
ΜΟΥΜΤΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 
ΠΕΤΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ



 Το Shazam είναι μια εφαρμογή που δίνει την δυνατότητα στον
χρήστη να αναγνωρίσει ένα τραγούδι.

 Απαιτείται ύπαρξη μικροφώνου και σύνδεση στο internet.

 Λειτουργεί σε κινητά, υπολογιστές, tablets & laptops.
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 Το μόνο που χρειάζεται είναι να το ενεργοποιήσουμε.
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 Το shazam καταγράφει ένα μέρος λίγων δευτερολέπτων 
δημιουργώντας ένα «ακουστικό αποτύπωμα».

 Στη συνέχεια το ανεβάζει στην βάση δεδομένων του. 



 Αν ταιριάζει με κάποιο 
που υπάρχει, τότε 
εμφανίζει τα 
αποτελέσματα.
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 Διαφορετικά 
επιστρέφει 
μήνυμα λάθους.



Πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο όταν 
υπάρχουν εκατομμύρια τραγούδια;

Η βάση δεδομένων δεν θα ήταν τεράστια;

Η αναζήτηση δεν θα έπαιρνε πολύ χρόνο;
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 Πρώτα δημιουργείται ένα φασματογράφημα για το κάθε τραγούδι. 
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• Στον οριζόντιο άξονα (x), έχουμε το χρόνο.
• Στον κατακόρυφο άξονα (y), την συχνότητα.
• Η τρίτη διάσταση αντιπροσωπεύει την ένταση.



 Μια κουκίδα στο γράφημα, θα εκπροσωπήσει τον όγκο 
ενός συγκεκριμένου ήχου σε ένα ορισμένο χρονικό 
διάστημα.

 Οι πιο σκούρες κουκίδες στην πρώτη εικόνα ταιριάζουν 
με τα x στη δεύτερη εικόνα. 
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 Στη βάση δεδομένων για ευκολότερη διαχείριση, 
επιλέγονται μερικά κομβικά σημεία (anchor points) και 
γειτονικές ζώνες-στόχοι (target zones). 
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Για κάθε κομβικό σημείο, δημιουργείται μια 
συνάρτηση κατακερματισμού (hash function).
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 η συνάρτηση κατακερματισμού είναι:

Hash = (f1 + f2 + (t2-t1)) + t1

 Πραγματοποιείται αναζήτηση για κάθε συνάρτηση hash που 
έχει βγει από το δείγμα- τραγούδι, μιας αντίστοιχης στην βάση 
δεδομένων  ώστε να γίνει η συσχέτισή τους διαγραμματικά

• Με Th1 αποτυπώνουμε τον χρόνο (που αφορά στο δείγμα) από την εκκίνηση 

μέχρι την πρώτη συχνότητα h (του anchor point*) και 

• με Th2 τον χρόνο (που αφορά στη βάση) από την εκκίνηση μέχρι την πρώτη 

συχνότητα h στο παρακάτω διάγραμμα διασποράς (γράφημα που αναδεικνύει τη σχέση μεταξύ 

δύο μεταβλητών)
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 Στον άξονα Χ (ανεξάρτητη μεταβλητή)  χρόνος Th2 (βάση δεδομένων) 

στον άξονα Y (εξαρτημένη μεταβλητή)  χρόνος Th1 (δείγμα τραγουδιού)
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Μη ταύτιση 
δεδομένων

Ταύτιση 
δεδομένων 

(ισχυρή θετική 
συσχέτιση)



 Ιστόγραμμα (DTh = Th2-Th1)
Γραφική απεικόνιση στατιστικών συχνοτήτων περιοχών τιμών χρόνου
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Ιστόγραμμα 
ταιριαστού
δείγματος

Ιστόγραμμα μη 
ταιριαστού
δείγματος



ΜΕ ΠΙΟ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ: 

Αν δύο τραγούδια έχουν (στο 

φασματογράφημα):
 Μερικές παρόμοιες 

συχνότητες (f), 
 Διαφορετική ένταση 

συχνοτήτων
 Η εμφάνιση αυτών γίνεται σε 

διαφορετική χρονική στιγμή 
(t) μέσα στο τραγούδι τότε 

Πρόκειται για διαφορετικά
τραγούδια 

 Ενώ αν έχουν:
 Μερικές παρόμοιες 

συχνότητες (f)

 Παρόμοια ή ίδια ένταση 
συχνοτήτων και

 Η εμφάνιση αυτών γίνεται σε 
παρόμοια ή κοντινή χρονική 
στιγμή (t)μέσα στο τραγούδι 
τότε 

Πρόκειται για το ίδιο τραγούδι
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.
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Δυνατότητα να δεις 
τους στίχους και την 
δισκογραφία, άλλες 

κυκλοφορίες

Να μάθεις νέα 
σχετικά με live ή 

tour 

Να ανακαλύψεις νέα 
μουσικά κομμάτια 
μέσω των shazam

charts

Σύνδεση με 
YouTube για 

παρακολούθηση 
video, clip, 
συναυλίες

Share στα social 
media 

Twitter

facebook



 Τα στατιστικά στοιχεία 
που συλλέγονται ως λίστες 
προτιμήσεων μπορούν να 
αποτελέσουν πηγή 
πρόβλεψης ή έρευνας 
προτιμήσεων

 Η λειτουργία Auto Shazam

σε βοηθάει να κρατήσεις 
το ηχητικό ιστορικό της 
βραδινής σου εξόδου ή της 
εκδρομής σου με το 
αυτοκίνητο
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Shazam versions:
• Shazam for TV: Προβάλει 

πληροφορίες που μπορεί να 
αφορούν τους συντελεστές της 
σειράς, παραλειπόμενα, ή ακόμα και 
σχετικά Tweet που προβάλλονται 

σε πραγματικό χρόνο. 
• Shazam red

• Shazam encore

Όλα είναι διαθέσιμα για :
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Άλλες top εφαρμογές 
αναγνώρισης ηχητικού 
δείγματος:

• SoundHound

• Hound 

• Musixmatch

• SpotSearch
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http://evolver.fm/2012/10/10/top-5-apps-for-identifying-songs/soundhound-3/
http://evolver.fm/2012/10/10/top-5-apps-for-identifying-songs/soundhound-3/
http://evolver.fm/2012/10/10/top-5-apps-for-identifying-songs/hound1-2/
http://evolver.fm/2012/10/10/top-5-apps-for-identifying-songs/hound1-2/
http://evolver.fm/2012/10/10/top-5-apps-for-identifying-songs/spotsearch1-3/
http://evolver.fm/2012/10/10/top-5-apps-for-identifying-songs/spotsearch1-3/
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Σε 
αριθμό 

χρηστών

Σε 
ποσοστά 

επιτυχούς 
εύρεσης

Σε έκταση 
βάσης 

δεδομένων 

Υπό 
δύσκολες 
συνθήκες 

λειτουργίας 
(θορυβώδες 
περιβάλλον)

Μεγάλη 
συμβατότητα 

με πλήθος 
συσκευών και 
λειτουργικά



 An Industrial-Strength Audio Search Algorithm: Avery Li-Chun Wang.
 The Basics of Audio Fingerprinting: Stephen Shum.
 Audio Fingerprinting: Concepts And Applications: Pedro Cano1.
 Αναγνώριση ΄Ηχου με Βάση το Περιεχόμενό του: Τριαντάφυλλου Θ. Τσιρέλη.
 http://www.shazam.com/
 http://www.soyoucode.com/2011/how-does-shazam-recognize-song
 http://en.wikipedia.org/wiki/Scatter_plot
 http://en.wikipedia.org/wiki/Mathematical_diagram
 http://en.wikipedia.org/wiki/Cartesian_coordinate_system
 http://www.away.gr/2012/04/04/shazam-will-focus-more-on-tv-than-

music/
 http://www.soundhound.com/
 http://evolver.fm/2012/10/10/top-5-apps-for-identifying-songs/ 
 http://news.shazam.com/pressreleases/auto-shazam-automatically-

recognizes-music-and-tv-around-you-943358
 http://evolver.fm/2013/02/11/best-grammy-prediction-data-shazam-or-

spotify/
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Ευχαριστούμε για την 
προσοχή σας!!!


