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Περίληψη 

Ζούμε στην εποχή όπου ο τρόπος που ακούμε μουσική μεταβάλλεται.  

Η ψηφιοποίηση της μουσικής οδήγησε στην αναβίωση της μουσικής βιομηχανίας μέσω 

ανάπτυξης των ρηξικέλευθων υπηρεσιών streaming.   

Μερικές από τις πιο γνωστές υπηρεσίες είναι το Spotify, η Pandora και η Apple Music. 

Καθημερινώς προστίθενται σε αυτές όλο και περισσότεροι συνδρομητές αλλά και 

καλλιτέχνες με αποτέλεσμα να δημιουργούνται τεράστιες βάσεις δεδομένων και 

συνεπώς ογκώδη σετ δεδομένων. Συνεπώς κάθε μία από τις streaming υπηρεσίες  

αποτελεί πηγή δημιουργίας και αποθήκευσης πληθώρας δεδομένων που προσφέρονται 

για ανάλυση και εξέρευση πληροφοριών μέσω των τεχνικών της επιστήμης των 

δεδομένων. Η έρευνα αυτή αντιπροσωπεύει την πρώτη ακαδημαϊκή προσπάθεια 

χρησιμοποίησης μεγάλων δεδομένων από online streaming υπηρεσίες που αφορούν 

συγκροτήματα και καλλιτέχνες του ελληνικού χώρου. 

Στόχος της έρευνας είναι να καταγράψει κάποιες από τις διαφορετικές μεθόδους και 

προσεγγίσεις της ανάλυσης μουσικών χαρακτηριστικών των συγκροτημάτων αλλά και 

τυχόν προβλημάτων που ανέκυψαν κατά την διαδικασία υλοποίησης της ανάλυσης 

αυτής, μέσω των εργαλείων της επιστήμης των δεδομένων. Οι αναλύσεις που έγιναν 

οδηγούν σε μια πληθώρα συμπερασμάτων, χρήσιμων όχι μόνο για τους 

συσχετιζόμενους με το χώρο της μουσικής βιομηχανίας αλλά και για τους μελλοντικούς 

ερευνητές. 

Για την ανάλυση των μεγάλων δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η υπηρεσία του Spotify, 

καθώς ένα τμήμα της βάσης των δεδομένων προσφέρεται δωρεάν ενώ η βιβλιοθήκη 

spotipy αποτελεί έναν σχετικά εύκολο τρόπο χειρισμού της βάσης δεδομένων του 

Spotify. 

Ως γλώσσα προγραμματισμού για τη συλλογή των δεδομένων αλλά και τη δημιουργία 

της βάσης δεδομένων καθώς και για τη μετέπειτα ανάλυση, επιλέχθηκε η Python.  

Επιπλέον χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές τις περιγραφικής στατιστικής, ενώ η εφαρμογή 

της Παραγοντικής Ανάλυσης (PCA) καθώς και εναλλακτικές τεχνικές της Ανάλυσης 

Συστάδων (Cluster Analysis), αποκάλυψαν συσχετίσεις και συμπεράσματα σχετικά με 

τα μουσικά χαρακτηριστικά των συγκροτημάτων. 

 

Λέξεις κλειδιά: streaming υπηρεσίες, spotify, μεγάλα δεδομένα, βάση δεδομένων, 

επιστήμη ανάλυσης δεδομένων,python. 
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Abstract 

We are leaving in times where the way of listening to music is going through 

transformations. Music digitalization and the development of the innovative streaming 

services led to the rebirth of music industry. Some of the most recognizable steaming 

services are Spotify, Pandora and Apple Music. 

There are a growing number of new subscribers and music artists that are daily added in 

such services, resulting in the creation of a huge amount of data. Consequently, each of 

the streaming services comprises a database for the creation and storage of a great 

amount of data that can be analyzed and reveal insights due to data science techniques.  

The specified thesis composes the first academic attempt that uses data from online 

streaming services with regards to Greek bands and Greek artists.  

The main goal of the research is to record some of the different methods and approaches 

when analyzing bands’ music features, but also the problems that arise during the 

implementation of the analysis procedure via data science tools. Analysis led to a 

plethora of useful conclusions both to the interested parties of the music industry and 

the future researchers as well. 

The data analysis was conducted due to Spotify’s streaming service, since parts of the 

music data are provided for free. Moreover spotipy library constitutes a relatively easy 

way to handle Spotify data. 

Python is the chosen programming language that is used for data collection and for the 

creation of the dataset that is afterwards investigated. 

In addition, there were used several descriptive statistics techniques, while the 

implementation of Principal Component Analyis (PCA) and Cluster Analysis brought to 

light correlations and conclusions with regards to the Greek band’s musical audio 

features. 
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1.Εισαγωγή 

1.1 Περιγραφή του προβλήματος 

Την τελευταία δεκαετία η  μουσική βιομηχανία βρίσκεται σε  μια αέναη εξέλιξη. Η  

συνεχής  ανάπτυξη του Internet και η επέκταση των streaming υπηρεσιών οδήγησαν σε 

ριζικές αλλαγές τόσο  στον τρόπο όπου έχουμε πρόσβαση στη μουσική αλλά και στην 

επέκταση της μουσικής βιομηχανίας. 

Ενδεικτικά μερικές από τις πιο γνωστές streaming υπηρεσίες είναι το Spotify, 

Soundcloud, Apple Music, Deezer, Pandora, Mixcloud. Οι υπηρεσίες αυτές 

προσφέρουν ένα συνδρομητικό μοντέλο (subscription) με τη δυνατότητα  πρόσβασης 

σε πληθώρα μουσικού υλικού. 

Η χρήση των υπηρεσιών αυτών τόσο από τους καλλιτέχνες όσο και από τους 

συνδρομητές δημιουργούν έναν τεράστιο όγκο δεδομένων, τα οποία με τις τεχνικές της 

επιστήμης των δεδομένων μπορούν να εξορυχθούν και να αναλυθούν προκειμένου 

αποκαλύψουν γνώσεις και πληροφορίες , οι οποίες δεν είναι ιδιαίτερα εμφανείς (Kotu 

and Deshpande, 2014). 

Η αναζήτηση στη βιβλιογραφία σχετικά με θέματα που σχετίζονται με την ανάλυση 

μουσικών χαρακτηριστικών συγκροτημάτων και καλλιτεχνών του ελληνικού χώρου  με 

τα εργαλεία και τις τεχνικές της επιστήμης των δεδομένων (data science) είναι 

αποκαρδιωτική.  

Η έλλειψη ικανοποιητικών επιστημονικών μελετών σχετικά με τα ελληνικά 

συγκροτήματα, σε συνδυασμό με τις ελάχιστες έρευνες, οι οποίες τι περισσότερες 

φορές περιορίζονται κυρίως σε προσωπικές εκτιμήσεις, μαρτυρούν ένα κενό στην 

ανάλυση τόσο της καταγραφής των μουσικών χαρακτηριστικών  όσο και της εξέλιξής 

τους στο χρόνο. 

 

1.2. Στόχοι της μελέτης 

Σκοπός της έρευνας είναι να αναδείξει τις τεχνικές, τα εργαλεία και τους τρόπους 

υλοποίησης που υιοθετήθηκαν κατά τη διαδικασία ανάλυσης των μουσικών 

χαρακτηριστικών των συγκροτημάτων, όπως επίσης και να θίξει κάποια από τα 

επιμέρους προβλήματα που εγέρθηκαν κατά τη διαδικασία υλοποίησης της 

συγκεκριμένης ανάλυσης. 

Επιπλέον, μέσω των τεχνικών της επιστήμης των δεδομένων (data science), θα 

αναλυθούν και θα έρθουν στο φως ένα σύνολο μουσικών χαρακτηριστικών των 
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ελληνικών συγκροτημάτων, τα οποία θα μελετηθούν, θα κατηγοριοποιηθούν και θα 

συγκριθούν προκειμένου να οδηγήσουν σε χρήσιμα συμπεράσματα.  

Περαιτέρω, μέσω της διερευνητικής ανάλυσης αλλά και διάφορων στατιστικών 

μεθόδων, θα γίνει μια προσπάθεια ανακάλυψης μοτίβων και συσχετίσεων τα οποία θα 

ενισχυθούν με τυχόν συσχετίσεις που θα προκύψουν από ad hoc ερωτήματα. 

Εξάλλου όπως αναφέρει o Wan Der Aalst (2016), η επιστήμη των δεδομένων αποτελεί 

ένα αμάγαλμα από παραδοσιακές μεθόδους, όπως η στατιστική και η εξόρυξη 

δεδομένων και σε συνδυασμό με ειδικές μεθοδολογίες και τεχνολογίες αποθήκευσης, 

διαχείρισης και ανάλυσης των δεδομένων αυτών μπορεί να μετατρέψει τα ακατέργαστα 

δεδομένα σε χρήσιμα συμπεράσματα. 

Τελικός στόχος αυτής της έρευνας είναι να αποτελέσει πυξίδα για παρόμοιες έρευνες-

αναλύσεις των μελετητών που θέλουν να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με τις μεθόδους 

της επιστήμης της ανάλυσης των δεδομένων και να δουν την πρακτική εφαρμογή 

μέρους των διαδικασιών που ακολουθούνται.  

Οι μέθοδοι και οι τεχνικές αφορούν την εξαγωγή και συλλογή δεδομένων, τον 

καθορισμό και τη δημιουργία ενός νέου σετ δεδομένων (data set) και τις αναλύσεις 

αυτού. 

Το κύριο λοιπόν ερώτημα είναι το εξής: 

Κατά πόσο η χρησιμοποίηση των τεχνικών της επιστήμης και της ανάλυσης των 

δεδομένων μπορεί να εφαρμοστεί για να ανακαλύψει μοτίβα και συσχετίσεις στα 

ελληνικά συγκροτήματα. 

 

1.3 Περιεχόμενα της μελέτης 

Στο κεφάλαιο 2 θα παρουσιαστεί η εξέλιξη της μουσικής βιομηχανίας η οποία μας 

οδήγησε στην τωρινή εποχή των streaming υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες αυτές, όχι μόνο 

δημιουργούν αλλά και διαχειρίζονται έναν τεράστιο όγκο δεδομένων (big data). 

Ακολουθεί η περιγραφή του Spotify και του γενικότερου τρόπου λειτουργίας του, ενώ 

ταυτόχρονα γίνεται εμφανής η αιτιολογία του ως βάση των big data και συνεπώς ως 

πηγή άντλησης των απαραίτητων δεδομένων για τη διεξαγωγή της έρευνας. 

 

 Στο κεφάλαιο 3 γίνεται η μεθοδολογική προσέγγιση  αντιστοιχίζοντας τα στάδια της 

έρευνας με τα κεφάλαια που ακολουθούν. Δίνεται έμφαση στα εργαλεία και στις 

τεχνικές που ακολουθούνται, καθώς η έρευνα αυτή αποτελεί περισσότερο μια πρακτική 
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εφαρμογή των μεθόδων της επιστήμης των δεδομένων (data science) και λιγότερο μια 

βιβλιογραφική επισκόπηση των πεδίων της συγκεκριμένης επιστήμης.  

 

Στο κεφάλαιο 4 γίνεται συσχετισμός των big data και των μεταδεδομένων. 

Περιγράφεται ο τρόπος λειτουργίας της βάσης μεταδεδομένων Echonest, η οποία 

τροφοδοτεί το Spotify και αυτό με τη σειρά του δημιουργεί τις 

μεταβλητές/χαρακτηριστικά τα οποία αποτελούν την πηγή άντλησης των δεδομένων 

μας.  

 

Στο κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των εργαλείων που 

χρησιμοποιούνται. Η αξιολόγηση αυτών είναι περιληπτική, ενώ οι πληθώρα των 

εναλλακτικών τους δεν επιτρέπει παρά μόνο κάποιες ονομαστικές αναφορές.  

 

Στο κεφάλαιο 6 αναφέρονται βασικές έννοιες της μηχανικής μάθησης (machine 

learning) και αποτελούν εισαγωγή για το μετέπειτα κεφάλαιο όπου γίνεται ανάλυση δύο 

τεχνικών της μη εποπτευόμενης μηχανικής μάθησης (unsupervised machine learning). 

 

Στο κεφάλαιο 7 αναλύεται η τεχνική της συσταδοποίησης (cluster analysis) και η οποία 

κατηγοριοποιείται ως μη εποπτευόμενη μηχανικής μάθησης.  

Επίσης περιγράφεται η λειτουργία της Ανάλυσης Κυρίων Συνιστωσών (Principal 

Component Analysis).  Οι δύο αναφερόμενες τεχνικές χρησιμοποιούνται στην ανάλυση 

των δεδομένων. 

 

Στο κεφάλαιο 8 γίνεται η περιγραφή και η ανάλυση του κώδικα. Το μέρος αυτό είναι 

χωρισμένο σε τρεις ενότητες. Οι δύο πρώτες αφορούν τη συλλογή δεδομένων και την 

δημιουργία του σετ δεδομένων (dataset), ενώ η τρίτη ενότητα αφορά κατεξοχήν τις 

στατιστικές μεθόδους και αναλύσεις που πραγματοποιούνται μέσω της python. 

 

Στο κεφάλαιο 9 συνοψίζονται τα συμπεράσματα της έρευνας ενώ στο κεφάλαιο 10 

προτείνονται ιδέες για πιθανή μελλοντική έρευνα. 
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2.Βιβλιογραφική επισκόπηση 

2.1 Εισαγωγή 

Μέσω της βιβλιογραφικής έρευνας περιγράφεται αρχικά η πλατφόρμα του Spotify.  

Αποσαφηνίζονται βασικές έννοιες των τεχνικών της επιστήμης των δεδομένων, οι 

οποίες έχουν ένα ευρύτερο πεδίο αναφοράς από αυτό της μουσικής βιομηχανίας στο 

οποίο επικεντρώνεται η συγκεκριμένη μελέτη. 

 

2.2 Η εξέλιξη της μουσικής βιομηχανίας 

Η μουσική αποτελεί παγκοσμίως αναπόσπαστο κομμάτι μιας κοινωνίας. Όπως οι 

περισσότερες μορφές τέχνης εμπορευματοποιήθηκε και μέσα από αυτή τη διαδικασία 

δημιουργήθηκε η μουσική βιομηχανία. 

 

Σύμφωνα με τον Burnett (1996), η εξέλιξη της, η οποία συνεπάγεται και την εξέλιξη 

ολόκληρου του κλάδου στον οποίο κατατάσσεται, επηρεάστηκε άμεσα από τις 

τεχνολογικές καινοτομίες τόσο στην αναπαραγωγή του ήχου αλλά και τις γενικότερες 

τεχνολογικές προόδους. Είναι η εποχή όπου παρατηρούνται μεταβάσεις από το 

γραμμόφωνο, το βινύλιο και την κασέτα , στην εποχή της ψηφιοποίησης του 21ου 

αιώνα. Τα cd αποτέλεσαν μία από τις πρωτοτυπίες που οδήγησε στη μεταμόρφωση της 

μέχρι τότε μουσικής βιομηχανίας και τη δημιουργία νέων αγορών,  στις οποίες οι 

δισκογραφικές εταιρείες μπορούσαν να παράγουν και να προωθήσουν με σύγχρονο 

τρόπο, όχι μόνο τις νέες δισκογραφικές δουλειές αλλά και παλιότερες. Βάσει των 

αναφορών των Coats at al.(2000), η ανάπτυξη του διαδικτύου στα μέσα της δεκαετίας 

του 1990, μαζί με την ψηφιοποίηση της μουσικής αποτελεί τον κύριο λόγο όπου η 

μουσική βιομηχανία αλλάζει οριστικά. 

 

Η νέα μορφή μουσικών αρχείων όπως είναι για παράδειγμα τα mp3, δίνει τη 

δυνατότητα της εύκολης πλέον διανομής της μουσικής μέσω διαδικτύου. H 

μετατόπισης της αγοραστικής συνήθειας μουσικών αρχείων (είτε με τη μορφή φυσικών 

δίσκων και cd, είτε με τη μορφή ψηφιακών αρχείων), αποτέλεσε τον πρόδρομο της 

εποχής του online streaming και οδήγησε τους καταναλωτές στην υιοθέτηση 

συνδρομητικών μοντέλων, τα οποία προσφέρουν πρόσβαση σε τεράστιες συλλογές 

μουσικού υλικού. 
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Ο Pursiainen (2016) κάνει αναφορά για αυτή τη νέα τάση, ενώ σύμφωνα με τον Burkart 

(2014) είναι αποτέλεσμα οικονομικών, τεχνολογικών και κοινωνικών αλλαγών και δίνει 

στους ακροατές μια πληθώρα δυνατοτήτων αναφορικά με τη μουσική που μπορούν να 

ακούσουν αλλά και σε σχέση με τις streaming πλατφόρμες μέσω των οποίων μπορούν 

να έχουν πρόσβαση στο μουσικό περιεχόμενο. 

 

Μέσω των υπηρεσιών που παρέχονται από τις πλατφόρμες αυτές, οι ακροατές έρχονται 

σε επαφή με περισσότερα συγκροτήματα και καλλιτέχνες, αλλάζοντας τη μέχρι 

πρότινος σχέση και δυναμική μεταξύ που είχαν μεταξύ τους. Σύμφωνα με τους Cho et 

al. (2017), η ψηφιακή μετάβαση οδήγησε τόσο στην αύξηση προσφοράς μουσικού 

περιεχομένου όσο και στην αύξηση της ζήτησης των streaming υπηρεσιών. Η 

αναζήτηση μουσικού περιεχομένου μέσα στον τεράστιο όγκο μουσικής πληροφορίας, 

πλέον μπορεί να γίνεται εύκολα και γρήγορα. Επιπρόσθετα, η ύπαρξη πληροφοριακού 

υλικού βιογραφικών σημειωμάτων και συνεντεύξεων των καλλιτεχνών/ 

συγκροτημάτων σε συνδυασμό με τις προσωποποιημένες μουσικές προτάσεις, δίνουν 

πρόσθετη αξία στις υπηρεσίες αυτές.  

Οι ανωτέρω λόγοι αποτελούν κάποιους από τους κύριους λόγους για τους οποίους οι 

καταναλωτές προθυμοποιούνται να πληρώσουν για τέτοιου είδους υπηρεσίες, 

μετατρέποντάς αυτές σε όχημα το οποίο τους φέρνει σε μεγαλύτερη επαφή με τους 

αγαπημένες τους καλλιτέχνες. 

 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, η ψηφιοποίηση οδήγησε στην αύξηση της 

ζήτησης των streaming υπηρεσιών, οι οποίες με τη σειρά τους καλούνται να 

διαχειριστούν τον τεράστιο όγκο δεδομένων που δημιουργούνται. Τα δεδομένα αυτά 

αφορούν την αποθήκευση στοιχείων των χρηστών από τα εκατομμύρια ακροάσεων που 

πραγματοποιούνται καθημερινά. Οι Jacobson et al. (2016), παρατηρούν ότι δεν 

αποτυπώνονται μόνο οι μουσικές προτιμήσεις, αλλά καταγράφονται και διάφορες 

συνήθειες των ακροατών , όπως για παράδειγμα αυτή της επαναληπτικής ακρόασης 

ενός μουσικού κομματιού ή αν ένα κομμάτι ακούγεται ολόκληρο ή αν παραλείπεται και 

ο ακροατής μεταβαίνει στην ακρόαση του επόμενου κομματιού. 

Όμως η ψηφιακή μετάβαση της μουσικής βιομηχανίας δεν αφορά μόνο τους 

καταναλωτές/ακροατές. Αφορά και τους καλλιτέχνες. Οι streaming υπηρεσίες πέρα από 

τη δημιουργία και αποθήκευση δεδομένων που αφορούν τους χρήστες, δημιουργούν 

βάσεις δεδομένων που αφορούν τα μουσικά χαρακτηριστικά των κομματιών, όπως πχ η 
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κατηγορία του μουσικού είδους στο οποίο ανήκουν (ροκ, χιπ-χοπ κτλ), αλλά και ένα 

πλήθος πληροφοριών σχετικά με αυτά, όπως ο ρυθμός, η ακουστικότητα, το τέμπο τους 

κτλ. 

 

Στην εποχή μας έχουν αναπτυχθεί αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης οι οποίοι μπορούν να 

εντοπίσουν διάφορα μουσικά χαρακτηριστικά, να τα ομαδοποιήσουν και να τα 

αξιοποιήσουν όχι μόνο για εμπορικούς σκοπούς αλλά να τα χρησιμοποιήσουν σε ένα 

ευρύτερο πλαίσιο. Ο συνδυασμός της χρήσης των αλγορίθμων με τις τεχνικές και τα 

εργαλεία των big data, κάνουν πλέον εφικτή την ανάλυση μουσικών χαρακτηριστικών 

που μέχρι πρότινος αποτελούσε αν όχι μια ανύπαρκτη δυνατότητα, τότε τουλάχιστον 

κοστοβόρα διαδικασία.  Επιπλέον η χρήση των αλγορίθμων δίνει τη δυνατότητα 

χαρτογράφησης των προτιμήσεων των ακροατών. 

 

Υπό μια πιο ευρεία έννοια, οι streaming υπηρεσίες σε συνδυασμό με τη χρήση των 

τεχνολογιών  και των μεθόδων των big data, αποτυπώνουν συμπεράσματα σχετικά με 

τις μουσικές τάσεις, τις μουσικές εξελίξεις και την επίδραση της παγκόσμιας μουσικής , 

επηρεάζοντας τη διαμόρφωση στρατηγικών και τη λήψη αποφάσεων των 

ενδιαφερόμενων του κλάδου της μουσικής βιομηχανίας (Morris and Powers, 2015). 

 

2.3 Spotify 

Η ψηφιοποίηση της μουσικής οδήγησε στην αλλαγή του τρόπου συμπεριφοράς των 

καταναλωτών. Μέχρι τώρα υπήρχε ανάγκη μόνο για το τελικό προϊόν. Πλέον η ανάγκη 

αυτή μετατράπηκε στην αναζήτηση μια ολόκληρης εμπειρίας σχετιζόμενης με τη 

μουσική. Το Spotify υπόσχεται να ικανοποιήσει μια τέτοια απαίτηση καθώς αποτελεί 

μία από τις μεγαλύτερες streaming μουσικές υπηρεσίες. 

 

Ιδρύθηκε το 2006 από τον Daniel Ek και τον Martin Lorentzon στη Σουηδία σε μια 

προσπάθεια καταπολέμησης της πειρατείας στο χώρο της μουσικής (Fleisher and 

Snickars, 2017). Εν αντιθέσει με τους μέχρι πρότινος τρόπους πρόσβασης σε μουσικό 

περιεχόμενο, το Spotify αποτέλεσε την πρώτη πλατφόρμα που θα έκανε την πρόσβαση 

στη μουσική νόμιμη και δωρεάν. 
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Πριν την εμφάνιση της τεχνολογίας του streaming, ήταν αδύνατο να ακούσει κάποιος 

ένα τραγούδι χωρίς να το αποθηκεύσει πρώτα, τοπικά σε κάποια συσκευή (κινητό, 

τηλέφωνο, υπολογιστή, τάμπλετ) .  

 

To Spotify, δίνει αυτή τη δυνατότητα, επιτρέπει δηλαδή στους χρήστες, τη δωρεάν 

αναπαραγωγή μουσικής, χωρίς να είναι υποχρεωτική η λήψη των μουσικών αρχείων.  

Η ζήτηση για τους χρήστες που επιθυμούν επιπρόσθετα, πέραν της δωρεάν 

αναπαραγωγής, να πραγματοποιήσουν ταυτόχρονα λήψη των μουσικών αρχείων, 

ικανοποιείται με το συνδρομητικό μοντέλο, το οποίο παρέχεται επί πληρωμή. 

 

Το μουσικό περιεχόμενό που διατίθεται στους ακροατές, το αποκτά με άδειες χρήσης 

και το προσφέρει μέσω της πλατφόρμας ως εξατομικευμένη εμπειρία, ενώ επιτρέπει 

στους χρήστες/ακροατές, να επιλέξουν εύκολα και γρήγορα ανάμεσα στα εκατοντάδες 

χιλιάδες διαφορετικά είδη μουσικής, καλλιτεχνών και συγκροτημάτων.   

Στην εποχή μας, η ζήτηση για αγορά δίσκων με υλική υπόσταση (βινύλια, cd κτλ) αλλά 

και με ψηφιακή (mp3 κτλ) έχει περιοριστεί. Είναι αξιοθαύμαστο όμως, πως οι 

streaming υπηρεσίες, οι οποίες σε ένα μεγάλο βαθμό παρέχονται δωρεάν, συμβάλλουν 

στην μεγαλύτερη πρόσβαση των καταναλωτών σε μουσικό περιεχόμενο. 

 

Το Spotify σε αριθμούς 

Το τελευταίο τετράμηνο του 2019, αριθμούσε 124 εκατομμύρια συνδρομητές 

παγκοσμίως, ενώ οι αντίστοιχες υπηρεσίες της Apple Music και της Pandora, 

αριθμούσαν 68 εκατομμύρια και 61 εκατομμύρια αντιστοίχως. 

 

Εικόνα 1:Spotify Users 
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Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας , το πρώτο τρίμηνο του 2020 οι χρήστες του 

αυξήθηκαν κατά 6 εκατομμύρια, φτάνοντας συνολικά τα 130 εκατομμύρια. Τα 

διαθέσιμα τραγούδια προς ακρόαση είναι περίπου 50 εκατομμύρια ενώ πρόσβαση στις 

υπηρεσίες του Spotify έχουν 79 χώρες. 

 

Παρατηρώντας τους αριθμούς είναι εύκολο να αντιληφθούμε ότι το Spotify αποτελεί 

μια τεράστια πηγή δημιουργίας, διαχείρισης και αποθήκευσης δεδομένων. Τα δεδομένα 

αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατανόηση των συνηθειών των 

συνδρομητών και της αγοράς με μια ευρύτερη έννοια, καθώς καθημερινά 

δημιουργούνται εκατομμύρια δεδομένα. Η εκθετική αύξηση των πληροφοριών που 

δημιουργούνται , η ποικιλία τους και η δομή τους είναι αυτά που τα κατατάσσουν στην 

κατηγορία των big data (Davenport et al., 2012). 

 

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι το Spotify δεν εμπορεύεται  τα μουσικά κομμάτια. 

Προσφέρει όμως στους χρήστες του δύο διαφορετικά είδη υπηρεσιών streaming.  

Τη δωρεάν συνδρομή και την επί πληρωμή συνδρομή. 

Οι χρήστες/ακροατές ανεξαρτήτως της υπηρεσίας που επιλέγουν (συνδρομητική ή επί 

πληρωμή), έχουν δυνατότητα απεριόριστου streaming, όπως επίσης και πρόσβαση 

χωρίς περιορισμούς σε όλα τα διαθέσιμα κομμάτια του Spotify. 

 

Είδη συνδρομής 

Ένα μεγάλο ποσοστό χρηστών προτιμούν τη δωρεάν συνδρομή, στα πλαίσια της 

οποίας,  η δυνατότητα λήψης των μουσικών αρχείων στο κινητό ή στον υπολογιστή δεν 

είναι διαθέσιμη. Το άκουσμα κομματιών είτε από άλμπουμ είτε από λίστα συλλογής 

κομματιών περιορίζεται στην τυχαία αναπαραγωγή (shuffle). Κοινώς, οι χρήστες δεν 

μπορούν να επιλέξουν να ακούσουν συγκεκριμένα κομμάτια παρά μόνο μέσα από την 

τυχαία αναπαραγωγή όλων των κομματιών του άλμπουμ ή της συλλογής στο οποίο 

εμπεριέχονται. 

Επιπλέον κατά τη διάρκεια της τυχαίας αναπαραγωγής, μπορούν να παραλείψουν 

κάποιο κομμάτι χωρίς να το ακούσουν και να μεταβούν στο επόμενο, μέχρι έξι φορές 

την ώρα. Μετά το επιτρεπτό όριο επαναλήψεων πρέπει να περιμένουν να παρέλθει το 

χρονικό διάστημα της μιας ώρας, προκειμένου να τους δοθεί εκ νέου η δυνατότητα 

παράλειψης μουσικών κομματιών. Επίσης είναι σημαντικό να αναφερθεί πως ανά μισή 

ώρα ακούγονται ηχητικές διαφημίσεις.  
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Αντιθέτως η συνδρομητική υπηρεσία δεν έχει διαφημίσεις.  

Οι χρήστες μπορούν να παραλείψουν όσα κομμάτια επιθυμούν και ταυτόχρονα τους 

επιτρέπεται να ακούσουν συγκεκριμένα κομμάτια επιλογής.  

Οι συνδρομητές επί πληρωμή (premium subscribers) έχουν τη δυνατότητα να κάνουν 

λήψη των τραγουδιών στο κινητό ή τον υπολογιστή τους, καθώς και να αναπαράγουν 

τα κομμάτια με όποια σειρά επιθυμούν ακόμη και όταν βρίσκονται εκτός σύνδεσης 

διαδικτύου, από τη στιγμή που τα έχουν ήδη αποθηκεύσει στη μονάδα αναπαραγωγής. 

 

Τα δεδομένα του Spotify 

Για τον ερευνητή γίνεται γρήγορα εμφανές πως οι πλατφόρμες όπως το Spotify και οι 

λοιπές συναφείς υπηρεσίες δεν προσφέρουν ακατέργαστα δεδομένα, αλλά περισσότερο 

θα έλεγε κανείς ότι προσφέρουν ιδιαίτερα δομημένες πληροφορίες. 

Καθώς λοιπόν οι παρεχόμενες πληροφορίες έχουν υποστεί ήδη κάποια επεξεργασία 

είναι εύλογο να εγείρονται ερωτήματα σχετικά με το πόσο τα δεδομένα αυτά είναι 

μεροληπτικά.  

Οι Labrinidis and Jagadish (2012) κάνουν αναφορά στις διαφορετικές δομές 

ακατέργαστων δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αναλυτική των big data. Η ίδια 

επιστήμη των δεδομένων είναι από μόνη της ένα θέμα πολύπλευρο και η ερμηνεία των 

επιμέρους εννοιών εξαρτάται από την προσέγγιση του ερευνητή. Ως εκ τούτου, τα 

δεδομένα της συγκεκριμένης πλατφόρμας θα αντιμετωπιστούν ως big data , καθώς ο 

όγκος τους αλλά και η συχνότητα της καθημερινής δημιουργίας τους, με την προσθήκη 

νέων  χρηστών και καλλιτεχνών, είναι χαρακτηριστικά που τα εντάσσουν στα πλαίσια 

της κατηγορίας των μεγάλων δεδομένων (Kitchin,2014). 

 

Τα εξαγόμενα από το Spotify δεδομένα, αποτελούν ένα ελαφρώς προεπεξεργασμένο 

σετ δεδομένων, το οποία βοηθά τον ερευνητή να επικεντρωθεί στην ανάλυση. Στο 

σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι τα δεδομένα που συλλέχθηκαν είναι 

περιορισμένης έκτασης. Δηλαδή δεν διατίθενται καθόλου πληροφορίες σχετικά με τα 

χαρακτηριστικά των χρηστών, όπως επίσης δεν προσφέρονται καθόλου δεδομένα 

σχετικά με τη χρονική στιγμή που ακούστηκε ένα κομμάτι, όπως επίσης και το πόσες 

φορές ακούστηκε, από ποια χώρα κτλ. Ο συνδυασμός των στοιχείων αυτών θα έδινε 

δυνατότητα για περαιτέρω αναλύσεις. Συνεπώς, η έρευνα περιορίστηκε μόνο στην 

επεξεργασία και ανάλυση των μουσικών χαρακτηριστικών των τραγουδιών. 

 



10 
 

To Spotify στα πλαίσια της έρευνας 

Το Spotify συγκριτικά με άλλες αντίστοιχες πλατφόρμες streaming μουσικής (Apple 

Music, Pandora, Soundcloud, Deezer κτλ.) έχει τους περισσότερους παγκόσμιους 

χρήστες και ταυτόχρονα περισσότερα από 50 εκατομμύρια μουσικά κομμάτια. Ο κύριος 

λόγος όμως που το κάνει ιδανικό για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης έρευνας 

είναι ότι αποτελεί την μοναδική πλατφόρμα που τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή 

διεξαγωγής της έρευνας, περιλαμβάνει έναν τόσο μεγάλο αριθμό ελληνικών 

συγκροτημάτων και καλλιτεχνών. 

 

To Spotify συνοπτικά: 

Ιδρυτές: Daniel Ek (Σουηδός επιχειρηματίας, γεννηθείς το 1983) , Martin Lorentzon 

(Σουηδός μηχανικός, γεννηθείς το 1969). 

Ημερομηνία έναρξης:  Ιδρύθηκε στη Σουηδία το 2006 και είναι διαθέσιμο στο κοινό 

από το 2008. 

Κλάδος: διασκέδαση, μουσική ,βίντεο. 

Χώρες διάθεσης: μέχρι το Μάρτιο του 2020 είναι διαθέσιμο σε 79 χώρες. 

Number of users: μέχρι το Μάρτιο του 2020 έχει 286 εκατομμύρια από τους οποίους 

τα 130 εκατομμύρια είναι συνδρομητές επί πληρωμή million (45,4%)  

Ετήσια έσοδα: 15 δισεκατομμύρια 

Αριθμός τραγουδιών: πάνω από 50 εκατομμύρια 

 

3.Μεθοδολογία 

Η έννοια των μεγάλων δεδομένων αποτελεί ένα πολυσύνθετο φαινόμενο (Cuzzocrea et 

al., 2011). Συνεπώς, είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς τις δυσκολίες που ανέκυψαν 

στην προσπάθεια υλοποίησης της συγκεκριμένης έρευνας, καθώς αφορά την ανάλυση 

μουσικών δεδομένων μεγάλου όγκου τα οποία εντάσσονται στην κατηγορία των 

μεγάλων δεδομένων.  

Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να αναφερθεί η αδυναμία κάλυψης του θέματος 

εξολοκλήρου, αναφορικά με τις εναλλακτικές τεχνικές-μεθόδους προσέγγισης κατά τη 

διαδικασία υλοποίησης, τόσο στο σετ των δεδομένων (dataset) αλλά και στην ποικιλία 

των αναλύσεων και των συσχετίσεων που είναι δυνατόν να εφαρμοστούν. 
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Παρομοίως οι Lodge at al.(2017) αναφέρονται στις ενυπάρχουσες δυσκολίες και την 

πολυπλοκότητα που ανακύπτει τόσο στη διαχείριση όσο και στην ανάλυση βάσεων 

μεγάλων  δεδομένων (big datasets). 

 

Πριν από την ανάλυση του σετ δεδομένων, θα προηγηθεί μια σύντομη παρουσίαση των 

εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή της έρευνας.  

Ένα από τα εργαλεία, είναι η γλώσσα προγραμματισμού που επιλέχθηκε για την 

ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν από τη βάση του Spotify, ενώ εργαλείο 

αποτελεί και το περιβάλλον εκτέλεσης του κώδικα (Integrated Development 

Environment). 

 

Μετά τη σύντομη περιγραφή των χαρακτηριστικών των δύο πιο διαδεδομένων 

γλωσσών προγραμματισμού  (Python και R) στο χώρο της επιστήμης των δεδομένων, 

θα επισημανθούν τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες τους. Μέσα από τη σύγκρισή 

τους θα αναδειχθούν οι ιδιαιτερότητες τους και θα δικαιολογηθεί η επιλογή της python 

ως γλώσσα προγραμματισμού για τη συγκεκριμένη έρευνα. 

 Έπειτα ακολουθεί η επισκόπηση των ιδιαιτεροτήτων του επιλεχθέντος ολοκληρωμένου 

περιβάλλοντος ανάπτυξης (Integrated Development Environment) το οποίο στη 

συγκεκριμένη περίπτωση είναι το jupyter notebook, ενώ θα γίνει μόνο ονομαστική 

περιγραφή εναλλακτικών τέτοιων περιβαλλόντων. 

Η εποπτευόμενη μηχανική μάθηση (supervised machine learning) και η μη 

εποπτευόμενη (unsupervised machine learning), αποτελούν κατηγορίες της μηχανικής 

μάθησης (machine learning). Η ανάλυση του συγκεκριμένου πεδίου όπως επίσης και 

των μεθόδων που εντάσσονται σε καθεμία από αυτές, θα μπορούσε να αποτελέσει 

αυτόνομο κομμάτι μιας ξεχωριστής διπλωματικής έρευνας. Κρίνεται λοιπόν αναγκαίος 

ο περιορισμός της ανάλυσης, κυρίως σε αυτήν της μη εποπτευόμενης μηχανικής 

μάθησης. Η επιλογή των μεθόδων της συγκεκριμένης κατηγορίας γίνεται με το 

σκεπτικό ότι αυτές, θα χρησιμοποιηθούν περαιτέρω στο κομμάτι της κατηγοριοποίησης 

του σετ δεδομένων. Ως εκ τούτου θα ακολουθήσει μια συνοπτική περιγραφή των 

κατηγοριών της μηχανικής μάθησης, ενώ θα γίνει μια εκτενέστερη ανάλυση των 

μεθόδων της μη εποπτευόμενης μηχανικής μάθησης, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν και 

στην ανάλυση των δεδομένων. 
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Διεξάγεται λοιπόν περιγραφή της λειτουργίας της μεθόδου συσταδοποίησης (cluster 

analysis) ως μεθόδου της μη εποπτευομένης μηχανικής μάθησης, ενώ ακολούθησε η 

περιγραφή του τρόπου λειτουργιάς της Ανάλυσης Κυρίων Συνιστωσών (Principal 

Component Analysis), η οποία εφαρμόζεται πριν τη συσταδοποίηση για τη μείωση του 

πλήθους των υπαρχόντων μεταβλητών με όσο το δυνατόν μικρότερη απώλεια 

πληροφόρησης.  

 

Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της έρευνας είναι ότι θα αναλύσει δεδομένα που 

προέρχονται μόνο από ελληνικά συγκροτήματα. 

 

Για λόγους ευχρηστίας, η έρευνα περιορίστηκε σε ελληνικά συγκροτήματα τα οποία 

προέρχονται κυρίως από το χώρο του ροκ και τις υποκατηγορίες του, ενώ η χρονική 

περίοδος της ανάλυσης αφορά τα τελευταία 40 χρόνια. 

 

Ως ελληνικά, ορίστηκαν τα συγκροτήματα, των οποίων τα μέλη είναι κατά πλειοψηφία 

Έλληνες και η ύπαρξη στίχων είτε σε ελληνική, είτε σε άλλη γλώσσα δεν αποτέλεσε 

κριτήριο επιλογής των συγκροτημάτων.  

 

Το χρονικό διάστημα που θα ερευνηθεί, έχει ως στόχο να αποτυπώσει τις τάσεις και την 

εξέλιξη του μουσικού είδους κυρίως της ροκ μουσικής, καθώς η δεκαετία του 1980 

αποτελεί το σημείο αναφοράς για την άνθηση του συγκεκριμένου είδους μουσικής στην 

Ελλάδα. Επιπλέον η επιλογή μιας χρονικής διάρκειας 39 χρόνων , από το 1980-2019 

είναι ένα ασφαλές χρονικό διάστημα για να πραγματοποιηθεί μια τέτοιου είδους 

καταγραφή και ανάλυση. 

 

Για την άντληση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η streaming υπηρεσία του Spotify. 

Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιο φίλτρο αναζήτησης με το οποίο μπορεί να γίνει 

αυτόματη επιλογή εύρεσης ελληνικών συγκροτημάτων.  

Αυτό το ζητούμενο (η ανάλυση δεδομένων ελληνικών συγκροτημάτων), το οποίο είναι 

και ένα βασικό στοιχείο που κάνει τη συγκεκριμένη έρευνα “ιδιαίτερη” , οδήγησε στην 

ανάγκη της δημιουργίας ενός νέου σετ δεδομένων.  

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν κατά τη διαδικασία της δημιουργίας του σετ 

δεδομένων, είναι αυτές που εντάσσονται μέσα στα πλαίσια των προκλήσεων της 

επιστήμης των δεδομένων. Εξάλλου είναι γενικότερα παραδεκτό ότι ο καθαρισμός και 
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η προετοιμασία  αυτών, αντιστοιχούν στο 80% χρόνου που χρειάζεται ο ερευνητής 

(Kitchin,2014). 

 

Περιγραφή  και ανάλυση του κώδικα 

Μετά την επισκόπηση των εργαλείων αλλά και της αναφοράς σε μεθόδους και τεχνικές 

της μηχανικής μάθησης, ακολουθεί η περιγραφή και η ανάλυση του κώδικα. 

Κατά τη διαδικασία αυτή γίνεται επιμέρους αναπαραγωγή και σχολιασμός του κώδικα, 

καθώς και οπτικοποιήσεις των αποτελεσμάτων. 

 

Η συγκεκριμένη ενότητα αποτελείται από τρία μέρη.  

Το πρώτο μέρος, αφορά τη συλλογή των δεδομένων από το API του Spotify και το 

δεύτερο αφορά τη δημιουργία του σετ δεδομένων από τα συλλεχθέντα δεδομένα, το 

οποίο θα αποτελέσει και τη βάση των δεδομένων. 

 

Το τρίτο μέρος της ενότητας, είναι το εκτενέστερο, καθώς αφορά την ανάλυση των 

δεδομένων, όπως επίσης την επισκόπηση της μορφής του πίνακα αλλά και των 

μεταβλητών που εξαχθήκανε. Αρχικά γίνεται τροποποίηση του σετ δεδομένων, 

αφαιρώντας τις μεταβλητές που δεν προσθέτουν αξία στα ερωτήματα στα οποία θέλει 

να απαντήσει η έρευνα. Την αφαίρεση των περιττών μεταβλητών ακολουθεί η 

ανακατανομή των μεταβλητών (στηλών), προκειμένου η διάταξη τους να εξυπηρετεί 

περισσότερο τον ερευνητή για την μετέπειτα εξέλιξη της έρευνας. 

 

Η διερευνητική ανάλυση των δεδομένων (exploratory data analysis) γίνεται με τη 

χρήση στατιστικών μεθόδων και γραφημάτων. Με αυτό τον τρόπο αποκτάται καλύτερη 

αντίληψη του σετ δεδομένων. 

 

Επιπλέον δημιουργούνται τρεις νέες μεταβλητές: 

 

 Μεταβλητή “language” 

Το χαρακτηριστικό της γλώσσας, δηλαδή ερμηνείας των κομματιών, δεν υπήρχε 

μεταξύ των διαθέσιμων μεταβλητών που εξαχθήκανε από τη βάση. Θεωρήθηκε 

όμως σκόπιμο, να δημιουργηθεί από τα ανεπεξέργαστα δεδομένα (raw data) και να 

χρησιμοποιηθεί μεταγενέστερα για περαιτέρω συγκρίσεις. 
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 Μεταβλητή lyrics 

Η δημιουργία αυτής της μεταβλητής, ερευνά την ύπαρξη ή όχι στίχων σε ένα 

κομμάτι. 

 

 Μεταβλητή “explicit” 

Τέλος δημιουργήθηκε μεταβλητή που αποκαλύπτει αν ένα κομμάτι περιλαμβάνει 

περιεχόμενο το οποίο είναι κατάλληλο ή όχι για ανηλίκους (explicit content). 

 

Τη δημιουργία των νέων μεταβλητών ακολούθησε η ερμηνεία των αποτελεσμάτων που 

προέκυψαν από το συντελεστή συσχέτισης Pearson, ενώ ταυτόχρονα 

πραγματοποιήθηκε και οπτικοποίηση τους. 

 

Έπειτα πραγματοποιήθηκε η προεπεξεργασία (preprocessing), συμπεριλαμβανομένων 

και του καθαρισμού (data cleaning) των ανακριβών και ακατάλληλων δεδομένων αλλά 

και της συμπλήρωσης των ελλειπουσών τιμών.  

 

Στα πλαίσια της διαχείρισης των ακραίων τιμών, γίνεται ανάλυση των μεθόδων της 

ομαλοποίησης (normalization) και κανονικοποίησης (standardization) που αποτελούν 

τις δύο μεθόδους μετατροπής ενός σετ δεδομένων σε ενιαίες κλίμακες μέτρησης. 

Ακολουθεί η εφαρμογή μίας εκ των δύο μεθόδων και συγκεκριμένα αυτή της 

κανονικοποίησης (standardization). Επίσης η κανονικοποίηση αποτελεί το 

προαπαιτούμενο στάδιο επεξεργασίας, το οποίο προηγείται της εφαρμογής τεχνικών μη 

εποπτευόμενης μηχανικής μάθησης (unsupervised learning), τεχνικές της οποίας θα 

εφαρμόσουμε στο σετ δεδομένων. 

 

H έρευνα συνεχίζει με την ανάλυση της χρονικής εξέλιξης των μουσικών 

χαρακτηριστικών. Στην πορεία διεξήχθησαν ad hoc ερωτήματα που αφορούν 

πρωτίστως το σύνολο των μουσικών χαρακτηριστικών σε σχέση με τα συγκροτήματα 

και στη συνέχεια την ανάλυση των μουσικών χαρακτηριστικών στο σύνολο του σετ 

δεδομένων, προκειμένου να απαντήσουμε στα αρχικά ερωτήματα της έρευνας. Από την 

ανάλυση, προκύπτουν συμπεράσματα και αποκαλύπτονται μοτίβα και συσχετίσεις. 

 

Στη συνέχεια εφαρμόζονται τεχνικές της μη εποπτευόμενης μηχανικής μάθησης και 

συγκεκριμένα της ανάλυσης συστάδων (συσταδοποίηση/cluster analysis), προκειμένου 
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να κατηγοριοποιηθούν οι παρατηρήσεις, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι τα 

μουσικά κομμάτια. 

Πριν την εφαρμογή της συσταδοποίησης (cluster analysis) και μετά το μετασχηματισμό 

των ποσοτικών δεδομένων, σε δεδομένα ίδιας κλίμακας με τη μέθοδο της 

κανονικοποίησης (standardization), διενεργήθηκε η Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών 

(Principal Component Analysis/PCA). 

 

Τέλος συνοψίστηκαν τα συμπεράσματα που προέκυψαν κατά την ανάλυση των 

δεδομένων, τέθηκαν οι περιορισμοί και οι αδυναμίες κατά τη διάρκεια της έρευνας, ενώ 

έγινε αναφορά σε μελλοντική έρευνα που μπορεί να αποτελέσει προέκταση της 

έρευνας. 

  

Επίσης είναι σημαντικό να τονιστεί ότι κατά τη διάρκεια της έρευνας 

παρακολουθήθηκαν διαδικτυακά μαθήματα μέσω της πλατφόρμας του Datacamp, 

προκειμένου να αποκτηθούν οι απαραίτητες γνώσεις για το χειρισμό του σετ δεδομένων 

και την επεξεργασία αυτών.  

 

Δεν μπορεί να παραλειφθεί η συμβολή της ανοιχτής κοινότητας του site stack overflow, 

το οποίο παρείχε πολύτιμες πληροφορίες αναφορικά με διάφορες δυσκολίες που 

προέκυψαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης της έρευνας. Οι δυσκολίες αφορούσαν τόσο 

τη δημιουργία της βάσης δεδομένων όσο και την επεξεργασία αυτών. 

 

Εργαλεία για τη διεξαγωγή της έρευνας αποτέλεσαν, η γλώσσα προγραμματισμού 

python με διάφορες βιβλιοθήκες της όπως (pandas, spotipy,matplotlib,seaborn) και το 

ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης (Integrated Development Environment), jupyter 

notebook. 

 

 

4.Big data και μεταδεδομένα 

4.1 Μεταδεδομένα 

Ο όρος μεταδεδομένα αναφέρεται στα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για να 

περιγράψουν άλλα δεδομένα (Duval et al., 2002). Η αγγλική λέξη metadata είναι 
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επικρατέστερη και από εδώ και στο εξής θα αναφερόμαστε με το συγκεκριμένο όρο για 

λόγους ευκολίας. 

Σχηματίζεται από την ελληνική λέξη “μετά” και από τη λατινική λέξη “data”. Τα 

metadata αποτελούν δομημένες πληροφορίες οι οποίες εντοπίζουν, περιγράφουν και 

εξηγούν δεδομένα.  

 

Σύμφωνα με τον Zeng (2008) δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες τους να 

ανακαλύψουν γνώσεις και χαρακτηριστικά που διαφορετικά θα παρέμεναν στην 

αφάνεια. 

Μία από τις σπουδαιότητες των metadata έγκειται στο γεγονός ότι συμβάλλουν στην 

ακρίβεια του μετασχηματισμού των δεδομένων σε πολύτιμη πληροφόρηση. 

 

Για να εντρυφήσουμε περισσότερο στη σημασία τους, θα πρέπει πρώτα να 

αναζητήσουμε τις ρίζες τους, στα μεγάλης κλίμακας συστήματα συλλογής των 

metadata και να θέσουμε υπό συζήτηση κατά πόσο συμβάλλουν στην εγκυρότητα των 

big data.  

 

Μία από τις χρήσεις τους βρίσκεται στην επιθυμία να ξεχωρίσουμε, να 

κατηγοριοποιήσουμε και να εγκαθιδρύσουμε σχέσεις (και συνεπώς να αποκτήσουμε 

έλεγχο) σε διαφορετικούς ανθρώπους, αντικείμενα και πληροφορίες. 

Επιπλέον αποτελούν ένα τρόπο αποκάλυψης κρυμμένων πληροφοριών μέσα  σε 

τεράστιες ποσότητες ογκώδους πληροφόρησης και δεδομένων. 

Ακολουθώντας μια προσέγγιση ανάλυσης όσων το δυνατόν περισσοτέρων από αυτά, 

βελτιώνονται οι πιθανότητες για ανακάλυψη νέας πληροφόρησης μέσα από τα 

πολυπληθή δεδομένα, δηλαδή γίνεται εφικτό να συγκρίνουμε και να αντιστοιχίσουμε 

σχέσεις μεταξύ ανθρώπων και δεδομένων. 

 

Η ψηφιοποίηση των τελευταίων χρόνων, είχε ως συνέπεια τη δημιουργία μίας 

τεράστιας ποσότητας metadata με χαρακτηριστικά παρόμοια με αυτά των big data. 

Εξάλλου ο όγκος , η ταχύτητα, η ποικιλία και η αξιοπιστία τους, είναι τα στοιχεία  που 

τα εντάσσουν στο κέντρο αναφοράς των μεγάλων δεδομένων και αναπόφευκτα 

εναπόκεινται σε παρόμοιες τεχνολογίες (Erl et al., 2016). 
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Αντίστοιχα η ψηφιοποίηση της μουσικής έδωσε τη δυνατότητα διαχείρισης των 

metadata σε πληροφοριακά συστήματα, τα οποία με αυτοματοποιημένους τρόπους 

συλλέγουν, οργανώνουν, αναλύουν και διαχειρίζονται διαφορετικούς τύπους ψηφιακών 

μουσικών δεδομένων. 

 

Η πρώτη μεγάλη βάση μουσικών metadata δημιουργήθηκε το 1993 από τον Ti Kan με 

την ονομασία CDDB (compact disc database).Ήταν μια βάση ανοιχτού κώδικα η οποία 

δημιουργήθηκε και συντηρήθηκε από λάτρεις της μουσικής.  Το 1998 πουλήθηκε στην 

εταιρία πληροφορικής με την ονομασία Escient LLC. Αυτή η κίνηση η οποία στην 

ουσία μετέτρεψε ένα συλλογικό αγαθό σε εμπόρευμα είχε ως αποτέλεσμα να 

δημιουργηθεί έντονη αντιπαράθεση (Morris, 2012). Έπειτα, κατόπιν διαφόρων 

εξαγορών η βάση δεδομένων αγοράστηκε για 170 εκατομμύρια δολάρια από την 

Tribune Media Company. 

 

Η εταιρεία CDDB είναι μια απόδειξη του κριτικού ρόλου των metadata για τη 

διαμόρφωση και εξέλιξη της ψηφιακής μουσικής βιομηχανίας. Τα metadata προσθέτουν 

αξία στο περιεχόμενο της ψηφιακής μουσικής και επίσης παρέχουν αξιώσεις για 

δικαιώματα ιδιοκτησίας. Χωρίς την ύπαρξή τους, θα κάναμε λόγο για ανώνυμη ροή 

δεδομένων. Η ιστορία της CDDB αποκαλύπτει το χρονικό σημείο όπου τα metadata για 

πρώτη φορά αρχίζουν να αναδεικνύονται ως εμπόρευμα.  

 

Η επίδραση τους στην ψηφιακή μουσική ,αποκαλύπτει το βαθμό ανάμειξης τους στην 

δημιουργία της μουσικής εμπειρίας. Εξαλείφονται οι διακρίσεις ανάμεσα στον ήχο και 

στην πληροφόρηση για το περιεχόμενο του ήχου, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα 

ενιαίο σύνολο. Ο απόηχος των metadata συνεισφέρει στη δημιουργία μιας νέας μορφής 

μουσικών ψηφιακών αρχείων που συνοδεύονται από επιπρόσθετη πληροφόρηση. 

Συνεπώς συμβάλλουν στη δημιουργία μιας συνεχούς ροής δεδομένων, η οποία 

επιτυγχάνεται μέσα από τον συνδυασμό ήχων και των πληροφοριών για αυτούς, ενώ η 

συλλογή τους πραγματοποιείται μέσα από μια πληθώρα διαφορετικών πηγών. 

 

Επιπλέον τα μουσικά metadata αποτελούν το κλειδί για τη δημιουργία του σύγχρονου 

τρόπου διανομής της ψηφιακής μουσικής. Οφείλουμε να τα αντιληφθούμε ως ένα 

δυναμικό σύστημα το οποίο χρησιμοποιείται για την τακτοποίηση και κατεύθυνση των 

μουσικών πληροφοριών που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Για το λόγο αυτό, είναι 
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σημαντικό να διερευνήσουμε την οργάνωση των πληροφοριών αυτών από το σύστημα 

συλλογής τους. 

 

Μία από τις συνέπειες της υπερβολικής εξάρτησης στην εγκυρότητα και την αξιοπιστία 

των μουσικών metadata, είναι ότι αλλάζει τον τρόπο αντίληψης για την ψηφιακή 

μουσική.  Στην εποχή των streaming μουσικών υπηρεσιών το ψηφιακό τοπίο  είναι 

πλέον άρρηκτα συνδεδεμένο με την γραπτή πληροφόρηση. 

 

Τα metadata της μουσικής βιομηχανίας ενδυναμώνουν το μουσικό ψηφιακό τοπίο με τη 

μεταμόρφωση της ακατάστατης ροή της streaming μουσικής σε μια μουσική εμπειρία. 

Προέρχονται από πολλαπλές πηγές, ενώ η δομή τους αρκετά συχνά είναι διαφορετική. 

Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται αναγκαία η υλοποίηση ενός μηχανισμού συλλογής των 

metadata. 

 

4.2 Echonest 

Ένας τέτοιος μηχανισμός συλλογής και ανάλυσης μουσικών metadata είναι η 

πλατφόρμα της Echonest, η  οποία φέρνει στο φως την επίδραση των metadata στην 

αναλυτική των μεγάλων δεδομένων. Η Echonest εξαγοράστηκε από το Spotify το 2014 

και είναι ο κύριος πάροχος metadata στην υπηρεσία του Spotify .  

 

Αποτελεί πλατφόρμα μουσικής πληροφόρησης και δεδομένων η οποία συλλέγει, 

συνθέτει και διερευνά εκατομμύρια δεδομένα σχετικά με καλλιτέχνες/συγκροτήματα 

και μουσική σε καθημερινή βάση. Το αποτέλεσμα αυτής της σωρευτικής ανάλυσης 

δεδομένων, αυτό που η Echo Nest αποκαλεί μουσική πληροφορία, είναι η διαμόρφωση 

μουσικών προτάσεων μέσω από αυτοματοποιημένες λίστες αναπαραγωγής του Spotify. 

Η διαδικασία υλοποιείται μέσω αλγορίθμων οι οποίοι δεν είναι απλά εργαλεία 

αναπαραγωγής των πληροφοριών που καταναλώνουν. Αντιθέτως διαχειρίζονται τις 

πληροφορίες και παράγουν χρήσιμα συμπεράσματα αλλά και ελκυστικές προτάσεις για 

τους χρήστες/ακροατές. 

Τον Απρίλιο του 2015 η εταιρεία αποκάλυψε ότι έχει συλλέξει 1.2 τρισεκαττομύρια           

δεδομένα που αφορούν μουσική (Eriksson, 2016). Η αξία την οποία προσθέτει στη 

μουσική πληροφόρηση αυξάνεται συνεχώς, καθώς καθημερινά στη βάση της 
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προστίθενται όλο και περισσότερες μουσικές γνώσεις και πληροφορίες σχετικά με 

τραγούδια και καλλιτέχνες, από δεδομένα που συλλέγει στο διαδίκτυο.  

 

Η Εcho Nest προωθεί τη δημιουργία μίας καθοδηγούμενης από τα δεδομένα μουσικής 

βιομηχανίας, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί νέους δείκτες μέτρησης μουσικών 

χαρακτηριστικών .  

Η δυνατότητα να έχεις πρόσβαση σε μια τεράστια γκάμα ψηφιακής μουσικής μπορεί να 

κάνει την αναζήτηση νέας μουσικής αποθαρρυντική. Σε αυτό το σημείο είναι που η 

βάση δεδομένων της Εchonest έρχεται να δώσει λύση με έμμεσους τρόπους. Ένας από 

αυτούς είναι οι μουσικές προτάσεις του Spotify, οι οποίες είναι εξατομικευμένες για 

κάθε χρήστη. 

 

5.Εργαλεία 

5.1 Γλώσσα προγραμματισμού R 

Η R είναι μια δωρεάν, ανοιχτού κώδικα γλώσσα προγραμματισμού, η οποία 

δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1990 και το όνομά της το πήρε από τους δημιουργούς 

της,  Ross Ihaka και Robert Gentlemen , του τμήματος στατιστικής του πανεπιστημίου 

Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας (Crawley,2012). Είναι αρκετά διαδεδομένη στους 

στατιστικολόγους αλλά και στους ερευνητές της επιστήμης των δεδομένων και 

χρησιμοποιείται τόσο για στατιστική συμπερασματολογία, όσο και για ανάλυση 

δεδομένων αλλά και για την εφαρμογή μηχανικής μάθησης.  

Επικεντρώνεται κυρίως σε στατιστικές και γραφικές αναλύσεις παρά στην 

αναγνωσιμότητα του κώδικα (Ozgur et al., 2017). Αυτό είναι και ο λόγος που μπορεί 

και παράγει περισσότερο ικανοποιητικά αποτελέσματα και προβλέψεις σε σχέση με 

άλλα λογισμικά. Οι κυριότερες βιβλιοθήκες για ανάλυση δεδομένων είναι οι εξής: 

 

readr:Παρέχει έναν γρήγορο και φιλικό τρόπο για την ανάγνωση δεδομένων που είναι 

σε μορφή πινάκων, όπως τα αρχεία csv (comma separated values) και tsv (tab separated 

values). 

dplyr: Χρησιμοποιείται για την προεπεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων. 

 

data.table: Είναι παρόμοια βιβλιοθήκη με την dplyr και αρκετά αποτελεσματική με τη 

διαχείριση των δεδομένων. 
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tidyverse: Αποτελεί ένα σύνολο πακέτων της R που είναι κατάλληλα για την επιστήμη 

των δεδομένων. 

ggplot: Χρησιμοποιείται για οπτικοποιήσεις. 

caret: Είναι μια συλλογή εργαλείων που εξειδικεύονται στο σχεδιασμό προβλεπτικών 

μοντέλων και γενικότερα στη μηχανική μάθηση 

rio: Χρησιμοποιείται για την εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων. 

mlr: Χρησιμοποιείται για εφαρμογή μεθόδων της μηχανικής μάθησης. 

 

5.2 Γλώσσα προγραμματισμού Python 

Η Python είναι μια δωρεάν, διερμηνευόμενη, υψηλού επιπέδου και γενικού σκοπού 

γλώσσα προγραμματισμού, η οποία δημιουργήθηκε στο τέλος της δεκαετίας του 1980 

από τον Guido van Rossum (Lutz,2013). Όπως και η R, αποτελεί λογισμικό ανοιχτού 

κώδικα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες εφαρμογές. 

Η δημοφιλία της οφείλεται στην απλότητα, την ευελιξία αλλά και την πληθώρα 

βιβλιοθηκών που περιλαμβάνει. 

Θεωρείται ως το καταλληλότερο εργαλείο για τους νέους προγραμματιστές αλλά και 

όσους θέλουν να ασχοληθούν με την αναλυτική και την επιστήμη των δεδομένων 

(McKinney, 2010). 

 

Οι λόγοι που την κάνουν ιδανικό εργαλείο για την ανάλυση δεδομένων είναι οι εξής: 

 είναι εύκολη στη χρήση 

 είναι γρήγορη και ευέλικτη 

 έχει βιβλιοθήκες που αφορούν την ανάλυση των δεδομένων 

 προσφέρει δυνατότητα πολλών διαφορετικών οπτικοποιήσεων 

 έχει μια μεγάλη και ενεργή κοινότητα 

 

Ένας από τους εξέχοντες λόγους για τους οποίους η python προτιμάται από τους 

ερευνητές της επιστήμης των δεδομένων είναι οι βιβλιοθήκες της (Grus,2019). Από τις 

περισσότερο χρησιμοποιούμενες βιβλιοθήκες είναι οι κάτωθι: 

 

Numpy: Χρησιμοποιείται για επιστημονικούς υπολογισμούς πινάκων. 

Pandas: Χρησιμοποιείται για το χειρισμό και την ανάλυση των δεδομένων. Η 

βιβλιοθήκη χρησιμοποιεί δεδομένα που εισάγονται με διαφορετικές μορφές όπως csv 
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αρχεία και τα μετατρέπει σε DataFrame, μια μορφή πίνακα γραμμών και στηλών, όμοια 

με αυτή των Excel.  

 

Επιπλέον περιλαμβάνει δύο διαφορετικές δομές δεδομένων : 

 Series 

Με τη χρήση των οποίων διαχειρίζεται και αποθηκεύει δεδομένα μίας διάστασης. 

 DataFrames 

Με τη χρήση των οποίων διαχειρίζεται και αποθηκεύει δεδομένα δύο διαστάσεων. 

Μεταξύ άλλων η βιβλιοθήκη pandas επιτρέπει την μετονομασία στηλών, τη διαγραφή 

τους, τη συγχώνευση των DataFrame, το χειρισμό των ελλειπουσών τιμών και τη 

γραφική απεικόνιση. 

 

Matplotlib: Χρησιμοποιείται για την απλή οπτικοποίηση των δεδομένων, όπως 

ιστογράμματα, διαγράμματα διασποράς, ραβδογράμματα κτλ 

Seaborn: Η συγκεκριμένη βιβλιοθήκη αποτελεί επέκταση του Matplotlib και δίνει τη 

δυνατότητα για περισσότερο εκλεπτυσμένα γραφήματα.  

Scickit-learn: Χρησιμοποιείται για την προεπεξεργασία δεδομένων αλλά και την 

υλοποίηση διαφόρων μεθόδων μηχανικής μάθησης όπως είναι η ανάλυση συστάδων 

(cluster analysis) .Γενικότερα παρέχει εργαλεία για την εξόρυξη δεδομένων και 

επικεντρώνεται στη μοντελοποίηση. 

Statmodels: Δίνει τη δυνατότητα για εύκολους υπολογισμούς της περιγραφικής 

στατιστικής και διερευνητικής ανάλυσης των στατιστικών μοντέλων. 

 

5.3 Επιστήμη των Δεδομένων, Python και R 

Ένα από τα ερωτήματα που έρχεται αντιμέτωπος ο ερευνητής που θέλει να ασχοληθεί 

με προβλήματα της αναλυτικής και της επιστήμης των δεδομένων έχει να κάνει με τη 

γλώσσα προγραμματισμού που θα χρησιμοποιήσει.  

Η python έχει εύκολη και απλή σύνταξη, η οποία προσομοιάζει αυτήν της αγγλικής 

γλώσσας. Η πορεία μάθησης θεωρείται γραμμική και για αυτό το λόγο αποτελεί ιδανικό 

εργαλείο για τους νέους προγραμματιστές. Επιπλέον είναι ιδανική για μαθηματικούς 

υπολογισμούς και για την κατανόηση της λειτουργίας των αλγορίθμων. Περιλαμβάνει 

μια πληθώρα βιβλιοθηκών, αλλά οι περισσότερες από αυτές πρέπει να εγκατασταθούν 

χειροκίνητα από τον χρήστη. Ο σχεδιασμός των γραφημάτων είναι λιγότερο 
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λεπτομερής και πληροφοριακός από αυτών της R. Τέλος έχει μια αρκετά μεγάλη 

κοινότητα όπου μπορεί κανείς να βρει απαντήσεις σε διάφορες απορίες του. 

 

Η R είναι πιο εύκολη στο αρχικό στάδιο της μάθησής της, αλλά η χρήση των 

εξειδικευμένων λειτουργιών της είναι περισσότερο πολύπλοκη. Θεωρείται ιδανική 

γλώσσα για στατιστικές αναλύσεις και το σχεδιασμό καλαίσθητων γραφημάτων 

(Gardener, 2012). Επίσης προτιμάται για μικρότερα σετ δεδομένων και έχει 

περισσότερες ενσωματωμένες βιβλιοθήκες, γεγονότα που την καθιστούν 

καταλληλότερη για όσους θέλουν να ξεκινήσουν τις στατιστικές τους αναλύσεις, χωρίς 

να πρέπει να ασχοληθούν με προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γλώσσες γενικού 

σκοπού (general purpose) όπως είναι η python.  

Γενικότερα είναι ευρέως αποδεκτό ότι κάθε γλώσσα από τις προαναφερόμενες είναι 

κατάλληλη για κάθε είδους ανάλυση. Η python προτιμάται από νέους προγραμματιστές 

που θέλουν να εμβαθύνουν στην επιστήμη της ανάλυσης δεδομένων, ενώ η R 

προτιμάται συνήθως για ακαδημαϊκές έρευνες καθώς επικεντρώνεται κυρίως σε 

στατιστικές αναλύσεις. 

Και οι δύο γλώσσες προγραμματισμού έχουν παρόμοιες βιβλιοθήκες που εξυπηρετούν 

τα προβλήματα της επιστήμης των δεδομένων. 

Παρόλα αυτά ανάμεσα στα λογισμικά που θεωρούνται κατάλληλα για την επιστήμη της 

αναλυτικής των δεδομένων, η python θεωρείται περισσότερο δημοφιλής συγκριτικά με 

την R (Ozgur et al., 2017). 

Συνοψίζοντας, καταλήγουμε ότι η χρήση της R επιτρέπει στον ερευνητή να ασχοληθεί 

σχεδόν απευθείας με την ανάλυση των δεδομένων καθώς δεν χρειάζεται να ασχοληθεί 

με τον τρόπο ανάγνωσης των δεδομένων ή τις βιβλιοθήκες που πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν προκειμένου να διεξαχθεί μια ανάλυση, όπως συμβαίνει με τη χρήση 

της python. Αν όμως θέλει να εμβαθύνει στην ανάλυση και την κατανόηση των 

μοντέλων τότε η python θεωρείται καταλληλότερη γλώσσα προγραμματισμού. 

Καμία από τις παραπάνω γλώσσες προγραμματισμού δεν υπερτερεί της άλλης, καθώς 

καθεμία από αυτές έχει τα δικά της πλεονεκτήματα. Επιπλέον οι Ozcur et al. (2017), 

τονίζουν την αναγκαιότητα της εκμάθησης της γλώσσας python για όποιον θέλει να 

αποκτήσει θεμελιώδεις προγραμματιστικές γνώσεις και να ασχοληθεί ταυτόχρονα με 

την αναλυτική των δεδομένων. 

Καθώς η συζήτηση για την επιλογή της καταλληλότερης γλώσσας αποκαλύπτει τα 

διάφορα πλεονεκτήματα και αδυναμίες, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η γνώση και των 
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δύο γλωσσών επιτρέπει στον ερευνητή να γνωρίζει εκ των προτέρων τα οφέλη της 

προσέγγισης του προβλήματος με κάθε μία από αυτές και να μεγιστοποιήσει το όφελος 

τους.  

 

5.4 Jupyter Notebook 

Η γλώσσα python μπορεί να εκτελεστεί σε αρκετά ολοκληρωμένα περιβάλλοντα 

ανάπτυξης (Integrated Development Environment). Παραδείγματα αντίστοιχων 

περιβαλλόντων είναι το Spyder της Anaconda και το Jupyter Notebook.   

 

To Jupyter Notebook είναι μία δωρεάν, ανοιχτού λογισμικού διαδικτυακή εφαρμογή. 

Αποτελεί ένα περιβάλλον, που επιτρέπει τη δημιουργία και το διαμοιρασμό εγγράφων 

(notebooks) και τα οποία μεταξύ άλλων μπορούν να περιέχουν εκτελέσιμο κώδικα, 

πίνακες, γραφήματα και κείμενα. Ο διαμοιρασμός των εγγράφων μπορεί να γίνει μέσω 

email, github και dropbox. Είναι ένα εργαλείο το οποίο επιτρέπει τους αναλυτές της 

επιστήμης των δεδομένων να καταγράψουν ολόκληρη τη διαδικασία ανάλυσης των 

δεδομένων (Toomey,2016). 

 

Επιπλέον μπορεί να υποστηρίξει πάνω από 40 γλώσσες προγραμματισμού, μεταξύ των 

οποίων συμπεριλαμβάνεται η Python και η R και η Julia, από τα αρχικά των οποίων 

πήρε το όνομά του. Η εκτέλεσή του jupyter notebook γίνεται μέσω web browser. 

 

Χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό δεδομένων, το μετασχηματισμό τους, για 

στατιστικές μοντελοποιήσεις, γραφικές απεικονίσεις και μηχανική μάθηση, ενώ θα 

μπορούσε να περιγραφεί ως το περιβάλλον το οποίο παρέχει την μεγαλύτερη 

υποστήριξη, με ένα πλήθος δυνατοτήτων αναφορικά με την επιστήμη των δεδομένων. 

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του Jupyter Notebook είναι ότι o κώδικας μπορεί να 

εκτελεστεί επιτόπου, με ταυτόχρονη οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων. Αυτή η 

δυνατότητα κάνει τον κώδικα ευκόλως αντιληπτό, ενώ η συγκεκριμένη διευκόλυνση 

είναι που καθιστά τον σχολιασμό και την επεξήγηση προαιρετικά στοιχεία και όχι 

προαπαιτούμενα.  

Τα προαναφερόμενα συμβάλλουν σημαντικά στον καθορισμό του συγκεκριμένου 

περιβάλλοντος εργασίας ως το καταλληλότερο για ανάλυση δεδομένων. 
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6.Μηχανική μάθηση 

Η μηχανική μάθηση είναι η επιστήμη η οποία δίνει τη δυνατότητα στους υπολογιστές 

(μηχανές), μέσω της τροφοδότησής τους με δεδομένα και πληροφορίες, να μαθαίνουν, 

όπως επίσης και να βελτιώνουν τους τρόπους και την ταχύτητα μάθησης στο χρόνο 

(Mohri et al., 2018). Βασίζεται σε αλγόριθμους οι οποίοι χρησιμοποιούν την επιστήμη 

της στατιστικής προκειμένου να βρουν μοτίβα και συσχετίσεις στους τεράστιους 

όγκους δεδομένων που δημιουργούνται. Επιπλέον διευκολύνει την ανάλυση της 

ογκώδους πληροφόρησης και σε συνδυασμό με τις τεχνολογικές εξελίξεις, οι οποίες 

συμβάλλουν στην συνεχώς αυξανόμενη δημιουργία δεδομένων, είναι εύκολο να 

αντιληφθεί κανείς την επιτακτική ανάγκη χρησιμοποίησής της. 

 

Ο Nilsson (2014) αναφέρει πως η μηχανική μάθηση αποτελεί μια από τις εφαρμογές 

της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία επιτρέπει στους υπολογιστές να δρουν χωρίς να 

έχουν προγραμματιστεί ρητά για τη συγκεκριμένη ενέργεια. 

Η μηχανική μάθηση συμπεριλαμβάνει τέσσερις κατηγορίες.  

   Εποπτευόμενη μηχανική μάθηση (Supervised Learning) 

 Μη εποπτευόμενη μηχανική μάθηση (Unsupervised Learning) 

 Ημιεποπτευόμενη μηχανική μάθηση (Semi-supervised machine Learning) 

 Ενισχυτική μάθηση (Reinforcement Learning) 

 

Εποπτευόμενη μηχανική μάθηση 

Οι αλγόριθμοι της εποπτευόμενης μηχανικής μάθησης εφαρμόζουν στα νέα 

αταξινόμητα δεδομένα, τη γνώση που έχει αποκτηθεί στο παρελθόν από τα δείγματα 

των ταξινομημένων δεδομένων, και αποβλέπουν στην πρόβλεψη μελλοντικών 

γεγονότων.  

 

Οι κύριοι αλγόριθμοι της εποπτευόμενης μηχανικής αφορούν προβλήματα: 

 Κατηγοριοποίησης (classification) 

 Παλινδρόμησης (regression) 
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Κατηγοριοποίηση 

Οι τεχνικές κατηγοριοποίησης αφορούν κυρίως την πρόβλεψη ποιοτικών μεταβλητών 

μέσω της ανάλυσης των δεδομένων και της αναγνώρισης μοτίβων.  

Οι πιο συχνοί αλγόριθμοι της κατηγοριοποίησης είναι: 

 Λογιστική παλινδρόμηση (logistic regression) 

 Νευρωνικά δίκτυα (neural networks) 

 Μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης (Support Vector Machines) 

 

 

Παλινδρόμηση 

Η παλινδρόμηση χρησιμοποιείται κυρίως για την πρόβλεψη και την εύρεση 

συσχετίσεων μεταξύ ποσοτικών δεδομένων και την ανίχνευση ύπαρξης γραμμικών 

σχέσεων. 

Οι πιο διαδεδομένοι αλγόριθμοι της παλινδρόμησης είναι: 

 Γραμμική παλινδρόμηση (linear regression) 

 Δάσος παλινδρόμησης (regression forest) 

 Γραμμικά νευρωνικά δίκτυα (regression neural networks) 

 

Μη εποπτευόμενη μηχανική μάθηση 

Οι αλγόριθμοι της μη εποπτευόμενης μηχανικής μάθηση χρησιμοποιούνται για τη 

διεξαγωγή συμπερασμάτων σε δεδομένα που δεν είναι ούτε ταξινομημένα ούτε 

κατηγοριοποιημένα. Οι κύριοι αλγόριθμοι είναι: 

 Ιεραρχική ανάλυση σε συστάδες 

 K-means ανάλυση σε συστάδες 

 

Ημιεποπτευόμενη μηχανική μάθηση 

Η ημιεποπτευόμενη μηχανική μάθηση βρίσκεται ανάμεσα στις τεχνικές της 

εποπτευόμενης και μη εποπτευόμενης μάθησης, καθώς οι αλγόριθμοι της 

χρησιμοποιούν ταξινομημένα αλλά και μη ταξινομημένα δεδομένα. Τα συστήματα που 

χρησιμοποιούν τους συγκεκριμένους αλγόριθμους μπορούν να πετύχουν μεγαλύτερη 

ακρίβεια. 
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Ενισχυτική μάθηση 

Η ενισχυτική μάθηση είναι ένας αλγόριθμός ο οποίος βασίζεται στη δοκιμή 

διαφορετικών δραστηριοτήτων και αναλόγως πόσο κοντά φέρνει η κάθε δοκιμή την 

επιτυχία του  στόχου, ανταμείβεται είτε τιμωρείται. 

6.1 Σύγκριση εποπτευόμενης και μη εποπτευόμενης μάθησης 

Στην εποπτευόμενη μηχανική μάθηση έχουμε αλγορίθμους για κατηγοριοποίηση και 

παλινδρόμηση. Με την κατηγοριοποίηση αναφερόμαστε στην οργάνωση των 

ταξινομημένων δεδομένων, ενώ με την παλινδρόμηση αναφερόμαστε στην πρόβλεψη 

και τον προσδιορισμό των μελλοντικών αποτελεσμάτων βάσει των τάσεων των 

ταξινομημένων δεδομένων. Επίσης στην εποπτευόμενη μάθηση γνωρίζουμε το είδος 

των δεδομένων με τα οποία ασχολούμαστε καθώς είναι ταξινομημένα δεδομένα. 

 

Η μη εποπτευόμενη μηχανική μάθηση περιλαμβάνει συγκριτικά ελάχιστα μοντέλα για 

την επιβεβαίωση της ακρίβεια του αποτελέσματος. Με αυτό το δεδομένο, είναι 

ευκόλως αντιληπτό ότι η μη εποπτευόμενη μηχανική μάθηση αποτελεί ένα λιγότερο 

ελεγχόμενο περιβάλλον. 

Επιπλέον οι αλγόριθμοί της είναι περισσότερο πολύπλοκοι από την εποπτευόμενη 

μηχανική μάθηση, καθώς γνωρίζουμε ελάχιστες ή καθόλου πληροφορίες σχετικά με τα 

δεδομένα ή με τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 

Σκοπός της μη εποπτευόμενης μηχανικής μάθησης είναι να βρει συστάδες και να 

υπολογίσει την πυκνότητα ή να μειώσει τις διαστάσεις. Στην εποπτευόμενη μάθηση 

σκοπός είναι η κατηγοριοποίηση ή ταξινόμηση. 

Η κύρια όμως διαφορά ανάμεσα στους δύο τύπους μηχανικής μάθησης είναι ότι η 

πρώτη (εποπτευόμενη μηχανική μάθηση) πραγματοποιείται γνωρίζοντας εξαρχής ποια 

θα είναι τα εξαγόμενα αποτελέσματα. 

 

6.2 Ανάλυση της εποπτευόμενης μηχανικής μάθησης 

Η εποπτευόμενη μηχανική μάθηση αποτελεί την πιο γνωστή κατηγορία μηχανικής 

μάθησης. Οι αλγόριθμοι της κατασκευάζονται και μαθαίνουν βάσει παραδειγμάτων. Τα 

παραδείγματα από τα οποία μαθαίνουν (training data) αποτελούνται από δεδομένα 

εισόδους (inputs), τα οποία αντιστοιχίζονται με γνωστά και επιθυμητά δεδομένα 

εξόδους (outputs). Μετά την εκπαίδευση του, ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί νέα δεδομένα 

(test data) και τα κατηγοριοποιεί βασιζόμενος στα δεδομένα εκπαίδευσης.  Σκοπός του 
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αλγόριθμου είναι η πρόβλεψη της σωστής ετικέτας κατηγοριοποίησης για τα νέα 

δεδομένα. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως η μη εποπτευόμενη μάθηση 

αποτελείται από τις μεθόδους της κατηγοριοποίησης και την παλινδρόμησης, ενώ 

συνιστά την πιο απλή υποκατηγορία της μηχανικής μάθησης 

6.3 Μη εποπτευόμενη μηχανική μάθηση 

Η μη εποπτευόμενη μηχανική μάθηση αναφέρεται στη χρήση αλγορίθμων μηχανικής 

μάθησης , με σκοπό την αναγνώριση μοτίβων στις παρατηρήσεις ενός σετ δεδομένων, 

οι οποίες δεν έχουν προηγουμένως ταξινομηθεί ή κατηγοριοποιηθεί. 

Οι αλγόριθμοι αυτοί, αναγνωρίζουν τα κοινά χαρακτηριστικά των παρατηρήσεων χωρίς 

την εξωτερική καθοδήγηση /ανατροφοδότηση ,όπως συμβαίνει δηλαδή στην 

εποπτευόμενη μηχανική μάθηση. 

Συνεπώς, η μη εποπτευόμενη μηχανική μάθηση επιτρέπει την αυτοματοποιημένη 

αναγνώριση μοτίβων σε ένα σετ δεδομένων, βάσει των ομοιοτήτων και διαφορών τους. 

Αντιστοίχως οι Celebi and Aydin (2016) ορίζουν την εποπτευόμενη μηχανική μάθηση 

ως τον τύπο της μηχανικής μάθησης, ο οποίος αναζητά σε μη ταξινομημένα δεδομένα, 

την εύρεση κρυφών μοτίβων και η διαδικασία αυτή επιτυγχάνεται χωρίς την ανθρώπινη 

επίβλεψη. 

 

Μέθοδοι μη εποπτευόμενης μηχανικής μάθησης: 

 Ιεραρχική συσταδοποίηση (hierarchical clustering) 

 Ομαδοποίηση με  K-means(k means clustering) 

 

7.Αναλυση Συστάδων/Συσταδοποίηση (Cluster Analysis) 

Η ανάλυση συστάδων αποτελεί ένα από τα εργαλεία της εξόρυξης δεδομένων, το οποίο 

χρησιμοποιείται για την κατηγοριοποίηση παρατηρήσεων σε συγκεκριμένα 

υποσύνολα/ομάδες. Οι παρατηρήσεις που εντάσσονται στην ίδια ομάδα διαθέτουν 

κοινά χαρακτηριστικά, ενώ διαφοροποιούνται με τις παρατηρήσεις των διαφορετικών 

ομάδων. Θεωρείται από τις σημαντικότερες μεθόδους της μη εποπτευόμενης μηχανικής 

μάθησης και ασχολείται με την εύρεση δομών στα μη κατηγοριοποιημένα δεδομένα. 

Σύμφωνα με τους Kaufman and Rousseeuw (2009) η ανάλυση συστάδων αναφέρεται σε 

αλγόριθμους που ομαδοποιούν παρόμοια αντικείμενα/παρατηρήσεις σε συστάδες. Το 

τελικό αποτέλεσμα είναι ένα σύνολο συστάδων, όπου τα στοιχεία/παρατηρήσεις κάθε 
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μίας από αυτές διαφοροποιούνται από τα στοιχεία/παρατηρήσεις των υπολοίπων.  Όσο 

μεγαλύτερη η ομοιότητα των παρατηρήσεων ανά συστάδα (ομοιογένεια) και όσο 

μεγαλύτερη η διαφορετικότητα των παρατηρήσεων μεταξύ των διαφορετικών 

συστάδων (ανομοιογένεια), τόσο πιο επιτυχημένη είναι η συσταδοποίηση. 

Οι Gan et al. (2007), ορίζουν ως σκοπό της ανάλυσης συστάδων, την οργάνωση των 

παρατηρήσεων σε δομές με σκοπό την αποκάλυψη μοτίβων και συσχετίσεων.  Η 

αποκάλυψη αυτών των κρυφών συσχετίσεων γίνεται χωρίς να υπάρχει ανάγκη 

προηγούμενης ερμηνείας των μεταξύ τους σχέσεων. 

Επιπλέον ο βαθμός συσχέτισης των παρατηρήσεων που ανήκουν σε μια συγκεκριμένη 

συστάδα είναι ο μέγιστος, ενώ η συσχέτισή τους με τις παρατηρήσεις διαφορετικών 

συστάδων είναι η ελάχιστη.  

Συνήθως η ανάλυση συστάδων πραγματοποιείται σε ένα σύνολο ανεπεξέργαστων 

δεδομένων, όπου κάθε γραμμή αντιπροσωπεύει μία παρατήρηση και κάθε στήλη 

αντιπροσωπεύει ποσοτικά χαρακτηριστικά των παρατηρήσεων. Τις περισσότερες φορές 

που γίνεται χρήση αυτής της μεθόδου, έχουμε να κάνουμε με μεγάλο αριθμό 

μεταβλητών , γεγονός που δυσχεραίνει την οπτική απεικόνισή τους. 

 

 Μέθοδος ιεραρχικής ταξινόμηση (hierarchical clustering) 

Η ιεραρχική ταξινόμηση είναι ένας αλγόριθμός ο οποίος χτίζει μια ιεραρχία συστάδων.  

Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα σύνολο συστάδων όπου κάθε ένα από αυτά διαφέρει 

μεταξύ τους, ενώ οι παρατηρήσεις που βρίσκονται σε καθένα από αυτά είναι 

ομοιογενείς. Αρχικά κάθε παρατήρηση αποτελεί μία συστάδα μόνη της και μετέπειτα 

συσχετίζονται οι ομοειδής παρατηρήσεις. 

 

 Ομαδοποίηση με K-means (k means clustering) 

Ο αλγόριθμός K-means είναι ένας από τους απλούστερους της μη εποπτευόμενης 

μηχανικής μάθησης. Γίνεται κατηγοριοποίηση ενός σετ δεδομένων μέσω ενός 

προκαθορισμένου αριθμού συστάδων (clusters). Η κύρια ιδέα είναι να οριστούν k 

κέντρα (κεντροειδής), ένα για κάθε συστάδα. Το σκεπτικό είναι τα κέντρα αυτά να 

τοποθετηθούν όσο το δυνατόν πιο μακριά το ένα από το άλλο.  

Το επόμενο βήμα περιλαμβάνει την αντιστοίχιση της κάθε παρατήρησης του σετ 

δεδομένων στον κοντινότερο κεντροειδή. Αφού αντιστοιχιστούν όλες οι παρατηρήσεις 
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στον πλησιέστερο σε αυτές κεντροειδή, γίνεται επαναΰπολογισμός νέων k κεντροειδών 

ως βαρύκεντρων, βάσει του προηγούμενου βήματος της συσταδοποίησης.  

Οι παρατηρήσεις αντιστοιχίζονται ξανά στον κεντροειδή που βρίσκεται πιο κοντά σε 

αυτές. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι η επαναλαμβανόμενη μετακίνηση των 

κεντροειδών μέχρι να μη μπορεί να γίνει περαιτέρω μετακίνηση του κεντροειδούς.  

Ο αλγόριθμος είναι αρκετά ευαίσθητος στην αρχική τυχαία επιλογή των k κεντροειδών. 

Αυτή η ευαισθησία μπορεί να μειωθεί με την επαναλαμβανόμενη εφαρμογή του 

αλγορίθμου στο σετ δεδομένων. 

Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιος τρόπος υπολογισμού του βέλτιστου αριθμού k για την 

εφαρμογή της ανάλυσης συστάδων σε ένα σετ δεδομένων. Μια συνήθης τακτική είναι 

να επαναληφθεί αρκετές φορές ο αλγόριθμός με την επιλογή διαφορετικών αρχικών 

αριθμών κεντροειδών k και μετέπειτα να γίνει η σύγκριση των αποτελεσμάτων τους. 

 

Συνεπώς η επιλογή μεγάλου αριθμού k κεντροειδών συνεπάγεται περισσότερες και 

μικρότερες ομάδες παρατηρήσεων. Συνεπώς οι ομάδες αυτές θα έχουν μεγαλύτερο 

βαθμό λεπτομέρειας. Το αντίθετο συμβαίνει με την επιλογή μικρού αριθμού k 

κεντροειδών, ο οποίος οδηγεί σε λιγότερες και ταυτόχρονα μεγαλύτερες ομάδες 

παρατηρήσεων αλλά μικρότερης λεπτομέρειας. 

 

7.1 Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών (Principal Component Analysis/PCA) 

Η ανάλυση κυρίων Συνιστωσών, στην οποία από εδώ και στο εξής θα αναφερόμαστε 

ως PCA, πρόκειται για μια εξειδικευμένη μέθοδο ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων, 

η οποία βασίζεται στη συσχέτιση των μεταβλητών που περιγράφουν το φαινόμενο που 

εξετάζουμε. 

Χρησιμοποιείται για την ερμηνεία της διακύμανσης σε ένα σετ δεδομένων πολλών 

διαστάσεων (πολλών  μεταβλητών). Σκοπός της είναι η απεικόνιση της μέγιστης 

διακύμανσης και η προβολή αυτής σε ένα χώρο μικρότερων διαστάσεων διατηρώντας 

όσο το δυνατόν περισσότερη πληροφόρηση. Κοινώς με τη χρησιμοποίηση της τεχνικής 

αυτής, επιδιώκουμε να μειώσουμε το πλήθος των μεταβλητών χωρίς να χαθεί πολύτιμη 

πληροφορία. Αυτό πραγματοποιείται με την μετατροπή των αρχικών μεταβλητών σε 

νέων συνιστωσών που δεν έχουν καμία σχέση με τι αρχικές. Η νέες συνιστώσες 

(παραγοντικοί άξονες) είναι ιεραρχημένες με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε οι πρώτες στη 

σειρά να εξηγούν το μεγαλύτερο ποσοστό της συνολικής διακύμανσης. 
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Βασικές προϋποθέσεις για την χρησιμοποίηση της μεθόδου είναι: 

 Να έχει προηγηθεί η κανονικοποίηση του σετ δεδομένων 

 

 Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου προϋποθέτει την ύπαρξη μεγάλου αριθμού 

παρατηρήσεων, την αυξημένη συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών όπως επίσης 

και την αυξημένη διακύμανσή τους. 

Η πρώτη από τις κύριες συνιστώσες είναι και η πιο σημαντική καθώς συμβάλλει με το 

υψηλότερο ποσοστό στην ερμηνεία της συνολικής διακύμανσης. 

 

Αναφορικά με την επιλογή των κύριων συνιστωσών (components)  χρησιμοποιούνται 

πολλαπλά κριτήρια.  

 Το πρώτο κριτήριο αφορά το ποσοστό της συνολικής διακύμανσης που 

εξηγείται από τις κύριες συνιστώσες. Το σύνολο των κύριων συνιστωσών 

πρέπει να αντανακλούν ένα ικανοποιητικό ποσοστό της συνολικής διακύμανσης 

των αρχικών μεταβλητών, το οποίο είναι συνήθως μεγαλύτερο του 50% . 

 Το κριτήριο Kaiser αναφέρει τη χρησιμοποίηση συνιστωσών που έχουν ιδιοτιμή 

(eigenvalue) >1 

 To κριτήριο του αγκώνα (scree plot), είναι μία γραφική μέθοδος που αναφέρεται 

στην επιλογή του αριθμού των συνιστωσών. Προτείνει ο επιλεγμένος αριθμός 

των συνιστωσών να γίνει βάσει του σημείου όπου το γράφημα αλλάζει κλίση, 

δημιουργώντας “αγκώνα”.  Στον άξονα χ  παριστάνεται το πλήθος των 

συνιστωσών, ενώ στον άξονα y το ποσό της ιδιοτιμής. 

 

8.Περιγραφή και ανάλυση του κώδικα 

 
Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση του κώδικα: 

 API του Spotify 

 βιβλιοθήκες της python 

Για να συλλέξουμε τα επιθυμητά στοιχεία από το Spotify, χρησιμοποιήσαμε μια 

βιβλιοθήκη της python που λέγεται spotipy, η οποία στην ουσία επιτρέπει την python 

να επικοινωνήσει με το API του Spotify. 

Α.ΜΕΡΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ SPOTIFY 
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1.Εισαγωγή όλων των απαραίτητων βιβλιοθηκών: 

 

Εικόνα 2:Εισαγωγή βιβλιοθηκών 

 

2.Δημιουργία ενός object του Spotify: 

Δημιουργούμε ένα client object στην python το οποίο θα χρησιμοποιεί τα credentials 

που αποκτήσαμε με την εγγραφή μας ως προγραμματιστές στο Spotify.  

 

Εικόνα 3:Δημιουργία Spotify client 

3. Μεταροπή των json αρχείων σε dataframe: 

Τα δεδομένα που συλλέγονται από το API του Spotify είναι σε μορφή αρχείου json. 

Δημιουργούμε μια συνάρτηση print_json προκειμένου να απεικονίζονται τα json 

objects με ευανάγνωστο τρόπο.  

 

Εικόνα 4:Μετρατροπή json αρχείων 
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3
α
)Επαλήθευση της λειτουργίας του spotify object που δημιουργήσαμε: 

 

Εικόνα5:Έλεγχος λειτουργίας Spotify object 

 

4.Συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών από το Spotify: 

Δημιουργούμε τις επιθυμητές μεταβλητές: 

 sp_artists, sp_albums, sp_tracks, sp_track_features,  errors, 

προκειμένου να αποθηκεύσουμε τα συλλεχθέντα στοιχεία από το Spotify: 

 

Εικόνα 6:Συλλογή στοιχείων από Spotify 

 

5.  Εισαγωγή στο jupyter notebook των artist_id που μας ενδιαφέρουν: 

Γίνεται εισαγωγή των artist_id των συγκροτημάτων που μας ενδιαφέρουν, προκειμένου 

να δημιουργήσουμε το σετ δεδομένων. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, τα artist_id 

έχουν συλλεχθεί χειροκίνητα από το Spotify σε ένα εξωτερικό αρχείο csv με την 

ονομασία artists.csv: 

 

Εικόνα 7:Εισαγωγή των artist_id 
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6. Δημιουργία βρόγχου για τη συλλογή πληροφοριών που αφορούν τους 

καλλιτέχνες και καταχώρισή τους στη μεταβλητή  sp_artists: 

Γίνεται, εισαγωγή του αρχείου artist.csv με τα συγκροτήματα ενδιαφέροντος. 

Μέσω python γίνεται ανάγνωση του αρχείου και συλλέγονται από το Spotify οι 

αντίστοιχές πληροφορίες τους. Δημιουργούμε ένα νέο αρχείο με την ονομασία 

artists_new.csv όπου και αποθηκεύονται τα συλλεχθέντα δεδομένα: 

 

Εικόνα 8:Συλλογή καλλιτεχνών 

 

7.Δημιουργία βρόγχου για την συλλογή των άλμπουμ: 

Όπως και προηγουμένως δημιουργούμε ένα βρόγχο και συλλέγουμε πληροφορίες για τα 

άλμπουμ στη μεταβλητή sp_albums: 

 

 

Εικόνα9:Συλλογή άλμπουμ 
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8.Δημιουργία βρόγχου για την συλλογή μουσικών χαρακτηριστικών και 

πληροφοριών 

 

Εικόνα 10:Συλλογή μουσικών πληροφοριών 
Β.ΜΕΡΟΣ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΕΤ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Εισάγουμε το αρχείο των συγκροτημάτων που συλλέξαμε (artists.csv). Έπειτα 

μετονομάζουμε τις στήλες προσθέτοντας το έκθεμα “ar” και με τη μέθοδο 

drop_duplicates καταργούμε τις διπλοεγγραφές. 

Την ίδια διαδικασία ακολουθούμε για τα αρχεία albums.csv, tracks.csv, 

tracks_features.csv, όπου έχουμε συλλέξει αντίστοιχα τις πληροφορίες για τα αλμπουμ , 

για τα κομμάτια και για τα χαρακτηριστικά των τραγουδιών. 

Ακολουθεί η συγχώνευση των αρχείων σε ένα ενιαίο σετ δεδομένων με τη μέθοδο 

merge. 
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Εικόνα 1:Δημιουργία του τελικού σετ δεδομένων 
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Εικόνα 2:Δημιουργία του τελικού σετ δεδομένων (συνέχεια) 
 

Συγκεκριμένα το αρχικό σετ δεδομένων που δημιουργήθηκε περιέχει 14.177 σειρές 

(rows) και 86 στήλες (columns). Η κάθε σειρά αντιπροσωπεύει μια παρατήρηση 

(observation) και στην περίπτωση του εξεταζόμενου σετ δεδομένων αντιστοιχεί σε ένα 

κομμάτι, ενώ η κάθε στήλη αντιπροσωπεύει ένα γνώρισμα (attribute). 

Καταγράφονται τα χαρακτηριστικά των μεταβλητών και αφαιρούνται όσες μεταβλητές 

δεν εξυπηρετούν τους σκοπούς της έρευνας. 

 

Γ.ΜΕΡΟΣ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΕΤ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Στο τρίτο μέρος θα αναλυθεί το σετ δεδομένων που δημιουργήθηκε από τη βάση  του 

Spotify. Η δωρεάν βάση δεδομένων είναι διαθέσιμη μέσω του API το οποίο επιτρέπει 

την ανάκτηση διαφορετικών μουσικών πληροφοριών και οι οποίες θα περιγραφούν 

αναλυτικά. 

Το τελικό σετ δεδομένων που δημιουργήθηκε, είναι ένα csv αρχείο μεγέθους 438 MB 

και φέρει την ονομασία full. 

Το αρχείο δημιουργήθηκε στις 31/5/2020 και αποτελεί την απεικόνιση των δεδομένων 

στην πλατφόρμα του Spotify τη δεδομένη χρονική στιγμή. 
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 Οι εγγραφές του (rows), απεικονίζουν τα μουσικά κομμάτια του συνόλου των 

ελληνικών συγκροτημάτων που επιλέχθηκαν για την έρευνα.  

Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα (features) των μουσικών αυτών κομματιών 

απεικονίζονται από τις 84 διαφορετικές στήλες. Κάποια από τα χαρακτηριστικά αυτά 

αποτελούν metadata, όπως για παράδειγμα το όνομα του καλλιτέχνη, το όνομα του 

κομματιού, το όνομα του άλμπουμ κ.ο.κ. και είναι κυρίως κατηγορικές μεταβλητές, ενώ 

τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά, είναι αριθμητικές μεταβλητές και υπολογίζονται βάσει 

αλγορίθμων του Spotify. 

 

2.Περιγραφή των audio features της βιβλιοθήκης του Spotify. 

Το Spotify έχει τους δικούς τους αλγόριθμους, τους οποίους εξάγει όπως αναφέρθηκε 

και προηγουμένως από τα metadata της Ehconest. Μέσω αυτών υπολογίζονται τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά των τραγουδιών (audio features) και τα οποία θα 

χρησιμοποιήσουμε για τη διεξαγωγή της έρευνας. Τα δεδομένα αυτά είναι προσβάσιμα 

μέσα ερωτημάτων που διενεργούνται στο API του Spotify, το οποίο αποτελεί 

βιβλιοθήκη, η οποία είναι διαθέσιμη στους  προγραμματιστές. 

 

Διάρκεια (duration_ms): Δείχνει τη διάρκεια ενός κομματιού σε μιλισεκόντ. 

Ακουστικότητα (accousticness): Αυτός ο δείκτης αντιπροσωπεύει την πιθανότητα 

ενός τραγουδιού να είναι ακουστικό. Τα κομμάτια που τείνουν προς το 1 είναι 

περισσότερο ακουστικά. 

Χορευτικότητα (danceability): Δείχνει πόσο κατάλληλο είναι ένα κομμάτι για να 

χορέψει κανείς. Βασίζεται σε ένα συνδυασμό μουσικών στοιχείων, 

συμπεριλαμβανομένων του τέμπο, της σταθερότητας του ρυθμού, του σθένους του 

ρυθμού και γενικότερα της μουσικής κανονικότητας. Μια τιμή κοντά στο 0 είναι 

ελάχιστα χορευτική ενώ μια τιμή κοντά στο 1 είναι περισσότερο χορευτική. 

Ενέργεια(energy): Αντιπροσωπεύει την ένταση και τη δραστηριότητα ενός κομματιού 

και ο δείκτης της κυμαίνεται από το 0 εως το 1. Τα τραγούδια που τείνουν να έχουν 

τιμές κοντά στο 1 είναι περισσότερο γρήγορα, δυνατά και θορυβώδη. Τα 

χαρακτηριστικά που συμβάλλουν στην δημιουργία αυτού του δείκτη είναι η ένταση το 

ηχόχρωμα και η έναρξη του κομματιού. 

Ορχηστρικότητα (instrumentalness): Αντιπροσωπεύει την ύπαρξη ή όχι φωνητικών 

μέσα σε ένα κομμάτι. Ο δείκτης κυμαίνεται μεταξύ 0 και 1. Τα κομμάτια που έχουν 

δείκτη μεγαλύτερο του 0.5 συνήθως δεν έχουν φωνητικά αλλά όσο πιο κοντά βρίσκεται 
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ο δείκτης στο 1 , τόσο πιο σίγουροι είμαστε πως αναφερόμαστε σε κομμάτια που δεν 

έχουν καθόλου φωνητικά. 

Ζωντανή ηχογράφηση(liveness): O δείκτης αυτός ανιχνεύει την ύπαρξη ή όχι κοινού 

κατά τη διάρκεια της μαγνητοφώνησης. Τα τραγούδια που έχουν δείκτη μεγαλύτερο 

του 0.8 έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να έχουν ηχογραφηθεί ζωντανά. 

Ένταση (loudness): O δείκτης αυτός αντιπροσωπεύει την ένταση του κομματιού σε 

ντεσιμπέλ. Οι τιμές του κυμαίνονται από -60 εως 0 ντεσιμπέλ. 

Ομιλητικότητα(speechiness): O δείκτης αυτός μετρά την παρουσία λέξεων σε κάθε 

κομμάτι. Όσο πιο ομιλητικό είναι ένα κομμάτι τόσο πιο κοντά στο 1 θα είναι ο δείκτης 

μέτρησης  Συνεπώς οι πιθανότητες να έχουμε ένα ακουστικό βιβλίο ή talk show είναι 

περισσότερες. Τιμές ανάμεσα στο 0.33 και το 0.66 αντιπροσωπεύουν κομμάτια τα 

οποία περιλαμβάνουν μουσική αλλά και στίχους, ενώ τιμές μικρότερες του 0.33 

αντιπροσωπεύουν σχεδόν αποκλειστικά ορχηστρικά κομμάτια. 

Δείκτης διάθεσης (Valence): Ο δείκτης διάθεσης/θετικότητας ενός κομματιού 

αντιπροσωπεύει τη μέτρηση θετικής διάθεσης. Τα κομμάτια με υψηλό δείκτη κοντά στο 

1 έχουν θετική επίδραση και χαρακτηρίζονται ως χαρούμενα και ευδιάθετα, ενώ αυτά 

που έχουν δείκτη πιο κοντά στο 0 χαρακτηρίζονται περισσότερο στενάχωρα, θλιμμένα, 

θυμωμένα. 

Τέμπο(tempo): Τέμπο είναι η ταχύτητα ενός κομματιού και υπολογίζεται από το μέσο 

όρο της διάρκειας του παλμού (beat). 

Δείκτης δημοφιλίας (popularity): Ο δείκτης αυτός περιγράφει πόσο δημοφιλές είναι 

κομμάτι, με τις τιμές του να κυμαίνονται από το 0 εως το 100, ενώ όσο πιο κοντά είναι 

στο 100 τόσο πιο δημοφιλές είναι το τραγούδι. Η δημοφιλία υπολογίζεται από 

αλγόριθμο ο οποίος λαμβάνει υπόψιν το πόσες φορές ακούστηκε ένα κομμάτι και πόσο 

πρόσφατα. Τα κομμάτια που ακούγονται πιο συχνά στο παρόν, έχουν υψηλότερο το 

συγκεκριμένο δείκτη σε σχέση με αυτά που ακούστηκαν περισσότερο σε παρελθοντικό 

χρόνο. Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται από τους αυτοματοποιημένους αλγόριθμους του 

Spotify ανά κάποιες μέρες. 

Το πρόβλημα με το συγκεκριμένο αλγόριθμό είναι ότι δεν εξετάζει το συνολικό αριθμό 

των επαναλήψεων ενός κομματιού αλλά η αξιολόγηση γίνεται μονάχα σε συνδυασμό με 

την πόσο πρόσφατα ακούστηκε. 

Επιπλέον τίθεται ως ερευνητικός προβληματισμός αν στα πλαίσια υπολογισμού αυτού 

του δείκτη, θα έπρεπε να λαμβάνεται υπόψιν το πόσο πρόσφατα δημιουργήθηκε ένα 

κομμάτι. 
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3.Εισαγωγή του τελικού αρχείου και αρχικός έλεγχος του σετ δεδομένων 

Γίνεται ο εντοπισμός του αρχείου στον τοπικό δίσκο και η “φόρτωσή” του. 

“Φορτώνουμε” το αρχείο full_dataframe: 

fd = pd.read_csv('data/full_dataframe.csv') 

 

Εικόνα 13:Eισαγωγή του full_dataframe αρχείου στο jupyter notebook 

 

Χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση read_csv εισάγουμε το αρχείο κατευθείαν σε μορφή 

DataFrame. Ένα DataFrame είναι μια δομή δεδομένων δύο διαστάσεων που μοιάζει με 

τους πίνακες των υπολογιστικών φύλλων. Κάθε στήλη του μπορεί να αποτελείται από 

διαφορετικούς τύπους δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων ακεραίων, δεκαδικών, 

χαρακτήρων κτλ). Η δομή του είναι παρόμοια με αυτής των υπολογιστικών Excel 

φύλλων. Παρατηρείται ότι με την εισαγωγή του αρχείου csv, δεν απεικονίζεται καμία 

πληροφορία. 

 

Για να δούμε τα στοιχεία του πληκτρολογούμε το όνομα του αρχείου.  

Επειδή γνωρίζουμε ότι πρόκειται για αρχείου μεγάλου μεγέθους (14.177 εγγραφές και 

86 στήλες)  και οι εγγραφές θα απεικονιστούν αποσπασματικά, θα περιοριστούμε στην 

απεικόνιση των πρώτων εγγραφών, προκειμένου να παρατηρήσουμε τις στήλες που 

περιλαμβάνει καθώς και κάποια από τα δεδομένα που περιέχονται στις γραμμές αυτές: 

fd.head(4) 

 

Εικόνα 14:Επισκόπηση αρχικών εγγραφών του σετ δεδομένων 
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Με παρόμοιο σκεπτικό μπορούμε να ελέγξουμε τις τελευταίες εγγραφές του σετ 

δεδομένων: 

full.tail(3) 

 

Εικόνα 15:Επισκόπηση τελικών εγγραφών του σετ δεδομένων 

 
 

Έλεγχος του σχήματος του DataFrame: 

fd.shape 

 

Εικόνα 3:Επισκόπηση του μεγέθους του dataframe 

 

Οι 14.177 εγγραφές (rows) είναι το πλήθος των παρατηρήσεων δηλαδή τα μουσικά 

κομμάτια όλων των συγκροτημάτων. Αντίστοιχα οι 86 στήλες, αποτελούν τα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα-στήλες (features). 

Ελέγχουμε τους τύπους των δεδομένων, τον αριθμό των στηλών και τη μνήμη που 

χρησιμοποιείται: 

full.info() 

 

 
Εικόνα 4:Επισκόπηση μεταβλητών 
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Η μέθοδος .info δίνει στην ουσία τη δυνατότητα επισκόπησης του σετ δεδομένων. H 

μνήμη που καταλαμβάνει είναι περισσότερο από 3 MB, ενώ οι μεταβλητές του 

αποτελούνται από  4 διαφορετικούς τύπους: bool, object, float64 και int64. 

Επιπλέον, κάποιες από τις μεταβλητές έχουν ελλείπουσες τιμές, πράγμα που θα 

ελεγχθεί εκτενέστερα στη συνέχεια της έρευνας, ενώ θα ακολουθήσει η αφαίρεση των 

μεταβλητών-στηλών που δεν προσθέτουν επιπλέον αξία για την διεξαγωγή της έρευνας. 

 

Εναλλακτικός τρόπος ελέγχου του είδους των μεταβλητών γίνεται με τη μέθοδο dtypes: 

full.dtypes 

Οι τύποι  δεδομένων με τους οποίους ερχόμαστε σε επαφή στο συγκεκριμένο σετ είναι 

τα objects,float64, int64 κτλ. 

 object:string/mixed types 

 int64:integer 

 float64:float 

 datetime64(or timedelta) 

 

Ο τύπος object είναι αυτός που χρησιμοποιεί η βιβλιοθήκη Pandas για να περιγράψει 

μια στήλη που αποτελείται από συμβολοσειρές (strings) ή μικτούς τύπους δεδομένων. 

Ο τύπος int64 αναφέρεται στους ακέραιους αριθμούς. Το 64 αναφέρεται στην ποσότητα 

της μνήμης που παραχωρείται για να αποθηκεύσει τις τιμές. 

Ο τύπος float64 αναφέρεται στους δεκαδικούς αριθμούς. 

O τύπος bool αναφέρεται στο αν μια συνθήκη είναι αληθής ή όχι. 

 

Pandas dtype Python type Usage 

object str Text 

int64 int Integer numbers 

float64 float Floating point 

numbers 

bool bool True/False values 

Πίνακας 1: Κατηγορίες μεταβλητών 
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Ακολουθεί η διαγραφή των ασήμαντων για τη διεξαγωγή της έρευνας μεταβλητών, με τη 

μέθοδο drop: 

 
Εικόνα 18:Διαγραφή περιττών στηλών 

 

 

Δημιουργείται μια λίστα με τις στήλες που απομένουν μετά τη διαγραφή των περιττών 

στηλών.  

 

Εικόνα 19:Επισκόπηση των εναπομεινάντων μεταβλητών 
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Γίνεται ταξινόμηση των μεταβλητών κατά σειρά που θεωρείται ότι διευκολύνουν τον 

ερευνητή στον ευκολότερο χειρισμό του σετ δεδομένων: 

 
Εικόνα 20:Ταξινόμηση μεταβλητών με επιθυμητή σειρά 

 

 

Περιγραφή εναπομεινάντων μεταβλητών 

  Μεταβλητές Ιδιότητα 

1 ar_name όνομα καλλιτέχνη/συγκροτήματος 

2 ar_popularity δημοτικότητα κάθε καλλιτέχνη/συγκροτήματος 

3 tr_name όνομα κομματιού 

4 tr_popularity δημοτικότητα κομματιού 

5 al_name όνομα άλμπουμ 

6 al_release_date ημερομηνία κυκλοφορίας δίσκου 

7 al_album_type τύπος άλμπουμ 

8 al_total_tracks συνολικά κομμάτια δίσκου 

9 al_popularity δημοτικότητα δίσκου 

10 ar_followers_total συνολικοί ακόλουθοι καλλιτέχνοι 

11 tr_duration_ms διάρκεια κομματιού σε μιλισεκόντ 

12 tr_disc_number θέση τραγουδιού στο δίσκο 

13 tf_danceability χορευτικότητα 

14 tf_energy ενέργεια 

15 tf_loudness ένταση 

16 tf_speechiness ομιλητικότητα 

17 tf_acousticness ακουστικότητα 

18 tf_instrumentalness ορχηστρικότητα 

19 tf_liveness ζωντανή ηχογράφηση 

20 tf_valence δείκτης θετικού συναισθήματος 

21 tf_tempo τέμπο 

22 ar_genres κατηγορία είδους μουσικής 

23 ar_id μοναδικός αριθμός/κλειδί που αντιστοιχεί στον 
κάθε καλλιτέχνη/συγκρότημα     

Πίνακας 2:Περιγραφή εναπομεινάντων μεταβλητών 
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Γίνεται επανέλεγχος του σχήματος του σετ δεδομένων: 

 
Εικόνα 21:Επισκόπηση σχήματος μετά τη διαγραφή των περιττών στηλών 

 
 

Ο αριθμός των μεταβλητών στηλών έχει μειωθεί στις 34, ενώ οι εγγραφές-σειρές (rows) 

παραμένουν αμετάβλητες. 

  
 
 

4.Διερευνητική Ανάλυση Δεδομένων ( exploratory data analysis) 

Πριν από οποιαδήποτε ανάλυση, ο ερευνητής πρέπει να έχει μια καλή αντίληψη των 

δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της σημασίας και της σχετικότητας των 

μεταβλητών, της ομοιογένειάς τους και της αλληλεξάρτησης τους για την διενέργεια 

της εκάστοτε έρευνας. 

 

Η διερευνητική ανάλυση δεδομένων αποτελεί την λύση, με την οποία αναλύονται τα 

δεδομένα και γίνεται σύνοψη κύριων χαρακτηριστικών τους όπως επίσης κατανοούνται 

και οι μεταξύ τους σχέσεις. Συνηθίζεται να χρησιμοποιείται μιας πληθώρα στατιστικών 

και γραφημάτων, όπως για παράδειγμα ο μέσος όρος, μικρότερη και μεγαλύτερη τιμή, 

τα ενδοτεταρτημόρια και η τυπική απόκλιση. 

 

Όπως είναι αυτονόητο, μια προσεκτική αναγνώριση και επιλογή των πιο σχετικών 

μεταβλητών για τη διεξαγωγή της έρευνας και την ανάλυση των δεδομένων είναι αυτή 

που θα βοηθήσει στην ανακάλυψη χρήσιμων μοτίβων. Τα περισσότερα σετ δεδομένων 

περιλαμβάνουν ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα.  

Τα ποσοτικά διακρίνονται σε ασυνεχή ή διακριτά (discrete variables), είναι δηλαδή 

αυτά που παίρνουν ακέραιες τιμές και σε συνεχή (continuous variables), δηλαδή 

μπορούν να πάρουν όλες τις τιμές ενός διαστήματος πραγματικών αριθμών.  

Τα ποιοτικά δεδομένα διακρίνονται σε α)κατηγορικές μεταβλητές (nominal),των 

οποίων οι τιμές δεν μπορούν να συγκριθούν μεταξύ τους καθώς δεν διέπονται από την 

ιδιότητα της διάταξης-σειράς και β)σε μεταβλητές διάταξης (ordinal), των οποίων οι 

τιμές μπορούν να μπουν σε μια διάταξη και συνεπώς να συγκριθούν. 

 Έπειτα μπορούμε να αποκτήσουμε μια ιδέα για την κατανομή της κάθε μεταβλητής, 

ελέγχοντας τα περιγραφικά χαρακτηριστικά με τη μέθοδο describe. Αυτό έχει ως 
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αποτέλεσμα την απεικόνιση ενός πίνακα για καθένα από τα 23 

χαρακτηριστικά/μεταβλητές. Συγκεκριμένα απεικονίζονται ο αριθμός των τιμών για 

κάθε μεταβλητή, ο μέσος όρος, η τυπική απόκλιση, η ελάχιστη τιμή, η μέγιστη, το 

πρώτο τεταρτημόριο (25%), το δεύτερο και τρίτο τεταρτημόριο (50%) και το τέταρτο 

τεταρτημόριο(75%). Κύριος σκοπός της διερευνητικής ανάλυσης  λοιπόν είναι να 

κατανοήσουμε τα δεδομένα και να ανακαλύψουμε μοτίβα: 

full.describe() 

 
Εικόνα22:Περιγραφικά στατιστικά 

 

Με μια γρήγορη ματιά από την επισκόπηση των δεδομένων παρατηρούμε πως 

υπάρχουν ελλείπουσες τιμές, με τις οποίες θα ασχοληθούμε εκτενέστερα στην 

προεπεξεργασία ή αλλιώς καθαρισμό των δεδομένων,  καθώς η κλίμακα μέτρησης των 

τιμών της κάθε μεταβλητής διαφέρει από τις υπόλοιπες. Επιπλέον παρατηρούμε πως τα 

μουσικά χαρακτηριστικά (audio feauters) δεν παρουσιάζουν μεγάλες τυπικές 

αποκλίσεις, πέρα από τις μεταβλητές tf_mode(0.49), tf_tempo(28), 

tf_time_signature(0.44). Από τα περιγραφικά φαίνεται πως η δημοτικότητα των 

επιλεγμένων συγκροτημάτων, δεν ξεπερνά τον δείκτη 52/100. 

Το ίδιο ισχύει και για τη δημοτικότητα των τραγουδιών με το δείκτη να μην ξεπερνά 

επίσης τα 52/100. 
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4.1.Γραφική Ανάλυση 

Μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα την κατανομή των μεταβλητών με τα 

γραφήματα τους. Τα ιστογράμματα είναι γραφήματα τα οποία αποτυπώνουν την 

κατανομή μιας αριθμητικής τιμής, ομαδοποιώντας δεδομένα σε ομάδες (bins). Το ύψος 

της κάθε μπάρας αντιπροσωπεύει των αριθμό παρατηρήσεων ανά ομάδα.  

Απεικονίζουμε λοιπόν με ιστογράμματα την κατανομή των ποσοτικών 

μεταβλητών.full.hist(figsize=(25,25)) 

 
Εικόνα 23:Ιστογράμματα μεταβλητών 

 

Τα ιστογράμματα σε συνδυασμό με την εύρεση της ασυμμετρίας και της κύρτωσης μας 

βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα την κατανομή. 

Πράγματι με τη μέθοδο skew: 

 
Εικόνα 24:Μέθοδος εύρεσης ασυμμετρίας 
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και με τη μέθοδο kurtosis(): 

 
Εικόνα 25:Μέθοδος εύρεσης κύρτωσης 

 

Συνεπάγεται ο παρακάτω πίνακας για τις μεταβλητές: 

  Μεταβλητές skewnewss kurtosis είδος καμπύλης   

 

1 ar_popularity -0.59 -0.26  < 3 

περίπου συμμετρική, 

πλατύκυρτη 

2 tr_popularity 2.67 8.95   > 3 

θετική 

συμμετρία,λεπτόκυρτη 

3 al_total_tracks 3.40 17.51  > 3 

θετική 

συμμετρία,λεπτόκυρτη 

4 al_popularity 0.60 -0.42  < 3 

θετική συμμετρία, 

πλατύκυρτη 

5 ar_followers_total 1.85 3.61   > 3 

θετική 

συμμετρία,λεπτόκυρτη 

6 tr_duration_ms 15.88 474.84> 3 

θετική 

συμμετρία,λεπτόκυρτη 

7 tr_disc_number 3.40 13.38  > 3 

θετική 

συμμετρία,λεπτόκυρτη 

8 tf_danceability -0.22 -0.47  < 3 

περίπου συμμετρική, 

πλατύκυρτη 

9 tf_energy -0.34 -0.71  < 3 

αρνητική συμμετρία, 

πλατύκυρτη 

10 tf_loudness -1.18 2.53   < 3 

αρνητική 

συμμετρία,πλατυκυρτη 

11 tf_speechiness 3.79 18.72  > 3 

θετική 

συμμετρία,λεπτόκυρτη 

12 tf_acousticness 0.60 -1.0  < 3 

θετική 

συμμετρία,πλατύκυρτη 

13 tf_instrumentalness 1.58 0.85   < 3 

θετική 

συμμετρία,πλατύκυρτη 

14 tf_liveness 1.87 2.85<3 

θετική συμμετρία, περίπου 

μεσοκυρτη 

15 tf_valence 0.31 -1.02  < 3 

περίπου συμμετρική, 

πλατύκυρτη 

16 tf_tempo 0.44 0.04   < 3 

περίπου συμμετρική, 

πλατύκυρτη 
Πίνακας 3:Συμμετρία και κυρτότητα μεταβλητών 
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Δημιουργία νέων μεταβλητών 

Συνήθως μετά τον έλεγχο των κατανομών των μεταβλητών/χαρακτηριστικών ενός σετ 

δεδομένων, ακολουθεί ο έλεγχος της συσχέτισής τους. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης 

έρευνας, οι συσχετίσεις θα διερευνηθούν μετά τη δημιουργία των νέων μεταβλητών. 

Κρίνεται ορθό να εξεταστούν όλες οι μεταβλητές συνολικά, αυτές δηλαδή που 

προέρχονται απευθείας από τη βάση δεδομένων συνδυαστικά με όσες δημιουργήσαμε 

βάσει των ανεπεξέργαστων δεδομένων.  

 

Δημιουργία μεταβλητής  “language” 

Η βάση δεδομένων του Spotify δίνει ένα πλήθος μουσικών χαρακτηριστικών αλλά δεν 

δίνει καμία πληροφορία αναφορικά με τη γλώσσα του κάθε κομματιού (αγγλικά, 

ελληνικά κ.ο.κ.). Κρίθηκε λοιπόν άξιο διερεύνησης, η χειροκίνητη προσθήκη μιας 

τέτοιας μεταβλητής στο σετ δεδομένων, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για συσχέτιση 

με τις υπόλοιπες αλλά και για τη διερεύνηση της επιρροής που έχει σε αυτές.  

Δημιουργήθηκε ένα νέο dataframe με τη ονομασία new_features_added. 

Έπειτα χρησιμοποιώντας τη μέθοδο map δημιουργήθηκε μια λίστα με τα ονόματα των 

καλλιτεχνών/συγκροτημάτων.  

 

Εικόνα 26:Δημιουργία λίστας με τα ονόματα των συγκροτημάτων που μελετώνται 
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Στη συνέχεια προστέθηκε χειροκίνητα η γλώσσα για κάθε συγκρότημα/καλλιτέχνη. Οι 

τιμές περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα: 

Μεταβλητή language 

Τιμές μεταβλητής   

en αγγλική γλώσσα 

gr ελληνική γλώσσα 
Πίνακας 4: Γλώσσες ενδιαφέροντος 

 

 

Εικόνα 27: Χειροκίνητη εισαγωγή ένδειξης γλώσσας για κάθε συγκρότημα 

 

Έπειτα δημιουργήθηκε ένα λεξικό το οποίο περιλαμβάνει την αντιστοίχιση των 

καλλιτεχνών/συγκροτημάτων με τη γλώσσα. 

 

Εικόνα 28:Δημιουργία λεξικού 
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Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο map, προστέθηκε το συγκριμένο λεξικό (dictionary) στο 

σετ δεδομένων ως νέα μεταβλητή και δόθηκε η ονομασία language. 

Έπειτα ελέγχθηκαν το σύνολο των τιμών της νέας μεταβλητής. 

 
Εικόνα 29:Εισαγωγή της νέας μεταβλητής “language”,στο dataframe new_features_added 

 

Παρατηρούμε πως η νέα μεταβλητή έχει προστεθεί ως τελευταία στήλη του σετ 

δεδομένων. Επίσης συμπεραίνουμε ότι από τα 121 συγκροτήματα τα 41 έχουν 

κομμάτια στην αγγλική γλώσσα και τα 80 από αυτά στην ελληνική γλώσσα. 

Έπειτα δημιουργήθηκα δύο νέα dataframes με τις ονομασίες english και greek όπου 

βρίσκονται αντίστοιχα τα αγγλόφωνα και τα ελληνόφωνα κομμάτια, σε περίπτωση που 

θέλουμε να προβούμε σε περαιτέρω αναλύσεις. 

 

Εικόνα 30:Δημιουργία dataframe με την ονομασία english και με την ονομασία greek 
 

 

Δημιουργία μεταβλητής “lyrics” 

Κατά την παρατήρηση των δεδομένων ανακαλύφθηκε ότι δεν υπάρχει πληροφόρηση 

σχετικά με την ύπαρξη ή όχι στίχων σε κάθε κομμάτι. Η δημιουργία μιας τέτοιας 

μεταβλητής ενδεχομένως να αποκαλύψει επιπλέον πληροφορίες και μοτίβα. 

Διαβάζοντας τις πληροφορίες για τα μουσικά χαρακτηριστικά του Spotify, αναφέρεται 
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ότι τα κομμάτια που έχουν τιμές ορχηστρικότητας (instrumentalness) μεγαλύτερες από 

0.5, τείνουν να αντιπροσωπεύουν ορχηστρικά κομμάτια, δηλαδή όσα κομμάτια δεν 

έχουν στίχους. Με διάφορους πειραματισμούς, δοκιμές και επαληθεύσεις συμπεράναμε 

ότι αυτός ο δείκτης μόνος τους δεν αρκεί. Ένας πετυχημένος συνδυασμός απαιτεί τη 

χρήση και της μεταβλητής ομιλητικότητας (speechiness). 

Συγκεκριμένα για την εύρεση των τραγουδιών χωρίς στίχους χρησιμοποιήθηκαν ως 

φίλτρα τα εξής χαρακτηριστικά: 

tf_instrumentalness> 0.800 και ταυτόχρονα tf_speechiness<0.0400. 

Δημιουργήθηκε λοιπόν η λίστα με την ονομασία con,  η οποία χωρίζει το σετ 

δεδομένων σε 2 κατηγορίες. Επίσης δημιουργήθηκε η λίστα με την ονομασία out, η 

οποία αντιστοιχίζει τις φιλτραρισμένες κατηγορίες της λίστας con στα 2 στοιχεία της 

λίστας out, δηλαδή στην κατηγορία “no_lyrics” και “lyrics”. 

 

Εικόνα 31:Δημιουργία λίστας con και λίστας out 

 

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο select της βιβλιοθήκης Numpy, δημιουργείται μια 

συστοιχία η οποία ικανοποιεί τα κριτήρια. Αυτή  η συστοιχία αποθηκεύεται στη 

μεταβλητή result και έπειτα μετατρέπεται σε μονοδιάστατo πίνακα μέσω της μεθόδου 

series της βιβλιοθήκης pandas. 

 

Εικόνα 32:Δημιουργία Series. Οι παρατηρήσεις αντιστοιχίζονται με lyrics ή όχι. 
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Εικόνα 33:Εισαγωγή της νέας μεταβλητής “have lyrics” και έλεγχος μεγέθους του dataframe 

 

Δημιουργία μεταβλητής “tracks per artist” 

Η ανεπεξέργαστη μορφή δεδομένων (raw data) μας δίνει μόνο τον συνολικό αριθμό 

κομματιών ανά άλμπουμ. Για να βρούμε το συνολικό αριθμό τραγουδιών ανά 

συγκρότημα δημιουργούμε το pandas Series με την ονομασία z, ένα μονοδιάστατο 

δηλαδή array, στο οποίο με τη μέθοδο value_counts() αριθμείται το σύνολο των 

κομματιών. 

Έπειτα μετατρέπουμε το Series σε ένα λεξικό (dictionary) και με τη μέθοδο map το 

αντιστοιχίζουμε στο όνομα κάθε συγκροτήματος, δημιουργώντας ταυτόχρονα στο 

DataFrame μια καινούρια στήλη, τη μεταβλητή “tracks per artist”. 

 

 

Εικόνα 34:Δημιουργία μεταβλητής tracks_per_artist 
 

  

Συντελεστής συσχέτισης Pearson 

Η συσχέτιση μεταβλητών ή απλή γραμμική παλινδρόμηση μας δείχνει αν 2 αριθμητικές 

μεταβλητές είναι γραμμικά συσχετισμένες. Η ανάλυση συσχέτισης παρέχει 

πληροφορίες σχετικά με την ένταση και την κατεύθυνση της γραμμικής σχέσης μεταξύ 

δύο μεταβλητών.  

Ο συντελεστής συσχέτισης r του Pearson είναι ένας αριθμός ο οποίος μετρά την ένταση 

και την κατεύθυνση της γραμμικής συσχέτισης ανάμεσα σε δύο συνεχείς μεταβλητές. 
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Μπορεί να λάβει τιμές ανάμεσα στο -1 και στο 1 (Bruce et al., 2020). Η τιμή 1 

αντιπροσωπεύει μια τέλεια γραμμική σχέση, η τιμή 0 δείχνει ότι δεν υπάρχει γραμμική 

συσχέτιση και η τιμή -1 αποτυπώνει μια τέλεια αρνητική γραμμική συσχέτιση. Συνεπώς 

όσο πιο μακριά βρίσκεται ο r από το 0, τόσο πιο ισχυρή είναι η σχέση μεταξύ των 2 

μεταβλητών. 

Το πρόσημο του συντελεστή δείχνει το είδος το συσχέτισης. Εάν είναι θετικό, τότε όσο 

αυξάνεται μια μεταβλητή, τόσο τείνει να αυξάνει και η συσχετισμένη με αυτήν 

μεταβλητή.  

Το αντίθετο συμβαίνει όταν ο συντελεστής συσχέτισης r είναι αρνητικός. Αυτό 

σημαίνει ότι όσο αυξάνεται μια μεταβλητή, τόσο τείνει να μειώνεται η συσχετισμένη 

της. 

 

Πλέον αφού συνθέσαμε τις νέες μας μεταβλητές μπορούμε να προβούμε σε ανάλυση 

συσχέτισης των μεταβλητών του σετ δεδομένων χρησιμοποιώντας τη μέθοδο .corr() 

 

Εικόνα 35:Συσχετίσεις με συντελεστή Pearson 
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Οι συσχετίσεις μπορούν να αναπαρασταθούν μέσω ενός heatmap. 

 

Εικόνα 36:Δημιουργία heatmap συσχετίσεων Pearson 

 
 

 

Εικόνα 37:Απεικόνιση συσχετίσεων Pearson 
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Μία εναλλακτική οπτικοποίηση των συσχετίσεων είναι η εξής: 

 

Εικόνα 38: Οπτικοποίηση Pearson, β τρόπος 

 

Η ερμηνεία των συσχετίσεων των μεταβλητών μπορεί να γίνει με βάση τον ακόλουθο 

πίνακα: 

r Είδος συσχέτισης 

0.0-0.2 αδύναμη συσχέτιση 

0.2-0.4 ήπιας έντασης συσχέτιση 

0.4-0.6 μέτριας έντασης συσχέτιση 

0.6-0.8 ισχυρή συσχέτιση 

0.8-1.0 δυνατή συσχέτιση 
Πίνακας 5: Συντελεστής Pearson 

 

 

Συνοψίζουμε τις συσχετίσεις των μεταβλητών: 

  ar_popularity tr_popularity al_popularity tdanceability energy loudness explicit 

al_popularity 0.50 0.67           

ar_followers_total 0.75   0.47         

tf_valence       0.48 0.39 0.28   

tf_loudness         0.73     

tf_speechiness           0.73   

tf_acousticness         -0.67 -0.45   

Πίνακας 6: Υψηλότερες συσχετίσεις μεταβλητών 
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Με βάση λοιπόν τα δεδομένα μας τα εξαγόμενα συμπεράσματα είναι τα εξής: 

H ένταση (loudness) έχει την ίδια ισχυρή συσχέτιση (0.73) με την ομιλητικότητα 

(speechiness) και με την ενέργεια (energy). Με την ακουστικότητα (accousticness) έχει 

επίσης ισχυρή (-0.45) αλλά αρνητική συσχέτιση. 

 

Η ακουστικότητα (accousticness) έχει ισχυρή (-0.67) αλλά αρνητική συσχέτιση με την 

ενέργεια (energy), ενώ συσχετίζεται μετρίως (-0.45) και επίσης αρνητικά με την 

ένταση(loudness). 

 

Ο δείκτης διάθεσης (valence) έχει μέτρια έντασης συσχέτιση (0.48) με τη 

χορευτικότητα (danceability),  και ήπια συσχέτιση (0.39) με την ενέργεια(energy) 

καθώς και  με την ένταση(loudness) αντίστοιχα (0.29). 

 

Επιπλέον παρατηρείται ότι υπάρχει κάποια συσχέτιση (0.33) της ομιλητικότητας 

(speechiness) με την καταλληλότητα των στίχων των κομματιών (explicit). 

 

Η δημοτικότητα(ar_popularity) των καλλιτεχνών έχει ισχυρή συσχέτιση (0.75) με τους 

ακολούθους (ar_followers_total) και μέτρια έντασης συσχέτιση (0.50) με τη 

δημοτικότητα του άλμπουμ (al_popularity).  

 

Επίσης η δημοτικότητα του άλμπουμ (al_popularity) έχει ισχυρή συσχέτιση (0.67) με 

τη δημοτικότητα του κομματιού (tr_popularity). Τέλος η δημοτικότητα του άλμπουμ 

(al_popularity) έχει μέτριας έντασης συσχέτιση (0.47) με τους ακόλουθους του κάθε 

καλλιτέχνη (ar_followers_total). 

 

 

Αθροιστικά χαρακτηριστικά τραγουδιών 

Στο πλαίσιο της διερευνητικής ανάλυσης δεδομένων θεωρείται χρήσιμη η περαιτέρω 

εξήγηση των μουσικών χαρακτηριστικών (χορευτικότητα, ακουστικότητα), με επιπλέον 

γραφήματα. 

Αυτό επιτυγχάνεται με την αθροιστική συνάρτηση κατανομής. 

Ο άξονας των χ δείχνει τη μετρήσιμη ποσότητα που επιλέγουμε κάθε φορά, ενώ ο 

άξονας των y δείχνει το ποσοστό των παρατηρήσεων που έχουν μικρότερη τιμή από 

αυτήν της αντιστοιχιζόμενης τιμής χ. 
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Εικόνα 39: Καμπύλη χορευτικότητας 

 

Από την αθροιστική καμπύλη συχνότητας φαίνεται πως 60% των κομματιών έχουν 

χορευτικότητα (danceability) μικρότερη από 60%. 

 

 
Εικόνα 40: Καμπύλη δείκτη θετικότητας συναισθημάτων 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα παρατηρούμε πως υπάρχει μια γραμμική συσχέτιση των 

κομματιών με το δείκτη θετικότητας συναισθήματος που αποπνέουν. Το 50% των 

κομματιών προκαλούν θετική διάθεση, ενώ το 50% προκαλούν λιγότερο θετική 

διάθεση. 
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Εικόνα 41:Καμπύλη δημοτικότητας κομματιών 

 
Παρατηρούμε ότι το 60% των κομματιών έχουν δημοτικότητα μικρότερη του 60%. 

 

 
Εικόνα 42:Καμπύλη ακολούθων (followers) συγκροτημάτων 

 

Το μεγαλύτερο μέρος του σετ δεδομένων(80%) έχει λιγότερο από 20.000 followers. 
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Εικόνα 43:Καμπύλη ενέργειας 

 

Από την αθροιστική συνάρτηση κατανομής προκύπτει ότι μόνο 20% των κομματιών 

έχουν ενεργητικότητα πάνω από 80%. 

 

 
Εικόνα 44: Καμπύλη γλώσσας 

 

Αναφορικά με τη γλώσσα των κομματιών, αυτά έχουν κωδικοποιηθεί με δυαδική 

μεταβλητή, 0 για τα κομμάτια στα ελληνικά και 1 για τα κομμάτια στα αγγλικά. 

Παρατηρούμε ότι τα περισσότερα κομμάτια, περίπου δηλαδή το 70%,  είναι ελληνικά. 
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Επιπλέον ακατάλληλο μουσικό περιεχόμενο περιέχει μόνο ένα μικρό μέρος των 

κομματιών, λιγότερο από το 20% του συνόλου: 

 
Εικόνα 45:Δείκτης καταλληλότητας μουσικού περιεχομένου 

 

Τέλος έχει ενδιαφέρον να απεικονίσουμε τις αθροιστικές συναρτήσεις σε ένα ενιαίο 

διάγραμμα(ECDF- Empirical Cumulative Distribution Function) Δημιουργούμε μια 

συνάρτηση ecdf: 

 

Εικόνα 46: Δημιουργίας συνάρτησης καμπυλών αθροιστικής συχνότητας 
 

Έπειτα δημιουργούμε το γράφημα που απεικονίζει τις αθροιστικές συναρτήσεις για τα 

μουσικά χαρακτηριστικά valence, energy, danceability, instrumentalness, 

acousticness,speechiness: 
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Εικόνα 47:Κώδικας για τη σύγκριση του συνόλου των αθροιστικών συχνοτήτων 

 

 

Εικόνα 48: Διαγραμματική απεικόνιση συνόλου αθροιστικών συχνοτήτων 
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5.Προεπεξεργασία δεδομένων (data preprocessing) και καθαρισμός των 

δεδομένων (data cleaning) 

Η προεπεξεργασία δεδομένων είναι το στάδιο του εντοπισμού και της διόρθωσης ή 

διαγραφής των εγγραφών που περιλαμβάνουν δεδομένα τα οποία είτε είναι ανακριβή, 

είτε ελλιπή, καθιστώντας τα ακατάλληλα για ανάλυση.  Σκοπός της προεπεξεργασίας 

είναι η βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων. Ο καθαρισμός τους από περιττά 

στοιχεία, αποτελεί κομμάτι της διαδικασίας αυτής. 

Σύμφωνα με τους Llyas and Chu (2019), o καθαρισμός των δεδομένων αναφέρεται σε 

όλων των ειδών τις διαδικασίες και δραστηριότητες που αποσκοπούν στον εντοπισμό 

και διόρθωση των σφαλμάτων στα δεδομένα. Όπως αναφέρεται στις περισσότερες 

βιβλιογραφίες περίπου 80% του χρόνου δαπανάται για τη διαδικασία αυτή και μόνο το 

20% αφορά την ανάλυση (Loo and Jonge ,2018). Αυτή η βιβλιογραφική αναφορά 

αποτέλεσε και εμπειρική παραδοχή κατά τη διαδικασία της συγκεκριμένης έρευνας.  

Τόσο η διαδικασία κατανόησης των συλλεχθέντων μεταβλητών, όσο και η επιλογή των 

σημαντικότερων από αυτές για τη δημιουργία του σετ δεδομένων, το οποίο 

χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα, αποτελέσαν τα πρώτα στάδια προεπεξεργασίας, στα 

οποία αναφερθήκαμε ήδη στην αρχή της έρευνας.  Η διαγραφή των μεταβλητών που 

είτε επαναλαμβάνονται στο σετ, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται διπλοεγγραφές, είτε 

η ύπαρξη τους δεν συνεισφέρει στους στόχους της εν λόγω έρευνας, θα ήταν ορθότερο 

να γίνει σε αυτό το στάδιο, δηλαδή αυτό της προεπεξεργασίας των δεδομένων, αλλά 

επιλέχθηκε να γίνει στα αρχικά στάδια, προκειμένου να δημιουργηθεί μια ευανάγνωστη 

και περισσότερο λειτουργική βάση των δεδομένων. 

Επιπλέον αξίζει να τονιστεί πως ένα ακόμη κομμάτι της προεπεξεργασίας και 

καθαρισμού των δεδομένων έγινε κατά τη διαδικασία συλλογής των δεδομένων. Όπως 

αναφέρθηκε και στην αρχή την ανάλυσης, το τελικό σετ δεδομένων είναι αποτέλεσμα 

συγκερασμού πολλών μικρότερων με την μορφή csv αρχείων. Ο συνδυασμός τους των 

αρχείων αυτών δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί επιτυχώς χωρίς την χρήση της 

μεθόδου drop. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύχθηκε η δημιουργία διπλότυπων εγγραφών. 

 

Διαχείριση ελλειπουσών τιμών: 

Κατά την διερευνητική ανάλυση, παρατηρήθηκε ότι στο σετ δεδομένων περιέχονται 

ελλείπουσες τιμές. Ένας από τους τρόπους αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος είναι 

η διαγραφή τους. Αρκετές φορές όμως προτιμάται αντί της διαγραφής, η συμπλήρωσή 
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τους, διότι με αυτό τον τρόπο διατηρείται ακέραιο το μέγεθος του σετ των δεδομένων 

(VanderPlas, 2016). Στη συγκεκριμένη έρευνα θα μας απασχολήσει μόνο η 

συμπλήρωση των τιμών που αφορούν τα αριθμητικά δεδομένα. Ένας από τους 

αποτελεσματικότερους τρόπους χειρισμού της συμπλήρωσης των ελλειπουσών τιμών 

είναι να χρησιμοποιηθεί η διάμεσος της στήλης στην οποία ανήκουν. Με τη χρήση της 

διαμέσου διασφαλίζεται η «ανοχή» στις ακραίες τιμές (Wes, 2012). Όπως αναφέρεται 

και εκτενέστερα στη συνέχεια της έρευνας, παρατηρούνται ακραίες τιμές, οι οποίες δεν 

γίνεται να παραληφθούν καθώς δεν θεωρούνται “λάθη”. Αυτή η παραδοχή, καθιστά τη 

μέθοδο της διαμέσου ιδανική.  

Δημιουργήθηκε λοιπόν ένα νέο σετ δεδομένων (norm) το οποίο περιλαμβάνει μόνο τις 

μεταβλητές που εμπεριέχουν αριθμητικές τιμές: 

 

Εικόνα 49:Επιλογή ποσοτικών μεταβλητών για την διαδικασία της κανονικοποίησης 

 

Παρατηρούμε ότι οι εγγραφές παραμένουν όπως το αρχικό σετ δεδομένων (14.177) ενώ 

οι στήλες/χαρακτηριστικά γνωρίσματα, συμπεριλαμβανομένων και των 

νεοδημιουργηθέντων στηλών ανέρχονται στις 21. 

Με τη μέθοδο isnull().sum. ελέγχουμε το σύνολο των ελλιπουσών τιμών, οι οποίες 

ανέρχονται στις 4.244 

 

Εικόνα 50:Εξακρίβωση ελλειπουσών μεταβλητών 

 

Εφαρμόζοντας τη διάμεσο (median) με τη μέθοδο fillna, συμπληρώνουμε τις 

ελλείπουσες τιμές και ελέγχουμε ξανά το σετ δεδομένων με την ονομασία norm, 

προκειμένου να διαπιστωθεί ότι έχει πραγματοποιηθεί η συμπλήρωση των κενών τιμών 

με τον επιθυμητό τρόπο. 
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Εικόνα 51:Εξακρίβωση συμπλήρωσης ελλειπουσών τιμών 

 
 

Ακραίες τιμές 

Συνήθως, μετά την αντιμετώπιση των ελλειπουσών τιμών ακολουθεί το στάδιο της 

επεξεργασίας των ακραίων τιμών. Ο καλύτερος τρόπος εντοπισμού ακραίων τιμών 

είναι μέσω των θηκογραμμάτων (Wes,2012). 

 

Εικόνα 52:θηκόγραμμα συνολικού αριθμού κομματιών, ακολούθων και δημοφιλίας 

 

 

Εικόνα 53:θηκόγραμμα χορευτικότητας, ορχηστρικότητας, ζωντανής ηχογράφησης 

 

Στην περίπτωση μας παρατηρούνται ακραίες τιμές στις μεταβλητές/στήλες: 

al_total_tracks, ar_followers_total, al_popularity, tf_danceability, tf_instrumentalness, 

tf_liveness. 

 

Κατά την εφαρμογή όμως των τεχνικών της επιστήμης των δεδομένων είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση να ερευνήσουμε αν αυτές οι τιμές προκύπτουν από σφάλμα 

κατά τη συλλογή τους ή αποτελούν ένδειξη της απόκλισης των δεδομένων.  
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 Όπως διαπιστώθηκε, οι τιμές που εμφανίζονται ως ακραίες αφορούν όντως ένδειξη της 

απόκλισης των δεδομένων και συνεπώς δεν μπορούν να αγνοηθούν. Για παράδειγμα ο 

μέσος όρος του αριθμού των κομματιών που συμπεριλαμβάνονται σε ένα δίσκο είναι 

14. 

Από τη μέθοδο describe παρατηρούμε ότι όντως υπάρχουν ακραίες τιμές. 

 

 

Εικόνα 54:Εντοπισμός ακραίων τιμών 

 

Οι τιμές αυτές επαληθεύτηκαν μέσω του διαδικτύου και απεικονίζουν όντως την 

πραγματικότητα. Για παράδειγμα βλέπουμε πως η max τιμή για το σύνολο των 

κομματιών είναι 200 κομμάτια. Αυτό δικαιολογείται, καθώς αφορά δισκογραφικές 

συλλογές, οι οποίες συνήθως συμπεριλαμβάνουν πλήθος διαφορετικών καλλιτεχνών ή 

ένα μεγάλο μέρος της δισκογραφικής δουλειάς ενός μόνο καλλιτέχνη, με αποτέλεσμα 

το συνολικό πλήθος των τραγουδιών να ξεπερνά το μέσο όρο ενός άλμπουμ. 

 

Κλίμακα μέτρησης: 

Όπως στις περισσότερες αναλύσεις δεδομένων , έτσι και στη συγκεκριμένη έρευνα 

παρατηρείται ότι τα δεδομένα έχουν διαφορετικές κλίμακες μέτρησης και συνεπώς 

διαφορετικό εύρος τιμών. 
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Για να μετατρέψουμε τις ποσοτικές τιμές στην ίδια κλίμακα μέτρησης, θα πρέπει να 

χρησιμοποιήσουμε είτε τη μέθοδο της κανονικοποίησης-zscore (standardization), είτε 

τη μέθοδο της ομαλοποίησης (normalization ή min-max normalization). 

 

 

Κανονικοποίηση (standardization) VS Ομαλοποίηση (normalization). 

Η κανονικοποίηση είναι μια τεχνική μετατροπής των τιμών των μεταβλητών σε τιμές 

ίδιας κλίμακας, η οποία λαμβάνει υπόψιν την τυπική απόκλιση. Με αυτό τον τρόπο 

περιορίζεται η επίδραση των ακραίων τιμών, ενώ οι τιμές συγκεντρώνονται γύρω από 

το μέσο όρο. Ο μέσος όρος των τιμών συγκεντρώνεται γύρω από το 0 ενώ η τυπική 

κατανομή ισούται με 1. 

 

Η κανονικοποίηση (standardization) των τιμών είναι σημαντική προκειμένου να 

καταστεί δυνατή η σύγκριση των διαφορετικών μονάδων των μεταβλητών. Επιπλέον 

αποτελεί ένα σημαντικό προαπαιτούμενο για αρκετούς αλγόριθμους μηχανικής 

μάθησης. 

Ένας μεταξύ αυτών, ο οποίος προϋποθέτει την κανονικοποίηση των δεδομένων, είναι 

αυτός της ανάλυση σε συστάδες (cluster analysis) και θα χρησιμοποιηθεί μετέπειτα 

στην έρευνα ως τεχνική της εξόρυξης δεδομένων. 

 

Εξάλλου σύμφωνα με τις τεχνικές εξόρυξης δεδομένων, το μοντέλο το οποίο 

χρησιμοποιεί γραμμικές μετρικές ή ενεργεί σε ένα γραμμικό χώρο όπως αυτό των        

k-nearest neighbors, γραμμική παλινδρόμηση ή k means clustering, υποθέτει ότι τα 

δεδομένα και τα γνωρίσματα με τα οποία τροφοδοτείται από τον αναλυτή, είναι 

σχετισμένα με ένα γραμμικό τρόπο ή ότι μπορούν να μετρηθούν με κάποια γραμμικό 

τρόπο.   

 

Μια εναλλακτική μέθοδος για τη μετατροπή των τιμών των μεταβλητών σε μια ενιαία 

κλίμακα, είναι αυτή της ομαλοποίησης (normalization). Οι τιμές μετατρέπονται με 

τέτοιο τρόπο, ώστε να κυμαίνονται από το 0 εως το 1. Με αυτή τη μέθοδο δεν αλλάζει 

η κατανομή των τιμών και εξαιτίας των μειωμένων τυπικών αποκλίσεων, η επίδραση 

των ακραίων τιμών είναι ακόμη μεγαλύτερη. Αυτός είναι και ο λόγος που πριν την 

χρησιμοποίηση της συγκεκριμένης τεχνικής πρέπει οπωσδήποτε να προηγηθεί κάποια 

τεχνική διαχείρισης των ακραίων τιμών. 
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 Ο μετασχηματισμός των τιμών είναι προαπαιτούμενο για να μπορέσουν να 

χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα σε αλγόριθμους μηχανικής μάθησης. 

 Ο μετασχηματισμός μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με κανονικοποίηση είτε με 

ομαλοποίηση των τιμών. 

Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας επιλέχθηκε η μέθοδος της κανονικοποίησης 

(standardization), καθώς παίζει σημαντικό ρόλο στη σύγκριση ομοιοτήτων μέσω των 

μετρικών που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση συστάδων. 

Επιπλέον θεωρείται προτιμότερη μέθοδος για τη διεξαγωγή της Ανάλυσης Κύριων 

Συνιστωσών, όπως αποκαλείται η Principal Component Analysis  και η οποία από εδώ 

και στο εξής θα αναφέρεται ως PCA. Στη μέθοδο αυτή , την οποία θα αναλύσουμε 

εκτενέστερα στη συνέχεια καθώς γίνεται εφαρμογή τα στο σετ δεδομένων, η 

κανονικοποίηση δρα καταλυτικά, διότι ενδιαφερόμαστε για τους παραγοντικούς άξονες 

που μεγιστοποιούν τη διακύμανση. 

Αφού λοιπόν κατανοήσουμε τα δεδομένα, τη δομή τους, τους τύπους τους και τη 

σημασία τους στο συγκεκριμένο πλαίσιο, επιλέγουμε τη διάμεσο ως μέθοδο 

συμπλήρωσης των ελλειπουσών τιμών και προχωρούμε στο μετασχηματισμό του σετ 

δεδομένων με την κανονικοποίηση ώστε τα δεδομένα να έχουν μια ενιαία κλίμακα 

μέτρησης. 

 Όπως παρατηρήσαμε και προηγουμένως τα αρχικά δεδομένα έχουν διαφορετικές 

διακυμάνσεις και αποκλίσεις όπως και διαφορετικές κλίμακες μέτρησης. Προβαίνουμε 

στη διόρθωση μέσω της κανονικοποίησης. 

Δημιουργείται ένα καινούριο σετ δεδομένων με την ονομασία norm και επιλέγονται 

μόνο οι ποσοτικές μεταβλητές, καθώς είναι αυτές που μας ενδιαφέρουν. 

 

Εικόνα 55:Δημιουργία του σετ δεδομένων norm, προς κανονικοποίηση 

 

Ελέγχεται το σχήμα του νέου σετ δεδομένων: 

 

Εικόνα 56:Έλεγχος μεγέθους του norm 
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Ελέγχεται η ύπαρξη ελλειπουσών τιμών: 

 

Εικόνα 57:έλεγχος ελλειπουσών τιμών 

 

Οι συνολικές ελλείπουσες τιμές είναι 4.244 αλλά στην πραγματικότητα, οι τιμές για τις 

οποίες ενδιαφερόμαστε είναι μόνο οι ποσοτικές, που αντιστοιχούν τις 220 τιμές. Για τη 

συμπλήρωση των τιμών χρησιμοποιούμε τη διάμεσο με τη μέθοδο fillna.median() και 

επιτυγχάνουμε την επιθυμητή συμπλήρωση: 

 

Εικόνα 58:Συμπλήρωση τιμών με τη μέθοδο της διαμέσου 

 

Γίνεται επαλήθευση της συμπλήρωσης των τιμών: 

 

Εικόνα 59:Έλεγχος επιτυχούς συμπλήρωσης ελλειπουσών τιμών 

 

Έπειτα ακολουθεί ένας τυπικός έλεγχος της μέσης τιμής, της τυπικής απόκλισης αλλά 

και της διακύμανσης των ποσοτικών δεδομένων που επιλέχθηκαν στο νέο σετ 

δεδομένων με την ονομασία norm προτού προβούμε στην κανονικοποίησή τους. 
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Εικόνα 60: Έλεγχος μέσου όρου, τυπικής απόκλισης, διακύμανσης πριν την κανονικοποίηση 

 

Γίνεται η κανονικοποίηση μέσω της μεθόδου apply: 

 

Εικόνα 61:Κανονικοποίηση του σετ norm με τη μέθοδο apply 

 

Γίνεται εποπτικός έλεγχος των κανονικοποιημένων δεδομένων: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βλέπουμε πλέον ότι οι τιμές της τυπικής απόκλισης και της διακύμανσης είναι 1 ενώ οι 

τιμές του μέσου όρου κυμαίνονται γύρω στο 0. 

Συνοψίζοντας προχωρήσαμε στην προεπεξεργασία και τον καθαρισμό των δεδομένων 

με τις εξής ενέργειες: 

 Διαγραφή μεταβλητών με περιττά για τη διεξαγωγή της έρευνας δεδομένα 

 Συμπλήρωση των ελλειπουσών τιμών 

 Κανονικοποίηση των ποσοτικών δεδομένων 

 Επανέλεγχος του κανονικοποιημένου σετ δεδομένων 

Εικόνα 62:Έλεγχος μέσης τιμής, τυπικής απόκλισης, διακύμανσης μετά την κανονικοποίηση 
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6.Ανάλυση δεδομένων 

Ένας από τους στόχους της έρευνας, είναι η ανάλυση των μουσικών χαρακτηριστικών, 

των ελληνικών συγκροτημάτων που ανήκουν κυρίως στο χώρο της ροκ μουσικής 

σκηνής και που δραστηριοποιήθηκαν τα τελευταία 40 χρόνια. 

 

 Για την ανακάλυψη μοτίβων και συσχετίσεων, θεωρήθηκε σκόπιμο, το σετ δεδομένων 

να διασπαστεί σε τέσσερα επιμέρους σετ, ένα για κάθε δεκαετία.  

 

Το πρώτο σετ θα περιλαμβάνει τις χρονιές από το 1980 εως το 1989, το δεύτερο σετ τις 

χρονιές από το 1990-1999, το τρίτο τις χρονιές από το 2000-2009 και το τέταρτο σετ, 

τις χρονιές από το 2010-2019. 

 

Θα γίνει σύγκριση των μουσικών χαρακτηριστικών προκειμένου να δούμε πως 

εξελίσσονται τα μουσικά χαρακτηριστικά στη διάρκεια των χρόνων. 

Η απεικόνισή τους καθιστά ευκολότερη την αντίληψη της μεταβολής αυτών. 

 

Δημιουργούμε το σετ δεδομένων με την ονομασία dok, το οποίο είναι αντίγραφο του 

αρχικού σετ δεδομένων με την ονομασία full. Ο λόγος που γίνεται η εξής ενέργεια, 

αυτή δηλαδή της δημιουργίας νέου σετ δεδομένων από το αρχικό, είναι να εξαλειφθεί ο 

κίνδυνος, να επηρεαστεί το αρχικό σετ. Προβάλλονται κυρίως λόγοι εργονομίας, μιας 

και στην πραγματικότητα το αρχικό ενιαίο σετ, το οποίο συλλέχθηκε από το API του 

Spotify και καταγράφηκε ως csv αρχείο (full.csv) δεν μπορεί να τροποποιηθεί. Οι 

αλλαγές όμως που γίνονται στο περιβάλλον του Jupyter Notebook κατά την 

επεξεργασία του κώδικα, ενδεχομένως να επηρεάσουν και να τροποποιήσουν το 

μεταφορτωμένο αρχικό αρχείο full, γεγονός που θα δυσχεραίνει την πορεία της 

έρευνας. 

 

Εικόνα 63:Διαχωρισμός του σετ δεδομένων σε 4 δεκαετίες 
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Στη συνέχεια αφού χωρίσουμε το σετ σε 4 δεκαετίες δημιουργούμε ένα διάγραμμα το 

οποίο απεικονίζει όλα τα μετρήσιμα μουσικά χαρακτηριστικά  ανα δεκαετία. 

 

Εικόνα 64:Κώδικας διαχωρισμού του σετ δεδομένων σε 4 δεκαετίες 

 

 

Εικόνα 65:Εικόνα δεκαετιών 1980-1999 

 

 

Εικόνα 66:Δεκαετίες 2000-2019 
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Έπειτα αν θελήσουμε να δούμε με ακρίβεια τη μεταβολή των μουσικών 

χαρακτηριστικών κατά τη διάρκεια των 40 χρόνων, κατασκευάζουμε ένα καινούριο 

DataFrame με την ονομασία full_period το οποίο περιλαμβάνει τη μέση τιμή για κάθε 

μουσικό χαρακτηριστικό γνώρισμα: 

 

Εικόνα 67:Ενοποίηση των 4 δεκαετιών σε ένα ενιαίο σετ με ονομασία full_period 

 

 

Εικόνα 68:Απεικόνιση των χαρακτηριστικών των 4 δεκαετιών 

 
 

Συμπεραίνονται τα εξής: 

 

Δεκαετίες 1980 στην 1999: 

 Παρατηρείται μια αύξηση του συνολικού αριθμού των κομματιών (al_total_tracks) που 

συμπεριλαμβάνονται σε κάθε άλμπουμ, όπως επίσης και αύξησης της ενεργητικότητας 

(tf_energy) των τραγουδιών. Επιπλέον παρατηρείται μια μικρή αύξηση των κομματιών 

των οποίων οι στίχοι είναι στα αγγλικά (lang_enc), ενώ ο δείκτης θετικών 

συναισθημάτων (tf_valence) παρουσιάζει μια μικρή πτώση. 
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Δεκαετίες 2000 στην 2019: 

Παρατηρείται επίσης μια αύξηση του συνολικού αριθμού των κομματιών 

(al_total_tracks) που συμπεριλαμβάνονται σε κάθε άλμπουμ. Τα κομμάτια γίνονται πιο 

χορευτικά (tf_danceability) και πιο ενεργητικά (tf_energy). Ο δείκτης θετικότητας 

συναισθήματος (tf_valence) μειώνεται, ενώ αυξάνονται τα κομμάτια που έχουν ως 

στίχους την αγγλική γλώσσα. Επίσης αυξάνονται τα κομμάτια των οποίων το 

περιεχόμενο είναι ακατάλληλο για ανηλίκους (tr_explicit). 

 

Γενικότερα: 

Παρατηρείται μια διαρκώς μειούμενη τάση του χαρακτηριστικού της θετικότητας 

(tf_valence). Δηλαδή, τα κομμάτια τείνουν να αποπνέουν όλο και λιγότερα θετικά 

συναισθήματα, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται και η τιμή της ακουστικότητας 

(tf_acousticness). Όπως είδαμε και προηγουμένως στην ανάλυση του Pearson, υπήρχε 

αρνητική συσχέτιση της ακουστικότητας με την ενεργητικότητα (-0.67). Αυτό 

επαληθεύεται και παρατηρούμε ότι τα κομμάτια στο τέλος της δεκαετίας του 2010 

γίνονται πολύ πιο ενεργητικά από ότι στη δεκαετία του 1980. 

Επίσης παρατηρείται πως αυξάνεται η δημιουργία κομματιών με στίχους στην αγγλική 

γλώσσα. 

Τέλος οι δεκαετίες του 1980 και του 2010 παρουσιάζουν αύξηση του φαινομένου της 

χρήσης στίχων (tr_explicit) που κάνουν τα κομμάτια ακατάλληλα για ανηλίκους, ενώ 

τις δεκαετίες 1990 και 2000 παρατηρείται ύφεση της συγκεκριμένης τάσης. 

Τα ανωτέρω συμπεράσματα μπορούμε να τα απεικονίσουμε αναλυτικότερα 

παρουσιάζοντας καθένα από τα μουσικά χαρακτηριστικά ξεχωριστά. 

Δημιουργούμε ένα καινούριο DataFrame αντίγραφο του αρχικού, με την ονομασία dok. 

Έπειτα για να δούμε την χρονική εξέλιξη των γνωρισμάτων, θέτουμε ως σημείο 

αναφοράς (index) του DataFrame την ημερομηνία κυκλοφορίας των δίσκων κάθε 

συγκροτήματος. Θεωρείται η καλύτερη προσέγγιση  για το χρονικό προσδιορισμό, 

αφού δεν προκύπτει από κάποιο άλλο στοιχείο η  αποτύπωση της χρονική διάρκειας 

των 40 ετών που επιλέξαμε να αναλύσουμε (δεκαετίες 1980-2020). 

 

Εικόνα 69:Επανακαθορισμός του index βάσει της ημερομηνίας άλμπουμ 
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Αρχικά παρατηρούμε την εξέλιξη της χορευτικότητας (danceability) των κομματιών. 

Παρατηρούμε ότι περίπου από το 2005 και μετά, τα κομμάτια παρουσιάζουν 

σταθερότητα αναφορικά με τη χορευτικότητά τους, με μικρότερο εύρος τιμών ,ενώ η 

γενικότερη τάση του χαρακτηριστικού αυτού βαίνει μειούμενη. 

 

Εικόνα 70:Κώδικας απεικόνισης χορευτικότητας 1980-2019 

 

 

Εικόνα 71:Απεικόνιση χορευτικότητας 1980-2019 

 

Έπειτα παρατηρούμε την ενέργειά τους. Ως το 2005 περίπου, τα κομμάτια είχαν 

λιγότερη ενέργεια (energy), ενώ από το 2010 και μετά το χαρακτηριστικό αυτό τείνει 

να αυξάνεται δίχως μεγάλες διακυμάνσεις. 
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Εικόνα 72:Απεικόνιση ενέργειας 1980-2019 

 

Αντιστοίχως η ακουστικότητα των τραγουδιών από το 2009 και μετά, βαίνει μειούμενη 

εώς και το 2019 όπου τα επιλεγμένα συγκροτήματα παύουν να έχουν τόσο μεγάλη 

ακουστικότητα (acousticness) στα κομμάτια. 

 

Εικόνα 73:Απεικόνιση ακουστικότητας 1980-2019 

 

Αφού παρατηρήσαμε τα σημαντικότερα μουσικά χαρακτηριστικά των κομματιών και 

την εξέλιξή τους στο χρόνο θα προχωρήσουμε σε περαιτέρω ανάλυση μερικών από 

αυτά όπως επίσης και σε ad hoc ερωτήματα. 
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Πέρα του χρονικού διαχωρισμού του σετ δεδομένων σε τέσσερις διαφορετικές 

χρονολογίες (δεκαετίες 1980-2010), έχει ενδιαφέρον να συγκρίνουμε τα μουσικά 

γνωρίσματα με περαιτέρω διαχωρίσεις του σετ δεδομένων. 

Μπορούμε να παρατηρήσουμε τα μουσικά χαρακτηριστικά των συγκροτημάτων που 

έχουν συνολικά περισσότερα κομμάτια και να τα συγκρίνουμε με τα συγκροτήματα που 

έχουν λιγότερα κομμάτια σε σύνολο. 

Για να προβούμε σε αυτό το διαχωρισμό, υπολογίζουμε τη διάμεσο της μεταβλητής 

“tracks per artist” που δημιουργήσαμε προηγουμένως: 

 

Εικόνα 74:Εύρεση διάμεσου για το σύνολο των τραγουδιών ανά καλλιτέχνη 

 

Έπειτα φιλτράρουμε το αρχικό σετ δεδομένων και δημιουργούμε τα dataframes 

δεδομένων με ονομασίες lower και over, τα οποία περιέχουν αντίστοιχα λιγότερα και 

περισσότερα κομμάτια από τη διάμεσο: 

 

Εικόνα 75:Δημιουργία των δύο dataframe lower και over 
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Ενώνουμε με τη μέθοδο concat τα δύο σετ δεδομένων και συγκρίνουμε τους μέσους 

όρους αυτών: 

 

Εικόνα 76:Μέθοδος concat, σύγκριση μέσων όρων 

 

Παρατηρούμε ότι τα συγκροτήματα που έχουν περισσότερα κομμάτια, παρουσιάζουν 

και μεγαλύτερη δημοφιλία κατά περίπου 43% (δείκτης 0,33 έναντι του 0,23) ενώ η 

ακουστικότητά τους αυξάνεται κατά περίπου 62% (0,42 έναντι του 0,26). Η 

ενεργητικότητά τους μειώνεται κατά 18,5% (0,64 έναντι 0,54), ενώ η ορχηστρικότητά 

τους μειώνεται κατά 67%. 
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7.Ad hoc ερωτήματα 

Αφορμή της έρευνας είναι η απουσία ανάλυσης των μουσικών χαρακτηριστικών 

ελληνικών συγκροτημάτων. Μέχρι τώρα πραγματοποιήθηκε η μελέτη της διαμόρφωσής 

των χαρακτηριστικών αυτών, τα τελευταία 40 χρόνια. Η διερεύνηση αυτή 

συμπληρώνεται εκτενέστερα με τη πραγματοποίηση ad hoc ερωτημάτων. 

 

Τα ad hoc ερωτήματα που θα πραγματοποιηθούν, μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο 

κατηγορίες.  

Η πρώτη κατηγορία αφορά την εξέτασή των μουσικών χαρακτηριστικών μέσα από το 

πρίσμα του συνόλου των συγκροτημάτων, ενώ η δεύτερη πραγματοποιεί αναλύσεις 

μέσα από το συνολικό πλήθος όλων των κομματιών του σετ δεδομένων.  

 

Α ΜΕΡΟΣ 

Ανάλυση μουσικών χαρακτηριστικών βάσει συγκροτημάτων 

 

10 κορυφαία συγκροτήματα αναφορικά με τα θετικά συναισθήματα που 

προκαλούν. 

Εξετάζοντας το valence, το οποίο αποτελεί τον δείκτη που δείχνει το βαθμό θετικών 

συναισθημάτων που προκαλεί ένα συγκρότημα, μπορούμε να βρούμε την κατάταξη των 

δέκα συγκροτημάτων που προκαλούν τα πιο θετικά συναισθήματα. 

Φιλτράρουμε το σετ δεδομένων βάσει της μεταβλητής tf_valence, ενώ 

κατηγοριοποιούμε με κριτήριο το όνομα του συγκροτήματος (ar_name), της μεθόδου 

group by.   

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο transform, σε συνδυασμό με τη μέση τιμή (mean), 

βρίσκουμε τη μέση τιμή που προκύπτει από το σύνολο των κομματιών του 

συγκροτήματος για το χαρακτηριστικό της θετικότητας (tf_valence). 

Έπειτα δημιουργούμε ένα καινούριο dataframe με την ονομασία positive.  

Με τη μέθοδο drop_duplicates καταργούμε τις διπλοεγγραφές, προκειμένου να μην 

εμφανίζονται όλα τα κομμάτια του συγκροτήματος παρά μόνο ένα, αφού ο 

υπολογισμένος μέσος όρος είναι ίδιος για όλα τα κομμάτια. 
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Εικόνα 77:Εύρεση μέσου όρου και κατάργηση διπλοεγγραφών 

 
 

Με τη χρησιμοποίηση της μεθόδου head, παρατηρήσαμε ότι οι δέκα πρώτες 

παρατηρήσεις έχουν τιμή για το valence μεγαλύτερο από 0.62. 

Οπότε φιλτράρουμε με τη μέθοδο .loc  προκειμένου το καινούριο σετ δεδομένων να 

περιέχει μόνο τα 10 συγκροτήματα που αποπνέουν τα θετικότερα συναισθήματα: 

 

Εικόνα 78:Χρήση της μεθόδου loc για φιλτράρισμα με την τιμή ενδιαφέροντος 

 

Έπειτα μπορούμε να παρατηρήσουμε το αποτέλεσμα σε μορφή ραβδογράμματος: 

 

Εικόνα 79:Δέκα κορυφαία συγκροτήματα βάσει θετικότητας 
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Το ίδιο αποτέλεσμα μπορούμε να το δούμε και με μια διαφορετική οπτικοποίηση: 

 

Εικόνα 80:Γραμμικό διάγραμμα θετικότητας 

 

 

10 κορυφαία συγκροτήματα αναφορικά με την ενέργειά τους. 

Επαναλαμβάνουμε ακριβώς την προηγουμένη διαδικασία χρησιμοποιώντας τα 

αντίστοιχα κριτήρια για φιλτράρισμα και κατηγοριοποίηση των δεδομένων βάσει του 

χαρακτηριστικού tf_energy: 

 

Εικόνα 81:Δέκα κορυφαία συγκροτήματα βάσει ενέργειας 
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Εικόνα 82:Γραμμικό διάγραμμα ενέργειας 

 

10 κορυφαία συγκροτήματα με γρήγορο ρυθμό: 

Επαναλαμβάνουμε ακριβώς την προηγουμένη διαδικασία χρησιμοποιώντας τα 

αντίστοιχα κριτήρια για φιλτράρισμα και κατηγοριοποίηση των δεδομένων βάσει του 

χαρακτηριστικού tf_tempo: 

 

 

Εικόνα 83:Δέκα κορυφαία συγκροτήματα με γρήγορο ρυθμό 
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20 Δημοφιλέστερα συγκροτήματα: 

Βρίσκουμε τα είκοσι πιο δημοφιλή συγκροτήματα 

 

Εικόνα 84:Είκοσι πιο δημοφιλή συγκροτήματα 

 

 

Όπως αναφέραμε και στην αρχή της ενότητας που αφορά την περιγραφή και ανάλυση 

του κώδικα, η βάση δεδομένων του Spotify, μας παρέχει ένα μουσικό χαρακτηριστικό 

που αφορά τη δημοφιλία (popularity) των συγκροτημάτων.  

To χαρακτηριστικό αυτό, στα πλαίσια της παρούσας έρευνας, θεωρείται μονομερές, 

καθώς αποτυπώνει τη δημοφιλία ενός τραγουδιού δεδομένες χρονικές στιγμές, καθώς ο 

υπολογισμός του, λαμβάνει υπόψιν όχι μόνο το πλήθος της αναπαραγωγής του, αλλά 

και τη συχνότητα αναπαραγωγής μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.  

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ένα κομμάτι το οποίο έχει αναπαραχθεί συνολικά 

περισσότερες φορές στο παρελθόν, να είναι λιγότερο δημοφιλές από κάποιο άλλο το 

οποίο έχει αναπαραχθεί συνολικά λιγότερες φορές, αλλά η αναπαραγωγή του έγινε σε 

πρόσφατο χρονικό διάστημα. 

Επιπλέον πρέπει να τονιστεί ότι ο συγκεκριμένος δείκτης της δημοφιλίας, αφορά μόνο 

την αποτύπωση στη συγκεκριμένη streaming υπηρεσία του Spotify. 

Λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω, αποσαφηνίζεται ότι το συγκεκριμένο 

χαρακτηριστικό, αφορά την αποτύπωση της δημοφιλίας την ημέρα συλλογής και 

δημιουργίας των δεδομένων (31/5/2020) όπως υπολογίζεται και αντανακλά αυτά στη 

βάση δεδομένων του Spotify. 

Δημιουργούμε από το αρχικό DataFrame new_features_added, ένα καινούριο με την 

ονομασία great. Επειδή το όνομα του κάθε συγκροτήματος και η δημοφιλία του, 

επαναλαμβάνονται σε κάθε κομμάτι που ανήκει σε καθένα από τα συγκροτήματα , μας 

ενδιαφέρει να δούμε μία μόνο εγγραφή για κάθε συγκρότημα. 

Ταξινομούμε με τη μέθοδο sort_values τα συγκροτήματα βάσει της δημοφιλίας τους 

(ar_popularity) και με την εφαρμογή της μεθόδου drop_duplicates στο όνομα του 
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καλλιτέχνη (ar_name) καταργούμε τις διπλοεγγραφές και δημιουργούμε να 

δημιουργήσουμε ένα νέο DataFrame με την ονομασία ar_pop, το οποίο περιλαμβάνει 

μόνο μία εγγραφή για κάθε συγκρότημα.  

Γίνεται επισκόπηση των πρώτων 20 εγγραφών και παρατηρείται ότι έχουν για το 

popularity τιμή >36 , οπότε φιλτράρουμε αντιστοίχως το σετ δεδομένων προκειμένου 

να έχουμε μόνο τις συγκεκριμένες 20 εγγραφές: 

 

 

Εικόνα85:Δημιουργία σετ δεδομένων με τα 20 πιο δημοφιλή συγκροτήματα 

 

Με τη μέθοδο .unique βρίσκουμε τα 20 πιο δημοφιλή συγκροτήματα: 

 

Εικόνα 86:Είκοσι πιο δημοφιλή συγκροτήματα 

 

 

 

Τα κορυφαία 20 δημοφιλή συγκροτήματα είναι τα εξής 

'Aphrodite's Child', 'Vasilis Papakonstadinou', 'Tripes', 'Lena Platonos', 'Pix Lax', 

'Nightstalker', 'Daemonia Nymphe', 'Planet of Zeus', 'Imam Baildi', 'LEX', '1000mods', 

'12os Pithikos', 'Mikros Kleftis', 'Villagers of Ioannina City',  'Logos Timis', 'Naxatras', 

'Tzamal' 
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Εικόνα 87:Είκοσι πιο δημοφιλή συγκροτήματα 

 

Αφού δημιουργήσαμε ένα καινούριο dataframe με τα 20 πιο δημοφιλή συγκροτήματα 

μπορούμε να εξετάσουμε διάφορα χαρακτηριστικά τους. 

Εντοπίζουμε με τη χρήση θηκογράμματος πως κυμαίνεται το σύνολο των τραγουδιών 

κάθε συγκροτήματος. 

 

 

Εικόνα 88:Απεικόνιση θετικότητας (tf_valence) με θηκογράμματα 



85 
 

Τα θηκογράμματα αποτελούν μια οπτική περιγραφή της κατανομής των δεδομένων και 

στη συγκεκριμένη περίπτωση, της κατανομής των κομματιών αναφορικά με το 

χαρακτηριστικό του θετικού αντίκτυπου (tf_valence).  

Τέσσερα από τα πιο δημοφιλή συγκροτήματα (Deamonia Nymphe, 1000mods,Villagers 

of Ioannina City, Naxatras) έχουν το μικρότερο εύρος τιμών αλλά και γενικότερα τις 

χαμηλότερες τιμές αναφορικά με το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό.  

Η τιμή του δείκτη tf_valence δεν φαίνεται να αποκαλύπτει κάποιο μοτίβο αναφορικά με 

τη δημοφιλία, καθώς το 17
ο
 πιο δημοφιλές συγκρότημα (Logo Timis) έχει το 

μεγαλύτερο valence, ενώ το 4
ο
 από αυτά (Daemonia Nymphe) to χαμηλότερο. 

 

Δημοφιλή συγκροτήματα και χρονική διάρκεια κομματιών. 

Τα bee swarm plots είναι μια εναλλακτική μορφή απεικόνισης των θηκογραμμάτων. 

Επιχειρούμε να παρατηρήσουμε πως κυμαίνεται η χρονική διάρκεια των κομματιών 

των πιο δημοφιλών συγκροτημάτων. 

 

 

Εικόνα 89: Απεικόνιση χρονικής διάρκειας με swarmplots 

 

Όπως φαίνεται τα περισσότερα συγκροτήματα έχουν παρόμοια χρονική διάρκεια στα 

μουσικά τους κομμάτια. Δεν μας κάνει εντύπωση η ύπαρξη κάποιων ακραίων τιμών σε 

μερικά από αυτά, ενώ το συγκρότημα Naxatras παρουσιάζει συνολικά μεγαλύτερη 

χρονική διάρκεια στο σύνολο των κομματιών του σε σχέση με τα υπόλοιπα 

συγκροτήματα. 
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Δημοφιλή συγκροτήματα και ενέργεια 

 

Εικόνα 90:Απεικόνιση ενέργειας (tf_energy) δημοφιλών συγκροτημάτων 

 

Παρατηρούμε ότι τα δημοφιλή συγκροτήματα χαρακτηρίζονται κυρίως από μεγάλης 

έντασης κομμάτια. Το συγκρότημα Planet of Zeus φαίνεται να έχει τα κομμάτια με 

υψηλότερο το συγκεκριμένο δείκτη, ενώ το συγκρότημα Daemonia Nymphe 

χαρακτηρίζεται από συνολικά μικρότερης έντασης κομμάτια. 

Δημοφιλή συγκροτήματα και ένταση 

 

Εικόνα 91:Απεικόνιση έντασης κομματιών 
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Και εδώ παρατηρείται ότι τα περισσότερα δημοφιλή συγκροτήματα χαρακτηρίζονται 

από κομμάτια υψηλής έντασης. 

 

Επιπλέον μπορεί να γίνει σύγκριση αναφορικά με τη δημιουργία των νέων μεταβλητών 

που αφορούν την ύπαρξη ή όχι στίχων στα κομμάτια, όπως επίσης και αναφορικά με το 

αν τα συγκροτήματα είναι αγγλόφωνα ή ελληνόφωνα. 

Επιλέγοντας τα 10 πιο δημοφιλή συγκροτήματα στα σετ δεδομένων με τις ονομασίες 

lyrics και no_lyrics μπορούμε να απεικονίσουμε τα παρακάτω θηκογράμματα 

αναφορικά με το δείκτη θετικών συναισθημάτων. 

 

Εικόνα 92:Απεικόνιση θετικότητας (tf_valence) αγγλόφωνων και ελληνόφωνων συγκροτημάτων 

 

Με αντίστοιχα θηκογράμματα μπορούμε να περιγράψουμε τη συσχέτιση της ενέργειας 

των δέκα πιο δημοφιλών αγγλόφωνων και ελληνόφωνων συγκροτημάτων που είτε 

περιέχουν στίχους είτε όχι. 

 

 
Εικόνα 93:Απεικόνιση ενέργειας(tf_energy) ελληνόφωνων και αγγλόφωνων συγκροτημάτων 
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B ΜΕΡΟΣ 

Ανάλυση μουσικών χαρακτηριστικών βάσει κομματιών 

Αρχικά βλέπουμε πόσα κομμάτια έχει το κάθε συγκρότημα, χρησιμοποιώντας τη 

μέθοδο value_counts:  

 

Εικόνα 94:Πλήθος κομματιών ανά συγκρότημα 

 

Τα ανωτέρω μπορούν να οπτικοποιηθούν με τη μορφή ενός οριζόντιου 

ραβδογράμματος: 

 

Εικόνα 95:Διάγραμμα πλήθους κομματιών ανά συγκρότημα 
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Δημιουργώντας ένα καινούριο dataframe με ονομασία top_20 μπορούμε να 

πραγματοποιήσουμε παρόμοιες αναλύσεις όπως και με τα συγκροτήματα. 

20 κορυφαία κομμάτια με θετική απήχηση: 

Αρχικά μπορούμε να εντοπίσουμε τα 20 κομμάτια που δημιουργούν τα πιο θετικά 

συναισθήματα. 

Από το σετ δεδομένων επιλέγουμε ως μεταβλητές το όνομα του συγκροτήματος 

(ar_name), το όνομα του κομματιού (tr_name) και το μουσικό χαρακτηριστικό 

(tf_valence) και έπειτα ταξινομούμε το σετ δεδομένων με τη μέθοδο sort_values, ενώ 

επιλέγουμε το κριτήριο ενδιαφέροντος που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι πάλι το 

tf_valece (by= “tf_valence”) , επιλέγοντας τις πρώτες 20 εγγραφές με τη μέθοδο head: 

 

 

Εικόνα 96:Κορυφαία κομμάτια βάσει θετικότητας 
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20 κομμάτια με τα λιγότερο θετικά συναισθήματα 

Με παρόμοιο τρόπο μπορούμε να εντοπίσουμε τα 20 κομμάτια που προκαλούν τα 

λιγότερο θετικά συναισθήματα: 

 

Εικόνα 97:Τα περισσότερο λυπητερά κομμάτια του σετ δεδομένων 

 

20 κομμάτια με τη περισσότερη ενέργεια 

 

Εικόνα 98:Κορυφαία κομμάτια βάσει ενέργειας 
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8.Ανάλυση συστάδων (cluster analysis) 

Όπως αναφέρθηκε προγενέστερα για να εφαρμοστούν τεχνικές της μη εποπτευόμενης 

μηχανικής μάθησης θα πρέπει προηγουμένως να έχει εφαρμοστεί κάποια από τις 

μεθόδους της κανονικοποίησης/ομαλοποίησης.  

Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούμε το κανονικοποιημένο DataFrame με την ονομασία 

norm. 

 

Εικόνα 99:Επισκόπηση δεδομένων norm 

 
 

Αρχικά χρησιμοποιούμε τη μέθοδο του αγκώνα προκειμένου να βρούμε τον αριθμό των 

συστάδων που θα χρησιμοποιήσουμε: 

 

Εικόνα 100:Μέθοδος αγκώνα για εύρεση των K κεντροειδών 

 

Παρατηρώντας το γράφημα βλέπουμε ότι η κλίση αλλάζει στον αριθμό πέντε, που 

θεωρείται και ο βέλτιστος για την συσταδοποίηση των δεδομένων. 
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Έχοντας ήδη εισάγει τη βιβλιοθήκη sklearn δημιουργούμε το μοντέλο μας, με τις 5 

συστάδες: 

 

Εικόνα 101: Ορισμός των 5 συστάδων 

 

 

 

Έπειτα προβαίνουμε στη μέθοδο της Ανάλυσης Κυρίων Συνιστωσών (PCA) 

προκειμένου να μειώσουμε το πλήθος των μεταβλητών και να διατηρήσουμε όσο το 

δυνατόν περισσότερη πληροφόρηση (διακύμανση). 

Για να χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο PCA θα πρέπει να μετατρέψουμε το norm 

DataFrame στη μορφή array: 

 

Δημιουργούμε τον πίνακα Συνδιακύμανσης ο οποίος μας δείχνει το μέτρο του βαθμού 

συσχέτισης δύο μεταβλητών X και Y, δηλαδή του βαθμού συσχέτισης της κάθε 

μεταβλητής με τις υπόλοιπες προκειμένου να βρούμε την ιδιοτιμή της: 

 

Εικόνα 102:Πίνακας συνδιακύμανσης 
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Κατατάσσουμε τις ιδιοτιμές με κατιούσα σειρά: 

 

Εικόνα 103:Κατάταξη Ιδιοτιμών 

 

Οι οχτώ από τις εικοσιδύο συνιστώσες έχουν ιδιοτιμή μεγαλύτερη του 1, ικανοποιώντας 

το κριτήριο του Kaiser. 

Ορίζουμε μια μεταβλητή με την ονομασία pca, προκειμένου να διαπιστώσουμε πόσο 

από το ποσό της διακύμανσης εξηγείται βάσει των 8 συνιστωσών (components) που 

έχουν ιδιοτιμή μεγαλύτερη του 1. 

 

Εικόνα 104:Συνολική διακύμανση μεταβλητών 

 

Παρατηρούμε ότι οι οκτώ συνιστώσες, εξηγούν 62.45% του ποσού της διακύμανσης, 

ικανοποιώντας το δεύτερο κριτήριο, δηλαδή αυτό που ορίζει ότι το σύνολο των κύριων 

συνιστωσών πρέπει να ικανοποιούν πάνω από το 50% της συνολικής διακύμανσης. 
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Κατασκευάζουμε το διάγραμμα που απεικονίζει το κριτήριο του αγκώνα: 

 

Εικόνα 105:Διάγραμμα απεικόνισης διακύμανσης των κυριών Συνιστωσών 

 

Έπειτα ακολουθεί η απεικόνιση των συστάδων των παρατηρήσεων (κομματιών) 

 

Εικόνα 106:Συσταδοποίηση 
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Η ίδια αναπαραστάση μπορεί να παρουσιαστεί και σε τρισδιάσταστη μορφή. 

Εισάγουμε αρχικά το εργαλείο TSNE της τρισδιάστατης οπτικοποίησης από τη 

βιβλιοθήκη sklearn. Έπειτα δημιουργούμε ένα object Axes3D για τους τρισδιάστατους 

άξονες. 

 

Εικόνα 107:Τρισδιάστατη συσταδοποίηση 
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9.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Περιορισμοί 

Πριν την διατύπωση των συμπερασμάτων είναι σημαντικό να διατυπωθούν ορισμένοι 

περιορισμοί που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της έρευνας.  

 

Καταρχάς η λίστα των επιλεγμένων συγκροτημάτων για τη διεξαγωγή της έρευνας είναι 

υποκειμενικά αντιπροσωπευτική, καθώς δεν υπάρχει βιβλιογραφία που να ορίζει τα 

συγκροτήματα που υπάγονται στο χώρο της ροκ και των υποκατηγοριών της. 

Αναγνωρίζεται λοιπόν ότι πολλά συγκροτήματα τα οποία κατηγοριοποιούνται σε αυτό 

το μουσικό είδος και τα παρεμφερή του, παραλήφθηκαν διότι είναι αδύνατη η 

καταγραφή του συνόλου των ελληνικών συγκροτημάτων στα πλαίσια της παρούσας 

έρευνας, ενώ ενδεχομένως να συμπεριλήφθηκαν συγκροτήματα τα οποία κάποιοι 

ενδιαφερόμενοι πιθανόν να θεωρήσουν ότι δεν ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. 

 

Επίσης κατά τη διαδικασία επιλογής ελληνικών συγκροτημάτων, διαπιστώθηκε ότι 

μόνο η streaming υπηρεσία του Spotify διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό ελληνικών 

συγκροτημάτων. Οι αντίστοιχες ανταγωνιστικές πλατφόρμες, περιλαμβάνουν αν όχι 

καθόλου, τότε μόλις ελάχιστα ελληνικά συγκροτήματα, γεγονός που τις κατατάσσει ως 

λιγότερο κατάλληλες βάσεις άντλησης δεδομένων. 

 

Περαιτέρω για τη διαδικασία συλλογής των δεδομένων, έπρεπε να αναζητηθεί στην 

υπηρεσία του Spotify, για κάθε συγκρότημα, ο μοναδικός αριθμός του (artist_id) και να 

καταχωρηθεί επίσης χειροκίνητα σε ένα αρχείο csv. Η διαδικασία της καταγραφής του 

μοναδικού αριθμού ήταν απαραίτητη, καθώς ο αριθμός αυτός χρησιμοποιήθηκε 

μετέπειτα στο κώδικα της python προκειμένου να γίνει η άντληση των δεδομένων του 

κάθε συγκροτήματος από τη βάση δεδομένων. Ο συγκεκριμένος περιορισμός θα 

μπορούσε να εξαλειφθεί, αν το Spotify παρείχε κάποιο φίλτρο αναζήτησης  που να 

ικανοποιεί τη συνθήκη της εύρεσης ελληνικών μόνο συγκροτημάτων.  

Είναι εύλογο λοιπόν να αναγνωριστεί ότι δαπανήθηκε σημαντικός χρόνος για την 

αναζήτηση των artist_id των ελληνικών συγκροτημάτων, τα οποία αποτελούν την 

μοναδική ταυτότητα αυτών, απαραίτητη προϋπόθεση για μετέπειτα άντληση των 

λοιπών πληροφοριών τους από το Spotify. 
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Ένα αρχικό πλάνο κατά το σχεδιασμό της παρούσας έρευνας ήταν η καταγραφή 

δεδομένων τα οποία θα αναζητούσαν συσχετίσεις του δείκτη μηνιαίων ακολούθων 

(monthly listeners), με τις επερχόμενες ζωντανές εμφανίσεις ενός συγκροτήματος. 

Για το στόχο αυτό δημιουργήθηκε κώδικας σε python (script), ο οποίος “έτρεχε” 

καθημερινά και αποτύπωνε τις αυξομειώσεις του δείκτη monthly listeners. H 

ενημέρωση για τις επερχόμενες συναυλίες γινόταν κυρίως μέσω της πλατφόρμας του 

Facebook,καθώς το Spotify, παρείχε ανάλογες πληροφορίες μόνο για κάποια από τα 

συγκροτήματα μεγάλου βεληνεκούς.  

Μια περαιτέρω δυσκολία του ανωτέρω εγχειρήματος, αφορά επίσης το χρόνο που 

δαπανήθηκε, αφού για κάθε συγκρότημα γινόταν ξεχωριστή αναζήτηση για τυχόν 

επερχόμενη συναυλία του, στην πλατφόρμα του Facebook. 

Ο κυριότερος όμως περιορισμός ήταν η ματαίωση όλων των προγραμματισμένων 

ζωντανών εμφανίσεων, εξαιτίας των εκτάκτων συνθηκών που προέκυψαν λόγω της 

εξάπλωσης του κορωνοΐού στη χώρα, καθ’ όλη τη διάρκεια συγγραφής της 

διπλωματικής εργασίας.  

Συνεπώς, ενώ αρχικά καταγράφηκαν για αρκετές ημέρες δεδομένα που αφορούσαν 

συναυλίες καθώς και την αντίστοιχη αυξομείωση του δείκτη των μηνιαίων ακροατών, η 

έρευνα δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί.  

Τέλος είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το Spotify, ενώ καταγράφει και διατηρεί 

δεδομένα σχετικά με τη γεωγραφική περιοχή των ακροατών, την ηλικία τους, το φύλλο 

τους, τη συχνότητα επαναλήψεων ενός κομματιού, τη διάρκεια χρήσης της υπηρεσίας 

του Spotify καθώς και μια πληθώρα λοιπών στοιχείων, δεν τα διαθέτει σε τρίτους. 

Εύλογα, κάποια από τα στοιχεία αυτά υπόκεινται στους περιορισμούς της προστασίας 

προσωπικών δεδομένων (gdpr) , αλλά ακόμη και αυτά που δεν υπόκεινται σε 

αντίστοιχους κανονισμούς, δεν διατίθενται, αλλά παρέχονται στους ενδιαφερόμενους 

για εμπορικούς σκοπούς ως προϊόν επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

 

Συμπεράσματα που αφορούν την ανάλυση δεδομένων 

Στη διάρκεια των τελευταίων 40 χρόνων ο συνολικός αριθμός κομματιών στα άλμπουμ 

βαίνει αυξανόμενος με συνολική αύξηση 22%. Η ενέργεια των κομματιών επίσης 

βαίνει αυξανόμενη με συνολική μεταβολή 47%, ενώ η χορευτικότητα αυξάνεται 

περίπου κατά 4% 

Τα αγγλόφωνα κομμάτια αυξάνονται κατά 150%, ενώ δεν παρατηρούνται σημαντικές 

μεταβολές στο ποσοστό των στίχων που περιέχουν ακατάλληλο περιεχόμενο 
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(tr_explicit) ,όπως επίσης δεν παρατηρείται και μεταβολή του ποσοστού των κομματιών 

που περιέχουν στίχους (have_lyrics). 

Ο δείκτης θετικότητας (tf_valence) των κομματιών επίσης βαίνει μειούμενος σε 

ποσοστό περίπου 8%, ενώ η ακουστικότητα (tf_acousticness) μειώνεται σε ποσοστό 

43%.  

Επιπλέον διαπιστώθηκε πως τα περισσότερα κομμάτια είναι λιγότερο χορευτικά 

(tf_danceability), ενώ αναφορικά με τη συναισθήματα που προκαλούν, η κατανομή 

είναι ίση σε αυτά που προκαλούν θετικά συναισθήματα και σε όσα προκαλούν λιγότερο 

θετικά συναισθήματα. Επίσης διαπιστώθηκε ότι τα περισσότερα κομμάτια δεν είναι 

τόσο δημοφιλή, με δημοτικότητα μικρότερη του 60%, ενώ περίπου το 80% του σετ 

δεδομένων έχει λιγότερους από 20.000 ακολούθους (followers). 

 

Δημιουργία νέων μεταβλητών 

Αναφορικά με τις μεταβλητές που δημιουργήθηκαν από τα ανεπεξέργαστα δεδομένα, 

παρατηρείται ότι το 70% των κομματιών έχουν ελληνόφωνο στίχο, ενώ ακατάλληλο 

περιεχόμενο (tr_expicit) περιέχει μόνο το 20% των κομματιών. 

Τα συγκροτήματα με μεγαλύτερο πλήθος κομματιών (tracks_per_artist) έχουν 

μεγαλύτερη ακουστικότητα (tf_acousticness) και δημοτικότητα (tr_popularity), ενώ 

συνήθως έχουν λιγότερη ορχηστρικότητα (tf_instrumentalness) και ενεργητικότητα 

(tf_energy). 

 

Τα κομμάτια με στίχους (have_lyrics) είναι περισσότερο δημοφιλή (tr_popularity), ενώ 

τα πιο δημοφιλή συγκροτήματα (ar_popularity) χαρακτηρίζονται από υψηλής έντασης 

(tf_loudness) κομμάτια. 

Τα αγγλόφωνα συγκροτήματα ανεξαρτήτως αν περιλαμβάνουν στίχους (lyrics) ή όχι 

(no_lyrics), έχουν την τάση να προκαλούν περισσότερο θετικά συναισθήματα από τα 

ελληνόφωνα συγκροτήματα, ενώ τα αγγλόφωνα κομμάτια με στίχους προκαλούν στον 

ακροατή περισσότερο θετικά συναισθήματα από τα αγγλόφωνα κομμάτια χωρίς 

στίχους. 

Στη διερεύνηση των δεδομένων με κριτήριο την ύπαρξη ή όχι στίχων , τα κομμάτια με 

στίχους έχουν μεγαλύτερο δείκτη ενεργητικότητας συγκριτικά με τα κομμάτια χωρίς 

στίχους. Επίσης ο δείκτης ενεργητικότητας είναι μεγαλύτερος στα αγγλόφωνα 

συγκροτήματα παρά στα ελληνόφωνα. 
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Μια εύλογη απόρροια της συγκεκριμένης έρευνας, είναι ότι ένα συγκρότημα/ 

καλλιτέχνης έχει περισσότερες πιθανότητες να αυξήσει τη δημοτικότητα (popularity) 

και συνεπώς τους ακόλουθούς του (followers), αν επιλέξει να δημιουργήσει μουσικά 

κομμάτια που περιέχουν στίχους και μάλιστα αγγλόφωνους, ενώ τα κομμάτια αυτά 

πρέπει να χαρακτηρίζονται από υψηλό δείκτη έντασης και ενεργητικότητας. 

 

Γενικότερα Συμπεράσματα 

Αφορμή για την συγκεκριμένη έρευνα ήταν η ελλιπής, αν όχι ανύπαρκτη καταγραφή 

των μουσικών χαρακτηριστικών των ελληνικών συγκροτημάτων που ανήκουν κυρίως 

στην κατηγορία της ροκ μουσικής και έχουν περίοδο δράσης τα τελευταία 40 χρόνια.  

Στο τέλος της έρευνας πραγματοποιείται η επιτυχής αποτύπωση των χαρακτηριστικών 

αυτών και αναδεικνύεται η πορεία εξέλιξής τους στο χρόνο.  

Αυτή η μουσική πληροφόρηση, μελετήθηκε, συγκρίθηκε και κατηγοριοποιήθηκε, 

αποτελώντας μετέπειτα σημείο αναφοράς για τη σύγκριση των συγκροτημάτων αλλά 

και του συνόλου των κομματιών που περιλαμβάνονται στο σετ δεδομένων. 

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να τονιστεί ότι στα πλαίσια της παρούσας 

διπλωματικής υπάρχει δυνατότητα λεπτομερούς ανάλυσης κάθε συγκροτήματος και 

συνεπώς είναι εφικτή η καταγραφή της διαφοροποίησης των μουσικών κομματιών που 

παράγει. Η κατανόηση της εξέλιξης των κομματιών ενός συγκροτήματος στο χρόνο, 

μέσω των τεχνικών της επιστήμης των δεδομένων και η σύγκριση του με άλλα 

συγκροτήματα, δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους στο χώρο της μουσικής 

βιομηχανίας να αναπτύξουν στρατηγικές και να πάρουν αποφάσεις με τρόπους όπου 

μπορούν να αυξήσουν την πιθανότητα μιας επιτυχημένης πορείας.  

 

Επίσης εφαρμόστηκε η μη εποπτευόμενη μηχανική μάθηση στα μουσικά κομμάτια του 

σετ δεδομένων και καταφέραμε να τα ομαδοποιήσουμε σε πέντε συστάδες βάσει των 

χαρακτηριστικών τους. Η απεικόνισή τους απαίτησε την εφαρμογή της μεθόδου 

μείωσης μεταβλητών PCA , προκειμένου οι παρατηρήσεις αυτές να αποτυπωθούν σε 

λιγότερες διαστάσεις και με την απώλεια όσο το δυνατόν λιγότερης πληροφορίας. 

 

Επιπλέον αποτυπώνονται οι τεχνικές που ακολουθήθηκαν κατά την έρευνα, τόσο σε 

προγραμματιστικό επίπεδο με τη γλώσσα python, όσο και σε επίπεδο ανάλυσης 

χρησιμοποιώντας τις μεθοδολογίες της επιστήμης των δεδομένων. 
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Επιτεύχθηκε λοιπόν ο σκοπός της έρευνας, αυτός δηλαδή της ανάδειξης κάποιων από 

τις μεθόδους και τα εργαλεία της επιστήμης των δεδομένων που μπορούν να 

εφαρμοστούν στο χώρο της μουσικής βιομηχανίας, όπως επίσης καταγράφηκαν και 

κάποια από το επιμέρους προβλήματα που προέκυψαν κατά τη διαδικασία ανάλυσης. 

Με την εφαρμογή στατιστικών μεθόδων, ήρθε στο φως ένα σύνολο μουσικών 

χαρακτηριστικών των ελληνικών συγκροτημάτων, τα οποία αφού μελετήθηκαν και 

κατηγοριοποιήθηκαν, αποκάλυψαν συσχετίσεις και μοτίβα, απαντώντας θετικά στο 

κύριο ερώτημα που αφορά τη δυνατότητα επιτυχούς διεξαγωγής μιας μουσικής 

ανάλυσης, με τις τεχνικές της αναλυτικής και της επιστήμης των δεδομένων. 

 

Περαιτέρω, η συγκεκριμένη έρευνα, ικανοποιεί και μια επιπλέον ανάγκη, αυτή της 

δημιουργίας ενός οδηγού, ο οποίος όχι μόνο φέρνει σε επαφή τον αναγνώστη με 

κάποιες από τις τεχνικές και τις διαδικασίες της επιστήμης των δεδομένων αλλά 

ταυτόχρονα δύναται να τον κατευθύνει για αντίστοιχες αναλύσεις. 

 

10.Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Η ανάλυση μουσικών χαρακτηριστικών των επιλεγμένων για την έρευνα 

συγκροτημάτων έγινε μόνο με την άντληση μουσικών δεδομένων από την streaming 

υπηρεσία του Spotify (Παράρτημα Α-αφορά τα συγκροτήματα επιλογής για την 

έρευνα-). 

Σε βάθος χρόνου και με την προϋπόθεση ότι θα αυξηθούν τα ελληνικά συγκροτήματα 

που είναι καταχωρημένα στις ανταγωνιστικές streaming υπηρεσίες όπως είναι 

ενδεικτικά η Apple, η Amazon, το Soundcloud, η Pandora και το Deezer ,θα ήταν 

ενδιαφέρον να διεξαχθεί μια αντίστοιχη ανάλυση για τα ίδια συγκροτήματα με όσα 

επιλέχθηκαν για μελέτη στην παρούσα έρευνα. 

Μια τέτοια έρευνα θα επέτρεπε τη σύγκριση και το συσχετισμό πληροφοριών οι οποίες 

δύναται να αποκαλύψουν ομοιότητες και αποκλίσεις όσον αφορά τα μουσικά 

χαρακτηριστικά που μελετήθηκαν. Ομοιότητες όχι μόνο στα αποτελέσματα αλλά και 

στα δεδομένα θα πιστοποιήσουν την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών από 

τις βάσεις δεδομένων, ενώ τυχόν αποκλίσεις θα εγείρουν ερωτήματα σχετικά με την 

εγκυρότητα και θα θέσουν προβληματισμούς. 

Επίσης μια μελλοντική έρευνα μπορεί να έχει ως κέντρο αναφοράς τη διαφορετική 

προσέγγιση του δείκτη της δημοτικότητας (popularity) ενός μουσικού κομματιού. Όπως 
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αναφέρθηκε και προηγουμένως, ο αλγόριθμος του Spotify, o οποίος υπολογίζει τη 

δημοτικότητα ενός κομματιού, λαμβάνει υπόψιν τη συχνότητα των επαναληπτικών 

ακροάσεων του συγκεκριμένου κομματιού, μέσα στη χρονική περίοδο ενός 

ημερολογιακού μήνα. 

Προτείνεται λοιπόν η προσπάθεια βελτίωσης του δείκτη δημοτικότητας των μουσικών 

κομματιών με σκοπό να γίνει περισσότερο αμερόληπτος. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με 

διαφορετικούς τρόπους, όπως για παράδειγμα μέσω της άντλησης του συνόλου των 

επιμέρους στοιχείων που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της δημοτικότητας  

(popularity) σε κάθε μία από τις ανταγωνιστικές streaming υπηρεσίες και ο εκ νέου 

υπολογισμός του δείκτη με συνδυασμό όλων των δεδομένων που αντλήθηκαν από τις 

υπηρεσίες αυτές.  

Ένας εναλλακτικός τρόπος αύξησης της αμεροληψίας του δείκτη δημοτικότητας 

(popularity) μπορεί να γίνει με τον υπολογισμό του, από την στιγμή της κυκλοφορίας 

του κομματιού από τον καλλιτέχνη μέχρι τη χρονική στιγμή της μέτρησης του εν λόγω 

δείκτη. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με το συνδυασμό δεδομένων από διαφορετικές 

πλατφόρμες. Για παράδειγμα το σύνολο ακροάσεων ενός κομματιού στο youtube, σε 

συνδυασμό με το σύνολο των ηχητικών αναζητήσεων του στο shazam κ.τ.λ.  

Με δεδομένο ότι στην παρούσα ανάλυση αποδεικνύεται πως ο δείκτης θετικότητας 

(tf_valence) των κομματιών, βαίνει μειούμενος σε ποσοστό 8%, προτείνεται μια έρευνα 

για την ανίχνευση συσχετισμού των μεταβολών στο κατά κεφαλήν εισόδημα και των 

μεταβολών στο δείκτη θετικών συναισθημάτων που αποπνέουν τα κομμάτια. Με αυτό 

τον τρόπο ενδεχομένως να ανακαλυφθεί η ύπαρξη μοτίβων μεταξύ οικονομικής 

ευημερίας και της μουσικής που δημιουργείται την αντίστοιχη περίοδο. 

Τέλος είναι ενδιαφέρον να διεξαχθεί έρευνα η οποία θα ανιχνεύει την ύπαρξη 

συσχετισμού του δείκτη της αύξηση της έντασης (loudness) ή κάποιου άλλου μουσικού 

χαρακτηριστικού των κομματιών με τη μεταβολή του ποσοστού των ανθρώπων με 

προβλήματα ακοής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Συγκροτήματα που επιλέχθηκαν για μελέτη 

1000mods Locomondo Synthetiki

12os Pithikos Logos Timis TAF LATHOS

2002 GR Lost Bodies Tango With Lions

Abbie Gale Lumiere Brother Terror X Crew

Active Member Magic De Spell The Boy

Alien Mustangs Mary & The Boy The Callas

ANORIMOI Mary's Flower SuperheadThe Last Drive

Aphrodite's Child Mavri Magioneza The Sailing Tomatoes

Arleta Melentini Thrax Punks

Arnakia Mikro Tripes

Artemis / Efthimis Mikros Kleftis Tsopana Rave

Baby Guru Montaz Tuber

Bad Movies Mora sti Fotia Tzamal

Baildsa Mousikes Taxiarhies Tzimis Panousis

Bazooka Movement of Static Universal Trilogy

Bootstroke Mple Vagina Lips

Daemonia Nymphe Nalyssa Green Vasilis Papakonstadinou

De Facto Naxatras Vassilikos

Deaf Radio Night On Earth VILLA 21

Diafana Krina Nightstalker Villagers of Ioannina City

DIRTY THIRTY Nikolas Asimos Vodka Juniors

Ditikes Sinikies No Man's Land Void Droid

Echo Tattoo Omixlh Xaxakes

Electro Vampires Panx Romana Xilina Spathia

Endelehia Pavlos Pavlidis Yell O Yell

FATME Pavlos Sidiropoulos Your Hand In Mine

FF.C Petros Theotokatos Ypogia Revmata

Film Pix Lax Zontanoi Nekroi

Fundracar Planet of Zeus Λευκή Συμφωνία

Giannis Aggelakas Prassein Aloga Μ3ΜΦ1Σ

Haris & Panos Katsimihas Professional Sinnerz χατ τρικ

Heimerinoi Kolymvites Puta Volcano

Holy Monitor Raining Pleasure

Imam Baildi Rodes

Imiskoubria Selofan

Junkheart She Tames Chaos

K. BHTA Sleepin Pillow

Kill The Cat Social Waste

Kitrina Podilata

Kostas Tournas Sofia Sarri

Larry Gus South Of No North

Lemonostifel Spiridoula

Lena Platonos Stereo Nova

Socrates Drank The Conium

 


