
ويژه برنامه نويسانراهنماي استفاده از سرويس   
طراحي گرديده بود مورد  باهمايشكه توسط سايت نمايش اطالعات همايش ها  ) 3و  2،  1سرويس شماره ( سرويس هاي قبلي

لزوم تغيير در كد وب سايت  عدم بزرگترين حسن اين سرويس ها عدم نياز به دانش برنامه نويسي و .قرار گرفت  مندان عالقهاستقبال 
  .كاربران بود و پورتال 

با  شان مرتب كنندخودرا  سايتشان و قالب كه نياز داشتند ساختار تر كاربران حرفه اي بود كه يكي از معايب اين سرويس ها اين
  .اجازه تغييرات را از كاربران مي گرفتند  اين سرويسها دچار مشكل مي شدند چرا كه اين سرويس ها

استفاده كرده و  باهمايشنيم تا آنها صرفا از اطالعات سايت به همين دليل برآن شديم تا سرويسي ويژه اين دسته از كاربران تهيه ك
  .داده ها را مطابق ميل خود در سايتشان قرار دهند 

  
  :يس سرو نحوه استفاد از

  .صفحه خط زير را اضافه كنيد  Headدر قسمت  نمايش دهيدكه مي خواهيد همايش ها را  خود از سايت يا پورتال در صفحه اي
>script language="javascript" src="http://www.bahamayesh.com/linkbox/cnf4.php" ></script<  

  .ختيار شما قرار خواهد گرفت كه شما مي توانيد از آن استفاده كنيد در ا زير ) array ( هاي همايش اخير در آرايه 20حال ليست 
  Hamayesh_name :همايش ها  هرنام  حاوي يهآرا
 Hamayesh_date :همايش ها  تاريخ برگزاري هر حاوي يهآرا

  Hamayesh_link: لينك هر همايش آرايه حاوي 
  

  :مثال 
 Hamayesh_link[0] :لينك همايش اول        Hamayesh_date[0] :تاريخ برگزاري همايش اول         Hamayesh_name[0] :نام همايش اول 

 Hamayesh_link[10] : يازدهملينك همايش       Hamayesh_date[9] : دهمتاريخ برگزاري همايش       Hamayesh_name[4] : پنجمنام همايش 

        Hamayesh_date[14] : پانزدهمتاريخ برگزاري همايش             Hamayesh_name[19] : بيستمنام همايش 
  

  :توجه 
مثال دستور زير نام همايش اول را در صفحه . استفاده كنيد  document.write براي نوشتن يك متغير در جاوااسكريپت از دستور

  .نمايش مي دهد 
<script> document.write(Hamayesh_name[0]); </script> 

 

  .همايش مي باشند  20ادامه دارند يعني حاوي اطالعات    19شروع و تا    0توجه نماييد كه آرايه هاي باال از 
  
  

  .خوشحال مي شويم كه پاسخگوي سئوالت شما در اين مورد باشيم 
info@bahamayesh.com 

  .موفق باشيد 
  


