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Analýza pohľadu

Zdroj: Borji, A., & Itti, L. (2014). Defending Yarbus: Eye movements reveal observers’ task. Journal of Vision, 14(3), 29–29. http://doi.org/10.1167/14.3.29 2



Čo ideme robiť?

● ČO? 
○ Identifikovať úlohy typu

■ Hľadanie
■ Prehľadávanie

● KDE? 
○ Internetový katalóg (e-shop)

● PREČO? 
○ Vylepšenie odporúčania 

produktov
○ Adaptácia rozhrania podľa úlohy

3



Vyhľadávanie (Searching)

● Presne definovaný cieľ 
hľadania

● Cielene orientované 
správanie

● Top-down pozornosť
● Napríklad

○ “Nájdite notebook 
Lenovo E31-80 Black”

Prehľadávanie (Browsing)

● Nedefinovaný cieľ hľadania
● Správanie založené na 

skúsenosti
● Bottom-up pozornosť
● Napríklad

○ “Prezrite si následujúce 
televízory”
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https://www.alza.sk/lenovo-e31-80-black?dq=4081340&catid=18842920
https://www.alza.sk/lenovo-e31-80-black?dq=4081340&catid=18842920


Vyhľadávanie (Searching)Prehľadávanie (Browsing)

Zdroj: http://usabilitynews.org/eye-gaze-patterns-while-searching-vs-browsing-a-website/ 5



Ciele práce

1. Identifikovať typ vykonávanej úlohy pomocou sledovača pohľadu
2. Vyhodnotenie presnosti identifikovania úlohy v reálnom čase

Zdroj: Steichen, B., Carenini, G., & Conati, C. (2013). User-adaptive information visualization: using eye gaze data to infer visualization tasks and user cognitive abilities. Iui, 317–328. http://doi.org/10.1145/2449396.2449439 6



Plánovaný experiment

● Úlohy na prehľadávanie
○ Prezrite si následujúce produkty z kategórie X

● Hypotéza
○ H1: Prehľadávanie participantom v katalógu bude indikované vačším počtom 

dlhších fixácií

● Problém
○ Ako zistíme, že si participant skutočne prezrel katalóg s produktami?
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Plánovaný experiment

● Úlohy na vyhľadávanie
○ Nájdi produkt X v katalógu
○ Nájdi produkt na fotografii v katalógu

● Hypotéza
○ H2: Vyhľadávanie participantom bude indikované menším počtom kratších 

fixácií, ktoré navyše nebudú na každom zobrazenom produkte
○ H3: Na identifikovanie úlohy vyhľadávania na základe dát zo sledovača 

pohľadu nemá vplyv rôznorodosť produktov v roli distraktorov
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