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REZUMAT 
În acest articol vom discuta acele caracteristici de 
hardware, respectiv de software care permit efectuarea 
unor analize statistice în muzicologie. Ne vom concentra 
asupra analizelor pe partitură și vom ilustra argumentele 
printr-un studiu de caz, o analiză oarecum tipică a 
distribuției statistice a intervalelor și a tiparelor 
intervalice, precum și a diversității ritmice. 

Cuvinte cheie 

Calculatoare, hardware, software, statistică în 
muzicologie 

INTRODUCERE 
Începând din anii 1990 calculatoarele – devenite deja 
destul de performante pentru astfel de sarcini – sunt 
mijloacele principale pentru cei care doresc să efectueze 
analize muzicologice de tip statistic. Aceste tipuri de 
analize se înscriu în mod tipic în două categorii mari: cele 
care se bazează pe material audio, înregistrări și cele 
pentru care obiectul analizei este muzica scrisă, partitura. 
Muzicologul doritor să se ocupe de astfel de cercetări 
trebuie să fie conștient de o sumedenie de probleme ce țin 
de mai multe domenii. În primul rând trebuie să înțeleagă 
mijloacele statistice de care vrea să se folosească. 
Statistica e o ramură a științei care se bazează pe 
matematică, dar ale cărei procedee și tehnici tind uneori 
să contrazică instinctul. De exemplu, dacă cineva a 
aruncat de 99 de ori cu un zar, și de fiecare dată a obținut 
numărul 6, tinde să creadă că la aruncarea numărul 100 
are mai puține șanse de a obține iarăși acel număr, ceea 
ce nu este adevărat, deoarece fiecare aruncare este un 
eveniment independent, șansele lui la fiecare aruncare 
sunt de 1 la 6. Mai apoi trebuie să fie conștient de faptul 
că între gândirea muzicologică și cea statistică există 
diferențe cruciale. Dacă schimbăm o notă în tema unei 
simfonii, pentru muzicolog această schimbare este 
dramatică, pentru statistician însă e una nesemnificativă. 
Nu în ultimul rând, trebuie să aibă acces la mijloace 
computaționale care îi permit să ducă la bun sfârșit 
cercetarea, și aici vorbim despre mijloace hardware – 
calculatorul fizic, propriu-zis, respectiv software, adică 
programe care îi permit să transforme  materialul muzical 
scris în informație electronică, și să efectueze corect 
analiza pe care și-a propus-o.  
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ABSTRACT 
In this article we will discuss those hardware and 
software characteristics that allow certain statistical 
analyses in Musicology. We will focus on score-based 
analyses and exemplify our arguments by means of a case 
study, a somewhat typical research of the statistical 
distribution of intervals and intervallic patterns, as well 
as of rhythmical diversity. 
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INTRODUCTION 
Beginning with the 1990s computers – which by then had 
become quite advanced – are the principal tools for those 
who wish to conduct statistical research in Musicology. 
This sort of research can be split into two main 
categories: those that are based on audio material, on 
recordings, and those for which the object of analysis is 
the written score. Musicologists who wish to busy 
themselves with this kind of research have to be aware of 
several problems. First of all he or she has to understand 
the statistical tools that will be implemented. Statistics is 
a branch of science that relies heavily on Mathematics 
but its procedures and techniques often seem to 
contradict common sense. For instance, if one throws 99 
times with a dice and the result is 6 every time, one might 
think that when throwing for the 100th time, there are 
fewer chances to get yet another 6 - which is wrong. 
Since every single throw is an independent event, the 
chances of getting 6 are actually 1 in 6 every time. 
Another set of problems is made up by the crucial 
differences between the thinking of a statistician and that 
of a musicologist. If we change a single note in the 
subject of a symphony, the alteration is dramatic from the 
musician’s point of view, but statistically it is negligible. 
Last but not least the researcher has to have access to all 
those computational means that allow this kind of 
research, and here we mean hardware – the computer 
itself – and software, that is, all the programs and 
applications that allow the researcher on one hand to 
transform the written score into electronic data, and on 
the other hand to correctly analyse it according to the 
aims of the research. 
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 STUDIUL DE CAZ  
Analiza de care ne folosim pentru ilustrarea argumentelor 
noastre a fost subiectul unei cercetări doctorale. Ne-am 
propus să dezvoltăm o metodă de a analiza pe de o parte 
distribuția statistică a intervalelor simple, a tiparelor din 
două, respectiv trei intervale, iar pe de altă parte 
diversitatea ritmică. Am considerat că acestea sunt 
elemente importante ale limbajului muzical și pot 
caracteriza muzica unei epoci, a unui instrument sau grup 
de instrumente, precum și creația unui compozitor. Din 
rezultate a reieșit – mai ales din cele legate de Claudio 
Monteverdi – că distribuția statistică a intervalelor și 
diversitatea ritmică pot să fie elemente definitorii ale 
limbajului muzical inclusiv pentru o anumită perioadă din 
creația compozitorului, mai ales dacă cel în cauză decide 
să aplice elemente noi de limbaj muzical pentru a 
produce o muzică radical diferită față de ce a compus 
până atunci. Punctul de pornire a fost partitura, muzica 
scrisă. Pentru o astfel de analiză însă notele muzicale, 
înălțimile și duratele trebuiau transformate în informație 
electronică ce poate fi introdusă în calculator și apoi 
analizată de programele folosite. Acest proces în sine 
implică utilizarea a cel puțin două, uneori trei programe 
diferite. Analiza statistică în sine este de obicei partea cea 
mai problematică, întrucât în cadrul fiecărei cercetări se 
pun alte întrebări, sunt necesare alte tipuri de calcule 
bazate pe alte principii ale statisticii. Asta înseamnă că 
nici un program accesibil comercial sau în mod gratuit nu 
va satisface această nevoie; în acest punct trebuie să 
apelăm la ajutorul unui informatician, sau specialist 
într-un domeniu apropiat, care în primul rând știe să 
programeze, să creeze un program care ne răspunde la 
întrebări, și nu în ultimul rând înțelege din perspectiva 
muzicologiei întrebarea pe care ne-am pus-o și la care 
vrem să răspundem prin această cercetare. După ce 
obținem rezultatele, mai avem nevoie și de un program, 
care afișează cifrele obținute în mod grafic, vizualizarea 
rezultatelor analizei ajutând foarte mult la observarea 
unor detalii. 

MIJLOACE HARDWARE 
Cei care doresc să cerceteze material auditiv se confruntă 
cu dificultăți. Au nevoie de o aparatură care este capabilă 
să prelucreze cantități mari de fișiere audio de mare 
rezoluție. Până nu de mult calculatoarele personale nu 
aveau asemenea capacități, viteză de calcul și memorie 
suficientă. În ultimii ani această situație s-a îmbunătățit în 
mod semnificativ, dar chiar și așa, resursele, chiar și ale 
celor mai performante calculatoare personale, sunt de 
abia suficiente. În cazul nostru și al celorlalți muzicologi 
care lucrează pe material scris, necesitățile de putere de 
calcul și de memorie nu sunt chiar așa de mari. Singura 
formă sub care notele pot deveni informație electronică 
sunt fișierele de tip midi. Midi este prescurtarea pentru 
Musical Instrument Digital Interface. Este un fel de 
limbaj simplu, inventat în anii 1980, odată cu apariția 
sintetizatoarelor digitale și a nevoii ca aceste instrumente 
să comunice între ele. Dacă conectăm două astfel de 
instrumente printr-un cablu special midi, este posibil să 
cântăm la unul dintre sintetizatoare și să transmitem 
celuilalt instrument toți parametrii: momentul la care am 
apăsat o clapă, înălțimea și volumul notei (pe o scară de 
la 1 la 127), precum și momentul în care am încetat să 
apăsăm clapa. Prin midi se mai transmit și alte informații 
(se pot transmite comenzi specifice fiecărui instrument), 
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CASE STUDY  
The analysis to which we refer during this article to 
illustrate the problem was the subject of a doctoral 
research. We attempted to develop a method to analyse 
on one hand the statistical distribution of simple 
intervals, of patterns made up of two or three consecutive 
intervals, on the other hand rhythmical diversity. We 
assumed that these are important elements of musical 
language and as such they are typical for an age, an 
instrument or instrument family, as well as for the output 
of a composer. From the results – especially those related 
to the creation of Monteverdi – we found that the 
statistical distribution of intervals and the rhythmic 
diversity can be considered as defining elements of 
musical language also for a certain period from a given 
composer’s oeuvre, especially if the composer decides to 
apply new elements of musical language in order to 
produce a music that is radically different from what he 
wrote up to that point. The starting point for this research 
was the written score. For this kind of research though we 
needed to transform pitches and durations into electronic 
data that can be fed into a computer and then analysed by 
the adequate piece of software. This process alone 
requires the use of at least two, sometimes three different 
programs. The statistical analysis itself is usually the 
most problematic part, since in every research the 
fundamental question is different, therefore different 
calculations are needed for each case. That means that no 
commercially or freely available piece of software will 
suit our specific needs. For this reason we have to recruit 
the talents of an IT specialist who besides knowing how 
to write such a complex code also understands the 
fundamental questions of our research from a musical 
point of view. Once we have the results we need yet 
another piece of software that can illustrate those 
numbers in a visual way, in the form of figures. 
Visualizing the results makes it possible for the 
researcher to notice fine details. 

HARDWARE TOOLS 
Those who wish to research audio materials face 
considerable difficulties here. They need a computer that 
is capable of processing large quantities of high 
resolution audio files. Until not so long ago personal 
computers had no such capabilities, their processing 
speed and memory was insufficient for this task. Lately 
though the situation has improved significantly but even 
now, even the best computers are barely up to the job. In 
our case and in the case of other musicologists who 
prefer to work on written scores the needs for processing 
speed and memory are not quite that severe. The only 
way by which written music can become electronic 
information is via midi. Midi stands for Musical 
Instrument Digital Interface. It is a simple code created in 
the 1980s together with the birth of the first digital 
synthesizers and the need for these instruments to 
communicate with each other. If we connect two such 
instruments by a special midi cable it becomes possible to 
play one of them and transmit to the other one all the 
parameters of our playing: the exact moment when a key 
was pressed, its pitch and velocity (on a scale from 1 to 
127), as well as the moment when the key was released.  
Many other types of information can be transmitted via 
midi, some of which instrument-specific that are not 
relevant for our research. Later it became possible to 
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care nu sunt relevante pentru analizele noastre. Mai târziu 
a apărut și posibilitatea de a conecta instrumente digitale 
cu calculatoare, și pe parcursul evoluției programelor de 
notație muzicală acestea au devenit capabile să 
transforme informația scrisă în midi, care poate fi 
transmisă către instrumente digitale (de exemplu o 
partitură scrisă poate fi transmisă către un sintetizator, 
care va reda sonor materialul scris) sau alte programe, ca 
de exemplu un studio virtual. Esențial este însă că midi 
nu conține informație audio. Conține doar litere și cifre, 
parametrii sunetului. Deschis într-un editor de texte, un 
fișier midi arată astfel: 

 
Fig. 1. Fișierul midi al știmei de oboi din prima parte 
a cantatei „Ich hatte viel Bekümmerniss“ de J. S. Bach. 
În primele 22 de rânduri se văd informații generale ca 
titlul, instrumentul, tonalitatea, metrul etc. Începând 
din rândul 23 vedem informații legate de fiecare notă: 
momentul când începe (în milisecunde), înălțimea, 
volumul, iar în rândul următor momentul încetării. 

 
Din acest motiv, fișierele midi sunt de dimensiuni mici, 
aproximativ la fel ca un document word. Totuși, din 
moment ce analizele statistice sunt relevante doar dacă 
eșantionul cercetat este destul de mare, cantitatea de 
fișiere ce trebuie prelucrate este de obicei semnificativă, 
deci există niște cerințe minime față de calculator. În 
cazul nostru s-a folosit o platformă de tip desktop, cu 
sistem de operare Windows 10 și o capacitate RAM de 
32 Gb. 
MIJLOACE SOFTWARE 
Primul program pe care l-am folosit este cel de notație 
muzicală. Teoretic, orice program poate fi folosit pentru 
acest scop, în prezent toate au capacitatea de a exporta 
fișiere midi din partitura scrisă. Noi am ales Avid Sibelius 
din trei motive. Primul dintre aceste motive este viteza de 
lucru. Atunci când scopul este acela de a crea o bază de 
date ce cuprinde un număr mare de lucrări, viteza cu care 
putem realiza partiturile nu este deloc neglijabilă. 
Sibelius are câteva calități, care măresc în mod 
semnificativ această viteză. Programul a fost gândit astfel 
încât cel care scrie partitura să lucreze cât mai mult cu 
claviatura, și cât mai puțin cu cursorul. Partitura poate fi 
scrisă inclusiv cu ajutorul unui instrument digital conectat 
printr-un cablu midi la calculator. Se cântă pur și simplu 
melodia ce se dorește a fi realizată, instrumentul 
transmite datele midi către calculator, care pe baza 
acestora scrie partitura. Această metodă este însă expusă 
erorilor, începând de la posibilitatea de a cânta note 
greșite și până la erori de valori de durată; dacă cel care 
cântă melodia nu o face cu o precizie metronomică, 
asemenea greșeli vor apăra cu siguranță, chiar dacă 
recurgem la o particularitate a programului, numită Flexi 
time input, care intuiește locul și durata fiecărei note. 
Dacă dorim ca partitura scrisă să fie precisă, metoda mai 
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connect in a similar fashion digital instruments to 
computers and as music notation software has become 
more advanced it became capable to transform written 
information into midi that could the be transmitted to a 
digital instrument (for instance a written score could be 
sent to a synthesizer which then could perform the music) 
or to other types of software such as virtual studios. The 
essential part here though is the fact that midi does not 
contain any audio information. It is all letters and 
numbers, the parameters of the sound. If we open a midi 
file in a text editor, we obtain something like this: 

 
Fig. 1. Midi file for the oboe part of J. S. Bach’s 
cantata “Ich hatte viel Bekümmerniss”, part I. In the 
first 22 lines there are more general bits of 
information such as the title, the instrument, the key, 
the time signature, etc. Starting with the 23rd line we 
see information about each note: when it begins (in 
milliseconds, pitch, volume, and in the next line the 
moment when it stops.  
 
Thus midi files are relatively small, having 
approximately the same size as a text document. Even so, 
since statistical researches of this type are relevant only if 
the sample size is big enough, we need to process a 
significant number of files simultaneously so there is a 
minimal requirement regarding the capabilities of the 
computer. In our case a desktop system was used running 
a Windows 10 platform and with 32 Gb of RAM. 
SOFTWARE MEANS 
The first bit of software that we used was the music 
notation program. In theory any such program can be 
used since by now all of them have the capability to 
export midi files from the written score. We chose Avid 
Sibelius for three reasons. The first of them is speed. 
When the purpose is to create a database of a large 
number of scores the speed by which we can achieve that 
is rather important. Sibelius has a few characteristics that 
significantly increase this speed. It was designed in a 
manner to allow the user to input notes mainly by using 
the keyboard and not so much the mouse. Scores can also 
be written by a digital instrument connected to the 
computer by a midi cable. One simply plays the melody 
on the instrument, data gets sent to the computer and 
based on that the program writes the score. This method 
though is prone to errors such as wrong pitch and wrong 
rhythm. If the one playing it does not do it by the 
metronome, even if Sibelius’ Flexi time input option is 
used which “guesses” the correct position of each note, 
errors of rhythm will occur. If we want a precise result, 
the safest method is to input the notes by the computer’s 
keyboard. In Sibelius the pitches can be introduced by the 
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sigură este să folosim claviatura calculatorului. În 
Sibelius înălțimile se notează prin apăsarea literei 
respective: C pentru do, D pentru re și așa mai departe. 
Înălțimile greșite se corectează cu ajutorul săgeților sus-
jos, iar octava se schimbă cu ajutorul combinației 
Ctrl+săgeata aferentă direcției dorite. În ce privește 
valorile de durată, acestea sunt aranjate într-un tabel care 
corespunde imaginii claviaturii numerice din partea 
dreaptă; astfel, apăsând pe cifra respectivă se activează 
valoarea de durată aferentă: 4 pentru pătrime, 3 pentru 
optime etc. Bineînțeles, notele pot fi așezate pe portativ și 
cu ajutorul cursorului, dar acest procedeu este 
incomparabil mai lent și mai imprecis. O altă 
caracteristică a programului, care ne-a determinat să-l 
alegem, este o componentă separată numită Photoscore, 
capabilă să transforme o partitură scanată sau un fișier de 
tip .pdf în partitură în format Sibelius, după cum se vede 
și în imaginea următoare: 

 
Fig. 2. Photoscore transformă imaginea din format 
.pdf în formatul .sib propriu programului Sibelius. 

 
Aceasta ar fi cea mai rapidă metodă, dar din păcate 
produce prea multe greșeli. Dacă imaginea electronică 
sau partitura scanată nu este perfect curată și nu are un 
contrast bun, Photoscore tinde să interpreteze micile 
greșeli de imagine, pete de diverse origini, ca semne 
muzicale. Uneori, din acest motiv, produce greutăți 
considerabile, de exemplu schimbă armura piesei, de 
aceea poate fi folosit doar în cazul în care imaginea 
permite acest lucru. Al treilea motiv pentru care am ales 
Sibelius este capacitatea acestuia de a selecta și filtra din 
partitură elemente de care nu avem nevoie. În cadrul 
acestei cercetări aveam nevoie doar de două elemente din 
partitură: înălțimi și durate. În format midi însă toate 
elementele sunt interpretate și în mod frecvent alterează 
rezultatul. Un tril notat peste o pătrime de exemplu va 
schimba înălțimea scrisă și în loc de nota scrisă va apărea 
în midi o încercare mecanică și arbitrară de a interpreta 
trilul ca o oscilație rapidă între nota scrisă și cea imediat 
superioară din gamă. Drept rezultat, nu vom avea o 
pătrime de o anumită înălțime, ci un număr de secunde 
mari sau mici în valori mult mai scurte, lucru nedorit 
atunci când analizăm distribuția intervalelor și 
diversitatea ritmică. Sibelius are capacitatea de a filtra 
printr-o singură comandă toate elementele care nu sunt 
dorite și care pot influența în mod negativ rezultatul – 
ornamente, articulații etc. – o caracteristică importantă 
mai ales atunci când lucrăm cu Photoscore, iar varianta 
electronică rezultată conține toate elementele ce apar și în 
partitura de pe hârtie. Dacă alegem să scriem partitura 
fără să ne folosim de Photoscore, sarcina devine mai 
simplă: pur și simplu omitem elementele nedorite, scriem 
doar înălțimi și durate. După ce partitura a fost realizată, 
Sibelius este capabil să extragă toate știmele printr-o 
singură comandă. Astfel obținem liniile vocale sau 
instrumentale individuale, din care exportăm fișiere midi 
separate. 
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corresponding key: C, D, etc. Wrong pitches can be fixed 
by pressing the up or down arrow keys, for octave 
transposition the Ctrl+arrow combination is used. 
Rhythm values are arranged into a table in such a way as 
to look exactly like the numeric keypad, therefore by 
pressing the corresponding key on the numeric keypad 
we can choose the desired value: 4 for a quarter note, 3 
for an eighth note, etc. Obviously, we can also arrange 
the notes on the staves by dragging them with the mouse 
but this is much slower and also a hit-and-miss kind of 
approach. The second reason why we chose Sibelius is a 
plugin named Photoscore, capable to transform the 
scanned image or the .pdf image of a score into Sibelius 
score as can be seen in the following image: 

 
Fig. 2. Photoscore transorms the image from 
.pdf to Sibelius’ own .sib format. 
Normally this would be the fastest method but 
unfortunately it gives too many errors. If the image or the 
scanned score is not pristine and does not have a very 
good contrast, Photoscore tends to interpret even small 
specks of dirt, stains of all kinds as musically meaningful 
signs. This often results in serious difficulties, sometimes 
it will change the key signature, therefore it can be used 
only when the quality of the image is excellent. The third 
reason why we chose Sibelius is because it has the 
capability to select and filter from the score in a single 
move all the unnecessary elements. In this research all we 
needed were the pitches and the note lengths. In midi 
however everything else will have some kind of effect 
that will alter the result. A thrill mark over a quarter note 
will result in replacing said quarter with a quick alteration 
in a mechanical and arbitrary fashion between the written 
pitch and the note that is a minor or major second above 
it, according to the key. Therefore instead of a quarter 
note of a certain pitch it will produce a large number of 
minor or major seconds in tiny rhythm values. That is 
mostly undesirable when our goal is to analyse the 
statistical distribution of intervals and rhythmic diversity. 
Sibelius can eliminate through a single command all the 
unwanted elements that can alter our material: ornaments, 
articulations, etc. This is important especially when we 
use Photoscore as input method and the resulting 
electronic score contains everything that appears on the 
paper-based score too. If we do not use Photoscore it is a 
bit more simple, we simply omit the unwanted elements, 
writing  only pitches and note lengths. Once the score is 
completed, Sibelius can extract all the individual 
instrumental or vocal lines through a single command. 
We can then export separate midi files of each of these 
lines. 
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Fișierele midi mai suferă o transformare, în urma căreia 
vor deveni fișiere cu extensie .dat. Acest lucru se 
realizează cu ajutorul unui mic program ce poate fi 
descărcat în mod gratuit de pe internet, și se numește 
MidiToCSV. 
Cel mai important rol în această cercetare îi revine 
programului care efectuează analiza statistică propriu-
zisă după parametrii definiți anterior. În cazul nostru, 
acest program a fost construit în acest scop de dr. Mária 
Magdolna Ercsey-Ravasz, cercetător științific la UBB, 
Facultatea de Fizică în limbaj C++. Pentru a scrie un 
astfel de cod, este necesar să definim parametrii analizei 
și totodată să procedăm astfel încât dacă pe parcursul 
cercetării și după obținerea unor rezultate ne mai vin și 
alte idei, să putem efectua modificările necesare. 
Parametrii necesari pot fi programați doar dacă putem să 
definim într-un limbaj matematic ceea ce dorim să aflăm. 
În cazul nostru, primele analize se refereau la distribuția 
statistică a intervalelor simple de la octava descendentă la 
cea ascendentă. În alte cuvinte: câte secunde mici, 
secunde mari, terțe mici etc. sunt în părțile vocale, 
respectiv instrumentale din lucrarea respectivă. În limbaj 
matematic acestea arată astfel: 

 
Rezultatul obținut va apărea în reprezentare grafică sub 
forma unor coloane, a căror înălțime ne dă procentul 
intervalului aferent. De exemplu, la liniile vocale și 
instrumentale din eșantionul prelucrat din lucrările lui 
Haydn, acesta arată astfel : 

 
Fig. 3. Distribuția statistică a intervalelor în mai 
multe lucrări pentru orchestră, respectiv cor, de 
Haydn. Pe axa orizontală sunt reprezentate 
intervalele de la 12 semitonuri descendente la 12 
semitonuri ascendente. Pe axa verticală este frecvența 
statistică a acestor intervale pe o scară de la 0 la 1, 
unde suma tuturor intervalelor ar fi 1. Bara 
reprezintă frecvența statistică măsurată, iar linia 
verticală marja de eroare (eroarea standard). 
Al doilea pas a fost analiza tiparelor din două intervale 
succesive. Intervalul 1.+ intervalul 2., apoi intervalul 2. + 
intervalul 3. etc. În limbaj matematic, se descrie astfel: 

 

Rezultatele acestor analize sunt reprezentate într-un 
grafic bidimensional. În imaginea următoare vedem, de 

[ 

Midi files go through yet another transformation, the 
result of which will be .dat extension files. This is done 
by means of a small piece of software, MidiToCSV  
which is freely available for download. 
The most important role in this research belongs to the 
piece of software that does the statistical analysis itself 
according to the pre-determined parameters. In our case, 
this software was built for this very purpose in C++ by 
dr. Mária Magdolna Ercsey-Ravasz, a physicist, 
researcher at the Babeș-Bolyai University’s Faculty of 
Physics. In order to write such a program, one has to 
define the parameters of the analysis and also to build it 
in such a way as to allow ulterior changes, should the 
intermediate results generate other ideas or give a 
different direction to the entire research. The necessary 
parameters can be programmed only if we can define 
them in a mathematical language. 
In our case, the first part of the research was about the 
statistical distribution of simple intervals from one 
descending octave do an ascending one. In other words, 
we wanted to find out how many minor seconds, major 
seconds, minor thirds, etc. are in the vocal or 
instrumental parts of the works that we analyzed. In a 
mathematical language it looks like this: 

 
The obtained results will be represented graphically as a 
row of columns, the heights of which will give us the 
percentage of the corresponding interval. Here is an 
example showing this distribution in the vocal and the 
instrumental lines from a sample of Haydn’s work: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. The statistical distribution of intervals in 
several orchestral and choral works by Haydn. The 
horizontal axis shows the intervals from 12 
descending semitones to 12 ascending semitones. On 
the vertical axis the statistical distribution is shown on 
a scale from 0 to 1, where the sum of all intervals 
would be 1. The column represents the measured 
statistical frequency of the corresponding interval, the 
small vertical line on top of each column represents 
the margin of error (standard error). 
The second step was the analysis of patterns of two 
consecutive intervals. Interval no. 1 + interval no. 2, then 
interval no. 2 + interval no. 3, etc. In mathematical 
language: 

 

The results are represented as a bi-dimensional graphic. 
In the following image we can see the distribution of 
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exemplu, distribuția acestor tipare în liniile vocale din 
eșantionul prelucrat de lucrări de Palestrina : 

 
Fig. 4. Distribuția statistică a tiparelor formate din 
două intervale succesive în linii melodice din lucrări 
de Palestrina. Pe axa orizontală este primul interval, 
pe axa verticală cel de-al doilea de la o octavă 
ascendentă la una descendentă. Pe bara codului de 
culori se poate distinge nuanța corespunzătoare, iar 
suma tuturor tiparelor ar fi 1. 

Tiparele din trei intervale succesive se definesc 
matematic astfel: 

 

Aici, deși reprezentarea grafică este posibilă prin niște 
grafice tridimensionale, acestea sunt foarte greu de citit. 
De aceea am preferat să recurgem la un tabel cu cele mai 
frecvente 30 de tipare. În imaginea următoare vedem 
acest top al tiparelor celor mai frecvente în linii vocale 
din patru lucrări de Lassus. Tiparele care apar în mai 
multe lucrări sunt marcate cu o culoare: 

 
Fig. 5. Listă cu cele mai frecvente treizeci de tipare 
formate din trei intervale succesive în linii melodice 
din patru lucrări de Lassus 

[ 

these patterns in vocal lines from several works by 
Palestrina: 

 
Fig. 4. Statistical distribution of patterns made by two 
consecutive intervals in melodies by Palestrina. On 
the horizontal axis we can see the first interval, on the 
vertical axis the second one. On the colour code bar 
we can identify the corresponding colour, the sum of 
all patterns would be 1. 

Patterns made up of three consecutive intervals are 
defined mathematically according to the following 
formula: 

 

In this case, although graphic representation is possible as 
three-dimensional graphics, those are very difficult to 
read. Therefore we decided to use a table with the 30 
most frequent patterns for each of the analyzed works. In 
the following image we can see such a table for the vocal 
lines in four of Lassus’ works. The patterns that appear in 
more than one work are marked with a colour. 

 

 
Fig. 5. A list with the 30 most frequent patterns 
consisting of three consecutive intervals in melodic 
lines from four pieces by Lassus   
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În aceste tabele cifrele indică numărul de semitonuri din 
care se compune intervalul - cu minus, dacă este interval 
descendent -, cele trei coloane sunt cele trei intervale. 

Mai sunt două noțiuni tipice pentru orice cercetare 
statistică. Prima este cea a deviației standard, care ne 
arată cât de departe sunt valorile extreme de valoarea 
medie. Spre exemplu, media cifrelor 4 și 6 este 5, la fel 
ca media cifrelor 2 și 8, deci dacă avem doar media, nu 
putem ști cât de departe de această medie se află valorile 
din care rezultă media respectivă. Pentru a calcula 
deviația standard, recurgem la următoarea formulă: 

 

În termeni mai simpli: media pătratelor minus pătratul 
mediilor sub rădăcină pătrată. Din această valoare putem 
calcula celălalt parametru important, eroarea standard, 
adică marja de eroare a cercetării, împărțind valoarea 
deviației standard la rădăcină din numărul total al 
tiparelor, conform următoarei formule: 

 

Astfel, cu cât este mai mare numărul de tipare analizate 
(valoare ce apare în denominator), cu atât mai mică va fi 
marja de eroare. În Fig. 1. putem vedea reprezentarea 
acestei marje de eroare ca o extensie mai subțire în vârful 
fiecărei coloane. 

În ceea ce privește analiza diversității ritmice, datorită 
numărului extrem de mare de combinații posibile am 
simplificat prin transformarea combinațiilor în proporții. 
Cu alte cuvinte, o doime urmată de o pătrime este un 
raport de 2:1, la fel ca o pătrime urmată de o optime, sau 
o optime urmată de o șaisprezecime. 

În limbaj științific, diversitatea se exprimă prin entropie. 
Există mai multe feluri de entropie, cea mai simplă și cea 
mai frecvent utilizată este entropia Shannon. Pentru a 
înțelege noțiunea, recurgem la o analogie din natură: dacă 
vrem să aflăm diversitatea mamiferelor dintr-un 
ecosistem, trebuie să știm câte specii de mamifere există 
acolo, și câte exemplare sunt din fiecare specie. Dacă 
există o singură specie, diversitatea este zero. Cu cât mai 
multe specii există și cu cât mai egal este numărul 
exemplarelor din fiecare specie, cu atât mai mare e 
diversitatea. Dacă înlocuim noțiunea de ecosistem cu 
eșantionul de partituri analizate, și cea de specii de 
mamifere cu tipare ritmice, obținem obiectul analizei 
noastre. Și în acest caz am analizat tipare de diverse 
lungimi: din două valori de durată, din trei, respectiv din 
patru. În limbaj matematic acestea pot fi descrise astfel: 
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In these lists the numbers indicate the number of 
semitones – with minus if it is a descending interval – the 
three columns in each case represent the three intervals 
that make up the pattern. 

There are two typical notions that have to be familiar to 
anyone who wants to work with statistical methods. The 
first one is the standard deviation, which shows us how 
far the extreme values are from the average. For instance, 
the average of 4 and 6 is 5, but so is the average of 2 and 
8, so if all we have is the average, we cannot know how 
far from that average are the individual values that give 
us that average. To calculate the standard deviation we 
use the following formula: 

 
In layman’s terms, we subtract the square of the averages 
from the average of the squares and we put that under a 
square root. From this value, the other important 
parameter can be calculated, that is the standard error, 
which will be the margin of error in our research. We do 
that by dividing the standard deviation with the square 
root of the total number of patterns, according to the 
following formula: 

 

Thus the higher the number of patterns (a value that 
appears in the denominator), the smaller the margin of 
error will be. In Fig. 1. we can see the representation of 
this margin of error as a thin line on top of each column. 
When we got to the part when we had to research 
rhythmic diversity, due to the extremely high number of 
possible combinations we simplified it by transforming 
these combinations in mathematical proportions. That is 
to say that a half note followed by a quarter note had the 
same 2:1 proportion as a quarter note followed by an 
eighth note or an eighth note followed by a sixteenth 
note. 
In science diversity is expressed as entropy. There are 
several kinds of entropy, the simplest one which is also 
the most commonly used one is the Shannon entropy. In 
order to understand this notion we can think of an 
analogy from nature. If we want to find the diversity of 
mammal species in an ecosystem, we have to know the 
number of species and the number of specimens from 
each of these species. If we only have one species, the 
diversity is zero. The more species we have and the more 
equal the number of specimens from each, the higher the 
diversity. If we replace the notion of ecosystem with that 
of analyzed scores, the notion of species with that of 
rhythmic patterns, we have the object of our research. In 
this case too we analyzed patterns of diverse lengths: of 
two, of three, and of four rhythm values. The 
mathematical definitions are the following: 
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Formula prin care se calculează entropia Shannon arată 
astfel: 

 
În limbaj simplu formula înseamnă că pentru fiecare tipar 
calculăm probabilitatea p(x). Înmulțim valoarea obținută 
cu logaritmul probabilității log p(x). Suma tuturor 
valorilor obținute astfel ne dă entropia Shannon, o 
exprimare exactă, numerică a diversității limbajului 
ritmic. Acel minus este necesar, deoarece p(x) va fi o 
cifră mai mică decât 1, în consecință log p(x) va avea o 
valoare negativă, deci produsul dintre p(x) și log p(x) va 
fi și el negativ. Este un mecanism simplu de corecție. 

Toate aceste formule și toți acești parametri trebuia să fie 
codificați în programul care a efectuat analiza în cazul 
nostru și, la fel, oricine dorește să se aplece asupra acestei 
arii de cercetări trebuie să cunoască aceste noțiuni și 
trebuie să le codifice în programul prin care dorește să 
realizeze cercetarea. Rezultatele acestor calcule ale 
diversității au forma unei cifre (alături de marja de eroare 
în paranteze). În următorul tabel vedem valoarea 
entropiei Shannon pentru toate lucrările analizate de 
Palestrina, Lassus, Haydn și Mozart, defalcate pe 
compozitor, instrument, respectiv lungimea tiparelor: 

Tabel 1. Entropia Shannon și eroarea standard 
calculate la Palestrina, Lassus, Haydn și Mozart, cu 
rezultatele defalcate pe instrument și pe lungimea 
tiparelor. Culoarea roșie marchează cele mai mari 
valori, iar cea albastră valorile cele mai mici. 

Compozitori Instrumente 2 valori, 
media 
(SE) 

3 valori, 
media 
(SE) 

4 valori 
media 
(SE) 

Palestrina Cor 1.839 
(0.035) 

3.087 
(0.040) 

4.038 
(0.064) 

Lassus Cor 1.816 
(0.026) 

3.018 
(0.035) 

3.906 
(0.053) 

Haydn Cor 1.612 
(0.092) 

2.599 
(0.095) 

3.312 
(0.117) 

Orchestră 2.056 
(0.141) 

3.001 
(0.194) 

3.624 
(0.227) 

 

Mozart 

Cor 2.009 
(0.091) 

2.999 
(0.108) 

3.725 
(0.135) 

Orchestră 2.159 
(0.088) 

3.117 
(0.082) 

3.804 
(0.085) 

Pian 2.225 
(0.140) 

3.261 
(0.146) 

3.944 
(0.144) 

Diversitatea ritmică mai poate fi prezentată și printr-un 
grafic bidimensional, în care pe axa orizontală avem 
tiparele de la cele mai frecvente la cele mai puțin 
frecvente, iar pe cea verticală avem frecvența lor. Cu cât 
mai abruptă e panta ce rezultă din punctele ce marchează 
fiecare tipar, cu atât mai auster este limbajul ritmic. În 
următoarea imagine vedem acest fel de reprezentare 
grafică a diversității tiparelor din trei valori de durată în 
linii melodice vocale de Mozart, Haydn, Bach, Schütz, 
Monteverdi prima prattica, Monteverdi seconda prattica, 
Palestrina și Lassus: 

[ 

The formula for the Shannon entropy is the following: 

 
In layman’s terms the above formula means that for each 
pattern we calculate a probability p(x). We multiply that 
probability with its own logarithm log p(x). The sum of 
all the values for each pattern will give us the value for 
the Shannon entropy, a precise numeric expression of the 
diversity of the rhythmic language. One may ask why a 
negative in the formula? That is necessary because p(x) is 
smaller than 1, therefore log p(x) will have a negative 
value, so the product of p(x) and log p(x) will also be 
negative. It is a simple mechanism of correction.  

All these formulas and all these parameters had to be 
programmed in the software, and in a similar fashion, 
anyone who wishes to deal with similar kinds of research 
has to know these notions and has to find a way to codify 
them in the program by which he or she desires to do the 
research. The results of these calculations are numbers 
(with their own respective margin of error). In the 
following table we can see the value of the Shannon 
entropy for a sample of works by Palestrina, Lassus, 
Haydn, and Mozart, represented according to composer, 
instrument and pattern length: 

Table 1. Shannon entropy and standard error 
calculated for a sample of works by Palestrina, 
Lassus, Haydn, and Mozart, with results shown for 
each composer, instrument and pattern length. We 
marked with red the highest values, with blue the 
lowest ones.  

Composer Instrument 2 values, 
average 
(SE) 

3 values, 
average 
(SE) 

4 values 
average  
(SE) 

Palestrina Choir 1.839 
(0.035) 

3.087 
(0.040) 

4.038 
(0.064) 

Lassus Choir 1.816 
(0.026) 

3.018 
(0.035) 

3.906 
(0.053) 

Haydn Choir 1.612 
(0.092) 

2.599 
(0.095) 

3.312 
(0.117) 

Orchestra 2.056 
(0.141) 

3.001 
(0.194) 

3.624 
(0.227) 

 

Mozart 

Choir 2.009 
(0.091) 

2.999 
(0.108) 

3.725 
(0.135) 

Orchestra 2.159 
(0.088) 

3.117 
(0.082) 

3.804 
(0.085) 

Piano 2.225 
(0.140) 

3.261 
(0.146) 

3.944 
(0.144) 

Rhythmic diversity can also be represented as a bi-
dimensional graphic where on the horizontal axis we 
have the patterns from the most frequent to the least 
frequent, while on the vertical axis we have their 
frequency. The steeper the curve, the more frugal the 
rhythmic language. In the following image we can see 
this kind of representation for patterns of three rhythm 
values in choral lines by Mozart, Haydn, Bach, Schütz, 
Monteverdi prima prattica, Monteverdi seconda prattica, 
Palestrina, and Lassus: 
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Fig. 6.  Diversitatea ritmică în liniile corale ale 
lucrărilor de Mozart, Haydn, Bach, Schütz, 
Palestrina, Lassus și Monteverdi prima prattica 
respectiv seconda prattica, cu trei valori ritmice 
succesive (calculate ca și proporții de durate). În 
colțul stâng superior cele mai frecvente combinații, în 
partea inferioară cele mai puțin frecvente. Punctele 
reprezintă media, iar barele verticale eroarea 
standard.  

Pentru a realiza aceste grafice există o varietate mare de 
programe ce pot fi folosite; noi am recurs la Xmgrace, dar 
orice alt program similar poate fi folosit cu rezultate 
excelente. 

 

BIBLIOGRAFIE / REFERENCES 

[1] ALLEN, B.; KON, M și BAR‐YAM, Y., A new phylogenetic diversity measure generalizing the Shannon 
index and its application to phyllostomid bats. Am Nat. 174, 2009 236–243. 

[2] AMMIRANTE, P., & RUSSO, F. A.,  Low-skip bias: The distribution of skips across the pitch ranges of 
vocal and instrumental melodies is vocally constrained. Music Perception, 32, 2015, 355-363. 

[3] BENSON, Dave, Mathematics and Music, Note de curs, University of Georgia USA, 1995 – 2002. 
[4] BERAN, Jan, Statistics in Musicology, Chapman&Hall, Boca Raton, Fl, 2004. 
[5] CRANE F. și FIEHLER J., Numerical Methods of Comparing Musical Styles. In: Lincoln, Harry B. 

(editor). The Computer and Music. Cornell University Press, London, Ithaca, 1970. 
[6] DUANE, Ben, Repetition and Prominence, The Probabilistic Structure of Melodic and Non-Melodic 

Lines. Music Perception: an Interdisciplinary Journal, vol. 34, nr. 2., 2016, pag. 152-166. 

[7] DUDA, R. O., HART, P. E. și STORK D. G., Pattern classification. Wiley, New York, 2000. 
[8] FUKUNAGA, Keinosuke, Introduction to Statistical Pattern Recognition. Academic Press, New York 

1990. 
[9] GENEVOIS, Hugues și ORLAREY Yann, Musique et Mathématiques. Aléas-Grame, Lyon 1997. 
[10] GROSS. D. S., A Set of Computer Programs to aid in Musical Analysis. Teză doctorală, Indiana 

University, Bloomington IN, 1975 KOSTKA, Stephan M., Recent Developments in Computer-Assisted 
Musical Scholarship. Computers and the Humanities, VI/1 pag. 15-21 

[11] KOSTKA, Stephan M., A bibliography of computer applications in music. J. Boonim, Hackensack, N. J., 
1974. 

[12] KOSTKA, Stephan M., The Hindemith String Quartets: A Computer-Assisted Study of Selected Aspects 
of Style. Teză doctorală, University of Wisconsin, 1974. 

[13] KOSTKA, Stephan M., Recent Developments in Computer-Assisted Musical Scholarship. Computers and 
the Humanities, VI/1 pag. 15-21 

[14] KOSTKA, Stephan M., A bibliography of computer applications in music. J. Boonim, Hackensack, N. J., 
1974. 

[15] KOSTKA, Stephan M., The Hindemith String Quartets: A Computer-Assisted Study of Selected Aspects 
of Style. Teză doctorală, University of Wisconsin, 1974. 

[16] LARUE, Jan, New Directions for Style Analysis. Musicology and the Computer: Three Sinopsia Barry 
Brook (ed.) The City University of New York Press, New York, 1970, pag. 194-197 

[17] MENDEL, A., Some Preliminary Attempts at Computer-Assisted Style Analysis in Music. Computers and 
the Humanities vol. 4, 1969, pag. 41-52. 

[18] RÉNYI, A. On measures of entropy and information Vol. 1 Berkeley: University of California Press; 
1961, pag. 547–561. 

[19] SCHŪLER, Nico,  Reflections on the History of Computer-Assisted Music Analysis II: The 1960s. Texas 
State University, School of Music, 2005. 

[20] SHERWIN, WB., Entropy and information approaches to genetic diversity and its expression: Genomic 
geography. Entropy. 2010; 12, pag. 1765–1798. 

 

 

 

[ 

 
Fig. 6.  Rhythmic diversity in choral lines by Mozart, 
Haydn, Bach, Schütz, Palestrina, Lassus, and 
Monteverdi prima prattica, respectively seconda 
prattica, with three consecutive rhythm values (as 
proportions). In the upper left corner we have the 
most frequent combinations, in the lower part the 
least frequent ones. The dots represent the average, 
the vertical extensions for each dot, the margin of 
error.  

In order to make these graphical representations we have 
a large variety of software types at our disposal; we used 
Xmgrace but any similar program can do the job just as 
well. 


