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 لینک مقاله در وبسایت
 

 
   

 

 

ران مجله نت  
مهسا عبدی وندنویسنده:   

use-emoji-in-windows/ 

 از استفاده آموزش
 در ((Emojiایموجی

 ویندوز

 یعمده که شده باعث تکنولوژی دنیای به ما وابستگی
 مجازی فضاهای در رو کاری و اجتماعی هایفعالیت

 دونیممی همگی هم طرفی از. باشیم داشته هاوبالگ و
 هایشکلک همون یا هاایموجی به روابط این برای که

 بیان برای اشکالی هاEmoji. ایموابسته مختلف
 توضیح و منظور کردن بیان یا و حاالت احساسات،

 با هاایموجی این. هستند چیزی هر یدرباره تربیش
 هااون از ما و گرفته قرار دسترس در راحت موبایل

 و نیست اینجوری ویندوز در ولی. کنیممی استفاده
 استفاده قراره مقاله این با. باشه دردسرساز کمی ممکنه

 ها،پیام در و بگیرید یاد رو ویندوز در ایموجی از
 ایموجی از هم هاتونفایل نام برای حتی و هاایمیل

 .کنید استفاده
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های اجتماعی و کاری رو در فضاهای ی فعالیتوابستگی ما به دنیای تکنولوژی باعث شده که عمده
ها یا دونیم که برای این روابط به ایموجیها داشته باشیم. از طرفی هم همگی میمجازی و وبالگ

ن کردن ها اشکالی برای بیان احساسات، حاالت و یا بیا .Emojiایمهای مختلف وابستههمون شکلک
ها با موبایل راحت در دسترس قرار ی هر چیزی هستند. این ایموجیتر دربارهمنظور و توضیح بیش

کنیم. ولی در ویندوز اینجوری نیست و ممکنه کمی دردسرساز باشه. ها استفاده میگرفته و ما از اون
ها و حتی برای نام ها، ایمیلرو یاد بگیرید و در پیام استفاده از ایموجی در ویندوز با این مقاله قراره

 .هاتون هم از ایموجی استفاده کنیدفایل

8.1و  10ها در ویندوز استفاده از ایموجی  

 ویندوز وظیفهنوار بخش روی موس با تونیدمی راحتی به ،8.1 و 10 ویندوز در ایموجی از استفاده رایب
 Show touch یگزینه روی کافیه شما. شهمی داده نمایش منویی شما به راستکلیک زدن با و برید

keyboard botton بگیره قرار ساعت کنار ابزار، نمایش بخش در کلید، صفحه آیکون تا کنید کلیک. 

 

 یکونآ Space یدسمت چپ کل یینکه بخش پا یشهبراتون باز م یدیصفحه کل یدکن یکروش کل یوقت
 .شنیداده م یشبراتون نما هایموجیو ا یدقرار گرفته. اون رو انتخاب کن یموجیا
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 یانبرم یدبا کل 10 یندوزدر و هایموجیاستفاده از ا

که بعد از سال  10 یندوزهر نسخه از و یانجام شد و برا 2017است که سال  یتیآپد یروش برا ینا
 یدتره. با فشار دادن کلراحت یلیخ هایموجیحالت، آوردن ا ین. در اکنهیمنتشر شد صدق م 2017

 هاکلکش یدکله(، به سرعت صفحیرگولو+نقطهیندوزو" )win";+ یا+نقطه( یندوزو) "win".+ یانبرم
مثال فرض  ی. برایدجو کنومد نظرتون رو جست یموجیا تونیدیم ی. حتشهیدادن م یشبراتون نما

 ی. وقتزنیدیرو م بریانم یدو کل کنیدیم ینام گذار  یموجیرو با ا هاتونیلاز فا یکیاسم  یددار  یدکن
 فقط شکل درخت جورییندرخت( و ا یبه معن) tree یسیددر کادر بنو تونیدیظاهر شدن م هایموجیا

 .کنیدیو انتخابش م شهیبراتون ظاهر م

 .دهیم یشنما یکنکنه اون رو به صورت مربع کوچ یبانیرو پشت یخاص یموجیا یندوزیاگر و
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 7 یندوزدر و یموجیاستفاده از ا

. کنهیم یبانیاون پشت یشو نما یموجیاز ا ینداره ول یبوردیکراه و تاچ یموجیدرج ا یبرا یندوزو ینا
 ید. اول بر برهیچون زمان م یستاستفاده مداوم مناسب ن یبرا یلیترفند ساده وجود داره که خ یک
و  یدکن یکپ "”Ctrl+Cو با ید، شکلک مورد نظر رو انتخاب کنGetemojy.com یا یاپد یموجیا یتسا

 .یدکن گذارییجا یازمورد ن یدر جا "”Ctrl+Vبا  یتدر نها

 

 .یشننشون داده م یدوسف یاهو س یستنن یرنگ یگهد یل،داخل اسم فا هایموجیا
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 حرف آخر

حرف زدن از  یبه جا یحت کنیمیم یو سع یهما جدا نشدن یدر زندگ هایموجیهاست که نقش اسال
تاپ با لپ یگوش یجاوقتشون رو به تریشکه ب یاشخاص ی. برایمجذاب استفاده کن یهاشکلک ینا

 موزشآ یناستفاده کنن. در ا Emojiاز  یچجور  یندوزهاشونکه بدونن در و یازهن گذروننیم سییپ یا
 یونبا ما در م یدداشت یمشکل یا. اگر سوال یمموضوع رو به شما آموزش بد ینا یبه راحت یمکرد یسع
 .یدبذار 

 

بشن  یگذار نام یموجیو اگر با ا کننینم یبانیپشت یموجیا یها از کارکترهااز برنامه یبعض
با  تونیدیرفعش راحت م یبرا یول یادم یشکم پ یلیاتفاق خ ین. ایدممکنه با خطا مواجه بش

 .یدببر  یناون خطا رو از ب یلعوض کردن اسم فا


