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Για την πρώτη εξοικείωση με τις τεχνολογίες
παρακολούθησης ματιών πριν την εφαρμογή τους στα
προγράμματα που θα αναπτύξουμε, ξεκινήσαμε με
δοκιμές του επεξεργαστή Tobii EyeX. Είναι μια σταθερό
σύστημα καταγραφής παρακολούθησης κίνησης
οφθαλμών με υψηλή ακρίβεια και χαμηλό κόστος,
σχεδιασμένο για την ενσωμάτωση της τεχνολογίας
παρακολούθησης των ματιών σε κάθε προσωπικό
υπολογιστή, με στόχο την ενίσχυση της
αλληλεπίδραση ανθρώπου- υπολογιστή.
Ο στόχος μας είναι να συνδέσουμε τον ελεγκτή
παρακολούθησης ματιών με τη μηχανή γραφικών
εικονικής πραγματικότητας VR (Virtools) και να
δημιουργήσουμε μια απλή εφαρμογή για τη
βαθμονόμηση και τον έλεγχο των τιμών που θα
πάρουμε από τη συσκευή.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το περιεχόμενο της εργασίας αυτής μελετάει την
τεχνολογιών παρακολούθησης κίνησης των οφθαλμών
και την εφαρμογή της στην αξιολόγηση του
σχεδιασμού τον πιλοτήριων αεροσκαφών. Λόγος που
οδήγησε σε αυτή την ερευνά είναι ότι πολλές φορές
παρατηρείτε ότι αυξημένο φόρτο εργασίας στους
κυβερνήτες επιβατικών αεροσκαφών. Πιθανή λύση σε
αυτό το φαινόμενο είναι ο σχεδιασμός του πιλοτήριου,
με ανατοποθέτηση των ενδείξεων σε σημεία ευκολά
παρατηρήσιμα από τους πιλότους.
Με τη χρήση της τεχνολογίας καταγραφής κίνησης των
ματιών, ανάλυση μπορεί να πραγματοποιηθεί για το
πιες ενδείξεις είναι αυτές που κεντρίζουνε τι προσοχή
των πιλότων πιο πολλές φορές. Με τα αποτελέσματα
από μια τέτοια ανάλυση μπορούνε να παρέχουνε στον
σχεδιαστή σημαντικές πληροφορίες για τη
διαρρύθμιση των ενδείξεων στο πιλοτήριο, αν οι
σημαντικές ενδείξεις γίνονται ευκολά παρατηρήσιμες
και αν κάποια ένδειξη αποσπά τη προσοχή του πιλότου
σε ακατάλληλες στιγμές.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΣΕ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ανάλυση της υλοποίησης ενός προσομοιωτή πτήσης
συλλογής δεδομένων θα παρουσιαστεί ως τμήματα
που συνεργάζονται για να παράσχουν το αποτέλεσμα
που θέλουμε να επιτύχουμε.
Τα βασικά τμήματα αποτελούνται από:
i. το περιβάλλον προσομοίωσης,
ii. έναν μηχανισμό συλλογής δεδομένων και
iii. έναν αναλυτή που θα εξετάσει όλα τα δεδομένα

που συλλέχθηκαν.

ΓΥΑΛΙΑ EYE-TRACKING
Μία σημαντική απαίτηση για τη δημιουργία ενός
συστήματος σχεδιασμού πιλοτήριων με τη χρήση της
τεχνολογίας παρακολούθησης κίνησης των ματιών
είναι η εφαρμογή της τεχνολογίας παρακολούθησης
κίνησης ματιών σε εικονικό περιβάλλον.
Επιλέχθηκε η χρήση ενός συστήματος CAVE για την
προβολή του εικονικού περιβάλλοντος. Η ενσωμάτωση
της τεχνολογίας παρακολούθησης κίνησης οφθαλμών
έγινε με τη χρήση ειδικά διαμορφωμένων γυαλιών
(Eye-tracking Glasses), ώστε να λειτουργεί μαζί με το
CAVE χωρίς να παρεμβαίνει στις πιλοτικές δράσεις, να
τον κάνει να αισθάνεται άβολα ή να εμποδίζει τα
αποτελέσματα της αξιολόγησης.
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Εφαρμογές του Eye-tracking στο περιβάλλον VR


