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Πεξίιεςε 

 

   Ζ κνληεινπνίεζε ρξεζηώλ αζρνιείηαη κε κεζόδνπο δπλακηθήο εμαηνκίθεπζεο ηνπ 

ινγηζκηθνύ ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε ρξήζηε. ηηο κέξεο καο, ε αλάγθε γηα ηελ 

ελζσκάησζε ηερληθώλ κνληεινπνίεζεο ρξεζηώλ ζηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνύ έρεη γίλεη 

επηηαθηηθή, ιόγσ ηεο παξαπιεξνθόξεζεο κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ, ηεο πνιππινθόηεηαο 

ηνπ ρεηξηζκνύ ησλ ζπζηεκάησλ ινγηζκηθνύ, θαη ηεο εμάπισζεο ηεο ρξήζεο ηνπο από 

πνιιέο δηαθνξεηηθέο νκάδεο ρξεζηώλ. 

 

     Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο eye tracking ζε πξνεγνύκελα πεηξάκαηα, ηα νπνία είραλ 

σο ζθνπό ηελ θαηαλόεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ρξήζηε θαηά ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπ 

κε δηάθνξα ζπζηήκαηα, δεκηνύξγεζε ηελ αλάγθε θαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηε 

κνληεινπνίεζε ησλ ηειηθώλ ρξεζηώλ ζε έλα ζύζηεκα αλάπηπμεο εθαξκνγώλ.  

 

      Απνθαζίζακε ινηπόλ λα δηεμάγνπκε έλα πείξακα ζπκκεηέρνληαο ζε απηό έλα 

δείγκα ρξεζηώλ, κε ζθνπό λα θαηαγξάςνπκε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο κέζσ ηεο ρξήζεο 

eye tracking, θαζώο αιιειεπηδξνύζαλ κε έλα εξγαιείν αλάπηπμεο εθαξκνγώλ πνπ 

ππάξρεη ήδε θαη νλνκάδεηαη “magic”. ηε ζπλέρεηα, νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα 

ζπκπιεξώζνπλ έλα εξσηεκαηνιόγην, ηνπ νπνίνπ νη εξσηήζεηο ήηαλ ηαμηλνκεκέλεο 

ζύκθσλα κε ηνπο παξάγνληεο ζπκπεξηθνξάο πνπ επηιέμακε λα εμεηάζνπκε, έηζη ώζηε 

λα κπνξέζνπκε λα αλαιύζνπκε ηε ζπζρέηηζή ηνπο κε ηηο κεηξηθέο eye tracking. ην 

ηέινο ην πξόγξακκα καο παξείρε θαη ζε κνξθή video ηε δπλαηόηεηα παξαθνινύζεζεο 

ησλ ζεκείσλ εζηίαζεο, ζηε κνξθή ηνπ δηαγξάκκαηνο πνξείαο εζηίαζεο, κε ηε βνήζεηα 

ησλ νπνίσλ θαηαιήμακε ζε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα. 

 

   θνπόο ινηπόλ ηεο παξνύζαο έξεπλαο είλαη λα κπνξέζνπκε λα θαηαγξάςνπκε ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ ρξεζηώλ κε ηελ ππνβνήζεζε ηεο ηερλνινγίαο eye tracking, νύησο 

ώζηε ην eud ζύζηεκα λα κπνξεί λα πξνζαξκόδεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε ρξήζηε.   
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Abstract 

 

     The user modelling deals with methods of dynamic personalization of the software to 

the needs of each user. Nowadays, the need to integrate user modelling techniques in 

software development has become imperative, because of misinformation on the 

Internet, the complexity of the control software systems, and the expansion use of 

software systems from many different user groups. 

 

The use of eye tracking technology in previous experiments, which were designed to 

understand the user behavior when interacting with different systems, created the need 

and interest for end-user modeling in an end user development system. 

 

      So we decided to design an experiment with a sample of participants, in order to 

record their behaviour through eye tracking technology, when interact with an 

application development tool, which already exists and it is called “magic”. Then, 

participants were asked to fill in a questionnaire, in which the questions were classified 

according to the users’ behaviour factors that we selected to consider, in order to 

analyze their correlation with eye tracking metrics. At the end, the program provided us 

in video format the gaze paths of each participant , which will provide us with useful  

conclusions. 

 

       Therefore, the aim of this research is to be able to record user behaviour through 

eye tracking technology, so that the end user development system can be adaptable to 

the needs of each different user. 
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1.Δηζαγσγή 

 

    Ζ κνληεινπνίεζε ρξεζηώλ αζρνιείηαη κε κεζόδνπο δπλακηθήο εμαηνκίθεπζεο 

ηνπ ινγηζκηθνύ ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε ρξήζηε. Γηα ην ζθνπό απηό, νη ρξήζηεο 

ησλ websites θαζώο θαη ρξήζηεο πνιύπινθνπ ινγηζκηθνύ πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη 

από ην ζύζηεκα κε ζθνπό ηελ δπλαηόηεηα από ην ζύζηεκα λα θαηαιαβαίλεη ηνπο 

ζηόρνπο ηνπο θαη ηηο αλάγθεο ηνπο. Ζ απαίηεζε γηα ηελ ελζσκάησζε ηερληθώλ 

κνληεινπνίεζεο ρξεζηώλ ζηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνύ έρεη γίλεη επηηαθηηθή ζηηο 

κέξεο καο ιόγσ ηεο παξαπιεξνθόξεζεο κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ, ηεο πνιππινθόηεηαο 

ηνπ ρεηξηζκνύ ζπζηεκάησλ ινγηζκηθνύ, θαη ηεο εμάπισζεο ηεο ρξήζεο ζπζηεκάησλ 

ινγηζκηθνύ από πνιιέο δηαθνξεηηθέο νκάδεο ρξεζηώλ. Χο απνηέιεζκα απηήο ηεο 

αλάγθεο έρεη δεκηνπξγεζεί κεγάιν παγθόζκην εξεπλεηηθό ελδηαθέξνλ ζηελ 

κνληεινπνίεζε ρξεζηώλ ηόζν από ηελ αθαδεκατθή θνηλόηεηα όζν θαη από ηηο 

εηαηξίεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνύ. Δθκεηαιιεπόκελνη ινηπόλ ηηο δπλαηόηεηεο πνπ καο 

παξέρεη ε ηερλνινγία Eye Tracking, πξνζπαζήζακε λα κειεηήζνπκε ηε 

ζπκπεξηθνξά ελόο δείγκαηνο ζπκκεηερόλησλ αιιειεπηδξώληαο κε έλα ζύζηεκα 

αλάπηπμεο εθαξκνγώλ από ηειηθνύο ρξήζηεο.       

    Πην ζπγθεθξηκέλα, ζρεδηάζακε έλα πείξακα ζην νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο 

αιιειεπηδξνύζαλ κε έλα ήδε ππάξρνλ εξγαιείν αλάπηπμεο εθαξκνγώλ, ην νπνίν 

νλνκάδεηαη magic θαη είλαη εθαξκνγή Ηζηνύ. Ο ππνινγηζηήο ζηνλ νπνίν δηεμήρζε ην 

πείξακα ήηαλ εμνπιηζκέλνο κε ιεηηνπξγηθό θαη ινγηζκηθό, ην νπνίν καο επέηξεςε 

λα θαηαγξάςνπκε όιε ηελ πνξεία ηνπ πεηξάκαηνο θαη ηηο αληηδξάζεηο ησλ 

ζπκκεηερόλησλ ζε απηό, κε θάπνηα κηθξά εκπόδηα όπσο ζα αλαθέξνπκε θαη ζηε 

ζπλέρεηα. ην ηέινο ηνπ πεηξάκαηνο νη ζπκκεηέρνληεο απαληνύζαλ ζε έλα 

εξσηεκαηνιόγην πνπ νη εξσηήζεηο ηνπ ήηαλ ηαμηλνκεκέλεο κε βάζε ηνπο 

παξάγνληεο ζπκπεξηθνξάο πνπ επηιέμακε λα εμεηάζνπκε θαη απνηεινύλ θαη ην 

ζθνπό ηεο παξνύζαο εξγαζίαο. 

   Με βάζε ινηπόλ ηα δεδνκέλα πνπ δηαζέηνπκε από ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο eye 

tracking θαη ηηο απαληήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηνπο κέζνπο όξνπο ησλ 

παξαγόλησλ ζπκπεξηθνξάο, πξνζπαζήζακε λα ηα αλαιύζνπκε θαη λα ηα 

ζπζρεηίζνπκε νύησο ώζηε λα κπνξέζνπκε λα κνληεινπνηήζνπκε ηνπο ρξήζηεο ελόο 

EUD ζπζηήκαηνο. Δπηπιένλ ην πξόγξακκα καο παξείρε ηε δπλαηόηεηα 

παξαθνινύζεζεο video ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα πνπ αθνξνύζε ηε δηαδξνκή ηεο 
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πνξείαο εζηίαζεο ζε όιν ην πείξακα. Μέζσ ινηπόλ απηήο ηεο κνξθήο ηεο 

νπηηθνπνίεζεο κπνξέζακε λα θαηαιήμνπκε ζε νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα γηα ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ρξήζηε, επηιέγνληαο ζπγθεθξηκέλα screenshots από ηα video θαη 

επεμεξγάδνληάο ηα. 

    ηόρνο ηεο εξγαζίαο ινηπόλ είλαη λα κπνξέζνπκε λα κνληεινπνηήζνπκε ηνπο 

ρξήζηεο κέζσ ηεο ηερλνινγίαο eye tracking, νύησο ώζηε λα κπνξέζεη ην EUD 

ζύζηεκα λα απνθηά γλώζε γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη λα κπνξεί λα 

πξνζαξκόδεηαη δπλακηθά ζηηο αλάγθεο θαη ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπ θάζε ρξήζηε, 

δειαδή λα έρνπκε απηνπξνζαξκνγή-self-adaptation. 

   

2. Αλαζθόπεζε ηεο Βηβιηνγξαθίαο 

 

     Όπσο αλαθέξακε θαη ζην θνκκάηη ηεο εηζαγσγήο ζθνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο 

είλαη λα πξνζπαζήζνπκε λα κνληεινπνηήζνπκε ηνπο ρξήζηεο ελόο eud ζπζηήκαηνο κε 

ηελ ππνζηήξημε ηεο ηερλνινγίαο eye tracking. Αλ γίλεη απηό ε ηερλνινγία eye tracking 

ζα κπνξέζεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ηερληθέο κνληεινπνίεζεο ρξεζηώλ γηα 

απηνπξνζαξκνδόκελα ζπζηήκαηα. Σν ζύζηεκα EUD πνπ ζα εμεηάζνπκε ζα κπνξέζεη 

λα απνθηά γλώζε γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ρξήζηε θαη λα πξνζαξκόδεηαη ζηηο αλάγθεο 

θαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ θάζε κνληέινπ (δειαδή απηνπξνζαξκνγή – self-adaptation). 

       ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη έλλνηεο ζρεηηθά κε ηα ζπζηήκαηα 

αλάπηπμεο εθαξκνγώλ από ηειηθνύο ρξήζηεο θαη νη πξνζεγγίζεηο ηνπο, νη παξάγνληεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ ηειηθώλ ρξεζηώλ θαη πνηνπο επηιέγνπκε λα εμεηάζνπκε εκείο, 

θαζώο θαη όιν ην ζεσξεηηθό ππόβαζξν ηεο ηερλνινγίαο eye tracking. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζηε ζεσξία eye tracking αλαθέξνληαη ν νξηζκόο ηνπ, ν ηξόπνο 

ιεηηνπξγίαο, νη θύξηεο θαηεγνξίεο eye tracker, ζρεηηθέο έξεπλεο πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί, θαζώο θαη νη κεηξηθέο θαη νη νπηηθνπνηήζεηο πνπ εμάγνληαη από ην 

πξόγξακκα eye tracking. 
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2.1. Ανάπτυξη από τελικούσ χρήςτεσ – End User Development 

 

     Ζ αλάπηπμε από ηειηθνύο ρξήζηεο – end user development(EUD) ζπλήζσο 

νξίδεηαη σο κηα ζεηξά από κεζόδνπο, ηερληθέο θαη εξγαιεία πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο 

ρξήζηεο ησλ ζπζηεκάησλ ινγηζκηθνύ, νη νπνίνη ελεξγνύλ σο κε επαγγεικαηίεο 

πξνγξακκαηηζηέο ινγηζκηθνύ, ζε θάπνην βαζκό, λα δεκηνπξγνύλ, λα ηξνπνπνηνύλ ή λα 

επεθηείλνπλ αληηθείκελα ινγηζκηθνύ (Lieberman (2006)). Με άιια ιόγηα, όζνη δελ 

είλαη επαγγεικαηίεο πξνγξακκαηηζηέο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα EUD εξγαιεία 

γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ή λα ηξνπνπνηήζνπλ αληηθείκελα ινγηζκηθνύ,  αθόκε θαη 

πνιύπινθα αληηθείκελα δεδνκέλσλ, ρσξίο ζεκαληηθή γλώζε κηαο γιώζζαο 

πξνγξακκαηηζκνύ. 

 

ύκθσλα κε ηελ ηζηνζειίδα Wikipedia, ππάξρνπλ δύν βαζηθνί ιόγνη γηα ηνπο 

νπνίνπο ε αλάπηπμε εθαξκνγώλ από ηειηθνύο ρξήζηεο (EUD) έρεη γίλεη δεκνθηιήο: ν 

έλαο είλαη ην γεγνλόο όηη νη νξγαληζκνί αληηκεησπίδνπλ θαζπζηεξήζεηο ζε έξγα θαη 

ρξεζηκνπνηώληαο ηα EUD εξγαιεία κπνξνύλ λα κεηώζνπλ απνηειεζκαηηθά ηε θάζε ηεο 

νινθιήξσζεο ζε έλα έξγν. Ο δεύηεξνο ιόγνο είλαη όηη ηα εξγαιεία ινγηζκηθνύ απηώλ 

ησλ εθαξκνγώλ είλαη πην ηζρπξά θαη πην εύθνια ζηε ρξήζε. Σα  δηδάγκαηα από 

πξνηεηλόκελεο ιύζεηο EUD κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηνλ θύθιν δσήο ελόο 

ινγηζκηθνύ, γηα παξάδεηγκα, ησλ εκπνξηθώλ πξντόλησλ ινγηζκηθνύ, ηηο εμειίμεηο ηνπ 

ελδνδηθηύνπ /εμσδηθηύνπ ελόο γξαθείνπ θαζώο θαη ηηο εθαξκνγέο αλάπηπμεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 

 

Πνιιέο κειέηεο έρνπλ ηνλίζεη ηελ ύπαξμε δηαθνξεηηθώλ λνεηηθώλ κνληέισλ 

κεηαμύ ησλ πξνγξακκαηηζηώλ θαη ησλ κε-πξνγξακκαηηζηώλ, θαζώο θαη ηελ ύπαξμε 

ησλ δηαθνξεηηθώλ πξνηεξαηνηήησλ θαη ησλ θηλήηξσλ πνπ έρεη ν θαζέλαο: αθνινπζνύλ 

δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ζηξαηεγηθέο ζπιινγηζκνύ γηα ηε κνληεινπνίεζε, ηελ 

εθηέιεζε θαη ηελ ηεθκεξίσζε ησλ εξγαζηώλ πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν πεδίν εθαξκνγήο (Costabile et al.  (2008); Blackwell and Morison  

(2010)). ην πιαίζην απηό, ε έξεπλα ζηελ Αιιειεπίδξαζε Αλζξώπνπ-Τπνινγηζηή 

(HCI) έρεη θαηαβάιεη ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 

δεθαεηηώλ, ώζηε λα δεκηνπξγήζεη ζεσξίεο θαη κνληέια πνπ πξνζπαζνύλ λα εμεγήζνπλ 

ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ηειηθώλ ρξεζηώλ, θαζώο ρξεζηκνπνηνύλ έλα ινγηζκηθό γηα λα 

πξνζαξκόζνπλ, λα πξνγξακκαηίζνπλ ή θαη λα αλαπηύμνπλ αληηθείκελα ινγηζκηθνύ, 
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δεδνκέλνπ όηη "κπνξνύκε λα θαηαζθεπάζνπκε θαιύηεξα εξγαιεία αλάπηπμεο ηειηθνύ 

ρξήζηε, αλ γλσξίδνπκε πώο ζθέθηνληαη νη ηειηθνί ρξήζηεο" (Rode (2005)). 

 

Οη πεξηζζόηεξεο από ηηο ζεσξίεο πνπ πξνθύπηνπλ ππνζέηνπλ όηη ε ζπκπεξηθνξά 

ησλ ηειηθώλ ρξεζηώλ επεξεάδεηαη θαη πνιιέο θνξέο θαζνξίδεηαη από έλα ζύλνιν 

ηδηνηήησλ / ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ ρξεζηώλ, όπσο ε ειηθία, ε ηνπνζεζία, ην επίπεδν 

εθπαίδεπζεο, ηα ζπκθέξνληα, νη ζπλήζεηεο, νη ζηόρνη, ε δηάζεζε, ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο πξνζσπηθόηεηαο, ην ζηπι κάζεζεο, ε εκπεηξία ή ε ηερλνγλσζία, θιπ (McLeod and 

MacDonell (2011); Osvalder and Ulfvengren (2009); Rode (2005); Rode and Rosson 

(2003)). Χζηόζν, ην εξεπλεηηθό πεδίν Αλάπηπμεο Σειηθώλ Υξεζηώλ-EUD, σο έλα 

ππνπεδίν ηεο αιιειεπίδξαζεο αλζξώπνπ-ππνινγηζηή-HCI, δελ έρεη «εθκεηαιιεπηεί» 

πιήξσο απηέο ηηο ζεσξίεο ηειηθώλ ρξεζηώλ γηα λα δεκηνπξγήζεη θαηάιιεια κνληέια 

ρξεζηώλ θαη λα αλαπηύμεη πξνζαξκνζηηθά πεξηβάιινληα αλάπηπμεο-EUD (ζε αληίζεζε 

κε άιινπο ηνκείο αιιειεπίδξαζεο αλζξώπνπ-ππνινγηζηή όπσο ηα πζηήκαηα 

Γηαρείξηζεο Μάζεζεο-Learning Management Systems), πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη ηνπο 

κε πξνγξακκαηηζηέο λα θαηαζθεπάδνπλ "θαιύηεξα" ινγηζκηθά. Απηή ε "έιιεηςε" 

θίλεζε ην ελδηαθέξνλ καο γηα λα κειεηήζνπκε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ηειηθώλ ρξεζηώλ 

ρξεζηκνπνηώληαο κία εθαξκνγή αλάπηπμεο πξνγξακκάησλ κε ηελ ππνβνήζεζε ηεο 

ηερλνινγίαο eye tracking. 

 

2.1.1 Τεχνολογικέσ προςεγγίςεισ τησ Ανάπτυξησ από τελικούσ χρήςτεσ - End-User 

Development (Technological Approaches) 

 

ύκθσλα κε ηνλ Lieberman (2006, ζ. 2),  ε Αλάπηπμε από ηειηθνύο ρξήζηεο 

(EUD) είλαη ''κηα ζεηξά από κεζόδνπο, ηερληθέο θαη εξγαιεία πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο 

ρξήζηεο ησλ ζπζηεκάησλ ινγηζκηθνύ, νη νπνίνη ελεξγνύλ σο κε επαγγεικαηίεο 

πξνγξακκαηηζηέο ινγηζκηθνύ, ζε θάπνην βαζκό, λα δεκηνπξγνύλ, λα ηξνπνπνηνύλ ή 

επεθηείλνπλ αληηθείκελα ινγηζκηθνύ''. ηελ νπζία ε Αλάπηπμε από ηειηθνύο ρξήζηεο 

(EUD)  ή ν Πξνγξακκαηηζκόο από ηειηθνύο ρξήζηεο είλαη ηζνδύλακε κε ηελ 

"ςπρνινγία ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ γηα κε-πξνγξακκαηηζηέο» (Rode (2006)). 

 

Χζηόζν, ε EUD είλαη εγγελώο δηαθνξεηηθή από ηηο παξαδνζηαθέο κεζόδνπο 

αλάπηπμεο ινγηζκηθνύ. Ο Burnett θαη ν Scaffidi (2010) δήισζαλ όηη ην λα πξνζπαζήζεη 



 
 
 

13 
 

θάπνηνο λα ππνζηεξίμεη κία εθαξκνγή EUD, απιά κε ην λα κηκεζεί ηηο παξαδνζηαθέο 

πξνζεγγίζεηο, ελδερνκέλσο, λα νδεγεζεί ζε αλεπηηπρή απνηειέζκαηα. Δπηπρώο, 

ππάξρνπλ πνιιέο αμηόινγεο ηερληθέο EUD, εθ ησλ νπνίσλ νη πεξηζζόηεξεο 

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζην έξγν ηνπ Spahn  (2008). 

 

Δλδεηθηηθά, νη πξνζεγγίζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό ζε 

γξαθηθό πεξηβάιινλ (Visual Programming), ηνλ πξνγξακκαηηζκό κε παξαδείγκαηα 

(Programming by Demonstration), ηνλ πξνγξακκαηηζκό κε πξνδηαγξαθέο, ηνλ 

πξνγξακκαηηζκό κε θείκελν, ηελ παξακεηξνπνίεζε ηεο δηεπαθήο κε ην ρξήζηε, ηνλ 

ζηνηρεηώδε πξνγξακκαηηζκό θ.ιπ. 

 

Πνιιέο ηερλνινγίεο EUD έρνπλ ζρεδηαζηεί ζύκθσλα κε ηηο πξναλαθεξζείζεο 

πξνζεγγίζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ηα εξγαιεία πξνγξακκαηηζκνύ κε παξαδείγκαηα (PBD) 

είλαη δηαζέζηκα γηα ηε δεκηνπξγία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ θαη ρξεζηκνπνηνύληαη ζπρλά ζε 

ζπλδπαζκό κε νπηηθέο ή γιώζζεο θεηκέλνπ. ύκθσλα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκό κε 

πξνδηαγξαθέο, ν Liu θαη ν Lieberman (2005) εθάξκνζαλ έλα ζύζηεκα πνπ δέρεηαη ηηο 

πξνδηαγξαθέο ζε θπζηθή γιώζζα θαη δεκηνπξγεί έλα αληίζηνηρν πξόγξακκα γξακκέλν 

ζε Python.  

 

Οξηζκέλα ζπζηήκαηα, όπσο ην «Topes Systems» ηνπ Scaffidi et al. (2008) 

παξέρνπλ κία νπηηθή δηεπαθή βαζηζκέλε ζε θόξκεο (forms-based visual interface), 

πεξηνξίδνληαο ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ρξήζηε κόλν ζε εθείλεο πνπ κπνξνύλ λα 

αληηκεησπηζηνύλ από ην εξγαιείν. Σν εξγαιείν «CoScripter» (Scaffidi (2010)) είλαη έλα 

θαιό παξάδεηγκα ηνπ ζπλδπαζκνύ νπηηθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη πξνδηαγξαθώλ θεηκέλνπ, 

δεδνκέλνπ όηη ρξεζηκνπνηεί κηα γιώζζα θεηκέλνπ, ώζηε λα αλαπαξαζηήζεη 

καθξνεληνιέο ηζηνύ (web macro), νη νπνίεο απνηεινύλ έλα ζελάξην πνπ θαηεπζύλεη έλα 

πεξηεγεηή ηζηνύ θαηά ηε πινήγεζή ηνπ ζην δηαδίθηπν θαη δηαρεηξίδεηαη ηηο ηζηνζειίδεο 

κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξόπν (Burnett and Scaffidi (2010)). 

 

Ζ αμηνιόγεζε ηεο Μεραληθήο Λνγηζκηθνύ γηα Σειηθνύο Υξήζηεο (End User 

Software Engineering-EUSE) ζα «ξίμεη θσο» ζρεηηθά κε ηελ αλάγθε γηα βειηησκέλα 

εξγαιεία δνθηκώλ, επαιήζεπζεο θαη εληνπηζκνύ ζθαικάησλ γηα ηνπο κε 

πξνγξακκαηηζηέο. Σν ηη αθξηβώο θάλεη ε EUSE σο ζπκπιήξσκα ηεο EUD, είλαη λα 

αληηκεησπίδεη ηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε πνηόηεηα ινγηζκηθώλ σο δξαζηεξηόηεηεο νη 
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νπνίεο είλαη δεπηεξεύνπζεο σο πξνο ην ζηόρν ηνλ νπνίν ην πξόγξακκα πξνζπαζεί λα 

επηηύρεη. Έηζη ε δηαθνξά κεηαμύ ελόο επαγγεικαηία ηερλνινγίαο ινγηζκηθνύ θαη ελόο 

ηειηθνύ ρξήζηε είλαη ην κέγεζνο ηεο πξνζνρήο πνπ δίλεηαη ζε δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηε 

πνηόηεηα ηνπ ινγηζκηθνύ (Κν et al.  (2011)). 

 

Πνιιέο πξνζεγγίζεηο ηεο Μεραληθήο Λνγηζκηθνύ Σειηθώλ Υξεζηώλ (EUSE) έρνπλ 

ζρεδηαζηεί κέρξη ζήκεξα ζρεηηθά κε ηηο ζηξαηεγηθέο δνθηκώλ, επαιήζεπζεο θαη 

εληνπηζκνύ ζθαικάησλ ησλ ηειηθώλ ρξεζηώλ. Μία πνιύ ελδηαθέξνπζα πξνζέγγηζε είλαη 

απηή ησλ εξγαιείσλ πνπ βαζίδνληαη ζε εξσηήκαηα πνπ θάλεη ν ρξήζηεο παξά ζην λα 

ειέγρνπλ ηα απνηειέζκαηα. Έλα απνηειεζκαηηθό εξγαιείν απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη 

ην "Whyline" ησλ Ko θαη Myers (2004), ην νπνίν απνηειεί ηε πξώηε πξνηππνπνίεζε ηνπ 

πξνγξακκαηηζηηθνύ πεξηβάιινληνο "Alice" θαη ηώξα ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο σο plug in 

εληνπηζκνύ ζθαικάησλ ζην "Eclipse". Υξεζηκνπνηώληαο ην "Whyline", νη ηειηθνί 

ρξήζηεο κπνξνύλ λα παηήζνπλ ηελ επηινγή "Why" θαη επηιέγνληαο ηα εξσηήκαηα  "Why 

did" θαη "Why didn't", κπνξνύλ λα ελεκεξσζνύλ από ην ζύζηεκα γηα ηνπο ιόγνπο πνπ 

νδήγεζαλ ζε κηα ιαλζαζκέλε ή κε αλακελόκελε ζπκπεξηθνξά. (Ko et al.  (2011)). 

 

Όζνλ αθνξά ηηο δξαζηεξηόηεηεο επαιήζεπζεο θαη επηθύξσζεο, ε πην αλεπηπγκέλε 

πξνζέγγηζε δνθηκήο από ηειηθνύο ρξήζηεο είλαη ε «Απηό πνπ βιέπεηε είλαη απηό πνπ 

ειέγρεηε» (WYSIWYT), ε νπνία απαζρνιεί κηα ςπρνινγηθή ζηξαηεγηθή «Έθπιεμεο-

Δμήγεζεο-Δπηβξάβεπζεο», ηελ νπνία επεμεγεί ν Burnett (2011) , ώζηε λα θαζνδεγήζεη 

ηνπο ρξήζηεο κέζα από ηε δηαδηθαζία ηεο ζπζηεκαηηθήο δνθηκήο ππνινγηζηηθώλ 

θύιισλ (Burnett and Scaffidi (2010)). 

 

Μηα πξνζέγγηζε πνπ αζρνιείηαη κε ηα ζρέδηα ησλ ηειηθώλ ρξεζηώλ είλαη λα 

πεξηνξίζεη απηό πνπ κπνξεί λα ζρεδηαζηεί γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. Σα 

πεξηβάιινληα «WebSheets» (Wolber (2002)) θαη «Click» (Rode (2005))  βνεζνύλ ηνπο 

ηειηθνύο ρξήζηεο γηα ηελ αλάπηπμε εθαξκνγώλ ηζηνύ ζε έλα επίπεδν αθαίξεζεο, 

παξέρνληαο κηα γεληά βάζεο δεδνκέλσλ κε γλώκνλα ηηο εθαξκνγέο ηζηνύ (generation of 

database-driven web applications). Τπάξρνπλ δηάθνξα άιια ζπζηήκαηα πνπ 

επηβάιινπλ παξόκνηνπο πεξηνξηζκνύο ζηα ζρέδηα, όπσο είλαη ην «Yahoo Pipes» θαη ην 

«Apple’s Automator» (Κν et al. (2011). 
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Οη πξνζεγγίζεηο EUD γηα ηε ζύληαμε πξνδηαγξαθώλ πηνζεηνύλ ζπλήζσο κηα 

πξνζέγγηζε «απηό πνπ βιέπεηε είλαη απηό πνπ ιακβάλεηε» (WYSIWYG), 

κεηαθηλώληαο ηελ πεξηγξαθή ηεο εκθάληζεο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ζηε γιώζζα ηνπ 

ρξήζηε. Ζ εθαξκνγή «Dreamweaver» ηεο Adobe είλαη έλα ζρεηηθό παξάδεηγκα, 

δεδνκέλνπ όηη επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα ρεηξηζηνύλ άκεζα ην ζρεδηαζκό κηαο 

ηζηνζειίδαο θαη ζηε ζπλέρεηα δεκηνπξγεί ηνλ θώδηθα HTML θαη CSS (Κν et al.  

(2011)). 

 

Αλ θαη πνιιέο άιιεο ηερλνινγηθέο πξνζεγγίζεηο έρνπλ αλαπηπρζεί, απαηηείηαη 

πεξαηηέξσ έξεπλα θαη λέεο πξνζεγγίζεηο, νη νπνίεο ζα βνεζήζνπλ ηνπο κε 

πξνγξακκαηηζηέο λα παξάγνπλ απνηειεζκαηηθά, αζθαιή θαη επαλαρξεζηκνπνηήζηκα 

ινγηζκηθά. 

 

2.2 Ψυχολογία και ςυμπεριφορά των τελικών χρηςτών ςε 

περιβάλλοντα προγραμματιςμού-End User Behavior and Psychology 

of Programming 

 

Ζ αλάπηπμε από ηειηθνύο ρξήζηεο πάληα ήηαλ έλα ζέκα κεγάινπ ελδηαθέξνληνο 

ζηελ Φπρνινγία ηνπ Πξνγξακκαηηζκνύ( Psychology of Programming). ύκθσλα κε 

ηνπο Blackwell θαη Hague (2001), νη κε πξνγξακκαηηζηέο ''πξνζθέξνπλ ηελ πξννπηηθή 

λα κειεηήζνπκε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ζηε θπζηθή ηνπ θαηάζηαζε''. 

 

Οη Blackwell θαη Morison (2010) ηόληζαλ ηελ ύπαξμε δηαθόξσλ λνεηηθώλ 

κνληέισλ κεηαμύ ησλ πξνγξακκαηηζηώλ θαη ησλ κε-πξνγξακκαηηζηώλ, θαζώο θαη ηελ 

ύπαξμε δηαθνξεηηθώλ πξνηεξαηνηήησλ θαη θηλήηξσλ. Πνιιέο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο 

θαη ηερληθέο έρνπλ πξνηαζεί θαη αλαπηπρζεί ηα ηειεπηαία ρξόληα, πξνζπαζώληαο λα 

κεηξήζνπλ θαη λα «εθκεηαιιεπηνύλ» ηηο γλσζηηθέο θαη λνεηηθέο δηαζηάζεηο ησλ 

ηειηθώλ ρξεζηώλ όζνλ αθνξά ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ην πεξηβάιινλ 

πξνγξακκαηηζκνύ. 

 

Σν κνληέιν αθαίξεζεο ηνπ Blackwell (2002) ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν ησλ 

επελδύζεσλ ( Attention Investment model of Abstraction) βαζίδεηαη ζηελ ππόζεζε όηη 

νη ηειηθνί ρξήζηεο δελ είλαη ππνρξεσκέλνη λα γξάθνπλ πξνγξάκκαηα, αληηζέησο έρνπλ 
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απιά ηε δπλαηόηεηα νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ ηνπο ρεηξνθίλεηα. Όπσο πεξηγξάθεηαη 

ζην έξγν ηνπ, '' ην κνληέιν ηνπ ειέγρνπ ησλ επελδύζεσλ απνηειεί κία ζεσξεηηθή 

πεξηγξαθή ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ρξεζηώλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκό.'' Δηδηθόηεξα, κε 

βάζε ην γεγνλόο όηη νη πεξηζζόηεξεο απνθάζεηο ζην λα μεθηλήζεη θάπνηνο ηηο 

δηαδηθαζίεο πξνγξακκαηηζκνύ ζηεξίδνληαη ζε κία αλάιπζε θόζηνπο/νθέινπο, ην 

κνληέιν ηνπ ειέγρνπ ησλ επελδύζεσλ πξνζθέξεη κία ηέηνηα αλάιπζε ρξήζεο ηεο 

κεζόδνπ αθαίξεζεο πνπ επηηξέπεη ηε πξόβιεςε ησλ ζπλζεθώλ ππό ηηο νπνίεο νη ηειηθνί 

ρξήζηεο ζα επηιέμνπλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε δξαζηεξηόηεηεο πξνγξακκαηηζκνύ 

(Blackwell (2002)).  

 

Μηα αμηόινγε ζρεδηαζηηθή πξνζέγγηζε είρε αλαπηπρζεί από ηνπο Wilson et al. 

(2003), ε νπνία είρε ρξεζηκνπνηεζεί ζε HCI πεξηβάιινλ ππνινγηζηηθνύ θύιινπ κε 

παξάγνληα ην θύιν ησλ ρξεζηώλ. Δίλαη ην ιεγόκελν κνληέιν Έθπιεμε-Δμήγεζε-

Αληακνηβή. Απηό ην κνληέιν πξνζπαζεί λα ζπιιάβεη ηελ πεξηέξγεηα ηνπ ηειηθνύ 

ρξήζηε, πξνθεηκέλνπ λα «ρεηξαγσγήζεη» ηελ ππό δνθηκή ζπκπεξηθνξά ηνπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, εθπιήμεηο, όπσο ρξσκαηηζηά πεξηγξάκκαηα πξνζειθύνπλ ηελ πξνζνρή 

ηνπ ρξήζηε ζε πεξηνρέο πνπ ρξεηάδνληαη δνθηκή θαη ηνπ παξέρνπλ κηα πηζαλή 

αληακνηβή (Burnett and Scaffidi (2010)).  

 

Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί όηη ηα δηαγξάκκαηα, όπσο ηα δηαγξάκκαηα ξνήο, 

πεξηπηώζεσλ ρξήζεο θαη ηα UML δηαγξάκκαηα, ήηαλ πάληα έλα ραξαθηεξηζηηθό ηνπ 

ζρεδηαζκνύ ινγηζκηθώλ γηα επαγγεικαηίεο, θαη ζήκεξα ππάξρνπλ πνιινί ηερληθνί 

εκπεηξνγλώκνλεο πνπ πξνηείλνπλ όηη θαη νη ηειηθνί ρξήζηεο ζα κπνξνύζαλ επίζεο λα 

επσθειεζνύλ από ηε ρξήζε ησλ νπηηθώλ γισζζώλ. Οη Pane θαη Mayers (2000) 

κειέηεζαλ ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο κε κε πξνγξακκαηηζηέο θαη επηβεβαίσζαλ όηη 

ηα ζπζηήκαηα πξνγξακκαηηζκνύ ζα πξέπεη λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο νξαηέο θαη 

εύθνια πξνζβάζηκεο αλά πάζα ζηηγκή, δηόηη νη αξράξηνη πξνγξακκαηηζηέο ηείλνπλ λα 

έρνπλ ζνβαξό πξόβιεκα κε ηo θνξηίν ηεο κλήκεο. Οη Blackwell θαη Morrison (2010) 

ηόληζαλ επίζεο ηε ζεκαζία ηεο παξνρήο εξγαιείσλ γηα ηνπο ηειηθνύο ρξήζηεο, ηα νπνία 

λα πξνζθέξνπλ νξαηή πξόνδν πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπο, αληί λα ηνπο 

δηδάζθνπλ αθεξεκέλεο αξρέο. 

 

Παξά ην γεγνλόο όηη ε ςπρνινγία ηνπ ηειηθνύ ρξήζηε ιακβάλεη ππόςε δηάθνξα 

γλσζηηθά ζηπι θαη ςπρνινγηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ηειηθώλ ρξεζηώλ, ηνπο 
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«αληηκεησπίδεη» σο κία επξεία ςπρνινγηθή θαηεγνξία (ηνπο πξνγξακκαηηζηέο έλαληη 

ηνπο κε-πξνγξακκαηηζηέο), παξαιείπνληαο λα αμηνινγήζεη θάπνηνπο θξίζηκνπο θαη 

ηζρπξνύο παξάγνληεο ζπκπεξηθνξάο εληόο ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο, όπσο ην θύιν, ε 

εκπεηξία, ε ειηθία, ε εξγαζία, ην έζλνο θιπ. 

 

 

2.2.1 Παράγοντεσ ςυμπεριφοράσ των τελικών χρηςτών EUD ςυςτημάτων – 

Behavioural factors in EUD 

 

Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ ηειηθώλ ρξεζηώλ θαηά ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε έλα 

ππνινγηζηή επεξεάδεηαη θαη πνιιέο θνξέο θαζνξίδεηαη από έλα ζύλνιν γλσξηζκάησλ 

αληηθαηνπηξίδνληαο θπξίσο ηε γεληθή πξνζσπηθόηεηα θαη ηε ςπρνινγία ηνπο (Nunes et 

al. (2008)), θαη ηδίσο ηα ιεγόκελα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρξεζηώλ (π.ρ. ηελ ειηθία, ην 

θύιν, ηελ ηνπνζεζία, ην επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο, ηελ εμεηδίθεπζε, ηα ελδηαθέξνληα, 

ηηο ζπλήζεηεο, ηνπο ζηόρνπο, ηελ δηάζεζε, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθόηεηαο, ην 

ζηπι κάζεζεο θιπ). Απηά είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύλ νη ηερληθέο 

κνληεινπνίεζεο γηα λα κνληεινπνηήζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ηειηθνύ ρξήζηε θαη γηα 

λα ηνπ παξέρνπλ ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ εξγαζίαο. 

 

Καηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο πνιιέο κειέηεο αλαθέξζεθαλ ζηηο ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ κεηαμύ ησλ θύισλ ησλ ηειηθώλ ρξεζηώλ θαηά ηελ 

αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηνπο ππνινγηζηέο, όπσο ε δηαθνξεηηθή αληίιεςε γηα ηνπο 

ππνινγηζηέο, ηα δηαθνξεηηθά θίλεηξα γηα ηε ρξήζε ηνπο, νη δηαθνξεηηθέο πξνηηκήζεηο, 

ηα δηαθνξεηηθά ζηπι θαη επηπιένλ ηα δηαθνξεηηθά γλσζηηθά ζηπι (Subrahmaniyan et al. 

(2008)). Οη κειέηεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ρξεζηώλ απνδέρνληαη θαη εμεγνύλ ηηο 

δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ κεηαμύ ησλ αξζεληθώλ θαη ζειπθώλ ηειηθώλ ρξεζηώλ ζρεηηθά 

κε ην ηξόπν πνπ ρεηξίδνληαη ηε πιεξνθνξία θαη γεληθά κε ην πώο ζπκπεξηθέξνληαη 

θαηά ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα (Saade et al. (2012) ; 

Beckwith et al. (2006) ).  

 

Οη εξεπλεηέο μεθίλεζαλ ηώξα λα αλαθέξνληαη ζε ζεσξεηηθά θαη εκπεηξηθά 

δεδνκέλα πνπ δείρλνπλ ηηο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ θύισλ ησλ ηειηθώλ ρξεζηώλ θαηά ηε 

ρξήζε ησλ EUD ζπζηεκάησλ. Σα απνηειέζκαηα απηώλ ησλ δεδνκέλσλ απέδεημαλ όηη 
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ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμύ ησλ θύισλ ησλ ρξεζηώλ θαηά ηελ έθεζε ηνπο ζε 

πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνύ, ηε δηάζεζε ηνπο γηα εμεξεύλεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηε ρξήζε θαη ηε ζηάζε ηνπο ησλ απέλαληη ζηηο ιεηηνπξγίεο ησλ 

EUD ζπζηεκάησλ, θαζώο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο γηα ηνλ εληνπηζκό ζθαικάησλ από 

ηειηθνύο ρξήζηεο (Saade et al. (2012); Burnett et al. ( 2008)). 

 

Δπηπιένλ, έρνπλ εληνπηζηεί πνιιέο δηαθνξέο όζνλ αθνξά  ηνλ ηξόπν εξγαζίαο θαη 

ζθέςεο κεηαμύ ησλ αξράξησλ θαη ησλ έκπεηξσλ ρξεζηώλ θαη δηάθνξα ζηπι δηεπαθώλ 

έρνπλ πξνζαξκνζηεί ώζηε λα εμππεξεηήζνπλ θαιύηεξα ηηο μερσξηζηέο αλάγθεο θαη 

πξνηηκήζεηο ηνπο (Burnett et al. (2011)). 

 

Σν γεγνλόο όηη αλαθεξόκαζηε ζηνπο ηειηθνύο ρξήζηεο δελ ζα πξέπεη λα απνθιείεη 

ηελ ύπαξμε δηαθνξεηηθώλ επηπέδσλ εκπεηξνγλσκνζύλεο κεηαμύ ηνπο. Οη ηειηθνί 

ρξήζηεο δελ κπνξνύλ πνηέ λα είλαη εκπεηξνγλώκνλεο (γη 'απηό θαη νλνκάδνληαη «ηειηθνί 

ρξήζηεο»), αιιά νη Costabile et al. (2008) εμεγνύλ όηη κπνξεί λα αλήθνπλ ζε 

δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ηε θύζε ηνπ έξγνπ ηνπο ή ηεο δξαζηεξηόηεηαο 

ηνπο (αλάπηπμε ή πξνζαξκνγή) θαη κε ηελ εμνηθείσζε ηνπο ζηνλ ππνινγηζηή ή / θαη κε 

ην βαζκό εκπεηξίαο ηνπο, ν νπνίνο κπνξεί λα αληαλαθιάηαη ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη 

ρξήζηεο επηιέγνπλ λα νινθιεξώζνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο (π.ρ. καθξνεληνιέο, 

ζπγθεθξηκέλεο γιώζζεο ηνκέα (domain-specific languages), αλάπηπμε ηζηνζειίδσλ, 

θιπ). 

 

Τπάξρνπλ νξηζκέλεο ηερλνινγίεο εμαηνκίθεπζεο (personalization technologies) 

πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί από ηηο ηερληθέο EUD ώζηε λα επηηξέπνπλ ζηνπο ηειηθνύο 

ρξήζηεο λα ιακβάλνπλ βειηηζηνπνηεκέλεο ζπκβνπιέο κε βάζε ην επίπεδν εκπεηξίαο 

ηνπο (Burnett et al. (2011)), αιιά ιίγε έξεπλα έρεη πξάγκαηη πξνζπαζήζεη λα βαζίζεη 

απηέο ηηο εθαξκνγέο εμαηνκίθεπζεο γηα ηελ αλίρλεπζε ζπγθεθξηκέλσλ αλζξώπηλσλ 

παξαγόλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ ηειηθώλ ρξεζηώλ. 

 

Τπάξρνπλ αξθεηά ζπκπεξηθνξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηειηθώλ ρξεζηώλ, ηα νπνία 

κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηνλ ηξόπν αιιειεπίδξαζήο ηνπο κε έλα EUD ζύζηεκα. ηε 

παξνύζα εξγαζία απνκνλώζακε ηα πξσηεύνληα, θαηά ηε γλώκε καο , θαη απηά πνπ 

ζεσξήζακε σο πην θαηάιιεια ώζηε λα εμεηάζνπκε εάλ ηειηθά κπνξνύκε κέζσ ηεο 

ηερλνινγίαο eye tracking λα εληνπίζνπκε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ηειηθώλ ρξεζηώλ ζε έλα 
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EUD πεξηβάιινλ. Σα ζπκπεξηθνξηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα ηα νπνία θαηαιήμακε λα 

επεμεγήζνπκε θαη λα αλαιύζνπκε είλαη: 

 

Πίνακασ 1-Παράγοντεσ ςυμπεριφοράσ τελικϊν χρθςτϊν που κα εξεταςτοφν 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.2.1.1 Αυτοπεπούθηςη-Self-Efficacy/ (or Computer Self-Efficacy) 

 

    H απηνπεπνίζεζε είλαη έλα ζεκαληηθό ςπρνινγηθό θαηαζθεύαζκα πνπ απνπλέεη 

ην επίπεδν ηθαλόηεηαο θαη απηνπεπνίζεζεο ελόο αηόκνπ γηα λα εθηειέζεη 

πξνγξάκκαηα δξάζεο ζε κηα δεδνκέλε θαηάζηαζε. Απηό ην ζέκα έρεη κειεηεζεί ζε 

βάζνο από ηνλ Bandura (1977), ν νπνίνο δηαπίζησζε όηη ε απηό-

απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ηειηθνύ ρξήζηε επεξεάδεηαη από ηηο πεξηβαιινληηθέο 

ζπλζήθεο, ηνπο γλσζηηθνύο θαη πξνζσπηθνύο παξάγνληεο, θαζώο θαη από ηα 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά. Ζ απηνπεπνίζεζε ζηνπο ππνινγηζηέο είλαη κηα 

επέθηαζε ηεο απηό-απνηειεζκαηηθόηεηαο πνπ ζρεηίδεηαη εηδηθά κε ηε ρξήζε 

ππνινγηζηώλ. Ο Pajares (2002) ππνζηεξίδεη όηη ε απην-απνηειεζκαηηθόηεηα 

κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ πξνζπάζεηα γηα εξγαζία ελόο ρξήζηε, ηελ επηκνλή ηνπ, ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ, θαζώο θαη ην επίπεδν δπζθνιίαο πνπ ζα πξνζπαζήζεη ν ρξήζηεο 

λα επηηύρεη.  

 

H έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε από ηνλ Bandura (1977) έρεη ζπλδεζεί ζηελά 

κε ηα θαηνξζώκαηα ησλ επηδόζεσλ, ην επίπεδν ηεο πξνζπάζεηαο ησλ ηειηθώλ 

ρξεζηώλ θαζώο θαη κε ηελ επηκνλή πνπ έλα άηνκν είλαη πξόζπκν λα δαπαλήζεη ζε 

Behavioral Attribute( for the end-user developer) 

1. Απηνπεπνίζεζε-Self-Efficacy (or Computer Self-

Efficacy) 

2. Πξνζπκία γηα κάζεζε-Willingness To Learn (new 

tech, or to use new features) 

3. Αληίιεςε θηλδύλνπ-Risk-Perception 

4. Υξεζηκόηεηα-Usefulness Perception 

5. Δπθνιία ζηε ρξήζε-Ease of Use Perception 
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κηα εξγαζία. Δπεηδή ε αλάπηπμε ινγηζκηθνύ είλαη έλα δύζθνιν έξγν, έλα άηνκν κε 

ρακειή απηνπεπνίζεζε κπνξεί λα είλαη ιηγόηεξν πηζαλό λα επηκείλεη όηαλ κηα 

εξγαζία γίλεηαη πην απαηηεηηθή. (Blackwell et al. (2009)). 

 

Έηζη, όηαλ νη κε πξνγξακκαηηζηέο έρνπλ πςειή απην-απνηειεζκαηηθόηεηα 

ζηνπο ππνινγηζηέο, είλαη πνιύ πηζαλό λα αληηκεησπίζνπλ κε επηηπρία ηηο 

πξνθιήζεηο πνπ κπνξνύλ λα αληηκεησπίζνπλ θαηά ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε κία 

EUD εθαξκνγή. Δπίζεο, ε απην-απνηειεζκαηηθόηεηα ζηνπο ππνινγηζηέο έρεη 

απνδεηρζεί λα ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ απόδνζε ησλ ρξεζηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θαηάξηηζεο ησλ ππνινγηζηώλ θαη ζπλαθώλ εξγαζηώλ πιεξνθνξηθήο (Webster and 

Martocchio (1992)). Ζ απηνπεπνίζεζε πνπ έρεη ν ηειηθόο ρξήζηεο θαζώο 

πξνζπαζεί λα εμνηθεησζεί κε ηηο δπλαηόηεηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ 

κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ πξνζπκία ηνπ ζην λα ηηο κάζεη. 

 

ύκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ ράζκαηνο από ηνλ Lowenstein, έλαο ρξήζηεο πξέπεη 

λα θαηέρεη έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν εκπηζηνζύλεο, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα 

επηηύρεη έλα ρξήζηκν επίπεδν ηεο πεξηέξγεηάο ηνπ. Σν επίπεδν ηεο πεξηέξγεηαο ηνπ 

ρξήζηε ζα κπνξέζεη λα βειηηώζεη ηα επίπεδα ηεο εμεξεπλεηηθήο ηνπ ζπκπεξηθνξάο 

θαη ηεο πξνζπκίαο ηνπ λα κάζεη, θαη ελ ηέιεη λα απμήζεη ηελ απόδνζή ηνπ ζηε 

ρξήζε ελόο EUD ζπζηήκαηνο. (Burnett et al. (2011)) 

 

2.2.1.2 Αντύληψη κινδύνου-Risk-Perception 

 

Ζ αληίιεςε ηνπ θηλδύλνπ ελόο ηειηθνύ ρξήζηε εμεγείηαη ζηελ ζεσξία ηνπ 

Blackwell, ζρεηηθά κε ην Μνληέιν ηεο Δμέηαζεο ησλ Δπελδύζεσλ (Blackwell 

(2002)), όπνπ κε βάζε απηή ν ζπγθεθξηκέλνο παξάγνληαο κπνξεί λα επεξεάζεη ζε 

κεγάιν βαζκό ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ηειηθνύ ρξήζηε θαηά ηελ αμηνιόγεζε ηνπ 

θόζηνπο / νθέινπο ηνπ / ηεο. 

 

ύκθσλα κε ηελ νξνινγία ηνπ Blackwell (2002) , θίλδπλνο είλαη ε πηζαλόηεηα 

όηη νη επηπιένλ κειινληηθέο δαπάλεο ζα πξνθύςνπλ κε βάζε ην πνπ ν ρξήζηεο ζα 

επηιέμεη λα ζηξέςεη ηε πξνζνρή ηνπ. Ζ αληίιεςε ηνπ θηλδύλνπ δηαδξακαηίδεη 

ζεκαληηθό ξόιν ζηελ απόθαζε πνπ ιακβάλεη ν ρξήζηεο ζρεηηθά κε ην πόηε ζα 
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ρξεζηκνπνηήζεη ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο ηεο εθαξκνγήο (Beckwith and Burnett 

(2004)). 

 

Σν κνληέιν ησλ επελδύζεσλ ζρεηίδεηαη θαη κε άιιεο πεξηγξαθέο ζηξαηεγηθώλ 

γηα ηνπο ηειηθνύο ρξήζηεο, όπσο ηεο ιεγόκελεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Παξαδόμνπ ηνπ 

Δλεξγνύ ρξήζηε ησλ Carroll θαη Rosson (1987), ε νπνία πεξηγξάθεη ηνλ ηξόπν πνπ 

νη ρξήζηεο δηζηάδνπλ λα αλαζηείινπλ ηελ παξαγσγηθή ρξήζε ησλ κεζόδσλ (αιιά 

ίζσο ησλ αλαπνηειεζκαηηθώλ κεζόδσλ) πνπ ήδε έρνπλ κάζεη, θαη ηείλνπλ λα κελ 

ζπκκεηάζρνπλ ζηελ εθκάζεζε πεξαηηέξσ δεμηνηήησλ, αθόκε θαη αλ απηό ζα 

κπνξνύζε λα επηθέξεη καθξνπξόζεζκα νθέιε. 

 

Αθξηβώο όπσο πξνβιέπεη ην κνληέιν ησλ επελδύζεσλ, ε πςειή αληίιεςε ηνπ 

θηλδύλνπ ελόο ρξήζηε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά. Ζ 

αληίιεςε ηνπ θηλδύλνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ζε κεγάιν βαζκό ηε ζπκπεξηθνξά πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηνλ ππνινγηζηή (π.ρ. ηε πξνζπκία ηνπ ρξήζηε λα κάζεη), δεδνκέλνπ 

όηη θαζνξίδεη ηε ζπλνιηθή «εκπηζηνζύλε θαη αζθάιεηα», πνπ ν ηειηθόο ρξήζηεο 

αηζζάλεηαη, ελώ αιιειεπηδξά κε ην πεξηβάιινλ ηνπ ππνινγηζηή. 

 

Ζ ρακειή αληίιεςε ηνπ θηλδύλνπ έρεη απνδεηρζεί όηη ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ 

απόδνζε ηνπ ρξήζηε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θαζεθόλησλ ηνπ ζηνλ ππνινγηζηή. Ζ 

πςειή αληίιεςε ηνπ θηλδύλνπ θαζηζηά ηνπο ρξήζηεο ιηγόηεξν πηζαλό λα θάλνπλ 

ρξήζε ησλ άγλσζησλ ραξαθηεξηζηηθώλ (Beckwith et al. (2005)), εμαιείθνληαο έηζη 

ηηο πηζαλόηεηεο γηα κηα «πςειή απόδνζε» θαη γηα κηα επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ 

έξγνπ. Μία πςειή αληίιεςε ηνπ θηλδύλνπ κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα κία 

ζπκπεξηθνξά απνθπγήο ησλ ρξεζηώλ ( δειαδή δελ ρξεζηκνπνηνύλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ηνπο βνεζήζνπλ ζην έξγν ηνπο), ε νπνία ζα 

κπνξνύζε λα νδεγήζεη ζε κία ρακειόηεξε απόδνζε  ή ζε έλα πςειόηεξν θόζηνο 

(ζε ρξόλν) γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο (Beckwith and Burnett (2004)) . 

 

Γηα παξάδεηγκα, έλαο ρξήζηεο κπνξεί λα παξαηεξήζεη έλα άγλσζην αιιά  

ρξήζηκν ραξαθηεξηζηηθό ζην πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνύ, αιιά απηόο / απηή 

κπνξεί λα κελ ην δνθηκάζεη, αλ απηόο / απηή αληηιεθζεί έλα ζεκαληηθό θίλδπλν, 

όπσο είλαη ε ζεκαληηθή απώιεηα ρξόλνπ, πξνζπαζώληαο λα κάζεη ηε ιεηηνπξγία, 

ρσξίο θακία επηηπρία (Burnett et al.(2011)). 
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Ο θίλδπλνο κπνξεί λα νξηζηεί κε πνιινύο ηξόπνπο. Χζηόζν νξίδνπκε ηνλ 

θίλδπλν (κε κεηξήζηκν) σο έλαλ παξάγνληα πνπ απεηιεί θαη ην βαζηθό 

ραξαθηεξηζηηθό εδώ είλαη ε αβεβαηόηεηα. Υσξίο αβεβαηόηεηα δελ ππάξρεη 

θίλδπλνο. Καη ε αβεβαηόηεηα νδεγεί ζε δηζηαγκό. Ο δηζηαγκόο ηνπ ρξήζηε γηα λα 

θάλεη κηα ελέξγεηα ή ν δηζηαγκόο ηνπ γηα λα θάλεη κηα επηινγή αλάκεζα ζε δύν ή 

πεξηζζόηεξεο επηινγέο. ηελ εξγαζία απηή ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ όξν ηνπ 

«δηζηαγκνύ» γηα λα πεξηγξάςνπκε ηνλ θίλδπλν ησλ ρξεζηώλ ζε κία EUD 

εθαξκνγή, θαη ηα επίπεδα ηνπ δηζηαγκνύ ηνπο πνπ ζα ζπιιάβνπκε κέζσ ηεο 

ηερλνινγίαο eye tracking, ώζηε λα κεηξήζνπκε ηα επίπεδα ηεο αληίιεςεο ηνπ 

θηλδύλνπ. 

 

2.2.1.3 Ευκολύα ςτη χρόςη-Ease of Use Perception 

 

Ζ αληίιεςε ηεο επθνιίαο ζηε ρξήζε (PEOU) νξίδεηαη σο ν βαζκόο ζηνλ νπνίν 

έλα άηνκν πηζηεύεη όηη θαηά ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα είλαη απαιιαγκέλν από 

νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα (Davis (1989)). Ο ξόινο ηεο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα 

ηα θαζήθνληα ελόο EUD ζπζηήκαηνο θαη κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ απόδνζε ησλ 

ρξεζηώλ, όπσο αλαθέξζεθε ζε πνιιέο έξεπλεο (π.ρ. Beckwith et al. (2006);  

Beckwith et al. (2005);  Burnett (2009);  Burnett et al. (2008)). 

 

Ζ PEOU πνιιέο θνξέο επεξεάδεη ηελ αληίιεςε ηεο ρξεζηκόηεηαο (PU), θαη 

ζπγθεθξηκέλα ε PEOU εληζρύεη ηελ PP (Agarwal and Prasad (1999); Υνπ, Chau, 

Sheng, and Tam (1999); Venkatesh and Davis (1996)). Οη Venkatesh θαη Morris 

(2000) δηαπίζησζαλ όηη νη γπλαίθεο επεξεάδνληαη πεξηζζόηεξν από ηε PEOU 

πξνζπαζώληαο λα πξνζαξκνζηνύλ ζηε λέα ηερλνινγία, ελώ νη άλδξεο είλαη πην 

έληνλα επεξεαζκέλνη από ηε PU. 

Οη εξεπλεηέο, επίζεο, θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα όηη ε PEOU είλαη πην 

ζεκαληηθή γηα ηηο γπλαίθεο, δηόηη νη άληξεο ηείλνπλ λα είλαη πην εμνηθεησκέλνη σο 

πξνο ηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή (Kim (2010); Ong and Lai (2006); Venkatesh et al. 

(2003)). 
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2.2.1.4 Χρηςιμότητα-Usefulness Perception 

 

Ζ αληίιεςε ηεο ρξεζηκόηεηαο (PU) νξίδεηαη σο ν βαζκόο ζηνλ νπνίν έλα άηνκν 

πηζηεύεη όηη ε ρξήζε ελόο ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο ζα εληζρύζεη ηελ απόδνζή 

ηεο / ηνπ ζηελ εξγαζία ηεο / ηνπ (Davis (1989)). Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, νη 

Venkatesh θαη Morris (2000) δηαπίζησζαλ όηη νη γπλαίθεο επεξεάδνληαη 

πεξηζζόηεξν από ηε PEOU θαηά ηε δηάξθεηα πξνζαξκνγήο ηνπο ζηε λέα 

ηερλνινγία, ελώ νη άλδξεο είλαη πην έληνλα επεξεαζκέλνη από ηε PU. 

Μηα ηζρπξή επηξξνή ηεο PU ζρεηηθά κε ηηο επηδόζεηο ησλ ρξεζηώλ θαη άιισλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ αληίιεςεο (π.ρ. επηζπκία γηα πεξαηηέξσ εμεξεύλεζε) έρεη 

δηαπηζησζεί από πνιιέο κειέηεο (π.ρ. Lee (2008); Ong and Lai (2006) Σεξδή θαη 

Οηθνλνκίδεο (2011); Van Raaij and Schepers (2008)). Δπηπιένλ, πξνεγνύκελεο 

κειέηεο έρνπλ δείμεη κηα κέηξηα επίδξαζε ηνπ θύινπ ησλ ρξεζηώλ ζηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο ζρεηηθά κε ηελ αληίιεςε ηεο ρξεζηκόηεηαο (Ong and Lai 

(2006); Venkatesh and Morris (2000)). 

 

2.2.1.5 Προθυμύα για μϊθηςη-Willingness To Learn  

 

H πξνζπκία γηα κάζεζε είλαη έλα ζεκαληηθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο EUD 

ζπκπεξηθνξάο πνπ επεξεάδεη ηε ζπλνιηθή απόδνζε ησλ ηειηθώλ ρξεζηώλ, 

δεδνκέλνπ όηη απνθαιύπηεη ηελ δύλακε ηνπ θηλήηξνπ ελόο ρξήζηε, θαζνξίδεη ην 

κέγεζνο ηεο πξνζπάζεηαο πνπ θάλεη θαη ηηο πξννπηηθέο γηα ηε κειινληηθή βειηίσζε 

ησλ επηδόζεσλ ηνπ. Ζ πξνζπκία ζηελ εθκάζεζε είλαη ζεκαληηθή, δηόηη κπνξεί λα 

«πξνβιέςεη» ηελ πξνζπκία ηνπ ηειηθνύ ρξήζηε λα πξνζπαζήζεη, λα επηκείλεη, λα 

πεηξακαηηζηεί, θαζώο θαη λα πξνζπαζήζεη λα κειεηήζεη πώο ρξεζηκνπνηνύληαη νη 

λέεο δπλαηόηεηεο θαη ηερλνινγίεο ελόο EUD ζπζηήκαηνο (Burnett et al. (2010); 

Grigorenau et al. (2008)). 

 

Ζ πξνζπκία γηα κάζεζε είλαη κία από ηηο θπξηόηεξεο πηπρέο ησλ κειεηώλ 

ζρεηηθά κε ην θύιν ησλ ρξεζηώλ θαηά ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηνλ ππνινγηζηή. 

Πξνεγνύκελε έξεπλα δηαπίζησζε όηη νη γπλαίθεο ηείλνπλ λα έρνπλ ρακειόηεξα 

επίπεδα πξνζπκίαο ζην λα κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηα 
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ραξαθηεξηζηηθά θαηά ηελ εθπόλεζε ησλ εξγαζηώλ ηνπο ζε έλα EUD ζύζηεκα 

(Beckwith et al. (2005); Burnett et al. (2010); Grigorenau et al. (2008)). 

 

 

 2.3.  Τεχνολογία Οφθαλμικήσ Ιχνηλάτηςησ - Eye tracking  

 

     Ζ ηερλνινγία ηεο νθζαικηθήο ηρλειάηεζεο είλαη κία κεζνδνινγία, ε νπνία 

βνεζάεη ηνπο εξεπλεηέο λα παξαθνινπζήζνπλ ηηο θηλήζεηο ηνπ καηηνύ ελόο αηόκνπ. 

Μέζσ ηεο ρξήζεο απηήο ηεο ηερλνινγίαο κπνξνύκε λα εληνπίζνπκε αλά πάζα ζηηγκή 

πνπ εζηηάδνπλ νη ρξήζηεο, γηα πόζν ρξνληθό δηάζηεκα εζηηάδνπλ ζε έλα ζεκείν, θαζώο 

θαη ηε πνξεία πνπ αθνινπζνύλ ηα κάηηα ηνπο (Bergstrom and Shall (2014)). Ζ 

ηερλνινγία Eye Tracking έρεη εθαξκνζηεί ζε πνιινύο ηνκείο, όπσο ζηε Φπρνινγία θαη 

ζηε Νεπξνεπηζηήκε, ζηε Βηνκεραλία θαη ζηνπο Αλζξώπηλνπο παξάγνληεο, ζηελ 

Δκπνξία θαη ηε Γηαθήκηζε θαη ζηελ Δπηζηήκε ησλ Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ 

(Duchowski (2007)). Καζέλαο από απηνύο ηνπο ηνκείο πεξηιακβάλεη εμεηδηθεπκέλεο 

πεξηνρέο εθαξκνγήο ηεο ηερλνινγίαο Eye Tracking, όπσο απηόο ηεο Δπηζηήκεο 

Τπνινγηζηώλ γηα ηνλ νπνίν έρνπλ γίλεη έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ 

ηειηθώλ ρξεζηώλ κε ηα ζπζηήκαηα ζπλεξγαζίαο όζν θαη κε ηα δηαδξαζηηθά 

ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα. Ζ παξνύζα εξγαζία αλαθέξεηαη ζηνλ παξαπάλσ ηνκέα γηα 

απηό ζα δνζεί κεγαιύηεξε έκθαζε ηόζν γηα ηηο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζε απηόλ όζν 

θαη ζηνλ εμνπιηζκό πνπ ζεσξείηαη θαηάιιεινο γηα ηέηνηνπ είδνπο πεηξάκαηα. ηε δηθή 

καο πεξίπησζε καο ελδηαθέξεη λα εμεηάζνπκε θαηά πόζν κπνξεί λα ζπκβάιιεη ν eye 

tracker ζηελ έθβαζε ζπκπεξαζκάησλ γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ηειηθώλ ρξεζηώλ θαηά 

ηε δηάξθεηα αιιειεπίδξαζήο ηνπο κε ηα ζπζηήκαηα αλάπηπμεο εθαξκνγώλ. 

     

    2.3.1. Τρόποσ λειτουργίασ τησ τεχνολογίασ Eye Tracking 

 

 Πξνηνύ αλαθεξζνύκε ζε πξόζθαηεο έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε 

δηαθόξνπο ηνκείο κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηεο ηερλνινγίαο Eye Tracking, ζα ήηαλ ρξήζηκν 

λα πινπνηεζεί κία παξνπζίαζε ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο απηήο ηεο ηερλνινγίαο. Γηα ηελ 

εθαξκνγή ινηπόλ ηεο ηερλνινγίαο eye tracking ζε κία έξεπλα ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε 

ύπαξμε ελόο θαηάιιεινπ εμνπιηζκνύ, αλαιόγσο κε ηε θύζε ηεο έξεπλαο, ν νπνίνο 
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νλνκάδεηαη eye tracker θαη βνεζάεη ηνπο εξεπλεηέο λα παξαηεξήζνπλ ηε ζέζε ηνπ 

καηηνύ ώζηε λα θαηαιάβνπλ πνπ θνηηάεη ν ηειηθόο ρξήζηεο (Bergstrom and Shall  

(2014)). ηελ παξαθάησ εηθόλα παξνπζηάδεηαη ν ζπκκεηέρσλ ρξεζηκνπνηώληαο έλαλ 

ππνινγηζηή εμνπιηζκέλν κε ηε ζπζθεπή eye tracker (ζπγθεθξηκέλα ηεο εηαηξείαο Tobii, 

γηα ηελ νπνία ζα αλαθεξζνύκε πεξαηηέξσ θαη παξαθάησ). 

 

 

Εικόνα 1-Συμμετζχοντασ χρθςιμοποιϊντασ ζναν υπολογιςτι εξοπλιςμζνο με τθ ςυςκευι eye tracker (Πθγι: Tobii 
Pro) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

    Οη πην ζύγρξνλνη eye trackers βαζίδνληαη ζε κία κέζνδν πνπ νλνκάδεηαη 

αληαλάθιαζε ηνπ θεξαηνεηδνύο γηα λα εληνπίζνπλ θαη λα αθνινπζήζνπλ ηε ζέζε ηνπ 

καηηνύ ελόο ζπκκεηέρνληα θαζώο θηλείηαη. ύκθσλα κε ηε κέζνδν απηή 

ρξεζηκνπνηείηαη κία πεγή θσηόο ώζηε λα θσηίζεη ην κάηη, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα 

πξνθαιεί κία αληαλάθιαζε πνπ αληρλεύεηαη από κηα θάκεξα πςειήο αλάιπζεο. Ζ 

εηθόλα πνπ ζπιιακβάλεηαη από ηε θάκεξα ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζπλέρεηα γηα λα 

πξνζδηνξίζεη ηελ αληαλάθιαζε ηεο πεγήο θσηόο πάλσ ζηνλ θεξαηνεηδή θαη ζηε θόξε 

ηνπ καηηνύ, όπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα ηεο παξαθάησ εηθόλαο. Καηόπηλ 

εθαξκόδνληαη πξνεγκέλνη αιγόξηζκνη επεμεξγαζίαο εηθόλαο ώζηε λα θαζνξίζνπλ ηε 

ζέζε ησλ καηηώλ θαη ην ζεκείν εζηίαζεο ηνπ ρξήζηε-calibration. (Bergstrom and Shall 

(2014)). 
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Εικόνα 2-Εννοιολογικι απεικόνιςθ του τρόπου λειτουργίασ ενόσ eye tracker (Πθγι: Bojko(2013)) 

 

2.3.2  Κύριεσ κατηγορίεσ eye tracker και παραδείγματα περιοχών εφαρμογήσ τουσ 

 

Παξαθάησ αμίδεη λα αλαθεξζνύκε ζηνπο θπξηόηεξνπο ηύπνπο ηνπ eye tracker δηόηη 

ζηε παξνύζα εξγαζία ζα ρξεζηκνπνηεζεί ν θαηάιιεινο εμνπιηζκόο γηα ηε θύζε ηνπ 

πεηξάκαηνο πνπ ζα αθνινπζήζεη ζηε ζπλέρεηα. Παξάιιεια ζα αλαθεξζνύκε θαη ζε 

πνηνπο ηνκείο εθαξκόδεηαη ν θάζε eye tracker, ην νπνίν ζα καο βνεζήζεη ζηε ζπλέρεηα 

λα επηιέμνπκε ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκό γηα ην πείξακά καο. Θα πξέπεη λα 

βεβαησζνύκε όηη ν eye tracker πνπ ζα επηιέμνπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε είλαη ν 

θαηάιιεινο όρη κόλν γηα ην ηη επηζπκνύκε λα εμεηάζνπκε αιιά θαη γηα ην ηόπν πνπ 

επηιέμακε λα δηεμαρζεί ην πείξακα, γηα ην αλ θαιύπηεη ηνπο εξεπλεηηθνύο ζηόρνπο πνπ 

ζέζακε θαζώο θαη γηα ην αλ θξίλεηαη θαηάιιεινο γηα ην είδνο ησλ ζπκκεηερόλησλ πνπ 

ζα θιεζνύλ ζην πείξακα (Bojko (2013)). 

Οη θπξηόηεξνη ηύπνη eye tracker ινηπόλ είλαη νη απνκαθξπζκέλνη (remote) από ην 

ζπκκεηέρνληα νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνύλ ηε κέζνδν ηεο αληαλάθιαζεο ηνπ θεξαηνεηδνύο, 

όπσο αλαθέξακε θαη πξνεγνπκέλσο, θαη απηνί πνπ κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ ζην 

θεθάιη ηνπ ζπκκεηέρνληα (wearable).  
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ηηο παξαθάησ εηθόλεο παξνπζηάδνληαη παξαδείγκαηα από ηνπο απνκαθξπζκέλνπο 

eye trackers θαη από απηνύο πνπ κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ ζην θεθάιη ηνπ ρξήζηε. 

ηηο εηθόλεο 3,4 θαη 5 παξνπζηάδνληαη νξηζκέλα παξαδείγκαηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ηύπνπ eye tracker θαζώο θαη ζηα πεδία ζηα νπνία ζεσξείηαη θαηάιιεινο γηα λα 

εθαξκνζηεί, κεξηθά από ηα νπνία όπσο θαίλεηαη είλαη: ζηελ αλάγλσζε νδεγηώλ γηα ηε 

ρξήζε κηαο ζπζθεπήο θαη ζην κάξθεηηλγθ. 

 

         Εικόνα 3-Head eye tracker1 (Πθγι: Bojko (2013))   Εικόνα 4-Head eye tracker2 (Πθγι: Bojko (2013)) 

 

  

          Εικόνα 5-Head eye tracker 3 (Πθγι: Bojko (2013)) 

        

       ηηο εηθόλεο 6, 7 θαη 8 παξνπζηάδνληαη νξηζκέλα παξαδείγκαηα από ηνπο 

απνκαθξπζκέλνπο eye trackers από ηνπο ρξήζηεο θαη νξηζκέλεο από ηηο πεξηνρέο 

εθαξκνγήο ηνπο, όπσο είλαη: ζηελ αλάγλσζε απνηειεζκάησλ κηαο αλαδήηεζεο ζην 

δηαδίθηπν, ζηελ επρξεζηία κηαο ηζηνζειίδαο θαη ζηε ςπραγσγία. 
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Εικόνα 6-Remote eye tracker1 (Πθγι: Bojko (2013))   Εικόνα 7-Remote eye tracker2 (Πθγι: Bojko (2013))    

 

Εικόνα 8-Remote eye tracker3 (Πθγι: Bojko (2013))    

 

      Ζ θύξηα δηαθνξά κεηαμύ ησλ δύν ηύπσλ eye tracker είλαη ε ζέζε ηνπ εμνπιηζκνύ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαθνινύζεζεο. ηε κία πεξίπησζε ν εμνπιηζκόο ζα πξέπεη λα 

ηνπνζεηείηαη ζην θεθάιη ηνπ ρξήζηε ώζηε λα έρεη άκεζε επαθή κε ηηο θηλήζεηο ηνπ 

καηηνύ ηνπ θαη ζηελ άιιε πεξίπησζε ν εμνπιηζκόο ηνπνζεηείηαη ζε κία ζηαζεξή ζέζε 

ρσξίο θακία επαθή κπξνζηά από ηνλ ζπκκεηέρνληα (Bojko (2013)).  

 

     ε γεληθέο γξακκέο πάλησο ηζρύεη όηη ζηηο πεξηζζόηεξεο έξεπλεο πξνηηκάηαη ν 

απνκαθξπζκέλνο eye tracker δηόηη καο παξέρεη θαιύηεξν επηζηεκνληθό έιεγρν θαη κία 

πην απνηειεζκαηηθή αλάιπζε δεδνκέλσλ (Bojko (2013)). Έηζη, ελώ ζα κπνξνύζακε γηα 

παξάδεηγκα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε έλαλ wearable eye tracker γηα λα δνθηκάζεη ηελ 

ρξεζηηθόηεηα κηα ηζηνζειίδαο, έλαο απνκαθξπζκέλνο eye tracker ζα καο δηεπθόιπλε 

πεξηζζόηεξν ιόγσ ηεο απηνκαηνπνηεκέλεο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ.   
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    Αληηζέησο, εάλ ν ζηόρνο καο ήηαλ γηα παξάδεηγκα λα εμεηάζνπκε ηε ρξεζηηθόηεηα 

ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο ηνπνζέηεζεο ηεο ζήκαλζεο ζε έλα αεξνδξόκην ή ζε έλα 

ζηδεξνδξνκηθό ζηαζκό, ε θαιύηεξε επηινγή ζα ήηαλ ν wearable eye tracker θαη απηό 

δηόηη νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα κεηαθηλνύληαη ηξηγύξσ (Bojko (2013)). ηε 

παξνύζα εξγαζία ιόγσ ηνπ όηη επηζπκνύκε λα εμεηάζνπκε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

ρξεζηώλ ζε έλα εξγαιείν αλάπηπμεο εθαξκνγώλ, ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ 

εμνπιηζκνύ είλαη πην μεθάζαξε. Γηα απηό θαη αξγόηεξα ζα δνζεί έκθαζε ζηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηηο δπλαηόηεηεο απηνύ ηνπ εμνπιηζκνύ.   

 

2.3.3 Παραδείγματα ερευνών με τη χρήςη τησ τεχνολογίασ eye tracking 

 

    Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο ζα πξαγκαηνπνηήζνπκε ζε απηό ην ζεκείν κηα 

κηθξή αλαζθόπεζε ησλ δηαθόξσλ εξεπλώλ πνπ έρνπλ γίλεη ζε δηάθνξνπο ηνκείο αιιά 

θαη ην πώο βνήζεζε ε ηερλνινγία eye tracking ζηελ έθβαζε ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ. 

 

 Μειέηε θαηαλόεζεο ησλ UML δηαγξακκάησλ από ηνπο ρξήζηεο κέζσ Eye 

Tracking. 

 

       ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε πξνζπάζεηα ζην λα δηαπηζησζεί θαηά 

πόζνλ νη ρξήζηεο κπνξνύλ λα θαηαλνήζνπλ ην ζρεδηαζκό ελόο UML δηαγξάκκαηνο 

κέζσ ηεο ρξήζεο ελόο εμνπιηζκνύ eye tracker. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη ππήξραλ 

δηαθπκάλζεηο ζηηο θηλήζεηο ησλ καηηώλ ησλ ζπκκεηερόλησλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ζρεδίαζεο ησλ δηαγξακκάησλ UML, αλάινγα κε ηελ εκπεηξία ηνπο ζηε UML αιιά θαη 

κε ηελ ηθαλόηεηά ηνπο ζηε ζρεδίαζε ινγηζκηθνύ. Παξαηεξήζεθε όηη ηα εξγαιεία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο UML δηαγξακκάησλ πνπ δηέζεηαλ παξαπάλσ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ηελ ππνβνήζεζε ζην ζρεδηαζκό, βξέζεθαλ λα είλαη πην απνηειεζκαηηθά θαη πην 

θαηαλνεηά γηα ηελ νξζόηεξε εθηέιεζε ελόο έξγνπ από ηνπο ζπκκεηέρνληεο (Yusuf, 

Kagdi and Maletic (2007)) . 

 

 Παξαθνινύζεζε επίδξαζεο ζρεδηαζκνύ ησλ κελνύ ζην δηαδίθηπν ζηελ 

επίδνζε θαη ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηώλ κέζσ eye tracking 
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  ηα πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζηεξηαθήο κειέηεο έιαβαλ κέξνο 120 

ζπκκεηέρνληεο. ηόρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ήηαλ λα κειεηήζνπλ κέζσ ηνπ eye 

tracking ηελ απόδνζε θαη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ρξεζηκνπνηώληαο γηα ηελ 

πινήγεζή ηνπο ζηηο ηζηνζειίδεο θαη ην θάζεην αιιά θαη ην δπλακηθό κελνύ. Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη κε ηελ επηινγή ησλ θάζεησλ κελνύ νη ρξήζηεο ρξεηάζηεθε λα 

εζηηάζνπλ ιηγόηεξν (less eye fixations) θαη έηζη ε πινήγεζή ηνπο ζηε ζειίδα ήηαλ 

γξεγνξόηεξε θαη απνδνηηθόηεξε, ζε αληίζεζε κε ηα δπλακηθά κελνύ πνπ νξηζκέλεο 

επηινγέο είλαη θξπκκέλεο θαη ελεξγνπνηνύληαη κε επηπιένλ θιηθ ηνπ πνληηθηνύ 

(Leuthold, Schmutz and Bargas-Avila (2010)). 

 

 Υξήζε ηεο ηερλνινγίαο eye/head tracking κε ζθνπό ηε βειηίσζε ηεο 

αιιειεπίδξαζεο αλζξώπνπ ππνινγηζηή (HCI) κε ηηο εθαξκνγέο ζε iPad 

    

Αμίδεη λα αλαθεξζνύκε ζε κία ζρεηηθά πξόζθαηε θαη ελδηαθέξνλ έξεπλα ζην ρώξν 

ηεο αιιειεπίδξαζεο αλζξώπνπ ππνινγηζηή εθόζνλ απνηειεί έλα από ηα ζέκαηα ηνπ 

εξεπλεηηθνύ πεδίνπ ηεο Αλάπηπμεο πξνγξακκάησλ από ηειηθνύ ρξήζηεο. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πινπνηήζεθε κε ζθνπό λα βειηησζεί ν ηνκέαο HCI θπξίσο γηα ηα 

άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη γηα απηό παξνπζηάδεηαη κία ελαιιαθηηθή κνξθή 

αιιειεπίδξαζεο θαηά ηελ νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ε κπξνζηηλή θάκεξα ηνπ iPad ζε 

ζπλδπαζκό κε ηελ ηερλνινγία eye/head tracking. Πην αλαιπηηθά, ζηελ έξεπλα έιαβαλ 

κέξνο 22 ρξήζηεο, δηαθνξεηηθώλ ειηθηώλ θαη ραξαθηεξηζηηθώλ (ζθνύξα ή 

αλνηρηόρξσκα κάηηα, κε ή ρσξίο γπαιηά) ν θαζέλαο θαη ρξεζηκνπνηήζεθε κία εθαξκνγή 

αλίρλεπζεο καηηώλ παξάιιεια κε ηε ρξήζε ηεο ζπζθεπήο iPad. θνπόο ήηαλ ε 

αμηνιόγεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ ρξήζηε κε ηε ζπζθεπή κέζσ απηήο ηεο ηερληθήο. 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη ε εθαξκνγή αλίρλεπζεο καηηώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

ζηελ έξεπλα ζεσξείηαη θαηάιιειε ζηελ αλίρλεπζε ηνπ πξνζώπνπ ελόο ρξήζηε ζην 

100% ησλ πεξηπηώζεσλ, ζε αληίζεζε κε ηελ αλίρλεπζε ησλ καηηώλ θαη ηεο θόξεο, όπνπ 

ιόγσ παξεκβνιώλ (θσο θαη ζθηά) ζεσξήζεθε ιηγόηεξν απνηειεζκαηηθή (Lopez-

Basterretxea, Mendez-Zorrilla and Garcia-Zapirain (2015)     

 

 Δθηίκεζε γλσζηηθνύ θνξηίνπ κε ρξήζε απνκαθξπζκέλεο παξαθνινύζεζεο 

ησλ καηηώλ ζε πξνζνκνησηή νδήγεζεο 
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         Με αθνξκή απηή ηελ έξεπλα καο δίλεηαη ε επθαηξία λα αλαθεξζνύκε ζηελ 

ζεκαζηνινγηθή έλλνηα ηνπ γλσζηηθνύ θνξηίνπ (cognitive load) ην νπνίν ζπλήζσο 

νξίδεηαη σο ε ζρέζε κεηαμύ ησλ γλσζηηθώλ απαηηήζεσλ πνπ απαηηεί κία εξγαζία από 

ηνλ ρξήζηε θαη ησλ γλσζηηθώλ πόξσλ ηνπ ρξήζηε. Όζν πςειόηεξν είλαη ην γλσζηηθό 

θνξηίν ηνπ ρξήζηε, ηόζν κεγαιύηεξε είλαη ε πηζαλόηεηα ν ρξήζηεο λα κελ 

νινθιεξώζεη κηα ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ρσξίο έλα ζθάικα. Σν γλσζηηθό θνξηίν 

κπνξεί λα εθηηκεζεί κε βάζε ηα κέηξα απόδνζεο ησλ ρξεζηώλ, ηα θπζηνινγηθά θαη ηα 

ππνθεηκεληθά κέηξα ζε έλα πείξακα (Wickens (2002)). 

 

           ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ε εθηίκεζε ηνπ γλσζηηθνύ 

θνξηίνπ ησλ νδεγώλ κε βάζε ηηο κεηξήζεηο ηνπ κεγέζνπο ηεο θόξεο ηνπ καηηνύ από 

έλαλ απνκαθξπζκέλν eye tracker. Τινπνηήζεθαλ δεύγε πεηξακάησλ, εθ ησλ νπνίσλ 

θάπνηα ήηαλ ζε κνξθή πξνθνξηθνύ δηαιόγνπ θαη ζε άιια ρξεζηκνπνηήζεθε έλαο 

πξνζνκνησηήο. ην ηέινο έγηλε ζύγθξηζε ησλ εθηηκήζεσλ ηνπ γλσζηηθνύ θνξηίνπ κε 

βάζε ηα θπζηνινγηθά δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ από ηηο δηαθπκάλζεηο ηεο θόξεο ηνπ 

νθζαικνύ θαη ησλ δεδνκέλσλ απόδνζεο ησλ νδεγώλ. Σα θπζηνινγηθά κέηξα θαη ηα 

κέηξα απόδνζεο παξνπζίαζαλ πςειή αληηζηνηρία κεηαμύ ηνπο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη 

όηη ε απνκαθξπζκέλε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο eye tracking κπνξεί λα παξέρεη κία 

αμηόπηζηε εθηίκεζε ηνπ γλσζηηθνύ θνξηίνπ ζηελ νδήγεζε, εηδηθά ζε πξνζνκνησηέο 

(Palinko et al. (2010)). 

 

2.3.4 Μετρικέσ Eye tracker 

 

Γηα λα κπνξέζνπκε λα εμεηάζνπκε ηνπο παξάγνληεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ηειηθώλ 

ρξεζηώλ ζε έλα ζύζηεκα αλάπηπμεο εθαξκνγώλ ζα πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα 

αλαθεξζνύκε ζηηο έλλνηεο ησλ κεηξηθώλ ηεο ηερλνινγίαο eye tracking.  

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα θάζε θαηεγνξία κεηξηθώλ ζα γίλεηαη κία πεξαηηέξσ 

αλάιπζε ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκό θαη ηε ρξεζηκόηεηα ηνπο, θαη ζηε ζπλέρεηα ζην 

θνκκάηη ηεο κεζνδνινγίαο ζα παξνπζηάδεηαη ζε πίλαθεο ην ηη κπνξνύλ λα ππνινγίζνπλ 

ζε έλα πείξακα. Απηό ζα καο βνεζήζεη αξγόηεξα ζην λα κπνξέζνπκε λα ζπζρεηίζνπκε 

απηέο ηηο κεηξηθέο κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ηειηθώλ ρξεζηώλ. 
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2.3.4.1 Fixation ( Εςτύαςη )  

 

             Fixation (Δζηίαζε) ζηελ επηζηήκε ηνπ Eye tracking ζεκαίλεη ε παξακνλή 

ηνπ καηηνύ ηνπ ρξήζηε ζε κία ζπγθεθξηκέλε κηθξή πεξηνρή θαζώο ιακβάλεη ή 

επεμεξγάδεηαη κία πιεξνθνξία (Poole and Ball (2005)). Γηα παξάδεηγκα όηαλ 

ζα πξέπεη λα εμεηάζνπκε ηελ πεξηήγεζε ελόο ρξήζηε ζε κία ηζηνζειίδα, ε 

κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα fixation ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ππνδειώλεη ην 

απμεκέλν ελδηαθέξνλ ηνπ ρξήζηε ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ή αθόκε θαη ηε 

δπζθνιία θαηαλόεζεο θαη θσδηθνπνίεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο 

(Jacob and Kam(2003)). Ζ δηάξθεηα ηνπ fixation ζπλδέεηαη επίζεο κε ηνλ 

ρξόλν επεμεξγαζίαο ζην αληηθείκελν εζηίαζεο. Δίλαη επξέσο απνδεθηό όηη ε 

θαηαλόεζε ελόο αληηθεηκέλνπ ζπλδέεηαη κε ζύληνκα fixations παξά κε δηαξθή 

(Chounta and Avouris (2010)). 

 

                 ηνλ παξαθάησ πίλαθα βιέπνπκε κεηξηθέο πνπ πξνθύπηνπλ από ηα fixations, 

ηη ππνινγίδνπλ θαη ηνλ νξηζκό ηνπο. 

 

Πίνακασ 2 Οριςμόσ μετρικϊν eye tracking-Fixations 

Μεηξηθή Ση ππνινγίδεη 

1. πλνιηθόο αξηζκόο fixations 

(Number of fixations overall) 

O ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ ζεκείσλ εζηίαζεο ηνπ 

ρξήζηε θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ task. 

Πεξηζζόηεξα fixations ππνδειώλνπλ ιηγόηεξν 

απνδνηηθή αλαδήηεζε.  

(Rayner et al. (2012)) 

2. Γηάξθεηα fixation (Fixation 

duration) 

Απμεκέλε δηάξθεηα ππνδεηθλύεη δπζθνιία 

εμαγσγήο πιεξνθνξηώλ ή όηη έλα ζεκείν 

παξνπζηάδεη 

πεξηζζόηεξν ελδηαθέξνλ από ηα ππόινηπα. 

(Chounta and Avouris (2010)) 
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3. Μέζε δηάξθεηα εζηίαζεο (Average 

fixation duration) 

 

Γεληθά ηζρύεη όηη κεγαιύηεξεο δηάξθεηαο θαηά 

κέζν όξν fixations ζεκαίλεη όηη ν ρξήζηεο 

θαηαβάιεη πεξηζζόηεξε πξνζπάζεηα λα εμάγεη 

πιεξνθνξίεο. ύκθσλα κε ηνλ Bojko (2013, 

ζ.135), « ν κέζνο όξνο δηάξθεηαο εζηίαζεο 

θπκαίλεηαη από 200 – 250 ms γηα ηελ αλάγλσζε 

θαη από 280 – 330 ms γηα ηηο εηθόλεο. 

Υξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο σο εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή όηαλ έρνπκε λα ζπγθξίλνπκε έλα 

εξέζηζκα κε πνιιέο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα 

θαηαλνεζνύλ, γηα παξάδεηγκα δηάθνξνη ηύπνη 

ηζηνζειίδσλ ελεκέξσζεο. (Bojko (2013)) 

4. Αξηζκόο fixations ζε κηα πεξηνρή 

ελδηαθέξνληνο (Fixations per AOI) 

 

 

Πεξηζζόηεξα fixations ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

πεξηνρή ππνδειώλνπλ όηη ε πεξηνρή είλαη πην 

ελδηαθέξνπζα, αμηνπξόζεθηε θαη ζεκαληηθή γηα 

ηνλ ρξήζηε. (Bojko (2013)) 

5. Υξόλνο πξώηνπ fixation (Time to 

first fixation on AOI) ζε κηα 

πεξηνρή ελδηαθέξνληνο 

Απηή ε κεηξηθή ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ έρεη 

ζεκαζία ην πόζν γξήγνξα παξαηεξήζεθε κία 

πεξηνρή από ην ζπκκεηέρνληα θαη είλαη ζηελά 

ζπλδεδεκέλε κε ηελ επόκελε κεηξηθή. Χζηόζν, 

όηαλ κηιάκε γηα ρξόλν δελ ρξεηάδεηαη λα 

εμεγήζνπκε ηη αληηπξνζσπεύεη κηα εζηίαζε θαη 

πσο νξίζηεθε ζηε κειέηε. Παξόκνηα κε ην 

επόκελν κέηξν ζα πξέπεη πάληα λα ζπιιέγνπκε 

θαη λα αλαθέξνπκε απηή ηε κεηξηθή θαη κε ην 

πνζνζηό ησλ ζπκκεηερόλησλ πνπ εζηίαδαλ ζηελ 

πεξηνρή. (Bojko (2013)) 
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6. Number of fixations prior to first 

fixation on a target (Αξηζκόο 

fixations πξηλ ην πξώην fixation ζε 

έλα ζηόρν) 

 

Γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο παξαηεξεηηθόηεηαο κηαο 

πεξηνρήο ζε κηα εθαξκνγή, κπνξνύκε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ αξηζκό ησλ εζηηάζεσλ 

πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν ηειηθόο ρξήζηεο, πξνηνύ 

λα εληνπίζεη ηελ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο (γηα 

παξάδεηγκα κία θξίζηκε εξώηεζε). Όπσο θαη 

ζηε πξνεγνύκελε κεηξηθή έηζη θαη ζε απηή αλ 

απνθαζίζνπκε λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπκε ζα 

πξέπεη λα αλαθέξνπκε θαη ην πνζνζηό ησλ 

ζπκκεηερόλησλ πνπ εζηίαζαλ ζηε πεξηνρή, δηόηη 

ηα απνηειέζκαηά καο ζα ζεσξεζνύλ 

παξαπιαλεηηθά. Γηα παξάδεηγκα, «νη 

πεξηζζόηεξνη ζπκκεηέρνληεο εζηίαζαλ ζε έλα 

πξνηόλ (ην 70%). Σνπο πήξε θαηά κέζν όξν 10 

εζηηάζεηο πξηλ ην εληνπίζνπλ.» (Bojko (2013)) 

                                     

7. Πνζνζηό  ζπκκεηερόλησλ πνπ 

εζηηάδνπλ ζε κία πεξηνρή 

ελδηαθέξνληνο (Percentage of 

participants fixating an AOI) 

 

 

Δάλ έλα κηθξό πνζνζηό ησλ ζπκκεηερόλησλ  

εζηηάδεη ζε κία πεξηνρή ζεκαληηθή γηα κία 

εθαξκνγή, απηό κπνξεί λα ζεκαίλεη όηη ίζσο 

ρξεηαζηεί λα κεηαθηλεζεί ή λα ππνγξακκηζηεί 

(highlighted). (Chounta and Avouris (2010)) 

 

8. Total dwell (total time spent 

inside the AOI) time on AOI 

(πλνιηθόο ρξόλνο παξακνλήο 

ρξήζηε ζε κία πεξηνρή 

ελδηαθέξνληνο) 

 

 

 

 

 

 

Σν άζξνηζκα όισλ ησλ fixation duration κέζα ζε 

κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Γειαδή, ν ρξόλνο 

παξακνλήο ηνπ ρξήζηε ζε έλα ζηόρν από ηε 

ζηηγκή πνπ εηζήιζε ζε απηόλ κέρξη ηε ζηηγκή 

πνπ απνρώξεζε, πξνζζέηνληαο όιεο  ηηο 

δηάξθεηεο εζηίαζεο ζηνλ ζηόρν. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

κεηξηθή ζεσξείηαη πην αμηόπηζηε ζε ζύγθξηζε κε 

ηνλ αξηζκό εζηηάζεσλ ζε έλα ζηόρν γηα ηα 

απνηειέζκαηα ελόο πεηξάκαηνο. (Bojko (2013)) 
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9. Percentage of time spent on a 

targent (Πνζνζηό ρξόλνπ 

παξακνλήο ρξεζηώλ ζε έλα 

ζηόρν) 

 

Δάλ ν ρξόλνο έθζεζεο ζε έλα εξέζηζκα ήηαλ 

δηαθνξεηηθόο γηα όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο , 

ηόηε ην πνζνζηό ηνπ ρξόλνπ πνπ δαπαλήζεθε 

ίζσο λα είλαη έλα θαιύηεξν κέηξν από ηνλ 

απόιπην ρξόλν παξακνλήο. Γηα ηνλ ππνινγηζκό 

απηήο ηεο κεηξηθήο ρξεηαδόκαζηε ην ζπλνιηθό 

ρξόλν παξακνλήο ζε έλα ζηόρν (π.ρ. κία επηινγή 

ζηελ αξρηθή ζειίδα) θαη ην ζπλνιηθό ρξόλν 

παξακνλήο ζην εξέζηζκα (π.ρ. ε αξρηθή ζειίδα). 

ηα απνηειέζκαηα ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη 

θαη νη δύν αξηζκνί, γηα παξάδεηγκα « από ην 

ζπλνιηθό ρξόλν πνπ νη ζπκκεηέρνληεο 

δαπάλεζαλ θνηηάδνληαο ζηελ αξρηθή ζειίδα (8,2 

seconds), ην 11% απηνύ ηνπ ρξόλνπ δαπαλήζεθε 

( 0,9 seconds) γηα έλα πξντόλ.» (Bojko (2013)) 

 

10. Υσξηθή ππθλόηεηα fixations 

(Fixation spatial density) 

Σα fixations πνπ είλαη ζπγθεληξσκέλα ζε κηα 

κηθξή πεξηνρή ππνδειώλνπλ ζπγθεληξσκέλε θαη 

απνηειεζκαηηθή αλαδήηεζε. Δλώ κνηξαζκέλα 

fixations ππνδειώλνπλ κε απνηειεζκαηηθή θαη 

δηαρπκέλε αλαδήηεζε. 

(Poole and Ball (2005)) 

 

11. Αξηζκόο fixations ζε κηα 

πεξηνρή ελδηαθέξνληνο θαη 

πξνζαξκνζκέλνο γηα 

ζπγθεθξηκέλν κέγεζνο θεηκέλνπ 

(Fixations / ΑΟΗ and adjusted 

for text length) 

Δμεηδηθεπκέλν γηα AOI πνπ πεξηιακβάλνπλ κόλν 

θείκελα, όπνπ παίξλνπκε ην κέζν όξν ησλ 

fixations αλά ιέμεσλ θεηκέλνπ θαη πξέπεη λα 

μερσξίζνπκε αλ ηα πεξηζζόηεξα fixations 

ζπκβαίλνπλ ιόγσ πνιιώλ ιέμεσλ ή ιόγσ 

δπζθνιίαο αλαγλώξηζεο ελόο ζπγθεθξηκέλνπ 

αληηθεηκέλνπ. (Rayner et al. (2012)) 
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12.  Number of gaze visits to target 

before target selection (Αξηζκόο 

επηζθέςεσλ ηνπ βιέκκαηνο ζε 

έλα ζηόρν πξηλ ηελ επηινγή ηνπ 

από ην ρξήζηε)  

 

Έλαο ζηόρνο γηα λα ζεσξεζεί εύθνια 

αλαγλσξίζηκνο από ηνλ ηειηθό ρξήζηε ζα πξέπεη 

λα επηιεγεί κε ηε πξώηε εζηίαζε θαη όρη κεηά 

από πνιιαπιέο λέεο επηζθέςεηο. Γηα παξάδεηγκα, 

ζηελ Δηθόλα 1 ν ρξήζηεο επηζθέθζεθε ην ζηόρν 

δύν θνξέο πξνηνύ λα θάλεη θιηθ ζε απηόλ. Ζ 

πξώηε επίζθεςε απνηειείηαη από έλα fixation 

(10) θαη ε δεύηεξε επίζθεςε από δύν fixations 

(13 θαη 14). (Bojko (2013)) 

13. Time from first fixation on 

target to target selection 

(Γηάζηεκα κεηαμύ ηνπ πξώηνπ 

fixation ζε έλα ζηόρν θαη ηεο 

επηινγήο ηνπ ζηόρνπ) 

Ο ρξόλνο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα εζηηαζηεί έλαο 

ζηόρνο γηα πξώηε θνξά από ην ρξήζηε κέρξηο 

όηνπ ηειηθά λα ηνλ επηιέμεη, κπνξεί λα πνηθίιεη. 

Χζηόζν, εάλ ε δηάξθεηα πνπ κεζνιαβεί κεηαμύ 

απηώλ ησλ δύν ρξνληθώλ ζηηγκώλ είλαη κηθξή, 

ππνδειώλεη όηη ν ζηόρνο είλαη νπζηαζηηθόο. 

(Bojko (2013)) 

 

 

 

Εικόνα 9-Οι κουκκίδεσ που εμφανίηονται ςτο παρακάτω κείμενο είναι τα fixations (Πθγι: Deposit photos) 
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2.3.4.2 Saccades (Σακκαδικϋσ κινόςεισ) 

 

Saccade είλαη ε γξήγνξε θίλεζε ηνπ καηηνύ αλάκεζα ζε δπν δηαδνρηθά fixations. 

Καηά ηε δηάξθεηά ηνπ δελ ιακβάλεη ρώξα θακηά θσδηθνπνίεζε, νπόηε δελ κπνξνύλ λα 

καο δώζνπλ πιεξνθνξία γηα ηελ πνιππινθόηεηα ή γηα ην πόζν μερσξίδεη έλα 

αληηθείκελν. Χζηόζν, ηα επαλαιακβαλόκελα saccades κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ 

ζηε κέηξεζε ηεο δπζθνιίαο επεμεξγαζίαο. Αλ θαη ηα ιεγόκελα 

regressions(παιηλδξνκήζεηο), όπσο νλνκάδνληαη, είλαη γεληθώο πνιύ κηθξά, ηα 

κεγαιύηεξα κπνξνύλ λα δείμνπλ ζύγρπζε (Rayner et al. (2012)).  

 

   ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη κεηξηθέο πνπ πξνθύπηνπλ από ηα saccades, 

ηη ππνινγίδνπλ, θαζώο θαη νη ελλνηνινγηθή ηνπο ζεκαζία. 

 

Πίνακασ 3-Οριςμόσ μετρικϊν eye tracking-Saccades 

 

 

Μεηξηθή Ση ππνινγίδεη 

1. Αξηζκόο saccades (Number of 

saccades) 

Πεξηζζόηεξα saccades ππνδειώλνπλ 

πεξηζζόηεξε αλαδήηεζε. 

(Rayner et al. (2012)) 

 

2. Παιηλδξνκήζεηο( Regressive saccades-

Regressions) 

Δπαλαιακβαλόκελα saccades 

ππνδειώλνπλ ηελ παξνπζία ιηγόηεξν 

ζεκαληηθώλ ή θαηαλνεηώλ αληηθεηκέλσλ. 

(Ellis and Schnell (2009)) 

3. Γσλία κεηαμύ δύν saccades πνπ κπνξεί 

λα δειώλνπλ αιιαγή ζηελ θαηεύζπλζε 

(Saccades revealing marked directional 

shifts) 

Οπνηνδήπνηε saccade κεγαιύηεξν από 90 

κνίξεο από ην πξνεγνύκελν δειώλεη κηα 

γξήγνξε αιιαγή θαηεύζπλζεο. Απηό 

κπνξεί λα ζεκαίλεη όηη νη ζηόρνη ηνπ 

ρξήζηε έρνπλ αιιάμεη ή όηη ε εκθάληζε 

ηεο δηεπηθάλεηαο δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

πξνζδνθίεο ηνπ ρξήζηε. (Ellis and Scnell 

(2009)) 
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Εικόνα 10-Οι γραμμζσ που ενϊνουν τισ κουκκίδεσ ςτο παραπάνω κείμενο είναι τα saccades (Πθγι: Wikipedia) 

 

2.3.4.3 Scanpaths- «Μονοπϊτια» 

 

Σα scanpaths είλαη “κνλνπάηηα” πνπ αθνινπζεί ην κάηη γηα λα “θαηαγξάςεη” ηηο 

πιεξνθνξίεο ζε απηό πνπ βιέπεη (Poole and Ball (2005); Jacob and Kam (2003)). Σν 

scanpath πεξηγξάθεη κηα αιιεινπρία saccade-fixation-saccade. ε κηα εξγαζία 

αλαδήηεζεο, έλα ηδεαηό scanpath είλαη κηα επζεία γξακκή ζηνλ ζηόρν, κε ζρεηηθά 

κηθξά fixations ζηνλ ζηόρν (Chounta and Avouris (2010)). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, κπνξνύκε κε απιά ιόγηα λα πνύκε πσο ην scanpath είλαη ην 

«άζξνηζκα» ησλ fixations θαη ησλ saccades (Poole and Ball (2005); Jacob and Kam 

(2003)). 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη κεηξηθέο πνπ πξνθύπηνπλ από ηα 

scanpaths, ηη ππνινγίδνπλ, θαζώο θαη ν νξηζκόο ηνπο. 
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Πίνακασ 4-Οριςμόσ μετρικϊν eye tracking-Scanpaths 

 

 

Μεηξηθή Ση ππνινγίδεη 

1. Γηάξθεηα scanpath 

(Scanpath dutation) 

 

Μεγάιεο δηάξθεηαο scanpath ππνδειώλεη 

ιηγόηεξν απνδνηηθή αλαδήηεζε. (Bojko (2013)) 

2. Μήθνο scanpath 

(Scanpath length) 

Έλα κεγαιύηεξν ζε κήθνο scanpath ππνδειώλεη 

ιηγόηεξν απνηειεζκαηηθή αλαδήηεζε (ίζσο ιόγσ 

κε βέιηηζηεο δηάηαμεο ηεο δηεπηθάλεηαο). 

(Bojko (2013)) 

 

3. Καλνληθόηεηα scanpath 

(Scanpath regularity) 

Από ηε ζηηγκή πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί 

«ζπκπεξηθνξά θπθιηθήο αλαδήηεζεο», απόθιηζε 

από έλα «θπζηνινγηθό» scanpath κπνξεί λα 

ππνδειώζεη πξνβιήκαηα ζηελ αλαδήηεζε ιόγσ 

έιιεηςεο εθπαίδεπζεο ηνπ ρξήζηε ή θαθήο 

δηάηαμεο ηεο δηεπηθάλεηαο. (Rayner et al. (2012)) 

 

4. Λόγνο ρξόλνπ saccade 

πξνο ρξόλνπ fixation 

(Saccade / fixation ratio) 

Απηό ζπγθξίλεη ην ρξόλν πνπ δαπαλάηαη ζηελ 

αλαδήηεζε (saccades) κε ην ρξόλν πνπ 

δαπαλάηαη ζηελ επεμεξγαζία (fixating) 

πιεξνθνξηώλ. Μεγαιύηεξνο ιόγνο ππνδειώλεη 

πεξηζζόηεξν επεμεξγαζία ή ιηγόηεξν 

αλαδήηεζε. 

(Rayner et al. (2012)) 
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Εικόνα 11-To ςφνολο των γραμμϊν και των κουκκίδων είναι τα scanpaths (Πθγι: OWID) 

 

      2.3.4.4 Blinks – Ανοιγόκλειμα ματιού 

 

       Σν blink είλαη ην αλνηγόθιεηκα ηνπ καηηνύ. Γηαξθεί έλα πνιύ κηθξό ρξνληθό 

δηάζηεκα, θαη δε γίλεηαη ζπλήζσο εύθνια αληηιεπηό. Έλα κηθξό blinkrate 

ππνδεηθλύεη πςειό γλσζηαθό θνξηίν, ελώ έλα πςειό, ελδερνκέλσο, θνύξαζε 

(Bruneau, Sasse and McCarthy (2002)).  ηελ επηζηήκε ηνπ Eyetracking έρνπλ 

εληνπηζηεί ηξεηο ηύπνη blinks ηνπο νπνίνπο θαη αλαθέξνπκε (Poole and Ball (2005); 

Jacob and Kam (2003); Tsai et al. (2007)):  

 Αλαθιαζηηθό blink: Γίλεηαη θαηά θύξην ιόγν εμαηηίαο απόηνκεο 

κεηαβνιήο θσηεηλόηεηαο.  

 Ζζειεκέλν blink: Γίλεηαη εθνύζηα από ηνλ ίδην ηνλ ρξήζηε.  

 Δλδνγελέο blink: Γίλεηαη ιόγσ αληίιεςεο θαη επεμεξγαζίαο ηεο 

πιεξνθνξίαο. 
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ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη κεηξηθέο πνπ πξνθύπηνπλ από ηα 

blinks, ηη ππνινγίδνπλ, θαζώο θαη ε ελλνηνινγηθή ηνπο ζεκαζία. 

 

Πίνακασ 5-Μετρικζσ blinks eye tracking και τι υπολογίηουν 

Μεηξηθή Ση ππνινγίδεη 

1. πρλόηεηα blink (Blink rate) Υακειό blink rate ππνδειώλεη πςειόηεξν 

θνξηίν, θαη πςειό blink rate κπνξεί λα 

ππνδειώλεη θόπσζε. Πάλησο ζπλδέεηαη ηζρπξά 

κε ηελ απόδνζε. ε πνιιέο έξεπλεο ε ζπρλόηεηα 

blink κεηώλεηαη ζεκαληηθά όηαλ ζηνπο ρξήζηεο 

δίλεηαη έλα απαηηεηηθό task, αλ θαη ππάξρνπλ 

έξεπλεο πνπ έδσζαλ ην αθξηβώο αληίζεην 

απνηέιεζκα (Tsai et al. (2007)), δειαδή ε 

ζπρλόηεηα blink απμήζεθε ζπλαξηήζεη ηεο 

δπζθνιίαο. 

 

2. πρλόηεηα ελδνγελνύο blink 

(Aggregate blink rate) 

Όζν πεξηζζόηεξε πξνζνρή απαηηεί έλα task, 

ηόζα ιηγόηεξα ελδνγελή blink ζπκβαίλνπλ (Tsai 

et al. (2007)). 

3. Γηάξθεηα blink (Blink 

duration) 

πλδέεηαη ηζρπξά κε ηελ απόδνζε. Μεηώλεηαη κε 

πεξηζζόηεξε νπηηθή πιεξνθνξία. Απμάλεηαη 

όηαλ απμάλεηαη ν ρξόλνο ηνπ task (Tsai et al. 

(2007)).  

4. Υξόλνο πνπ κεζνιαβεί κεηαμύ 

ησλ blinks (Blink intervals) 

πλδέεηαη επίζεο κε ηελ απόδνζε. Έρεη 

παξαηεξεζεί όηη όζν κεγαιώλεη ν ρξόλνο κεηαμύ 

ησλ blinks, νη ρξήζηεο πξνζπαζνύλ λα 

αθνκνηώζνπλ όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξε 

πιεξνθνξία. (Tsai et al. (2007)) 
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2.3.4.5 Pupilometry-Διαςτολό τησ κόρησ του οφθαλμού  

 

O όξνο pupilometry εκπεξηέρεη ηηο κεηξηθέο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ δηαζηνιή 

ηεο θόξεο ηνπ καηηνύ (Poole and Ball (2005); Jacob and Kam (2003)). Σα ηειεπηαία 

ρξόληα έρεη απνδεηρηεί ε άκεζε ζπλάξηεζε ηεο δηαζηνιήο ηεο θόξεο ηνπ νθζαικνύ 

(pupil dilation) κε ηελ αύμεζε ηνπ γλσζηαθνύ θνξηίνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζύκθσλα 

κε ηελ ηερληθή ICA (Index of Cognitive Activity) (Marshall (2009)) κπνξνύκε λα 

μερσξίζνπκε αμηόπηζηα θαη γξήγνξα ηελ απόθξηζε ηεο θόξεο ηνπ καηηνύ ιόγσ 

γλσζηαθνύ θνξηίνπ (cognitive workload) από ηελ απόθξηζε ηεο θόξεο ηνπ καηηνύ 

ιόγσ άιισλ εμσηεξηθώλ παξαγόλησλ. 

 

 Ζ δηάκεηξνο ηεο θόξεο ηνπ καηηνύ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 

ζπγθξίλνπκε ζε έλα πείξακα ηελ έληαζε ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνύ θνξηίνπ γηα θάζε 

πεξηνρή ζην ζύλνιό ηεο θαη όρη γηα κεκνλσκέλεο πεξηνρέο. Τπάξρνπλ δύν ιόγνη γηα 

ηνπο νπνίνπο ην κέγεζνο ηεο θόξεο δε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε κία 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή (AOI). Πξώηνλ, δηόηη ρξεηάδεηαη ρξόλνο (πεξίπνπ 0,2 – 0,8 

δεπηεξόιεπηα) γηα λα μεθηλήζεη λα δηαζηέιιεηαη ε θόξε ζε έλα εξέζηζκα θαη αθόκε 

πεξηζζόηεξνο ρξόλνο απαηηείηαη γηα ηελ θνξύθσζε απηήο ηεο δηαζηνιήο. Δπνκέλσο, 

ζα ήηαλ δύζθνιν λα εληνπηζηνύλ πνηεο κεηξήζεηο αλήθνπλ ζε πνηα ζεκεία εζηίαζε ν 

ρξήζηεο. Ο δεύηεξνο ιόγνο είλαη δηόηη ην κέγεζνο ηεο θόξεο ηνπ καηηνύ έρεη 

ζπλήζσο δηαθπκάλζεηο, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη ζόξπβνο ζηα δεδνκέλα. Ο 

θαιύηεξνο ηξόπνο γηα ηελ απνθπγή απηνύ ηνπ ζνξύβνπ είλαη λα ζπιιερηνύλ 

πνιιαπιέο κεηξήζεηο από ην εξέζηζκα ζην ζύλνιό ηνπ θαη λα εμαρζεί ν κέζνο όξνο 

απηώλ ησλ κεηξήζεσλ. (Bojko (2013)) 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη κεηξηθέο πνπ πξνθύπηνπλ από ην 

pupilometry, ηη ππνινγίδνπλ, θαζώο θαη ν νξηζκόο ηνπο. 
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Πίνακασ 6-Μετρικζσ pupilometry eye tracking και τι υπολογίηουν 

 

 

 

 

Μεηξηθή Ση ππνινγίδεη 

1. Μέγεζνο – Γηάκεηξνο 

θόξεο νθζαικνύ (Pupil size 

/ Pupil diameter) 

Ζ κέηξεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο θόξεο ηνπ καηηνύ είλαη 

άκεζε κέηξεζε ηνπ γλσζηαθνύ θνξηίνπ (κέηξν 

δηέγεξζεο). Σν θαηά πόζν έρεη δηαζηαιεί ε θόξε 

θαίλεηαη όηη είλαη ζπλάξηεζε: α) Σνπ θνξηίνπ πνπ 

επεμεξγάδεηαη (processing load), β) ηεο λνεηηθήο 

πξνζπάζεηαο πνπ απαηηείηαη γηα λα εθηειεζηεί ην 

γλσζηαθό task (mental workload). Γεληθά ηζρύεη ε 

ζπλεπαγσγή: Αύμεζε κεγέζνπο θόξεο  Αύμεζε 

mental workload. Πξέπεη λα ιάβνπκε όκσο ππόςε 

όηη παξάγνληεο όπσο αληαλαθιαζηηθά, θσηηζκόο, 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε κπνξνύλ λα 

κεηαβάιινπλ ην pupillary response. (Duchowski 

(2007); Iqbal, Zheng and Balley (2004)) Ζ ρξήζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο κεηξηθήο δελ πξννξίδεηαη γηα έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ελδηαθέξνληνο αιιά είλαη 

πεξηζζόηεξν αμηόπηζηε γηα ηελ έθβαζε 

ζπκπεξαζκάησλ ζε όιν ην task. (Bojko (2013)) 

 

2. Πνζνζηηαία κεηαβνιή ζην 

κέγεζνο θόξεο νθζαικνύ – 

Μέζε πνζνζηηαία 

κεηαβνιή ζην κέγεζνο 

θόξεο νθζαικνύ (PCPS-

Percentage Change in Pupil 

Size / APCPS-Average 

Percentage in Pupil Size ) 

Οξίδνπκε έλα baseline γηα ην κέγεζνο ηεο θόξεο ηνπ 

καηηνύ, θαη κεηξάκε αλά πάζα ζηηγκή ηε κεηαβνιή 

ηνπ κεγέζνπο ηεο θόξεο βάζεη ηνπ baseline, ζύκθσλα 

κε ηνλ αλαγξαθόκελν ηύπν. (Iqbal et al. (2005)) Ο 

ηύπνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο κεηξηθήο είλαη: (Measured pupil size 

– Baseline pupil size) / (Baseline pupil size) * 

100% 
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2.3.5 Οπτικοποιήςεισ δεδομένων (Data Visualizations) 

 

    Οη απεηθνλίζεηο ή νπηηθνπνηήζεηο δεδνκέλσλ, όπσο είλαη νη ράξηεο ζεξκόηεηαο ή ηα 

ιεγόκελα δηαγξάκκαηα πνξείαο εζηίαζεο ησλ ηειηθώλ ρξεζηώλ ζε κία εθαξκνγή, είλαη 

ζπλήζσο ν θύξηνο ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ε ηερλνινγία eye tracking. 

Απηέο νη απεηθνλίζεηο είλαη πνιύ εύθνιν λα επηηεπρζνύλ. Ο θαζέλαο κε έλαλ εμνπιηζκό 

eye tracking θαη έλα ηθαλό ινγηζκηθό παξαθνινύζεζεο ησλ καηηώλ κπνξεί λα ηηο 

παξάγεη κε έλα απιό πάηεκα ελόο θνπκπηνύ. Παξόια απηά, αλ δελ ρξεζηκνπνηεζνύλ 

ζσζηά από έλα εξεπλεηή είλαη πνιύ πηζαλόλ λα θαηαιήμνπκε ζε ςεπδή απνηειέζκαηα, 

δηόηη πνιιέο θνξέο δεκηνπξγνύληαη άζθνπα θαη εξκελεύνληαη αλαθξηβώο (Bojko 

(2013)). 

 

     Όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη ζσζηά, όκσο, νη απεηθνλίζεηο παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζε 

κία έξεπλα eye tracking θαη εμππεξεηνύλ δύν βαζηθνύο ζθνπνύο. Καη 'αξράο, 

πινπνηείηαη ε πνηνηηθή αλάιπζε ησλ ζεκάησλ επρξεζηίαο κηα εθαξκνγήο θαη ν 

δεύηεξνο ζθνπόο ηνπο είλαη λα βνεζήζνπλ ζηελ επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ πνζνηηθώλ 

απνηειεζκάησλ θαη ησλ πνηνηηθώλ ζεκάησλ επρξεζηίαο κηαο έξεπλαο (Bojko (2013)). 

Απηέο νη εηθόλεο κπνξνύλ λα θάλνπλ ηα απνηειέζκαηα καο πην πεηζηηθά θαη πην 

θαηαλνεηά ζε ζπλδπαζκό κε ηα πνηνηηθά απνηειέζκαηα καο πνπ ζα πξνθύςνπλ από 

ηελ αλάιπζε ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ. 

 

  ηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνύκε ζηνπο βαζηθνύο ηξόπνπο απεηθνλίζεσλ ησλ δεδνκέλσλ 

καο κέζσ ηεο ηερλνινγίαο eye tracking, θαη ζα παξνπζηάζνπκε ζε κνξθή εηθόλαο ηνλ 

ηξόπν επεμήγεζεο γηα θάζε νπηηθνπνίεζε μερσξηζηά.  

 

2.3.5.1 Διϊγραμμα πορεύασ εςτύαςησ (Gaze plot) 

 

     Γείρλεη όιεο ηηο δηαδξνκέο ηνπ ρξήζηε ζην κέζν. Πνιύ ρξήζηκν ζηελ νπηηθνπνίεζε 

ησλ scanpaths. Σα fixations εκθαλίδνληαη κε θύθινπο, ε αθηίλα ησλ νπνίσλ 

πξνζδηνξίδεη ηε δηάξθεηα ησλ fixations (γηα έλαλ ρξήζηε ή γηα πεξηζζόηεξνπο). ηε 

παξαθάησ εηθόλα παξαηεξνύκε ηε ζεηξά ησλ ζεκείσλ εζηίαζεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ από ηνλ ρξήζηε θαηά ηε δηάξθεηα πινήγεζήο ηνπ ζε κέζν 

θνηλσληθήο δηθηύσζεο. Μπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε θαη ηε κεγάιε δηάξθεηα πνπ 
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πξαγκαηνπνίεζε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν από ην κέγεζνο ηνπ θύθινπ, γηα 

παξάδεηγκα ζην λα θάλεη «tweet» (ζεκείν εζηίαζεο 11). 

 

 

Εικόνα 12-Διάγραμμα πορείασ εςτίαςθσ ςε μζςο κοινωνικισ δικτφωςθσ (Πθγι: Simple Usability) 

 

2.3.5.2 Χάρτης Θερμότητας (Heat Map) 

 

     Με ηελ ρξσκαηηθή θιηκάθσζε (από πξάζηλν πξνο θόθθηλν) ν ζπγθεθξηκέλνο ράξηεο 

καο παξνπζηάδεη ηηο πεξηνρέο πνπ ν ρξήζηεο εζηίαζε ζηελ νζόλε ιηγόηεξν (πξάζηλν), 

πεξηζζόηεξν (θίηξηλν), ή θαη πάξα πνιύ (θόθθηλν). Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απεηθόληζε 

ελόο ρξήζηε ή πεξηζζόηεξσλ ζε έλα πείξακα. ηε παξαθάησ εηθόλα θαίλεηαη ν ράξηεο 

ζεξκόηεηαο γηα κία αλαδήηεζε ζηελ κεραλή αλαδήηεζεο Google θαη κπνξνύκε λα 

ζπκπεξάλνπκε κε βάζε ην ρξώκα (θόθθηλν) όηη ν ρξήζηεο εζηίαζε πεξηζζόηεξν ζηα 

δύν πξώηα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζήο ηνπ. 
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Εικόνα 13-Χάρτθσ κερμότθτασ ςε μθχανι αναηιτθςθσ (Πθγι: LC Technologies) 

 

 

2.3.5.3 Χϊρτησ εςτύαςησ (Focus Map / Gaze Opacity) 

 

   Αληίζηνηρν ηνπ heatmap, κόλν πνπ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, νη πεξηνρέο πνπ 

εζηίαζε ν ρξήζηεο, ε εηθόλα είλαη εκθαλήο, ελώ ζηηο πεξηνρέο πνπ δελ εζηίαζε, ε νζόλε 

είλαη καύξε. Έηζη έρνπκε κηα πην ζαθή εηθόλα γηα ην ηη «είδε» ν ρξήζηεο θαη ηη 

αγλόεζε (γηα έλαλ ρξήζηε ή γηα πεξηζζόηεξνπο). Ηζρύεη δειαδή όηη: θσηεηλά ζεκεία  

πεξηζζόηεξα fixations. ηελ παξαθάησ εηθόλα κπνξνύκε λα παξαηεξήζνπκε όηη ν 

ρξήζηεο εζηίαζε πεξηζζόηεξν ζηελ ηηκή θαη ζηελ εηθόλα ηνπ πξντόληνο από ην 

ζπγθεθξηκέλν ειεθηξνληθό θαηάζηεκα.  
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Εικόνα 14-Χάρτθσ εςτίαςθσ ςε θλεκτρονικό κατάςτθμα (Πθγι: Barnes & Noble) 

 

2.3.5.4 Σύμπλεγμα / Συγκρότημα (Cluster) 

 

    Σα πνιύγσλα όπσο παξνπζηάδνληαη θαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα, απεηθνλίδνπλ εθείλεο 

ηηο πεξηνρέο κε ηελ πςειόηεξε ζπγθέληξσζε ησλ ζεκείσλ πνπ εζηίαζε ν ρξήζηεο ζε 

έλα πείξακα θαη δείρλνπλ ην πνζνζηό ησλ ζπκκεηερόλησλ πνπ ελδηαθέξζεθαλ γηα 

απηέο ηηο νκάδεο / ζπγθξνηήκαηα ζεκείσλ (clusters). Με ην εξγαιείν απηό ινηπόλ 

έρνπκε ηε δπλαηόηεηα ηεο απηόκαηεο δηαδηθαζίαο εύξεζεο πεξηνρώλ ελδηαθέξνληνο γηα 

έλα ρξήζηε ή γηα πεξηζζόηεξνπο. ηελ παξαθάησ εηθόλα κπνξνύκε λα παξαηεξήζνπκε 

ηα πνιύγσλα θαη ηα πνζνζηά ησλ ζπκκεηερόλησλ πνπ απεηθνλίδνπλ ηηο πεξηνρέο κε ηε 

κεγαιύηεξε εζηίαζε ζε απηή ηε ζειίδα. 
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Εικόνα 15-Cluster ςε ιςτοςελίδα (Πθγι: Orta Docu Teknik Universitesi) 

 

 

3.Μεζνδνινγία 

 

    ην θεθάιαην απηό ζα πεξηγξάςνπκε ηελ όιε δηαδηθαζία πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κέρξη λα δηεμάγνπκε ηα ηειηθά απνηειέζκαηα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζα αλαθεξζνύκε ζηε δηαδηθαζία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε πξηλ ηε 

δηεμαγσγή ηνπ πεηξάκαηνο, θαη ζηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηάζνπκε ηελ web 

εθαξκνγή (magic) πάλσ ζηελ νπνία ζα πινπνηεζεί ην πείξακα. Θα 

πεξηγξάςνπκε αλαιπηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εμνπιηζκνύ (Tobii T60 Series 

Eye Tracker)  αιιά θαη ηα δεδνκέλα πνπ δηεμάγεη ην πξόγξακκα (Tobii Studio) 

πνπ ηνλ ζπλνδεύεη. ηε ζπλέρεηα κε βάζε ην ζεσξεηηθό ππόβαζξν πνπ 

δηαζέηνπκε ζηε πξνεγνύκελε ελόηεηα, ζρεηηθά κε ηηο κεηξηθέο eye tracking, ζα 
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πξαγκαηνπνηεζεί ε ππνζεηηθή ζπζρέηηζή ηνπο κε ηνπο παξάγνληεο 

ζπκπεξηθνξάο πνπ επηζπκνύκε λα εμεηάζνπκε. Σέινο, κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ 

δηεμάγεη ην πξόγξακκα eye tracking καδί κε ηνλ πίλαθα ζπζρέηηζεο πνπ έρνπκε 

δεκηνπξγήζεη ζύκθσλα κε ηε ζεσξία, ζα επηιέμνπκε ηηο κεηξηθέο πνπ κπνξνύλ 

λα πξνζαξκνζηνύλ ζην ζθνπό απηνύ ηνπ πεηξάκαηνο, ώζηε λα κπνξέζνπκε λα 

ηηο αλαιύζνπκε ζηε ζπλέρεηα. 

  

3.1.Συμμετέχοντεσ και Διαδικαςία πειράματοσ  

 

  Πξνηνύ πξνρσξήζνπκε ζηε δηεμαγσγή ηνπ πεηξάκαηνο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

κία ζεηξά από βήκαηα. Αξρηθά έπξεπε λα κειεηεζεί ν ζθνπόο ηνπ πεηξάκαηνο 

θαη ζπγθεθξηκέλα λα απνθαζίζνπκε γηα ην πνηνπο παξάγνληεο ζπκπεξηθνξάο 

επηζπκνύκε λα αλαιύζνπκε ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο eud εθαξκνγήο καο. 

ηε ζπλέρεηα αθνύ θαηαλνήζακε ηηο έλλνηεο ησλ κεηξηθώλ eye tracking, 

πξαγκαηνπνηήζακε κία κηθξή έξεπλα ζρεηηθά κε πξνεγνύκελα πεηξάκαηα πνπ 

έρνπλ δηεμαρζεί θαη ζε άιινπο ηνκείο πάλσ ζηελ αλάιπζε ζπκπεξηθνξάο 

ρξεζηώλ κέζσ ησλ κεηξηθώλ eye tracking. Aπηό καο βνήζεζε ζηε δεκηνπξγία 

ηνπ πίλαθα ζπζρέηηζεο όπσο αλαθέξακε θαη πξνεγνπκέλσο, ώζηε λα έρνπκε έλα 

νδεγό κεηά ηε δηεμαγσγή ηνπ πεηξάκαηνο, δειαδή ζην ζηάδην ηεο Αλάιπζεο 

ησλ απνηειεζκάησλ. ηε πνξεία έπξεπε λα επηιέμνπκε ηνλ θαηάιιειν 

εμνπιηζκό eye tracker κε βάζε ηε θύζε ηνπ πεηξάκαηνο θαη γηα απηό ην ιόγν 

δεκηνπξγήζακε έλα ζεσξεηηθό ππόβαζξν κε ηα δηάθνξα είδε eye tracker θαζώο 

θαη ζε πνηνπο ηνκείο θξίλεηαη θαηάιιεινο λα ρξεζηκνπνηεζεί ν θαζέλαο.  

 

   Δθόζνλ θαηαιήμακε πνηνο είλαη ν θαηάιιεινο εμνπιηζκόο γηα εκάο ηόζν 

από πιεπξάο Hardware όζν θαη από πιεπξάο Software, θαηαιήμακε ζηνλ Tobii 

T60 eye tracker καδί κε ην ινγηζκηθό πνπ ηνλ ζπλνδεύεη γηα ηε δηεμαγσγή ησλ 

απνηειεζκάησλ. Σν Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο δε δηέζεηε ηνλ απαηηνύκελν 

εμνπιηζκό γηα απηό ινηπόλ εξρόκελνη ζε επηθνηλσλία κε ην Αξηζηνηέιεην 

Παλεπηζηήκην καο ελεκέξσζαλ όηη ην Σκήκα Γισζζνινγίαο πξαγκαηνπνηεί 

έξεπλεο ζε εξγαζηεξηαθό ρώξν βαζηδόκελεο ζηε ηερλνινγία eye tracking. 

Δίρακε ηε ραξά ινηπόλ λα ζπλεξγαζηνύκε κε άιιν παλεπηζηήκην θαη λα καο 

βνεζήζνπλ όζνλ αθνξά ζηε θαηαλόεζε ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ 
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ζπγθεθξηκέλνπ eye tracker. Μαο εμήγεζαλ γηα ην πνηα είλαη ηα αξρηθά βήκαηα 

πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε πξηλ μεθηλήζεη ν ρξήζηεο λα αιιειεπηδξάεη 

κε ηελ εθαξκνγή, ηα νπνία ζα αλαθέξνπκε αλαιπηηθόηεξα θαη ζηε ζπλέρεηα.  

  

Αλ θαη ην ινγηζκηθό παξαθνινύζεζεο ησλ καηηώλ (Tobii Studio) παξέρεη 

έηνηκεο ηηο κεηξήζεηο γηα αλάιπζε (όπσο δηάξθεηα εζηίαζεο, αξηζκόο ζεκείσλ 

εζηίαζεο, ν ρξόλνο πνπ δαπαλάηαη γηα κηα πεξηνρή ελδηαθέξνληνο, θιπ), εκείο 

ρξεζηκνπνηήζακε ηα δεδνκέλα ηνπ Excel πνπ εμήρζεζαλ από ην Tobii θαη ηα 

εηζάγακε ζε κηα MySQL βάζε δεδνκέλσλ. Μέζσ εξσηεκάησλ SQL 

αλαθηνύζακε ηα δεδνκέλα πνπ ρξεηαδόκαζηαλ επεμεξγάδνληαο ηα αξρηθά. Ο 

ιόγνο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ηα δεδνκέλα excel ήηαλ ην γεγνλόο όηη έρνπκε 

δαλεηζηεί ην πιηθό θαη ην ινγηζκηθό από άιιν παλεπηζηήκην (ΑΠΘ). Έπξεπε λα 

νξγαλσζνύλ πεξηζζόηεξεο από δύν ζπλαληήζεηο πξνεηνηκαζίαο γηα λα καο 

εθπαηδεύζνπλ  ζηε ρξήζε ηνπ eye tracker, ζηελ αξρηθνπνίεζε θαη ζηελ 

πεξάησζε ηνπ πεηξάκαηνο, ζηελ απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ θαζώο θαη ζηε 

δηεμαγσγή ηνπ ηεζη βαζκνλόκεζεο (calibration).   

  

Δπηπιένλ, ην ίδην ην πείξακα ήηαλ ρξνλνβόξν, δεδνκέλνπ όηη δηεμήρζε 

μερσξηζηά γηα θάζε άηνκν. Δπνκέλσο, ε εμαγσγή ησλ δεδνκέλσλ αλάιπζεο γηα 

θάζε κεκνλσκέλν ρξήζηε ζα κπνξνύζε λα πξνθαιέζεη αθόκε κεγαιύηεξε 

ρξνληθή θαζπζηέξεζε ζηελ απειεπζέξσζε ηνπ εμνπιηζκνύ. 

 

  Αθνύ εμεγήζακε ηε δηαδηθαζία ηεο πξνεηνηκαζίαο πξηλ ηελ δηεμαγσγή ηνπ 

πεηξάκαηνο, ζα πξνρσξήζνπκε ζηελ πεξηγξαθή ηνπ ηξόπνπ δηεμαγσγήο ηνπ. Σν 

πιήζνο ησλ ρξεζηώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην πείξακα ήηαλ 8 θαη νη ώξεο πνπ 

επηιέρζεθαλ λα δηεμάγεηαη ήηαλ θπξίσο πξσηλέο νύησο ώζηε λα κελ είλαη πνιύ 

ζθνηεηλόο ν ρώξνο εθπόλεζεο ηνπ πεηξάκαηνο, δηόηη επεξεάδεη αξλεηηθά ηνλ 

εληνπηζκό ηνπ ρξήζηε από ηνλ eye tracker. Πξνηνύ μεθηλήζνπκε κε ην πείξακα, 

ελεκεξώλακε ην ζπκκεηέρνληα γεληθά γηα ην είδνο θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο web 

εθαξκνγήο, θαζώο θαη γηα ην ηη ζα θαιεζηεί λα εθηειέζεη. Δίρακε ηε δπλαηόηεηα 

ινηπόλ λα παξεπξηζθόκαζηε ηε ζηηγκή δηεμαγσγήο ηνπ πεηξάκαηνο θαη λα 

παξαηεξνύκε από θνληά ηηο αληηδξάζεηο ησλ ηειηθώλ ρξεζηώλ 

αιιειεπηδξώληαο κε ηελ eud εθαξκνγή.  
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Πξνηνύ ν ρξήζηεο μεθηλήζεη λα αιιειεπηδξά κε ηελ eud εθαξκνγή, ε νπνία 

ήδε ππάξρεη θαη ζα ηελ παξνπζηάζνπκε αλαιπηηθά θαη ζηε ζπλέρεηα, ζε πξώηε 

θάζε επηιέγεη ηε ζσζηή απόζηαζε από ηελ νζόλε ηνπ eye tracker θαη ζηε 

ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαδηθαζία calibration, όπσο ζα αλαθεξζνύκε θαη 

ζηε ζπλέρεηα ζηε πεξηγξαθή ηνπ εμνπιηζκνύ. Με ιίγα ιόγηα, δεηείηαη από ην 

ρξήζηε λα θνηηά ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηεο νζόλεο ησλ ζεκείσλ 

βαζκνλόκεζεο (calibration dots). Οη εηθόλεο απηέο ζπιιέγνληαη θαη αλαιύνληαη 

θαη νη πιεξνθνξίεο απνζεθεύνληαη θαη εηζάγνληαη ζην κνληέιν γηα λα είλαη 

δπλαηόλ κεηά λα ππνινγηζηεί ην πνπ θνηηά ν ρξήζηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηεζη. 

 

  ηε ζπλέρεηα αθνύ ν εμνπιηζκόο κπόξεζε λα εληνπίζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ καηηνύ ηνπ ζπκκεηέρνληα μεθηλάκε κέζσ ηεο εληνιήο “Start Recording”, 

όπσο ζα αλαιύζνπκε θαη ζηε ζπλέρεηα ην πείξακα. Ο ρξήζηεο θαιείηαη λα 

δεκηνπξγήζεη κόλνο ηνπ ρσξίο θακία θαζνδήγεζε κία βάζε δεδνκέλσλ κέζα 

από κία ζεηξά βεκάησλ. Αθνύ νινθιεξώζεη ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηε ζπλέρεηα 

θαιείηαη λα απαληήζεη ζε έλα εξσηεκαηνιόγην (online form) όπνπ ηνπ  δεηάκε 

λα απαληήζεη ζε νκάδεο-εξσηήζεηο απηναμηνινγόληαο ηα ζπκπεξηθνξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ηα νπνία αλαθέξνκαη θαη ζηελ ελόηεηα ηεο αλαζθόπεζεο. 

Σν ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιόγην δεκηνπξγήζεθε γηα ηηο αλάγθεο 

πξνεγνύκελνπ πεηξάκαηνο θαη νη απαληήζεηο ησλ ρξεζηώλ απνζεθεύηεθαλ ζηε 

βάζε δεδνκέλσλ ώζηε λα γλσξίδνπκε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαηά ηελ 

αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηελ eud εθαξκνγή.  

 

3.2.Εξοπλιςμόσ του πειράματοσ 

 

ηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνύκε αλαιπηηθόηεξα ζηνλ εμνπιηζκό πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ πεηξάκαηνο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηα 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ζηηο δπλαηόηεηέο ηνπ ινγηζκηθνύ ηνπ, θαζώο θαη 

ζηηο κεηξηθέο πνπ εμάγεη. Δθόζνλ έρνπκε ζπιιέμεη ηηο κεηξηθέο πνπ εμάγεη ην 

ινγηζκηθό eye tracking, ζα πξνζπαζήζνπκε λα ηηο πξνζαξκόζνπκε ζηηο αλάγθεο 

ηνπ δηθνύ καο πεηξάκαηνο θαη λα ππνινγίζνπκε όζεο ιείπνπλ. ηε ζπλέρεηα ζα 

πεξηγξάςνπκε κε ιίγα ιόγηα ηνλ ηξόπν αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα 
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αθνινπζήζεη ζηε ζπλέρεηα, δειαδή πνην πξόγξακκα επηιέμακε, πνηεο εληνιέο 

ρξεζηκνπνηήζακε θαζώο θαη πνηα κέζνδν ζπζρέηηζεο αθνινπζήζακε. 

 

3.2.1.Τεχνικά χαρακτηριςτικά eye tracker (Hardware & Software) (Tobii 

Technology (2010)) 

 

 Hardware: Σν εξγαζηήξην δηαζέηεη ηνλ Tobii T60 Series EyeTracker , ν 

νπνίνο έρεη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 60Hz data rate θαζώο θαη tracking distance 

50 ~ 80 cm. Ζ ζπρλόηεηα πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ ελλνείηαη πσο είλαη 

ζπρλόηεηα δεηγκαηνιεςίαο ηνπ eye tracker θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ν 

ζπγθεθξηκέλνο eye tracker (κε ζπρλόηεηα 60 Hz) ζπιιέγεη δεδνκέλα θάζε 16.6 

ms θαη απηό είλαη δεδνκέλν γηα θάζε eye tracker κε ζπγθεθξηκέλε ζπρλόηεηα 

(γηα παξάδεηγκα έλαο eye tracker κε ζπρλόηεηα 120 Hz ζπιιέγεη δεδνκέλα θάζε 

8.3 ms). (Tobii Technology (2010)) 

 

Software: Ο Eye tracker πνπ ρξεζηκνπνηείηαη έρεη εγθαηεζηεκέλν ην 

ιεηηνπξγηθό πνπ παξέρεηαη από ηελ εηαηξεία θαηαζθεπήο ηνπ θαη είλαη ην Tobii 

Studio. (Tobii Technology (2010)) 

 

 

 

Εικόνα 16-Tobii T60 Series Eye Tracker (Πθγι: Tobii Pro) 
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3.2.2.Δυνατότητεσ λογιςμικού για το ςχεδιαςμό του πειράματοσ 

 

    Με ην ινγηζκηθό απηό όπσο πξναλαθέξζεθε κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε θαη λα 

δηεμάγνπκε πεηξάκαηα. Γηα ηε δεκηνπξγία ησλ πεηξακάησλ, ην ινγηζκηθό απηό καο 

παξέρεη ηηο εμήο δπλαηόηεηεο:  

 

1)Μπνξνύκε λα εηζάγνπκε εηθόλεο, αξρεία pdf, βίληεν, ζειίδεο ζην web, θείκελν, 

γξαπηέο νδεγίεο γηα ηνλ ρξήζηε (γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ πεηξάκαηνο)  

2)Γπλαηόηεηα screen recording, ην νπνίν ζεκαίλεη πσο θαηαγξάθεηαη ό,ηη γίλεηαη ζηελ 

νζόλε (πην ρξήζηκν γηα word processor, excel etc.). 3)Γπλαηόηεηα External Video, ην 

νπνίν ζεκαίλεη πσο θαηαγξάθεηαη ό,ηη εκθαλίδεηαη ζηελ θάκεξα .  

4)Γπλαηόηεηα Scene Camera, ην νπνίν είλαη ζαλ ην External Video, κε επηπξόζζεην 

ραξαθηεξηζηηθό όηη θάλεη κηα πξνζαξκνγή γηα λα «απνδεκηώζεη» ην γεγνλόο όηη ε 

θάκεξα απηή είλαη ηνπνζεηεκέλε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε γσλία ζρεηηθή κε ην εξέζηζκα 

θαη ηνλ ζπκκεηέρνληα.  

5)Γπλαηόηεηα εξσηεκαηνινγίνπ κε εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο. 

6) Σν ινγηζκηθό καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα επηιέμνπκε αλ ε αλάιπζε ζα γίλεη κε βάζε 

ην δεμί, ην αξηζηεξό κάηη ή έλαλ κέζν όξν ησλ δύν.  

7) Δπίζεο, καο επηηξέπεη λα επηιέμνπκε από ηα παξαθάησ θίιηξα:  

 

     α) Raw Data Filter : Καλέλα θίιηξν γηα ηα fixation δελ εθαξκόδεηαη ζηα δεδνκέλα 

αιιά όια ηα ζεκεία από ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ παξζεί παξνπζηάδνληαη ζηηο 

απεηθνλίζεηο θαη ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αλάιπζε ζην ζηαηηζηηθό εξγαιείν. Πξέπεη 

λα ζεκεησζεί όηη απηό απαηηεί πνιινύο ππνινγηζηηθνύο πόξνπο θαη ε αλάιπζε ζα γίλεη 

πνιύ αξγά αλ όια ηα δεδνκέλα έρνπλ θαηαγξαθεί. ηε δηθή καο πεξίπησζε δελ 

επηιέμακε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ελδηαθέξνληνο, γηαηί θάηη ηέηνην είλαη αλέθηθην ζε κία 

εθαξκνγή πνπ δελ είλαη ζηαηηθή αιιά απνηειείηαη από πνιιά Url. Δπίζεο εκάο καο 

ελδηέθεξε πεξηζζόηεξν ε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ρξήζηε ζε όιν ην url-βήκα ηεο 

εθαξκνγήο (δειαδή πόζε ώξα δαπάλεζε ζην ζπγθεθξηκέλν βήκα θαη πόζεο εζηηάζεηο 

πξαγκαηνπνίεζε). 

 

       β) Clearview: Πξνζδηνξίδεη ηε κέγηζηε απόζηαζε κεηαμύ δύν ζεκείσλ έηζη ώζηε 

απηά λα ζεσξεζεί όηη αλήθνπλ ζην ίδην fixation θαη ν ειάρηζηνο ρξόλνο πνπ απαηηείηαη 
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γηα κία εζηίαζε λα βξίζθεηαη κέζα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε αθηίλα γηα λα ζεσξεζεί σο έλα 

fixation.  

 

     γ) Tobii fixation filter(default) : Σν θίιηξν εθηηκά ηε ζέζε ησλ fixations κεηαμύ ησλ 

αιιαγώλ ζηε ζέζε εζηίαζεο ρξεζηκνπνηώληαο έλαλ εθηηκεηή δηακέζνπ (median-

estimator) θαη ειέγρνληαο εάλ ζπλερόκελα fixations (ζην πεδίν ηνπ ρξόλνπ) είλαη καδί 

πην θνληά από ην δεδνκέλν θαηώθιη (ζην ρσξηθό πεδίν). Σν θαηώθιη ε (threshold) 

ηίζεηαη θάησ από ηηο επηινγέο ηνπ θίιηξνπ ησλ fixations (fixation filter settings). Ζ ηηκή 

ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ ππνινγίδεηαη εάλ ην ζεκείν παξαηήξεζεο αλήθεη ζε έλα λέν 

fixation ή όρη. Ζ ηηκή θαησθιίνπ ζέηεη έλα κέγηζην γηα ην πόζν καθξηά επηηξέπεηαη λα 

είλαη ηα fixations ζε αθηίλα pixel θαη λα εμαθνινπζνύλ λα αλήθνπλ ζην ίδην fixation. 

Δλδεηθηηθά λα αλαθέξνπκε όζνλ αθνξά ηα θαηώθιηα όηη ηππηθά νξίδνληαη ζηηο εμήο 

ηηκέο:  

• Φσηνγξαθίεο: 50pixels, 200ms. 

 • Κείκελν: 20 pixels, 40 ms.  

• Μεηθηό: 30 pixels, 100 ms. 

 

3.2.3.Δυνατότητεσ λογιςμικού για τη διεξαγωγή του πειράματοσ 

 

1) Πξνζζήθε ζπκκεηερόλησλ: 

 

      Σν κόλν απαξαίηεην είλαη θάπνην όλνκα γηα λα δηαρσξίδεηαη ν έλαο 

ζπκκεηέρσλ από ηνλ άιιν. Παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα γηα εηζαγσγή επηπιένλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ζπκκεηέρνληνο σο κεηαβιεηέο. Οη κεηαβιεηέο κπνξνύλ λα 

δεκηνπξγεζνύλ γηα λα δηεπθνιύλνπλ ηελ αλάιπζε. Υαξαθηεξηζηηθά όπσο ε 

ειηθία, ην θύιιν δίλνληαη θαζώο θαη νη δπλαηέο ηηκέο ηνπο. 

 

2) Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πεηξάκαηνο: 

 

   Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πεηξάκαηνο γίλεηαη από ην ινγηζκηθό ζε θάζε ρξήζηε 

μερσξηζηά κηα βαζκνλόκεζε (calibration). Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ calibration o eye 

tracker κεηξά ραξαθηεξηζηηθά ησλ καηηώλ ηνπ ρξήζηε θαη ηα ρξεζηκνπνηεί κε ηε 

βνήζεηα ελόο ηξηζδηάζηαηνπ κνληέινπ καηηνύ κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά 
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πνπ έρεη γηα λα ππνινγίζεη ηα δεδνκέλα ηεο παξαηήξεζεο. Εεηείηαη από ην 

ρξήζηε λα θνηηά ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηεο νζόλεο ησλ ζεκείσλ 

βαζκνλόκεζεο (calibration dots). Οη εηθόλεο απηέο ζπιιέγνληαη θαη αλαιύνληαη 

θαη νη πιεξνθνξίεο απνζεθεύνληαη θαη εηζάγνληαη ζην κνληέιν γηα λα είλαη 

δπλαηόλ κεηά λα ππνινγηζηεί ην πνπ θνηηά ν ρξήζηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηεζη. 

Ζ πνηόηεηα ηνπ calibration θαίλεηαη από ηηο πξάζηλεο γξακκέο, ησλ νπνίσλ ην 

κήθνο αληηπξνζσπεύεη ην offset αλάκεζα ζε θάζε δείγκα πνπ ιήθζεθε θαη ηνπ 

θέληξνπ ηνπ ζεκείνπ βαζκνλόκεζεο (calibration dot). Μεγάιν offset κπνξεί λα 

πξνθιεζεί από δηάθνξνπο παξάγνληεο όπσο ην λα κελ ζπγθεληξώλεηαη ν ρξήζηεο 

ζηα ζεκεία ή λα απνζπάηαη ε πξνζνρή ηνπ. Χζηόζν δελ είλαη απαξαίηεην λα 

θξαηάεη ην θεθάιη εληειώο αθίλεην, αξθεί ε πξνζνρή ηνπ λα είλαη ζηηο 

θηλνύκελεο ηειείεο. 

 

 

Εικόνα 17-Calibration (Πθγι: The Eye Tribe) 

 

 

3) Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο:  

        Αθόηνπ ν ρξήζηεο επηιέμεη «Start Recording», ν Eye tracker αξρίδεη 

θαη θαηαγξάθεη ηηο θηλήζεηο ηνπ καηηνύ ηνπ ρξήζηε, ελώ ην πείξακα μεθηλά 

ζηελ νζόλε ηνπ ζπκκεηέρνληα. Καηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ 

πεηξάκαηνο, ν ρξήζηεο βιέπεη ζηελ νζόλε ηνπ Eye tracker ην κέζν πνπ 

έρνπκε επηιέμεη (εηθόλα, βίληεν, θιπ) θαη είηε κεηά από έλα νξηζκέλν 

δηάζηεκα, είηε κε θιηθ, είηε κε πάηεκα θάπνηνπ πιήθηξνπ απηό ην κέζν 
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αιιάδεη κέρξη λα νινθιεξσζεί ην ηεζη. Όιεο νη θηλήζεηο ησλ καηηώλ ηνπ 

ρξήζηε θαζώο θαη νη αληηδξάζεηο ηνπ θαηαγξάθνληαη θαη πξνθύπηνπλ έηζη 

δπν video. Σν πξώην κε ηηο θηλήζεηο ησλ καηηώλ ηνπ ζην κέζν θαη ην 

δεύηεξν από ηελ θάκεξα ηνπ Eye tracker κε ην πξόζσπν ηνπ ρξήζηε. 

 

3.2.4. Δυνατότητεσ λογιςμικού για την ανάλυςη του πειράματοσ (replay).  

 

    Με ηε ιεηηνπξγία replay κπνξνύκε λα αλαπαξάγνπκε ό,ηη 

θαηαγξάθεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο θαη λα επηιέμνπκε αλ 

ζέινπκε λα βιέπνπκε ηα fixations ζηελ νζόλε. Μπνξνύκε επίζεο λα δνύκε 

θαη ην βίληεν πνπ πεξηέρεη ηηο αληηδξάζεηο ηνπ ρξήζηε. Δίλαη δπλαηό λα 

κεηαβνύκε ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ρξεζηκνπνηώληαο ηελ κπάξα πνπ 

βξίζθεηαη ζην θάησ κέξνο ηεο θεληξηθήο νζόλεο ηνπ replay. Δπάλσ ζηελ 

κπάξα ηνπ ρξόλνπ, ππάξρνπλ θαη ηα γεγνλόηα (events), ηα νπνία 

ζπκβνιίδνληαη κε θόθθηλα ηακπειάθηα θαη ππνδειώλνπλ όηη εκθαλίδεηαη 

κηα εηθόλα, μεθηλάεη έλα βίληεν ή ν ρξήζηεο θάλεη θιηθ κε ην mouse θαη 

θαηαγξάθνληαη. Άιια ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ αλάιπζε ηνπ 

πεηξάκαηνο είλαη:  

Scenes: Απαξαίηεηα όηαλ έρσ κόλν βίληεν. Γηα λα κπνξέζνπκε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα εξγαιεία νπηηθνπνίεζεο, νη εγγξαθέο (recordings) 

πνπ γίλνληαη κε ηαηλίεο, θαη νη εγγξαθέο από ηελ νζόλε (screen recording) 

πξέπεη λα δηαρσξηζηνύλ ζε ζθελέο (scenes). Έλα κέξνο ηεο εγγξαθήο –

δεδνκέλα παξαηήξεζεο καδί κε έλα θόλην από ηα πνιπκέζα- θαζνξίδεηαη 

γηα ηε δεκηνπξγία κηαο ζηαηηθήο εηθόλαο.  

Segments: Έλα segment, ή «ηεκάρην» είλαη κέξνο ηεο εγγξαθήο. Σα 

segments θαη νη ζθελέο πξέπεη λα δεκηνπξγνύληαη γηα εγγξαθέο όπνπ ν 

ηύπνο ησλ πνιπκέζσλ «Screen Recording» ή Movie (AVI) έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί νύησο ώζηε λα είκαζηε ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε 

δηαθνξεηηθά εξγαιεία νπηηθνπνίεζεο. 

 Video: Γπλαηόηεηα εμαγσγήο video.  

 

Μία αθόκα ζπνπδαία δπλαηόηεηα πνπ καο παξέρεηαη από ην ινγηζκηθό 

είλαη ε επηινγή ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρώλ ελδηαθέξνληνο (AOIs- Areas Of 
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Interest), νη νπνίεο κπνξνύλ λα είλαη νξζνγσλίνπ, ειιεηπηηθνύ ή αθόκα θαη 

ειεύζεξνπ ζρήκαηνο. ην πείξακα καο όπσο είπακε θαη πξνεγνπκέλσο δελ 

επηιέρηεθαλ ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ελδηαθέξνληνο ιόγσ ηνπ όηη δελ ην 

επέηξεπε ε θύζε ηεο εθαξκνγήο αιιά θαη ν ζθνπό ηνπ πεηξάκαηνο. 

 

Οπηηθνπνηήζεηο: Όπσο έρνπκε αλαθέξεη θαη ζην θεθάιαην ηεο 

Αλαζθόπεζεο νη νπηηθνπνηήζεηο παξέρνληαη από ην πξόγξακκα ηνπ eye 

tracker κεηά ηε δηεμαγσγή ηνπ πεηξάκαηνο θαη είλαη ην δηάγξακκα πνξείαο 

εζηίαζεο (gaze path), ν ράξηεο ζεξκόηεηαο (heatmap), ε απηόκαηε 

ηκεκαηνπνίεζε (cluster) θαη ν ράξηεο θσηεηλόηεηαο (gaze opacity). 

 

 

 

3.2.5.Μετρικέσ που εξάγει το λογιςμικό και Μειονεκτήματα λογιςμικού Tobii 

Studio 

 

              Μεηξηθέο ηνπ ινγηζκηθνύ: 

 

         Σν ινγηζκηθό καο παξέρεη έηνηκεο θάπνηεο κεηξηθέο πνπ καο είλαη 

αξθεηέο θνξέο απαξαίηεηεο γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ πεηξακάησλ 

καο. Απηέο είλαη νη εμήο:   

1. Ο ρξόλνο ζε sec από ηε ζηηγκή πνπ πξνβιήζεθε ην εξέζηζκα έσο ηελ 

έλαξμε ηνπ πξώηνπ fixation.  

2. Σν κήθνο ησλ fixation ζε έλα ΑΟΗ ζε sec.  

3.  Γηάξθεηα πξώηνπ fixation.  

4.  Ο αξηζκόο ησλ fixation ζε έλα ΑΟΗ.  

5.  Ο ζπλνιηθόο ρξόλνο ζε sec γηα θάζε θνξά πνπ έλαο ρξήζηεο 

θνηηάδεη ζε έλα ΑΟΗ.   

6. Ο αξηζκόο ησλ επηζθέςεσλ ζε έλα ΑΟΗ.   

7. Ο αξηζκόο ησλ fixation πξηλ ην πξώην fixation ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ρξήζηε ζε έλα ΑΟΗ.  

8. Ση πνζνζηό ησλ ζπκκεηερόλησλ είδαλ ην ΑΟΗ.  

9.  Ο ρξόλνο από ην πξώην fixation κέρξη ην πξώην mouse click.  
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10.  Ο ρξόλνο κέρξη ην πξώην mouse click.  

11.  Ο αξηζκόο ησλ mouse click. 

12.  Timestamp: Ζ ρξνληθή ζηηγκή πνπ ζπιιέρζεθε ην δεδνκέλν ζε ms.  

13.  ValidityLeft/Right: Έλα λνύκεξν πνπ δείρλεη αλ έρεη έγθπξα 

δεδνκέλα ή όρη από ην αξηζηεξό θαη δεμί κάηη αληίζηνηρα. Οη ηηκέο 

ηνπ θπκαίλνληαη από 0 εσο 4. Γεληθά ζεσξνύκε όηη ηα δεδνκέλα καο 

είλαη έγθπξα αλ νη ηηκέο είλαη ην πνιύ 1. Με έγθπξα δεδνκέλα 

κπνξνύλ λα πξνθύςνπλ αλ ν ρξήζηεο ράζεη ηελ πξνζνρή ηνπ εθηόο 

ηεο νζόλεο ηνπ Eye Tracker, αλνηγνθιείζεη ηα κάηηα ή γηα θάπνην 

ιόγν ν Eye Tracker ράζεη ηελ επαθή ηνπ.  

14.  PupilLeft/Right: Σν κέγεζνο ηεο θόξεο ηνπ καηηνύ ζε mm. 

15.  Fixation Index: Αύμσλ αξηζκόο ησλ fixations.  

16.  MappedGazeDataPointX/Y: Οη ζπληεηαγκέλεο Υ θαη Τ ηεο αθξηβνύο 

ζέζεο πνπ έρεη εζηηάζεη ν ρξήζηεο, αθνύ έρεη ραξηνγξαθεζεί ζηελ 

εηθόλα. 

17.   MappedGazeDataPoint: Δίλαη ε ζπληζηώζα ηεο ζέζεο ηνπ κέζνπ 

όξνπ ησλ δπν καηηώλ πνπ έρεη ραξηνγξαθεζεί πάλσ ζην 

ζπγθεθξηκέλν κέζν θαη ε ηηκή αλαθέξεηαη ζε pixels. 

 

  Γπζηπρώο ζηε δηθή καο πεξίπησζε επεηδή όπσο είπακε δελ 

επηιέμακε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία εζηίαζεο ην πξόγξακκα δελ καο 

εμήγαγε απηέο ηηο κεηξηθέο. Δπνκέλσο έπξεπε λα ππνινγίζνπκε θάπνηεο 

από απηέο ηηο κεηξηθέο γηα ηα Url πνπ καο ελδηαθέξνπλ θαη όρη γηα έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζεκείν κέζσ SQL εληνιώλ από ηα δεδνκέλα ηνπ Tobii 

Studio.  

 

             Μεηνλεθηήκαηα ηνπ ινγηζκηθνύ Tobii Studio: 

 

  Όπσο θαζίζηαηαη ζαθέο από ηα πξνεγνύκελα, νη κεηξηθέο πνπ 

εμάγεη ην ινγηζκηθό, είλαη πνιύ πεξηνξηζκέλεο, εηδηθά ζε ζρέζε κε ηo 

πείξακα πνπ ζέινπκε εκείο λα δηεμάγνπκε θαη λα αλαιύζνπκε. Πην 

ζπγθεθξηκέλα:     

                   • Δπηθεληξώλεηαη ζηα fixations.  

• Γελ δίλεη όιεο ηηο κεηξηθέο πνπ ζέινπκε: Saccades, Scanpaths,   
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   Blink Rate, Pupil Size 

 

3.3. Προςαρμογή μετρικών eye tracking ςτην eud εφαρμογή και 

ςυςχέτιςή τουσ με παράγοντεσ ςυμπεριφοράσ 

 

          ην ζεκείν απηό ηεο εξγαζίαο ζα παξνπζηάζνπκε ηνλ αξρηθό πίλαθα ησλ 

κεηξηθώλ eye tracking κε βάζε ηε ζεσξία θαη ηε ζπζρέηηζή ηνπο κε ηνπο 

παξάγνληεο ζπκπεξηθνξάο πξηλ δηεμαρζεί ην πείξακα. ηε ζπλέρεηα ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε ηξνπνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ εμήγαγε ην πξόγξακκα 

eye tracking, έηζη ώζηε λα ζρεηίδνληαη κε ηε θύζε ηνπ πεηξάκαηνο θαη έηζη ζα 

πξνθύςεη ν λένο πίλαθαο ζπζρέηηζεο ησλ ηξνπνπνηεκέλσλ κεηξηθώλ eye 

tracking κε ηνπο παξάγνληεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ηειηθώλ ρξεζηώλ. 

 

3.3.1. Συςχέτιςη μετρικών eye tracking με παράγοντεσ ςυμπεριφοράσ του χρήςτη 

πριν τη διεξαγωγή του πειράματοσ 

 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη κεηξηθέο eye tracking όπσο 

αλαθέξζεθαλ θαη παξνπζηάζηεθαλ θαη ζηε ζεσξία θαη ε ππνζεηηθή 

ζπζρέηηζε πνπ δεκηνπξγήζακε κε ηνπο παξάγνληεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

ρξεζηώλ πνπ επηιέμακε λα εμεηάζνπκε. Πνιιέο από ηηο κεηξηθέο όπσο 

είπακε δε ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ην πείξακά καο ιόγσ ηεο θύζεο ηεο 

εθαξκνγήο θαη ησλ κεηνλεθηεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο Tobii Studio. 
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Πίνακασ 7-Συςχζτιςθ μετρικϊν fixations παράγοντεσ ςυμπεριφοράσ τελικϊν χρθςτϊν 

Μεηξηθή πζρέηηζε κε ζπκπεξηθνξά θαη ζπλαηζζήκαηα 

ηειηθώλ ρξεζηώλ ζε eud ζύζηεκα 

1. πλνιηθόο αξηζκόο 

fixations (Number of 

fixations overall) 

Δάλ ηα fixations ζε έλα eud ζύζηεκα είλαη πνιιά απηό 

κπνξεί λα ππνδειώλεη όηη ν ρξήζηεο ειέγρεη 

πξνεγνύκελεο απαληήζεηο ηνπ δηόηη δελ είλαη ζίγνπξνο. 

Καηά απηό ηνλ ηξόπν κπνξνύκε λα δηεμάγνπκε 

ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε  ηελ Δπθνιία ρξήζεο, ηελ 

Αληίιεςε ηνπ θηλδύλνπ, θαζώο θαη ηε Υξεζηκόηεηα 

πνπ ληώζνπλ νη ρξήζηεο ζε έλα EUD ζύζηεκα. 

 

2. Γηάξθεηα fixation 

(Fixation duration) 

Ο ππνινγηζκόο ηεο δηάξθεηαο fixation ζε έλα eud 

ζύζηεκα κπνξεί λα καο βνεζήζεη λα κειεηήζνπκε ηελ 

απηνπεπνίζεζε ηνπ ρξήζηε (Self-Efficacy) θαζώο θαη ην 

ζπλαίζζεκα ηνπ θόβνπ/δηζηαθηηθόηεηαο, πνπ ζεκαίλεη 

όηη εάλ ν ρξήζηεο γλσξίδεη ηελ απάληεζε ε δηάξθεηα ζα 

είλαη κηθξή, ελώ εάλ θνβάηαη λα απαληήζεη θαη δηζηάδεη 

ε δηάξθεηα ζα είλαη κεγαιύηεξε. Δπίζεο κπνξνύκε λα 

κειεηήζνπκε θαη ην αλ ππάξρεη επθνιία ζηε ρξήζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο( Ease of Use) εάλ ε δηάξθεηα fixation είλαη 

ρακειή.  

 

3. Μέζε δηάξθεηα εζηίαζεο 

(Average fixation 

duration) 

 

Δάλ θαηά κέζν όξν έλαο ρξήζηεο έρεη απμεκέλε δηάξθεηα 

εζηίαζεο ζε όιν ην task (>250ms), απηό κπνξεί λα 

ζεκαίλεη όηη δελ δηεπθνιύλεηαη θαη ηόζν από ηε ρξήζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο ή όηη δηζηάδεη λα δνθηκάζεη λέα 

εξγαιεία ή επηινγέο. Δπνκέλσο κπνξνύκε κέζσ απηήο 

ηεο κεηξηθήο λα εμεηάζνπκε ηνπο παξάγνληεο επθνιία 

ζηε ρξήζε θαη αληίιεςε ηνπ θηλδύλνπ.  

 

4. Number of fixations prior 

to first fixation on a target 

(Αξηζκόο fixations πξηλ ην 

Δάλ ν αξηζκόο ησλ fixations πξηλ ην πξώην fixation ζε 

έλα ζηόρν ηεο εθαξκνγήο είλαη κεγάινο, απηό κπνξεί λα 

ζεκαίλεη όηη ν ρξήζηεο δπζθνιεύηεθε λα εληνπίζεη ην 
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πξώην fixation ζε έλα 

ζηόρν) 

 

ζπγθεθξηκέλν ζεκείν θαη επνκέλσο δπζθνιεύεηαη ζηε 

ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο. (πζρέηηζε κε Δπθνιία ζηε 

Υξήζε) 

 

5. πλνιηθόο αξηζκόο 

fixations (Number of 

fixations overall) 

Δάλ ηα fixations ζε έλα eud ζύζηεκα είλαη πνιιά απηό 

κπνξεί λα ππνδειώλεη όηη ν ρξήζηεο ειέγρεη 

πξνεγνύκελεο απαληήζεηο ηνπ δηόηη δελ είλαη ζίγνπξνο. 

Καηά απηό ηνλ ηξόπν κπνξνύκε λα δηεμάγνπκε 

ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε  ηελ Δπθνιία ρξήζεο, ηελ 

Αληίιεςε ηνπ θηλδύλνπ, θαζώο θαη ηε Υξεζηκόηεηα 

πνπ ληώζνπλ νη ρξήζηεο ζε έλα EUD ζύζηεκα. 

 

6. Γηάξθεηα fixation 

(Fixation duration) 

Ο ππνινγηζκόο ηεο δηάξθεηαο fixation ζε έλα eud 

ζύζηεκα κπνξεί λα καο βνεζήζεη λα κειεηήζνπκε ηελ 

απηνπεπνίζεζε ηνπ ρξήζηε (Self-Efficacy) θαζώο θαη ην 

ζπλαίζζεκα ηνπ θόβνπ/δηζηαθηηθόηεηαο, πνπ ζεκαίλεη 

όηη εάλ ν ρξήζηεο γλσξίδεη ηελ απάληεζε ε δηάξθεηα ζα 

είλαη κηθξή, ελώ εάλ θνβάηαη λα απαληήζεη θαη δηζηάδεη 

ε δηάξθεηα ζα είλαη κεγαιύηεξε. Δπίζεο κπνξνύκε λα 

κειεηήζνπκε θαη ην αλ ππάξρεη επθνιία ζηε ρξήζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο( Ease of Use) εάλ ε δηάξθεηα fixation είλαη 

ρακειή.  

 

7. Μέζε δηάξθεηα εζηίαζεο 

(Average fixation 

duration) 

 

Δάλ θαηά κέζν όξν έλαο ρξήζηεο έρεη απμεκέλε δηάξθεηα 

εζηίαζεο ζε όιν ην task (>250ms), απηό κπνξεί λα 

ζεκαίλεη όηη δελ δηεπθνιύλεηαη θαη ηόζν από ηε ρξήζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο ή όηη δηζηάδεη λα δνθηκάζεη λέα 

εξγαιεία ή επηινγέο. Δπνκέλσο κπνξνύκε κέζσ απηήο 

ηεο κεηξηθήο λα εμεηάζνπκε ηνπο παξάγνληεο επθνιία 

ζηε ρξήζε θαη αληίιεςε ηνπ θηλδύλνπ.  

 

8. Number of fixations prior 

to first fixation on a target 

Δάλ ν αξηζκόο ησλ fixations πξηλ ην πξώην fixation ζε 

έλα ζηόρν ηεο εθαξκνγήο είλαη κεγάινο, απηό κπνξεί λα 
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(Αξηζκόο fixations πξηλ ην 

πξώην fixation ζε έλα 

ζηόρν) 

 

ζεκαίλεη όηη ν ρξήζηεο δπζθνιεύηεθε λα εληνπίζεη ην 

ζπγθεθξηκέλν ζεκείν θαη επνκέλσο δπζθνιεύεηαη ζηε 

ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο. (πζρέηηζε κε Δπθνιία ζηε 

Υξήζε) 

 

9. Υξόλνο πξώηνπ fixation 

(Time to first fixation on 

AOI) ζε κηα πεξηνρή 

ελδηαθέξνληνο 

Μπνξεί λα καο βνεζήζεη ζην λα εμεηάζνπκε ην θαηά 

πόζν ε εθαξκνγή είλαη εύθνιε ζηε ρξήζε, 

ππνινγίδνληαο ηε δηάξθεηα ηεο πξώηεο εζηίαζεο ηνπ 

θάζε ρξήζηε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζηόρν. Αλ ε δηάξθεηα 

γηα παξάδεηγκα είλαη κεγάιε απηό κπνξεί λα ζεκαίλεη ηε 

δπζθνιία θαηαλόεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηόρνπ από ην 

ρξήζηε. 

 

10. Πνζνζηό  ζπκκεηερόλησλ 

πνπ εζηηάδνπλ ζε κία 

πεξηνρή ελδηαθέξνληνο 

(Percentage of participants 

fixating an AOI) 

Ζ ζπγθεθξηκέλε κεηξηθή ζηελ παξνύζα έξεπλα δελ 

θξίλεηαη ρξήζηκε γηα ηελ έθβαζε ζπκπεξαζκάησλ θαζώο 

εμεηάδεη ην πώο κπνξεί λα βειηησζεί κία εθαξκνγή. 

Δκείο όκσο ζέινπκε λα εμεηάζνπκε γηα θάζε ρξήζηε θαη 

όρη γηα όινπο ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο ζε θάζε ζεκείν 

ελδηαθέξνληνο. 

 

11. Total dwell (total time 

spent inside the AOI) time 

on AOI (πλνιηθόο ρξόλνο 

παξακνλήο ρξήζηε ζε κία 

πεξηνρή ελδηαθέξνληνο) 

Με βάζε απηή ηε κεηξηθή κπνξνύκε λα ππνινγίζνπκε ην 

ζπλνιηθό ρξόλν πνπ παξέκεηλε ν θάζε ρξήζηεο ζε έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν ζηόρν. Δπνκέλσο κπνξνύκε λα εμάγνπκε 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ αληίιεςε ηνπ θηλδύλνπ ησλ 

ρξεζηώλ θαη γηα ην βαζκό ζεκαληηθόηεηαο πνπ 

παξνπζηάδεη ε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. 

 

12. Percentage of time spent 

on a targent (Πνζνζηό 

ρξόλνπ παξακνλήο 

ρξεζηώλ ζε έλα ζηόρν) 

Δάλ ν ρξήζηεο δαπαλά πνιύ ρξόλν ζε έλα ζηόρν απηό 

ππνδειώλεη ή όηη δελ κπνξεί λα θαηαλνήζεη κία 

πιεξνθνξία ή όηη ζθέθηεηαη πνιύ πξηλ απαληήζεη, 

δειαδή κεγάιε αληίιεςε ηνπ θηλδύλνπ, επνκέλσο 

ζπζρέηηζε κε Risk Perception. 
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13. Υσξηθή ππθλόηεηα 

fixations (Fixation spatial 

density) 

Δάλ ζε κία πεξηνρή ησλ εξσηήζεσλ παξαηεξήζνπκε ηα 

fixations λα είλαη δηαζθνξπηζκέλα απηό κπνξεί λα καο 

βνεζήζεη ζην λα αληηιεθζνύκε αλ ε εθαξκνγή είλαη 

ρξήζηκε θαη θηιηθή πξνο ην ρξήζηε, επνκέλσο λα 

εμεηάζνπκε ηνπο παξάγνληεο Ease of Use θαη Usefulness 

Perception 

 

14. Time from first fixation on 

target to target selection 

(Γηάζηεκα κεηαμύ ηνπ 

πξώηνπ fixation ζε έλα 

ζηόρν θαη ηεο επηινγήο 

ηνπ ζηόρνπ) 

Οκνίσο θαη κε ηνλ αξηζκό ησλ fixations πξηλ ην πξώην 

fixation ζην ζηόρν, κέζσ ηνπ ππνινγηζκνύ ηνπ ρξόλνπ 

από ηε ζηηγκή πνπ εζηίαζε έλα ζεκείν ν ρξήζηεο κέρξη 

λα ην επηιέμεη κπνξνύκε λα ζπκπεξάλνπκε γηα ην αλ 

δηεπθνιύλεηαη κε ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο. 
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Πίνακασ 8-Συςχζτιςθ μετρικϊν saccades με παράγοντεσ ςυμπεριφοράσ 

Μεηξηθή πζρέηηζε κε ζπκπεξηθνξά θαη ζπλαηζζήκαηα ηειηθώλ ρξεζηώλ 

ζε eud ζύζηεκα 

1. Αξηζκόο saccades 

(Number of 

saccades) 

Δάλ νη εξσηήζεηο δελ είλαη θαηαλνεηέο ζην ρξήζηε νη κεηαθηλήζεηο 

ηνπ ζηελ επόκελε θαη ζηε πξνεγνύκελε εξώηεζε ζα είλαη 

πεξηζζόηεξεο.  

Δπνκέλσο κε απηή ηε κεηξηθή κπνξνύκε λα κειεηήζνπκε ηελ 

επθνιία ζηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο, ηελ ρξεζηκόηεηά ηεο θαζώο 

θαη ηελ αβεβαηόηεηα ηνπ ρξήζηε γηα ηηο απαληήζεηο ηνπ. 

 

2. Παιηλδξνκήζεηο( 

Regressive saccades-

Regressions) 

Με ηηο παιηλδξνκήζεηο κπνξνύκε λα ππνινγίζνπκε ηελ αληίιεςε 

ηνπ θηλδύλνπ ηνπ ρξήζηε, ηελ επθνιία ζηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο 

αιιά θαη ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπ. Σα επαλαιακβαλόκελα saccades 

ζηελ εθαξκνγή κπνξεί λα ζεκαίλνπλ ηελ κε θαηαλόεζε ηεο 

εξώηεζεο από ην ρξήζηε ή ηελ αβεβαηόηεηά ηνπ γηα κία απάληεζε. 

3. Γσλία κεηαμύ δύν 

saccades πνπ κπνξεί 

λα δειώλνπλ αιιαγή 

ζηελ θαηεύζπλζε 

(Saccades revealing 

marked directional 

shifts) 

Μέζσ ηεο παξαθνινύζεζεο ησλ απόηνκσλ αιιαγώλ ησλ 

ζαθθαδηθώλ θηλήζεσλ ηνπ ρξήζηε ζηελ εθαξκνγή κπνξνύκε λα 

παξαηεξήζνπκε ην θαηά πόζν εύθνιε είλαη ε ρξήζε ηεο από ηνπο 

ηειηθνύο ρξήζηεο αιιά θαη ηε ρξεζηκόηεηά ηεο πξνο απηνύο. 

 

 

Πίνακασ 9-Συςχζτιςθ μετρικϊν Scanpaths με παράγοντεσ ςυμπεριφοράσ 

Μεηξηθή πζρέηηζε κε ζπκπεξηθνξά θαη ζπλαηζζήκαηα 

ηειηθώλ ρξεζηώλ ζε eud ζύζηεκα 

1. Γηάξθεηα scanpath (Scanpath 

dutation) 

 

 

 

 

Έλα κεγάιεο δηάξθεηαο scanpath ζηελ εθαξκνγή καο 

κπνξεί λα ππνδειώλεη ηε δπζθνιία ηνπ ρξήζηε ζηελ 

θαηαλόεζε ησλ εξσηήζεσλ. Δπνκέλσο κέζσ απηήο ηεο 

κεηξηθήο κπνξνύκε λα ππνινγίζνπκε ηελ επθνιία ζηε 

ρξήζε ηεο εθαξκνγήο θαζώο θαη ηε ρξεζηκόηεηά ηεο. 
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2. Μήθνο scanpath (Scanpath 

length) 

ηελ εθαξκνγή καο έλα κεγάιν scanpath κπνξεί λα 

ζεκαίλεη ηε πξνζπάζεηα ηνπ ρξήζηε λα αλαδεηήζεη 

θάπνηεο πεξηνρέο. Δπνκέλσο κπνξνύκε λα εμεηάζνπκε 

ηελ επθνιία ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο αιιά θαη ηε 

ρξεζηκόηεηά ηεο. 

 

3. Καλνληθόηεηα scanpath 

(Scanpath regularity) 

Ο ρξήζηεο πνπ δε γλσξίδεη θαζόινπ ηελ εθαξκνγή θαη 

ην ξόιν ηεο δε ζα έρεη πάληα έλα θπζηνινγηθό scanpath, 

επνκέλσο κε απηό ηνλ ηξόπν κπνξνύκε λα εμεηάζνπκε 

ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπ αιιά θαη ηελ αληίιεςε ηνπ 

θηλδύλνπ. Δπηπιένλ θάηη ηέηνην κπνξεί λα ππνδειώλεη 

θαη θαθή δηάηαμε ηεο δηεπηθάλεηαο ή κε θαηαλνεηέο 

εξσηήζεηο, άξα ε ζπγθεθξηκέλε κεηξηθή καο βνεζάεη λα 

κειεηήζνπκε θαη ηελ επθνιία ζηε ρξήζε ηεο 

εθαξκνγήο αιιά θαη ηε ρξεζηκόηεηά ηεο. 

 

4. Λόγνο ρξόλνπ saccade πξνο 

ρξόλνπ fixation (Saccade / 

fixation ratio) 

Απηόο ν ιόγνο κπνξεί λα καο βνεζήζεη ζην λα 

αληηιεθζνύκε ζε πνηα ζεκεία ηεο εθαξκνγήο ν ρξήζηεο 

πξαγκαηνπνίεζε πεξηζζόηεξε αλαδήηεζε ή 

επεμεξγαζία θαη επνκέλσο λα εμεηάζνπκε ηελ επθνιία 

ζηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο θαζώο θαη ηε ρξεζηκόηεηά 

ηεο. 
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Πίνακασ 10-Συςχζτιςθ μετρικϊν blinks με παράγοντεσ ςυμπεριφοράσ 

 

 

Πίνακασ 11-Συςχζτιςθ μετρικισ Pupilometry με ςυμπεριφορά χρθςτϊν 

Μεηξηθή πζρέηηζε κε ζπκπεξηθνξά θαη ζπλαηζζήκαηα ηειηθώλ 

ρξεζηώλ ζε eud ζύζηεκα 

1. πρλόηεηα blink (Blink 

rate) 

Δάλ ιάβνπκε ππόςε καο κόλν ηνλ παξάγνληα δπζθνιίαο 

ησλ εξσηήζεσλ, κπνξνύκε λα εμεηάζνπκε κέζσ ηεο 

ζπρλόηεηαο blink ησλ ηειηθώλ ρξεζηώλ εάλ ε εθαξκνγή 

ηνπο δηεπθνιύλεη θαη ηνπο είλαη ρξήζηκε (Δπθνιία ζηε 

ρξήζε θαη Υξεζηκόηεηα) 

2. πρλόηεηα ελδνγελνύο 

blink (Aggregate blink 

rate) 

Μπνξνύκε θαη πάιη λα εμεηάζνπκε ηε ρξεζηκόηεηα ,ηελ 

αληίιεςε θηλδύλνπ θαη ηελ επθνιία ζηε ρξήζε ηεο 

εθαξκνγήο παξαηεξώληαο ζε κία πην θξίζηκε εξώηεζε ηε 

ζπρλόηεηα ησλ ελδνγελώλ blinks. 

 

3. Γηάξθεηα blink (Blink 

duration) 

Τπνινγίδνληαο ηε δηάξθεηα blink ζε θάζε εξώηεζε ηνπ 

ρξήζηε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο κπνξνύκε λα 

εμεηάζνπκε ηε ρξεζηκόηεηά ηεο θαη ηελ επθνιία ζηε 

ρξήζε ηεο.  

 

4. Υξόλνο πνπ κεζνιαβεί 

κεηαμύ ησλ blinks 

(Blink intervals) 

Δάλ παξαηεξήζνπκε όηη ν ρξόλνο κεηαμύ ησλ blinks 

απμάλεηαη απηό ζηε δηθή καο πεξίπησζε κπνξεί λα 

ππνδειώλεη όηη νη ρξήζηεο  πξνζπαζνύλ λα αθνκνηώζνπλ 

πιεξνθνξία, επνκέλσο ππάξρεη πξνζπκία γηα κάζεζε 

(Learning Willingness). Δπηπιένλ απηή ε κεηξηθή κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο επθνιίαο 

ζηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο. 

Μεηξηθή πζρέηηζε κε ζπκπεξηθνξά θαη ζπλαηζζήκαηα 

ηειηθώλ ρξεζηώλ ζε eud ζύζηεκα 

1. Μέγεζνο – Γηάκεηξνο θόξεο 

νθζαικνύ (Pupil size / Pupil 

ε θάζε εξώηεζε ηεο εθαξκνγήο απαηηείηαη 

δηαθνξεηηθή λνεηηθή πξνζπάζεηα (γλσζηαθό 
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3.3.2. Συςχέτιςη μετρικών eye tracking με παράγοντεσ ςυμπεριφοράσ του χρήςτη 

μετά τη διεξαγωγή του πειράματοσ 

 

   Σα δεδνκέλα πνπ καο δόζεθαλ από ην Tobii Studio Software ζπγθεληξώζεθαλ, θαη 

ππέζηελ επεμεξγαζία από ηελ αξρηθή κνξθή ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ αλαπηύρζεθε ζηα 

πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Γειαδή, θηιηξαξίζηεθαλ από αλεπηζύκεηα 

δεδνκέλα, θαη ππνινγίζηεθαλ θαηλνύξηεο κεηξηθέο κέζσ εληνιώλ SQL, κεηξηθέο 

δειαδή πνπ δελ καο έδηλε ην ινγηζκηθό πνπ ρξεζηκνπνηήζακε. 

 

   Οη κεηξηθέο πνπ αμηνινγήζακε πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζνπκε εάλ κπνξεί ε ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο eye tracking λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ εληνπηζκό ησλ παξαγόλησλ 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ ηειηθνύ ρξήζηε ζε έλα eud ζύζηεκα, είλαη νη εμήο: 

1) Number of fixations 

2) Average Fixation Duration 

3) Average Pupil Size 

4) Average fixation duration per url 

5) Number of fixations per url 

6) Number of fixations that turned into clicks per url 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ζε κνξθή πίλαθα ε ζπζρέηηζε ησλ παξαπάλσ 

κεηξηθώλ κε ηνπο παξάγνληεο ζπκπεξηθνξάο πνπ επηζπκνύκε λα εμεηάζνπκε.  

diameter) θνξηίν) από θάζε ρξήζηε θαη επνκέλσο κέζσ 

απηήο ηεο κεηξηθήο κπνξνύκε λα εμεηάζνπκε ηελ 

επθνιία ζηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

2. Πνζνζηηαία κεηαβνιή ζην 

κέγεζνο θόξεο νθζαικνύ – 

Μέζε πνζνζηηαία κεηαβνιή 

ζην κέγεζνο θόξεο 

νθζαικνύ (PCPS-

Percentage Change in Pupil 

Size / APCPS-Average 

Percentage in Pupil Size ) 

Οκνίσο κε ηε πξνεγνύκελε κεηξηθή νξίδνληαο έλα 

baseline κπνξνύκε κέζσ ηεο πνζνζηηαίαο 

κεηαβνιήο ηνπ κεγέζνπο ηεο θόξεο λα πξνβνύκε 

ζε ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ επθνιία ζηε ρξήζε ηεο 

εθαξκνγήο αιιά θαη ην ελδηαθέξνλ πνπ 

παξνπζηάδεη. 
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Πίνακασ 12-Συςχζτιςθ τροποιθμζνων μετρικϊν eye tracking με παράγοντεσ ςυμπεριφοράσ μετά  τθ διεξαγωγι 
του πειράματοσ 

Σξνπνπνηεκέλεο κεηξηθέο eye 

tracking 

πζρέηηζε κε παξάγνληεο 

ζπκπεξηθνξάο 

1. Number of fixations Δπθνιία ζηε ρξήζε θαη Υξεζηκόηεηα 

 

2. Average Fixation duration Αληίιεςε θηλδύλνπ θαη Δπθνιία ζηε 

ρξήζε 

3. Average Pupil size Δπθνιία ζηε ρξήζε 

 

4. Average fixation duration per 

url 

Αληίιεςε ηνπ θηλδύλνπ, Υξεζηκόηεηα, 

Δπθνιία ζηε ρξήζε θαη Θέιεζε γηα 

κάζεζε 

5. Number of fixations per url Αληίιεςε ηνπ θηλδύλνπ, Δπθνιία ζηε 

ρξήζε θαη Υξεζηκόηεηα 

6. Number of fixations that 

turned into clicks per url 

Απηνπεπνίζεζε θαη Αληίιεςε θηλδύλνπ 

 

3.4. Τρόποσ ανάλυςησ των δεδομένων  

 

   ε απηό ην ζεκείν ζα αλαθέξνπκε πεξηιεπηηθά ηνλ ηξόπν πνπ αλαιύζεθαλ ηα 

δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ από ην πξόγξακκα eye tracking, δηόηη παξνπζηάδεηαη 

αλαιπηηθά ε δηαδηθαζία απηή ζηελ επόκελε ελόηεηα. Αξρηθά θηιηξαξίζηεθαλ ηα 

δεδνκέλα πνπ ζέιακε από ηνλ πίλαθα ηνπ πξνγξάκκαηνο eye tracking θαη ζηε 

ζπλέρεηα κέζσ εληνιώλ SQL πξνζπαζήζακε λα εμάγνπκε ηηο ηξνπνπνηεκέλεο 

κεηξηθέο θαη πξνζαξκνζκέλεο ζην eud ζύζηεκα. Δπνκέλσο κε ηε ρξήζε ηνπ 

Πίλαθα 11 πξαγκαηνπνηήζακε κέζσ ηνπ ζπληειεζηή Pearson θαη ηεο 

κνλόπιεπξεο θαη δίπιεπξεο εμέηαζεο ζην πξόγξακκα SPSS, ηε ζπζρέηηζε κεηαμύ 

ησλ λέσλ κεηξηθώλ eye tracking κε ηνπο 5 παξάγνληεο ζπκπεξηθνξάο πνπ 

επηζπκνύκε λα εμεηάζνπκε.  
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    Οη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο παξάγνληεο ζπκπεξηθνξάο πξνθύπηνπλ από ηελ 

εύξεζε ησλ κέζσλ όξσλ ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζην 

εξσηεκαηνιόγην θαη απηνύο επηιέγνπκε σο αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ζηνλ 

ππνινγηζκό ηεο ζπζρέηηζεο. Κάζε θνξά παξαθνινπζνύκε ηνλ πίλαθα 

Correlations πνπ πξνθύπηεη από ηελ επηινγή ηνπ ζπληειεζηή Pearson θαη 

ζπγθξίλνπκε ηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθόηεηα ηνπ ιόγνπ F κε ην επίπεδν 

ζεκαληηθόηεηαο, ώζηε λα θαηαιήμνπκε εάλ νη δύν κεηαβιεηέο πνπ εμεηάδνπκε 

ζπζρεηίδνληαη κεηαμύ ηνπο. ηε ζπλέρεηα ειέγρνπκε ην ζπληειεζηή Pearson γηα 

λα πξνζδηνξίζνπκε ην κέγεζνο ηεο ζρέζεο θαζώο θαη γηα ην αλ είλαη ζεηηθή ή 

αξλεηηθή. 

 

4.Αλάιπζε Γεδνκέλσλ θαη Δξκελεία 

επξεκάησλ 

 

    ε απηή ηελ ελόηεηα ζα πεξηγξάςνπκε ηε δηαδηθαζία ηνπ πεηξάκαηνο θαη ζα 

πξαγκαηνπνηήζνπκε κία κηθξή εηζαγσγή ζηελ εθαξκνγή eud πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο. ηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνύκε ζηνλ 

εμνπιηζκό πνπ ρξεηαζηήθακε από πιεπξάο Software ζρεηηθά κε ηελ αλάιπζε 

ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςε από ην πείξακα. ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηάζνπκε 

ηα απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο ζε κνξθή πηλάθσλ θαη δηαγξακκάησλ θαη ζα 

ηα εξκελεύζνπκε. 

 

4.1.Συμμετέχοντεσ και διαδικαςία πειράματοσ 

 

   Σν πείξακα όπσο είπακε θαη πξνεγνπκέλσο πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 

εξγαζηήξην ηνπ ηκήκαηνο Γισζζνινγίαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ 

θαη κε ηελ θαζνδήγεζε ησλ ππεύζπλσλ κπνξέζακε λα θαζνξήζνπκε ηηο 

ώξεο θαη ηηο κέξεο δηεμαγσγήο ηνπ. Μαο ελεκέξσζαλ, όπσο πξναλαθέξακε, 

γηα ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο πνπ ζα πξέπεη λα πινπνηεζεί θαη γηα ηνλ ηξόπν 

ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνύ. Οη ζπκκεηέρνληεο ελεκεξώλνληαλ γηα ην ηη ζα 

θιεζνύλ λα πινπνηήζνπλ θαηά ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηελ eud 
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εθαξκνγή θαη ζην ηέινο απαληνύζαλ ζε έλα εξσηεκαηνιόγην ζρεηηθά κε ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο. 

 

   Όπσο έρνπκε αλαθέξεη ην εξγαιείν eud γηα ηελ αλάπηπμε web εθαξκνγώλ 

ππάξρεη ήδε, είλαη εθαξκνγή Ηζηνύ θαη νλνκάδεηαη magic (Protogeros and 

Tzafilkou (2015)). Ζ αξρηθή ηνπ ζειίδα έρεη ηελ εμήο κνξθή: 

 

 

Εικόνα 18-Αρχικι ςελίδα web εφαρμογισ Magic (Πθγι: Protogeros and Tzafilkou (2015)) 

 

   Όπσο κπνξνύκε λα παξαηεξήζνπκε από ηελ παξαπάλσ εηθόλα ζην δεμί 

κέξνο ηεο νζόλεο ε εθαξκνγή εηζάγεη ην ρξήζηε ζηελ ιεηηνπξγία πνπ ηνπ 

πξνζθέξεη ε ρξήζε ηεο θαη ηνπ παξέρεη νδεγίεο γηα ην ηη ζα πξέπεη λα 

ζρεδηάζεη ζηε βάζε δεδνκέλσλ. 
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   ηε ζπλέρεηα αθνύ ν ζπκκεηέρνληαο δηαβάζεη ηηο νδεγίεο πξαγκαηνπνηεί 

«Δγγξαθή» ζηελ εθαξκνγή θαη αξγόηεξα επηιέγεη «Γεκηνπξγία ηεο 

Δθαξκνγήο» γηα λα μεθηλήζεη λα πινπνηεί ηελ εθαξκνγή ηνπ βήκα-βήκα.  

 

4.2.Εξοπλιςμόσ ανάλυςησ πειράματοσ 

 

  Καηά ηελ αλάιπζε ηνπ πεηξάκαηνο απαηηήζεθαλ θάπνηα πξνγξάκκαηα πνπ 

ζα καο δηεπθόιπλαλ ζηε δηεμαγσγή ηεο. Αξρηθά γηα ηε ζπγθέληξσζε θαη ην 

θηιηξάξηζκα ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ από ην πξόγξακκα eye 

tracking εθαξκόζηεθαλ εληνιέο SQL πνπ καο δηεπθόιπλαλ λα δηεμάγνπκε 

ηηο λέεο κεηξηθέο eye tracking πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλάγθεο ηνπ 

πεηξάκαηνο. Οη εληνιέο SQL πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηε βνήζεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο MySQL Workbench 6.3 CE θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ απνζεθεύηεθαλ ζε αξρεία excel. ηε ζπλέρεηα ηα excel αξρεία 

πεξάζηεθαλ ζην πξόγξακκα ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο IBM SPSS Statistics 20 

νύησο ώζηε λα κπνξέζνπκε λα πινπνηήζνπκε θπξίσο ην θνκκάηη ηεο 

ζπζρέηηζεο κεηαμύ δύν κεηαβιεηώλ. Υξεζηκνπνηήζεθε ν ζπληειεζηήο 

ζπζρέηηζεο Pearson ζην ζηαηηζηηθό πξόγξακκα θαη επηιέρζεθε ε δίπιεπξε 

εμέηαζε ηνπ είδνπο ηεο ζρέζεο γηα θάζε δεύγνο κεηαβιεηώλ. 

 

4.3.Αποτελέςματα ανάλυςησ δεδομένων πειράματοσ και ερμηνεία 

τουσ 

   Παξαθάησ παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ από ηελ 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ πεηξάκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα πινπνηείηαη ε 

εξκελεία ηνπο. 

 

4.3.1. Ανάλυςη αποτελεςμάτων ερωτηματολογίου μετά τη χρήςη τησ εφαρμογήσ 

magic 

 Μεηά ηε δεκηνπξγία ηεο εθαξκνγήο κε ηε παξάιιειε θαηαγξαθή ησλ 

θηλήζεσλ ησλ καηηώλ, νη ζπκκεηέρνληεο ζην πείξακα ππνβιήζεθαλ ζε κηα ζεηξά 

από εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, ηελ επθνιία ζηε 

ρξήζε ηνπ, ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο θαζώο ρξεζηκνπνηνύζαλ ηελ εθαξκνγή, ηελ 
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ζέιεζή ηνπο γηα κάζεζε λέσλ ζηνηρείσλ ζηελ εθαξκνγή, ηελ αληίιεςε ηνπ 

θηλδύλνπ, θαζώο θαη ηε δηζηαθηηθόηεηά ηνπο θαηά ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ 

δνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ βαζίζηεθε ζην εξσηεκαηνιόγην ηνπ Arnie Lund 

(2001), ζύκθσλα κε ην νπνίν νη εξσηήζεηο ρσξίδνληαη ζε θαηεγνξίεο θαη είλαη 

ζπλήζσο θαηαθαηηθέο. Ο ρξήζηεο βαζκνινγεί ηε θάζε πξόηαζε ζε κία θιίκαθα 

από ην 1 εώο ην 5 , αλαιόγσο κε ην πόζν δηαθσλεί ή ζπκθσλεί κε απηή. ην 

ζύλνιό ηνπο νη εξσηήζεηο ήηαλ 25 θαη απαληήζεθαλ θαη από ηνπο 8 

ζπκκεηέρνληεο.  

 

4.3.1.1. Μϋτρα περιγραφικόσ ςτατιςτικόσ των μϋςων όρων των απαντόςεων για 

κϊθε παρϊγοντα ςυμπεριφορϊσ κατϊ τη διϊρκεια χρόςησ τησ εφαρμογόσ magic 

 

             Πξνηνύ πξνβνύκε ζηελ εμαγσγή ησλ ζηαηηζηηθώλ κέηξσλ γηα ηνπο κέζνπο 

όξνπο ησλ παξαγόλησλ ζπκπεξηθνξάο, όπσο πξνέθπςαλ κε ηε ρξήζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο SPSS, πξαγκαηνπνηήζεθε αξρηθά έλαο ππνινγηζκόο ησλ κέζσλ 

όξσλ ησλ απαληήζεσλ πνπ πξνέθπςαλ από ην εξσηεκαηνιόγην γηα θάζε ρξήζηε. 

Οη εξσηήζεηο ηαμηλνκήζεθαλ κε βάζε ηνπο παξάγνληεο ζπκπεξηθνξάο πνπ 

πξνζπαζνύκε λα εμεηάζνπκε γηα θάζε ρξήζηε θαη βαζκνινγήζεθαλ από ηνπο 

ρξήζηεο από ην 1 εώο ην 5. Καηά απηό ηνλ ηξόπν δηεπθνιύλακε ηε δηαδηθαζία 

εμαγσγήο ζηαηηζηηθώλ κέηξσλ γηα θάζε παξάγνληα.  

 

             Σα απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηελ αλάιπζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ 

θαη ησλ δεδνκέλσλ εμαγσγήο ηεο εθαξκνγήο eye tracker, ζα ζπγθξηζνύλ κεηαμύ 

ηνπο κε ζθνπό λα δηαπηζηώζνπκε αλ ηειηθά ζπζρεηίδνληαη θαη ζπλεπώο εάλ 

κπνξνύκε λα ππνινγίζνπκε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ EUD  ρξεζηώλ κέζσ ηεο 

εθαξκνγήο eye tracking. Παξαθάησ, ινηπόλ, απεηθνλίδνληαη νη πίλαθεο ησλ 

ζηαηηζηηθώλ κέηξσλ όπσο πξνέθπςαλ κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ εξγαιείνπ SPSS γηα 

ηνπο κέζνπο όξνπο ησλ απαληήζεσλ ησλ ρξεζηώλ ζην εξσηεκαηνιόγην. 

           
            

Πίνακασ 13-Descriptive statistics Usefulness 

Statistics 

ΜΟ Υξεζηκόηεηαο 

N Valid 8 
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Πίνακασ 14-Descriptive statistics Ease of Use                            Πίνακασ 15-Descriptive statistics Willingness   

                                                                                                                            to Learn                                             

                                           

                                                       

                                                                                       

       

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Missing 19 

Mean 4,050 

Median 4,000 

Mode 4,0 

Std. Deviation ,7171 

Variance ,514 

Range 2,2 

Minimum 2,8 

Maximum 5,0 

Sum 32,4 

Statistics 

ΜΟ Δπθνιίαο ζηε ρξήζε 

N 
Valid 8 

Missing 19 

Mean 4,00 

Median 4,00 

Mode 4 

Std. Deviation ,756 

Variance ,571 

Range 2 

Minimum 3 

Maximum 5 

Sum 32 

Statistics 

ΜΟ Θέιεζεο γηα 

κάζεζε 

N 
Valid 8 

Missing 19 

Mean 4,288 

Median 4,350 

Mode 5,0 

Std. Deviation ,7376 

Variance ,544 

Range 1,7 

Minimum 3,3 

Maximum 5,0 

Sum 34,3 
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Πίνακασ 16-Descriptive statistics Self Efficacy                                                Πίνακασ 17-Descriptive Statistics Risk        
                                                                                                                                   Perception 

                                                                      

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

    Με βάζε ινηπόλ ηα δεδνκέλα ησλ παξαπάλσ πηλάθσλ κπνξνύκε λα εμάγνπκε θάπνηα 

γεληθά ζπκπεξάζκαηα θπξίσο παξαηεξώληαο ηηο κέζεο ηηκέο θάζε κεηαβιεηήο. Σα 

δεδνκέλα απηά λα ππελζπκίζνπκε όηη απνηεινύλ ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ζρεηηθά 

κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ρξεζηώλ ελόο eud ζπζηήκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο 

εθαξκνγήο magic. ηόρνο όκσο είλαη λα ζπζρεηίζνπκε απηά ηα απνηειέζκαηα κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ηερλνινγίαο eye tracking γηα λα δηαπηζηώζνπκε αλ κπνξνύκε ηειηθά 

λα θαηαγξάςνπκε ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ρξεζηώλ ζε έλα eud 

ζύζηεκα κέζσ απηήο ηεο ηερλνινγίαο.  

 

 Από ηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο ησλ παξαγόλησλ ζπκπεξηθνξάο 

ησλ ρξεζηώλ, όπσο πξνέθπςαλ από ηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, ιακβάλνπκε ππόςε ηε κέζε ηηκή γηα θάζε κεηαβιεηή θαζώο θαη ηε 

κέγηζηε θαη ηελ ειάρηζηε, ώζηε λα κελ έρνπκε κεγάιε απόθιηζε. Όζνλ αθνξά ηελ 

ρξεζηκόηεηα ηεο εθαξκνγήο, νη ρξήζηεο θαηά κέζν όξν απάληεζαλ όηη ηνπο θάλεθε 

αξθεηά ρξήζηκε (κέζε ηηκή=4) θαη εύθνιε ζηε ρξήζε (κέζε ηηκή=4), αιιά ε 

Statistics 

    ΜΟ Απηνπεπνίζεζεο 

N 
Valid 8 

Missing 19 

Mean 3,30 

Median 3,25 

Mode 3
a
 

Std. Deviation ,484 

Variance ,234 

Range 1 

Minimum 3 

Maximum 4 

Sum 26 

Statistics 

ΜΟ Αληίιεςεο ηνπ θηλδύλνπ 

N 
Valid 8 

Missing 19 

Mean 3,162 

Median 3,150 

Mode 2,7
a
 

Std. Deviation ,6346 

Variance ,403 

Range 2,0 

Minimum 2,3 

Maximum 4,3 

Sum 25,3 
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απηνπεπνίζεζή ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα αιιειεπίδξαζεο παξνπζηάζηεθε κέηξηα (κέζε 

ηηκή=3). Παξόια απηά θαηά κέζν όξν νη ρξήζηεο είραλ ζέιεζε γηα κάζεζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο (κέζε ηηκή=4,3). Ζ κέζε ηηκή αληίιεςεο ηνπ 

θηλδύλνπ είλαη 3 κε κέγηζηε ηηκή 4, πνπ ζεκαίλεη όηη είλαη κέηξηα πξνο πςειή κε 

απνηέιεζκα λα θαζηζηά ηνπο ρξήζηεο ιηγόηεξν ηθαλνύο λα θάλνπλ ρξήζε άγλσζησλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ζηελ εθαξκνγή, εμαιείθνληαο έηζη ηηο πηζαλόηεηεο γηα κηα πην πςειή 

απόδνζε. 

 

     4.3.2.  Ανάλυςη μετρικών eye tracking  

 

            Αθόηνπ μεθηλήζνπκε λα αλαιύνπκε ηα δεδνκέλα καο, όπσο καο ηα εμήγαγε ε 

εθαξκνγή ηνπ eye tracking, αμίδεη λα ππελζπκίζνπκε όηη ην Tobii Studio 

επηθεληξώλεηαη κόλν ζηελ αλάιπζε ησλ ζεκείσλ εζηίαζεο (fixations) ηνπ ρξήζηε, 

ζηα «θιηθ» ηνπ πνληηθηνύ, θαζώο θαη ζηνλ ππνινγηζκό ησλ δηαζηνιώλ ηεο θόξεο ηνπ 

καηηνύ (pupilometry).  

               Δπνκέλσο θαη ε αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ καο ζα επηθεληξσζεί ζηα 

δεδνκέλα απηώλ ησλ κεηξηθώλ θαη ζε ζπλδπαζκνύο κεηαμύ ηνπο, όπσο αλαθέξζεθε 

θαη ζην θνκκάηη ηεο κεζνδνινγίαο, εμαηξώληαο θάπνηεο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηε 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε εθόζνλ δελ καο ηηο παξέρεη ην πξόγξακκα (π.ρ. 

saccades). ηε ζπλέρεηα, όπσο αλαθέξακε θαη ζε πξνεγνύκελε ελόηεηα, ζα γίλεη ε 

ζπζρέηηζε απηώλ ησλ κεηξηθώλ κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

πξνθεηκέλνπ λα εμάγνπκε ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο ζπκπεξηθνξάο 

ησλ ηειηθώλ ρξεζηώλ, δειαδή ησλ ζπκκεηερόλησλ ζην πείξακά καο. 

 

4.3.2.1 Ανϊλυςη τησ μϋςησ διϊρκειασ εςτύαςησ 

 

   Μέζσ εληνιώλ SQL κπνξέζακε λα εμάγνπκε ηε κεηξηθή ηεο κέζεο 

δηάξθεηαο εζηίαζεο, επηιέγνληαο ηε δηάξθεηα εζηίαζεο θάζε ρξήζηε από ηα 

δεδνκέλα ηνπ eye tracker θαη ρξεζηκνπνηώληαο ηε κέζνδν AVG. Μέζσ ηεο 

δηαδηθαζίαο απηήο σο απνηέιεζκα έρνπκε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πνπ καο 

ελεκεξώλεη ζρεηηθά κε ηε κέζε δηάξθεηα εζηίαζεο ησλ ηειηθώλ ρξεζηώλ θαζ’ 

όιε ηε δηάξθεηα ρξήζεο ηνπ eud ζπζηήκαηνο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη θαη 

ζε κνξθή δηαγξάκκαηνο ε ζπγθεθξηκέλε κεηξηθή γηα θάζε ρξήζηε θαη 
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επνκέλσο κπνξνύκε λα ζπκπεξάλνπκε όηη νη πεξηζζόηεξνη ρξήζηεο 

πξαγκαηνπνίεζαλ ηελ ίδηα δηάξθεηα εζηίαζεο ζε όιν ην πείξακα εθηόο από 

έλαλ. Ζ κεγάιε δηάξθεηα εζηίαζεο ελόο ρξήζηε δείρλεη όηη ν ρξήζηεο 

θαηαβάιεη κεγάιε πξνζπάζεηα ζην λα εμάγεη πιεξνθνξίεο ή λα θαηαιάβεη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

 

 Avg fixation duration (total avg duration) 

 

 

                    Πίνακασ 18-Μζςθ διάρκεια εςτίαςθσ ςτο ςφνολο του πειράματοσ για κάκε χριςτθ 

 

ParticipantName  

 

AVG(GazeEventDuration) 

 

User1 485.47610108858714 
 

User2 622.7762222841259 
 

User3 533.4236801351542 
 

User4 630.0656336387423 
 

User5 529.8738636289369 
 

User6 651.9516723681506 
 

User7 1132.6135862414055 
 

User8  494.2894265232975 
 

 

 

http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=eye_data&table=magic_data&sql_query=SELECT+ParticipantName%2C+AVG%28GazeEventDuration%29+FROM+%60magic_data%60+Group+by+ParticipantName%0AORDER+BY+%60magic_data%60.%60ParticipantName%60+ASC&session_max_rows=30&token=bf22db1f207b496fea4ee6b1ecebe510
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=eye_data&table=magic_data&sql_query=SELECT+ParticipantName%2C+AVG%28GazeEventDuration%29+FROM+%60magic_data%60+Group+by+ParticipantName%0AORDER+BY+%60magic_data%60.%60ParticipantName%60+ASC&session_max_rows=30&token=bf22db1f207b496fea4ee6b1ecebe510
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=eye_data&table=magic_data&sql_query=SELECT+ParticipantName%2C+AVG%28GazeEventDuration%29+FROM+%60magic_data%60+Group+by+ParticipantName%0AORDER+BY+AVG%28GazeEventDuration%29+ASC&session_max_rows=30&token=bf22db1f207b496fea4ee6b1ecebe510


 
 
 

77 
 

 

Εικόνα 19-Διάγραμμα Μζςθσ διάρκειασ εςτίαςθσ ςτο ςφνολο τθσ εφαρμογισ για κάκε χριςτθ 

 

 

4.3.2.2. Ανϊλυςη του αριθμού των εςτιϊςεων 

 

Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ εζηηάζεσλ ηνπ θάζε ρξήζηε θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα 

ηνπ πεηξάκαηνο, κε βάζε ηε ζεσξία, κπνξεί λα καο δείμεη ην πόζν απνδνηηθή 

ήηαλ ε αλαδήηεζε ζην ζύζηεκα. Από ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα ζε ζπλδπαζκό 

κε ην δηάγξακκα κπνξνύκε λα ζπκπεξάλνπκε όηη νη πεξηζζόηεξνη ρξήζηεο 

είραλ αξθεηά κεγάιν αξηζκό fixations, δύν εθ ησλ νπνίσλ παξνπζίαζαλ ην 

κεγαιύηεξν αξηζκό εζηηάζεσλ. Οη ρξήζηεο κε κεγάινπο αξηζκνύο εζηηάζεσλ 

ζε ζρέζε κε ηνπο ππόινηπνπο, ζύκθσλα κε ηε ζεσξία, δελ πξαγκαηνπνίεζαλ 

απνδνηηθή αλαδήηεζε, ίζσο γηαηί δελ έλησζαλ ζίγνπξνη κε ηηο απαληήζεηο θαη 

επαλαιάκβαλαλ μαλά θάπνηα βήκαηα. 
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 Number of Fixations 

 

         Πίνακασ 19-Συνολικόσ αρικμόσ ςθμείων εςτίαςθσ ςε όλθ τθν εφαρμογι για κάκε χριςτθ 

ParticipantName  count(GazeEventType)  
 

User1 129985 
 

User2 168721 
 

User3 106545 
 

User4 108161 
 

User5 153009 
 

User6 82727 
 

User7 107918 
 

User8  120528 
 

 

 

 

 

Εικόνα 20-Διάγραμμα αρικμοφ ςθμείων εςτίαςθσ ςε όλθ τθν εφαρμογι για κάκε χριςτθ 

 

 

 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

User1 User2 User3 User4 User5 User6 User7 User8

NumberOfFix 

NumberOfFix

http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=eye_data&table=magic_data&sql_query=SELECT+ParticipantName%2C+count%28GazeEventType%29+%0AFROM++%60magic_data%60+WHERE+GazeEventType+%3D+%27Fixation%27%0AGROUP+BY+ParticipantName%0AORDER+BY+%60magic_data%60.%60ParticipantName%60+ASC&session_max_rows=30&token=c7bbd29da887d39dff8bd0dc1e25d9e9
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=eye_data&table=magic_data&sql_query=SELECT+ParticipantName%2C+count%28GazeEventType%29+%0AFROM++%60magic_data%60+WHERE+GazeEventType+%3D+%27Fixation%27%0AGROUP+BY+ParticipantName%0AORDER+BY+count%28GazeEventType%29+ASC&session_max_rows=30&token=c7bbd29da887d39dff8bd0dc1e25d9e9
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4.3.3.3. Ανϊλυςη του μεγϋθουσ τησ κόρησ του οφθαλμού 

 

   Με βάζε ηε ζεσξία, ε κεηξηθήο ηνπ κεγέζνπο ηεο θόξεο ηνπ καηηνύ ελόο ρξήζηε θαηά 

ηε δηάξθεηα ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, δελ ζεσξείηαη πνιύ αμηόπηζηε, δηόηη κπνξεί λα 

επεξεαζηεί από πνιινύο εμσηεξηθνύ παξάγνληεο. Δπηπιένλ, δε ζεσξείηαη θαηάιιειε 

γηα ηελ έθβαζε ζπκπεξαζκάησλ όζνλ αθνξά έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ελδηαθέξνληνο 

πνπ ζα επηιέμνπκε πξηλ ηελ εθηέιεζε ηνπ πεηξάκαηνο. Αληηζέησο αθνξά ηελ αλάιπζε 

γηα όια ηα ζεκεία ηνπ πεηξάκαηνο θαη ηε παξαθνινύζεζε ηνπ ξπζκνύ αύμεζεο κε βάζε 

ηνλ ξπζκό αύμεζεο ηνπ γλσζηαθνύ θνξηίνπ. Με βάζε ησλ παξαθάησ πίλαθα κπνξνύκε 

λα παξαηεξήζνπκε όηη ππάξρεη κεγάιε δηαθνξά από ηελ ειάρηζηε θαη ηε κέγηζηε ηηκή 

ηνπ κεγέζνπο ηεο θόξεο γηα θάζε ρξήζηε, πνπ ζεκαίλεη όηη όηαλ ην πείξακα γηλόηαλ πην 

απαηηεηηθό ην κέγεζνο ηεο θόξεο ηνπ καηηνύ απμάλνληαλ, δηόηη ν ρξήζηεο θαηέβαιε 

κεγαιύηεξε πξνζπάζεηα θαηαλόεζεο. 

 

Πίνακασ 20- Μζγεκοσ τθσ κόρθσ του ματιοφ ςε όλθ τθν εφαρμογι για κάκε χριςτθ 

ParticipantName MAX(PupilLeft) MIN(PupilLeft) 

User1 4,42 1,74 

User2 4,02 2,04 

User3 4,94 2,74 

User4 4,36 2,35 

User5 5,38 1,97 

User6 4,88 2,15 

User7 4,70 1,74 

User8  3,93 2,31 

 

4.3.3.4. Ανϊλυςη τησ μϋςησ διϊρκειασ εςτύαςησ ανϊ url 

 

  ην παξαθάησ δηάγξακκα παξνπζηάδεηαη ε κέζε δηάξθεηα εζηίαζεο πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε θάζε ρξήζηεο ζε ζπγθεθξηκέλα url-βήκαηα ηεο εθαξκνγήο πνπ 

επηιέμακε. Από ην δηάγξακκα κπνξνύκε λα ζπκπεξάλνπκε όηη όινη νη ρξήζηεο 

δαπάλεζαλ ην πεξηζζόηεξν ρξόλν εζηίαζεο ζην ζηάδην ηεο δεκηνπξγίαο ηεο ζρέζεο 

αλάκεζα ζηα αληηθείκελα, ελώ ζηε δεκηνπξγία ηεο ηδηόηεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ όρη ηόζν. 

Δπνκέλσο ην ζηάδην ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηα δύν αληηθείκελα είηε ηνπο δπζθόιεςε ζην 

http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=eye_data&table=magic_data&sql_query=SELECT+ParticipantName%2C+AVG%28PupilLeft%29%2C+MIN%28PupilLeft%29%2C+MIN%28PupilLeft%29%2C++MAX%28PupilLeft%29%2C+MAX%28PupilLeft%29+FROM+%60magic_data%60+WHERE+PupilLeft+%3E0++GROUP+BY+ParticipantName%0AORDER+BY+MIN%28PupilLeft%29+ASC&session_max_rows=30&token=c7bbd29da887d39dff8bd0dc1e25d9e9


 
 
 

80 
 

λα θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξόπν νινθιήξσζήο ηνπ, είηε ήζειαλ λα εμεξεπλήζνπλ πεξαηηέξσ 

ην ζπγθεθξηκέλν βήκα. 

 

 

 

 
 
   Εικόνα 21-Μζςοσ όροσ διάρκειασ εςτίαςθσ ανά επιλεγμζνα url για κάκε χριςτθ 

 

 

4.3.3.5. Ανϊλυςη του αριθμού των ςημεύων εςτύαςησ ανϊ url 

 

   ην παξαθάησ δηάγξακκα απεηθνλίδεηαη ν αξηζκόο ησλ ζεκείσλ εζηίαζεο γηα θάζε 

ρξήζηε ζε ζπγθεθξηκέλα url ηεο eud εθαξκνγήο. Από ην δηάγξακκα κπνξνύκε λα 

δηαπηζηώζνπκε όηη, όπσο θαη ζην δηάγξακκα ηεο κέζεο δηάξθεηαο εζηίαζεο, ηα 

πεξηζζόηεξα fixations πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε δεκηνπξγία ηεο ζρέζεο πνπ ζεκαίλεη 

όηη, ζύκθσλα κε ηε ζεσξία, όζν πην πνιιά fixatiνns πξαγκαηνπνηεί έλαο ηειηθόο 

ρξήζηεο, ηόζν πην ιηγόηεξν απνδνηηθή είλαη ε αλαδήηεζή ηνπ. 
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Εικόνα 22-Μζςοσ όροσ αρικμοφ fixations για επιλεγμζνα url για κάκε χριςτθ 

 

   4.3.3.6. Ανϊλυςη του αριθμού των ςημεύων εςτύαςησ που ϋγιναν κλικ ανϊ url 

 

   Από ηνλ παξαθάησ πίλαθα κπνξνύκε λα δηαπηζηώζνπκε όηη ηα πεξηζζόηεξα ζεκεία 

εζηίαζεο πνπ απηνκάησο επηιέρζεθαλ (έγηλαλ «θιηθ») από ηνλ ηειηθό ρξήζηε, 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη πάιη ζην βήκα πνπ αθνξά ηε δεκηνπξγία ηεο ζρέζεο αλάκεζα 

ζηα αληηθείκελα. Μπνξνύκε λα ππνζέζνπκε ζύκθσλα κε απηή ηε κεηξηθή, όηη ζε εθείλν 

ην url-βήκα, ίζσο νη ρξήζηεο είραλ κεγαιύηεξε απηνπεπνίζεζε αιιά θαη ιηγόηεξε 

αληίιεςε ηνπ θηλδύλνπ επηιέγνληαο θάπνηα από ηα θνπκπηά ηεο εθαξκνγήο. 
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Εικόνα 23-Αρικμόσ ςθμείων εςτίαςθσ που ζγιναν «κλικ» ςε επιλεγμζνα url για κάκε χριςτθ 

 

4.3.3. Ανάλυςη ςυςχέτιςησ δεδομένων ερωτηματολογίου με μετρικέσ eye 

tracking 

 

ην ζεκείν απηό, αθνύ έγηλε θαη ε βαζηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηόζν ησλ 

δεδνκέλσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ όζν θαη ησλ κεηξηθώλ ηνπ eye tracking, ζα 

κπνξέζνπκε κε βάζε ηα παξαπάλσ λα ζπζρεηίζνπκε ηα δεδνκέλα κεηαμύ ηνπο 

κέζσ ηεο ρξήζεο ηoπ ζπληειεζηή Pearson θαη ηεο κνλόπιεπξεο θαη δίπιεπξεο 

εμέηαζεο κεηαμύ ησλ δύν κεηαβιεηώλ από ην ζηαηηζηηθό πξόγξακκα SPSS. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην ζεκείν απηό ηεο ζπζρέηηζεο απνηειεί θαη ην πην θξίζηκν 

θνκκάηη ηεο παξνύζαο εξγαζίαο, δηόηη όπσο αλαθέξακε θαη πξνεγνπκέλσο, 

ζθνπόο καο είλαη λα εμεηάζνπκε εάλ κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο eye 

tracking ζα κπνξέζνπκε λα θαηαγξάςνπκε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ρξεζηώλ ζε έλα 

eud ζύζηεκα. Απηό κπνξεί λα επηηεπρζεί κόλν κε ηε ρξήζε ηνπ ζπληειεζηή 

Pearson, εμεηάδνληαο θάζε θνξά εάλ ζπζρεηίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ 
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εξσηεκαηνινγίνπ, δειαδή νη παξάγνληεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ρξεζηώλ, κε ηηο 

κεηξηθέο ηνπ eye tracking, όπσο ππνζέζακε θαη ζηνλ πίλαθα πνπ παξνπζηάζηεθε 

ζην θνκκάηη ηεο κεζνδνινγίαο. Δπηιέμακε ηε κέζνδν Pearson θαη όρη θάπνηα 

άιιε ζηαηηζηηθή κέζνδν, δηόηη ζεσξείηαη ε πην θαηάιιειε γηα ηελ εμέηαζε ηνπ 

είδνπο ηεο ζπζρέηηζεο ζε έλα δεύγνο κεηαβιεηώλ γηα έλα κηθξό δείγκα ρξεζηώλ 

όπσο ην δηθό καο.  

 

4.3.3.1. Ανϊλυςη ςυςχϋτιςησ Αverage fixation duration με Ευκολύα ςτη χρόςη 

και Αντύληψη κινδύνου 

 

     Γηα ηελ αλάιπζε απηήο ηεο ζπζρέηηζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ν ζπληειεζηήο 

Pearson όπσο πξναλαθέξακε γηα θάζε δεύγνο κεηαβιεηώλ μερσξηζηά, 

επηιέγνληαο ηε κεηξηθή average fixation duration σο ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

θαη ηηο κεηαβιεηέο ΜΟ Δπθνιίαο ζηε ρξήζε θαη ΜΟ Αληίιεςεο θηλδύλνπ από 

ην εξσηεκαηνιόγην σο ηηο αλεμάξηεηεο αληίζηνηρα. Σα απνηειέζκαηα γηα ηε 

κεηξηθή average fixation duration πξνέθπςαλ κέζσ ηεο ρξήζεο εληνιώλ SQL 

από ηα αξρηθά δεδνκέλα ηνπ eye tracker, επηιέγνληαο ηε δηάξθεηα εζηίαζεο γηα 

θάζε ρξήζηε θαη εθαξκόδνληαο ζε απηή ηελ ζπλάξηεζε AVG. Όπσο εμεγήζακε 

θαη πξνεγνπκέλσο ζηελ ελόηεηα ηεο κεζνδνινγίαο κε βάζε ηνλ νξηζκό ηεο 

κεηξηθήο average fixation duration θαη ζηεξηδόκελνη θαη ζε πξνεγνύκελεο 

έξεπλεο, ε κεηξηθή απηή κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί θαη λα παξάγεη ρξήζηκα 

ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ επθνιία ηεο ρξήζεο ελόο eud ζπζηήκαηνο θαη ηελ 

αληίιεςε ηνπ θηλδύλνπ ησλ ρξεζηώλ θαηά ηε δηάξθεηα αιιειεπίδξαζήο ηνπο κε 

απηό.  

 

                  Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ από ηε ρξήζε ηνπ ζπληειεζηή Pearson 

θαη ηεο κνλόπιεπξεο θαη δίπιεπξεο εμέηαζεο, παξνπζηάδνληαη ζηνπο πίλαθεο 

Correlations, όπσο πξνθύπηεη από ην πξόγξακκα SPSS, αθόηνπ έρνπκε επηιέμεη 

από ην κελνύ: AnalyzeCorrelateBivariate.  

                 Γηα λα εξκελεύζνπκε ζσζηά ηα απνηειέζκαηα ησλ παξαθάησ πηλάθσλ ζα 

πξέπεη λα δηαηππώζνπκε πξώηα ηελ κεδεληθή θαη ηελ ελαιιαθηηθή καο 

ππόζεζε.  
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           Ζν: Ζ κέζε δηάξθεηα εζηίαζεο δε ζπζρεηίδεηαη κε ηελ Αληίιεςε ηνπ Κηλδύλνπ 

θαη ηελ Δπθνιία ζηε Υξήζε. 

           Ζ1: Ζ κέζε δηάξθεηα εζηίαζεο ζπζρεηίδεηαη κε ηελ Αληίιεςε ηνπ Κηλδύλνπ θαη 

ηελ Δπθνιία ζηε Υξήζε. 

 

               Από ηνλ παξαθάησ πίλαθα κπνξνύκε λα ζπκπεξάλνπκε πσο ε ζρέζε κεηαμύ 

ηεο κέζεο δηάξθεηαο εζηίαζεο θαη ηεο Αληίιεςεο ηνπ Κηλδύλνπ γηα ηνπο 8 

ζπκκεηέρνληεο ήηαλ 0,751, ε νπνία είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, όπσο θαίλεηαη 

θαη από ηελ παξαηεξνύκελε πηζαλόηεηα p=0,032 < a=0,05. Ζ παξαπάλσ 

πηζαλόηεηα είλαη κηθξόηεξε από ην επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο θαη επνκέλσο 

δερόκαζηε ηελ ελαιιαθηηθή καο ππόζεζε Ζ1, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ππάξρεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπλάθεηα κεηαμύ κέζεο δηάξθεηαο εζηίαζεο θαη 

αληίιεςεο ηνπ θηλδύλνπ ησλ ηειηθώλ ρξεζηώλ. Δπηπιένλ ν ζπληειεζηήο 

ζπζρέηηζεο Pearson κπνξεί λα καο δείμεη θαη ην κέγεζνο απηήο ηεο ζπζρέηηζεο 

ην νπνίν είλαη 0,751 κεηαμύ δειαδή 0,5 θαη 0,99 πνπ ζεκαίλεη όηη ππάξρεη 

πςειή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ δύν κεηαβιεηώλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, εάλ 

έλαο ζπκκεηέρνληαο εζηηάδεη γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα ζε έλα ζεκείν, απηό 

ζεκαίλεη όηη κπνξεί γηα παξάδεηγκα λα δηζηάδεη λα επηιέμεη ην ζεκείν, δειαδή 

λα έρεη πςειή αληίιεςε ηνπ θηλδύλνπ ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν. Απηό κπνξεί 

λα ζεκαίλεη όηη ν ρξήζηεο δελ πξνηίζεηαη λα εμεξεπλήζεη ηελ εθαξκνγή ιόγσ 

ηεο πςειήο αληίιεςεο ηνπ θηλδύλνπ ηνπ κε απνηέιεζκα λα κεηώλεη ηελ 

απόδνζε ηνπ. 

                  Δπηπιένλ κπνξνύκε λα παξαηεξήζνπκε όηη ν παξάγνληαο ζπκπεξηθνξάο 

όζνλ αθνξά ηελ επθνιία ζηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο ζπζρεηίδεηαη κε ηε κέζε 

δηάξθεηα εζηίαζεο (p=0,053). 

 
                 Πίνακασ 21-Συςχζτιςθ Pearson μζςθσ διάρκειασ εςτίαςθσ με αντίλθψθ κινδφνου και ευκολία ςτθ χριςθ 

 AvgFixDur ΜΟΑληίιε

ςεοΚηλδύλν

π 

AvgFixDur 

Pearson 

Correlation 
1 ,751

*
 

Sig. (2-tailed)  ,032 

N 8 8 

ΜΟΑληίιεςεοΚηλδ

ύλνπ 

Pearson 

Correlation 
,751

*
 1 

Sig. (2-tailed) ,032  
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N 8 8 

 

 

 
              Πίνακασ 22-Συςχζτιςθ Pearson μζςθσ διάρκειασ εςτίαςθσ με ευκολία ςτθ χριςθ 

Correlations 

 AvgFixDur ΜΟΔπθνιίαοζηερ

ξήζε 

AvgFixDur 

Pearson 

Correlation 
1 ,613 

Sig. (1-tailed)  ,053 

N 8 8 

ΜΟΔπθνιίαοζηερξ

ήζε 

Pearson 

Correlation 
,613 1 

Sig. (1-tailed) ,053  

N 8 8 

 

 

4.3.3.2. Ανϊλυςη ςυςχϋτιςησ Number of fixations με Ευκολύα ςτη χρόςη και 

Χρηςιμότητα. 

 

    Όπσο πξναλαθέξακε θαη ζηε κεζνδνινγία απνθαζίζακε λα αμηνινγήζνπκε ηε 

ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ αξηζκνύ ησλ ζεκείσλ εζηίαζεο θαη ηεο επθνιίαο ζηε ρξήζε ηεο 

εθαξκνγήο, θαζώο θαη ηεο ρξεζηκόηεηάο ηεο. Ζ ππόζεζε γηα απηή ηε ζπζρέηηζε 

πξνέθπςε κε βάζε ηε ζεσξία ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεηξηθήο θαζώο θαη από ην ζηόρν θαη 

ηε θύζε ηνπ πεηξάκαηόο καο. Από ηνλ παξαθάησ πίλαθα κπνξνύκε λα παξαηεξήζνπκε 

όηη ε κεηξηθή ηνπ αξηζκνύ ησλ ζεκείσλ εζηίαζεο δε ζπζρεηίδεηαη κε θάπνηνπο από ηνπο 

δύν παξάγνληεο ζπκπεξηθνξάο θαη επνκέλσο ε ρξήζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεηξηθήο δε 

κπνξεί λα καο βνεζήζεη ζην λα εμάγνπκε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

επθνιία ζηε ρξήζε θαη ηε ρξεζηκόηεηα ηεο εθαξκνγήο πνπ πηζηεύνπλ νη 

ζπκκεηέρνληεο. 

Correlations 

 NumberOfF

ix 

ΜΟΔπθνιίαο

ζηερξήζε 

MOΥξεζηκό

ηεηαο 

NumberOfFix 

Pearson 

Correlation 
1 ,063 -,635 

Sig. (2-tailed)  ,883 ,091 

N 8 8 8 

ΜΟΔπθνιίαοζηερξ

ήζε 

Pearson 

Correlation 
,063 1 ,448 
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Πίνακασ 23-Συςχζτιςθ Pearson αρικμόσ ςθμείων εςτίαςθσ με ευκολία ςτθ χριςθ και χρθςιμότθτα 

 

 

4.3.3.3 Ανϊλυςη ςυςχϋτιςησ Pupil size με Ευκολύα ςτη χρόςη του ςυςτόματοσ 

 

  Με βάζε ηελ ελόηεηα ηεο αλαζθόπεζεο ε κεηξηθή Pupil size δελ απνηειεί 

αμηόπηζην κέηξν έθβαζεο ζπκπεξαζκάησλ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν 

ελδηαθέξνληνο, αιιά γηα όιν ην task. Φπζηθά ε ζπγθεθξηκέλε κεηξηθή όπσο 

έρνπκε αλαθέξεη, κπνξεί λα επεξεαζηεί από πνιινύο παξάγνληεο όπσο ην θσο 

ζην δσκάηην πνπ δηεμάγεηαη ην πείξακα, ηελ απόζηαζε ηνπ ζπκκεηέρνληα από 

ηνλ eye tracker αθόκε θαη ηε θνύξαζε ηνπ ηειηθνύ ρξήζηε. Δπνκέλσο ζα πξέπεη 

λα κε ιακβάλεηαη ζνβαξά ππόςε ζε πεξίπησζε ζπζρέηηζεο κε θάπνην 

παξάγνληα.  

    Οη ηηκέο γηα ην κέγεζνο ηεο θόξεο ηνπ νθζαικνύ ησλ ρξεζηώλ πξνέθπςαλ 

από ηελ επηινγή ησλ κεηξηθώλ Pupil Left, Pupil Right ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

eye tracker, θαη ζηε ζπλέρεηα κε ρξήζε εληνιώλ SQL θαη ησλ ζπλαξηήζεσλ 

MIN, MAX θαη AVG γηα θάζε Pupil Left θαη Pupil Right αληίζηνηρα. Από ηνλ 

παξαθάησ πίλαθα κπνξνύκε λα δηαπηζηώζνπκε όηη ε κεηξηθή ηεο κέζεο 

δηακέηξνπ ηεο θόξεο ηνπ νθζαικνύ δε κπνξεί λα καο βνεζήζεη ζην λα εμάγνπκε 

ζπκπεξάζκαηα όζνλ αθνξά ηελ επθνιία ηνπ ρξήζηε θαηά ηε ρξήζε ηεο 

εθαξκνγήο. 

  

                 Πίνακασ 24-Συςχζτιςθ Pearson μζςθ διάμετροσ κόρθσ οφκαλμοφ με ευκολία ςτθ χριςθ 

Correlations 

 PupilRightA

verage 

ΜΟΔπθνιίαο

ζηερξήζε 

PupilRightAverage 

Pearson 

Correlation 
1 -,342 

Sig. (2-tailed)  ,407 

N 8 8 

Sig. (2-tailed) ,883  ,266 

N 8 8 8 

MOΥξεζηκόηεηαο 

Pearson 

Correlation 
-,635 ,448 1 

Sig. (2-tailed) ,091 ,266  

N 8 8 8 
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ΜΟΔπθνιίαοζηερξ

ήζε 

Pearson 

Correlation 
-,342 1 

Sig. (2-tailed) ,407  

N 8 8 

 

 

4.3.3.4.  Ανϊλυςη ςυςχϋτιςησ Αverage fixation duration per url με Αντύληψη 

κινδύνου, Ευκολύα ςτη χρόςη, Χρηςιμότητα και Προθυμύα για μϊθηςη 

 

   Γηα λα είλαη εθηθηή ε παξαπάλσ ζπζρέηηζε ζηελ πεξίπησζή καο, επηιέμακε 

ζπγθεθξηκέλα url, ηα νπνία ζα αλαθέξνπκε αλαιπηηθά θαη παξαθάησ. Ζ επηινγή 

έγηλε κε βάζε ηε θξηζηκόηεηα πνπ παξνπζηάδεη ην θάζε url ηεο εθαξκνγήο θαη 

θάζε έλα από ηα νπνία κπνξεί λα καο δώζεη ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ ηειηθώλ ρξεζηώλ. Ζ εκθάληζε , ηα url ησλ θάζε βεκάησλ ηεο 

εθαξκνγήο θαζώο θαη ε ιεηηνπξγία απηώλ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά θαη ζην 

θνκκάηη ηεο Γηαδηθαζίαο ηνπ πεηξάκαηνο. Σα url πνπ ζα εμεηάζνπκε είλαη: 

 

1.195.251.218.106:8081/navigation/step1 (Γεκηνπξγία αληηθεηκέλνπ) 

2.195.251.218.106:8081/entity/checkfield?entity=“όλνκα_αληηθεηκέλνπ” 

(Πξνζζήθε Ιδηόηεηαο) 

3.195.251.218.106:8081/relationship/createrelationship (Γεκηνπξγία ζρέζεο) 

 

   Γηα ην πξώην url πνπ αθνξά ην βήκα 1 ηεο εθαξκνγήο magic, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ζπζρέηηζεο ηεο κέζεο δηάξθεηαο εζηίαζεο κε ηνπο 

παξάγνληεο ζπκπεξηθνξάο παξνπζηάδνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο 

Correlation. Γηα θάζε url έγηλε μερσξηζηή αλάιπζε, δηόηη καο ελδηαθέξεη ε 

ζπζρέηηζε ησλ κεηαβιεηώλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία-ζηόρνπο. 

 

1. 195.251.218.106:8081/navigation/step1 

 

   Όζνλ αθνξά ινηπόλ ηε ζπζρέηηζε κεηαμύ ηεο κέζεο δηάξθεηαο εζηίαζεο κε 

ηνπο παξάγνληεο ζπκπεξηθνξάο πνπ επηζπκνύκε λα εμεηάζνπκε ζηε 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε, από ηνπο παξαθάησ πίλαθεο πξνθύπηεη όηη ζην 

πξώην βήκα ηεο εθαξκνγήο δελ κπνξέζακε λα εληνπίζνπκε κέζσ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο κεηξηθήο ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ζπκκεηερόλησλ. Γελ ππάξρεη 
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δειαδή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηεο κεηξηθήο ηεο κέζεο δηάξθεηαο εζηίαζεο θαη 

ηεο επθνιίαο ζηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο, ηεο ρξεζηκόηεηάο ηεο, ηεο 

αληίιεςεο ηνπ θηλδύλνπ ηνπ ρξήζηε θαη ηεο ζέιεζήο ηνπ γηα κάζεζε όζνλ 

αθνξά ην βήκα ηεο δεκηνπξγίαο αληηθεηκέλνπ ζηελ εθαξκνγή. 

 

 
Πίνακασ 25-Συςχζτιςθ Pearson μζςθσ διάρκειασ εςτίαςθσ με αντίλθψθ κινδφνου για τθ δθμιουργία του 
αντικειμζνου τθσ εφαρμογισ 

Correlations 

 AvgFixDurP

erUrl1 

ΜΟΑληίιες

εοΚηλδύλνπ 

AvgFixDurPerUrl1 

Pearson 

Correlation 
1 ,697 

Sig. (2-tailed)  ,055 

N 8 8 

ΜΟΑληίιεςεοΚηλδ

ύλνπ 

Pearson 

Correlation 
,697 1 

Sig. (2-tailed) ,055  

N 8 8 

 
 

Πίνακασ 26-Συςχζτιςθ Pearson μζςθσ διάρκειασ εςτίαςθσ με χρθςιμότθτα και ευκολία ςτθ χριςθ για τθ 
δθμιουργία αντικειμζνου τθσ εφαρμογισ 

Correlations 

 AvgFixDurP

erUrl1 

MOΥξεζηκό

ηεηαο 

ΜΟΔπθνιίαο

ζηερξήζε 

AvgFixDurPerUrl1 

Pearson 

Correlation 
1 ,442 ,302 

Sig. (2-tailed)  ,273 ,468 

N 8 8 8 

MOΥξεζηκόηεηαο 

Pearson 

Correlation 
,442 1 ,440 

Sig. (2-tailed) ,273  ,275 

N 8 8 8 

ΜΟΔπθνιίαοζηερξ

ήζε 

Pearson 

Correlation 
,302 ,440 1 

Sig. (2-tailed) ,468 ,275  

N 8 8 8 
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Πίνακασ 27-Συςχζτιςθ Pearson μζςθσ διάρκειασ εςτίαςθσ με κζλθςθ για μάκθςθ για τθ δθμιουργία 
αντικειμζνου τθσ εφαρμογισ 

Correlations 

 AvgFixDurP

erUrl1 

ΜΟΘέιεζεο

γηαΜάζεζε 

AvgFixDurPerUrl1 

Pearson 

Correlation 
1 ,257 

Sig. (2-tailed)  ,539 

N 8 8 

ΜΟΘέιεζεογηαΜά

ζεζε 

Pearson 

Correlation 
,257 1 

Sig. (2-tailed) ,539  

N 8 8 

 

 

2. 195.251.218.106:8081/entity/checkfield?entity=“όλνκα_αληηθεηκέλνπ” 

 

    Σν ίδην εληνπίζηεθε θαη γηα ην βήκα ηεο πξνζζήθεο ηδηνηήησλ ζην 

αληηθείκελν όπνπ παξαηεξήζεθε θαη εδώ πσο ε κέζε δηάξθεηα εζηίαζεο δε 

ζπζρεηίδεηαη κε ηνπο παξάγνληεο ζπκπεξηθνξάο πνπ ππνζέζακε. 

 

 
Πίνακασ 28-Συςχζτιςθ Pearson μζςθσ διάρκειασ εςτίαςθσ με αντίλθψθ κινδφνου και χρθςιμότθτα για τθ 
προςκικθ ιδιότθτασ ςε αντικείμενο  

Correlations 

 AvgFixDurP

erUrl2 

ΜΟΑληίιες

εοΚηλδύλνπ 

ΜΟΥξεζηκό

ηεηαο 

AvgFixDurPerUrl2 

Pearson 

Correlation 
1 ,142 ,043 

Sig. (2-tailed)  ,737 ,919 

N 8 8 8 

ΜΟΑληίιεςεοΚηλδ

ύλνπ 

Pearson 

Correlation 
,142 1 ,513 

Sig. (2-tailed) ,737  ,193 

N 8 8 8 

ΜΟΥξεζηκόηεηαο 

Pearson 

Correlation 
,043 ,513 1 

Sig. (2-tailed) ,919 ,193  

N 8 8 8 
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Πίνακασ 29-Συςχζτιςθ Pearson μζςθσ διάρκειασ εςτίαςθσ με ευκολία ςτθ χριςθ και κζλθςθ για μάκθςθ  για τθ 
προςκικθ ιδιότθτασ ςε αντικείμενο 

Correlations 

 AvgFixDurP

erUrl2 

ΜΟΔπθνιίαο

ζηεΥξήζε 

ΜΟΘέιεζεο

γηαΜάζεζε 

AvgFixDurPerUrl2 

Pearson 

Correlation 
1 ,216 ,170 

Sig. (2-tailed)  ,608 ,688 

N 8 8 8 

ΜΟΔπθνιίαοζηεΥξ

ήζε 

Pearson 

Correlation 
,216 1 ,776

*
 

Sig. (2-tailed) ,608  ,024 

N 8 8 8 

ΜΟΘέιεζεογηαΜά

ζεζε 

Pearson 

Correlation 
,170 ,776

*
 1 

Sig. (2-tailed) ,688 ,024  

N 8 8 8 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

3. 195.251.218.106:8081/relationship/createrelationship (Γεκηνπξγία 

ζρέζεο) 

 

   Από ηνπο παξαθάησ πίλαθεο θαίλεηαη όηη νύηε θαη γηα ην βήκα ηεο 

δεκηνπξγίαο ζρέζεο αλάκεζα ζηα αληηθείκελα δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε 

κεηαμύ ηεο κέζεο δηάξθεηαο εζηίαζεο θαη ησλ παξαγόλησλ ζπκπεξηθνξάο 

ησλ ζπκκεηερόλησλ. 

 

 
Πίνακασ 30-Συςχζτιςθ Pearson μζςθσ διάρκειασ εςτίαςθσ με αντίλθψθ κινδφνου και χρθςιμότθτα για τθ 
δθμιουργία ςχζςθσ μεταξφ αντικειμζνων 

Correlations 

 AvgFixDurP

erUrl3 

ΜΟΑληίιες

εοΚηλδύλνπ 

ΜΟΥξεζηκό

ηεηαο 

AvgFixDurPerUrl3 

Pearson 

Correlation 
1 ,073 -,596 

Sig. (2-tailed)  ,864 ,119 

N 8 8 8 

ΜΟΑληίιεςεοΚηλδ

ύλνπ 

Pearson 

Correlation 
,073 1 ,513 

Sig. (2-tailed) ,864  ,193 

N 8 8 8 
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ΜΟΥξεζηκόηεηαο 

Pearson 

Correlation 
-,596 ,513 1 

Sig. (2-tailed) ,119 ,193  

N 8 8 8 

 

 

 
Πίνακασ 31-Συςχζτιςθ Pearson μζςθσ διάρκειασ εςτίαςθσ με ευκολία ςτθ χριςθ και κζλθςθ για μάκθςθ για τθ 
δθμιουργία ςχζςθσ μεταξφ αντικειμζνων 

Correlations 

 AvgFixDurP

erUrl3 

ΜΟΔπθνιίαο

ζηεΥξήζε 

ΜΟΘέιεζεο

γηαΜάζεζε 

AvgFixDurPerUrl3 

Pearson 

Correlation 
1 -,350 -,554 

Sig. (2-tailed)  ,395 ,154 

N 8 8 8 

ΜΟΔπθνιίαοζηεΥξ

ήζε 

Pearson 

Correlation 
-,350 1 ,776

*
 

Sig. (2-tailed) ,395  ,024 

N 8 8 8 

ΜΟΘέιεζεογηαΜά

ζεζε 

Pearson 

Correlation 
-,554 ,776

*
 1 

Sig. (2-tailed) ,154 ,024  

N 8 8 8 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

4.3.3.5. Ανϊλυςη ςυςχϋτιςησ Number of fixations per url με Αντύληψη κινδύνου, 

Ευκολύα ςτη χρόςη και Χρηςιμότητα  

             

   Καη ζε απηό ην ζεκείν πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηνλ αξηζκό ησλ 

ζεκείσλ εζηίαζεο θαη ηεο επθνιίαο ζηε ρξήζε θαη ηεο ρξεζηκόηεηαο ηεο εθαξκνγήο γηα 

θάζε url πνπ επηζπκνύκε. Με βάζε ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα ζπκπεξάλακε όηη ε 

ζπγθεθξηκέλε κεηξηθή δε ζπζρεηίδεηαη κε ηνπο παξάγνληεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ηειηθώλ 

ρξεζηώλ πνπ ππνζέζακε θαη επνκέλσο δε κπνξεί λα εμάγεη θαη λα θαηαλνήζεη ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ ρξεζηώλ γηα θαλέλα από ηα ζεκεία-ζηόρνπο πνπ επηιέμακε λα 

εμεηάζνπκε. 
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1. 195.251.218.106:8081/navigation/step1   

 
Πίνακασ 32-Συςχζτιςθ Pearson αρικμοφ ςθμείων εςτίαςθσ με αντίλθψθ κινδφνου, ευκολία ςτθ χριςθ και 
χρθςιμότθτα για τθ δθμιουργία αντικειμζνου 

Correlations 

 NumberOfFi

xationsPerUrl

1 

ΜΟΑληίιεςε

οΚηλδύλνπ 

ΜΟΔπθνιίαο

ζηεΥξήζε 

ΜΟΥξεζηκόη

εηαο 

NumberOfFixationsPer

Url1 

Pearson 

Correlation 
1 -,086 ,192 ,521 

Sig. (2-tailed)  ,840 ,649 ,186 

N 8 8 8 8 

ΜΟΑληίιεςεοΚηλδύλνπ 

Pearson 

Correlation 
-,086 1 ,603 ,513 

Sig. (2-tailed) ,840  ,113 ,193 

N 8 8 8 8 

ΜΟΔπθνιίαοζηεΥξήζε 

Pearson 

Correlation 
,192 ,603 1 ,440 

Sig. (2-tailed) ,649 ,113  ,275 

N 8 8 8 8 

ΜΟΥξεζηκόηεηαο 

Pearson 

Correlation 
,521 ,513 ,440 1 

Sig. (2-tailed) ,186 ,193 ,275  

N 8 8 8 8 

 

 

2. 195.251.218.106:8081/entity/checkfield?entity=“όλνκα_αληηθεηκέλνπ” 

 

 
Πίνακασ 33-Συςχζτιςθ Pearson αρικμοφ ςθμείων εςτίαςθσ με αντίλθψθ κινδφνου, ευκολία ςτθ χριςθ και 
χρθςιμότθτα για τθ προςκικθ ιδιότθτασ ςε αντικείμενο 

Correlations 

 NumberOfFi

xationsPerUrl

2 

ΜΟΑληίιεςε

οΚηλδύλνπ 

ΜΟΔπθνιίαο

ζηεΥξήζε 

ΜΟΥξεζηκόη

εηαο 

NumberOfFixationsPer

Url2 

Pearson 

Correlation 
1 -,254 ,363 -,590 

Sig. (2-tailed)  ,545 ,377 ,123 

N 8 8 8 8 

ΜΟΑληίιεςεοΚηλδύλνπ 

Pearson 

Correlation 
-,254 1 ,603 ,513 

Sig. (2-tailed) ,545  ,113 ,193 

N 8 8 8 8 

ΜΟΔπθνιίαοζηεΥξήζε 

Pearson 

Correlation 
,363 ,603 1 ,440 

Sig. (2-tailed) ,377 ,113  ,275 
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N 8 8 8 8 

ΜΟΥξεζηκόηεηαο 

Pearson 

Correlation 
-,590 ,513 ,440 1 

Sig. (2-tailed) ,123 ,193 ,275  

N 8 8 8 8 

 

 

 

3. 195.251.218.106:8081/relationship/createrelationship(Γεκηνπξγία 

ζρέζεο) 

 
Πίνακασ 34-Συςχζτιςθ Pearson αρικμοφ ςθμείων εςτίαςθσ με αντίλθψθ κινδφνου, ευκολία ςτθ χριςθ και 
χρθςιμότθτα για τθ δθμιουργία ςχζςθσ μεταξφ αντικειμζνων 

Correlations 

 NumberOfFi

xationsPerUrl

3 

ΜΟΑληίιεςε

οΚηλδύλνπ 

ΜΟΔπθνιίαο

ζηεΥξήζε 

ΜΟΥξεζηκόη

εηαο 

NumberOfFixationsPer

Url3 

Pearson 

Correlation 
1 ,256 -,086 ,009 

Sig. (2-tailed)  ,541 ,839 ,984 

N 8 8 8 8 

ΜΟΑληίιεςεοΚηλδύλνπ 

Pearson 

Correlation 
,256 1 ,603 ,513 

Sig. (2-tailed) ,541  ,113 ,193 

N 8 8 8 8 

ΜΟΔπθνιίαοζηεΥξήζε 

Pearson 

Correlation 
-,086 ,603 1 ,440 

Sig. (2-tailed) ,839 ,113  ,275 

N 8 8 8 8 

ΜΟΥξεζηκόηεηαο 

Pearson 

Correlation 
,009 ,513 ,440 1 

Sig. (2-tailed) ,984 ,193 ,275  

N 8 8 8 8 

 

 

4.3.3.6. Ανϊλυςη ςυςχϋτιςησ Number of  fixations  that  turned  into clicks per url με 

Αυτοπεπούθηςη τελικού χρόςτη και Αντύληψη κινδύνου 

 

   Σα απνηειέζκαηα γηα ηελ εμαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεηξηθήο ηα εμάγακε 

κέζσ ρξήζεο ησλ εληνιώλ SQL από ηα δεδνκέλα ηνπ eye tracking. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηήζακε ηηο ζπληεηαγκέλεο ηόζν ησλ ζεκείσλ εζηίαζεο 

όζν θαη ησλ ζεκείσλ πνπ ν ρξήζηεο έθαλε «θιηθ» (επέιεμε έλα αληηθείκελν) γηα 
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θάζε url. Από ηελ αλάιπζε ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμύ ησλ παξαπάλσ κεηαβιεηώλ, 

ηεο νπνίαο ηα απνηειέζκαηα θαίλνληαη θαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο, κπνξνύκε 

λα ζπκπεξάλνπκε όηη νύηε ε ρξήζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεηξηθήο καο βνεζάεη 

ζην λα θαηαλνήζνπκε ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπ ηειηθνύ ρξήζηε θαη ηελ αληίιεςε 

ηνπ θηλδύλνπ πνπ ηνλ δηαθαηέρεη θαζώο ρξεζηκνπνηεί ηελ εθαξκνγή magic. 

 

1. 195.251.218.106:8081/navigation/step1 

 

 
Πίνακασ 35-Συςχζτιςθ Pearson αρικμοφ ςθμείων εςτίαςθσ που ζγιναν κλικ με αυτοπεποίκθςθ και αντίλθψθ του 
κινδφνου για τθ δθμιουργία αντικειμζνου τθσ εφαρμογισ 

Correlations 

 NumberOfFi

xationsToCli

cksurl1 

MOΑπηνπεπ

νίζεζεο 

ΜΟΑληίιες

εοΚηλδύλνπ 

NumberOfFixationsTo

Clicksurl1 

Pearson 

Correlation 
1 -,453 ,058 

Sig. (2-tailed)  ,260 ,891 

N 8 8 8 

MOΑπηνπεπνίζεζεο 

Pearson 

Correlation 
-,453 1 ,363 

Sig. (2-tailed) ,260  ,377 

N 8 8 8 

ΜΟΑληίιεςεοΚηλδύλν

π 

Pearson 

Correlation 
,058 ,363 1 

Sig. (2-tailed) ,891 ,377  

N 8 8 8 

 

 

2. 195.251.218.106:8081/entity/checkfield?entity=“όλνκα_αληηθεηκέλνπ” 

 

 
Πίνακασ 36-Συςχζτιςθ Pearson αρικμοφ ςθμείων εςτίαςθσ που ζγιναν κλικ με αυτοπεποίκθςθ και αντίλθψθ του 
κινδφνου για τθ προςκικθ ιδιότθτασ ςε αντικείμενο 

Correlations 

 NumberOfFi

xToClicksurl

2 

MOΑπηνπεπ

νίζεζεο 

ΜΟΑληίιες

εοΚηλδύλνπ 

NumberOfFixToClicks

url2 

Pearson 

Correlation 
1 ,210 -,371 

Sig. (2-tailed)  ,617 ,366 

N 8 8 8 
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MOΑπηνπεπνίζεζεο 

Pearson 

Correlation 
,210 1 ,363 

Sig. (2-tailed) ,617  ,377 

N 8 8 8 

ΜΟΑληίιεςεοΚηλδύλν

π 

Pearson 

Correlation 
-,371 ,363 1 

Sig. (2-tailed) ,366 ,377  

N 8 8 8 

    

 

 

3. 195.251.218.106:8081/relationship/createrelationship (Γεκηνπξγία 

ζρέζεο) 

Πίνακασ 37-Συςχζτιςθ Pearson αρικμοφ ςθμείων εςτίαςθσ που ζγιναν κλικ με αυτοπεποίκθςθ και αντίλθψθ του 
κινδφνου για τθ δθμιουργία ςχζςθσ ανάμεςα ςτα αντικείμενα τθσ εφαρμογισ 

Correlations 

 NumberOfFi

xToClicksurl

3 

MOΑπηνπεπ

νίζεζεο 

ΜΟΑληίιες

εοΚηλδύλνπ 

NumberOfFixToClicks

url3 

Pearson 

Correlation 
1 -,403 ,093 

Sig. (2-tailed)  ,322 ,826 

N 8 8 8 

MOΑπηνπεπνίζεζεο 

Pearson 

Correlation 
-,403 1 ,363 

Sig. (2-tailed) ,322  ,377 

N 8 8 8 

ΜΟΑληίιεςεοΚηλδύλν

π 

Pearson 

Correlation 
,093 ,363 1 

Sig. (2-tailed) ,826 ,377  

N 8 8 8 

 

 

4.3.4. Ανάλυςη διαγραμμάτων πορείασ εςτίαςησ (gaze plot) από τα video   

          του προγράμματοσ eye tracking-Ποιοτική ανάλυςη δεδομένων 

 

Όπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη θαη ζηε ζεσξία ην πξόγξακκα ηεο ηερλνινγίαο eye 

tracking θαηαγξάθεη όιε ηε δηεμαγσγή ηνπ πεηξάκαηνο ζε κνξθή video ζην νπνίν 

θαίλεηαη ην δηάγξακκα πνξείαο εζηίαζεο ηνπ ηειηθνύ ρξήζηε θαηά ηε δηάξθεηα  

κειεηήζνπκε ηε ζπκπεξηθνξά νξηζκέλσλ ρξεζηώλ ζε επηιεγκέλα url, νύησο ώζηε λα 

κπνξέζνπκε λα θαηαιήμνπκε ζε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ην πείξακά καο. Να 
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ηνλίζνπκε όηη πξαγκαηνπνηήζεθε θπζηθά ζηα ζηηγκηόηππα από ηα βίληεν ην θίιηξν 

ηεο ζόισζεο ηνπ πξνζώπνπ θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπο.    

 

Δθόζνλ δηαπηζηώζακε όηη κέζσ ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο νη κεηξηθέο eye 

tracking δε βνεζάλ ζην λα θαηαλνήζνπκε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ρξεζηώλ ζε έλα eud 

ζύζηεκα, επηζπκήζακε λα πξνρσξήζνπκε θαη ζηελ αλάιπζε ησλ video πνπ καο 

παξέρεηαη από ην πξόγξακκα Tobii, βαζηδόκελνη ζε κία έξεπλα ησλ Räihä θ.α. 

(2005), ζύκθσλα κε ηνπο νπνίνπο «Σα δηαγξάκκαηα πνξείαο εζηίαζεο θαηαζηνύλ 

δπλαηόλ ζην λα κπνξέζνπκε λα παξαηεξήζνπκε ηε δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

ηειηθώλ ρξεζηώλ ζε έλα ζύζηεκα».  Με βάζε ηε ζεσξία νη νπηηθνπνηήζεηο ζπλήζσο 

θαηαιήγνπλ ζε ςεπδή απνηειέζκαηα, αιιά αλ ρξεζηκνπνηεζνύλ ζσζηά κπνξνύλ λα 

καο πξνζθέξνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα έλαλ ρξήζηε. Απηό ζπκβαίλεη δηόηη 

απηέο νη απεηθνλίζεηο πνπ πξνθύπηνπλ κεηά από έλα πείξακα eye tracking, 

εμππεξεηνύλ δύν βαζηθνύο ζθνπνύο: α) ηελ πνηνηηθή αλάιπζε ησλ ζεκάησλ 

επρξεζηίαο κηαο εθαξκνγήο θαη β) ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ πνζνηηθώλ 

απνηειεζκάησλ θαη ησλ πνηνηηθώλ ζεκάησλ επρξεζηίαο ηεο εθαξκνγήο.  

 

1.195.251.218.106:8081/navigation/step1 (Γεκηνπξγία αληηθεηκέλνπ) 

 

ηε παξαθάησ εηθόλα απεηθνλίδεηαη ην δηάγξακκα πνξείαο εζηίαζεο πνπ 

επηιέρζεθε γηα ην βήκα δεκηνπξγίαο αληηθεηκέλνπ ηεο εθαξκνγήο ελόο από ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο. Δδώ παξαηεξνύκε όηη ν ζπκκεηέρνληαο εζηηάδεη πνιύ ώξα ζηελ 

δεμηά πιεπξά ηεο νζόλεο, δειαδή ζηνλ πίλαθα πξνβνιήο ηεο βάζεο πνπ επηζπκεί λα 

δεκηνπξγήζεη, ζηε ζπλέρεηα πξνρσξάεη ζην θείκελν θαη αξγόηεξα επηιέγεη ηε 

«Πξνζζήθε βαζηθνύ αληηθεηκέλνπ». Ζ κεγάιε δηάξθεηα εζηίαζεο ζε έλα ζεκείν πξηλ 

ην ζηόρν, ηα κεγάια κήθε saccades θαη νη παιηλδξνκήζεηο πξηλ από απηόλ, θαζώο 

θαη ν κεγάινο αξηζκόο ησλ ζεκείσλ εζηίαζεο πξηλ λα επηιεγεί ν ζηόρνο δείρλνπλ ηελ 

αβεβαηόηεηα ηνπ ρξήζηε (Απηνπεπνίζεζε), θαζώο θαη ηελ πςειή αληίιεςε ηνπ 

θηλδύλνπ πνπ έρεη ζην ζπγθεθξηκέλν βήκα. 
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            Εικόνα 24-Gaze plot από Δθμιουργία αντικειμζνου τθσ εφαρμογισ ενόσ ςυμμετζχοντα 

 

 

2.195.251.218.106:8081/entity/checkfield?entity=“όλνκα_αληηθεηκέλνπ” 

 

     Ζ παξαθάησ εηθόλα αθνξά ην βήκα ηεο δεκηνπξγίαο ηεο ηδηόηεηαο ελόο 

αληηθεηκέλνπ αθνύ έρεη επηιεγεί ην θνπκπί «Πξνζζήθε Ηδηόηεηαο» από ην ρξήζηε. 

Μπνξνύκε λα παξαηεξήζνπκε όηη ν ζπκκεηέρνληαο πξνηνύ πξνζζέζεη ην όλνκα ηεο 

ηδηόηεηαο δηαβάδεη ην επόκελν θείκελν ζρεηηθά κε ην πώο ζρεηίδεηαη κε άιια 

αληηθείκελα. Απηό δείρλεη όηη ν ρξήζηεο δελ θαηαλόεζε ην ηη αθξηβώο πξέπεη λα θάλεη 

(Δπθνιία ζηε Υξήζε), αιιά είλαη πξόζπκνο λα ην εμεξεπλήζεη (Θέιεζε γηα Μάζεζε) 
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Εικόνα 25-Διάγραμμα πορείασ εςτίαςθσ για το κακοριςμό τθσ ιδιότθτασ ενόσ αντικειμζνου από ζνα 
ςυμμετζχοντα 

 

 

3.195.251.218.106:8081/relationship/createrelationship (Γεκηνπξγία ζρέζεο) 

 

    ηελ παξαθάησ εηθόλα παξνπζηάδεηαη ην δηάγξακκα πνξείαο εζηίαζεο γηα ην ζηάδην 

ηεο δεκηνπξγίαο ηεο ζρέζεο από θάπνην ζπκκεηέρνληα αθνύ έρεη δεκηνπξγήζεη 

πξνεγνπκέλσο ηα δύν αληηθείκελα ηεο εθαξκνγήο ηνπ. Όπσο θαίλεηαη θαη εδώ ν 

ζπκκεηέρνληαο πξνηνύ λα ζπκπιεξώζεη ην «Όλνκα ηεο ρέζεο» εζηηάδεη γηα κεγάιε 

δηάξθεηα ζηα νλόκαηα ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ δεκηνύξγεζε θαη ηα νπνία θαίλνληαη 

πάληα δεμηά ηεο νζόλεο, ζηνλ πίλαθα πξνβνιήο ηεο βάζεο. Σν κεγάιν κήθνο saccade 

θαζώο θαη ε κεγάιε δηάξθεηα εζηίαζεο ζε έλα ζεκείν, καο δείρλεη όηη ν ζπκκεηέρνληαο 

έρεη πςειή αληίιεςε ηνπ θηλδύλνπ πξηλ πξαγκαηνπνηήζεη κία ελέξγεηα αιιά θαη ίζσο 

απηή ηνπ ε ελέξγεηα ππνδειώλεη κία δπζθνιία θαηαλόεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

βήκαηνο. 
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Εικόνα 26-Διάγραμμα πορείασ εςτίαςθσ για τθ περιγραφι τθσ ςχζςθσ μεταξφ δφο αντικειμζνων από ζνα 
ςυμμετζχοντα 
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5.πκπεξάζκαηα θαη Πξνηάζεηο 

 

 πκπεξάζκαηα 

 

Μεηά από όιε ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθόπεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ηελ 

αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πεηξάκαηνο πξνέθπςαλ θάπνηα ρξήζηκα 

ζπκπεξάζκαηα. Δπηπιένλ, κε βάζε ηηο αδπλακίεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνύο ηεο έξεπλαο 

κπνξέζακε λα θαηαιήμνπκε ζε κεξηθέο κειινληηθέο πξνηάζεηο, ηηο νπνίεο παξαζέηνπκε 

ζηε ζπλέρεηα. 

 

Σα γεληθά ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθόπεζε είλαη 

όηη ζηα ζπζηήκαηα αλάπηπμεο εθαξκνγώλ δελ έρνπλ πινπνηεζεί πνιιά πεηξάκαηα 

κνληεινπνίεζεο ρξεζηώλ κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο eye tracking. Πνιιέο 

έξεπλεο βέβαηα καο απνδεηθλύνπλ ηε ρξεζηκόηεηα ηεο ηερλνινγίαο eye tracking ζηε 

θαηαλόεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ρξεζηώλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο αιιά όπσο είπακε ζηα 

eud ζπζηήκαηα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ειάρηζηα πεηξάκαηα. Δπηπιένλ ζηε ρώξα καο 

δελ ππάξρεη ε επαξθήο ελεκέξσζε γηα ηε ρξεζηκόηεηα θαη ηα νθέιε ηεο ηερλνινγίαο 

eye tracking ηόζν ζηνλ εξγαζηαθό ρώξν όζν θαη ζηνλ αθαδεκατθό. Απηό νθείιεηαη 

θπξίσο ζην γεγνλόο όηη ιίγεο έξεπλεο έρνπλ πινπνηεζεί ζηε ρώξα καο θαη θπζηθά δελ 

ππάξρνπλ νη θαηάιιεινη πόξνη θαη ηα δηαζέζηκα κέζα. 

 

Από ηε δηαδηθαζία ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ πεηξάκαηνο ζπκπεξάλακε όηη δε 

κπνξέζακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε όιεο ηηο κεηξηθέο eye tracking θαη έπξεπε λα 

επηιέμνπκε ηηο θαηάιιειεο κε βάζε ηε θύζε ηνπ πεηξάκαηνο. Δπνκέλσο ηηο 

πξνζαξκόζακε ζην ζύζηεκα αλάπηπμεο εθαξκνγώλ πνπ κειεηήζακε θαη 

πξνεηνηκάζακε θάπνηεο ππνζεηηθέο ζπζρεηίζεηο κε ηνπο παξάγνληεο ζπκπεξηθνξάο πνπ 

επηζπκνύζακε λα εληνπίζνπκε. Βέβαηα ζηε ζπλέρεηα θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ 

πεηξάκαηνο παξαηεξήζεθε όηη ε εθαξκνγή δελ καο παξείρε όιεο ηηο κεηξηθέο επνκέλσο 

έπξεπε θαη πάιη λα ηηο πξνζαξκόζνπκε θαη λα ηηο ππνινγίζνπκε κέζσ εξσηεκάησλ 

SQL.  
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Σα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ρξεζηώλ, όπσο πξνέθπςαλ 

από ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζην εξσηεκαηνιόγην, έδεημαλ όηη θαηά κέζν 

όξν νη ρξήζηεο ζεώξεζαλ ηελ εθαξκνγή αξθεηά ρξήζηκε θαη εύθνιε ζηε ρξήζε, αιιά 

ε απηνπεπνίζεζή ηνπο παξνπζηάζηεθε κέηξηα. Ζ αληίιεςε ηνπ θηλδύλνπ ηνπο ήηαλ 

θαηά κέζν όξν πςειή, θάηη ην νπνίν επηβεβαηώζεθε όπσο ζα δνύκε θαη ζηε ζπλέρεηα 

κέζα από ηε ζπζρέηηζε απηνύ ηνπ παξάγνληα κε ηε κεηξηθή ηεο κέζεο δηάξθεηαο 

εζηίαζεο ζε όιν ην πείξακα.  

 

Όζνλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ από ηελ αλάιπζε ησλ κεηξηθώλ eye 

tracking κπνξνύκε λα ζπκπεξάλνπκε αξρηθά όηη ζε όιν ην πείξακα νη ζπκκεηέρνληεο 

πξαγκαηνπνίεζαλ πεξίπνπ ηελ ίδηα δηάξθεηα εζηίαζεο ε νπνία ήηαλ πςειή. Μάιηζηα 

έλαο ρξήζηεο από ηνπο νθηώ πξαγκαηνπνίεζε ηελ πςειόηεξε δηάξθεηα εζηίαζεο θαη κε 

δηαθνξά από ηνπο ππόινηπνπο, ην νπνίν κπνξεί λα ζεκαίλεη είηε όηη θαηέβαιε κεγάιε 

πξνζπάζεηα λα εμάγεη πιεξνθνξίεο, είηε όηη δπζθνιεύηεθε ζηε θαηαλόεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο eud εθαξκνγήο. Δπηπιένλ ζε όιε ηε δηεμαγσγή ηνπ πεηξάκαηνο νη 

ζπκκεηέρνληεο πξαγκαηνπνίεζαλ έλαλ κεγάιν αξηζκό ζεκείσλ εζηίαζεο, δύν εθ ησλ 

νπνίσλ παξνπζίαζαλ ην κεγαιύηεξν. Απηό κπνξεί λα ζεκαίλεη όηη ε αλαδήηεζή ηνπο 

δελ ήηαλ απνδνηηθή θαη ίζσο δελ έλησζαλ ζίγνπξνη γηα ηηο επηινγέο ηνπο κε απνηέιεζκα 

λα επαλαιακβάλνπλ νξηζκέλα βήκαηα. 

 

Βέβαηα ε αλάιπζε ησλ ζπζρεηίζεσλ καο βνήζεζε ζην λα εληνπίζνπκε πνηνπο 

παξάγνληεο ζπκπεξηθνξάο είλαη δπλαηόλ λα θαηαγξάςνπκε κέζσ ηεο ηερλνινγίαο eye 

tracking. Σα πξνεγνύκελα απνηειέζκαηα γηα λα επηβεβαησζνύλ έπξεπε λα 

ζπζρεηηζηνύλ κεηαμύ ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αλάιπζε ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηε 

κέζε δηάξθεηα εζηίαζεο θαη ηεο αληίιεςεο ηνπ θηλδύλνπ ησλ ρξεζηώλ καο έδεημε όηη 

απηέο νη δύν κεηαβιεηέο ζπζρεηίδνληαη κεηαμύ ηνπο. Ο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ 

Pearson ήηαλ κεγαιύηεξνο από ην 0,5 πνπ ζεκαίλεη όηη ε ζπζρέηηζε είλαη πςειή, 

δειαδή όηαλ ν ρξήζηεο παξνπζηάδεη κεγάιε δηάξθεηα εζηίαζεο ζε όιν ην πείξακα , 

ηόηε ζα παξνπζηάδεη θαη πςειή αληίιεςε ηνπ θηλδύλνπ. Γπζηπρώο πέξαλ απηήο ηεο 

ζπζρέηηζεο, δε πξνέθπςε θάπνηα άιιε αλάκεζα ζηηο ππόινηπεο κεηξηθέο eye tracking 

θαη ζηνπο ππόινηπνπο παξάγνληεο ζπκπεξηθνξάο. Δπηπιένλ ελώ είρακε απνθαζίζεη λα 

επηιέμνπκε ηξία Url ηεο εθαξκνγήο πάλσ ζηα νπνία ζα αλαιύακε ηε ζπζρέηηζε κεηαμύ 

ζπγθεθξηκέλσλ κεηξηθώλ θαη παξαγόλησλ ζπκπεξηθνξάο, ηειηθά απηό δε πέηπρε θαη ε 
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ηερλνινγία eye tracking δε καο βνήζεζε ζην λα θαηαγξάςνπκε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

ρξεζηώλ ζε επηιεγκέλα ζεκεία. 

 

ε αληίζεζε κε ηηο κεηξηθέο eye tracking ε νπηηθή πιεξνθνξία πνπ καο παξέρνπλ 

ηα δηαγξάκκαηα πνξείαο εζηίαζεο ζε ζπγθεθξηκέλα url, βνεζάεη ζηε δηεμαγσγή 

ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ρξεζηώλ. Απηό πινπνηείηαη κέζσ 

ηεο πνηνηηθήο αλάιπζεο ησλ ζαθαδηθώλ θηλήζεσλ θαη ησλ ζεκείσλ εζηίαζεο ζηα 

επηιεγκέλα Url γηα θάζε ρξήζηε, όκσο όπσο έρνπκε αλαθέξεη νη απεηθνλίζεηο πνπ 

πξνθύπηνπλ από ην ινγηζκηθό ηεο ηερλνινγίαο eye tracking δελ ζεσξνύληαη αμηόπηζηεο 

πεγέο αλάιπζεο απνηειεζκάησλ. ηε πεξίπησζή καο, επηιέμακε λα εμεηάζνπκε ηξία 

δηαθνξεηηθά δηαγξάκκαηα πνξείαο εζηίαζεο (gaze paths) από ηξεηο δηαθνξεηηθνύο 

ρξήζηεο γηα ηξία δηαθνξεηηθά url. Παξαηεξήζακε όηη κπνξέζακε λα εμεηάζνπκε θαη λα 

θαηαλνήζνπκε κέζα από ηε ζεηξά θαη ηε δηάξθεηα ησλ ζεκείσλ εζηίαζεο ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ ρξεζηώλ γηα ηα ζπγθεθξηκέλα βήκαηα ηεο εθαξκνγήο. Ζ εθαξκνγή 

Tobii δελ καο παξείρε ηα δεδνκέλα γηα ηε κεηξηθή ησλ ζαθαδηθώλ θηλήζεσλ, ελώ κέζσ 

ησλ gaze paths κπνξνύκε λα αλαιύζνπκε πνηνηηθά ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ρξήζηε ζε 

θάπνηα ζεκεία. Σα δηαγξάκκαηα πνξείαο εζηίαζεο δελ απνηεινύλ αμηόπηζην ηξόπν 

έθβαζεο ζπκπεξαζκάησλ, αιιά πνηνηηθά κπνξέζακε λα θαηαλνήζνπκε θαη άιινπο 

παξάγνληεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ρξεζηώλ, όπσο ε ζέιεζή ηνπο γηα κάζεζε, ε 

απηνπεπνίζεζή ηνπο, θαζώο θαη ε επθνιία ζηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο, παξαηεξώληαο 

ηελ αθνινπζία ησλ ζεκείσλ εζηίαζεο, ηε δηάξθεηά ηνπο από ην κέγεζνο θαη ηηο 

ζαθαδηθέο θηλήζεηο. Δπνκέλσο ηα gaze paths ζε ζπλδπαζκό κε ηε πνζνηηθή αλάιπζε, 

κπνξνύλ λα δώζνπλ κηα ζπλνιηθή εηθόλα γηα ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηεο εθαξκνγήο. 

 

 Αδπλακίεο θαη πεξηνξηζκνί έξεπλαο 

 

Αλ θαη ην ινγηζκηθό ηεο ηερλνινγίαο eye tracking παξέρεη έηνηκεο θάπνηεο 

κεηξήζεηο γηα αλάιπζε, δε κπνξέζακε λα έρνπκε όια ηα δεδνκέλα γηα θάζε ρξήζηε θαη 

απηό δηόηη ην πιηθό θαη ην ινγηζκηθό ην δαλεηζηήθακε από άιιν παλεπηζηήκην. Ζ 

εμαγσγή ησλ δεδνκέλσλ αλάιπζεο γηα θάζε ρξήζηε ήηαλ ρξνλνβόξα θαη ζα κπνξνύζε 

λα πξνθαιέζεη κεγάιε ρξνληθή θαζπζηέξεζε ζηελ απνδέζκεπζε ηνπ εμνπιηζκνύ. 

 

  Δπίζεο έπξεπε λα δηεμαρζνύλ θάπνηεο επηπιένλ ζπλαληήζεηο πξηλ ηε δηεμαγσγή 

ηνπ πεηξάκαηνο, ώζηε λα καο πξνεηνηκάζνπλ νη ππεύζπλνη ηνπ εξγαζηεξίνπ ζρεηηθά κε 
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ην πώο ιεηηνπξγεί ν εμνπιηζκόο, πνηεο ζα πξέπεη λα είλαη νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο θαη ηη 

ζα πξέπεη λα πξνζέρνπκε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο. Σν δείγκα καο επνκέλσο 

ήηαλ πνιύ κηθξό, δηόηη δε κπνξνύζακε λα δεζκεύζνπκε ηνλ εμνπιηζκό γηα κεγάιν 

ρξνληθό δηάζηεκα. 

 

     Λόγσ ησλ δηαθνξεηηθώλ δηαζηάζεσλ θάζε αληηθεηκέλνπ ζηελ eud εθαξκνγή, δε 

κπνξέζακε λα εληνπίζνπκε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία – ζηόρνπο, πάλσ ζηα νπνία ζα 

πξαγκαηνπνηνύζακε ηελ αλάιπζε ησλ κεηξηθώλ ηεο ηερλνινγίαο eye tracking. 

 

 Μειινληηθέο πξνηάζεηο 

 

     Όπσο αλαθέξακε θαη πξνεγνπκέλσο ιόγσ ηεο αδπλακίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο eye 

tracking λα καο παξέρεη όιεο ηηο κεηξηθέο, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηνλ 

εληνπηζκό πεξηζζόηεξσλ παξαγόλησλ ζπκπεξηθνξάο ησλ ρξεζηώλ, πξνηείλακε κία 

πηζαλή ιύζε. Θα κπνξνύζε κειινληηθά λα ζρεδηαζηνύλ θάπνηεο κηθξνεθαξκνγέο, νη 

νπνίεο ζα ππνινγίδνπλ θαη ζα θαηαγξάθνπλ θαη άιιεο κεηξηθέο γηα παξάδεηγκα ηηο 

ζαθαδηθέο θηλήζεηο ησλ ρξεζηώλ. Απηέο νη εθαξκνγέο ζα είλαη θαηάιιειεο γηα eud 

ζπζηήκαηα θαη ζα ηξέρνπλ παξάιιεια κε ην πξόγξακκα eye tracking. 

 

    Δπίζεο πξνηείλνπκε ηε παξαθνινύζεζε ησλ δηαγξακκάησλ πνξείαο εζηίαζεο 

παξάιιεια κε ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ εμαγσγήο από ην πξόγξακκα eye tracking. 

Σα δηαγξάκκαηα πνξείαο εζηίαζεο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ θπξίσο γηα ηηο ζαθαδηθέο 

θηλήζεηο θαη ζα ζπλδπαζηνύλ κε ηηο ππόινηπεο κεηξηθέο eye tracking. Οη εθαξκνγέο πνπ 

πεξηέρνπλ βήκαηα, όπσο κία eud εθαξκνγή, έρνπλ πνιιά ζεκεία ζηόρνπο κε 

δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο ην θαζέλα θαη ζα πξέπεη λα αλαιπζνύλ ζε ζπλερόκελε ξνή. 

Δπνκέλσο ε παξαθνινύζεζε ηεο πνξείαο εζηίαζεο ηνπ ρξήζηε ζηελ εθαξκνγή κέζσ 

ησλ video πνπ καο παξέρεη ην Tobii είλαη κία πηζαλή ελαιιαθηηθή ιύζε. 

 

     Σν γεγνλόο όηη δε κπνξέζακε λα εληνπίζνπκε όινπο ηνπο παξάγνληεο ζπκπεξηθνξάο, 

πέξαλ ηεο αληίιεςεο θηλδύλνπ κέζσ ηεο κεηξηθήο ηεο κέζεο δηάξθεηαο εζηίαζεο, 

νθείιεηαη ίζσο ζην κηθξό δείγκα ηνπ πεηξάκαηνο. Πξνηείλεηαη ινηπόλ ζε επόκελα 

πεηξάκαηα ζην κέιινλ ε ρξήζε κεγαιύηεξνπ δείγκαηνο θαη ε ηαμηλόκεζή ηνπο κε βάζε 

ην θύιιν, ηελ εκπεηξία ζηνλ πξνγξακκαηηζκό, ηελ ειηθία θιπ. Πηζαλόλ λα παίδνπλ 

ζεκαληηθό ξόιν ζηελ αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ θαη λα βνεζήζνπλ ζηνλ 
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εληνπηζκό πεξηζζόηεξσλ ζπζρεηίζεσλ. Δπνκέλσο ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε θαη 

άιινη παξάγνληεο όπσο ηα ζπλαηζζήκαηα, δηόηη κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ ρξήζηε θαη θαη’ επέθηαζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο. 

 

     Δπηπιένλ πξνηείλεηαη ε ελνηθίαζε ηνπ εμνπιηζκνύ eye tracking ζε πεξηπηώζεηο όπσο 

ηε δηθή καο, όπνπ έρνπκε κεγάιν όγθν δεδνκέλσλ ιόγσ ηεο θύζεο ηεο εθαξκνγήο. 

Όπσο είπακε ε εμαγσγή ησλ δεδνκέλσλ αλάιπζεο γηα θάζε ρξήζηε κεηά ηελ πεξάησζε 

ηνπ πεηξάκαηνο ζε κία eud εθαξκνγή είλαη ρξνλνβόξα, επνκέλσο ζα πξέπεη λα έρνπκε 

δηαζέζηκν ηνλ εμνπιηζκό γηα όζν ρξεηαζηεί.  

 

      Παξαηεξήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθόπεζεο όηη  

ζηε ρώξα καο έρνπλ πινπνηεζεί ιίγα πεηξάκαηα κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο eye 

tracking θαη ιίγνη γλσξίδνπλ γηα ηελ ύπαξμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο ρξεζηκόηεηάο ηεο. 

Δπνκέλσο ζα ήηαλ θαιό λα πινπνηεζνύλ ζην κέιινλ δσξεάλ ζεκηλάξηα ώζηε λα 

γλσζηνπνηεζεί πεξηζζόηεξν ην πόζν ζεκαληηθή θαη σθέιηκε κπνξεί λα πξνθύςεη ε 

ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο eye tracking ζηε κνληεινπνίεζε ρξεζηώλ γηα πνιιά 

ζπζηήκαηα.  
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