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CO TO JEST I JAK TO DZIAŁA?
Jak sama nazwa wskazuje, chodzi o śledzenie oka, a dokładniej: o mie-
rzenie ruchów wykonywanych przez gałki oczne oraz sprawdzanie 
punktu skupienia wzroku. Jest to ważna wiedza, do wykorzystania 
między innymi:

 » przez lekarzy, na przykład chirurgów, a także psychologów, w ba-
daniach z pacjentami – jako sprzęt uzupełniający i pomagający 
w mikrochirurgii;

 » przez badaczy UX, grafików, programistów – w ramach zwięk-
szania efektywności interakcji człowiek-komputer;

 » w marketingu – do badania efektywności przygotowanych materiałów.

Szerokie zastosowanie eye trackingu jest możliwe dzięki opracowa-
niu dobrych metod badania ruchów gałki ocznej. Początkowo me-
tody te opierały się na technikach inwazyjnych, gdzie urządzenie 
miało mechaniczny kontakt z gałką oczną osoby badanej. Obecnie 
wykorzystuje się technologię przetwarzania obrazu, pochodzącego 
z kamery skierowanej na oczy użytkownika wraz ze źródłem świa-
tła, najczęściej podczerwonego. Zwykle urządzenie zawiera wbudo-
wany mikrokontroler, który odpowiada za wstępne przetworzenie 
rejestrowanego obrazu. Eye tracker może być stacjonarny, tj. mon-
towany pod/nad monitorem, albo mobilny. Jest wtedy wbudowany 
w okulary (dzięki temu możliwe jest śledzenie wzroku użytkownika 
w ruchu, jednak kosztem jakości wyników). Przykładem mogą być 
urządzenia produkowane przez Tobii (tobii.com) czy SMI (smivision.
com – firma została notabene niedawno zakupiona przez Apple Inc.).

EYE TRACKING W BADANIACH UX
W momencie tworzenia oprogramowania zwyczajową prakty-
ką powinno być testowanie przed udostępnieniem rezultatu prac 
użytkownikom końcowym. Różnego rodzaju badania, prowadzone 
przed rozpoczęciem prac grafika i programistów, pozwalają poznać 
potencjalne problemy oraz oczekiwania przyszłych odbiorców bez 
ponoszenia dużych kosztów. Na początku mogą to być testy chociaż-
by konceptów przyszłego oprogramowania, następnie z wykorzysta-
niem różnego rodzaju makiet czy prototypów. Im prace posuwają się 
dalej, tym bardziej powinny być rozbudowywane o badania użytecz-

ności przygotowywanego rozwiązania. Na scenę wkraczają także te-
sty stricte związane z pracami programistycznymi, wyszukujące błędy 
i braki w kodzie. Warto zwrócić uwagę, że od samego początku prac 
badaniom poddawane są nie tylko aspekty technologiczne i związane 
z doświadczeniem użytkownika w związku z działaniem oprogramo-
wania. Trzeba także sprawdzać, czy tworzony produkt docelowym 
użytkownikom po prostu się... podoba. 

Zbadanie, czy coś komuś się podoba, czy też nie, równocześnie 
analizując „dlaczego?”, wcale nie jest prostym zadaniem. Trzeba 
uważać, by dobrze wyodrębnić te elementy, które faktycznie spra-
wiają, że oprogramowanie „się nie podoba, bo (i tu do wstawienia 
merytoryczne uwagi dotyczące oprogramowania i jego działania czy 
przeznaczenia)”, od na przykład reakcji spowodowanej tym, że dany 
użytkownik nie polubił osoby prowadzącej badanie, a może był zmę-
czony, albo chory, albo po prostu miał zły humor. Wynikiem koń-
cowym jest więc materiał bardzo trudny do późniejszej analizy, bo 
pełen subiektywnych opiniii osób badanych.

Uwzględniając użycie eye trackera w planowanych badaniach, 
wiele z powyższych problemów można stosunkowo łatwo rozwiązać. 

Po pierwsze: za pomocą eye trackera warto zbadać wstępne, sta-
tyczne makiety z grafikami. Pokazując badanym propozycje poszcze-
gólnych ekranów na przykład strony internetowej, sprawdzimy, na 
których elementach wzrok użytkownika się zatrzymywał na dłużej 
(czyli które się jakoś wyróżniają), a które elementy zupełnie umknęły 
uwadze (i wzrokowi) danej osoby. To może pomóc w zidentyfikowa-
niu, czy grafiki są dobrze przygotowane, zanim w ogóle będą przeka-
zane programistom. 

Wystarczy sobie wyobrazić sytuację, w której sprawdzamy, czy 
projekt strony sklepu internetowego jest tak przygotowany, by póź-
niejsi klienci potrafili kupić produkty w określonym czasie i bez 

Eye tracking, czyli ciekawy pomysł na badania UX
Podczas testów użyteczności warto wziąć pod uwagę eye tracker. Jest to roz-
wiązanie dla tych badaczy, którzy chcą pogłębić wiedzę o zachowaniach użyt-
kowników w kontekście użycia danego produktu. 

                           
Rysunek 1. Eye tracker mobilny i stacjonarny (źródło: https://www.tobii.com)

Dla zainteresowanych
Aż do lat 80. XIX wieku sądzono, że nasze oko płynnie zmienia swoje położenie, 
śledząc na przykład linijki tekstu podczas czytania. Wtedy na scenę wkroczył Louis 
Javal, francuski okulista, który dostrzegł i opisał nieoczywisty fakt, a mianowicie że 
nasze oko pracuje w sekwencjach skokowych (nazwanych później sakkadami). Do-
datkowo okazało się, że koncentracja wzroku dotyczy tylko wybiórczych punktów, nie 
zaś całego obszaru na jaki patrzymy (określamy to mianem fiksacji). 

To odkrycie zapoczątkowało między innymi pytania o to, dlaczego na niektórych 
elementach nasze oko zatrzymuje się na dłużej, a inne pomija? Te pytania są nadal 
aktualne i są przedmiotem wielu badań i testów.
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zbędnego klikania. Jeśli na takim badaniu okaże się, że wzrok bada-
nych osób w ogóle nie zatrzymuje się na przycisku „kup”, trzeba się 
zastanowić, jak projekt zmienić, by jednak ten element przyciągał 
wzrok i by nikt nie musiał go szukać.

Po drugie: można szybko zidentyfikować, czy ścieżka użytkownika 
jest klarowna, używając eye trackera podczas badań z użyciem inte-
raktywnego prototypu (gdzie użytkownik może przeklikać się przez 
cały projekt tak, by sprawiało to wrażenie „prawie gotowego” oprogra-
mowania). Gdy w takim badaniu uwzględnimy eye tracker, możemy 
sprawdzić, które elementy przyciągnęły wzrok badanego, niezależnie 
od tego, w co finalnie kliknął. Zauważymy bowiem, czy użytkownik 
szukał jakiegoś przycisku długo, błądząc wzrokiem po elementach 
grafiki. Na zwykłych badaniach mimo wszystko dowiemy się tylko, 
czy badany kliknął, ewentualnie jak długo wykonywał jakieś zadanie. 
Nie zobaczymy tego poszukiwania, omijania wzrokiem przycisków, 
fiksacji na elementach, które z naszej perspektywy są dodatkiem, a nie 
głównym elementem. Eye tracker pomoże nam wyłapać takie miejsca 
„zagubienia się” użytkownika, a w przypadku interaktywnego proto-
typu ułatwi nam znalezienie błędów i ślepych uliczek w całej ścieżce 
użytkownika w projekcie danego oprogramowania.

Po trzecie: użycie eye trackera w momencie, gdy jesteśmy przed wy-
puszczeniem oprogramowania do szerokiej grupy odbiorców, pomoże 
nam sprawdzić zarówno: czy produkt działa prawidłowo, czy UX jest 
finalnie dobry, ale też czy wszystkie elementy graficzne się „podobają”.

Tu warto pamiętać, że gdy użytkownicy poszukują jakiejś informacji na przykład na 
stronie internetowej, będą „skakać” wzrokiem po całej dostępnej przestrzeni, skupia-
jąc wzrok na interesującej części dopiero wtedy, gdy na nią trafią. Po „sile” tej fiksacji 
łatwo można zauważyć, czy po pierwsze: informacja była długo szukana, po drugie: 
czy w ogóle została znaleziona.

Mając gotowe oprogramowanie, możemy połączyć test eye trackin-
gowy z kwestionariuszem. Pytamy wtedy badanych, „dlaczego” na 
coś dłużej patrzyli, co spowodowało, że na przykład jakieś elementy 
zauważyli, a innych zupełnie nie.

JAK WYGLĄDA BADANIEM EYE 
TRACKEREM?

Dokładnie tak samo, jak w przypadku innych badań użyteczności: trze-
ba określić cele takiego testu i zdefiniować to, do czego dążymy. Wie-
dząc, na jakie pytania szukamy odpowiedzi podczas badań z użytkow-
nikami, można przygotować adekwatny scenariusz zadań testowych 
oraz stworzyć odpowiedni materiał do testu (na przykład makiety). 

Samo badanie różni się od innych form testów tym, że trzeba 
włożyć więcej wysiłku w przygotowanie sprzętu. Zależnie od tego, 
czy używamy eye trackera stacjonarnego, czy na przykład wbudowa-
nego w okulary (a więc mobilnego), inaczej trzeba przygotować miej-
sce dla osoby badanej. I tu warto pamiętać o takich elementach, jak:

 » wygodne umiejscowienie badanego, tak aby eye tracker mógł 
śledzić wzrok prawidłowo;

 » dobre i stabilne oświetlenie. Dzięki temu rozszerzenie źrenicy 
nie będzie się zmieniać przez wpływ światła, ale na przykład pod 
wpływem emocji (co może mieć znaczenie, o czym później);

 » kalibracja eye trackera: tu ważne jest, by eye tracker poprawnie 

wychwycił położenie oka, dzięki temu całe badanie dostarczy 
miarodajne wyniki. Kalibracja to kilka prostych zadań do wyko-
nania poprzez patrzenie na neutralny ekran: użytkownik śledzi 
pojedynczy punkt, a eye tracker uczy się znajdować położenie 
danego oka i ruchy gałki ocznej.

Warto rozpocząć test od tak zwanego pilota czy pretestu. Można to 
przygotować w dniu badania, ale zanim przyjdą właściwi badani, albo 
nawet dzień wcześniej. Dzięki temu można sprawdzić, czy wszystkie 
powyższe elementy są dobrze przygotowane, można też zrobić prób-
ne badanie, by potwierdzić, że wyniki zapisują się prawidłowo i da się 
je później analizować. 

CZY KAŻDY MOŻE BYĆ PODDANY BADANIU?
Trzeba pamiętać, że aby przeprowadzić badania z eye trackerem, 
potrzebujemy osób, które w tym badaniu wezmą udział. Poza tym, 
że grupa powinna być dobrana ze względu na to, co jest celem te-
stu, trzeba dodatkowo sprawdzić, czy osoby te w ogóle mogą wziąć 
udział w takim przedsięwzięciu. Warto zatem dowiedzieć się, czy po-
tencjalni badani nie mają problemów ze wzrokiem, czy na przykład 
noszą okulary korekcyjne (wtedy użycie eye trackera mobilnego bę-
dzie kłopotliwe). Obecnie używane eye trackery dobrze radzą sobie 
ze śledzeniem wzroku osób w soczewkach kontaktowych (gdzie zda-
rzają się refleksy i odbicia na ich powierzchni, których nie spotyka się 
podczas badań osób bez korekcji). Warto dowiedzieć się, czy badani 
mają też różnego rodzaju wady, które mogą jednak wykluczyć udział 
(choroba zezowa lub jakaś dysfunkcja jednej gałki ocznej, wtedy wy-
nik badań będzie zaburzony).

W JAKI SPOSÓB WIZUALIZOWANE SĄ 
WYNIKI?

W przypadku badań z użyciem eye trackera  możemy otrzymać wy-
niki w następującej postaci: 

 » mapy fiksacji. Przybiera postać zaznaczonych punktów/kresek/
kół, pokazujących dokładnie to, jak badany „błądził wzrokiem” 
po oglądanym materiale, na przykład stronie internetowej. Tu-
taj widać – jak dokładnie, punkt po punkcie, wyglądała ścieżka 
wzroku użytkownika, widoczne jest też, czy była logiczna, czy 
też dana osoba po prostu zgubiła się na tej stronie (Rysunek 2).

Rysunek 2. Przykład wyniku badania z eye trackerem, mapa fiksacji przygotowana z wyko-
rzystaniem oprogramowania OGAMA (open source)
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 » mapy cieplne. Mapa tego typu pokazuje poprzez różnego rodza-
ju natężenie plam kolorów, gdzie wzrok użytkownika podążał 
oraz jak długo zatrzymywał się w danym punkcie. Przykład: Ry-
sunek 3 – w miejscach w skali od czerwonego do zielonego ko-
loru wzrok użytkownika skupiał się najmocniej, pozostałe partie 
strony zostały ominięte;

Rysunek 3. Przykład wyniku badania z eye trackerem, mapa cieplna przygotowana z wyko-
rzystaniem oprogramowania OGAMA (open source)

 » filmy z zaznaczoną ścieżką wzroku użytkownika, albo w postaci 
fiksacji, albo jako ślad cieplny.

W JAKI SPOSÓB INTERPRETOWAĆ 
OTRZYMANE WYNIKI?

Przed przystąpieniem do badania warto pomyśleć o tym, w jakiej po-
staci potrzebujemy wyników. Czyli de facto jakie cele chcemy tym ba-
daniem zrealizować. A zatem: jeśli chcemy sprawdzić, czy użytkownik 
rozumie ścieżkę, jaką ma do pokonania w danym oprogramowaniu, 
warto wybrać mapy fiksacji. Wtedy możemy analizować, jak punkt 
po punkcie użytkownik poruszał się po elementach oprogramowa-
nia. Agregując fiksacje na zbliżonych do siebie punktach, zobaczymy, 
w których miejscach wzrok użytkownika był najdłużej, a w których 
„błądził”. Dodatkowo zobaczymy cały ślad spojrzenia, wiemy więc, 
czy to był chaotyczny ruch, czy jednak zgodny z logiczną ścieżką.

Mapy cieplne z kolei służą częściej do weryfikacji siły natężenia 
wzroku w danych punktach, ale poprzez zaznaczanie czy to grupowo, 
czy pojedynczych wyników testów tak, aby pokazać obszar zaintere-
sowania badanych. Mapa cieplna może być zaprezentowana w dwo-
jaki sposób: albo plamy kolorów pokazują, gdzie wzrok był skupiony, 
albo poprzez odwróconą wersję (miejsca, na które badani w ogóle nie 
spojrzeli, są zaciemnione – wtedy można dostrzec, co tak naprawdę 
badani zobaczyli). 

CO WIĘC MOŻNA ZBADAĆ EYE 
TRACKEREM?

Badanie z użyciem eye trackera jest warte polecenia z wielu wzglę-
dów. Warto zaznaczyć, że można sprawdzić o wiele więcej, niż się wy-
daje na pierwszy rzut oka:

 » zbadanie zainteresowania (na przykład daną grafiką). Jeśli użyt-
kownik zatrzymuje wzrok na jakimś elemencie o wiele dłużej 
niż na innych, może to świadczyć o większym zainteresowaniu 
daną sekcją (co sygnalizuje: że albo jest bardzo atrakcyjna, albo 
kompletnie niezrozumiała, przyda się tu więc dodatkowa roz-
mowa w celu wyjaśnienia przyczyny).

 » zbadanie emocji. Trzeba pamiętać, że analizując stopień roz-
szerzenia źrenicy osoby badanej, możemy stwierdzić, które 
elementy badanego materiału wzbudziły emocje w osobie te-
stującej. Tu jedynie trzeba uważać na to, czy ta zmiana nie jest 
powodowana dużą zmianą natężenia światła w pomieszczeniu, 
w którym odbywa się badanie (wtedy źrenice się zwężają/roz-
szerzają, zależnie od ilości światła).

 » zbadanie efektywności, czyli czy użytkownik w prosty sposób 
dotarł do celu na wybranej stronie internetowej (na przykład: 
zakupił jakiś produkt). Sprawdzamy to, śledząc zarówno czas 
akcji, jak i ścieżkę wzroku użytkownika. Widzimy, w których 
momentach zmierza prosto do celu, a w których gubi się, tracąc 
czas. Zanim użytkownik w cokolwiek kliknie, zbadamy, czy wi-
dzi to, co chcieliśmy, by zauważył. 

CZY EYE TRACKER WYSTARCZY?
Warto pamiętać o tym, że badanie z użyciem eye trackera powinno 
być połączone z innymi metodami. Dzięki temu można zdobyć dużo 
więcej wiedzy w tym samym czasie:

a. rozmowa: możemy usłyszeć, co o produkcie myśli użytkownik za-
równo w trakcie testu (wtedy dowiemy się, dlaczego coś robi), jak i po 
teście (wtedy dowiemy się, jak mu się podobało oprogramowanie);

b. eye tracker: sprawdzimy, gdzie użytkownik patrzy i na czym 
skupia wzrok, dowiemy się, czy zauważył te elementy, które są 
dla nas ważne; wiemy też, czy coś nie budzi konfuzji, gdyż mo-
żemy przeanalizować, czy wzrok badanej osoby „nie błądził”;

c. scenariusz zadań: mając przygotowany na przykład prototyp 
oprogramowania, sprawdzimy od razu, czy dana ścieżka użyt-
kownika jest logiczna i czy użytkownik się nie gubi po drodze.

Jak widać, warto łączyć różne techniki.

KATARZYNA MAŁECKA

katarzyna@teina.co

Autorka od 9 lat odpowiada za prowadzenie 
projektów IT, posiada także praktyczne doświad-
czenie z zakresu UX: tworzenia logiki user flows, 
prototypowania (makiety lo-fi) oraz prowadzenia 
badań jakościowych w formie indywidualnych 
wywiadów, przy użyciu eye-trackera oraz EEG. 
Zawodowo: właścicielka agencji badawczej.  
Prywatnie: autorka bajek dla dzieci.

Dla zainteresowanych
Warto zajrzeć do „Eye Tracking Methodology Theory and Practice”, której autorem jest 
Andrew Duchowski. Jest to pozycja już klasyczna, ceniona ze względu na rzetelne 
zgłębienie tematu. Przy czym nie jest to tania książka, więc polecam głównie fascy-
natom eye trackingu. Z kolei zainteresowanych użyciem eye trackera konkretnie w ba-
daniach UX zachęcam do publikacji pt. „Eye tracking the user experience. A practical 
guide to research” autorstwa Agi Bojko. Dużo interesujących informacji, a przy okazji 
po prostu lekko się czyta :)


