فروش می رسد
09151240054

ط
/9

80
11

10

داربست طریقت
09155010520 بیمه مسولیت
32739122- 09156010520

ج
/9

81
35

42

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843

ج
/9

81
25

44

پیچ  و رولپالک
وداربست اترک

32117393-09153236979
خرید                  فروش

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9

81
55

87

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/9

80
61

60

ش
/9

81
56

38

ای��زوگ��ام ش����رق
)گ����������ران نخ���ری�����د(

از متری 15 الی 25 هزارتومان
شرافتی 09365265704 

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9

80
17

22

کرگیری ، کاشت انواع
بلت ، شیارزنی و تخریب

موسوی 09158022533

ط
/9

81
05

48
ج

/9
80

71
80

تخریب
خرید ضایعات وسازه نگهبان
09155596591

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9

81
31

81
ج

/9
81

34
06

کارآسان ایده 
نصب واجرا،سرویس نگهداری
آسانسور هر توقف 8000ت 

38824494

ج
/9

90
05

90

آسانسور 
با نیم قرن تجربه 

پرداخت طی 5فقره چک
09153038489

MDF صنایع فلزی و
برادران حسن پور- ساخت 
انواع کابینت ، اشکاف و ... 

09151209395-09156489925

ط
/9

81
03

45

بورس کلیه مصالح ساختمانی 
کلی و جزئی-با نازلترین قیمت 

36907335
09155048588

ط
/9

90
05

76

گازرسانی احسان شکوه 
خراسان تفکیک کنتور گاز، اجرای 
نرده و لوله کشی روکار و توکار 

09153580343

ط
/9

90
06

48

گازرسانی 
تفکیک کنتور گاز ، تعمیرات نرده

نقد و اقساط "سمیعی"
09155597618-09359899792

ط
/9

80
04

42

لوله کشی گاز
ن��رده لول��ه ای، تعمی��رات گاز
33640007  /  09153182411
نقد اقس��اط / مدیریت کرمی

ط
/9

81
14

77

2
کامپیوتر و
 اینترنت

3
حمل و نقل

4
بازار خودرو

5
خدمات ساختمانی

کامپیوتر و لوازم جانبی
201

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

301

خدمات خودرو
411

نقاشی و کاغذ دیواری
501

درهای اتوماتیک
504

در و پنجره
505

شیشه و سکوریت
506

داربست
508

ایزوگام و عایق کاری
509

تخریب ساختمان
512

آسانسور
515

کابینت / ام دی اف
516

مصالح ساختمانی
517

گازرسانی
519
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ایــن روزها، ده هــا ایموجی با شــکل ها و طرح های مختلــف در پلتفرم ها و 
شــبکه های اجتماعی ردوبدل می شــود. ایموجی ها ارتباطات عصر جدید را 

متحول کرده است.
در چند ســال اخیر، ایموجی ها به بخشی جدانشــدنی از ارتباطات 

روزمره ی آنالین تبدیل شــده است. اســتفاده از ایموجی ها 
از دهــه ی ۲۰۱۰ افزایــش یافــت، تا جایــی که به 

کاراکترهایی برای زبان نسل جدید تبدیل شد؛ اما 
ایموجی ها قدمتی  طوالنی تر دارد.

از دهــه ی ۱۹۹۰، از کاراکترهای ترکیبی 
ایموجی هایی مثل چهره ی  برای ساخت 

اســکات  می شــد.  اســتفاده  خندان 
فالمــن، یکــی از اســتادان کارنیگ 
ملون، ابداع کننــده ی این کاراکترها 
ایموتیکان  کاراکترهــا  این  به  بود. 
)Emoticon( گفته می شــود که 
از مهم تریــن آن هــا می تــوان به 
در   8-D و   (-: و   )-: ایموتیــکان 
مکالمه هــای چت رومــی دهــه ی 
۱۹۹۰ اشــاره کــرد. بــرای القای 
ســخن طعنه آمیــز از کاراکتر ;-( و 

برای انتقال بی اطالعی از مســئله ای 
از کاراکتر ¯_)ツ(_/¯ استفاده می شود.

بااین همــه، در ســال ۱۹۹۹، هنرمندی 
ژاپنی به نام شیگتاکا کوریتا اولین ایموجی 

 i-mode را ساخت. کوریتا روی تیم توسعه ی
کار می کرد که اولیــن پلتفرم اینترنتی موبایل از 

حامل موبایل ژاپنــی DOCOMO بود. هدف کوریتا 
طراحی واســط کاربری جــذاب برای انتقــال اطالعات به 

شیوه ای ساده و مختصر بود. برای مثال، در این واسط کاربری به جای 
تلفظ هوای ابری از آیکن اســتفاده می شود. کوریتا تصاویری در ابعاد ۱۲ در 
۱۲ پیکســل طراحی کرد که ازطریق شبکه ی شــبه صفحه  کلیدی واسطه ی 
i-mode انتخاب شدنی بود. سپس، این تصاویر به صورت کاراکترهای مستقل 
به موبایل ها راه پیدا کرد. کوریتا درمجموع ۱۷۶ ایموجی طراحی کرد که حاال 
به بخشی از مجموعه ی دائمی موزه ی هنر مدرن نیویورک تبدیل شده  است.

کاراکترهایــی هم برای نمایش وضعیت هوا )آیکن های خورشــید، ابر، چتر و 
آدم برفی(، ترافیک )خودرو، هواپیما، کشــتی و قطــار(، فناوری )تلفن همراه، 
تلویزیون، تلفن رومیزی و گیم های دستی( و تمام حالت های ماه منتشر شد؛ 
اما این کاراکترها کامال آگاهی بخش نبود. اولین بار ایموجی   بود که راهی برای 
اضافه کردن احساســات به متن ارائه کرد. شاید جمله ی »من درک می کنم« 
به تنهایی جمله ای ســرد و بی روح باشــد؛ اما اضافه کردن کاراکتر قلب به آن 
می تواند احســاس دل گرمی و دل ســوزی را منتقل کند؛ اما این تازه آغاز راه 

ایموجی ها بود.
ایموجی ها به ســرعت در ژاپن به شهرت رسید؛ به طوری که شرکت های موبایل 
رقیــب از ایده ی DOCOMO تقلید کردند. شــرکت های خارج از ژاپن مثل 
اپــل، از ایموجی هــا در پلتفرم های دیگر اســتفاده کردند. در ســال ۲۰۰۷، 
تیمی از گوگل از کنسرســیوم یونیکد درخواســت کرد استانداردهای جهانی 
 Unicode .را برای یکپارچه هــای ایموجی ها در تمام پلتفرم هــا ایجاد کند
Consortium به عنوان سازمانی غیرانتفاعی برای پایه ریزی طرح رمزنگاری 

کاراکتر جهانی به نام یونیکد در سال ۱۹8۷ تأسیس شد.
متنی که روی صفحات نمایش ظاهر می شود، ترکیبی از کاراکترهای یونیکد 
اســت و صرف نظر از دستگاه استفاده شده )مک، پی ســی، آیفون یا اندروید( 
ظاهر یکپارچه ای دارد. تمام دســتگاه های مدرن تابع اســتانداردهای یونیکد 
اســت؛ درنتیجه، حرف »a« روی تمام صفحات نمایش ظاهر یکســانی دارد. 
قبــل از یونیکد، صدها اســتاندارد رقیب برای رمزنگاری متن وجود داشــت؛ 
به همین ترتیب، پس از تأیید شباهت ها و با بررسی های دقیق، طرح پیشنهادی 
 Unicode یکپارچه ســازی ایموجی ها در مه ۲۰۰۷ تأیید و ۱۱۴ ایموجی به

5.۲ اضافه شد.

در سال ۲۰۰8، اپل در iOS ۲.۲، صفحه   کلیدی مخصوص ایموجی ها طراحی 
کرد. یک ســال بعد، یاســو کیدا و پیتر ادبرگ، مهندسان اپل، ۶۰8 ایموجی 
جدید به اســتاندارد یونیکد اضافه کردند. طرح پیشــنهادی آن ها در ســال 
 ،۶.۰ Unicode ۲۰۱۰ پذیرفته شــد و همراه با انتشــار

آمار رسمی ایموجی ها به ۷۲۲ مورد رسید.

وقتی اپل ایموجی ها را به رســمیت 
شناخت

درنهایت اپل در ســال ۲۰۱۱، 
صفحه  کلید رسمی ایموجی ها 
را بــه iOS اضافــه کــرد. 
بعد،  دو سال  هم  اندروید 
از ایــن مجموعه پیروی 
بدین ترتیــب،  کــرد. 
می توانســتند  مــردم 
ازطریــق  مســتقیما 
ی  هــا صفحه کلید
تلفن همــراه خــود به 
دسترســی  ایموجی ها 
پیدا کنند. به پیشــنهاد 
متن ها  نیویورک تایمــز، 
را می تــوان بــه آیکن های 
کوچــک تبدیل کــرد؛ مثال 
بــه   »I love you« عبــارت 
کاراکتــر قلب و عبارت »LOL« به 

آیکن خنده.
با افزایش محبوبیت ایموجی ها تعداد آن ها 
هم افزایش یافت. کنسرســیوم یونیکد ساالنه  

ایموجی هــای جدیــدی بــه مجموعه ی 
خود اضافــه می کند که از کاربران سراســر دنیا 

جمع آوری شده  است. این ایموجی ها شامل انواع 
گیاهان، جانوران، غذاها و نمایش فعالیت ها 

بــرای اضافه کردن هر  اســت. یونیکد 
دسته از ایموجی ها، به فرایند تأیید 

و تصویــب نیــاز دارد و ممکن 
است رسیدن ایموجی از طرح 

اولیه به تلفن های همراه، دو 
ابتدا  در  بکشد.  سال طول 
ایموجی  جدیــد ازطریق 
رسمی  پیشنهادی  طرح 
به کنسرســیوم یونیکد 
ارائه می شود. طرح  های 
ایموجی ها  پیشنهادی 
توضیحاتــی  شــامل 
مثل دلیل اســتفاده از 
ایده هایی  و  ایموجــی 

برای ظاهر آن است.
طراحــی  جنبــه ی 

از  پیچیده تر  ایموجی هــا 
حد تصور است. برای مثال، 

نشــان دهنده ی  ایموجی  اگر 
دانه های لوبیا باشــد، باید طراح 

بین انــواع لوبیــا انتخــاب کند: 
لوبیای ســیاه، لوبیــای پخته، لوبیای 

ســبز یا لوبیای ســفید؛ لوبیا باید داخل 
قوطی باشــد یا کاســه یا در زمین سبز شده 

باشد. در مرحله ی بعدی، زیرکمیته ی ایموجی ها در 

مروری بر تاریخچه ایموجی ها

این شکلک های دوست داشتنی 

با گسترش 
ایموجی ها، 

افراد در سراسر 
جهان می توانند 
اولویت ها و تنوع 

فرهنگ های دیگر 
را درک کنند. گروه 

بعدی ایموجی ها 
به طراحی و تأیید 

یونیکد بستگی 
دارد. هر شخصی 

می تواند طرح 
پیشنهادی خود 

برای ایموجی های 
جدید را ارائه دهد

گار
مه ن

زنا
 رو

د  
من

رج
را ا

سا
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کنسرسیوم یونیکد طرح های پیشنهادی را بررسی می کند. پس از رسیدن به 
توافق، ایموجی جدید متولد خواهد شد.

ممکن اســت فرایند طراحی تا انتشــار هر ایموجی، حداقل دو 
سال طول بکشد

بــا رشــد و توســعه ی مجموعــه ی ایموجی ها، 
پرســش های مختلفی برای افراد در سراسر 

جهــان به وجــود آمد. برای مثــال، چرا 
برخی تصاویر درمقایسه با برخی دیگر 

ارجحیت دارد؟ چرا تعداد زیادی از 
آیکن ها به سوشی )غذای ژاپنی( 

اختصــاص دارد؛ اما ایموجی ای 
بــرای تاکو )غــذای مکزیکی( 
یــا دیگر غذاهــای دنیا وجود 
نــدارد؟ تعــداد مشــاغل در 
پزشک  و  آشپز  ایموجی مثل 
و پلیس هم افزایش یافته ؛ اما 
چرا تمام آن ها مرد است؟ چرا 
در میان ایموجی های مختلف 

انســانی، هیچ کدام سیاه پوست 
یا رنگین پوست نیستند؟

پرســش های  بــه  واکنــش  در 
مذکــور، در ســال ۲۰۱۴، کمپین 

ایموجی هــا  سیاسی ســازی  بــزرگ 
آغاز شــد. طبق پیشــنهاد این کمپین، 

تنوع جنســیتی و خانوادگی و حتی غذایی 
ایموجی هــا افزایــش یافــت. تنــوع ایموجی ها 

بود؛  مختلــف  فرهنگ هــای  تأییــد  به منزلــه ی 
بدین ترتیب، ایموجی به عنوان زبانی مهم 
در عصر دیجیتال به تکامل رسید.

در ســال ۲۰۱5، یونیکــد اولیــن گام 
به ســمت افزایش تنوع ایموجی ها را 
با ارائه ی گزینــه ای برای تغییر 
رنــگ پوســت ایموجی های 
انسانی برداشت. همچنین، 
بیشــتری  فعالیت های 
بــه ایموجی ها اضافه 
کرد. از آن زمان، هر 
شامل  به روزرسانی 
به سمت  گام هایی 
تنــوع  افزایــش 
و  فرهنگ هــا 
است.  بوده  افراد 
مثــال،  بــرای 
و  ورزش کاران 
یا  زن  پزشــکان 
زنــان باحجــاب 
مجموعه ی  به  هم 
اضافه  ایموجی هــا 
شــد. اخیــرا یونیکد 
گام هایی برای انتشــار 
معلول  افــراد  ایموجــی 
جســمی و نمادهای دیگری 
از افراد مختلف جامعه برداشته 

است.
با اینکــه هرکدام از پلتفرم ها به شــکل 
متفاوتی ایموجی ها را اجرا می کند ، استاندارد 

یونیکد برای شــکل اصلی ایموجی ها یکســان اســت و صرفا اجــرا و ظاهر 
نهایی برعهده ی طراحان اســت. به همین دلیل، ممکن اســت یک ایموجی در 
دستگاه های اپل ظاهر متفاوتی با ایموجی های اندرویدی داشته باشد. به دلیل 
مشکالت مجوز، هر شرکت برند ایموجی خود را دارد که حتی 

می تواند به خروجی های بامزه تری منجر شود.
ناگفتــه نماند جهت ایموجــی هم یکی از دیگر 
ابعاد مهم در طراحی ایموجی اســت. تغییر 
جهت می تواند به شــکل درخورتوجهی 
معنــای ایموجی هــا را تغییر دهد. 
برای مثــال، جهت ایموجی تفنگ 
می تواند به معنی شلیک کردن به 

شخصی خاص باشد.

گام هایی  یونیکد  کنسرسیوم 
فرهنگی  تنوع  افزایش  برای 

ایموجی ها برداشته است
با وجود تالش هــای متعدد 
بــرای طراحــی و مفاهیــم 
ســازگار، برخــی ایموجی  ها 
ممکــن اســت معنــی خود 
را از دســت دهد یا برداشــت 
دیگــری از آن هــا شــود. برای 
مثال، بســیاری از افراد از ایموجی 
دو دســت مقابل یکدیگر برداشــت 
اشــتباهی می کننــد. ایــن ایموجــی 
به معنی ضربه زدن به شــخصی  می توانــد 
دیگر یا دعاکردن باشــد. عالوه بر این، نمی توان 
تأثیــر فرهنگی ایموجی ها را نادیــده گرفت. مدت ها 
اســت بازاریابان بر تأثیر ایموجی ها آگاه هستند و از آن ها در 
تبلیغات خود اســتفاده می کنند. این کار می تواند به افزایش خالقیت برند و 

جذابیت شرکت ها کمک کند.

آینده ی ایموجی ها
کنسرسیوم یونیکد هرســال ایموجی های جدیدی منتشر می کند؛ درنتیجه، 
طیــف فرهنگــی ایموجی ها با هربار به روزرســانی iOS و اندروید گســترش 
پیدا می کند. برای مثال در به روزرســانی ســال ۲۰۱۷، موجودات اسطوره ای 
)پری دریایی، جن، الف و  خون آشــام(، غذاها )پای و ســاندویچ و بروکلی(، 
حیوانات )دایناسور، زرافه، گورخر و جوجه تیغی(  و کاراکترهای عجیب و غریب 
بــه مجموعه ی ایموجی ها اضافه شــدند. در ســال ۲۰۱8، مجموعه ی جدید 
ایموجی ها با موی خاکســتری یا قرمز و نمادهای فرهنگی مثل چشم نظر به 
ایموجی ها اضافه شــد. اخیرا، ایموجی هایی مخصوص افراد ناشــنوا و معلول 
حرکتی افزوده شــده است. اضافه شدن چنین ایموجی هایی را می توان یکی از 

پیشرفت های بنیادی در واژگان ایموجی ها در نظر گرفت.
با گســترش ایموجی ها، افراد در سراســر جهان می تواننــد اولویت ها و تنوع 
فرهنگ هــای دیگر را درک کنند. گروه بعــدی ایموجی ها به طراحی و تأیید 
یونیکد بســتگی دارد. هر شــخصی می توانــد طرح پیشــنهادی خود برای 
ایموجی هــای جدید را ارائــه دهد. در درجه ی اول، یونیکــد به طرحی اولیه 
از ایموجــی توضیحاتی درباره ی دلیل اســتفاده از آن و معنی اش در واژگان 
ایموجی ها نیاز خواهد داشت. پژوهشگران دانشکده ی سالمت عمومی دانشگاه 
جانز هاپکینز و مؤسسه ی بیل و ملیندا گیتز، ایموجی مگس را به عنوان راهی 
برای توصیف بهتر بیماری های مرتبط با حشــرات مثل ماالریا و زیکا معرفی 

کردند.
همه بر زبان انگلیســی مســلط نیســتند. همه نمی توانند پیامدهای پزشکی 
زیکا را مســتقیما درک کنند و همه نیز باسواد نیستند؛ اما آیکن مگس برای 
همه مفهوم اســت. تصویب چنین ایموجی هایی نشانه ی خوبی برای آینده ی 
ایموجی ها اســت و می تواند فرهنگ و ارتباطات جهانی را شــکل دهد. حاال 

تعداد ایموجی ها به ۱8۰۰ عدد رسیده و درک آن ها بسیار ساده است.

مروری بر تاریخچه ایموجی ها

این شکلک های دوست داشتنی 

با افزایش 
محبوبیت ایموجی ها 

تعداد آن ها هم 
افزایش یافت. 

کنسرسیوم یونیکد 
ساالنه  ایموجی های 

جدیدی به 
مجموعه ی خود 

اضافه می کند که 
از کاربران سراسر 

دنیا جمع آوری 
شده  است. این 
ایموجی ها شامل 

انواع گیاهان، 
جانوران، غذاها و 
نمایش فعالیت ها 

است

فکر
بکـــــر
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6

ها
ی 

ند
زم

نیا

/ج
98
08
90
6

گازرسانی
خرده کاری 

تعمیرات
نرده، حفاظ

09151118301

خرید             فروش
طرقبــه،ویالشهر
34224200-09153142611

ط
/9
81
28
51

/ج
99
00
34
5

مشاورامالک مرکزی طرقبه
09153168816-34234319

مدیریت:قنبری
طرقبه ،طرقدردورمیدان

جلدک،صفی آباد
چاهشک،راه آهن،جهاد

سنگ سفید، خرید و فروش
09153008329

ط
/9
80
81
70

ش
/9
81
45
18

جلدک-صفی آباد-چاهشک
نقدا خریداریم 35254786

09155106872
09358260003

ط
/9
90
06
51

سوران 
خرید و فروش زمین باغ ویال 

09353074141
ط09153076425

/9
81
32
90

خرید لوازم منزل و اداری
 فوری و بدون تعطیلی

09159247178-37276403 
09303261906

ط
/9
81
29
43

ط
/9
90
05
59

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

پ
/9
80
23
78

ط
/9
81
27
11

قالیشویی 
تهـــران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

ملتقالی شویی
شست وشو به
روش اسـالمی
تحت پوشــش
بیمه ایــــــران
دارای مجــــوز

رسمی
تلفن کارخانه:

3 6 6 6 6 3 3 0
3 6 6 5 2 8 2 0
322134 33

تلفن دفاتر:
3 6 6 1 1 1 1 6
3 2 2 2 0 2 3 3
3 6 0 9 8 5 8 4
09155134006
09155048595
36580457

/د
98
10
51
4

قالیشویی 

ابتکار
36011820
36236210
38713312
32173242
38800079

شستشوی 100%اسالمی

سرویس تمام نقاط شهر

/ج
98
14
14
7

ط
/9
81
23
67

قالی شویی بازوبندی 
تمام اتوماتیک

33669746-36585700
37605614-32790601

36110502
09154020769
09014127700

ط
/9
90
05
60

ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122

6
7امالک و مستغالت

خرید و فروش
لوازم و اثاثیه

8
خدمات منزل
 و تعمیرات

مشاورین امالک
601

خرید و فروش
باغ و زمین

608

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

701
قالی شویی

802

قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-37336060
36612586-38822500
32765551-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100% اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

ط
/9
90
05
55

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

پ
/9
81
24
56

پ
/9
80
23
75

ط
/9
90
05
57

عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه
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7
ها

ی 
ند

زم
نیا

وصل اگوی مطمئن
 0915  20  00092

36200013

ط
/9

81
37

51
/ج

99
00

50
8

خرید                  فروش
کولرگازی وپکیج

شارژگاز،نصب،جابه جایی،تعمیرات
09105566256

 ج
/ 9

90
03

96

هواصنعت 
تنها مرکز پخش 

جنرال اصلی
38641230

09382379037
انواع کولر گازی 

/ج
99

00
58

6

کولرگازی،پکیج،رادیاتور
قیمت کف بازار
حمل بار رایگان

09153038489

ط
/9

80
52

76

مرکز اقامتی
بهبود و بازتوانی

 بهار زندگی مشهد 
درمان اعتیاد تخصص ماست
با مجوز رسمی از سازمان 

بهزیستی، کادر مجرب پزشکی، 
روانشناسی ، مددکاری

سالن مجزا برای نوجوانان دارای 
استخر، باشگاه، سالن غذا خوری، 

حسینیه و فضای سبز
برگزاری جلسات بهبود و مهارتی 

و گروه درمانی و مشاور خانوده
دفتر 36775361

عاقبت خواه09153186358

مرکز درمان اعتیاد بهــار
با مسئولیت فنی - دکتر قربانی
37684969-09154126414

ط
/9

80
22

45

/ج
98

10
44

7

مشاوره تخصصی 
رایــگان 

جهت اخذ دیپلم 
)تاسیسات ومعماری و کامپیوتر(

38331540
09155180726

قابل توجه جوانان 
جویای کار وآموزش
آموزشگاه نمونه 

آرایش وپیرایش گل
)بامدیریت علی اکبرگل زاده(
با 53سال سابقه آموزشی 

بامربیان مجرب وبه همراهی  
طراح ومجری گریم سینما وتلویزیون

 )امیدگل زاده(
پذیرای شما جوانان عالقمنداست 

نبش چهارراه خواجه ربیع 
)عبادی( آموزشگاه گل

37246209-37247674
09151135513-37248637

 09362810092

/ج
98

14
16

2

/ج
98

09
43

2

اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی ، مبل ، میز ، ظروف 

 فرش ،Lcd ، رقص نور، باند و....

  0915  305  5600  
0939  739 5600  

/ج
99

00
59

3

گوشت گوسفندی 
شقه وزنده

قیمت درب کشتارگاه وبازار
09153038489

به تعدادی کارگر 
ساده نیازمندیم. 
09391386257

ط
/9

90
05

67

ط
/9

90
06

47

به تعدادی زیگزاگ دوز 
و بردست خانم و آقا 

نیازمندیم. 
جهت کار در تریکو 

32717088
09151026986

کار و آموزش طب سنتی و 
فروشندگی گیاهان دارویی )فنی 
و حرفه ای ( خانم وآقا آغازشد 
موسسه کرامت  32256344

ط
/9

90
04

00
/ج

98
02

56
2

تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

کامپوزیت،بنر،فلکسی، چاپ اجسام،برش 
لیزر،هدایاتبلیغاتی 09154205729

کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز
32231416-32235656

ط
/9

81
28

24

/ج
98

15
40

7

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره
خرید ضایعات 

آهن ، آلومینیوم ، مس 
برنج ، کارتن ، الک

09035480162

ط
/9

81
34

19

ضایعات فالح
خرید آهن،آلومینیوم،مس و...

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/9

80
54

20

11
پزشکی

سالمت و زیبایی

12
خدمات آموزشی

و فرهنگی

13
مجالس و مراسم

14
استخدام

15
خدمات چاپ

و تبیغات

17
خدمات صنعتی

و کشاورزی

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

803

ترک اعتیاد
1104

آموزشگاه های
تخصصی

1201
کرایه چی

1306

قصابی و دامداری
1307

کارگر ساده
1410

خیاط و چرخکار
1411

مشاغل گوناگون
1417

تابلوسازی
1504

آژانس های مسافرتی
1601

خرید و فروش
ضایعات

1701

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن

807

ط
/9

80
09

31

قدسقالی و مبل شوئی
38716277-38421086-37659429
37242125-36099035-36098693
32794264-32121288

آب کشی اسالمی
با ضمانت

بیمه سرویس سراسر شهر

ط
/9

90
06

03

قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

تخصص در شستشوی فرشهای کرم، دست باف و ماشینی تراکم باال

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 

مفقود شده

پروانه کسب  جناب آقای رستم 
ملکی  کد ملی  6439930885

رسته واحد صنفی خواربار 
اتحادیه صنف خواربار ولبنیات 
وحق الملکاران مفقود گردیده 

واز درجه اعتبار ساقط می باشد 

/ج
99

00
64

0

18
گوناگون

مفقود شده
1801
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 ضمیمه  نیازمندی ها وکسب وکار روزنامه  قدس      8

ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم

ها
ی 

ند
زم

نیا

نشانی سازمان آگهی ها:

مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد یک

سامانه تلفنی سازمان آگهی ها 37088

سامانه پیامکی سازمان آگهی ها 300037088 

تلفن: 05137628205/ 05137610085

ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی قدس  ) وابسته به آستان قدس رضوی(

Instagram @Rah.Kar  ضمیمه  نیازمندی ها وکسب وکار روزنامه  قدس      

پ
/9
80
22
75

ج
/9
80
99
20

ط
/9
80
90
63

خریدار
 روزنامه باطله

در محل
5000 ت

کتاب، دفتر 
ضایعات کاغذ و ...

09154747511
ج
/9
81
52
08

/ه
98
03
87
0

به منظور بهره مندی هرچه بیشتر اجر معنوی در این 
ماه مبارک و تحقق فرمایشات رهبری از شما درخواست 
میشود تا با ارسال کمکهای نقدی و غیر نقدی خود در 
دفتر کمکهای مومنانه و رزمایش همدلی و به شماره 

کارت 6104334700112593 هیات خادمین به امامزاده 
یحیی)ع(  ثبت بفرمایید شماره تماس 09153010938

روحانی صفایی                            اجرکم عند  اهلل

/د
99
00
64


