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 "کردن عکس ها در فتوشاپ Watermarkنحوه ي "

 بر روي دارید تمایلکه مورد نظر خود را  Patternابتدا ، کردن عکس ها در فتوشاپ Watermarkجهت 
 ایجاد نمایید.به روش زیر عکس نمایش داده شود 

، فایل Fileاز منوي  Newو یا انتخاب گزینه ي  Ctrl+Nکلید را باز نمایید و با زدن فتوشاپ  نرم افزار
 جدیدي براي خود ایجاد نمایید.

 .خواهد شدپنجره اي به شکل زیر براي شما نمایش داده  با انجام این کار،

 

ین توجه کنید هم چن تعیین نماییدا مورد نظر خود ر Patternدر پنجره ي باز شده با توجه به نیاز خود سایز 
 یدکلیک نمای okبر روي  در آخر قرار داشته باشد. Transparentبر روي  Background Contentsکه حتما 

 . تا فایل جدید ایجاد گردد

  .بنویسیدخود را بر روي این الیه  متن ل زیر،مطابق شکپس از آن 
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به جا  اجیا متن خود را کج و  Ctrl+Tمی توانید پس از وارد کردن متن مورد نظر خود با زدن دکمه هاي 
 نمایید.

 

ارگیري آن نمایید و همانند متن، محل قرdarg همچنین می توانید عکس مورد نظر خود را بر روي این الیه 
 را تنظیم کنید.
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 انتخاب نمایید را Edit ،Define Patternپس از آن در منوي 

 

 خود وارد نمایید. Patternدر پنجره ي باز شده نام مناسبی براي 
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  تمایل به  عکسی که ،Patternخود را ایجاد کرده اید حال براي استفاده از این  Patternب شما به این ترتی
watermark ردن آن را دارید در فتوشاپ باز نماییدک 

س ک الیه ي جدید بر روي عکی Layerدر منوي  New Layerو یا انتخاب گزینه ي  Ctrl+Shift+Nبا زدن 
 خود ایجاد نمایید.
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 .را انتخاب نمایید Fillگزینه ي  Editکرده و در منوي  Selectالیه اي که تازه آن را ایجاد نموده اید را 

 

 .کلیک نمایید okبر روي جاد کرده اید را انتخاب نمایید و که ایي Patternدر پنجره ي باز شده 
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ه بانتخاب کرده و بسته  Overlayآن را  Modeنمایید  Selectالیه ي ذکر شده را ، حال طبق شکل زیر
 نمایید. کم و زیادالیه را  Opacityتمایل خود 

 

ا ر Ctrl+Shift+Alt+Sیا دکمه هاي و را انتخاب نمایید  Save for Web، گزینه ي Fileدر آخر در منوي 
 بزنید.
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ده و انتخاب کر jpg ،Very Highبدین ترتیب پنجره اي باز می شود همانند تصویر زیر عکس را در حالت 
 آن را ذخیره نمایید.

 

 

 


