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ZAPIS WIZUALNY I OPRACOWANIE  

AKCJI ARTYSTYCZNEJ ZNAKI CZASU 

 

  

  

Piotr Szymański1
 

Pracownia Neuropsychologii i Użyteczności WSG w Bydgoszczy  

 

 

W sprawozdaniu opisano akcję artystyczną Znaki Czasu przeprowadzoną w Centrum Sztuki Współczesnej  

w Toruniu w dniu 29.06.2017 o godz. 15:00. W trakcie eksperymentu artystycznego dokonano rejestracji obrazu 

widzianego przez widza (autora raportu). Użyto urządzenia Tobii Glasses 2 pozwalającego rejestrować przestrzeń 

przed widzem oraz szczegółowo wskazywać punkty skupienia wzroku.  

 

Przebieg eksperymentu 

 

Na kilka minut przed eksperymentem na głowie obserwatora instaluje się urządzenie/okulary Tobii Glasses 22 

(Ilustracja 1). 
Ilustracja 1 Tobii Glasses 2. 

 
Autor: Piotr Szymański. 

 

Po założeniu okularów na głowę osoby badanej następuje kalibracji urządzenia. Kalibracja polegała na 

umieszczeniu w pewnej odległości od badanego tabliczki, na której należy skupić wzrok  (Ilustracja 2). 

 
Ilustracja 2 Tabliczka używana podczas kalibracja urządzenia Tobii Glasses 2. 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

                                                           
1 Dyrektor dział B+R w Emotin sp. z o. o. 
2 Adres producentw www.tobiipro.com 
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Poprawna kalibracja pozwoliła rozpocząć rejestrację eksperymentu. Po zakończeniu eksperymentu przeprowadza 

się analizę obrazów. W tym celu należy zastosować oprogramowania Tobi Pro Glasses Analyzer, 

 

 

Rejestracja obrazu – Tobii Glasses 2 

 

Eyetracker mobilny (Tobii Glasses 2) przypomina standardowe okulary. Okulary połączone są z rejestratorem 

pozwalającym zapisywać dane na karcie SD. Ponadto urządzenie pełni rolę punktu dostępowego (Access Point). 

Okulary wraz z rejestratorem przedstawiono na Ilustracji 3. 
 

Ilustracja 3 Widok okularów wraz z rejestratorem Tobii Glasses 2.. 

 
Źródło: Pracownia Neuropsychologii i Użyteczności. 

 

Za pomocą sieci WiFi z urządzeniem łączy się oprogramowanie Tobii Pro Glasses Controller. Oprogramowania 

pozwala na bieżąco podglądać widoki z kamery oraz zachowanie gałek ocznych. Charakterystyczną cechą 

urządzenia jest, że może ono działać samodzielnie bez ciągłego połączenia z oprogramowaniem. 

 

Na Ilustracji 4 przedstawiono przykładowy obraz pokazujący punkt skupienia obserwatora na obiekcie. 

 

 
Ilustracja 4 Widok zarejestrowany z kamery obserwatora używającego Tobii Glasses 2. 

 
Autor: Piotr Szymański. 

 

 

Kolejnym etapem jest analiza otrzymanych danych. W tym celu użyto oprogramowania Tobii Pro Glasses 

Analyzer (Ilustracja 4). 



3 _e.1/2015-2017, Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu / 29.06.2017 

 

 
Ilustracja 5 Widok programu Tobi Pro Glasses Analyzer. 

 
Autor: Piotr Szymański. 

 

Analizę rozpoczyna się od załadowania ilustracji/zdjęć na które nanoszone są kliknięciami punkty skupienia 

uczestnika badań (zdjęcie po prawej stronie na Ilustracji 5). Jest to proces bardzo żmudny, ponieważ każde 

skupienie wzroku wymaga kliknięcia w odpowiednią pozycję na zdjęciu.  

 

Po zakończeniu procesu „klikania” można dokonać wizualizacji wyników. Na Ilustracji 6 przedstawiono widok  

z z poziomu programu map cieplnych pokazującymi skupienie wzroku. Jest to obraz przed korektą. 

 
Ilustracja 6 Mapy cieplne w programie Tobi Pro Glasses Analyzer. 

 
Autor: Piotr Szymański 

 

Na Ilustracji 7 przedstawiono korektę Ilustracji 6. Zwiększono przeźroczystość w celu dostrzeżenia niewidocznych 

obiektów. 
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Ilustracja 7 Mapy cieplne – widok samotnej artystki.. 

 
Autor: Piotr Szymański 

 

Na kolejnych ilustracjach o numerach 8 i 9 przedstawiono inne sceny z eksperymentu wraz z mapami cieplnymi 

wskazującymi największe zainteresowanie widza. 
 

 Ilustracja 8 Mapy cieplne – widok artystki z widzami.. 

 
Autor: Piotr Szymański 
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Ilustracja 9 Mapy cieplne – widok artystki z fotografem.. 

 

 
Autor: Piotr Szymański 

 

Im bardziej ciepłe kolory tym większe skupienie widza na wskazanych miejscach.  

 

 

Zebrane dane podczas eksperymentu  

 

W trakcie eksperymentu zebrano następujący materiał: 

1. Obraz z mobilnego eyetrackera z punktu widzenia widza – obraz w formacie mp4. 

2. Obraz z mobilnego eyetrackera z punktu widzenia widza – pliki w formacie programu Tobii Glasses 2. 
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Wnioski z przygotowania warstwy graficznej 

 

Eksperyment przebiegł zgodnie z przyjętym schematem. Zebrano materiał filmowy. Eksperyment potwierdził, że 

urządzenie Tobii Glasses 2 nie pozwala na poprawną rejestrację przy słabszym oświetleniu. 

 

Zebrany materiał oraz przedstawione wniosku posłużyć mogą do planowania kolejnych eksperymentów  

z udziałem artystów. 

 


