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Openload Package 

متصل شوید.  Openloadاشتراک فایل  API، اشتراک و ویرایش فایل ها به بار گذاریجهت 

 خود تست کرده و نمونه کد را وارد برنامه کاربردی خود نمائید. رمرور گرا در  APIفراخوانی 

 

 openload.coدامنه: 

 هگذر واژاسناد: نام کاربری، 

 : Credentials   چگونگی دریافت   

 شوید و اگر عضو نیستید ثبت نام کنید. openloac.coوارد 

 می توانید اسناد مربوطه را در پنل کاربری بخش تنظیمات کاربر بیابید.
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Openload.getAccountInfo 

 هر چیز مربوط به اکانت )حجم مصرف شده کلی، جایزه ها(

Field Type Description 

login Credentials  نام کاربریAPI 

key Credentials  کلید / گذرواژهAPI 
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Openload.preparingDownload 

 آماده سازی بارگیری

Field Type Description 

login Credentials  نام کاربریAPI 

key credentials  کلید / گذرواژهAPI 

fileId String شناسه فایل 
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Openload.getDownloadLink 

 بارگیری با استفاده از تیکت آن کدریافت لین

Field Type Description 

fileId String شناسه فایل 

ticket String تیکت بارگذاری که قبال تولید شده است 

captchaResponse String  نتیجهcaptcha 
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Openload.checkFileStatus 

 وجود یا عدم وجود یک فایل مثالبررسی وضعیت یک فایل 

Field Type Description 

login Credentials ی کاربر نامAPI 

key Credentials گذرواژه/  دیکل API 

fileId String شناسه فایل 
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Openload.uploadFile 

 فایل بار گذاری

Field Type Description 

login credentials ی کاربر نامAPI 

key credentials گذرواژه/  دیکل API 

file File فایل بارگذاری شده 

folderId String .شناسه پوشه ای که فایل در آن بارگذاری می شود 
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Openload.uploadFileRemotely 

 فایل از راه دور بار گذاری

Field Type Description 

login credentials ی کاربر نامAPI 

key credentials گذرواژه/  دیکل API 

url File  آدرسURL 

folderId String .شناسه پوشه ای که بارگذاری در آن انجام می شود 
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Openload.checkRemoteUploadStatus 

 فایل از راه دور بار گذاریبررسی وضعیت 

Field Type Description 

login credentials ی کاربر نامAPI 

key credentials گذرواژه/  دیکل API 

id String  از راه دور بار گذاریشناسه 

limit String 
، مقدار 5بیشترین تعداد پاسخ ها )پیش فرض: 

 (100بیشینه: 
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Openload.showFoldersContent 

 دهدمحتوای پوشه های شما را نمایش می 

Field Type Description 

login credentials ی کاربر نامAPI 

key credentials گذرواژه/  دیکل API 

folderId String شناسه پوشه 
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Openload.renameFolder 

 نامی جدید برای یک پوشه تنظیم می کند.

Field Type Description 

login credentials ی کاربر نامAPI 

key credentials گذرواژه/  دیکل API 

folderId String شناسه پوشه 

name String نام پوشه جدید 
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Openload.renameFile 

 نامی جدید برای یک فایل تنظیم می کند.

Field Type Description 

login credentials ی کاربر نامAPI 

key credentials گذرواژه/  دیکل API 

fileId String شناسه فایل 

name String نام فایل جدید 
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Openload.convertFiles 

 (mp4/h.264تبدیل می کند )شده را به فایل قابل نمایش در مرورگر  بار گذاریفایل 

Field Type Description 

login credentials ی کاربر نامAPI 

key credentials گذرواژه/  دیکل API 

fileId String شناسه فایل 
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Openload.getRunningFileConverts 

 فایل در حال اجرا را به صورت پوشه به پوشه تشان می دهد. های لبدیت

Field Type Description 

login credentials ی کاربر نامAPI 

key credentials گذرواژه/  دیکل API 

folderId String شناسه فایل 
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Openload.getVideoThumbnail 

 طرح کوچک(ویدئو را نمایش می دهد) قطعه ای از تصویر

Field Type Description 

login credentials ی کاربر نامAPI 

key credentials گذرواژه/  دیکل API 

fileId String شناسه فایل 

 


