
WAT IS DIT?
De eyetracker gebruik je om de 
oogbewegingen van een testpersoon 
te volgen tijdens bijvoorbeeld een 
usability test. Zo zie je waar deze 
persoon kijkt op het scherm.

Je gebruikt de eyetracker op de PC van 
het Experience Lab met de Tobii Studio 
software.

De eyetracker haal je op bij de uitleen 
van het MediaLab.

Zet de eyetrack PC aan. Deze staat 
in de lage kast links van de tafel in de 
observatieruimte.

De PC zit aangesloten op de twee 
schermen in de testruimte. In de 
observatieruimte kijk je mee door de 
VideoHub af te stemmen op EYETRACK 
PC.

SLUIT DE EYETRACKER AAN

In de testruimte sluit je de eyetracker 
aan op het USB-verlengsnoer 
(Eminent). Plaats de eyetracker op 
het magnetische plaatje van de linker 
monitor.

HOE 
WERKT 
HET?
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PROJECT AANMAKEN TOBII STUDIO

Open Tobii Studio en klik op Create New 
Project.

Vul een duidelijke projectnaam in, 
bijvoorbeeld:  MDEB - Prototype - Groep 1

Kies

Vul de testnaam in, bijvoorbeeld:
Eyetracking Test Week 4

Kies

OPNAME ELEMENT TOEVOEGEN

Sleep in het hoofdscherm een 
opname element naar het midden. 

Over het algemeen gebruik je het 
Screen Rec element TENZIJ je 
specifieke heatmaps wilt maken.

Screen Rec
Een schermopname met eyetracking overlay en webcam.

Web
Met dit element kun je het scherm opnemen én heatmaps exporteren per 
pagina. Dit werkt ALLEEN met Firefox versie xx. Bijvoorbeeld handig bij 
prototypes met interactie.

PDF Element, Image, Movie
Schermopname en heatmaps exporteren van PDF’s, afbeeldingen of 
video’s. Bijvoorbeeld handig voor een prototype zonder interactie.

Project Name MDEB - Prototype - Groep 1

Test Name MDEB - Prototype - Groep 1

Next

Create

Tobii Studio
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OPEN LIVE VIEWER

Zorg nu dat je mee kan kijken met 
het scherm van de gebruiker via Live 
Viewer. 

Druk hiervoor op [Ctrl]+[L] of klik op 
[View > Live Viewer].

Schakel terug naar Tobii Studio via 
[Alt]+[Tab].

INSTRUCTIES
Voordat je gaat kalibreren instrueer je 
de testpersoon over de test die hij uit 
gaat voeren. 

Zodra jullie beiden klaar zijn om te 
beginnen klik je op Start Recording. Je 
gaat nu een Participant (testpersoon) 
aanmaken en de eyetracker afstellen.

Vul een naam in voor je testpersoon en 
klik [Continue].

INSTRUCTIES VOOR TESTPERSOON

Geef eerst de instructies voor de test die je hebt voorbereid.

De testpersoon mag tijdens de test niet teveel verzitten.  Hierdoor kan de 
kalibratie af gaan wijken. Vraag hen daarom een comfortabele houding aan 
te nemen.

Vraag de testpersoon tijdens de kalibratie het rode bolletje te volgen met 
hun ogen en daarbij zo weinig mogelijk het hoofd mee te bewegen.

INSTRUCTIES EN KALIBRATIE

Je ziet nu dit scherm. Zorg dat de 
testpersoon comfortabel zit en verstel 
het scherm indien nodig. De witte 
stipjes (ogen) moeten ongeveer in het 
midden staan, de afstand in het groen.

Klik op [Start Calibration] zodra jij en je 
testpersoon klaar zijn om te beginnen 
met de test. De testpersoon zal nu een 
rood bolletje moeten volgen met hun 
ogen.
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OPNAME STARTEN

Zodra je tevreden bent klik je op 
[Accept]. Je kunt nu echt beginnen 
met opnemen. Vul een naam in voor de 
opname en druk op [Start Recording] 
om te beginnen.

OPNAME STOPPEN

Om de opname te stoppen druk je op 
[Escape]. Het opslaan van de test kan 
even duren.

CHECK EN CORRECTIE KALIBRATIE

Na de kalibratie zie je dit scherm. Hoe 
minder ‘uitschieters’ hoe preciezer 
de kalibratie is. Het hoeft echter niet 
perfect.

Bij mensen die een bril of make-up 
dragen kan kalibratie soms moeilijker 
zijn.

Ontevreden? Je kunt punten opnieuw 
kalibreren door op kalibratiepunten te 
klikken en [Recalibrate] te klikken.

LET OP: Indien de kalibratie niet goed 
lukt of erg af lijkt te wijken moet je 
wellicht een andere kalibratie setup 
laden met ET Browser. Raadpleeg 
hiervoor hoofdstuk 'OPSTELLING'.



EYETRACKING SCHERMOPNAME 
TERUGKIJKEN

Klik in Tobii Studio op Replay om de 
hele opname terug te kijken.

In het linker deel van deze interface 
selecteer je een user en opname.

OPNAME EXPORTEREN

Om de geselecteerde opname te 
exporteren klik je op Export Movie.

Het rode blokje geeft aan waar de 
webcam video weergegeven zal 
worden in de export. Deze kun je 
op een handige plek slepen en evt. 
transparant maken met de opacity 
slider.

Kies een met Output Folder de plek 
waar het bestand opgeslagen moet 
worden en klik op [Export]. Dit duurt 
lang!

HEATMAP BEKIJKEN
Klik in Tobii Studio op Visualisations en 
kies bovenin ‘Heatmap’.

Je kunt in de linkerbalk de media 
selecteren (bijv. pagina 1 van de pdf), 
en kiezen welke testpersonen je 
allemaal wil zien in de heatmap.

In de rechterbalk kun je parameters 
aanpassen om de heatmap af te 
stemmen op jouw wensen.

HEATMAP EXPORTEREN

Om de geselecteerde heatmap te 
exporteren klik je op [Export > Export 
Visualisation Image]. De rest wijst 
zichzelf.

1


