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REZUMAT 
Auralbook reprezintă un instrument de iniţiere şi educare 
a deprinderilor auditive conceput pe niveluri diferite de 
abordare, constituind o resursă electronică interactivă. 
Programul fost apreciat în diferite țări, devenind un soft 
recunoscut în diverse sisteme de educație de pe 
mapamond. A primit următoarele distincții: Grand 
Award Winner - Asia Pacific ICT Award, Gold Award 
Winner - Asia Smartphone App Contest, Gold Award 
Winner - Hong Kong ICT Award,  Creativity and 
Innovation Award Winner - HK Awards for Industries.Cu 
ajutorul BCI-ului conceput și realizat de echipa de 
cercetare, parametrii EEG sunt preluați cu ajutorul căștii 
Emotiv Epoc și transformați în sunet pe baza unor 
algoritmi. Traducerea parametrilor se face cu eegOSC, 
iar generarea muzicii de scenă cu ajutorul EEGmus, 
două softuri originale dezvoltate în cadrul proiectului. 

Cuvinte cheie 

soft, educație auditivă, computer, telefonie mobilă, 
interactiv 
 

CONSIDERAȚII GENERALE 
Auralbook este un software pentru educație și evaluare 
auditivă utilizat prin intermediul computerelor și al 
telefoniei mobile. Este accesibil pentru telefoane mobile, 
playere media portabile, computere personale, tablete, 
computere desktop, instrumente muzicale electronice. 
Prin acest program s-a preconizat furnizarea on-line de 
cursuri de formare și seminarii în domeniul muzicii, 
instruire în utilizarea calculatoarelor, aparate multimedia, 
aparate interactive. 
Echipa ce a creat acest soft este interdisciplinară, 
angajaţii companiei fiind jumătate ingineri, iar cealaltă 
jumătate muzicieni. Opțiunea pentru acest tip de software 
a pornit de la o cerință iminentă: mulţi profesori de 
instrument au întâmpinat dificultăţi în predarea educaţiei 
auditive, iar pentru student este dificil să studieze singur, 
fără a avea posibilitatea unui control şi fără a i se oferi o 
evaluare imediată. În cazul în care elevul nu doreşte o 

[ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Auralbook is an initiation tool used to educate and train 
the aural skills. It was designed on different levels of 
approach and is an interactive electronic music book. 
This software was appreciated in many countries as it 
became acknowledged in the education systems 
worldwide. Auralbook was awarded the following 
distinctions: Grand Award Winner - Asia Pacific ICT 
Award, Gold Award Winner - Asia Smartphone App 
Contest, Gold Award Winner - Hong Kong ICT Award, 
Creativity and Innovation Award Winner - HK Awards 
for Industries.  

Keywords 
software, aural training, computer, mobile phone, 
interactive 
 

GENERAL CONSIDERATIONS  
Auralbook is a type of software for aural training and 
evaluation used by the instrumentality of computers and 
mobile phones. It is available as computer software for 
mobile phones, portable media players, personal 
computers, tablet computers, desktop computers, 
electronic musical instruments. It was envisaged 
providing online training courses and seminars in music, 
instruction in the use of computers, multimedia devices 
and interactive devices. 
This software was designed by an interdisciplinary team, 
half of it formed by engineers and the other half by 
musicians. The idea of this software started from an 
impending demand: many instrument teachers find it 
difficult to teach aural training and students find difficult 
studying by themselves without the possibility of being 
assessed and immediately evaluated. If the student does 
not want to have a face-to-face lesson with the teacher, he 
has the opportunity to study with the computer, which 
does not discourage the student in the case of an 
unfortunate performance.  
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colaborare faţă-în-faţă cu profesorul, el are posibilitatea 
de a studia cu ajutorul computerului, care nu îl va 
descuraja  în cazul unei prestaţii nereușite.  
Educaţia auditivă este strâns relaţionată de elemente 
cuantificabile: înălţime, ritm şi metru,  timbralitate, în 
timp ce latura afectivă, emoţională, nu intervine în acest 
proces. Computerul poate controla aceste trei dimensiuni 
ale sunetului, prin urmare, dezvoltarea proiectului 
Auralbook a pornit tocmai de la furnizarea unor soluții la 
aceste cerințe. Timp de doi ani, specialiştii au dezvoltat o 
inteligenţă artificială, capabilă să perceapă prin 
intermediul „urechii” digitale ce anume cântă elevul şi să 
ofere o analiză şi un feed-back bazat pe stadii și teme 
distincte din programa şcolară, urmărindu se ce anume a 
greşit un subiect şi cum îşi poate îmbunătăţi prestaţia. 
Instituțiile de educație au manifestat interes în ceea ce 
priveşte acest software, deoarece aplicația sprijină 
profesorii în activitatea lor didactică. Dacă ne gândim la 
profesorul de coarde, acesta nu posedă, de regulă, 
deprinderi performante la pian, iar acest instrument este 
indispensabil în formarea auditivă. Astfel, aici poate 
interveni computerul, iar softul oferă soluții educative. 
De aceea,  pentru Auralbook există o bogată piaţă de 
desfacere, există școli în Statele Unite, Australia, Canada, 
Marea Britanie care folosesc acest soft deoarece este 
astfel gândit încât să vină în întâmpinarea cerinţelor atât a 
începătorilor, cât şi a avansaţilor.  

 
Firma producătoare a conceput soluții educative bazate 
pe curricullum-ul existent în diferite țări, astfel: pentru 
Marea Britanie s-a dezvoltat un sistem personalizat, bazat 
strict pe programa şcolară a acestei ţări, un altul pentru 
programa şcolară din Australia, o altă structură  pentru 
Canada şi alta pentru Statele Unite. Principala diferenţă 
între Sibelius Aural Training Software şi Auralbook 
constă în faptul că acesta din urmă urmăreşte întocmai 
programa şcolară, sprijinind în mare măsură profesorul, 
care se ghidează tot după programa şcolară. 
Programul poate fi folosit acasă, fără supravegherea 
profesorului, la orice nivel, pe tabletă sau iPhone. Se pare 
că  sunt anumiţi profesori care refuză să utilizeze resur-
sele digitale din cauza caracterului uman al muzicii, 
majoritatea considerând că muzica este emoţie, afect, în 
timp ce training ul asistat de calculator devine mecanic, 
fără sensibilitate. Interpretarea muzicală se contopeşte cu 
expresia, cu umanitatea, însă nu poate lipsi formarea de 
bază a interpretului şi considerăm că, prin intermediul 
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Aural education is closely related to these quantifiable 
features: pitch, rhythm, beat, colour, the affective, 
emotional side does not interfere in this process. The 
computer is able to control these dimensions of the 
sound, therefore the development of the Auralbook 
project started from this idea of providing solutions for 
these requirements. For two years, our specialists 
developed an artificial intelligence capable of “hearing” 
through its digital “ear” what the student plays or sings 
and of offering an analysis and a feed-back based on 
levels and different themes of the regulation and syllabus, 
highlighting what went wrong and how the student could 
improve his performance. 
Educational institutions expressed interest concerning 
this software, due to its characteristic of supporting 
teachers in their didactic activity. Just take the case of the 
string teacher, he/she does not usually possess piano 
performance skills, but in the aural teaching this 
instrument is essential. Thus, this is where the computer 
is needed and the software offers educational solutions. 
Therefore, Auralbook has its own market, there are 
schools in the United States, Australia, Canada, the 
United Kingdom, that use this software because it is 
designed to fulfill the requirements of the beginners and 
of the advanced students as well.  

 
The producer has developed educational solutions based 
on the curricula of different countries, for example there 
is a customized system for United Kingdom, another for 
the Australian curricula, another structure for Canada and 
a different one for the United States. The main difference 
between Sibelius Aural Training Software and Auralbook 
is, as shown before, that the last one follows directly the 
syllabus and it supports the teachers, also guided by the 
curricula. 
This software may be used at home, without the 
supervising teacher, at any level, on a tablet or iPhone. 
There are teachers who refuse to use digital resources 
because of the human character of music, most of them 
considering that music is emotion, affection, while a 
computer assisted training is mechanical, without feelings 
and tenderness. Musical performance and expression and 
humanity do have to merge, but the basic training of the 
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resurselor digitale, tot mai multe persoane vor învăţa 
muzică, după care vor apela la un profesor de muzică. 
Este foarte importantă formarea primară a unui muzician, 
acea educație care îmbină educația auditivă cu noţiuni de 
ritm şi măsură. 

PREZENTARE 
Cu ajutorul Auralbook sprijinim creaţia şi studiul muzical 
de înaltă calitate în întreaga lume. Oferim mijloace şi 
resurse de conturare a competenţelor muzicale, prin 
intermediul unui proces de stimulare şi încurajare a 
progresului.  

 
Resursa este concepută pe opt niveluri, disponibilă pe 
sistem Android şi alte platforme ale telefoniei mobile. 
Conţinutul modulelor, bazat pe cea mai recentă programă 
ABRSM, prezintă următoarele caracteristici: 

• Analizarea competenţelor vocale şi 
recunoaşterea problemelor care cer îmbunătăţire, 
afişând varianta originală pe aceeaşi partitură cu 
varianta intonată de utilizator 

• Permite recunoaşterea diferenţelor de ritm şi 
înălţime a sunetului, oferind instrucţiuni prin 
intermediul vocii umane 

• Detectează bătăile din palme ale exerciţiilor de 
ritm şi oferă instrucţiuni pentru o executare 
corectă a acestora  

• Prezintă o explicaţie detaliată a performanţei 
studentului, nu oferă doar o statistică a ceea ce a 
fost corect şi ce anume s-a greşit  

• Oferă o selecţie de peste 1 500 de întrebări de 
examinare structurate pe diferite niveluri  

• Permite utilizatorilor să împărtăşească 
performanţele lor cu profesorii, care pot asculta 
înregistrările de pe server şi monitoriza 
progresul  
 

Exemple de teste pentru Auralbook 
Test  ABRSM Grade 5 

Test 1: 
Intonarea  
unei fraze 

- Studentul intonează o frază, iar 
AURALBOOK va analiza şi afişa atât 
muzica originală, cât şi varianta elevului 
pe aceeaşi partitură 
- Studentul poate recunoaşte diferenţele 
dintre muzica originală şi varianta proprie 
vizualizând ecranul 
- Neajunsurile, precum şi posibilităţile de 
îmbunătăţirea performanţei vor fi explicate 
cu ajutorul vocii umane. 
Computerul poate evalua AUTOMAT 
daca execuţia a fost greşită sau corectă 
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performer cannot be overlooked. We consider that 
through digital resources more and more pupils will be 
interested in learning music and eventually contact a 
music teacher. The basic training of a musician is very 
important, that training that connects aural education to 
precepts of pitch and measure. 

PRESENTATION 
Through Auralbook we support high-quality music-
making and learning around the world. We offer 
pathways and resources for learners and teachers that 
help build musical skills, provide goals and encourage 
progress.  

 
It is designed on eight levels, android and other mobile 
platforms being available. The content of the modules 
(written based on the latest ABRSM syllabus) presents 
the following features: 

• Analyses singing performance and recognizes 
areas to improve your accuracy with original 
music displayed on the same music sheet  

• Allows you to recognize differences in pitch and 
beat, and instructs you in a real human voice  

• Detects rhythm and strength of clapping and 
instructs you how to clap correctly  

• Provides a detailed explanation in the listening 
part, not just correct or wrong  

• Gives a selection of over 1,500 exam questions 
for all different grades  

• Allows users to share their performances in the 
server with teachers who can listen to the 
recording and monitor the progress  
 

Test examples for Auralbook 
Test  
no. 

ABRSM Grade 5 

Test 1: 
Sing a 
phrase 

-Student can sing a phrase and 
AURALBOOK will analyse and display 
both original music and what student sang 
on the same music sheet in real time.  
-Student can recognise the difference 
between original music and his/her singing 
on the screen immediately.  
-Student’s weaknesses and ways for 
improvement will be explained in a real 
human voice. It can judge right or wrong 
AUTOMATICALLY!  
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Test 2: 
Intonarea 
notelor 
una  câte  
una 

- Studentul cântă notele una câte una.  
AURALBOOK va indica AUTOMAT 
notele care vor trebui intonate.   
- Dacă o notă este intonată incorect, nota 
corectă va fi afişată imediat, înainte ca 
studentul să intoneze nota următoare. 
- La finalul testului, vocea umană va 
comenta prestaţia elevului şi va oferi 
sfaturi pentru îmbunătăţire.   

Test 3: 
Recunoaş-
terea de 
caractere 
şi proprie-
tăţi 
 
 

- Studentul va selecta răspunsuri care vor 
fi expuse în examinarea propriu-zisă 
- Va fi oferită o explicaţie în detaliu pentru 
fiecare întrebare, nu va fi un simplu 
răspuns corect-incorect 
- În cazul întrebărilor despre stil sau 
perioadă, AURALBOOK va explica de ce 
răspunsul este incorrect va oferi detalii 
istorice despre piesa respectivă şi relevanţa 
stilului. 

Test 4:  
Tactarea  
unei  
fraze 

- Utilizatorul bate din palme o frază 
muzicală. 
AURALBOOK analizează şi afişează în 
timp real atât ritmul original, cât şi 
prestaţia studentului 
- Utilizatorul recunoaşte diferenţele dintre 
cele două prestaţii 
- Vocea umană va explica greşelile şi va 
oferi sfaturi Dacă prestaţia a fost corectă 
sau incorectă se stabileşte AUTOMAT!! 

 
AURALBOOK pentru ABRSM Grade 6 
 

Test  ABRSM Grade 6 

Test 1: 
Intonarea  
vocii de sus  
a unei  
fraze muzicale 
 

- Studentul intonează vocea de sus a 
unei fraze muzicale, iar 
AURALBOOK va analiza şi afişa 
varianta originală şi ceea ce studentul 
a cântat, în timp real, pe aceeaşi 
partitură. 
- Elevul recunoaşte diferenţele 
imediat şi se poate evalua prestaţia ca 
fiind corectă sau incorectă 
AUTOMAT! 

Test 2: Citire la  
prima vedere  
 

Similar examenului propriu-zis, elevii 
pot studia partitura acompaniindu-se. 
AURALBOOK va analiza şi afişa 
ceea ce a intonat studentul, afişând, în 
timp real, varianta originală şi cea a 
studentului.  
- Studentul recunoaşte diferenţele 
imediat şi se poate evalua prestaţia ca 
fiind corectă sau incorectă 
AUTOMAT! 

Test 3: 
Recunoaşterea 
cadenţei 

- Studentul va fi instruit despre 
cadenţe şi se vor indica răspunsurile 
corecte/greşite.   

[ 

Test 2: 
Sing note 
by  
note 

-Student can sing notes one by one.  
AURALBOOK will point to the note that 
should be sung AUTOMATICALLY 
-If a note is sung with the wrong pitch, the 
correct note will be played immediately 
before a student sings the next note.  
-An overall comment about all notes sung 
and how to improve will be explained by a 
human voice at the end.  

Test 3: 
Recognize 
characters  
and other 
features 
 
 

-Student can select answers, which should 
be said in the actual examinations.  
-A detailed explanation will be given for 
every question. Not just simply correct or 
wrong!  
-For questions about styles and periods, if 
the user has selected an incorrect style or 
period, AURALBOOK will even tell why 
the answer is inappropriate, the history 
about the piece and how it is related to the 
music played.  

Test 4: 
Clap a 
phrase 
 

-User can use TWO HANDS to clap a 
phrase.  
AURALBOOK will analyse and display 
both the original rhythm and what the user 
has clapped on the same music sheet in real 
time.  
-User can recognise the difference between 
the original rhythm and his/her clapping 
immediately.  
-User’s weaknesses and ways for 
improvement will be told with a human 
voice. It can judge right or wrong 
AUTOMATICALLY!!  

 
AURALBOOK for ABRSM Grade 6 
 

Test no. ABRSM Grade 6 

Test 1: Sing  
upper part of  
phrase 
 
 

- Student can sing upper part of phrase 
and AURALBOOK will analyse and 
display both original music and what 
student has sung on the same music 
sheet in real time. 
- Student can recognize the difference 
between original music and his/her 
singing on the screen immediately. It 
can judge right from wrong 
AUTOMATICALLY! 

Test 2: Sight  
singing 
 

Similar to the actual exam, students can 
read the score before singing with auto 
accompaniment. AURALBOOK will 
analyse and display both original music 
and what the student sang on the same 
music sheet in real time. 
- Student can recognize the difference 
between original music and his/her 
singing on the screen immediately. It 
can judge right or wrong 
AUTOMATICALLY! 

Test 3: 
Recognize  
cadence 
 

- Student will be told what the different 
cadences sound like and if he/she has 
selected the wrong answer. 
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Test 4: 
Recunoaşterea 
texturii, 
structurii,  
stilului, 
caracterului  
şi perioadei şi  
a altor 
proprietăţi 
 

- Studentul selectează răspunsuri, care 
va trebui să fie explicate în 
examinarea propriu-zisă 
- Va fi oferită o detaliere pentru 
fiecare întrebare, nu doar  un simplu 
sistem întrebare-răspuns 
- Pentru întrebări despre structură şi 
textură, în cazul unui răspuns greşit, 
AURALBOOK va oferi explicaţii şi 
va relua secţiunea greşită pentru a fi 
ascultată automat! 

Test 5: Tactarea  
unei fraze 
muzicale 
 

- Studentul utilizează cele două palme 
pentru tactarea unei fraze muzicale, 
iar AURALBOOK va analiza şi afişa 
varianta originală şi ceea ce studentul 
a tactat, în timp real, pe aceeaşi 
partitură. 
-Vocea umană va explica greşelile şi 
va oferi sfaturi. Dacă prestaţia a fost 
corectă sau incorectă se stabileşte 
AUTOMAT!! 

 
AURALBOOK pentru ABRSM Grade 7 

Test  

AURALBOOK pentru ABRSM 
Grade 7: Testele sunt gândite pentru 
dezvoltarea abilităţilor legate de ritm, 
înălţimea sunetului şi audiţie  

Test 1: 
Intonarea  
vocii de jos a 
unei  
fraze muzicale 
 

- Studentul intonează vocea de jos a 
unei fraze muzicale, iar 
AURALBOOK va analiza şi afişa 
varianta originală şi ceea ce studentul 
a cântat, în timp real, pe aceeaşi 
partitură. 
- Studentul recunoaşte diferenţele 
imediat şi se poate evalua prestaţia ca 
fiind corectă sau incorectă 
AUTOMAT! 

Test 2: Citire la  
prima vedere  
 

Similar examenului propriu-zis, 
studenţii pot studia partitura 
acompaniindu-se. AURALBOOK va 
analiza şi afişa ceea ce a intonat 
studentul, afişând, în timp real, 
varianta originală şi cea a studentului.  
- Studentul recunoaşte diferenţele 
imediat şi se poate evalua prestaţia ca 
fiind corectă sau incorectă 
AUTOMAT! 

Test 3/4:  
Recunoaşterea  
cadenţei/ 
modulaţiei  

- Studentul va fi instruit despre 
cadenţe şi se vor indica răspunsurile 
corecte/greşite.   

Test 5: 
Recunoaşterea 
texturii, 
structurii,  
stilului, 
caracterului  
şi al perioadei şi  
altor proprietăţi 
 

- Studentul selectează răspunsuri, care 
vor trebui să fie explicate în 
examinarea propriu-zisă 
- Va fi oferită o detaliere pentru 
fiecare întrebare, nu doar  un simplu 
sistem întrebare-răspuns 
- Pentru întrebări despre structură şi 
textură, în cazul unui răspuns greşit, 
AURALBOOK va oferi explicaţii şi 
va relua secţiunea greşită pentru a fi 
ascultată automat! 

[ 

Test 4: 
Recognize 
texture,  
structure, 
characters, 
style  
and period, 
and  
other features 
 

- Student can select answers, which 
should be given in the actual 
examinations. 
- A detailed explanation will be given 
for every question. Not just simple 
Q&A! 
- For questions about texture and 
structure, if the user has selected an 
incorrect answer, AURALBOOK will 
even tell them why the answer is 
inappropriate and replay the section of 
music that the user needs to hear 
automatically! 

Test 5: Clap a  
phrase 
 

- User can use TWO HANDS to clap 
and AURALBOOK will analyse and 
display both the original rhythm and 
what the user has clapped on the same 
music sheet in real time. 
- User’s weaknesses and ways for 
improvement will be told with a human 
voice. It can judge right or wrong 
AUTOMATICALLY! 

 
AURALBOOK for ABRSM Grade 7 

Test  
no. 

AURALBOOK for ABRSM Grade 7: 
All these help to enhance the student's 
pitch, rhythm and listening capabilities. 

Test 1: Sing a 
lower  
part of a phrase  
 

-Student can sing lower part of phrase 
and AURALBOOK will analyse and 
display both original music and what 
student has sung on the same music 
sheet in real time.  
-Student can recognize the difference 
between original music and his/her 
singing on the screen immediately. It 
can judge right from wrong 
AUTOMATICALLY!  

Test 2: Sight  
singing 
 

-Similar to the actual exam, students 
can read the score before singing with 
auto accompaniment. AURALBOOK 
will analyse and display both original 
music and what the student sang on the 
same music sheet in real time.  
-Student can recognize the difference 
between original music and his/her 
singing on the screen immediately. It 
can judge right or wrong 
AUTOMATICALLY!  

Test 3/4:  
Recognize  
cadence/ 
modulation  

- Student will be told what the different 
cadences sound like and if he/she  
has selected the wrong answer.  

Test 5: 
Recognize 
texture, 
structure,  
characters, style  
and period, and  
other features 

- Student can select answers, which 
should be said in the actual 
examinations.  
-A detailed explanation will be given 
for every question. Not just simple  
Q&A!  
-For questions about texture and 
structure, if the user has selected an 
incorrect answer, AURALBOOK will 
even tell them why the answer is 
inappropriate and replay the section of 
music that the user needs to hear 
automatically!  
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Test 6: Tactarea  
unei fraze 
muzicale 
 

- Studentul utilizează cele două palme 
pentru tactarea unei fraze muzicale, 
iar AURALBOOK va analiza şi afişa 
varianta originală şi ceea ce studentul 
a tactat, în timp real, pe aceeaşi 
partitură. 
- Vocea umană va explica greşelile şi 
va oferi sfaturi. Dacă prestaţia a fost 
corectă sau incorectă se stabileşte 
AUTOMAT!! 

 
CONCLUZII  
Compania producătoare are sediul în Hong Kong, însă 
majoritatea clienţilor sunt din Marea Britanie. 
Examinarea prin intermediul programului Auralbook este 
recunoscută de ABRSM (Associated Board of Royal 
Schools of Music), AMEB (Australian Music 
Examinations Board), RCM (The Royal Conservatory of 
Music), Programul britanic de dezvoltare muzicală (The 
Music Development Program UK). 
„AURALBOOK este un profesor de muzică - o 
inteligenţă artificială cu un caracter uman. 
Revoluţionarea educaţiei muzicale a început.” - 
Bloomberg Businessweek  
„AURALBOOK este un instrument eficient pentru 
învăţarea deprinderilor auditive. Utilizatorii au manifestat 
un progres semnificativ, în diverse niveluri de pregătire.“ 
- International Journal of Music Education  
Este prima carte muzicală electronică interactivă pe plan 
mondial. 
„Urechea Digitală” a platformei înregistrează cu 
acurateţe prestaţia studenţilor în exerciţiul asupra 
înălţimii, volumului sunetelor, tactării ritmului şi 
intensităţii. Astfel, „inteligenţa artificială” analizează şi 
semnalează în timp real greşelile şi marchează secţiunile 
care necesită îmbunătăţire. În cele din urmă, sistemul său 
de tip „cloud” creează analize statistice bazate pe întreaga 
activitate a utilizatorului, reuşind astfel să propună 
profesorilor domeniile care trebuie să fie îmbunătăţite 
pentru progresul studentului. 
Considerăm că această tehnologie va fi acceptată masiv 
de către cadrele didactice în viitorul apropiat, se 
estimează că în maxim cinci ani,  învăţarea muzicii prin 
intermediul tehnologiei va câştiga popularitate și 
numeroși adepţi. 
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Test 6: Clap a  
phrase  

-User can use TWO HANDS to clap 
and AURALBOOK will analyse and 
display both the original rhythm and 
what the user has clapped on the same 
music sheet in real time.  
-User’s weaknesses and ways for 
improvement will be told with a human 
voice. It can judge right or wrong 
AUTOMATICALLY!  

 

CONCLUSIONS 
The producing company is headquartered in Hong Kong, 
but most of its clients are in the United Kingdom. The 
examination through Auralbook is recognized by 
ABRSM (Associated Board of Royal Schools of Music), 
AMEB (Australian Music Examinations Board), RCM 
(The Royal Conservatory of Music), and The Music 
Development Program UK. 
“AURALBOOK is an artificial intelligence music teacher 
with real human character. It has started the revolution of 
music education” - Bloomberg Businessweek  
AURALBOOK is an effective tool to learn aural skills. 
Students show significant progress in different stages.” - 
International Journal of Music Education  
It is the world’s first patented interactive electronic music 
book. 
Its “Digital Ear” accurately receives signals of a student’s 
performance on singing pitches and volumes, clapping 
rhythms and intensities. 
Then, its “Artificial Intelligence” function analyses and 
points out areas for improvement in real time. Finally, its 
“Cloud Computing” feature further creates statistical 
analyses based on the student’s track records, and makes 
suggestions to teachers about areas to target for training 
students. 
We believe that in the near future this technology will be 
massively agreed by teachers, it is estimated that within 
five years learning music through technology will gain 
popularity and numerous followers. 


