ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻓﻮﻧﺖ آﺷﻨﺎ
ﺷﻮﯾﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۰ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۹
ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﻮﻧﺖ را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ آن را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﻢ .در اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻓﻮﻧﺖ از روی ﻋﮑﺲ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﺎری را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺘﻮﺷﺎپ آﻣﻮزش ﻣﯽدﻫﯿﻢ.
اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻓﻮﻧﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داﻧﻠﻮد ﻓﻮﻧﺖﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن وﺟﻮد
دارﻧﺪ .ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻓﻮﻧﺖ از روی ﻋﮑﺲ در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه

ﺑﺎﺷﯿﺪ.

Alternatype

اﮔﺮ ﻧﺎم ﻓﻮﻧﺖ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را ﻣﯽداﻧﯿﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺑﺨﺮﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  Alternatypeﺳﺮ
ﺑﺰﻧﯿﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ ﻋﻈﯿﻤﯽ دارد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﻧﺎم ﻓﻮﻧﺖ ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻓﻮﻧﺖ
راﯾﮕﺎن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ از ﻓﻮﻧﺖﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ داﻧﻠﻮد و ﻓﻮﻧﺖﻫﺎی وب ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻟﯿﻨﮏ داﻧﻠﻮد

در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻓﻮﻧﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه آن ،ﺑﺮای داﻧﻠﻮدش ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

Identifont

اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﻧﺎم ﻓﻮﻧﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ،ﺑﻪ
ﻓﻮﻧﺖﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻓﻮﻧﺖ ،ﺣﺮوف ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ،ﭼﻨﺪﯾﻦ

ﻧﻤﺎد و ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی داﻧﻠﻮد را در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﯾﮏ ﻓﻮﻧﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﯾﻒ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺘﯽ از

ﻓﻮﻧﺖﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻓﻮﻧﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ در
ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﻮﻧﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﯿﺰ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.

What Font Is

اﮔﺮ ﻧﺎم ﻓﻮﻧﺖ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ آن را در دو ﺳﺎﯾﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ  What Font Isﺑﺮوﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﻣﮑﺎن ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻓﻮﻧﺖ از روی ﻋﮑﺲ وﺟﻮد

دارد و ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﮑﺴﯽ از ﻓﻮﻧﺖ را درون ﺳﺎﯾﺖ آﭘﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ ،ﺿﻤﻨﺎ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از
ﻟﯿﻨﮏ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ آﻧﻼﯾﻦ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد.
در اداﻣﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﺣﺮوف درون ﻋﮑﺲ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﺎﯾﺖ  What Font Isﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم
ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﺘﺮ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻮﻧﺖﻫﺎی راﯾﮕﺎن ﯾﺎ ﻓﻮﻧﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ

ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺎری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ را در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ .ﻫﺮﭼﻘﺪر ﻓﻮﻧﺖ درون ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺎﻧﺲ ﺗﺸﺨﯿﺺ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﻓﻮﻧﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﯿﺰ ﻧﻮع آن ﻣﺸﺨﺺ

ﻣﯽﺷﻮد.

WhatTheFont

اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻓﻮﻧﺖ از روی ﻋﮑﺲ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎ راﺣﺘﯽ ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺳﺎﯾﺖ  WhatTheFontرا
اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮد را درون آن آﭘﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﻧﺎم آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ،ﺿﻤﻨﺎ
اﮔﺮ در ﻋﮑﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﻓﻮﻧﺖ ﻗﺮار دارد ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ درون ﺑﺎﮐﺲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻪ

ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.

ﭘﺲ از آﭘﻠﻮد ،روی دﮐﻤﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﻓﻮﻧﺖﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی دﺳﺖ ﭘﯿﺪا

ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﮑﺎن اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮدن ﻓﻮﻧﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﭗ ﻣﺘﻦ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد و ﺿﻤﻨﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ،ﻓﯿﻠﺘﺮی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه و در ﻣﯿﺎن ﻧﺘﺎﯾﺞ ،ﻓﻮﻧﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری

ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ .اﮔﺮ از ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ رﺿﺎﯾﺖ داﺷﺘﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آن ﺑﺮای  iOSﯾﺎ
اﻧﺪروﯾﺪ آن را ﻫﻢ داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ.

Font Matcherator

اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﺒﺎ دارد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ آﭘﻠﻮد ﺷﺪه ﯾﺎ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮد در دﻧﯿﺎی وب ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ  URLدارﯾﺪ .اﮔﺮ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﻋﮑﺲ
ﺳﺎده ﺑﺎﺷﺪ و اﻟﻤﺎنﻫﺎی زﯾﺎدی در آن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ Font Matcherator ،ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی

ﻧﻮع ﻓﻮﻧﺖ را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﺪ.

اﮔﺮ ﻋﮑﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﻮﻧﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ درون آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﻟﻤﺎنﻫﺎی زﯾﺎدی دارد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮﺧﯽ

ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی آن را ﮐﺮاپ ﮐﺮده و درون ﺳﺎﯾﺖ آﭘﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﻣﮑﺎن
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﻮﻧﺖﻫﺎی دﺳﺖ ﻧﻮﯾﺲ اﺳﺖ ،ﮐﺎری ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی دﯾﮕﺮ در اﻧﺠﺎم آن ﻣﺸﮑﻞ دارﻧﺪ.

ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻓﻮﻧﺖ ﺑﺎ ﻓﺘﻮﺷﺎپ

ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻓﻮﻧﺖ از روی ﻋﮑﺲ ﺣﺘﻤﺎ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﯿﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻓﻮﻧﺖ ﺑﺎ

ﻓﺘﻮﺷﺎپ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻮﻧﺖﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ را ﻧﯿﺰ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﺑﺎﻻی
ﻓﻮﻧﺖﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ،ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ را راﺣﺘﺘﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺷﺮوع ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺣﺎوی ﻓﻮﻧﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را درون ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
ﻣﺴﯿﺮ  Type > Match Fontﺑﺮوﯾﺪ .اﻃﺮاف ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻪ از ﻓﻮﻧﺖ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ،ﯾﮏ

ﮐﺎدر اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﺑﺎﮐﺲ » «Match Fontﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

