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ProductHuntAPI Package 

 کاربران و طبقه بندی ها ProducHuntsدریافت پست های 

 producthunt.comدامنه: 

 clientId, clientSecret, redirectUriاسناد: 

 

 دست آوریم:چگونه مجوزها را به

 

 شوید Producthuntوارد وبسایت 

 بروید. APIبه داشبورد 

 اضافه کنیدیک برنامه جدید 

 را خواهید دید مسیرتغییر  URIپس از ایجاد یک برنامه جدید، شناسه مشتری، رمز مشتری و 

 استفاده کنید. getClientAccessTokenبرای تولید کد مجوز از 
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Custom datatypes: 

Datatype Description Example 

Datepicker 
رشته متنی که شامل زمان و 

 تاریخ است
2016-05-28 00:00:00 

Map 

رشته متنی که شامل طول و 

عرض جغرافیای است که با 

 کاما از هم جدا شده اند.

50.37, 26.56 

List آرایه ساده ["123", "sample"] 

Select 
رشته متنی با مقادیر از پیش 

 تعیین شده 
Sample 

Array آرایه ای از اشیا 

[{"Second 
name":"123","Age":"12","Photo":"sdf","Dr
aft":"sdfsdf"},{"name":"adi","Second 
name":"bla","Age":"4","Photo":"asfserwe"
,"Draft":"sdfsdf"}] 
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ProductHuntAPI.getUserAccessToken 

 اجازه می دهد کلمه رمزی از طرف کاربر دریافت کنید. endpointاین 

Field Type Description 

clientId Credentials 
 ProductHuntضروری: شناسه برنامه شما که از 

 دریافت کرده اید.

clientSecret Credentials 
دریافت  ProductHuntضروری: رمز برنامه شما که از 

 کرده اید.

redirectUri Credentials  :ضروریuri تغییر مسیر شما 

code String 
ضروری: کد اعطای دسترسی که از طریق فراخوان 

ProductHunt .دریافت کرده اید 
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ProductHuntAPI.getClientAccessToken. 

 لطفاًاجازه دریافت یک کلمه رمز را بدون فضای کاربری فراهم می کند. )مثل قبل از ورود کاربر(. endpointاین 

های عمومی که به فضای کاربری نیازی ندارند محدود  endpointبه یاد داشته باشید که این کلمه رمزها شما را به 

 می کند

Field Type Description 

clientId credentials 
 ProductHunt از که شما برنامه شناسهی: ضرور .

  .دیا کرده افتیدر

clientSecret credentials 
 افتیدر ProductHunt از که شما برنامه رمزی: ضرور

 .دیا کرده
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ProductHuntAPI.getTechPosts 

 دریافت کنید.اجازه را به شما می دهد که پست های مربوط به تکنولوژی امروز را این  endpointاین 

Field Type Description 

accessToken String  :ضروریaccessToken معتبر 

daysAgo String اختیاری: پارامتری برای صفحه بندی 

day DatePicker 
برای درخواست روز های  جایگزیناختیاری: پارامتری 

 ( YYYY-MM-DD خاص )به شکل: روز:
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ProductHuntAPI.getPostByCategory 

 اجازه می دهد پست های طبقه خاصی از امروز را که می خواهید دریافت کنید. endpointاین 

Field Type Description 

accessToken String  :ضروریaccessToken معتبر 

categoryName String 
Required: The name of the category. 

 طبقهضروری: نامه 

daysAgo String 
Optional: Parameter for pagination. 

 متری برای صفحه بندیااختیاری: پار

day DatePicker 
اختیاری: پارامتری جایگزین برای درخواست روز های خاص 

 ( YYYY-MM-DD )به شکل: روز:
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ProductHuntAPI.getAllPosts 

 جدیدترین پست ها را می دهداجازه دریافت  تمام  endpointاین 

Field Type Description 

accessToken String ی: ضرورaccessToken معتبر 

searchUrl String 
 urlاختیاری: پارامتر فیلتر: می تواند پست ها را بر اساس 

 فیلتر کند.

searchCategory String 
طبقه متر فیلتر: می تواند پست ها ر ابر اساس ااختیاری: پار

 شان فیلتر کند. پیش فرض: نامشخص )تمام طبقه ها(

searchTopic String 
اختیاری: پارامتر فیلتر. می تواند پست ها را بر اساس شناسه 

 موضوع فیلتر کند. پیش فرض: نامشخص )تمام موضوعات(

older String 
اختیاری: پارامتر فیلتر: فقط رکوردهایی که قدیمی تر از 

 داده شده را دارند برمیگرداند.شناسه 

newer String 
اختیاری: پارامتر فیلتر: فقط رکوردهایی را که از شناسه داده 

 شده جدیدتر هستند بر می گرداند.

perPage Number 
اختیاری: پارامتر فیلتر: مقدار رکوردهایی که در هر 

 (50فراخوانی ارسال می شوند مشخص می کند )بیشینه: 
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ProductHuntAPI.getPostsCreatedByUser 

 اجازه دریافت تمام پست های ایجاد شده توسط کاربر را صادر می کند.  endpointاین 

Field Type Description 

accessToken String ی: ضرورaccessToken معتبر 

userId String ضروری: شناسه کاربر معتبر 

older String 
پارامتر فیلتر: فقط رکوردهایی که از شناسه داده اختیاری: 

 شده قدیمی تر هستند برمی گرداند.

newer String 
 داده شناسه از که رایی رکوردها فقط: لتریف پارامتری: اریاخت

 .گرداندی م بر هستند دتریجد شده
 

perPage String 
اختیاری: پارامتر فیلتر: مقدار رکوردهایی که در هر 

 (50فراخوانی ارسال می شوند مشخص می کند )بیشینه: 
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ProductHuntAPI.getPostsMadeByUser 

 اجازه دریافت تمام پست های ساخته شده توسط کاربر را صادر می کند. endpointاین 

Field Type Description 

accessToken String ی: ضرورaccessToken معتبر 

userId String ضروری: شناسه کاربر معتبر 

older String 
 از تری میقد کهیی رکوردها فقط: لتریف پارامتری: اریاخت

 .گرداندیبرم دارند را شده داده شناسه

newer String 
 داده شناسه از که رایی رکوردها فقط: لتریف پارامتری: اریاخت

 .گرداندی م بر هستند دتریجد شده

perPage Number 
 هر در کهیی رکوردها مقدار: لتریف پارامتری: اریختا

 (50: نهیشیب) کندی م مشخص شوندی م ارسالی راخوانف
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ProductHuntAPI.getPost 

 اجازه دریافت جزئیات یک پست را صادر می کند. endpointاین 

Field Type Description 

accessToken String ی: ضرورaccessToken معتبر 

postId String ضروری: شناسه پست معتبر 
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ProductHuntAPI.getUsers 

 اجازه دریافت تمام کاربران را صادر می کند. endpointاین 

Field Type Description 

accessToken String ی: ضرورaccessToken معتبر 

older String 
 از تری میقد کهیی رکوردها فقط: لتریف پارامتری: اریاخت

 .گرداندیبرم دارند را شده داده شناسه
 

newer String 
 داده شناسه از که رایی رکوردها فقط: لتریف پارامتری: اریاخت

 .گرداندی م بر هستند دتریجد شده

perPage Number 
 هر در کهیی رکوردها مقدار: لتریف پارامتری: اریختا

 (50: نهیشیب) کندی م مشخص شوندی م ارسالی فراخوان

order Select 

اختیاری: پارامتر فیلتر: ترتیبی که رکوردها را دریافت می 

کنید مشخص می کند )عملکرد قدیمی / جدید را تغییر نمی 

 هستند. descیا  ascدهد.( مقادیر مجاز: 
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ProductHuntAPI.getSingleUser 

 ت جزئیات یک کاربر را صادر می کند.یافاجازه در endpointاین 

Field Type Description 

accessToken String ی: ضرورaccessToken معتبر 

userId String 
ضروری: شناسه یا نام کاربری کاربری که می خواهید 

 دریافت کنید.

exclude String 
اختیاری: گزینه ای برای حذف مقادیر خاصی در درخواست. 

  ."relationships" -گزینه ها 
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ProductHuntAPI.getCollections 

 اجازه دریافت جدیدترین مجموعه ها را صادر می کند. endpointاین 

Field Type Description 

accessToken String ی: ضرورaccessToken معتبر 

older String 
 از تری میقد کهیی رکوردها فقط: لتریف پارامتری: اریاخت

 .گرداندیبرم دارند را شده داده شناسه
 

newer String 
 شناسه از که رایی رکوردها فقط: لتریف پارامتری: اریاخت

 .گرداندی م بر هستند دتریجد شده داده

perPage Number 
 هر در کهیی رکوردها مقدار: لتریف پارامتری: اریاخت

 (50: نهیشیب) کندی م مشخص شوندی م ارسالی فراخوان

order Select 

اختیاری: پارامتر فیلتر: ترتیبی که رکوردها را دریافت می 

کنید مشخص می کند )عملکرد قدیمی / جدید را تغییر نمی 

 هستند. descیا  ascدهد.( مقادیر مجاز: 

sortBy String 
 اختیاری: پارامتر فیلتر: مقادیر مجاز: 

at updated at,createdیاfeatured_at.  

searchFeatured String 

اختیاری: فقط مجموعه هایی را برمیگرداند که بر روی 

Product Hunt  .مشخص شده اند 

True یا false پیش فرض: false 

searchSlug String اختیاری: فیلتر بر اساس url انجام می شود مجموعه. 

searchUsername String 
انجام  اختیاری: فیلتر بر اساس نام کاربری خالق مجموعه

 می شود.
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ProductHuntAPI.getUserCollections 

 اجازه دریافت تمام مجموعه هایی که توسط یک کاربر ایجاد شده است را صادر می کند. endpointاین 

Field Type Description 

accessToken String ی: ضرورaccessToken معتبر 

userId String ضروری: شناسه کاربر معتبر 

page Number اختیاری: پارامتری برای صفحه بندی 

perPage Number 
 هر در کهیی رکوردها مقدار: لتریف پارامتری: اریاخت

 (50: نهیشیب) کندی م مشخص شوندی م ارسالی فراخوان

order Select 

ی م افتیدر را رکوردها کهی بیترت: لتریف پارامتری: اریاخت

 رییتغ را دیجدی / میقد عملکرد) کندی م مشخص دیکن

 .هستند desc ای asc: مجاز ریمقاد.( دهدی نم
 

sortBy String 
 اختیاری: پارامتر فیلتر: مقادیر مجاز: 

at or featured_at.updated at,created 

searchFeatured String 

اختیاری: فقط مجموعه هایی را برمیگرداند که بر روی 

Product Hunt  .مشخص شده اند 

True یا false. پیش فرض: false  
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ProductHuntAPI.getCollectionsWithPost 

 اجازه دریافت تمام مجموعه های یک شامل یک پست مخصوص است را صادر می کند. endpointاین 

Field Type Description 

accessToken String ی: ضرورaccessToken معتبر 

postId String معتبر کاربر شناسهی: ضرور 

page Number یبند صفحهی برای پارامتری: اریاخت 

perPage Number 
 هر در کهیی رکوردها مقدار: لتریف پارامتری: اریاخت

 (50: نهیشیب) کندی م مشخص شوندی م ارسالی فراخوان

order Select 

ی م افتیدر را رکوردها کهی بیترت: لتریف پارامتری: اریاخت

 رییتغ را دیجدی / میقد عملکرد) کندی م مشخص دیکن

 .هستند desc ای asc: مجاز ریمقاد.( دهدی نم
 

sortBy String 
 : مجاز ریمقاد: لتریف پارامتری: اریاخت

featured_at.at or updated at,created 

searchFeatured String 

ی رو بر که گرداندیبرم رایی ها مجموعه فقطی: اریاخت

Product Hunt اند شده مشخص . 

True ای false. فرض شیپ: false 
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ProductHuntAPI.getSingleCollection 

 اجازه دریافت جزئیات یک مجموعه را صادر می کند. endpointاین 

Field Type Description 

accessToken String ی: ضرورaccessToken معتبر 

collectionId String 
ضروری: شناسه عددی مجموعه ای که می خواهید دریافت 

 کنید.
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ProductHuntAPI.getNotifications 

 اجازه دریافت آخرین اطالع رسانی های مربوط به پست شما را صادر می کند. endpointاین 

Field Type Description 

accessToken String ی: ضرورaccessToken معتبر 

perPage Number 
 هر در کهیی رکوردها مقدار: لتریف پارامتری: اریاخت

 (50: نهیشیب) کندی م مشخص شوندی م ارسالی فراخوان

searchType String 

اختیاری: نوع قابل قبول برای شی مورد جست و جو که 

برای هر نوع اطالع رسانی  allاست. از  Postپیش فرض 

 استفاده کنید.
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ProductHuntAPI.getPostVotes 

 اجازه دریافت تمام رأی ها برای یک پست را صادر می کند. endpointاین 

Field Type Description 

accessToken String ی: ضرورaccessToken معتبر 

postId String 
ضروری: شناسه پستی که می خواهید رأی های آن را پیدا 

 کنید.

older String 

 از تری میقد کهیی رکوردها فقط: لتریف پارامتری: اریاخت

 .گرداندیبرم دارند را شده داده شناسه

  

newer String 
 شناسه از که رایی رکوردها فقط: لتریف پارامتری: اریاخت

 .گرداندی م بر هستند دتریجد شده داده

perPage Number 
 هر در کهیی رکوردها مقدار: لتریف پارامتری: اریاخت

 (50: نهیشیب) کندی م مشخص شوندی م ارسالی فراخوان

order Select 

ی م افتیدر را رکوردها کهی بیترت: لتریف پارامتری: اریاخت

 رییتغ را دیجدی / میقد عملکرد) کندی م مشخص دیکن

 .هستند desc ای asc: مجاز ریمقاد.( دهدی نم
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ProductHuntAPI.getUserVotes 

 اجازه دیدن تمام رأی های یک کاربر را صادر می کند. endpointاین 

Field Type Description 

accessToken String ی: ضرورaccessToken معتبر 

userId String 
ی های او را أضروری: شناسه کاربری که می خواهید ر

 بیابید.

older String 
 از تری میقد کهیی رکوردها فقط: لتریف پارامتری: اریاخت

 .گرداندیبرم دارند را شده داده شناسه
 

newer String 
 شناسه از که رایی رکوردها فقط: لتریف پارامتری: اریاخت

 .گرداندی م بر هستند دتریجد شده داده

perPage Number 
 هر در کهیی رکوردها مقدار: لتریف پارامتری: اریاخت

 (50: نهیشیب) کندی م مشخص شوندی م ارسالی فراخوان

order Select 

ی م افتیدر را رکوردها کهی بیترت: لتریف پارامتری: اریاخت

 رییتغ را دیجدی / میقد عملکرد) کندی م مشخص دیکن

 .هستند desc ای asc: مجاز ریمقاد.( دهدی نم
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ProductHuntAPI.getMySettings 

 اجازه دریافت جزئیات خودتان را صادر می کند. endpointاین 

Field Type Description 

accessToken String ی: ضرورaccessToken معتبر 

exclude String 
اختیاری: گزینه ای برای حذف مقادیر خاصی در 

 ."relationships" -درخواست. گزینه ها 
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ProductHuntAPI.getFollowers 

 اجازه دریافت لیستی از دنبال کننده ها را صادر می کند. endpointاین 

Field Type Description 

accessToken String ی: ضرورaccessToken معتبر 

userId String 
دنبال کنندگان ضروری: شناسه کاربری که می خواهید 

 مربوط به او را بگیرید.

older String 
 از تری میقد کهیی رکوردها فقط: لتریف پارامتری: اریاخت

 .گرداندیبرم دارند را شده داده شناسه
 

newer String 
 داده شناسه از که رایی رکوردها فقط: لتریف پارامتری: اریاخت

 .گرداندی م بر هستند دتریجد شده
 

perPage Number 
 هر در کهیی رکوردها مقدار: لتریف پارامتری: اریاخت

 (50: نهیشیب) کندی م مشخص شوندی م ارسالی فراخوان

order Select 

ی م افتیدر را رکوردها کهی بیترت: لتریف پارامتری: اریاخت

ی نم رییتغ را دیجدی / میقد عملکرد) کندی م مشخص دیکن

 .هستند desc ای asc: مجاز ریمقاد.( دهد
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ProductHuntAPI.getInteractions 

 اجازه دریافت تعامالت کاربر را صادر می کند.  endpointاین 

Field Type Description 

accessToken String ی: ضرورaccessToken معتبر 

include Select 

تعامالتی که به حساب می آیند. مقادیر مجاز: اختیاری: 

ids, postids, voteduserfollowing
ids, postids, collectedcommentvoted

ids, collectionsubscribed
 ids,eventlivesubscribed

topics_ids.followed 
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ProductHuntAPI.getCategories 

 می کند.اجازه دریافت طبقه ها را صادر  endpointاین 

Field Type Description 

accessToken String ی: ضرورaccessToken معتبر 
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ProductHuntAPI.getLiveEvents 

 ی از رویدادهای حاضر را صادر می کند.ستاجازه دریافت لی endpointاین 

Field Type Description 

accessToken String ی: ضرورaccessToken معتبر 

offset String 
اختیاری: پارامتر فیلتر: تعداد رکوردهایی که نادیده گرفته 

 می شوند را مشخص می کند.

perPage Number 
 هر در کهیی رکوردها مقدار: لتریف پارامتری: اریاخت

 (50: نهیشیب) کندی م مشخص شوندی م ارسالی فراخوان

older DatePicker 

که قدیمی تر از اختیاری: پارامتر فیلتر: فقط رکوردهایی 

-YYYYزمان داده شده هستند )به شکل  startتاریخ 

MM-DD .داده شوند ) 

newer DatePicker 

اختیاری: پارامتر فیلتر: فقط رکوردهایی که جدید تر از 

-YYYYزمان داده شده هستند )به شکل  startتاریخ 

MM-DD.داده شوند ) 

searchDate DatePicker 

دادهای ماه خاصی را بر می گرداند )به شکل یاختیاری: رو

YYYY-MM از )alse  برای رویدادهایی استفاده کنید که

 ندارند. start_atتاریخ 

searchLiveVideo String 
اختیاری:به صورت زنده رویدادهای دوربین را بر می 

 false . پیش فرض:falseیا  Trueگرداند. 

searchSlug String  :فیلتر بر اساساختیاری url مجموعه انجام می شود. 

 

  



 

 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 
apiEco.ir 

ProductHuntAPI.getSingleLiveEvent 

 اجازه دریافت جزئیات یک رویداد حاضر را صادر می کند. endpointاین 

Field Type Description 

accessToken String ی: ضرورaccessToken معتبر 

liveEventId String 
رویداد حاضری که می خواهید ضروری: شناسه عددی 

 دریافت کنید.

 

  



 

 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 
apiEco.ir 

ProductHuntAPI.generateShareableImage 

 اجازه تولید یک تصویر قابل اشتراک برای توضیح صادر می کند.  endpointاین 

Field Type Description 

accessToken String ی: ضرورaccessToken معتبر 

commentId String 

Required: The ID of the comment you 
want an image for. 

 ضروری: شناسه نظری که برای آن تصویر می خواهید.

 

  



 

 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 
apiEco.ir 

ProductHuntAPI.getTopics 

 ی از موضوع ها را صادر می کند.ستاجازه دریافت لی endpointاین 

Field Type Description 

accessToken String ی: ضرورaccessToken معتبر 

older DatePicker 

 از تری میقد کهیی رکوردها فقط: لتریف پارامتری: اریاخت

-YYYY)به شکل .گرداندیبرم دارند را شده داده شناسه

MM-DD) 

newer DatePicker 

 شناسه از که رایی رکوردها فقط: لتریف پارامتری: اریاخت

-YYYY)به شکل  .گرداندی م بر هستند دتریجد شده داده

MM-DD) 

perPage Number 
 هر در کهیی رکوردها مقدار: لتریف پارامتری: اریاخت

 (50: نهیشیب) کندی م مشخص شوندی م ارسالی فراخوان

sortBy String 
مرتب سازی: پارامترهای مجاز برای  api اختیاری: پاسخ

 .createdat, id, updatedat :مرتب سازی

order Select 
 descمرتب سازی: پارامترهای مجاز:  apiاختیاری: پاسخ 

 هستند. ascو 

searchTrending String 
اختیاری: پارامتر فیلتر: فقط موضوع های داغ را فیلتر می 

 کند.

searchFollowerId String 
اختیاری: پارامتر فیلتر: می توان موضوع ها را بر اساس 

 شناسه دنبال کننده آن فیلتر کرد.

searchSlug String  بخش خوانااختیاری: پارامتر فیلتر: فیلتر بر اساس url 

 

  



 

 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 
apiEco.ir 

ProductHuntAPI.getSingleTopic 

 اجازه دریافت جزئیات یک موضوع را صادر می کند. endpointاین 

Field Type Description 

accessToken String ی: ضرورaccessToken معتبر 

topicId String 
ضروری: شناسه عددی موضوعی که می خواهید دریافت 

 کنید.

 

  



 

 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 
apiEco.ir 

ProductHuntAPI.subscribeToPushNotifications 

 اجازه ثبت یک کاربر عضو برای دریافت اطالع رسانی ها روی صفحه دسکتاپ را صادر می کند. endpointاین 

Field Type Description 

accessToken String ی: ضرورaccessToken معتبر 

desktopPushToken String 
برای نرم افزار  PushService اختیاری: کلمه رمز سازنده

کلمه رمز را مشخص کنید.( 3اطالع رسانی دسکتاپ. )یکی از   

mobilePushToken String 
برای نرم افزار  PushServiceاختیاری: کلمه رمز سازنده 

 کلمه رمز را مشخص کنید.) 3اطالع رسانی موبایل )یکی از 

browserPushToken String 
برای اطالع  PushServiceاختیاری: کلمه رمز سازنده 

 رسانی تحت وب )یکی از سه کلمه رمز را مشخص کنید.(

 

  



 

 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 
apiEco.ir 

ProductHuntAPI.getComments 

 مجموعه ای از تمام نظرات اخیر را صادر می کند.دریافت اجازه  endpointاین 

Field Type Description 

accessToken String ی: ضرورaccessToken معتبر 

older String 
 از تری میقد کهیی رکوردها فقط: لتریف پارامتری: اریاخت

 .گرداندیبرم دارند را شده داده شناسه
 

newer String 
 داده شناسه از که رایی رکوردها فقط: لتریف پارامتری: اریاخت

 .گرداندی م بر هستند دتریجد شده

perPage Number 
ی فراخوان هر در کهیی رکوردها مقدار: لتریف پارامتری: اریاخت

 (50: نهیشیب) کندی م مشخص شوندی م ارسال

order Select 

ی م افتیدر را رکوردها کهی بیترت: لتریف پارامتری: اریاخت

ی نم رییتغ را دیجدی / میقد عملکرد) کندی م مشخص دیکن

 .هستند desc ای asc: مجاز ریمقاد.( دهد

. 

searchUserId String 

اختیاری: شناسه کاربری که می خواهید برای او فیلتر را انجام 

دهید. اگر این شناسه را وارد کنید کاربر دیگر در یک زیر 

 گروه قرار نمی گیرد.

searchPostId String 

اختیاری: شناسه پستی که می خواهید برای آن فیلتر را اعمال 

کنید. اگر این شناه وارد شود پست دیگر در یک زیر گروه 

 قرار نمی گیرد.

searchAmaEventId String 

اختیاری: شناسه پستی که می خواهید فیلتر را برای آن اعمال 

دیگر در  ama_eventکنید. اگر این شناسه را وارد کنید 

 یک زیر گروه قرار نمی گیرد.

 

 



 

 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 
apiEco.ir 

ProductHuntAPI.getUserComments 

 اجازه دریافت نظرات یک کاربر را صادر می کند )غیر تو در تو( endpointاین 

Field Type Description 

accessToken String ی: ضرورaccessToken معتبر 

userId String 
ضروری: شناسه کاربری که می خواهید نظرات آن را دریافت 

 کنید.

 

  



 

 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 
apiEco.ir 

ProductHuntAPI.getPostThreads 

مرتب اجازه دریافت تمام رشته های مربوط به یک پست را صادر می کند )به صورت تو در تو و  endpointاین 

 شده(

Field Type Description 

accessToken String ی: ضرورaccessToken معتبر 

postId String 
شناسه پستی که نظری به آن تعلق دارد )از طریق ضروری: 

URL .)وارد شده است 

older String 
 از تری میقد کهیی رکوردها فقط: لتریف پارامتری: اریاخت

 .گرداندیبرم دارند را شده داده شناسه
 

newer String 
 داده شناسه از که رایی رکوردها فقط: لتریف پارامتری: اریاخت

 .گرداندی م بر هستند دتریجد شده

perPage Number 
ی فراخوان هر در کهیی رکوردها مقدار: لتریف پارامتری: اریاخت

 (50: نهیشیب) کندی م مشخص شوندی م ارسال

order Select 

ی م افتیدر را رکوردها کهی بیترت: لتریف پارامتری: اریاخت

ی نم رییتغ را دیجدی / میقد عملکرد) کندی م مشخص دیکن

 .هستند desc ای asc: مجاز ریمقاد.( دهد
 

 

  



 

 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 
apiEco.ir 

ProductHuntAPI.getLiveEventThreads 

)به صورت تو در تو و مرتب اجازه دریافت تمام رشته های یک رویداد حاضر را صادر می کند.  endpointاین 

 شده(

Field Type Description 

accessToken String ی: ضرورaccessToken معتبر. 

liveEventId String 
ضروری: شناسه رویداد حاضری که نشر به آن تعلق دارد 

 وارد شده است.( URL)از طریق 

older String 
 از تری میقد کهیی رکوردها فقط: لتریف پارامتری: اریاخت

 .گرداندیبرم دارند را شده داده شناسه
 

newer String 
 داده شناسه از که رایی رکوردها فقط: لتریف پارامتری: اریاخت

 .گرداندی م بر هستند دتریجد شده

perPage Number 
 هر در کهیی رکوردها مقدار: لتریف پارامتری: اریاخت

 (50: نهیشیب) کندی م مشخص شوندی م ارسالی فراخوان

order Select 

ی م افتیدر را رکوردها کهی بیترت: لتریف پارامتری: اریاخت

ی نم رییتغ را دیجدی / میقد عملکرد) کندی م مشخص دیکن

 .هستند desc ای asc: مجاز ریمقاد.( دهد
 

 

  



 

 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 
apiEco.ir 

ProductHuntAPI.getCommentVotes 

 نظر را صادر می کند.اجازه دیدن تمام رأی های مربوط به یک  endpointاین 

Field Type Description 

accessToken String ی: ضرورaccessToken معتبر 

commentId String .ضروری: شناسه نظری که می خواهید رأی های آن را بیابید 

older String 
 از تری میقد کهیی رکوردها فقط: لتریف پارامتری: اریاخت

 .گرداندیبرم دارند را شده داده شناسه
 

newer String 
 داده شناسه از که رایی رکوردها فقط: لتریف پارامتری: اریاخت

 .گرداندی م بر هستند دتریجد شده

perPage Number 
 هر در کهیی رکوردها مقدار: لتریف پارامتری: اریاخت

 (50: نهیشیب) کندی م مشخص شوندی م ارسالی فراخوان

order Select 

ی م افتیدر را رکوردها کهی بیترت: لتریف پارامتری: اریاخت

ی نم رییتغ را دیجدی / میقد عملکرد) کندی م مشخص دیکن

 .هستند desc ای asc: مجاز ریمقاد.( دهد
 

 


