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research to determine whether the eye tracker is sufficiently accurate to diagnose
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Den här rapporten handlar om framtagandet av ett system för kommunikation mellan en 

surfplatta eller dator och The Eye Tribe, en ny eye tracker som är både billigare och mer 

mobil än stationär utrustning som används vid diagnostiseringar av sjukdomar i dagsläget. 

Detta för att framtida studier ska kunna utvärdera huruvida The Eye Tribes eye tracker ger 

tillräckligt noggranna resultat för att kunna diagnostisera Parkinsons sjukdom. Vår eye tracker 

består av två värmekameror som läser av ögats position och på så sätt läser in koordinater för 

var på skärmen användaren tittar. Projektet har gått ut på att skriva programmeringskod i 

programeringsspråket Java som läser av dessa koordinater och anpassar dem tids- och 

rumsmässigt för att inläst data från eye trackern ska kunna jämföras med koordinaterna från 

ett visuellt stimuli i rörelse. Det framtagna system fungerar till synes bra och ger trovärdiga 

resultat som visas i diagram. Förutom diagnostisering av sjukdomar med symptom som 

påverkar ögonens rörelser skulle eye trackern potentiellt kunna användas för en mängd olika 

saker, exempelvis som ett sätt att styra datorer med ögonen eller som ett sätt att kontrollera 

datorspel etcetera. 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

På senare tid har den ökade prestandan och tillgängligheten till videobaserad eye tracking-

teknologi utgjort ett stort intresse i den kommersiella sektorn. Videobaserad eye tracking 

använder en eller flera kameror, oftast infraröda, tillsammans med analyserande algoritmer, 

för att lokalisera ögonens pupiller med hjälp av reflektioner från hornhinnorna. Detta används 

sedan för att bestämma vilken riktning användaren tittar åt. Några exempel där eye tracking 

appliceras är marknadsundersökningar, visuellt baserade interaktioner, undervisning inom 

sport etcetera. De flesta applikationer använder eye tracker-utdata direkt och på ett statiskt 

sätt, enbart med intresse för var användaren tittar vid en specifik tidpunkt. Området är relativt 

nytt och fortfarande under utveckling och de potentiella användningsområdena är många. Ett 

exempel på användningsområde är Parkinsons sjukdom. Patienter med Parkinsons sjukdom 

har fått genomgå tester där deras visuella respons till ett dynamiskt visuellt stimulus testas och 

metoder har tagits fram för att kunna diagnostisera sjukdomen och fastställa dess grad med 

hjälp av inspelning av ögonens rörelser. De metoder för analys av ögonrörelser som beskrivs 

ovan kräver att eye tracking-systemet kan göra mätningar med hög noggrannhet, framförallt 

är systemet extra känsligt för timing- och synkronisationsfel. Hittills har en stationär eye 

tracker används och visats kunna ge tillräckligt noggranna mätningar. Denna är dessvärre 

väldigt dyr, och på senare tid har billigare och betydligt mindre eye trackers som är 

kompatibla med bärbara apparater blivit mer tillgängliga. Skulle dessa mindre, billigare och 

mer mobila eye trackers visa sig vara bättre eller lika effektiva som den dyrare och stationära 

eye trackern skulle det innebära en smidigare och mer kostnadseffektiv  metod att 

diagnostisera Parkinsons sjukdom. (Alexander Medvedev 2015) 

1.2 Syfte 

Syftet med projektet är att ta fram ett system som kan bli implementerat på en surfplatta för 

att fungera i kombination med The Eye Tribes eye tracker. Systemet ska läsa av ögonrörelser 

och jämföra dessa med det motsvarande dynamiska stimulit på surfplattan. Data från den 

stationära utrustningen som för nuvarande används till diagnostisering av Parkinsons sjukdom 

ska tas fram. Detta för att i framtida studier kunna möjligöra en utvärdering huruvida The Eye 

Tribes eye-tracker är tillräckligt noggrann och tillförlitlig för att kunna bli använd för 
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medicinsk diagnostisering. I figur 1 nedan kan en bild på den lilla eye-trackern från The Eye 

Tribe observeras. 

Figur 1: Till vänster The Eye Tribes eye-tracker i förhållande till en vuxen persons hand. Till 

höger en stationär eye tracker. (https://theeyetribe.com/products/) 

1.3 Teori 

1.3.1 Parkinssons sjukdom 

Parkinsons sjukdom är en progressiv neurologisk sjukdom som tar plats i det centrala 

nervsystemet. Några specifika symptom av Parkinsons sjukdom är olika problem som har att 

göra med ögonen och synen. De symptom som är mest relevanta för vårt projekt är problem 

med att med blicken snabbt följa ett objekt i rörelse (eye tracking), problem med att snabbt 

och simultant kunna ändra riktning på blicken med båda ögonen samtidigt, samt problem med 

att rikta sin blick uppåt. Dessa symptom som har att göra med ögonen och synen kan börja 

uttrycka sig flera år innan andra mer tydliga symptom uppkommer, vilket är varför dessa 

symptom testas för att kunna upptäcka, diagnostisera samt motverka sjukdomen på ett tidigt 

stadie. (Sachs & Malmqvist, 2015) 

1.3.2 Eye tracking-teknologi 

Eye tracking är en teknologi som läser av ögonens rörelser och riktningen som ögonen tittar 

mot. Teknologin kan exempelvis läsa av var på en skärm användaren tittar och sedan använda 

detta för olika syften. Det finns olika sätt att läsa in data med eye tracking men det brukar 

oftast handla om någon av de tre större kategorierna. Den kategorin som The Eye Tribe-

trackern använder, kallas för optisk tracking och kräver inte kontakt med användaren och 

dennas ögon. Istället använder den två kameror som registrerar ljus som reflekteras av 

användarens pupiller. Vanligtvis är dessa kameror infraröda kameror som registrerar det 
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reflekterade infraröda ljuset. Hur det infraröda ljuset reflekteras i pupillerna används sedan för 

att kunna avgöra var på en skärm eller liknande användaren tittar genom att göra om indatan 

till pixelkoordinater. The Eye Tribe-trackern har nollpunkten i det övre vänstra hörnet på 

skärmen. Tillsammans med eye trackern är även ett startpaket med utvecklingsmaterial 

inkluderat. Utvecklingsmaterialet tillhandahåller några javaklasser som hjälper till med att 

hantera eye trackern vid utveckling av applikationer för olika ändamål. Exempelvis finns det 

klasser som läser in och tar fram koordinaterna för blicken. Med hjälp av dessa kan man via 

Java ta fram koordinaterna för blicken vid en viss tidpunkt. Tidpunkten visas i form av ett 

timestamp som är tiden som passerat sedan en viss tidpunkt i historien. (The Eye Tribe, 2015)  

(Duchowski, 2007) 

1.3.3 Interpolation 

Interpolation är en metod inom matematiken som används till att ta fram nya värden från 

redan kända värden. Metoden är särskilt användbar då man exempelvis via experiment har 

tagit fram en massa datapunkter och vill approximera värden emellan dessa punkter eller 

anpassa en funktion eller kurva till punkterna. En enkel form av interpolation är linjär 

interpolation där man antar att lutningen är konstant i alla punkter. Formeln för att ta fram ett 

y-värde vid ett bestämt x-värde baserat på de två kända punkterna (x0,y0) och (x1,y1) ges av 

ekv. 1. 

   Ekv. 1 

1.3.4 Linjär avbildning 

För att jämföra data från en observatör till en annan observatör är det nödvändigt att se till att 

datapunkterna beskrivs utifrån samma referensramar. När båda observatörerna erhåller 

geometriskt symmetriska referensramar är det ofta tillräckligt att anpassa data utifrån tre 

tydligt definierade och simultant registrerade datapunkter. Med hjälp av dessa så kallade 

kalibreringspunkter kan man transformera den ena referensramen till den andra med fyra 

matematiska operationer - translation, rotation, skjuvning och skalning, se figur 2. 
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Figur 2: Visar hur de eventuellt olika referensramarna för eye trackerns och stimulits 

koordinatsystem steg för steg anpassas till varandra så deras koordinatsystem stämmer 

överens och deras data kan jämföras. 

 

För att genomföra denna linjära avbildning använder vi oss utav de tre punkterna A, B och C 

från respektive referensram, RÖD och BLÅ, se figur 2. Utifrån en av punkterna,  punkt A i 

figuren, ser vi till att förflytta alla datapunkterna i referensram RÖD med vektorn ARÖD,BLÅ 

(translation). Sedan definierar vi vektorerna v1 = AB och v2 = AC vilka utgör basen i 

respektive rum RÖD och BLÅ. Sedan fastställer vi vi den entydiga transformmatrisen T sådan 

att 

. 

Denna transformmatris både roterar, skjuver och skalar referensram RÖD till referensram 

BLÅ. Efter dessa operationer är båda referensramar sammanstämmande, givet att de 

ursprungliga referensramarna är symmetriska. När referensramarna är asymmetriska kan de 

behövas fyra eller fler kalibreringspunkter, se figur 3. 
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Figur 3: Visar ett exempel på hur assymetriska referensramar kan se ut och varför det finns en 

risk för att en trepunktskalibrering kan vara otillräcklig. 

1.4 Metod 

Projektet består av utvecklingen av mjukvara som tillåter kommunikation mellan surfplatta 

och eye tracking-utrustningen genom att använda det tillhandahållna utvecklingsmaterialet för 

mjukvara. Mjukvaran ska inkludera rutiner för kalibrering av systemet, visning av det 

importerade stimulit, loggning av användarens blicks riktning, samt exporterande av den 

registrerade datan till en extern apparat. Surfplattan som användes i projektet var en Microsoft 

surface pro 3 128 GB. Denna platta är utrustad med USB 3.0 som är ett krav för att eye 

trackern ska fungera. Eye trackern som användes i projektet var tillverkad av The Eye Tribe. 

Programeringen av systemen skedde i Java med hjälp av Eclipse.  

1.4.1 Att använda The Eye Tribe-eye trackern 

Innan eye trackern börjar användas måste den kalibreras för att anpassas till användaren. 

Kameran placeras genom att läggas eller fästas på ett medföljande stativ under datorns skärm. 

Användaren sätter sig mellan 45 till 75 cm från skärmen med kameran placerad vinkelrät mot 

ansiktet. The Eye Tribes server startas vilket möjliggör kontakt mellan datorns program och 

eye trackern. Sedan körs en kalibrering på datorn där användaren får följa punkter på skärmen 

med sin blick för att eye trackern ska kunna koppla samman blicken med pixelkoordinaterna 

på skärmen. Programmet för denna kalibrering följer med The Eye Tribes eye tracker när den 

införskaffas. Efter dessa förberedelser är man redo för att starta stimulit och samla in data.  
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1.4.2 Utmatning av data 

När man kör stimulit dyker det upp ett separat fönster som visas på skärmen där en prick rör 

sig runt i oregelbundna banor. Detta fönster har sitt egna koordinatsystem som är kopplat till 

ett timestamp. Efter programmet är kört får man fram en textfil med de olika koordinaternas 

punkter vid respektive timestamp. Eyetrackern matar, med hjälp av utvecklingsmaterialet, ut 

data med koordinater efter sitt egna timestamp i hastigheter på 30 eller 60Hz. Koordinaterna 

som eyetrackern ger ut baseras på dataskärmens storlek. Dess koordinatsystem har punkten 

(0,0) i övre vänstra hörnet och koordinaterna mäts i antal pixlar från denna punkt. Positivt x-

led är till höger om nollpunkten medan positivt y-led  är under nollpunkten. 

1.4.3 Synkronisering av data 

För att kunna jämföra det visuella stimulit med eye trackern är vi tvungna att översätta eye 

trackerns timestamp och koordinatsystem till stimulits. Timestampen för det visuella stimulit 

och för eye trackern har olika punkter i tiden som nollpunkter, samt uttrycks i olika stora 

tiopotenser av sekunder från denna nollpunkt. Eftersom vi har kodat rutinerna för eye trackern 

i java använder den det tidsformat som java använder, vilket är antalet millisekunder som har 

passerat sedan nollpunkten vid midnatt den första januari 1970. Det visuella stimulit däremot 

använder tidsformatet antalet tiondels mikrosekunder som har passerat sedan nollpunkten vid 

midnatt den första januari 1601. För att få dem att stämma överens skrevs kod som räknade 

om det visuella stimulits timestamp till samma format som eye trackerns timestamp använder. 

Alla timestamps för både eye trackerns koordinater och för det visuella stimulits koordinater 

under en körning subtraheras också med det första timestampet under körningen. Detta gör att 

första tidspunkten i en körning ska få tidsstämpeln noll. 

1.4.4 Interpolation av data 

Tidsstämpel för det visuella stimulit börjar vid noll. Däremot kommer inte varje individuell 

tidspunkt för eye trackern nödvändigtvis matcha det visuella stimulits tidspunkter exakt, till 

exempel skulle den första datapunkten från eye trackern kunna ha registrerats några 

mikrosekunder efter det att stimulit startat. Därför används interpolation för hitta koordinater 

från stimulit som korresponderar till tidsstämpeln då eye trackern registrerade ögats 

koordinater. I och med interpolationen fås även rumskoordinater för de matchade 

tidspunkterna för både det visuella stimulit och för eye trackern. Nu är de korrekta punkterna 

framtagna. 
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1.4.5 Kalibrering av data 

Det visuella stimulits rumskoordinater är dessvärre inte i samma koordinatsystem som 

rumskoordinaterna för eye trackern. Eye trackerns rumskoordinater har nollpunkten i övre 

vänstra hörnet av datorskärmen medan det visuella stimulit har sin nollpunkt i det övre 

vänstra hörnet från stimulits fönster, vilket är mindre än skärmen. Därför används en 

kalibrering i början av programmet för att få eye trackerns rumskoordinater att stämma 

överens med stimulits rumskoordinater. I början av varje körning visar punkten i stimulit sig 

under tre sekunder på varje av fem fasta punkter. Det antas att en person som eventuellt har 

Parkinsons sjukdom är lite sen med att ändra sin blick när kalibreringspunkten ändras, varför 

bara den sista sekunden av varje punkt används för kalibreringen. Användaren antas titta 

exakt på punkten under den sekunden. Det spelar ingen roll att eye trackern startas före det 

visuella stimulit eftersom deras tidsformat är synkroniserade och båda har samma timestamp 

vid körningens början. 

1.4.6 Presentation av data 

Efter kalibreringen har matchande punkter för stimulit och eye trackern, med 

överensstämmande koordinatsystem och samma tidssteg, tagits fram. Dessa punkters x- och 

y-koordinater för både stimulit och eye trackern jämfördes sedan genom att de ritades som 

funktion av tidspunkterna i grafer med hjälp av Matlab. I graferna kan det observeras hur 

användarens blick skiljer sig från det visuella stimulit i x- eller y-led, det vill säga hur 

långsam användaren är att ändra sin blick efter stimulit. 
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2 Resultat 

Figur 4: Exempelkörning där användarens blicks (röd) och stimulits (blå) y-koordinater i antal 

pixlar kan ses som en funktion av tiden för en körning i tiondels mikrosekunder. 

 

I figur 4 visas ett exempel på hur ögats blick ändras när användaren försöker följa det visuella 

stimulit på skärmen under den knappt 41 sekunder långa körningen. Den röda grafen visar var 

på skärmen i y-led som användaren tittar medan den blåa grafen visar det visuella stimulits 

position i y-led. Under de ungefär 15 första sekunderna står det visuella stimulit still i cirka tre 

sekunder var på fem punkter. De tre mittenpunkterna används för att kalibrera 

koordinatsystemen. Sedan följer den oregelbundna banan där man testar ögats 

följningsförmåga.  
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Figur 5: En till exempelkörning där användarens blicks (röd) och stimulits (blå) y-koordinater 

i antal pixlar kan ses som en funktion av tiden för en körning i tiondels mikrosekunder. 

 

I figur 5 kan en annan exempelkörning än figur 4 observeras. Även denna gång visar den röda 

grafen var på skärmen i y-led som användaren tittar medan den blåa grafen visar var på 

skärmen i y-led som det visuella stimulit befinner sig. Värt att notera är att den röda grafen 

plötsligt går ned till noll i y-led på två ställen då den blåa grafen ej gör det. Denna röda grafen 

i figur 5 är även mycket mer fluktuerande än den röda i figur 4. 

3 Diskussion 

3.1Analys av system 

Något som tyder på att systemet fungerar bra är att ögat på ett trovärdigt sätt föjler efter 

stimulit som visas i figur 4. Till exempel följer ögat efter stimulit med några tiodelssekunders 

fördröjning vilket är fullt rimligt då det tar en stund för ögat att reagera. Detta tyder på att 

tidssynkroniseringen har fungerat som den ska. Koordinaterna för stimulit ser även ut att 

stämma överens med koordinaterna för eye trackern vilket pekar på att även kalibreringen 

fungerar som den ska.  
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3.1.1 Felkällor 

En felkälla som vi har är att vi använder oss av linjär interpolation. Då stimulit inte rör sig i en 

kostant bana med konstant hastighet kommer inte interpolationen att ge den exakta 

koordinaten.  

 

En annan felkälla är att kalibreringen inte tar hänsyn till att referensramarna är olikformade. 

Precis som i teoridelen om linjär avbildning i del 1.3.4 finns det en risk att de båda 

referensramarna inte är likformade vilket kan leda till fel i kalibreringen. Om allt fungerar 

idealt ska detta dock inte vara något problem. 

3.1.2 Framtida forskning 

En förbättring som skulle kunna göras i systemet är att använda flera punkter när vi kalibrerar 

koordinatsystemet. Detta skulle leda till ett mer exakt koordinatsystem som inte skulle vara 

lika beroende av att att referensramarna är likformiga. 

 

Ytterligare en förbättring vore att använda en interpolation av högre grad för att få en bättre 

approximation av datapunkterna. Vi tror att linjär interpolation ger en bra approximation med 

tanke på det höga antalen datapunkter per tidsenhet men en högre grad av interpolationen 

skulle kunna förbättra resultaten. 

 

Det skulle även vara bra för användarvänligheten om man kunde köra allt i ett knapptryck. 

Just nu måste stimulits program startas manuellt, eye tracking måste startas manuellt och efter 

det kan utdatan beräknas. Det vore önskvärt att man kunde köra ett program som bygger på 

java-koden som vi har skrivit och att det programmet även startar stimulits program, och när 

stimulits program har avslutats gör kalibreringen och tar fram utdatan. Detta skulle dock 

kräva en hel del arbete med koden. 

3.2 Analys av The Eye Tribes eye tracker 

3.2.1 Problem med The Eye Tribes eye tracker 

Ett problem vi har haft med The Eye Tribes eye tracker är att den stundtals tappar kontakten 

med användarens ögon vilket skapar problem för säkerheten med resultaten. I figur 5 kan man 

se hur den röda grafen (användarens ögon) helt plötsligt går ned till y-koordinaten noll vid två 
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tillfällen medan det visuella stimulits blåa graf fortfarande är flera hundra pixlar längre upp i 

y-led. Vi kom fram till att denna plötsliga nedgång för y-koordinaterna beror på att eye 

trackern tappar kontakten med ögonen under körningen och därmed ger resultatet att y- (och 

x)-koordinaten är noll i eye trackerns referenssystem, vilket blir ett negativt orimligt värde 

efter kalibreringen har gjorts. Om eye trackern tappar ögonkontakten med användaren under 

kalibreringsfasen kommer datan för hela körningen att bli konstig och om det händer under 

resten av körningen ger det tvetydiga data, vilket båda är stora problem om det inträffar. 

Ytterligare ett problem med eye trackern är att noggranheten försämras märkbart då huvudet 

flyttas från sin ursprungliga position. 

3.2.2 Utvärdering av The Eye Tribe 

Vi har märkt att den har vissa problem med att hålla ögonkontakten med användaren och att 

den kan ge skakiga resultat med mera. Samtidigt följer den ögonens rörelser väldigt bra när 

dessa problem inte uppstår, vilket är lovande. Det är möjligt att den inte kan användas i 

nuvarande skick men att den kan användas i framtiden om förbättringar av hårdvaran och/eller 

mjukvaran förbättras. Vårt projekt har inte haft som syfte att analysera eye trackern och dess 

prestanda vilket gör att vi överlåter avgörandet om huruvida The Eye Tribes eye tracker kan 

användas vid medicinska diagnostiseringar till eventuella framtida studier. 

3.2.3 Framtida forskning 

Något som skulle vara mycket intressant om det utfördes vid framtida forskning är 

jämförelser med den stationära eye tracking-utrustning som används vid tidig diagnostisering 

av Parkinsons sjukdom och andra sjukdomar idag. Då skulle man kunna komma till insikt om 

The Eye Tribes eye tracker är bättre, ungefär likvärdig eller sämre än det stationära 

utrustningen, samt evaluera om den eventuellt kan ersätta den mycket dyrare stationära 

utrustningen. Det skulle vara nödvändigt att jämföra dem till den grad att man kan vara säker 

på om den mobila eye trackern också kan upptäcka de små skillnader som finns i 

ögonrörelserna och förmågan att följa med blicken mellan en person med symptom av 

Parkisons sjukdom och en person utan. 

 

Det finns många olika möjliga användningsområden för The Eye Tribes eye tracker. Bara 

inom det medicinska området skulle den potentiellt kunna användas för att kostnadseffektivt 

diagnostisera olika sjukdomar där ögonrörelser och förmåga att följa olika stimulin med 
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blicken påverkas negativt, framför allt i ekonomiskt ansträngda områden där inköp av 

utrustning för tiotusentals kronor inte är möjligt. Det kan också ge patienter möjlighet att göra 

rutintester i sitt eget hem utan att behöva ta sig till ett sjukhus eller en vårdcentral varje gång. 

Eye trackern kan eventuellt också användas för att hjälpa till i vardagen för personer med 

funktionshinder eller nedsatt rörelse, exempelvis genom att eye trackern kan användas för att 

styra muspekaren och utföra andra kommandon på en dator med bara ögonrörelser. Ur ett 

perspektiv med fokus på nöje ska eye trackern också kunna användas för att styra datorspel 

och liknande med ögonen på ett nytt interaktivt sätt. 

3.3 Slutsats 

Systemet som vi konstruerat för att läsa av ögonrörelser och jämföra dessa med det 

motsvarande dynamiska stimulit gör det som efterfrågas och vi anser att det fungerar 

tillräckligt bra. Dock fungerar eye trackern inte helt perfekt utan kan ibland ge missvisande 

resultat. Vi kan inte avgöra hurvida The Eye Tribes eye tracker är tillräckligt bra till användas 

för att diagnostisera Parkinsons sjukdom utan lämnad det till framtida forskning. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Main class 

package textfiles; 
 
import java.io.IOException; 
 
//The following program reads the output of the EyeTrackRecording class and the 
stimuli output.  
//Then it proceeds to adapt the data so that the eye tracker data and the stimuli 
data are comparable. 
 
public class Main { 
 
 public static void main(String[] args) throws IOException { 
// Invokes the Stimuli constructor by providing it with the file name of the 
stimuli output 
  Stimuli  stimuli   = new 
Stimuli("/Users/Parkin/Desktop/daniels kod/speed3out.txt"); 
   
  //Generates the the stimuli time start point 
  double   startPoint   = 
stimuli.getStart(); 
   
  //Invokes the Normeye constructor by providing it with the 
file name of the EyeTrackRecording output and the stimuli start point 
  Normeye  normEye  
 = new 
Normeye("/Users/Parkin/Documents/Parkinson/outputeye.txt",startPoint); 
   
  //Saves the synchronized eye tracker data for mid program 
data analysis. 
  normEye.saveData(); 
   
  //Generates the normalized stimuli data and the 
synchronized eye tracker data. 
  double[][] stimData = stimuli.getData(); 
  double[][] eyeData = normEye.getData(); 
   
  //Invokes the Interpolation constructor by providing it 
with the normalized stimuli data and the synchronized eye tracker data 
  Interpolation interpolation = new 
Interpolation(stimData,eyeData); 
   
  //Generates interpolated data in which the stimuli 
coordinates are interpolated to eye tracker time stamps 
  double[][] interpolatedData = interpolation.getData(); 
   
  //Saves the interpolated data for mid program data 
analysis. 
  interpolation.saveData(); 
   
  //Invokes the Calibration constructor by providing it with 
the interpolated data 
  Calibration calibration  = new 
Calibration(interpolatedData); 
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  //The final data is saved and can now be analyzed. 
  calibration.saveData(); 
 } 
} 
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Bilaga 2 – EyeTrackRecording class 

package textfiles; 
  
import java.io.BufferedWriter; 
import java.io.File; 
import java.io.FileNotFoundException; 
import java.io.FileOutputStream; 
import java.io.FileWriter; 
import java.io.IOException; 
import java.io.PrintStream; 
 
import com.theeyetribe.client.*; 
import com.theeyetribe.client.data.*; 
 
import java.util.*; 
 
//This main class will when you run it connect and start recording x and y 
coordinates along with their corresponding timestamp from the Eyetribe eye tracker 
and save the data as a text file. 
//Make sure that the Eyetribe eye tracker server is up and running and that you 
have calibrated the Eyetribe eye tracker succesfully before you run this code. 
// When you are done recording simply stop the running of this class. 
 
 
public class EyeTrackRecording 
{ 
    public static void main(String[] args) throws FileNotFoundException 
    { 
        final GazeManager gm = GazeManager.getInstance(); 
        boolean success = gm.activate(GazeManager.ApiVersion.VERSION_1_0, 
GazeManager.ClientMode.PUSH); 
         
        final GazeListener gazeListener = new GazeListener(); 
        gm.addGazeListener(gazeListener); 
         
        File file = new File("/users/Parkin/Documents/Parkinson/outputeye.txt"); 
        FileOutputStream fis = new FileOutputStream(file); 
        PrintStream out = new PrintStream(fis); 
        System.setOut(out); 
         
        //TODO: Do awesome gaze control wizardry. 
         
        Runtime.getRuntime().addShutdownHook(new Thread() 
        { 
            @Override 
            public void run() 
            { 
                gm.removeGazeListener(gazeListener); 
             gm.deactivate(); 
            } 
        }); 
    } 
     
     
    private static class GazeListener implements IGazeListener 
    { 
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        @Override 
         
        public void onGazeUpdate(GazeData gazeData) 
        { 
           double gT = gazeData.timeStamp; 
            
           double gX = gazeData.rawCoordinates.x; 
           double gY = gazeData.rawCoordinates.y; 
            
           //In our measurements we have used the raw coordinates, however there 
could be reasons to why you should use the smoothed coordinates, which should 
contain less disturbances. 
           //To use smoothed coordinates, uncomment line 65 and 66, and comment 59 
and 60. 
            
           //double gX = gazeData.smoothedCoordinates.x; 
           //double gY = gazeData.smoothedCoordinates.y; 
            
      System.out.println( gT + "," + gX + "," + gY); 
            
        }    
                 
    } 
} 
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Bilaga 3 – Stimuli class 

package textfiles; 
 
import java.util.*; 
import java.io.BufferedWriter; 
import java.io.File; 
import java.io.FileNotFoundException; 
import java.io.FileWriter; 
import java.io.IOException; 
import java.util.Scanner; 
 
// This class reads the stimuli output file 
 
public class Stimuli { 
 
 double unixStart = 0; 
 double ldapStart = 0; 
 double constant = 1.1644473600E10; 
 double data[][] = null; 
 double time[] = null; 
 double xCord[] = null; 
 double yCord[] = null; 
 
 //The constructor has the file name of the stimuli output as input and 
will then proceed to read it.  
 //Further more it normalizes the time stamp so that the first point of 
data corresponds to time zero. 
 
 public Stimuli(String fileName) throws FileNotFoundException{ 
 
 
 //********************************************************************
************************************** 
  //Reading of the file 
 
 
  File file = new File(fileName); 
  Scanner scan = new Scanner(file); 
  ArrayList<Double> timeAL = new ArrayList<Double>(); 
  ArrayList<Double> xCordAL = new ArrayList<Double>(); 
  ArrayList<Double> yCordAL = new ArrayList<Double>(); 
 
  double part1=0; 
  double part2=0; 
  double part3=0; 
 
  while (scan.hasNext())  {   
   String[] parts = scan.next().split(","); 
   part1 = Double.parseDouble(parts[0]); 
   part2 = Double.parseDouble(parts[1]); 
   part3 = Double.parseDouble(parts[2]); 
   timeAL.add(part1); 
   xCordAL.add(part2); 
   yCordAL.add(part3); 
  } 
  scan.close(); 
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 //********************************************************************
*************************************** 
  //Creation of array variables 
 
  time = new double[timeAL.size()]; 
  xCord = new double[xCordAL.size()]; 
  yCord = new double[yCordAL.size()]; 
  data = new double[yCordAL.size()][3]; 
 
  for ( int i=0; i < timeAL.size(); i++) { 
   String ts = timeAL.get(i).toString(); 
   double t = Double.parseDouble(ts); 
   time[i] = t; 
   String xs = xCordAL.get(i).toString(); 
   double x = Double.parseDouble(xs); 
   xCord[i] = x; 
   data[i][1] = x; 
   String ys = yCordAL.get(i).toString(); 
   double y = Double.parseDouble(ys); 
   yCord[i] = y; 
   data[i][2] = y; 
  } 
 
 
 //********************************************************************
****************************************** 
  //Conversion of the start time stamp to a format that is 
compatible with the data from eye tracker. 
 
  ldapStart = time[0]; 
  unixStart = ldapStart/10000000 - constant; 
 
 
 //********************************************************************
****************************************** 
  //Normalization of the time stamp so that it begins with 
zero 
 
  for ( int i=0; i < time.length; i++) { 
   time[i] = time[i] - ldapStart; 
   data[i][0] = time[i]; 
  } 
 } 
 
 
 
 // Following function saves the normalized version of the stimuli data 
as text file. 
 
 public void SaveData() throws FileNotFoundException{ 
 
  try {  
   File f1 = new 
File("/users/Parkin/documents/parkinson/stimulusdata.txt"); 
   File f2 = new 
File("/users/Parkin/documents/parkinson/startpoint.txt"); 
 
   if (!f1.exists()) { 
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    f1.createNewFile(); 
   } 
 
   if (!f2.exists()) { 
    f2.createNewFile(); 
   } 
 
 
   FileWriter fw1 = new 
FileWriter(f1.getAbsoluteFile()); 
   FileWriter fw2 = new 
FileWriter(f2.getAbsoluteFile()); 
 
   BufferedWriter bw1 = new BufferedWriter(fw1); 
   BufferedWriter bw2 = new BufferedWriter(fw2); 
 
 
 
 
   for ( int i=0; i < time.length; i++) { 
    String c1 = 
Double.toString(time[i]); 
    String c2 = 
Double.toString(xCord[i]); 
    String c3 = 
Double.toString(yCord[i]); 
    bw1.write(c1+","+c2+","+c3); 
    bw1.newLine(); 
   } 
   String c4 = Double.toString(unixStart); 
   bw2.write(c4); 
 
   bw1.close(); 
   bw2.close(); 
  } 
  catch (IOException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 } 
 
 // Following function returns the normalized data as a java 
double[][], {normalized time stamp; x coordinate ; y coordinate} 
 public double[][] getData(){ 
  return data; 
 } 
 
 // Following function returns the start time stamp of the stimuli in a 
time format compatible with the eye tracker data. 
 
 public double getStart(){ 
  return unixStart; 
 } 
 
 
} 
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Bilaga 4 – Normeye class 

package textfiles; 
 
import java.io.BufferedWriter; 
import java.io.File; 
import java.io.FileNotFoundException; 
import java.io.FileWriter; 
import java.io.IOException; 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.Scanner; 
 
//The following class reads the data from the eye tracker, normalize the time 
stamp to the start point of the stimuli. 
 
public class Normeye { 
 
 double output[][] = null; 
 int length = 0; 
 
 //the constructor uses the eye tracker output file name as input and 
the file name of the start time of the stimuli in UNIX format 
 
 public Normeye(String input,String start) throws 
FileNotFoundException{ 
 
 
 //********************************************************************
******************************************************************* 
  //Reading of the eye tracker data 
 
  File file = new File(input); 
  Scanner scan = new Scanner(file); 
  File fileStart = new File(start); 
  Scanner scanStart = new Scanner(fileStart); 
 
  ArrayList<Double> timeAL = new ArrayList<Double>(); 
  ArrayList<Double> xCordAL = new ArrayList<Double>(); 
  ArrayList<Double> yCordAL = new ArrayList<Double>(); 
 
  double part1=0; 
  double part2=0; 
  double part3=0; 
 
  while (scan.hasNext())  {   
   String[] parts = scan.next().split(","); 
   part1 = Double.parseDouble(parts[0]); 
   part2 = Double.parseDouble(parts[1]); 
   part3 = Double.parseDouble(parts[2]); 
   timeAL.add(part1); 
   xCordAL.add(part2); 
   yCordAL.add(part3); 
   //System.out.println(part1 + "," +part2 + "," 
+ part3); 
  } 
  scan.close(); 
  length = timeAL.size(); 
  output = new double[length][3]; 
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 //********************************************************************
******************************************************************* 
  //Creating array variables and normalize to stimuli start 
point 
 
  for ( int i=0; i < length; i++) { 
   String ts = timeAL.get(i).toString(); 
   double t = Double.parseDouble(ts); 
   output[i][0] = t*100000; 
   String xs = xCordAL.get(i).toString(); 
   double x = Double.parseDouble(xs); 
   output[i][1] = x; 
   String ys = yCordAL.get(i).toString(); 
   double y = Double.parseDouble(ys); 
   output[i][2] = y;  
  
  } 
  // 
 System.out.println(Arrays.toString(Time)); 
 
 
 //********************************************************************
******************************************************************* 
  //Normalize to stimuli start point 
 
  String z = scanStart.next(); 
  double zero = Double.parseDouble(z); 
  for ( int i=0; i < length; i++) { 
   output[i][0] = (output[i][0] - zero*1E8)/10; 
  } 
  // 
 System.out.println(Arrays.toString(Time)); 
 }   
 
 //the constructor uses the eye tracker output file name as input and 
the start time of the stimuli in UNIX format as double. 
 
 public Normeye(String input,double start) throws 
FileNotFoundException{ 
 
 
 //********************************************************************
******************************************************************* 
  //Reading of the eye tracker data 
 
  File file = new File(input); 
  Scanner scan = new Scanner(file); 
 
  ArrayList<Double> timeAL = new ArrayList<Double>(); 
  ArrayList<Double> xCordAL = new ArrayList<Double>(); 
  ArrayList<Double> yCordAL = new ArrayList<Double>(); 
 
  double part1=0; 
  double part2=0; 
  double part3=0; 
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  while (scan.hasNext())  {   
   String[] parts = scan.next().split(","); 
   part1 = Double.parseDouble(parts[0]); 
   part2 = Double.parseDouble(parts[1]); 
   part3 = Double.parseDouble(parts[2]); 
   timeAL.add(part1); 
   xCordAL.add(part2); 
   yCordAL.add(part3); 
   //System.out.println(part1 + "," 
+part2+","+part3); 
  } 
  scan.close(); 
  length = timeAL.size(); 
  output = new double[length][3]; 
 
 
 //********************************************************************
******************************************************************* 
  //Creating array variables and normalize to stimuli start 
point 
 
  for ( int i=0; i < length; i++) { 
   String ts = timeAL.get(i).toString(); 
   double t = Double.parseDouble(ts); 
   output[i][0] = t*100000; 
   String xs = xCordAL.get(i).toString(); 
   double x = Double.parseDouble(xs); 
   output[i][1] = x; 
   String ys = yCordAL.get(i).toString(); 
   double y = Double.parseDouble(ys); 
   output[i][2] = y;  
  
  } 
  // 
 System.out.println(Arrays.toString(Time)); 
 
 
 
 //********************************************************************
******************************************************************* 
  //Normalize to stimuli start point 
  for ( int i=0; i < length; i++) { 
   output[i][0] = (output[i][0] - start*1E8)/10; 
  } 
  // 
 System.out.println(Arrays.toString(Time)); 
 }   
 
 
 // The following function saves the normalized data as a text file 
 public void saveData(){ 
  try {  
   File f1 = new 
File("/users/Parkin/documents/parkinson/normeyedata.txt"); 
 
   // if file doesnt exists, then create it 
   if (!f1.exists()) { 
    f1.createNewFile(); 
   } 
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   FileWriter fw1 = new 
FileWriter(f1.getAbsoluteFile()); 
   BufferedWriter bw1 = new BufferedWriter(fw1); 
 
 
   for ( int i=0; i < length; i++) { 
    String c1 = 
Double.toString(output[i][0]); 
    String c2 = 
Double.toString(output[i][1]); 
    String c3 = 
Double.toString(output[i][2]); 
    bw1.write(c1+","+c2+","+c3); 
    bw1.newLine(); 
   } 
 
   bw1.close(); 
  } 
  catch (IOException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 } 
 
 //The following function returns the normalized data as a double[][] 
 
 public double[][] getData(){ 
  return output; 
 } 
 
} 
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Bilaga 5 – Interpolation class 

package textfiles; 
 
import java.io.File; 
import java.io.IOException; 
import java.util.*; 
import java.io.BufferedWriter; 
import java.io.FileWriter; 
 
//The following class interpolates stimuli coordinates for each eye tracker data 
point 
 
public class Interpolation { 
 
 public double[][] output = null; 
 
 //The constructor uses the normalized stimuli data and the 
synchronized eye tracker data as input and time interpolates stimuli coordinates 
to each eye tracker data point. 
  
 public Interpolation(double[][] stiminput,double[][] eyeinput) throws 
IOException{ 
 
  ArrayList<Double> time  = new ArrayList<Double>(); 
  ArrayList<Double> xstim = new ArrayList<Double>(); 
  ArrayList<Double> ystim = new ArrayList<Double>(); 
  ArrayList<Double> xeye  = new ArrayList<Double>(); 
  ArrayList<Double> yeye  = new ArrayList<Double>(); 
   
  //Goes through each eye tracker data point 
  for (int i = 0; i<(eyeinput.length-1); i++) 
  { 
    
//Only proceeds if the eye tracker data point is within the running interval of 
the stimuli 
    
   if (eyeinput[i][0] >= 0 && eyeinput[i][0] <= 
stiminput[stiminput.length-1][0]) 
     
   { 
    int j = 0; 
    double tf = 0; 
    double te = eyeinput[0][0]; 
    int xif = 0; 
    int xie = 0; 
     
    //Finds the stimuli time stamp 
before and after the currently examined eye tracker time stamp. 
    while (!(te >= eyeinput[i][0] && 
eyeinput[i][0] >= tf)) 
    { 
     tf = te; 
     te = stiminput[j][0]; 
     xif = j-1; 
     xie = j; 
     j++; 
    } 
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    //Uses the two point interpolation 
formula to approximate the corresponding stimuli coordinates to the eye tracker 
data point. 
    time.add(eyeinput[i][0]); 
    xstim.add(stiminput[xif][1] + 
(stiminput[xie][1]-stiminput[xif][1])*(eyeinput[i][0]-tf)/(te-tf)); 
    ystim.add(stiminput[xif][2] + 
(stiminput[xie][2]-stiminput[xif][2])*(eyeinput[i][0]-tf)/(te-tf)); 
    xeye.add(eyeinput[i][1]); 
    yeye.add(eyeinput[i][2]); 
    //System.out.println(lastindex+": 
"+timeip.get(lastindex)+","+xEyeip.get(lastindex)+","+yEyeip.get(lastindex)+","+xt
imeip.get(lastindex)+","+ytimeip.get(lastindex)); 
   } 
  } 
   
  // Creates the interpolated data matrix 
  output = new double[time.size()][5]; 
   
  for(int i = 0; i < time.size(); i++){ 
   String s = time.get(i).toString(); 
   output[i][0] = Double.parseDouble(s); 
 
   s = xstim.get(i).toString(); 
   output[i][1] = Double.parseDouble(s); 
 
   s = ystim.get(i).toString(); 
   output[i][2] = Double.parseDouble(s); 
 
   s = yeye.get(i).toString(); 
   output[i][3] = Double.parseDouble(s); 
 
   s = xeye.get(i).toString(); 
   output[i][4] = Double.parseDouble(s); 
  } 
 
 } 
 
 
 
  
 
//The following function saves the interpolated data as a text file 
 
 
 public void saveData() { 
 
  try {  
   File f1 = new 
File("/users/Parkin/documents/parkinson/interpolateddata.txt"); 
   if (!f1.exists()) { 
    f1.createNewFile(); 
   } 
   FileWriter fw1 = new 
FileWriter(f1.getAbsoluteFile()); 
   BufferedWriter bw1 = new BufferedWriter(fw1); 
   for ( int i=0; i < output.length; i++) { 
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    bw1.write(output[i][0] + "," + 
output[i][1] + ","+ output[i][2] + "," + output[i][3] + "," + output[i][4]); 
    bw1.newLine(); 
   } 
   bw1.close(); 
  } catch (IOException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 
 } 
 
 //The following function returns the interpolated data as a double[][] 
  
 public double[][] getData(){ 
  return output; 
 } 
} 
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Bilaga 6 – Calibration class 

package textfiles; 
 
import java.io.BufferedWriter; 
import java.io.File; 
import java.io.FileWriter; 
import java.io.IOException; 
 
 
import Jama.*; 
 
//The following class calibrates the data points of the eye tracker to the 
reference frame of the stimuli 
 
public class Calibration { 
 
 double[][] output = null; 
 
 
 //The constructor uses the interpolated data as input to calibrate the 
eye tracker coordinates 
 public Calibration(double[][] input) { 
 
  output = new double[input.length][5]; 
 
  int k = 0; 
  int index[] = new int[4]; 
  int s=0; 
  double[] meanx = new double[4]; 
  double[] meany = new double[4]; 
 
  //Finds first four time stamps of which the stimuli point 
moves which are during the calibration phase 
  //We store the because the first four calibration points 
but disregards the first one in the middle 
  //since we consider the corner points to be more valuable. 
  while (k != 4) { 
   if (input[s+1][1] != input[s][1] || 
input[s+1][2] != input[s][2]) { 
    index[k] = s; 
    k++; 
    s = s + 3; 
   } 
   s++;  
  } 
  //Produces the mean value of the x and y coordinates on 
the first four calibration points. 
  for ( int i = 0; i <= 3; i++) { 
   double sumx =0; 
   double sumy =0; 
   for ( int j = index[i]-15; j < index[i]; j++) 
{ 
    sumx = sumx + input[j][3]; 
    sumy = sumy + input[j][4]; 
   } 
   meanx[i] = sumx/15; 
   meany[i] = sumy/15; 
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  } 
 
 
  //************************************* 
  // Produces necessary base vectors of each reference frame 
so that the transformation matrix can be computed 
 
  double[] eye24 = {(meanx[3] - meanx[1]),(meany[3] - 
meany[1])}; 
  double[] eye23 = {(meanx[2] - meanx[1]),(meany[2] - 
meany[1])}; 
  double[][] stim24 = {{830},{0}}; 
  double[][] stim23 = {{0},{830}}; 
 
  //The translation vector between the the two reference 
frames 
  double[] eyesim2 = {(meanx[1]-10),(meany[1]-10)}; 
 
  //Introducing of Matrix class so that matrix operations 
can be done more easily 
  double[][] arr = {{eye24[0], 
eye24[1]},{eye23[0],eye23[1]}}; 
  Matrix A = new Matrix(arr); 
  Matrix b1 = new Matrix(stim24); 
  Matrix b2 = new Matrix(stim23); 
 
  //Creation of the transformation matrix 
  Matrix x1 = A.solve(b1); 
  Matrix x2 = A.solve(b2); 
  double[][] up = x1.getArray(); 
  double[][] down = x2.getArray(); 
  double[][] tm = 
{{up[0][0],up[1][0]},{down[0][0],down[1][0]}}; 
  Matrix transformMatrix = new Matrix(tm); 
 
  //Goes though each eye tracker data point 
  for (int i = 0; i<input.length; i++) 
  { 
   //Translate the eye tracker data points 
   double[][] eyeonsimarr = {{input[i][3]-
eyesim2[0]},{input[i][4]-eyesim2[1]}}; 
   Matrix eyeonsim = new Matrix(eyeonsimarr); 
   //The transform matrix rotates, shears and 
scales the eye trackers data points to fit in the stimuli reference frame 
   Matrix eyesim = 
transformMatrix.times(eyeonsim); 
 
   //The final data matrix is produced 
   output[i][0] = input[i][0]; 
   output[i][1] = input[i][1]; 
   output[i][2] = input[i][2]; 
   output[i][3] = eyesim.get(0,0); 
   output[i][4] = eyesim.get(1,0); 
  } 
 
 } 
 
 
 //The following function saves the data as a text file 
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 public void saveData(){ 
  try {  
   File f1 = new 
File("/users/Parkin/documents/parkinson/finaldata.txt"); 
   if (!f1.exists()) { 
    f1.createNewFile(); 
   } 
   FileWriter fw1 = new 
FileWriter(f1.getAbsoluteFile()); 
   BufferedWriter bw1 = new BufferedWriter(fw1); 
   for (int i = 0; i<output.length; i++) 
   { 
    bw1.write(output[i][0] + "," + 
output[i][1] + ","+ output[i][2] + "," + output[i][3] + "," + output[i][4]); 
    bw1.newLine(); 
   } 
   bw1.close(); 
  } catch (IOException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 } 
 // The following function returns the data as double[][] 
 public double[][] getData(){ 
  return output; 
 } 
} 
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Bilaga 7 – Manual 

 

1. Installera The Eye Tribe eye tracker Software Development Kit 

2. Ladda ner ett kodningsprogram för Java såsom gratisprogrammet Eclipse. Vilken finns 

att ladda ner på följande adress: https://www.eclipse.org/downloads/  

3. Efter installation behöver användaren även ladda ner ett bibliotek av klasser som 

används för att kommunicera med EyeTribe eye tracker och för att utföra vissa 

funktioner i datahanteringen. Dessa kan laddas ner som jar-filer på: 

https://github.com/EyeTribe/tet-java-client/releases och 

http://math.nist.gov/javanumerics/jama/Jama-1.0.3.jar.  

4. Skapa ett nytt projekt i kodningsprogrammet. 

5. Sedan måste de nedladdade jar-filer importeras till aktuellt projekt, för vidare 

instruktioner hur man gör detta på Eclipse se följande länk: 

http://stackoverflow.com/questions/3280353/how-to-import-a-jar-in-eclipse. 

6. Ladda ner de sex klasserna och filerna för visuellt stimuli från länken: 

https://drive.google.com/folderview?id=0B6wS1z1TeRnIfmd2SE4wWmoySHhNenh

KZE9kN1pfUk54WmhnSFowV2VqMGxwTmNCQndPWUE&usp=sharing. Lägg in 

dem i projektet.   

7. Nu när alla klasser är gjorda är det möjligt att börja kommunicera med EyeTribe eye 

tracker. Sätt upp kameran efter instruktioner givna via länken: 

http://dev.theeyetribe.com/start/ 

8. Se till att EyeTribe-kalibreringen håller ”perfect” kvalité för bästa resultat. 

9. När kalibreringen är gjord. Öppna klassen ”EyeTrackRecording”, skriv in på rad 31 

var du vill spara utdata. Kör sedan klassen. 

10. Kör sedan stimuli-programmet, notera att ut data sparas i samma mapp som 

stimulifilerna finns i. 

11. När programmet är klart kan du avbryta körningen av ”EyeTrackRecording” klassen. 

12. Öppna nu Main-klassen, skriv in på input i rad 12 filadressen till utdatan från stimuli-

programmet. Skriv även på input i rad 18 filadressen till utdatan från 

”EyeTrackRecording”-klassen. Skriv dessutom filadressen till var du vill spara 

färdigbearbetad data som input i rad 37.  Kör sedan klassen. 

13. Slutgiltig data är en textfil där varje rad motsvarar data från en tidpunkt enligt formatet 

”Timestamp, stimuliXcord, stimuliYcord, trackerXcord, trackerYcord”. Denna data 

kan sedan plottas via Matlab. 

https://www.eclipse.org/downloads/
https://github.com/EyeTribe/tet-java-client/releases
http://math.nist.gov/javanumerics/jama/Jama-1.0.3.jar
http://stackoverflow.com/questions/3280353/how-to-import-a-jar-in-eclipse
https://drive.google.com/folderview?id=0B6wS1z1TeRnIfmd2SE4wWmoySHhNenhKZE9kN1pfUk54WmhnSFowV2VqMGxwTmNCQndPWUE&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B6wS1z1TeRnIfmd2SE4wWmoySHhNenhKZE9kN1pfUk54WmhnSFowV2VqMGxwTmNCQndPWUE&usp=sharing
http://dev.theeyetribe.com/start/

