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 Game of Thrones طراحی پىستر

 

 " ایجاد کردGame of Thronesتَان یک پَستر " چگَنٌ نی

 است! Game of Thrones ای بٌ طرفداران پر ٍ پا قرص سریال جذاب این نطلب نژدى

تَانید یک پَستر جذاب از سریال پرطرفدار گیو آف ترٍنز ایجاد کردى ٍ از داشتن پَستر  شها نی
 يای نَردعالقٌ خَد لذت ببرید. شخصیت

 Game ofتَان یک پَستر عالی " در این آنَزش، قصد داریو بٌ شها نشان ديیو کٌ چگَنٌ نی
Thronesنجام داد." را در چند نرحلٌ آسان ا 

ٍقت  شدى است پس حتی اگر قبل از این يیچ ترین زبان برای شها عزیزان بیان این آنَزش بٌ سادى
اید نگران نباشید، حتی نبتدیان يو قادر بٌ طراحی این پَستر  تنًایی طراحی نکردى را بٌ پىستر یک

 خَايند بَد. فقط کافی ست این نراحل سادى را با دقت ٍ حَصلٌ دنبال کنید.

ستر کَچک داشتٌ  نرحلٌ اٍل ایجاد یک فایل جدید در برنانٌ فتَشاپ است. اگر قصد دارید یک َپ
کنو. البتٌ  را پیشنًاد نی 34*  52ٍ برای پَستر با سایز نتَسط اندازى  52*  2..5باشید اندازى 
شها در جًت افقی یا عهَدی باشد بستٌ بٌ سلیقٌ ٍ خَاست خَد شهاست. در  پىسترانتخاب اینکٌ

تنظیهات اٍلیٌ ایجاد صفحٌ جدید پس از انتخاب سایز نَردنظر باید رزٍلَشن تصَیر ٍ فرنت 
شَد  چاپ خَايید پَستر شها درنًایت با ٍضَح ٍ کیفیت باال گر نیرنگی را نشخص کنید. ا 

 را انتخاب کنید. CMYK ٍ فرنت رنگی 433شَد رزٍلَشن  تَصیٌ نی
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ترین کاری  زنینٌ پَستر است. اساسی یا تصَیر برای پس طرح گرافیکی نرحلٌ دٍم اضافٌ کردن یک
 شدى. شَد دقیقًا در يهین نرحلٌ خالصٌ کٌ در طراحی یک پَستر انجام نی

نظیر  ای خاص ٍ بی ديد ٍ جلَى شها را تشکیل نی طراحی بلٌ! يهین کار بسیار سادى بخش اصلی
يای باکیفیت  تَانید از عکس زنینٌ انتخاب با شهاست؛ نی بخشد. برای انتخاب پس بٌ آن نی
" استفادى کنید ٍ تصَیر جذاب بازیگر نَردعالقٌ خَد در وتخت بازی تاجيای داستان " شخصیت

استفادى کنید.  GOT يای گرافیکی نربَط بٌ زنینٌ قرار ديید ٍ یا از طرح عنَان پس سریال را بٌاین 
َگل جستجَ  Game of Thrones سریال تَانید عکس یا طرح راحتی نی در ير دٍ حالت بٌ را در گ

شدى را در يای آن را دانلَد کنید ٍ در طرح خَد قرار ديید. فایل دانلَد  ترین کردى ٍ یکی از باکیفیت
ای کٌ از قبل برای پَستر خَد ایجاد کردى  ٍ در صفحٌ Copy فتَشاپ بازکنید، آن را

 کنید. Paste بَد
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از ابزاريای تبدیل ٍ يهچنین ابزار حرکت استفادى کنید  برای تنظیو اندازى عکس با اندازى فایل خَد
را فشار ديید تا از ابزاريای  Shift تا تصَیر را تنظیو کنید ٍ آن را در فایل خَد قرار ديید. کلید

تبدیل برای اعهال تغییرات نتناسب استفادى کنید ٍ سایز عکس با نختصاتی يهاينگ رٍی اندازى 
 فایل شها بنشیند.

ی نَشتن نتن نَردنظر شهاست. بًترین گزینٌ برای انجام این کار استفادى از یک فَنت نرحلٌ بعد
شتٌ شَد ير  است. استفادى از این فَنت خاص باعث نی Game of Thrones نشابٌ فَنت َن

بار اسو سریال را با فَنت خاص آن دیدى است،  یا حداقل یک GOT سریال ای کٌ از طرفداران بینندى
 را بٌ خاطر بیاٍرد. سریال گیم آف ترونز در يهان لحظٌ اٍل نتَجٌ پیام پَستر شها شدى ٍ

از اینترنت ٍ قرار دادن آن بارنگ  Game of Thrones دانلىد لىگىی ترین راى پیش رٍی شها سادى
زنینٌ شها گو نشَد( است؛ انا نهکن  نتفاٍت کٌ در پسزنینٌ )رنگی نناسب ٍ  نتناسب با پس

َايید خالقیت بیشتری بٌ خرج دادى ٍ جهلٌ ای نختص پَستر خَد بنَیسید، در این  است بخ
نزدیک  Game of Thrones فىنت اصلی کٌ بٌ Trajan کنو از فَنت کالسیک صَرت پیشنًاد نی
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َنتيای نتعددی کٌ برا است، استفادى کردى ٍ یا از سایت يای فانتزی نختلف ٍجَد دارد  ی ارائٌ ف
 فَنت دلخَاى خَد را دانلَد کنید.

 

تَانید با دٍ بار کلیک رٍی  باشد نی Bold تر ٍ اصطالحاً  برای اینکٌ نتن شها نسبت بٌ تصَیر ٍاضح
ٍر آن از سایٌ  الیٌ نربَط بٌ نَشتٌ از طریق پنجرى تنظیهات، بٌ نتن خَد افکت ديید یا برای د

 استفادى کنید.

تَانید انجام ديید نَشتن قسهت کَتايی از دیالَگ  یگری کٌ نییکی دیگر از کاريای خالقانٌ د
گزینٌ  …Winter is coming صَرت نقل ٍ قَل است. جهلٌ نعرٍف شخصیت نَردعالقٌ خَد بٌ

تَانید از يهان فَنت استفادى کنید فقط باید تَجٌ داشتٌ باشید برای ایجاد تهایز  خَبی است. نی
سایز نَشتٌ را کهی تغییر ديید یا برای  …Game of Thrones ٍ Winter is coming بین نَشتٌ

 جهلٌ نقل ٍ قَل خَد از رنگ نتفاٍت استفادى کنید.

ترین قسهت ناجرا  آنادى ست ٍ جذاب چاپ شها برای GOT با انجام يهین چند کار سادى پَستر
ل يای سریال نقل ٍ قَ زنینٌ ٍ جهالتی کٌ از شخصیت اینجاست کٌ فقط با تغییر عکس پس

با طرح ٍ نَشتٌ نتفاٍت داشتٌ  Game of Thrones تَانید پَستريای نختلفی از کنید نی نی
 باشید.
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