
 
Program szkolenia  

EYE TRACKING W BADANIACH NAUKOWYCH 
 

Data Godzina Tematyka 

Dzień pierwszy 09:00 - 09:30 Rejestracja/Powitanie uczestników 

 09:30 - 10:00 Jak działają urządzenia EyeLink do śledzenia ruchów gałek ocznych:  
Rozpoczęcie warsztatów – wprowadzenie do obsługi  sprzętu EyeLink oraz 
oprogramowania Host PC. 
Możliwości wykorzystania całego potencjału systemu. 

 10:00 - 11:00 EyeTracking Data Quality - Jak zmaksymalizować i jak mierzyć:    
Sesja obejmująca szczegółowe omówienie pojęć takich jak "dokładność", "precyzja", 
"szum" itp. 
Wyjaśnienie pojęć powszechnie stosowanych w literaturze dotyczącej okulografii - w 
tym praktyczne informacje o tym, jak można je zmierzyć, raportować. Przedstawienie 
zestawu kroków w celu zmaksymalizowania jakości danych za pomocą systemu 
EyeLink, dodatkowo szczegółowe instrukcje dotyczące optymalnego przygotowania 
uczestników i kalibracji itp. 

 11:00 - 11:30 Przerwa kawowa 

 11:30 - 12:30 Zajęcia praktyczne: Ćwiczenia z konfigurowania systemów i przygotowania 
uczestników. Przeprowadzanie kalibracji, sprawdzanie kalibracji w różnych wersjach 
uchwytów kamer EyeLink. Umiejętność weryfikacji danych.  

 12:30 - 13:30 Przerwa obiadowa 

 13:30 - 15:00 Wprowadzenie do program Experiment Builder:  
Sesja praktyczna – ćwiczenia z przygotowanymi skryptami (dostarczone przez 
organizatora), poznanie najważniejszych założeń programu Experiment Builder, takich 
jak: sekwencje zagnieżdżone, źródła danych, tworzenie odniesień, rozgałęzienia 
warunkowe i inne.  

 15:00 - 15:30 Przerwa kawowa 

 15:30 - 17:00 Wprowadzenie do program Data Viewer:  
Praktyczna sesja – jak używać przygotowanych zestawów danych, aby nauczyć się 
tworzyć obszary zainteresowań, okresy zainteresowań, korzystać z grupowania 
próbek danych i trybu agregacji danych, generować mapy cieplne oraz raporty 
wyników i wiele więcej. 

   

Dzień drugi 09:00 - 09:30 Rejestracja i powitanie uczestników 

 09:30 - 09:45 Wprowadzenie do zapisu eyetrackingu z EEG.  
Omówienie kluczowych zagadnień: sygnalizacja TTL i współrejestracja danych EEG i 
śledzenia oczu, oraz opis niektórych zalet jednoczesnego śledzenia oka i zapisu EEG. 

 09:45 - 10:30 Konfiguracja i kalibracja do badań EEG.  
Praktyczna sesja - obejmie konfigurację i kalibrację eyetrackeraEyeLink 1000 Plus, przy 
użyciu trybów headfixed i remote. Sesja będzie zawierała porady dotyczące 
maksymalizacji i pomiaru jakości danych. 

 10:30 - 11:00 Przerwa kawowa 

 11:00 - 12:30 Wyjaśnienie przesyłania sygnałów z TTL.  
(podstawowe strategie synchronizacji TTL, ze szczegółowymi przykładami sprzętu / 
okablowania wymaganego dla różnych systemów EEG). 
 

 12:30 - 13:30 Przerwa obiadowa 

 13:30 - 15:00 Integracja systemów EyeLink z systemami EGI EEG przy użyciu programu Experiment 
Builder. 

 15:00 – 15:30 Przerwa kawowa 

 15:30 - 17:00 Analiza danych 
 

 


