ﻣﻌﺮﻓﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ WhatTheFont؛ ﺗﺸﺨﯿﺺ
دﻫﻨﺪه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻧﻮاع ﻓﻮﻧﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﺑﯿﮓزاده | ﺷﻨﺒﻪ ۱۸ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۷
ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﯾﺎ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﯾﮏ ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ ﯾﺎ ﺑﺮوﺷﻮر،
زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻓﻮﻧﺖ ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺎن را ﺟﻠﺐ ﮐﺮده و در ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ اﯾﺪ ﮐﻪ آن ﻓﻮﻧﺖ ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص را روی راﯾﺎﻧﻪ ﺗﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ای ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ﯾﮏ ﻣﺠﻠﻪ ﯾﺎ روی دﯾﻮاری در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻧﺪارد ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺳﻢ ﯾﺎ ﻟﯿﻨﮏ داﻧﻠﻮدش ﺑﮕﺮدﯾﺪ .اﻣﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاﻗﻌﯽ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺗﺼﻮﯾﺮی و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ ﻣﺜﻞ  WhatTheFontﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ.

 WhatTheFontدر اﺻﻞ ﯾﮑﯽ از ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ وﺑﺴﺎﯾﺖ  MyFontsﺑﻮده ﮐﻪ ﺣﺎﻻ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﺠﺰا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ روی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﺘﺎن ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﺎ  MyFontsآﺷﻨﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  18ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ آرﺷﯿﻮﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻓﻮﻧﺖ در
دﻧﯿﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻮع ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ای از ﻓﻮﻧﺖ ﻫﺎی رﺳﻤﯽ و ﻓﺎﻧﺘﺰی و ﺳﻤﺒﻠﯿﮏ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ﺑﻌﺪ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ ﺟﺎﻧﺒﯽ  WhatTheFontsدر وﺑﺴﺎﯾﺖ ،ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎی ﻓﻮﻧﺘﺲ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ

ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﻮﻓﻖ را در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ اپ
ﻣﺴﺘﻘﻞ رواﻧﻪ دﯾﻮاﯾﺲ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی و آﯾﻔﻮن و آﯾﭙﺪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ

ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻧﻮاع ﻓﻮﻧﺖ را ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ آب ﺧﻮردن ﮐﺮده اﺳﺖ.

 WhatTheFontﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﺎدﮔﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮرش را ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ

ﺗﻄﺒﯿﻖ دادﻧﺶ ﺑﺎ آرﺷﯿﻮ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﻓﻮﻧﺖ ﻫﺎ اﺻﻞ ﻓﻮﻧﺖ ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﺶ را در
ﮐﺴﺮی از ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﯿﺎﺑﺪ.
اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ از ﮔﺎﻟﺮی در WhatTheFont
ﺑﺎرﮔﺬاری ﺷﻮد .اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﻋﮑﺲ آن را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻓﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﯾﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ آن را در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﺑﺪﻫﺪ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﻮﻧﺖ ﻣﺪ ﻧﻈﺮﺗﺎن را ﯾﺎﻓﺘﯿﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ از ﻣﺤﯿﻂ اپ آن را از ﻣﺎی ﻓﻮﻧﺘﺲ ﺑﺨﺮﯾﺪ
و در ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺻﻠﯽ  WhatTheFontﻣﻌﻤﻮﻻ ﮔﺮاﻓﯿﺴﺖ
ﻫﺎ ،ﻃﺮاﺣﺎن ﻟﻮﮔﻮ و ﻣﺠﺮﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﺎص ﺗﺮﯾﻦ اﻟﻤﺎن
ﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.

اﻣﺎ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﻪ WhatTheFont
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﺬﮐﻮر ﻓﻘﻂ ﻓﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﻻﺗﯿﻦ را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺧﺒﺮی از
ﻓﻮﻧﺖ ﻓﺎرﺳﯽ ﯾﺎ ﻋﺮﺑﯽ در آن ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺣﺪاﻗﻞ در اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﮐﺎرش را درﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ و
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻓﻮﻧﺖ دﻟﺨﻮاﻫﺘﺎن را ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮد ،ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ

ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎرﺗﺎن را راه ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ.

ﺿﻤﻨﺎ  WhatTheFontﭘﯿﺶ از ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺮ ﻓﻮﻧﺖ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ آن را ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻢ
ﺗﺴﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎب ﻣﯿﻞ ﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺧﻮب اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽ آﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اپ ﺧﺎﻟﯽ از اﺷﮑﺎل ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ آن ﻧﺒﻮد ﻓﻮﮐﻮس در
ﺣﺎﻟﺖ ﻋﮑﺎﺳﯽ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ روی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻓﻮﻧﺖ و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ
ﺑﮕﺬارد.
ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ اﮔﺮ در ﺗﻼش اول ﻓﻮﻧﺖ دﻟﺨﻮاﻫﺘﺎن را در  WhatTheFontﻧﯿﺎﻓﺘﯿﺪ،
اﺳﮑﺮﯾﻦ ﺷﺎﺗﯽ از ﻓﻮﻧﺖ ﺑﺎ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و آن را در اپ ﺑﺎرﮔﺬاری ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﺘﺮی را در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
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