
 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Instagram Package 

 توانید استفاده کنید.شوند، میهایی که به اینستاگرام متصل میاز این پکیج برای ساختن اپ

نویسی کاربردی ی استفاده و متصل شدن به رابط برنامهاینجا آموزش جامعی درمورد نحوه

 دهیم.اینستاگرام را قرار می

 کنید:چگونه به مجوزها دسترسی پیدا 
 بروید. ما Generator OAuthبه 

 ها را دنبال کنید:این دستورالعمل یا

 ی اینستاگرام بروید.دهندهی توسعهفحهبه ص .1

 کلیک کنید. "ثبت اپلیکیشن شما"روی  .2

 کلیک کنید. "ثبت یک مشتری جدید"روی  .3

 کلیک کنید. "نامثبت"کنید و روی فرم را پر  .4

 به مدیریت مشتری بروید. .5

 کلیک کنید. "مدیریت"در بلوک اپلیکیشن خود روی  .6

 مجوزهای خود را کپی و ذخیره کنید. .7

 getAccessTokenی پایان خود برای فراخواندن نقطه Client Secretو  Client IDاز  .8

 استفاده کنید.

 های سفاریش:انواع داده

دادهنوع   مثال توضیح 

Datepicker 
ای که شامل تاریخ و زمان رشته

 است.
2016-05-28 00:00:00 

Map 

ای که شامل عرض و رشته

صورت جدا طول جغرافیایی، به

 شده با کاما، است

50.37, 26.56 

List ی سادهآرایه ["123", "sample"] 

https://rapidoauth.com/instagram
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دادهنوع   مثال توضیح 

Select 
های از ی حاوی ارزشرشته

 پیش تایین شده
Sample 

Array ی اشیاءآرایه 

[{"Second 
name":"123","Age":"12","Photo":"sd
f","Draft":"sdfsdf"},{"name":"adi"
,"Second 
name":"bla","Age":"4","Photo":"asf
serwe","Draft":"sdfsdf"}] 
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Instagram.getAccessToken 

 ی دسترسی برای کاربر.ایجاد نشانه

 توضیح نوع زمینه

clientId Credentials Client Id دست آمده از اینستاگرامبه. 

clientSecret Credentials client Secret اگرامتسدست آمده از اینبه. 

redirectUri String تنظیمات redirectUri در اپلیکیشن شما. 

code String کد دریافت شده از کاربر. 
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Instagram.getCurrentUser 

 .accessTokenدریافت اطالعات درمورد مالک 

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی دریافت شده از اینستاگرامنشانه. 
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Instagram.getUserInformation 

 دریافت اطالعات درمورد هر کاربری در اینستاگرام.

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی دریافت شده از اینستاگرامنشانه. 

userId String دی کاربر روی اینتساگرامآی. 
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Instagram.getCurrentUsersRecentMedia 

 ی دسترسی.های منتشر شده توسط مالک نشانهدریافت آخرین رسانه

 توضیح نوع زمینه

accessToken Credentials ی دسترسی دریافت شده از اینستاگرامنشانه. 

minId String های پس از اینبازگرداندن رسانه minId. 

maxId String های بعد از اینبازگرداندن رسانه maxId. 
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Instagram.getUsersRecentMedia 

 های منتشر شده توسط کاربر.دریافت آخرین رسانه

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی دریافت شده از اینستاگرامنشانه. 

userId String دی کاربر روی اینتساگرامآی. 

minId String های پس از اینبازگرداندن رسانه minId. 

maxId String های بعد از اینبازگرداندن رسانه maxId. 

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Instagram.getCurrentUsersLikedMedia 

 ی دسترسی.های پسندیده شده توسط مالک نشانهآخرین رسانه لیستی از دریافت

 توضیح نوع زمینه

accessToken Credentials ی دسترسی دریافت شده از اینستاگرامنشانه. 

maxLikeId String 
ی قبل از های پسندیده شدهبازگرداندن رسانه

 .دییآاین 
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Instagram.searchUser 

 ی دسترسی.های پسندیده شده توسط مالک نشانهدریافت لیستی از آخرین رسانه

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی دریافت شده از اینستاگرامنشانه. 

query String ی جستاررشته. 

count String  شوندبازگردانده میتعداد کاربرانی که. 

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Instagram.getUsersFollows 

 کند.دریافت لیستی از کاربرانی که این کاربر دنبال می

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی دریافت شده از اینستاگرامنشانه. 
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Instagram.getUsersFollowers 

 کنند.دنبال میدریافت لیست کاربرانی که این کاربر را 

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی دریافت شده از اینستاگرامنشانه. 
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Instagram.getUsersRequestedBy 

 ند.لیست کردن کاربرانی که به این کاربر تقاضای دنبال کردن داده

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials دریافت شده از اینستاگرامی دسترسی نشانه. 
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Instagram.getRelationshipToUser 

در پاسخ بیان ذیل  شرایط روابط با استفاده از  دریافت اطالعات درمورد رابطه با کاربری دیگر.

 شوند.می

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی دریافت شده از اینستاگرامنشانه. 

userId String دی کاربر روی اینتساگرامآی. 
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Instagram.followUser 

 یک کاربر. کردندنبال 

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials 

ی دسترسی دریافت شده از نشانه

 .اینستاگرام

userId String دی کاربر روی اینتساگرامآی. 
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Instagram.unfollowUser 

 کاربر.لغو دنبال کردن یک 

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials 

ی دسترسی دریافت شده از نشانه

 .اینستاگرام

userId String دی کاربر روی اینتساگرامآی. 
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Instagram.approveUserRequest 

 تایید درخواست دنبال کردن کاربر.

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials دسترسی دریافت شده از اینستاگرامی نشانه. 

userId String دی کاربر روی اینتساگرامآی. 
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Instagram.ignoreUserRequest 

 نادیده گرفتن درخواست دنبال کردن کاربر.

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی دریافت شده از اینستاگرامنشانه. 

userId String کاربر روی اینتساگرامدی آی. 
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Instagram.getMediaInformation 

ی تصویر و کند تا در پاسخ بین رسانهدریافت اطالعات درمورد شیء رسانه. از نوع زمینه استفاده می

گوید کنید که به شما میدریافت می likedhasuserی ویدئو تفاوت قائل شود. همچنین یک زمینه

 ی دسترسی، این رسانه را پسندیده است یا خیر.آیا مالک این نشانه
 

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی دریافت شده از اینستاگرامنشانه. 

mediaId String دی رسانه در اینستاگرامای. 
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Instagram.getMediaInRadius 

 ی مشخص شده.های اخیر در ناحیهجستجوی رسانه

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی دریافت شده از اینستاگرامنشانه . 

coordinate Map 
طول و عرض جغرافیایی مختصات جستجوی مرکز 

صورت جدا شده توسط کامابه . 

distance String 
کیلومتر است )فاصله =  1فرض حالت پیش

کیلومتر است 5، حداکثر مسافت (1۰۰۰ . 
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Instagram.getCommentsForMedia 

 دریافت لیستی از نظرهای اخیر روی شیء رسانه.

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی دریافت شده از اینستاگرامنشانه. 

mediaId String دی رسانه در اینستاگرامای. 
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Instagram.addCommentToMedia 

 ایجاد نظر روی شیء رسانه.

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی دریافت شده از اینستاگرامنشانه. 

mediaId String دی رسانه در اینستاگرامای. 

text String 
رسانه، همانطور که در عنوان نظر روی شیء متن به

  .دی رسانه مشخص شده است، پست شودآی
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Instagram.removeCommentFromMedia 

ی کاربر تایید شده است یا توسط کاربر تایید شده، نوشته شده برداشتن نظری که روی شیء رسانه

 است.

 توضیح نوع زمینه

accessToken Credentials از اینستاگرامی دسترسی دریافت شده نشانه. 

mediaId String دی رسانه در اینستاگرامای. 

commentId String دی نظر در اینستاگرامای. 
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Instagram.getLikesForMedia 

 اند.دریافت لیستی از کاربرانی که این رسانه را پسندیده

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials از اینستاگرامی دسترسی دریافت شده نشانه. 

mediaId String دی رسانه در اینستاگرامای. 
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Instagram.addLikeToMedia 

 ایجاد نظر روی شیء رسانه.

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی دریافت شده از اینستاگرامنشانه. 

mediaId String دی رسانه در اینستاگرامای. 

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Instagram.removeLikeFromMedia 

 برداشتن نظر از روی شیء رسانه.

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی دریافت شده از اینستاگرامنشانه. 

mediaId String دی رسانه در اینستاگرامای. 
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Instagram.getTagInformation 

 دریافت اطالعات درمورد شیء برچسب.

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials دریافت اطالعات درمورد شیء برچسب. 

tagName String نام برچسب در اینستاگرام. 
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Instagram.getTagRecentMedia 

 .دریافت اطالعات درمورد شیء برچسب

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials  برچسبدریافت اطالعات درمورد شیء. 

tagName String نام برچسب در اینستاگرام. 
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Instagram.searchTags 

 .دریافت اطالعات درمورد شیء برچسب

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials دریافت اطالعات درمورد شیء برچسب. 

query String نام برچسب معتبر بدون عدد در ابتدای آن. 

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Instagram.getLocationInformation 

 دریافت اطالعات درمورد مکان.

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials دریافت اطالعات درمورد شیء برچسب. 

locationId String در اینستاگراممکان دی آی. 
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Instagram.getRecentMediaFromLocation 

 رسانه از یک مکان مشخص شده.دریافت لیستی از آخرین اشیاء 

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials دریافت اطالعات درمورد شیء برچسب. 

locationId String دی مکان در اینستاگرام.آی 
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Instagram.searchLocationsByArea 

 یک مکان با استفاده از مختصات جغرافیایی. دنبالبهجستجو 

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials دریافت اطالعات درمورد شیء برچسب. 

coordinate Map 
طول و عرض جغرافیایی مختصات جستجوی مرکز 

 .صورت جدا شده توسط کامابه

distance String 
(، 5۰۰متر است )مسافت =  5۰۰فرض حالت پیش

 است. 75۰حداکثر مسافت 
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Instagram.searchLocationsByFacebookId 

 دی جغرافیایی فیسبوک.جستجو به دنبال یک مکان با استفاه از آی

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials دریافت اطالعات درمورد شیء برچسب.  

facebookpid String 
طریق ی یک مکان از بازگرداندن نقشه

 دی اماکن فیسبوک.آی

distance String 
متر است )مسافت =  5۰۰فرض حالت پیش

 است. 75۰(، حداکثر مسافت 5۰۰

 


