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SpotifyPublicAPI API Overview 

 Spotify Public API – 

ها آهنگ، پادکست و ویدئوی هنرمندان سراسر جهان دسترسی داشته توانید به میلیونمی 

 APIکنید. یک برنامه  دریافت Spotify از را ها آهنگ و ها آلبوم هنرمندان، به مربوط اطالعات .باشید

 Spotify Publicبرنامه  روی مرورگر خود امتحان کرده و کد مربوطه را در برنامه خود وارد نمایید.

API ط و محدودیت هایی خاصی همچون مورد زیر، به صورت رایگان می باشد:تحت شرای 

 3/1/2017: https://developer.spotify.com/developer-terms-of-use/#section-iv-
restrictions 

 

SpotifyPublicAPI Package 

ین بسته انواع بلوک های به دست آمده از طریق اسپاتیفای را نشان میدهد که نیازی به احراز هویت ا

 ندارند 

spotify.com :  دامنه   

  نشانه دسترسی: اعتبار 

: چگونه اعتبار کسب کنیم  

 به بخش کنسول اسپاتیفای مراجعه کنید

 ورودتان را ثبت نموده و یک نشانه اختیار کنید

ر نشانه دسترسی خود را به کار ببریددر مرحله آخ  

  

https://developer.spotify.com/developer-terms-of-use/#section-iv-restrictions
https://developer.spotify.com/developer-terms-of-use/#section-iv-restrictions
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SpotifyPublicAPI.searchAlbums 

Field Type Description 

accessToken credentials نشانه دسترسی به دست آمده از طریق اسپاتیفای 

query String به همراه فیلدهای اختیاری و اپراتورها کلمات کلیدی پرسشی 

market String 
یا رشته های به دست آمده از   ISO 3166-1 alpha-2کد محدوده 

 نشانه ها

limit String 
و  1حداکثر تعداد نتایج بازگشتی. به طور پیش فرض: مینیمم=

 50ماکزیمم=

offset String 

 نتیجه()اولین 0شاخص اولیه نتایج بازگشتی. پیش فرض:

. با استفاده از محدودیت برای دریافت صفحه 100000ماکزیمم افست:

 نتایج بعدی جستجو به کار ببرید

 

Request example 

{     
  "query": "...", 
    "market": "...", 
    "limit": "...", 
    "offset": "..." 
} 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

SpotifyPublicAPI.searchArtists 

Field Type Description 

accessToken credentials اسپاتیفای طریق از آمده دست به دسترسی نشانه 

query String کلمات کلیدی پرسشی به همراه فیلدهای اختیاری و اپراتورها 

market String 
یا رشته های به دست آمده   ISO 3166-1 alpha-2کد محدوده 

 از نشانه ها

limit String 
و  1حداکثر تعداد نتایج بازگشتی. به طور پیش فرض: مینیمم=

 50ماکزیمم=

offset String 

 )اولین نتیجه(0شاخص اولیه نتایج بازگشتی. پیش فرض:

. با استفاده از محدودیت برای دریافت 100000ماکزیمم افست:

 جستجو به کار ببرید.صفحه نتایج بعدی 

Request example 

{     
  "query": "...", 
    "market": "...", 
    "limit": "...", 
    "offset": "..." 
} 
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SpotifyPublicAPI.searchPlaylists 

Field Type Description 

accessToken credentials اسپاتیفای طریق از آمده دست به دسترسی نشانه 

query String اپراتورها و اختیاری فیلدهای همراه به پرسشی کلیدی کلمات 

market String 
 آمده دست به های رشته یا  ISO 3166-1 alpha-2 محدوده کد

 ها نشانه از

limit String 
 و 1=مینیمم: فرض پیش طور به. بازگشتی نتایج تعداد حداکثر .

 50=ماکزیمم

offset String 

 (جهینت نی)اول0فرض: شی. پیبازگشت جینتا هیشاخص اول

 افتیدر یبرا تی. با استفاده از محدود100000افست: ممیماکز

 .دیجستجو به کار ببر یبعد جیصفحه نتا

Request example 

{     
  "query": "...", 
    "market": "...", 
    "limit": "...", 
    "offset": "..." 
} 
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SpotifyPublicAPI.searchTracks 

Field Type Description 

accessToken credentials اسپاتیفای طریق از آمده دست به دسترسی نشانه 

query String اپراتورها و اختیاری فیلدهای همراه به پرسشی کلیدی کلمات 

market String 
 آمده دست به های رشته یا  ISO 3166-1 alpha-2 محدوده کد

 ها نشانه از

limit String 
و  1=ممینیفرض: م شی. به طور پیبازگشت جیحداکثر تعداد نتا

 50=ممیماکز

offset String 

 (جهینت نی)اول0فرض: شی. پیبازگشت جینتا هیشاخص اول

 افتیدر یبرا تی. با استفاده از محدود100000افست: ممیماکز

 .دیجستجو به کار ببر یبعد جیصفحه نتا

Request example 

{     
  "query": "...", 
    "market": "...", 
    "limit": "...", 
    "offset": "..." 
} 
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SpotifyPublicAPI.getAlbum 

Field Type Description 

accessToken credentials اسپاتیفای طریق از آمده دست به دسترسی نشانه 

id String شناسه اسپاتیفای برای آلبوم ها 

Request example 

{     
  "id": "..." 
} 
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SpotifyPublicAPI.getAlbumTracks 

Field Type Description 

accessToken credentials اسپاتیفای طریق از آمده دست به دسترسی نشانه 

id String شناسه اسپاتیفای برای مسیر آهنگ ها 

Request example 

{     
  "id": "..." 
} 
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SpotifyPublicAPI.getArtist 

Field Type Description 

accessToken credentials یفایاسپات قیبه دست آمده از طر ینشانه دسترس 

id String  اسپاتیفای برای خواننده موسیقیشناسه 

Request example 

{     
  "id": "..." 
} 

 

SpotifyPublicAPI.getArtistAlbums 

Field Type Description 

accessToken credentials یفایاسپات قیبه دست آمده از طر ینشانه دسترس. 

id String شناسه اسپاتیفای برای خواننده موسیقی 

album_type List 

فهرستی از کلمات کلیدی که برای فیلتر کردن پاسخ ها اتفاده می 

شوند.اگر این فیلترها اعمال نشوند، همه آلبوم ها بازگردانده خواهند 

 شد. 

market String 
محدود  یپارامتر را برا نیا .ISO 3166-1 alpha-2 محدوده کد

 بکار ببرید.خاص  ییایجغرافمنطقه  کیکردن پاسخ به 
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Field Type Description 

limit String 
و  1=ممینیفرض: م شی. به طور پیبازگشت جیحداکثر تعداد نتا

 50=ممیماکز

offset String 

)اولین آلبوم(.از این 0اولین آلبوم بازگشتی را نمایش دهید.پیش فرض:

محدودیت برای به دست آوردن مجموعه آلبوم های بعدی استفاده 

 .کنید. 

 

Request example 

{     
  "id": "...", 
    "album_type": "...", 

"...", "market":     
    "limit": "...", 
    "offset": "..." 
} 
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SpotifyPublicAPI.getArtistTopTracks 

Field Type Description 

accessToken credentials یفایاسپات قیبه دست آمده از طر ینشانه دسترس. 

id String  شناسه اسپاتیفای برای خواننده 

country String 
 دست به های رشته یا  ISO 3166-1 alpha-2 محدوده کد

 ها نشانه از آمده

Request example 

{     
  "id": "...", 
    "country": "..." 
} 
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SpotifyPublicAPI.getArtistRelatedArtists 

Field Type Description 

accessToken credentials شناسه اسپاتیفای برای خواننده 

id String  شناسه اسپاتیفای برای خواننده 

Request example 

{     
  "id": "..." 
} 
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SpotifyPublicAPI.getTrack 

Field Type Description 

accessToken credentials یفایاسپات قیبه دست آمده از طر ینشانه دسترس. 

id String شناسه اسپاتیفای برای مسیر آهنگ ها 

Request example 

{     
  "id": "..." 
} 
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SpotifyPublicAPI.getUserProfile 

Field Type Description 

accessToken credentials یفایاسپات قیبه دست آمده از طر ینشانه دسترس. 

id String شناسه اسپاتیفای برای پروفایل کاربری 

Request example 

{     
  "id": "..." 
} 
 


