
 
 

 :  יחתו למדיהני שללעריכת הטאג לפהוראות 
 

  סימן שאלה )?( ואחריו הרבה פרמטרים יש להוסיף את החלק הצהוב בסוף המחרוזת של שדה העם במידה והתג המקורי מגיע-src 

 )מסומן  בירוק(.

 ומסתיימת מיד בתום הקטע המסומן בצהוב.  srcשמתחילה בתחילת הרוד( בו)או הגרש , מסומן  יש לוודא את סגירת הגרשיים 

<iframe id='ad_id' name='as_id'  

src='http://delivery_server_domain/w/1.0/afr?auid=8635&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&rd=5&rm=3& 

clickTAG=%%CLICK_URL_ESC%%' frameborder='0' scrolling='no' /> 

  סימן שאלה )?(ואחריו הרבה פרמטרים יש להוסיף את החלק הצהוב בסוף ה ללאאם התג המקורי מגיעsrc  , מסומן  בירוק( לפי הגרשיים )או הגרש(

 מסומן בורוד( .

 <iframe id='ad_id' name='as_id'  src='http://delivery_server_domain/w/1.0/afr?clickTAG=%%CLICK_URL_ESC%%' frameborder='0' scrolling='no' 

/> 

 .DFP – ב through URL-Click בשדה  URL-ה  יש להזין את

 <!--[URL] need to be URL encoded I.E http://meyerweb.com/eric/tools/dencoder/ --> 

 

  



 
 

 הוראות סגירה למפרסם 
 (bodyבתוך חלק מקוד בעמוד ) בתוך ה  JSיש להוסיף את הקוד 

tmo_uitl = {}; // the master object  

tmo_uitl.getUrlVars = function (n) {  

 var vars = [],hash;  

 var hashes = window.location.href.slice(window.location.href.indexOf('?') + 1).split( '&');  

 var len = hashes.length;  

 for (var i = 0; i < len; i++) {  

  hash = hashes[i].split('=');  

  vars.push(hash[0]);  

  vars[hash[0]] = hash[1];  

 } 

 if (n) {  

  return vars[n];  

 } else { 

  return vars;  

 } 

} 

 סקריפט בתוך הקוד את לעטוף לדאוג יש ( קוד כל כמו JS .)בקובץ אותו לשמור או אחר JS ב אותו ליבא ולדאוג חיצוני HEAD)) 

 

 ריך לבצע את הפקודות הבאותשמעביר לעמוד נחיתה צ eventעל הכפתור/אובייקט/

var clickTAG  =tmo_uitl.getUrlVars("clickTAG") 

window.open(clickTAG ,  '_blank');  

 במידה ונרצה להזין את הלינק לעמוד נחיתה בתוך התג יש להשתמש בקוד הבא: 

var clickTAG =tmo_uitl.getUrlVars("clickTAG") 

window.open(clickTAG +”http://www.mylandingpage .co.il” , '_blank');  

 



 
 

 

 

  Iframeשעבר המרה לתג  swiffyדוגמא לתג 
 

 המקורי ניראה ככה : Iframeהתג 

<iframe width="939" height="350" frameborder="0" scrolling="no" 

src="http://minisites.smartcapital.co.il/9_2015/baner_contest/contest_calcalist_939_350.swf.html"></iframe> 

 ניראה אחרי השינוי )מסומן בירוק(:  ואהוספנו לתג פרמטר הקלקלה וככה ה

<iframe width="939" height="350" frameborder="0" scrolling="no" 

src="http://minisites.smartcapital.co.il/9_2015/baner_contest/contest_calcalist_939_350.swf.html?clickTAG=%%CLICK_URL_ESC%%"></iframe

> 

 ( Iframeהקוד של התג ) מה הנמצא בתוך ה 

 

<!doctype html> 

<html> 

  <head> 

    <meta charset="utf-8"> 

    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 

    <title>Swiffy Output</title> 

    <script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/swiffy/v7.3.0/runtime.js"></script> 

    <script> 

      swiffyobject = ... בעריכה שירד חלק   

    </script> 

    <style>html, body {width: 100%; height: 100%}</style> 



 
 

  </head> 

  <body style="margin: 0; overflow: hidden"> 

    <div id="swiffycontainer" style="width: 939px; height: 350px"> 

    </div> 

    <script> 

       

      var stage = new swiffy.Stage(document.getElementById('swiffycontainer'), 

          swiffyobject, {}); 

        stage.setFlashVars("clickTAG=%%CLICK_URL_ESC%%http://lp.smartcapital.co.il/lp/master-trader-v1/?link=2973"); 

      stage.start(); 

    </script> 

  </body> 

</html> 

ומן בירוק( והוספנו את הפרמטר למיקום שמדווח על הקלקה בקראטיב )מסומן הוספנו לקוד של התג את הפונקציה שמושכת את הפרמטר הקלקה )מס

 בכוחל( אחרי התוספת הוא ניראה כך:

 

<!doctype html> 

<html> 

  <head> 

    <meta charset="utf-8"> 

    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 

    <title>Swiffy Output</title> 

    <script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/swiffy/v7.3.0/runtime.js"></script> 

    <script> 

      swiffyobject = ... בעריכה שירד חלק   

    </script> 

    <style>html, body {width: 100%; height: 100%}</style> 

  </head> 

  <body style="margin: 0; overflow: hidden"> 

    <div id="swiffycontainer" style="width: 939px; height: 350px"> 



 
 

    </div> 

    <script> 

       
tmo_uitl = {}; // the master object  

tmo_uitl.getUrlVars = function (n) {  

 var vars = [],hash;  

 var hashes = window.location.href.slice( window.location.href.indexOf('?') + 1).split( '&');  

 var len = hashes.length;  

 for (var i = 0; i < len; i++) {  

  hash = hashes[i].split('=');  

  vars.push(hash[0]);  

  vars[hash[0]] = hash[1];  

 } 

 if (n) {  

  return vars[n];  

 } else { 

  return vars;  

 } 

} 

 

      var stage = new swiffy.Stage(document.getElementById('swiffycontainer'), 

       swiffyobject, {}); 

      var clickTAG =tmo_uitl.getUrlVars("clickTAG") 

     stage.setFlashVars("clickTAG="+ clickTAG +"http://lp.smartcapital.co.il/lp/master-trader-v1/?link=2973");     

      stage.start(); 

    </script> 

  </body> 

</html> 


