EEG Analyzator
1 O PROGRAMU
Program slouží pro generování .xlsx souboru, který obsahuje střední hodnoty a průměry koherencí.
Vstupní hodnoty jsou exportovaná data ve formátu .tdt (data obsahují informace: absolute power, absolute power 1 Hz,
realtive power, relative power 1Hz, coherence, phase lag). Program slouží pouze pro stejný počet elektrod a stejně
exportované .tdt soubory.
Výstupní hodnoty:



Tabulka jednotlivých měření: Data určená pro statistické zhodnocení. Program exportuje tabulku jako .xlsx soubor
pro jednotlivé aplikace léčiva, ale i souhrnnou tabulku pro sérii měření.
Tabulka s hodnotami směrodatné odchylky a průměru: Statistické zhodnocení naměřených dat.
o Export RAW dat: Exportuje data do neformátované tabulky.
o Export do šablony: Exportuje data do předem definované šablony.

Obrázek 1: Prostředí programu, první okno sloužící pro výběr exportovaných dat.

Obrázek 2: Prostředí programu.

Obrázek 3: Prostředí programu. Panel pro výstup jednotlivých měření.

Obrázek 4: Prostředí programu. Panel pro výstup hodnot směrodatné odchylky a průměru.

2 NÁVOD – VÝPOČET STATISTICKÝCH PARAMETRŮ (SD, PRŮMĚR)
Instalace prostřednictvím souboru - EEGCoherence\for_redistribution\MyAppInstaller_web.exe. Instalace musí proběhnout
do složky C:\Program files\
1.) Spuštění programu.
2.) Vybrání parametru pro export.
3.) Nahrávání jednotlivých souborů ve formátu .tdt. Nahrává se prostřednictvím tlačítka Import TDT data. Jména
souborů se zobrazí v listboxu pod tlačítkem pro import. Důležité je dodržovat časovou posloupnost nahraných dat.
Data pro daný čas mají být uložená v jedné složce, data se dají vybírat i pomocí CTRL, CTRL+A.

4.) Načtení dat ve všech časech. Pokud jsou data ve všech časech načtena, stiskněte tlačítko Create table. Toto tlačítko
uloží kontrolní hodnoty průměru (první tabulka) a směrodatné odchylky (druhá tabulka) do samostatného souboru.
Název souboru volte s ohledem na původ dat (například SALINE).

Po stisknutí tlačítka zmizí všechny názvy souborů z listboxů a přidá se jeden soubor dat do složky Final table.

5.) Proces opakujte pro všechny další nahrané skupiny (Příklad: saline, MDL, Psi MDL, Psilocin).
6.) K vytvoření finální tabulky slouží dvě tlačítka:
 Final Table (šablona): Dojde k zápisu do vzorového dokumentu sablonaResult.xlsx. Výslednou tabulku je
možné uložit pod jakýmkoliv jménem a na jakékoliv místo. Po stisku tlačítka budete nejprve vyzváni k vybrání
šablony. Následně pak k zapsání cesty a jména souboru výsledné tabulky.
 Final Table (raw data): Dojde k zápisu do excelovského souboru bez formátování. Po stisku tlačítka budete
vyzvání k zapsání cesty a jména souboru výsledné tabulky.
Poznámka: U exportu koherencí se do tabulky zapisují pouze hodnoty předem určených elektrod (respektive vztahů
mezi elektrodami).

7.) Výstup

Obrázek 5: Výsledná tabulka vytvořená prostřednictvím šablony.

Obrázek 6: Výsledná tabulka raw dat. Ukázka vytvoření tabulky z více než čtyř měření.

2.1 OSTATNÍ FUNKCE
2.1.1 CLEAR ALL DATA
Vymaže všechna data z paměti.
2.1.2 IMPORT XLSX
Slouží k importu jednotlivých tabulek exportovaných po jedné aplikaci ve všech časech. Je možné importovat více tabulek (vytvoření
prostřednictvím CREATE TABLE). Import probíhá postupně po jedné tabulce.

3 NÁVOD – VYTVOŘENÍ TABULKY PRO STATISTICKOU ANALÝZU
Instalace prostřednictvím souboru - EEGCoherence\for_redistribution\MyAppInstaller_web.exe. Instalace musí proběhnout
do složky C:\Program files\
1.) Spuštění programu.
2.) Vybrání parametru pro export.
3.) Nahrávání jednotlivých souborů ve formátu .tdt. Nahrává se prostřednictvím tlačítka Import TDT data. Jména
souborů se zobrazí v listboxu pod tlačítkem pro import. Důležité je dodržovat časovou posloupnost nahraných dat.
Data pro daný čas mají být uložená v jedné složce, data se dají vybírat i pomocí CTRL, CTRL+A.
4.) Načtení dat ve všech časech. Pokud jsou data ve všech časech načtena, stiskněte tlačítko Create subtable for
statistic. Toto tlačítko uloží všechna měření všech časů do jedné tabulky v samostatném souboru. Ve výsledném
souboru jsou uvedena všechna měření ve všech časech a jednotlivé listy v něm představují jednotlivé páry elektrod.
Název souboru volte s ohledem na původ dat (například SALINE).
Zároveň se po stisku tlačítka vygenerují dva soubory:
 AnalyzedFiles – obsahuje seznam všech analyzovaných souborů.
 .MAT soubor – slouží pro další nahrávání a analýzu prostřednictvím tlačítka Import .MAT.

5.) Proces opakujte pro všechny další nahrané skupiny (Příklad: saline, MDL, Psi MDL, Psilocin).
6.) K vytvoření finální tabulky slouží tlačítko Create final for statistic.

