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Eye-tracker

• Инструмент за праћење очних 
покрета

Louis Emile Javal (1879)

САКАДЕ и ФИКСАЦИЈЕ

Алфред Лукјанович Јарбус 
(1965, 1967)

(illustrations taken from Palmer, 1999)



Врсте eye-tracker-a Примјена

• Процесирање језика (читање)
• Процесирање слике (перцепција, пажња)
• Процесирање комплексних сцена 

(интеракција језика и пажње)
• Решавање проблема (задаци категоризације, 
шаховски проблеми…)

• Развојна психологија
• Вожња, маркетинг…
• Поремећаји (аутизам)

Пажња Пажња



Читање

Ralph Radach
Keith Rayner

Процесирање слике

• На основу којих информација препознајемо 
слику (објекат)?

• Дистинктивне, јединствене, дефинишуће 
карактеристике

• Начин изучавања менталних репрезентација



Процесирање комплексних сцена

(Kamide et.al., 2003)

Решавање проблема

Merim Bilalić, Peter McLeod and Fernand Gobet (2008)
Why good thoughts block better ones: 
The mechanism of the pernicious Einstellung (set) effect 
Cognition Volume 108, Issue 3, Pages 652-661 

Вожња, маркетинг…



Развојна психологија Поремећаји (аутизам)

 Аутистична дјеца 
значајно више гледају у 
уста, а значајно мање у 
очи саговорника у 
поређењу са 
“нормалним” 
вршњацима

 Warren Jones & Ami Klin 
(Nature, 2013)

Амигдала (емоције) – 
изразито активна код 
аутистичне дјеце приликом 
успостављања очног 
контакта
Fusiform зона 
(процесирање лица) мање 
активна у односу на 
контролну групу дјеце

Nature Neuroscience 2008

Корелирање очних покрета и 
мождане активности

Принцип рада 



Принцип рада лијепо ≠ корисно

Зависне варијaбле 
(у eye-tracking истраживањима)

 - latency (first look) – први поглед (задршка)

миш                                             кућа

“мачка”

+

Зависне варијебле 
(у eye-tracking истраживањима)

 - latency (first look) – први поглед (задршка)
 - longest look – најдужи поглед
 



Зависне варијебле 
(у eye-tracking истраживањима)

 - latency (first look) – први поглед (задршка)
 - longest look – најдужи поглед
 - total looking time – укупно вријеме 
гледања

 - No. of fixations – број фиксација
 - Order of looks – редослед гледања 
 

Зависне варијебле 
(у eye-tracking истраживањима)

 - latency (first look) – први поглед (задршка)
 - longest look – најдужи поглед
 - total looking time – укупно вријеме 
гледања

 - No. of fixations – број фиксација
 - Order of looks – редослед гледања 
 - regression looks (in reading) – погледи 
уназад



Анализа резултата

• Дефинисање зона гледања (areas of 
interst – AoI)

Јасно дефинисање зона гледања

(Kamide et al., 2003)
Merim Bilalić, Peter McLeod and 
Fernand Gobet (2008)

Статистичке алатке

• t-тест
• Анализе варијансе
• Корелација, регресија
• Кластер анализа

Хвала!
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