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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία θα εξετάσουμε την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου 

συστήματος καταγραφής και ανάλυσης της οφθαλμοκίνησης με χρήση κάμερας. Αρχικά 

γίνεται παρουσίαση κάποιων γενικών πληροφοριών και γίνεται μία εισαγωγή στην 

οφθαλμοκίνηση σε θεωρητική βάση. Η εισαγωγή αυτή θα βοηθήσει στην περαιτέρω 

κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των συστημάτων που ακολουθούν. 

Με την έννοια ολοκληρωμένο σύστημα εννοούμε ένα συνδυασμό από κατάλληλες 

διατάξεις με τη χρήση webcam, ενός λογισμικού για την καταγραφή των δεδομένων που 

αποστέλλονται από την κάμερα και ενός λογισμικού που θα κάνει ανάλυση των 

δεδομένων. 

Στόχος ήταν η ελαχιστοποίηση του κόστους για αυτό χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά 

webcams χαμηλού κόστους. Η κάμερα της τελικής διάταξης μετατράπηκε σε υπέρυθρη 

κάμερα, η οποία φράσσει το ορατό φως και επιτρέπει μόνο το υπέρυθρο να διαπεράσει.  

Για την καταγραφή της οφθαλμοκίνησης έγινε χρήση του open source project 

Gazetracker το οποίο αναπτύχθηκε από το ITU University of Copenhagen ενώ για την 

ανάλυση των δεδομένων και την ανεύρεση των ξεχωριστών κινήσεων του ματιού 

υλοποιήθηκε ένα σύστημα που βασίζεται στο OGAMA, ένα επίσης open source project. 

Τέλος υλοποιήθηκε σύγκριση του software με ένα υπάρχων σύστημα καταγραφής και 

παρατήρησης των κινήσεων των ματιών, το οποίο χρησιμοποιεί ηλεκτρο-κορεογραφία 

(electro oculography). Με αυτόν τον τρόπο μας δόθηκε η δυνατότητα να συγκρίνουμε τις 

δύο μεθόδους και να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα.   

 

 

 

  



iv 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Περίληψη ................................................................................... iii 

Περιεχόμενα ................................................................................ iv 

1 Εισαγωγή ................................................................................. 1 

2 Το ανθρώπινο μάτι ................................................................. 4 

2.1 Ανατομία.................................................................................................................. 4 

2.1.1 Ανατομία της κόρης ........................................................................................ 7 

2.2 Οφθαλμοκίνηση στην Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή (ΕΑΥ)..................... 7 

2.3 Πεδίο παρατήρησης ............................................................................................ 8 

2.4 Είδη κινήσεων του ματιού ................................................................................... 9 

2.5 Οφθαλμοκίνηση και δυσλεξία ........................................................................... 10 

3 Μέθοδοι Eye tracking ........................................................... 12 

3.1 Εye-tracking βασισμένο σε βίντεο ......................................................................... 12 

3.1.1 Εντοπισμός κόρης .......................................................................................... 13 

3.2 Άλλες μέθοδοι ανίχνευσης του οφθαλμού......................................................... 16 

4 Το Hardware .......................................................................... 18 

4.1 Απαιτήσεις .............................................................................................................. 18 

4.2 Κάμερες ............................................................................................................. 20 

5 Λογισμικό καταγραφής οφθαλμοκινησης ............................ 23 

5.1 Απαιτήσεις ............................................................................................................. 23 

5.1.1 Υπολογισμός σημείου θέασης ....................................................................... 23 

5.1.2 Calibration .................................................................................................... 23 

5.1.3 Online και οffline tracking ........................................................................... 24 

5.1.4 Μικρό σφάλμα .............................................................................................. 24 

5.2 Επισκόπηση λογισμικού eye – tracking ανοιχτού κώδικα. ............................... 25 

5.3 Αρχιτεκτονική GazeTracker .............................................................................. 28 

5.3.1 Το Λογισμικό ................................................................................................. 30 

6 Ανάλυση των δεδομένων οφθαλμοκινησης ......................... 38 

6.1 Project ανοιχτού κώδικα για ανάλυση δεδομένων eye-tracking ........................... 38 

6.2 Αρχιτεκτονική Ogama ...................................................................................... 40 



v 

 

6.2.1 Αρχεία αποθήκευσης .................................................................................... 40 

6.2.2 Περιγραφή της βάσης ................................................................................... 40 

6.2.3 Ανίχνευση εστιάσεων .................................................................................... 42 

6.3 Βέλτιστος αλγόριθμος ανίχνευσης εστιάσεων .................................................. 44 

6.4 Αλγόριθμοι ταξινόμησης οφθαλμοκίνησης ...................................................... 44 

6.4.1 I-VT ............................................................................................................... 45 

6.4.2 ΙΗΜΜ ........................................................................................................... 45 

6.4.3 IKF ................................................................................................................. 46 

6.4.4 IMST ............................................................................................................. 47 

6.4.5 ΙDT ................................................................................................................ 47 

6.5 Επιλογή του κατάλληλου αλγορίθμου .............................................................. 48 

7 Συνδυασμός Ηλεκτρο-κορεογραφίας και Βίντεο-

κορεογραφίας ............................................................................ 50 

8 Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος ............................................ 51 

9 Συμπεράσματα – Μελλοντική εργασία ................................ 54 

10 Αναφορές ........................................................................... 55 



 

 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής         1 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΉ 

Η οπτική αντίληψη του περιβάλλοντος χώρου, είναι μία περίπλοκη και μία όχι και τόσο 

κατανοητή διαδικασία, η οποία εκτελείται από τα μάτια. Η φυσιολογία της οπτικής 

αντίληψης αποτελείται από: την προβολή ορατού φωτός μέσω ενός φακού σε μία 

φωτοευαίσθητη μεμβράνη (τον αμφιβληστροειδή χιτώνα) στο πίσω μέρος του οφθαλμού. 

Ο αμφιβληστροειδής χιτώνας είναι καλυμμένος με φωτοευαίσθητα κύτταρα που 

ανταποκρίνονται στα φωτόνια με νευρικούς παλμούς. Αυτοί οι παλμοί μεταφέρονται στη 

συνέχεια στον εγκέφαλο για περαιτέρω επεξεργασία. Το βιολογικό μέρος της οπτικής 

αντίληψης περιλαμβάνει «επιστημονική μελέτη για τη σχέση μεταξύ ερεθισμού και 

αίσθησης» [7] καθώς και τη σχέση μεταξύ ερεθισμού και αντίληψης της κίνησης. Τούτο 

αποτελεί, ακόμα και σήμερα, αντικείμενο έρευνας.  

Οι μελέτες στην οπτική αντίληψη είχαν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν από τον Ευκλείδη 

[12], αλλά συνήθως ο Hermann von Helmholtz κατονομάζεται ως ο «ιδρυτής της 

επιστήμης της οπτικής φυσιολογίας» [3]. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο τομέας της 

επιστήμης της όρασης διαχέεται σε πολλά επιστημονικά πεδία. Σε αυτά περιλαμβάνονται 

ερευνητικά πεδία όπως η γνωστική ψυχολογία, η πληροφορική, η νευρολογία και 

συμπεριλαμβάνει αλλά ακόμα και επιστήμες όπως η φυσική, τα μαθηματικά και η 

φιλοσοφία [4]. 

Οι σύγχρονες μελέτες στην οπτική αντίληψη επωφελούνται από τεχνολογικά 

επιτεύγματα όπως είναι τα συστήματα καταγραφής οφθαλμοκίνησης που μετρούν, 

καταγράφουν τις κινήσεις του οφθαλμού και στη συνέχεια τις επεξεργάζονται εξάγοντας 

χρήσιμες πληροφορίες. Το κύριο θέμα αυτής της μεταπτυχιακής εργασίας είναι η 

υλοποίηση ενός τέτοιου συστήματος.  

Διάφορες τεχνικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση των κινήσεων του 

ματιού. Μία από τις πιο σημαντικές τεχνικές είναι η video-κορεογραφική (oculographic) 

μέθοδος. Σε αυτή χρησιμοποιούνται αλγόριθμοι επεξεργασίας εικόνας για να ανιχνευθούν 

και να αναγνωριστούν τα διάφορα χαρακτηριστικά του οφθαλμού, όπως είναι η κόρη, σε 

εικόνες ολόκληρου του ματιού. Οι τεχνικές προκλήσεις και οι απαιτήσεις ενός τέτοιου 

συστήματος ειδικού σκοπού είναι πολύ υψηλές και το σχετικό κοινό, που αποτελείται 

κυρίως από εξειδικευμένους επιστήμονες και ερευνητές, είναι σχετικά μικρό. Αυτό έχει 

σαν αποτέλεσμα τα εμπορικά συστήματα καταγραφής οφθαλμοκίνησης να έχουν μεγάλο 
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κόστος. Ενδεικτικά ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να κοστίζει μερικές δεκάδες χιλιάδες 

δολάρια. Το υψηλό αυτό κόστος απόκτησης ενός τέτοιου συστήματος οδήγησε στην 

ανάπτυξη προγραμμάτων καταγραφής οφθαλμοκίνησης ανοιχτού κώδικα, τα οποία 

μπορούν να συνδυαστούν με αυτοσχέδιο hardware. 

Οι Babcock και Pelz παρουσίασαν κάποιες προσεγγίσεις για φορητά συστήματα χαμηλού 

κόστους [1]. Οι Li et al. Συνέχισαν την εργασία και δημοσίευσαν το openEyes μαζί με ένα 

εγχειρίδιο κατασκευής hardware [10]. Περαιτέρω εργασία στον τομέα των συστημάτων 

αυτών ανοιχτού κώδικα έχει γίνει αλλά και συνεχίζει να γίνεται. Τα πιο σύγχρονα 

παραδείγματα είναι το ITU Gaze Tracker σε συνδυασμό με το OGAMA για την ανάλυση 

των δεδομένων, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν και επεκτάθηκαν σε αυτό το thesis. 

Οι βάσεις για αυτήν την μεταπτυχιακή εργασία τέθηκαν από τον καθ. Γ.Θ.Παυλίδη, 

καθηγητή μαθησιακών δυσκολιών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με μεγάλο ερευνητικό 

ενδιαφέρον στην δυσλεξία και τη διάγνωσή της. Μετά από κάποια πρωταρχική έρευνα για 

τα πλαίσια στα οποία θα κινούνταν η συγκεκριμένη εργασία τέθηκαν και οριοθετήθηκαν 

οι απαιτήσεις του συστήματος. Στόχο λοιπόν αποτελούσε η κατασκευή ενός συστήματος 

καταγραφής της οφθαλμοκίνησης με χρήση κάμερας, χαμηλού κόστους, το οποίο στη 

συνέχεια θα έκανε ανάλυση των δεδομένων καταγραφής αλλά και διασταύρωση των 

αποτελεσμάτων με ένα υπάρχον σύστημα. Τα πειράματα θα εκτελούνταν σε κλειστό χώρο 

και με ελεγχόμενες συνθήκες (ιδιαίτερα όσον αφορά το φωτισμό) οπότε δεν υπήρχε 

κάποιος περιορισμός ως προς αυτές τις παραμέτρους. Το υποκείμενο του πειράματος θα 

καλείτο να ακολουθήσει με το βλέμμα του ένα συγκεκριμένο φωτεινό ερέθισμα και θα 

γίνεται καταγραφή των δεδομένων της κίνησης του ματιού (ουσιαστικά της κόρης) 

καθώς και του μεγέθους της (της κόρης). Εν συνεχεία θα γινόταν off line αξιολόγηση των 

δεδομένων καταγραφής και προβολή της συσχέτισης μεταξύ του πού κοιτούσε το 

υποκείμενο σε σχέση με το φωτεινό ερέθισμα. 

Οι απαιτήσεις για το υλικό ήταν υψηλή ποιότητας αλλά χαμηλού κόστους κάμερες και για 

την ανίχνευση της οφθαλμοκίνησης θα έπρεπε να αναπτυχθεί το κατάλληλο λογισμικό. Η 

κατασκευή των γυαλιών του συστήματος έγινε με τη βοήθεια και καταλυτική συνδρομή 

του εργαστηρίου κατασκευής ιατρικών μηχανημάτων του κ.Π.Οικονομίδη, Ecomed.  

Αυτή η εργασία θα περιγράψει την κατασκευή των γυαλιών eye-tracking χαμηλού 

κόστους. Αρχικά θα γίνει μία παρουσίαση της ανατομίας του οφθαλμού και των βασικών 

χαρακτηριστικών της ανθρώπινης όρασης. Στη συνέχεια θα γίνει μία αναφορά στις 

τεχνικές eye-tracking που βασίζονται σε βίντεο, ενώ θα γίνει και μία λεπτομερής 
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παρουσίαση της βιντεο-κορεογραφίας και των διαφορετικών τεχνικών με τις οποίες 

μπορεί να υλοποιηθεί. Ακολουθεί η παρουσίαση των γυαλιών ανίχνευσης. Εδώ 

συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια επιλογής για κάθε επιμέρους κομμάτι της διάταξης. 

Στη συνέχεια γίνεται μία σύγκριση των προγραμμάτων eye tracking ανοιχτού κώδικα που 

είναι διαθέσιμα. Τα κριτήρια επιλογής θα επεξηγηθούν μαζί με μία παρουσίαση των 

τροποποιήσεων που έγιναν. Τέλος συνοψίζονται τα αποτελέσματα από τη δοκιμαστική 

χρήση του συστήματος, γίνεται μία αξιολόγηση και εξετάζονται οι πιθανές προοπτικές 

βελτίωσης  
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2 ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΜΑΤΙ 

Η οφθαλμοκίνηση είναι ένα αντικείμενο του οποίου η μελέτη βρίσκεται σε πρώιμο 

στάδιο. Παρόλα αυτά οι τομείς στους οποίους βρίσκει εφαρμογή είναι πολλοί και 

αυξάνονται διαρκώς. Ορισμένοι από αυτούς τους τομείς είναι η διάγνωση της διάσπασης 

προσοχής και της δυσλεξίας(η συσχέτιση αυτή αναλύεται στη συνέχεια), η ανάπτυξη 

συστημάτων γραφής και ομιλίας για άτομα με ειδικές ανάγκες (όπως ALS - Amyotrophic 

Lateral Sclerosis), η εξομοίωση κίνησης οχημάτων, έρευνες σε βρέφη και εφήβους αλλά 

και σε εμπορικές εφαρμογές (heatmaps σε websites και διαφημίσεις). Η καταγραφή της 

οφθαλμοκίνησης συνδέεται με την κορεομετρία (μέτρηση του μεγέθους της κόρης) σε 

διάφορα γνωστικά αντικείμενα και για πιο εξειδικευμένες έρευνες. 

2.1 ΑΝΑΤΟΜΙΑ 

Το μάτι ή οφθαλμός είναι το οπτικό όργανο του ανθρώπου. Μέσω αυτού λαμβάνονται τα 

οπτικά ερεθίσματα και μας δίνεται η δυνατότητα να αντιληφθούμε το περιβάλλον. Με τα 

μάτια του ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τον περιβάλλοντα χώρο. Τα μάτια μας 

εξασφαλίζουν επικοινωνία με τον εξω-σωματικό μας κόσμο. Μία εικόνα της ανατομίας 

του ματιού παρουσιάζεται στην Εικόνα 2.1. Ο κερατοειδής χιτώνας (cornea) είναι η 

διαφανής επιφάνεια μπροστά από την ίριδα. Η ίριδα (iris) είναι ο μυς που ελέγχει το 

μέγεθος της κόρης και λειτουργεί όπως ο ρυθμιζόμενος φωτοφράχτης μιας 

φωτογραφικής μηχανής που επιτρέπει το φως να περάσει. Η ίριδα έχει χρώμα, και 

διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο, για το λόγο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη 

βιομετρία. Ο σκληρός χιτώνας του οφθαλμού (sclera) είναι το λευκό περίγραμμα γύρο 

από την ίριδα. Η ακριανή περιοχή του κερατοειδούς (limbus) είναι το όριο μεταξύ του 

χιτώνα του οφθαλμού και της ίριδας.  
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Εικόνα 2.1. Ανατομία του οφθαλμού 

Αφού το φως περάσει το φακό στο πίσω μέρος της ίριδας απορροφάται από τους 

φωτοδέκτες που καλύπτουν ολόκληρο τον αμφιβληστροειδή χιτώνα (retina), εκτός του 

οπτικού δίσκου όπου το οπτικό νεύρο εξέρχεται από το μάτι. Οι φωτοδέκτες μετατρέπουν 

το φως σε νευρικά σήματα τα οποία μεταφέρονται στον εγκέφαλο μέσω του οπτικού 

νεύρου. 

Κατά μέσο όρο υπάρχουν 97 εκατομμύρια κύτταρα φωτοδέκτες στον αμφιβληστροειδή 

τα οποία μπορούν να διαχωριστούν σε δύο επιμέρους τύπους, τα ραβδιοφόρα (rods) και 

κωνιοφόρα (cones) κύτταρα. Τα ραβδιοφόρα αποτελούν την πλειονότητα, με 92 

εκατομμύρια κύτταρα (σε αντίθεση με τα 4,6 εκατομμύρια κωνιοφόρα κύτταρα) είναι 

εξαιρετικά ευαίσθητα στο φως και χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο στην όραση σε 

συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Από την άλλη πλευρά τα κωνιοφόρα κύτταρα, που όπως 

προαναφέραμε είναι πολύ λιγότερα σε αριθμό, είναι υπεύθυνα για την όραση κατά τη 

διάρκεια της ημέρας καθώς και για την έγχρωμη όραση.  

Στο πίσω μέρος του ματιού βρίσκεται το κεντρικό βοθρίο (fovea) το οποίο αποτελείται 

κυρίως από κωνιοφόρα κύτταρα. Το κεντρικό βοθρίο είναι υπεύθυνο για την ακριβή και 

κεντρική όραση, η οποία είναι απαραίτητη για δραστηριότητες που απαιτούν υψηλό 

επίπεδο οπτικής λεπτομέρειας όπως για παράδειγμα διάβασμα ή αναγνώριση 

αντικειμένων. Πέραν του κεντρικού βοθρίου τα κωνιοφόρα κύτταρα συναντώνται 

λιγότερο συχνά και η χωρική τους πυκνότητα μειώνεται, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται ο 

αριθμός των ραβδιοφόρων (Εικόνα 2.2). Τα αντικείμενα το οποία προβάλλονται σε αυτές 

τις επιφάνειες μπορούν να αναγνωριστούν και ως ένα σημείο να προσδιοριστούν. Ωστόσο 
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η περιφερειακή όραση είναι περιορισμένων δυνατοτήτων, ενώ λίγα είναι γνωστά για τα 

ακριβή χαρακτηριστικά της. Το επονομαζόμενο crowding effect για παράδειγμα είναι υπό 

ενεργή έρευνα. Το φαινόμενο αυτό συμβαίνει όταν ένα αντικείμενο στην περιφέρεια 

περιτριγυρίζεται από άλλα αντικείμενα, καθιστώντας  δύσκολο αν όχι αδύνατο τον 

προσδιορισμό του σχήματός του, πράγμα που θα ήταν δυνατό χωρίς την επιρροή των 

υπόλοιπων αντικειμένων.  

 

 

Εικόνα 2.1: Κατανομή της πυκνότητας κωνιοφόρων και ραβδιοφόρων κυττάρων (Bablock and Pelz 
2003) 

 

Αντίθετα, η ευαισθησία στην κίνηση αυξάνει όσο πλησιάζουμε στο κέντρο, αν και η 

ικανότητα για το διαχωρισμό ξεχωριστών κινήσεων μειώνεται. Όλοι οι φωτοαποδέκτες 

στον αμφιβληστροειδή συνδέονται με το οπτικό νεύρο το οποίο μεταφέρει τα νευρικά 

σήματα στον εγκέφαλο. Στο σημείο του οπτικού δίσκου που το οπτικό νεύρο εξέρχεται 

του οφθαλμού, δεν υπάρχουν ούτε ραβδιοφόρα ούτε κωνιοφόρα κύτταρα πράγμα που 

έχει ως αποτέλεσμα ένα τυφλό σημείο στο οπτικό πεδίο [18]. 
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2.1.1 ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ 

Η κόρη είναι το μεταβλητό σε μέγεθος άνοιγμα του ματιού στο κέντρο της ίριδας . Στον 

άνθρωπο έχει κυκλικό σχήμα, ενώ σε άλλα ζώα συχνά έχει σχισμοειδές σχήμα. Η κόρη 

ρυθμίζει την ποσότητα του φωτός που μπαίνει στο μάτι. Το χρώμα της κόρης είναι μαύρο 

καθώς το φως που τη διαπερνά απορροφάται από τους ιστούς στο εσωτερικό του ματιού. 

Συνήθως οι κόρες των δύο ματιών έχουν το ίδιο μέγεθος. Στους ανθρώπους και σε πολλά 

ζώα το μέγεθος της κόρης ελέγχεται με ακούσια συστολή και διαστολή της ίριδας μέσω 

του φωτοανακλαστικού, έτσι ώστε να ρυθμίζεται η ποσότητα του φωτός που μπαίνει στο 

μάτι. Σε κανονικό φωτισμό, η κόρη του ανθρώπινου ματιού έχει διάμετρο περίπου 3-4 

χιλιοστά,. Σε έντονο φως η κόρη έχει διάμετρο περίπου 1,5 χιλιοστά ενώ σε συνθήκες 

χαμηλού φωτισμού διαστέλλεται σε διάμετρο περίπου 8 χιλιοστών. 

Όταν στο μάτι πέφτει δυνατό φως, η κόρη συστέλλεται αυτόματα (μύση). Αυτή η 

αντίδραση είναι το επονομαζόμενο φωτοανακλαστικό. Η κόρη συστέλλεται όταν 

βλέπουμε κοντινά αντικείμενα (αντανακλαστικό προσαρμογής), όταν ένα ξένο σώμα 

αγγίξει τον κερατοειδή (αντανακλαστικό τριδύμου) και όταν κλείνουμε τα βλέφαρα 

(αντανακλαστικό του σφιγκτήρα των βλεφάρων). Αντίθετα, η κόρη διαστέλλεται 

(μυδρίαση) αν κάποιος δει ένα αντικείμενο που του προκαλεί ενδιαφέρον, ή αν αισθανθεί 

απειλή, κίνδυνο ή πόνο (ψυχοαισθητικό αντανακλαστικό). Επίσης, όταν μόνο ένα μάτι 

φωτίζεται, συστέλλονται και οι δύο κόρες (συνεργές αντανακλαστικό).  

Η μέτρηση του μεγέθους της κόρης παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον σε πολλούς τομείς, 

ερευνητικούς και μη. 

2.2 ΟΦΘΑΛΜΟΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (ΕΑΥ) 

Η σημαντικότητα και χρηστικότητα της παρατήρησης της οφθαλμοκίνησης γίνεται 

έκδηλη και από τις πρόσφατες μελέτες για την ενσωμάτωση της οφθαλμοκίνησης σε 

συστήματα Επικοινωνίας Ανθρώπου Υπολογιστή. Σχετικές έρευνες κατέδειξαν την πιθανή 

χρήση της οφθαλμοκίνησης σε καθημερινές χρήσεις σε συστήματα ΕΑΥ. Υπάρχουν δύο 
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τύποι συστημάτων που χρησιμοποιούν τις μετρήσεις οφθαλμοκίνησης: τα ενεργητικά και 

τα παθητικά. 

Τα ενεργητικά επιτρέπουν στους χρήστες να ελέγχουν αποκλειστικά τη διεπαφή 

(interface) με τα μάτια. Σε μία τέτοια εφαρμογή, όπως η γραφή με τα μάτια (eye-typing) 

ο χρήστης κοιτάει τα πλήκτρα σε ένα εικονικό πληκτρολόγιο και με αυτόν τον τρόπο 

σχηματίζει λέξεις, αντί για τον τυπικό τρόπο με τη χρήση πληκτρολογίου. Με παρόμοιο 

τρόπο, έχουν αναπτυχθεί αντίστοιχα συστήματα που επιτρέπουν στο χρήστη να μετακινεί 

το δείκτη του ποντικιού με τα μάτια και με αυτόν τον τρόπο να μπορεί για παράδειγμα να 

ζωγραφίζει. Αυτά τα συστήματα συνήθως χρησιμοποιούν τις κινήσεις του ματιού για την 

κίνηση του κέρσορα, και το κλείσιμο του ματιού για τα κλικ που ποντικιού. Τα ενεργά 

συστήματα επιτρέπουν στα άτομα με κινητικά προβλήματα να χρησιμοποιούν τον 

υπολογιστή, αλλά έχει εφαρμογή και σε υγιή άτομα καθώς παρέχει τη δυνατότητα να 

εκτελούν εργασίες (π.χ. επιλογή εικονιδίων) σε πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα. 

Τα παθητικά συστήματα, από την άλλη, χρησιμοποιούν την οφθαλμοκίνηση ώστε να 

καταγράψουν στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που αντιδράει το άτομο σε 

συγκεκριμένες περιστάσεις. Η παρατήρηση της προσοχής ενός οδηγού την ώρα που 

οδηγάει είναι ένα παράδειγμα στο οποίο καταγράφεται το που εστιάζεται η προσοχή του 

οδηγού. Σε περίπτωση που το σύστημα αντιληφθεί πιθανή διάσπαση προσοχής κατά τη 

διάρκεια της οδήγησης ηχεί κάποιο προειδοποιητικό σήμα. Επίσης το μέγεθος της κόρης 

του ματιού συνδέεται σημαντικά με το συναισθηματικό ερέθισμα, και παρέχει έτσι 

πληροφορίες για την αλλαγή συναισθηματικής κατάστασης σε διάφορες περιπτώσεις. 

Το σύστημα που θα αναπτύξουμε ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. 

2.3 ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Ο όρος οπτική γωνία (visual angle) ή οπτικό πεδίο είναι άμεσα συνυφασμένος με τον 

τομέα της οφθαλμοκίνησης. Για την περιγραφή και την κατανόηση των χαρακτηριστικών 

του αμφιβληστροειδούς είναι συνήθης η περιγραφή των προβαλλόμενων διαστάσεων σε 

μονάδες οπτικού πεδίου. Το οπτικό πεδίο καθορίζεται ως: 

A = 2 arctan S/ 2D 
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Εικόνα 2.3: Το οπτικό πεδίο 

 

Όπου S είναι το μέγεθος και D η απόσταση του αντικειμένου από το προσκήνιο. 

Ολόκληρο το οπτικό πεδίο δημιουργεί ένα ελλειψοειδές σχήμα το οποίο έχει κατά 

προσέγγιση 180 μοίρες στον οριζόντιο άξονα και 130 στον κάθετο. Τη μεγαλύτερη οξύτητα 

την έχει το κεντρικό βοθρίο το οποίο καλύπτει περιοχή 2 μοιρών έως 4 ή  5. Η χωρική 

ανάλυση του «ωφέλιμου» οπτικού πεδίου είναι περίπου 30 μοίρες και επιτρέπει την 

αναγνώριση αντικειμένων. Οτιδήποτε εκτός αυτής της περιοχής χρησιμοποιείται για την 

αντίληψη κινήσεων στο περιβάλλον. 

Η μεγάλη πτώση της οξύτητας της όρασης πέραν των 2 μοιρών είναι και ο λόγος για τον 

οποίο πολύ περιορισμένη περιοχή του οπτικού πεδίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

δραστηριότητες υψηλότερων απαιτήσεων, όπως είναι η αναγνώριση αντικειμένων. Για να 

αντιληφθούμε με λεπτομέρεια περισσότερα τμήματα του περιβάλλοντα χώρου, οι 

κινήσεις του ματιού είναι απαραίτητες για να προβάλλουν τα διαφορετικά αυτά τμήματα 

στο κεντρικό βοθρίο. 

2.4 ΕΙΔΗ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΤΙΟΥ 

 Οι κινήσεις του ματιού είναι απαραίτητες για την επανατοποθέτηση του ματιού έτσι ώστε 

ένα αντικείμενο που προσέλκυσε την προσοχή του παρατηρητή να προβληθεί στο 

κεντρικό βοθρίο ή με άλλα λόγια να εστιάσουμε εκεί. Μία πλήρης σάρωση του 

περιβάλλοντος χώρου περιλαμβάνει διαφορετικές «δραστηριότητες».  

Καταρχήν, για να φέρουμε ένα κομμάτι του σκηνικού στο κεντρικό βοθρίο (fovea) μία 

κίνηση του ματιού είναι απαραίτητη. Αυτό ονομάζεται σακκαδική κίνηση (saccade). 

Saccade είναι μία πολύ γρήγορη κίνηση με διάρκεια 20 - 100 ms [6], η οποία γίνεται από 
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τους μυς του οφθαλμού. Κατά τη διάρκεια αυτής της κίνησης η οπτική ευαισθησία 

μειώνεται δραστικά. Κατά μέσο όρο γίνονται 2 με 3 saccades το δευτερόλεπτo. Κατά τη 

διάρκεια μίας εστίασης (fixation) το μάτι δεν είναι τελείως στατικό. Microsaccades, 

εκτροπές και τρέμουλο είναι κινήσεις που κάνει συχνά το μάτι, ενώ οι microsaccades 

χρησιμοποιούνται ως αντενέργεια στις εκτροπές, για να διατηρήσουν την εστίαση. Οι 

εστιάσεις (fixations) τυπικά διαρκούν από 150 ms έως 600 ms [6] και χρησιμοποιούνται 

για τη λήψη και την επεξεργασία της οπτικής πληροφορίας. Φυσικά η πολυπλοκότητα του 

σκηνικού επηρεάζει τη διάρκεια της εστίασης (fixation). Πέραν των saccade και των 

εστιάσεων (fixation) υπάρχει και ένα τρίτο είδος κίνησης. Εάν το αντικείμενο εστίασης 

δεν είναι στατικό αλλά κινείται, το μάτι θα κάνει κινήσεις που θα ακολουθούν αυτήν την 

κίνηση. Αυτές οι κινήσεις ονομάζονται «ομαλές καταδιώξεις» (smooth pursuits), και 

βοηθούν στον εντοπισμό κινούμενων στόχων. Πολλά μπορούν να ειπωθούν για τις 

οφθαλμικές κινήσεις, καθόσον υπάρχουν και άλλες κατηγορίες που περιλαμβάνουν 

εξειδικευμένες κινήσεις και συγκεκριμένα οι saccades μπορούν να χωριστούν σε 

υποκατηγορίες και να αναλυθούν περαιτέρω. Από τη στιγμή ωστόσο που το θέμα της 

εργασίας έχει να κάνει με την κατασκευή ενός συστήματος eye-tracking μόνο τα βασικά 

της έρευνας που γίνεται στον τομέα της όρασης είναι απαραίτητο να επεξηγηθούν. 

2.5 ΟΦΘΑΛΜΟΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΥΣΛΕΞΙΑ 

Απώτερος στόχος της υλοποίησης του συστήματος είναι η παρακολούθηση της 

οφθαλμοκίνησης για τη διάγνωση της δυσλεξίας. Πώς όμως συνδέονται αυτοί οι δύο 

φαινομενικά άσχετοι τομείς;  

Μελέτες έχουν δείξει [19] ότι η αργή ανάγνωση και η υψηλή συχνότητα παλινδρομικών 

κινήσεων του ματιού αποτελούν αιτίες για τη δυσκολία της αναγνώρισης των λέξεων και 

ίσως για την εξαγωγή της σημασίας του κειμένου που διαβάζει ο αναγνώστης. Ωστόσο 

αυτό δεν αποτελεί την πρωταρχική αιτία καθόσον ο αναγνώστης μπορεί να διαβάσει, με 

κανονική ακρίβεια, μεμονωμένες λέξεις και ψηφία που προβάλλονται για 40msec από 

ένα ταχυστοσκόπιο (tachistoscope). Συμπεραίνουμε δηλαδή ότι η ποσότητα λεκτικής 

πληροφορίας που μπορεί να δεχθεί σε μία μόνο εστίαση κυμαίνεται περίπου στο μέσο 

όρο. Οδηγούμαστε επομένως στο συμπέρασμα ότι η δυσκολία ανάγνωσης έγκειται στην 

γραμμική ανίχνευση των λέξεων και στην ακατάσχετη τάση των δυσλεκτικών να κινούν τα 
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μάτια τους από τα αριστερά προς τα δεξιά πράγμα που μπορεί να έχει και σαν 

αποτέλεσμα την αντιστροφή λέξεων ή φράσεων 

Παράλληλα άλλες μελέτες [2] που έγιναν μεταξύ ομάδων ατόμων με προβλήματα 

δυσλεξίας και ατόμων χωρίς, έδειξαν ότι υπάρχει εμφανής συσχέτιση μεταξύ του μη 

κανονικού ελέγχου των σακκαδικών κινήσεων και προβλημάτων ανάγνωσης. 

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των δύο ομάδων η μέση τιμή της τυπικής απόκλισης του 

χρόνου σακκαδικής αντίδρασης (saccadic reaction time) όπως και του αριθμού των 

καθυστερημένων σακκαδικών κινήσεων ήταν εμφανώς αυξημένη στην ομάδα των ατόμων 

με προβλήματα δυσλεξίας. Επιπλέον τα δυσλεκτικά άτομα έκαναν πολλές περισσότερες 

παλινδρομικές σακκαδικές κινήσεις. 

Τέλος έχει αποδειχθεί πειραματικά [11] ότι οι σπασμωδικές κινήσεις των ματιών των 

δυσλεκτικών ατόμων εμφανίζονται όχι μόνο κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης αλλά 

επίσης και στην προσπάθεια να παρατηρήσουν ακολουθιακά φωτιζόμενες πηγές φωτός. 

Η ανικανότητα για την επιτυχή εκτέλεση της ακολουθιακής παρακολούθησης 

υποδηλώνει την ύπαρξη μίας «οργανικής» ανικανότητας που σχετίζεται με τη δυσλεξία, 

ήτοι ακολουθιάκης οφθαλμοκινητικής ανικανότητας (oculomotor sequencing 

disability).  
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3 ΜΕΘΟΔΟΙ EYE TRACKING 

Στόχος αυτού του κεφαλαίο είναι να παρουσιάσει συνοπτικά τις διαφορετικές μεθόδους 

eye-tracking. Θα εστιάσουμε στις μεθόδους βασισμένες σε βίντεο στις οποίες εξάλλου 

βασίζεται και το σύστημά μας. Διάφορες μέθοδοι θα συζητηθούν ενώ θα γίνει και μία 

σύντομη  σύγκριση μεταξύ remote και head-mounted διατάξεων. 

3.1 ΕYE-TRACKING ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ 

Η κατηγορία αυτή του eye-tracking βασίζεται στην επεξεργασία εικόνων για την εύρεση 

ενός ή περισσοτέρων χαρακτηριστικών του ματιού όπως είναι η κόρη, το limbus ή οι 

αντανακλάσεις (Purkinje images). Δεδομένου ότι η ανίχνευση με βάση το limbus είναι 

ανακριβής για κάθετες κινήσεις, τεχνικές οι οποίες βασίζονται στις αντανακλάσεις και 

στην ανίχνευση της κόρης είναι πιο συνηθισμένες. 

Και οι δύο τεχνικές βασίζονται σε πηγές φωτός που τοποθετούνται μπροστά από το μάτι 

έτσι ώστε να προκαλέσουν αντανακλάσεις. Οι διαφορετικές δομές στο μάτι μπορούν να 

προκαλέσουν διαφορετικές εικόνες αντανάκλασης. Αυτές οι εικόνες ονομάζονται 

Purkinje και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορες τεχνικές eye-tracking. O “dual 

Purkinje image eye-tracker” (DPI) για παράδειγμα μετράει (με οπτικές μεθόδους) τη 

σχετική μετατόπιση μεταξύ της πρώτης και τέταρτης εικόνας Purkinje, για να εντοπίσει 

σημεία εστιάσεων. Παράλληλα, τεχνικές εντοπισμού της κόρης συχνά συνδυάζονται με 

το την πρώτη Purkinje εικόνα η οποία ονομάζεται αντανάκλαση της κόρης ή glint. Οι 

DPI trackers είναι πολύ γρήγοροι και ακριβείς αλλά απαιτούν την πλήρη ακινησία του 

κεφαλιού του υποκειμένου. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί είτε με ένα chin rest (όπου ο 

εξεταζόμενος ακουμπάει το πηγούνι του σε ένα μαξιλάρι για να αποφευχθεί οποιαδήποτε 

κίνηση) ή με ένα bitebar (όπου ο εξεταζόμενος δαγκώνει μία βάση στην άκρη της οποίας 

είναι προσαρτημένη μία κάμερα). Αυτό σημαίνει ότι οι τεχνικές DPI είναι ακατάλληλες 

για φορητό eye-tracking. Συστήματα που βασίζονται στον εντοπισμό της κόρης από την 

άλλη πλευρά μπορούν να υλοποιηθούν σε head-mounted συστήματα και προσφέρουν τη 

δυνατότητα για φορητό eye-tracking [16]. 
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3.1.1 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΟΡΗΣ 

Γενικά μία πηγή φωτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βελτιώσει την ποιότητα της 

εικόνας. Με την κατάλληλη θέση και την κατάλληλη ένταση προσφέρει καλύτερο 

φωτισμό ενός σκηνικού, έχοντας σαν αποτέλεσμα την υψηλότερη αντίθεση μίας εικόνας. 

Αυτό σημαίνει περισσότερη αξιοπιστία στην αναγνώριση των στοιχείων και μεγαλύτερη 

ακρίβεια στην ανίχνευση και προσέγγιση του βλέμματος. Ορισμένες μέθοδοι 

καταγραφής της οφθαλμοκίνησης στηρίζονται στο φυσικό φως του περιβάλλοντος. 

Αυτές οι τεχνικές φυσικού φωτός ή ορατού φάσματος είναι συνυφασμένες με εικόνες 

χαμηλότερης αντίθεσης και είναι πιο ευαίσθητες σε αλλαγές του φωτισμού. Για το λόγο 

αυτό σε αρκετές περιπτώσεις χρησιμοποιείται υπέρυθρος φωτισμός, πράγμα που 

συντελεί στην βελτίωση της επίδοσης των συστημάτων καταγραφής οφθαλμοκίνησης και 

στο να μην επηρεάζονται από μεταβολές του φωτισμού σε περιβάλλοντα με ηλιακό φως. 

Όσον αφορά τις προαναφερθείσες αντανακλάσεις της κόρης που προκαλούνται από μία 

πρόσθετη πηγή φωτός, μπορούν να αποτελέσουν σημείο αναφοράς για τη θέση της 

κόρης. Οι τεχνικές αυτές με πρόσθετη πηγή φωτισμού συνήθως παράγουνε 

αντανακλάσεις της κόρης με υπέρυθρο φως αφού αυτό δεν είναι ορατό από το ανθρώπινο 

μάτι. Με αυτό τον τρόπο δεν αποσπάται η προσοχή του χρήστη από το πραγματικό 

σκηνικό. 

Η τοποθέτηση της φωτεινής πηγής είναι σημαντική όσον αφορά την ανίχνευση της 

κόρης. Η τοποθέτηση του φωτισμού πάνω στην κάμερα θα έχει σαν αποτέλεσμα μία 

φωτεινή κόρη στην καταγραφόμενη εικόνα επειδή το περισσότερο φως αντανακλάται 

πίσω στην κάμερα. Εάν η φωτεινή πηγή τοποθετηθεί εκτός άξονα οι κόρες θα είναι 

σκοτεινές (Εικόνα 3.1.1). Οι δύο μέθοδοι φωτισμού χρησιμοποιούνται σε συστήματα eye-

tracking και υπάρχουν σε πολλές παραλλαγές. Ορισμένα συστήματα υποστηρίζουν μόνο 

τη μία τεχνική (φωτεινής ή σκοτεινής κόρης), άλλα συστήματα προσφέρουν και τις δύο 

μεθόδους ξεχωριστά, ενώ τέλος υπάρχουν και αυτά που συνδυάζουν τις δύο τεχνικές. 

Ανάλογα  με την εφαρμογή κάθε μία έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της. 

Συνήθως οι εικόνες φωτεινής κόρης προσφέρουν μεγαλύτερη αντίθεση μεταξύ της κόρης 

και της ίριδας, από ότι οι εικόνες με σκοτεινή κόρη, κάνοντας με αυτόν τον τρόπο την 

ανίχνευση της κόρης πιο εύκολη και πιο εύρωστη. Αντίθετα οι αποκρίσεις στη μέθοδο της 

φωτεινής κόρης παρατηρούμε ότι έχουν μεγάλες διακυμάνσεις μεταξύ διαφορετικών 
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αντικειμένων, ενώ συχνά υπάρχουν δυσκολίες στην ανίχνευση των αντανακλάσεων της 

κόρης (Morimoto et al., 2000). 

 

Εικόνα 3.1.1: Ανάλογα με τη θέση της φωτεινής πηγής το αποτέλεσμα είναι φωτεινή κόρη 
(αριστερά), όπου η φωτεινή πηγή και η κάμερα βρίσκονται στον ίδιο άξονα, ή σκοτεινή κόρη 
(δεξιά) όπου ο άξονας που τοποθετούμε την κάμερα είναι διαφορετικός από αυτόν της φωτεινής 
πηγής 

 

Ο αριθμός των φωτεινών πηγών εξαρτάται από το είδος χρήσης και τη διάταξη του 

συστήματος. Ανεξάρτητα από τις διαφορετικές τεχνικές φωτισμού η ανίχνευση της 

οφθαλμοκίνησης μπορεί να διαχωριστεί σε head-mounted και απομακρυσμένα (remote) 

συστήματα. Για ένα head-mounted σύστημα μία μόνο πηγή φωτισμού μπορεί να είναι 

επαρκής. Ωστόσο για ένα απομακρυσμένο σύστημα περισσότερες πηγές φωτισμού 

μπορεί να είναι απαραίτητες. Σε ένα απομακρυσμένο σύστημα η κάμερα μπορεί να 

τοποθετηθεί σε ένα σημείο μπροστά από το υποκείμενο με αποτέλεσμα οι οφθαλμικές 

κινήσεις να μην μπορούν να διαχωριστούν από τις κινήσεις του κεφαλιού. Αυτό σημαίνει 

ότι είτε το κεφάλι πρέπει να παραμείνει ακίνητο κατά τη διάρκεια της ανίχνευσης ή οι 

κινήσεις του κεφαλιού θα πρέπει να ανιχνεύονται και να αφαιρούνται. Για τον διαχωρισμό 

των κινήσεων του κεφαλιού και των οφθαλμών απαιτείται τουλάχιστον ένα σημείο 

αναφοράς για το υπολογισμό του διανύσματος διαφοράς μεταξύ του κέντρου της κόρης 

και αυτού του σημείου. Η αντανάκλαση της κόρης από μία φωτεινή πηγή παρέχει άριστο 

σημείο αναφοράς εάν η φωτεινή πηγή και η κάμερα είναι σε σταθερές θέσεις. Για το 

διαχωρισμό της κίνησης του κεφαλιού από αυτή του οφθαλμού σε μία διάταξη που 

επιτρέπει ελεύθερη κίνηση του κεφαλιού απαιτούνται τουλάχιστον 2 πηγές φωτός. 

Παρόλα αυτά στόχος αυτής της εργασίας είναι η κατασκευή ενός head-mounted eye-

tracking συστήματος για αυτό το λόγο δεν θα εντρυφήσουμε περισσότερο στα 

χαρακτηριστικά και τα προβλήματα που προκύπτουν σε μία remote διάταξη. 



 

 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής         15 

Σε μία head-mounted διάταξη όλα τα μέρη είναι προσαρτημένα στον εξοπλισμό που είναι 

προσαρτημένος στο κεφάλι του εξεταζόμενου και κάνουν έτσι δυνατό τον υπολογισμό 

του πού κοιτάει ο χρήστης με βάση τη διεύθυνση του κεφαλιού. Μία αναφορά στο χώρο 

π.χ. ένα βίντεο του σκηνικού, μπορεί να είναι χρήσιμο για τον καθορισμό της κατεύθυνσης 

του βλέμματος στον πραγματικό κόσμο. Ωστόσο, σε αντίθεση με τα remote συστήματα, 

δεν είναι απαραίτητο να διαχωρίσουμε τις κινήσεις των οφθαλμών από αυτές του 

κεφαλιού καθώς ολόκληρο το σύστημα κινείται ταυτόχρονα με το κεφάλι. Πολλά head-

mounted συστήματα ακόμα κάνουν χρήση επιπρόσθετων πηγών φωτισμού για να 

δημιουργήσουν αντανακλάσεις της κόρης. Με αυτόν τον τρόπο ένα διάνυσμα διαφορών 

μεταξύ της κόρης και της αντανάκλασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό 

της θέσης του βλέμματος και ο συνδυασμός κόρης αντανάκλασης παρέχει πιο εύρωστους 

υπολογισμούς. 

Οι υπολογισμοί του πού κοιτάει ο χρήστης απαιτούν ένα μοντέλο που καθιστά δυνατό τον 

υπολογισμό συντεταγμένων σε μία οθόνη ή σε ένα βίντεο από θέσεις τις κόρης ή από την 

σχέση κόρης-αντανακλάσεων στην εικόνα του ματιού. Συνήθως γίνεται μία βαθμονόμηση 

(calibration) έτσι ώστε να βρεθεί αυτό το μοντέλο. Οι Cerrolaza et al. [5] 

κατηγοριοποιούν τις διαφορικές μεθόδους βαθμονόμησης σε γεωμετρικά και γενικού 

σκοπού μοντέλα χαρτογράφησης. Τα γεωμετρικά μοντέλα χρησιμοποιούν συναρτήσεις 

που περιγράφουν όλες τις παραμέτρους του συστήματος περιλαμβάνοντας τη θέση της 

κάμερας, το μέγεθος της οθόνης, τα χαρακτηριστικά του υποκειμένου και τις γεωμετρικές 

συνδέσεις για να παρέχουν επιπρόσθετες πληροφορίες για τον ανιχνευτή όπως είναι η 

απόδοση, η συμπεριφορά και η αξιολόγηση της ακρίβειας. Αντίθετα οι μέθοδοι 

χαρτογράφησης χρησιμοποιούν την βαθμονόμηση (calibration) για να βρουν ένα σύνολο 

άγνωστων συντελεστών που είναι μέρος των πολυωνυμικών συναρτήσεων, βασισμένοι 

στα χαρακτηριστικά της εικόνας. Τα γενικού σκοπού μοντέλα χαρτογράφησης παρέχουν 

περιορισμένες πληροφορίες για τη συμπεριφορά του συστήματος, αλλά είναι πολύ 

ευκολότερα στην εγκατάσταση και συνήθως παρέχουν ίδιο βαθμό ακρίβειας με τα 

γεωμετρικά μοντέλα. 

Ανεξάρτητα από το αν είναι απομακρυσμένα (remote) ή head-mounted συστήματα, 

υπάρχουν διαφορετικές τεχνικές διαθέσιμες οι οποίες χρησιμοποιούν το ένα 

(μονοφθαλμική – monocular) ή και τα δύο μάτια (διοφθαλμική - binocular). H 

μονοφθαλμική ανίχνευση έχει τον περιορισμό ότι μετά την βαθμονόμηση σε μια 

συγκεκριμένη απόσταση, μπορεί να γίνει υπολογισμός του βλέμματος μόνο για σταθερά 
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αντικείμενα, τα οποία βρίσκονται σε απόσταση ίση με αυτήν την απόσταση. Αντικείμενα 

τα οποία βρίσκονται σε διαφορετική απόσταση από αυτήν της βαθμονόμησης θα 

οδηγήσουν σε ένα σημείο το οποίο περιέχει μία παρέκκλιση η οποία ονομάζεται σφάλμα 

παράλλαξης (parallax error). Στον κάθετο άξονα η παρέκκλιση αυτή είναι προς τα 

αριστερά ή προς τα δεξιά ανάλογα με την θέση του ματιού σε σχέση με τον άξονα θέασης 

της κάμερας. Τα ίδια ισχύουν και για αντικείμενα που είναι πλησιέστερα του υποκειμένου, 

με μία μετατόπιση προς την αντίθετη κατεύθυνση (προς τα δεξιά για το αριστερό μάτι και 

αριστερά για το δεξί). Ο λόγος που συμβαίνει το σφάλμα παράλλαξης (parallax error) 

είναι το ότι ο υπολογισμός του άξονα θέασης ενός ματιού παρέχει πληροφορία μόνο για 

τις κινήσεις του ματιού στον οριζόντιο και κάθετο άξονα αλλά όχι σε βάθος. Υπάρχουν 

διαφορετικές προσεγγίσεις για την επίλυση αυτού του προβλήματος, που βασίζονται στην 

διοφθαλμική ανίχνευση με τη χρήση της οποίας είναι δυνατόν να έχουμε και τους δύο 

άξονες θέασης και να υπολογίσουμε την σύγκλιση. Οι προσεγγίσεις με απομακρυσμένο 

tracking συνήθως προσθέτουν ανίχνευση του κεφαλιού για τον τρισδιάστατο υπολογισμό 

του βλέμματος. Ωστόσο η διοφθαλμική (binocular) ανίχνευση απαιτεί πιο περίπλοκες 

ρουτίνες για calibration και για τον υπολογισμό των συντεταγμένων του βλέμματος. 

3.2 ΆΛΛΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ 

Πέραν των μεθόδων βασισμένες σε βίντεο υπάρχουν πολλές άλλες τεχνικές για την 

ανίχνευση και καταγραφή της οφθαλμοκίνησης. Δύο από αυτές τις μεθόδους, οι οποίες 

σχετίζονται περισσότερο με την κίνηση των ματιών παρά με μετρήσεις σημείων θέασης 

(σημεία στα οποία κοιτάει ο χρήστης), θα παρουσιαστούν σύντομα σε αυτήν την ενότητα. 

Electro-oculography (EOG): Η Ηλεκτρο-οφθαλμογραφία είναι μία τεχνική όπου 

ηλεκτρόδια τοποθετούνται γύρω από το μάτι και μετράνε το ηλεκτρικό δυναμικό των 

οφθαλμικών μυών. Η EOG μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση των κινήσεων του 

ματιού αλλά όχι για την εύρεση του σημείου θέασης του υποκειμένου, εξαιτίας της 

χαμηλής ακρίβειας(ειδικά στον κάθετο άξονα). 

Φακοί επαφής σκληρού χιτώνα: Αυτή η τεχνική χρησιμοποιεί φακούς επαφής με ένα 

ενσωματωμένο σπυροειδές σύρμα. Μετά την τοποθέτηση των φακών στην επιφάνεια του 

ματιού ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο χρησιμοποιείται για να μετρήσει την κίνηση του 

συρμάτινου πηνίου. Όπως και με τις τεχνικές EOG μόνο οι κινήσεις του ματιού που είναι 
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σχετικές με την θέση του κεφαλιού μπορούν να μετρηθούν. Οι φακοί επαφής του 

σκληρού χιτώνα είναι η πιο ακριβής μέθοδος για την μέτρηση των κινήσεων του ματιού 

αλλά η εφαρμογή των φακών είναι πολύ δυσάρεστη για τους χρήστες/εξεταζόμενους. Για 

τη μείωση αυτής της είναι σύνηθες φαινόμενο η χρήση τοπικών αναισθητικών. 
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4 ΤΟ HARDWARE 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο έγινε μία εισαγωγή στις διαφορετικές τεχνικές 

παρακολούθησης του ματιού. Το σύστημα που αναπτύχθηκε σε αυτήν την εργασία 

προσαρμόζεται στο κεφάλι του υποκειμένου (head mounted). Αυτό οφείλεται κυρίως 

στο ότι τα head mounted συστήματα έχουν πολύ καλή απόδοση ακόμα και με βίντεο 

χαμηλής ανάλυσης (σε αντίθεση με το remote eye tracking). Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει 

μία ανάλυση των απαιτήσεων για το υλικό (hardware) και την κάμερα.  

4.1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Ο καθορισμός των απαιτήσεων δεν θα θέσει μόνο όρια για την απόδοση του συστήματος 

αλλά επίσης θα επηρεάσει σημαντικά και το κόστος για ολόκληρη τη διάταξη, καθώς το 

κόστος των υλικών αποτελεί το κύριο μέρος του συνολικού κόστους. Γίνεται έτσι εμφανής 

η ανάγκη για προσεκτική μελέτη και συνυπολογισμό όλων των παραγόντων σε αυτό το 

στάδιο της ανάπτυξης του συστήματος, που είναι ο καθορισμός των δυνατοτήτων του 

συστήματος σε συνδυασμό με συσκευές χαμηλού κόστους. 

 

Κάμερα: Η κάμερα είναι αναγκαία για να καταγράφει σε βίντεο τις κινήσεις του ματιού. 

Αυτό το βίντεο (ή αλλιώς αυτή η αλληλουχία εικόνων) θα χρησιμοποιηθεί για την 

ανεύρεση της κόρης και τον υπολογισμό των συντεταγμένων του βλέμματος. Για μία 

εύρωστη παρακολούθηση και για ακριβή ανίχνευση των σακκαδικών κινήσεων (saccades) 

στα καταγεγραμμένα δεδομένα, η κάμερα πρέπει να υποστηρίζει ταχύτητα λήψης 

τουλάχιστον 30 καρέ το δευτερόλεπτο (frames per second - fps). Αυτό το χαρακτηριστικό 

φαίνεται ότι αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην ποιότητα και την επίδοση του 

συστήματος, ιδιαίτερα αν λάβει κανείς υπόψη ότι μία σακκαδική κίνηση μπορεί να 

διαρκέσει από 20 έως 100ms. Παράλληλα όμως η ανάλυση και τα χρώματα της κάμερας 

είναι ήσσονος σημασίας καθώς η κάμερα θα τοποθετηθεί κοντά στο μάτι και η 

παρακολούθηση του οφθαλμού θα γίνει σε εικόνες στην κλίμακα του γκρι. Παράλληλα 

σημαντικός παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι το χαμηλό κόστος της 

κάμερας, καθόσον υπάρχουν πολλές εμπορικές διατάξεις οι οποίες έχουν πολύ υψηλές 
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επιδόσεις (ιδίως όσον αφορά τα fps), ωστόσο το κόστος τους είναι απαγορευτικό για τα 

πλαίσια αυτής της εργασίας. Τέλος η κάμερα θα πρέπει να μπορεί να παρέχει δυνατότητα 

για νυχτερινή λήψη, ή να είναι τροποποιήσιμη για να παρέχει αυτή τη δυνατότητα 

(αναλύεται παρακάτω η αναγκαιότητα για τη συγκεκριμένη απαίτηση). 

 

Υπέρυθρος φωτισμός: Υπέρυθρός φωτισμός με χρήση LED. Ένα υπέρυθρο LED μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για των φωτισμό του ματιού και για την παραγωγή ανακλάσεων της 

κόρης. Μία φωτεινή πηγή ενισχύει την ποιότητα της εικόνας όπως αναλύθηκε 

προηγουμένως, ενώ η χρήση υπέρυθρου φωτισμού καθιστά το σύστημα πιο ανεκτικό σε 

διαφοροποιήσεις του περιβάλλοντος φωτισμού αλλά και συντελεί στο να μην αποσπάται 

ο εξεταζόμενος αφού ο υπέρυθρος φωτισμός δεν είναι ορατός στο ανθρώπινο μάτι. Θα 

πρέπει να σημειώσουμε ο σωστός φωτισμός είναι μείζονος σημασίας για την επίδοση του 

συστήματός μας. Αυτό παρατηρήθηκε και κατά τη διάρκεια των πειραμάτων αφού ο 

ρυθμός καταγραφής της κάμερας υποδιπλασιάζονταν  εάν ο φωτισμός δεν ήταν επαρκής 

(τα πολύ σκοτεινά καρέ απορρίπτονταν). 

 

Μεταφορά δεδομένων: Τα γυαλιά θα πρέπει να λειτουργούν σε οποιονδήποτε 

υπολογιστή που ικανοποιεί της ελάχιστες απαιτήσεις του συστήματος. Επιπρόσθετα το 

εύρος ζώνης (bandwidth) θα πρέπει να είναι ικανοποιητικό για να μην δημιουργείται 

απώλεια ή αλλοίωση των δεδομένων κατά τη μεταφορά τους στον συνδεόμενο 

υπολογιστή. 

 

Άλλα στοιχεία της διάταξης: Στο τέλος όλα τα στοιχεία θα εφαρμοστούν σε ένα 

σκελετό οπότε είναι αναγκαίο να υπάρχει η κατάλληλη υποδομή ώστε να είναι δυνατή η 

συναρμολόγηση των επιμέρους στοιχείων. Όλα τα στοιχεία θα πρέπει να έχουν μικρό 

βάρος έτσι ώστε ο εξεταζόμενος να μπορεί να τα φοράει με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 

άνεση. Τέλος ανάλογα με το σημείο τοποθέτησης της κάμερας είναι πιθανόν να υπάρχει 

ανάγκη για κάποιο κάτοπτρο που θα προβάλλει την εικόνα του ματιού. 
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4.2 ΚΑΜΕΡΕΣ  

Όλες οι κάμερες που εξετάστηκαν όφειλαν να πληρούν τις απαιτήσεις του συστήματος 

όπως αυτές αναλύθηκαν στην προηγούμενη ενότητα. Η επιλογή της κάμερας ήταν μία 

χρονοβόρα και συνεχής διαδικασία αναζήτησης, συγκρίσεων και αξιολογήσεων των 

διαφορετικών καμερών και των χαρακτηριστικών τους.  

Από τη στιγμή που η σύνδεση πρέπει να παρέχει επαρκές εύρο ζώνης και εύκολη σύνδεση 

με τον υπολογιστή (στον οποίο θα τρέχει το σύστημά μας και θα πληροί τις ελάχιστες 

απαιτήσεις), η επιλογή έγινε ανάμεσα σε κάμερες που συνδέονται με θύρα USB 2.0. 

Ιδανικά θα θέλαμε κάμερες που ακολουθούν συνδεσμολογία USB 3.0 αλλά λόγω της 

προσπάθειας να παραμείνει χαμηλό το κόστος και λόγω του ότι μέχρι την ολοκλήρωση 

της τρέχουσας εργασίας το USB 3.0 δεν ήταν τόσο διαδεδομένο, αυτή η επιλογή 

απομακρύνθηκε.  

Η έρευνα εστιάστηκε κυρίως σε κάμερες που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί επιτυχώς με το 

Gazetracker (αναλύεται παρακάτω το πώς καταλήξαμε σε αυτήν την επιλογή για το 

λογισμικό) και σε κάμερες που μπορούν να τροποποιηθούν ή παρέχουν δυνατότητα 

νυχτερινής λήψης (όπως αναφέραμε και στις απαιτήσεις). Αυτή η απαίτηση έχει να κάνει 

με τη δυνατότητα της κάμερας να μπορεί να δέχεται τον υπέρυθρο φωτισμό. Σε 

περίπτωση που αυτό δεν παρέχεται εργοστασιακά η τροποποίηση της κάμερας έχει να 

κάνει κυρίως με το φακό και την αφαίρεση κάποιου φίλτρου που μπλοκάρει το υπέρυθρο 

φως.  

Μετά από έρευνα λοιπόν καταλήξαμε στις εξής κάμερες: 

Model Κατασκευαστής Ανάλυση Κόστος 

Thorlabs DCC1545M - High Resolution 

USB2.0 CMOS Camera thorlabs 

1280 x 1024@25 fps 

υψηλότερο frame 

rate@lower 

resolution  315$ 

Creative Labs Live! Cam Socialize HD 

Webcam creative labs 1280 x 720@30fps 59,95$ 

Microsoft LifeCam VX-1000 microsoft 640 x 480@30fps 22,17$ 

MICROSOFT LIFECAM CINEMA HD - 

(H5D-00002) microsoft 1280 x 720@30fps 56 € 
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Kodak P310 kodak 1280 x 720@7fps 62$ 

sony ps3 camera sony 640 x 480@60fps 32,70 €  

NightCam 2 (και headmounted 

συστήματα) sandberg 640 x 480@30fps  24,00£  

 

  1280 x 960@15fps    

isight apple 640 x480@60fps 149$ 

        

MC 1302 mikrotron 1280 x 1024@118fps 5.008,00€ 

    

υψηλότερο frame 

rate@lower 

resolution   

Miro eX1 (Color) miro 640 x 480@500 fps 9900$ 

UI-1226LE-M IDS 752×480 @ 87 fps 425$ 

Camera EyeGuide Kwesee 704x576 @ 50 fps 

1179$ 

(όλο το 

σύστημα) 

    Για head mounted συστήματα 

   Για remote συστήματα 

    

Αρχικά επιλέξαμε την κάμερα Playstation 3 Eye. 

Οι λόγοι που συνετέλεσαν σε αυτή την επιλογή ήταν ότι έχει προσιτό κόστος, βάσει του 

μεγέθους και του βάρους της, μπορεί να προσαρμοστεί σε ένα head mounted σύστημα 

και παρέχει το καλύτερο framerate συγκριτικά με τις υπόλοιπες που ανήκουν στην ίδια 

κατηγορία. Η κάμερα αυτή ωστόσο δεν δέχεται το υπέρυθρο φως καθόσον μέσα στο 

φακό υπάρχει ένα φίλτρο που το μπλοκάρει. Προσπαθώντας λοιπόν στο εργαστήριο να 

αφαιρέσουμε αυτό το φίλτρο ακολουθώντας τα βήματα άλλων που το είχαν κάνει με 

επιτυχία1 αντιμετωπίσαμε προβλήματα. Συγκεκριμένα ο φακός καταστρέφονταν κάθε 

φορά με αποτέλεσμα μετά την μετατροπή η εικόνα που παίρναμε από την κάμερα να είναι 

ασαφής. 

Μετά την αποτυχία τροποποίησης της κάμερας PS3 Eye συνεχίσαμε την κατασκευή του 

συστήματος με τη χρήση της κάμερας Microsoft LifeCam VX-1000. Η συγκεκριμένη 

κάμερα προσφέρει και αυτή σύνδεση με τον υπολογιστή μέσω USB 2.0, ενώ το κόστος 

http://www.adept.net.au/cameras/visionresearch/Miro_eX1.shtml
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της είναι προσιτό και το μέγεθός της ιδανικό για head mounted συστήματα. Η 

συγκεκριμένη κάμερα έχει και αυτή φίλτρο που εμποδίζει την υπέρυθρη ακτινοβολία, 

οπότε ήταν αναγκαία η τροποποίησή της [9] 

Τέλος για την βελτίωση της ποιότητας των εικόνων του ματιού προσθέσαμε φίλτρο το 

οποίο μπλοκάρει το ορατό φως. Με αυτόν τρόπο καθιστούμε το σύστημα ακόμα πιο 

εύρωστο σε διακυμάνσεις του περιβάλλοντος φωτισμού βελτιώνοντας παράλληλα την 

ποιότητα των εικόνων. Έχοντας πάντα σαν στόχο τη διατήρηση του κόστους σε χαμηλά 

επίπεδα επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτοσχέδιο φίλτρο. Για αυτό το σκοπό υπήρχαν 

δύο λύσεις με πολύ καλά αποτελέσματα και ελάχιστο κόστος. Συγκεκριμένα αρχικά 

χρησιμοποιήσαμε ένα κομμάτι από το εσωτερικό μίας δισκέττας 3,5" το οποίο κόψαμε και 

προσαρμόσαμε εσωτερικά στον φακό της κάμερας. Στη συνέχεια χρησιμοποιήσαμε ένα 

φίλμ διαφανειών το οποίο είχαμε εμφανίσει. Μετά από τη σύγκριση των δύο, μέσω 

πειραματικής διαδικασίας, τελικά καταλήξαμε στο εμφανισμένο φιλμ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

  

                                                      

 

[1] http://www.instructables.com/id/The-EyeWriter/step6/Hack-the-PS3-Eye/  
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5 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΚΙΝΗΣΗΣ 

Όπως περιγράψαμε σε προηγούμενη ενότητα το eye-tracking, που βασίζεται σε βίντεο, 

χρησιμοποιεί επεξεργασία εικόνων για την εξαγωγή των χαρακτηριστικών του ματιού και 

για τον υπολογισμό του σημείου θέασης. Για ένα σύστημα χαμηλού κόστους δεν υπάρχει ο 

προϋπολογισμός για λογισμικό ανίχνευσης υψηλού κόστους, δηλαδή για εμπορικό 

λογισμικό. Η εναλλακτική λύση είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Υπάρχουν πολλές 

λύσεις διαθέσιμες οι οποίες αξιολογήθηκαν με βάσει τις απαιτήσεις για το λογισμικό και 

οι οποίες παρουσιάζονται ακολούθως. 

5.1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Στη συνέχεια θα γίνει ανάλυση των απαιτήσεων για το eye-tracking σύστημα. Η λίστα θα 

πρέπει να εκληφθεί ως λίστα επιθυμητών χαρακτηριστικών για το ολοκληρωμένο 

σύστημα και όχι σαν λίστα απαιτήσεων για τα ακόλουθα προγράμματα ανοιχτού κώδικα 

που αξιολογούνται. Ωστόσο, είναι θεμιτό να καλυφθούν όσο το δυνατόν  περισσότερες 

απαιτήσεις. 

5.1.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΘΕΑΣΗΣ  

Αυτό το βασικό χαρακτηριστικό πρέπει να παρέχεται από οποιοδήποτε eye-tracker 

βασισμένο σε βίντεο. Στηριζόμενο στην τεχνική ανίχνευσης που χρησιμοποιείται από το 

σύστημα, θα υπολογίζονται οι συντεταγμένες του βλέμματςος για κάθε καρέ του βίντεο 

και θα παρέχονται με εύκολο τρόπο πρόσβασης.  

5.1.2 CALIBRATION 

Για τον υπολογισμό των συντεταγμένων του πού κοιτάει ο χρήστης (σημεία θέασης), μία 

προηγούμενη βαθμονόμηση (calibration) είναι απαραίτητη. Το calibration μας παρέχει 
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τους συντελεστές της σχέσης μεταξύ των συντεταγμένων της κόρης στα καρέ του βίντεο 

και των σταθερών σημείων από το calibration στο οπτικό πεδίο του υποκειμένου. Οι 

συντελεστές αυτοί είναι ουσιαστικά μεταβλητές, που επιλύουν το σύστημα εξισώσεων 

που δημιουργήθηκε από τα σημεία του calibration και τις συντεταγμένες της κόρης.  

5.1.3 ONLINE ΚΑΙ ΟFFLINE TRACKING 

Ο υπολογισμός του βλέμματος θα πρέπει να είναι διαθέσιμος σαν ανατροφοδότηση 

πραγματικού χρόνου, στις εικόνες που παρέχονται από την κάμερα, και σαν offline 

λειτουργία σε αρχεία βίντεο. Η online λειτουργία είναι ένα πολύ σύνηθες χαρακτηριστικό 

των προγραμμάτων eye tracking, ενώ η offline λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στις 

περισσότερες εφαρμογές ανοιχτού κώδικα. Ωστόσο η offline ανάλυση είναι απαιτούμενη 

έτσι ώστε να καθιστά εύκολη την αναπαραγωγή των καταγεγραμμένων δεδομένων και να 

βοηθά στην περαιτέρω εμβάθυνση και μελέτη του που κοιτούσε το υποκείμενο με βάση 

τα οπτικά ερεθίσματα. 

5.1.4 ΜΙΚΡΟ ΣΦΑΛΜΑ 

Τελικός στόχος του συστήματος είναι η αξιολόγηση του ποσοστού επιτυχίας και 

ακρίβειας της παρακολούθησης, από τον εξεταζόμενο, ενός φωτεινού ερεθίσματος. Για το 

λόγο αυτό, δηλαδή για να είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβείς οι αξιολογήσεις αυτές, είναι 

μείζονος σημασίας η απόκλιση ή το σφάλμα, του υπολογισμού του βλέμματος από το 

πραγματικό, να είναι το δυνατόν μικρότερο. Ιδανικά, η τάξη του σφάλματος θα 

επιθυμούσαμε να κυμαίνεται κάτω από το όριο της 1ο.  
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5.2 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ EYE – TRACKING ΑΝΟΙΧΤΟΥ 

ΚΩΔΙΚΑ.  

EyeWriter: Το EyeWriter είναι ένα λογισμικό eye – tracking ανοιχτού κώδικα το οποία 

αναπτύχθηκε με την πρόθεση να δώσει τη δυνατότητα στους καλλιτέχνες και τους 

δημιουργούς graffiti με παράλυση να ζωγραφίσουν. Το EyeWriter Initiative δημιούργησε 

τα δικά του γυαλιά χαμηλού κόστους χρησιμοποιώντας την κάμερα του Playstation 3. 

Παρόλο που το λογισμικό για το eye-tracking και το λογισμικό για την ζωγραφική με το 

βλέμμα είναι διαχωρισμένα σε δύο διαφορετικά μέρη ο πρωταρχικός στόχος για το 

λογισμικό ανίχνευσης είναι να δουλεύει μαζί με λογισμικό ζωγραφικής.  

Και τα δύο μέρη έχουν αναπτυχθεί σε υπολογιστή Mac, αλλά είναι διαθέσιμη και μία 

έκδοση για Windows. Η τρέχουσα κατάσταση του project είναι ότι δεν έχουν γίνει 

ενημερώσεις στο λογισμικό από την αρχική του έκδοση, η οποία χρονολογείται από τον 

Οκτώβριο του 2009. 

 

OpenEyes: Το OpenEyes είναι ένα πρόγραμμα ανοικτού κώδικα ενώ παρέχει και μία 

ανοικτή “εργαλειοθήκη” για hardware. Ξεκίνησε σαν μεταπτυχιακή εργασία του Li 

(2006), φοιτητή του Iowa State University. Υπάρχουν τρία διαφορετικά μέρη που 

αναπτύχθηκαν για συστήματα Linux καθώς και δύο εγχειρίδια κατασκευής hardware. Το 

πρώτο μέρος είναι ένα Matlab script που υλοποιεί έναν αλγόριθμο για ανίχνευση 

σκοτεινής κόρης σε βίντεο τα οποία έχουν καταγραφεί με υπέρυθρο φωτισμό. Το δεύτερο 

μέρος είναι επίσης ένα matlab script, το οποίο υλοποιεί ξανά τον ίδιο αλγόριθμο αλλά 

αυτή τη φορά για βίντεο που έχουν καταγραφεί με φωτισμό στο φάσμα του ορατού. Το 

τρίτο και τελευταίο μέρος του προγράμματος είναι ένα πρόγραμμα eye-tracking 

γραμμένο σε C και βασισμένο στον ίδιο αλγόριθμο με τα matlab scripts. To απαραίτητο 

hardware μπορεί να κατασκευαστεί βάσει των εγχειριδίων. Το πρώτο εγχειρίδιο 

περιγράφει τη δημιουργία ενός φορητού συστήματος που καταγράφει το βίντεο σε 

κάρτες SD. Tα βίντεο αυτά μπορούν να επεξεργαστούν στη συνέχεια με το script του 

ορατού φάσματος. Το δεύτερο εγχειρίδιο βοηθάει στην κατασκευή ενός συστήματος που 

προσφέρει ανίχνευση πραγματικού χρόνου με υπέρυθρα φωτιζόμενα βίντεο.  

Παρά το γεγονός ότι το openEyes είναι ένα καλά ορισμένο λογισμικό που προσφέρει 

ορισμένα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά, υπάρχουν ωστόσο ορισμένα ελαττώματα. Το 
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πρώτο είναι ότι είναι κατακερματισμένω σε διαφορετικά script και λογισμικό, τα οποία 

βασίζονται σε δύο διαφορετικές μεθόδους ανίχνευσης. Παράλληλα δεν υπάρχει 

συγχρονισμός του βίντεο μέσω λογισμικού πράγμα που σημαίνει ότι είτε γίνεται 

συγχρονισμός μέσω hardware ή με χρήση σημαδιών που εμφανίζονται στα δύο βίντεο 

(αυτό που βλέπει ο χρήστης και αυτό με τις κινήσεις του ματιού), όπως για παράδειγμα 

μία λάμψη στην αρχή της καταγραφής. Και οι δύο αυτές λύσεις δεν είναι αποδεκτές. Ο 

συγχρονισμός μέσω hardware αποτελεί περιορισμό για την επιλογή της κάμερας καθώς 

δεν υποστηρίζεται από οποιαδήποτε κάμερα. Με τη χρήση ενός σημαδιού συγχρονισμού 

στην αρχή ενός βίντεο δεν καλύπτονται τα προβλήματα που προκύπτουν από χαμένα 

καρέ. Περαιτέρω το σύστημα ορατού φάσματος δεν παρέχει ανάδραση πραγματικού 

χρόνου και με το υπέρυθρο σύστημα δεν είναι απολύτως ξεκάθαρο εάν υποστηρίζεται 

offline λειτουργία. 

Όσον αφορά την κατάσταση του project υπήρξε μία διακοπή μετά την ολοκλήρωση της 

πτυχιακής εργασίας το 2006. Πέρα από μία προσέγγιση του κομματιού ορατού φάσματος 

σε πλατφόρμα Windows (OEW, 2009) δεν έχει υπάρξει κάποια ενημέρωση. 

 

Opengazer: Η εφαρμογή Opengazer, η οποία αναπτύχθηκε από τον Zieliński, είναι μία 

εφαρμογή ανίχνευσης για συστήματα Linux με βασικές λειτουργίες. Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί με webcams για την παραγωγή συντεταγμένων του πού κοιτάει ο χρήστης 

που στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν από άλλα προγράμματα. Κατά τη διάρκεια της 

αξιολόγησης της ακρίβειας παρατηρήσαμε ότι είναι λογική για ένα open source project, 

ωστόσο όχι ικανοποιητική ενώ το περιβάλλον φως πρέπει να διατηρείται σε ένα σταθερό. 

O Zieliński εγκατέλειψε την ανάπτυξη του συγκεκριμένου project το 2007. Ωστόσο η 

έρευνα αναζωπυρώθηκε το 2009 από την Emli-Mari Nel με μία επικέντρωση στην 

ανίχνευση του κεφαλιού και των νευμάτων. Παράλληλα το συγκεκριμένο σύστημα δεν 

υποστηρίζει head mounted διατάξεις. 

 

TrackEye: Ακόμα ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα είναι το TrackEye (TEY,2008).Όπως 

και το Opengazer μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μία webcam και δεν χρειάζεται υπέρυθρο 

φωτισμό. Επίσης η ποιότητα της ανίχνευσης εξαρτάται πολύ από τον περιβάλλοντα 

φωτισμό και σε ένα μικρό πείραμα παίρνουμε μέτρια αποτελέσματα. Το TrackEye 

λειτουργεί μόνο σε windows και φαίνεται να υπάρχει διακοπή στην ανάπτυξή του. Όπως 

και στο Opengazer, έτσι και εδώ, δεν υπάρχει υποστήριξη για head mounted τρόπο 
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λειτουργίας. Θα πρέπει να σημειώσουμε ωστόσο ότι το TrackEye παρείχε πολύ καλή 

τεκμηρίωση (documentation). 

 

myEye: Σε αντίθεση με τα προγράμματα που έχουμε εξετάσει παραπάνω το myEye δεν 

είναι ανοιχτού κώδικα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί δωρεάν για μη εμπορικούς σκοπούς 

κάτω από τους όρους χρήσης Creative Commons license αλλά μετατροπές δεν είναι 

επιτρεπτές.  

Η τεχνική ανίχνευσης που χρησιμοποιείται είναι σκοτεινής κόρης οπότε υπέρυθρος 

φωτισμός είναι απαραίτητος για τη χρήση του λογισμικού. Όπως και τα περισσότερα 

project το myEye έχει διακοπεί και το κύριο ελάττωμά του είναι η απαγόρευση 

μετατροπών. Τέλος αξίζει να παρατηρήσουμε ότι το myEye πραγματοποιεί το calibration 

χωρίς να εμφανίζονται σημεία στην οθόνη, αλλά χρησιμοποιώντας σαν σημεία αναφοράς 

τις γωνίες της οθόνης. 

 

ITU Gaze Tracker: Το τελευταίο λογισμικό ανοιχτού κώδικα το οποίο θα παρουσιάσουμε 

είναι το ITU GazeTracker από τους San Agustin et al [15][14] . Το όνομά του βασίζεται στο 

IT University της Κοπεγχάγης όπου και αναπτύχθηκε. Ένα πλεονέκτημα αυτού του 

συστήματος είναι ότι οι συγγραφείς του εργάζονται ενεργά για να βελτιώσουν την 

ποιότητα ανίχνευσης και να επεκτείνουν την λειτουργικότητά του. Το λογισμικό είναι 

γραμμένο σε C#, οπότε τρέχει μόνο σε Windows πλατφόρμες και ο αλγόριθμος 

ανίχνευσης βασίζεται σε ανίχνευση σκοτεινής κόρης. Το λογισμικό μπορεί χρησιμοποιηθεί 

σχεδόν με οποιαδήποτε webcam η οποία είναι συμβατή με DirectShow και υποστηρίζει 

ανίχνευση πραγματικού χρόνου τόσο με head-mounted όσο και με remote tracking. 

Υπάρχει μία ενεργή κοινότητα που περιλαμβάνει ένα on line forum το οποίο προσφέρει 

την ευκαιρία για αναφορά σφαλμάτων (bugs), σχολίων για νέες εκδόσεις αλλά και 

προτάσεις δοκιμασμένου hardware. Τα περισσότερα από τα open source eye-trackers 

προσφέρουν και αυτά online forums ή λειτουργικότητα για αναφορές σφαλμάτων, όμως 

λόγω του ότι το Gaze Tracker αναπτύσσεται ακόμα, υπάρχουν συχνές ενημερώσεις και 

νέες δημοσιεύσεις στο forum. Μία προσεκτικότερη αξιολόγηση που συμπεριλαμβάνει τον 

πηγαίο κώδικα δείχνει ότι το project έχει ένα καθαρό σχεδιασμό, με υπο-project, που 

διαχωρίζουν τη διεπαφή με το χρήστη, τις μεθόδους ανίχνευσης, τις λειτουργίες δικτύου 

και άλλα. Τα περισσότερα κομμάτια του πηγαίου κώδικα περιέχουν καλό σχολιασμό και 

συνήθως σε μία αναφορά σφάλματος υπάρχει άμεση απάντηση εντός λίγων ημερών. 
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Τέλος είναι πολύ σημαντικό ότι το ITU Gazetracker είναι το μόνο open source gaze 

tracker που υποστηρίζεται στο Ogama (Open GAze and Mouse Analyzer). Το Ogama 

είναι ένα Open source λογισμικό το οποίο χρησιμοποιώντας δεδομένα gaze tracking 

μπορεί να προβεί σε ανάλυση και γραφική αναπαράσταση αυτών. Λεπτομερής αναφορά 

θα γίνει σε παρακάτω κεφάλαιο. Τέλος σύμφωνα με τεστ που έχουν γίνει το GazeTracker 

μπορεί να παρέχει ακρίβεια έως και 0,5ο. Όλα αυτά οδηγούν στο συμπέρασμα ότι Gaze 

Tracker είναι το καταλληλότερο για τη χρησιμοποίηση, παραμετροποίηση και επέκτασή 

του στο σύστημα ανίχνευσης και καταγραφής οφθαλμοκίνησης που θα αναπτύξουμε. 

5.3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ GAZETRACKER 

Το Gaze Tracker είναι χωρισμένο σε υπο-project για διαφορετικές εργασίες. Στη συνέχεια 

θα κάνουμε μία περιγραφή της αρχιτεκτονικής και ορισμένων καίριων αλγορίθμων που 

χρησιμοποιούνται από το Gaze Tracker. 

To project είναι χωρισμένο σε 10 υπο-projects: 

GazeTrackerClient 

GazeTrackerClientUI 

GazeTrackerUI 

GazeTrackingLibrary 

GTCommons 

GTCommunication 

GTHardware 

GTSettings 

OgamaClient 

SequenceCapture 

 

Το κυρίως project είναι το GazeTrackerUI σε συνδυασμό με το GazetrackingLibrary. 

Παράλληλα μέσα στο Gazetracker υπάρχει και η δυνατότητα client προγράμματος έτσι 

ώστε τα δεδομένα από την καταγραφή της οφθαλμοκίνησης να καταγράφονται και να 

αποστέλλονται μέσω δικτύου (UDP streaming). Τα υπόλοιπα υπο-project έχουν να 

κάνουν με γενικές λειτουργίες, interfaces για συγκεκριμένες κάμερες, της αποθηκευμένες 
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ρυθμίσεις, ενώ το Ogama client έχει να κάνει με την επικοινωνία του Gazetracker με το 

Ogama (το οποίο επίσης χρησιμοποιούμε).   

Το GazeTrackerUI είναι το κυρίως project που υλοποιεί τη διεπαφή με το χρήστη. Τα 

γραφικά στοιχεία του interface είναι γραμμένα σε XAML(Extensible Application Markup 

Language) μία γλώσσα βασισμένη στην XML με την οποία περιγράφεται η δομή της 

γραφικής διεπαφής (όπως για παράδειγμα η θέση των στοιχείων σε ένα διάλογο), και 

πραγματοποιεί τη σύνδεση των δεδομένων με τη δομή ελέγχου και τη δημιουργία ενός 

συστήματος συμβάντων. 

Το  GazeTrackingLibrary είναι το project που ενθυλακώνει τις κύριες συναρτήσεις. 

Όλες οι λειτουργίες όπως η επικοινωνία με την κάμερα, η επεξεργασία των εικόνων και το 

calibration ή ο υπολογισμός των συντεταγμένων του βλέμματος βρίσκονται εδώ.  

Παράλληλα εδώ ενθυλακώνονται λειτουργίες για την ανίχνευση της κόρης που είναι 

μέρος της βιβλιοθήκης cvBlobsLib, μία βιβλιοθήκη που αναγνωρίζει και χαρακτηρίζει 

(labeling) τα συνδεόμενα στοιχεία (components) σε binary εικόνες. Η cvBlobsLib 

βασίζεται στην βιβλιοθήκη OpenCV, μία βιβλιοθήκη ανοιχτού κώδικα (OCV, 2010), και 

χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο των Chang et al. (2004) για τον χαρακτηρισμό (labelling) 

των επιμέρους στοιχείων. Τόσο η OpenCV όσο και η cvBlobsLib είναι σε C++. Θα πρέπει 

να αναφέρουμε τέλος ότι επειδή το Gazetracker βρίσκεται υπό συνεχή ανάπτυξη 

ενδέχεται στην τελευταία έκδοση να υπάρχουν κάποιες αλλαγές. Η έκδοση στην οποία 

βασίστηκε η εργασία είναι η Gazetracker 2.0 beta. Στο Gazetracker 2.1 η βιβλιοθήκη 

cvBlobsLib έχει αντικατασταθεί από την AForge η οποία είναι ουσιαστικά μία υλοποίηση 

της cvBlobsLib σε C#. 

Για την γενικού σκοπού (generic) επικοινωνία με την κάμερα (στο project υπάρχουν 

υλοποιημένες συναρτήσεις και interfaces για την επικοινωνία με συγκεκριμένες κάμερες 

(όπως η PS3 eye, η MS Kinect, και η Thorlabs) χρησιμοποιείται το framework 

DirectShow, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε 

εργασίες που έχουν σχέση με πολυμέσα σε μία αρχιτεκτονική συνεχής ροής (streaming). 
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5.3.1 ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ  

5.3.1.1 Επεξεργασία εικόνας 

Η επεξεργασία εικόνας είναι ένα κύριο κομμάτι της διαδικασίας ανίχνευσης και απαιτεί 

και τον περισσότερο χρόνο υπολογισμού. Το Gaze Tracker παρέχει τρεις διαφορετικές 

τεχνικές ανίχνευσης (δύο για απομακρυσμένη ανίχνευση–remote tracking και μία για 

head mounted) με μικρές διαφοροποιήσεις στην διαδικασία της επεξεργασίας. Στην 

Εικόνα 5.3.1.1 φαίνεται ένα απλοποιημένο διάγραμμα με την διαδικασία επεξεργασίας των 

εικόνων του Gazetracker με τρεις διαφορετικές διακλαδώσεις για τις διαφορετικές 

τεχνικές. Ακολούθως γίνεται μία λεπτομερής ανάλυση των επιμέρους βημάτων. 

 

Εικόνα 5.3.1.1 : Ένα απλοποιημένο διάγραμμα ροής (flowchart) με τη διαδικασία ανίχνευσης των 
στοιχείων σε κάθε καρέ από το Gazetracker 
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Η τερμινολογία που χρησιμοποιείται για τις διαφορετικές τεχνικές είναι η ακόλουθη: 

Head mounted: Στον τρόπο ανίχνευσης head mounted αναμένεται από το σύστημα μία 

κοντινή εικόνα του ματιού και αναζητείται μόνο η κόρη. Δεν υπάρχει ανίχνευση των 

«λάμψεων» (glints). Αυτό έχει σαν συνέπεια η ανίχνευση να είναι πιο γρήγορη και 

επιτυγχάνεται μεγαλύτερη συχνότητα επεξεργασίας (350Hz Core i7 860, 64bit Win7). 

Από την άλλη πλευρά όμως, λόγω της μη χρησιμοποίησης glints δεν υπάρχει κάποιο 

σημείο αναφοράς, έτσι κινήσεις του κεφαλιού δεν μπορούν να ανιχνευθούν με 

αποτέλεσμα το σύστημα να χάνει αισθητά την ακρίβειά του με μία μετατόπιση του 

κεφαλιού της τάξης μερικών εκατοστών (π.χ.20). 

 

Απομακρυσμένη μονοφθαλμική (remote monocular) Με την απομακρυσμένη 

ανίχνευση μία ή περισσότερες «λάμψεις» (αντανακλάσεις των φωτεινών πηγών μέσα στο 

μάτι) αναμένονται από το σύστημα. Στο παράθυρο των ρυθμίσεων παρέχονται επιλογές 

για την ρύθμιση των αντανακλάσεων. Και εδώ (όπως και στην head mounted τεχνική) 

έχουμε εξαγωγή της περιοχής ενδιαφέροντος (Region Of Interest - ROI) η οποία ορίζεται 

γύρω από το μάτι. Με τον τρόπο αυτό περιορίζουμε την περιοχή στην οποία πρέπει να 

γίνει περαιτέρω επεξεργασία (όπως ανίχνευση της κόρης) και καθιστά το σύστημα πιο 

αποδοτικό. Γενικότερα η ακολουθία των βημάτων που πραγματοποιείται είναι η ίδια με 

την head mounted ανίχνευση εκτός από την εύρεση των αντανακλάσεων (glints) που 

υλοποιείται.  

 

Απομακρυσμένη διοφθαλμική (remote binocular) Η απομακρυσμένη διοφθαλμική 

τεχνική είναι ίσως η ακριβέστερη σε σύγκριση με τις δύο προαναφερθείσες τεχνικές 

καθώς χρησιμοποιεί το μέσω όρο από τα δύο μάτια για να ανιχνεύσει το που κοιτάει ο 

χρήστης. Στην απομακρυσμένη διοφθαλμική όπως και στην μονοφθαλμική έχουμε 

glints. Επιπλέον έχουμε και εδώ εξαγωγή της περιοχής ενδιαφέροντος η οποία ωστόσο 

αφορά αρχικά και τα δύο μάτια (εν συνεχεία όπως και παραπάνω έχουμε περαιτέρω 

επεξεργασία και ανίχνευση της κόρης κάθε ματιού). Θα πρέπει να αναφερθεί ότι περιοχή 

ενδιαφέροντος εάν έχει ανιχνευθεί στο αμέσως προηγούμενο καρέ τίθεται η ίδια έτσι 

ώστε να κάνουμε το σύστημα πιο αποδοτικό. Τέλος ένα μειονέκτημα της διοφθαλμικής 

τεχνικής είναι ότι για να επιτευχθεί ανίχνευση υψηλής ακρίβειας οι εικόνες που 

καταγράφει η κάμερα πρέπει να έχουν υψηλή ανάλυση. Αυτό καθιστά ορισμένες φορές 
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(δηλαδή όταν έχουμε εικόνες χαμηλότερης ανάλυσης) την μονοφθαλμική τεχνική 

καταλληλότερη. 

Αναλυτικά τα στάδια επεξεργασίας σε κάθε καρέ είναι: 

 

i. Καταγραφή καρέ (Capture frame) 

Αυτό το βήμα χειρίζεται από το DirectShow ή από την εκάστοτε υλοποίηση για 

συγκεκριμένες κάμερες, προσφέροντας ένα επίπεδο αφαίρεσης στην επικοινωνία με την 

κάμερα. Το καρέ που καταγράφεται είναι διαθέσιμο στην συνέχεια για τα επόμενα βήματα 

επεξεργασίας. 

 

ii. Εφαρμογή κατωφλίων (Apply thresholds) 

Εάν το καταγεγραμμένο καρέ δεν είναι σε κλίμακα του γκρι μετατρέπεται. Για τα 

διαφορετικά στάδια επεξεργασίας, χρησιμοποιούνται διαφορετικές εικόνες. Στο μενού 

των ρυθμίσεων του Gazetracker τα κατώφλια (thresholds) για την κόρη και τις 

ανακλάσεις μπορούν να καθοριστούν, να αποθηκευτούν και να χρησιμοποιηθούν στη 

συνέχεια. Συγκεκριμένα οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται σε ένα αρχείο xml και είναι 

διαθέσιμες στην επόμενη έναρξη του προγράμματος. Το κατώφλι της κόρης εφαρμόζεται 

στην εικόνα στην κλίμακα του γκρι με αποτέλεσμα μία νέα εικόνα που χρησιμοποιείται για 

την ανίχνευση της κόρης, Συγκεκριμένα ο αλγόριθμος έχει ως εξής: 

Εάν στο αρχείο προέλευσης(x,y) > κατώφλι τότε 

Αποσταση(x,y) = 0 

Αλλιώς 

Αποσταση(x,y) = Μέγιστη τιμή 

Τέλος 

 

Παρόμοια το κατώφλι για τις αντανακλάσεις εφαρμόζεται στην εξαγόμενη εικόνα για την 

ανίχνευση των αντανακλάσεων 

 

Εάν στο αρχείο προέλευσης(x,y) > κατώφλι τότε 

Αποσταση(x,y) = Μέγιστη τιμή 

Αλλιώς 

Αποσταση(x,y) = 0 

Τέλος 
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iii. Εξαγωγή περιοχής ματιού (Extract eye region) 

Εξαγωγή της περιοχής του ματιού γίνεται με τη χρήση του αλγόριθμου ανίχνευσης Haar 

Cascade. Η εξαγωγή της περιοχής του ματιού υλοποιείται με τη χρήση του OpenCV 

CascadeClassifier που εκπαιδεύεται σε haar-like χαρακτηριστικά. Η εξαγωγή αυτή είναι 

αργή, για αυτό αφού ανιχνευθεί η περιοχή του ματιού (ή ματιών) μετά ο αλγόριθμος θα 

ξανατρέξει μόνο εάν «χαθεί» αυτή η περιοχή (δεν βρεθούν τα αναμενόμενα 

χαρακτηριστικά του ματιού (π.χ. η κόρη). 

 

iv. Ορισμός περιοχής ενδιαφέροντος (Set region of interest - ROI) 

Ορισμός της ROI σε περιοχή που προηγουμένως ανιχνεύθηκε η κόρη (ή και κόρες). 

Ανάλογα από την τεχνική ανίχνευσης και από προηγούμενα αποτελέσματα μία περιοχή 

ενδιαφέροντος (Region Of Interest ROI) ορίζεται σε αυτό το βήμα. . 

 

v. Ανίχνευση κόρης (Detect pupil) 

Η ανίχνευση της κόρης γίνεται με τη χρήση της τεχνικής component labeling και 

εξαγωγή των blobs. Σε αυτό το σημείο όλες οι διακλαδώσεις διασταυρώνονται και η 

binary εικόνα από την προαναφερθείσα (στο δεύτερο βήμα) ανίχνευση της κόρης, 

χρησιμοποιείται για την εύρεση και χαρακτηρισμό των συνδεδεμένων μερών με την 

βοήθεια της βιβλιοθήκης cvBlobsLib (ΑForge από την έκδοση 2.1). Τα εξαγόμενα λοιπόν 

στοιχεία (που ονομάζονται blobs) θα φιλτραριστούν βάσει της θέσης τους, του μεγέθους 

τους καθώς και του σχήματός τους για να βρεθεί το στοιχείο αυτό που αναπαριστά την 

κόρη.  

 

vi. Ανίχνευση αντανακλάσεων-λάμψεων του ματιού (Detect glints) 

Στην απομακρυσμένη (remote)λειτουργία μία επιτυχημένη ανίχνευση της κόρης 

ακολουθείται από μία αναζήτηση των αντανακλάσεων. Το μενού των ρυθμίσεων 

προσφέρει την επιλογή για τη ρύθμιση μίας ή δύο αντανακλάσεων κάτω ή πάνω από το 

μάτι. Όπως ακριβώς και κατά τη διάρκεια της ανίχνευσης της κόρης ο αλγόριθμος των 

συνδεδεμένων μερών της βιβλιοθήκης cvBlobsLib χρησιμοποιείται για την εύρεση των 

αντανακλάσεων στην binary εικόνα των αντανακλάσεων. 
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vii.Calculate gaze positions (Υπολογισμός των σημείων που κοιτάει ο χρήστης) 

Με τις συντεταγμένες της κόρης (στις απομακρυσμένες καταστάσεις λειτουργίας με τη 

χρήση του διανύσματος διαφορών μεταξύ των συντεταγμένων της κόρης και των 

αντανακλάσεων) και τα διανύσματα των συντελεστών που υπολογίστηκαν από το 

calibration η θέση του βλέμματος (δηλαδή το που κοιτάει) μπορεί να υπολογιστεί. Η 

διαδικασία του calibration και ο υπολογισμός των συντεταγμένων του βλέμματος 

αναλύονται στην ακόλουθη ενότητα. 

 

5.3.1.2 Διαδικασία calibration και υπολογισμός των συντεταγμένων του 

βλέμματος 

Το Gazetracker προσφέρει calibration χρησιμοποιώντας οπτικά ερεθίσματα που 

εμφανίζονται σε μία οθόνη και τη συλλογή των δειγμάτων από το ένα συγκεκριμένο 

σύνολο σημείων (μπορεί να γίνει επιλογή μεταξύ 9, 12 και 16 σημείων) που προβάλλονται 

σε μία οθόνη υπολογιστή. Όπως συμβαίνει και με τα κατώφλια για την κόρη και τις 

αντανακλάσεις, όλες οι ρυθμίσεις για το calibration αποθηκεύονται σε ένα αρχείο xml. Η 

διαδικασία του calibration για τις 2 remote (απομακρυσμένες) ανιχνεύσεις είναι ελαφρώς 

διαφορετική από τη διαδικασία calibration σε head mounted σύστημα. 

 

i. Συλλογή δειγμάτων βλέμματος  

Όλες οι θέσεις τις κόρης (και οι αντανακλάσεις στην απομακρυσμένη ανίχνευση) που 

υπολογίζονται στα καρέ, τα οποία λαμβάνονται με την κάμερα ενώ προβάλλεται ένα 

συγκεκριμένο οπτικό ερέθισμα (σημείο του calibration), σχετίζονται με αυτό το σημείο 

και αποθηκεύονται. 

 

ii. Υπολογισμός των διανυσμάτων των συντελεστών 

Όταν τελειώσει η συλλογή των θέσεων της κόρης ξεκινάει το πραγματικό calibration και 

οι συντελεστές για τις συντεταγμένες x και y θα υπολογιστεί. Για τον υπολογισμό και των 

δύο διανυσμάτων συντελεστών, δημιουργείται ένα καλά ορισμένο σύστημα γραμμικών 

εξισώσεων με τη μορφή εξίσωσης πινάκων Ac = b. Συνήθως τα πλήρως ορισμένα 

συστήματα δεν έχουν ακριβή λύση, έτσι ο αλγόριθμος ελαχίστων τετραγώνων (least mean 

square), που παρέχεται από τις συναρτήσεις της βιβλιοθήκης OpenCV, χρησιμοποιηείται 

για να βρεθούν οι βέλτιστοι συντελεστές. O A είναι ένα Ι x 6 πίνακας όπου Ι είναι ο 

συνολικός αριθμός των συλλεγμένων εικόνων για όλα τα σημεία του calibration. Κάθε 
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γραμμή του A αναπαριστά ένα δείγμα βλέμματος που έχει συλλεχθεί και ορίζεται μαζί με 

τις συντεταγμένες x και y της εντοπισμένης κόρης. Στους δύο απομακρυσμένους τρόπους 

λειτουργίας η θέση της αντανάκλασης αφαιρείται από τη θέση της κόρης. Το διάνυσμα c 

είναι το διάνυσμα των συντελεστών που χρειάζεται να υπολογιστεί και b ορίζεται μαζί με 

τις συντεταγμένες x ή y αντίστοιχα (ανάλογα με το διάνυσμα των συντελεστών που θα 

υπολογιστεί) του αντίστοιχου σημείου calibration. Όλοι οι πίνακες Α, b και c 

παρουσιάζονται ενδεικτικά για τον οριζόντιο άξονα (αντίστοιχα γίνεται και για τον κάθετο 

άξονα). Ακολουθείται η παρακάτω παραστατική γραφή: 

 

− {x,y} αναπαριστούν τις συντεταγμένες τις κόρης στον τρόπο λειτουργίας head mounted 

ή x =xpupil − xglint και y = ypupil − yglint στους απομακρυσμένους τρόπους λειτουργίας. 

− b αναπαριστά τις συντεταγμένες του («οριζόντιου») σημείου calibration. 

− cr
n  με το n να παίρνει τιμές {1, · · ·, 6} ενώ το r {x,y} το οποίο αναπαριστά τους 

άγνωστους συντελεστές. 

− 1, · · ·, i αναπαριστά τους δείκτες των σημείων του calibration. 

− 1, · · ·, j αναπαριστά τους δείκτες των σημείων του βλέμματος που συλλέχθηκαν για το i-

οστό σημείο του calibration 

 (οι πρώτες j γραμμές είναι δείγματα βλέμματος που συλλέχθηκαν για το σημείο 

calibration 1 για παράδειγμα) 
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iii. Υπολογισμός των συντεταγμένων θέασης  

Μετά την επίλυση της εξίσωσης πινάκων οι συντελεστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για να υπολογιστούν οι συντεταγμένες θέασης. Αυτό πραγματοποιείται μέσα από το 

ευκλείδειο εσωτερικό γινόμενο a·c. Το διάνυσμα c είναι ένα από τα δύο διανύσματα 

συντελεστών (ένα για τις συντεταγμένες x και ένα για τις συντεταγμένες y) οι μεταβλητές 

x και y στο διάνυσμα a αναπαριστά τη θέση της κόρης: 

pupilx = f (pupil position, calibration coefficients) = 

 

Όταν το calibration τελειώσει μία μέση θέση του βλέμματος για κάθε σημείο του 

calibration θα υπολογιστεί χρησιμοποιώντας όλες τις θέσεις της κόρης που συλλέχθηκαν 

για ένα συγκεκριμένο σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του calibration. Η 
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διαφορά μεταξύ των συντεταγμένων ενός σημείου του calibration και του μέσου σημείου 

και η τυπική απόκλιση όλων των συλλεγμένων συντεταγμένων θέασης για εκείνο το 

σημείο θα χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση της ποιότητας του calibration. Αυτή 

αναπαριστάται με ένα σύστημα αξιολόγησης μπάρας με αστερίσκους (Εικόνα 5.3.1.2). 

Τόσο η μετατόπιση (offset) όσο και η τυπική απόκλιση εμφανίζονται στην οθόνη σαν 

σημεία ανατροφοδότησης. 

 

 

Εικόνα 5.3.1.2: Η οθόνη που εμφανίζεται μετά από ένα ολοκληρωμένο calibration. Όλα τα σημεία 
εμφανίζονται ξανά με σημεία ανατροφοδότησης (τα σημεία ανατροφοδότησης στο κέντρο κάτω 
και δεξιά στο κέντρο είναι «εκτός» οθόνης). Η απόσταση μεταξύ αυτών των σημείων 
ανατροφοδότησης και των σημείων του calibration αντικατοπτρίζει την μέση μετατόπιση των 
δειγμάτων του βλέμματος. Τα σημεία με κόκκινο χρώμα όπως αυτά του κέντρου και αριστερά 
δηλώνουν μεγάλη χωρική απόκλιση ενώ αντίθετα τα πράσινα μικρή. 
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6 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΚΙΝΗΣΗΣ 

Για την ανάλυση των καταγεγραμμένων δεδομένων από το Gazetracker χρειαζόμαστε ένα 

λογισμικό που θα μπορεί να «οπτικοποιήσει» την πληροφορία που μας δίνουν τα 

δεδομένα από την καταγραφή και παρατήρηση της οφθαλμοκίνησης. Συγκεκριμένα θα 

πρέπει να δίνονται στον εξεταζόμενο κάποια οπτικά ερεθίσματα. Στη συνέχεια 

χρησιμοποιώντας το Gazetracker θα καταγράφουμε σε μία βάση δεδομένων το πού 

κοιτάει κάθε στιγμή. Σαν επόμενο βήμα, έπεται η συσχέτιση του προβληθέντος οπτικού 

ερεθίσματος και η σχέση με το πού κοιτούσε ο εξεταζόμενος. Αυτή η συσχέτιση ιδανικά 

θα μπορούσε να αναπαρασταθεί με μεθόδους όπως γραφικές παραστάσεις, heatmaps ή 

ακόμα και να σχηματίζει γραφικά το μονοπάτι που ακολούθησε το βλέμμα του 

εξεταζόμενου. 

6.1 PROJECT ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

EYE-TRACKING 

Τα project τα οποία εξετάστηκαν προτείνονται από το δίκτυο COGAIN (Communication 

by Gaze Interaction). To COGAIN ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2004 σαν ένα δίκτυο 

αριστείας, υποστηριζόμενο από το 6ο Κοινοτικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Τεχνολογιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας (Information Society Technologies). Η 

επιδότηση του προγράμματος σταμάτησε τον Αύγουστο του 2009. Ωστόσο το COGAIN 

συνεχίζει τη δράση του με τη μορφή οργανισμού.  

Το COGAIN περιλαμβάνει εξειδίκευση αιχμής σε τεχνολογίες για την ωφέλεια ατόμων με 

αναπηρία. Το δίκτυο στοχεύει στην συλλογή της εμπειρογνωμοσύνης στην Ευρώπη στον 

τομέα της ενσωμάτωσης συστημάτων ανίχνευσης του οφθαλμού σε υπολογιστές και σε 

ένα ερευνητικό πρόγραμμα ανάπτυξης των βοηθητικών τεχνολογιών για άτομα με 

κινητικά προβλήματα. Μέσα από την διάχυση και την αλληλεπίδραση των ερευνητικών 

δραστηριοτήτων, το δίκτυο αναπτύσσει νέες τεχνολογίες και συστήματα, για τη βελτίωση 

υπαρχόντων τεχνικών αλληλεπίδρασης βασιζόμενα στην οφθαλμοκίνηση αλλά και την 

υλοποίηση συστημάτων για χρήση στην καθημερινότητα.  

http://www.cogain.org/
http://www.cogain.org/
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Τα project τα οποία εξετάστηκαν. ήταν τα εξής: 

 

CARPE (Υπολογιστική και Αλγοριθμική Αναπαράσταση και Επεξεργασία των Κινήσεων 

του ματιού - Computational and Algorithmic Representation and Processing of Eye-

movements). Το σύστημα CARPE επιτρέπει την οπτικοποίηση των κινήσεων του ματιού 

με διάφορους τρόπους. Υποστηρίζει κατάταξη και ομαδοποίηση των κινήσεων του ματιού, 

επιλογή μοντέλου, heat maps, περιγραμματισμός (contour visualizations) και άλλα. 

 

Ενιαίος οδηγός ανίχνευσης οφθαλμού (Eye-Tracking Universal Driver – ETU Driver). 

Ο ETU Driver αναπτύχθηκε σαν ένα «στρώμα» (layer) λογισμικού το οποίο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί μεταξύ ενός ανιχνευτή οφθαλμού και μίας εφαρμογής για την παροχή 

πρόσβασης και ελέγχου στα δεδομένα ανεξαρτήτου υλικού. Ουσιαστικά ο ETU Driver δεν 

αποτελεί μία αυτοτελής εφαρμογή, αλλά παρέχει ένα επίπεδο αφαίρεσης και μία Διεπαφή 

προγραμματισμού εφαρμογών (Application Programming Interface) για την επικοινωνία 

του προγράμματος που θα καταγράφει τα δεδομένα της οφθαλμοκίνησης με αυτό που θα 

πραγματοποιεί την ανάλυση. 

 

Ogama (Open Gaze and Mouse Analyzer) Αυτό το πρόγραμμα ανοιχτού κώδικα 

επιτρέπει την αποθήκευση και ανάλυση δεδομένων οφθαλμοκίνησης με οπτικά 

ερεθίσματα, τα οποία βρίσκονται σε διαφάνειες [17]. Έχει αναπτυχθεί σε C#.NET. Τα 

κυριότερά του χαρακτηριστικά είναι η δημιουργία περιοχών προσοχής (attention maps), 

ορισμού περιοχών ενδιαφέροντος, αποστάσεων levenshtein αλλά και γραφική 

αναπαράσταση του μονοπατιού που ακολούθησε το βλέμμα του εξεταζόμενου. Αυτό που 

μας κέντρισε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον στο Ogama ήταν η πλήρης συμβατότητα και 

επικοινωνία με διάφορα συστήματα παρακολούθησης της οφθαλμοκίνησης, ανάμεσα 

στα οποία και το Gazetracker. 
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6.2 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ OGAMA 

6.2.1 ΑΡΧΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

Στο Ogama κάθε πείραμα αποθηκεύεται στο δικό του φάκελο με τέσσερεις υποφακέλους. 

Στο αρχείο με κατάληξη .oga, το οποίο έχει δομή xml, αποθηκεύονται τα κύρια 

χαρακτηριστικά για την πλήρη περιγραφή του κάθε πειράματος. Ανάμεσα σε αυτά 

διακρίνουμε το αρχείο της βάσης δεδομένων, το μέγεθος της οθόνης, τις συχνότητες 

δειγματοληψίας, τη διαδρομή για τα οπτικά ερεθίσματα και τις παραμέτρους για τον 

υπολογισμό των εστιάσεων. Με το άνοιγμα αυτού του αρχείου αυτόματα ξεκινάει και το 

Ogama. Ο υποφάκελος της βάσης δεδομένων περιέχει δύο αρχεία βάσεων δεδομένων. 

Ακολουθούνε πιστά τα πρότυπα «καθαρής» SQL έτσι είναι δυνατή η πρόσβαση στα 

αρχεία βάσεων δεδομένων χωρίς τη χρήση του Ogama, με τη χρήση απλά κάποιου 

προγράμματος που παρέχει αυτή τη δυνατότητα (π.χ. Microsoft Access). Όλες οι εικόνες 

των διαφανειών αντιγράφονται στον υποφάκελο “Stimuli”, έτσι ώστε να μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της ανάλυσης. Τέλος όλα τα αντικείμενα που 

αντιγράφονται στον υποφάκελο “SlideResources” μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

δημιουργία παρουσιάσεων. 

6.2.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ 

Το Ogama αποθηκεύει τα δεδομένα από την παρακολούθηση τόσο των ματιών αλλά και 

του ποντικού σε τοπικά αρχεία SQL Express, τα οποία δημιουργούνται για κάθε πείραμα. 

Το σχήμα της βάσης φαίνεται και στην Εικόνα 6.2.2. Ολόκληρη η βάση δεδομένων 

χωρίζεται σε εννέα πίνακες. Ο πίνακας με τα υποκείμενα περιέχει μία λίστα με τους 

εξεταζόμενους και τα σχετικά χαρακτηριστικά τους, όπως είναι η ηλικία, το φύλο και η 

κατηγορία ενώ περιέχει και ένα πεδίο για σχόλια. Ο πίνακας εκτελέσεων (trials) περιέχει 

τα μετα-δεδομένα για όλες τις εκτελέσεις του κάθε πειράματος. Οι πληροφορίες για κάθε 

εκτέλεση πειράματος κάθε εξεταζομένου αποθηκεύεται σε μεταβλητές σχετιζόμενες με 

την συγκεκριμένη εκτέλεση. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν το οπτικό ερέθισμα, 

το χρόνος έναρξης, τη διάρκεια και την κατηγορία ενώ περιλαμβάνονται και πεδία για την 
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ανταπόκριση του εξεταζόμενου. Για κάθε εξεταζόμενο, ένας πίνακας με ακατέργαστα 

(raw) δεδομένα δημιουργείται που περιέχει τα εισαγόμενα δεδομένα και την αντίστοιχη 

πληροφορία όσον αφορά το χρόνο. Επιπλέον, για κάθε χρονοσφραγίδα (timestamp) 

υπάρχουν δύο στήλες με τη διάμετρο της κόρης, της μορφής (PupilDiaX, PupilDiaY), δύο 

στήλες για τη θέση του βλέμματος (GazePosX, GazePosY), δύο πεδία για τη θέση του 

ποντικιού (MousePosX, MousePosY), ένα πεδίο που σχετίζεται με τις αντιδράσεις του 

υποκειμένου και ένα πεδίο για αρχεία flash. Εάν οι περιοχές ενδιαφέροντος (Areas Of 

Interest - AOI) έχουν καθοριστεί κατά την ανάλυση, τότε αποθηκεύονται στον πίνακα 

AOI. Οι περιοχές ενδιαφέροντος καθορίζονται για να αναλύσουμε περαιτέρω 

υποπεριοχές σε μία εικόνα που αποτελεί το οπτικό ερέθισμα. Για παράδειγμα η 

πληροφορία για τις AOI μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της διάρκειας των 

εστιάσεων σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο ή διαφάνεια. Το Ogama προσφέρει τη 

δυνατότητα για τον ορισμό περιοχών ενδιαφέροντος ορθογώνιου ελλειψοειδούς ή και 

πολυγωνικού σχήματος. Κάθε τέτοιο σχήμα αποθηκεύεται μαζί με το όνομά του., τη 

«γονική» εικόνα, τον τύπο του, την θέση του, το μέγεθός του καθώς και ένα πεδίο για την 

κατηγοριοποίηση των περιοχών αυτών. Τέλος, δύο πίνακες εστιάσεων περιέχουν 

πληροφορίες για τις εστιάσεις του ματιού και του ποντικιού αντίστοιχα, για κάθε 

εξεταζόμενο και για κάθε εκτέλεση του πειράματος μαζί με τις συσχετιζόμενες 

μεταβλητές: τον αύξον αριθμό της εστίασης στην εκτέλεση, τον χρόνο έναρξης, τη 

διάρκεια και τη θέση της. Όλοι οι πίνακες αποθηκεύονται τοπικά στο αρχείο SQL. Η 

ακεραιότητα των δεδομένων διασφαλίζεται με τη χρήση περιορισμών ξένων κλειδιών 

μεταξύ των πινάκων όπως φαίνεται στην Εικόνα 6.2.2. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6.2.2: Αρχιτεκτονική 
Βάσης Δεδομένων Ogama 
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6.2.3 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΣΕΩΝ 

Ο υπολογισμός των εστιάσεων γίνεται χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο ανίχνευσης που 

δημοσιεύτηκε από την LC technologies. Είναι ένας αλγόριθμος διασποράς με «κινούμενο 

παράθυρο» [13]. Πραγματοποιήθηκε εισαγωγή του πηγαίου κώδικα στη C# και 

προστέθηκε υποστήριξη για την εκτίμηση του χρόνου, ωστόσο ο τρόπος λειτουργίας δεν 

άλλαξε. Τούτο γίνεται εμφανές και στο documentation του πηγαίου κώδικα: Η 

συνάρτηση ανιχνεύει τις εστιάσεις αναζητώντας σημεία, που κοιτάει το μάτι, τα οποία 

παραμένουν σχετικά σταθερά. Εάν ένα νέο σημείο του βλέμματος (gaze point) βρίσκεται 

μέσα σε μία κυκλική περιοχή γύρω από τον μέσο όρο της εστίασης σε εξέλιξη, η εστίαση 

επιμηκύνεται για να συμπεριλάβει το νέο σημείο (Η ακτίνα της κυκλικής επιφάνειας που 

αναφέρεται είναι η μέγιστη απόσταση που καθορίζεται από το χρήστη). Έχοντας σαν 

στόχο την επεξεργασία και δεδομένων που μπορεί να περιέχουν θόρυβο, ένα σημείο που 

υπερβαίνει το κατώφλι απόκλισης περιλαμβάνεται στην τρέχουσα εστίαση εάν το αμέσως 

επόμενο σημείο επιστρέφει σε μία θέση που είναι μέσα στα όρια. Εάν ένα σημείο του 

βλέμματος δεν βρεθεί, όπως για παράδειγμα κατά τη διάρκεια ενός γρήγορου 

ανοιγοκλεισίμου των ματιών, η εστίαση επιμηκύνεται εάν: 

Α) Το επόμενο σημείο κείτεται μέσα στην κυκλική επιφάνεια αποδοχής και 

Β) Υπάρχουν λιγότερα σημεία από ένα άνω όριο, συνεχόμενων απολεσθέντων δειγμάτων. 

Στην αντίθετη περίπτωση η τελευταία εστίαση θεωρείται ότι τελειώνει στο τελευταίο 

έγκυρο σημείο. 

Πριν από τον υπολογισμό της εστίασης, ο αλγόριθμος εφαρμόζει ένα φίλτρο σε δύο 

στάδια. Στο πρώτο στάδιο οι κενές τιμές αγνοούνται στον υπολογισμό. Αυτό είναι 

απαραίτητο λόγω των διαφορετικών ρυθμών δειγματοληψίας των δεδομένων για το 

βλέμμα και το ποντίκι. Στο δεύτερο στάδιο παραλείπονται τα δείγματα των οποίων οι 

συντεταγμένες x και y είναι μηδενικές. Αυτό είναι σύνηθες φαινόμενο καθόσον αποτελεί 

τον τρόπο με τον οποίο καταγράφονται τα γρήγορα ανοιγο-κλεισίματα του ματιού, ενώ 

παραλείπονται επίσης τα σημεία που κείτονται εκτός της οθόνης παρατήρησης. Στις 

ρυθμίσεις των πειραμάτων υπάρχουν δύο βασικές παράμετροι για τον αλγόριθμο:  

1. Η μέγιστη απόσταση (όπως αναφέραμε παραπάνω) σε εικονοστοιχεία, που μπορεί να 

απέχει ένα σημείο από το μέσο μίας εστίασης και να θεωρείται ακόμα μέρος αυτής και  
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2. Ο ελάχιστος αριθμός δειγμάτων που καθορίζει μία εστίαση. Ανάλογα με το ρυθμό 

δειγματοληψίας του πειράματος και το πεδίο έρευνας, αυτές οι παράμετροι είναι 

ανεξάρτητες και πρέπει να επιλεγούν με προσοχή (Karsh & Breitenbach, 

1983).   
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6.3 ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΣΕΩΝ 

Η ακριβής ταξινόμηση των κινήσεων του ματιού είναι μία θεμελιώδης ανάγκη στην 

παρακολούθηση της οφθαλμοκίνησης. Σχεδόν κάθε πείραμα που περιλαμβάνει έναν eye 

tracker σαν ένα εργαλείο μέτρησης της διαδραστικότητας, απαιτεί έναν αλγόριθμο 

ταξινόμησης των κινήσεων του οφθαλμού για την αναγωγή των δεδομένων ή και την 

ανάλυση τους. Ο κύριος ρόλος κάθε τέτοιου αλγορίθμου είναι ο διαχωρισμός της 

συνεχούς ροής θέσεων του ματιού, σε βασικούς τύπους κινήσεων. Παράλληλα είναι 

επιθυμητό να παρέχεται ένα σύνολο χαρακτηριστικών για κάθε τέτοιο τύπο κίνησης που 

ανιχνεύεται. Όπως είδαμε σε προηγούμενη ενότητα, υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη 

κινήσεων του ματιού. Οι εστιάσεις και οι σακκαδικές κινήσεις αποτελούν τους τύπους 

γύρω από τους οποίους έχει γίνει η μεγαλύτερη έρευνα σχετιζόμενη με την επικοινωνία 

ανθρώπου υπολογιστή, με μελέτες ψυχολογίας, ιατρικές μελέτες, αλλά και μελέτες που 

έχουν να κάνουν με τη χρηστικότητα.  

Σχεδόν ο κάθε αλγόριθμος ταξινόμησης έχει ένα σύνολο παραμέτρων που μπορούν να 

έχουν σοβαρή επίπτωση στο αποτέλεσμα της ταξινόμησης. Ένας μεγάλος αριθμός από 

μελέτες επιλέγει τις παραμέτρους αυτές για τους αλγόριθμους ταξινόμησης εμπειρικά, 

χωρίς τη συζήτηση για το πώς η επιλογή αυτών των παραμέτρων επηρεάζει το 

αποτέλεσμα της ταξινόμησης. Αφού λοιπόν κάνουμε μία σύντομη επισκόπηση των 

διαφορετικών αλγορίθμων θα επιλέξουμε ποιος είναι ο καταλληλότερος αλγόριθμος 

ανάλογα για την συγκεκριμένη εργασία. 

6.4 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΚΙΝΗΣΗΣ  

Παρακάτω ακολουθεί μία παρουσίαση των αλγορίθμων ταξινόμησης οφθαλμοκίνησης σε 

μορφή ψευδοκώδικα. Όλοι οι αλγόριθμοι είναι σχεδιασμένοι για off line ταξινόμηση. 
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6.4.1 I-VT  

Το μοντέλο που ακολουθεί ο αλγόριθμος I-VT είναι βασισμένο στην ταχύτητα. Η τιμή της 

ταχύτητας συγκρίνεται με ένα κατώφλι. Εάν η τιμή του δείγματος είναι μικρότερη από 

αυτή του κατωφλίου τότε η αντίστοιχη θέση του ματιού καταγράφεται σαν μέρος ενός 

fixation. Στην αντίθετη περίπτωση η θέση του ματιού που παίρνουμε από το δείγμα 

καταχωρείται σαν μέρος μίας σακκαδικής κίνησης(saccade). 

Μετά λοιπόν το χαρακτηρισμό κάθε θέσης του ματιού σαν μέρος saccade ή fixation 

ακολουθεί η συνάρτηση Merge(). Η συνάρτηση Merge() συμπτύσσει συνεχόμενα σημεία 

που έχουν ταξινομηθεί σαν fixation και δημιουργεί μία εστίαση (fixation) της οποίας το 

κέντρο υπολογίζεται σαν το κέντρο βάρους όλων των σημείων της εστίασης. Στη συνέχεια 

οι παραγόμενες εστιάσεις συμπτύσσονται εκ νέου σε μεγαλύτερες εστιάσεις με βάση δύο 

κριτήρια: το χρονικό μεσοδιάστημα μεταξύ δύο fixation (ή ομάδων fixation) να είναι 

μικρότερο από 75ms και η Ευκλείδεια απόσταση μεταξύ αυτών να είναι μικρότερη από 

ένα όριο (το οποίο εξαρτάται και από το μέγεθος της οθόνης). Το κέντρο της 

συγχωνευμένης εστίασης υπολογίζεται ξανά ως το κέντρο βάρους των επιμέρους fixation 

που την απαρτίζουν. 

Η έναρξη του πρώτου fixation ορίζεται ως η έναρξη του fixation που προκύπτει από τις 

αλλεπάλληλες συγχωνεύσεις, ενώ το τέλος του δεύτερου fixation γίνεται αντίστοιχα το 

τέλος του. Εστιάσεις οι οποίες έχουν διάρκεια λιγότερη από ένα κάτω όριο (100ms) 

παραβλέπονται από την ανάλυση. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι αλλεπάλληλα σημεία 

που έχουν χαρακτηριστεί σαν μέρος σακκαδικής κίνησης, συμπτύσσονται για να 

αποτελέσουν μία σακκαδική κίνηση. 

6.4.2 ΙΗΜΜ 

Ο αλγόριθμος της κρυμμένης μαρκοβιανής αλυσίδας είναι μία πιο εξεζητημένη έκδοση 

του αλγόριθμου I-VT η οποία εμπλουτίζεται με την πιθανοτική αναπαράσταση του 

Ανθρώπινου Οπτικού Συστήματος. Ο αλγόριθμος IHMM έχει δύο καταστάσεις: εστιάσεις 

και σακκαδικές κινήσεις. Η δομή του μοντέλου που χρησιμοποιείται είναι παρόμοια με το 

μοντέλο που παρουσιάστηκε από τους Salvucci και Goldberg [13]. Κάθε κατάσταση 

χαρακτηρίζεται από μία κατανομή ταχύτητας μέσα στην οποία οι καταστάσεις 
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αναπαριστούν της κατανομές της ταχύτητας για σημεία που ανήκουν σε saccade ή 

fixation. Το πρώτο στάδιο του IHMM είναι πανομοιότυπο με τον I-VT, όπου το κάθε 

σημείο θέσης του βλέμματος ταξινομείται με χρήση ενός κατωφλίου ταχύτητας. Το 

δεύτερο στάδιο καθορίζεται από ένα δειγματολήπτη (sampler) του Viterbi, όπου το κάθε 

σημείο μπορεί να επαναταξινομηθεί, ανάλογα με τις πιθανοτικές παραμέτρους (αρχική 

κατάσταση, κατάσταση μετάβασης και πιθανοτική κατανομή των παρατηρήσεων) του 

μοντέλου. Οι αρχικές πιθανοτικές παράμετροι του IHMM δεν είναι βέλτιστες και χρίζουν 

βελτίωσης. Το τρίτο στάδιο του IHMM καθορίζεται από μία επανεκτίμηση μέσω του 

αλγόριθμου BaumWelch. Αυτός ο αλγόριθμος επανεξετάζει τις αρχικές πιθανοτικές 

παραμέτρους και επιχειρεί να ελαχιστοποιήσει τα σφάλματα στην ανάθεση των 

καταστάσεων. Η επανεκτίμηση αυτή από τον αλγόριθμο BaumWelch μπορεί να 

εκτελεστεί πολλές φορές (π.χ. τέσσερις). 

6.4.3 IKF 

Το φίλτρο Kalman είναι ένας αναδρομικός εκτιμητής που υπολογίζει μία μελλοντική 

εκτίμηση ενός δυναμικού συστήματος από μία σειρά από μη πλήρεις και θορυβώδεις 

μετρήσεις. Ένα φίλτρο Kalman ελαχιστοποιεί το σφάλμα μεταξύ της εκτίμησης για την 

κατάσταση του συστήματος και της πραγματικής κατάστασης. Για τον υπολογισμό μιας 

νέας εκτίμησης το μόνο που απαιτείται είναι η προηγούμενη εκτίμηση και οι νέες 

μετρήσεις. 

Για την αναγνώριση λοιπόν των εστιάσεων και των σακκαδικών κινήσεων εφαρμόζεται 

ένα φίλτρο Kalman δύο καταστάσεων (Two State Kalman Filter - TSKF). Το TSKF 

μοντελοποιεί το μάτι σαν ένα σύστημα με δύο καταστάσεις: θέση και ταχύτητα. Η 

επιτάχυνση του ματιού μοντελοποιείται σαν λευκός θόρυβος με σταθερή μέγιστη τιμή. 

Όταν εφαρμόζεται στο σήμα της καταγεγραμμένης θέσης του ματιού το TSKF παράγει το 

προβλεπόμενο σήμα της ταχύτητας του ματιού. Οι τιμές των καταγεγραμμένων και 

προβλεπόμενων ταχυτήτων επιτρέπουν την χρήση Chisquare τεστ για την ανίχνευση της 

έναρξης και λήξης μίας σακκαδικής κίνησης, 

 

 Όπου το πρώτο θi είναι η ταχύτητα του ματιού όπως 

προβλέφθηκε από το φίλτρο Kalman και το δεύτερο θi είναι η 
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παρατηρούμενη ταχύτητα του ματιού, που υπολογίζεται από σήμα που μας στέλνει ο eye 

tracker. δ είναι η τυπική απόκλιση της ταχύτητας του ματιού όπως αυτή καταγράφηκε 

κατά τη δειγματοληψία. Όταν επιτυγχάνεται ένα συγκεκριμένο κατώφλι του χ2, 

ανιχνεύεται ένα saccade. 

6.4.4 IMST 

Οι εστιάσεις του ματιού χαρακτηρίζονται από ένα σύνολο σημείων που περιορίζονται σε 

μία σχετικά μικρή περιοχή. Ο αλγόριθμος IMST είναι ένας αλγόριθμος που βασίζεται στη 

διασπορά και χαρακτηρίζεται για την υψηλή του ευελιξία και διαχειρισιμότητα στην 

ανίχνευση των κινήσεων του ματιού [13]. Ο αλγόριθμος IMST δημιουργεί ένα ελάχιστο 

σκελετικό δέντρο (Minimum Spanning Tree - ΜST) χρησιμοποιώντας έναν 

προκαθορισμένο αριθμό θέσεων του ματιού κάνοντας χρήση του αλγόριθμου του Prim. 

Το ελάχιστο σκελετικό δέντρο καθορίζεται ως το συνεκτικό δέντρο με την ελάχιστη 

απόσταση ανάμεσα σε όλα τα συνεκτικά δέντρα για το συγκεκριμένο σύνολο κόμβων. Ο 

IMST διασχίζει το δέντρο και διαχωρίζει τα σημεία σε fixation με βάση τα 

προκαθορισμένα κατώφλια. Το πλεονέκτημα που μας δίνει ο συγκεκριμένος αλγόριθμος 

είναι ότι ο αλγόριθμος μπορεί να αναγνωρίσει τα σημεία που απαρτίζουν τις εστιάσεις 

ακόμα και αν ένα μεγάλο μέρος του σήματος έχει χαθεί ή αλλοιωθεί λόγω θορύβου. Για 

καταγραφή οφθαλμοκίνησης με μεγάλη διάρκεια, ο IMST απαιτεί ένα «παράθυρο 

δειγματοληψίας» (sampling window) για να δημιουργήσει μία ακολουθία από MST 

δέντρα. Το μέγεθος ενός τέτοιου παραθύρου μπορεί να επιλεγεί έτσι ώστε να είναι ίσο με 

τη διάρκεια της μεγαλύτερης σακκαδικής κίνησης που αναμένεται να καταγραφεί. Ένα 

τυπικό μέγεθος παραθύρου θα μπορούσε να είναι της τάξης των 200ms. 

6.4.5 ΙDT 

Ο αλγόριθμος Αναγνώρισης Κατωφλίου Διασποράς (Dispersion Threshold 

Identification - IDT) λαμβάνει υπόψη τη χωρική εγγύτητα των σημείων που κοιτάει ο 

χρήστης/εξεταζόμενο [13]. Ο αλγόριθμος καθορίζει ένα χρονικό παράθυρο το οποίο 

κινείται ένα σημείο κάθε φορά, και η χωρική διασπορά των σημείων μέσα σε αυτό το 
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παράθυρο συγκρίνεται με την τιμή ενός κατωφλίου. Εάν η διασπορά είναι κάτω από το 

κατώφλι, τότε τα σημεία μέσα στο παράθυρο ταξινομούνται σαν μέρος μίας εστίασης. 

Στην αντίθετη περίπτωση, το παράθυρο μετακινείται κατά ένα σημείο, και το πρώτο 

σημείο του προηγούμενου παραθύρου ταξινομείται ως σακκαδική κίνηση. Ξεκινώντας το 

μέγεθος αυτού του παραθύρου τίθεται ίσο με την ελάχιστη διάρκεια ενός fixation που 

είναι 100 ms. Η διασπορά των σημείων μέσα στο παράθυρο υπολογίζεται με βάση τον 

τύπο:  

formula D = [max(X) min(X)] + [max(Y) min(Y)], 

όπου Χ και Υ είναι οι συντεταγμένες τις θέσης του ματιού μέσα στο χρονικό παράθυρο. 

6.5 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ 

Είναι δύσκολη η επιλογή του καλύτερου αλγόριθμου για την ταξινόμηση/χαρακτηρισμό 

των ή ο ορισμός ενός «χρυσού προτύπου» όσον αφορά τις μετρικές και τις τιμές για την 

ταξινόμηση των κινήσεων του ματιού. Η επιλογή του καλύτερου αλγόριθμου ανίχνευσης 

οφθαλμοκίνησης (ανίχνευσης των saccade και fixation) εξαρτάται από την εκάστοτε 

εφαρμογή. Μελέτες που έχουν γίνει για τη σύγκριση των προαναφερθέντων αλγορίθμων 

μέσω πειραμάτων [8] έχουν εξάγει κάποια πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα. 

Συγκεκριμένα, για εφαρμογές με διαδραστικότητα σε πραγματικό χρόνο ο IKF μπορεί να 

θεωρηθεί ως ο αλγόριθμος με την καλύτερη επίδοση για τους εξής λόγους: υψηλή 

ακρίβεια, ο δείκτης για τον αριθμό των εστιάσεων είχε τιμή 70% που είναι αποδεκτή, ενώ 

οι σακκαδικές κινήσεις αμβλύνθηκαν (οι μεταπηδήσεις του σήματος έγιναν πιο ομαλές), 

ο αριθμός των εστιάσεων και των σακκαδικών κινήσεων ήταν πολύ κοντά στον 

πραγματικό αριθμό που υπήρχε στο ερέθισμα, και μάλιστα πιο κοντά από οποιονδήποτε 

άλλο αλγόριθμο. Τέλος το πλάτος των saccade ήταν το δεύτερο πιο κοντινό στο 

πραγματικό πλάτος των saccade του οπτικού ερεθισμού.  

Για τις μελέτες που σχετίζονται με την διερεύνηση της σακκαδικής συμπεριφοράς, όπως 

είναι η ψυχιατρική αλλά και η αναγνώριση δυσλεξίας, η ακριβή ανίχνευση της 

σακκαδικής συμπεριφοράς είναι μέγιστης σημασίας. Παραδοσιακά το ΙVT είναι ένα 

μοντέλο που επιλέγεται για αυτόν τον τομέα. Από τα αποτελέσματα των συγκριτικών τεστ 

[8] επιβεβαιώνεται αυτή η επιλογή παρατηρώντας τον ποσοτικό δείκτη εστιάσεων, όπου 

βλέπουμε ότι ο αριθμός των saccade που υπήρχε στο οπτικό ερέθισμα είναι ο ίδιος με τον 
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αριθμό των σακκαδικών κινήσεων που καταγράφηκαν με τη χρήση του αλγόριθμου IVT 

για εύρος ταχυτήτων που κυμαίνονται από 30ο-70ο/δευτερόλεπτο. Υπάρχει μεγάλος 

αριθμός σακκαδικών κινήσεων, σε αυτό το εύρος ταχύτητας, που εντοπίζονται από τον 

αλγόριθμο IVT και έχουν μικρότερο πλάτος. Οπότε προκύπτει το συμπέρασμα ότι τέτοια 

συμπεριφορά μπορεί να μας δώσει τη δυνατότητα αναγνωρίσουμε πιο εξειδικευμένες 

κινήσεις του οφθαλμού (π.χ. διορθωτικές σακκαδικές κινήσεις). Επιπρόσθετα μπορούμε 

να αλλάξουμε αυτό το «παράθυρο», αλλάζοντας τα άνω και κάτω όρια ταχυτήτων, έτσι 

ώστε να βελτιστοποιήσουμε την απόδοση του IVT ως προς την κατεύθυνση που 

επιθυμούμε. Για παράδειγμα αυξάνοντας το όριο ταχύτητας είναι πιθανό να έχουμε μία 

πιο συνεπή επίδοση του αλγορίθμου όσων αφορά τις ανιχνευόμενες εστιάσεις. 

Ο αλγόριθμος που χρησιμοποιείται από το Οgama είναι ο I-DT. Λόγω ωστόσο του ότι στα 

πειράματα μας ενδιαφέρει η ακριβή ανίχνευση των saccade, έτσι ώστε να μπορούμε να 

εξάγουμε ασφαλή αποτελέσματα, εμείς θα χρησιμοποιήσουμε τον I-VT. 
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7 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟ-ΚΟΡΕΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ 

ΒΙΝΤΕΟ-ΚΟΡΕΟΓΡΑΦΙΑΣ 

ΕΚΡΕΜΜΕΙ 
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8 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται μία σύντομη παρουσίαση του τρόπου χρήσης του 

συστήματος. Το τελικό σύστημα αποτελεί ουσιαστικά μία παραλλαγή του Ogama, πάνω 

στο οποίο έγιναν κάποια customizations με στόχο την καλύτερη επίδοση του συστήματος 

βάσει των στόχων και των απαιτήσεων που θέσαμε. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ogama αποτελεί ένα αρκετά μεγάλου μεγέθους project καθώς 

αποτελείται από 525 κλάσεις και περίπου 100.000 γραμμές κώδικα.  

Το Ogama είναι χωρισμένο σε τμήματα (modules). Υπάρχουν οκτώ τέτοια διαφορετικά 

modules τα οποία μπορούν να ομαδοποιηθούν σε 3 κατηγορίες. Κάθε module έχει 

ξεχωριστό και ειδικό σκοπό. Τα modules: Replay, Fixations, Scanpath, Saliency και 

Attention maps αποτελούν την πρώτη κατηγορία για την οπτική αναπαράσταση της 

πληροφορίας, τα module Statistics και Database χρησιμοποιούνται στην στατιστική 

ανάλυση ενώ τέλος το Database module χρησιμοποιείται για την διαχείριση των 

υποκείμενων δεδομένων. Η πρόσβαση σε αυτά τα modules γίνεται μέσω του κύριου 

παραθύρου. Το κύριο μενού παρέχει βασικές λειτουργίες για την εφαρμογή όπως το 

άνοιγμα, η αποθήκευση και το κλείσιμο των πειραμάτων. Παράλληλα προσφέρει 

μεθόδους για αντιγραφή-επικόλληση περιεχομένου πινάκων αλλά και module. Εδώ 

τέλος βρίσκονται οι ρυθμίσεις των πειραμάτων, επιλογές για την εφαρμογή και τη 

σύνδεση με τη βάση αλλά και ένα μακρόστενο τμήμα στα δεξιά του γραφικού 

περιβάλλοντος για βοήθεια.  

 

 
Εικόνα 8 1 Αρχικό παράθυρο διαλόγου  

 

Παρατηρούμε ότι το αρχικό παράθυρο μας 

προτρέπει είτε να ανοίξουμε ένα ήδη υπάρχον 

πείραμα ή να καταγράψουμε ένα νέο. 
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Εικόνα 8 2 Παράθυρο ρυθμίσεων 
πειράματος 

 

 

Εάν επιλέξουμε τη δημιουργία 

ενός νέου πειράματος μας 

προσφέρεται η δυνατότητα να 

καθορίσουμε τις διάφορες 

παραμέτρους του πειράματος, 

από το μέγεθος της οθόνης έως 

τον αλγόριθμο υπολογισμού των 

fixation. 

 

 

 

 

To πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε μόλις δημιουργήσουμε ένα νέο πείραμα είναι να 

δημιουργήσουμε μέσω ενός συνόλου διαφανειών το οπτικό ερέθισμα το οποίο στη 

συνέχεια θα κληθεί να παρακολουθήσει ο εξεταζόμενος (Εικόνα 8,3) 

 

Εικόνα 8 3 Παράθυρο δημιουργίας νέας διαφάνειας οπτικού ερεθίσματος 
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Αξίζει να σημειωθεί ότι το περιεχόμενο της κάθε διαφάνειας μπορεί να είναι κείμενο, 

εικόνα, ήχος, σχήματα ακόμα και flash αρχεία. 

Αφού σχεδιάσουμε το οπτικό ερέθισμα ακολουθεί η ανίχνευση και καταγραφή της 

οφθαλμοκίνησης. Αυτό επιτυγχάνεται με τη βοήθεια του Gazetracker. 

 

Εικόνα 8 4 Επιλογή προγράμματος Gazetracking 

 

Εδώ παρατηρούμε ότι μας παρέχεται η 

δυνατότητα να καταγράψουμε, πέραν των 

κινήσεων του οφθαλμού, τις κινήσεις του 

ποντικού επίσης. 
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9 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Από την εκτέλεση των πειραμάτων μπορούμε να οδηγηθούμε στο συμπέρασμα ότι το 

σύστημα που αναπτύχθηκε στην εργασία αυτή, παρέχει χαρακτηριστικά τα οποία 

μπορούν να συγκριθούν με οποιοδήποτε άλλο σύστημα eye-tracking ανοικτού κώδικα. 

Επιπρόσθετα θα μπορούσε να πει κανείς ότι η επίδοσή του (όπως για παράδειγμα 

σφάλμα ακρίβειας μικρότερο από 10) θα μπορούσε να συγκριθεί ακόμα και με εμπορικά 

συστήματα. Η απόδοση βέβαια σε αυτήν την περίπτωση είναι μικρότερη, ωστόσο αν 

λάβουμε υπόψη το κόστος του συστήματός μας (το οποίο δεν ξεπερνά τα 100€) και το 

κόστος ενός εμπορικού συστήματος (όπως π.χ. το Αlea του οποίου το κόστος ξεπερνά 

τις 10.000$) αντιλαμβάνεται κανείς το μεγάλο πλεονέκτημα του συστήματός μας έναντι 

των εμπορικών.  

Η ευρεία χρήση λογισμικού ανοικτού κώδικα στον τομέα της οφθαλμοκίνησης θα 

μπορούσε να επιφέρει ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη και βελτίωση των ήδη υπαρχόντων 

συστημάτων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι την τελευταία δεκαετία έχει ήδη επέλθει 

δραματική βελτίωση, που οφείλεται κυρίως σε δύο λόγους: στην ανάπτυξη του 

hardware, αφού πλέον προσφέρονται κάμερες με πολύ καλά χαρακτηριστικά και με 

αρκετά χαμηλό κόστος, και στην ανάπτυξη βιβλιοθηκών και API’s που αφορούν κυρίως 

το χειρισμό της κάμερας και την επεξεργασία εικόνων. Ο συνδυασμός της 

νεοεισαχθείσας θύρας USB 3.0 μαζί με μία κάμερα υψηλών fps, φαίνεται πολλά 

υποσχόμενος. 

Τέλος, όσον αφορά την ταυτόχρονη χρήση βίντεο-κορεογραφίας (video-oculography) 

και ηλεκτρο-κορεογραφίας (electro-oculography), συμπεραίνουμε ότι οι δύο 

διαφορετικές τεχνικές αλληλοσυμπληρώνονται. Αυτό συμβαίνει γιατί η πρώτη 

προσφέρει πολύ υψηλή δειγματοληψία (της τάξης εκατοντάδων Hz), αλλά έχει 

περιορισμένη ακρίβεια και παράλληλα περιορίζεται σε αναγνώριση κινήσεων μόνο στον 

οριζόντια άξονα. Από την άλλη πλευρά η βιντεο-κορεογραφία προσφέρει πολύ καλή 

ακρίβεια και αναγνώριση κινήσεων στους δύο άξονες, αλλά ο ρυθμός δειγματοληψίας 

περιορίζεται από τα fps της κάμερας (στο σύστημά μας είναι 30Hz). Ιδανικά μία κάμερα 

με πολύ υψηλό fps θα ήταν αρκετή, αλλά από τη στιγμή που κάτι τέτοιο δεν είναι 

δυνατό (τουλάχιστον με λογικό κόστος) ο συνδυασμός αυτός φαντάζει εξαιρετικά 

δελεαστικός. Ελπίζουμε ότι στο μέλλον αυτό θα αλλάξει.  
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