
Pouûívate�ská príru�ka

Pomocou navrhnutého systému dokáûeme v nieko�k˝ch krokoch analyzova� surové exportované
súbory a získa� preh�adné kvalitatívne a kvantitatívne vyhodnotenie. Prierez postupnosti prípadov
pouûitia ilustrujeme v nasledujúcich krokoch.

Obr. 30: Dáta kaûdého pouûívate�a systému sú súkromné a pred vstupom do aplikácie je
potrebné sa zaregistrova� / prihlási�.

Obr. 31: Po prihlásení sa zobrazí základná obrazovka. V �avej �asti stránky sa nachádza
vûdy vidite�né menu. Menu obsahuje základné �asti systému: domovská stránka, projekty,
súbory, exporty, v˝sledky, relevantné publikácie a odhlásenie.
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Obr. 32: Najskôr klikneme na poloûku Projekty, ktoré nás dostane na zoznam vöetk˝ch
projektov pouûívate�a. Vytváranie nového projektu za�ína stla�ením tla�idla "Prida� nov˝
projekt".

Obr. 33: Pri vytváraní projektu zadáme názov a dôleûité poznámky o projekte. Tieû je
potrebné vybra� ú�el projektu (vedeck ,̋ edukatívny a komer�n˝).

Obr. 34: Po vytvorení projektu môûeme pokra�ova� jeho detailnejöím nastavením po
kliknutí na jeho meno. V nastavení zadávame riadiace pokyny pre spracovanie exportov
v projekte. Môûeme nastavi�, ktoré úlohy sa nemajú vyhodnocova� alebo pri ktor˝ch
úlohách zastavi� vyhodnocovanie úplne. Tieû môûeme v súborovom systéme vybra� obra-
zovky jednotliv˝ch úloh, ktoré nahráme ako zip zloûku súborov pomenovan˝ch rovnako
ako sú pomenované udalosti v zázname okulometra. Tieto súbory nahrávame len v prí-
pade, ûe sa v projekte nachádzajú súbory bez videozáznamov obrazovky.
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Obr. 35: Ak máme vytvoren˝ projekt, môûeme do systému nahra� exportované súbory
z experimentov, ktoré prislúchajú tomuto projektu. V menu vyberieme poloûku "Sú-
bory". Na zobrazenej stráne klikneme na tla�idlo pridania nového projektu pod�a formátu
exportu (UXR alebo Tobii).

Obr. 36: Pri nahrávaní súborov zadáme meno skupiny súborov a v súborovom systéme
vyberieme zip súbor so vöetk˝mi okulometrick˝mi záznamami. Jednotlivé súbory systém
identifikuje a vytvorí pre kaûd˝ súbor jeden záznam v systéme. Prefix v mene jednotliv˝ch
záznamov je meno skupiny súborov. V tejto fáze tieû vyberáme prísluönos� súboru k
projektu, ktor˝ sa po vytvorení nachádza v dostupn˝ch moûnostiach.
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Obr. 37: Na spodku zoznamu súborov sa nachádza formulár, ktor˝m môûeme hromadne
identifikova� kalibra�né stimuly v jednotliv˝ch súboroch. Samostatne ozna�ujeme sku-
pinu stimulov pre explicitnú kalibráciu krivky referen�n˝ch hodnôt, kalibráciu vnímania
modrej farby, kalibráciu parametra sigma matice projekcie sietnice a tieû stimuly s fixa�-
n˝mi bodmi v okrajoch obrazovky.

Obr. 38: Po zadaní kalibra�n˝ch pravidiel ich uloûíme úpln˝m prepísaním alebo dopl-
nením k predchádzajúcim nastaveniam. Tieto nastavenia sa aplikujú len na ozna�ené
súbory.
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Obr. 39: Správnym vyplnením pravidiel sme splnili vöetky podmienky pre úspeön˝ export
a vöetky ozna�ené súbory môûeme hromadne spracova� pomocou jednej z metód. Klasické
vyhodnotenie spustíme v˝berom moûnosti Explicit.

Obr. 40: Preh�ad exportovan˝ch súborov nájdeme po v˝bere poloûky Exporty v hlavnom
menu. Pri jednotliv˝ch exportoch vidíme stav spracovávania, prípadne v˝sledok s ak˝m
sa spracovávanie skon�ilo. Ak spracovanie skon�ilo chybou, status exportu je ozna�en˝
�ervenou farbou a názvom chyby.

Obr. 41: Pri otvorení neúspeöne spracovaného exportu sa nám zobrazí detail chyby. V
tomto prípade systém nemohol nájs� �iernu obrazovku v pribliûne definovanom �ase pod�a
súboru okulometrick˝ch dát, �ím nás upozor�uje na chybu vo vstupn˝ch dátach.
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Obr. 42: Ak sa export podaril, v jeho detaile nájdeme vöetky dôleûité informácie o kalib-
rácii modelu reakcií zrenice. V pravo hore môûeme vidie� ilustráciu krivky referen�n˝ch
hodnôt pouûívate�a.

Obr. 43: Systém umoû�uje náh�ad na skuto�nú a predpokladanú öírku zrenice v priebehu
�asu, pomocou ktorej môûeme spravi� kvalitatívnu anal˝zu experimentu.

Obr. 44: Náh�ad na sumárne metriky jednotliv˝ch úloh.
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Obr. 45: Náh�ad na sumárnu metriku vnímanej svietivosti osobitne.

Obr. 46: Náh�ad na detail kalibrácie matice projekcie sietnice.

Obr. 47: Kaûd˝ export umoû�uje aj detailn˝ preh�ad pomocou tabu�ky najdôleûitejöích
metrík pre kaûdú úlohu. V tejto tabu�ke nájdeme aj najviac sledovanú oblas� obrazovky,
ktorú pouûívate� pri vykonávaní úlohy sledoval.
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Obr. 48: V zozname exportov môûeme ozna�i� tie exporty, ktoré chceme vyhodnoti�
kvantitatívne. Tieto exporty môûu patri� aj do viacer˝ch projektov.

Obr. 49: Na spodku zoznamu exportov sa nachádza formulár pre definovanie kvantita-
tívneho vyhodnotenia. Tento formulár umoû�uje zada� do jedného riadku vöetky názvy
úloh oddelené �iarkou, ktoré majú by� zaradené do jednej skupiny. Systém podporuje
regexov˝ zápis. Skupina úloh bude pomenovaná pod�a prvej hodnoty v riadku, aj ke�
sa v exportoch nenachádza ani jedna takto nazvaná úloha. T˝mto spôsobom môûeme
zmysluplne pomenova� skupiny úloh. Systém tieû umoû�uje vybra�, �i sa majú z vyhod-
nocovania vyradi� úlohy, ktoré sme explicitne nedefinovali. Následne klikneme na tla�idlo
"Spoji� exporty". Systém automaticky vyberie skupinu exportov, ktoré obsahujú najvä�öí
po�et rovnak˝ch úloh. Táto funkcionalita zabezpe�uje korektné ötatistické vyhodnotenie.
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Obr. 50: Po vytvorení kvantitatívneho vyhodnotenia nás systém presmeruje na zoznam
vyhodnotení. V detaile vyhodnotenia sa nachádza graf ötatistickej anal˝zy preûitej kog-
nitívnej zá�aûe pri öpecifikovan˝ch úlohách a tieû graf vnímanej svietivosti jednotliv˝ch
úloh. Tieto grafy je moûne stiahnu� vo formáte pdf. Vyhodnotenie je dostupné aj pomo-
cou preh�adnej tabu�ky najdôleûitejöích metrík. Túto tabu�ku je navyöe moûné stiahnu�
vo formáte CSV. Vyhodnotenie tieû obsahuje h�bkovú anal˝zu ötatistickej signifikancie
rozdielu v kognitívnej zá�aûi a vnímanej svietivosti medzi jednotliv˝mi úlohami. Vypo�í-
tané p-hodnoty sú dostupné pre ötyri rôzne metódy ötatistickej anal˝zy. V˝ber správnej
metódy je závislí od charakteru dát a experimentu. Pouûívate�ovi je tieû umoûnen˝ ná-
h�ad na rozdelenie hodnôt kognitívnej zá�aûe v jednotliv˝ch úlohách pomocou histogramu
zobrazeného v kaûdom riadku tabu�ky.

Obr. 51: Vyhodnotenie ötatistickej anal˝zy je dostupné v maticovej vizualizácii.
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Obr. 52: Kaûdé vyhodnotenie obsahuje definíciu skupín, ktorú je moûné skopírova� pre
vytváranie �alöích vyhodnotení.
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