
 watermark)) ایجاد نشان روی تصویر

 در شده استفاده تصاویر تمامی روی بر watermark عنوان به را متنی یا تصویر بتوان که دارد وجود امکان این سمپا افزار نرم در

 :باشد می زیر شرح به کار این انجام مراحل. داد قرار سایت وب

 .نمایید کلیک آن لینک روی سپس آپلود کرده، رسانه ماژول طریق از را اید گرفته نظر در نشان عنوان به که تصویری ابتدا

 

 .نماییدلینک رسانه را از محل مشخص شده در تصویر کپی  مرورگر، نوار آدرس قسمت ، از در صفحه باز شده

 

 :ویدش تنظیماتها وارد ، قسمت میانبراز منو سمت راست در ماژول رسانه،باید  فعال نمودن درج نشان روی تصویربرای 



 

 . از طریق کادر جستجو ماژول مرتبط را رسانه انتخاب کرده:فهرستی از تنظیمات مربوط به نرم افزار دیده می شود، پس از ورود 

 

این کلید وظیفه فعال و غیر فعال کردن  انتخاب می نماییدرا  WaterMark_ShowArmاز میان گزینه های موجود، سپس  

 غیرفعال بودن می باشد.بیانگر  0بیانگر فعال و  1نمایش واترمارک را برعهده دارد که مقدار 

http://www.exhibitionstand.contractors/Components/settings/Admin/SettingsEdit.aspx?id=251


 

  



کلیک کرده و در صفحه بازشده مسیر تصویر نشان را که قبل تر کپی کرده  WaterMark_ArmPath گزینه بر روی ، پس از آن 

  نمایید. pasteبودید در قسمت مشخص شده 

 

http://www.exhibitionstand.contractors/Components/Settings/Admin/SettingsEdit.aspx?id=252
http://www.exhibitionstand.contractors/Components/Settings/Admin/SettingsEdit.aspx?id=252


 

در فهرست . برای این منظور باشدنوبت به مشخص کردن موقعیت درج تصویر نشان بر روی رسانه ها می از این مراحل  پس

 :را انتخاب نمایید  Media_WaterMarkPositionگزینه  ،تنظیمات

 

یر زیر مشخص شده است،  که در تصو عدد و نوشتن آن در کلید ذکر شده، محل نمایش متناظر با آن 9تا  1با انتخاب یکی از اعداد 

 :برای قرار گرفتن واترمارک انتخاب می گردد

 راستباال  :3                وسط    باال  :2          چپ      باال  :1

 :وسط راست6                  :وسط وسط 5            :وسط چپ  4

 :پایین راست9                   :پایین وسط 8          :پایین چپ   7

http://www.exhibitionstand.contractors/Components/settings/Admin/SettingsEdit.aspx?id=582


 

 

در ماژول رسانه فعال شده و با  درج نشان بر روی تصویرپس از انجام مراحل باال همانطور که در تصویر مشاهده می کنید تیک 

 افزودن هر تصویر نشان در موقعیت انتخاب شده درج می گردد.



 

 


