Smajlíky slaví 30 let
Už tři desetiletí slouží kombinace interpunkčních znamének k rozlišení mezi vážně
míněnou zprávou a ironickým nebo vtipným dodatkem. Jejich vynálezce si v roce
1982 evidentně nedokázal představit, jak rozšířené jejich použití bude.

V 80. letech se internetové diskuze na univerzitách pomalu proměnily z ryze akademického nástroje
na všeobecně využívaný komunikační nástroj. Vedle sebe tu byly důležité informace, vtípky,
nekonečné diskuze nesmiřitelných táborů a třeba i reklamy nebo inzeráty. Problém dělaly hlavně
vtípky, které nebylo možné podle předmětu zprávy odlišit od vážně míněného příspěvku.
Scott Fahlman proto navrhoval, aby se vtípky odlišily sekvencí znaků ":-)", a tak mohl každý
bezpečně poznat, že zpráva není míněna vážně. Historii smajlíků známe i díky Microsoftu - ten
pomohl najít zálohy původního diskuzního vlákna, kde Scott smajlík poprvé použil.

Původní příspěvek do diskuze, ve kterém Scott Fahlman poprvé použil emotikony :-) a :-(
(Zdroj: http://technet.idnes.cz/smajliky-vyroci-30-let-0ta-/sw_internet.aspx?
c=A120918_173607_sw_internet_pka)

Významy smajlíků
:-) Nejběžnější smajlík. Označuje sarkasmus, vtip, ironii a podobné, nebo dobrou
náladu
;-) Vyčůraný úsměv. Následuje po sarkastické nebo po lechtivé poznámce.Nebo taky
"nebijte mě.."
:-( Smutný usměv. Autorovi se nelíbí poslední věta, je smutná nebo v depresi.
:-I Neurčitý výraz. Znamená něco jako hmmmm...
:-> Následuje po opravdu ďábelské poznámce.
;-> Chlípný ďábel, po značně oplzlé poznámce.

Toto byly ty nejzákladnější. Následují další, méně běžné
(-: Autor je levák
%-) Autor se díval 16 hodin na blikající monitor
:*) Autor je opilec
[:] Autor je robot
::-) Autor nosí brýle
8-) Autor nosí sluneční brýle ...
B:-) ... ale zrovna je zvedl
0-) Autor nosí potápěčské brýle
8:-) Autor je malá holčička
:-)-8 Autor je už velká holka
:-{) Autor nosí knírek
:-{ Autor nosí knírek zakrývající mu celá ústa
:-=) Autor nosí knírek, vždy pečlivě tvarovaný
:-{} Autor má rtěnku
:-[ Autor je upír..

:-E ... cení zuby
:-F ... s jedním zubem vylomeným
:-7 Autor pronesl ironickou větu
:-* Autor snědl něco špatného
:-)~ Autor slintá
:-~) Autor má rýmu
:'-( Autor pláče
:'-) Autor pláče radostí/štěstím
:-@ Autor řve
:-# Autor nosí rovnátka
:^) Autor má zlomený nos...
:v) Autor má zlomený nos, ale na druhou stranu
:_) Autorovi ujíždí nos z obličeje
:-x Autor je zadán
.-] Autor je jednooký
:-/ Autor je nerozhodný
:-c Autora vyhodili
:-v Autor je ukecaný
:v) Autorovi ujíždí nos doleva
:-b Autorovi ujíždí jazyk doleva
:-P Autorovi ujíždí jazyk doprava
:-? Autor kouří dýmku
,-} Autor mluví ironicky a kousavě
:-} Autor nosí kozí bradku
:-Q Autor je kuřák
:u) Autor má legrační nos
:n) Autor má legrační nos, verze doprava
:-& Autorovi se motá jazyk
=:-) Autor je punk-rocker
=:-( skutečný punk-rocker se neusmívá..
:=) Autor má dva nosy
+-:-) Autor je papež
`:-) Autor si oholil jedno obočí
,:-) To stejné, na jiné straně
|-I Autor usnul
|-O Autor zívá/chrápe
O-) Kyklop na hlídce!
O :-) Autor je anděl
:-S Autor plete páté přes deváté
:-D Autor se láme smíchy... na tebe
:-/ Autor je skeptik
C=:-) Autor je šéfkuchař
@= Autor je stoupenec atomové války
*<:-) Autor nosí čepici Santa clause
:-o Autor je udiven
*:o) Autor je klaun
3:] Psí úsměv
3:[ Podlý psí úsměv
d8= Tvůj bobr nosí brýle a tvrďák
:-9 Autor se olizuje
%-6 Autor je po obrně-mrtvici
[:-) Autor poslouchá walkmana
(:I Autor se považuje za intelektuála
<:-I Autor je osel
K:P Autor je malé děcko, nosí čepičku s lodním šroubem
@:-) Autor nosí turban
:-: Mutant
Neviditelný smajlík
X-( Autor právě umřel
8 :-) Autor je kouzelník

:-)

ha ha

|-) hi hi
|-D cha cha
:-( bů smrk
:-I hmmm
:-O óóó
:-P ňuf ňuf
Minismajlíci:
:) - Štestí
:> - Co ?
:@ - Cože ?
:D - Chechot
:( - Smutek
:[ - Deprese

(Zdroj: http://www.sakulpol.com/programy/smajlici.htm)

