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Πποβλημαηιζμοί 

 Σύγρξνλεο δηεπηθάλεηεο ρξήζηε  Πνιππινθόηεηα ρεηξηζκνύ 

 Μεγάινο όγθνο πιεξνθνξηώλ από ην ζύζηεκα πξνο ην ρξήζηε  Πξόβιεκα 

Αλάδξαζεο από ην ρξήζηε 

 Τξόπνο ρεηξηζκνύ EUD ζπζηήκαηνο από ηειηθό ρξήζηε  επηξξνή από 

παξάγνληεο ζπκπεξηθνξάο ρξήζηε 

 Έιιεηςε πξνζαξκνζηηθώλ ζπζηεκάησλ αλάπηπμεο εθαξκνγώλ ζηηο απαηηήζεηο 

ρξεζηώλ 

 

 

 Καηαγξαθή παξαγόλησλ ζπκπεξηθνξάο ρξεζηώλ ελόο eud ζπζηήκαηνο  

κνληεινπνίεζε ρξεζηώλ κέζσ θαηαγξαθήο θηλήζεσλ καηηώλ  

 

 Έιεγρνο ζπζρέηηζεο παξαγόλησλ ζπκπεξηθνξάο ρξεζηώλ κε κεηξηθέο eye 

tracking  εμέηαζε δπλαηόηεηαο πξνζαξκνζηηθόηεηαο eud ζπζηήκαηνο ζηηο 

αλάγθεο ηειηθώλ ρξεζηώλ κέζσ eye tracking 

 

 

         

ηόσοι έπεςναρ 
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Σεσνολογία καηαγπαθήρ κινήζευν μαηιών – Eye 

Tracking 
 

 

 

 

         

fixation 

 Fixation(Δζηίαζη): παξακνλή ηνπ καηηνύ ζε έλα ζεκείν  

 Saccades(ακκαδικέρ κινήζειρ): γξήγνξε θίλεζε αλάκεζα ζε δύν δηαδνρηθά  

ζεκεία εζηίαζεο 

 Scanpaths(Μονοπάηια): Αιιεινπρία saccade-fixation-saccade άζξνηζκα  

fixations θαη saccades 

 Pupil size(Γιάμεηπορ κόπηρ οθθαλμού): κε αμηόπηζηε κεηξηθή-επηξξνή από 

ζπλαηζζήκαηα ρξήζηε θαη εμσηεξηθνύο παξάγνληεο 

 Blinks: κηθξήο ζπρλόηεηαο blink  θόπσζε ρξήζηε (πςειό γλσζηαθό θνξηίν) 



Ππόζθαηερ έπεςνερ με σπήζη ηηρ ηεσνολογίαρ Eye 

Tracking 

1. Έπεςνα καηανόηζηρ διαγπαμμάηυν UML από ηοςρ σπήζηερ 

  δηαθπκάλζεηο ζηηο θηλήζεηο ησλ καηηώλ  εκπεηξία θαη ηθαλόηεηα ρξήζηε  

      ζην ζρεδηαζκό UML δηαγξακκάησλ 

 

2. Έπεςνα παπακολούθηζηρ επίδπαζηρ ζσεδιαζμού μενού ιζηοζελίδαρ ζηην επίδοζη 

και ζηιρ πποηιμήζειρ ηος σπήζηη: 

  έιεγρνο δηάξθεηαο εζηίαζεο: κηθξή δηάξθεηα εζηίαζεο ζηα θάζεηα κελνύ       

      απνδνηηθόηεξε πινήγεζε 

 

3. Υπήζη ηεσνολογίαρ eye-head tracking και μπποζηινήρ κάμεπαρ iPad με ζκοπό ηη 

βεληίυζη ηηρ αλληλεπίδπαζηρ ανθπώπος – ςπολογιζηή 

   κε απνηειεζκαηηθή αλίρλεπζε δηάκεηξνο θόξεο νθζαικνύ (θσο θαη ζθηά) 

   θαηάιιειε γηα αλίρλεπζε πξνζώπνπ 



Ανάπηςξη Δθαπμογών από Σελικούρ Υπήζηερ(EUD)- Δθαπ

μογή Μagic 

 Ανάπηςξη εθαπμογών από ηελικούρ σπήζηερ: 

κέζνδνη, ηερληθέο θαη εξγαιεία πνπ επηηξέπνπλ ηνπο ρξήζηεο ησλ ζπζηεκάησλ  

ινγηζκηθνύ λα ηξνπνπνηνύλ, λα δεκηνπξγνύλ ή λα επεθηείλνπλ εθαξκνγέο, ρσξίο  

λα γλσξίδνπλ πξνγξακκαηηζκό 
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1. Επηινγή παξαγόλησλ ζπκπεξηθνξάο ρξεζηώλ πξνο εμέηαζε 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2. Καηαλόεζε κεηξηθώλ eye tracking θαη ηη ππνινγίδνπλ-Μειέηε πξνεγνύκελσλ 

    πεηξακάησλ 

 

3. Πξώηνο ζρεδηαζκόο ζπγθεληξσηηθνύ πίλαθα ζπζρέηηζεο παξαγόλησλ ζπκπεξηθνξάο  

    θαη κεηξηθώλ eye tracking  Πξνζαξκνγή ζε EUD εθαξκνγή 

 

4. Μειέηε θαηεγνξηώλ εμνπιηζκνύ eye tracking – επηινγή θαηάιιεινπ κε βάζε ηνλ 

    επηζηεκνληθό ηνκέα ηνπ πεηξάκαηνο 

Παπάγονηερ ζςμπεπιθοπάρ 

ηελικού σπήζηη 

1. Απηνπεπνίζεζε 

2. Πξνζπκία γηα κάζεζε 

3. Αληίιεςε θηλδύλνπ 

4. Φξεζηκόηεηα 

5. Επθνιία ζηε ρξήζε 



   Hardware: Tobii T60 Series EyeTracker 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Software: Tobii Studio: ινγηζκηθό δεκηνπξγίαο πεηξακάησλ eye tracking 

θαη δηεμαγσγήο δεδνκέλσλ ηεο εηαηξείαο Tobii Technology 

 

5. Σπλεξγαζία κε ηκήκα Γισζζνινγίαο ηνπ ΑΠΘ γηα παξνρή  

    εμνπιηζκνύ 

          -Πξαγκαηνπνίεζε ζπλαληήζεσλ πξηλ ηε δηεμαγσγή 

           ηνπ πεηξάκαηνο 

          -Ελεκέξσζε ιεηηνπξγίαο εμνπιηζκνύ  

Υαπακηηπιζηικά: 
-Σπρλόηεηα δεηγκαηνιεςίαο 60 Hz 

-Σπιινγή δεδνκέλσλ θάζε 16,6 ms 



6. Πξνεηνηκαζία πξνγξάκκαηνο κε ηηο ώξεο θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηνπ 

   πεηξάκαηνο 

         - Πιήζνο ζπκκεηερόλησλ: 8 

         - Πξσηλέο ώξεο ( θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα εμνπιηζκό eye tracking) 

 

7. Ελεκέξσζε ζπκκεηερόλησλ γηα ην είδνο θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο eud εθαξκνγήο (Magic) 

    πξηλ ηε δηεμαγσγή ηνπ πεηξάκαηνο 

 

8. Εηζαγσγή νλνκάησλ ζπκκεηερόλησλ ζην ινγηζκηθό Tobii Studio θαη εθαξκνγήο Magic 

 

9. Επηινγή ζσζηήο απόζηαζεο ζπκκεηέρνληα από eye tracker  Πξαγκαηνπνίεζε  

    δηαδηθαζίαο βαζκνλόκεζεο (calibration)  

Calibration: O ρξήζηεο απιά αθνινπζεί ηηο θηλνύκελεο 

ηειείεο  

• θαηαγξαθή θαη απνζήθεπζε θηλήζεσλ καηηώλ  

               ζην κνληέιν  

• ρξήζηκα ζηνηρεία γηα ηε δηεμαγσγή νξζώλ  

      δεδνκέλσλ  



10. Εθθίλεζε δεκηνπξγίαο βάζεο δεδνκέλσλ από ην ρξήζηε ζην Magic 

 

11. Σην ηέινο ηνπ πεηξάκαηνο όινη νη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ ζε online εξσηεκαηνιόγην 

      25 εξσηήζεσλ απηό-αμηνιόγεζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ζπκπεξηθνξάο ηνπο. 

 

12. Λήμε πεηξάκαηνο: 

• Εμαγσγή δεδνκέλσλ eye tracking γηα θάζε ρξήζηε (Δπλαηόηεηα εμαγσγήο  

video κε ηα δηαγξάκκαηα πνξείαο εζηίαζεο ησλ ρξεζηώλ – gaze paths)  

 

13. Σπγθέληξσζε δεδνκέλσλ εμαγσγήο ινγηζκηθνύ Tobii Studio: 

      Επεμεξγαζία θαη εμαγσγή λέσλ κεηξηθώλ κέζσ εληνιώλ SQL 

                Λόγοι:   - Αλεπαξθείο νη κεηξηθέο ινγηζκηθνύ Tobii 

                              - Με επηινγή ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο (AOI)  

 

14. Δεκηνπξγία ζπγθεληξσηηθνύ πίλαθα ζπζρέηηζεο ηξνπνπνηεκέλσλ κεηξηθώλ ινγηζκηθνύ   

      Tobii κε παξάγνληεο ζπκπεξηθνξάο ρξεζηώλ 



Σποποποιημένερ μεηπικέρ eye tracking ςζσέηιζη με παπάγονηερ ζςμ

πεπιθοπάρ 

1. Number of fixations  Επθνιία ζηε ρξήζε 

 Φξεζηκόηεηα 

  

2. Average Fixation duration  Αληίιεςε θηλδύλνπ 

 Επθνιία ζηε ρξήζε 

 

3. Average Pupil size  Επθνιία ζηε ρξήζε 

  

4. Average fixation duration per url  Αληίιεςε ηνπ θηλδύλνπ 

 Φξεζηκόηεηα 

 Επθνιία ζηε ρξήζε  

 Θέιεζε γηα κάζεζε 

5. Number of fixations per url  Αληίιεςε ηνπ θηλδύλνπ 

 Επθνιία ζηε ρξήζε  

 Φξεζηκόηεηα 

6. Number of fixations that turned into clicks per url  Απηνπεπνίζεζε  

 Αληίιεςε θηλδύλνπ 



15. Αλάιπζε απαληήζεσλ εξσηεκαηνινγίνπ θαη κεηξηθώλ eye tracking  ρξήζε  

      ζηαηηζηηθνύ πξνγξάκκαηνο SPSS γηα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά θαη δηαγξάκκαηα 

 

16. Αλάιπζε ζπζρέηηζεο ηξνπνπνηεκέλσλ κεηξηθώλ eye tracking θαη παξαγόλησλ  

      ζπκπεξηθνξάο ( απαληήζεηο εξσηεκαηνινγίνπ )  ρξήζε κεζόδνπ Pearson ζην SPSS 

 

 Επηινγή ηξηώλ url ηεο εθαξκνγήο Magic γηα αλάιπζε: 

  195.251.218.106:8081/navigation/step1 (Δεκηνπξγία αληηθεηκέλνπ) 

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

       (Πξνζζήθε Ιδηόηεηαο) 

                    195.251.218.106:8081/relationship/createrelationship (Δεκηνπξγία ζρέζεο) 

 

17. Εξκελεία απνηειεζκάησλ πηλάθσλ ζπζρεηίζεσλ  

 

18. Επηινγή ζηηγκηόηππσλ από ηα video θαηαγξαθήο θηλήζεσλ καηηώλ ηνπ Tobii Studio   

      επεμεξγαζία video κε Camtasia  

  Σρνιηαζκόο ησλ δηαγξακκάησλ πνξείαο εζηίαζεο – gaze path από video γηα  

      ηπραίνπο ρξήζηεο ζε θάζε Url  



 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 

Πποβλημαηιζμοί-ηόσοι επγαζίαρ 

Βιβλιογπαθική Δπιζκόπηζη 

Μεθοδολογία  

Αποηελέζμαηα πειπάμαηορ 

ςμπεπάζμαηα - Πποηάζειρ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 



Α. Δπμηνεία πεπιγπαθικών ζηαηιζηικών απανηήζευν επυηημαηολογίος 

 

 

 
Παπάγονηερ ζςμπεπιθοπάρ ΜΟ Απανηήζευν σπηζηών 

Κλίμακα 1 - 5 

1. Υπηζιμόηηηα 4 

2. Δςκολία ζηη σπήζη 4 

3. Αςηοπεποίθηζη 3 

4. Θέληζη για μάθηζη 4,3 

5. Ανηίλητη κινδύνος 3 



B. Ανάλςζη μεηπικών eye tracking 

 
 Αλάιπζε κέζεο δηάξθεηαο εζηίαζεο 

 (Average fixation duration) 

 Αλάιπζε αξηζκνύ ζεκείσλ εζηίαζεο 

(Number of fixations) 

0

50000

100000

150000

200000

NumberOfFix 

NumberOfFix

0,000000E+00

1,000000E+16

2,000000E+16

3,000000E+16

4,000000E+16

5,000000E+16

AvgFixDur 

AvgFixDur



 Αλάιπζε κέζεο δηάξθεηαο εζηίαζεο 

αλά url 

 

 

 Αλάιπζε αξηζκνύ ζεκείσλ εζηίαζεο 

αλά url 
 



 Αλάιπζε αξηζκνύ ζεκείσλ εζηίαζεο πνπ έγηλαλ «θιηθ» αλά url 



Γ. Ανάλςζη ζςζσέηιζηρ παπαγόνηυν ζςμπεπιθοπάρ & μεηπικών eye tracking 

Ανηίλητη κινδύνος Δςκολία ζηη σπήζη Υπηζιμόηηηα 

Μέζη διάπκεια εζηίαζηρ 

Pearson  0,751 0,613 

Sig. 0,032 0,053 

Απιθμόρ ζημείυν εζηίαζηρ 

Pearson 0,063 -0,635 

Sig. 0,083 0,091 

Μέζη διάμεηπορ κόπηρ 

Pearson  -0,342 

Sig. 0,407 

 Μέζη διάπκεια εζηίαζηρ με Ανηίλητη Κινδύνος: 

Υςειή ζεηηθή ζπζρέηηζε  0,5< r=0,751 <1 

 



Γ. Ανάλςζη διαγπαμμάηυν ποπείαρ εζηίαζηρ (Gaze paths) (1/3) 
 

 Για 1ο url : Γημιοςπγία ανηικειμένος 

 
 Μεγάιε δηάξθεηα εζηίαζεο ζηε 

δεμηά κεξηά-πίλαθαο πξνβνιήο 

βάζεο δεδνκέλσλ  

 

     ηόσορ: «Προσθήκη βασικού 

      αντικειμένου» 

 

 Μεηά από πνιιά ζεκεία εζηία

ζεο, saccades θαη παιηλδξνκήζ

εηο επηιέγεη ην Σηόρν  

 αβεβαηόηεηα, πςειή αληίιεςε 

θηλδύλνπ 



Γ. Ανάλςζη διαγπαμμάηυν ποπείαρ εζηίαζηρ (Gaze paths) (2/3) 
 

 Για 2ο url : Γημιοςπγία ιδιόηηηαρ ανηικειμένος 

 

  Πξηλ ηε ζπκπιήξσζε νλόκαηνο 

 αλάγλσζε επόκελνπ θεηκέλνπ     

      Θέιεζε γηα κάζεζε ή δπζθνιία    

      ζηε θαηαλόεζε  

 

      



Γ. Ανάλςζη διαγπαμμάηυν ποπείαρ εζηίαζηρ (Gaze paths) (3/3) 
 

 Για 3ο url : Γημιοςπγία ζσέζηρ μεηαξύ ανηικειμένυν 

 
 Πξηλ ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ  

Ολόκαηνο ηεο ζρέζεο  

κεγάιε δηάξθεηα εζηίαζεο  

     ζην δεμί πίλαθα πξνβνιήο βάζεο  

 

 Μεγάιν κήθνο saccade θαη  

κεγάιε δηάξθεηα εζηίαζεο   

πςειή αληίιεςε θηλδύλνπ ή  

δπζθνιία θαηαλόεζεο 
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ςμπεπάζμαηα (1/2) 

 Η ηερλνινγία eye tracking δε βνήζεζε ζηε θαηαγξαθή παξαγόλησλ ζπκπεξηθνξάο  

     ρξεζηώλ eud εθαξκνγήο γηα ζπγθεθξηκέλα ζεκεία 

 

 Έιιεηςε πεηξακάησλ ζην ρώξν ησλ eud ζπζηεκάησλ γηα θαηαγξαθή ζπκπεξηθνξάο 

ρξεζηώλ κέζσ ηεο ηερλνινγίαο eye tracking 

 

 Με γλσζηνπνίεζε ρξεζηκόηεηαο ηερλνινγίαο eye tracking ζηε ρώξα καο: 

    - έιιεηςε εμνπιηζκνύ 

         - κηθξόο αξηζκόο πεηξακάησλ 

 

 Αδύλαηε ε ρξήζε θαη ε εμαγσγή όισλ ησλ κεηξηθώλ eye tracking  κεγάινο 

     όγθνο δεδνκέλσλ, πνιιά ζεκεία-ζηόρνη εθαξκνγήο (κε ζηαηηθή), επηθέληξσζε 

     πξνγξάκκαηνο Tobii κόλν ζηα fixations 

 

 Η κεηξηθή ηεο κέζεο δηάξθεηαο εζηίαζεο ζπζρεηίδεηαη κε ηελ αληίιεςε ηνπ 

     θηλδύλνπ ηνπ ρξήζηε θαη ηελ επθνιία ζηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο 

 

 

 

 

 



ςμπεπάζμαηα (2/2) 

 Οη πεξηζζόηεξνη ζπκκεηέρνληεο πεξίπνπ θπκαίλνληαλ ζηελ ίδηα δηάξθεηα εζηίαζεο 

     (ζρεηηθά πςειέο) θαη κε κεγάιν αξηζκό ζεκείσλ εζηίαζεο θαηά ηε δηάξθεηα όινπ ηνπ   

     πεηξάκαηνο 

 

 Η νπηηθή πιεξνθνξία ησλ δηαγξακκάησλ πνξείαο εζηίαζεο (Gaze paths)  βνήζεηα  

     γηα έθβαζε ζπκπεξαζκάησλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ησλ url πνπ επηιέμακε κέζσ  

     πνηνηηθήο αλάιπζεο saccades θαη ζεκείσλ εζηίαζεο 

 

 Gaze path ζπλδπαζκό κε πνζνηηθή αλάιπζε κεηξηθώλ eye tracking  ζπκπεξάζκαηα 

θαη γηα ηνπο ππόινηπνπο παξάγνληεο ζπκπεξηθνξάο 

 

 

 

 



Μελλονηικέρ πποηάζειρ 
 

 Σρεδηαζκόο κηθξνεθαξκνγώλ γηα παξάιιειε ιεηηνπξγία κε ην βαζηθό ινγηζκηθό  

     eye trackingβνήζεηα ζηνλ ππνινγηζκό θαη άιισλ κεηξηθώλ, όπσο saccades  

 

 Παξάιιειε παξαθνινύζεζε gaze path κε πνζνηηθή αλάιπζε γηα θαηαλόεζε επηπιένλ 

ζπκπεξηθνξώλ ζε κηα eud εθαξκνγή 

 

 Επηινγή κεγαιύηεξνπ δείγκαηνο ζην κέιινλ κε ηαμηλόκεζε ζε θύιν, ειηθία, εκπεηξία 

θηι. & έιεγρνο επηξξνήο ζπλαηζζεκάησλ ηνπ ρξήζηε 

 

 Παξάιιειε ρξήζε ηερλνινγηώλ mouse θαη face tracking 

 

 Υινπνίεζε δσξεάλ ζεκηλαξίσλ γηα γλσζηνπνίεζε ρξεζηκόηεηαο ηερλνινγίαο ζηε  

      κνληεινπνίεζε ρξεζηώλ   

 




