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Deezer Package 

کشف  یاجازه های وبی کهی خوبی از خدمات را برای ساختن اپلیکیشنی دیزر مجموعهنویسی کاربردی سادهرابط برنامه

 کند.دهند، فراهم میمیکاتالوگ موسیقی دیزر را 

 deezer.comدامنه: 

 appId, appSecret, code, accessTokenمجوزها: 

 مجوزها دسترسی پیدا کنید:چگونه به 

 .شوید deezer.com وارد حساب

 اپلیکیشن جدید را ثبت کنید.

 در این نقطه کد را دریافت کنید:
https://dribbble.com/oauth/authorize 

 

 پارامترها:
app_id - The id of your application, generated when you created your application on 
developer page.. 
redirect_uri - The URL the user will be redirected after authentication. redirect_uri must 
be in the same domain as the domain you defined when you created the application. 
perms - The permissions your application will ask to the user. 

 را فرا بخوانید. getAccessToken بالک 

 

 

 های سفارشی:انواع داده

 مثال توضیح نوع داده

Datepicker ای که شامل تاریخ و زمان استرشته  2016-05-28 00:00:00 

Map 

ای که شامل عرض و طول رشته

صورت جدا شده با کاما، جغرافیایی، به

 است

50.37, 26.56 

List ی سادهآرایه  ["123", "sample"] 

http://www.deezer.com/
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 مثال توضیح نوع داده

Select 
های از پیش تایین ی حاوی ارزشرشته

 شده
sample 

Array ی اشیاءآرایه  

[{"Second 
name":"123","Age":"12","Photo":"sdf","Draf
t":"sdfsdf"},{"name":"adi","Second 
name":"bla","Age":"4","Photo":"asfserwe","
Draft":"sdfsdf"}] 

 

Deezer.getAccessToken 

 گرداند.را بازمی دسترسی ینشانه

 توضیح نوع زمینه

appId credentials 
دهنده ی توسعهزمانی که اپلیکیشن خود را در صفحهدی اپلیکیشن شما که آی

 شود.ساختید، ایجاد می

appSecret credentials 

ی تنظیمات اپلیکیشن قابل دسترسی است و نباید آن را با اپ سکرت از صفحه

کنید )در این که توزیع می کسی به اشتراک بگذارید یا در کدی قرار بدهید

 (.جریان سمت کاربر استفاده کنید از سناریوها باید

code credentials دست آوردید.کدی که در قدم قبلی به 

output Select 

 مشخص قسمت این اگر خروجی. به tokenaccessروش دلخواه شما برای دادن 

 )مانند دهدمی خروجی به تجزیه برای ایرشته صورتبه را tokenaccess نشود،

 پایین( هایمثال
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Deezer.getAlbumComments 

 نظر. ی مربوط به شیءآرایهگرداند. توسط لیستی از نظرات آلبوم را بازمی

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials دسترسی شما. ینشانه 

albumId String دیزر آلبوم.دی آی 

 

Deezer.getAlbumFans 

 شود.کاربر ارائه می ی مربوط به اشیاءآرایهگرداند. توسط لیستی از طرفدارات آلبوم را بازمی

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials دسترسی شما. ینشانه 

albumId String دی دیزر آلبوم.آی 

 

Deezer.getAlbumTracks 

 شود.ترک ارائه می ی مربوط به اشیاءآرایهگرداند. توسط آلبوم را بازمی هایتک آهنگلیستی از 

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials دسترسی شما. ینشانه 

albumId String دی دیزر آلبوم.آی 
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Deezer.getArtistTop5Tracks 

 آورد.دست میتک آهنگ برتر یک هنرمند را به ۵

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials دسترسی شما. ینشانه 

artistId String دی دیزر هنرمندآی. 

 

Deezer.getArtistAlbums 

 شود.آلبوم ارایه می ی مربوط به اشیاءآرایهگرداند. توسط های هنرمند را بازمیلیستی از آلبوم

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials دسترسی شما. ینشانه 

artistId String دی دیزر هنرمندآی. 

 

Deezer.getArtistComments 

 شود.نظر ارایه می ی مربوط به اشیاءآرایهگرداند. توسط لیستی از نظرات هنرمند را بازمی

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی شما.نشانه 

artistId String دی دیزر هنرمندآی. 
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Deezer.getArtistFans 

 شود.کاربر ارایه می ی مربوط به اشیاءآرایهگرداند. توسط لیستی از طرفداران هنرمند را بازمی

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی شما.نشانه 

artistId String دی دیزر هنرمند.آی 

 

Deezer.getRelatedArtists 

 شود.هنرمند ارایه می ی مربوط به اشیاءآرایهگرداند. توسط لیستی از هنرمندان مشابه را بازمی

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دترسی شما.نشانه 

artistId String دی دیزر هنرمند.آی 

  

Deezer.getTracks 

 شود.تک آهنگ ارایه می ی مربوط به شیءآرایهگرداند. توسط ها را بازمیلیستی از تک آهنگ

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی شما.نشانه 

artistId String دی دیزر هنرمند.آی 

 

 



 

مارکت  APIاَپی اِکو، نخستین 

 apiEco.ir ایرانی

Deezer.getArtistPlaylists 

 شود.لیست پخش ارایه می ی مربوط به شیءآرایهگرداند. توسط لیستی از لیست پخش هنرمند را بازمی

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی شما.نشانه 

artistId String دی دیزر هنرمند.آی 

 

Deezer.getTopTracks 

 گرداند.های برتر را بازمیتک آهنگ

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی شما.نشانه 

 

Deezer.getTopAlbums 

 گرداند.های برتر را بازمیآلبوم

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی شما.نشانه 
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Deezer.getTopArtists 

 گرداند.هنرمندان برتر را بازمی

 مبحثی نیست.

 

Deezer.getTopPlaylists 

 گرداند.های پخش برتر را بازمیلیست

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی شما.نشانه 

 

Deezer.getEditorsChoiceAlbums 

 گرداند.های منتخب هر هفته توسط تیم دیزر را بازمیلیستی از آلبوم

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی شما.نشانه 

 

Deezer.getEditorsChoice 

 گرداند: تک آهنگ برتر، آلبوم برتر، هنرمند برتر و لیست پخش برتر.این روش چهار لیست را بازمی

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی شمانشانه. 
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Deezer.getCountryNewReleases 

 گرداند.های جدید هر ژانر برای کشور فعلی را بازمیاین روش آهنگ

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی شمانشانه. 

 

Deezer.getArtistsForGenre 

 گرداند.تمام هنرمندان یک ژانر را بازمی

 توضیح نوع زمینه

accessToken Credentials ی دسترسی شمانشانه. 

 

Deezer.getRadiosForGenre 

 گرداند.تمام رادیوهای یک ژانر را بازمی

 توضیح نوع زمینه

accessToken Credentials ی دسترسی شمانشانه. 

 

Deezer.getUserOptions 

 آورید.دست میبههای کاربر را گزینه

 توضیح نوع زمینه

accessToken Credentials ی دسترسی شمانشانه. 
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Deezer.getPlaylistComments 

 شود.نظر ارایه می ی مربوط به اشیاءآرایهگرداند. توسط لیستی از نظات لیست پخش را بازمی

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی شمانشانه. 

playlistId String بخش هنرمند.دی لیست یآ 

 

Deezer.getPlaylistFans 

 شود.کاربر ارایه می ی مربوط به اشیاءآرایهگرداند. توسط لیستی از طرفداران لیست پخش را بازمی

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی شمانشانه. 

playlistId String دی دیزر لیست پخش.آی 

 

Deezer.getPlaylistTracks 

 شود.تک اهنگ ارایه می ی مربوط به اشیاءآرایهگرداند. توسط های لیست پخش را بازمیلیستی از تک آهنگ

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی شمانشانه. 

playlistId String دی دیزر لیست پخش.آی 
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Deezer.getRadioByGenre 

 گرداند.بندی رادیو بر اساس ژانر را بازمیلیستی از تفسیم

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی شمانشانه. 

 

Deezer.getTop5Radios 

 رادیو(. ۵گرداند )رادیوهای برتر با بازمی

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی شمانشانه. 

 

Deezer.getRadioFirst40Tracks 

 آورد.دست میتک آهنگ برتر رادیو را به ۴۰

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی شمانشانه. 

 

Deezer.getPersonalRadioByGenre 

 صورت ترکیبی در وبسایت(.گرداند )بهبازمیبندی بر اساس ژانر لیستی از رادیوی شخصی را با تقسیم

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی شمانشانه. 
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Deezer.searchAlbums 

 ها.جستجوی آلبوم

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی شمانشانه. 

searchQuery String هاجستجوی رشته. 

 

Deezer.searchArtists 

 جستجوی همرمندان.

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی شمانشانه. 

searchQuery String هاجستجوی رشته. 

 

Deezer.getUserSearchHistory 

 آورد.دست میی جستجوی کاربر را بهتاریخچه

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی شمانشانه. 

searchQuery String هاجستجوی رشته. 
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Deezer.searchPlaylists 

 های پخش.جستجوی لیست

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی شمانشانه. 

searchQuery String هاجستجوی رشته. 

 

Deezer.searchRadio 

 جستجوی رادیو.

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی شمانشانه. 

searchQuery String هاجستجوی رشته. 

 

Deezer.searchTracks 

 ها.جستجوی تک آهنگ

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی شمانشانه. 

searchQuery String هاجستجوی رشته. 
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Deezer.searchUsers 

 جستجوی کاربران.

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی شمانشانه. 

searchQuery String هاجستجوی رشته. 

 

Deezer.getUserFavoriteAlbums 

 شود.آلبوم ارایه می ی مربوط به اشیاءآرایهگرداند. توسط های محبوب کاربران را بازمیلیستی از آلبوم

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی شمانشانه. 

 

Deezer.getUserFavoriteArtists 

 شود.هنرمند ارایه می ی مربوط به اشیاءآرایهگرداند. توسط لیستی از هنرمندان محبوب کاربر را بازمی
 

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی شمانشانه. 
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Deezer.getUserFlowTracks 

 شود.تک آهنگ ارایه می ی مربوط به شیءآرایهگرداند. توسط های جاری را بازمیتک آهنگلیستی از 

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی شمانشانه. 

userId String دی کاربرآی. 

 

Deezer.getUserFolder 

 گرداند.های کاربر را بازمیلیستی از پوشه

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی شمانشانه. 

userId String دی کاربرآی. 

 

Deezer.getUserFollowing 

 شود.کاربر ارایه می ی مربوط به شیءآرایهگرداند. توسط کند را بازمیکسانی که کاربر دنبال می لیستی از

 

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials دسترسی شمای نشانه. 

userId String دی کاربرآی. 
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Deezer.getUserFollowers 

 شود.کاربر ارایه می ی مربوط به شیءآرایهگرداند. توسط های کاربر را بازمیکنندهدنباللیستی از 

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی شمانشانه. 

userId String دی کاربرآی. 

 

Deezer.getUserRecentlyPlayedTracks 

 گرداند.اند را بازمیهایی که به تازگی پخش شدهآهنگ لیستی از تک

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی شمانشانه. 

userId String دی کاربرآی. 

 

Deezer.addNotificationsInUserFeed 

 ها به فید کاربر استفاده کنید.برای افزودن اطالعیهاز این روش تنها در پست 

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی شمانشانه. 

userId String دی کاربرآی. 
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Deezer.getUserPermissions 

 گرداند.بازمیی کاربر به اپلیکیشن را مجوزهای اعطا شده

 توضیح نوع زمینه

accessToken Credentials ی دسترسی شمانشانه. 

userId String دی کاربرآی. 

 

Deezer.getUserPersonnalSongs 

 شود.ها ارایه میای از تک آهنگگرداند. توسط آرایههای شخصی کاربر را بازمیلیستی از آهنگ

 توضیح نوع زمینه

accessToken Credentials ی دسترسی شمانشانه. 

userId String دی کاربرآی. 

 

Deezer.getUserPlaylist 

شود. برای لیست پخش ارایه می ی مربوط به اشیاءآرایهگرداند. توسط لیستی از لیست پخش عمومی کاربران را بازمی

 های پخش خصوصی نیاز به اجازه است.بازگردادن لیست

 توضیح نوع زمینه

accessToken Credentials ی دسترسی شمانشانه. 

userId String دی کاربرآی. 
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Deezer.getUserRadios 

 شود.رادیو ارایه می ی مربوط به شیءآرایهگرداند. توسط لیستی از رادیوهای محبوب کاربر را بازمی

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی شمانشانه. 

userId String دی کاربرآی. 

 

Deezer.getUserFavoriteTracks 

 شود.تک آهنگ ارایه می ی مربوط به شیءآرایهگرداند. توسط های محبوب کاربر را بازمیلیستی از تک آهنگ

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی شمانشانه. 

userId String دی کاربرآی. 

 

Deezer.getAlbumsRecommendations 

 گرداند.ی کاربر را بازمیتوصیه شدههای لیستی از آلبوم

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی شمانشانه. 

userId String دی کاربرآی. 
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Deezer.getArtistsRecommendations 

 گرداند.ی کاربر را بازمیلیستی از هنرمندان توصیه شده

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی شمانشانه. 

userId String دی کاربرآی. 

 

Deezer.getPlaylistsRecommendations 

 گرداند.ی کاربر را بازمیهای پخش توصیه شدهلیستی از لیست

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی شمانشانه. 

userId String کاربردی آی. 

 

Deezer.getTracksRecommendations 

 گرداند.ی کاربر را بازمیهای توصیه شدهلیستی از تک آهنگ

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی شمانشانه. 

userId String دی کاربرآی. 
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Deezer.getRadiosRecommendations 

 گرداند.کاربر را بازمیی لیستی از رادیوهای توصیه شده

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی شمانشانه. 

userId String دی کاربرآی. 

 

Deezer.addCommentToAlbum 

 افزودن نظر به یک آلبوم.

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی شمانشانه. 

albumId String دی کاربرآی. 

comment String .محتوای نظر 

 

Deezer.addCommentToArtist 

 افزودن نظر به یک هنرمند.

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی شمانشانه. 

artistId String دی هنرمندآی. 

comment String .محتوای نظر 
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Deezer.setBookmarkOnEpisode 

 قسمت.قرار دادن نشانه بر روی 

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی شمانشانه. 

episodeId String دی هنرمندآی. 

offset Number 

افستی که نشانه د آن قرار 

 ۱۰۰تا  ۰گیرد، باید بین می

 باشد.

 

Deezer.renameFolder 

 تغییر نام پوشه.

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی شمانشانه. 

folderId String دی پوشهآی. 

title String .عنوان جدید پوشه 

 

Deezer.addPlaylistToFolder 

 افزودن لیست پخش به پوشه.

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی شمانشانه. 



 

مارکت  APIاَپی اِکو، نخستین 

 apiEco.ir ایرانی

 توضیح نوع زمینه

folderId String دی پوشهآی. 

playlistId String دی لیست پخشآی. 

 

Deezer.addAlbumToFolder 

 افزودن آلبوم به پوشه.

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی شمانشانه. 

folderId String دی پوشهآی. 

albumId String دی آلبومآی. 

 

Deezer.ratePlaylist 

 نمره دادن به لیست پخش.

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی شمانشانه. 

playlistId String دی لیست پخش.آی 

note String  (.۵تا  ۱یک عدد صحیح )از 

 



 

مارکت  APIاَپی اِکو، نخستین 

 apiEco.ir ایرانی

Deezer.updatePlaylist 

 روزرسانی لیست پخش.به

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی شمانشانه. 

playlistId String دی لیست پخشآی. 

 

Deezer.markPlaylistAsSeen 

 عنوان دیده شده.گذاری لیست پخش بهعالمت

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی شمانشانه. 

playlistId String دی لیست پخشآی. 

 

Deezer.addCommentToPlaylist 

 افزودن نظر به لیست پخش.

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی شمانشانه. 

playlistId String دی لیست پخشآی. 

comment String .محتوای نظر 

 



 

مارکت  APIاَپی اِکو، نخستین 

 apiEco.ir ایرانی

Deezer.addTrackToPlaylist 

 افزودن تک آهنگ به لیست پخش.

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی شمانشانه. 

playlistId String دی لیست پخشآی. 

songs String 

ی یک لیست جدا شده به وسیله

دی تک کاما، مربوط به آی

 ها.آهنگ

 

Deezer.orderTracksInPlaylist 

 های لیست پخش.رتیب دادن به تک آهنگت

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی شمانشانه . 

playlistId String دی لیست پخشآی . 

order String 

ی یک لیست جدا شده به وسیله

دی تک کاما، مربوط به آی

ها.آهنگ  

 

 

 



 

مارکت  APIاَپی اِکو، نخستین 

 apiEco.ir ایرانی

Deezer.updatePersonalTrack 

 روزرسانی یک تک آهنگ شخصی.به

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی شمانشانه. 

trackId String دی تک آهنگ.آی 

 

Deezer.addAlbumToUserLibrary 

 ی کاربر.افزودن آلبوم به مجموعه

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی شمانشانه. 

userId String دی کاربرآی. 

albumId String .آی دی آلبوم 

 

Deezer.addArtistToUserFavorites 

 کاربر.های افزودن هنرمند به لیست محبوب

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی شمانشانه. 

userId String دی کاربرآی. 

artistId String دی هنرمند.آی 



 

مارکت  APIاَپی اِکو، نخستین 

 apiEco.ir ایرانی

 

Deezer.createFolder 

 ساختن پوشه.

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی شمانشانه. 

userId String دی کاربرآی. 

title String .عنوان پوشه 

 

Deezer.followUser 

 دنبال کردن کاربر.

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی شمانشانه. 

userId String دی کاربرآی. 

followingUser String 
دی کاربر برای دنبال آی

 کردن.

 

Deezer.createPlaylist 

 ساختن لیست پخش.



 

مارکت  APIاَپی اِکو، نخستین 

 apiEco.ir ایرانی

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی شمانشانه. 

userId String دی کاربرآی. 

title String .عنوان لیست پخش جدید 

 

Deezer.addPlaylistToUserFavorites 

 های کاربر.افزودن لیست پخش به لیست محبوب

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی شمانشانه. 

userId String دی کاربرآی. 

playlistId String دی لیست پخشآی. 

 

Deezer.addPodcastToUserFavorites 

 های کاربر.افزودن پادکست به لیست محبوب

 توضیح نوع زمینه

accessToken Credentials ی دسترسی شمانشانه. 

userId String دی کاربرآی. 

podcastId String پادکستدی آی. 



 

مارکت  APIاَپی اِکو، نخستین 

 apiEco.ir ایرانی

Deezer.addRadioToUserFavorites 

 های کاربر.افزودن رادیو به لیست محبوب

 توضیح نوع زمینه

accessToken Credentials ی دسترسی شمانشانه. 

userId String دی کاربرآی. 

radioId String دی رادیو.آی 

 

Deezer.addTrackToUserFavorites 

 های کاربر.افزودن تک آهنگ به لست محبوب

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی شمانشانه . 

userId String دی کاربرآی . 

trackId String دی تک آهنگ.آی 

 

Deezer.removeComment 

 نظر. برداشتن

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی شمانشانه. 

commentId String دی نظر.آی 



 

مارکت  APIاَپی اِکو، نخستین 

 apiEco.ir ایرانی

Deezer.removeBookmarkOnEpisode 

 اپیزود.ی نشانه برداشتن

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی شمانشانه. 

episodeId String دی اپیزود.آی 

 

Deezer.deleteFolder 

 حذف کردن پوشه.

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی شمانشانه. 

folderId String دی پوشهآی. 

 

Deezer.removePlaylistFromFolder 

 برداشتن لیست پخش از یک پوشه.

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی شمانشانه. 

folderId String دی پوشهآی. 

playlistId String دی لیست پخشآی. 

 



 

مارکت  APIاَپی اِکو، نخستین 

 apiEco.ir ایرانی

Deezer.removeAlbumFromFolder 

 برداشتن آلبوم از یک پوشه.

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی شمانشانه. 

folderId String دی پوشهآی. 

albumId String دی آلبومآی. 

 

Deezer.deletePlaylist 

 حذف کردن لیست پخش.

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی شمانشانه. 

playlistId String دی لیست پخشآی. 

 

Deezer.removeTracksFromPlaylist 

 برداشتن تک آهنگ شخصی.

 توضیح نوع زمینه

accessToken Credentials ی دسترسی شمانشانه  

playlistId String دی لیست پخشآی  



 

مارکت  APIاَپی اِکو، نخستین 

 apiEco.ir ایرانی

 توضیح نوع زمینه

songs String 

یک لیست جدا شده به 

ی کاما، مربوط وسیله

دی تک به آی

ها.آهنگ  

 

Deezer.deletePersonalTrack 

 حذف تک آهنگ شخصی.

 توضیح نوع زمینه

accessToken Credentials 
ی دسترسی نشانه

 شما

trackId String دی تک آهنگآی 

 

Deezer.removeAlbumFromUserLibrary 

 ی کاربر.برداشتن آلبوم از مجموعه

 توضیح نوع زمینه

accessToken Credentials 
ی دسترسی نشانه

 .شما

userId String دی کاربرآی. 

albumId String دی آلبومآی. 



 

مارکت  APIاَپی اِکو، نخستین 

 apiEco.ir ایرانی

 

Deezer.removeArtistFromUserFavorites 

 های کاربر.برداشتن یک هنرمند از لیست محبوب

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials 
ی دسترسی نشانه

 .شما

userId String دی کاربرآی. 

artistId String دی هنرمندآی. 

 

Deezer.unfollowUser 

 .لغو دنبال کردن کاربر

 توضیح نوع زمینه

accessToken Credentials 
ی دسترسی نشانه

 .شما

userId String دی کاربرآی. 

user String دی کاربرآی. 

 

Deezer.removePlaylistFromUserFavorites 

 .های کاربربرداشتن لیست پخش از لیست محبوب



 

مارکت  APIاَپی اِکو، نخستین 

 apiEco.ir ایرانی

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی شمانشانه. 

userId String دی کاربرآی. 

playlistId String دی لیست پخشآی. 

 

Deezer.removePodcastFromUserFavorites 

 .های کاربربرداشتن پادکست از لیست محبوب

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials ی دسترسی شمانشانه. 

userId String دی کاربرآی. 

podcastId String دی پادکستآی. 

 

Deezer.removeRadioFromUserFavorites 

 های کاربر.برداشتن رادیو از لیست محبوب

 توضیح نوع زمینه

accessToken credentials 
ی دسترسی نشانه

 .شما

userId String دی کاربرآی. 

radioId String دی پادکستآی. 



 

مارکت  APIاَپی اِکو، نخستین 

 apiEco.ir ایرانی

 

Deezer.removeTrackFromUserFavorites 

 های کاربر.برداشتن تک آهنگ از لیست محبوب

 توضیح نوع زمینه

accessToken Credentials 
ی دسترسی نشانه

 .شما

userId String دی کاربرآی. 

trackId String دی پادکستآی. 

 


