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پیش از این، نخستین سیستم ردیاب . روداي از معلولین حرکتی تنها راه ارتباط با دیگران به شمار میکمک چشم براي دسته ارتباط به – چکیده

و  ابی کاراییـ، هدف ارزیقالهدر این م. سازدحرکتی چشم آنالین در ایران ساخته شده که امکان برقراري ارتباط معلولین حرکتی را با رایـانه برقرار می

این سیستم نیز در  افزارافزار و نرمهمچنین میزان رضایت کاربران از سخت .باشدمیهاي واقعی یعنی معلولین حرکتی بر روي نمونه سیستم این ردعملک

به کمک ردیاب حرکات بایستی آنها را می که افراد مورد نظربدین منظور چند فعالیت در نظر گرفته شده است  .گیرداین آزمایش مورد ارزیابی قرار می

ها، سرعت ارزیابی بر اساس بررسی نحوة انجام این فعالیت .ه استاستفاده شدمعلول حرکتی  10در این ارزیابی از  .دنانجام بدهچشم و با چشمشان 

   . هایی انجام خواهد پذیرفتنامهعمل، میزان خطا و همچنین به کمک پرسش

   (Eye tracking) ردیابی حرکات چشم، حرکات چشم، توانبخشی تعقیب ارتباط با کامپیوتر،  - کلید واژه

  

مقدمه- 1

به فرایندي  (Eye Gaze Tracking , EGT)ردیابی حرکات چشم 

گفته می شود که طی آن بتوان حرکات چشم شخص نسبت به سر او را 

اي را که وسیله. متعاقباً نقطۀ دید ناظر را پیدا کردگیري نمود و اندازه

یا اختصاراً ردیاب  ردیاب حرکات چشم وآن به این امر نایل آمد،  بتوان با

  . گویند (Eye Tracker)چشم 

اتی به سر ـهاي چشم هر چند هنوز در مرحلۀ تحقیقابـردیروزه ـام

هاي صنایع نهدر زمی یـفراوانردهاي ـوجود کارباین با برند اما می

  . اندپیدا کرده... توانبخشی، ارگونومی، بازاریابی و و نظامی، پزشکی

 اده ازـاستفبه آن اشاره نمود،  توانمی که اییـاز مهمترین کاربرده

 Human-Computer Interaction(HCI)م درـاي چشـهابـردی

. استکلید صفحهبه عنوان یک ابزار ارتباط با کامپیوتر همچون موس و 

چشم امکان ارتباط با کامپیوتر و کنترل آن توسط  براي مثال ردیابی

تر کارها یکی از کاربردهاي آن انجام سریع .[1] چشم را فراهم می نماید

بدیهی است . باشدچشم در کنار ماوس و صفحه کلید میبا یک ردیاب 

که چنین ابزاري می تواند نقش مهمی در توانبخشی معلولین حرکتی 

 وتر و با دیگرانبرقراري ارتباط فرد ناتوان با کامپی امکان. [2]  ایفا نماید

 .باشدبسیار حائز اهمیت تواند میبه کمک یک ردیاب حرکات چشم، 

ضروریات عادي زندگی قسمتی از انجام تمام یار معلولیت به ناتوانی د

یک نقص مادرزادي  که علت آن وجود شوداجتماعی گفته می فردي یا

ایع علل اصلی و ش .باشدمی قواي جسمانی یاروانی فرد عارضی در یا

  :بندي نمودتوان بصورت زیر دستهمعلولیت را می

هاي عصبیبیماري.1

هاي استخوانی، عضالنیبیماري.2

حوادث و تصادفات.3

هاسایر بیماري.4

هایی چون هاي مغزي و یا بیماريهاي ناشی از سکتهدر برخی معلولیت

، شخصی که ممکن است سالها همانند افراد عادي (ALS) اس.ال.اي

هاي اجتماعی و حتی علمی خود را از طریق زبان، و فعالیتزندگی کرده 

داده، دچار عارضه شده و دست و ابزارهایی چون  کامپیوتر انجام می

دهد و این در حالیست که عضالت کنترل عضالت خود را از دست می

ارتباط  .باشدچشم او هنوز عادي بوده و او قادر به کنترل چشم خود می

از معلولین حرکتی تنها راه ارتباط با  دستهن ایبه کمک چشم براي 

  .روددیگران به شمار می

پیش از این اولین سیستم ردیاب حرکتی چشم بالدرنگ در ایران 

ن بوده و از ـی آن نیز توانبخشی معلولیساخته شده که هدف اصل

افزاري آن افزاري و نرمهاي بارز آن طراحی مناسب سختویژگی

سیستم و همچنین ارزیابی این ارزیابی کارایی  به منظور . ]3[ است

افزار ردیاب چشم ساخته شده افزار و نرممیزان رضایت کاربران از سخت

فرد معلول خواسته شده  10از که  چند فعالیت در نظر گرفته شده است

 هايدر محیطها این فعالیت. آنها را به کمک دستگاه انجام بدهند
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.عینکی نیز قابل استفاده می باشد

نرم افزار 

ن گرفتنرم افزاري که براي این سیستم طراحی گردیده عملیات 

(Capturing)  اصلی و پردازش  آن انجام شده و خروجی 

به نقطۀ دید شخص نمایش در صفحه ) ررسک(گر 

قابلیت کلیک کردن توسط چشم نیز در نرم افزار براي معلولینی که 

کلیک کردن توسط دست نیز براي آنها مقدور نمی باشد در نظر گرفته 

باشد که دو متد پذیر میچهار متد مختلف امکان 

  :استفاده گردیده است

(Dwell Time)   

و مکث متد پلک زدن

نگهداشتن چشم بر روي نقطۀ مورد نظر براي یک مدت 

 و قابل تنظیم و در متد دیگر پلک زدن بر روي یک نقطه

  .شودبه منزلۀ کلیک فرض می و اندکی مکث پس از آن

معرفی است، استفاده شده در ارزیابی  افزار کهاز نرم

حروف الفبا در ان چیده شده و با صفحۀ مربوط به تایپ که 

صفحۀ مربوط به . شودکلیک بر روي هر کدام حرف مربوطه تایپ می

شایان ذکر است که در  .نشان داده شده است 2شکل 

صفحۀ مربوط به تایپ انگلیسی، امکان خوانده شدن متن تایپ شده نیز 

  .توسط رایانه وجود دارد

  افزارتایپ فارسی نرمصفحۀ مربوط به 

بخش دیگر مربوط به بازي و سرگرمی بوده که در این بخش تعداد 

که همگی تنها غیره هوش، حافظه و  در رابطه با زیادي بازي و سرگرمی

با کمک منوي . گنجانده شده است باشندبا کمک چشم قابل اجرا می

از این بخش  تواند به بازي قبل و بعد رفته و یااصلی این صفحه کاربر می

ارزیابی بر اساس بررسی شود و و سرگرمی انجام می

ها، سرعت عمل، میزان خطا و همچنین به کمک 

الهام گرفته نامه پرسش یک فرم . هایی انجام خواهد پذیرفت

NASA Task Load Index (TLX)  [4]  بوده و

 . کنیماستفاده می آنافزار از میزان پیچیدگی محیط نرم

ۀ ـبر پای آنهــا نیز ر کهـۀ دیگـنامرسشهمچنین به کمک دو فرم پ

Q.U.I.S interface evaluation  [5]وIBM 

Psychometric Evaluation  [6]  بوده به ارزیابی میزان

، از دیدگاه فرد معلولرضایت کاربر از سیستم و میزان کارایی آن براي 

ردیاب چشم ساخته شده

ردیاب ساخته شده از نوع قابل نصب بر روي سر بوده و بر اساس تصاویر 

. کار می کند مردمک-گرفته شده از چشم و متد بازتاب قرنیه

در اینجا ). مراجعه شود[7] براي آشنایی بیشتر با این متد به مرجع 

.نماییمستم مذکور را معرفی میافزار سیافزار و نرم

افزار

تصویر توسط یک دوربین بی سیم در فاصلۀ مشخصی از چشم گرفته 

امکان نصب  این دوربین کوچک و . گرددشده و به کامپیوتر ارسال می

.سبک با چند نوع مکانیزم مختلف بر روي سر کاربر وجود دارد

افزار دستگاه، در تصویر باال نوع دو طراحی مختلف جهت سخت

  .شودهدبند و در تصویر پایین نوع عینکی آن دیده می

ساده به بدنۀ یک عینک سبک متصل بوده و منبع تغذیۀ آن یک باطري 

مکانیزم ذکر شده چند درجۀ آزادي براي دوربین 

تصویر از . موقعیت دوربین را تنظیم نمودفراهم نموده تا براحتی بتوان 

دان دید شخص ـن در میـه دوربیـوریکـشود بط

شایان ذکر است که این سیستم براحتی توسط افراد 

عینکی نیز قابل استفاده می باشد

نرم افزار -2-2

نرم افزاري که براي این سیستم طراحی گردیده عملیات در 

 (Capturing)کردن تصویر

گر آن منتقل کردن نشان

  . است

قابلیت کلیک کردن توسط چشم نیز در نرم افزار براي معلولینی که 

کلیک کردن توسط دست نیز براي آنها مقدور نمی باشد در نظر گرفته 

 این کار با .است شده

استفاده گردیده است این ارزیابیآن در 

(Dwell Time) متد مکث.1

متد پلک زدن.2

  

نگهداشتن چشم بر روي نقطۀ مورد نظر براي یک مدت  در متد مکث، 

و قابل تنظیم و در متد دیگر پلک زدن بر روي یک نقطهزمان مشخص 

و اندکی مکث پس از آن

از نرم در اینجا سه بخش

صفحۀ مربوط به تایپ که . گرددمی

کلیک بر روي هر کدام حرف مربوطه تایپ می

شکل در  فارسیزبان 

صفحۀ مربوط به تایپ انگلیسی، امکان خوانده شدن متن تایپ شده نیز 

توسط رایانه وجود دارد

صفحۀ مربوط به : 2شکل 

بخش دیگر مربوط به بازي و سرگرمی بوده که در این بخش تعداد 

زیادي بازي و سرگرمی

با کمک چشم قابل اجرا می

اصلی این صفحه کاربر می

  .خارج گردد

و سرگرمی انجام می تایپاي، چندرسانه

ها، سرعت عمل، میزان خطا و همچنین به کمک نحوة انجام این فعالیت

هایی انجام خواهد پذیرفتنامهپرسش

NASA Task Load Index (TLX) نامۀاز پرسش
میزان پیچیدگی محیط نرم ارزیابیبراي 

همچنین به کمک دو فرم پ

Q.U.I.S interface evaluation

Psychometric Evaluation
رضایت کاربر از سیستم و میزان کارایی آن براي 

  .پردازیمخود او می

ردیاب چشم ساخته شده-2

ردیاب ساخته شده از نوع قابل نصب بر روي سر بوده و بر اساس تصاویر 

گرفته شده از چشم و متد بازتاب قرنیه ویدئویی

براي آشنایی بیشتر با این متد به مرجع (

افزار و نرمبصورت خالصه سخت

افزارسخت-2-1

تصویر توسط یک دوربین بی سیم در فاصلۀ مشخصی از چشم گرفته   

شده و به کامپیوتر ارسال می

سبک با چند نوع مکانیزم مختلف بر روي سر کاربر وجود دارد

دو طراحی مختلف جهت سخت  :1شکل 

هدبند و در تصویر پایین نوع عینکی آن دیده می

ساده به بدنۀ یک عینک سبک متصل بوده و منبع تغذیۀ آن یک باطري 

مکانیزم ذکر شده چند درجۀ آزادي براي دوربین . کتابی ساده می باشد

فراهم نموده تا براحتی بتوان 

شود بطپایین چشم گرفته می

شایان ذکر است که این سیستم براحتی توسط افراد  .گیردقرار نمی
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انگر در صفحه با چشم فعال ـان حرکت نشـرندوم انتخاب شده و امک

به نام خداوند بخشنده "رفتن به صفحۀ تایپ و تایپ جملۀ 

   .باشد

شود تا به پس از آن کاربر از محیط تایپ خارج شده و از او خواسته می

نامۀ اول را یک تایپ جمله و پاسخ به پرسش .نامۀ اول پاسخ دهد

  .بار دیگر با متد دوم کلیک انجام میدهیم

با متد کلیک به کمک پلک که در دو محیط دیگر پس از آن شخص 

به محیط بازي . دهدباشد، دو فعالیت دیگر را انجام میتر می

دهد و پس از آن به انجام می حله یک بازي خاص رارفته و تا چند مر

اي رفته و در این محیط ابتدا یک آلبوم صوتی و یک رسانه

آهنگ را انتخاب کرده، ولوم را زیاد نموده، سپس یک آلبوم تصویر 

  .پردازدانتخاب نموده و در آلبوم مربوطه به دیدن چند عکس می

  .دهدپاسخ مینامۀ دیگر پس از خروج از این محیط نیز به دو پرسش

نتایج و جمع بندي

تایپ . افراد مورد نظر هر سه فعالیت تعیین شده را بخوبی انجام دادند

جمله هر چند که در برخی موارد کند بوده و یا نیاز به پاك کردن 

محیط بازي و . بود اما در مجموع قابل قبول بود

  .نموداب میاي نرم افزار نیز براي افراد بسیار جذ

ثانیه تنظیم میلی 1500مدت زمان مکث براي کلیک در محیط تایپ 

سرعت تایپ با .  دانستندبرخی افراد آن را بسیار کند می

حرف در دقیقه و  با مدت زمان مکث  30پلک زدن بطور میانگین 

  .باشدمیحرف در دقیقه  40ثانیه 

مورد به دلیل حرکت زیاد سر نیاز به چندین مرحله کالیبراسیون 

داشته و در یک مورد به دلیل باریک بودن چشم و تصویر نامناسب 

  .دقیقه به طول انجامید 10مردمک، تنظیمات اولیه حدود 

 ايجعبه ودارـها بصورت نمهـنامایش به پرسشـراد مورد آزم

(Box and Whisker Pl اينمودار جعبه. در زیر آورده شده است 

نموداري است که به کمک معیارهاي مرکزي و پراکندگی، موقعیت 

در این . دهدمجموعه داده ها را به شکلی بسیار گویا و مفید ارائه می

چارکهاي اول و و یک خط در داخل آن، ) باکس(مستطیل 

کمترین و بیشترین همچنین . شودنشان داده میرسم 

در دو طرف مستطیل ) ویسکر(خط  دواستفاده از  با ده شده

ده ـراد به آن دیـودار سوال و پاسخ افـدر هر نم. شود

  محیط مربوط به بازي و سرگرمی:  3شکل 

ط ، یک محیزار گنجانده شده استـافري که در نرم

هاي صوتی و تصویري اي بوده که در آن امکان استفاده از فایل

هاي تصویري تواند آلبومکاربر میدر این محیط  .توسط کاربر وجود دارد

  .هاي موجود در آنها را انتخاب نماید

  افزار اي نرمرسانهچند محیط:  4شکل 

ایم که این افراد ردة استفاده نمودهنفر معلول  10در این آزمایش از 

سال داشته و همگی با کامپیوتر آشنایی حداقل جزئی 

مشکل تکلم داشته نفر از آنها  3. داشته و با مفاهیم اولیۀ آن آشنا بودند

و برخی دیگر از ناحیۀ گردن نیز دچار مشکل بوده و به سختی سر خود 

. داشتنده میرا در مقابل صفحۀ نمایش بدون حرکت و یا صاف نگ

ارزیابی در طول سه روز در یکی از مراکز توانبخشی تهران صورت 

   .باشدپذیرفته و روند آن بصورت زیر می

ابتدا شخص را با سیستم مذکور، عملکرد آن و سه بخش مورد نظر در 

 .دهیمترتیب انجام مراحل را به او آموزش می ارزیابی آشنا نموده و

بر روي یک و در صورت تمایل  گرـنمایشدر مقابل صفحۀ 

د ــه دهــن تکیآود را راحت به ـصندلی پشتی بلند که بتواند سر خ

افزار، مرحلۀ کالیبراسیون پس از تنظیمات اولیۀ دوربین و نرم

نقطه در صفحۀ نمایش ظاهر شده و کاربر  16اي که 

پس از آن یکی از دو متد کلیک بصورت  .کندبایستی به آنها نگاه 

رندوم انتخاب شده و امک

   .گرددمی

رفتن به صفحۀ تایپ و تایپ جملۀ گام نخست 

باشدمی "مهربان

پس از آن کاربر از محیط تایپ خارج شده و از او خواسته می

نامۀ اول پاسخ دهدپرسش

بار دیگر با متد دوم کلیک انجام میدهیم

پس از آن شخص 

تر میقابل کنترل

رفته و تا چند مر

رسانهمحیط چند

آهنگ را انتخاب کرده، ولوم را زیاد نموده، سپس یک آلبوم تصویر 

انتخاب نموده و در آلبوم مربوطه به دیدن چند عکس می

پس از خروج از این محیط نیز به دو پرسش

نتایج و جمع بندي-4

افراد مورد نظر هر سه فعالیت تعیین شده را بخوبی انجام دادند

جمله هر چند که در برخی موارد کند بوده و یا نیاز به پاك کردن 

بود اما در مجموع قابل قبول بوداشتباهات می

اي نرم افزار نیز براي افراد بسیار جذچندرسانه

مدت زمان مکث براي کلیک در محیط تایپ 

برخی افراد آن را بسیار کند میشده بود که 

پلک زدن بطور میانگین 

ثانیه میلی 1500

مورد به دلیل حرکت زیاد سر نیاز به چندین مرحله کالیبراسیون  2در  

داشته و در یک مورد به دلیل باریک بودن چشم و تصویر نامناسب 

مردمک، تنظیمات اولیه حدود 

راد مورد آزمـپاسخ اف

Box and Whisker Plot) 

نموداري است که به کمک معیارهاي مرکزي و پراکندگی، موقعیت 

مجموعه داده ها را به شکلی بسیار گویا و مفید ارائه می

مستطیل نمودار با یک 

رسم  میانه سوم و

ده شدههاندازه مشا

شودنشان داده می

  . میشود

  

  

  

  

شکل 

ري که در نرمـبخش دیگ

اي بوده که در آن امکان استفاده از فایلرسانهچند

توسط کاربر وجود دارد

هاي موجود در آنها را انتخاب نمایدو صوتی و فایل

شکل 

ارزیابی- 3

در این آزمایش از 

سال داشته و همگی با کامپیوتر آشنایی حداقل جزئی  35تا  15سنی 

داشته و با مفاهیم اولیۀ آن آشنا بودند

و برخی دیگر از ناحیۀ گردن نیز دچار مشکل بوده و به سختی سر خود 

را در مقابل صفحۀ نمایش بدون حرکت و یا صاف نگ

ارزیابی در طول سه روز در یکی از مراکز توانبخشی تهران صورت 

پذیرفته و روند آن بصورت زیر می

ابتدا شخص را با سیستم مذکور، عملکرد آن و سه بخش مورد نظر در 

ارزیابی آشنا نموده و

در مقابل صفحۀ  سپس او را

صندلی پشتی بلند که بتواند سر خ

پس از تنظیمات اولیۀ دوربین و نرم. نشانیممی

اي که را انجام داده، بگونه

بایستی به آنها نگاه می

3



  نامۀ دوم افزار در پرسشپاسخ کلی دربارة نرم

)0ناخوانا/10خوانا(حروف موجود در صفحه

- کمک نمی( ا به انجام بهتر فعالیتاجزاء با تغییر رنگ آنه

0(

)0ج کنندهگی/10واضح(ترتیب و چینش اجزاء و اطالعات در صفحه

)0دشوار/10راحت(یادگیري کار با سیستم

)0دشوار/10راحت(هاي مختلف با سعی و خطا

نامۀ افزار و یادگیري آن در پرسشپاسخ کلی دربارة ظاهر نرم

  دوم 

)0کند/10به اندازة کافی سریع

)0غیر قابل اطمینان/10اطمینان

)0دشوار/10ساده(درست کردن اشتباهات

)0هرگز/10همیشه(شودتجربه برآورده مینیاز کاربران باتجربه و بی

  نامۀ دومافزار در پرسشهاي نرمپاسخ کلی دربارة قابلیت

23456 سوال

2345 سوال

234 سوال

  نامۀبا سواالتی مشابه سوالت پرسش 

NASA Task Load Index (TLX) :

  )1ساده/10دشوار(ساده است یا دشوار؟

  )1کم/10زیاد(چه مقدار فعالیت جسمی براي کار با نرم افزار نیاز است؟

  )1کند/10سریع(فعالیت عملکرد نرم افزار کند بود یا سریع؟

رسد؟افزار و یادگیري درست یک فعالیت در آن چقدر دشوار به نظر می

در انجام اهدافی که براي شما تعیین شده بود، چقدر موفق بودید؟

در حین انجام یک فعالیت چه مقدار احساس نارضایتی، هل شدن و فشار روحی 

1(

  نامۀ اول در حالت کلیک با پلکپاسخ به پرسش

  نامۀ اول در حالت کلیک با مکثپاسخ به پرسش

  نامۀسواالتی مشابه سوالت پرسش دوم با

Q.U.I.S interfaceevaluation   :

  

  0خسته کننده

  0توانمندي کم

پاسخ کلی دربارة نرم :7شکل 

  

حروف موجود در صفحه.1

اجزاء با تغییر رنگ آنهبرجسته شدن .2

0کندکمک می/10کند

ترتیب و چینش اجزاء و اطالعات در صفحه.3

یادگیري کار با سیستم.4

هاي مختلف با سعی و خطایادگیري بخش.5

پاسخ کلی دربارة ظاهر نرم : 8شکل 

به اندازة کافی سریع(سرعت سیستم.1

اطمینانقابل (قابلیت اعتماد.2

درست کردن اشتباهات.3

نیاز کاربران باتجربه و بی.4

پاسخ کلی دربارة قابلیت :9شکل 

  

23456 سوال

23456 سوال
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 اول نامهپرسش

NASA Task Load Index (TLX)

ساده است یا دشوار؟ کار با نرم افزار.1

چه مقدار فعالیت جسمی براي کار با نرم افزار نیاز است؟.2

فعالیت عملکرد نرم افزار کند بود یا سریع؟ یکبراي انجام .3

افزار و یادگیري درست یک فعالیت در آن چقدر دشوار به نظر میکار با نرم.4

  )1دهسا/10دشوار(

در انجام اهدافی که براي شما تعیین شده بود، چقدر موفق بودید؟.5

  )1ناموفق/10موفق(

در حین انجام یک فعالیت چه مقدار احساس نارضایتی، هل شدن و فشار روحی .6

1کم/10زیاد(کردید؟می

پاسخ به پرسش:  5شکل 

پاسخ به پرسش:  6شکل 

  

دوم بانامۀ پرسش

Q.U.I.S interfaceevaluation 

  

  0بیخود/  9خیلی خوب.1

  0دشوار/9آسان.2

خسته کننده/ 9راضی کننده.3

توانمندي کم/9توانمندي باال.4

  0بیحال/9مهیج.5

0خشک/9انعطافقابل .6
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نامۀسواالتی مشابه سوالت پرسش سوم با نامۀپرسش

IBM Psychometric Evaluation  :  

.در مجموع من از سادگی کار با دستگاه ساخته شده راضی هستم.1

.کار با دستگاه بسیار راحت است.2

.توانم بصورت موثر با این سیستم به انجام برسانمهاي مورد نظر را میمن فعالیت.3

.توانم با این سیستم به سرعت کارم را به اتمام برسانممن می.4

.نمایممن در هنگام استفاده از دستگاه احساس راحتی می.5

.یادگیري کار کردن با سیستم راحت است.6

.توانم آن را برطرف سازمدر صورت بروز اشتباه به سرعت می.7

.چینش اطالعات در صفحه بسیار واضح است.8

.افزار خوشایند و جذاب استمحیط نرم.9

.برممن از کار کردن با این دستگاه لذت می.10

.در مجموع من از سادگی کار با دستگاه ساخته شده راضی هستم.11

  

) 0به شدت مخالف /10به شدت موافق (پاسخ به این سواالت به صورت 

.باشدمی

  نامۀ سومپاسخ کلی دربارة سیستم ساخته شده با پرسش :10شکل 

گیرينتیجه- 5

باال، اجماالً از لحاظ سادگی و هاي با توجه به پاسخ افراد به پرسش

  .انددشواري، افراد کار با سیستم مذکور را ساده ارزیابی نموده

از لحاظ رضایت آنها از سیستم و مفید بودن دستگاه براي معلولین نیز  

 شاهدنامه، پاسخ افراد به سواالت مطرح شده در هر سه پرسش طبق

که سیستم ردیاب حرکات چشم ساخته شده در رابطه با  هستیم

توانبخشی معلولین حرکتی در برقراري ارتباط با رایانه و محیط اطراف، 

  .نقش بسیار مفید و کارآمدي خواهد داشت

سپاسگزاري- 6

مجتمع توانبخشی در اینجا جاي دارد که از آقاي رضایی مدیر محترم 

اي انجام این کار پزوهشی در دریغ برکه امکانات مرکز را بی مالئک

  .اختیار ما قرار دادند صمیمانه تشکر نماییم

  عمراج-7

[1] R. Jacob, “The use of eye movements in 
humancomputer interaction techniques: what 

you look at is what you get”, ACM Transactions 
on Information Systems, vol. 9, no. 2, pp. 
152.169, 1991.

[2] P. Majaranta and K. Raiha, “Twenty years of eye 
typing: systems and design issues”, in 
Proceedings of the symposium on Eye tracking 
research and applications, New Orleans, 
Louisiana, USA, pp. 15. 22, March 2002.

طراحی و ساخت یک  "زاده، دیاکو مردانبگی، محمدرضا مالك]3[

ردیاب چشم به منظور توانبخشی معلولین در برقراري ارتباط با 

،پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران، دانشگاه "کامپیوتر

)ارائۀ فارسی(آزاد مشهد، ایران

[4] Human Performance Research Group, NASA 
TASK LOAD INDEX (TLX) , NASA Ames 
Research Center, Moffett Field, California

[5] Chin, J. P., Diehl, V. A, Norman, K. (Sept. 
1987) Development of an instrument measuring 
user satisfaction of the human-computer 
interface, Proc. ACM CHI ‘88 (Washington, 
DC) 213-218. CSTR- 1926, CAR-TR-328

[6] Lewis, J. R. (1995) IBM Computer Usability 
Satisfaction Questionnaires: Psychometric 
Evaluation and Instructions for Use. 
International Journal of Human-Computer 
Interaction, 7:1, 57-78.

[7] C.H. Morimoto, Marcio R.M. Mimica,” Eye 
gaze tracking techniques for interactive 
applications”, Computer Vision and Image 
Understanding 98, pp. 4–24, 2005.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1234567891011

خ
س
ا
پ

سوال

5




