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Alienware skapar världens första intelligenta 
bärbara dator med Tobii Eye Tracking  

Alienware, en ledande pionjär inom specialiserade högpresterande dataspelsystem, 

presenterade idag sin bärbara speldator Alienware 17 med integrerad hård- och mjukvara för 

eyetracking från Tobii. Denna bärbara dator utnyttjar de unika möjligheter som eyetracking 

erbjuder för att identifiera och förutse användarnas agerande baserat på deras närvaro och 

uppmärksamhet. Utrustad med denna nya intelligens erbjuder Alienware 17 en bekvämare och 

säkrare användarupplevelse, optimerad strömhantering och även förståelse för användarens 

spelstil och teknik.  

– Alienware är aldrig främmande för nyskapande eller banbrytande design och förstår värdet av 

eyetracking i interaktionen mellan spelaren och datorn. Med större förståelse för användaren och 

bättre uppfattning om dennes avsikter kommer Alienware 17 med Tobiis eyetracking-teknologi att ge 

användarna spelupplevelser och insikter som skiljer sig helt från vad som tidigare har funnits i 

speldatorer, säger Oscar Werner, affärsområdeschef, Tobii Tech. 

Eyetracking-funktionerna i Alienware 17 är djupt integrerad i både hård- och mjukvara, och gör datorn 

ännu mer lyhörd för och synkroniserad med användaren. Denna banbrytande bärbara dator har flera 

unika funktioner, däribland: 

 Wake on Gaze – För att väcka datorn ur viloläge tittar användaren på Alienware-loggan. 

Detta innebär att datorn svarar på användarens uttryckliga avsikt att starta den och man 

slipper onödiga uppstarter av misstag.  

 Keyboard Lights – Nu när Alienware 17 kan förstå var användaren har sin uppmärksamhet 

och sitt fokus, kan strömförbrukningen optimeras för belysningen av både tangentbordet och 

skärmen. När användaren tittar på skärmen stängs belysningen i tangentbordet av eftersom 

användaren inte är intresserad av det. Vidare är det bara den del av tangentbordet som 

användaren tittar på som tänds, inte hela tangentbordet, vilket ytterligare optimerar 

strömförbrukningen.  

 Alienware Logo och AlienFX Chassis Light – Dessa symboler reagerar också på blicken 

och är optimerade för att spara ström.  

 Stay Awake / Dim Screen – Dessa funktioner informerar datorn om när användaren är 

närvarande och aktiv vid skärmen. De ser till att skärmen antingen är igång eller dämpar 

belysningen för att spara ström baserat på om användaren tittar på skärmen eller inte. Dessa 

funktioner finns även i modellerna Alienware 15 och 13.  

 Autolock – Detta är ytterligare en av Tobiis funktioner baserad på närvaro. Genom att 

enheten stängs ner när användaren avlägsnar sig förbättrar Autolock datorns säkerhet. 

Därmed reduceras risken för obehörig användning när tidsinställning används för att aktivera 

viloläge, men enheten ännu inte blivit låst. Denna funktion finns även i modellerna Alienware 

15 och 13. 

 Windows Hello – Precis som med andra eyetrackers, exempelvis datortillbehöret Tobii EyeX 

Controller, kan den som har en Alienware 17 också räkna med att få en säkrare och enklare 

inloggning med Windows Hello. Denna biometriska login aktiveras omedelbart efter Wake on 
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Gaze och användaren kan komma igång snabbare och enklare utan att behöva skriva in ett 

lösenord. Tobiis eyetracking-plattformar är de enda av sitt slag som är validerade för att 

stödja ansiktsidentifikation i Windows Hello. 

För att möta den ökande efterfrågan på spelanalys och den växande populariteten för e-sport, har 

Alienware och Tobii även inlett samarbete med Overwolf för att addera eyetracking-data till deras 

populära träningsverktyg. Följande fyra appar spårar och spelar in spelarens ögonrörelser och hjälper 

dem att förstå och förbättra sin prestation genom att visa hur deras uppmärksamhet och input 

samspelar. 

 Replay HUD – Nu utrustad med ett extra lager blickdata hjälper detta playback-verktyg till att 

analysera och förbättra medvetenheten i olika situationer genom att i spelrepriser visa var 

spelare tittade. 

 Game Capture – Även utrustad med ett blickdata för spelrepriser. Denna app hjälper spelare 

att komma ihåg och lära sig från sina misstag under en hel match.  

 Twitch Streaming – Genom streamad blickdata har Twitch-streamers ytterligare ett verktyg 

för att visa publiken vad som händer och skapa ännu större underhållning. 

 End Screen – Samlad blickdata visad som en heatmap hjälper spelare att förstå var på 

skärmen de lägger merparten av sin uppmärksamhet och hjälper dem att känna igen ovanor 

som de kan ändra på.  

De som skaffar en Alienware 17 har möjlighet att spela över fyrtio ytterligare spel med stöd för Tobii 

eyetracking. Tobii arbetar aktivt med datorspelsutvecklare och spelstudior av alla storlekar för att i 

rask takt kunna utöka portföljen av spel med eyetracking och förväntar sig att det kommer att finnas 

hundra titlar med eyetracking vid slutet av 2017. Företaget har nyligen avslöjat att eyetracking är 

integrerat i spelen Deus Ex: Mankind Divided och Master of Orion. Besök gärna Tobii Apps, som 

löpande uppdateras med tillgängliga spel.  

Alienware 15 och 17 är system som kan konfigureras till spelarens behov och kommer att kunna 

beställas från och med den 30 september. Alienware 13 blir tillgänglig i november och mer detaljer om 

produkten kommer när det närmar sig. 

Kontakt 

Stephan Floyd, Head of Content, PR and Brand, Tobii Tech, +1-781-223-2005, e-post: 

Stephan.floyd@tobii.com  

Om Tobii 

Tobii är världsledande inom eyetracking. Tobiis vision är en värld där all teknologi fungerar i total 

harmoni med naturligt mänskligt beteende. Tobii är uppdelat i tre affärsområden: Tobii Dynavox gör 

specialdesignade datorer som kontrolleras med ögonrörelser eller pekskärmar, att användas av 

personer med funktionshinder på grund av ryggmärgsskador, CP, ALS eller andra medicinska 

tillstånd. Tobii Pro utvecklar och säljer eyetracking-utrustning och tjänster som används varje dag av 

över 3 000 företag och 2 000 forskningsinstitut, inräknat världens 50 mest framstående 

universitet. Tobii Tech vidareutvecklar Tobiis teknologi för nya volymmarknader som dataspel, 

persondatorer, virtual reality och fordon. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq 

Stockholm (TOBII). Koncernen har omkring 700 anställda. För mer information, se www.tobi.com.   
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