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Giphy Package 

 متحرک تصاویر جستجوی موتور
  giphy.com : دامنه

 apiKey : اعتبار

 ؟ه دست بیاوریمب رچگونه اعتبا

  ایمکرده ایجاد تکی و ساده عمومی کلید سیستم یک ما کنند استفاده  API Giphy زا توانند می همه بتا عمومی کلید

 .است نیاز مورد انتهایی نقاط تمام برای API  کلید .کند امتحان را این دهد اجازه کسی هر به تا

 .است شده تعریف zaTOxFJmzC6"dc” صورت به بتا عمومی کلید

  به منوط صرفا عمومی کلید که باشید داشته نظر در .کنید استفاده خود اپلیکیشن توسعه مگاهن به کلید این از لطفا

 .نمیکنیم توصیه زنده های نامهبر دتولی برای را کلید این از استفاده لذا و باشد می محدود های ترافیک میزان

 
 تولید کلید درخواست

 api.giphy.com/submit سایت وب از اطفل شدید، تولید برای API Giphy از استفاده آماده اینکه محض به

 باشید: ذیل موارد ارائه آماده لطفا ارسال بخش در بدهید. را API تولید کلید درخواست تا کنید دیدن

 وب صفحات و سازی ذخیره های لینک از مختصری توضیح همراه به برنامه نام         

 که دهید توضیح خالصه، طور به اند. شده ادغام API این با که هایی ویژگی و برنامه اندازی راه کنونی یختار         

       API Giphy کنید. تهیه آن سازی پیاده از شات اسکرین یک و شده ترکیب شما اپلیکیشن با چگونه 

 
 واضح، صورت به که داریم نیاز هایی برنامه همه به ما است، آمده ما خدمات قوانین پنجم قسمت در که همانطور

 کنید. پیدا اینجا را لوگوها و رسمی عالئم توانید می شما میدهند. نمایش را "Giphy By Powered" عبارت

 انواع داده های مشتری

Datatype Description Example 

Datepicker 
هایی که شامل تاریخ  رشته

 و زمان هستند
2016-05-28 00:00:00 

https://giphy.com/
http://api.giphy.com/submit
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Datatype Description Example 

Map 

مل اعداد ارشته هایی که ش

سطری و ستونی بوده و با 

 کاما از هم جدا شده اند
50.37, 26.56 

List کروشه ساده ["123", "sample"] 

Select 
رشته هایی با مقادیر از 

 پیش تعریف شده
sample 

Array کروشه متشکل از هرچیزی 

[{"Second 
name":"123","Age":"12","Photo
":"sdf","Draft":"sdfsdf"},{"n
ame":"adi","Second 
name":"bla","Age":"4","Photo"
:"asfserwe","Draft":"sdfsdf"}
] 
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Giphy.searchGifs 

 از شوند. می گرفته نادیده معموال گذاری نقطه عالئم کنید. سرچ را Gifs Giphy عبارت، یا کلمه یک یافتن برای

 یا ,ryan+gosling paul+rudd مثال: کنید. استفاده عبارات برای + عالمت یا url نسخه یک

american+psycho. 

Field Type Description 

apiKey credentials  عالمت دسترسی که ازGiphy استخراج شده است 

query string  جستجوی عبارت  یا کلمه 

limit string 
. 100تعداد پیشامدهای عددی به صوت اختیاری حداکثر

 25پیش فرض 

offset string  0نتیجه انحراف)اختیاری( به صورت پیش فرض برابر با 

rating select 
( نتایج محدود به این رتبه بندی)اختیاری) y,g, pg, 

pg-13 or r) 

lang string 
مکان پیش فرض برای محتوای محلی.  تعیین( اختیاری)

 IsO639-1قالب دو کلمه ای 
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Giphy.getTrendingGifs 

Gifs بازگشت اطالعات است. تحریریه پشتیبانی تیم عهده به پروسه این پرستی سر .کنید دریافت آنالین صورت به 

 داریم. بازگشت 24 فرض، پیش طور به اند. شده داده نمایش Giphy پیج هوم قیمت در شده داده

  

Field Type Description 

apiKey credentials  ضروری: عالمت دسترسی به دست آمده ازGiphy 

limit string 
 25محدودیت پیشامدهای بازگشتی. به طور پیش فرض، 

 پیشامد) اختیاری(

rating select 
 برای آن دسته از نتایج رتبه بندی شدهمحدودیت نتایج 

y,g, pg, pg-13 or )اختیاری( 
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Giphy.translatesToGif 

API مخصوص نسخه یک از اما جستجوست دنبال به ترجمه Giphy می استفاده دیگر واژه به واژه یک ترجمه برای 

 در ترجمه سازی پیاده به مربوط های شوند.نمونه می تبدیل Giphsjfs به عبارات و کلمات موردی، اینچنین در کند.

 استفاده عبارات رمزگشایی برای url و + از نمود. مشاهده Dasher و Giphy، aHipch در توان می را روش این

  .کنید

Field Type Description 

apiKey credentials  ضروری: عالمت دسترسی به دست آمده ازGiphy 

s string 
ترجمه می  Giphyضروری: عبارت و کلمه ای که به 

 شود

rating select 
 دسته از نتایج رتبه بندی شدهمحدودیت نتایج برای آن 

y,g, pg, pg-13 or )اختیاری( 

lang string 
اختیاری( تعیین مکان پیش فرض برای محتوای محلی. 

 IsO639قالب دو کلمه ای 
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Giphy.getRandomGif 

 از تصادفی   GIF یک تگ، پارامتر حذف .با شود می داده بازگشت ،محدود تگ یک به که  تصادفی GIF یک

 گردد می حاصل Giphy کاتالوگ

Field Type Description 

apiKey credentials  ضروری: عالمت دسترسی به دست آمده ازGiphy 

tag string  ضروری: تگGif برای محدودیت دادن 

rating select 
 بندی شدهمحدودیت نتایج برای آن دسته از نتایج رتبه 

y,g, pg, pg-13 or )اختیاری( 
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Giphy.getGif 

 است "GIF "feqkVgjJpYtjy  شناسه زیر، مثال در

Field Type Description 

apiKey credentials  ضروری: عالمت دسترسی به دست آمده ازGiphy 

gifId string  ضروری: شناسهGiphy 

 

  



 
 ایرانی مارکت APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Giphy.getGifs 

 و feqkVgjJpYtjy صورت به ها شناسه مورد، این در پایانی. نقاط شناسه طریق از GIF دریافت گانه چند نسخه

7ZEXLy0rzbxdu .کننده توصیف که کنید الصاق اسنادی به را کاربران اضافی های داده متا هستند GIF در دوم 

 .7ZEXLy0rzbxdu یعنی هستند. پاسخ

Field Type Description 

apiKey credentials به دست آمده از ی: عالمت دسترسیضرور Giphy 

gifIds list ضروری: شناسه هایی که با کاما از هم جدا شده اند 
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Giphy.searchstickers 

 استیکرهای متحرک، تصاویر ارسال جای به ولی، یمکند تکرار را Giphy کالسیک جستجوی الزامات و عملکرد

 میکند. ارسال متحرک

Field Type Description 

apiKey credentials به دست آمده از ی: عالمت دسترسیضرور Giphy 

query string ضروری: جستجوی عبارات 

limit string 
پیشامد با پیش تعداد پیشامدهای بازگشتی. حداکثر یکصد 

 25فرض 

offset string )0پیشامدهای انحرافی برابر با )اختیاری 

rating select 
 محدودیت نتایج برای آن دسته از نتایج رتبه بندی شده

y,g, pg, pg-13 or اختیاری( 

lang string 
اختیاری( تعیین مکان پیش فرض برای محتوای محلی. 

 IsO639قالب دو کلمه ای 
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Giphy.getTrendingstickers 

 انجام تحریریه پشتیبانی تیم توسط کار این دهید. قرار Giphy در را استیکرها آخرین پایانی، نقطه این کمک با

 میشود. رسانی روز به روز هر و گرفته

Field Type Description 

apiKey credentials به دست آمده از ی: عالمت دسترسیضرور Giphy 

limit string 
 25محدودیت پیشامدهای بازگشتی. به طور پیش فرض، 

 پیشامد) اختیاری(

rating select 
 محدودیت نتایج برای آن دسته از نتایج رتبه بندی شده

y,g, pg, pg-13 or )اختیاری( 
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Giphy.translatesTosticker 

 سپس و کلمه به را پایانی نقاط استیکرها یعنی، بگیرید کمک مشابه الگوریتم همین از پایاینی نقاط ترجمه برای

 میکنند. برگردان استیکر

Field Type Description 

apiKey credentials به دست آمده از  ی: عالمت دسترسیضرورGiphy 

s string  ضروری: عبارات و کلمات که بایستی بهGif ترجمه شوند 

rating select 
 شده یرتبه بند جیآن دسته از نتا یبرا جینتا تیمحدود)

y,g, pg, pg-13 or (اریاخت)ی 

lang string 
اختیاری( تعیین مکان پیش فرض برای محتوای محلی. 

 IsO639قالب دو کلمه ای 
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Giphy.getRandomstickers 

 استیکر به دلخواه صورت به را نتایج دامنه بازمیگداند. را Giphy استیکرهای مجموعه از شده مشخص استیکرهای

 برای فاصله خط یک از شوند. می گرفته نادیده ها گذاری ،عالمت پایانی نقاط مانند نمایید.درست محدود خاصی

 .you-thank و ,birthday oops  مثل: کنید. استفاده عبارات بین گذاری فاصله

Field Type Description 

apiKey credentials به دست آمده از  ی: عالمت دسترسیضرورGiphy 

tag string  ضروری: تگGif برای محدودیت دادن 

rating select 
 محدودیت نتایج برای آن دسته از نتایج رتبه بندی شده

y,g, pg, pg-13 or )اختیاری( 
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Giphy.uploadGif 

 فایل ما نمایید وارد Giphy.com به شده ریزی برنامه صورت به را محتویات تا میکند مجاز را شما برنامه این

 اجتماعی های شبکه از هریک در URLs Giphy Hostedباشند،میپذیریم. مگابیات 100 که را ویدئویی های

 .میشوند پشتیبانی

Field Type Description 

apiKey credentials به دست آمده از ی: عالمت دسترسیضرور Giphy 

username string 
)اختیاری(: نام کاربری اختصاصی شما)رشته و نام 

 کاربری مورد نیاز برای برنامه های تایدد شده(

sourceImageUrl string 

مورد نیاز برای آپلود ویدئوهای  urlضروری: 

د نباشد، به رشته شما)چنانچه هیچ پارامتر فایلی موجو

 نیاز خواهد بود(

tags List 
اختیاری: مجموعه ای از تگ ها به صورت اختیاری و 

 رشته ها

sourcePostUrl string اختیاری: منابع تجهیزات اختیاری 

isHidden string )اختیاری: صحیح) بولین و اختیاری 

 


