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Emoji meanings android vs iphone

Usar emoticons é uma tarefa simples. Mas há algumas diferenças, como a incorporação direta com o sistema operacional utilizado. O WhatsApp tem seu próprio emoticon em versões Android e desktop do aplicativo, mas para o iPhone depende da implementação da Apple. Aprenda a usar um emoticon em diferentes plataformas de WhatsApp. Emojis O WhatsApp Emojis faz parte de um sistema
Unicode padrão que permite que você reproduze qualquer personagem em qualquer computador, seja uma página da web, um editor de texto para Windows ou um programa de mensagens no iOS. Designs, novos formulários são ocasionalmente submetidos ao Consórcio Unicode para aprovação e muitas vezes estão com atualizações de sistema ou aplicativos. Existem várias regras para permitir que
você integre um novo emoticon no Unicode. No entanto, as empresas são livres para escolher como cada emoticon aparecerá em sua plataforma (sistema ou aplicativo). Portanto, os emoticons em dispositivos Android e iOS são diferentes. Isso também se aplica ao WhatsApp, que aceita seus próprios temas para versões Android e desktop. Você pode encontrar emoticons na caixa de texto de bate-papo
em dispositivos Android usando um emoticon no Android e na área de trabalho. Ao iniciar ou participar de uma conversa, observe o ícone que aparece no canto esquerdo do campo onde você está escrevendo a mensagem. Clicando ali, o teclado alfabético dá lugar ao emoticon. Encontre um emoticon Note que há um campo de pesquisa quando você muda de um teclado regular para uma varredura de
emoticons. Tente digitar palavras-chave que combinem com o tema deste emoticon, tais como: feliz, triste, festa, esporte. A pesquisa fornecerá resultados que podem corresponder a esta palavra-chave. Vale ressaltar que alguns termos em inglês também podem funcionar em pesquisas - como cerveja. Há uma enorme biblioteca de emoticons. Refinar com pesquisa pode ajudá-lo a chegar ao
personagem que você deseja mais rápido. Como alterar o teclado emoticon emoticon emoticon Open; Toque e segure o que deseja mudar de cor até que o balão apareça com outras opções; Selecione a nova cor. Lembrando que nem todos os emoticons podem ser alterados. Alguns são definitivos, sem variações de cor como esta . Quando você mudar a cor de alguns emoticons, todos ao seu lado
receberão essa variação, receberão a cor escolhida como padrão: o processo pode ser vermelho para alterações futuras. Como usar o emoticon iPhone WhatsApp O WhatsApp não integra seu emoticon ao iPhone (iOS). Portanto, você deve usar o teclado da Apple para inserir caracteres no aplicativo de mensagens. Primeiro, certifique-se de que o ícone emoticon ( ) apareça ao lado da tecla Space.
Caso contrário, toque no ícone globo ( ) e certifique-se de que o teclado emoticon apareça. Para ativar o emoticon do iOS Se o teclado emoticon não aparecer, vá para o aplicativo Configurações e toque em Geral; Em seguida, selecione Teclado; Toque em Teclados; Se os emoticons não forem listados, toque em Adicionar novo teclado e procure por emoticons. Quando você voltar para o whatsApp,
verifique novamente que De emoji aparece ao lado da tecla espaço. La posizione e la posizione e la posizione Como mudar cor do emoji no iPhone Toque e segure no emoji que alterar deseja; Quando o balão com as opções aparecem, selecione cor desejada. Como os emojis no iPhone dependem da Apple e não do WhatsApp, é preciso ter sempre versão mais atualizada do iOS para ter acesso a todos
os designs disponíveis e mais recentes. Sem Android, como novidades chegam com a atualização do aplicativo, não com o sistema operacional. Viu só como usar emojis é fácil? Dificuldade pode estar em encontrar o botão para acessar o atalho deles do Android ou do iPhone. Lembrando que no iOS talvez seja necessário ativar o teclado de emoji para que eles possam ser inseridos nas conversas do
WhatsApp. Com informações: WhatsApp. Imagine se um emoticon cardíaco enviado do dispositivo de uma pessoa viesse ao aplicativo do destinatário como uma pilha de cocô. Isso seria um leito social. Isso não acontece porque os emoticons são padronizados com o Unicode para evitar que essas mensagens incorretas entre plataformas se conectem. Mas o padrão Unicode deixa espaço para
interpretação, espaço suficiente que emoticons de diferentes variações de marca podem significar o que você está tentando transmitir. Quando o Consórcio Unicode confirma o nome de um novo lote de emoticons na vista da montanha, ele afirma que, embora a forma do personagem possa variar muito, os designers devem manter a mesma forma de kernel porque o desvio muito longe desta forma
básica pode causar problemas de interoperabilidade. No entanto, marcas e serviços que os implementam — fabricantes de smartphones, aplicativos de mensagens, clientes de bate-papo — podem interpretar e projetar seus ícones de forma ligeiramente diferente, muitas vezes refletindo sua imagem corporativa. Confira variações de conjuntos de emoticon para grandes marcas como Apple, Google,
Samsung e LG. Enquanto o rosto da careta da Apple é meio desconfortável, o Google parece direto, e a Samsung... Eu nem sei o que está acontecendo lá. Emoticons nail polish que vieram representar o poder feminino parecem um pote chato fonte google. E eu fiquei com vergonha de aprender meu amado emoji dançarino, que parece completamente animado e pronto para uma festa no iOS, pode
aparecer como um estranho tangoing bless para meus amigos Android, uma bailarina em telefones LG, e um homem aparentemente fazendo uma fonte samsung disco. Com símbolos mais pessoais, as taxas são mais altas se algo se perder na tradução. Basta olhar para a representação de um casal gay no Google Alphabet contra outros produtores: É assim que emojis de família gay e lésbica
iMessage: Traduza Google Hangouts: Então como saber se emoticons que você está enviando olhar completamente diferente para as pessoas do outro lado? Isso depende de qual dispositivo e plataforma de mensagens o destinatário usa e/ou qual fonte de emoji eles escolhem. Digamos que você está trocando mensagens com um amigo que tem um Galaxy S5. Eles podem estar usando o aplicativo de
mensagens padrão do telefone, nesse caso eles vêem o seu fonte de emoji samsung. Ou eles podem ter mudado para Hangouts ou WhatsApp ou instalado um aplicativo, como um switcher Emoji, que lhes permite alternar entre os kits dos fabricantes para que eles possam ver a fonte do Google ou qualquer fonte que eles escolheram. A única maneira de realmente saber é perguntar. Você também pode
ter a sensação procurando por símbolos específicos ou navegando através de diferentes fontes de emoji em sites de emojis. As principais fontes são: Apple — usada em mensagens no aplicativo iOS e iMessage e WhatsApp (atualmente o aplicativo de mensagens mais popular do mundo). Google – Usado em qualquer experiência promocional do Android, aplicativo Google Messages, Google Hangouts
e Gmail.Emoji One – usado em aplicativos web como Slack e Fireproacious Chat. (O Slack será o emoticon padrão da Apple, mas permite que você escolha entre este e os kits de estilo do Google, Emoji One ou Twitter.) Samsung - dispositivos embutidos com pele Samsung TouchWiz. Facebook — Facebook e Facebook Messages.LG — incorporados em dispositivos LG. Microsoft – No Windows,
Microsoft Surface e Windows PhonesAs plataformas de mídia social como Twitter, Snapchat, Instagram, também têm suas próprias linguagens de emoji. O site da Unicode também tem um gráfico completo: um gráfico de conjuntos de emojis dos maiores dos EUA, bem como empresas japonesas de telecomunicações que inventaram os personagens pela primeira vez. Imagem: UnicodeIs 845 emoji
suportado em várias plataformas, de acordo com emojipedia, e emoji 1620 com a versão mais recente do sistema operacional iPhone, iOS 9.1, incluindo 150 novos emoticons quentes em prensas unicode. Quando os usuários da Apple atualizaram pela primeira vez para o iOS 9, os usuários de dispositivos Android (ou usuários de iPhone que não atualizaram) não puderam ver nenhum deles. Emoticons
desaparecidos mostram como caixas vazias ou às vezes caixas alienígenas do outro lado. A Unicode está atualmente revisando o último lote de candidatos emoticon, versão 9.0 (pretty fancy!), que está programado para ser lançado em meados de 2016. Se este lote também for incluído em diferentes plataformas em momentos diferentes, ele deixará outra grande lacuna de emojis. Que comece a falha
de comunicação. O que pode ser feito? Bem, é sempre divertido culpar as marcas, os fabricantes poderiam desviar menos do padrão Unicode para tornar os ícones mais aconchegantes, e fazer o ponto de manter seu sistema operacional atualizado com os mais recentes emoticons aprovados pela Unicode. Tirando isso, admitir é para o usuário. O App Emoticon permite que você pesquise como seus
ícones aparecerão para o destinatário antes de enviar, o que parece um monte de trabalho extra, mas tem uma boa rede de segurança para evitar falhas de comunicação embaraçosas em relacionamentos ou tópicos sensíveis. Sabe, não use emoticons. Eu pessoalmente sou um amante emoticon baseado em texto, combinações simples de personagens que representam expressões faciais ou
linguagem corporal. Alguns serviços de mensagens oferecem a capacidade de não converter emoticons em imagens e simplesmente ir para a velha escola. Existe um japonês mais complexo o kaomoji. Há zilhão para escolher, e eles parecem iguais, não importa o que está do outro lado. b^_^) b Durante anos, vários conjuntos de emoticons vêm causando problemas ao anunciar um simples Enviar careta
para iOS? Pegue um sorriso em todo lugar. Enviar um sorriso da Galáxia? Pegue um rolo de olhos em todo o resto. Isso pode mudar em 2018. O fato de que a fragmentação de Emoji é mesmo um termo aponta para um problema com nossos pequenos personagens coloridos favoritos que ficaram mais tempo em suas boas-vindas. A Apple respondeu a um emoji de longa data em 2016, transformando �
� Face Radiante com Olhos Sorridentes para iOS e macOS para melhor combinar as emoções felizes expressas em outras plataformas. Acima:  Face Radiante Com Olhos Sorridentes uma vez olhou careta no iOS, e agora encontra outras plataformas. Imagem: Apple, Google, Microsoft, Samsung/Emojipedia Composite A Samsung também lançou esta semana uma série de atualizações de emojis
com o objetivo de obter vários de seus emoticons sob outros fornecedores. Isso será útil para usuários da Samsung que só querem enviar emoticons sem (as palavras de Jessica Chastain) parecendo um. Isso é coisa da Samsung? Um emoji chocado é o que eu faço no meu twitter e é o que eu vejo quando vou ao meu tweet. Um amigo me enviou um artigo relacionado a ele. Os emoticons são
completamente diferentes! É isso que todos vocês vêem? Está babando. Agora pareço um... pic.twitter.com/F3aaRSBzng, Jessica Chastain (@jes_chastain) em 1º de fevereiro de 2018, embora algumas diferenças no emoji não comecem a mudar publicamente o que está sendo repassado, outros estão mudando completamente o que estão tentando dizer. O que estamos procurando em 2018 é a
convergência de muitos desses projetos. Nos últimos anos, um emoji de dança que apareceu originalmente com diferentes gêneros ou tons de pele se transformou em um  especial Woman Dancing com um vestido vermelho, uma mão levantada, e um pé mostrando mais visível do que outros em uma plataforma maior. Acima: Evolução dos emoticons dançarinos. Imagem: Apple, Google, Microsoft,
Samsung / Emojipedia Composite. Comparando os dançarinos de 2013 com os dançarinos de 2018, há uma clara tendência unidiretiva: escolher o design da Apple. Não no estilo per-se, mas no humor. Diferenças significativas nos últimos anos foram emoticons de armas. Em 2016, a Apple lançou uma atualização para iOS que desligou emoticons de armas e a tornou uma pistola de água de brinquedo.
Na época, isso significava que a Apple claramente mudou o significado desse emoticon para o iOS para longe de outras plataformas. A Apple fez isso para que os usuários de iOS pudessem enviar o brinquedo, e outras plataformas pudessem ver a arma. Acima: A Apple mudou a aparência do emoji de pistola em 2016. Na época desta mudança, John Gruber, da Ousadia Fireball, especulou: É um dilema
difícil, mas acho que será todo o trabalho, e outros fornecedores seguirão a liderança da Apple e este glifo representará uma arma de brinquedo em todos os lugares em alguns anos. É alguns anos depois e parece que pode muito bem ter começado. A Samsung atualizou esta semana seu  Pistol para jogos semânticos (e visualmente) para a pistola de água verde da Apple. Dada a grande participação
de mercado combinada da Apple e samsung, isso leva a um ponto de inflexão onde outros fornecedores Microsoft, Google, Facebook ou Twitter sentem que também devem mudar seu design? Se a história é qualquer guia, parece muito provável que possamos terminar o ano com uma suíte completa de pistolas de água substituindo emoticons de armas tradicionais. Anteriormente: 2013-2018,  Pistol
emoticon. Uma das frases mais comuns mencionadas pelos fornecedores ao atualizar designs de emojis é uma melhor compatibilidade com outras plataformas. De um modo geral, isso significa melhor compatibilidade com o iOS. Alguns usuários se opõem a esse movimento para combinar com o design da Apple, mas se o resultado final de um emoticon é mais útil para mais pessoas, parece uma vitória
(independentemente da preferência pessoal por qualquer design emoticon específico). Os telefones continuarão a ter seu próprio estilo emoji à medida que os anos avançam, mas 2018 pode se moldar como o primeiro ano em que as principais plataformas incluem emoticons que são emocionalmente compatíveis uns com os outros. Acho que é um bom resultado para todos. Acima: Consistentemente 
pilhas de cocô. Apple. Fotos: Apple, Microsoft, Samsung, Google. Emojipedia Composite. Atualização: Até  hambúrgueres estão convergindo! Todas as plataformas agora mostram uma fatia de queijo diretamente na torta. Algo que o Google viu nas manchetes no último ano. ... também em notícias emoji esta semana: Samsung silenciosamente moveu o queijo logo acima da torta de hambúrguer 
pic.twitter.com/ohbRgcrOuP : Jeremy Burge (@jeremyburge) 13 de fevereiro de 2018 2018
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