
 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit Package 

 است. تبادل نظر تیساوبکننده محتوای وب و  یبندرتبه، ردیت گردآورنده اخبار اجتماعی

 reddit.com: دامنه

 appClientID, appClientSecretاعتبارنامه: 

 

 نحوه به دریافت اعتبارنامه:

 نام کنید یا وارد سیستم شوید.ثبت reddit.comدر  .1

 .ها یک برنامه ایجاد کنیدظیمات/برنامهدر صفحه تن .2

 و روی ایجاد برنامه کلیک کنید. دیپرکنرا  ازیموردنهای تمام بخش .3

کنیم، برای دریافت جزئیات بیشتر درباره شیوه عملکرد استفاده می OAuthاز احراز هویت  جیپکدر این  .4

 به اینجا مراجعه کنید.توانید یت میآن در رد

شود، قبل از موردنیاز استفاده می عامل عنوانبه های پکیجکه در تمام بلوک برای دریافت نشانه دسترسی .5

 دهید:نیاز دارید مسیر کاربر را به این آدرس وب تغییر  یزیچ هر

https://www.reddit.com/api/v1/authorize?client_id={CLIENT_ID}&response_typt={type}&s

tate={RANDOM_STRING}&redirect_uri={URI}&duration={DURATION}&scope={SCO

PE_STRING} 

 به اینجا مراجعه کنید.تواند درباره ترکیب لینک می

 از آن استفاده خواهیم کرد. بعداًکه  است "کد"ها یکی از پارامتریدر تغییر مسیر لینک،  .1

 در پکیج استفاده کنید. "دریافت نشان دسترسی" بلوک ازنشانه دسترسی برای دریافت  تیدرنها .2

 های اختصاصی:ع دادهاانو

 نمونه توضیحات نوع

Datepicker 
که شامل تاریخ و زمان  دیفیر

 .است
2016-05-28 00:00:00 

https://www.reddit.com/api/v1/authorize?client_id=%7bCLIENT_ID%7d&response_typt=%7btype%7d&state=%7bRANDOM_STRING%7d&redirect_uri=%7bURI%7d&duration=%7bDURATION%7d&scope=%7bSCOPE_STRING%7d
https://www.reddit.com/api/v1/authorize?client_id=%7bCLIENT_ID%7d&response_typt=%7btype%7d&state=%7bRANDOM_STRING%7d&redirect_uri=%7bURI%7d&duration=%7bDURATION%7d&scope=%7bSCOPE_STRING%7d
https://www.reddit.com/api/v1/authorize?client_id=%7bCLIENT_ID%7d&response_typt=%7btype%7d&state=%7bRANDOM_STRING%7d&redirect_uri=%7bURI%7d&duration=%7bDURATION%7d&scope=%7bSCOPE_STRING%7d
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 نمونه توضیحات نوع

Map 
ی که شامل طول و عرض ردیف

 .جغرافیایی است
50.37, 26.56 

List آرایه ساده. ["123", "sample"] 

Select 
ی با ارزش از پیش تعریف دیفر

 .شده
Sample 

Array موضوعات آرایه. 

[{"Second 
name":"123","Age":"12","Photo":"sdf"
,"Draft":"sdfsdf"},{"name":"adi","Se
cond 
name":"bla","Age":"4","Photo":"asfse
rwe","Draft":"sdfsdf"}] 
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Reddit.getAccessToken 

 ، دریافت کنید.شدهمشخصهای دریافت کد از مسیر را ه دسترسینشان

 توضیحات نوع زمینه

appClientId Credentials ی برنامه شمادآی. 

appClientSecret Credentials  برنامه شمامحرمانه بودن. 

Code String 
ست برای بار مصرف که ممکن ا یک کد یک

 نشانگر حامل تعویض شود.

redirectUri String  تغییر مسیرUri از تنظیمات برنامه شما. 
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Reddit.refreshAccessToken 

 .ه دسترسیرفرش نشان

 توضیحات نوع زمینه

appClientId Credentials دی برنامه شماآی. 

appClientSecret Credentials ودن برنامه شمامحرمانه ب. 

refreshToken String 
رش در طی درخواست اولیه برای ه رفنشانبازیابی 

 .ه دسترسینشان
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Reddit.revokeAccessToken 

 دستی. صورتبهه لغو کردن نشان

اتتوضیح نوع نوع  

appClientId Credentials دی برنامه شما.آی 

appClientSecret Credentials .محرمانه بودن برنامه شما 

Token String 
خواهد بر میرکه کا رفرش نشانهدسترسی یا  نشانه

 لغو کند.

tokenTypeHint Select 
یا شناسه  سازی شناسه جدید) برای لغو نوع نشانه

 .دسترسی(
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Reddit.getMe 

 فعلی.ی حساب کاربری دریافت اطالعات درباره

 توضیحات نوع زمینه

appClientId Credentials دی برنامه شما.آی 

accessToken String ه دسترسی.نشان 
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Reddit.getMyBlockedUsers 

 .فعلی مسدود شده کاربر هایبرکار فهرستدریافت 

اتتوضیح نوع زمینه  

appClientId Credentials دی برنامه شما.آی 

accessToken String ه دسترسی.نشان 

After String 
را از این ورودی دریافت  فهرستپایین موارد 

 به ترتیب زمانی نیست. .کنید

Before String 
را از این ورودی دریافت  فهرستباالی موارد 

 به ترتیب زمانی نیست. کنید.

Count Number  :(0عدد صحیح مثبت )پیش فرض. 

Limit Number 
 100حداکثر حد مجاز تعداد موارد بازیابی. 

 .بار است

srDetail String ها.ردیتگسترش ساب 

Show String )ردیف کردن همه. )اختیاری 
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Reddit.getMyFriends 

 دوستان کاربر فعلی. فهرستدریافت 

 توضیحات نوع زمینه

appClientId Credentials دی برنامه شما.آی 

accessToken String ه دسترسی.نشان 

After String 
 دریافت ورودی این از را فهرست پایین موارد

 .نیست زمانی ترتیب به. کنید

Before String 
 دریافت ورودی این از را فهرست باالی موارد

 .نیست زمانی ترتیب به. کنید

Count Number (.0: فرض پیش) مثبت صحیح عدد یک 

Limit Number 
 100حد مجاز تعداد موارد بازیابی. حداکثر 

 بار است.

srDetail String ها.ردیتگسترش ساب 

show String .اختیاری( ردیف کردن همه( 
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Reddit.getMyKarmaBreakdown 

 تفکیک کارمای کاربر فعلی.

 توضیحات نوع زمینه

appClientId Credentials دی برنامه شما.آی 

accessToken String ه دسترسی.نشان 
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Reddit.getMyPrefs 

 سایت کاربر فعلی. هایدریافت اولویت

 توضیحات نوع زمینه

appClientId Credentials دی برنامه شما.آی 

accessToken String ه دسترسی.نشان 
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Reddit.getMyTrophies 

 دریافت جوایز کاربر فعلی.

 توضیحات نوع زمینه

appClientId Credentials دی برنامه شما.آی 

accessToken String ه دسترسی.نشان 
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Reddit.clearFlairTemplates 

 .شدهمشخصردیت از ساب منتخبهای فلیر از نوع حذف تمام قالب

 توضیحات نوع زمینه

appClientId Credentials دی برنامه شما.آی 

accessToken String ه دسترسی.نشان 

subreddit String د.نشوپاک می های کهردیتی فلیرساب 

FlairType Select (کی از )فلیر کاربر، فلیر لینکی. 
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Reddit.deleteUserFlair 

 .شدهمشخصردیت فلیر کاربر از سابحذف 

 توضیحات نوع زمینه

appClientId Credentials برنامه شما.دی آی 

accessToken String ه دسترسی.نشان 

subreddit String 
که فلیر کاربر از آن حذف ردیتی ساب

 شود.می

Name String 
فلیر او حذف  که ی کاربر نام کاربری

 .شودمی
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Reddit.deleteFlairTemplate 

 .شدهمشخصردیت حذف فلیر منتخب در ساب

 توضیحات نوع زمینه

appClientId Credentials دی برنامه شما.آی 

accessToken String ه دسترسی.نشان 

subreddit String 
فلیر  ی که از آن برای حذف قالبردیتساب

 شود.استفاده می

flairTemplateId String شود.ی که حذف میدی قالبآی 
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Reddit.assignUserFlair 

 ها.یرفقط مد .شدهمشخصردیت ساب در CSSکالس کاربر و اختصاصی منتخب  متن فلیر تعیین کردن

 توضیحات نوع زمینه

appClientId Credentials دی برنامه شما.یآ 

accessToken String ه دسترسی.نشان 

Subreddit String شدهنیتعیردیتی که فلیر در آن ساب. 

Name String برای تعیین فلیر. بررکا برینام کار 

Text String (حرف 64حداکثر ) متن فلیر اختصاصی. 

Link String نام کامل لینک. 

cssClass String ردیت.ویر سابنام معتبر تص 
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Reddit.configureSubredditFlair 

 ردیت.در پیکربندی فلیر ساب تمام تنظیمات یروزرسانبه

 توضیحات نوع زمینه

appClientId Credentials دی برنامه شما.آی 

accessToken String ه دسترسی.نشان 

Subreddit String شدهیکربندیپردیتی که فلیر در آن ساب. 

flairEnabled Boolean شودفلیر کاربر نمایش داده  در همه حال. 

flairPosition Select 

 شود.میسمتی که فلیر کاربر نمایش داده 

 ."چپ" یا "راست"

flairSelfAssignEnabled Boolean 
 یتوانند فلیر کاربرمی هادر همه حال کاربر

 را انتخاب کنند. خود

linkFlairPosition Select 

 شود.سمتی که فلیر لینک نمایش داده می

 ."کدامهیچ"یا  "راست"، "چپ"

linkFlairSelfAssignEnabled Boolean 
توانند فلیر لینک می هایکاربردر همه حال 

 کاربری خود را انتخاب کنند. 
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Reddit.getUserFlairList 

 ردیت باشد.. باید از همان سابشدهمشخصردیت بکاربر در سا شدهنییعتهای بازیابی تمام فلیر

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شما.آی 

accessToken String ه دسترسی.نشان 

Subreddit String 
فلیر در آن بازیابی  فهرستردیتی که نام ساب

 شود.می

Name String .کاربر با نام 

Limit Number 
 1000حداکثر  حد مجاز تعداد موارد بازیابی. 

 بار است.

After String 
برای بازیابی  قبلی فراخوان "یبعد"نشان از 

 استفاده کنید. صفحه بعدی

Before String 
دی آی فهرستهایی که در بازیابی فقط فلیر

  تر هستند.کاربر باال
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Reddit.getUserFlairSelector 

وردن . برای به دست آشدهمشخصردیت های ممکن برای کاربر منتخب در سابفلیر فهرست دریافت فلیر فعلی و

 رود.نیز به کار میها دیفلیر آی

 توضیحات نوع زمینه

appClientId Credentials دی برنامه شما.آی 

accessToken String ه دسترسی.نشان 

subreddit String 
 مشاهدهیمات فلیر ردیتی که در آن تنظساب

 شود.می

Link String نام کامل لینک. 

Name String 
پیش  طوربهرای مشاهده گزینش. نام کاربری ب

 کاربر فعلی. فرض
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Reddit.addFlairTemplate 

 ردیت.قالب فلیر در یک ساب افزودن یا اصالح کردن

 توضیحات نوع زمینه

appClientId Credentials دی برنامه شما.آی 

accessToken String دسترسی. نشانه 

Subreddit String برای افزودن قالب.ردیتی نام ساب 

ApiType String 
 "لینک"تنها  کاربر مشخص یا لینک قالب فلیر.

 ."کاربر"یا 

Text String  حرف(. 64حداکثر ) ریفلمتن 

flairTemplateId String 
. اگر دی قالب فلیر موجود برای اصالحآی

 .ر بود یکی دیگر اضافه کنیداثبی

cssClass String  فلیر کالسCSS. 

textEditable Boolean 
د تا متن دهاجازه می هاکاربربه در همه حال 

 ین کردن، ویرایش کنند.یعدر زمان تفلیر را 
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Reddit.selectUserFlair 

 فلیر.گزینش  فهرستربر برای استفاده از فلیر کا انتخاب

 توضیحات نوع زمینه

appClientId Credentials دی برنامه شما.یآ 

accessToken String ه دسترسی.نشان 

subreddit String شدهانتخابردیتی که فلیر در آن ساب. 

name String کند.ی که فلیر را اجرا مینام کاربری کاربر 

flairTemplateId String 
 صورت در گزینش.دی قالب از قالب برای آی

 شود.بودن فلیر کاربر حذف می اثریب

text String 
 .اگر اجازه داده شد، متن فلیر را اصالح کنید

 حرف(. 64)حداکثر 
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Reddit.showMyFlair 

 داده شود. ، نمایششدهمشخصردیت فعلی در ساب فلیر کاربر در همه حال کهنیاانتخاب 

 توضیحات نوع زمینه

appClientId Credentials دی برنامه شما.آی 

accessToken String دسترسی. نشانه 

subreddit String 
 غیرفعالردیتی که فلیر در آن فعال یا ساب

 شود.می

flairEnabled Boolean 
true  برای نشان دادن فلیر وfalse  برای

 پنهان کردن فلیر.

Example of success response 

{ 
    "json": { 
        "errors": [] 
    } 
} 
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Reddit.gild 

مستندات  کافی اعتبار طالیی داشته باشید. اندازهبهباید  .دهدمیطالیی  نک یا نظری که نویسنده ردیتطالیی کردن لی

 نیاز است. thing IDهای پست به دهد هم آدرس وی و هم در پارامتریکه نشان می تاس فردبه صورت  ردیت 

 توضیحات نوع زمینه

appClientId Credentials دی برنامه شمایآ. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

Fullname String نام کامل thing. 
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Reddit.giveGold 

 مستنداتکافی اعتبار طایی داشته باشید.  اندازهبهباید  .شدهمشخصهای ، در ماهمنتخببه کاربر طالیی دادن ردیت 

 ها به نام کاربری نیاز است.دهد هم در آدرس وب هم در پارامتری پستاست که نشان می فرد ردیت

 توضیحات نوع زمینه

appClientId Credentials دی برنامه شمایآ. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

username String دهد.ی که طال را مینام کاربری کاربر 

months Number (36تا  1) بین  های دادن ردیت طالییماه تعداد. 
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Reddit.createComment 

 یک پیام. جدید یا پاسخ برای نظر ارسال

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شمایآ. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

thingId String 
Thing ID تواند لینک،می برای ثبت نظر. مادر شیء 

 متنی یا نظر باشد. پست

Text String شده. یگذارنشانه، متن خام نظر 
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Reddit.delete 

 .نظرذف یک پست یا ح

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials برنامه شمادی یآ. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

Id String 
Thing ID لینک، پست  تواندیمبرای حذف.  شیء

 متنی یا نظر باشد.
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Reddit.editText 

 یا متن پست. رایش متن نظروی

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شمایآ. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

thingId String 
Thing ID  متن تواند برای ویرایش. می شیءمتن

 پستی یا نظر باشد.

Text String 
متن جدید برای جایگزین کردن متن قدیمی 

 خام(. گذارینشانه)
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Reddit.hidePost 

 .هایکاربر فهرستپنهان کردن یک پست از 

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شمایآ. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

id List نام کامل لینک. فهرست 
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Reddit.getInfo 

 ها.شیءاز اطالعات مربوط به  فهرستیارائه 

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شمایآ. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

id List فهرست  thing. 

url String .آدرس وب معتبر 
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Reddit.lockThread 

 ها.غیر ناظر لهیوسبهرج نظر جدید گیری از دیک پست و جلو کردنقفل

 توضیحات نوع زمینه

appClientId Credentials دی برنامه شمایآ. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

id String 
Thing ID  باید پست باشد نه . کردنقفلپست برای

 نظر.
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Reddit.markNSFW 

 نامناسب برای کار. عنوانبه تیک پس گذارینشانه

 توضیحات نوع زمینه

appClientId Credentials دی برنامه شمایآ. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

id String 
Thing ID  نامناسب  عنوانبه گذارینشانهپست برای

 برای کار. 
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apiEco.ir 

Reddit.getCommentChildren 

. یادداشت: در یک زمان تنها یک درخواست "های بیشتربارگذاری نظر" وسیلهبه درخت شدهپنهانهای دریافت نظر

 .شودخطا می بروز باعث زمانهمتعداد باالی ارسال . ستیدبفر

 توضیحات نوع زمینه

appClientId Credentials دی برنامه شمایآ. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

linkId String  کاملنام (thing ID.لینک/پست درخت نظر ) 

children List نظر  فهرستID36s شود.که برای کودکان بازیابی می 

sort Select 
، قدیمی، برانگیزبحث، جدید، تاپ، اعتماد) ازیکی 

 تضمین کیفیت، تصادفی، زنده(.

id String دی مربوط به موضوع بیشتر کودکان.آی 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.report 

 گزارش لینک، نظر یا پیام.

 

 زمینه
 توضیحات نوع

appClientId credentials دی برنامه شمایآ. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

thingId String Thing ID برای گزارش. شیء 

reason String  .حرف باشد. 100باید کمتر از دلیل گزارش 

otherReason String 
حرف  100باید کمتر از دلیل دیگر برای گزارش. 

 باشد.

siteReason String 
حرف  100باید کمتر از دلیل سایت برای گزارش. 

 باشد.

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.save 

  د.شومی دارینگهلعه آینده کاربر ذخیره مطا فهرستدر  شدهذخیرههای  thing ذخیره لینک یا نظر.

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شمایآ. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

Id String 
Thing ID تواند پست یا نظر برای ذخیره. می شیء

 باشد.

Category String 
شود. ذخیره میدر آن  شیءکه  ایبندیدسته

 .کدامهیچفرض پیش

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.getSavedCategories 

 است. شدهذخیرهدر حال حاضر در آن  ها thing که ایبندیدسته فهرستدریافت 

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شمایآ. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.sendInboxReplies 

های مربوط به یک پست یا نظر خاص را در صندوق ورودی دریافت در همه حال کاربر فعلی پاسخ کهاینتعویض 

 کند.

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شما.یآ 

accessToken String .نشانه دسترسی 

Id String Thing ID برای تعویض. شیء 

State Boolean 
برای  Trueصندوق ورودی.  دهیپاسخوضعیت 

 برای عدم دریافت. falseدریافت، 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.setContestMode 

 تعویض حالت مباحثه برای در یک پست.

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شمایآ.  

accessToken String نشانه دسترسی. 

Id String Thing ID .برای تعویض حالت مباحثه 

state Boolean 
true  ،برای فعال کردن حالت مباحثهfalse  برای

 غیرفعال کردن.

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.stickyPost 

 ردیت.چسباندن یک پست در باالی ساب

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شمایآ. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

id String Thing ID .پست برای چسباندن 

num Select 
 برای انتها. پیش 2برای باال،  1جایگاه چسبنده جدید. 

 .2فرض 

state Boolean  بولیحالت ارزش. 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.setSuggestedSort 

 ها.لینک نظر پیش فرض سازیمرتبتنظیم 

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials برنامه شمادی یآ. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

thing String Thing ID  پیشنهادی. سازیمرتبلینک برای تنظیم 

sort Select 

، "تاپ"، "اعتماد"یکی از : سازیمرتب روش

، "قدیمی"، "برانگیزبحث"، "داغ"، "جدید"

 ."تضمین کیفیت"، "تصادفی"

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.createPost 

 ساخت پست جدید.

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شمایآ. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

sr String شود.ردیتی که پست در آن لینک میساب 

title String  حرف. 300عنوان ارسالی. حداکثر 

text String متن خام ارسالی. گذارینشانه 

url String .لینک برای پست 

sendreplies Boolean 
نظر به صندوق ورودی کاربر فعلی.  هایپاسخارسال 

true  ،برای فعال کردنfalse .برای غیرفعال کردن 

kind Select  ،تصویر(.پست خودیکی از )لینک ، 

resubmit Boolean .مقدار بولی 

extension String  ها.برای تغییر مسیر مورداستفادهتوسعه 

g-recaptcha-response String کپچا.پاسخ ری 

app String .برنامه 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.unhidePost 

 کاربر. شدهپنهانهای پست یک پست از بین خارج کردن

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شمایآ. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

id List نام کامل برای خارج کردن فهرست. 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.unlockThread 

 کردن یک پست و پذیرفتن هرگونه نظر جدید. باز

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شمایآ. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

id String Thing ID کردن پست. برای باز 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.unmarkNSFW 

 نامناسب برای کار. عنوانبهیک پست  گذارینشانهحذف 

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شمایآ. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

id String 
Thing ID  عنوانبه گذارینشانهپست برای حذف 

 نامناسب برای کار.

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.unsave 

 .کاربر فعلی شدهذخیرههای ک پست یا نظر از پستخارج کردن ی

 توضیحات نوع زمینه

appClientId Credentials دی برنامه شمایآ. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

id String 
Thing ID تواند پست . میبرای خروج از ذخیره شیء

 یا نظر باشد.

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.upVote 

 .thingبرای یک  گیریرأی

 توضیحات نوع زمینه

appClientId Credentials دی برنامه شمایآ. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

Id String Thing ID مثبت. رأی برای شیء 

Rank Number  1از  تربزرگمثبت، یک عدد صحیح  رأیرتبه. 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.downVote 

 برای یک پست یا نظر. شدهثبتمنفی  رأی

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شما.یآ 

accessToken String .نشانه دسترسی 

Id String Thing ID منفی. رأیبرای  شیء 

Rank Number  1از  تربزرگمنفی، یک عدد صحیح  رأیرتبه. 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.unVote 

 کاربر فعلی درباره یک پست یا نظر. رأیتنظیم مجدد 

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شمایآ . 

accessToken String .نشانه دسترسی 

Id String Thing ID رأیبرای حذف  شیء. 

Rank Number  1از  تربزرگ. یک عدد صحیح رأیرتبه حذف. 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.getLinksById 

 .هاآن شدهمشخص thing ID وسیلهبهشده  فهرستهای بازیابی لینک

 توضیحات نوع زمینه

appClientId Credentials دی برنامه شما.یآ 

accessToken String .نشانه دسترسی 

Names List فهرست Thing ID ها برای بازیابی.لینک 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.getComments 

 اختیاری. شدهمشخصو کودکان برای یک لینک و نظر ها نظر فهرستبازیابی 

 توضیحات نوع زمینه

appClientId Credentials دی برنامه شمایآ . 

accessToken String نشانه دسترسی. 

subreddit String شدهمشخصردیتی که نظر در آن ساب. 

article String ها، بدون پیشوند، برای واکشی نظردی لینکآی. 

comment String 
یا نام کامل یک نظر برای واکشی با  ID36اختیاری، 

 .(permalink) شبیه به پرمالینکبسیار کودکان، 

context Number 
های والدین برای بازیابی. ها نظرتعداد افزایش سطح

 (.8تا  0های کودک )بین برای نظر اجراقابلتنها 

Depth Number .عمق نظرات کودکانه برای بازیابی 

Limit Number ها برای بازیابی.نظر تمحدودی 

Sort Select 

، "تاپ"، "اعتماد"ها، یکی از نظر سازیمرتبچگونگی 

، "تصادفی"، "قدیمی"، "برانگیزبحث"، "داغ"، "جدید"

 ."تضمین کیفیت"

Showedits Boolean 
توسط  خوبیبهشود؟  ات ویرایش شده نمایش دادهنظر

 .ردیت مستند نشده

Showmore Boolean 
ه شود؟ ها برای نمایش نظرات بیشتر قرار دادلینک

 ه.توسط ردیت مستند نشد خوبیبه

SrDetail String  ردیت.سابتوسعه دادن 



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.getDuplicateLinks 

 های تکراری.دصا با مقهسایر لینک فهرستبازیابی لینک مشخص و 

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شما.یآ 

AccessToken String .نشانه دسترسی 

Article String ها.تکراردی لینک، بدون پیشوند، برای بررسی آی 

After String 

 .کنید دریافت ورودی این از را فهرست پایین موارد

 .نیست زمانی ترتیب به

Before String 

 را از این ورودی دریافت کنید. فهرستموارد باالی 

 به ترتیب زمانی نیست.

Limit Number 
، 25های تکراری )پیش فرض: محدودیت بازیابی لینک

 (.100حداکثر 

Count Number :(.0عدد صحیح مثبت )پیش فرض 

SrDetail String ردیت.توسعه ساب 

Show String .اختیاری( ردیف کردن همه( 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.getHot 

 .اختیاری شدهمشخص ردیتبرای ساب داغ فهرستبازیابی 

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شما.یآ 

AccessToken String .نشانه دسترسی 

Subreddit String 
 طوربه، کدامهیچبرای بازیابی. اگر  فهرستردیت ساب

 اول. صفحهپیش فرض 

After String 

 .کنید دریافت ورودی این از را فهرست پایین موارد

 .نیست زمانی ترتیب به

Before String 

 .کنید دریافت ورودی این از را فهرست باالی موارد

 .نیست زمانی ترتیب به

Limit Number  بار است. 100حد مجاز تعداد موارد بازیابی. حداکثر 

Count Number  :(.0عدد صحیح مثبت ) پیش فرض 

SrDetail String ردیت.توسعه ساب 

Show String .اختیاری( ردیف کردن همه( 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.getControversial 

 .اختیاری شدهمشخصردیت برای ساب برانگیزبحث فهرستبازیابی 

 توضیحات نوع زمینه

appClientId Credentials دی برنامه شما.یآ 

AccessToken String .نشانه دسترسی 

Subreddit String 
، پیش کدامهیچبرای بازیابی. اگر  فهرستردیت ساب

 اول.فرض صفحه 

T Select 
 یکی. فهرست درون موارد عمر برای زمانی محدودیت

 ."همه" ،"سال" ،"ماه" ،"هفته" ،"روز" ،"ساعات" از

After String 

 .کنید دریافت ورودی این از را فهرست پایین موارد

 .نیست زمانی ترتیب به

Before String 

 .کنید دریافت ورودی این از را فهرست باالی موارد

 .نیست زمانی ترتیب به

Count Number :(.0عدد صحیح مثبت )پیش فرض 

Limit Number  بار است. 100حد مجاز تعداد موارد بازیابی. حداکثر 

SrDetail String ردیت.توسعه ساب 

Show String .اختیاری( ردیف کردن همه( 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.getNew 

 اختیاری. شدهمشخصردیت برای ساب جدید فهرستبازیابی 

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شما.یآ 

AccessToken String .نشانه دسترسی 

Subreddit String 
، پیش کدامهیچبرای بازیابی. اگر  فهرستردیت ساب

 فرض صفحه اول.

After String 

 .کنید دریافت ورودی این از را فهرست پایین موارد

 .نیست زمانی ترتیب به

Before String 

 .کنید دریافت ورودی این از را فهرست باالی موارد

 .نیست زمانی ترتیب به

Count Number  :(.0عدد صحیح مثبت )پیش فرض 

Limit Number  بار است. 100حد مجاز تعداد موارد بازیابی. حداکثر 

SrDetail String  ردیت.سابتوسعه 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.getRandom 

 ردیت انتخاب کنید.، یک سابکدامهیچاختیاری. اگر  شدهمشخصردیت تصادفی برای ساب بازیابی لینک

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شما.یآ 

AccessToken String .نشانه دسترسی 

Subreddit String ی لینک تصادفی.یابردیت برای بازساب 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.getTop 

 اختیاری. شدهمشخصردیت تاپ برای ساب فهرستبازیابی 

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شما.یآ 

AccessToken String .نشانه دسترسی 

Subreddit String 
، پیش کدامهیچبرای بازیابی. اگر  فهرستردیت ساب

 صفحه اول.فرض 

T Select 
 یکی. فهرست درون موارد عمر برای زمانی محدودیت

 ."همه"، "لاس"، "هما" ،"هفته" ،"روز" ،"ساعات" از

After String 

 .کنید دریافت ورودی این از را فهرست پایین موارد

 .نیست زمانی ترتیب به

Before String 

 .کنید دریافت ورودی این از را فهرست باالی موارد

 .نیست زمانی ترتیب به

Count Number :(.0عدد صحیح مثبت )پیش فرض 

Limit Number  بار است. 100حد مجاز تعداد موارد بازیابی. حداکثر 

SrDetail String  ردیتسابتوسعه. 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.getRising 

 اختیاری. شدهمشخصردیت صعودی برای ساب فهرستبازیابی 

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شما.یآ 

AccessToken String .نشانه دسترسی 

Subreddit String 
 پیش ،کدامهیچ اگر. بازیابی برای فهرست ردیتساب

 .اول صفحه فرض

After String 

 .کنید دریافت ورودی این از را فهرست پایین موارد

 .نیست زمانی ترتیب به

Before String 

 .کنید دریافت ورودی این از را فهرست باالی موارد

 .نیست زمانی ترتیب به

Count Number  :(.0عدد صحیح مثبت )پیش فرض 

Limit Number  بار است. 100حد مجاز تعداد موارد بازیابی. حداکثر 

SrDetail String ردیت.توسعه ساب 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.checkNeedsCaptcha 

 کاربردی نیاز است. نویسیبرنامههای هایی برای روشکپچابررسی اینکه چه ری

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شما.یآ 

AccessToken String .نشانه دسترسی 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.getLiveThread 

 دی.آی وسیلهبههای زنده رویداد فهرستدریافت 

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شما.یآ 

AccessToken String .نشانه دسترسی 

Names List ها.دیآی فهرست 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.createLiveThread 

 زنده. جدیدساخت موضوع 

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شما.یآ 

AccessToken String .نشانه دسترسی 

Title String  حرف(. 120عنوان موضوع )حداکثر 

description String (.شده گذارینشانهمتن خام موضوع ) اتتوضیح 

Resources String 
بخش منابع موضوع در نوار کناری )متن خام 

 .شده( گذارینشانه

Nsfw Boolean 
ی که موضوع مناسب برای کار نیست. زمان

 کند.در زمان بازدید راهنمایی مین را دیدکنندگاباز

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.getCurrentlyFeaturedLiveThread 

 دریافت اطالعات پایه درباره موضوع زنده برجسته فعلی.

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شما.یآ 

AccessToken String .نشانه دسترسی 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.acceptInvitationToThread 

 ت در موضوع.انتظار برای شرک نامهدعوتذیرش پ

 توضیحات نوع زمینه

appClientId Credentials دی برنامه شما.یآ 

AccessToken String .نشانه دسترسی 

Thread String .نام موضوع 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.closeThread 

 آینده. هایروزرسانیبهدائم، جلوگیری از  طوربهوع بستن موض

 توضیحات نوع زمینه

appClientId Credentials دی برنامه شما.یآ 

AccessToken String .نشانه دسترسی 

Thread String  موضوع.نام 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.deleteUpdateFromThread 

 از موضوع. روزرسانیبهحذف یک 

 توضیحات نوع زمینه

appClientId Credentials دی برنامه شمایآ. 

AccessToken String نشانه دسترسی. 

Thread String .نام موضوع 

Id String 

 مثالعنوانبه. روزرسانیبه یک تنها دیآی

  زنده روزرسانیبه

_ff87068e-a126-11e3-9f93-

12313b0b3603.  

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.editThread 

 پیکربندی موضوع.

 توضیحات نوع زمینه

appClientId Credentials دی برنامه شما.یآ 

AccessToken String .نشانه دسترسی 

Thread String .نام موضوع 

Title String  حرف(. 120)حداکثر عنوان موضوع 

description String شده(. گذارینشانهموضوع )متن خام  اتتوضیح 

Resources String 
 خام متن) کناری نوار در موضوع منابع بخش

 (.شده گذارینشانه

Nsfw Boolean 
. نیست کار برای مناسب موضوعزمانی که 

 .کندمی راهنمایی بازدید زمان در را بازدیدکنندگان

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.inviteContributerToThread 

 در موضوع. برای شرکت دعوت کاربر دیگر

 توضیحات نوع زمینه

appClientId Credentials دی برنامه شما.یآ 

AccessToken String .نشانه دسترسی 

Thread String .نام موضوع 

Name String .نام کاربر موجود 

Permissions String 

 مثالعنوانبهتوضیحات اجازه 

 یت.رمدی-، +ویرایش، روزرسانیبه+ 

type Select 
، کنندهمشارکتزنده دعوت  روزرسانیبهیکی از )

 (.کنندهمشارکت_زندهرسانی روزبه

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.leaveContributerFromThread 

 موضوع. ترک کردن مشارکت

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شما.یآ 

AccessToken String .نشانه دسترسی 

Thread String .نام موضوع 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.reportThread 

 لغو قوانین ردیت. به خاطرگزارش موضوع 

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شما.یآ 

AccessToken String  دسترسی.نشانه 

Thread String .نام موضوع 

type Select 

، اطالعات شخصی، رأیدر  کاریدستیکی از )اسپم، 

مطالب جنسی درباره کودکان، اقدام مخرب برای 

 (.سایت

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.revokeUserContributorship 

 لغو مشارکت کاربر دیگر.

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials برنامه شما.دی یآ 

accessToken String .نشانه دسترسی 

thread String .نام موضوع 

Id String .نام کامل حساب 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.revokeContributorInvite 

 لغو دعوت مشارکت برجسته.

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شما.یآ 

accessToken String  دسترسی.نشانه 

thread String .نام موضوع 

Id String .نام کامل حساب 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.changeContributorPermissions 

 دعوت مشارکت. مشارکت یا مجوزتغییر 

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شما.یآ 

accessToken String .نشانه دسترسی 

thread String  موضوع.نام 

name String .نام کاربر موجود 

permissions String 

 مثالعنوانبه اجازه توضیحات

 .یترمدی- ویرایش،+ ،روزرسانیبه+

type Select 
 ،کنندهمشارکت دعوت زنده روزرسانیبه) از یکی

 (.کنندهمشارکت_زنده رسانیروزبه

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.postUpdateToThread 

 برای موضوع. روزرسانیبهارسال 

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شما.یآ 

accessToken String .نشانه دسترسی 

thread String .نام موضوع 

Body String  شده. گذارینشانهمتن خام 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.getThreadUpdates 

 موضوع.بروز رسانی پست شده برای این  فهرستدریافت 

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شما.آی 

accessToken String .نشانه دسترسی 

thread String .نام موضوع 

After String 

 مثالعنوانبه. روزرسانیبهتنها یک  دیآی

 .زنده روزرسانیبه

 _ff87068e-a126-11e3-9f93-

12313b0b3603. 

before String 

 مثالعنوانبه. روزرسانیبه یک تنها دی آی

 زنده روزرسانیبه

 _ff87068e-a126-11e3-9f93-

12313b0b3603. 

count Number  :(.0عدد صحیح مثبت )پیش فرض 

limit Number 
، حداکثر 25)پیش فرض  دلخواهحداکثر تعداد موارد 

100.) 

stylesr String ردیت.نام ساب 

isEmbed Boolean تنها برای استفاده داخلی.شدهتعبیه ، 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.getThreadContributers 

 موضوع. این برای شرکت درها کاربر فهرستدریافت 

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شما.یآ 

accessToken String .نشانه دسترسی 

thread String .نام موضوع 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.getThreadSubmissions 

 های لینک شده برای این موضوع.ارسالی فهرستدریافت 

 توضیحات نوع زمینه

appClientId Credentials دی برنامه شما.یآ 

accessToken String .نشانه دسترسی 

thread String .نام موضوع 

After String  نام کاملthing. 

before String  نام کاملthing. 

count Number  :(.0عدد صحیح مثبت )پیش فرض 

limit Number 
 حداکثر ،25 فرض پیش) واهلخد موارد تعداد حداکثر

100.) 

srDetail String  ردیت.سابتوسعه 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.collapseMessage 

 .(modmailمدمیل )در  فروپاشی یک پیام یا بیشتر

 توضیحات نوع زمینه

appClientId Credentials دی برنامه شمایآ. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

Id List فروپاشیبرای  هاپیامهای دیآی فهرست. 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.composeMessage 

 ردیت.ارسال پیام برای یک کاربر یا ساب

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شما.یآ 

accessToken String .نشانه دسترسی 

To String ردیت برای ارسال.نام کاربری یا ساب 

subject String  حرف(. 100موضوع پیام )حداکثر 

Text String  شده(. گذارینشانهپیکره پیام )متن خام 

fromSr String ردیت برای ارسال پیام.اختیاری، نام ساب 

g-recaptcha-

response 
String کپچا.پاسخ ری 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.deleteMessage 

د و برای نشواز هر دو ارسال می هاپیام . توجه داشته باشید کهکنندهدریافتحذف یک پیام از صندوق ورودی 

 .توان حذف کردخودتان را نمی

 توضیحات نوع زمینه

appClientId Credentials دی برنامه شما.یآ 

accessToken String .نشانه دسترسی 

Id String   ردیفThing ID ها برای حذف.پیام 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.markAllMessagesAsRead 

 اند.شده گذارینشانه شدهخوانده عنوانبههای شما که در صف قرار گرفتن تمام پیام

 توضیحات نوع زمینه

appClientId Credentials دی برنامه شما.یآ 

accessToken String .نشانه دسترسی 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.markMessageRead 

 .شدهخوانده عنوانبهیک پیام یا بیشتر  گذارینشانه

 توضیحات نوع زمینه

appClientId Credentials دی برنامه شما.یآ 

accessToken String .نشانه دسترسی 

Id List  فهرست thing ID's  یک پیام یا بیشتر(t4_). 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.unblockSubredditByMessage 

 اند.ردیت با استفاده از پیامی که برایتان ارسال کردهمسدودیت ساب رفع

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شما.یآ 

accessToken String .نشانه دسترسی 

Id String 
Thing ID  ردیت برای ساب وسیلهبه شدهارسالپیام

 رفع مسدودیت.

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.uncollapseMessage 

 .(modmailمدمیل )رفع فروپاشی یک پیام یا بیشتر در 

 توضیحات نوع زمینه

appClientId Credentials دی برنامه شما.یآ 

accessToken String .نشانه دسترسی 

Id List ها برای رفع فروپاشی.دی پیامآی فهرست 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.markMessageUnread 

 .نشدهخوانده عنوانبهیک پیام یا بیشتر  گذارینشانه

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شما.یآ 

accessToken String .نشانه دسترسی 

Id List فهرستthing ID's  بیشتر یا پیام یک (t4_). 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.getInbox 

 صندوق ورودی پیام کاربری فعلی.بازیابی 

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شما.یآ 

accessToken String .نشانه دسترسی 

mark Boolean ( یکی ازtrue ،false.) 

After String 

 .کنید دریافت ورودی این از را فهرست پایین موارد

 .نیست زمانی ترتیب به

before String 

 .کنید دریافت ورودی این از را فهرست باالی موارد

 .نیست زمانی ترتیب به

count Number  :(.0عدد صحیح مثبت )پیش فرض 

limit Number  .بار است. 100 حداکثرحد مجاز تعداد موارد بازیابی 

srDetail String ردیت.توسعه ساب 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.getUnread 

 کاربر فعلی. نشدهخواندهشخصی  هایپیامبازیابی 

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شما.یآ 

accessToken String .نشانه دسترسی 

mark Boolean ( یکی ازtrue ،false.) 

After String 

 .کنید دریافت ورودی این از را فهرست پایین موارد

 .نیست زمانی ترتیب به

before String 

 .کنید دریافت ورودی این از را فهرست باالی موارد

 .نیست زمانی ترتیب به

count Number  :(.0عدد صحیح مثبت )پیش فرض 

limit Number  بار است. 100حد مجاز تعداد موارد بازیابی. حداکثر 

srDetail String ردیت.توسعه ساب 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.getSent 

 کاربر فعلی. شدهارسالهای شخصی بازیابی پیام

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شما.یآ 

accessToken String .نشانه دسترسی 

mark Boolean ( یکی ازtrue ،false.) 

After String 

 .کنید دریافت ورودی این از را فهرست پایین موارد

 .نیست زمانی ترتیب به

before String 

 .کنید دریافت ورودی این از را فهرست باالی موارد

  .نیست زمانی ترتیب به

count Number  :(.0عدد صحیح مثبت )پیش فرض 

limit Number  بار است. 100حد مجاز تعداد موارد بازیابی. حداکثر 

srDetail String ردیت.توسعه ساب 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.getUserUpvoted 

 .شدهمشخصها توسط کاربر نظر ها ومثبت پست رأیدست آوردن  به

 توضیحات نوع زمینه

appClientId Credentials دی برنامه شما.یآ 

accessToken String .نشانه دسترسی 

username String 
  طوربهکند. ی که سوابق را بازیابی مینام کاربری کاربر

 پیش فرض کاربر فعلی.

Show String ها(.یکی از )داده 

Sort Select  ،(.برانگیزبحث، تاپ، جدیدیکی از )داغ 

T Select .)یکی از )ساعت، روز، هفته، ماه، سال، همه 

After String 

 .کنید دریافت ورودی این از را فهرست پایین موارد

 .نیست زمانی ترتیب به

before String 

 .کنید دریافت ورودی این از را فهرست باالی موارد

 .نیست زمانی ترتیب به

count Number :(.0عدد صحیح مثبت )پیش فرض 

limit Number  بار است. 100حد مجاز تعداد موارد بازیابی. حداکثر 

srDetail String اختیاری(.ردیت توسعه ساب( 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.getUserDownvoted 

 .شدهمشخص کاربر توسط هانظر و هاپست منفی رأی آوردن دست به

 توضیحات نوع زمینه

appClientId Credentials دی برنامه شما.یآ 

accessToken String .نشانه دسترسی 

username String 
  طوربه. کندمی بازیابی را سوابق که ینام کاربری کاربر

 .فعلی کاربر فرض پیش

Show String ها(.یکی از )داده 

Sort Select  ،(.برانگیزبحث، تاپ، جدیدیکی از )داغ 

T Select .)یکی از )ساعت، روز، هفته، ماه، سال، همه 

After String 

 .کنید دریافت ورودی این از را فهرست پایین موارد

 .نیست زمانی ترتیب به

before String 

 .کنید دریافت ورودی این از را فهرست باالی موارد

 .نیست زمانی ترتیب به

count Number  :(.0عدد صحیح مثبت )پیش فرض 

limit Number  بار است. 100حد مجاز تعداد موارد بازیابی. حداکثر 

srDetail String ردیت )اختیاری(.توسعه ساب 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.getUserComments 

 .اندایجادشده شدهمشخصوسط کاربر هایی که تبه دست آوردن نظر

 توضیحات نوع زمینه

appClientId Credentials دی برنامه شما.یآ 

accessToken String .نشانه دسترسی 

username String 
 طوربهکند. کاربری که سوابق را بازیابی می نام کاربری

 پیش فرض کاربر فعلی.

Show String ها(.یکی از )داده 

Sort Select  ،(.برانگیزبحث، تاپ، جدیدیکی از )داغ 

T Select .)یکی از )ساعت، روز، هفته، ماه، سال، همه 

After String 

 .کنید دریافت ورودی این از را فهرست پایین موارد

 .نیست زمانی ترتیب به

before String 

 .کنید دریافت ورودی این از را فهرست باالی موارد

 .نیست زمانی ترتیب به

count Number  :(.0عدد صحیح مثبت )پیش فرض 

limit Number  100تعداد موارد بازیابی. حداکثر  مجازحد. 

srDetail String اختیاری(.ردیت توسعه ساب( 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.getUserSubmitted 

 .اندایجادشده شدهمشخص کاربر توسط که یهاپست آوردن دست به

 توضیحات نوع زمینه

appClientId Credentials دی برنامه شما.یآ 

accessToken String .نشانه دسترسی 

username String 
 طوربهکند. کاربری که سوابق را بازیابی میاربری نام ک

 فرض کاربر فعلی.پیش

Show String ( هادادهیکی از.) 

Sort Select  ،(.برانگیزبحث، تاپ، جدیدیکی از )داغ 

T Select .)یکی از )ساعت، روز، هفته، ماه، سال، همه 

After String 
 به .کنید دریافت ورودی این از را فهرست پایین موارد

 .نیست زمانی ترتیب

before String 
 به .کنید دریافت ورودی این از را فهرست باالی موارد

 .نیست زمانی ترتیب

count Number  :(.0عدد صحیح مثبت )پیش فرض 

limit Number  بار است. 100حد مجاز تعداد موارد بازیابی. حداکثر 

srDetail String اختیاری(.ردیت توسعه ساب( 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.getUserGildingsGiven 

 .شدهمشخص( توسط کاربر شدهدادههای طالیی شده )ها و نظربه دست آوردن پست

 توضیحات نوع زمینه

appClientId Credentials دی برنامه شماآی. 

accessToken String .نشانه دسترسی 

username String 
 طوربهکند. کاربری که سوابق را بازیابی می نام کاربری

 فرض کاربر فعلی.پیش

Show String ها(.یکی از )داده 

Sort Select  ،(.برانگیزبحث، تاپ، جدیدیکی از )داغ 

T Select .)یکی از )ساعت، روز، هفته، ماه، سال، همه 

After String 
را از این ورودی دریافت کنید. به  فهرستموارد پایین 

 ترتیب زمانی نیست.

before String 
را از این ورودی دریافت کنید. به  فهرستموارد باال 

 ترتیب زمانی نیست.

count Number  :(.0عدد صحیح مثبت )پیش فرض 

limit Number  بار است. 100حد مجاز تعداد موارد بازیابی. حداکثر 

srDetail String ردیت )اختیاری(.توسعه ساب 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.getUserGildingsReceived 

 .شدهمشخصهای طالیی شده )دریافت شده( توسط کاربر ها و نظربه دست آوردن پست

 توضیحات نوع زمینه

appClientId Credentials دی برنامه شماآی. 

accessToken String .نشانه دسترسی 

username String 
 طوربهکند. کاربری که سوابق را بازیابی می نام کاربری

 فرض کاربر فعلی.پیش

Show String ها(.یکی از )داده 

Sort Select  ،(.برانگیزبحث، تاپ، جدیدیکی از )داغ 

T Select .)یکی از )ساعت، روز، هفته، ماه، سال، همه 

After String 
را از این ورودی دریافت کنید. به  فهرستموارد پایین 

 ترتیب زمانی نیست.

before String 
را از این ورودی دریافت کنید. به  فهرستموارد باال 

 ترتیب زمانی نیست.

count Number  :(.0عدد صحیح مثبت )پیش فرض 

limit Number  بار است. 100حد مجاز تعداد موارد بازیابی. حداکثر 

srDetail String ردیت )اختیاری(.توسعه ساب 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.getUserSaved 

 .شدهمشخصکاربر  شدهذخیرهها و نظرهای به دست آوردن پست

 توضیحات نوع زمینه

appClientId Credentials دی برنامه شماآی. 

accessToken String .نشانه دسترسی 

username String 
 طوربهکند. کاربری که سوابق را بازیابی می نام کاربری

 فرض کاربر فعلی.پیش

Show String ها(.یکی از )داده 

Sort Select  ،(.برانگیزبحث، تاپ، جدیدیکی از )داغ 

T Select .)یکی از )ساعت، روز، هفته، ماه، سال، همه 

After String 
را از این ورودی دریافت کنید. به  فهرستموارد پایین 

 ترتیب زمانی نیست.

before String 
را از این ورودی دریافت کنید. به  فهرستموارد باال 

 ترتیب زمانی نیست.

count Number  :(.0عدد صحیح مثبت )پیش فرض 

limit Number  بار است. 100حد مجاز تعداد موارد بازیابی. حداکثر 

srDetail String ردیت )اختیاری(.توسعه ساب 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.getUserHidden 

 .شدهمشخصکاربر  شدهپنهانهای ها و نظربه دست آوردن پست

 توضیحات نوع زمینه

appClientId Credentials دی برنامه شماآی. 

accessToken String .نشانه دسترسی 

username String 
 طوربهکند. کاربری که سوابق را بازیابی می نام کاربری

 فرض کاربر فعلی.پیش

Show String ها(.یکی از )داده 

Sort Select  ،(.برانگیزبحث، تاپ، جدیدیکی از )داغ 

T Select .)یکی از )ساعت، روز، هفته، ماه، سال، همه 

After String 
را از این ورودی دریافت کنید. به  فهرستموارد پایین 

 ترتیب زمانی نیست.

before String 
را از این ورودی دریافت کنید. به  فهرستموارد باال 

 ترتیب زمانی نیست.

count Number  :(.0عدد صحیح مثبت )پیش فرض 

limit Number  بار است. 100حد مجاز تعداد موارد بازیابی. حداکثر 

srDetail String ردیت )اختیاری(.توسعه ساب 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.searchSubredditsByName 

 شوند.هایی که با یک ردیف پرسش شروع میردیتنام ساب فهرست

 توضیحات نوع زمینه

appClientId Credentials دی برنامه شماآی. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

Query String 
شروع  پرسش هایی که باردیتبرای ساب وجوجست

 .چاپقابلحرف، همه  50شود. حداکثر می

includeOver18 Boolean 
ب برای نامناس عنوانبههایی که ردیتساب بردارندِدر 

 (.18_. )باالیاندشدهتنظیمکار 

Exact Boolean  گرددبرمیدقیق  مطابقتتنها. 

includeUnadvertisable Boolean 

شوند که رابط هایی برگشت داده میردیتتنها ساب

اند یا در نهان کردهدرست پ به کاربدی را نویسیبرنامه

 هستند. antiads_subredditsلیست 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.getRecommendedSubreddits 

 هایی که موجود هستند.بر پایه نام پیشنهادشدههای ردیتساب فهرستازیابی ب

 توضیحات نوع زمینه

appClientId Credentials دی برنامه شماآی. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

Srnames List هاها بر پایه پیشنهادردیتساب فهرست. 

Omit List 
نام  فهرستنتایج. ) شدهمشخصها ردیتحذف ساب

 ها(.ردیتساب

over18 Boolean 
 برای نامناسب عنوانبه که هاییردیتساب بردارندِ در

 (.18_بیشتر. )اندشدهتنظیم کار

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.deleteSubredditImage 

 ردیت.حذف یک تصویر از تنظیمات تصویر اختصاصی ساب

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials برنامه شمادی آی. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

Subreddit String شود.ردیتی که تصویر در آن حذف میساب 

imageName String .نام تصویر برای حذف 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.getWikiContributors 

 معتبر کنندهمشارکت یا یرباید یک مد. شدهمشخصردیت ساب ویکی از معتبر هایکنندهمشارکت فهرستبازیابی 

اولین مورد در  عنوانبهآخرین مورد در صفحه قبلی  بندیصفحهاستفاده از  درنتیجه باشد. ردیتدر ساب ویکی

 شود.صفحه بعدی ظاهر می

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شماآی. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

subreddit String 
ویکی در آن  های معتبرکنندهمشارکتتی که ردیساب

 شود.بازیابی می

User String 
 فهرستنباشد  فهرستپرش به کاربر خاص. اگر در 

 .گرددبازمیخالی 

Show String ( هادادهیکی از.) 

After String 
را از این ورودی دریافت کنید. به  فهرستموارد پایین 

 .ترتیب زمانی نیست

before String 
را از این ورودی دریافت کنید. به  فهرستموارد باال 

 .ترتیب زمانی نیست

Count Number  :(0عدد صحیح مثبت )پیش فرض. 

Limit Number  بار است. 100حد مجاز تعداد موارد بازیابی. حداکثر 

srDetail String ردیت )اختیاری(.توسعه ساب 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.getContributors 

در  ویکیمعتبر  فرستنده یا یرمد یک باید. شدهمشخص ردیتساب از معتبر هایفرستنده فهرست بازیابی

 بعدی صفحه در مورد اولین عنوانبه قبلی صفحه در مورد آخرین بندیصفحه از استفاده درنتیجه. باشد ردیتساب

 .شودمی ظاهر

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شماآی. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

Subreddit String 
ویکی در آن بازیابی  معتبرهای ی که فرستندهردیتساب

 شود.می

User String 
 فهرست نباشد فهرست در اگر. خاص کاربر به پرش

 .گرددبازمی خالی

Show String (هایکی از )داده. 

After String 
را از این ورودی دریافت کنید. به  فهرستموارد پایین 

 .ترتیب زمانی نیست

Before String 
را از این ورودی دریافت کنید. به  فهرستموارد باال 

 .ترتیب زمانی نیست

Count Number  :0عدد صحیح مثبت )پیش فرض.( 

Limit Number  بار است. 100حد مجاز تعداد موارد بازیابی. حداکثر 

srDetail String ردیت )اختیاری(.توسعه ساب 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.getWikiBanned 

دسترسی باشد.  با مجوز یرمد یک باید. شدهمشخص ردیتساب از ویکی ممنوع شده هایکاربر فهرست بازیابی

 .شودمی ظاهر بعدی صفحه در مورد اولین عنوانبه قبلی صفحه در مورد آخرین بندیصفحه از استفاده درنتیجه

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شماآی. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

Subreddit String شود.ردیتی که ممنوعیت ویکی در آن بازیابی میساب 

User String 
 فهرستنباشد  فهرستپرش به کاربر خاص. اگر در 

 .گرددبازمیخالی 

Show String (هایکی از )داده. 

After String 
را از این ورودی دریافت کنید. به  فهرستموارد پایین 

 .ترتیب زمانی نیست

Before String 
را از این ورودی دریافت کنید. به  فهرستموارد باال 

 .ترتیب زمانی نیست

Count Number  :(0عدد صحیح مثبت )پیش فرض. 

Limit Number  بار است. 100حد مجاز تعداد موارد بازیابی. حداکثر 

srDetail String ردیت )اختیاری(.توسعه ساب 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.getModerators 

داشته باشد. این تابع از دسترسی ردیت خواندن ساب برایباید . شدهمشخصردیت های سابناظر فهرستبازیابی 

 این مورد در آینده تغییر خواهد کرد. هرحالبهکند، اما استفاده نمی بندیصفحه

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شماآی. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

Subreddit String شود.ها در آن بازیابی میردیتی که ناظرساب 

User String 
 فهرستنباشد  فهرستپرش به کاربر خاص. اگر در 

 .گرددبازمیخالی 

Show String (هایکی از )داده. 

After String 
را از این ورودی دریافت کنید. به  فهرستموارد پایین 

 .ترتیب زمانی نیست

before String 
را از این ورودی دریافت کنید. به  فهرستموارد باال 

 .ترتیب زمانی نیست

Count Number  :(0عدد صحیح مثبت )پیش فرض. 

Limit Number  بار است. 100حد مجاز تعداد موارد بازیابی. حداکثر 

srDetail String (ردیت )اختیاریتوسعه ساب. 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.getMuted 

 درنتیجه. باشد دسترسی مجوز با یرمد یک باید. شدهمشخص ردیتساب از شده میوت هایکاربر فهرست بازیابی

 .شودمی ظاهر بعدی صفحه در مورد اولین عنوانبه قبلی صفحه در مورد آخرین بندیصفحه از استفاده

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شماآی. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

Subreddit String شود.میوت در آن بازیابی می فهرستردیتی که ساب 

User String 
 فهرستنباشد  فهرستپرش به کاربر خاص. اگر در 

 .گرددبازمیخالی 

Show String  (ها)دادهیکی از. 

After String 
را از این ورودی دریافت کنید. به  فهرستموارد پایین 

 .ترتیب زمانی نیست

Before String 
را از این ورودی دریافت کنید. به  فهرستموارد باال 

 .ترتیب زمانی نیست

Count Number  :(0عدد صحیح مثبت )پیش فرض. 

Limit Number  بار است. 100بازیابی. حداکثر حد مجاز تعداد موارد 

srDetail String (ردیت )اختیاریتوسعه ساب. 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.getBanned 

 درنتیجه. باشد دسترسی مجوز با یرمد یک باید. شدهمشخص ردیتساب از شده ممنوع هایکاربر فهرست بازیابی

 .شودمی ظاهر بعدی صفحه در مورد اولین عنوانبه قبلی صفحه در مورد آخرین بندیصفحه از استفاده

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شماآی. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

subreddit String شود.ردیتی که ممنوعیت در آن بازیابی میساب 

User String 
 فهرستنباشد  فهرستپرش به کاربر خاص. اگر در 

 .گرددبازمیخالی 

Show String (هایکی از )داده. 

After String 
را از این ورودی دریافت کنید. به  فهرستموارد پایین 

 .ترتیب زمانی نیست

before String 
را از این ورودی دریافت کنید. به  فهرستموارد باال 

 .ترتیب زمانی نیست

count Number  :(0عدد صحیح مثبت )پیش فرض. 

limit Number  بار است. 100حد مجاز تعداد موارد بازیابی. حداکثر 

srDetail String (ردیت )اختیاریتوسعه ساب. 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.aboutSubreddit 

 ردیت.دی ساب، شامل آیشدهمشخصردیت بازیابی اطالعات درباره ساب

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شماآی. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

subreddit String شود.اطالعات در آن بازیابی میردیتی که ساب 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.deleteSubredditIcon 

 ردیت.ساب اختصاصی موبایل حذف آیکون

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شماآی. 

accessToken String  دسترسینشانه. 

subreddit String شود.ردیتی که آیکون در آن حذف میساب 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.deleteSubredditHeaderImage 

 ردیت.ساب اختصاصی سر تیتر حذف تصویر

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شماآی. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

subreddit String شود.در آن حذف می سر تیترردیتی که تصویر ساب 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.deleteSubredditBanner 

 ردیت.حذف بنر موبایل اختصاصی ساب

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شماآی. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

subreddit String شود.میردیتی که بنر در آن حذف ساب 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.unblockUser 

 کاربر با نام کاربری.رفع مسدودیت 

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شماآی. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

name String کاربر برای رفع مسدودیت. نام کاربری 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.removeFriend 

 دوست. عنوانبه شدهمشخصحذف کاربر 

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شماآی. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

Id String  رای حذف.کاربر بنام کاربری 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.addFriend 

 دوست. عنوانبه شدهمشخصافزودن کاربر 

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شماآی. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

Name String .نام کاربری دوست برای افزودن 

Note String 

در حال  یادداشت برای افزودن به سابقه دوست.

حاضر تنها برای افراد با طالی ردیت در دسترس 

 است.

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.search 

 .نشده تست وجوجست تابع بودن محتمل و پیچیدگی علت بهپرسش.  وجویجستانجام 

 توضیحات نوع زمینه

AppClientId credentials دی برنامه شماآی. 

AccessToken String نشانه دسترسی. 

Q String وجوجستی برای شسپر. 

Subreddit String شود.به آن محدود می وجوجستردیتی که ساب 

Sort Select 
، "داغ"، "رابطه"کردن نتایج با استفاده یکی از مرتب 

 ."رابطه". پیش فرض "نظرات"، "جدید"، "تاپ"

T Select 
، "سال"، "ماه"، "هفته"، "روز"، "ساعت"یکی از 

 . پیش فرض همه."همه"

Type List انواع نتیجه فهرست :"Sr" ،"یا خالی. "لینک 

includeFacets Boolean  ها.واقعیت بردارندِدر 

Restricts Boolean ردیت.محدود کردن ساب 

Syntax Select ( وجو در فضای ابری، ساده، لوسینجستیکی از.) 

After String  نام کاملthing. 

Before String نام کامل thing. 

Count Number  :(0عدد صحیح مثبت )پیش فرض. 

Limit Number 
، حداکثر 25حداکثر تعداد موارد دلخواه )پیش فرض 

100.) 



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

 توضیحات نوع زمینه

srDetail String (ردیت )اختیاریتوسعه ساب. 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.usernameAvailable 

 کند.کار نمی ه پایانی در اینجااما نقط ؛شدهمشخصبررسی احتمالی در دسترس بودن نام کاربری 

 توضیحات نوع زمینه

User String  کاربری برای بررسی در دسترس بودن.نام 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.multiGetDescription 

 دریافت توضیحات چندگانه.

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شماآی. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

Multireddit String ردیت.نام مولتی 

multiredditOwner String  ردیت.کاربری مالک مولتینام 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.multiEdit 

 ردیت.مولتی روزرسانیبهساخت یا 

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شماآی. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

Multireddit String ردیت.نام مولتی 

multiredditOwner String  ردیت.مولتینام کاربری مالک 

displayName String  حرف. 50یک ردیف با حداکثر 

descriptionMd String 
 گذارینشانهردیت )متن خام متن نوار کناری مولتی

 شده(.

iconName Select 

ها، تجارت، ، کتابسؤالیکی از )هنر و طراحی، 

کار خود اجرا، ها، حیوانات بانمک، ها، کامیکنیماش

ها، مراقبت ، بازیدارخندهسرگرمی، غذا و نوشیدنی، 

های پین شده، زندگی، ارتش، مدل از مو، سالمت، پند

موزیک، اخبار، فلسفه، تصویر و گیف، علم، خرید 

های ، سفر، داستانیفنّاورها، استایل، کردن، ورزش

 (.دامکهیچغیرعادی، ویدئو، 

keyColor String 

A 6-  مثالعنوانبهرقم شش رنگ قرمز سبز آبی 

#'AABBCC'. 

subredditsName List ها.ردیتنام ساب فهرست 



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

 توضیحات نوع زمینه

Visibility Select 

ردیت . مولتی"پنهان"، "خصوصی"، "عمومی"یکی از 

کاربردی  نویسیبرنامهرابط  را تنها از طریقپنهان 

 توانید ببینید.می

weightingScheme Select  جدید"یا  "کالسیک"یکی از". 

expandSrs Boolean ردیتتوسعه ساب. 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.multiAddSubreddit 

 .شدهمشخصردیت ردیت منتخب به مولتیافزودن ساب

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شماآی. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

Multireddit String ردیت.نام مولتی 

multiredditOwner String ردیت.نام کاربری مالک مولتی 

subredditName String ردیت برای افزودن.نام ساب 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.multiGetSubreddit 

 .شدهمشخصردیت ردیت منتخب در مولتیدریافت اطالعات درباره ساب

 توضیحات نوع زمینه

appClientId Credentials دی برنامه شماآی. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

Multireddit String ردیت.نام مولتی 

multiredditOwner String ردیت.نام کاربری مالک مولتی 

subredditName String آید.ردیتی که اطالعات در آن به دست میساب 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.multiRemoveSubreddit 

 .شدهمشخصردیت ردیت منتخب از مولتیحذف ساب

 توضیحات نوع زمینه

appClientId Credentials دی برنامه شماآی. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

Multireddit String ردیتنام مولتی. 

multiredditOwner String ردیتنام کاربری مالک مولتی. 

subredditName String ردیت برای حذف.ساب نام 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.multiEditDescription 

 .شدهمشخصردیت مولتی برایویرایش توضیحات/نوار کناری 

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شماآی. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

Multireddit String ردیتنام مولتی. 

multiredditOwner String ردیتنام کاربری مالک مولتی. 

modelBodyMd String شده(. گذارینشانهجدید )متن خام  توضیحات 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.getUserOverview 

 .شدهمشخصکاربر  وسیلهبه شدهساختههای ها و نظربه دست آوردن پست

 توضیحات نوع زمینه

appClientId Credentials دی برنامه شماآی. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

Username String کند.کاربری که سوابق را بازیابی می نام کاربری 

Sort Select 
، "تاپ"، "جدید"، "داغ". یکی از سازیمرتبروش 

 .یکهیچیا  "برانگیزبحث

Show String (هایکی از )داده. 

T Select 
یا  "سال"، "ماه"، "هفته"، "روز"، "ساعت"کی از ی

 .یکهیچ

After String نام کامل thing. 

Before String نام کامل thing. 

Count Number  (.0: پیش فرض)عدد صحیح مثبت 

Limit Number 
بار  100حد مجاز تعداد موارد بازیابی. حداکثر 

 .است

srDetail String ی(ردیت )اختیارتوسعه ساب. 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.getUser 

 .شدهمشخصبازیابی اطالعات درباره کاربر 

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شماآی. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

Username String کاربر برای بازیابی. ینام کاربر 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.getUserTrophies 

 دریافت جوایز کاربر.

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شماآی. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

Id String  کند.کاربری که جوایز را بازیابی مینام کاربری 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.multiGet 

 ردیت با نام.ساب فهرستواکشی داده چندگانه و 

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شماآی. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

Multireddit String ردیتنام مولتی. 

multiredditOwner String ردیتنام کاربری مالک مولتی. 

expandSrs Boolean ردیتتوسعه ساب. 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.searchSubreddits 

 عنوان و توضیحات. وسیلهبهردیت برای ساب وجویجست

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials برنامه شمادی آی. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

Q String  وجوجستپرسش برای. 

Sort Select  فعالیت"، "رابطه". یکی از سازیمرتبروش". 

After String  کاملنام thing. 

Before String نام کامل thing. 

Count Number  :(0عدد صحیح مثبت )پیش فرض. 

Limit Number  بار است 100مجاز تعداد موارد بازیابی. حداکثر حد. 

srDetail String (ردیت )اختیاریتوسعه ساب. 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.leaveModerator 

 ردیت.ناظر در ساب موقعیت ترک

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شماآی. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

Id String  ردیت برای ترک.سابنام 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.getStickies 

 ردیت.های چسبیده ساببازیابی پست

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شماآی. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

Subreddit String شود.ردیتی که پست چسبنده در آن بازیابی میساب 

Num Select 
تواند برای انتخاب عنوان چسبنده خاص مباحثه می

 ((.1)پیش فرض:  2و  1استفاده شود )عدد صحیح بین 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.leaveContributor 

 ردیت.در ساب موقعیت فرستنده معتبرترک 

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شماآی. 

accessToken String  دسترسینشانه. 

Id String ردیت برای ترک.نام ساب 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.multiDelete 

 .شدهمشخصردیت حذف مولتی

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شماآی. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

Multireddit String ردیتنام مولتی. 

multiredditOwner String  ردیتکاربری مالک مولتینام. 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.multiGetUser 

 .شدهمشخصردیت متعلق به کاربر مولتی فهرستبازیابی 

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شماآی. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

Username String 
های ردیتمولتی کاربری برای بازیابی نام کاربری

 مالک.

expandSrs Boolean 
های ردیتبه دست آوردن جزئیات بیشتر درباره ساب

 ردیت.هر مولتی

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.ignoreReports 

 .شدهمشخص thingها برای نادیده گرفتن گزارش

 توضیحات نوع زمینه

appClientId Credentials دی برنامه شماآی. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

Id String Thing ID برای نادیده گرفتن. شیء 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.multiRename 

 ردیت.تغییر نام مولتی

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شماآی. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

displayName String حرف. 50حداکثر  با یک ردیف 

multiredditOwner String ردیتنام کاربری مالک مولتی. 

From String ردیت برای تغییر نام.نام مولتی 

To String  هدف.نام 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.unmuteUserByMessage 

 کنند.پیامی که ارسال می thing IDردیت بر پایه کاربر از یک ساب کردن میوت غیرفعال

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شماآی. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

Id String Thing ID  کردن میوت. غیرفعالپیام نویسنده برای 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.getPopularSubreddits 

 های محبوب.ردیتساب فهرستبازیابی 

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شماآی. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

After String نام کامل thing. 

Before String نام کامل thing. 

Count Number  :(0عدد صحیح مثبت )پیش فرض. 

Limit Number  بار است 100موارد بازیابی. حداکثر حد مجاز تعداد. 

srDetail String (ردیت )اختیاریتوسعه ساب. 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.getMyModeratedSubreddits 

 ناظر هستند.های کاربر فعلی که ردیتساب فهرستبازیابی 

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شماآی. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

After String نام کامل thing. 

Before String نام کامل thing. 

Count Number  :(0عدد صحیح مثبت )پیش فرض. 

Limit Number  بار است 100حد مجاز تعداد موارد بازیابی. حداکثر. 

srDetail String (ردیت )اختیاریتوسعه ساب. 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.unignoreReports 

 اعالن صادر شود. thingهای آینده در مورد گزارشبرای اجازه دهید 

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شماآی. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

Id String Thing ID خروج از نادیده گرفته شدنبرای  شیء. 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.remove 

 .(modmailمدمیل )حذف لینک، نظر یا پیام 

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شماآی. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

Id String Thing ID برای حذف. شیء 

Spam Boolean اسپم. عنوانبه گذارینشانه 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.getMyContributedSubreddits 

 ردیت کاربران فعلی که فرستنده معتبر دارند.ساب فهرستبازیابی 

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شماآی. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

After String نام کامل thing. 

Before String نام کامل thing. 

Count Number  :(0عدد صحیح مثبت )پیش فرض. 

Limit Number  بار است 100حد مجاز تعداد موارد بازیابی. حداکثر. 

srDetail String (ردیت )اختیاریتوسعه ساب. 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.getMySubscribedSubreddits 

 های اشتراکی کاربر فعلی.ردیتساب فهرستبازیابی 

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شماآی. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

After String نام کامل thing. 

Before String نام کامل thing. 

Count Number  :(0عدد صحیح مثبت )پیش فرض. 

Limit Number  بار است 100مجاز تعداد موارد بازیابی. حداکثر حد. 

srDetail String (ردیت )اختیاریتوسعه ساب. 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.multiCreate 

 تداخل اگر در حال حاضر موجود باشند. 409چندگانه با  دهیپاسخایجاد 

 توضیحات نوع زمینه

appClientId Credentials دی برنامه شماآی. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

Multireddit String ردیتنام مولتی. 

multiredditOwner String ردیتنام کاربری مالک مولتی. 

displayName String  حرف. 50یک ردیف با حداکثر 

descriptionMd String 
 گذارینشانهمتن خام ردیت )متن نوار کناری ساب

 شده(.

iconName Select 

 تجارت، ها،کتاب ،سؤال طراحی، و هنر) از یکی

 اجرا، خود کار بانمک، حیوانات ها،کامیک ها،ماشین

 مراقبت ها،بازی ،دارخنده نوشیدنی، و غذا سرگرمی،

 شده، پین هایمدل ارتش، زندگی، پند سالمت، مو، از

 خرید علم، گیف، و تصویر فلسفه، اخبار، موزیک،

 هایداستان سفر، ،فنّاوری استایل، ها،ورزش کردن،

 (.کدامهیچ ویدئو، غیرعادی،

keyColor String 

A 6- مثالعنوانبه آبی سبز قرمز رنگ شش رقم 

#'AABBCC'. 

subredditsName List ها.ردیتنام ساب فهرست 



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

 توضیحات نوع زمینه

Visibility Select 

 ردیتمولتی. "پنهان" ،"خصوصی" ،"عمومی" از یکی

 کاربردی نویسیبرنامه رابط طریق از تنها را پنهان

 .ببینید توانیدمی

weightingScheme Select جدید" یا "کالسیک" از یکی". 

expandSrs Boolean ردیتتوسعه ساب. 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.muteUserByMessage 

 کنند.پیامی که ارسال می thing IDردیت بر پایه میوت یک کاربر از ساب

 توضیحات نوع زمینه

appClientId Credentials دی برنامه شماآی. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

id String Thing ID .پیام نویسنده برای میوت 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.multiGetMine 

 هایی که متعلق به کاربر فعلی است.ردیتمولتی فهرستبازیابی 

 توضیحات نوع زمینه

appClientId Credentials دی برنامه شماآی. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

expandSrs Boolean ردیتتوسعه ساب. 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.multiCopy 

 صی.ردیت موجود برای تنظیم شخولتیکپی م

 توضیحات نوع زمینه

appClientId Credentials دی برنامه شماآی. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

multiredditOwner String ردیتنام کاربری مالک مولتی. 

from String ردیت برای کپی.نام مولتی 

to String ردیت هدف.نام مولتی 

displayName String  حرف 50یک ردیف با حداکثر. 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.editSubreddit 

 ردیت.تغییر پیکربندی ساب

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شماآی. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

Name String ردیت.نام ساب 

publicDescription String  شده(. گذارینشانهتوضیحات عمومی )متن خام 

description String  شده. گذارینشانهمتن خام 

Title String  حرف. 100یک ردیف با حداکثر 

header-title String  حرف. 500یک ردیف با حداکثر 

Sr String ردیت برای تغییر.نام ساب 

themeSr String ردیت.نام ساب 

Lang String 
مهندسی اینترنت  کارگروهمعتبر زبان برچسب 

 جداسازی(. تأکید)

commentScoreHideMins Number  (.0)پیش فرض:  1440تا  0عدد صحیح بین 

excludeBannedModqueue Boolean  رفع ممنوعیت( مدکیوmodqueue) ، بولیمقدار. 

submitLinkLabel String  حرف. 60یک ردیف حداکثر 

submitText String  شده. گذارینشانهمتن خام 

submitTextLabel String  حرف. 60یک ردیف حداکثر 



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

 توضیحات نوع زمینه

suggestedCommentSort Select 

 ، قدیمی،برانگیزبحث، جدیدیکی از )اعتماد، تاپ، 

 تصادفی، تضمین کیفیت، زنده(.

linkType Select ( پست خود، لینک، کدامهیچیکی از.) 

spamComments Select  ،زیاد، همه(.یکی از )کم 

spamLinks Select (.همه زیاد، کم،) از یکی 

spamSelfposts Select (.همه زیاد، کم،) از یکی 

spoilersEnabled Boolean  بولیفعال کردن اسپویلر، مقدار. 

type Select 

، منحصر شدهبایگانیها، منحصر به طالیییکی از )

خصوصی، شده، تنها طالیی، تنها کارکنان، 

 عمومی(.

wikiEditAge Number  (.0از. )پیش فرض:  تربزرگعدد صحیح 

wikiEditKarma Number  (0از. )پیش فرض:  تربزرگعدد صحیح. 

wikimode Select 
، هر modonlyکردن، مدانلی  غیرفعالیکی از )

 چیزی(.

allowImages Boolean  بولیپذیرفتن تصاویر، مقدار. 

allowTop Boolean  بولیپذیرفتن تاپ، مقدار. 

hideAds Boolean 
کاربردی، مقدار  نویسیبرنامهپنهان کردن رابط 

 .بولی

over18 Boolean  بولی، مقدار 18باالتر از. 



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

 توضیحات نوع زمینه

publicTraffic Boolean  بولیترافیک عمومی، مقدار. 

showMedia Boolean بولیها، مقدار نمایش رسانه. 

showMediaPreview Boolean  بولیها، مقدار رسانه نمایشپیشنمایش. 

collapseDeleted 
Comments 

Boolean بولی، مقدار شدهحذفهای فروپاشی نظر. 

themeSrUpdate Boolean بولی، مقدار ردیتسابزمینه  روزرسانیبه. 

g-recaptcha-response String کپچا.پاسخ ری 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.getDefaultSubreddits 

 فرض. های پیشردیتساب فهرستبازیابی 

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شماآی. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

After String لنام کام thing. 

before String نام کامل thing. 

count Number  :(0عدد صحیح مثبت )پیش فرض. 

limit Number 
بار  100حد مجاز تعداد موارد بازیابی. حداکثر 

 .است

srDetail String (ردیت )اختیاریتوسعه ساب. 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.getGoldOnlySubreddits 

 های طالیی.ردیتفقط ساب فهرستبازیابی 

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شماآی. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

After String نام کامل thing. 

before String نام کامل thin. 

count Number  :(0عدد صحیح مثبت )پیش فرض. 

limit Number 
بار  100حد مجاز تعداد موارد بازیابی. حداکثر 

 .است

srDetail String (ردیت )اختیاریتوسعه ساب. 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.getNewSubreddits 

 .جدیدهای ردیتساب فهرستبازیابی 

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شماآی. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

After String نام کامل thing. 

before String نام کامل thing. 

count Number  :(0عدد صحیح مثبت )پیش فرض. 

limit Number 
بار  100حد مجاز تعداد موارد بازیابی. حداکثر 

 .است

srDetail String (ردیت )اختیاریتوسعه ساب. 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.getSubredditSidebar 

 ردیت.دریافت محتویات نوار کناری ساب

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شماآی. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

subreddit String شود.ردیتی که نوار کناری در آن بازیابی میساب 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.getSubredditSettings 

 ردیت. باید ناظر باشد.تنظیمات ساب فهرستبازیابی 

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شماآی. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

subreddit String ردیت برای بازیابی.ساب 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.getModerationLog 

 .شدهمشخصردیت برای ساب شدهتعدیلهای جدید لگاریتم ورودی فهرستبازیابی 

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شماآی. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

Subreddit String 
 پیش طوربهردیت لگاریتم برای بازیابی. ساب

 .شدهتعدیلهای ردیتفرض تمام ساب

Mod String .فیلتر شده توسط ناظر 

Type Select 

)منع کاربر، ، یکی از یرام مداقد وسیلهبهفیلتر 

لینک،  تائیدمنع کاربر، حذف لینک،  برداشتن

نظر، افزودن ناظر، دعوت ناظر،  تائیدحذف نظر، 

حذف دعوت ناظر، پذیرش دعوت ناظر، حذف 

، حذف کنندهمشارکتناظر، افزودن 

تنظیمات، ویرایش فلیر،  ویرایش، کنندهمشارکت

نامناسب برای کار،  گذارینشانهتمیز دادن، 

 برداشتن ویکی، کنندهمشارکتممنوعیت ویکی، 

صفحات ویکی، حذف  فهرستممنوعیت ویکی، 

ویکی، اصالح ویکی، سطح پریم  کنندهمشارکت

، حذف نادیده هاگزارشویکی، نادیده گرفتن 

تنظیم ها، ، تنظیم مجوزهاگزارشگرفتن 

پیشنهادی، چسبنده، حذف چسبنده،  سازیمرتب

یم حالت مباحثه، حذف تنظیم حالت مباحثه، تنظ

، باز کردن، کاربر میوت شده، غیرفعال کردنقفل

کردن میوت کاربر، ساخت قانون، ویرایش قانون، 

 نامثبتحذف قانون، اسپویلر، حذف اسپویلر، 

 ((.modmailمدمیل )



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

 توضیحات نوع زمینه

After String نام کامل thing. 

Before String نام کامل thing. 

Count Number  :(0عدد صحیح مثبت )پیش فرض. 

Limit Number 
بار  100حد مجاز تعداد موارد بازیابی. حداکثر 

 .است

SrDetail String (ردیت )اختیاریتوسعه ساب. 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.searchSubredditsByTopic 

 های موضوع.ژهکلیدوا وسیلهبهردیت ساب وجویجست

 توضیحات نوع زمینه

AppClientId credentials دی برنامه شماآی. 

AccessToken String نشانه دسترسی. 

Query String  وجوجستپرسش برای. 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.setSubredditStylesheet 

 ردیت.شیت سابتنظیم استایل

 توضیحات نوع زمینه

AppClientId credentials دی برنامه شماآی. 

AccessToken String نشانه دسترسی. 

Subreddit String شود.شیت در آن تنظیم میردیتی که استایلساب 

stylesheetContents String زیاد بسیار طوالنی. احتمالبهشیت، مباحث استایل 

Reason String 
شیت یک صفحه از ویکی است، استایل کهازآنجایی

 امکان ویرایش آن وجود دارد.

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.getSubmitText 

 .شدهمشخصردیت برای ساب "ردیتو ساب /r/ شدهارسال"بازیابی من 

 توضیحات نوع زمینه

AppClientId credentials دی برنامه شماآی. 

AccessToken String نشانه دسترسی. 

Subreddit String 
ردیتی که متن ارسالی در آن به دست نام ساب

 آید.می

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.createSubreddit 

 ردیت جدید.ساخت ساب

 توضیحات نوع زمینه

AppClientId credentials دی برنامه شماآی. 

AccessToken String نشانه دسترسی. 

Sr String ردیت برای تعویض.نام ساب 

Name String ردیت.نام ساب 

PublicDescription String  (.شده گذارینشانهتوضیحات عمومی )متن خام 

description String  شده. گذارینشانهمتن خام 

Title String  حرف. 100یک ردیف با حداکثر 

header-title String  حرف. 500یک ردیف با حداکثر 

themeSr String ردیتنام ساب. 

Lang String 
 اینترنت مهندسی کارگروه معتبر زبان برچسب

 (.جداسازی تأکید)

commentScoreHideMins Number  (.0)پیش فرض:  1440تا  0عدد صحیح بین 

excludeBannedModqueue Boolean ( رفع ممنوعیت مدکیوmodqueue).مقدار بولی ، 

submitLinkLabel String حرف 60 حداکثر ردیف یک. 

submitText String  شده. گذارینشانهمتن خام 

submitTextLabel String حرف 60 حداکثر ردیف یک. 



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

 توضیحات نوع زمینه

suggestedCommentSort Select 

 قدیمی، ،برانگیزبحث جدید، تاپ، اعتماد،) از یکی

 (.زنده کیفیت، تضمین تصادفی،

LinkType Select (.خود پست لینک، ،کدامهیچ) از یکی 

spamComments Select  ،زیاد، همه(.یکی از )کم 

spamLinks Select .)یکی از )کم، زیاد، همه 

spamSelfposts Select .)یکی از )کم، زیاد، همه 

spoilersEnabled Boolean بولی مقدار اسپویلر، کردن فعال. 

type Select 
 منحصر ،شدهبایگانی ها،طالیی به منحصر) از یکی

 (.عمومی خصوصی، کارکنان، تنها طالیی، تنها شده،

wikiEditAge Number  (0از. )پیش فرض:  تربزرگعدد صحیح. 

wikiEditKarma Number  (0از. )پیش فرض:  تربزرگعدد صحیح. 

wikimode Select 
 هر ،modonly مدانلی کردن، غیرفعال) از یکی

 (.چیزی

allowImages Boolean .پذیرفتن تصاویر، مقدار بولی 

allowTop Boolean .پذیرفتن تاپ، مقدار بولی 

hideAds Boolean 
کاربردی، مقدار  نویسیبرنامهپنهان کردن رابط 

 بولی.

over18 Boolean  مقدار بولی.18باالتر از ، 



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

 توضیحات نوع زمینه

publicTraffic Boolean بولی ترافیک عمومی، مقدار. 

showMedia Boolean دار بولی.ها، مقنمایش رسانه 

showMediaPreview Boolean  ها، مقدار بولی.رسانه نمایشپیشنمایش 

collapseDeletedComments Boolean  مقدار بولی.شدهحذف نظرهایفروپاشی ، 

themeSrUpdate Boolean ردیت، مقدار بولی.زمینه ساب روزرسانیبه 

g-recaptcha-response String کپچا.پاسخ ری 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.getSubredditStylesheet 

 ردیت.شیت سابدریافت استایل

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شماآی. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

subreddit String 
شیت در آن بازیابی ردیتی که استایلساب

 شود.می

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.subscribe 

 ردیت دسترسی داشته باشد.ردیت. باید برای خواندن سابساباشتراک در 

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شماآی. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

subreddit String ردیت برای اشتراک.ساب 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.unsubscribe 

 ردیت.حذف اشتراک در ساب

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شماآی. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

subreddit String ردیت برای حذف اشتراک.ساب 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.uploadSubredditImage 

 .شدهمشخصردیت آپلود یک تصویر برای ساب

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials برنامه شمادی آی. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

subreddit String ردیت برای آپلود تصویر.ساب 

file String 
بازیابی یا مسیر قطعی فایل )حداکثر سایز مجاز 

 (.تیلوبایک 500

name String 

باشد این نام را به آن  "تصویر"ر نوع فایل اگ

اختصاص دهید. در غیر این صورت نادیده گرفته 

 شود.می

uploadType Select  بنر"، "آیکون"، "سر تیتر"، "تصویر"یکی از". 

imageType Select  یکی از"png" یا "jpg." 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.distinguish 

 .دهدرا تمیز می یک پست یا نظرمدیر 

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شماآی. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

id String Thing ID برای تمیز دادن. شیء 

how Boolean 
true  ،برای تنظیم تمیز دادنfalse  برای عدم

 انجام.

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.approve 

 معتبر. عنوانبه شدهمشخص thing گذارینشانه

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شماآی. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

Id String Thing ID کردن. تائیدبرای  شیء 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.acceptModeratorInvite 

 ردیت داشته باشید.در انتظار برای ساب نامهدعوت. باید شدهمشخصردیت ناظر برای ساب نامهدعوتپذیرش 

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شماآی. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

subreddit String نامهدعوتردیت برای پذیرش ساب. 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.getUnmoderated 

 اند.نشده تعدیل شدهمشخصردیت که در ساب ییها thing فهرستبازیابی 

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شماآی. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

subreddit String 
پیش  طوربهبازیابی.  برایموارد  ردیتساب

 .شدهتعدیلهای ردیتفرض تمام ساب

Only Select  ها(.ها، نظر)لینکیکی از 

After String نام کامل thing. 

before String نام کامل thing. 

count Number  :(0عدد صحیح مثبت )پیش فرض. 

Limit Number 
بار  100حد مجاز تعداد موارد بازیابی. حداکثر 

 .است

srDetail String (ردیت )اختیاریتوسعه ساب. 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.wikiAllowEditor 

 .شدهمشخصاجازه دادن به کاربر منتخب برای ویرایش صفحه ویکی 

 توضیحات نوع زمینه

appClientId Credentials دی برنامه شماآی. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

subreddit String صفحه ویکی. ردیتساب 

username String  صدور اجازه.کاربر برای نام کاربری 

page String 
اجازه دادن به کاربر برای  ینام صفحه برا

 ویرایش.

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.wikiDisallowEditor 

 .شدهمشخصهای مجاز صفحه ویکی ویرایشگر فهرستحذف کاربر منتخب از 

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شماآی. 

accessToken String  دسترسینشانه. 

subreddit String ردیت صفحه ویکی.ساب 

username String  کاربر برای صدور اجازه.نام کاربری 

page String 
 برای کاربری حذف دسترسی برا صفحه نام

 .ویرایش

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.wikiGetPages 

 .شدهمشخصردیت تمام صفحات ویکی ساب فهرستبازیابی 

 توضیحات نوع زمینه

appClientId Credentials دی برنامه شماآی. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

subreddit String د.نشوها در آن بازیابی میردیتی که صفحهساب 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.wikiGetPage 

 ها.تجدیدنظراختیاری یا مقایسه بین  صورتبهشده خاص  تجدیدنظربازیابی صفحه ویکی منتخب 

 توضیحات نوع زمینه

appClientId Credentials دی برنامه شماآی. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

subreddit String شود.در آن بازیابی می صفحهردیتی که ساب 

page String .صفحه برای بازیابی 

v String 
مشخص برای بازیابی  تجدیدنظردی آی

 )اختیاری(.

v2 String 
و مقایسه انجام  vی که در آن تجدیدنظردی آی

 (.2شود )اختیاری می

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.wikiGetRevisions 

 .شدهمشخصردیت های ویکی در همه صفحات درون سابتجدیدنظر فهرستبازیابی 

 توضیحات نوع زمینه

appClientId Credentials برنامه شمادی آی. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

subreddit String 
بازیابی در آن ها تجدیدنظر ردیتی کهساب

 شود.می

after String نام کامل thing. 

before String نام کامل thing. 

count Number  :(0عدد صحیح مثبت )پیش فرض. 

limit Number 
بار  100بازیابی. حداکثر حد مجاز تعداد موارد 

 .است

srDetail String (ردیت )اختیاریتوسعه ساب. 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.wikiGetPageRevisions 

 .شدهمشخصردیت ی خاص درون سابهای ویکی برای صفحهتجدیدنظر فهرستبازیابی 

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شماآی. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

subreddit String 
ها در آن بازیابی تجدیدنظرردیتی که ساب

 شود.می

page String شود.ها در آن بازیابی میتجدیدنظرای که صفحه 

after String لنام کام thing. 

before String نام کامل thing. 

count Number  (0فرض: عدد صحیح مثبت )پیش. 

limit Number 
بار  100حد مجاز تعداد موارد بازیابی. حداکثر 

 .است

srDetail String (ردیت )اختیاریتوسعه ساب. 

 

  



 
APIاَپی اِکو، نخستین  مارکت ایرانی   
apiEco.ir 

Reddit.wikiEditPage 

 ویرایش صفحه ویکی.

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شماآی. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

subreddit String ردیت برای ویرایش صفحه.ساب 

page String .صفحه برای ویرایش 

content String  صفحه. بازنویسیمحتوا برای 

reason String  حرف(. 256)حداکثر  تجدیدنظردالیل 

previous String 
که بر پایه آن ویرایش  یتجدیدنظردی آی

 شود.انجام می
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 از پنهان. تجدیدنظرتغییر وضعیت حالت 

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شماآی. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

subreddit String تجدیدنظرردیت برای ساب. 

page String  تجدیدنظرنام صفحه برای. 

revision String 
برای تغییر وضعیت حالت  تجدیدنظردی آی

 پنهان.
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 قبلی. تجدیدنظربرگشت صفحه ویکی به 

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شماآی. 

accessToken String  دسترسینشانه. 

subreddit String تجدیدنظرردیت ساب. 

page String  تجدیدنظرنام صفحه. 

revision String برای برگشت. تجدیدنظردی آی 
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 ها درباره صفحه خاصی از ویکی.گفتگو فهرستبازیابی 

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شماآی. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

subreddit String ردیت صفحه.ساب 

page String 
ها استفاده ای که برای بازیابی بحثصفحه

 شود.می

after String لنام کام thing. 

before String نام کامل thing. 

count Number  (0فرض: عدد صحیح مثبت )پیش. 

limit Number 
بار  100حد مجاز تعداد موارد بازیابی. حداکثر 

 است.

srDetail String (ردیت )اختیاریتوسعه ساب. 
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 .شدهمشخصردیت دریافت تنظیمات صفحه منتخب در ساب

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شماآی. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

subreddit String ردیت صفحه.ساب 

page String .نام صفحه 
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 .شدهمشخصردیت تنظیمات صفحه منتخب در ساب یروزرسانبه

 توضیحات نوع زمینه

appClientId credentials دی برنامه شماآی. 

accessToken String نشانه دسترسی. 

subreddit String ردیت صفحه.ساب 

page String .نام صفحه 

permlevel Number 

برای استفاده مجوز  0سطح مجوز برای صفحه: 

تنها برای ویرایشگر  1، ردیت صفحهساب

، خالی برای عدم هابرای مدیر 2، معتبر

 .یروزرسانبه

listed Boolean 

صفحات ویکی،  فهرستنمایش این صفحه در 

true  ،برای نمایشfalse  ،برای عدم نمایش

 .یروزرسانبهخالی برای عدم 

 


