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Retki tiedostamattomaan

Silmämme liikkuvat jatkuvasti havainnoiden ja tutkaillen
ympäristöä. Suurin osa tästä prosessista on tiedostamatonta.
Silmänliikekamera on tutkimusväline, jonka avulla voidaan
paljastaa ihmisten havainnoinnista lainalaisuuksia, joista meillä
itsellämme ei usein ole aavistustakaan. Tutkija Tuomo Kujala
Agora Centeristä kertoo mihin silmänliikekameraa voidaan käyttää.

”Silmänliikekamera mahdollistaa suhteellisen tarkan datan katseen kohdistumisesta
erilaisissa koetilanteissa”, toteaa Tuomo Kujala. Katsepolkuja tutkimalla voidaan selvittää
ihmisten havainnoinnin samankaltaisuuksia, eroja sekä puutteita. On esimerkiksi tutkittu, että
kaikki ihmiset jäsentävät kasvot salamannopeasti lähes samalla tavalla – ensimmäisenä katse
kohdistuu yleensä silmiin, nenään ja suuhun. Tämä tutkimustulos liittyy ihmisten väliseen
vuorovaikutukseen ja siinä tapahtuvaan havainnointiin, mutta silmänliikekameralla on myös
monia muita hyödyllisiä sovelluskohteita.

Kamera tarpeen mukaan

Agora Centerissä silmänliiketutkimus on keskittynyt lähinnä ajosimulaatiokokeisiin sekä
lukemisen tutkimukseen. Erilaiset tutkimus asetelmat vaativat tiettyjä ominaisuuksia
kameralta.

Tästä syystä Agora Centeriin on hankittu kaksi erilaista silmän liikekameraa. Ensimmäinen
kameroista on pöytään pysyvästi kiinnitetty malli, jossa koehenkilön pää pysyy paikallaan.
Edessä olevalle näytölle laitetaan havainnointimateriaalia ja datanke ruuohjelmisto kirjaa
silmänliikkeet muistiin. Pöytämalli on kameroista tarkempi: se tarkkailee silmää jopa tuhat
kertaa sekunnissa. Tarkkuu tensa vuoksi kamera soveltuu erityisesti lukemistutkimukseen.

Sen minkä tämä kamera voittaa tarkkuudessa, se häviää liikutelta vuudessa. Agoran toinen
kamera on epätarkempi, mutta vapaasti liikuteltava malli. Siinä kamera on liitetty
pyöräilykypärään kehikon avulla. Informaatio siirtyy kamerasta tietokoneeseen yhden johdon
välityksellä, joten käytännössä kameran käyttö on mahdollista missä vain kun sijoittaa
kannettavan tietokoneen esimerkiksi selkäreppuun. Liikuteltavalla kameralla ei saa yhtä
yksityiskohtaista dataa kuin pöytäversiolla, mutta Kujalan mukaan
esimerkiksi ajosimulaatio tutkimuksissa se ei ole välttämättä edes tarpeen.

Silmänliikkeillä suuri merkitys ajoturvallisuudessa

Kujalan omassa tutkimuksessa pyritään selvittämään mobiililaitteiden ja
ajoneuvotietojärjestelmien käytön lisääntymisen vaikutuksia ajosuoritukseen. ”Olen
kiinnostunut erityisesti katsepoluista ja siitä, kuinka pitkiä katseita koehenkilöt tyypillisesti
luovat mobiililaitteisiin, ja miten he osaavat suhteuttaa ne ajotilanteeseen”, selittää Kujala.
Hän on tutkinut esimerkiksi sitä, kuinka paljon ajajan katse on tiessä tekstiviestin
kirjoittamisen aikana. Tavoitteena on selvittää osaavatko ihmiset käyttää mobiililaitteita ajon
aikana ilman että ajoturvallisuus vaarantuu. Kujala muistuttaa, että esimerkiksi
nettiyhteyksien suunnittelussa ajoneuvokäyttöön on tärkeää ottaa huomioon järjestelmien
käyttöliittymien turvallinen toteutus.

Käyttäjälähtöistä teknologiaa

Agoramedia - Artikkeli http://agoramedia.jyu.fi/print.php?action=article&id=93

1 of 2 21.6.2016 11.11



Kujalan mukaan silmänliikekamera soveltuu myös mainosten, verkkosivujen ja ohjelmistojen
käyttäjätutkimukseen. Sen avulla voidaan selvittää, mihin katsojan huomio mainoksessa tai
sivulla ensisijaisesti kiinnittyy, tai löytyvätkö keskeiset toiminnot ohjelmistossa helposti.
Silmänliikekameraa voidaan hyödyntää myös taiteen tutkimuksessa. Voidaan selvittää
esimerkiksi onko taiteen kokemisessa eroja jo havainnointitasolla maallikon ja taiteentuntijan
välillä. Varsin hieno sovellus kameralle on silmän liike - käyttö liittymien kehitteleminen
esimerkiksi liikuntarajoitteisten
avuksi.
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