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1. Εισαγωγή 
 

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τους μηχανισμούς και τις 
χρήσεις της αλληλεπίδρασης ανθρώπου μηχανής με καταδίωξη βλέμματος και  την 
αξιοποίηση της μελέτης της κίνησης του ματιού, τη καταγραφή της και την 
επεξεργασία της για εφαρμογή σε διεπαφές χρήστη. Μελετά τις εφαρμογές της 
καταδίωξης βλέμματος (gaze interaction) στα ερευνητικά πεδία της αξιολόγησης 
διεπαφών και εφαρμογών χρησιμοποιώντας κλασσικές μετρικές ευχρηστίας και 
ειδικές μετρικές για την καταδίωξη βλέμματος. Παράλληλα διερευνά τις βασικές 
τεχνικές αλληλεπίδρασης ανθρώπου μηχανής χρησιμοποιώντας την τεχνολογία 
ανίχνευσης βλέμματος για είσοδο δεδομένων και πλοήγηση. Τέλος πραγματοποιείται 
μια επισκόπηση και σύγκριση του διαθέσιμου υλικού και του συνοδευόμενου 
λογισμικού για την αξιοποίηση αυτής της τεχνολογίας και γίνονται κάποια πειράματα  
με σκοπό να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για την ευχρηστία και  την 
αποτελεσματικότητα χρήσης της τεχνολογίας αυτής. 

Τα τελευταία χρόνια η εκρηκτική εξέλιξη της τεχνολογίας και της επιστήμης των 
προσωπικών υπολογιστών έχει οδηγήσει στην ενσωμάτωση αυτών στην καθημερινή 
ζωή των ανθρώπων. Από την δεκαετία του 1960 έως και σήμερα ο νόμος του (1) (2) 
Moore, σύμφωνα με τον οποίο ο αριθμός των τρανζίστορ που μπορούν να 
τοποθετηθούν με σχετικά λογικό κόστος σε ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα 
διπλασιάζεται κάθε δύο χρόνια, επαληθεύεται συνεχώς. Αυτό οδηγεί σε δραματική 
μείωση του μεγέθους των ηλεκτρονικών συσκευών και αύξηση των δυνατοτήτων 
τους. Έτσι η ανάγκη διερεύνησης των τρόπων αλληλεπίδρασης με τις ηλεκτρονικές 
συσκευές γίνεται φανερή σε κάθε έκφανση της σχέσης μεταξύ ανθρώπου και 
μηχανής. Ενώ τα πρώτα χρόνια που δημιουργήθηκαν οι προσωπικοί υπολογιστές όλη 
η βαρύτητα των ερευνητών συγκεντρωνόταν στο μηχάνημα και στο πώς να 
βελτιώσουν την απόδοση του, σήμερα έχει καταστεί σαφές ότι η αποτελεσματικότητα 
χρήσης του υπολογιστή από τον άνθρωπο εξαρτάται πλήρως από τον τρόπο με τον 
οποίο αλληλεπιδρούν αυτά τα δύο στοιχεία. Δηλαδή η έρευνα προσανατολίζεται στην 
αμφίδρομη επικοινωνία ανθρώπου μηχανής. Το στοιχείο αυτό είναι πολύ σημαντικό 
με την έννοια ότι ο τρόπος εξέλιξης και διαμόρφωσης των ηλεκτρονικών συσκευών 
λαμβάνει υπόψη και εμπεριέχει και τον χρήστη και τις ανάγκες του. Το πεδίο της 
αλληλεπίδρασης ανθρώπου μηχανής και ιδιαίτερα της καταδίωξης ματιού είναι 
αρκετά πρόσφατο στην διεθνή βιβλιογραφία και η ελληνική μετάφραση των 
επιστημονικών όρων που χρησιμοποιούνται δεν έχει παγιωθεί. Για το λόγο αυτό στο 
παρόν κείμενο όπου χρειάζεται οι αγγλικοί όροι θα δίνονται σε παρένθεση.  
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Οι κυρίαρχοι μέθοδοι εισόδου δεδομένων στον υπολογιστή είναι το πληκτρολόγιο 
και το ποντίκι. Με αφορμή την χρήση των υπολογιστών και από άτομα με δυσκολίες 
κίνησης αξιοποιείται η τεχνολογία καταδίωξης του ματιού. Όσο η τεχνολογία αυτή 
βελτιώνεται και το κόστος μειώνεται τόσο περισσότεροι χρήστες χωρίς δυσκολίες 
κίνησης θα μπορούν να την χρησιμοποιήσουν, εφόσον το αποτέλεσμα της διάδρασης 
είναι βελτιωμένο σε σχέση με τις τωρινές μεθόδους αλληλεπίδρασης. Γενικά 
υπάρχουν δύο ειδών εφαρμογές της καταδίωξης ματιού στην επιστήμη της 
επικοινωνίας ανθρώπου μηχανής όπως προτείνουν (3) οι Jacob και Karn. Η πρώτη 
αναφέρεται στις μελέτες ανάλυσης διεπαφών και μέτρησης ευχρηστίας αξιοποιώντας 
την καταδίωξη ματιού σαν εργαλείο συλλογής δεδομένων και η δεύτερη στην 
χρησιμοποίηση του ανθρώπινου βλέμματος για απευθείας είσοδο δεδομένων σε έναν 
υπολογιστή. 
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2. Σύντομη ιστορική αναδρομή 
 

Ο όρος καταδίωξη ματιού (eye tracking) αναφέρεται στην διαδικασία 
μέτρησης του σημείου στο οποίο εστιάζει το μάτι.  Ήδη από τον 19ο αιώνα γίνονται 
έρευνες πάνω σε αυτό το θέμα κυρίως με απευθείας παρατήρηση του ανθρώπινου 
ματιού. Οι πρώτες προσπάθειες για μη παρεμβατικές μελέτες χρησιμοποιώντας 
συσκευές καταδίωξης ματιού έγιναν το 1937 από τον Buswell (4), ο οποίος 
χρησιμοποίησε ακτίνες φωτός που αντανακλούσαν στο μάτι και εγγράφονταν πάνω 
σε ειδικό φιλμ. Το 1950 οι Fitts, Jones και Milton χρησιμοποίησαν βιντεοκάμερες (5) 
για να μελετήσουν το βλέμμα πιλότων αεροπλάνων καθώς χρησιμοποιούσαν διάφορα 
όργανα κατά την διάρκεια της προσγείωσης. Αυτή θεωρείται και η πρώτη εφαρμογή 
της καταδίωξης ματιού στην επιστήμη του «μηχανικού ευχρηστίας» (3), δηλαδή στην 
συστηματική μελέτη των χρηστών ενώ αλληλεπιδρούν με το προϊόν με σκοπό την 
βελτίωση σχεδίασης του.  Τις δεκαετίες του ’50 και ’60  ο Yarbus (6) (7) διεξήγαγε 
πρωτοποριακές μελέτες τοποθετώντας παρατηρητές να κοιτάνε σύνθετες εικόνες και 
παρατηρώντας τις κινήσεις των ματιών τους και έφτασε στο συμπέρασμα  ότι το 
βλέμμα του παρατηρητή έχει την τάση να πηγαίνει μπρος και πίσω σε διάφορα 
σημεία της εικόνας, ανάλογα με το που υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Για 
παράδειγμα σε μια εικόνα ενός προσώπου το βλέμμα του επικεντρώνεται στα μάτια 
και στο πρόσωπο του εικονιζόμενου. Στην τρέχουσα έρευνα σημαντική είναι η 
συνεισφορά του καθηγητή Jacob, ο οποίος έχει κάνει σημαντικό αριθμό ερευνών (3) 
(8) (9) (10) , πάνω στα οποία στηρίχτηκε και η παρούσα εργασία. 

 

 

Εικόνα 1: Τυπικό παράδειγμα σύγχρονου συστήματος παρακολούθησης ματιού 



9 
 

3. Επισκόπηση της Τεχνολογίας Αλληλεπίδρασης με Καταδίωξη 
Ματιού 

 

3.1 Η φυσιολογία του ματιού 
 

Ο κόσμος που μας περιβάλλει είναι φτιαγμένος από φως. Το φως αποτελεί 
αναπόσπαστο στοιχείο της φύσης και στοιχείο ζωτικής σημασίας για την ανθρώπινη 
ύπαρξη. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξελικτικής του πορείας, ο άνθρωπος ακολούθησε 
σταθερά την αλλαγή από το φως στο σκοτάδι, από την ανατολή στη δύση του ήλιου, 
σε ένα επαναλαμβανόμενο ρυθμό που διακοπτόταν μόνο από την αδύνατη λάμψη της 
φωτιάς κατά τη διάρκεια των νυκτερινών ωρών.   

  

 
 

Εικόνα 2: Η ανατροφοδότηση πληροφορίας από τον εγκέφαλο στα μάτια 

  
Ο άνθρωπος είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος στο φως. Η όραση αποτελεί τη 

σημαντικότερη ανθρώπινη αίσθηση αφού σχεδόν το 80% των πληροφοριών 
συλλέγονται με αυτήν. Μέσω της όρασης γίνονται αντιληπτές οι μικρές διαφορές των 
αποχρώσεων, των τόνων, των μορφών και των κινήσεων. (11) 

Η ανθρώπινη όραση έχει συχνά παρομοιαστεί με τις λειτουργίες της 
φωτογραφικής μηχανής, αλλά στην πραγματικότητα αποτελεί ένα σαφώς πιο 
εξελιγμένο μηχανισμό μέσω του οποίου αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο που μας 
περιβάλλει στη θαυμαστή του λεπτομέρεια. Η όραση είναι το σημαντικότερο από τα 
πέντε κανάλια επικοινωνίας του ανθρώπινου σώματος με το περιβάλλον. Το εύρος 
φάσματος (bandwidth) δεδομένων του καναλιού αυτού είναι τάξεις μεγέθους 
ευρύτερο από αυτά των άλλων αισθήσεων (στην κλίμακα των Gigabits). O 
ανθρώπινος οργανισμός στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στις πληροφορίες που 
συλλέγουν τα μάτια έχοντας ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο και κριτικό σύστημα όρασης. 
Το οπτικό σήμα ρυθμίζεται σε φωτεινότητα μέσω της ίριδας η οποία προστατεύεται 
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από το κερατοειδή χιτώνα στο εμπρός τμήμα του οργάνου. Το σήμα στη συνέχεια 
περνά από το κρυσταλλοειδή φακό ο οποίος το εστιάζει και το προβάλλει στο 
φωτοευαίσθητο τμήμα του οργάνου, τον αμφιβληστροειδή χιτώνα.  Εκεί υπάρχουν οι 
απολήξεις του οπτικού νεύρου και μετατρέπεται η προσπίπτουσα ηλεκτρομαγνητική 
ακτινοβολία του ορατού οπτικού φάσματος σε νευρικά σήματα. Η μετατροπή αυτή 
γίνεται με δύο ειδών "συλλέκτες": τα ραβδία ιδιαίτερα ευαίσθητα στις χαμηλές 
εντάσεις σήματος, αχρωματικά, εξαπλωμένα σε μεγάλη έκταση του 
αμφιβληστροειδούς και τα κονία συγκεντρωμένα γύρω από τη φοβέα και υπεύθυνα 
για τα σήματα ισχυρής έντασης, το χρώμα και την οξύτητα της αντίληψης. 

Ιδιότητες / Χαρακτηριστικά οπτικού συστήματος (12): 

Προσαρμοστικότητα: Φωτεινή ευαισθησία με μια δυναμική περιοχή εύρους 1013 
(τιμή απλησίαστη από τεχνητούς αισθητήρες). 

Βάθος Πεδίου: Η ικανότητα του ματιού σε ηρεμία να διακρίνει καθαρά αντικείμενα 
που βρίσκονται σε απόσταση από 6 μέτρα έως το άπειρο. Εστίαση σε μικρότερες 
αποστάσεις υλοποιείται με κύρτωση του κρυσταλλοειδή φακού και παράλληλα 
σύγκλιση των ματιών προς το αντικείμενο. 

Πεδίο όρασης: Το ανθρώπινο μάτι σε ηρεμία έχει πεδίο όρασης 120 μοιρών 
κατακόρυφα και 150 μοιρών οριζόντια. Τα δύο μάτια μαζί ανεβάζουν το οριζόντιο 
πεδίο στις 200 μοίρες ενώ η οξεία όραση εκτείνεται σε ένα ιδιαίτερα μικρό πεδίο. Τα 
πεδία αυτά μπορούν να μεγαλώσουν με κινήσεις των ματιών, το κεφαλιού και φυσικά 
ολόκληρου του σώματος. 

Στερεοσκοπική όραση: Η επικάλυψη του πεδίου όρασης των δύο ματιών δημιουργεί 
στερεοσκοπική όραση σε περίπου 120 μοίρες οριζόντια. Η στερεοσκοπική όραση δεν 
είναι πάντα απαραίτητη για την αντίληψη του βάθους. 

Χωρική αντίληψη: Η διάταξη των αντικειμένων σε ένα χώρο οδηγεί σε παραδοχές 
ως προς βασικά δεδομένα χωροθέτησης και διάταξης.  

Οξύτητα στερεοσκοπίας: Η αναλυτική ικανότητα της όρασης να διαχωρίζει τις 
αποστάσεις αντικειμένων που βρίσκονται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους. 
Επηρεάζεται από φωτεινότητα, θέση ειδώλου στον αμφιβληστροειδή, πεδίο όρασης, 
προσανατολισμό και πλευρική κίνηση του αντικειμένου. 

Οπτική αντίληψη κίνησης: Η αντιληπτική ικανότητα της σύνθεσης σταθερών 
αντικειμένων στο πεδίο όρασης του χρήστη καθώς αυτός κινείται στο χώρο.  

Χρονική αναγωγή: Το μάτι αντιδρά σε δυναμικές αλλαγές ερεθισμάτων, φωτεινής 
έντασης με ταχύτητα και πιστότητα λόγω της χρήσης δύο διαφορετικών συστημάτων 
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συλλεκτών. Το υψηλής ευαισθησίας, υψηλής αντίδρασης, αργής έκθεσης 
μονοχρωματικό σύστημα των ραβδίων και το χαμηλής ευαισθησίας, μικρής 
αντίδρασης, σύντομης έκθεσης έγχρωμο σύστημα των κονίων. 

Χρωματική αντίληψη: Η ικανότητα διαχωρισμού και αντίληψης των τριών 
χαρακτηριστικών γνωρισμάτων του χρώματος: της απόχρωσης, της χρωματικής 
καθαρότητας (κορεσμού) και τέλος της φωτεινότητας/έντασης. Η ικανότητα αυτή 
επηρεάζεται από τη προηγούμενη έκθεση σε χρωματισμένες φωτεινές πηγές θέση του 
ειδώλου στον αμφιβληστροειδή, όσο πιο έκκεντρα τόσο μεγαλύτερη έκταση πρέπει 
να καταλαμβάνει διάρκεια έκθεσης. 

Κεντρική και περιφερειακή όραση: Το μάτι που βρίσκεται σε ετοιμότητα είναι 
συνεχώς σε κίνηση και προσαρμόζεται από  μόνο του έτσι ώστε κάθε αντικείμενο που 
μπορεί να έχει ενδιαφέρον να βρίσκεται μέσα στο κεντρικό πεδίο όρασης περίπου 2ο. 
Αυτό είναι περίπου το ύψος μια τυπωμένης γραμμής βιβλίου το οποίο κρατείται σε 
κανονική απόσταση διαβάσματος. Η ικανότητα διάκρισης μικρής λεπτομέρειας  
ονομάζεται οπτική οξύτητα, η οποία είναι μεγαλύτερη στη ζώνη αυτή και μειώνεται 
κατά 50% μόνο 5ο από το κέντρο.  

Οπτική οξύτητα είναι η ικανότητα του ματιού να διακρίνει  τις λεπτομέρειες των 
αντικειμένων που παρατηρούνται με ευκρίνεια. Στην πραγματικότητα η οπτική 
οξύτητα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως για παράδειγμα τις διαφορές στο 
κοντράστ μεταξύ αντικειμένων, το φωτισμό, την κόπωση του ματιού κ.α. 

Η περιφερειακή όραση είναι εξαιρετικά ευαίσθητη στην κίνηση. Πιθανότατα 
ένα ενθύμιο των αναγκών επιβίωσης, υπάρχει μια αυτόματη συνείδηση αντικειμένων 
που εισέρχονται στο οπτικό  πεδίο, μια συνεχής επίβλεψη – έλεγχος – 
παρακολούθηση του εδάφους όταν ο άνθρωπος βαδίζει. Ξαφνικές αλλαγές στη 
φωτεινότητα, όπως για παράδειγμα φώτα-φλας που αναβοσβήνουν, γίνονται  
περισσότερο αντιληπτά όταν συμβαίνουν στην άκρη του οπτικού πεδίου. 

Η οπτική οξύτητα επηρεάζεται από: 

•  Την ποιότητα της όρασης που σχετίζεται με την ηλικία του ατόμου. 
• Δυσμενείς εξωτερικούς παράγοντες (θάμβωση). 
• Από το χρόνο παρατήρησης . 
• Από τη μέση στάθμη λαμπρότητας του οπτικού πεδίου. 
•  Από το κοντράστ μεταξύ των λαμπροτήτων αντικειμένου και περιβάλλοντος. 
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Για να γνωρίσουμε καλύτερα τη δομή και τη λειτουργία του οφθαλμού, αρχίζουμε 
με την εξωτερική όψη, δηλ. τα στοιχεία που μας είναι άμεσα προσιτά και ορατά στην 
εξέταση. 

 

3.1.1 Εξωτερική όψη 

  
Όταν λέμε "οφθαλμό", εννοούμε το βολβό (που είναι σαν μια μικρή σφαίρα) μαζί 

με τα διάφορα εξαρτήματα του, αυτά που αποκαλούνται Adnexa-εξαρτήματα δηλ. 
προστατευτικά, όπως τα βλέφαρα, και επικουρικά μόρια, όπως οι οφθαλμοκινητικοί 
μύες, το δακρυϊκό σύστημα και ο επιπεφυκότος (τα βλέφαρα, τους μυς που κινούν το 
μάτι, τη δακρυϊκή συσκευή κ.ά.). Όταν εξετάζουμε εξωτερικά την περιοχή των 
ματιών μας βλέπουμε πως το κυρίως μάτι μας (ο βολβός) σκεπάζεται σ' αρκετή 
έκταση από τα δύο βλέφαρα (το άνω και το κάτω). Το άνοιγμα ανάμεσα στα δύο 
βλέφαρα λέγεται "μεσοβλεφάρια σχισμή". Μέσα από τη μεσοβλεφάρια σχισμή, "όταν 
τα μάτια είναι ανοιχτά", προβάλλει ο βολβός τον οφθαλμού. Πιο συγκεκριμένα δε, 
βλέπουμε τον διαφανή, που μας θυμίζει το "τζάμι του ρολογιού" μας και το σκληρό, 
"το λευκό", σαν το "τσόφλι του αυγού", που σκεπάζεται από ένα λεπτό βλεννογόνο 
που ονομάζεται επιπεφυκότος (Εικόνα 3).  

 

Εικόνα 3: Εξωτερική όψη, με ανοιχτά βλέφαρα και αναστροφή του άνω βλεφάρου (δεξιά) και με κλειστά 
βλέφαρα (αριστερά). 

Καθώς κοιτάμε το μάτι εξωτερικά, πίσω από το διαφανή κερατοειδή, 
διακρίνεται η ίριδα, που δίνει και το χρώμα στα μάτια μας, ενώ αφήνει στο κέντρο 
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της μια οπή - την κόρη . Η ίριδα δρα ως διάφραγμα (ή ρυθμιζόμενη κουρτίνα) που 
προφυλάσσει το βάθος του ματιού (του βυθού, τον αμφιβληστροειδή) από το πολύ 
φως. Έτσι όταν τα φωτοευαίσθητα κύτταρα του αμφιβληστροειδούς (ραβδία, κωνία) 
δεχτούν υπερβολικό φως, τότε αντιδρούν αμέσως, στέλνοντας νευρικές ώσεις που 
τελικά φθάνουν στους μύες της ίριδας (σφιγκτήρα μυ), για να "κλείνει" η κόρη - μύση 
και να περιορισθεί το φως που διέρχεται από την κόρη που μπορεί να είναι 
φωτοτραυματικό για τον αμφιβληστροειδή. 

Ο οφθαλμός συνίσταται:  

από τα βλέφαρα, δερματομυώδη πέταλα που προστατεύουν το βολβό,  

από το δακρυϊκό σύστημα, με τον δακρυϊκό αδένα για την παραγωγή των δακρύων 
και την αποχετευτική συσκευή (σωληνάρια, δακρυϊκό ασκό, πόρο), 

από τον επιπεφυκότα, το βλεννογόνο που καλύπτει εξωτερικά το σκληρό και 
εσωτερικά τα βλέφαρα, 

από το βολβό του οφθαλμού, με τα τοιχώματα και το περιεχόμενο,  

από τους οφθαλμοκινητικοΰς μύες (4 ορθούς και 2 λοξούς) που κινούν τον βολβό,  

από τον οφθαλμικό κόγχο, την οστέϊνη θήκη που προστατεύει το βολβό, με τον 
κυτταρολιπώδη ιστό, τις περιτονίες του κ.ά. και φυσικά από αγγεία και νεύρα. 

 

3.1.2 Εσωτερική όψη 
 

Εσωτερικά το μάτι αποτελείται από τον κόγχο που έχει σχήμα πυραμίδας. Η βάση 
του στρέφεται προς τα εμπρός και είναι ανοιχτή ενώ η κορυφή του στρέφεται προς τα 
πίσω και έσω όπου σχηματίζει μια μικρή οπή, το οπτικό τρήμα. Μέσα από το τρήμα 
αυτό περνά το οπτικό νεύρο ως συνέχεια και προέκταση του εγκεφάλου, όπως επίσης 
και μία αρτηρία (η οφθαλμική) (13).  

Στην άνω και έξω γωνία του κόγχου βρίσκεται ο δακρυϊκός αδένας. Προς τα πίσω 
συναντάμε μια σχισμή, το υπερκόγχιο σχίσμα, μέσα από το οποίο περνούν αρκετά 
νεύρα  και φλέβες (η άνω οφθαλμική και ο άνω κλάδος της κάτω οφθαλμικής 
φλέβας).  

Ανάμεσα στο οπτικό τρήμα και το σχίσμα αυτό (το υπερκόγχιο) υπάρχει ένας 
ινώδης δακτύλιος (του Zinn), απ' όπου εκφύονται οι ορθοί μύες που κινούν τον 
οφθαλμό (οφθαλμοκινητικοί). 

Μέσα στον κόγχο βρίσκεται ο βολβός του οφθαλμού. Επίσης μέσα στον 
κόγχο υπάρχουν αρκετά αγγεία και νεύρα. Τα νεύρα του οφθαλμού στέλνουν 
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ερεθίσματα (νευρικές ώσεις) για να κινηθούν οι μύες (κινητικά), μεταφέρουν 
ερεθίσματα (αισθητικά), βοηθούν στη λειτουργία του αυτόνομου νευρικού 
συστήματος και στη μεταφορά των οπτικών ερεθισμάτων (με το αισθητήριο νεύρο-το 
οπτικό).  

Κινητικά νεύρα είναι το κοινό κινητικό (τρίτη εγκεφαλική συζυγία), το 
τροχιλιακό (τέταρτη) και το απαγωγό (έκτη). Το κοινό κινητικό νευρώνει τους 
περισσότερους μύες που κινούν το βολβό: τον έσω, τον άνω, τον κάτω ορθό και τον 
κάτω λοξό. Επίσης "νευρώνει" και τον ανελκτήρα μυ του άνω βλεφάρου. 

 
 

 
Εικόνα 4: Πλάγια τομή του αριστερού οφθαλμού (14) 

 
 Αισθητικά νεύρα. Για την αισθητική νεύρωση του βολβού και της γύρω περιοχής 
διακλαδίζονται ίνες από το τρίδυμο (πέμπτη εγκεφαλική συζυγία) και ειδικότερα από 
τον πρώτο κλάδο του τρίδυμου, το οφθαλμικό νεύρο.  

Αισθητήριο είναι το οπτικό νεύρο που αποτελεί κατά κάποιο τρόπο προέκταση του 
εγκεφάλου μαζί με τον αμφιβληστροειδή, δηλαδή μια εγκεφαλική δεσμίδα που 
περνάει μέσα από το οπτικό τρήμα και συνδέει τον αμφιβληστροειδή (το 
φωτοευαίσθητο τμήμα του ματιού που δέχεται τα οπτικά ερεθίσματα) με τον κυρίως 
εγκέφαλο. 
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Ο βολβός του οφθαλμού αποτελεί το κύριο όργανο της όρασης. Έχει σχήμα 
σφαιρικό σχεδόν σαν "μπάλα". Διακρίνουμε το εξωτερικό του (το τοίχωμα) και το 
εσωτερικό του (το περιεχόμενο).  

Το τοίχωμα του βολβού το αποτελούν τρεις χιτώνες:  
Ο έξω - ο ινώδης (κερατοειδής, σκληρός).  
Ο μέσος - ο αγγειώδης (ή ραγοειδής).  
Ο έσω - ο νεύρινος (ο αμφιβληστροειδής).  
 

Ο ινώδης που είναι και ο πιο ανθεκτικός χιτώνας, αποτελεί το "σκελετό" του 
βολβού. Το πρόσθιο .διαφανές μέρος του, "το τζάμι του ματιού", ονομάζεται 
κερατοειδής, το πίσω, το αδιαφανές (το λευκό), λέγεται σκληρός. Το σημείο που 
γίνεται η μετάπτωση από το ένα στο άλλο τμήμα (μια κυκλική περιοχή στα όρια του 
κερατοειδούς - σκληρού) λέγεται σκληροκερατοειδές όριο.  

Ο αγγειώδης χιτώνας μοιάζει με τη χοριοειδή μήνιγγα του εγκεφάλου και 
βοηθά με το οπίσθιο τμήμα του (το χοριοειδή) στη θρέψη του αμφιβληστροειδούς και 
το πρόσθιο, το ακτινωτό σώμα, στην παραγωγή του υδατοειδούς υγροΰ και στην 
προσαρμογή. Επειδή έχει σκούρο χρώμα, μελανό, μοιάζει σαν μαύρο σταφύλι (ρόγα 
ή ράγα), γι' αυτό λέγεται και ραγοειδής.  

Ο αγγειώδης (ή ραγοειδής) χιτώνας διακρίνεται σε τρία μέρη, από πίσω προς τα 
εμπρός:  

α) το χοριοειδή  

β) το ακτινωτό σώμα και  

γ) την ίριδα.  

Η ίριδα είναι σαν το διάφραγμα της φωτογραφικής μηχανής. Έχει μια οπή στο 
κέντρο, την κόρη, για να περάσουν οι ακτίνες του φωτός. Αν το φως είναι έντονο, η 
οπή αυτή κλείνει (μυεί) για να προστατεύσει τον αμφιβληστροειδή. Αν είναι λίγος ο 
φωτισμός (σούρουπο, βράδυ), τότε η κόρη μεγαλώνει (μυδρίαση). Το μέγεθος της 
κόρης που καθορίζεται από τους μυς που έχει η ίριδα, ρυθμίζεται με αντανακλαστικό 
(αυτόματο) μηχανισμό. Το χρώμα της ίριδας δίνει και την εντύπωση του χρώματος 
των ματιών μας. Το χρώμα αυτό εξαρτάται από τα χρωστικά στοιχεία της ίριδας 
(περισσότερα σε "μελαχρινά" άτομα) και από την αγγείωσή της. Η ίριδα έχει μύες 
που ρυθμίζουν το εύρος της κόρης. Το σφιγκτήρα μυ που "νευρώνεται" από το κοινό 
κινητικό και κλείνει την κόρη, δηλαδή προκαλεί μύση, και το διαστολέα που 



16 
 

"νευρώνεται" από συμπαθητικές ίνες, ο δε ερεθισμός του προκαλεί μεγάλωμα της 
κόρης, δηλ. μυδρίαση.  

 

 

Εικόνα 5: Βολβός του ματιού 

Ο νεύρινος χιτώνας αποτελείται από την κύρια φωτοευαίσθητη στιβάδα αυτού, 
τον ιδίως αμφιβληστροειδή και το "μελάγχρουν επιθήλιο" (ΜΕ). Το τελευταίο αυτό 
επαλείφει την εξωτερική επιφάνεια του αμφιβληστροειδούς και έχει στηρικτική 
ιδιότητα και προστατευτική λειτουργία για να προφυλάσσει τα οπτικά κύτταρα του 
αμφιβληστροειδούς από τις ισχυρές ανακλάσεις του φωτός. Σήμερα έχουν ερευνηθεί 
και άλλες λειτουργίες του Μ.Ε. όπως μεταβολικές για την ανανέωση των "δίσκων" 
των φωτοδεκτικών κυττάρων. Ο αμφιβληστροειδής αποτελείται από πολλές στιβάδες. 
Από αυτές μας ενδιαφέρει η στιβάδα που περιέχει τα οπτικά κύτταρα. Τα κύτταρα 
αυτά, που λέγονται κωνία και ραβδία, αποτελούν τους δέκτες του φωτός για να 
μπορούμε να βλέπουμε. Με τα ραβδία που είναι περισσότερα, βλέπουμε κυρίως στο 
αμυδρό φως, στο σούρουπο κ.λπ., ενώ με τα κωνία που είναι πυκνότερα 
συγκεντρωμένα στην περιοχή της ώχρας, έχουμε τη μεγαλύτερη οπτική οξύτητα και 
αντιλαμβανόμαστε τα χρώματα. Η στιβάδα αυτή των κωνίων και ραβδίων δεν έχει 
αγγεία και τρέφεται με διήθηση θρεπτικών ουσιών που φθάνουν με τα τριχοειδή 
αγγεία του χοριοειδούς.  

 

Το οπτικό νεύρο αποτελείται από το σύνολο των νευραξόνων των κυττάρων του 
αμφιβληστροειδούς και φαίνεται σαν προέκταση της εγκεφαλικής ουσίας. Συνδέει 
τον αμφιβληστροειδή με τον εγκέφαλο. Το οπτικό νεύρο, ένα από κάθε μάτι, ως 
γνωστό, ενώνεται με τ' άλλο και σχηματίζεται το οπτικό χίασμα. Στην περιοχή αυτή 
που συναντώνται τα δύο οπτικά νεύρα, (το ένα από το δεξί και το άλλο από το 
αριστερό μάτι), οι ίνες, οι οπτικές που προέρχονται από τα ρινικά ημιμόρια  χιάζονται 
ενώ αυτές οι ίνες που προέρχονται από τα έξω τμήματα του αμφιβληστροειδούς 
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συνεχίζουν την πορεία τους ομόπλευρα με τις χιασθείσες ίνες του άλλου ματιού. Έτσι 
όταν βλέπουμε προς μια πλευρά π.χ. δεξιά τα είδωλα του αντικειμένου "πέφτουν" 
στην κροταφική πλευρά (ημιμόριο) του αμφιβληστροειδούς του αριστερού οφθαλμού 
και προς την ρινική πλευρά (ημιμόριο) του αμφιβληστροειδούς του δεξιού οφθαλμού 
και συνεχίζουν με το κάθε οπτικό νεύρο, ενώ στο χίασμα αφού χιάζονται οι ρινικές 
του δεξιού οφθαλμού, μετά το χιασμό ακολουθούν πορεία αριστερά ως οπτική ταινία.  

 
 

Εικόνα 6: Οπτικά πεδία - οπτική οδός 

 
 
Οι οπτικές ίνες, μετά το χίασμα (το "χιασμό" του ρινικού από κάθε ημιμόριο) 

συνεχίζουν ως οπτικές ταινίες και καταλήγουν στο έξω γονατώδες σώμα (Εικόνα 6). 
Από το "σταθμό" αυτό της οπτικής οδού, δηλ. τα έξω γονατώδη σώματα αρχίζουν 
ίνες, οι οπτικές ακτινοβολίες (ή δέσμες του LASER), που φθάνουν πιο πίσω στον 
ινιακό λοβό όπου γίνεται η αποκωδικοποίηση, επεξεργασία των νευρικών "σημάτων" 
ως οπτική αντίληψη (δηλ. η όραση) (Εικόνα 7). 
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Εικόνα 7: Σχηματικά και συνοπτικά η οπτική αντίληψη 

 
 
 

 3.2  Τεχνολογία αλληλεπίδρασης με καταδίωξη ματιού 
 

Γενικά η κίνηση του ματιού χωρίζεται σε διαστήματα που το βλέμμα είναι 
σταθερό και εστιάζει σε ένα σημείο (fixation) και όταν κινείται από ένα σημείο σε 
ένα άλλο (saccade). Ανάμεσα σε δύο καταστάσεις εστιασμένου βλέμματος 
παρεμβάλλεται μια κατάσταση γρήγορης κίνησης του ματιού. Η διαδοχή τέτοιων 
καταστάσεων δημιουργεί ένα ίχνος (scan path). Μελετώντας αυτό το ίχνος οι 
επιστήμονες μπορούν να κάνουν έρευνες πάνω σε μετρήσεις ευχρηστίας και σε 
διεπαφές οδηγούμενες από το βλέμμα (gaze-driven interfaces). 
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Εικόνα 8: Η εικόνα προέρχεται από μια έρευνα (6) του 1950 και στα δεξιά δείχνει τη διαδρομή που ακολουθεί 
το βλέμμα καθώς κοιτάει την εικόνα μιας γυναίκας. Η έρευνα έχει δείξει ότι οι άνθρωποι δεν «εξερευνούν» 
μια εικόνα σειριακά, αλλά η ροή του βλέμματος είναι ακανόνιστη και απότομη (saccades) ανάμεσα σε 
διαφορετικά σημεία ενδιαφέροντος, στα οποία το μάτι κοιτάει επίμονα (fixation) για μικρή χρονική περίοδο.  

Οι συσκευές που χρησιμοποιούνται μετράνε τις κινήσεις του ματιού (3 βαθμοί 
ελευθερίας), το οποίο απαιτεί σχετική ακινησία ανάμεσα στο κεφάλι του χρήστη και 
το προβαλλόμενο μέσο. Για μεγαλύτερη ακρίβεια πρέπει (15) να 
συμπεριλαμβάνονται και μετρήσεις της κίνησης του κεφαλιού (6 βαθμοί ελευθερίας), 
όπως συμπέραναν οι Stiefenhagen, Yang και Waibel. Βέβαια η έρευνα για καταδίωξη 
ματιού με σχετικώς ελεύθερη κίνηση του κεφαλιού συνεχίζεται με θετικά 
αποτελέσματα (16) (17) (18). 

Οι Glenstrup και Nielsen (19) αναφέρουν ποια είναι τα επιθυμητά 
χαρακτηριστικά μιας συσκευής παρακολούθησης βλέμματος και χωρίζουν τις 
συσκευές σε τρείς κατηγορίες ανάλογα με τον τρόπο αλληλεπίδρασης με τον χρήστη. 
Έτσι υπάρχουν συσκευές που ανιχνεύουν το ανακλώμενο υπέρυθρο φως, συσκευές 
που μετράνε το ηλεκτρικό δυναμικό του δέρματος γύρω από το μάτι (20) και 
συσκευές που παρακολουθούν την κίνηση ενός ειδικού φακού επαφής.  Από αυτές 
συνήθως χρησιμοποιούνται συσκευές που ανιχνεύουν φως, αφού είναι οι λιγότερο 
ενοχλητικές προς τον χρήστη και χρησιμοποιούν υπέρυθρο φως που δεν γίνεται 
αντιληπτό από το ανθρώπινο μάτι. Το εκπεμπόμενο φως αντανακλάται σε διάφορα 
μέρη του ματιού και ανάλογα διακρίνονται και οι μέθοδοι καταδίωξης ματιού. Δύο 
μεθοδολογίες χρησιμοποιούνται κυρίως, η αντανάκλαση στην κόρη οφθαλμού, και 
στην σκληροκερατοειδή στεφάνη (limbus). 
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Εικόνα 9: Παράδειγμα παρακολούθησης ματιού χρησιμοποιώντας μετρήσεις ηλεκτρικού δυναμικού. Αυτή η 
μέθοδος ονομάζεται electro-oculography (EOG) 

 

 

 

 

Εικόνα 10: Στιγμιότυπο από την εφαρμογή GazeTracker του ITU. Το εκπεμπόμενο υπέρυθρο φως 
αντανακλάται στην κόρη οφθαλμού και το σύστημα εντοπίζει με επιτυχία που εστιάζει το βλέμμα του ο 
χρήστης. Οι δύο κύκλοι αντιπροσωπεύουν το ελάχιστο και μέγιστο μέγεθος της κόρης οφθαλμού. 

Στην σημερινή κατάσταση υπάρχουν διάφορες υλοποιήσεις τεχνικών 
καταδίωξης ματιού, που χωρίζονται στις επαγγελματικές λύσεις, που κατά κανόνα 
απαιτούν ειδικευμένο υλικό και κοστίζουν αρκετά και υπάρχουν και λύσεις που 
αξιοποιούν ευρέως χρησιμοποιούμενο υλικό (για παράδειγμα κάμερες δικτύου που 
κυκλοφορούν ευρέως). Η έρευνα που γίνεται  στον τομέα αυτό επικεντρώνεται στις 
πιο οικονομικές λύσεις, αφού αυτές είναι προσβάσιμες από την πλειοψηφία των 
χρηστών  (21). 

Ως γνωστόν το μάτι κινείται πολύ πιο γρήγορα από το χέρι ή το δάκτυλο. Το 
ερώτημα είναι εάν η χρήση του ματιού σαν τεχνική αλληλεπίδρασης διατηρεί αυτό το 
πλεονέκτημα στην ταχύτητα, δεδομένου των περιορισμών που υπεισέρχονται από τη 
χρησιμοποίηση κατάλληλου υλικού και πως επηρεάζεται η ακρίβεια. Σε μία 
ενδιαφέρουσα έρευνα (9) οι Sibert και Jacob αξιολογούν την αλληλεπίδραση με την 
καταδίωξη ματιού και την συγκρίνουν με την χρήση ποντικιού. Βασίζονται σε δύο 



21 
 

πειράματα επιλογής αντικειμένου και κάνουν μετρήσεις του απαιτούμενου χρόνου για 
την ολοκλήρωση απλών, αντιπροσωπευτικών εργασιών για τον χειρισμό του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η επιλογή με το μάτι 
παραμένει πιο γρήγορη από την επιλογή με ποντίκι, δεδομένου ότι το μέγεθος του 
αντικειμένου δεν είναι πολύ μικρό. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι κάποιοι χρήστες 
δήλωσαν πως το σύστημα ανταποκρίνεται στις προθέσεις τους, παρά σε 
συγκεκριμένες εντολές τους. Βέβαια τα παραπάνω προϋποθέτουν την απρόσκοπτη 
λειτουργία του μηχανισμού συλλογής δεδομένων παρακολούθησης του ανθρώπινου 
βλέμματος χωρίς την ύπαρξη «νεκρών» διαστημάτων. Μελλοντικά οι ερευνητές θα 
μπορούσαν να επικεντρωθούν στην μελέτη του ορίου στο μέγεθος του αντικειμένου, 
ώστε να εξαλειφθεί το σφάλμα στην καταδίωξη ματιού. 
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4.    Συγκριτική μελέτη προγραμμάτων και μεθοδολογιών που 
χρησιμοποιούν την καταδίωξη βλέμματος 

 

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν διάφορα προγράμματα που αξιοποιούν την καταδίωξη 
βλέμματος και μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες. Υπάρχουν οι εμπορικά 
διαθέσιμες εφαρμογές, οι οποίες αποτελούνται από ολοκληρωμένα πακέτα για τον 
χρήστη δηλαδή κάμερα, σύστημα υποστήριξης στο κεφάλι, κλπ. και αποτελούν 
«κλειστό σύστημα», με την έννοια ότι το λογισμικό που τα συνοδεύει λειτουργεί 
μόνο με τις κάμερες του πακέτου. Αυτές οι λύσεις κοστίζουν αρκετά, οπότε δεν 
απευθύνονται στον μέσο χρήστη, αλλά περισσότερο σε εταιρίες που ασχολούνται 
επαγγελματικά με την καταδίωξη βλέμματος. Επίσης αυτές οι εφαρμογές είναι 
«κλειστού κώδικα» και δεν προσφέρονται για περαιτέρω έρευνα στον τομέα αυτό. Η 
δεύτερη κατηγορία αφορά τις εφαρμογές ανοιχτού κώδικα, οι οποίες δεν έχουν 
αυστηρές προδιαγραφές για τα συστήματα που μπορούν να εφαρμοστούν. Έτσι 
μπορούν να λειτουργήσουν με πλήθος καμερών και  οι σχεδιαστές τους φιλοδοξούν 
κάποια στιγμή αυτές οι εφαρμογές να αντικαταστήσουν τα παραδοσιακά μέσα 
αλληλεπίδρασης, αφού θα είναι εξίσου αποτελεσματικά και με ελάχιστο οικονομικό 
κόστος. 

Το COGAIN (Communication by Gaze Interaction, Επικοινωνία μέσω 
καταδίωξης βλέμματος) είναι ένα δίκτυο αριστείας που συνδέει ειδικούς στα θέματα 
καταδίωξης βλέμματος με υπολογιστή και ερευνητές που ασχολούνται με βοηθητικές 
τεχνολογίες για ανθρώπους με κινητικές δυσκολίες. Ο οργανισμός αυτός έχει σκοπό 
να αναπτύξει νέες τεχνολογίες και συστήματα και να διευκολύνει την εφαρμογή τους 
στην συνηθισμένες αλληλεπιδράσεις με  τους υπολογιστές. Στην ιστοσελίδα του 
διατηρείται ενημερωμένη μια λίστα με σχετικές εφαρμογές ανοιχτού κώδικα. 

Κατά την διάρκεια της έρευνας για την διπλωματική εργασία δοκιμάστηκαν 
διάφορα προγράμματα με διαφορετικά αποτελέσματα στο καθένα. Παρακάτω 
ακολουθεί αναλυτική περιγραφή για καθένα από αυτά.  

4.1  Dasher 
 

Το Dasher είναι μια διεπαφή εισαγωγής κειμένου που καθοδηγείται από 
συνεχόμενες κινήσεις του δείκτη του ποντικιού και χρησιμοποιείται σαν 
αντικαταστάτης του πληκτρολογίου. Αρχικά ο χρήστης παρουσιάζεται με την αγγλική 
αλφάβητο στα δεξιά της εικόνας και λειτουργεί με το να μεγεθύνει στην κατεύθυνση 
στην οποία κοιτάει ο χρήστης. Έχει ενσωματωμένη πρόβλεψη κειμένου και έτσι ο 
χρήστης διαλέγει με την σειρά μεμονωμένα γράμματα ή ομάδες γραμμάτων για να 
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σχηματίσει λέξεις και φράσεις. Είναι αρκετά αποδοτική εφαρμογή όταν 
χρησιμοποιείται με το ποντίκι. Όταν τον έλεγχο του ποντικιού αναλάβει το μάτι του 
χρήστη τότε η εμπειρία χρήσης γίνεται πιο δύσκολη, αφού απαιτεί πολύ σταθερό 
βλέμμα για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Βέβαια για να λειτουργήσει χρειάζεται 
εξωτερική εφαρμογή παρακολούθησης βλέμματος, όπως πχ. το GazeTracker. 

 

Εικόνα 11: Στιγμιότυπο της εφαρμογής Dasher 

Η εφαρμογή δοκιμάστηκε σε συνδυασμό με το GazeTracker και δεν απέδωσε 
τα αναμενόμενα αποτελέσματα, κυρίως επειδή η χρήση της απαιτεί μια συνεχόμενη 
ροή πληροφοριών που αγχώνει τον χρήστη και δεν είναι αποτελεσματική. 

http://www.inference.phy.cam.ac.uk/dasher/ 

 

4.2  GazeTracker 
 

Το GazeTracker είναι μια ολοκληρωμένη εφαρμογή παρακολούθησης 
βλέμματος που έχει παρουσιάσει αξιόλογα αποτελέσματα και χρησιμοποιήθηκε για 
την διεξαγωγή των πειραμάτων της διπλωματικής εργασίας. Αναλυτικές λεπτομέρειες 
δίνονται σε επόμενο κεφάλαιο. 

http://www.gazegroup.org/downloads/23-gazetracker 

 

 

http://www.inference.phy.cam.ac.uk/dasher/
http://www.gazegroup.org/downloads/23-gazetracker
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4.3  GazeTalk 
 

Το GazeTalk είναι μια εφαρμογή εισαγωγής κειμένου με πρόβλεψη λέξεων 
που μπορεί να ελεγχθεί με το μάτι αν χρησιμοποιηθεί παράλληλα με μια εφαρμογή 
παρακολούθησης βλέμματος. Χρησιμοποιεί την χρονική καθυστέρηση με οπτικό 
ερέθισμα για να επικοινωνήσει στον χρήστη ποιο γράμμα διαλέγει. 

 

Εικόνα 12: Στιγμιότυπο της εφαρμογής GazeTalk 

Αποτελεί μια αξιόλογη προσπάθεια και δοκιμάστηκε με σχετική επιτυχία. 
Περιλαμβάνει τη δυνατότητα διόρθωσης λαθών και είναι παραμετροποιήσιμη από 
τον απλό χρήστη. Περιλαμβάνει επιλογές για τον χρόνο που θα πρέπει να εστιάσει το 
μάτι στον στόχο για να γίνει η επιλογή, για το αν η επιλογή θα γίνεται αυτόματα ή θα 
απαιτείται και πάτημα του κουμπιού του ποντικιού κ.ά. 

http://www.gazegroup.org/research/15 

 

 

 

 

 

 

http://www.gazegroup.org/research/15
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4.4  myEye project 
 

Η εφαρμογή myEye αποτελεί μια προσπάθεια ελέγχου της κίνησης του δείκτη 
του ποντικιού με το μάτι.  

 

Εικόνα 13: Στιγμιότυπο της εφαρμογής myEye project 

Ύστερα από δοκιμές η εφαρμογή δεν μπόρεσε να εντοπίσει σωστά το βλέμμα 
του χρήστη με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από τις ενδεχόμενες εφαρμογές για 
διεξαγωγή πειραμάτων. 

http://myeye.jimdo.com/ 

4.5  Open-Eyes 
 

Το openEyes είναι ένα σύνολο εργαλείων  ανοιχτού κώδικα και ελεύθερης 
αρχιτεκτονικής (δηλαδή δεν απαιτεί ειδικό υλικό για την λειτουργία του) και γενικά 
δουλεύει σε λειτουργικό σύστημα Linux. Η εφαρμογή ονομάζεται cvEyeTracker και 
χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο Starburst, που είναι γραμμένος σε γλώσσα 
προγραμματισμού C για να κάνει καταδίωξη βλέμματος σε πραγματικό χρόνο. Όμως 
επειδή η εφαρμογή δεν ανανεώνεται συχνά, υπάρχει πρόβλημα κατά την διαδικασία 
του compile. Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιεί βιβλιοθήκες που πλέον έχουν 
αντικατασταθεί από καινούριες (η βιβλιοθήκη που περιέχει τον τύπο μεταβλητής 
CvScalar ανανεώθηκε από τότε που γράφτηκε η εφαρμογή cvEyeTracker και δεν 
είναι συμβατή με προηγούμενες εκδόσεις).  

Επίσης υπάρχει και διαφορετική έκδοση του προγράμματος που 
(http://joelclemens.colinr.ca/eyetrack) πάλι χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο Starburst 
αλλά είναι γραμμένη για λειτουργικό σύστημα windows και η οποία δεν είναι σε 

http://myeye.jimdo.com/
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πραγματικό χρόνο. Χρησιμοποιεί τη γλώσσα προγραμματισμού του πακέτου Matlab 
και δουλεύει με μια οποιαδήποτε κάμερα για υπολογιστή. Με αυτή την έκδοση έγιναν 
δοκιμές και υπάρχει το σχετικό βίντεο (εικόνα ), όπου ο χρήστης "κοιτάζει" σε 9 
διαφορετικά σημεία στην οθόνη εξίσου μοιρασμένα σε 3 γραμμές και 3 στήλες.  

 

Εικόνα 14: Στιγμιότυπο της εφαρμογής cvEyeTracker 

Η δοκιμή έδειξε σχετικά καλή ακρίβεια στην παρακολούθηση του βλέμματος, 
πιθανόν επειδή δεν έγινε με υπέρυθρο φωτισμό όπως ορίζουν οι προδιαγραφές της 
εφαρμογής. Όμως το γεγονός ότι η παρακολούθηση δεν γίνεται σε πραγματικό χρόνο 
μειώνει τις δυνατότητες της και δεν συνεχίστηκε η έρευνα με αυτή την εφαρμογή. 

(http://thirtysixthspan.com/openEyes) 

 

4.6  Opengazer 
 

Το Opengazer (http://www.inference.phy.cam.ac.uk/opengazer) επίσης είναι 
εφαρμογή ανοιχτού κώδικα και δουλεύει σε λειτουργικό σύστημα Linux. 
Παρουσίασε πρόβλημα κατά το make-compile με τα πακέτα vxl και ffmpeg , τα 
οποία χρειάζονται για να λειτουργήσει. Για να δουλέψει σωστά θα χρειαστεί να 
αλλαχτεί ο κώδικας τους.  
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5.  Μελέτες Ανάλυσης Διεπαφών και Αξιολόγησης Ευχρηστίας 
Αξιοποιώντας την Καταδίωξη Ματιού 
 

5.1  Γενικά για Μελέτες Ευχρηστίας με Καταδίωξη Ματιού 
 

Τα τελευταία χρόνια τα συστήματα καταδίωξης ματιού έχουν γίνει αρκετά 
αξιόπιστα και εύχρηστα. Συνήθως τοποθετούνται στο κεφάλι του παρατηρητή ή σε 
μια σταθερή επιφάνεια μπροστά του. Λειτουργούν λαμβάνοντας την αντανάκλαση 
υπέρυθρου φωτός  από τον κερατοειδή και τον αμφιβληστροειδή του ματιού. Γενικά 
η διαδικασία αφορά στην παρουσίαση ενός οπτικού ερεθίσματος (ιστοσελίδες, 
τηλεοπτικά προγράμματα, ταινίες, διαφημίσεις κλπ.) στον παρατηρητή ενώ ένα 
σύστημα καταγράφει την δραστηριότητα του βλέμματος του. Στη συνέχεια 
καταρτίζονται ειδικές απεικονίσεις (gaze heat maps) των στοιχείων (Εικόνα 15) και 
εξάγονται συμπεράσματα. Αυτές οι μέθοδοι είναι αποδεκτές, όμως υπάρχουν ακόμη 
προβλήματα εφαρμογής σε ένα ποσοστό του πληθυσμού περίπου 10% με 20% , το 
οποίο για λόγους φυσιολογίας δεν μπορεί να παρατηρηθεί αξιόπιστα. 

 

Εικόνα 15: Οι χρήστες επικέντρωσαν το βλέμμα τους στα σημεία που το χρώμα είναι πιο έντονο. Στην σελίδα 
αποτελεσμάτων της μηχανής αναζήτησης της Google εστίασαν κυρίως στα τρία πρώτα αποτελέσματα και το 
ενδιαφέρον τους μειώθηκε όσο κατεβαίνει η λίστα.  

 

Τα συστήματα αυτά βρίσκουν εφαρμογή στην αξιολόγηση ιστοσελίδων και 
διεπαφών, στην διαφήμιση, σε καταναλωτικές συσκευές (ΑΤΜ, συστήματα 
πλοήγησης), σε βοηθήματα για άτομα με κινητικές δυσκολίες (22) (23) (24) και 
αλλού. Τα δεδομένα που λαμβάνονται αναλύονται και παρουσιάζονται γραφικά 
(εικόνα 3) ώστε να προκύψουν ενδείξεις συγκεκριμένων οπτικών προτύπων (visual 
patterns). Παρατηρώντας τα διαστήματα που το βλέμμα είναι σταθερό (fixations) και 
που κινείται (saccades), που εστιάζει, την διαστολή της κόρης οφθαλμού και άλλων 
χαρακτηριστικών του ματιού μπορούν οι ερευνητές να αξιολογήσουν ένα προϊόν. 
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Ενώ με τις κλασσικές μεθόδους μέτρησης ευχρηστίας λαμβάνονται 
αποσπασματικά δεδομένα όπως  ο αριθμός και η συχνότητα των κλικ, με την 
καταδίωξη ματιού καθίσταται δυνατή η ανάλυση όλης της εμπειρίας του χρήστη 
καθώς αλληλεπιδρά με το προϊόν, ακόμη και όταν δεν εισάγει δεδομένα με το ποντίκι 
ή το πληκτρολόγιο. Αυτό προσφέρει τη δυνατότητα να αναγνωριστούν ποια στοιχεία 
του προϊόντος είναι πιο ελκυστικά, ποια μπερδεύουν το χρήστη και ποια αγνοούνται.  

Οι Eger και άλλοι  στην εργασία τους (25) σύγκριναν δύο μεθόδους 
αξιολόγησης της εμπειρίας του χρήστη, ενώ κατά την διάρκεια τους συλλέγονταν   
δεδομένα από την καταδίωξη ματιού. Η πρώτη μέθοδος αξιοποίησε το πρωτόκολλο 
εξωτερίκευσης σκέψης (thinking aloud) κατά την διάρκεια μιας εργασίας που 
αφορούσε ιστοσελίδα διαδικτυακής αναζήτησης και η δεύτερη μέθοδος 
χρησιμοποίησε αναδρομικές αναφορές (αναφορές που έγιναν σε μεταγενέστερο 
χρονικό σημείο μετά από παρόμοια εργασία) , που συνοδευόντουσαν από 
αναπαραγωγή ή των κινήσεων του ματιού του χρήστη, είτε των οθονών που έβλεπαν 
οι χρήστες. Το συμπέρασμα που κατέληξαν είναι ότι οι αναδρομικές αναφορές που 
ακολουθούν την αναπαραγωγή των κινήσεων του ματιού στον χρήστη είναι πιο 
χρήσιμες στον ερευνητή και καταδεικνύουν περισσότερα προβλήματα ευχρηστίας 
από τις άλλες μεθόδους. Παράλληλα η έρευνα ανέδειξε και αρκετούς περιορισμούς 
στην αποδοτικότητα του πρωτοκόλλου εξωτερίκευσης σκέψης, όπως ανακρίβεια, 
παρεμβατικότητα (η λεκτική ερμηνεία των εργασιών από τον χρήστη «νοθεύει» την 
εμπειρία του) και κυρίως την κατά περιπτώσεις εξορισμού αναποτελεσματικότητα, 
αφού κάποιες εργασίες του χρήστη δεν γίνονται συνειδητά ή είναι δύσκολο να 
εκφραστούν λεκτικά. Ακόμη το πρωτόκολλο των αναδρομικών αναφορών 
παρουσιάζεται σαν καλύτερη εναλλακτική, λαμβάνοντας υπόψη όμως το βασικό 
πρόβλημα αυτής της μεθόδου που είναι ότι εξαρτάται πλήρως από την μνήμη του 
χρήστη.  Η καταδίωξη ματιού δείχνει στον ερευνητή πού κοιτάει ο χρήστης αλλά όχι 
το γιατί, αποκαλύπτοντας έτσι λίγα στοιχεία για τις προθέσεις του. Οι αναφορές 
εξωτερίκευσης σκέψης αναβαθμίζουν τα δεδομένα από την καταδίωξη ματιού όταν 
χρησιμοποιούνται επικουρικά με τις άλλες μεθόδους. Συμπερασματικά οι ερευνητές 
έδειξαν την ανωτερότητα των μεθόδων που αξιοποίησαν δεδομένα από καταδίωξη 
ματιού συνδυαστικά με άλλες αναδρομικές αναφορές, όμως η έρευνα τους είναι 
ανοιχτή σε βελτιώσεις, αφού δεν εφάρμοσαν την μέθοδο καταδίωξης ματιού 
συγχρόνως με το πρωτόκολλο εξωτερίκευσης σκέψης, παρά περιορίστηκαν στην 
ετεροχρονισμένη δοκιμή τους. Επίσης οι συγγραφείς δεν αναφέρουν αν οι χρήστες 
ενοχλήθηκαν από το σύστημα συλλογής δεδομένων από το μάτι (κάμερα, φως κλπ.) 
και αν επηρέασε την εμπειρία τους, ενώ κάνουν ανάλογη χαρακτηριστική αναφορά 
σε προβλήματα στην μέθοδο εξωτερίκευσης σκέψης. 
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5.2  Μετρικές που Χρησιμοποιούνται στην Καταδίωξη Ματιού 
 

Κατά την διαδικασία αξιολόγησης μιας εφαρμογής θα πρέπει να υπάρχουν 
κάποια αντικειμενικά κριτήρια, με βάση τα οποία θα καθοριστεί η ευχρηστία της 
Αυτά τα κριτήρια, που ονομάζονται μετρικές συνήθως είναι ο ρυθμός επιτυχημένης 
εκτέλεσης μιας εργασίας, ο χρόνος που απαιτείται, η συχνότητα σφάλματος, η 
υποκειμενική ικανοποίηση του χρήστη κ.ά.. Η αξιολόγηση εμπειρίας του χρήστη 
πάνω στην καταδίωξη ματιού προϋποθέτει και εξειδικευμένες μετρικές. 

Οι Jakob και Karn (3) προτείνουν μετρικές που προέκυψαν με βάση την 
συχνότητα που εμφανίζονται αυτές στις σημαντικότερες μελέτες, οι οποίες έχουν 
δημοσιευτεί πάνω στην καταδίωξη βλέμματος και φαίνονται παρακάτω. 

“Συνολικός αριθμός διαστημάτων που το βλέμμα είναι σταθερό (fixations). 

Ποσοστό χρόνου συγκέντρωσης σε κάθε σημείο ενδιαφέροντος. 

Συνολική διάρκεια διαστημάτων που το βλέμμα είναι σταθερό (fixations). Όσο 
μεγαλύτερη είναι η διάρκεια, τόσο περισσότερο δυσκολεύεται ο χρήστης να 
κατανοήσει την πληροφορία. 

Αριθμός διαστημάτων που το βλέμμα είναι σταθερό (fixations) σε κάθε σημείο 
ενδιαφέροντος. 

Συχνότητα  διαστημάτων που το βλέμμα είναι σταθερό (fixations per second). 

Εκτός από αυτές τις βασικές μετρικές μπορούν να προστεθούν και άλλες που 
κατά περίπτωση μπορεί να είναι και πιο κατάλληλες, όπως το ίχνος (scan path) που 
δημιουργεί το μάτι στην κίνηση του, το οποίο αποτελεί ένδειξη της 
αποτελεσματικότητας τοποθέτησης των στοιχείων αλληλεπίδρασης.  

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι ο τρόπος με το οποίο σχετίζονται τα 
δεδομένα των μετρικών από την καταδίωξη ματιού  με τις προθέσεις και γνωστικές 
διεργασίες του χρήστη απαιτεί διερεύνηση. Δηλαδή όταν ο χρήστης εστιάζει σε ένα 
σημείο, το κάνει επειδή έχει ενδιαφέρον ή επειδή δυσκολεύεται να κατανοήσει αυτό 
που βλέπει. 
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6.  Διεπαφές χρήστη με είσοδο δεδομένων (πλοήγηση) μέσω του 
ματιού. 

 

Η χρήση της καταδίωξης ματιού για μελέτες ανάλυσης διεπαφών και αξιολόγησης 
ευχρηστίας χρησιμοποιείται σχετικά συχνά και με θετικά αποτελέσματα, όπως 
φάνηκε παραπάνω. Το επόμενο βήμα αξιοποίησης αυτής της τεχνολογίας είναι η 
χρήση της για να εισάγει κανείς δεδομένα στον υπολογιστή, είτε για πλοήγηση σε μία 
εφαρμογή ή ιστοσελίδα είτε για επιλογή στοιχείων, ή ακόμη και για εισαγωγή 
κειμένου. Το ισοζύγιο ροής δεδομένων ανάμεσα στον άνθρωπο και τον υπολογιστή 
γέρνει προς την μεριά του υπολογιστή, αφού οι πληροφορίες που δεχόμαστε από 
αυτόν είναι πολύ περισσότερες από τις πληροφορίες που του δίνουμε. Για να 
εξισορροπηθεί το ισοζύγιο και άρα να βελτιωθεί και να γίνει πιο γρήγορη η εμπειρία 
του χρήστη θα πρέπει να αξιοποιηθεί η καταδίωξη του ματιού στην αλληλεπίδραση 
με τον υπολογιστή. 

Σαν μία πρώτη προσέγγιση θα μπορούσε κανείς να  χρησιμοποιήσει απευθείας 
την καταδίωξη ματιού αντικαθιστώντας το ποντίκι και δίνοντας τον έλεγχο του δείκτη 
του ποντικιού στο μάτι του χρήστη. Αυτό θα έδινε τρομερή αύξηση στην ταχύτητα 
κίνησης, αλλά εμπεριέχει ένα πολύ σημαντικό κίνδυνο, το φαινόμενο που λέγεται, 
«το άγγιγμα του Μίδα» (8). Όπως υπονοείται από το όνομα του, ότι κοιτάει ο 
χρήστης θα ενεργοποιείται αμέσως οδηγώντας σε ανεπιθύμητες καταστάσεις. Θα 
πρέπει δηλαδή να διαχωριστεί η κατάσταση κατά την οποία ο χρήστης απλά κοιτάζει 
την οθόνη και η περίοδος που επιθυμεί να αυτό που κοιτάει να ενεργοποιείται. Η 
λύση του να πρέπει ο χρήστης να ανοιγοκλείνει  το μάτι σαν αντικατάσταση του κλικ 
του ποντικιού πρέπει να αποφεύγεται, αφενός επειδή αφαιρεί την φυσικότητα που 
προσφέρει η αλληλεπίδραση με το μάτι, αφού ο χρήστης θα πρέπει συνειδητά να 
ελέγχει αυτή τη λειτουργία του ματιού και αφετέρου επειδή συνήθως ο χρήστης 
ακούσια ανοιγοκλείνει τα μάτια του.  

Αν και το ανθρώπινο μάτι είναι καλό εργαλείο για να ορίζει ένα σημείο 
(τετμημένη, τεταγμένη), αφού κινείται σε δύο διαστάσεις, δεν διαθέτει μηχανισμό 
επιλογής (8). Η επιλογή συνήθως γίνεται κοιτώντας το επιθυμητό αντικείμενο για ένα 
ορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο είναι χρονοβόρο και όχι τόσο φιλικό για τον 
χρήστη. Κάποιες εφαρμογές χρησιμοποιούν συνδυασμών κουμπιών από το 
πληκτρολόγιο για επιλογή, όπως το EyePoint GUIDe (26). Στη συγκεκριμένη 
εφαρμογή η επιλογή γίνεται σε δύο στάδια. Αρχικά ο χρήστης κοιτάζει μια περιοχή 
και πατώντας το ειδικό κουμπί η περιοχή μεγεθύνεται και στη συνέχεια κοιτάζει τον 
στόχο και πατάει το κουμπί ξανά για να γίνει η επιλογή. Οι δημιουργοί της 
εφαρμογής ισχυρίζονται ότι έτσι βελτιώνεται η ακρίβεια επιλογής κατά ένα 
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παράγοντα ίσο με το βαθμό μεγέθυνσης. Δεν παρουσιάζουν όμως κάποια στοιχεία 
που να το υποστηρίζουν, οπότε θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο ξεχωριστής 
έρευνας. Οι χρήστες που δοκίμασαν αυτό το πρόγραμμα ανέφεραν ότι προτιμούν 
αυτή τη μέθοδο αλληλεπίδρασης σε σχέση με το ποντίκι, αν και είχαν οριακά 
περισσότερα σφάλματα χρήσης. 

Στην έρευνα που έγινε από τους Ware και Mikaelian (27) εκτός από τις μεθόδους 
επιλογής αντικειμένου με πάτημα  κουμπιού και με επίμονο κοίταγμα (“dwell” ή 
“fixation”) στο επιθυμητό στοιχείο, προστέθηκε και η δυνατότητα κοιτάγματος σε 
κουμπί επιλογής στην οθόνη (on screen select button). Τέτοιο κουμπί επιλογής 
διαθέτει και η εφαρμογή EyeTube (28) όπως φαίνεται και παρακάτω (Εικόνα 16). 
Χρησιμοποιώντας αυτήν την εφαρμογή σε συνδυασμό με το σύστημα καταδίωξης 
ματιού που αναπτύχθηκε στο πανεπιστήμιο έγιναν δοκιμές, οι οποίες ικανοποίησαν 
τους χρήστες και έδειξαν ότι η επιλογή αντικειμένου με αυτόν τον τρόπο είναι σε 
μεγάλο βαθμό λειτουργική. 

 

Εικόνα 16: : EyeTube: Ειδικά σχεδιασμένη διεπαφή για πρόσβαση στο YouTube ελεγχόμενη μόνο με την 
κίνηση του ματιού. Όταν το μάτι κοιτάξει ένα στοιχείο για ορισμένο χρονικό διάστημα, το στοιχείο τονίζεται 
και για να εκτελεστεί η λειτουργία του θα πρέπει το μάτι να εστιάσει σε άλλο κουμπί. 

Οι ερευνητές συμπεραίνουν ότι η χρήση της καταδίωξης ματιού  είναι σαφώς 
πιο γρήγορη σε σχέση με τις άλλες μεθόδους, αλλά ταυτόχρονα περιορίζεται από το 
μέγεθος του στοιχείου – στόχου και δίνουν σαν πρακτικό κανόνα ότι τα στοιχεία θα 
πρέπει να έχουν μέγεθος τουλάχιστον μίας μοίρας στο οπτικό πεδίο. 
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Εικόνα 17: Σε αυτό το γράφημα φαίνονται οι μέσες τιμές του χρόνου που απαιτείται για να γίνει η επιλογή 
του αντικειμένου σε συνάρτηση με την απόσταση από το αντικείμενο. Με την διακεκομμένη γραμμή 
αναπαρίσταται η επιλογή με το ποντίκι. Οι υπόλοιπες τρεις γραμμές αντιστοιχούν σε διαφορετικές 
εφαρμογές της καταδίωξης ματιού. Παρατηρείται καθαρά το κέρδος χρόνου που κυμαίνεται από 0,2 έως 0,4 
δευτερόλεπτα. 

Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι οι συγγραφείς δεν αναλύουν το μέγεθος σε 
πρακτικά χρήσιμα μεγέθη (όπως π.χ. εκατοστά ή Pixels) για να μπορέσουν οι 
υποψήφιοι σχεδιαστές να ενσωματώσουν αυτές τις οδηγίες στην πράξη. Ακόμη 
αναφέρουν ότι κατά την επιλογή αντικειμένου με το ποντίκι θα πρέπει να εντοπίσεις 
το στοιχείο και μετά να εντοπίσεις τον δείκτη του ποντικιού στην οθόνη και να το 
σύρεις πάνω στο αντικείμενο,  πράγμα που είναι περιττό με την καταδίωξη ματιού. 

Επίσης επικαλούνται τον νόμο του Fitts για να καταλήξουν σε ένα 
συμπέρασμα, το οποίο χρήζει περισσότερης μελέτης. Ο νόμος του Fitts (Fitts’s law 
1954) (29) είναι ένα μοντέλο της ανθρώπινης κίνησης, το οποίο προβλέπει τον χρόνο 
που απαιτείται για την γρήγορη μετακίνηση από μια θέση εκκίνησης σε μια τελική 
περιοχή, ως συνάρτηση της απόστασης από το στόχο και το μέγεθος του στόχου. Ο 
νόμος του Fitts χρησιμοποιείται για να μοντελοποιηθεί η πράξη της κατάδειξης, και 
στον πραγματικό κόσμο (π.χ. με ένα χέρι ή δάχτυλο) και στους υπολογιστές (συνήθως 
με ένα ποντίκι). Αποτελείται από τον συνδυασμό μεταβλητών και σταθερών και οι 
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ερευνητές ουσιαστικά προσδίδουν την υπεροχή της καταδίωξης ματιού σε σχέση με 
τη χρήση του ποντικιού στο παραπάνω χρόνο που απαιτείται για να πιάσει ο χρήστης 
το ποντίκι, αφού αποφασίσει ποια κίνηση θα κάνει (“For the mouse a large part of 
this constant would represent the time taken to grab the mouse.”). Αυτός ο ισχυρισμός 
είναι σχεδόν αυθαίρετος και δεν υποστηρίζεται από εργαστηριακά δεδομένα και θα 
έπρεπε να έχει αιτιολογηθεί καλύτερα από τους συγγραφείς.  

Σε μια ενδιαφέρουσα μελέτη (30) για είσοδο κωδικών σε υπολογιστικό 
μηχάνημα (π.χ. ATM) οι ερευνητές ανέπτυξαν τρείς τρόπους για εισαγωγή 
δεδομένων. Η πρώτη μέθοδος είναι η αυτή στην οποία η επιλογή γίνεται με βάση τον 
χρόνο (dwell time) που εστιάζει ο χρήστης στο αντικείμενο. Αν και το μάτι κινείται 
πολύ πιο γρήγορα από το χέρι, η μέθοδος είναι χρονοβόρα σε μεγάλο διάστημα 
χρήσης, επειδή οι χρόνοι αναμονής (περίπου 1 δευτερόλεπτο) για κάθε επιλογή 
αθροίζονται. Η δεύτερη αποτελεί συνδυασμό πράξεων και απαιτεί από τον χρήστη να 
κοιτάξει το αντικείμενο και να πατήσει ένα κουμπί για να επιλεχθεί. Αυτή η μέθοδος 
είναι εύκολη στη χρήση και αρκετά  πιο γρήγορη σε σχέση με την πρώτη, αφού δεν 
απαιτεί να περάσει κάποιο χρονικό διάστημα για να γίνει η επιλογή. Η τρίτη είναι νέα 
μέθοδος και παρομοιάζει την μέθοδο εισαγωγής δεδομένων σε διεπαφές συσκευών με 
οθόνες αφής και σε εφαρμογές υπολογιστών. Χρησιμοποιεί την καταγραφή της 
κίνησης του ματιού (gaze gestures), όπως ανάλογα υπάρχουν οι «hand gestures» για 
το κίνηση του χεριού και οι «mouse gestures» για το ποντίκι. Στην εικόνα 6 φαίνονται 
κάποιες τέτοιες προκαθορισμένες κινήσεις. 

 

Εικόνα 18: Πίνακας αντιστοιχίας των αριθμών 0 – 9 με κινήσεις του ματιού, οι οποίες είναι  
προσανατολισμένες, δηλαδή έχουν αρχή και τέλος. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι χρήστες είχαν μια καλή εμπειρία και 
με τις τρείς μεθόδους και πιο ειδικά ανέφεραν ότι ήταν πιο εύκολο να θυμούνται ένα 
σχήμα σαν κωδικό παρά έναν συνδυασμό αριθμών. Οι ερευνητές προτείνουν την 
χρησιμοποίηση αυθαίρετων σχημάτων για να αντικαταστήσουν τα αλφαριθμητικά 
σύμβολα. Αυτός ο ισχυρισμός θα πρέπει να ερευνηθεί και να αξιολογηθεί, αφού για 
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κάθε διαφορετικό χρήστη θα πρέπει να γίνεται ρύθμιση του μηχανισμού καταδίωξης 
ματιού. Επίσης δεν είναι όλοι οι χρήστες «συμβατοί» με τις συσκευές 
παρακολούθησης βλέμματος για λόγους φυσιολογίας του ματιού και θα υπάρχουν 
προβλήματα χρήσης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 



35 
 

7. Αλληλεπίδραση με παρακολούθηση βλέμματος σε συστήματα 
εικονικής πραγματικότητας 

 

Η εικονική πραγματικότητα τα τελευταία χρόνια έχει κάνει τεράστια βήματα 
προόδου και μαζί της εξελίχθηκαν και οι τρόποι αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με 
τον υπολογιστή. Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει δώσει την δυνατότητα 
στους επιστήμονες να δημιουργήσουν υλικό και λογισμικό, τα οποία παρακολουθούν 
την κίνηση του ματιού του χρήστη και αναλύοντας τα δεδομένα τα χρησιμοποιούν για 
να δώσουν εντολές στον υπολογιστή. Μέχρι πριν από λίγο καιρό αυτές οι δύο 
τεχνολογίες, η εικονική πραγματικότητα και η καταδίωξη ματιού αναπτύσσονταν 
ξεχωριστά η μία από την άλλη, με διαφορετικούς σκοπούς και χρήσεις. Η πρώτη έχει 
επικεντρωθεί κυρίως στους εικονικούς κόσμους  και σε τρόπους εμβύθινσης του 
χρήστη σε διάφορα περιβάλλοντα εξομοίωσης, ενώ η καταδίωξη ματιού έχει συνδεθεί 
με πιο παραδοσιακές διεπαφές και σχεδόν αποκλειστικά με δισδιάστατα 
περιβάλλοντα.  

Προϊόντος του χρόνου γίνεται ολοένα και πιο φανερό ότι θα ήταν χρήσιμο οι δύο 
αυτές τεχνικές να συνυπάρξουν και να αποτελέσουν αντικείμενο ενιαίας έρευνας 
σχετικά με την αλληλεπίδραση κατά την διάρκεια εμπειρίας χρήσης εικονικού 
περιβάλλοντος. Τα παραπάνω γίνονται ιδιαίτερα σημαντικά αν αναλογιστεί κανείς τις 
εφαρμογές που μπορεί να έχουν συστήματα αλληλεπίδρασης σε ΕΠ με καταδίωξη 
ματιού, που χρησιμοποιούν υλικό ευρέως διαθέσιμο (“off the shelf materials”) και 
απλό στην χρήση του, με λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Τέτοια συστήματα (3) μπορούν 
να αξιοποιηθούν από άτομα με κινητικές δυσκολίες και να τους προσφέρουν 
ποιότητα ζωής. Η χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα είναι ιδιαίτερα σημαντική, 
επειδή έτσι δίνεται η δυνατότητα σε ερευνητές να χρησιμοποιήσουν το λογισμικό και 
να το βελτιώσουν ή να το εξελίξουν προς μια διαφορετική κατεύθυνση. Επιπρόσθετα 
η χρήση του είναι δωρεάν και έτσι είναι προσβάσιμο από μεγαλύτερο κοινό.  

Όταν το σύστημα καταγραφής παρακολουθεί μόνο το ένα μάτι του χρήστη τότε 
είναι περιορισμένο στην απόδοση δισδιάστατων συντεταγμένων σχετικών με την 
οθόνη προβολής. Αυτό είναι περιοριστικό και στις εφαρμογές σε εικονικά 
περιβάλλοντα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται δύο συσκευές καταδίωξης βλέμματος, 
μια για κάθε μάτι. Έτσι με δύο κάμερες είναι δυνατόν να καθοριστεί το βάθος στο 
οποίο εστιάζει ο χρήστης και όχι μόνο η προβολή του σημείου σε δύο διαστάσεις. 
Βέβαια αυτό το πρόβλημα δεν έχει λυθεί και αποτελεί αντικείμενο τρέχουσας έρευνας 
(8). 
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Εικόνα 19: Συσκευή παρακολούθησης βλέμματος που στηρίζεται στο κεφάλι του χρήστη (head mounted) που 
φέρει δύο εικονολήπτες, έναν για κάθε μάτι. 

 

Η δημιουργία και η χρήση εικονικών κόσμων έχει κάποιους σχεδιαστικούς 
κανόνες, οι οποίοι βοηθούν τον σχεδιαστή σε διάφορες περιοχές. Σε αυτήν την 
διαδικασία η καταδίωξη ματιού μπορεί να συμβάλλει σημαντικά. Σύμφωνα με την 
έρευνα του Lin (31) από την μελέτη των χαρακτηριστικών του ματιού εξάγονται 
συμπεράσματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα πεδία της οφθαλμολογίας, 
φυσιολογίας, αλλά και στην σχεδίαση ενός συστήματος εικονικής πραγματικότητας. 
Πιο συγκεκριμένα στην μελέτη αυτή καταγράφονται η διαστολή και συστολή της 
κόρης του ματιού και η κίνηση του κατά την διάρκεια μιας συνεδρίας ΕΠ του χρήστη. 
Σε μεταγενέστερο χρόνο αυτά τα δεδομένα παρουσιάζονται σαν γράφημα σε μια 
οθόνη συγχρόνως με το βίντεο που δείχνει ότι έβλεπε ο χρήστης κάθε χρονική 
στιγμή. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να γίνει έρευνα ακόμη και με όρους ψυχολογίας 
για την εμπειρία του χρήστη αφού τα χαρακτηριστικά του ματιού συνδέονται έμμεσα 
με τα συναισθήματα και τις γνωστικές διεργασίες του ανθρώπου. Οι εφαρμογές της 
καταδίωξης ματιού στην εικονική πραγματικότητα είναι πολλές. Παρακάτω 
παρουσιάζονται τρείς βασικές κατηγορίες. Αρχικά ερευνάται η επιλογή αντικείμενων 
στον τρισδιάστατο χώρο, στη συνέχεια η εκπαίδευση εργαζομένων με χρήση 
παρακολούθησης ματιού στην ΕΠ για διαδικασίες οπτικής επιθεώρησης και τέλος η 
συζήτηση με εικονικούς πράκτορες και η κατεύθυνση προσοχής του χρήστη με βάση 
την καταδίωξη ματιού. 

Η παρακολούθηση ματιού μπορεί απλά να είναι παθητική, δηλαδή να 
καταγράφεται το ίχνος κίνησης για μετέπειτα ανάλυση και επεξεργασία. Το πιο 
ενδιαφέρον κομμάτι είναι όταν η καταδίωξη ματιού οδηγεί διαδραστικές εφαρμογές. 
Αυτές χωρίζονται σε εφαρμογές που η αλληλεπίδραση γίνεται επιλεκτικά και κατ’ 
επιθυμία του χρήστη και σε εφαρμογές που η αμφίδρομη αυτή ροή πληροφοριών 
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είναι συνεχόμενη και γίνεται δίχως ο χρήστης να την προκαλεί συνειδητά. Τα 
παραπάνω φαίνονται στο επόμενο διάγραμμα. 

 

 

 

 

Εφαρμογές καταδίωξης ματιού 

 

Διαδραστικές                                                        Διαγνωστικές 

 

Επιλεκτικής Διαδραστικότητας                Συνεχόμενης Διαδραστικότητας                                        

 

Ο συνδυασμός εικονικής πραγματικότητας με την καταδίωξη ματιού στις 
εμπορικές εφαρμογές βρίσκεται ακόμη στα σπάργανα σε σχέση με την έρευνα που 
γίνεται σε αυτόν τον τομέα. Οι λόγοι γι’ αυτό βασίζονται κυρίως στην αμφιλεγόμενη 
αξιοπιστία της τεχνολογίας παρακολούθησης ματιού των συστημάτων που είναι 
διαθέσιμα στην αγορά και στην υψηλή πολυπλοκότητα του συνολικού συστήματος, 
αφού υπεισέρχονται πολλές ανεξάρτητες μεταβλητές που έχουν να κάνουν και με τον 
ανθρώπινο παράγοντα. Παρόλα αυτά γίνονται έρευνες σχετικά με τον τρόπο επιλογής 
αντικειμένων και το πως θα αντιλαμβάνεται ο χρήστης τις συνέπειες των πράξεων 
του. Ειδικά ο τομέας της εκπαίδευσης εργαζομένων στην οπτική επιθεώρηση 
εγκαταστάσεων επωφελήθηκε μέγιστα από αυτές τιε εξελίξεις. Παράλληλα με την 
καταδίωξη ματιού δόθηκε η δυνατότητα στους εικονικούς πράκτορες μιας συζήτησης 
να αντιλαμβάνονται ποιος έχει στραμμένη την προσοχή του πάνω τους. Η επιστήμη 
της αλληλεπίδρασης ανθρώπου – μηχανής έχει πολλά να ωφεληθεί από αυτή την 
τεχνολογία. Βέβαια ο δρόμος από την θεωρία μέχρι την πράξη είναι μακρύς και 
υπάρχουν πολλοί προβληματισμοί, αλλά όπως με όλες τις νέες τεχνολογίες το μέλλον 
θα δείξει ποια θα επικρατήσει. 

Οι δύο τεχνολογίες, ΕΠ και καταδίωξη ματιού, πρέπει να συνεργαστούν για να 
δώσουν στον χρήστη μια καλή εμπειρία. Στην περίπτωση που ο χρήστης έχει 
μπροστά του μεγάλες οθόνες ή βρίσκεται σε εγκατάσταση τύπου κλουβιού , τα 
συστήματα δεν συνεργάζονται, επειδή η καταδίωξη ματιού είναι παρεμβατική 
μέθοδος και αφαιρεί από την εμπειρία του χρήστη, ενώ η εικονική πραγματικότητα 
προσπαθεί να εμβυθίσει τον χρήστη σε έναν τεχνητό κόσμο. Αντίθετα όταν ο χρήστης 
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φοράει εξοπλισμό που στήνεται στο κεφάλι, όπως στην εικόνα 8 δεξιά, τότε μπορεί 
κανείς σχετικά εύκολα να προσαρμόσει το σύστημα καταγραφής βλέμματος, αφού η 
βάση στήριξης ήδη υπάρχει. Ίσως προσθέσει λίγο βάρος στον εξοπλισμό που 
εδράζεται στο κεφάλι του χρήστη (κράνος), αλλά αυτό είναι αμελητέο. Επίσης όταν ο 
χρήστης φοράει κράνος για την εικονική του εμπειρία μπορεί πιο εύκολα να γίνεται 
καταγραφή των κινήσεων και των δύο ματιών, οπότε και γίνεται η μέγιστη δυνατή 
αξιοποίηση του εξοπλισμού και είναι προτιμότερο από την παρακολούθηση ενός 
μόνο ματιού (8). 
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8. Πείραμα παρακολούθησης βλέμματος. 

 
Η τεχνολογία παρακολούθησης βλέμματος υπόσχεται ριζικές αλλαγές στον τρόπο 

χρήσης και αλληλεπίδρασης με υπολογιστικά συστήματα. Αλλά είναι μια τεχνολογία 
που δεν έχει ακόμη εισχωρήσει στην καθημερινότητα του απλού χρήστη. Ο 
βασικότερος λόγος είναι ότι δεν έχει δοκιμαστεί ευρέως με επιτυχία και με απλές 
εφαρμογές. Για τον σκοπό αυτό στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας 
δημιουργήθηκε μια εφαρμογή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον απλό χρήστη 
και του είναι εύκολα κατανοητή, με την οποία έγιναν πειράματα με αλληλεπίδραση 
βλέμματος. 

 

8.1    Στόχοι 
 

Οι στόχοι του πειράματος (μετρικές) είναι : 

Ο γενικός στόχος είναι η αξιολόγηση εναλλακτικών τεχνικών αλληλεπίδρασης με το 
βλέμμα για επιλογή αντικειμένου. 

Οι ειδικότεροι στόχοι είναι η μέτρηση των παρακάτω με βάση το κεφάλαιο 
"Αξιολόγηση" των σημειώσεων του μαθήματος "Αλληλεπίδραση Ανθρώπου 
Μηχανής". 

α. Χρόνος εκτέλεσης εργασίας: Υπολογίζεται ο χρόνος που απαιτείται για την 
ολοκλήρωση μιας εργασίας. 

β. Επιτυχία εργασίας: Καταγράφεται εάν ο χρήστης εκτέλεσε την εργασία όπως 
απαιτεί το σενάριο χρήσης. 

γ. Αριθμός λαθών: Καταγράφεται το σύνολο των λαθών κατά την εκτέλεση μιας 
εργασίας. 

δ. Αποδοτικότητα: Αυτή η μετρική αφορά τον χρόνο εκτέλεσης της εργασίας σε 
συνδυασμό με την πνευματική και φυσική απόδοση που απαιτείται από τον χρήστη. 

ε. Ευκολία μάθησης: Καταγράφεται ο βαθμός εξοικείωσης του χρήστη με το σύστημα 
με άμεσο συσχετισμό με τον χρόνο που απαιτήθηκε για να επιτευχθεί. 

8.2  Τρόποι αλληλεπίδρασης 
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Θα αξιολογηθούν τρείς διαφορετικοί μέθοδοι επιλογής στοιχείου της εφαρμογής. 
Επιλογή στοιχείου με χρονική υστέρηση, με χρονική υστέρηση και επιβεβαίωση, και 
άμεση επισήμανση επιλογής και εκτέλεση της με κλικ ποντικιού από τον χρήστη. 

8.2.1  1ος τρόπος: επιλογή στοιχείου με χρονική υστέρηση 
 

Ο πιο απλός και διαισθητικός τρόπος με τον οποίο ένας χρήστης επιλέγει ένα 
αντικείμενο είναι να το κοιτάξει και να γίνει η επιλογή. Το σύστημα θα πρέπει να 
ανατροφοδοτήσει τον χρήστη με την πληροφορία επιλογής, ώστε ο χρήστης να 
καταλάβει πια επιλογή έκανε. Διαφορετικά το πρώτο αντικείμενο που θα κοιτάξει ο 
χρήστης θα επιλεγεί άμεσα, κάτι που δεν είναι επιθυμητό. Για τον σκοπό αυτό 
εισέρχεται στο σύστημα μια χρονική καθυστέρηση συνοδευόμενη από ένα οπτικό 
ερέθισμα που πληροφορεί τον χρήστη για την εκάστοτε επιλογή του. Δηλαδή ο 
χρήστης κοιτά ένα αντικείμενο και αυτό αρχίζει να μεγεθύνεται και έτσι 
αντιλαμβάνεται ποιο στοιχείο είναι έτοιμο προς επιλογή. Εάν το βλέμμα του χρήστη 
παραμείνει πάνω στο αντικείμενο για όσο χρονικό διάστημα αυτό μεγεθύνεται τότε 
μετά το τέλος του διαστήματος γίνεται η επιλογή. Εάν ο χρήστης αλλάξει γνώμη τότε 
απλά στρέφει το βλέμμα μακριά από το αντικείμενο και δεν γίνεται η επιλογή. 

(http://dl.dropbox.com/u/26268762/COEN_eye_A.swf) 

 

8.2.2  2ος τρόπος: επιλογή στοιχείου με χρονική υστέρηση και επιβεβαίωση. 
 

Σε αυτή την περίπτωση ο χρήστης όταν στρέψει το βλέμμα πάνω σε ένα αντικείμενο, 
αυτό αρχίζει να μεγεθύνεται. Εάν το βλέμμα του χρήστη παραμείνει πάνω στο 
αντικείμενο για όσο χρονικό διάστημα αυτό μεγεθύνεται τότε μετά το τέλος του 
διαστήματος το αντικείμενο «κλειδώνεται» στην μεγεθυμένη θέση, γεγονός που 
υποδεικνύει ότι έχει επιλεγεί καταρχήν. Συγχρόνως εμφανίζονται στην οθόνη του 
συστήματος δύο κουμπιά. Ένα κουμπί επιβεβαίωσης και ένα κουμπί ακύρωσης. Σε 
αυτή τη φάση της αλληλεπίδρασης όταν το βλέμμα του χρήστη πέσει σε άλλο 
αντικείμενο δεν γίνεται τίποτα. Τα μόνα ενεργά στοιχεία είναι τα δύο κουμπιά. Οπότε 
ο χρήστης επιλέγει κοιτώντας το κουμπί επιβεβαίωσης εάν όντως ήθελε να κάνει 
αυτή την επιλογή, ή επιλέγει το κουμπί ακύρωσης για να γυρίσει στην προηγούμενη 
οθόνη και να κάνει νέα επιλογή. 

(http://dl.dropbox.com/u/26268762/COEN_eye_B.swf) 

 

https://hermes.aegean.gr/owa/redir.aspx?C=318cf52ffe4741c48c7f69d310754cdf&URL=http%3a%2f%2fdl.dropbox.com%2fu%2f26268762%2fCOEN_eye_A.swf
https://hermes.aegean.gr/owa/redir.aspx?C=318cf52ffe4741c48c7f69d310754cdf&URL=http%3a%2f%2fdl.dropbox.com%2fu%2f26268762%2fCOEN_eye_B.swf
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8.2.3  3ος τρόπος:  άμεση επισήμανση επιλογής και εκτέλεση της με πάτημα κουμπιού 
ποντικιού από τον χρήστη. 
 

Η τρίτη παραλλαγή της εφαρμογής για τους δύο σκηνοθέτες  είναι πιο απλή. Κατά 
την διάρκεια της αλληλεπίδρασης σε οποιοδήποτε στοιχείο κοιτάει ο χρήστης, αυτό 
μεγεθύνεται στιγμιαία για να καταλάβει ο χρήστης ποιό στοιχείο είναι εν δυνάμει 
επιλεγμένο, αλλά για να γίνει η τελική επιλογή θα πρέπει να πατηθεί το ποντίκι με το 
χέρι του χρήστη. Αυτή η υβριδική αλληλεπίδραση ματιού και χεριού διαφέρει από τις 
δύο προηγούμενες διότι απαιτεί την χρήση και του ποντικιού. Ουσιαστικά έχει 
αντικατασταθεί η περιήγηση στην οθόνη από το μάτι, οπότε το ποντίκι παραμένει 
σταθερό στο χέρι του χρήστη και χρησιμοποιείται μόνο για το πάτημα του κουμπιού 
(αριστερό κλικ). Η χρήση του ποντικιού είναι συμβολική. Θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε άλλη συσκευή εισαγωγής δεδομένων. 

(http://dl.dropbox.com/u/26268762/COEN_eye_C.swf) 

 

8.3  Σενάρια χρήσης 
 

Η εφαρμογή αφορά τους αμερικανούς σκηνοθέτες Coen και έχει ως στόχο την 
πλήρη παρουσίαση της φιλμογραφίας τους με χρήση πολυμέσων και διαδραστικών 
στοιχείων και επιπλέον ρίχνει μια κριτική ματιά στο έργο τους και τον τρόπο με τον 
οποίο επηρεάζουν την σύγχρονη κουλτούρα. Βασική πηγή περιεχομένου είναι το ίδιο 
το έργο τους, οι συνεντεύξεις που έχουν δώσει και οι πολυάριθμες αναφορές που 
γίνονται σε αυτούς από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.  

    Η πλατφόρμα που χρησιμοποιήθηκε είναι η τεχνολογία Flash, αφού επιτρέπει σε 
συνδυασμό με χρήση πολυμέσων (κίνηση, ήχος, βίντεο) να δημιουργηθεί μια 
διαδραστική πολυμεσική εφαρμογή, η οποία θα μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα σε 
έναν υπολογιστή αλλά και ενσωματωμένη σε μία ιστοσελίδα. 

Παρακάτω παρουσιάζεται το διάγραμμα ροής της εφαρμογής. 

https://hermes.aegean.gr/owa/redir.aspx?C=318cf52ffe4741c48c7f69d310754cdf&URL=http%3a%2f%2fdl.dropbox.com%2fu%2f26268762%2fCOEN_eye_C.swf
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Εικόνα 20: Διάγραμμα ροής της εφαρμογής για τους σκηνοθέτες Coen 

 

Τα σενάρια χρήσης που παρουσιάστηκαν στους χρήστες είναι τρία και αντιστοιχούν 
το καθένα σε διαφορετικό τρόπο αλληλεπίδρασης. 

8.3.1  Σενάριο χρήσης 1 
 

Ζητείται από τον χρήστη να βρει πληροφορίες για τις ταινίες "Miller's Crossing" ή 
"Blood Simple". Οι χρήστες εκτέλεσαν αυτό το σενάριο χρησιμοποιώντας τον 1ο 
τρόπο αλληλεπίδρασης.  
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Εικόνα 21: Αρχική οθόνη 

 

 

Από την αρχική οθόνη πρέπει να διαλέξουν την δεύτερη επιλογή με όνομα «ταινίες» 
για να τους παρουσιαστεί η οθόνη με τις διαθέσιμες ταινίες. 
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Εικόνα 22: Ο χρήστης κοιτάει στην επιλογή "Ταινίες" 

 

Εικόνα 23: Η οθόνη με τις διαθέσιμες ταινίες 
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Στη συνέχεια πρέπει να εστιάσουν στην ταινία, της οποίας περισσότερες λεπτομέρειες 
θα ήθελαν να μάθουν. Για παράδειγμα αν εστιάσουν στο «κουμπί» της ταινίας 
«Blood Simple» θα τους εμφανιστεί η σχετική οθόνη. 

 

 

 

Εικόνα 24: Ο χρήστης κοιτάει στο κουμπί της ταινίας "Blood Simple" 
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Εικόνα 25: Λεπτομέρειες για τις ταινία "Blood Simple" 

8.3.2  Σενάριο χρήσης 2 
Ο χρήστης καλείται να πλοηγηθεί στο πρώτο επίπεδο της εφαρμογής, όπου μπορεί να 
εναλλάσσεται μεταξύ των τεσσάρων επιλογών (Οι Coen, ταινίες, quiz, ηθοποιοί) 
χρησιμοποιώντας τον 2ο τρόπο αλληλεπίδρασης. Αρχικά πρέπει να πλοηγηθεί στις 
τρείς επιλογές (Οι Coen, ταινίες, ηθοποιοί) χωρίς να επιβεβαιώσει καμία (κοιτώντας 
στο «χ» στην πάνω δεξιά γωνία ) και μετά θα πρέπει να επιλέξει το quiz (“Πόσο Coen 
είσαι;”) και να το επιβεβαιώσει κοιτώντας το πράσινο κουμπί στην πάνω αριστερή 
γωνία. 
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Εικόνα 26: Ο χρήστης κοίταξε στην επιλογή "Coen" 

 

 

Εικόνα 27: Ο χρήστης κοίταξε στην επιλογή "Ταινίες" 
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Εικόνα 28: Ο χρήστης κοίταξε στην επιλογή "Ηθοποιοί" 

 

Εικόνα 29: Ο χρήστης κοίταξε στην επιλογή "Quiz" 
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Εικόνα 30: Στιγμιότυπο  οθόνης για το "Quiz" 

 

8.3.3  Σενάριο χρήσης 3 
 

Ο χρήστης καλείται να βρει πληροφορίες για τους ηθοποιούς Frances McDormand ή 
George Clooney. Οι χρήστες εκτέλεσαν αυτό το σενάριο εφαρμόζοντας τον 3ο τρόπο 
αλληλεπίδρασης. 
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Εικόνα 31: Αρχική οθόνη 

 

Εικόνα 32: Ο χρήστης κοιτάει την επιλογή ηθοποιοί 
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Εικόνα 33: Στιγμιότυπο οθόνης με τους διαθέσιμους ηθοποιούς 

 

Εικόνα 34: Η οθόνη με λεπτομέρειες για την επιλεγμένη ηθοποιό 
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8.4  Υλικό, λογισμικό και τεχνικές προδιαγραφές πειράματος. 
 

Το πείραμα βασίζεται σε ένα αυτοσχέδιο μηχανισμό παρακολούθησης ματιού ο 
οποίος αποτελείται από : 

1. Κάμερα ιστού γενικής χρήσης Microsoft LifeCam VX-1000 με μέγιστη 
ανάλυση 640x480 πίξελ, λήψη εικόνας με 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps) και 
σύνδεση με τον υπολογιστή μέσω θύρας USB. 

2. Δύο διόδους εκπομπής υπέρυθρου φωτός (Infrared LEDs) και κύκλωμα 
τροφοδοσίας ρεύματος από θύρα USB.  

3. Ένα ζευγάρι πλαστικά γυαλιά προστασίας. 
4. Οθόνη υπολογιστή διαμέτρου 21 ιντσών ρυθμισμένη σε ανάλυση εικόνας 

640x480 πίξελ. 

Για το πείραμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε κάμερα ιστού του 
εμπορίου με τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά. Ο φωτισμός του δωματίου θα 
πρέπει να είναι ελάχιστος έτσι ώστε το μάτι του χρήστη να φωτίζεται κατά κύριο 
λόγο από τις διόδους υπέρυθρου φωτός. 

 

 

Εικόνα 35: Ο εξοπλισμός (ιδιοκατασκευή) που χρησιμοποιήθηκε στα πειράματα. 
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Εικόνα 36: Παράδειγμα χρήστη με τον εξοπλισμό 

Η τεχνολογία παρακολούθησης βλέμματος δεν έχει εδραιωθεί στην 
τεχνολογική κοινότητα και για αυτό το λόγο δεν υπάρχουν λειτουργικά συστήματα με 
εγγενή υποστήριξη τέτοιων συσκευών ή των λειτουργιών τους. Έχουν όμως 
αναπτυχθεί εφαρμογές για αυτό ειδικά το σκοπό. Η ιδιωτική πρωτοβουλία με σκοπό 
το χρηματικό κέρδος έχει ωθήσει πολλές εταιρίες να δημιουργήσουν εφαρμογές 
«κλειστού κώδικα» (proprietary software), δηλαδή εφαρμογές που απαιτούν 
χρηματικό αντίτιμο για να τις δοκιμάσεις και δεν επιτρέπουν αλλαγές στον κώδικα 
τους, οπότε και δεν προσφέρονται για ακαδημαϊκή έρευνα. Επίσης υπάρχουν και οι 
εφαρμογές «ανοιχτού κώδικα» (open source) που επιτρέπουν την ελεύθερη διανομή 
τους. Μια τέτοια εφαρμογή είναι και το GazeTracker που αναπτύχθηκε από το τμήμα 
τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας (IT) του πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης 
στην Δανία. Αυτή η εφαρμογή επιλέχθηκε για τους εξής λόγους. Καταρχήν είναι 
ανοιχτού κώδικα, γεγονός που επιτρέπει την παραμετροποίηση και εξέλιξη της. 
Επιπρόσθετα σύμφωνα με δοκιμές που έγιναν, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πλήθος 
διαφορετικών συστημάτων υπολογιστή και καμερών ιστού. Προσφέρει μια 
λειτουργική διεπαφή χρήστη με πλήθος επιλογών, εξελίσσεται διαρκώς με νέες 
εκδόσεις και η ομάδα διαχείρισης της διατηρεί στο διαδίκτυο σελίδες τεχνικής 
υποστήριξης χρηστών. Τέλος το στοιχείο που προώθησε τo GazeTracker στην πρώτη 
θέση ανάμεσα στα υποψήφια προγράμματα, είναι κυρίως ο τρόπος με τον οποίο 
λειτουργεί. Δεν πρόκειται για μια ειδικής χρήσης εφαρμογή (π.χ. εφαρμογή που 
γράφει κείμενο με το βλέμμα) αλλά ουσιαστικά μεταφέρει τον έλεγχο της κίνησης 
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του δείκτη του ποντικιού από το χέρι του χρήστη στο μάτι του και εφαρμόζεται σε 
όλο το λειτουργικό σύστημα και όχι μόνο μέσα στα στενά όρια της ίδιας της 
εφαρμογής. Έτσι ανοίγονται πολλές δυνατότητες για διαφορετικούς τρόπους χρήσης 
και  έρευνας. 

 

Εικόνα 37: Η εφαρμογή GazeTracker εντοπίζει την ίριδα του χρήστη 

Το πείραμα έγινε με την έκδοση 2b (64 bit) της εφαρμογής. Το σύστημα 
αποτελούνταν από έναν προσωπικό υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Windows 7 
64 bit με εγκατεστημένες όλες τις ενημερώσεις. Αρχικά το πρόγραμμα ζητάει να γίνει 
μια αρχική ρύθμιση (calibration). Αυτό το βήμα είναι σημαντικό διότι έτσι το 
πρόγραμμα «μαθαίνει» την κίνηση του ματιού του κάθε χρήστη και προσαρμόζεται 
στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Έπειτα από αυτό είναι πολύ σημαντικό ο 
εξοπλισμός να μείνει ακίνητος στο κεφάλι του χρήστη, ώστε να διασφαλιστεί η 
ομαλή λειτουργία του συστήματος χωρίς αποσυντονισμούς. Στη συνέχεια για την 
διεξαγωγή μετρήσεων χρησιμοποιήθηκε μία εφαρμογή που αναπτύχθηκε καταρχήν 
στα πλαίσια των μαθημάτων Διαδραστικής Σχεδίασης του 1ου και 2ου εξαμήνου του 
προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών Σχεδίασης Διαδραστικών και Βιομηχανικών 
Προϊόντων και Συστημάτων σε συνεργασία με την Λίνα Κουλούντζου και 
προσαρμόστηκε αναλόγως με τις ανάγκες της διπλωματικής εργασίας.  Η εφαρμογή 
αφορά δύο αμερικανούς σκηνοθέτες και δημιουργήθηκε σε τεχνολογία flash. Για τις 
ανάγκες των πειραμάτων έγιναν πολυάριθμες μετατροπές με πιο σημαντική την 
εισαγωγή κομματιών κώδικα (action scripts) για την δημιουργία των εφέ της 
μεγέθυνσης και την χρονική υστέρηση για την επιλογή αντικειμένων. Ειδικότερα για 
την χρησιμοποίηση σταδιακής μεγέθυνσης του στόχου, όση ώρα είναι πάνω του ο 
δείκτης του ποντικιού  (ουσιαστικά το βλέμμα του χρήστη) και της σταδιακής 
επαναφοράς του στο αρχικό του μέγεθος όταν απομακρυνθεί ο δείκτης 
χρησιμοποιήθηκε το παρακάτω κομμάτι κώδικα. 
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stop(); 
this.onEnterFrame = function(){ 
if(zoom == true){ 
prevFrame(); 
} 
} 
this.onRollOver = function(){ 
zoom = false; 
play(); 
} 
this.onRollOut = function(){ 
zoom = true; 
} 
 

 

8.5  Διεξαγωγή πειράματος 
 

Στο πείραμα έλαβαν μέρος 8 άτομα (3 γυναίκες και 5 άντρες) ηλικίας 25 - 45 
χρονών. Πριν τη εκκίνηση του πειράματος απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με το 
βαθμό εξοικείωσης τους με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και για την εμπειρία τους σε 
διαδραστικές εφαρμογές και τα αποτελέσματα φαίνονται στα δύο παρακάτω 
διαγράμματα. 

 

 

62% 

25% 

13% 

Βαθμός εξοικείωσης με Η/Υ 

Μεγάλος - 5 από 8 χρήστες 

Μεσαίος - 2 από 8 χρήστες 

Μικρός - 1 από 8 χρήστες 
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8.5.1  Περιγραφή διαδικασίας πειράματος 
 

Σε κάθε χρήστη τηρήθηκε ένα πρωτόκολλο εκτέλεσης πειράματος που 
αποτελείται από τις παρακάτω διαδικασίες. Αρχικά παρουσιάζεται στον χρήστη ο 
χώρος του πειράματος, ο οποίος αποτελείται από ένα γραφείο πάνω στο οποίο 
υπάρχει μια οθόνη υπολογιστή και ένα ζευγάρι πλαστικά γυαλιά προστασίας με 
ενσωματωμένο τον μηχανισμό παρακολούθησης ματιού. Ο χρήστης κάθεται μπροστά 
στην οθόνη, περιεργάζεται τα γυαλιά και το φοράει δοκιμαστικά, ώστε να τα 
συνηθίσει (ειδικά το αυξημένο βάρος τους λόγω της κάμερας και των καλωδίων)  και 
του εξηγείται η διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Στη συνέχεια ξεκινάει η εφαρμογή 
GazeTracker και προσαρμόζεται η κάμερα, ώστε να εστιάζει στο μάτι του. Αυτό το 
βήμα είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσει το λογισμικό να εντοπίσει την ίριδα και 
να υπάρξει μια επιτυχημένη συνεδρία. Ακολούθως γίνεται η βαθμονόμηση 
(calibration) του λογισμικού πάνω στο μάτι του χρήστη. Αυτή αποτελείται από μία 
σειρά σημαδιών στην οθόνη, τα οποία πρέπει το μάτι του χρήστη να ακολουθήσει, 
ώστε να αυτορυθμιστεί το πρόγραμμα στις εξειδικευμένα χαρακτηριστικά του ματιού 
του εκάστοτε χρήστη. Αυτή η διαδικασία επιστρέφει αποτέλεσμα στην οθόνη με 
μορφή αξιολόγησης από 1 έως 5 αστέρια (1 αστέρι σημαίνει πολύ κακή 
βαθμονόμηση και 5 αστέρια σημαίνουν πολύ καλή βαθμονόμηση). Για να έχουμε 
αξιόπιστα αποτελέσματα από του χρήστες απαιτούμε να έχουν από 4 και πάνω 
αστέρια στην βαθμονόμηση τους. Εάν κάποιος χρήστης επιστρέψει λιγότερα αστέρια 
τότε η διαδικασία επαναλαμβάνεται (συμπεριλαμβανομένης και της ρύθμισης του 
εξοπλισμού πάνω στα γυαλιά), ώστε να μπορέσει η βαθμονόμηση να είναι 
τουλάχιστον καλή (4 αστέρια).  

25% 

37% 

38% 

Εμπειρία σε διαδραστικές εφαρμογές 

Μεγάλη - 2 από 8 χρήστες 

Μεσαία - 3 από 8 χρήστες 

Μικρή - 3 από 8 χρήστες 
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Μόλις ο χρήστης πετύχει την απαιτούμενη σκάλα βαθμονόμησης 
ενεργοποιείται η εφαρμογή για τους ηθοποιούς Coen και του ζητείται να 
ακολουθήσει τα τρία σενάρια χρήσης. Οι μετρικές που χρησιμοποιήθηκαν για την 
αξιολόγηση αναφέρθηκαν παραπάνω. Πιο συγκεκριμένα ο χρόνος εκτέλεσης 
εργασίας υπολογίζεται από την στιγμή που παρουσιάζεται σε ολόκληρη την οθόνη η 
εφαρμογή μέχρι την στιγμή που ο χρήστης θα πετύχει τον επιθυμητό σκοπό. Επιτυχία 
εργασίας νοείται η επίτευξη του στόχου του σεναρίου σε εύλογο χρονικό διάστημα. 
Αριθμός λαθών είναι το σύνολο των λαθών του χρήστη κατά την πλοήγηση, δηλαδή 
η επιλογή λάθους αντικειμένου ή η άσκοπη χρήση του ποντικιού. Αυτές οι τρείς 
μετρικές παρατηρήθηκαν αντικειμενικά, ποσοτικοποιήθηκαν και παρουσιάζονται 
παρακάτω σε συνοπτικούς πίνακες. Εκτός αυτών η αποδοτικότητα και η ευκολία 
μάθησης προσεγγίστηκαν με διαφορετικό τρόπο. Μετά το τέλος κάθε συνεδρίας 
ζητήθηκε από κάθε χρήστη να απαντήσει σε ένα ερωτηματολόγιο, που σκοπό έχει την 
μέτρηση αυτών των δύο μετρικών. 

 

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης πειράματος 
Όνομα………………………………………………………… 
Ηλικία………………………………………………………… 
Εμπειρία με Η/Υ…………………………………………. 
 
Όσον αφορά την αποδοτικότητα παρακαλείστε να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα 
(1 σημαίνει ότι διαφωνείται πλήρως με την πρόταση και 5 συμφωνείται πλήρως). 
 

 1 2 3 4 5 

Η πλοήγηση με το μάτι 
είχε μια φυσική αδιάκοπη 

ροή 
     

Η συνολική διαδικασία με 
κούρασε ή/και με άγχωσε      

Αισθανόμουν άνετα 
φορώντας τον εξοπλισμό      

Πιστεύω πως η πλοήγηση 
με το μάτι είναι πιο 

γρήγορη από το ποντίκι 
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Όσον αφορά την ευκολία μάθησης παρακαλείστε να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα 
(1 σημαίνει ότι διαφωνείται πλήρως με την πρόταση και 5 συμφωνείται πλήρως). 
 

 1 2 3 4 5 

Έμαθα εύκολα να 
χρησιμοποιώ αυτήν την 

διεπαφή 
     

Πιστεύω πως με 
επαναλαμβανόμενες 

δοκιμές η χρήση θα γίνει 
απροβλημάτιστη 

     

Έμαθα αμέσως πως να 
χρησιμοποιώ αυτήν την 

διεπαφή 
     

Πιστεύω πως κάποιος 
μαθαίνει πιο εύκολα να 
πλοηγείται με το μάτι 
παρά με το ποντίκι 

     

 
 
 
 

8.6  Αποτελέσματα πειράματος 
 

Τα αποτελέσματα από τις εργασίες που έκαναν οι χρήστες φαίνονται παρακάτω: 

 

8.6.1  Αποτελέσματα 1ου σεναρίου χρήσης 
 

 

                  Χρήστης           
Μετρικές 1ος  2ος  3ος  4ος  

Χρόνος εκτέλεσης 
εργασίας 

(δευτερόλεπτα) 
6,2 7,1 - 6,9 

Επιτυχία εργασίας Ναι Ναι Όχι Ναι 

Αριθμός λαθών 0 2 - 2 
 

 

 



59 
 

 

                  Χρήστης   
Μετρικές 5ος  6ος  7ος  8ος  

Χρόνος εκτέλεσης 
εργασίας 

(δευτερόλεπτα) 
6,4 - 6,8 - 

Επιτυχία εργασίας Ναι Όχι Ναι Όχι 

Αριθμός λαθών 1 - 0 - 
 

8.6.2  Αποτελέσματα 2ου σεναρίου χρήσης 
 

                   Χρήστης  
Μετρικές 1ος  2ος  3ος  4ος  

Χρόνος εκτέλεσης 
εργασίας 

(δευτερόλεπτα) 
15 17,3 - - 

Επιτυχία εργασίας Ναι Ναι Όχι Όχι 

Αριθμός λαθών 1 2 - - 
 

 

                  Χρήστης   
Μετρικές 5ος  6ος  7ος  8ος  

Χρόνος εκτέλεσης 
εργασίας 

(δευτερόλεπτα) 
18,8 - 16,1 - 

Επιτυχία εργασίας Ναι Όχι Ναι Όχι 

Αριθμός λαθών 4 - 2 - 
 

 

8.6.3  Αποτελέσματα 3ου σεναρίου χρήσης 
 

                  Χρήστης   
Μετρικές 1ος  2ος  3ος  4ος  

Χρόνος εκτέλεσης 
εργασίας 

(δευτερόλεπτα) 
5,3 5,9 - 5,5 

Επιτυχία εργασίας Ναι Ναι Όχι Ναι 

Αριθμός λαθών 0 2 - 1 
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                 Χρήστης    
Μετρικές 5ος  6ος  7ος  8ος  

Χρόνος εκτέλεσης 
εργασίας 

(δευτερόλεπτα) 
6,4 6,0 5,8 7 

Επιτυχία εργασίας Ναι Ναι Ναι Ναι 

Αριθμός λαθών 1 0 0 3 
 

8.7  Συμπεράσματα πειράματος 
 

Το πείραμα καταρχήν έδειξε ότι η παρακολούθηση του ματιού για πλοήγηση 
και επιλογή στοιχείων είναι καταρχήν όχι μόνο εφικτή αλλά και πραγματοποιήσιμη 
με σχετικά χαμηλό κόστος σε υλικό και λογικό χρονικό διάστημα ανάπτυξης 
συμβατών εφαρμογών. Πιο συγκεκριμένα ακολουθεί ανάλυση για κάθε είδους 
μετρική που χρησιμοποιήθηκε. 

8.7.1  Μετρικές χρόνου, επιτυχίας και λαθών στην εκτέλεση εργασιών 
 

 Ο χρόνος ολοκλήρωσης της ζητούμενης εργασίας ορίζεται από την στιγμή 
που θα δοθεί ο έλεγχος της κίνησης του δείκτη του ποντικιού στον χρήστη μέχρι την 
ολοκλήρωση της εργασίας. Παρακάτω φαίνονται συνοπτικά οι χρόνοι ολοκλήρωσης 
των εργασιών για όλους τους τρόπους αλληλεπίδρασης. 
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Χρήστες 

Χρόνος ολοκλήρωσης εργασίας για τον        
1ο τρόπο αλληλεπίδρασης 
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0 0 
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Χρόνος ολοκλήρωσης εργασίας για τον        
2ο τρόπο αλληλεπίδρασης 
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Από τα γραφήματα παρατηρούμε ότι  η διακύμανση του χρόνου ανά χρήστη 
για κάθε εργασία δεν είναι μεγάλη. Δηλαδή δεδομένης μιας καλής βαθμονόμησης οι 
χρήστες που κατάφεραν να ολοκληρώσουν τις εργασίες το έκαναν σε παραπλήσιους 
χρόνους.  

Η επιτυχία ή αποτυχία της εργασίας εξαρτάται αντίστοιχα από το εάν ο 
χρήστης κατάφερε να παρουσιάσει την τελική οθόνη της εφαρμογής που του 
ζητήθηκε ή όχι μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. 
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Είναι προφανές ότι τα ποσοστά αποτυχίας είναι σχετικά υψηλά όταν 
χρησιμοποιείται το μάτι για πλοήγηση και για επιλογή και χαμηλότερα όταν 
χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με συσκευή επιβεβαίωσης (κουμπί ποντικιού). 

Αν κατά την διάρκεια της συνεδρίας ο χρήστης διαλέξει λάθος κουμπί ή 
πλοηγηθεί σε διαφορετικό από το ζητούμενο στόχο, τότε αυτά προσμετρούνται σαν 
λάθη από την μεριά του χρήστη. Εάν η συσκευή παρακολούθησης ματιού 
αποσυντονιστεί ή για άλλο λόγο διακοπεί η συνεδρία τότε το πείραμα στήνεται από 
την αρχή και δεν καταγράφεται σαν λάθος. 
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Από τα παραπάνω φαίνετε ότι ο αριθμός των λαθών εξαρτάται περισσότερο 
από τον εκάστοτε χρήστη και δεν δύναται να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για τους 
διαφορετικούς τρόπους αλληλεπίδρασης. 

8.7.2  Μετρικές αποδοτικότητας και ευκολίας μάθησης 
 

Οι χρήστες μετά το τέλος κάθε συνεδρίας συμπλήρωσαν το σχετικό 
ερωτηματολόγιο που παρουσιάστηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο και τα 
συγκεντρωτικά αποτελέσματα φαίνονται παρακάτω. Για την αποδοτικότητα οι 
χρήστες απάντησαν ως εξής: 

 1 2 3 4 5 

Η πλοήγηση με το μάτι 
είχε μια φυσική 
αδιάκοπη ροή 

20% 20% 50% 10%  

Η συνολική διαδικασία 
με κούρασε ή/και με 

άγχωσε 
10% 20% 40% 30%  

Αισθανόμουν άνετα 
φορώντας τον εξοπλισμό 10% 30% 50% 10%  

Πιστεύω πως η 
πλοήγηση με το μάτι 

είναι πιο γρήγορη από το 
ποντίκι 

  20% 30% 50% 

(1 σημαίνει ότι διαφωνούν πλήρως με την πρόταση και 5 ότι συμφωνούν πλήρως). 
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Στον παραπάνω πίνακα αναδεικνύεται ένα γεγονός για την εφαρμογή της 
παρακολούθησης ματιού σε εφαρμογές γενικής χρήσης, Η πλειοψηφία των 
συμμετεχόντων πιστεύει ότι η πλοήγηση με το μάτι είναι πιο γρήγορη από το ποντίκι, 
αλλά στην πράξη αποδεικνύεται το αντίθετο. Οι περισσότεροι χρήστες κουράστηκαν 
από την διαδικασία και δεν «είδαν» τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Όσον αφορά την 
ευκολία μάθησης οι απαντήσεις κυμάνθηκαν στα εξής ποσοστά: 

 

 
 1 2 3 4 5 

Έμαθα εύκολα να 
χρησιμοποιώ αυτήν την 

διεπαφή 
10% 10% 50% 30%  

Πιστεύω πως με 
επαναλαμβανόμενες 

δοκιμές η χρήση θα γίνει 
απροβλημάτιστη 

 20% 10% 40% 30% 

Έμαθα αμέσως πως να 
χρησιμοποιώ αυτήν την 

διεπαφή 
40% 20% 30% 10%  

Πιστεύω πως κάποιος 
μαθαίνει πιο εύκολα να 
πλοηγείται με το μάτι 

παρά με το ποντίκι 

30% 20% 10% 10% 30% 

(1 σημαίνει ότι διαφωνούν πλήρως με την πρόταση και 5 ότι συμφωνούν πλήρως). 
 

Γενικά είναι φανερό ότι οι χρήστες δυσκολεύτηκαν να μάθουν την εφαρμογή 
και τον τρόπο χρήση της αν και είναι αισιόδοξοι ότι στο μέλλον με 
επαναλαμβανόμενες χρήσεις θα αποκτήσουν την επιθυμητή ευκολία. 
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9. Συμπεράσματα. 
 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία έγινε μια προσπάθεια να μετρηθεί και να 
αξιολογηθεί η τεχνολογία παρακολούθησης ματιού. Αυτό επιτεύχθηκε σε μεγάλο 
βαθμό, αλλά στην πορεία αναδείχθηκαν σοβαρά ζητήματα και επιβεβαιώθηκε η 
επικρατούσα αντίληψη ότι αυτή η τεχνολογία πρέπει να σημειώσει βήματα προόδου. 
Η γενική εικόνα και εμπειρία χρήσης που απέκτησαν οι χρήστες είναι ουδέτερη προς 
αρνητική κυρίως λόγω της μη συνεχόμενης απόκρισης του συστήματος. Στα 
διαστήματα που η βαθμονόμηση ήταν ικανοποιητική οι χρήστες απέδωσαν κυρίως 
θετικά στις εργασίες. 

Ένα από τα ζητήματα που απασχόλησε τους χρήστες ήταν η χρήση υπέρυθρου 
φωτός για να φωτιστεί ο κερατοειδής του ματιού και να ανιχνευτεί η αντανάκλαση 
του. Ο λόγος που χρησιμοποιείται αυτό το είδος φωτισμού είναι επειδή δεν είναι 
ορατός στο ανθρώπινο μάτι, αφού έχει μεγαλύτερο μήκος κύματος. Όμως εγείρονται 
ερωτήματα σχετικά με την καταπόνηση του ματιού από την παρατεταμένη χρήση 
υπέρυθρου φωτός. Επιπρόσθετα σε ένα άλλο επίπεδο οι χρήστες επιφορτίζονται 
συναισθηματικά αρνητικά, γνωρίζοντας ότι μια αόρατη ακτινοβολία εκπέμπει προς το 
μάτι τους, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από πειράματα που έγιναν στο 
πανεπιστήμιο. Κάποιοι χρήστες εκδήλωσαν την ανησυχία τους και έπρεπε να 
καθησυχαστούν από τους ερευνητές για να συμμετάσχουν στο πείραμα. Αυτό είναι 
ενδεικτικό του βαθμού παρεμβατικότητας που ενέχει αυτή η μεθοδολογία. 

 

 

Εικόνα 38: Στιγμιότυπο της εφαρμογής EyeTube η οποία αποτελεί μια διεπαφή χρήστη για πρόσβαση σε 
βίντεο της υπηρεσίας youtube ελεγχόμενη από το μάτι του χρήστη όπου για να γίνει η επιλογή ενός στοιχείου 
αρχικά το στοιχείο τονίζεται και μετά ο χρήστης πρέπει να εστιάσει σε άλλο «κουμπί»  επιβεβαίωσης. 
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9.1   Τρόποι Βελτίωσης Μεθοδολογίας για το Μέλλον 
 

Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι η θεωρία και η τεχνολογία για την 
εφαρμογή της καταδίωξης ματιού σε συνηθισμένες εργασίες στον υπολογιστή 
υπάρχουν διαθέσιμες εδώ και χρόνια, αλλά για διάφορους λόγους δεν 
χρησιμοποιούνται ευρέως. Οι περιορισμοί συνοψίζονται κυρίως στα προβλήματα 
τεχνικής φύσης, στην διαδικασία εξόρυξης δεδομένων και σε δυσκολίες ερμηνείας 
αυτών (3). Τα τεχνικά προβλήματα μειώνονται συνεχώς και το σημαντικότερο είναι 
ότι τα τεχνολογικά επιτεύγματα ενσωματώνονται σε συσκευές καθημερινής χρήσης 
όπως για παράδειγμα οι κάμερες δικτύου που διαθέτουν υψηλό ρυθμό ανανέωσης και 
υπέρυθρο φωτισμό. Παράλληλα βελτιώνονται οι αλγόριθμοι συλλογής και ανάλυσης 
δεδομένων τόσο σε αποτελεσματικότητα, όσο και σε ταχύτητα. 

Στην διεπαφή χρήστη η ανατροφοδότηση της κατάστασης ενός αντικειμένου πίσω 
στην χρήστη κατά την διάρκεια συνεδρίας θα μπορούσε να γίνει με νέες τεχνικές. Οι 
ερευνητές θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις δυνατότητες που τους προσφέρει η 
καταδίωξη ματιού στον τομέα αυτό. Όταν το μάτι του χρήστη θα εστιάσει πάνω σε 
ένα αντικείμενο για παραπάνω από κάποιο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, τότε 
υπάρχουν κάποιες δυνατότητες για την ενέργεια του αντικειμένου. Η ένδειξη προς 
τον χρήστη μπορεί να είναι οπτική οπότε το αντικείμενο ενδέχεται να αλλάζει χρώμα 
ή φωτισμό, να μεγεθύνεται ή να αναδύεται μενού με επιλογές. Αυτά θα συμβούν σε 
πρώτη φάση. Σε δεύτερο χρόνο ο χρήστης καλείται να επιβεβαιώσει την ενέργεια του 
είτε συνεχίζοντας να εστιάζει στο αντικείμενο, είτε κοιτώντας σε ξεχωριστό κουμπί 
που θα εμφανίζεται μόνο για αυτό τον σκοπό, όπως γίνεται στην εφαρμογή EyeTube 
(28) (βλ. εικόνα 9). Αυτή η εφαρμογή σχεδιάστηκε για δισδιάστατες διεπαφές 
χρήστη, αλλά η φιλοσοφία λειτουργιάς είναι ίδια και στα εικονικά περιβάλλοντα. 

Σημαντικό πρόβλημα είναι η ανεξαρτητοποίηση του εξοπλισμού από τον 
εκάστοτε χρήστη. Δηλαδή το σύστημα καταγραφής του βλέμματος θα πρέπει να 
λειτουργεί για κάθε υποψήφιο χρήστη απαιτώντας από τον ερευνητή ελάχιστη 
εργασία για βαθμονόμηση (calibration). Ένα πεδίο ενασχόλησης που απαιτεί 
περαιτέρω έρευνα είναι οι σχεδιαστικές κατευθύνσεις (design guidelines) που οφείλει 
να ακολουθήσει ο σχεδιαστής τέτοιου υλικού. Αυτήν την στιγμή υπάρχουν πολλές 
και διαφορετικές μετουσιώσεις παρόμοιων ιδεών και χρειάζεται μία σύγκριση τους 
για να βρεθούν τα θετικά και αρνητικά κάθε σχεδιαστικής απόπειρας. Εξίσου 
σημαντικό είναι και το λογισμικό που οδηγεί το σύστημα και χρήζει βελτιώσεων, 
αφού πολλές φορές δεν διαχωρίζει με επιτυχία τις φάσεις που το μάτι είναι σταθερό 
(fixations) και τις φάσεις που κινείται (saccades). Θα πρέπει να υπάρξει σαφής και 
γρήγορος διαχωρισμός των δύο καταστάσεων κίνησης του ματιού. 
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9.2 Εν κατακλείδι 
 

Όπως έγινε κατανοητό η τεχνολογική εξέλιξη των τελευταίων ετών στο πεδίο της 
καταδίωξης ματιού δίνει την δυνατότητα στους επιστήμονες να εφαρμόσουν τις ιδέες 
τους για οικονομική και άμεσα διαθέσιμη εναλλακτική λύση στην αλληλεπίδραση 
ανθρώπου μηχανής. Και μάλιστα με μια λύση από την οποία οι χρήστες με κινητικές 
δυσκολίες ωφελούνται μέγιστα, αφού τους βελτιώνει το επίπεδο ζωής. Οι εφαρμογές 
αυτής της τεχνολογίας στην αξιολόγηση ευχρηστίας με ειδικές μετρικές είναι 
πολυάριθμες. Ακόμη η δυνατότητα απευθείας εισόδου δεδομένων στον υπολογιστή 
είναι πολλά υποσχόμενη, αν και υπάρχουν αρκετά προβλήματα προς επίλυση. 
Παράλληλα έχουν γίνει σημαντικά βήματα στην ενσωμάτωση της καταδίωξης ματιού 
σε εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας. Όπως αναφέρουν οι Jacob και Tanriverdi 
στην εργασία τους (10) η επιλογή αντικειμένων στον τρισδιάστατο χώρο μπορεί να 
γίνει εξίσου αποτελεσματικά και με το μάτι. Στο σχετικό πείραμα που έγινε οι 
χρήστες επέλεγαν αντικείμενα του τρισδιάστατου κόσμου με βάση το που κοιτούσαν. 
Σε δισδιάστατες εφαρμογές η κίνηση του βλέμματος ανιχνεύεται σε σχέση με τον 
υπόλοιπο κόσμο, ενώ στις εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας το σημείο 
αναφοράς είναι το κεφάλι του χρήστη.  Έτσι ο χρήστης δεν είναι απαραίτητο να μένει 
ακίνητος σε σχέση με την οθόνη προβολής. Γενικά, η θεωρητική έρευνα έχει γίνει, το 
απαιτούμενο υλικό πλέον υπάρχει και είναι εύκολα διαθέσιμο και το μόνο που 
απομένει είναι η θεωρία και το υλικό να συνδυαστούν με επιτυχία για να γίνει η 
καταδίωξη βλέμματος κομμάτι της καθημερινής αλληλεπίδρασης με τους 
υπολογιστές. 
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http://www.engadget.com/2010/10/06/ntt-docomos-ar-walker-is-augmented-reality-
at-its-finest-video/ 

Bionic glasses for poor vision http://www.ox.ac.uk/media/science_blog/110705.html 
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reveals-how-the-eye-is-formed 

Kinect + homemade Power Gloves = 3D modeling in free-space 
http://www.engadget.com/2011/03/15/kinect-homemade-power-gloves-3d-modeling-
in-free-space-vide/ 

Tobii PCEye - Eye Control on your PC with your eyes 
http://www.tobii.com/en/assistive-technology/global/products/hardware/pceye/ 

Resetting Accessibility in Games 
http://www.gamasutra.com/view/feature/6239/resetting_accessibility_in_games.php 

New RAF helmet allows pilots to shoot down enemy jets by looking at them 
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1343642/New-RAF-helmet-allows-
pilots-shoot-enemy-jets-looking-them.html 

eyeDriver - Steering a real car using SMI's eyetracker 
http://www.youtube.com/watch?v=0zbrySJVQ5A 

Augmented Reality in a Contact Lens 
http://spectrum.ieee.org/biomedical/bionics/augmented-reality-in-a-contact-lens/0 

Eye-tracking lie-detection http://www.physorg.com/news198117758.html 

Gaze-directed Adaptive Rendering for Interacting with Virtual Space 
http://www.computer.org/portal/web/csdl/doi/10.1109/VRAIS.1996.490517 

Human-computer interaction using eye-gaze input 
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?reload=true&arnumber=44068 

Tobii and Lenovo show off prototype eye-controlled laptop 
http://www.engadget.com/2011/03/01/tobii-and-lenovo-show-off-prototype-eye-
controlled-laptop-we-go/ 

http://techon.nikkeibp.co.jp/english/NEWS_EN/20100604/183197/
http://hci.uni-konstanz.de/blog/2011/03/15/navi/?lang=en
http://richarddawkins.net/articles/612945-study-reveals-how-the-eye-is-formed
http://richarddawkins.net/articles/612945-study-reveals-how-the-eye-is-formed
http://www.engadget.com/2011/03/15/kinect-homemade-power-gloves-3d-modeling-in-free-space-vide/
http://www.engadget.com/2011/03/15/kinect-homemade-power-gloves-3d-modeling-in-free-space-vide/
http://www.tobii.com/en/assistive-technology/global/products/hardware/pceye/
http://www.gamasutra.com/view/feature/6239/resetting_accessibility_in_games.php
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1343642/New-RAF-helmet-allows-pilots-shoot-enemy-jets-looking-them.html
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1343642/New-RAF-helmet-allows-pilots-shoot-enemy-jets-looking-them.html
http://www.youtube.com/watch?v=0zbrySJVQ5A
http://spectrum.ieee.org/biomedical/bionics/augmented-reality-in-a-contact-lens/0
http://www.physorg.com/news198117758.html
http://www.computer.org/portal/web/csdl/doi/10.1109/VRAIS.1996.490517
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?reload=true&arnumber=44068
http://www.engadget.com/2011/03/01/tobii-and-lenovo-show-off-prototype-eye-controlled-laptop-we-go/
http://www.engadget.com/2011/03/01/tobii-and-lenovo-show-off-prototype-eye-controlled-laptop-we-go/

	1. Εισαγωγή
	2. Σύντομη ιστορική αναδρομή
	3. Επισκόπηση της Τεχνολογίας Αλληλεπίδρασης με Καταδίωξη Ματιού
	3.1 Η φυσιολογία του ματιού
	3.1.1 Εξωτερική όψη
	3.1.2 Εσωτερική όψη

	3.2  Τεχνολογία αλληλεπίδρασης με καταδίωξη ματιού

	4.    Συγκριτική μελέτη προγραμμάτων και μεθοδολογιών που χρησιμοποιούν την καταδίωξη βλέμματος
	4.1  Dasher
	4.2  GazeTracker
	4.3  GazeTalk
	4.4  myEye project
	4.5  Open-Eyes
	4.6  Opengazer

	5.  Μελέτες Ανάλυσης Διεπαφών και Αξιολόγησης Ευχρηστίας Αξιοποιώντας την Καταδίωξη Ματιού
	5.1  Γενικά για Μελέτες Ευχρηστίας με Καταδίωξη Ματιού
	5.2  Μετρικές που Χρησιμοποιούνται στην Καταδίωξη Ματιού

	6.  Διεπαφές χρήστη με είσοδο δεδομένων (πλοήγηση) μέσω του ματιού.
	7. Αλληλεπίδραση με παρακολούθηση βλέμματος σε συστήματα εικονικής πραγματικότητας
	8. Πείραμα παρακολούθησης βλέμματος.
	8.1    Στόχοι
	8.2  Τρόποι αλληλεπίδρασης
	8.2.1  1ος τρόπος: επιλογή στοιχείου με χρονική υστέρηση
	8.2.2  2ος τρόπος: επιλογή στοιχείου με χρονική υστέρηση και επιβεβαίωση.
	8.2.3  3ος τρόπος:  άμεση επισήμανση επιλογής και εκτέλεση της με πάτημα κουμπιού ποντικιού από τον χρήστη.

	8.3  Σενάρια χρήσης
	8.3.1  Σενάριο χρήσης 1
	8.3.2  Σενάριο χρήσης 2
	8.3.3  Σενάριο χρήσης 3

	8.4  Υλικό, λογισμικό και τεχνικές προδιαγραφές πειράματος.
	8.5  Διεξαγωγή πειράματος
	8.5.1  Περιγραφή διαδικασίας πειράματος

	8.6  Αποτελέσματα πειράματος
	8.6.1  Αποτελέσματα 1ου σεναρίου χρήσης
	8.6.2  Αποτελέσματα 2ου σεναρίου χρήσης
	8.6.3  Αποτελέσματα 3ου σεναρίου χρήσης

	8.7  Συμπεράσματα πειράματος
	8.7.1  Μετρικές χρόνου, επιτυχίας και λαθών στην εκτέλεση εργασιών
	8.7.2  Μετρικές αποδοτικότητας και ευκολίας μάθησης


	9. Συμπεράσματα.
	9.1   Τρόποι Βελτίωσης Μεθοδολογίας για το Μέλλον
	9.2 Εν κατακλείδι

	10.     Βιβλιογραφία

