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Πρόλογος 

Το διαδίκτυο καθημερινά κατακτάει ολοένα και περισσότερους χρήστες. Ένα από τα βασικότερα 

στοιχεία του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ είναι οι ιστοσελίδες που αναπτύσσονται για διάφορους λόγους. 

Πολλές από τις εργασίες που παλιότερα μας αποσπούσαν αρκετό από το χρόνο τώρα πλέον έχουν 

αντικατασταθεί από εφαρμογές μέσω του διαδικτύου. Παραδείγματα όπως τα γράμματα που έχουν 

αντικατασταθεί από τα e-mails, οι εφημερίδες που έχουν αντικατασταθεί από ειδησεογραφικά portals, 

ακόμα και οι λογαριασμοί που πληρώνονται μέσω εφαρμογών του διαδικτύου ή σε φορητές συσκευές. 

Οι επιχειρήσεις δημιουργούν την εικόνα της επωνυμίας τους μέσω ενός site, ενώ συχνά το 

χρησιμοποιούν και για την πώληση των προϊόντων και υπηρεσιών τους. 

Η βασικότερη προϋπόθεση για να θεωρηθεί αξιόλογη η σχεδίαση μιας ιστοσελίδας είναι η δημιουργία 

ενός εύχρηστου περιβάλλοντος επικοινωνίας με τον χρήστη. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον η πλοήγηση του 

χρήστη καθίσταται ευκολότερη ενώ η αναζήτηση πληροφορίας και γενικότερα η διεκπεραίωση των 

εργασιών του χρήστη ολοκληρώνεται άμεσα. Αν η σχεδίαση του δικτυακού τόπου αποτύχει, ο χρήστης 

γρήγορα θα κινηθεί σε άλλους ανταγωνιστικούς διαδικτυακούς τόπους με σκοπό να ολοκληρώσει την 

αναζήτηση – πλοήγηση του. Οι μελέτες ευχρηστίας (usability studies) ασχολούνται ακριβώς με αυτό το 

αντικείμενο, δηλαδή την αποτίμηση της ευχρηστίας μιας εφαρμογής. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι για 

να διερευνηθεί η ευχρηστία ενός ιστότοπου, όπως π.χ. με ερωτηματολόγια, με ανάλυση από ειδικούς 

επιστήμονες, ή παρακολουθώντας και αναλύοντας τη συμπεριφορά των χρηστών μέσω web analytics, 

ενώ μια από τις πιο αξιόπιστες είναι η μελέτη της οφθαλμοκίνησης των χρηστών (eyetracking tests). 

Στην παρούσα πτυχιακή θα παρουσιαστεί η τεχνολογία eye-tracking (οφθαλμική ιχνηλάτηση). H 

τεχνολογία Eye Tracking αποτελεί επιτρέπει την καταγραφή των οφθαλμικών κινήσεων με τη χρήση 

μιας ειδικής συσκευής παρακολούθησης των εστιάσεων και των σακκαδικών κινήσεων των ματιών, του 

Eye Tracker. Μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο στη σχεδίαση διεπαφών χρήσης (user interface), 

καθώς μπορεί να προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για το ποιες είναι οι περιοχές ή τα στοιχεία που 

αιχμαλωτίζουν το βλέμμα του χρήστη, ποια στοιχεία προκαλούν σύγχυση, καθώς και ποια αγνοούνται 

εντελώς. H παρούσα εργασία μελετά τη χρήση της τεχνολογίας οφθαλμικής ιχνηλάτησης ως τρόπου 

αλληλεπίδρασης, και ειδικότερα εστιάζεται στην αλληλεπίδραση των χρηστών του διαδικτύου με 

ηλεκτρονικές διαφημίσεις διαφόρων ειδών που είναι τοποθετημένες σε σελίδες ηλεκτρονικών 

καταστημάτων και ενεργοποιούνται όταν ο χρήστης εστιάσει το βλέμμα του σε αυτές. 



 

 

Περίληψη 

Η οφθαλμική ιχνηλάτηση (eye tracking), έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την σχεδίαση διαδραστικών 

συστημάτων, που παίρνουν ως είσοδο το βλέμμα του χρήστη και του επιτρέπουν να αλληλεπιδρά απλά 

και διαισθητικά με τις κινήσεις των ματιών του. Η παρούσα Διπλωματική Εργασία έχει ως απώτερο 

στόχο την διερεύνηση της οπτικής συμπεριφοράς των χρηστών του διαδικτύου αναφορικά με ένα 

σύνολο διαφορετικών ειδών αλληλεπιδραστικών διαφημίσεων. Αυτό θα γίνει μέσω της συσκευής Tobii 

Eyetracker 4C, η οποία δείχνει τι ακριβώς βλέπει ένας χρήστης σε πραγματικό χρόνο, ενώ 

παρακολουθεί τα οπτικά ερεθίσματα που εμφανίζονται σε μια οθόνη και αλληλεπιδρά με αυτά μέσω 

της εστίασης του βλέμματός του. Για τις ανάγκες της μελέτης αυτής αναπτύχθηκε μια εφαρμογή 

ηλεκτρονικού εμπορίου B2C χρησιμοποιώντας την opensource πλατφόρμα Joomla (opencart) και σε 

αυτό ενσωματώθηκαν διαφορετικά είδη αλληλεπιδραστικών διαφημίσεων. Η συγκεκριμένη υποδομή 

σε συνεργασία με τη συσκευή Tobii Eyetracker 4C, μας επέτρεψε να παρατηρήσουμε τον τρόπο που 

μπορούν οι ηλεκτρονικές διαφημίσεις να ενεργοποιηθούν με την εστίαση του βλέμματος του χρήστη 

και πώς ο ίδιος ο χρήστης αποτιμά το συγκεκριμένο τρόπο αλληλεπίδρασης σε σχέση με τον τυπικό 

τρόπο αλληλπίδεασης μέσω ποντικού. 

 

Abstract 

Eye tracking technology has a particular interest in the design of interactive systems, which take as 

input the user's gaze and allow him to interact with it simply with the movements of his eyes. The goal 

of this Thesis is to investigate the visual behavior of internet users regarding a set of different types of 

interactive ads. This will be done through the Tobii Eyetracker 4C, which shows exactly what users 

see in real time, while observing and interacting with visual stimuli displayed on a screen by focusing 

their gaze. For the purposes of this study, a B2C e-commerce application was developed using the 

opensource Joomla platform (opencart) and incorporated different types of interactive ads. This 

infrastructure, in conjunction with the Tobii Eyetracker 4C, allowed us to observe how online ads can 

be activated in the event of user gaze focusing and how the user himself evaluates this way of 

interaction in relation to the standard way of interaction via a mouse. 
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1  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Στόχος εργασίας 

Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η σχεδίαση και η ανάπτυξη λογισμικού εξόρυξης γνώσης με 

τη διαδικασία της οφθαλμικής ιχνηλάτισης ως συσκευής εισόδου από μία ιστοσελίδα. Ο χρήστης 

κοιτάζοντας την αρχική οθόνη της ιστοσελίδας θα λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το ποιες 

διαφημίσεις παρατηρούνται πρώτα. 

1.2 Αλληλεπίδραση ανθρώπου υπολογιστή 

Η αλληλεπίδραση ανθρώπου - υπολογιστή (χάριν συντομίας θα αναφέρεται πλέον HCI, δηλαδή Human-

Computer Interaction), διερευνά το σχεδιασμό και τη χρήση της τεχνολογίας των υπολογιστών, 

εστιάζοντας στις διεπαφές μεταξύ χρηστών και συσκευής. Οι ερευνητές στον τομέα του HCI 

παρατηρούν τους τρόπους με τους οποίους ο άνθρωπος αλληλοεπιδρά με τους υπολογιστές και 

σχεδιάζουν τεχνολογίες με γνώμονα τη βέλτιστη επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή. Ως πεδίο έρευνας, 

βρίσκεται στη διασταύρωση της επιστήμης των υπολογιστών, των επιστημών συμπεριφοράς, και του 

σχεδιασμού καινοτόμων τεχνολογιών. Ο όρος ήταν δημοφιλής από τους Stuart K. Card, Allen Newell, 

and Thomas P. Moran (1983) στο βιβλίο τους αν και οι συγγραφείς χρησιμοποίησαν τον όρο το 1980 

και η πρώτη γνωστή χρήση ήταν το 1975 [1]. Ο όρος δηλώνει ότι, σε αντίθεση με άλλα εργαλεία που 

χρησιμοποιούν για περιορισμένες χρήσεις, ένας υπολογιστής έχει πολλές χρήσεις και σκοπεύει στην 

επικοινωνία του ανθρώπου με τον υπολογιστή σε όσο το δυνατόν πιο φιλικό περιβάλλον για τον πρώτο. 

Η παρακολούθηση της κίνησης των ματιών του ατόμου βοηθά τους ερευνητές της Επικοινωνίας 

Ανθρώπου- Υπολογιστή να κατανοήσουν την οπτική επεξεργασία της πληροφορίας και τους 

παράγοντες που έχουν αντίκτυπο στην ευχρηστία των συστημάτων. Οι άνθρωποι στις μέρες μας, 

αλληλοεπιδρούν με πολλούς τρόπους με τους υπολογιστές. Η διεπαφή αυτή είναι ζωτικής σημασίας για 

τη διευκόλυνση αυτής της αλληλοεπίδρασης. Οι διάφορες εφαρμογές, τα προγράμματα περιήγησης στο 

διαδίκτυο, κάνουν χρήση των σύγχρονων γραφικών διεπαφών χρήστη.  
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1.3 Βασικές τεχνολογίες 

Εδώ και ένα αιώνα από την εμφάνιση της οφθαλμικής ιχνηλάτησης, ποικιλία τεχνολογιών έχουν 

εφαρμοστεί για την πραγματοποίηση εντοπισμού θέσεως του ματιού. Σε σχέση με τα πρώτα συστήματα 

που ήταν αρκετά παρεμβατικά και απαιτούσαν άμεση μηχανική επαφή με το μάτι, οι τρέχουσες 

τεχνολογίες έχουν εξελιχθεί σε πιο ακριβείς και μη παρεμβατικές, χρησιμοποιώντας κυρίως τη μέθοδο 

αντανάκλασης του φωτός από τον κερατοειδή χιτώνα. Ορισμένες χρησιμοποιούνται για εργαστηριακά 

πειράματα ή στην ιατρική και άλλες στην αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή [4], [3]. Γενικά, θα 

μπορούσαμε να χωρίσουμε τις τεχνολογίες ιχνηλάτησης βλέμματος που συναντάμε μέχρι και σήμερα, 

σε δυο βασικές κατηγορίες: 

Ι. Ανίχνευση της θέσης του ματιού σε σχέση με το κεφάλι.  

ΙΙ. Ανίχνευση της θέσης του ματιού με βάση τον προσανατολισμό του στο χώρο, ή του σημείου 

προσοχής του (point of regard, POR).   

Κάθε τεχνολογία όμως, μπορεί να χρησιμοποιεί διαφορετικές μεθόδους για την ανίχνευση του ματιού. 

Οι μέθοδοι αυτές αφορούν τον υπολογισμό των κινήσεων των ματιών και χωρίζονται σε τέσσερις 

γενικές κατηγορίες:  

•  την ηλεκτροοφθαλμολογία (Electro-OculoGraphy/EOG)  

•  τους ηλεκτρομαγνητικούς φακούς επαφής  

•  τη φωτοοφθαλμογραφία (Photo-OculoGraphy/POG) ή βιντεο-οφθαλμογραφία (Video-

OculoGraphy/VOG)  

•  την καταγραφή μέσω βίντεο του συνδυασμού αντανακλάσεων στην κόρη και τον 

κερατοειδή. 
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Εικόνα 1: Απεικόνιση των συστατικών ενός ανιχνευτή ματιών του κερατοειδούς και της κόρης  

 

I. Ανίχνευση θέσης του ματιού σε σχέση με το κεφάλι.  

Βρίσκει κύρια εφαρμογή στην ηλεκτροοφθαλμογραφία (Electro-OculoGraphy, EOG) και στους 

ηλεκτρομαγνητικούς φακούς επαφής. Η ηλεκτροοφθαλμογραφία καταγράφει τα ηλεκτρικά 

δυναμικά του δέρματος, μέσω της τοποθέτησης ηλεκτροδίων γύρω από την οφθαλμική κοιλότητα. 

Καθότι ο αμφιβληστροειδής είναι πολύ πιο ηλεκτρικά ενεργός σε σύγκριση με το υπόλοιπο μάτι, 

δημιουργείται διαφορά δυναμικού μεταξύ αυτού και του κερατοειδή, η οποία και προσμετρείται. 

Η ηλεκτροοφθαλμογραφία, είναι ένα από τα λιγότερο ακριβά και πιο απλά τεχνολογικά 

συστήματα εντοπισμού βλέμματος και είναι κυρίως χρήσιμη για τη διάγνωση νευρολογικών 

προβλημάτων που διαπιστώνονται κατά το νυσταγμό (μια από τις κινήσεις του ματιού). Στους 

ηλεκτρομαγνητικούς φακούς επαφής, είναι απαραίτητη η φυσική επαφή με το βολβό του ματιού, 

αλλά γενικά παρέχουν πολύ ευαίσθητες μετρήσεις. Το προφανές μειονέκτημα είναι η απαίτηση 

της χρήσης του ειδικού φακού επαφής, ο οποίος έχει ενσωματωμένη στη περιφέρεια του μια 

σπείρα μετάλλων. Τα δεδομένα θέσης του ματιού παράγονται με την ταυτόχρονη μετακίνηση της 

σπείρας μετάλλων κατά την κίνηση του ματιού. Τα συστήματα που χρησιμοποιούν φακούς επαφής 

εφαρμόζονται κυρίως σε ψυχολογικές ή φυσιολογικές μελέτες που απαιτούν μεγάλη ακρίβεια. 

II. Ανίχνευση θέσης του ματιού με βάση τον προσανατολισμό στο χώρο.  

Σήμερα, ίσως η πιο ευρέως εφαρμοσμένη τεχνική ανίχνευσης θέσεως του ματιού, που 

χρησιμοποιείται κυρίως για τη μέτρηση του προσανατολισμού του ματιού στο χώρο ή αλλιώς του 

σημείου προσοχής του, είναι η μέθοδος που βασίζεται στην αντανάκλαση του κερατοειδούς. Για 



Gaze interaction και Internet marketing: Αλληλεπιδραστικές διαφημίσεις με χρήση Tobii eye tracker 

4C 

 

Ζιάζιαρης Ιωάννης  Α.Μ. 5761 10 

τη λειτουργία της μεθόδου απαιτούνται τουλάχιστον δυο σημεία αναφοράς. Το πρώτο σημείο 

προέρχεται από την αντανάκλαση στον κερατοειδή που προκαλείται καθώς η ορατή επιφάνεια του 

βολβού του ματιού φωτίζεται, σχεδόν κάθετα προς αυτή, με μια ακτίνα υπέρυθρου φωτός. Το 

δεύτερο σημείο αφορά το περίγραμμα της κόρης του ματιού. Η αντανάκλαση στον κερατοειδή και 

το περίγραμμα της κόρης παρατηρούνται από την ίδια κάμερα/ιχνηλάτη. Μετά από τριγωνομετρικό 

συσχετισμό των θέσεων των δυο αντανακλάσεων που εκτελεί ένα λογισμικό επεξεργασίας εικόνας, 

βρίσκεται το σημείο προσοχής του χρήστη. Επίσης, η μέθοδος προσφέρει ελευθερία κίνησης του 

κεφαλιού, τόση όση να παραμένει στο οπτικό πεδίο της κάμερας. Συγκριτικά με άλλες τεχνολογίες 

και μεθόδους, η παρούσα έχει αποδειχτεί ότι είναι η πιο κατάλληλη για χρήση σε προσωπικούς 

υπολογιστές, καθώς τίποτα δεν έρχεται σε επαφή με το χρήστη. Ο ανιχνευτής ματιού, βρίσκεται 

αρκετά μακριά από τον χρήστη και οι κινήσεις του κεφαλιού περιορίζονται μόνο στο βαθμό που 

είναι αναγκαίο να διατηρηθεί η κόρη του ματιού στο οπτικό πεδίο της κάμερας που παρακολουθεί 

και ανιχνεύει το μάτι. Τέλος, η τεχνολογία ανίχνευσης του σημείου προσοχής μπορεί να διαιρεθεί 

περαιτέρω στα επί της κεφαλής συστήματα (head mounted) και τα επιτραπέζια συστήματα (table 

mounted) ιχνηλάτησης βλέμματος, ανάλογα με τη θέση που τοποθετείται ο ιχνηλάτης, δηλαδή στο 

κεφάλι του χρήστη ή στην επιφάνεια εργασίας του [3]. 

1.4 Χαρακτηριστικά οφθαλμικής ιχνηλάτησης 

Εφόσον το βλέμμα χρησιμοποιείται ως μέσω για την εισαγωγής δεδομένων σε ένα σύστημα κατά το 

σχεδιασμό διεπαφών και τεχνικών αλληλεπίδρασης βασισμένες στη κίνηση του ματιού, θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη ορισμένα χαρακτηριστικά της τεχνολογίας ιχνηλάτησης βλέμματος [2] [3].  

• Αμεσότητα αλληλεπίδραση:  

Οι κινήσεις των ματιών είναι πολύ πιο γρήγορες σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο μέσο 

εισαγωγής δεδομένων. Συνήθως, σε κάθε εφαρμογή, όταν ο χρήστης θέλει να ενεργοποιήσει 

κάποιο αντικείμενο της διεπαφής πρώτα το εξετάζει και στη συνέχεια χρησιμοποιεί μια 

συσκευή εισαγωγής. Το βλέμμα προσφέρει την πιο γρήγορη εισαγωγή από κάθε άλλη συσκευή.  

•  Εύχρηστο- Φυσικότητα:  

Είναι φυσική ενέργεια να κοιτάζουμε το αντικείμενο ενδιαφέροντος μας και μέσα από μελέτες 

έχει αποδειχθεί ότι η αλληλεπίδραση με τα μάτια μπορεί να είναι φυσική, διαισθητική και 

εύκολη στην εκμάθηση της. Δεν απαιτεί κατάρτιση, παρά μόνο εξοικείωση από τον χρήστη.  

•  Πάντα “on”:  

Tο μάτι είναι μια συσκευή πάντα ενεργοποιημένη (“on”). Η εισαγωγή δεδομένων μπορεί να 

είναι συνεχής, αντίθετα από τις υπόλοιπες χειροκίνητες συσκευές που ενεργοποιούνται κατ’ 

επιλογή του χρήστη (Σημαντικό στοιχείο κατά τη δημιουργία τεχνικών αλληλεπίδρασης με 

χρήση του βλέμματος).  

•  Ελευθερία:  

Ο εντοπισμός του βλέμματος μπορεί να γίνει χωρίς φυσική επαφή, δηλαδή ο χρήστης μπορεί 

να αλληλοεπιδράσει ακόμα και αν δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα χέρια του (είτε λόγω 

ανικανότητας, είτε γιατί είναι κατειλημμένα). Επίσης, η εισαγωγή μέσω βλέμματος αποτελεί 

πρακτική λύση, σε περιπτώσεις που ο διαθέσιμος χώρος δεν επαρκεί για τη χρήση ποντικιού 

και πληκτρολογίου.  
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•  Εντοπίζει την προσοχή του ματιού: 

 Το βλέμμα του χρήστη μπορεί εύκολα να εντοπιστεί απλώς υπολογίζοντας το σημείο  

οπτικής του χρήστη.   

• Πρόσθετη εισαγωγή:  

Σε περιπτώσεις που και τα δυο χέρια είναι κατειλημμένα, η χρήση του βλέμματος μπορεί να 

γίνει το «τρίτο χέρι». Ωστόσο, αυτή η μορφή αλληλεπίδρασης με το βλέμμα μπορεί να 

ενισχυθεί με τη χρήση διαφόρων άλλων μεθόδων και μορφών εισαγωγής.  

•  Μείωση κούρασης:  

Λόγω του ότι δεν αποτελεί χειροκίνητη συσκευή, δεν χρησιμοποιούνται τόσο έντονα ή και 

καθόλου τα χέρια, επομένως, μειώνεται η κούραση και αποτρέπονται τραυματισμοί.  

•  Midas Touch: 

 Όπου κι αν κοιτάξει ο χρήστης, μια εντολή θα ενεργοποιείται. Αυτό αποτελεί ένα από τα πιο 

σημαντικά προβλήματα της αλληλεπίδρασης με το βλέμμα. 

1.5 Διάρθρωση διπλωματικής εργασίας 

Ο βασικός σκοπός της παρούσας πτυχιακής είναι να γίνει κατανοητή η τεχνολογία eye-tracking και ο 

τρόπος που αυτή χρησιμεύει στο ηλεκτρονικό μάρκετινγκ και πιο συγκεκριμένα στη ευχρηστία ενός 

διαδικτυακού τόπου. Αυτό είναι σημαντικό διότι η έννοια eye-tracking είναι άγνωστη στο ευρύ κοινό. 

Έτσι σημαντικό είναι όποιος αναγνώστης διαβάσει την παρούσα διπλωματική να καταφέρει να 

κατανοήσει τα πάντα γύρω από την τεχνολογία αυτή. 

Στο κεφάλαιο 1 παρουσιάζεται ο στόχος της διπλωματικής εργασίας, η κατανόηση της  αλληλεπίδρασης 

ανθρώπου - υπολογιστή καθώς και οι βασικές τεχνολογίες και χαρακτηριστικά που θα χρησιμοποιηθούν 

και θα αναλυθούν εν συνεχεία. Επίσης περιέχει την επιγραμματική περιγραφή των κεφαλαίων που θα 

ακολουθήσουν. 

Στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται η συσκευή eye tracking, ο τρόπος χρήσης και λειτουργίας της, οι τομείς 

που έχει απήχηση, καθώς και οι συσκευές που χρησιμοποιούνται για την οφθαλμική ιχνηλάτηση. 

Δίνονται αρχικά, τα βασικά θεωρητικά στοιχεία για το eye tracking αλλά και οι μετρικές που 

χρησιμοποιούνται από ένα σύστημα eye tracker. Γίνεται  μία αναφορά στις εφαρμογές που λαμβάνει 

χώρα η τεχνολογία αυτή. Στη συνέχεια γίνεται μια αναφορά στην ευχρηστία του eye-tracking καθώς 

και στις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της ευχρηστίας με αντίστοιχα παραδείγματα. 

Τέλος γίνεται μία συνοπτική ιστορική αναδρομή της χρήσης της συσκευής. 

Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται η συσκευή eye tracking ως συσκευή αλληλεπίδρασης, για άτομα με 

ειδικές ανάγκες, για ηλεκτρονικά παιχνίδια όσο και για τον χειρισμό των windows. 

Στο κεφάλαιο 4 γίνεται η παρουσίαση της ιστοσελίδας με πληθώρα διαφημίσεων, η ανάλυση για το τι 

παρατηρεί ο χρήστης και πως ελκύεται καθώς και η υλοποίηση της εφαρμογής μαζί με την ανάλυση 

του κώδικα προγραμματισμού. Αναλύεται το πρόγραμμα Opencart το οποίο είναι το εργαλείο με το 

οποίο δημιουργήθηκε το μεγαλύτερο ποσοστό του ηλεκτρονικού καταστήματος. Παρουσιάζονται τα 
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εργαλεία ανάπτυξης κώδικα καθώς και μία σύντομη ενημέρωση για τις γλώσσες προγραμματισμού που 

χρησιμοποιήθηκαν. 

Στο κεφάλαιο 5 παρουσιάζεται η μεθοδολογία πειραματικής αξιολόγησης των χρηστών που θα 

χειριστούν την εφαρμογή που φτιάχτηκε για τις ανάγκες της διπλωματικής εργασίας. Επίσης 

επισημαίνονται οι τρόποι που θα εξαχθούν τα συμπεράσματα από το πείραμα. Τέλος, αναφέρονται 

παρόμοιες έρευνες και εφαρμογές της αλληλεπίδρασης με τα μάτια (gaze interaction). 

Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε πως θα γίνει δοκιμαστική εφαρμογή πειραματικής μεθοδολογίας 

με δύο άτομα λόγω της πανδημίας που προκάλεσε ο Covid-19. 
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2  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

2.1 Eye tracking 

Σύμφωνα με τον Albert Badre (2002) [32] κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών τόσο ο 

αριθμός όσο και η ποικιλία των χρηστών των υπολογιστών έχει αυξηθεί δραματικά. Ενώ στις αρχές της 

δεκαετίας του ‘80 η χρήση των υπολογιστών θεωρούνταν κάτι τεχνικά εξελιγμένο και πολύπλοκο πλέον 

στη δεκαετία που διανύουμε οι υπολογιστές διαμεσολαβούν στις καθημερινές δραστηριότητες των 

επιχειρήσεων, των βιομηχανιών, της ψυχαγωγίας ακόμα και του σπιτιού. Αυτή η αύξηση της χρήσης 

των υπολογιστών οδήγησε, κατά τις δεκαετίες ‘80 και ‘90, στην έρευνα πάνω στην Διεπαφή (Interface) 

των χρηστών και της δραστηριότητας του σχεδιασμού, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν τα γραφικά 

διεπαφών χρήστη (Graphic User Interface ) και αργότερα ο παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web). Τα 

interfaces αξιολογούνται μέσω ενός ποιοτικού χαρακτηριστικού που ονομάζεται ευχρηστία (Usability). 

 Η λέξη “ευχρηστία” αναφέρεται επίσης σε μεθόδους για την βελτίωση της χρήσης κατά τη διαδικασία 

του σχεδιασμού. Ως ευχρηστία ορίζεται από τους κύριους Πομπόρτση και Τσούφλα (2002) “το 

κριτήριο/ μέτρο της ευκολίας με την οποία ένα σύστημα μπορεί να γίνει γνωστό ή να χρησιμοποιηθεί. 

Είναι η σιγουριά, η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα και η διάθεση που παρουσιάζουν οι χρήστες 

όταν βρίσκονται αντιμέτωποι με το συγκεκριμένο σύστημα”. Οι Πομπόρτσης και 11 Ανέστης (2002) 

επισημαίνουν επίσης ότι η ευχρηστία ενός δικτυακού τόπου επηρεάζει καθημερινά εκατομμύρια 

χρήστες του διαδικτύου. Τα Sites πρέπει να πληρούν κάποια κριτήρια για τους χρήστες για να τα 

επισκεφτούν ξανά. Οι χρήστες δεν διαθέτουν υπομονή για ότι δεν δουλεύει σωστά. Δεν διαθέτουν χρόνο 

για να ανακαλύψουν πως λειτουργεί το σύστημα. Η πρώτη εντύπωση για τον επισκέπτη είναι ιδιαίτερα 

σημαντική. Αν ο δικτυακός τόπος, ειδικά αν πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, παρέχει ένα 

καλό σχεδιασμό τότε αυξάνονται οι πιθανότητες παραμονής των επισκεπτών στο site, όπως επίσης και 

οι πιθανότητες αγοράς ενός προϊόντος και τέλος, η επιστροφή των επισκεπτών στο κατάστημα για μια 

νέα αγορά. (Πομπόρτση και Τσούφλα, 2002)  

Η ευχρηστία ορίζεται από 5 ποιοτικά στοιχεία. Αρχικά τη δυνατότητα εκμάθησης, όπου έχει σχέση με 

το πόσο εύκολο είναι για τους χρήστες να διεκπεραιώσουν τις βασικές εργασίες από την πρώτη φορά 

που αντιμετωπίζουν το σχεδιασμό ενός site. Έπειτα η αποτελεσματικότητα που έχει σχέση με το χρόνο 

που χρειάζονται οι χρήστες για να εκτελέσουν τις εργασίες στο χώρο, έχοντας μάθει το σχεδιασμό του. 



Gaze interaction και Internet marketing: Αλληλεπιδραστικές διαφημίσεις με χρήση Tobii eye tracker 

4C 

 

Ζιάζιαρης Ιωάννης  Α.Μ. 5761 14 

Ακόμα, τη δυνατότητα της ιστοσελίδας να παραμένει στο μυαλό του χρήστη, δηλαδή σχετικά με το 

πόσο εύκολο είναι για τους επισκέπτες του ιστοχώρου, οι οποίοι επανέρχονται μετά από καιρό, να το 

χρησιμοποιήσουν ξανά. Πολύ σημαντικό είναι επίσης πόσα λάθη κάνουν οι επισκέπτες πόσο σοβαρά 

είναι αυτά τα λάθη και πόσο γρήγορα ανακτώνται. Και τέλος αλλά επίσης πολύ σημαντικό είναι η 

ικανοποίηση του επισκέπτη από το σχεδιασμό του χώρου (Πορμπορτής και Τσούφλάς, 2002).  

Ως eyetracking ορίζεται η παρακολούθηση των ματιών δηλαδή είτε του σημείου του βλέμματος (που 

κοιτάζει) είτε της κίνησης των ματιών σε σχέση με το κεφάλι. Στην έρευνα eye tracking, οι κινήσεις 

του ματιού ενός ατόμου μετριούνται έτσι ώστε ο ερευνητής να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή που κοιτάζει 

το άτομο αυτό καθώς και την πορεία στην οποία μετακινεί τα μάτια του από μία περιοχή σε μία άλλη.  

Αυτές οι μετρήσεις πραγματοποιούνται από έναν μηχανισμό παρακολούθησης ματιών, ο οποίος 

καταγράφει τη θέση τους και τις κινήσεις που κάνουν. Η παρακολούθηση των οφθαλμών καταγράφει 

το σημείο του βλέμματος και τις κινήσεις σε σχέση με το περιβάλλον και τυπικά βασίζεται στην οπτική 

παρακολούθηση των αντανακλάσεων του κερατοειδούς, γνωστή ως ανακλαστικότητα κερατοειδούς 

στο κέντρο της κόρης (PCCR). 

Το μάτι έχει σχεδόν σφαιρικό σχήμα με ακτίνα κοντά στα 12 mm και βρίσκεται μέσα στον οφθαλμικό 

κόγχο του κρανιακού οστού. Η λειτουργία του υποστηρίζεται και προστατεύεται από τα βλέφαρα, τη 

δακρυϊκή συσκευή και τους εξωβολβικούς μύες. Τα βλέφαρα προστατεύουν το βολβό του ματιού, η 

δακρυϊκή συσκευή εκκρίνει τα δάκρυα που διατηρούν τα βλέφαρα και την επιφάνεια του βολβού υγρά, 

ενώ οι εξωβοβλικοί μύες ελέγχουν τις κινήσεις του ματιού. Τα εξωτερικά ορατά μέρη του ματιού είναι 

η ίριδα (iris), η κόρη (pupil) που βρίσκεται στο κέντρο της ίριδας και ο κερατοειδής χιτώνας (sclera). 

 

 

Εικόνα 2:Ανάλυση οφθαλμού 

 

Ο κερατοειδής (cornea), είναι μια προστατευτική διαφανής μεμβράνη χωρίς αιμοφόρα αγγεία, που 

προεξέχει στο μπροστινό μέρος του ματιού, καλύπτοντας και προστατεύοντας την ίριδα και ολόκληρο 

τον οφθαλμικό βολβό. Επίσης, είναι υπεύθυνος για ένα μέρος της διάθλασης του φωτός που είναι 

απαραίτητη για την εστίαση. Η κόρη (pupil), είναι το μεταβλητό σε μέγεθος άνοιγμα του ματιού που 

μπορεί να διαστέλλεται ή να συστέλλεται, καθώς αλλάζουν τα επίπεδα του φωτός, ρυθμίζοντας με αυτό 

τον τρόπο το φως που εισέρχεται στο μάτι. Το χρώμα της φαίνεται μαύρο, γιατί το φως που τη διαπερνά 

απορροφάτε από τους ιστούς στο εσωτερικό του ματιού. 5 Η ίριδα (iris), περιβάλλει την κόρη και είναι 
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ο κύριος και υπεύθυνος μυς για τη μεταβολή του μεγέθους της. Επίσης, είναι αυτή που φέρει το χρώμα 

των ματιών και διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. 

Το κοντινότερο υπέρυθρο φως κατευθύνεται προς το κέντρο των ματιών (κόρη), προκαλώντας ορατές 

αντανακλάσεις στον κερατοειδή. Αυτές οι αντανακλάσεις παρακολουθούνται από την συσκευή που 

χρησιμοποιήθηκε στο πρόγραμμά μας γνωστή ως Tobii eyetracker. 

 

Εικόνα 3: Εντοπισμός εστίασης από συσκευή eyetracker 

Η υπέρυθρη ακτινοβολία κατά μήκους του οπτικού άξονα σε συγκεκριμένο μήκος κύματος έχει σαν 

αποτέλεσμα μια εύκολα ανιχνεύσιμη ανοιχτόχρωμη ίριδα. Η κόρη αντανακλά όλη την προσπίπτουσα 

IR ακτινοβολία πίσω στην κάμερα δημιουργώντας μια εικόνα φωτεινής ίριδας.  Μία πηγή υπέρυθρου 

φωτός είναι απαραίτητη καθώς η ακρίβεια της μέτρησης της κατεύθυνσης του βλέμματος εξαρτάται 

από τη σαφή οριοθέτηση της κόρης και την ανίχνευση της αντανάκλασης του κερατοειδούς. Οι 

κανονικές πηγές φωτός δεν είναι σε θέση να παράσχουν τόσο μεγάλη αντίθεση με αποτέλεσμα να μην 

υπάρχει η απαιτούμενη ακρίβεια που επιθυμούμε. Επιπλέον το υπέρυθρο φως δεν είναι ορατό στους 

ανθρώπους, γεγονός που δεν προκαλεί απόσπαση προσοχής και ενόχληση κατά την παρακολούθηση 

των οφθαλμών.  

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές μέθοδοι διερεύνησης δεδομένων ματιών. Το πιο συνηθισμένο είναι η 

ανάλυση της οπτικής διαδρομής ενός ή περισσοτέρων συμμετεχόντων σε μια διεπαφή όπως μια οθόνη 

υπολογιστή. Κάθε παρατήρηση δεδομένων οφθαλμού μεταφράζεται σε ένα σύνολο συντεταγμένων 

εικονοστοιχείων. Από εκεί, μπορεί να εξεταστεί η παρουσία ή η απουσία σημείων δεδομένων οφθαλμών 

σε διαφορετικές περιοχές οθόνης. Αυτός ο τύπος ανάλυσης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των 

χαρακτηριστικών που βλέπουν, όταν ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό καταγράφει την προσοχή, πόσο 

γρήγορα μετακινείται το μάτι, ποιο περιεχόμενο παραβλέπεται και σχεδόν οποιοδήποτε άλλο ερώτημα 

σχετικά με το βλέμμα. Τα γραφικά όπως τα GazeSpots  και GazeTraces  παράγονται συχνά για να 

απεικονίσουν τέτοια ευρήματα. Πέρα από την ανάλυση της οπτικής προσοχής, τα δεδομένα των ματιών 

μπορούν να εξεταστούν για να μετρήσουν τη γνωστική κατάσταση και το φόρτο εργασίας ενός 

συμμετέχοντα. Τα επαναστατικά εργαλεία όπως το ICA έχουν αποδείξει αποτελεσματικά τον πλούτο 

των πληροφοριών που μπορούν να επιτευχθούν μέσω προσεκτικής μελέτης του οφθαλμού. 
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Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, ο Eye tracker είναι μία συσκευή καταγραφής των κινήσεων του 

ματιού πραγματικού χρόνου. Ο Eye tracker είναι δηλαδή μια βολική, μεγάλου εύρους πηγή 

πληροφορίας από το χρήστη που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του σημείου προσοχής του ατόμου 

και για τη μέτρηση των κινήσεων των ματιών του. Αυτό εκ πρώτης όψεως μπορεί να φαίνεται πως δεν 

έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία, όμως αν το σκεφτούμε καλύτερα, θα καταλάβουμε τη σπουδαιότητα 

του να μπορούμε ανά πάσα στιγμή να γνωρίζουμε με ακρίβεια τη συμπεριφορά του χρήστη, ειδικά από 

τη στιγμή που τα τελευταία χρόνια ο σχεδιασμός των συστημάτων που αλληλεπιδρούν με τον χρήστη 

δεν λάμβαναν υπ’ όψιν κάποια ανάδραση από τον τελευταίο. Με ασφάλεια μπορούμε να συνδέσουμε 

τις κινήσεις του ματιού με τη συμπεριφορά του χρήστη, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την υπόθεση «ματιού - 

μυαλού» (“Eye-mind” hypothesis), σύμφωνα με την οποία: «Το τι κοιτάζει ένα άτομο θεωρείται ένδειξη 

της σκέψης “στην κορυφή της στοίβας” (on top of the stack) των γνωσιακών διαδικασιών». 

Ένα σημαντικό πεδίο στο πλαίσιο της έρευνας αλληλεπίδρασης με το βλέμμα (Gaze interaction) είναι 

να βρεθούν πιο αποτελεσματικοί και καινοτόμοι τρόποι για να διευκολυνθεί η αλληλεπίδραση 

ανθρώπων με υπολογιστή για χρήστες με αναπηρίες, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν μόνο τα 

μάτια τους για είσοδο. Η παρακολούθηση της κίνησης των ματιών του ατόμου βοηθά τους ερευνητές 

της Επικοινωνίας Ανθρώπου- Υπολογιστή (χάριν συντομίας θα αναφέρεται πλέον HCI, δηλαδή Human-

Computer Interaction), να κατανοήσουν την οπτική επεξεργασία πληροφορίας και τους παράγοντες που 

έχουν αντίκτυπο στην ευχρηστία των διεπιφανειών συστημάτων. Οι περισσότερες σύγχρονες 

διεπιφάνειες χρήστη παρέχουν πολύ περισσότερες πληροφορίες από τον υπολογιστή προς τον χρήστη, 

παρά αντίστροφα- γραφικά, animations, ήχοι και άλλα πολυμέσα μπορούν να δώσουν σαν έξοδο μεγάλα 

ποσά πληροφορίας γρήγορα- αλλά δεν υπάρχουν μέσα εισόδου από το χρήστη ώστε να δώσει 

συγκριτικά τόσο μεγάλα ποσά πληροφορίας από το χρήστη. 

2.2 Διαδικασία-τεχνολογία eye tracking 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να προσδιοριστεί η κατεύθυνση του ματιού ενός ανθρώπου. Η μέθοδος 

“κέντρο-κόρης/αντανάκλαση-κερατοειδής” είναι πιθανότατα η πιο αποτελεσματική και 

χρησιμοποιείται πιο συχνά. Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην ιδέα ότι η κατεύθυνση του βλέμματος ενός 

ατόμου σχετίζεται με τη θέση που βρίσκεται η κόρη και την αντανάκλαση του αντικειμένου στον 

κερατοειδή. Αυτή η μέθοδος δεν απαιτεί φυσική επαφή με τα μάτια του χρήστη ή με την κόχη του 

ματιού του. Χρησιμοποιείται ένα κάτοπτρο αντανάκλασης, μια ακτίνα φωτός προβάλλεται πάνω στο 

μάτι και μια εξελιγμένη κάμερα καταγράφει τη διαφορά μεταξύ της κόρης του ματιού και των σημείων 

προβληματισμού ώστε να προσδιοριστεί το που ο χρήστης κοιτάει.  
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Εικόνα 4:Συσκευή Eye tracking 

Επίσης η τεχνολογία αυτή περιλαμβάνει κάποιες απαραίτητες διαδικασίες. Αρχικά, η διαδικασία 

βαθμονόμησης, επιτρέπει στο σύστημα eye-tracking να μάθει περισσότερα για τις διάφορες 

φυσιολογικές ιδιότητες του ματιού του ατόμου που συμμετέχει στο πείραμα. Κατά τη διάρκεια της 

μεθόδου eye-tracking φωτίζεται ο οφθαλμός για να επιτευχθεί η ευφυής επίδραση της κόρης, δηλαδή 

το φαινόμενο των κόκκινων ματιών που μπορεί να εντοπιστεί  σε μια φωτογραφία. Αυτή η πράξη είναι 

απαραίτητη για να εντοπίσετε το κέντρο της κόρης. Επίσης σημαντική διαδικασία αποτελεί η μέτρηση 

του κέντρου της θέσης της κόρης. Εξίσου σημαντικό είναι να εντοπιστεί η σχετική θέση όπου 

αντανακλάται ο κερατοειδής και τέλος, ο υπολογισμός της κατεύθυνσης του οφθαλμού, μέσω ειδικών 

αλγορίθμων για την εικόνα. Άλλες μέθοδοι eye-tracking χρησιμοποιούν εξοπλισμό, όπως ηλεκτρόδια 

δέρματος ή προσημειωμένους φακούς επαφής.  

2.3 Τι ακριβώς είναι η οφθαλμική ιχνηλάτηση (eye tracking) 

 Η οφθαλμική ιχνηλάτηση αποτελεί μια μεθοδολογία η οποία διευκολύνει τους ερευνητές να 

κατανοήσουν την οπτική προσοχή. Με την οφθαλμική ιχνηλάτηση, μπορούμε να διακρίνουμε που 

ακριβώς οι χρήστες κοιτάζουν σε ένα σημείο σε μια χρονική στιγμή, πόση ώρα εστιάζουν σε κάτι, και 

τη διαδρομή που τα μάτια τους ακολουθούν. Η οφθαλμική ιχνηλάτηση έχει εφαρμοστεί σε 

πολυάριθμους τομείς συμπεριλαμβανομένων οι ανθρώπινοι παράγοντες, η γνωστική ψυχολογία το 

μάρκετινγκ (προώθηση αγαθών), καθώς και το ευρύ πεδίο της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή. 

Στην έρευνα για τη βιωματική χρήση(UX), η οφθαλμική ιχνηλάτηση βοηθά τους ερευνητές να 

κατανοήσουν την πλήρη εμπειρία του χρήστη, ακόμα και εκείνη που οι ίδιοι οι χρήστες δεν μπορούν 

να περιγράψουν.  
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2.4 Πως ακριβώς λειτουργεί η οφθαλμική ιχνηλάτηση 

Ένας οφθαλμικός ιχνηλάτης είναι ένα εργαλείο το οποίο επιτρέπει στους ερευνητές χρήσης(UX) να 

παρατηρήσουν τη θέση του οφθαλμού για να κατανοήσουν που το άτομο κοιτάζει. Οι πιο σύγχρονοι 

οφθαλμικοί ιχνηλάτες βασίζονται σε μια μέθοδο η οποία ονομάζεται αντανάκλαση του κερατοειδούς 

για να διακρίνουν και να ανιχνεύσουν τη θέση του οφθαλμού καθώς κινείται. Η κερατοειδής 

αντανάκλαση χρησιμοποιεί μια πηγή φωτός με σκοπό να φωτίσει τον οφθαλμό, η οποία έπειτα προκαλεί 

μια αντανάκλαση που ανιχνεύεται από μια υψηλής ευκρίνειας μηχανή (κάμερα).  

 

Εικόνα 5: Ένας συμμετέχων που χρησιμοποιεί έναν υπολογιστή εξοπλισμένο με έναν 

οφθαλμικό 

Η εικόνα που καταγράφεται από τη κάμερα στη συνέχεια χρησιμοποιείται για το προσδιορισμό της 

αντανάκλασης της φωτεινής πηγής επί του κερατοειδούς και της κόρης. Αλγόριθμοι προηγμένης 

επεξεργασίας της εικόνας χρησιμοποιούνται έπειτα για τον καθορισμό του σημείου καθήλωσης του 

βλέμματος που σχετίζεται με τον οφθαλμό και τα ερεθίσματα.  
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Εικόνα 6:  Μια εννοιολογική απεικόνιση για το πώς λειτουργεί η τεχνολογία οφθαλμικής 

Η ίδια μεθοδολογία, για την ανίχνευση των οφθαλμών, ισχύει ανεξάρτητα από το τι εξετάζει το άτομο. 

Παρόλο που η όρασή μας εμφανίζεται εξαιρετικά σταθερή, το μάτι κινείται συνεχώς γύρω για να 

βοηθήσει στην κατασκευή μιας ολοκληρωμένης εικόνας του τι ακριβώς κοιτάζουμε. Αυτή η διαδικασία 

χωρίζεται σε δυο φάσεις: το σημείο εστίασης και τις σακκαδικές κινήσεις. Το σημείο εστίασης είναι η 

παύση της κίνησης των οφθαλμών σε μια συγκεκριμένη περιοχή του οπτικού πεδίου. Αυτές οι παύσεις 

είναι συχνά εξαιρετικά σύντομες, καθώς ο οφθαλμός εκτελεί συνεχώς σακκαδικές κινήσεις. Σακκαδικές 

είναι ταχείες κινήσεις του οφθαλμού από το ένα σημείο εστίασης στο άλλο για να βοηθήσει μαζί το 

κομμάτι του οφθαλμού σε μια πλήρη σκηνή του τι ένα άτομο παρατηρεί. Θα μπορούσε κανείς να 

υποθέσει ότι τα σημεία εστίασης και οι σακκαδικές κινήσεις μας δίνουν μια σαφή εικόνα για το τι ένα 

άτομο αντιλαμβάνεται, αλλά αυτό δεν είναι η όλη ιστορία. Οι εστιάσεις πραγματοποιούνται στην 

περιοχή του βοθρίου (αμφιβληστροειδούς) της όρασής μας, που αντιπροσωπεύει σχεδόν το ήμισυ των 

οπτικών πληροφοριών που αποστέλλονται στον εγκέφαλό μας. Αυτή η περιοχή της όρασής μας είναι 

εξαιρετικά λεπτομερής και παρέχει με πλήρη σαφήνεια για το τι ακριβώς παρατηρούμε. Η πρωτογενή 

μας προσοχή συνήθως επικεντρώνεται σε αυτό που καταχωρούμε στη περιοχή του βοθρίου της όρασής 

μας. Οι οφθαλμικοί ιχνηλάτες παρακολουθούν μόνο ό,τι είναι εγγεγραμμένο στην περιοχή του 

αμφιβληστροειδούς της όρασής ενός ατόμου. Δυστυχώς, αυτό μόνο αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 

8% του οπτικού μας πεδίου (Ευγενή προσφορά του Tobii Technology,2010).  
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Εικόνα 7: Αναπαράσταση του οπτικού πεδίου του ανθρώπου 

Το υπόλοιπο μέρος του φάσματος της όρασής μας αποτελείται από παρακεντρική και περιφερειακή 

όραση. Αυτές οι περιοχές περιβάλλουν την περιοχή του βοθρίου της όρασής μας και βοηθούν να 

αποκτήσουμε μια αίσθηση του τι συμβαίνει γύρω μας. Αυτοί οι τύποι της όρασης μας είναι σχεδόν 

σίγουρα το αποτέλεσμα τη εξέλιξης, όπου οι προγονοί μας ήταν αναγκαίο να ανησυχούν για τα πιθανά 

θηράματά τους από την άκρη του ματιού τους. Ερεθίσματα εγγεγραμμένα είτε στην παρακεντρική είτε 

στη περιφερειακή όραση τείνουν να αποτελούν θέματα που συνεπάγονται πολλή κίνηση (σκεφτείτε 

ξανά την ανθρώπινη εξέλιξη). Τα ερεθίσματα που ανιχνεύονται είναι χαμηλής ανάλυσης και μας 

αποδίδουν μόνο το γενικό χρώμα, το σχήμα και τη κίνηση ενός αντικειμένου ( Rayner,1998). [25] [26] 

Παρόλο που δεν μπορούμε να εντοπίσουμε τις λεπτομέρειες των αντικειμένων σε αυτές τις περιοχές 

της όρασής μας, ο εγκέφαλος μας είναι αρκετά καλός σχετικά με τη θεωρητικολογία για το τι θα 

μπορούσε να είναι το αντικείμενο. Αυτή είναι μια εξαιρετικά ισχυρή ικανότητα που μας δίνει τη 

δυνατότητα να σαρώσουμε( να εξετάσουμε βιαστικά) μια ιστοσελίδα και εντοπίσουμε και να 

συλλάβουμε την ουσία μέσα σε λίγα λεπτά χωρίς να διαβάσουμε προσεχτικά όλο το περιεχόμενο. Το 

μυαλό μας μπορεί να συνθέσει ένα υψηλό επίπεδο κατανόησης μιας σκηνής μέσα σε δευτερόλεπτα. 

Αυτό το συγκεκριμένο γεγονός καθιστά δύσκολη την διαδικασία ανάλυσης των στοιχείων της 

οφθαλμικής ιχνηλάτησης. Μόνο και μόνο επειδή ένας χρήστης δεν εστίασε επακριβώς μια εικόνα, αυτό 

δεν σημαίνει ότι δεν έχει επίγνωση ότι είναι εκεί. Θα μπορούσαν επίσης οι χρήστες να είναι σε θέση να 
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προσδιορίσουν τα στοιχεία μιας σελίδας χωρίς να καθηλωθούν σε αυτά για οποιοδήποτε ανιχνεύσιμο 

χρονικό διάστημα. Αυτή η μοναδική ικανότητα ιχνηλάτησης των οφθαλμών να ανιχνεύει και να 

ακολουθεί την κατεύθυνση του οφθαλμού, δεδομένου ότι εξετάζει τα ερεθίσματα, έχει εξασφαλίσει 

στους ερευνητές UX(βιωματική χρήση) μια πολύ καλύτερη κατανόηση του πώς λειτουργεί το 

ανθρώπινο οπτικό σύστημα. Ένας οφθαλμικός ιχνηλάτης μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο 

που μας παρουσιάζει μια εξαιρετικά ακριβή αναπαράσταση και κατανόηση της συμπεριφοράς της 

κίνησης των οφθαλμών ενός ατόμου. Οι τρεις ιδιότητες της θέσης, της διάρκειας και της κίνησης 

αποτελούν τη βάση για τη κατανόηση αυτή. 

2.5 Θέση 

Η θέση της καθήλωσης του βλέμματος ενός χρήστη σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή (δηλαδή ένα 

σημείο εστίασης) παρέχει την πιο βασική μονάδα ανάλυσης για την κατανόηση της οπτικής προσοχής. 

Οι εστιάσεις είναι εξαιρετικά σύντομες και συνήθως διαρκούν μεταξύ 100 και 600 χιλιοστά του 

δευτερολέπτου. Οι εστιάσεις μπορούν να αντιστοιχιστούν σε x και y συντεταγμένες σε ένα πλέγμα που 

συμβάλλει στον εντοπισμό που ο χρήστης αναζητούσε για μια δεδομένη εικόνα.  

 

Εικόνα 8: Οι εστιάσεις αντιστοιχίζονται σε x και y συντεταγμένες σε ένα πλέγμα 

Οι προκλήσεις σχετικά με τις χαρτογραφημένες εστιάσεις που θα ερμηνευθούν έγκειται στο γεγονός 

ότι, μόνο και μόνο επειδή μια εστίαση καταχωρήθηκε, αυτό δεν σημαίνει κατ΄ ανάγκη ότι ο χρήστης 

την είδε πραγματικά ή ότι καταχωρήθηκε γνωστικά στον εγκέφαλό του. Αυτό συμβαίνει συχνά με 

ορφανά σημεία εστίασης όπου το μάτι μπορεί στιγμιαία να έχει αναπαυθεί σε μια τυχαία περιοχή της 
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οθόνης, αλλά δεν την εξετάζει σκόπιμα, όπως όταν οι χρήστες ολοκληρώνουν φόρμες που απαιτούν 

δημιουργημένες απαντήσεις, όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο 5. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι χρήστες 

παρατηρούν την οθόνη, αλλά εφίσταται η προσοχή τους να είναι αλλού, και έτσι τα δεδομένα της 

ιχνηλάτησης των οφθαλμών δεν είναι χρήσιμα. Η συγκέντρωση πολλών εστιάσεων σε μια 

συγκεκριμένη περιοχή μπορεί να αποτελεί ακόμη μια απόδειξη ότι ο χρήστης σκόπιμα κοίταξε κάτι, και 

αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα ότι ο εγκέφαλος του το κατεργάστηκε. Ωστόσο, οι οφθαλμικοί 

ιχνηλάτες δεν είναι συσκευές που μπορούν να διαβάσουν το μυαλό, μπορούν να μας ενημερώσουν τι 

το πρόσωπο κοίταξε αλλά όχι το γιατί το κοίταξε. 

2.6 Πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα 

Πλεονεκτήματα  

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα που προσφέρει η τεχνολογία eye-tracking είναι ότι καταφέρνει να 

«συλλάβει» την κίνηση του οφθαλμού, η οποία είναι ταχύτατη και άλλα μέσα δεν καταφέρνουν να την 

κατακτήσουν. Επίσης, σημαντικό είναι ότι οι χρήστες δεν χρειάζεται να έχουν συγκεκριμένες γνώσεις 

ή εκπαίδευση για να συμμετέχουν σε μια έρευνα eye-tracking. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι η 

τεχνολογία μπορεί να καταγράψει αυτόματα το σημείο στο οποίο εστιάζεται το ενδιαφέρον του χρήστη. 

Και τέλος, το eye-tracking είναι πολύ χρήσιμο για τις μελέτες ευχρηστίας ώστε να γίνει κατανοητή η 

αλληλεπίδραση του χρήστη με το περιβάλλον.  

Μειονεκτήματα 

Αρχικά, σύμφωνα με τον Namahn, μπορεί η κόρη του ματιού του ατόμου που εξετάζεται να μην 

αντανακλά αρκετό φως ή ακόμα και να συμβαίνει το αντίθετο, δηλαδή η ίριδα να είναι τόσο φωτεινή 

και μην μπορεί να διακριθεί. Επίσης, η κόρη μπορεί να είναι μεγάλη ή να αποφράζεται από τις 

βλεφαρίδες και να είναι δύσκολο να παρατηρηθεί. Έπειτα κάποια άτομα μπορεί να μην μπορούν να 

εξεταστούν λόγω εξωτερικών παραγόντων όπως είναι τα γυαλιά και οι φακοί επαφής. Επίσης, μπορεί 

να προκύπτουν άλλα προβλήματα, όπως να στεγνώνουν τα μάτια του ατόμου κατά τη διάρκεια του 

πειράματος και να είναι δύσκολο να εντοπιστούν. Ένας ακόμα λόγος είναι ότι όταν μια συσκευή 

ανίχνευσης βρίσκεται σε απομακρυσμένο σημείο και το κεφάλι κινείται η συσκευή έχει μια 

καθυστέρηση ώσπου να βρει και πάλι το μάτι και έτσι προκαλείται απώλεια βαθμονόμησης. Από την 

άλλη εάν χρησιμοποιείται μια ακινητοποιητική μέθοδος υπάρχει μεγάλη περίπτωση να προκληθούν 

αρνητικά συναισθήματα στο συμμετέχοντα και η κατάσταση να είναι εντελώς αφύσικη. Τέλος πολύ 

δύσκολη τακτική είναι η ενσωμάτωση των δεδομένων σε παραδοσιακές μεθόδους, παρακολούθησης 

και συνέντευξης, με τα δεδομένα από συσκευές ανίχνευσης οφθαλμού. Οι αρνητικές συνέπειες των 

παραπάνω περιορισμών είναι αρχικά ότι περιορίζοντας το δείγμα επηρεάζεται η αντιπροσωπευτικότητα 

του. Επίσης το χαμηλό ποσοστό χρήσιμων δεδομένων οδηγεί σε σπατάλη χρόνου και χρήματος, λόγω 

απαράδεκτων δεδομένων 
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2.7 Παραδείγματα χρήσης eye tracking 

Από τις οθόνες και τους φορητούς υπολογιστές έως τα smartphones και τα ακουστικά VR, λαμβάνοντας 

υπόψιν ότι η τεχνολογία παρακολούθησης των ματιών εντοπίζεται σιγά-σιγά σε όλο και περισσότερες 

συσκευές, υπάρχουν μερικές βασικές περιοχές που επηρεάζονται πάρα πολύ από την τεχνολογία που 

μετράει και ανταποκρίνεται στην κίνηση του ανθρώπινου ματιού. 

• Νευρολογία: Στη νευρολογία το Eye-tracking βοηθάει στη χαρτογράφηση του εγκεφάλου και 

ερευνά τη συγκέντρωση του. Κατά τη διάρκεια της εστίασης κάποια νεύρα κουβαλούν 

σακκαδικά περιστατικά ενώ άλλα νεύρα κωδικοποιούν λεπτομέρειες της εικόνας, που έχουν 

μπροστά στον αμφιβληστροειδή. Η κίνηση του ματιού και η χαρτογράφηση του μυαλού 

χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση των σημείων εστίασης. 

• Ψυχολογία: Η κατανόηση του χρόνου και του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι κινούνται, είναι 

απαραίτητη για την κατανόηση της κατανομής της προσοχής. Η παρακολούθηση των 

οφθαλμών χρησιμοποιείται ευρέως σε ψυχολογικές εξετάσεις όπως το τεστ συσχέτισης  και σε 

πολλές τεχνικές συγκέντρωσης προσοχής. 

• Υγεία: Η παρακολούθηση του βλέμματος ενός ατόμου μπορεί επίσης να είναι σημαντική σε 

ιατρικά αποτελέσματα. Μελέτες δείχνουν την προγνωστική δύναμη της παρακολούθησης των 

ματιών στη διάγνωση αυτισμού, καθώς και άλλων νευρολογικών διαταραχών. Οι μελλοντικές 

χρήσεις μπορεί να φανούν αποδοτικές στην περίθαλψη και τη φροντίδα των ασθενών. 

 

Εικόνα 9: Οθόνη για άτομα με είδικες Ανάγκες 

 

• Προσομοίωση Πτήσης : Η πολεμική αεροπορία χρησιμοποιεί την οφθαλμική ιχνηλάτηση για 

την προσομοίωση πτήσεων για τους  άπειρους πιλότους της, βοηθώντας τους με αυτόν τον 

τρόπο να κατανοήσουν τις κινήσεις αλλά και να εντοπίσουν τις αντιδράσεις τους κατά τις 

δύσκολες περιπτώσεις πτήσεων. Επιπλέον, αποτελεί κύριο παράγοντα για την υποβοήθηση των 

πιλότων στο χειρισμό των οπλικών συστημάτων. 
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• Διαφήμιση: Ένας από τους πάγιους στόχους της διαφήμισης είναι η ακριβής και αντικειμενική 

καταγραφή του πού κοιτάζει ο καταναλωτής, τι τραβάει ή διασπάει την προσοχή του και για 

ποιο λόγο. Η γνώση του πού βλέπουν οι πελάτες και οι χρήστες μπορεί να είναι ανεκτίμητη 

τόσο για online όσο και για τηλεοπτική και έντυπη διαφήμιση. Οι συσκευές παρακολούθησης 

ματιών σε οθόνες και περίπτερα μπορούν να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό 

των χρηστών που βλέπουν τα βασικά μηνύματα και τις συνιστώσες των διαφημίσεων, ενώ τα 

κινητά εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μετρήσουν την αντίδραση των πελατών 

στην εκτύπωση υλικού, αφισών και πακέτων προϊόντων. Η τεχνολογία eye tracking δίνει σαφείς 

απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα και μας επιτρέπει για πρώτη φορά να αποτυπώσουμε τις 

αντιδράσεις του καταναλωτή σε πραγματικό χρόνο. 

 

 

Εικόνα 10: Περιοχές εστίασης ανθρώπινου βλέμματος σε μία ιστοσελίδα 

• Virtual reality: Η χρήση της τεχνολογίας εντοπισμού ματιού θα επιτρέψει στους μηχανισμούς 

VR να εξαλείψουν τις τρέχουσες παραμορφώσεις των γραφικών που προκαλούνται από το 

γεγονός ότι δεν είναι σε θέση να υπολογίσει την κατεύθυνση του βλέμματος. 

Επιπλέον, η παρακολούθηση των ματιών είναι ένα βασικό στοιχείο στη φωνητική απόδοση. Η 

τεχνική που διαθέτει περισσότερους πόρους στην περιοχή κάτω από το άμεσο βλέμμα του 

χρήστη, καθιστά το υπόλοιπο πλαίσιο σε χαμηλότερη ποιότητα. Η εξοικονόμηση στη μνήμη 

και στους πόρους είναι τεράστια και θα μπορούσε να επιτρέψει στους κατασκευαστές και τους 

προγραμματιστές να δημιουργήσουν ρεαλιστικά γραφικά ποιότητας με πολύ λιγότερη ισχύ 

επεξεργασίας. 

Το Fove, ένα έργο που χρηματοδοτείται από Kickstarter, είναι το πρώτο ακουστικό VR που 

έχει ενσωματωμένη παρακολούθηση των ματιών. Τα Google και Oculus εργάζονται επίσης για 

την ενσωμάτωση της παρακολούθησης των ματιών στην επόμενη σειρά προϊόντων VR. Η 

εταιρεία παρακολούθησης οφθαλμών SMI συνεργάζεται με τους κατασκευαστές VR για να 

φέρει την τεχνολογία σε αυτόνομα HMDs VR και υποδοχές smartphone. 
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2.8 Εφαρμογές gaze interaction  

2.8.1 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 εμβύθισης 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  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. 
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Εικόνα 11: Άνθρωπος που φοράει γυαλιά εικονικής πραγματικότητας 

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 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. 

 

Εικόνα 12: Κατηγοριοποίηση εφαρμογών καταδίωξης ματιού 

 

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 τις 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 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.  
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2.8.2 Μελέτες ευχρηστίας με καταδίωξη του 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 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 13: Gaze heat map 

 

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 και αλλού. Τα δεδομένα που λαμβάνονται αναλύονται και παρουσιάζονται γραφικά 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. 

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 et al. (2007) στην εργασία τους σύγκριναν δύο μεθόδους αξιολόγησης της εμπειρίας του 

χρήστη, ενώ κατά την διάρκεια τους συλλέγονταν δεδομένα από την καταδίωξη ματιού. [11] Η πρώτη 

μέθοδος αξιοποίησε το πρωτόκολλο εξωτερίκευσης σκέψης (thinking aloud) κατά την διάρκεια μιας 
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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. 

2.8.3 Μετρικές που χρησιμοποιούνται στη καταδίωξη του 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 (2003) 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 [12]. 

• “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 
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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. 

2.8.4 Διεπαφές χρήστη με είσοδο δεδομένων (πλοήγησης) 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». 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. 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 . 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 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. 
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Στην έρευνα που έγινε από τους Ware και Mikaelian  (1987)  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 όπως φαίνεται και 

παρακάτω. 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. [7] 

[14] 

 

Εικόνα 14: 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 ε 

 

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 15: 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. 

 

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) 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 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 
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αυθαίρετος και δεν υποστηρίζεται από εργαστηριακά δεδομένα και θα έπρεπε να έχει αιτιολογηθεί 

καλύτερα από τους συγγραφείς [15]. 

Σε μια ενδιαφέρουσα μελέτη  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 16: 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 

κάθε διαφορετικό χρήστη θα πρέπει να γίνεται ρύθμιση του μηχανισμού καταδίωξης ματιού. Επίσης 
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δεν είναι όλοι οι χρήστες «συμβατοί» με τις συσκευές παρακολούθησης βλέμματος για λόγους 

φυσιολογίας του ματιού και θα υπάρχουν προβλήματα χρήσης. 

2.9 Μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της 

ευχρηστίας 

Υπάρχουν γενικά τρεις τύποι μεθόδων αξιολόγησης ευχρηστίας: Δοκιμή, Έλεγχος και Έρευνα  [27] 

[28] [29] [30]. 

2.9.1 Δοκιμή 

Στην προσέγγιση Δοκιμή ευχρηστίας, οι αντιπροσωπευτικοί χρήστες εργάζονται σε τυπικές εργασίες 

χρησιμοποιώντας το σύστημα (ή το πρωτότυπο) και οι αξιολογητές χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα 

για να δουν πώς το περιβάλλον εργασίας χρήστη υποστηρίζει τους χρήστες να εκτελούν τις εργασίες 

τους. Οι μέθοδοι δοκιμής περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

• Μέθοδος εκμάθησης 

Αυτή η τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δοκιμή χρηστικότητας, όπου οι συμμετέχοντες 

επιτρέπεται να υποβάλλουν ερωτήσεις σχετικά με το σύστημα ενός εμπειρογνώμονα που θα 

απαντήσει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του. Συνήθως ο εξεταστής χρησιμεύει ως προπονητής. 

Μια παραλλαγή της μεθόδου περιλαμβάνει έναν ξεχωριστό έμπειρο χρήστη που λειτουργεί ως 

προπονητής, ενώ ο εξεταστής παρατηρεί τόσο την αλληλεπίδραση μεταξύ του συμμετέχοντα και 

του υπολογιστή, όσο και την αλληλεπίδραση μεταξύ του συμμετέχοντος και του προπονητή. 

Ο σκοπός αυτής της τεχνικής είναι να ανακαλύψει τις ανάγκες πληροφοριών των χρηστών 

προκειμένου να παρέχει καλύτερη εκπαίδευση και τεκμηρίωση, καθώς και ενδεχομένως να 

επανασχεδιάσει τη διεπαφή για να αποφευχθεί η ανάγκη για ερωτήσεις. Όταν ένας ειδικός χρήστης 

χρησιμοποιείται ως προπονητής, το διανοητικό μοντέλο του ειδικού χρήστη του συστήματος μπορεί 

επίσης να αναλυθεί από τον υπεύθυνο δοκιμών. 

Ο ελεγκτής μπορεί επίσης να ελέγξει τις απαντήσεις σε ορισμένες προκαθορισμένες πληροφορίες. 

Σε μια εκτεταμένη σειρά πειραμάτων, μπορεί κανείς να διαφοροποιήσει τις απαντήσεις του 

προπονητή για να μάθει ποιοι τύποι απαντήσεων βοήθησαν περισσότερο τους χρήστες. Αυτό όμως 

απαιτεί εξειδικευμένους και προσεκτικούς προπονητές, καθώς πρέπει να συνθέσουν απαντήσεις εν 

συντομία σε απρόβλεπτες ερωτήσεις χρηστών. 

• Εκμάθηση συν-ανακάλυψης 

Κατά τη διάρκεια μιας δοκιμής ευχρηστίας, δύο χρήστες δοκιμών προσπαθούν να εκτελέσουν 

εργασίες μαζί, ενώ είναι υπό την επιτήρηση του εμπειρογνώμονα. Πρόκειται να βοηθήσουν ο ένας 

τον άλλον με τον ίδιο τρόπο όπως θα έκαναν εάν συνεργάζονταν για να επιτύχουν έναν κοινό στόχο 

χρησιμοποιώντας το προϊόν. Εξηγούν ο ένας στον άλλον τι σκέφτονται κατά την εργασία τους. Σε 

σύγκριση με το πρωτόκολλο που σκέφτεται δυνατά, αυτή η τεχνική καθιστά πιο φυσικό για τους 
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χρήστες του τεστ να εκφράσουν τις σκέψεις τους κατά τη διάρκεια του τεστ. Αυτή η τεχνική μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί στα ακόλουθα στάδια ανάπτυξης: σχεδιασμός, κωδικός, δοκιμή και ανάπτυξη. 

Η διαδικασία με την οποία γίνεται αυτό είναι η εξής: σύζευξη των δοκιμαστικών χρηστών σε ομάδες 

των δύο. Είναι προτιμότερο να συνδέσετε δύο χρήστες που γνωρίζουν ο ένας τον άλλον σε μια 

ομάδα, ώστε να μην αισθάνονται άβολα να συνεργάζονται. Παρέχετε στους δοκιμαστικούς χρήστες 

το προϊόν που πρόκειται να δοκιμαστεί (ή ένα πρωτότυπο της διεπαφής του) και ένα σενάριο 

εργασιών προς εκτέλεση. Ζητήστε τους να εκτελέσουν τις εργασίες χρησιμοποιώντας το προϊόν και 

εξηγήστε τι σκέφτονται ενώ εργάζονται με τη διεπαφή του προϊόντος. Ζητήστε τους να βοηθήσουν 

ο ένας τον άλλον με τον ίδιο τρόπο που θα έκαναν εάν συνεργάζονταν για να επιτύχουν έναν κοινό 

στόχο χρησιμοποιώντας το προϊόν. 

• Αξιολόγηση επίδοσης 

Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται για τη λήψη ποσοτικών δεδομένων σχετικά με την απόδοση των 

συμμετεχόντων στις δοκιμές όταν εκτελούν τις εργασίες κατά τη διάρκεια της δοκιμής ευχρηστίας. 

Αυτό θα απαγορεύσει γενικά μια αλληλεπίδραση μεταξύ του συμμετέχοντα και του υπεύθυνου 

δοκιμών κατά τη διάρκεια της δοκιμής που θα επηρεάσει τα ποσοτικά δεδομένα απόδοσης. Θα 

πρέπει να διεξάγεται σε ένα επίσημο εργαστήριο ευχρηστίας, έτσι ώστε τα δεδομένα να μπορούν 

να συλλέγονται με ακρίβεια και να ελαχιστοποιείται η πιθανή απρόσμενη παρεμβολή. Τα ποσοτικά 

δεδομένα είναι πιο χρήσιμα για τη διεξαγωγή συγκριτικών δοκιμών ή δοκιμών σε προκαθορισμένα 

σημεία αναφοράς. Για να αποκτήσετε αξιόπιστα αποτελέσματα, χρειάζονται τουλάχιστον 5 

συμμετέχοντες χρήστη, ενώ 8 ή περισσότεροι συμμετέχοντες θα ήταν πιο επιθυμητοί. Η τεχνική 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με αναδρομικές δοκιμές, συνεντεύξεις μετά το τεστ ή 

ερωτηματολόγια, έτσι ώστε να λαμβάνονται τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά δεδομένα. Η τεχνική 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα ακόλουθα στάδια ανάπτυξης: κωδικός, δοκιμή και ανάπτυξη. 

• Πρωτόκολλο ερωτήσεων 

Κατά τη διάρκεια ενός τεστ ευχρηστίας, εκτός από το να αφήσουν τους χρήστες του τεστ να 

εκφράσουν τις σκέψεις τους όπως στο πρωτόκολλο «ανοιχτής σκέψης» (thinking aloud protocol), 

οι χρήστες τους προτρέπουν να θέσουν απευθείας ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν, προκειμένου να 

κατανοήσουν το διανοητικό μοντέλο του συστήματος και των εργασιών, και πού έχουν πρόβλημα 

στην κατανόηση και χρήση του συστήματος. Αυτός είναι ένας πιο φυσικός τρόπος από ότι η 

μέθοδος «ανοιχτής σκέψης» για να επιτρέψει στον χρήστη που κάνει την δοκιμή να εκφράσει τις 

σκέψεις του. 

Η διαδικασία με την οποία θα εφαρμοστεί αυτό το πρωτόκολλο είναι η εξής: 

Παροχή στους δοκιμαστικούς χρήστες μαζί με το προϊόν που θα δοκιμαστούν (ή ένα πρωτότυπο 

της διεπαφής του) και ένα σύνολο εργασιών προς εκτέλεση. Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να 

εκτελέσουν τις εργασίες χρησιμοποιώντας το προϊόν και εξηγήστε τι σκέφτονται ενώ εργάζονται 

με τη διεπαφή του προϊόντος. Επίσης, ρωτήστε τους καίριες και άμεσες ερωτήσεις σχετικά με το 

προϊόν. για παράδειγμα, "Πώς θα στέλνατε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;" Η 

ανταπόκρισή τους, είτε όσον αφορά το προϊόν που δοκιμάζεται είτε σε άλλα προϊόντα από την 

προηγούμενη εμπειρία τους, θα παράσχει πληροφορίες για το διανοητικό μοντέλο του προϊόντος. 
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• Απομακρυσμένη δοκιμή 

Ο έλεγχος απομακρυσμένης ευχρηστίας χρησιμοποιείται όταν οι δοκιμαστές διαχωρίζονται στο 

διάστημα ή / και στον χρόνο από τους συμμετέχοντες. Αυτό σημαίνει ότι οι υπεύθυνοι δοκιμής δεν 

μπορούν να παρατηρήσουν τη διαδικασία δοκιμής απευθείας και ότι οι συμμετέχοντες συνήθως δεν 

βρίσκονται σε επίσημο εργαστήριο ευχρηστίας. Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι απομακρυσμένων 

δοκιμών. Το ένα είναι ταυτόχρονο αλλά διαφορετικό μέρος, όπου ο ελεγκτής μπορεί να 

παρατηρήσει την οθόνη του δοκιμαστικού χρήστη μέσω δικτύου υπολογιστών και μπορεί να είναι 

σε θέση να ακούσει τι λέει ο δοκιμαστικός χρήστης κατά τη διάρκεια της δοκιμής μέσω τηλεφώνου. 

Ένα άλλο είναι η δοκιμή διαφορετικού χρόνου σε διαφορετικά μέρη, όπως περιοδικές συνεδρίες, 

όπου η δοκιμαστική περίοδος του χρήστη καθοδηγείται και καταγράφεται μέσω ενός ειδικού 

λογισμικού καθώς και πρόσθετος κώδικας που προστίθεται στο σύστημα που δοκιμάζεται. 

• Αναδρομική δοκιμή 

Εάν έχει δημιουργηθεί μια βιντεοκασέτα από μια συνεδρία δοκιμής ευχρηστίας, οι υπεύθυνοι 

δοκιμών μπορούν να συλλέξουν περισσότερες πληροφορίες εξετάζοντας τη βιντεοκασέτα μαζί με 

τους συμμετέχοντες χρήστες και ρωτώντας τους ερωτήσεις σχετικά με τη συμπεριφορά τους κατά 

τη διάρκεια της δοκιμής. Επομένως, αυτή η τεχνική θα πρέπει να χρησιμοποιείται μαζί με άλλες 

τεχνικές, ειδικά εκείνες όπου η αλληλεπίδραση μεταξύ των ελεγκτών και των συμμετεχόντων είναι 

περιορισμένη. Αλλά η χρήση αυτής της τεχνικής σημαίνει ότι κάθε δοκιμή διαρκεί τουλάχιστον δύο 

φορές περισσότερο. Μια άλλη προφανής απαίτηση για τη χρήση αυτής της τεχνικής είναι ότι η 

αλληλεπίδραση του χρήστη με τον υπολογιστή πρέπει να καταγραφεί και να αναπαραχθεί. 

• Μέθοδος σκίασης 

Κατά τη διάρκεια ενός τεστ ευχρηστίας, ο υπεύθυνος δοκιμών έχει έναν έμπειρο χρήστη (στον 

τομέα εργασιών) να καθίσει δίπλα του και να εξηγήσει τη συμπεριφορά του δοκιμαστικού χρήστη 

στον υπεύθυνο δοκιμών. Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται όταν δεν είναι κατάλληλο για τον 

δοκιμαστικό χρήστη να σκέφτεται δυνατά ή να μιλά με τον υπεύθυνο δοκιμών ενώ εργάζεται στις 

εργασίες. 

• Μέθοδος διδασκαλίας 

Κατά τη διάρκεια μιας δοκιμής ευχρηστίας, αφήστε τους χρήστες δοκιμών να αλληλεπιδράσουν 

πρώτα με το σύστημα, έτσι ώστε να εξοικειωθούν με αυτό και να αποκτήσουν κάποια εμπειρία στην 

εκτέλεση εργασιών χρησιμοποιώντας το σύστημα. Στη συνέχεια, εισαγάγετε έναν αφελές χρήστη 

σε κάθε δοκιμαστικό χρήστη. Οι χρήστες αρχάριων ενημερώνονται από τον υπεύθυνο δοκιμών για 

να περιορίσουν την ενεργή συμμετοχή τους και να μην γίνουν ενεργά επιλυτές προβλημάτων. Κάθε 

χρήστης δοκιμής καλείται να εξηγήσει στον αρχάριο πώς λειτουργεί το σύστημα και να του δείξει 

ένα σύνολο προκαθορισμένων εργασιών. Αυτή η τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα 

ακόλουθα στάδια ανάπτυξης: σχεδιασμός, κωδικός, δοκιμή και ανάπτυξη. 

• Πρωτόκολλο σκέψης 

Κατά τη διάρκεια ενός τεστ ευχρηστίας, οι χρήστες των δοκιμών καλούνται να εκφράσουν τις 

σκέψεις, τα συναισθήματα και τις απόψεις τους, ενώ αλληλεπιδρούν με το σύστημα. Είναι πολύ 
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χρήσιμο για την καταγραφή ενός ευρέος φάσματος γνωστικών δραστηριοτήτων. Δύο παραλλαγές 

της τεχνικής πρωτοκόλλου σκέψης-δυνατά είναι: 

➢ Κρίσιμη απόκριση Αυτό απαιτεί από τον χρήστη να είναι φωνητικός μόνο κατά την 

εκτέλεση ορισμένων προκαθορισμένων δευτερευόντων εργασιών. 

➢ Περιοδική αναφορά Χρησιμοποιείται όταν η εργασία είναι πολύπλοκη και δυσκολεύει 

τους χρήστες να σκέφτονται δυνατά κατά την εκτέλεση της εργασίας ταυτόχρονα. Ο 

χρήστης, επομένως, εκφράζει λεκτικά σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα και 

περιγράφει τι προσπαθεί επί του παρόντος να επιτύχει. Το μήκος του διαστήματος 

εξαρτάται από την πολυπλοκότητα της εργασίας. Αυτή η τεχνική είναι πολύ χρονοβόρα, 

επομένως συνιστάται για υποδιαιρέσεις μιας εργασίας. 

 

2.9.2 Επιθεώρηση-έλεγχος 

Στην προσέγγιση Επιθεώρησης ευχρηστίας, οι ειδικοί - και μερικές φορές οι προγραμματιστές 

λογισμικού, οι χρήστες και άλλοι επαγγελματίες - εξετάζουν πτυχές που σχετίζονται με τη ευχρηστία 

μιας διεπαφής χρήστη. Οι μέθοδοι επιθεώρησης που χρησιμοποιούνται συνήθως είναι: 

• Γνωστικές περιηγήσεις 

Η γνωστική καθοδήγηση περιλαμβάνει έναν ή μια ομάδα αξιολογητών που επιθεωρούν μια διεπαφή 

χρήστη μέσω μιας σειράς εργασιών και αξιολογούν την κατανόηση και την ευκολία της μάθησης. 

Το περιβάλλον εργασίας χρήστη παρουσιάζεται συχνά με τη μορφή ενός πρωτοτύπου εργασίας, 

αλλά μπορεί επίσης να είναι μια πλήρως ανεπτυγμένη διεπαφή. Η εισαγωγή στην περιήγηση 

περιλαμβάνει επίσης το προφίλ χρήστη, ειδικά τις γνώσεις των χρηστών για τον τομέα εργασιών 

και τη διεπαφή, καθώς και τις περιπτώσεις εργασίας. Οι αξιολογητές μπορεί να περιλαμβάνουν 

μηχανικούς ανθρώπινου παράγοντα, προγραμματιστές λογισμικού ή άτομα από μάρκετινγκ, 

τεκμηρίωση κ.λπ. Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται καλύτερα στο στάδιο της ανάπτυξης. Αλλά 

μπορεί επίσης να εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια του σταδίου κώδικα, δοκιμής και ανάπτυξης. 

• Επιθεώρηση χαρακτηριστικών 

Αυτή η τεχνική επιθεώρησης, επικεντρώνεται στο σύνολο χαρακτηριστικών ενός προϊόντος. Οι 

επιθεωρητές συνήθως λαμβάνουν περιπτώσεις χρήσης με το τελικό αποτέλεσμα να λαμβάνεται από 

τη χρήση του προϊόντος. Κάθε χαρακτηριστικό αναλύεται για τη διαθεσιμότητα, την κατανόησή 

του και άλλες πτυχές της ευχρηστίας. Για παράδειγμα, ένα κοινό σενάριο χρήστη για τη χρήση ενός 

επεξεργαστή κειμένου είναι η παραγωγή ενός γράμματος. Οι δυνατότητες που θα χρησιμοποιηθούν 

περιλαμβάνουν την εισαγωγή κειμένου, τη μορφοποίηση κειμένου, τον ορθογραφικό έλεγχο, την 

αποθήκευση του κειμένου σε ένα αρχείο και την εκτύπωση της επιστολής. Κάθε σύνολο 

χαρακτηριστικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή της απαιτούμενης εξόδου (ένα γράμμα) 

αναλύεται για τη διαθεσιμότητα, την κατανόησή του και τη γενική ευχρηστία του. 

• Ευρετική αξιολόγηση 
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Με τον όρο ευρετικός εννοούμε μια κατευθυντήρια γραμμή ή μια γενική αρχή ή κανόνας που μπορεί 

να καθοδηγήσει μια απόφαση σχεδιασμού ή να χρησιμοποιηθεί για την κριτική μιας απόφασης που 

έχει ήδη ληφθεί. Η ευρετική αξιολόγηση, που αναπτύχθηκε από τους Jakob Nielsen και Rolf Molich 

1993), είναι μια μέθοδος για τη δομή της κριτικής ενός συστήματος χρησιμοποιώντας ένα σύνολο 

σχετικά απλών και γενικών ευρετικών. 

Η γενική ιδέα πίσω από την ευρετική αξιολόγηση είναι ότι αρκετοί αξιολογητές αξιολογούν 

ανεξάρτητα ένα σύστημα για να παρουσιάσουν πιθανά προβλήματα ευχρηστίας. Είναι σημαντικό 

να υπάρχουν αρκετοί από αυτούς τους αξιολογητές και οι αξιολογήσεις να γίνονται ανεξάρτητα. Η 

εμπειρία του Nielsen (1994) δείχνει ότι περίπου 5 αξιολογητές οδηγούν συνήθως στο 75% των 

συνολικών προβλημάτων ευχρηστίας που ανακαλύπτονται. 

Η ευρετική αξιολόγηση χρησιμοποιείται καλύτερα ως τεχνική αξιολόγησης χρόνου σχεδιασμού, 

επειδή είναι πιο εύκολο να διορθώσετε πολλά προβλήματα ευχρηστίας που προκύπτουν. Αλλά το 

μόνο που απαιτείται πραγματικά για να γίνει η αξιολόγηση είναι ένα είδος τεχνουργήματος που 

περιγράφει το σύστημα και αυτό μπορεί να κυμαίνεται από ένα σύνολο γραφικών αναπαραστάσεων 

που δίνουν μια γρήγορη επισκόπηση του συστήματος έως ένα πλήρως λειτουργικό σύστημα που 

χρησιμοποιείται στο πεδίο. 

• Πλουραλιστική περιήγηση 

Στο στάδιο του σχεδιασμού, όταν το πρωτότυπο είναι διαθέσιμο, μια ομάδα χρηστών, 

προγραμματιστών και μηχανικοί ανθρώπινων παραγόντων συναντιούνται για να περάσουν από ένα 

σύνολο εργασιών, συζητώντας και αξιολογώντας την ευχρηστία ενός συστήματος. Οι ομαδικές 

περιηγήσεις έχουν το πλεονέκτημα να παρέχουν ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων και προοπτικών για 

τα προβλήματα ευχρηστίας. Όπως με κάθε επιθεώρηση, όσο περισσότερα άτομα αναζητούν 

προβλήματα, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα εύρεσης προβλημάτων. Επίσης, η 

αλληλεπίδραση μεταξύ της ομάδας κατά τη διάρκεια της περιήγησης βοηθά στην ταχύτερη επίλυση 

προβλημάτων ευχρηστίας. 

• Επιθεώρηση βάσει προοπτικής 

Η επιθεώρηση ήταν μια σημαντική προσέγγιση για την επίτευξη ευχρηστίας, μαζί με άλλες 

προσεγγίσεις, όπως δοκιμή ευχρηστίας και χρήση οδηγιών κατά το σχεδιασμό διεπαφών χρήστη. 

Έλεγχος ευχρηστίας έχει υιοθετηθεί από πολλούς οργανισμούς, παρά το γεγονός ότι η 

αποτελεσματικότητα των τρεχουσών τεχνικών επιθεώρησης ευχρηστίας έχει ακόμη πολλά για να 

είναι επιθυμητή. 

Στόχος είναι να επινοήσουμε μια τεχνική επιθεώρησης ευχρηστίας ελέγχοντας από μια 

συγκεκριμένη προοπτική κάθε φορά, για να κατανοήσουμε τη σκοπιμότητα, την 

αποτελεσματικότητα και το εύρος της επιθεώρησης ευχρηστίας βάσει προοπτικής. 

Πιστεύουμε ότι με την εφαρμογή ορισμένων από τα αποτελέσματα από την έρευνα επιθεώρησης 

λογισμικού έως τον έλεγχο χρηστικότητας, μπορεί να επιτευχθεί μια πιο αποτελεσματική τεχνική 

επιθεώρησης ευχρηστίας. 
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❖ ΕΡΕΥΝΑ 

Εδώ, οι αξιολογητές ευχρηστίας λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις, τις 

αντιπάθειες, τις ανάγκες και την κατανόηση του συστήματος, μιλώντας μαζί τους, παρατηρώντας 

τους ότι χρησιμοποιούν το σύστημα σε πραγματική εργασία (όχι για σκοπούς δοκιμής ευχρηστίας) 

ή αφήνοντάς τους να απαντήσουν σε ερωτήσεις προφορικά ή σε γραπτή μορφή. Οι μέθοδοι έρευνας 

περιλαμβάνουν: 

• Παρατήρηση πεδίου 

Οι μηχανικοί ανθρώπινων παραγόντων πηγαίνουν στο χώρο εργασίας των αντιπροσωπευτικών 

χρηστών και τους παρατηρούν να εργάζονται, για να κατανοήσουν πώς χρησιμοποιούν οι χρήστες 

το σύστημα για να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους και τι είδους διανοητικού μοντέλου έχουν οι 

χρήστες σχετικά με το σύστημα. Αυτή η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα στάδια δοκιμής και 

ανάπτυξης της ανάπτυξης του προϊόντος. 

• Ομάδες εστίασης 

Πρόκειται για μια τεχνική συλλογής δεδομένων όπου περίπου 6 έως 9 χρήστες συγκεντρώνονται 

για να συζητήσουν θέματα που σχετίζονται με το σύστημα. Ένας μηχανικός ανθρώπινων 

παραγόντων παίζει το ρόλο ενός συντονιστή, ο οποίος πρέπει να προετοιμάσει τον κατάλογο των 

θεμάτων που θα συζητηθούν εκ των προτέρων και να επιδιώξει να συγκεντρώσει τις απαραίτητες 

πληροφορίες από τη συζήτηση. Αυτό μπορεί να συλλάβει αυθόρμητες αντιδράσεις και ιδέες 

χρηστών που εξελίσσονται στη διαδικασία δυναμικής ομάδας. 

 

 

Εικόνα 17: Ομάδες εστίασης (Focus Groups) 
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• Συνεντεύξεις 

Σε αυτήν την τεχνική, οι μηχανικοί ανθρώπινων παραγόντων διατυπώνουν ερωτήσεις σχετικά με 

το προϊόν με βάση το είδος των θεμάτων που ενδιαφέρουν. Στη συνέχεια, παίρνουν συνέντευξη από 

εκπροσώπους των χρηστών για να τους υποβάλουν αυτές τις ερωτήσεις προκειμένου να συλλέξουν 

τις επιθυμητές πληροφορίες. Είναι καλό στη λήψη λεπτομερών πληροφοριών καθώς και 

πληροφοριών που μπορούν να ληφθούν μόνο από τη διαδραστική διαδικασία μεταξύ του ερευνητή 

και του χρήστη. 

 

Εικόνα 18: Προσωπικές συνεντεύξεις (Individual Interviews) 

 

• Πραγματική χρήση καταγραφής 

Η καταγραφή συνεπάγεται ότι ο υπολογιστής συλλέγει αυτόματα στατιστικές σχετικά με τη 

λεπτομερή χρήση του συστήματος. Είναι χρήσιμο επειδή δείχνει πώς οι χρήστες εκτελούν την 

πραγματική εργασία τους και επειδή είναι εύκολο να συλλέγονται αυτόματα δεδομένα από μεγάλο 

αριθμό χρηστών που εργάζονται υπό διαφορετικές συνθήκες. Συνήθως, ένα αρχείο καταγραφής 

διεπαφής θα περιέχει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη συχνότητα με την οποία κάθε χρήστης έχει 

χρησιμοποιήσει κάθε δυνατότητα στο πρόγραμμα και τη συχνότητα με την οποία έχουν εμφανιστεί 

διάφορα γεγονότα ενδιαφέροντος (όπως μηνύματα σφάλματος). Στατιστικά στοιχεία που δείχνουν 

τη συχνότητα χρήσης εντολών και άλλων χαρακτηριστικών του συστήματος μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τη βελτιστοποίηση των συχνά χρησιμοποιούμενων χαρακτηριστικών και για 

τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών που σπάνια χρησιμοποιούνται ή δεν χρησιμοποιούνται. 

Στατιστικά στοιχεία που δείχνουν τη συχνότητα διαφόρων καταστάσεων σφαλμάτων και τη χρήση 

της ηλεκτρονικής βοήθειας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της ευχρηστίας των 

μελλοντικών εκδόσεων του συστήματος με τον επανασχεδιασμό των χαρακτηριστικών που 

προκαλούν τα περισσότερα σφάλματα και την περισσότερη πρόσβαση για ηλεκτρονική βοήθεια. 
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Αυτή η τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα στάδια δοκιμής ή ανάπτυξης της ανάπτυξης 

λογισμικού. 

• Προληπτική μελέτη πεδίου 

Πριν από το σχεδιασμό ενός συστήματος, προκειμένου να κατανοήσουν τους χρήστες, τις εργασίες 

τους και το εργασιακό τους περιβάλλον, οι μηχανικοί ανθρώπινων παραγόντων πηγαίνουν στο χώρο 

εργασίας των αντιπροσωπευτικών χρηστών και μιλούν μαζί τους, τους παρατηρούν να εργάζονται 

και τους υποβάλλουν ερωτήσεις, για να κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά των χρηστών, ροή 

εργασίας, τα χαρακτηριστικά του συστήματος που χρειάζονται, κ.λπ. Αυτή η τεχνική θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του απαιτούμενου ή πρώιμου σταδίου σχεδιασμού της ανάπτυξης 

λογισμικού. Αυτό θα πρέπει να είναι το πρώτο βήμα εργασίας χρηστικότητας για ένα έργο. 

• Ανάλυση εργασιών (Task Analysis)  

Η μέθοδος ανάλυση εργασιών έχει ως στόχο την εκμάθηση των στόχων των χρηστών στο 

συγκεκριμένο site που εξετάζεται. Επίσης έχει ως στόχο την εκμάθηση των συγκεκριμένων 

βημάτων που κάνουν οι χρήστες ώστε να ολοκληρώσουν μια εργασία και τι κάνουν με σκοπό την 

ολοκλήρωση. Η μέθοδος επικεντρώνεται στην κατανόηση των στόχων των χρηστών, τι κάνουν για 

την επίτευξη των στόχων τους, ποια προσωπικά, κοινωνικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά οι 

χρήστες φέρουν μέσα από το φυσικό τους περιβάλλον, πως χρησιμοποιούν προηγούμενες γνώσεις 

και εμπειρίες σε σχέση με το έργο.  

• Eye-tracking  

Το Eye-Tracking αποτελεί τη διαδικασία της καταγραφής των οφθαλμικών κινήσεων με τη χρήση 

ενός ανιχνευτή. Ο ανιχνευτής εντοπίζει δύο χαρακτηριστικά του οφθαλμού: την κερατοειδή 

αντανάκλαση και την κόρη του οφθαλμού. Η μέθοδος eye-tracking θα μελετηθεί στην παρούσα 

διπλωματική εργασία εκτενέστερα. 
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Εικόνα 19: Eye-tracking 

2.10 Ιστορική αναδρομή 

Στην αρχή η μελέτη του eye tracking ήταν αμφίβολη επειδή τα μέσα της έρευνας ήταν υποκειμενικά 

αλλά αργότερα με την εφεύρεση των κατάλληλων μηχανημάτων, η κίνηση του ματιού άρχισε να 

καταγράφεται. Στο τέλος του 19ου αιώνα η έρευνα ήταν θεωρητική, όμως πίστευαν πως πρέπει να 

υπάρξει μια ακριβής μέθοδος [5]. Οι οπτικές προτιμήσεις και οι ψευδαισθήσεις ανάγονταν στη κίνηση 

του ματιού αλλά δεν υπήρχαν δεδομένα να το υποστηρίξουν.  

Ο Javal το 1879 χρησιμοποίησε καθρέπτες να καταγράψει τις κινήσεις ενός υποκειμένου, ενώ εκείνο 

διάβαζε, και πρώτος κατέγραψε τα αντανακλαστικά του ματιού. Όποτε ο κερατοειδής κινούταν το 

μικρόφωνο πάνω στο βλέφαρο και καταγράφονταν η κίνηση. Μια εκτίμηση των κινήσεων μπορούσε 

να γίνει με το να δημιουργήσουν ένα είδωλο στο μάτι του υποκειμένου και μετά να καταγράφουν την 

τοποθεσία του ενώ το υποκείμενο διάβαζε. Στη μέθοδο αυτή έλειπε η μνήμη και η ακρίβεια αυτού που 

έκανε το πείραμα.  

Το 1898 ο Delabarre έφτιαξε ένα γύψινο καπάκι και το έβαλε πάνω στο μάτι του. Στη μέση το τρύπησε 

για να μπορεί να διαβάζει. Από το καπάκι ξεκινούσε ένα καλώδιο που ενώνονταν με ένα μοχλό και οι 

κινήσεις του ματιού ενώ διάβαζε καταγράφονταν πάνω σε ένα κύλινδρο. Το καπάκι ξεκολλούσε μόνο 

μετά από πολύ ώρα και δεν του προκαλούσε πρόβλημα στο μάτι. Ο Huey (1898) έκανε πειράματα με 

διαφορετικές αποστάσεις ανάμεσα στο υποκείμενο και το κείμενο και βρήκε ότι οι κινήσεις του ματιού 

εξαρτούνται από το θέμα που διαβάζουμε και ότι όταν διαβάζουμε μια γραμμή στην ουσία, διαβάζουμε 

μόνο το σημείο που το μάτι μας σταματάει. Για να ξεπεράσουν τα προβλήματα των τελευταίων, όπως 

κούραση στο μάτι, επιβολή κίνησης ματιού, οι Dodge και Cline (1901) χρησιμοποίησαν τη φωτογραφία 
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για να καταγράψουν την κίνηση του ματιού με ακρίβεια και χωρίς διείσδυση, και η ίδια τεχνική 

συνέχισε μέχρι τη δεκαετία του 1970. Το μάτι δεν είναι τέλεια σφαίρα, έτσι η αντανάκλαση μιας ακτίνας 

φωτός πάνω στον κερατοειδή θα κινηθεί με την κίνηση του ματιού [33]. 

 Στο πείραμα του Dodge, μια οριζόντια γραμμή φωτός έπεφτε από τον κερατοειδή πάνω σε μια 

οριζόντια σχισμή. Πίσω από τη σχισμή υπήρχε μια φωτογραφική πλάκα που κινούνταν οριζόντια από 

τη διαφυγή του αέρα από τον κύλινδρο. Τη δεκαετία του 1920 χρησιμοποιώντας ταυτόχρονες 

φωτογραφικές καταγραφές (Miles and Shen (1925), και Gilliland (1921)) δημιούργησαν καταγραφές 

δυο διαστάσεων. Αργότερα η τεχνολογία χώρισε τις μετρήσεις σε οριζόντιες και κάθετες. Ο Buswell το 

1935 κατέγραψε με δυο διαστάσεις τη διαδρομή των υποκειμένων ενώ παρατηρούσαν εικόνες. Το νήμα 

της έρευνας συνεχίστηκε για τη σχέση ανάμεσα στη φαντασία και τις κινήσεις του ματιού, η μεγάλος 

όγκος έρευνας το πρώτο μέρος του αιώνα ανέλυε τις διαδικασίες, συνήθειες και πολιτιστικές διαφορές.  

Τη δεκαετία του 1960 οι ερευνητές αποφάσισαν ότι αντί το γύψο έπρεπε να σφίξουν μια συσκευή πάνω 

στο μάτι. Ένας καθρέπτης θα έμπαινε πάνω στο φακό επαφής και η αντανάκλαση του θα 

καταγράφονταν ως αντανάκλαση του κερατοειδούς. Επίσης κάποιες κεραίες με φως πάνω τους που θα 

προεξείχαν από το μάτι θα τοποθετούνταν. Στο τέλος ένα καλώδιο θα έμπαινε γύρω από το κεφάλι για 

να σχηματιστεί ένα ηλεκτρικό πεδίο για την καταγραφή. Όμως επειδή ήταν άβολη μέθοδος 

εγκαταλείφθηκε και γίνεται μόνο πλέον για έρευνα με ζώα [6] [7] [8].  

 

Εικόνα 20: Eye tracker δεκαετίας 1960 χρησιμοποιούταν για την καταγραφή της κίνησης του 

ματιού 
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Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 η κίνηση καταγράφεται με κάμερα και διαφορετικά χαρακτηριστικά 

ανιχνεύονται. Ηλεκτρονικοί αισθητήρες τοποθετούνται κοντά στη στεφάνη και το αποτέλεσμα τους 

ποικίλλει ανάλογα του πόσο εκτίθεται ο σκληρός χιτώνας. Μια άλλη ιδέα είναι να καταγραφεί η έλλειψη 

αντανάκλασης από την κόρη του ματιού. Αν όμως το φως πέφτει κατευθείαν πάνω στην κόρη το 

αποτέλεσμα δεν είναι καθαρό. Οι Merchant, Morrisette και Porterfield (1974) έβγαλαν μια τεχνική για 

να ανιχνεύσουν το φωτεινό κύκλο. Όλες οι μέθοδοι μέχρι τώρα στηρίζονταν στο γεγονός ότι το κεφάλι 

θα παρέμενε στάσιμο.  

Το 1970 η διαφορά έγινε με το να υπολογίζουν το σημείο ενδιαφέροντος του υποκειμένου. Ενώ ακόμα 

χρειάζονταν περιορισμός κεφαλιού και στήριξη του πηγουνιού, επέτρεπαν ελαφριές κινήσεις. Η 

σάρωση χρησιμοποιείται πια για βρει μικρές αντανακλάσεις του κερατοειδούς, του οποίου η θέση 

παραμένει σταθερή σε σχέση με την κόρη. Έτσι η τοποθέτηση πάνω στην οθόνη έγινε σταθερή, χωρίς 

το υποκείμενο να το καταλαβαίνει καν.  
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3  
EYE-TRACKER ΩΣ ΣΥΣΚΕΥΗ 

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ 

3.1 ΑμεΑ 

Η χρήση της eye tracking τεχνολογίας έχει καταστεί αναγκαία για τα άτομα με ειδικές ανάγκες 

(ΑΜΕΑ), αλλάζοντας σημαντικά τον τρόπο ζωής τους στην σύγχρονη κοινωνία. Καινοτόμες 

τεχνολογίες αναπτύσσονται με γοργούς ρυθμούς βοηθώντας τα άτομα αυτά να επιτελούν ολοένα και 

περισσότερες λειτουργίες στην καθημερινή τους ζωή. 

 

 

Εικόνα 21: Άτομα με Είδικές Ανάγκες 

 



Gaze interaction και Internet marketing: Αλληλεπιδραστικές διαφημίσεις με χρήση Tobii eye tracker 

4C 

 

Ζιάζιαρης Ιωάννης  Α.Μ. 5761 46 

Το σύστημα eye tracking επιτρέπει στα ΑμεΑ να χειριστούν έναν υπολογιστή, κοιτώντας κάποια 

πλήκτρα ελέγχου που εκτίθενται στην οθόνη του. Έτσι το άτομο  μπορεί να συνθέσει λόγο, να ελέγχει 

το περιβάλλον του (φώτα, οικιακές συσκευές), να χειριστεί ένα τηλέφωνο και να έχει πρόσβαση στο 

διαδίκτυο. Η λειτουργία του συστήματος είναι πολύ απλή. Μία κάμερα με υπέρυθρη τεχνολογία είναι 

τοποθετημένη στο κάτω μέρος της οθόνης στοχεύοντας τα μάτια του χρήστη. Πίσω από αυτή την 

κάμερα κρύβεται ένα σύνθετο πρόγραμμα που επεξεργάζεται την εικόνα και πραγματοποιεί τις 

απαιτήσεις του χρήστη. 

Πιο αναλυτικά, πάνω στην οθόνη του υπολογιστή εμφανίζονται κάποια τετράγωνα πλήκτρα, αντίστοιχα 

με αυτά του πληκτρολογίου. Ο χρήστης το μόνο που πρέπει να κάνει για να «πατήσει» το πλήκτρο είναι 

να εστιάσει το βλέμμα του για κάποια δευτερόλεπτα στο συγκεκριμένο εικονίδιο. Σε αυτό το σημείο 

προκύπτει και το πρόβλημα της άβουλης κίνησης των ματιών κατά τη διάρκεια της εστίασης. Βέβαια, 

οι εταιρίες προσπαθούν όλο και περισσότερο να ελαχιστοποιήσουν αυτό τον παράγοντα περιορίζοντας 

έτσι τα περιθώρια λάθους.  

Όσον αφορά τώρα το μενού αυτού του προγράμματος, θα έλεγε κανείς ότι είναι ποικίλο. Περιλαμβάνει 

προγράμματα φωτισμού για χρήση σε οποιοδήποτε περιβάλλον. Βέβαια, για τη σωστή  και πιο 

αποτελεσματική χρήση του, καλό θα είναι να τοποθετείται μακριά από παράθυρα ή από εξωτερικό φως. 

Περιλαμβάνοντας το πρόγραμμα σύνθεσης λόγου, ο χρήστης κοιτώντας ένα πλήκτρο, ακούει ένα 

προγραμματισμένο μήνυμα λόγου. 

Στα πλεονεκτήματα του συστήματος αυτού, εκτός ότι δεν έχει επαφή με το κεφάλι ή το σώμα, 

συγκαταλέγονται τα εξής: 

• Πλοήγηση: Δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να έχει πρόσβαση στο ίντερνετ μέσα από ένα 

δεύτερο υπολογιστή. 

• Εύκολη μεταφορά:  Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα αυτής της συσκευής είναι η εύκολη 

μεταφορά από το ένα μέρος στο άλλο. Αυτό διευκολύνει το χρήστη να το έχει μαζί του ανά 

πάσα στιγμή χωρίς να τον περιορίζει σε ένα συγκεκριμένο μέρος. 

3.2 Gaming 

Η μεγαλύτερη πρόκληση που πρέπει να ξεπεράσουν οι παίκτες είναι να κάνουν γνωστές τις προθέσεις 

τους στους υπολογιστές και τις κονσόλες. Και ένα μεγάλο μέρος αυτού είναι να κάνουμε τον 

υπολογιστή να καταλάβει πού κοιτάμε. Η παρακολούθηση των ματιών έχει τη δυνατότητα να 

απομακρύνει αυτό το εμπόδιο, το οποίο είναι μια από τις πιο δύσκολες πτυχές της εμπλοκής με τα 

παιχνίδια. 

Σημαντικές λύσεις για την ανάπτυξη περιφερειακών συσκευών διατίθενται για την ευκολότερη 

πλοήγηση στους κόσμους και στις διεπαφές παιχνιδιών. Η πλοήγηση από τον εντοπισμό των ματιών 

και η αλληλεπίδραση με τη διασύνδεση παιχνιδιών θα είναι τόσο εύκολη όσο κοιτάζει ο χρήστης προς 

την κατεύθυνση ή προς το στοιχείο επιλογής. 
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Η χρήση του eye tracker έχει ήδη καταστεί αναγκαία για τους gamers δηλαδή τους χρήστες που 

ασχολούνται με διάφορα παιχνίδια στις συσκευές που κατέχουν. Με την βοήθεια του tracker οι χρήστες 

έρχονται πιο κοντά σε επαφή με το παιχνίδι που αντιπροσωπεύει τις κινήσεις του πραγματικού κόσμου. 

Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπου η παρακολούθηση των ματιών μπορεί να διευκολύνει τους 

χρήστες να αλληλοεπιδρούν με το περιβάλλον χρήστη των παιχνιδιών, καθώς μπορούν να 

αντικαταστήσουν την πλοήγηση με το ποντίκι και την κύλιση. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν 

για την ανάλυση της αλληλεπίδρασης των ματιών με τη διεπαφή. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τους παίκτες 

να βελτιώσουν το παιχνίδι τους, δίνοντάς τους πληροφορίες για τις λεπτομέρειες που αγνοούν. 

 

Εικόνα 22: Eye tracker on gaming 

 

Πιο συγκεκριμένα, η συσκευή αυτή επιτρέπει στον gamer να αποτελεί μέρος του παιχνιδιού αφού 

αλλάζοντας το βλέμμα του και στρέφοντας το κεφάλι του, προσαρμόζεται και η γωνία θέασης της 

οθόνης. Σε πολλά παιχνίδια έχουμε συναντήσει την απαίτηση του συστήματος να εστιάσει ο χρήστης 

σε ένα αντικείμενο για να συμβεί μία ενέργεια. Η παρακολούθηση των οφθαλμών επιτρέπει στην 

συσκευή να γνωρίζει που εστιάζει κάθε φορά, κάνοντας έτσι την αλληλεπίδραση πιο αληθινή. Η 

εμπειρία γίνεται πλουσιότερη και τα ένστικτα επεκτείνονται στο ίδιο το παιχνίδι. Όλα αυτά 

πραγματοποιούνται με την βοήθεια των αισθητήρων και του υπέρυθρου φωτός που κυριαρχεί στις 

συσκευές ανίχνευσης βλέμματος και εστίασης στην οθόνη. Η τεχνολογία μπορεί επίσης να 

χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση του περιβάλλοντος παιχνιδιών, όπως η αντίδραση των χαρακτήρων 

του παιχνιδιού όταν ο χρήστης κοιτάει άμεσα σε αυτά. 

3.3 Χειρισμός περιβάλλοντος windows  

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω η χρήση του eye tracker στο windows περιβάλλον έχει αποβεί αναγκαία, 

ειδικότερα για τους χρήστες που είναι άτομα με ειδικές ανάγκες. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν είναι 

απαραίτητο εργαλείο σε επιχειρήσεις ή ακόμα και για προσωπική χρήση. 
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Η παρακολούθηση των οφθαλμών μπορεί να δώσει ένα τεράστιο βήμα εξέλιξης μέχρι τη δοκιμή A / B, 

τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της απόδοσης των παραλλαγών στο περιβάλλον χρήστη. 

Οι προγραμματιστές λογισμικού και ιστού μπορούν να χρησιμοποιήσουν την παρακολούθηση των 

οφθαλμών για να κατανοήσουν καλύτερα τι είναι καλό και τι όχι τόσο καλό σχετικά με τις διεπαφές 

χρήστη των εφαρμογών και των ιστότοπων τους. Η παρακολούθηση των οφθαλμών ενημερώνει τον 

προγραμματιστή σε ποιες περιοχές της οθόνης ελκύεται μεγαλύτερη προσοχή και εστίαση και πώς 

μπορεί να αναπροσανατολιστεί και να αναδιαρθρώσει τις διεπαφές χρήστη για να βελτιώσει την 

εμπλοκή των χρηστών. 

Οι προγραμματιστές λογισμικού και παιχνιδιών μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα ποια 

χαρακτηριστικά των εφαρμογών τους περνούν απαρατήρητα. 

Ο έλεγχος των ματιών προσφέρει έναν ευγενή στόχο: τον έλεγχο του υπολογιστή χωρίς τη χρήση 

πληκτρολογίου και ποντικιού. Δίνει έτσι στο χρήστη την δυνατότητα να εντοπίζει πληροφορίες 

ταχύτερα, να εμφανίζει μηνύματα από το περιβάλλον των windows αλλά και παράλληλα να εκτελεί 

επιπλέον λειτουργίες. 

Η χρήση της eye tracker τεχνολογίας μπορεί να εφαρμοστεί με την χρήση του κατάλληλου εργαλείου 

ανίχνευσης οφθαλμών.   

  



Gaze interaction και Internet marketing: Αλληλεπιδραστικές διαφημίσεις με χρήση Tobii eye tracker 

4C 

 

Ζιάζιαρης Ιωάννης  Α.Μ. 5761 49 

4  
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

4.1 Πως λειτουργεί και τι είναι το API και το SDK της 

συσκευής tobii eye tracker 4c 

• ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ API 

Το API είναι η συντομογραφία που σχηματίζεται από το Application Programming Interface 

(Διασύνδεση προγραμματισμού εφαρμογών). Το API είναι ένα ενδιάμεσο λογισμικό που επιτρέπει την 

επικοινωνία μεταξύ δύο εφαρμογών. Με απλά λόγια, είναι ο φορέας που παραδίδει το αίτημά σας στον 

πάροχο που είστε και στη συνέχεια επιστέφει την απάντηση πίσω σε εσάς. Ένα API καθορίζει τις 

λειτουργίες που είναι ανεξάρτητες από τις αντίστοιχες υλοποιήσεις τους. Αυτό επιτρέπει στις εν λόγω 

υλοποιήσεις και ορισμούς να διαφέρουν χωρίς να εκθέτει ο ένας τον άλλον. 

Ως εκ τούτου, μέσα από ένα καλό API είναι ευκολότερο να αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα με την παροχή 

των δομικών στοιχείων, καθώς είναι σύνηθες όταν οι προγραμματιστές ξεκινάνε την δημιουργία ενός 

κώδικα να μην ξεκινάνε από το απόλυτο μηδέν. Για την παραγωγή του έργου είναι σημαντικό να 

υπάρχει η δυνατότητα έστω και ένα μικρό τμήμα από το API να επαναλαμβάνεται ακόμα και σε 

πολύπλοκες διαδικασίες. Η ταχύτητα που το API επιτρέπει στους προγραμματιστές να χτίσουν τις 

εφαρμoγές είναι σημαντική για τον σημερινό ρυθμό ανάπτυξης εφαρμογών. 

Στις μέρες μας οι προγραμματιστές είναι πιο παραγωγικοί από ποτέ και δεν χρειάζεται να επανεφεύρουν 

τον τροχό κάθε φορά που ξεκινούν να γράφουν ένα νέο πρόγραμμα. Αντ’ αυτού μπορούν να 

επικεντρωθούν στις εφαρμογές τους και στις λειτουργίες που προσφέρονται από το API με ταχύτητα 

και ευκινησία. 

Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα του API είναι ότι επιτρέπει την άντληση πληροφοριών από το ένα 

σύστημα στο άλλο. Για όσο ο πάροχος υπηρεσιών παραδίδει στο τελικό σημείο οι μεταβολές στην 

υποδομή πίσω από το τελικό σημείο δεν θα είναι ορατές από τις εφαρμογές που βασίζονται στο 

συγκεκριμένο API. Ως εκ τούτου, ο πάροχος υπηρεσιών δίνει μεγάλη ευελιξία σε ό,τι αφορά τις 

προσφερόμενες υπηρεσίες. Για παράδειγμα, εάν η υποδομή πίσω από το API περιλαμβάνει κάποιο 
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κέντρο δεδομένων με φυσικούς πόρους, τότε ο πάροχος υπηρεσιών μπορεί εύκολα να στραφεί στα 

virtual servers που υπάρχουν στο cloud. 

Εάν το λογισμικό που εκτελείται σε αυτούς τους διακομιστές (όπως π.χ. λογισμικό επεξεργασίας 

πιστωτικών καρτών) είναι γραμμένο σε γλώσσα προγραμματισμού Java και εκτελείται σε έναν, 

βασισμένο στην Oracle, διακομιστή Java εφαρμογών τότε ο πάροχος μπορεί να το μεταφέρει στο 

Note.js (Javascript στην πλευρά του διακομιστή) που εκτελείται σε Windows Azure. 

Η δυνατότητα που δίνει το API να εναλλάσσονται τα συστήματα με τόση ευκολία είναι το όραμα κάθε 

προγραμματιστή. 

 

Πως λειτουργεί το API 

Φανταστείτε έναν σερβιτόρο σε κάποιο εστιατόριο. Εσείς είστε ο πελάτης και βρίσκεστε στο τραπέζι 

σας με ένα κατάλογο απ’όπου μπορείτε να παραγγείλετε ό,τι θέλετε, η κουζίνα είναι φυσικά το μέρος 

που θα εκπληρώσει την παραγγελία σας. 

Για να γίνει όμως αυτό χρειάζεστε έναν σύνδεσμο να μεταφέρει την παραγγελία σας στην κουζίνα και 

στην συνέχεια να σας παραδώσει το φαγητό πίσω στο τραπέζι. Αυτός ο σύνδεσμος φυσικά δεν θα 

μπορούσε να είναι ο chef καθώς εκείνος βρίσκεται στην κουζίνα, όποτε χρειάζεται κάποιος σύνδεσμός 

που να μεταφέρει τις παραγγελίες των πελατών στον chef. Ακριβώς αυτό είναι το σημείο που ο 

σερβιτόρος – API – έχει τον σημαντικότερο ρόλο, παίρνει την παραγγελία  τη μεταφέρει στην κουζίνα 

και στην συνέχεια την επιστρέφει ολοκληρωμένη στον πελάτη. 

 

Ένα πραγματικό παράδειγμα API 

Για μια κράτηση ενός αεροπορικού εισιτηρίου θα πρέπει να επικοινωνήσουμε με τις ιστοσελίδες των 

αεροπορικών εταιρειών και να υπάρχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων ώστε να δούμε ποιες θέσεις 

είναι ελεύθερες τις ημερομηνίες που έχουμε ορίσει και βρίσκονται κοντά στην τιμή που θέλουμε. 

Χρειαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες από την βάση δεδομένων της εταιρείας είτε εάν αναζητάμε τα 

εισιτήρια σε ιστοσελίδα με πολλαπλές επιλογές αεροπορικών εταιρειών, είτε εάν βρισκόμαστε στην 

επίσημη σελίδα της εταιρείας. Οι ενέργειες αυτές μπορεί να γίνονται είτε από τον υπολογιστή είτε από 

το κινητό τηλέφωνο. Σε κάθε περίπτωση χρειαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες γι΄αυτό είναι απαραίτητο 

η εφαρμογή να αλληλεπιδρά με το API της αεροπορικής εταιρείας, δίνοντας πρόσβαση στα αρχεία της 

εταιρείας. Το API είναι εκείνος ο “εξυπηρετικός σερβιτόρος” που παραδίδει τα δεδομένα από την 

εφαρμογή που χρησιμοποιούμε στο σύστημα της εταιρείας μέσω του διαδικτύου. Στην συνέχεια 

λαμβάνει την απόκριση της εταιρείας στο αίτημά μας και την παραδίδει πίσω  – στην εφαρμογή που 

χρησιμοποιούμε. Επιπλέον σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, από την επιλογή θέσης μέχρι την κράτηση 

και την πληρωμή, διευκολύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ της εφαρμογής και των συστημάτων της 

εταιρείας 

Το APΙ κάνει ακριβώς το ίδιο για κάθε αλληλεπίδραση μεταξύ εφαρμογών, δεδομένων και συσκευών. 

Επιτρέπει την μεταφορά δεδομένων από σύστημα σε σύστημα δημιουργώντας συνδεσιμότητα. Είτε 
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πρόκειται για πρόσβαση σε εφαρμογές είτε για ψώνια από το κινητό σας τηλέφωνο το API παρέχει ένα 

συγκεκριμένο τρόπο πρόσβασης σε συσκευές ή στα δεδομένα της εφαρμογής. 

 

• ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ SDK 

Ένα Κιτ Ανάπτυξης Λογισμικού (Software Development Kit - SDK ή devkit) είναι ένα σύνολο 

εργαλείων ανάπτυξης που επιτρέπουν σε έναν προγραμματιστή να δημιουργήσει λογισμικό εφαρμογών 

για ένα συγκεκριμένο πακέτο λογισμικού, πλατφόρμα, παιχνιδομηχανή, λειτουργικά συστήματα κτλ. 

Μπορεί να είναι κάτι απλό όπως μια διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών στη μορφή κάποιων 

αρχείων που παρέχουν για παράδειγμα τη διασύνδεση σε μια συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού 

προς μια πλατφόρμα ή ένα κομμάτι υλικού που μας βοηθάει να επικοινωνήσουμε με ένα ενσωματωμένο 

σύστημα. Κοινά εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού είναι τα ολοκληρωμένα περιβάλλοντα ανάπτυξης και 

άλλα βοηθητικά προγράμματα. Συχνά τα κιτς ανάπτυξης περιλαμβάνουν δείγματα κώδικα και 

εγχειρίδια υποστήριξης που επιταχύνουν την εξοικείωση με το κιτ ανάπτυξης. 

4.2 Σύνδεση συσκευής tobii eye tracker 4c με windows 

Για να κατανοήσουμε πλήρως την εφαρμογή που αναπτύχθηκε θα πρέπει πρώτα να γίνει αντιληπτό το 

τι κάνει και πως λειτουργεί το εργαλείο eye tracker. Όπως αναφέρθηκε και στα προηγούμενα κεφάλαια, 

η  χρήση του eye tracker είναι να εντοπίζει το μέρος που κοιτάει ο χρήστης με ακριβή όμως καταγραφή.  

Τα μη επεξεργασμένα δεδομένα που προέρχονται από τον tracker είναι πραγματικοί δεκαδικοί αριθμοί. 

Οι αριθμοί αυτοί δηλώνουν κάποιες συντεταγμένες της οθόνης που προσδιορίζουν το σημείο θέασης 

από το χρήστη. Τα δεδομένα αυτά λαμβάνονται με τη βοήθεια της υπέρυθρης ακτινοβολίας που παράγει 

η συσκευή. 

Οι συντεταγμένες  βρίσκονται σε έναν πίνακα που περιέχει την οριζόντια (χ) και την κάθετη 

συντεταγμένη (y). Το αριστερό άκρο της οθόνης είναι το είναι το 0.0 ενώ το δεξί άκρο το 1.0. Το ίδιο 

ισχύει και για το άνω άκρο με συντεταγμένη 0.0 και το κάτω άκρο με 1.0. 
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Εικόνα 23: Κύκλος εστίασης 

 

H σύνδεση της συσκευής Tobii eye tracker 4c με τον υπολογιστή (με λογισμικό windows 10), ήταν 

αρκετά εύκολη και γρήγορη. Κατά τη σύνδεση με το καλώδιο USB, ο υπολογιστής εντόπισε τη νέα 

συσκευή και μετά κάνουμε την εγκατάσταση του κατάλληλου προγράμματος οδήγησης της 

συγκεκριμένης συσκευής. Το πρόγραμμα οδήγησης περιέχεται σε έναν δίσκο μέσα στη συσκευασία 

συσκευής ή στον ιστότοπο της εταιρίας tobii. Πλέον η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση. Κατά την 

έναρξη χρήσης της συσκευής πρέπει να ακολουθήσουμε έναν οδηγό καλιμπραρίσματος του βλέμματός 

μας. Όσον αφορά το διαχειριστικό κομμάτι, η Τobii φρόντισε για την πιο ακριβή εστίαση του 

βλέμματος, ζητώντας από το χρήστη να συμμετέχει σε μία μορφή παιχνιδιού με αποτέλεσμα τη μέγιστη 

ακρίβεια των μετρήσεων. 
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Εικόνα 24: Ρυθμίσεις για βέλτιστη εστίαση 

 

Έπειτα, από το μενού του tobii eye tracker δίνεται η δυνατότητα της ενεργοποίησης ενός κύκλου 

εστίασης, ο οποίος κινείται και εστιάζει στο μέρος όπου είναι στραμμένο το βλέμμα του χρήστη. Αυτή 

η βοήθεια είναι απαραίτητη για την βέλτιστη μέτρηση των συντεταγμένων του προγράμματος καθώς 

προσφέρει την μέγιστη απαιτούμενη ακρίβεια. 

4.3 Opencart  

• Ιστορία και τεχνολογίες που χρησιμοποιεί  

Το OpenCart αναπτύχθηκε αρχικά το 1998 από τον Christopher G. Mann για το Walnut Creek CDROM 

και αργότερα το FreeBSD Mall [31]. Η πρώτη δημόσια κυκλοφορία ήταν στις 11 Μαΐου 1999. 

Αναπτύχθηκε στο Perl, το έργο είδε μικρή δραστηριότητα και η πρόοδος καθυστέρησε το 2000, με τον 

Mann να δημοσιεύει ένα μήνυμα στις 11 Απριλίου αναφέροντας ότι "άλλες δεσμεύσεις με κρατούν από 

την ανάπτυξη του OpenCart". 

Ο τομέας έληξε τον Φεβρουάριο του 2005 πριν αναβιώσει ο Daniel Kerr, ένας προγραμματιστής με 

έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, ο οποίος το χρησιμοποίησε ως βάση για το δικό του λογισμικό 

ηλεκτρονικού εμπορίου, γραμμένο στην PHP. Η πρώτη σταθερή έκδοση ήταν η έκδοση 1.1.1, η οποία 

κυκλοφόρησε στον Google Code στις 10 Φεβρουαρίου 2009. 

Τον Σεπτέμβριο του 2014, ο Kerr ισχυρίστηκε ότι το OpenCart ήταν ο νούμερο ένα προμηθευτής 

λογισμικού ηλεκτρονικού εμπορίου στην Κίνα, ενώ τον Αύγουστο του 2015 καταγράφηκε ως 

υπεύθυνος για το 6,42% των παγκόσμιων όγκων ηλεκτρονικού εμπορίου που καταγράφηκαν από το 
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builtwith.com, πίσω από το WooCommerce και Magento και μπροστά από το OSCommerce, το ZenCart 

και το Shopify. Τον Φεβρουάριο του 2017, δήλωσε ότι το OpenCart είχε περίπου 317.000 ζωντανές 

τοποθεσίες OpenCart, κάτι που, σύμφωνα με τον Kerr, ήταν περισσότερο από το Shopify ή το Magento. 

Το OpenCart είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης καταστημάτων. Βασίζεται σε PHP, 

χρησιμοποιώντας μια βάση δεδομένων MySQL και στοιχεία HTML. 

 

 

Εικόνα 25: Περιβάλλον εφαρμογής opencart 

 

4.4 Παρουσίαση ηλεκτρονικού καταστήματος 

Η εφαρμογή που υλοποιήθηκε έχει ως στόχο την παροχή περαιτέρω πληροφοριών, από μία ιστοσελίδα 

e-shop για ηλεκτρονική αγορά βιβλίων. Ο σκοπός είναι να κατανοήσουμε πως ο χρήστης επηρεάζεται 

από τις διαφημίσεις που προβάλλονται μέσα στην ιστοσελίδα και πως μπορεί να αυξήσει την 

καταναλωτική του μανία. 

Πιο συγκεκριμένα δημιουργήσαμε ένα τοπικό e-shop με την βοήθεια του εργαλείου OpenCart που 

μπορούν οι χρήστες να κάνουν αγορές βιβλίων μέσω αυτού. Τα προϊόντα προήλθαν από κάποια άλλα 

ηλεκτρονικά καταστήματα πώλησης βιβλίων και χρησιμοποιούνται ως παραδείγματα. Το θέμα του e-

shop επιλέχθηκε αυθαίρετα. 
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Εικόνα 26: Αρχική σελίδα e-shop 

 

Το βέλος στο κάτω σημείο δείχνει το σημείο της διαφήμισης. Περνώντας το βλέμμα του ο χρήστης 

επάνω από την διαφημιζόμενη εικόνα, λαμβάνει στην οθόνη του ένα pop-up παράθυρο που περιέχει 

μεγεθυμένο το παραθυράκι αυτό της διαφήμισης. Εφόσον ο χρήστης συνεχίσει να το κοιτάζει, ξεκινάει 

και παίζει ένα βίντεο-διαφήμιση (τυχαίο στο παράδειγμα) το οποίο προσπαθεί να «περάσει» το δικό του 

μήνυμα στο χρήστη. Όταν ο χρήστης διώξει το βλέμμα του από τη διαφήμιση αυτή τότε το μεγεθυμένο 

παράθυρο έρχεται στο αρχικό του μέγεθος και ο χρήστης συνεχίζει να αναζητά αυτό που ψάχνει.  

 

Εικόνα 27: Διαφημιζόμενη εικόνα 
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Ένα άλλο παράδειγμα χρήσης της διαφήμισης είναι να παροτρύνει τον χρήστη να αγοράσει προϊόν το 

οποίο είτε βρίσκεται σε προσφορά είτε είναι νέο σε κυκλοφορία και πρέπει να προωθηθεί. Αυτό μπορεί 

να επιτευχθεί με αναδυόμενα μηνύματα-εικόνες «τραβώντας» έτσι την προσοχή του χρήστη. Στην 

εικόνα 22 παρακάτω βλέπετε το παράδειγμα με ένα προϊόν που βρίσκεται σε προσφορα. Η εικόνα αυτή 

από μόνη της όμως,ίσως δεν είναι τόσο παρακινητική παρά ενοχλητική για τον χρήστη. Εδώ έρχεται η 

διαδραστικότητα της διαφήμισης. Εάν ό χρήστης περάσει το μάτι του από την πρώτη διαφήμιση, τότε 

αυτή η εικόνα (βλ. εικόνα 22) αλλάζει αυτόματα και μεταφέρει τον χρήστη σε μια άλλη εικόνα (βλ. 

εικόνα 23), η οποία περιέχει αντίστοιχα μία άλλη διαφήμιση. Στον χρήστη τώρα έχει μείνει στο 

υποσυνείδητο και η πρώτη διαφήμιση. 

 

 

Εικόνα 28: Κατηγορία Προσφορές 

 

Εάν ο χρήστης λοιπόν αγοράσει ένα διαφημιζόμενο προϊόν, συμπεραίνουμε πως η διαφήμισή μας ήταν 

αρκετά παρακινητική, ώστε να οδηγήσει τον πελάτη σε αυτή την κίνηση. 
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Εικόνα 29: Κατηγορία Προσφορές 

 

Βέβαια, εκτός από τις διαφημίσεις που βρίσκονται σε ένα site για τη διαφήμιση ενός προϊόντος άσχετου 

από το site που βρισκόμαστε, υπάρχει φυσικά και η ανάγκη του ίδιου του site για εσωτερικές 

διαφημίσεις με σκοπό να οδηγήσει τον χρήστη σε προσφορές όπως αναφέραμε και πιο πάνω ή απλά 

στην προβολή των πιο σημαντικών και αξιόλογων για επίσκεψη προϊόντων που περιέχει το site μας. 

( στην περίπτωσή μας το eshop ). Στην παρακάτω εικόνα  βλέπουμε μια ορθογώνια εικόνα, η οποία ανά 

κάποιο χρονικό διάστημα μετακινείται σαν καρουζέλ, Με αυτή την κινούμενη εικόνα ο χρήστης μπορεί 

να πάρει μια ιδέα για το τι μπορεί να δει στο site και να αναζητήσει κάτι αντίστοιχο.  

 

Εικόνα 30: Κινούμενη εικόνα (1) – Καρουζέλ 



Gaze interaction και Internet marketing: Αλληλεπιδραστικές διαφημίσεις με χρήση Tobii eye tracker 

4C 

 

Ζιάζιαρης Ιωάννης  Α.Μ. 5761 58 

 

Επίσης, ένα από τα εικονιζόμενα προϊόντα που βρίσκονται στο καρουζελ, μπορεί να είναι το 

αντικείμενο αναζήτησης του χρήστη και να διευκολύνει το χρήστη σε μεγάλο βαθμό καθώς δεν θα 

χρειαστεί να σπαταλήσει χρόνο κάνοντας αναζήτηση του προϊόντος που έψαχνε. Αυτή η διαδικασία με 

την κινούμενη εικόνα έχει άλλο ένα θετικό, εκτός από το ότι θα διευκολύνει το χρήστη. Μπορεί να 

παρακινήσει τον χρήστη να αγοράσει,εκτός από το προϊόν για το οποίο έχει επισκεφθεί το site και το 

προϊόν που είδε εκείνη τη στιγμή και του άρεσε πιθανώς.  

 

Εικόνα 31: Κινούμενη εικόνα (2) - Καρουζέλ 

 

Διαπιστώνουμε πόσο σημαντική είναι μια διαφήμιση για ένα site και πόσο ιδιαίτερο και έξυπνο τρόπο 

χρειάζεται για να καταφέρει να φέρει τα θετικά αποτελέσματα στον χρήστη.  

Τέλος ένα ακόμα παράδειγμα διαφήμισης που έχω προσθέσει στο κατάστημά μου, είναι μία διαφήμιση 

η οποία έχει κυρίαρχο ρόλο στην εικόνα του υπολογιστή του κάθε χρήστη. Αυτό είναι ένα πολύ συχνό 

παράδειγμα διαφήμισης το οποίο εκτός από το ότι περιέχει παραπλανητικά σχόλια για ένα προϊόν που 

θέλει ο κάθε διαχειριστής του καταστήματος να πουλήσει, είναι και διαδραστικό μπάνερ  και ωθεί τον 

χρήστη στο να πατήσει πάνω στην εικόνα και να μεταφερθεί σε κάποιο άλλο προϊόν. Στην παρακάτω 

εικόνα βλέπουμε ένα μπάνερ το οποίο είναι διαδραστικό. 
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Εικόνα 32: Διαδραστικό μπάνερ 

 

Αυτό είναι το διαφημιστικό που εμφανίζεται όταν ο χρήστης μπαίνει σε οποιαδήποτε κατηγορία 

βιβλίων. Εάν ο χρήστης πατήσει πάνω σε αυτό το μπάνερ τότε βλέπουμε στην παρακάτω εικόνα που 

παραπέμπεται.  

 

 

Εικόνα 33: Διαφημιζόμενο βιβλίο ανοιγμένο σε νέα καρτέλα 
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Όπως βλέπουμε, εάν ο χρήστης πατήσει αριστερό κλικ στην pop-up μπάνερ (βλ. εικόνα 34) τότε ανοίγει 

σε νέα καρτέλα το βιβλίο που διαφημίζεται, έτσι ώστε να μην χάσει ο χρήστης την κατηγορία που είχε 

επισκεφθεί τη στιγμή που του εμφανίστηκε η διαφήμιση.  

4.5 Υλοποίηση 

Σε αυτό το υποκεφάλαιο αναφέρεται η υλοποίηση του προγράμματος.  Για το πρόγραμμα 

χρησιμοποιήθηκε περιβάλλον Windows 10. Για την δημιουργία του e-shop χρησιμοποιήσαμε την free 

έκδοση πλατφόρμας OpenCart η οποία «στήθηκε» σε τοπικό περιβάλλον και όχι σε κάποιο live server.   

Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για την οφθαλμική ιχνηλάτηση είναι η  συσκευή Tobii eyetracker 

4C που αποκτήθηκε από τον επιβλέπων καθηγητή. 

4.6 Γλώσσες προγραμματισμού 

Για την κατασκευή και παραμετροποίηση της οθόνης του e-shop χρησιμοποιήθηκαν οι γλώσσες PHP, 

HTML, CSS. 
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   H PHP (PHP: Hypertext Preprocessor), η οποία είναι και η κύρια γλώσσα που χρησιμοποίησα 

για την κατασκευή του e-shop μου, είναι μια γλώσσα προγραμματισμού για τη δημιουργία 

σελίδων web με δυναμικό περιεχόμενο. Μια σελίδα PHP περνά από επεξεργασία από ένα 

συμβατό διακομιστή του Παγκόσμιου Ιστού (π.χ. Apache), ώστε να παραχθεί σε πραγματικό 

χρόνο το τελικό περιεχόμενο, που είτε θα σταλεί στο πρόγραμμα περιήγησης των επισκεπτών 

σε μορφή κώδικα HTML ή θα επεξεργασθεί τις εισόδους δίχως να προβάλλει την έξοδο στο 

χρήστη, αλλά θα τις μεταβιβάσει σε κάποιο άλλο PHP script. 

   Ύστερα, για τη δημιουργία όλων των εφέ των διαφημίσεων που πρόσθεσα μέσα σε αυτό το 

e-shop και για την εμφάνιση του site μου, χρησιμοποίησα την γλώσσα CSS. Η CSS (Cascading 

Style Sheets – διαδοχικά φύλλα ύφους ή επάλληλα φύλλα ύφους) είναι μια γλώσσα υπολογιστή 

που ανήκει στην κατηγορία των γλωσσών φύλλων ύφους που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο 

της εμφάνισης ενός εγγράφου που έχει γραφτεί με μια γλώσσα σήμανσης. Χρησιμοποιείται 

δηλαδή για τον έλεγχο της εμφάνισης ενός εγγράφου που γράφτηκε στις γλώσσες HTML και 

XHTML, δηλαδή για τον έλεγχο της εμφάνισης μιας ιστοσελίδας και γενικότερα ενός 

ιστοτόπου. Η CSS είναι μια γλώσσα υπολογιστή προορισμένη να αναπτύσσει στυλιστικά μια 

ιστοσελίδα, δηλαδή να διαμορφώνει περισσότερα χαρακτηριστικά, χρώματα, στοίχιση και δίνει 

περισσότερες δυνατότητες σε σχέση με την html. Για μια όμορφη και καλοσχεδιασμένη 

ιστοσελίδα η χρήση της CSS κρίνεται ως απαραίτητη. 

Για τη δημιουργία του e-shop, χρησιμοποιήθηκε κατά κύριο λόγο το λογισμικό Opencart. Το 

Opencart είναι ένα λογισμικό που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ενός ιστότοπου, blog ή 

εφαρμογής. Οι γλώσσες στις οποίες είναι γραμμένο το λογισμικό είναι οι PHP και MySQL. 

Ένας τοπικός εξυπηρετητής ιστοσελίδων και μια βάση δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν για την 

επικοινωνία του e-shop με τη βάση αυτή. Αυτά όσον αφορά το βασικό στήσιμο του e-shop και 

την προσθήκη των προϊόντων (μη αληθινά στοιχεία και προϊόντα, μιας και πρόκειται για μη 

δημοσιοποίηση του e-shop παρά μόνο για τη διεκπεραίωση της διπλωματικής μου 

εργασίας).Στη συνέχεια όμως, για την προσθήκη των διαδραστικών διαφημίσεων μέσα στο e-

shop επενέβησαν στον κώδικα. Παρακάτω παρατίθεται ο κώδικας υλοποίησης αυτών των 

διαφημίσεων και ο σχολιασμός του: 

1. ισαγωγή κώδικα για την προσθήκη της εικόνας η οποία όταν περνάει το βλέμμα 

από αυτή, μεγεθύνεται και ξεκινάει η αναπαραγωγή ενός βίντεο. 

 

 

<div class="video"> 

<video class="video" controlsdata-play="hover" muted="muted"> 

<source src="http://techslides.com/demos/sample-videos/small.webm" 

type="video/webm"> 

</video> 

</div> 

 

2. Εισαγωγή κώδικα που χρησιμοποιήθηκε για να δώσει τα ακριβή στοιχεία 

τοποθέτησης της εικόνας στην αρχή και το μέγεθος στο οποίο θα μεγεθυνθεί το 

βίντεο καθώς θα παίζει. 
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<style> 

 

.video ( 

    position: relative; 

    right: 42%; 

    left: 40%; 

    top: 0; 

    width: 100px; 

    height: 100px; 

     

) 

 

.video:hover ( 

    transform: scale(2.8, 2.8); 

    position: absolute; 

    z-index: 99; 

  ) 

 

</style> 

 

3. Εισαγωγή κώδικα για την “pop-up” εικόνα που εμφανίζεται κατά τη φόρτωση του 

ιστότοπου: 

 

<style> 

   .pop-up-image ( 

      max-width: 600px; 

      width: 100%; 

      height: 300px; 

      margin: 0 auto; 

    ) 

   .pop-up-image span( 

        background: url("image/catalog/demo/prosfora.png"); 

        background-position: center; 

        background-repeat: no-repeat; 

        display: block; 

        height: 100%; 

      ) 

   .pop-up-image span:hover ( 

        background: url("image/catalog/demo/test.jpg") ; 

        background-repeat: no-repeat; 

        background-position: center; 

        background-size: contain; 

        display: block; 
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        height: 100%; 

        text-align: center;    ) 

 

       .img_container column-span:( 

    background: rgba(0, 0, 0, 0) url(img/ITYE/eme-idea-icon.png) no-repeat scroll 

left center; 

    display: inline-block; 

    height: 100%; 

    width: 100%; 

) 

</style> 

 

4. Εισαγωγή κώδικα για τη δημιουργία του καρουζέλ με τις κινούμενες εικόνες: 

 

 

<div class="container"> 

  <div class="row">                <div id="content" class="col-sm-12"><div 

id="slideshow0" class="owl-carousel" style="opacity: 1;"> 

    <div class="item"> 

        <img src="http://localhost/OpenCart/image/cache/catalog/banner-bookstore-

960x250-980x280.jpg" alt="Books" class="img-responsive" /> 

      </div> 

    <div class="item"> 

        <img src="http://localhost/OpenCart/image/cache/catalog/ebooks_banner-

980x280.jpg" alt="e-Books" class="img-responsive" /> 

      </div> 

  </div> 

<script type="text/javascript"><!-- 

$('#slideshow0').owlCarousel(( 

 items: 6, 

 autoPlay: 3000, 

 singleItem: true, 

 navigation: true, 

 navigationText: ['<i class="fa fa-chevron-left fa-5x"></i>', '<i class="fa fa-

chevron-right fa-5x"></i>'], 

 pagination: true 

)); 

--></script><div id="carousel0" class="owl-carousel"> 

  </div> 

<script type="text/javascript"><!-- 

$('#carousel0').owlCarousel(( 

 items: 6, 

 autoPlay: 3000, 

 navigation: true, 
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 navigationText: ['<i class="fa fa-chevron-left fa-5x"></i>', '<i class="fa fa-

chevron-right fa-5x"></i>'], 

 pagination: true 

)); 

--></script><div> 

    <style> 
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5  
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

5.1 Προτεινόμενη μεθοδολογία πειραματικής αξιολόγησης 

5.1.1 Εισαγωγή στο πείραμα 

Στην διπλωματική εργασία έγινε μια ευρεία ιστορική και βιβλιογραφική ανασκόπηση των 

διαδραστικών διαφημίσεων. Ακολούθησε η δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος. Συγκεκριμένα, 

το κατάστημα περιείχε αρκετές κατηγορίες βιβλίων. Στην εικόνα που ακολουθεί φαίνεται η αρχική 

σελίδα του καταστήματος. Ο λόγος της δημιουργίας του καταστήματος ήταν η αξιολόγηση των 

διαδραστικών διαφημίσεων σε αυτό. Το ηλεκτρονικό κατάστημα περιείχε διάφορα είδη διαφημίσεων 

τα οποία ήταν βίντεο με αυτόματη αναπαραγωγή, σταθερά banner διαφόρων διαστάσεων, animated 

banners, gif banners, βίντεο και αναδυόμενες διαφημίσεις (pop-up ads). Έτσι, ενσωματώνοντας τα 

περισσότερα είδη διαφημίσεων έγινε προσπάθεια αξιολόγησης τους με χρήση eye-tracking(καταγραφή 

των οφθαλμικών κινήσεων) και ερωτηματολογίων. 

5.1.2 Στόχοι του πειράματος 

➢ Ο γενικός στόχος είναι η αξιολόγηση της αλληλεπίδρασης που έχει ο χρήστης με τις 

διαφημίσεις κατά την επίσκεψή του στο e-shop και τι του αποσπά την προσοχή περισσότερο, 

από τα διαφορετικά είδη διαφημίσεων που υπάρχουν στο περιβάλλον του e-shop.  

➢ Οι ειδικότεροι στόχοι του πειράματος είναι  οι εξής: 

• Αρχικά η αξιολόγηση της ευχρηστίας της διεπαφής ανθρώπου-υπολογιστή μέσω της 

συσκευής Tobii eye tracker 4c. 

• Ταχύτητα διεκπεραίωσης της,αγοράς ενός βιβλίου στην προκειμένη περίπτωση. 

• Καταγραφή των σημείων όπου το βλέμμα του χρήστη θα «ταξιδέψει» μέσα στο περιβάλλον 

του e-shop καθ’όλη του την περιήγηση μέσα σε αυτό.  

• Ανάλυση των αποτελεσμάτων του προηγούμενου στόχου, με σκοπό την ανάλυση της 

αποπροσανατόλισης του χρήστη από το στόχο του, λόγω των διαδραστικών διαφημίσεων 

που βρίσκονται σε διάφορα σημεία μέσα στο e-shop. Ποιες διαφημίσεις του τράβηξαν την 
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προσοχή περισσότερο από τα διαφορετικά είδη τα οποία υπάρχουν στην αρχική σελίδα του 

ηλεκτρονικού καταστήματος καθώς και στη συνέχεια της περιήγησής του. 

• Αποδοτικότητα. Αυτή η μετρική αφορά το πλήθος των προβολών των διαφημίσεων που 

κατάφεραν να αποσπάσουν την προσοχή του χρήστη, όπως ορίζεται στα πλαίσια της 

μελέτης, και να τον αναγκάσουν να αγοράσει κάτι άλλο που του προβάλλει η διαφήμιση. 

• Είναι σημαντικό επίσης, πέραν της ανάλυσης των διαδραστικών διαφημίσεων και κατά 

πόσο αυτές επηρέασαν το χρήστη, να αξιολογήσουμε την ευκολία μάθησης. Με την 

ευκολία μάθησης εννοείται η καταγραφή του βαθμού εξοικείωσης του χρήστη και της 

συσκευής που μέσω αυτής επικοινωνεί με τον υπολογιστή με τα μάτια, και η ευκολία με 

την οποία περιηγείται μέσα στο e-shop με αυτήν σε σχέση με την περιήγηση με το ποντίκι.

  

5.1.3 Περιγραφή του πειράματος 

Σε αυτό το σημείο παρουσιάζονται τα βήματα που ακολουθήθηκαν σε κάθε στάδιο εκτέλεσης του 

πειράματος. 

• Δημιουργία του Ηλεκτρονικού καταστήματος 

Η δημιουργία του καταστήματος πραγματοποιήθηκε σε Opencart έκδοση, 2.3. Η προσθήκη των 

διαφημίσεων έγινε με την τροποποίηση του κώδικα (backend) του ηλεκτρονικού καταστήματος που   

είχα κατασκευάσει αρχικά μέσω του Opencart. Πρόσθεσα μερικά τμήματα κώδικα σε κατάλληλα 

σημεία του κώδικα με τη χρήση του Sublime text, ενός προγράμματος επεξεργασίας κώδικα. 

• Διεξαγωγή του πειράματος  

Το πείραμα διεξήχθη από 2 συμμετέχοντες. Λόγω της πανδημίας covid-19 όπως έχω προαναφέρει δεν 

ήταν δυνατή η πραγματοποίηση του πειράματος με περισσότερα άτομα. Η προσέλκυση των ατόμων 

έγινε με την ενημέρωση τους σχετικά με ένα πείραμα που διεξάγεται, αν οι συμμετέχοντες είχαν λίγο 

χρόνο να διαθέσουν αποδεχόντουσαν την πρόσκληση για την συμμετοχή τους στο πείραμα. Πρόκειται 

για άτομα του στενού οικογενειακού μου κύκλου λόγω της καραντίνας. Κάθε φορά ένας συμμετέχοντας 

βρισκόταν στο δωμάτιο όπου έγινε το πείραμα. Οι οδηγίες σχετικά με το πείραμα ήταν ίδιες και για 

τους δύο χρήστες και αναγράφονταν σε μια κόλλα Α4 την οποία ο χρήστης έπρεπε να διαβάσει πριν 

προχωρήσει με το πείραμα. Το σενάριο ήταν ότι κάθε χρήστης περιηγούνταν σε ηλεκτρονικό 

κατάστημα με σκοπό την αγορά τριών (3) βιβλίων. Η περιήγηση στο ηλεκτρονικό κατάστημα θα γίνει 

με δύο τρόπους οι οποίοι και θα συγκριθούν μεταξύ τους χρονικά. Μία φορά θα κάνουν την περιήγηση 

οι χρήστες με την συσκευή Tobii eye tracker 4C και μία με το ποντίκι του υπολογιστή. Επίσης, εξαιτίας 

της χρήσης eye-tracking υπέγραφε την συγκατάθεση του ότι προσωπικά δεδομένα, ακόμη και βίντεο, 

θα μπορούσαν χρησιμοποιηθούν ως δεδομένα ανάλυσης για να προκύψουν τα αποτελέσματα του 

πειράματος. Έτσι, αν ο χρήστης ήταν σύμφωνος προχωρούσε με την διεκπεραίωση του πειράματος το 

οποίο περιλάμβανε τρία στάδια. 

➢ Στάδιο 1: Ερωτηματολόγιο. 

Ο συμμετέχοντας ξεκινούσε το πείραμα από την συμπλήρωση ενός online ερωτηματολογίου. Κάθε 

συμμετέχοντας είχε το δικό του ID το οποίο και συμπλήρωνε στο ερωτηματολόγιο. Σκοπός του 

ερωτηματολόγιού ήταν ο προσδιορισμός του στόχου του χρήστη πριν την περιήγηση του στο online 
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κατάστημα, καθώς ήταν εξαιρετικά σημαντική η πληροφορία για την αρχική επιθυμία αγοράς του 

χρήστη. Για παράδειγμα, ο χρήστης Α ενδιαφέρεται για την αγορά ενός βιβλίου ιστορικού 

περιεχομένου. 

➢ Στάδιο 2: Περιήγηση στο ηλεκτρονικό κατάστημα. 

Σε αυτό το σημείο ο κάθε συμμετέχοντας μπορούσε να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα και να 

κάνει κάποιες υποθετικές αγορές. Στο κατάστημα υπήρχαν διαφημίσεις διαφόρων ειδών σε πολλά 

σημεία. Ο χρήστης, λοιπόν, είχε τη δυνατότητα αγοράς βιβλίων από διάφορες κατηγορίες. Ο Μέσος 

χρόνος περιήγησης στο ηλεκτρονικό κατάστημα ήταν 10 λεπτά. Μόλις ο χρήστης ολοκλήρωνε τις 

αγορές του προχωρούσε στο στάδιο 3. 

➢ Στάδιο 3: Ερωτηματολόγιο. 

Το πείραμα ολοκληρώνεται με την συμπλήρωση ερωτηματολογίου. Το οποίο αφορά ερωτήσεις σχετικά 

με τις διαφημίσεις που υπήρχαν στο ηλεκτρονικό κατάστημα. 

 

5.1.4 Δεδομένα από την πιλοτική εκτέλεση του πειράματος  

Μετά την εκτέλεση του πειράματός μου με μόλις δύο άτομα λόγω της πανδημίας όπως έχω αναφέρει 

και πιο πάνω, έβγαλα κάποια συμπεράσματα από τους χρήστες που πήραν μέρος σε αυτό σύμφωνα με 

τις απαντήσεις τους από τα ερωτηματολόγια πριν αλλά και με το πέρας του πειράματος.  

Κάθε χρήστης έπρεπε να εκτελέσει το πείραμα με τη διαδικασία που έχω αναφέρει πιο πάνω, μια φορά 

με το ποντίκι και μία με τη χρήση της συσκευής tobii eye tracker 4c, δηλαδή με τα μάτια.  
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Εικόνα 34: Χρήστης Α κατά τη διάρκεια του πειράματος 

 

Ο πρώτος χρήστης (Α) σύμφωνα με τις απαντήσεις που έδωσε από το πρώτο ερωτηματολόγιο 

ενδιαφερόταν αρχικά για λογοτεχνικά βιβλία. Ξεκινώντας τη διαδικασία με το ποντίκι δε δυσκολεύτηκε 

να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα και να αγοράσει ένα βιβλίο από την κατηγορία με τα 

λογοτεχνικά βιβλία και δύο από τα παιδικά. Στη συνέχεια ακολούθησε την ίδια διαδικασία με τη χρήση 

της συσκευής tobii eye tracker 4c. Για τον χρήστη (Α) είναι μία συσκευή που δεν είχε 

ξαναχρησιμοποιήσει και ήταν κάτι εντελώς καινούργιο για αυτόν. Η επόμενη δυσκολία ήταν να 

συνηθίσει την επικοινωνία του με τον υπολογιστή με τα μάτια. Η ίδια διαδικασία λοιπόν διήρκησε 

αρκετά παραπάνω καθώς υπήρχαν αρκετές δυσκολίες στο να συνηθίσει τη διαδικασία αυτή ο χρήστης. 

Με το πέρας της όλης διαδικασίας του πειράματος ακολούθησε το δεύτερο ερωτηματολόγιο όπου 

βοήθησε να βγάλουμε κάποια σημαντικά συμπεράσματα για τις διαδραστικές διαφημίσεις που έχουμε 

προσθέσει στο ηλεκτρονικό κατάστημα.  
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Τον χρήστη (Α) σύμφωνα με τις απαντήσεις του δεν τον βοήθησαν ιδιαίτερα οι διαδραστικές 

διαφημίσεις, ενώ παράλληλα τις βρήκε και λίγο ενοχλητικές. Η διαφήμιση που περιείχε ένα pop-up 

βίντεο του προσέλκυσε την προσοχή,  αλλά δεν τον ενόχλησε. Γενικά όμως φάνηκε πως δεν του 

αρέσουν οι αναδυόμενες διαφημίσεις. Τέλος ο χρήστης (Α) προτιμά την περιήγηση με τον 

πατροπαράδοτο τρόπο του ποντικιού. 

 

 

Εικόνα 35: Χρήστης Β κατά τη διάρκεια του πειράματος 

 

Όσον αφορά τώρα το χρήστη (Β) έδειξε ενδιαφέρον αρχικά για βιβλία που έχουν να κάνουν με 

βιογραφίες. Ξεκινώντας και αυτός τη διαδικασία με τη χρήση του ποντικιού, άρχισε με περισσότερη 

άνεση να περιηγείται στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Αυτός ο χρήστης μπαίνοντας στην κατηγορία με τις 

βιογραφίες, είτε αποπροσανατολίστηκε με το διαφημιστικό μπάνερ είτε από περιέργεια πάτησε πάνω 



Gaze interaction και Internet marketing: Αλληλεπιδραστικές διαφημίσεις με χρήση Tobii eye tracker 

4C 

 

Ζιάζιαρης Ιωάννης  Α.Μ. 5761 70 

σε αυτό το μπάνερ που τον παρέπεμπε σε ένα άλλο βιβλίο το οποίο και πρόσθεσε στο καλάθι. Έπειτα 

αγόρασε δύο βιβλία από την κατηγορία επιστήμες και λογοτεχνικά αντίστοιχα. Στη συνέχεια 

ακολούθησε την ίδια διαδικασία με τη χρήση της συσκευής μας (tobii eye tracker4c). Με τη συσκευή 

αυτή, παρότι ο χρήστης (Β) είναι πιο έμπειρος χρήστης με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές φάνηκε να 

δυσκολεύεται. Παρόλα αυτά τελείωσε τη διαδικασία προφανώς πιο αργά σε σύγκριση με το ποντίκι 

αλλά όχι με τόσες πολλές δυσκολίες. Ύστερα από την εκτέλεση του πειράματος απάντησε και αυτός ο 

χρήστης το δεύτερο ερωτηματολόγιο. Τον χρήστη (Β) τον βοήθησαν οι διαφημίσεις, όμως και αυτός τις 

θεωρεί αρκετά ενοχλητικές. Δεν πρόσεξε την διαφήμιση με το pop-up βίντεο. Γενικά ενοχλείται πολύ 

με τις αναδυόμενες διαφημίσεις. Τέλος και αυτού του χρήστη φαίνεται να του αρέσει περισσότερο η 

περιήγηση με το ποντίκι περισσότερο απ΄ότι με τη χρήση της συσκευής tobii eye tracker 4c. 

 

 

Εικόνα 36: Αρχική σελίδα ηλεκτρονικού καταστήματος 

 

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 θα 

προταθεί η μεθοδολογία μιας πειραματικής αξιολόγησης, με σκοπό να κατανοηθεί καλύτερα η 

διαδικασία παρακολούθησης βλέμματος. 
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5.1.5 Συμπεράσματα και προβλήματα 

Ένα από τα πιο κύρια συμπεράσματα στο οποίο καταλήγουμε είναι ότι η εφαρμογή που σχεδιάστηκε 

στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής εργασίας βοήθησε ουσιαστικά και σημαντικά στην επεξεργασία 

και την κατανόηση των δεδομένων από τη συσκευή Eye tracker.  

Για την ακρίβεια, η εφαρμογή μας βοήθησε να κατανοήσουμε πως οι χρήστες επηρεάζονται από το 

διαφημιστικό υλικό που λαμβάνουν και πως μπορούμε να αυξήσουμε το κέρδος μίας επιχείρησης μέσω 

της σωστής διαφημιστικής καμπάνιας. Στην πραγματικότητα, μία σωστή διαφήμιση μπορεί να 

καθοδηγήσει τον πελάτη σε αγορές, οι οποίες δεν υπήρχαν στην σκέψη του. Έτσι η  επιχείρηση μπορεί 

να αυξήσει τα έσοδά της καθώς και να γίνει ευρύτερα γνωστή μέσω των ορθών διαφημιστικών της 

μηνυμάτων.  

Δεν είναι δυνατόν όμως να μην υπήρχαν προβλήματα σε μια τόσο πολύπλοκη εφαρμογή. Το πρόβλημα 

της εύρεσης των ματιών σε μία εικόνα έχει ευρύτατη χρήση σε εφαρμογές αναγνώρισης προσώπου, 

εκτίμησης βλέμματος κ.α. Η διαδικασία αυτή ενδέχεται όμως να είναι πολύ απαιτητική, αφού υπάρχει 

μεγάλη ποικιλομορφία ως προς τα χαρακτηριστικά των ματιών και των προσώπων ανάμεσα σε 

διαφορετικούς ανθρώπους. Επιπλέον οι συνθήκες του περιβάλλοντος μπορούν να αποτελέσουν 

αποτρεπτικό παράγοντα στην απόδοση του αλγορίθμου. Κατηγοριοποιώντας επομένως τα ενδεχόμενα 

προβλήματα έχουμε τις ακόλουθες κατηγορίες: 

1. Παραλλαγές στην έκφραση ενός προσώπου. Τόσο το σχήμα όσο και η εμφάνιση των ματιών 

είναι ευαίσθητες στην αλλαγή διαφόρων εκφράσεων. Για παράδειγμα, όταν γελάμε μπορεί να 

κλείνουμε τα μάτια μας. 

2. Παρεμβολή φυσικών αντικειμένων. Σε πραγματικές συνθήκες, τα μάτια συχνά καλύπτονται από 

μαλλιά, γυαλιά ηλίου, μυωπίας κ.α.  

3. Ο προσανατολισμός του προσώπου σε σχέση με την κάμερα. Σε πραγματικές συνθήκες είναι 

σπάνιο ένα πρόσωπο να είναι ιδανικά προσανατολισμένο με τον αισθητήρα που λαμβάνει τις 

φωτογραφίες. Αυτό είναι αιτία πολλών προβλημάτων, όπως η εύρεση της περιοχής 

ενδιαφέροντος πάνω σε μια εικόνα. 

4. Παράγοντες του περιβάλλοντος και ποιότητα εικόνας. Το περιβάλλον μέσα στο οποίο γίνεται η 

φωτογράφηση παίζει καθοριστικό ρόλο καθώς επίσης και ο φωτισμός του προσώπου, ο οποίος 

μπορεί να ποικίλει ανάλογα με την σχετική θέση της φωτεινής πηγής και του προσώπου, την 

ένταση της πηγής κ.α. Τέλος ένα επίσης συχνό πρόβλημα αποτελεί η χαμηλή ανάλυση της 

εικόνας και γενικά η κακή ποιότητα της. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1 

* Απαιτείται 

• ID * 

 

Η απάντησή σας 

 

• Φύλλο * 

Άνδρας 

Γυναίκα 

Άλλο: 

 

 

• Ηλικία * 

10-18 

19-25 

26-35 

36+ 

 

• Σε ενδιαφέρει να αγοράσεις κάποιο προϊόν από τις ακόλουθες κατηγορίες;  * 

Ιστορικά 

Βιογραφίες 
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Παιδικά 

Λογοτεχνικά 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2 

* Απαιτείται 

• ID * 

 

Η απάντησή σας 

 

• Βοήθησαν οι διαφημίσεις στην αγορά ενός προϊόντος; * 

Ναι 

Όχι 

Αδιάφορο 

 

• Πόσο σας ενόχλησαν οι διαφημίσεις στο κατάστημα που μόλις περιηγηθήκατε;  * 

Λίγο                    1 2 3 4 5                    Πολύ 

 

 

• Προσέξατε την ακόλουθη διαφήμιση στο κατάστημα; * 
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Ναι 

Όχι 

 

• Αν ναι, Πως θα την χαρακτηρίζατε; Μπορείτε να επιλέξετε παραπάνω από μια 

απαντήσεις. * 

Βοηθητική 

Παραπλανητική 

Ενοχλητική 

Αttention-getting (προσελκύει την προσοχή) 

Έξυπνη 

Ενδιαφέρουσα 

• Πόσο σας ενοχλούν οι αναδυόμενες διαφημίσεις(Pop-up ads); * 

Λίγο            1 2 3 4 5 6 7 8 9 10             Πολύ 

• Πόσο σας ενοχλούν οι αναδυόμενες διαφημίσεις με την αναπαραγωγή video;  * 

Λίγο              1 2 3 4 5 6 7 8 9 10             Πολύ 
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• Ποιο μέσο περιήγησης σας φάνηκε πιο εύχρηστο; * 

Με ποντίκι  

Με τη συσκευή Tobii eye tracker 4c 


