
RAPORT Z SESJI 6 EKSPERYMENTU_E.1/2015-2017 OBEJMUJĄCY WYKORZYSTANIE URZĄDZEŃ 
 B-ALERT X24 WIRELESS EEG SYSTEM, EQUIVITAL EQ02 LIFE MONITOR, TOBII GLASSES 2 

 
Wykonawca: Justyna Orłowska 
Tytuł: „Remix” 
Data: 28.10.2017 r. 
Godzina: 17:06:56 
Długość występu: ok. 10 minut 
Miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 13, 87-100 Toruń 
 
Wykorzystany sprzęt i oprogramowanie: 

1. B-Alert X24 Wireless EEG System, specyfikacja, 

 B-Alert Acquisition Software (rejestracja sygnału), 
2. Equivital EQ02 LifeMonitor, EQ02 SEM + EQ02 Sensor Belt + EQ-GSR, specyfikacja 1, 

specyfikacja 2, 

 SimpleScreenRecorder + aplikacja do obsługi urządzenia Equivital autorstwa Michała Mejny 
(poglądowy materiał wideo), 

 Equivital Manager, 
3. Tobii Glasses 2, specyfikacja 

 oprogramowanie Tobii Pro Lab ver. 1.76. 
 
Cel użycia wskazanego sprzętu: pozyskanie informacji dotyczących aktywności okoruchowej widzów 
oraz parametrów takich jak aktywność bioelektryczna mózgu (EEG), puls, tempo oddechu, 
temperatura ciała, ECG, GSR artystki w czasie performance. 
 
Sesja podzielona była na następujące etapy: 

1. Test wykonany przez artystkę (15 minut) w celu stworzenia indywidualnego profilu EEG 
służącego do wyznaczenia stanów kognitywnych i poziomu zaangażowania w czasie 
performance. Zrealizowane testy to: 

 3-Choice Vigilance Task, 

 Visual Psychomotor Vigilance Task, 

 Auditory Psychomotor Vigilance Task. 
Test wykonany został dzień przed występem w ICNT. 

2. Nagranie performance. 
3. W przypadku pozyskania dobrej jakości danych (poprawna siła i jakość sygnału, brak 

artefaktów) zakładana jest realizacja sesji relaksacyjnej z wykorzystaniem obu urządzeń. 
 
Pytania badawcze: 

1. Jakim zmianą będą ulegać monitorowane parametry w trakcie trwania performance? 
2. Czy pozyskane dane mogą stanowić wiarygodne, analityczne źródło informacji o stanie 

artystki? 
3. Które z pozyskanych danych mogą być wykorzystane jako uzupełnienie dokumentacji 

performance? 
 

PRZEBIEG NAGRANIA 
 
I.  B-Alert X24 Wireless EEG System 

1. Przeprowadzono test poziomu sygnału urządzenia w miejscu, w którym odbywał się 
performance. 

http://www.advancedbrainmonitoring.com/xseries/x24/
http://www.equivital.co.uk/assets/common/SEM_Data_Sheet_General_HIDA3330-DSG-02.2_.2_.pdf
http://www.equivital.co.uk/assets/common/TnR_Product_Range_HIDA3330-TNRPR-04-08-web.pdf
https://www.tobiipro.com/product-listing/tobii-pro-glasses-2/


2. Sprawdzenie impedancji: Ref-13.459325, Fp1-5.029494, F7-14.140075, F8-10.804729, T4-
10.517999, T6-18.581104, T5-23.029137, T3-8.045573, Fp2-12.302007, O1-15.885173, P3-
15.626916, Pz-14.313199, F3-19.779003, Fz-37.010765, F4-9999.000000, C4-17.277119, P4-
26.810848, Poz-16.881573, C3-25.040649, Cz-58.277431, O2-18.675835. 

3. Nagranie rozpoczęło się na znak artystki. 
4. Nagrano 10‘ i 30” materiału. 
5. Pozyskane dane EEG nie nadają się do celów analitycznych, ze względu na wysoki poziom 

„zaszumienia” sygnału. W zarejestrowanym materiale stwierdzono licznie artefakty w tym,  
EMG, EOG, excursions, saturations, spikes, eye-blink. Stan ten spowodowany był między 
innymi: 

 dynamicznym ruchem artystki w czasie performance (chodzenie). 
 
II.  EQ02 SEM + EQ02 Sensor Belt + GSR 

1. Przeprowadzono test poziomu sygnału urządzenia w miejscu, w którym odbywał się występ. 
W czasie testu oprogramowanie poprawnie wskazywało puls, temp oddechu, temperaturę 
ciała, ECG, GSR. 

2. Nagranie rozpoczęło się na znak artystki. 
3. Nagrano 45’ i 32” materiału. 
4. Zasadniczo urządzenie poprawnie zapisywało parametry ECG, temperaturę ciała, tempo 

oddechu oraz GSR. Jednakże niektóre parametry mogą być przekłamane ze względu na dużą 
aktywność fizyczną artystki, która mogła przyczynić się do obsunięcia się poszczególnych 
czujników. 

5. Najistotniejsze problemy w odbiorze danych zostały odnotowane w załączonym pliku 
Indications.csv. 

 
III.   Tobii Glasses 2 

1. Przeprowadzono test poziomu sygnału urządzenia w miejscu, w którym odbywał się występ. 
2. Wybrana została jedna osoba spośród publiczności. 
3. Przeprowadzono kalibracje urządzania. 
4. Nagrano 18’ i 34” poprawnego materiału. 

 
PYTANIA BADAWCZE – WNIOSKI 

 
I. B-Alert X24 Wireless EEG System 

1. Aby wskazać zmiany w monitorowanych parametrach należy przeprowadzić analizę dotycząca 
Artifact Decontamination, Cognitive State Metric1, and Workload Metric. 

2. Ze względu na wysoki poziom zaszumienia sygnału nagrany materiał EEG nie nadaje się do 
analizy. Jednakże wiarygodne wydają się dane dotyczące Artifact Decontamination, Cognitive 
State Metric, and Workload Metric. 

3. Interesujące z punktu widzenia założeń eksperymentu _e.1/2015-2017 są zarejestrowane 
artefakty. Oprogramowanie do urządzenia B-Alert daje możliwość wydobycia szczegółowych 
danych dotyczących poszczególnych artefaktów oraz ich wizualizacji. Użyteczne mogą okazać 
się informacje na temat poziomu obciążenia pracą, senności, zaangażowania oraz 
rozkojarzenia. 

 
 
 

                                                 
1Szczegółowe dane dotyczące poszczegolnych stanów znajdują się w załączonym pliku „cognitive_state.pdf”, w którym 

omówiony został interfejs programu B-Alert Acquisition Software. 



II.  EQ02 SEM + EQ02 Sensor Belt + GSR 
1. Pozyskane dane wymagają zestawienia z konkretnymi ruchami artystki. 
2. Za wiarygodne uznać możemy wszystkie pozyskane dane, które zapisywane były na 

urządzeniu. 
3. Pozyskane dane mogą być interesującym uzupełnieniem dokumentacji fotograficznej i 

filmowej, jeśli możliwa będzie ich odpowiednia synchronizacja z materiałem wideo oraz audio. 
 
III. Tobii Glasses 2 

1. Nagranie aktywności okoruchowej jednej osoby nie daje możliwości określenia uniwersalnych 
(wiarygodnych analitycznie) punktów fiksacji czy obszarów zainteresowań.  Nagrany materiał 
informuje nas o preferencjach jednej (badanej) osoby. 

2. Dane uznać możemy za wiarygodne jeśli odniesiemy je tylko do jednej osoby. W tym 
konkretnym przypadku zarejestrowano 92% próbek spojrzeń2. 

3. Nagrany materiał może stanowić interesujące uzupełnienie dokumentacji fotograficznej oraz 
filmowej, ponieważ pokazuje unikatową perspektywę. Jednakże należy pamiętać, że jest to 
aktywność okoruchowa tylko jednego widza. 

 
Załączniki: 

1. Przygotowane do analizy dane z B-Alert X24 Wireless EEG w postaci plików CSV. 
2. Przygotowane do analizy dane z Equivital Manager w postaci plików CSV. 
3. Przygotowane do importu dane z Tobii Glasses 2. 

 
 

                                                 
2Jest to stosunek ilości możliwych do zarejestrowania próbek (spojrzeń) do całkowitej ilości pozyskanego materiału.    

Jeśli wykorzystujemy okulograf o częstotliwości próbkowania 50 Hz, możemy pozyskać 50 próbek na sekundę. 

Mruganie zwykle powoduje utratę 5-10% danych podczas nagrania. „Tobii Pro Lab User’s Manual”, s. 17, 

https://www.tobiipro.com/siteassets/tobii-pro/user-manuals/Tobii-Pro-Lab-User-Manual/?v=1.76 [27.12.2017]. 

https://www.tobiipro.com/siteassets/tobii-pro/user-manuals/Tobii-Pro-Lab-User-Manual/?v=1.76

