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REZUMAT 
Colectarea, indexarea, căutarea și utilizarea 
informațiilor au fost întotdeauna utile pentru un domeniu 
interdisciplinar de cercetare cum este cel al tehnologilor  
informatice și de comunicație în sfera muzicală, deoarece 
cuprinde mai multe arii de studiu cum ar fi muzica, 
didactica muzicală, neuroștiința și informatica. Pentru a 
utiliza în mod eficient informațiile de cercetare privind 
noile tehnologii în domeniul muzical, acest articol 
propune o metodologie de analiză pentru viitoarele 
publicații legate de acest sector. Scopul pentru această 
metodologie este de a facilita accesul la informații și de a 
le prezenta într-o interfață prietenoasă pentru o mai 
bună înțelegere a importanței muzicii prin cercetare 
empirică. 

Cuvinte cheie 
muzică, didactică muzicală, cercetare, metodologie de 
analiză, acces informațional, spațiu digital 

1. INTRODUCERE 
În ultimele decenii domeniul muzicii este invadat de 
noile tehnologii. Pornind de la începuturile muzicii 
electronice, în a doua jumătate a secolului trecut, și până 
la creațiile zilelor noastre, compoziția asistată de 
sintetizator și computer, mergând mai departe în zona 
educației muzicale, noile tehnologii informaționale își 
croiesc un drum sigur și constant. În privința educației 
muzicale se urmărește o diversificare a surselor și 
resurselor, care vin în completarea mijloacelor 
tradiționale, cântul,  jocul sau instrumentul muzical, fiind 
integrate în activitățile didactice aplicațiile multimedia, 
soft-urile educaționale, site-urile educaționale, CD/DVD-
urile multimedia, aparatura de ultimă generație care 
facilitează transmiterea informațiilor.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Collecting, indexing, searching and using information 
has always been useful for an interdisciplinary field of 
research such as music cognition because it encompasses 
several areas of study such as music, psychology, 
neuroscience and computer science. In order to 
effectively use the research information concerning music 
cognition this paper proposes an analysis methodology 
for future publications related to this field. The purpose 
of this methodology is to ease the access to information 
and present it in a user-friendly interface for a better 
understanding of music by means of empirical research. 
Keywords 
music, music cognition, research, analysis methodology, 
informational access, digital space 

1. INTRODUCTION 
In the last decades, music has been invaded by new 
technologies. Starting from the beginnings of electronic 
music, in the second half of the last century, to the 
present-day creations, the composition assisted by 
synthesizer and computer, moving further into the music 
education area, the new technologies are making their 
way constantly. In terms of music education, there is a 
diversification of sources and resources that complement 
the traditional methods like singing, using musical games  
or musical instruments, and now, music activities are 
integrating multimedia applications, educational 
software, educational sites, multimedia CDs/DVDs, 
state-of-the-art equipment that facilitates the exchange of 
information. 
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Formarea noilor competențe prevăzute de programele 
școlare presupun o învățare inovatoare, care implică 
gândirea și transferul informațiilor, folosirea 
cunoștințelor în situații diferite, atipice, ceea ce 
favorizează organizarea transdisciplinară și 
interdisciplinară a conținuturilor de învățare.  
În contextul educației contemporane, studierea eficientă a 
domeniului vast al muzicii necesită implicarea a cât mai 
multor surse care furnizează informații, care să fie 
recepționate prin implicarea întregii personalități: 
intelect, acţiune și afect.  

2. DESPRE COGNIȚIA MUZICALĂ 
Muzica, indiferent de vârstă, constituie o componentă 
importantă a vieţii şi o sursă care contribuie la reglarea 
stării emoţionale a fiecăruia dintre noi. Extrapolând la 
nivel general uman, depăşind graniţele lumii muzicale 
culte, se poate spune că acest univers miraculos ne 
însoţeşte în permanenţă, oferind culoare şi expresie vieţii. 
Abilitatea de a interpreta vocal, aparatul fonator cel mai 
apropiat omului și care îl deosebește de celelalte 
viețuitoare, alături de posibilitatea interpretării 
instrumentale, abilitatea de a percepe și a aprecia muzica, 
evidenţiază și mai mult importanța și legătura puternică 
dintre aceasta și ființa umană. 
Potrivit Dicționarului Limbii Române, cogniția se referă 
la facultatea de a cunoaște, iar câmpul cognitiv presupune 
descrierea capacităților, mecanismelor învățării și    
accederea la cunoaștere [1].  
Cogniția umană înfățișează o imagine holistică a 
funcționării creierului, conexiunile care se formează la 
nivel neuronal, care sunt răspunzătoare de nivelul 
inteligențelor deținute de fiecare individ.  
Există un vast areal de studiu în domeniul psihologiei, 
cristalizat ca ramură a acesteia și intitulat psihologia 
cognitivă. Această disciplină se situează la intersecția mai 
multor domenii, a biologiei, psihologiei, lingvisticii şi 
chiar informaticii, având în centrul preocupărilor sale  
mecanismele gândirii care conduc la elaborarea de 
cunoştinţe, de la percepţie, memorie şi învăţare până la 
formarea conceptelor şi a raţionamentului logic [2]. 
Cogniția muzicală este domeniul care descrie și trasează 
liniile principale de funcționare a creierului muzical și 
implică înțelegerea și interconectarea  unor arii, precum 
sistemul auditiv, latura emoțional-afectivă, percepția 
muzicală, procesele cognitive, toate realizându-se din 
perspectiva muzicii. Cogniția muzicală rămâne un 
domeniu larg de studiu la răscrucea unor discipline ca 
medicina, psihologia, pedagogia, sociologia, informatica 
și muzica. 

Inteligența muzicală 
Muzica este o componentă importantă a naturii umane, 
existentă în toate culturile, la o analiză de fond a istoriei 
umanității, generând bucurie și plăcerea interpretării sau 
a audiției. Astfel, ea devine un instrument valoros pentru 
analiza unor elemente structurale esențiale ale 
personalității umane, ca și cogniția, afectivitatea, prin 
evidențierea unor mecanisme cerebrale. Investigațiile 
neuropsihologice desfășurate în ultimul secol au condus 
la realizarea unor hărți ale ariilor cerebrale și ale 
funcțiilor acestora și la identificarea zonelor 
răspunzătoare pentru anumite operații cognitive [3]. 

 

The training of the new competencies provided by the 
curriculum requires an innovative learning that involves  
thinking and transfer of information, the use of 
knowledge in different situations, which favors the 
transdisciplinary and interdisciplinary organization of 
learning contents. 
In the context of contemporary education, effective study 
of the large field of music requires the involvement of 
many sources as information, which can be received 
through the involvement of the whole personality: 
intellect, action and affection. 

2. ABOUT MUSIC COGNITION 
Music, regardless of age, is an important part of life and a 
source that helps the emotional side of every person. By 
extrapolating at a general human level, beyond the 
boundaries of the classical music world, we can say that 
this miraculous universe always accompanies us, giving 
color and expression to life. 
The ability to sing, which is natural, common and 
distinguishes humans from other living creatures, along 
with the possibility of playing instruments, the ability to 
perceive and appreciate music, emphasizes even more the 
importance and the strong connection between it and the 
human being. 
According to the Romanian Language Dictionary, 
cognition refers to the faculty of knowing and the 
cognitive field involves the description of the capacities, 
the mechanisms of learning and the access towards 
knowledge [1].  
Human cognition presents a holistic image of brain 
functioning, connections that form at the neuronal level, 
which are responsible for the level of intelligence held by 
each individual. 
There is a vast domain of study in the field of 
psychology, crystallized as a branch of it and entitled 
cognitive psychology. This discipline represents the 
convergence point of many fields, biology, psychology, 
linguistics and even computer science, focusing on the 
mechanisms of thought that lead to the development of 
knowledge, from perception, memory and learning to the 
formation of logical concepts and reasoning [2]. 
Musical cognition is the domain that describes and traces 
the main lines of functioning of the musical brain and 
involves the understanding and interconnection of some 
areas, such as the auditory system, the emotional-
affective side, musical perception, cognitive processes, 
all realized from the perspective of music. Music 
cognition remains a broad field of study at the crossroads 
of disciplines such as medicine, psychology, pedagogy, 
sociology, computer science and music. 

Musical Intelligence  
Music is an important component of human nature, 
existing in all cultures, as revealed by a fundamental 
analysis of the history of humanity, generating joy and 
pleasure in performance or audition. Thus, it becomes a 
valuable tool for the analysis of certain essential 
structural elements of the human personality, as well as 
cognition and affectivity, by highlighting certain brain 
mechanisms. Neuropsychological investigations carried 
out over the past century have led to the development of 
maps of brain areas and their functions and the 
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Inteligența muzicală se afirmă atunci când iubești și 
apreciezi cu adevărat muzica. Reprezintă abilitatea de a 
recunoaște și de a analiza sunete, ritmuri, melodii, 
șabloane, de a fi sensibil la tonuri, la calitățile sunetului 
muzical, capacitatea de a crea şi reproduce muzica, 
folosind instrumente muzicale sau vocea. Acest tip de 
inteligență implică o ascultare activă, o sensibilitate 
crescută pentru sunetele din mediul ambiental şi necesită 
o conexiune puternică între muzică și priceperea de a 
răspunde emoţional la aceasta [4]. 
Activitatea muzicală solicită numeroase regiuni ale 
creierului și implică o multitudine de subsisteme neurale, 
în special lobii frontali și temporali. Lobul frontal este 
specializat pe percepția spațială, pe aspectul motoriu, pe 
decodificarea semnalelor primite de la simțuri și oferă un 
grad ridicat de „organizare perceptivă”, iar lobul 
temporal este răspunzător de auz și memorie [5]. 
Diferite arii corticale corespund numeroaselor aspecte 
muzicale, ce sunt specializate pe identificarea unor 
trăsături caracteristice ale semnalelor muzicale ce permit 
analiza unor parametri ca timbru, înălțime, durată, 
intensitate, tempo. 
Alături de inteligența muzicală apar și alte tipuri de 
inteligențe care contribuie la evoluția individuală a ființei 
umane. Teoria inteligențelor multiple lărgește orizontul 
posibilităților de cunoaștere dincolo de metodele 
convenționale folosite în învățământ (bazate pe 
inteligențele verbale și logico-matematice).  
În domeniul educației este importantă echilibrarea tuturor 
celor 8 direcții ale inteligenței multiple, acordarea unei 
atenții sporite copiilor cu înclinații spre domenii artistice, 
naturaliste dar și copiilor adesea etichetați cu probleme 
de învățare, probleme de concentrare a atenției în timpul 
activităților. Toți aceștia, datorită modului lor deosebit de 
gândire, trebuie îndrumați și încurajați să se exprime în 
domeniile spre care au înclinații, pentru a crea astfel 
contexte pentru obținerea performanței. 
Cercetările efectuate la nivelul creierului au evidențiat 
faptul că există o strânsă legătură între inteligența 
muzicală și alte tipuri de inteligențe. Spre exemplu, 
conexiunea cu inteligența lingvistică este demonstrată de 
funcționarea similară a acestor sisteme de comunicare, 
muzica și limbajul, răspunzători la nivelul conexiunilor 
neuronale fiind lobii frontali și temporali, constatându-se 
că legăturile dintre neuroni se produc în aceeași zonă 
corticală. Astfel, s-a evidențiat o asemănare între sintaxa 
muzicii și a limbii vorbite în ceea ce privește percepția 
auditivă a timbrului vocal și a celui instrumental, fiind 
vizate și calități precum înălțime, intensitate, durată, ce 
caracterizează sunetul cântat sau vorbit [4]. Există o 
echivalență acustică între „timbrul muzical” și „fonem” 
iar analiza sintaxei muzicale implică un calcul al relației 
melodice dintre intervale și relației armonice între 
funcțiile acordurilor, care vizează structura muzicală, și o 
evaluare a legăturilor dintre cuvinte și funcțiile acestora, 
ca expresie a structurii gramaticale.   
Prezența muzicii în procesul de învățare este extrem de 
importantă și benefică, datorită impactului pe care îl are 
aceasta asupra proceselor cognitive participante în 
învățare şi în dezvoltarea umană generală. Cercetările 
ultimelor decenii realizate asupra învățării au demonstrat 
faptul că universul sunetelor muzicale, prin diferitele 

 

identification of areas responsible for certain cognitive 
operations [3]. 
Musical intelligence asserts itself when you truly love 
and appreciate music. It is the ability to recognize and 
analyze sounds, rhythms, melodies, templates, tonal 
sensations, musical sound qualities, the ability to create 
and reproduce music, using musical instruments or the 
voice. This type of intelligence involves active listening, 
increased sensitivity to environmental sounds and 
requires a strong connection between music and the 
ability to respond emotionally to it. 
Musical activity calls for many regions of the brain and 
involves a multitude of neural subsystems, especially the 
frontal and temporal lobes. The frontal lobe is specialized 
in spatial perception, in the motor aspect, in the decoding 
of the signals received from the senses and provides a 
high degree of “perceptual organization” and the 
temporal lobe is responsible for hearing and memory [4]. 
Different cortical areas correspond to many musical 
aspects that are specialized in identifying characteristic 
features of musical signals that allow the analysis of 
parameters such as stamp, height, duration, intensity, 
tempo. 
Alongside musical intelligence, other types of 
intelligences appear to contribute to the individual 
evolution of the human being. The theory of multiple 
intelligences broadens the scope of knowledge beyond 
the conventional methods used in education (based on 
verbal and logical-mathematical intelligence). 
In the field of education, it is important to balance all 8 
directions encompassed by the concept of multiple 
intelligence, to give more attention to children with 
predispositions towards artistic, naturalistic areas, but 
also to children often labeled with learning difficulties, 
attention problems during activities. All of them, due to 
their particular way of thinking, must be guided and 
encouraged to express themselves in the areas in which 
they are inclined to create contexts for achieving 
performance [5]. 
Research on the brain has highlighted the close link 
between musical intelligence and other types of 
intelligence. For example, the connection with linguistic 
intelligence is demonstrated by the similar functioning of 
these communication systems, music and language; the 
ones responsible for neuronal connections are the frontal 
and temporal lobes, and the connections between the 
neurons occur in the same cortical area. Thus, a similarity 
was found between musical syntax and spoken language 
in terms of the auditory perception of the vocal and 
instrumental timbres, as well as qualities such as pitch, 
intensity, duration, which characterize the sung or spoken 
sound [4]. There is an acoustic equivalence between 
“musical timbre” and “phoneme”, and the analysis of 
musical syntax involves a calculation of the melodic 
relationship between intervals and harmonics between the 
functions of the chords that relate to the musical 
structure, and an evaluation of the links between words 
and their functions as an expression of grammatical 
structure. 
The presence of music in the learning process is 
extremely important and beneficial because of its impact 
on cognitive processes involved in learning and general 
human development. Research conducted over the last 
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forme pe care le îmbracă – interpretare vocală sau 
instrumentală, jocuri muzicale cu mişcare, audiții sau 
euritmie – influenţează semnificativ dezvoltarea anumitor 
segmente ale creierului, prin realizarea unei educații 
muzicale constante. Practicarea muzicii solicită intens 
activarea creierului și oferă o înțelegere mai bună asupra 
funcționării sistematice a acestuia și a beneficiilor pentru 
sănătatea mentală, dar și bunăstarea socială. 
Rezultatele studiilor efectuate în domeniu subliniază 
faptul că pezența muzicii în activități de învățare, în 
diferite sfere ale cunoașterii, eficientizează acest proces și 
conduce la achiziții mai bogate și mai trainice. De 
asemenea, cei care participă sistematic la un proces 
calitativ de educație muzicală dezvoltă în timp o memorie 
mult mai bună decât cei care nu practică muzica, obțin 
rezultate mai bune la teste standardizate de limbă, 
matematică, științe și demonstrează aptitudini superioare 
în rezolvarea de probleme față de non-muzicieni. 
Acestea sunt doar câteva din aspectele care evidențiază 
importanța muzicii atât pentru cunoaștere, cât și pentru 
cei care doresc să se informeze asupra posibilităților de 
îmbunătățire a învățării, de a-și lărgi orizontul cunoașterii 
în domeniul cogniției muzicale și a metacogniției. De 
aceea, colectarea, indexarea, căutarea și utilizarea 
informațiilor în acest larg spectru sunt extrem de utile 
pentru un domeniu interdisciplinar de cercetare cum este 
cel al tehnologilor  informatice și de comunicație în sfera 
muzicală. 

3. METODOLOGIA DE ANALIZĂ A 
PUBLICAȚIILOR ÎN COGNIȚIA 
MUZICALĂ 
Scopul nostru este acela de a accesa și de a vizualiza 
informații relevante legate de cercetarea în domeniul 
cogniției muzicale. În timp, au existat multe motoare de 
căutare utilizate pentru publicații academice precum 
Google Scholar și Microsoft Academic Search. În cele ce 
urmează vom prezenta câteva dintre motoarele de căutare 
existente pentru publicațiile academice. 

3.1. Google Scholar 
Google Scholar este cunoscut ca fiind unul dintre cele 
mai mari motoare de căutare academică, dar algoritmul 
de clasificare folosit este necunoscut [6]. 
Există două moduri de căutare în Google Scholar: 
căutarea titlului și căutarea textului complet. Căutarea 
cuvintelor cheie, funcțiile: „citat de“ sau „articole 
înrudite“ pot întoarce articole. 
Cercetările subliniază faptul că algoritmul de clasificare 
al Google Scholar se bazează în cea mai mare parte pe 
numărul citărilor [6], ceea ce înseamnă că o publicație 
este mai relevantă dacă este foarte citată de alții din cauza 
impactului asupra domeniului publicației. Această 
caracteristică face ca noile tendințe și noii cercetători să 
fie mai puțin relevanți la început. 
Pentru a echilibra efectul clasificării publicațiilor prin 
numărul de citate, Google clasifică publicațiile recente pe 
poziții mai bune decât cele vechi. Google nu indexează 
imagini care au încorporat text, imagini cum ar fi tabele, 
grafice, diagrame. 
Numele de jurnalule și autorii au un impact puternic 
asupra rezultatelor căutării publicațiilor. Indicele de citare 
este considerat de mulți drept cea mai utilă caracteristică 
a Google Scholar. Un element rezultat al unei căutări 

 

decades in regard to learning has demonstrated that the 
universe of musical sounds, through their various forms - 
vocal or instrumental performance, musical games of 
movement, auditions or eurythmy - significantly 
influences the development of certain segments of the 
brain by achieving a constant musical education. 
Practicing music requires intense brain activation and 
provides a better understanding of its systematic 
functioning and brings various benefits to mental health 
and social well-being. 
The results of studies in the field highlight the fact that 
music in learning activities in different spheres of 
knowledge streamlines this process and leads to richer 
and more lasting acquisitions. In addition, those who 
participate systematically in a qualitative musical 
education process develop over time a much better 
memory than those who do not practice music, get better 
results in standardized language, mathematics, and 
science tests, and demonstrate superior skills in problem 
solving as compared to non-musicians. 
These are just a few aspects that highlight the importance 
of music both in regard to knowledge as well as for those 
who wish to learn about the possibilities of improving 
learning, to broaden their knowledge in the field of 
musical cognition and metacognition. Therefore, 
collecting, indexing, searching and using information in 
this broad spectrum are extremely useful for an 
interdisciplinary field of research such as information and 
communication technology in the musical sphere. 

3. ANALYSIS METHODOLOGY OF 
PUBLICATIONS IN MUSIC COGNITION 
We aim to access and visualize relevant information 
related to research in music cognition. In the course of 
time many search engines have been used for academic 
publications, such as Google Scholar and Microsoft 
Academic Search. In the following we present some of 
the existent search engines for academic publications. 

3.1. Google Scholar 
Google Scholar is known as being one of the biggest 
academic search engines, but the ranking algorithm used 
is unknown [6]. 
There are two search modes on Google Scholar: title 
search and full text search. Keywords searching, “cited 
by” functions or “related articles” functions can retrieve 
articles. 
Research points out that Google Scholar’s ranking 
algorithm is mostly based on the citation count [6], 
meaning that a publication is more relevant if it is much 
cited by others because of the impact on the publication’s 
domain. This characteristic makes new trends and 
researchers less relevant in the beginning. 
In order to balance the effect of ranking publications by 
citation count Google ranks recent publications higher 
than older ones. Google does not index images which 
have embedded text, images such as tables, graphs, 
diagrams. 
Journal names and authors have a strong impact on 
publications search results. The citation index is 
considered by many to be Google Scholar’s most useful 
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constă în titlul publicației și un link către sursă, lista 
autorilor, un link la lista de articole legate de conținut și o 
listă de citate. 
Avantajele Google Scholar constau în găsirea 
documentelor legate de publicațiile disponibile online și 
faptul că Google Scholar nu se limitează la articole, ceea 
ce înseamnă că există multe tipuri de publicații, cum ar fi 
teze, lucrări ale conferințelor, rapoarte tehnice etc. 
Alte avantaje ale Google Scholar: recunoașterea 
diferitelor formate de citare; căutări combinate ale 
titlului, cuvintelor cheie, autorilor și domeniului; 
utilizarea căutării textului integral pe multe publicații 
pentru acoperirea multor domenii care oferă posibilitatea 
căutării multidisciplinare. 
Dezavantajele Google Scholar constau în folosirea 
inițialelor autorilor, care îngreunează diferențierea dintre 
autori cu aceleași inițiale și nume de familie. 
Alte dezavantaje: inconsecvența în stilurile de citare și 
lipsa accesului la clasificare, de exemplu căutările din 
anumite domenii academice. 

3.2. Microsoft Academic Search 
Microsoft Academic Search (MAS) acoperă peste 36 de 
milioane de publicații din diverse domenii. Până în 2010, 
sistemul a fost dedicat domeniului informatic, dar acum 
acoperă majoritatea domeniilor de cercetare [7]. 
Pe lângă căutare, principala sa caracteristică, MAS oferă 
multe funcții, cum ar fi analiza tendințelor domeniului 
sau exploratorul vizual. Sistemul MAS efectuează 
căutarea în domenii, publicații și autori. 
Exploratorul vizual și graficul de genealogie sunt folosite 
pentru a analiza relațiile dintre cercetători. Analiza se 
bazează pe citări sau colaborări. 
Funcția de tendință afișează evoluția unui domeniu prin 
afișarea numărului de publicații și evidențierea autorilor 
importanți care contribuie. 
MAS are o caracteristică importantă care permite 
programatorilor să dezvolte aplicații bazate pe date și 
funcții de la MAS. Seturile de date de la MAS includ: 
publicații, autori, conferințe, reviste, organizații, cuvinte 
cheie și domenii. 

3.3. ResearchGate 
ResearchGate este o rețea socială gratuită, care permite 
cercetătorilor să își împărtășească liber ideile și 
publicațiile pentru a facilita colaborarea în întreaga lume. 
Oferă căutare, partajare, forumuri, discuțiile 
metodologice etc. 
ResearchGate încearcă să combine altmetria și 
bibliometria pentru a crea o posibilitate completă de 
măsurare a performanței pentru cercetători și instituții 
[8]. 
Ca indicator de performanță, bibliometria tradițională 
măsoară cantitatea și calitatea publicațiilor. În 
ResearchGate sunt utilizați patru indicatori bibliometrici 
pentru măsurarea impactului cercetătorilor și instituțiilor 
(puncte de impact, numărul publicațiilor, numărul de 
descărcări, vizionările profilului) [8]. 
Un nou indicator de performanță, numit scorul 
ResearchGate, este utilizat pentru integrarea 
bibliometricilor și a altmetricilor. Integrarea se face prin 
măsurarea publicațiilor, a întrebărilor și răspunsurilor și a 
numărului de urmăritori pentru cercetători. 

 

feature. A result item consists of the title of the 
publication and a link to the source, authors’ list, a link to 
related-content articles list and a citation list. 
Google Scholar’s advantages consist in locating 
documents related to publications that are available 
online and the fact that Google Scholar is not restricted to 
articles, meaning that there are many types of 
publications such as theses, conference proceedings, 
technical reports, etc. 
Other advantages of Google Scholar: recognizing 
different formats of citations; combined searches of title, 
keywords, authors and, domain; usage of full text search 
on many publications for covering many domains that 
offer the possibility of multidisciplinary searching. 
Google Scholar’s disadvantages consist in using authors’ 
initials, which slows down the differentiation between 
authors with the same initials and last name. 
Other disadvantages: the inconsistency in citation styles 
and the lack of access to classification, for example 
searches inside particular academic fields. 

3.2. Microsoft Academic Search 
Microsoft Academic Search (MAS) covers more than 36 
million publications from various domains. Until 2010, 
the system was dedicated to the computer science 
domain, but now it covers most of the research domains 
[7]. 
Besides searching, its main feature, MAS offers many 
functions, like domain trend analysis or visual explorer. 
The MAS system performs searches within domains, 
publications and authors.  
The visual explorer and genealogy graph are used to 
analyze the relationships between researchers. The 
analysis is based on citations or collaborations. 
The trend function shows the evolution of a domain by 
displaying the number of publications and highlighting 
the top contributing authors.  
MAS has an important feature which allows 
programmers to build applications based on data and 
functions from MAS. The data sets from MAS include: 
publications, authors, conferences, journals, 
organizations, keywords and domains. 

3.3. ResearchGate 
ResearchGate is a free social network which enables 
researchers to freely share their ideas and publications in 
order to facilitate collaboration all over the world. It 
provides searching, sharing, forums, methodology 
discussions, etc.  
ResearchGate tries to combine altmetrics and 
bibliometrics in order to create a complete performance 
measurement method for researchers and institutions [8]. 
As a performance indicator, traditional bibliometrics 
measure the quantity and quality of publications. 
ResearchGate uses four bibliometric indicators to 
measure the impact of researchers and institutions (points 
of impact, publication number, downloads number, 
profile views) [8]. 
A new performance indicator, called the ResearchGate 
score, is used for integrating bibliometrics and altmetrics. 
The integration is made by measuring publications, 
questions and answers, and follower number for 
researchers. 
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3.4. ArnetMiner 
ArnetMiner este o platformă online de tip rețea socială 
academică, cu scopul de a oferi servicii de exploatare și 
căutare completă pentru cercetători.  
ArnetMiner se concentrează pe crearea unui profil 
semantic pentru cercetători prin extragerea informațiilor 
de pe web și integrarea datelor academice din mai multe 
surse, după căutarea în rețea. Crearea profilului se 
bazează și pe modele de analiză și descoperire. 
ArnetMiner oferă, de asemenea, un grafic social care 
arată relațiile de colaborare dintre cercetători [9]. 
Sistemul (Figura 1) este compus din cinci componente 
[9]: 

 Extragerea: extragerea automată a profilelor 
cercetătorilor de pe web; 

 Integrarea: integrarea profilelor extrase și a 
publicațiilor; 

 Stocare și acces: stocarea și indexarea  datelor 
rezultate după extragere și integrare; 

 Căutare: servicii de căutare pentru cercetători, 
publicații și conferințe; 

 Exploatare: servicii de exploatare pentru 
găsirea experților, asociațiilor de persoane, 
topicilor și sondajelor; 

  

 
Fig. 1. Arhitectura ArnetMiner[9] 

 

 

3.4. ArnetMiner 
ArnetMiner is an Academic Researcher Social Network 
Service which aims to offer mining and comprehensive 
search services for social networks for researchers. 
ArnetMiner focuses on creating a semantic-based profile 
for researchers by extracting information from the web 
and integrating academic data from multiple sources, 
after searching the network. The profile creation is also 
based on analyzing and discovering patterns. 
ArnetMiner also provides a social graph which shows the 
collaboration relationships between researchers [9]. 
The system (Figure 1) is composed of five components 
[9]: 

 Extraction: automatical extraction of 
researchers’ profile from the web; 

 Integration: integration of extracted profiles 
and publications; 

 Storage and Access: storing and indexing  the 
data resulted after extraction and integration; 

 Search: search services for researchers, 
publications, and conferences; 

 Mining: mining services for finding experts, 
people associations, topics, and surveys. 

  

 
Fig. 1. ArnetMiner architecture [9] 
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3.5. CiteSeer 
CiteSeer descarcă documentele disponibile pe web și le 
convertește în text, analizează și extrage din ele citările și 
contextul și stochează informațiile extrase [10]. 
CiteSeer identifică și grupează diferite forme de citare. 
CiteSeer indexează articole și citate și oferă, de 
asemenea, suport pentru navigare prin link-uri. CiteSeer 
poate arăta contextul citărilor unei lucrări în publicații. 
Acest context poate fi compus dintr-un rezumat, 
răspunsul altui autor sau altă lucrare bazată pe articol. 
Dezavantajele CiteSeer [10]: 

 Acoperirea incompletă a jurnalelor 
semnificative. Cu toate acestea, în timp, acest 
lucru va fi mai puțin dezavantajos deoarece din 
ce în ce mai multe jurnale devin disponibile 
online; 

 Subdomeniile nu pot fi diferențiate cu acuratețe 
sau doi autori cu același nume nu pot fi 
diferențiați; 

Avantajele CiteSeer [10]: 
 Indexarea rapidă a articolelor. Articolele sunt 

indexate imediat ce sunt disponibile; 
 Autonomia sistemului. Indexarea este făcută 

fără a necesita efort manual; 
 Posibilitatea efectuării unei estimări mai 

informate a impactului unui articol; 
  

4. INSTRUMENT TIC PENTRU ANALIZĂ 
AVANSATĂ 
Pentru a facilita accesul la informațiile de cercetare 
referitoare la cogniția muzicală și pentru a le prezenta 
într-o interfață prietenoasă, pentru o mai bună înțelegere 
a muzicii prin cercetare empirică, propunem utilizarea 
unui instrument TIC open source, numit SurVis [11]. 
SurVis este un sistem de analiză vizuală care poate 
disemina o colecție de literatură. Instrumentul este un 
sistem bazat pe web [11], similar unui motor de căutare și 
indexare pe care cercetătorii îl pot folosi pentru a 
structura și analiza baza de date a literaturii. Astfel, 
viitorii cititori vor putea obține o prezentare generală a 
publicațiilor, pe care le pot analiza în funcție de diferite 
criterii (dată, domeniu, autori etc.). 
Instrumentul poate colecta și indexa publicațiile de 
cercetare utilizând o listă a structurilor BibTeX ce descriu 
publicațiile. Lista este scrisă într-un fișier de referință și 
are următoarea structură de bază (fiecare element fiind 
explicat după apariție): 
  

@article{ id_publicație , 
  abstract = {  rezumat publicație }, 
  author = { prenume autor, nume autor and prenume autor, 

nume autor and … }, 
  doi = {  identificator digital }, 
  journal = { jurnalul publicației }, 
  keywords = { tag: valoare, tag:  valoare …, cuvânt cheie, 

cuvânt cheie, cuvânt cheie, … }, 
  number = {  numărul publicației }, 
  publisher = { nume editor }, 
  series = { serie publicație }, 
  title = { titlu publicație }, 
  url = { url publicație }, 
  volume = { volum publicație }, 
  year = { an publicație } 
} 

 

 

3.5. CiteSeer 
CiteSeer downloads available papers on the web and 
converts them to text, analyzes and extracts from them 
the citations and the context and stores the extracted 
information [10]. 
CiteSeer identifies and groups different forms of 
citations. CiteSeer indexes articles and citations and also 
provides support for browsing via links. CiteSeer can 
show the context of a paper’s citations in publications. 
This context may be composed of a summary, another 
author’s response, or other work built on the article. 
CiteSeer disadvantages [10]: 

 Incomplete coverage of the significant journals. 
However, over time this will be less 
disadvantageous as more and more journals 
become available online; 

 Subfields cannot be distinguished accurately or 
two authors with the same name cannot be 
differentiated; 

CiteSeer advantages [10]: 
 Fast indexing of articles. Articles are indexed as 

soon as they are available; 
 Autonomy of the system. Indexing is made 

without requiring manual effort; 
 The possibility of making a more informed 

estimation of the impact of an article. 
  

4. ICT TOOL FOR ADVANCED 
ANALYSIS 
In order to facilitate the access to the research 
information related to music cognition and present it in a 
user-friendly interface for better understanding of music 
through empirical research we propose to use an open 
source ICT tool called SurVis [11]. SurVis is a visual 
analytics system that is able to disseminate a literature 
collection. The tool is a web-based system [11], similar to 
an indexing and searching engine which researchers may 
use in order to structure and analyze their literature 
database. Doing that, future readers will be able to obtain 
overviews of publications, retrieve them, and analyze 
them. 
The tool is able to gather and index research publications 
by using a list of BibTeX structures describing the 
publications. The list is written in a reference file and has 
the following base structure (each element being 
explained after itself): 
  

@article{ publication_id , 
  abstract = {  publication abstract text }, 
  author = { author last name, author first name and author  

last name, author first name and … }, 
  doi = {  digital object identifier }, 
  journal = { publication journal }, 
  keywords = { tag: value, tag:  value …, keyword , keyword , 

keyword, … }, 
  number = {  publication number }, 
  publisher = { publisher name }, 
  series = { publication series }, 
  title = { publication title }, 
  url = { publication url }, 
  volume = { publication volume }, 
  year = { publication year } 
} 
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Instrumentul utilizează un script python pentru a analiza 
lista din fișierul de referință BibTeX și generează intrările 
din interfața web (Figura 2). Câmpul „id publicație“ se 
utilizează pentru a lega împreună intrările și resursele 
articolelor, făcând corespondență între intrările și 
imaginile sau fișierele pdf ale publicațiilor, dacă acestea 
sunt disponibile. 
Câmpul „keywords“ este compus din cuvintele cheie 
prezentate în publicație. Poate conține și etichete și 
valori, cum ar fi: o etichetă „tip“ și o valoare „aplicație“, 
o etichetă „aplicație“ și o valoare „socială“. Scopul 
etichetelor este de a descrie publicația și de a ajuta la 
clasificarea colecției, la căutarea și efectuarea statisticilor 
pe datele prezente în colecție. 
 

 
Fig. 2. Intrare în interfața web 

 
Pe lângă intrările publicațiilor, instrumentul creează, prin 
script, alte zone de căutare pentru a oferi utilizatorului 
mai multe posibilități de statistici și căutări. De 
asemenea, zonele permit utilizatorului să adauge un filtru 
de text și un filtru de numărare. 
Zonele pot conține „?“, ceea ce înseamnă că există 
publicații care nu au câmpul respectiv definit în structura 
BibTeX. 
Prima zonă creată este o cronologie care reprezintă 
totalitatea publicațiilor existente în colecție, afișate după 
anul publicării (Figura 3). 
 

 
Fig. 3. Cronologia colecției 

 
În zona de sus se află numărul de publicații per an, iar în 
zona de jos există numărul de citări per publicație. 
A doua zonă creată conține cuvinte cheie numărate și 
clasificate după etichetele existente. Dacă un cuvânt 
cheie nu este precedat de o etichetă, este alocat în mod 
implicit etichetei „other“ (Figura 4). 
 

 

The tool uses a python script in order to parse the list 
from the reference BibTeX file and generates the entries 
in the web interface (Figure 2). The “publication id” field 
is used to link together the entries and resources of 
articles by making correspondences between the entries 
and images or the pdf files of the publications if 
available.  
The “keywords” field is composed of keywords presented 
in the publication. It can also contain tags and tags 
values, such as: a tag “type” and a value “application”, a 
tag “application” and a value “social”. The purpose of 
tags is to describe the publication and to help categorize 
the collection when searching and making statistics of 
data present in the collection. 
 

 
Fig. 2. Entry in the web interface 

 
Besides the entries of the publications the tool creates, 
through script, other searching areas to give the user 
several possibilities for statistics and searching. The areas 
also allow the user to add a text filter and a count filter. 
The areas may contain “?”, meaning that there are 
publications which do not have that field defined in the 
BibTeX structure. 
The first area created is a timeline which represents the 
amount of publications existent in the collection shown 
by the year of publication (Figure 3). 
 

 
Fig. 3. The collection timeline 

 
In the top zone there is the count of publications per year 
and in the bottom zone there is the count of citations per 
publication. 
The second area created contains the keywords counted 
and categorized by the tags existent. If a keyword is not 
preceded by a tag, it is allocated by default to the tag 
“other” (Figure 4). 
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Fig. 4. Cuvinte cheie publicații 

 
La fel ca zona de cuvinte cheie există zone pentru autori 
(Figura 5) și pentru serii de publicații (Figura 6). Aici 
valorile sunt, de asemenea, numărate. 
 

 
Fig. 5. Autori publicații 

 

 
Fig. 6. Serii publicații 

 
Ultima zonă creată este o zonă de clustere care permite 
utilizatorului să creeze clustere de publicații prin cuvinte 
cheie sau autori (Figura 7). 
 

 
Fig. 7. Clustere 

 
Câmpurile structurii BibTeX sunt create ca valori de 
filtrare, când se face clic pe acestea, ele adăugându-se la 
lista de filtrare pentru căutarea în colecțiile de publicații. 
Principalul avantaj al acestui instrument este acela că 
permite utilizatorului să controleze vizualizările 
interactive și să filtreze colecția. 

5. CONCLUZII 
Am prezentat în această lucrare o metodologie și 
instrumentele existente pentru analiza avansată a 
publicațiilor din domeniul Cogniției Muzicale. Am arătat 
că dispunem în acest moment de instrumente adecvate 
pentru a analiza și extrage informații valoroase din 
publicațiile științifice și putem crea cu ajutorul acestora o 
bază de cunoștințe care poate fi utilizată de comunitatea 
științifică. Ca o direcție viitoare, intenționăm să folosim 
instrumentul SurViz pentru un jurnal existent în România 
în domeniul menționat. 

 

 
Fig. 4. Publications Keywords 

 
As there is a keywords area, there are also areas for 
authors (Figure 4) and for series of publications (Figure 
5), where the values are also counted. 
 

 
Fig. 5. Publications authors 

 

 
Fig. 6. Publications series 

 
The last area created is a clustering area which allows the 
user to create clusters of publications by keywords or 
authors (Figure 6). 
 

 
Fig. 7. Clusters 

 
The fields of the BibTeX structure are created as filtering 
values. When they are clicked, they are added to the 
filtering list for searching into the publications 
collections. 
The main advantage of this tool is that it allows the user 
to control interactive visualizations and to filter the 
collection.  

5. CONCLUSIONS 
We presented in this paper a methodology and existing 
tools for advanced analysis of publications in the field of 
Music Cognition. We showed that we have proper 
instruments to analyze and to extract valuable 
information from scientific publications and we can 
create a base of knowledge that can be used by the 
scientific community. As future work we plan to use 
SurViz for an existing journal in Romanian in the 
mentioned field. 
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