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Πλαίσιο Εργασίας
Η αναφορά αυτή αποτελεί το Παραδοτέο Π.3 με τίτλο «Εγχειρίδιο - Οδηγός κατασκευής
προσβάσιμων ιστοσελίδων και διαδικτυακών πυλών» του έργου με τίτλο “Οργάνωση και
υποστήριξη του Εθνικού Δικτύου GR-DeAN (e-Accessibility.gr) για την προώθηση της
Καθολικής Πρόσβασης στην Κοινωνία της Πληροφορίας”.
Το παραδοτέο αυτό, που αποτελεί την υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας ΠΕ.9, υποβάλλεται
από τον ανάδοχο και φορέα λειτουργίας του έργου (Κέντρο Καθολικής Πρόσβασης και
Υποστηρικτικών Τεχνολογιών του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας
και Έρευνας) προς την ΕΥΔ ΕΠ ΚτΠ, σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις, για το
χρονικό διάστημα αναφερόμενο ως Στάδιο ΙΙ στην σύμβαση του Έργου (υπ’ αρ. πρωτ.
151.531/ΚτΠ 2637-P1 της 6/5/2003).
Το έργο διεξάγεται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της
Πληροφορίας».
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Περίληψη
Σκοπός του Οδηγού αυτού είναι να παρουσιάσει τις αρχές προσβασιμότητας και να προτείνει
σχεδιαστικές οδηγίες για την κατασκευή προσβάσιμων διαδικτυακών τόπων, παρέχοντας
ταυτόχρονα κατανοητά παραδείγματα για την εφαρμογή τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην
επίδειξη εφαρμογής τους στη διαδικτυακή πύλη του GR-DeAN, η οποία υιοθετεί τις Οδηγίες
Προσβασιμότητας του Παγκόσμιου Ιστού του World Wide Web Consortium (W3C - WAI).
Επιδίωξη του συγκεκριμένου Οδηγού δεν είναι μόνο η παράθεση απλών συμβουλών για
προσβασιμότητα, αλλά και η εκμάθηση της χρήσης των αρχών προσβασιμότητας στα πρώτα
στάδια της σχεδίασης, ώστε να επιτευχθεί ο τελικός στόχος της δημιουργίας μίας σχεδίασης
για όλους.
Ο Οδηγός πραγματεύεται τα ακόλουθα θέματα:





Η έννοια της προσβασιμότητας στον Παγκόσμιο Ιστό
Οδηγίες σχεδιασμού για την επίτευξη προσβασιμότητας
Πρακτική εφαρμογή των προτύπων προσβασιμότητας του W3C: Η προσβάσιμη πύλη
e-Accessibility.gr
Αξιολόγηση προσβασιμότητας ιστοσελίδων
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1.

Η προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό

1.1

Εισαγωγή

Η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ), με την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών της
πληροφορικής και των επικοινωνιών σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής ζωής, έχει τη
δυνατότητα να επιδράσει θετικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη,
διευκολύνοντας την παροχή υπηρεσιών σε βασικούς τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η
επαγγελματική κατάρτιση, η απασχόληση, καθώς και να συνεισφέρει ουσιαστικά στην
κοινωνικο-οικονομική ένταξη των ατόμων με αναπηρία.
Τα δεδομένα αυτά επιβάλουν την υιοθέτηση αποτελεσματικών πολιτικών με στόχο την
ισότιμη συμμετοχή όλων των πολιτών στην ΚτΠ. Σε διεθνές επίπεδο, είναι γνωστή η
περίπτωση των Ολυμπιακών Αγώνων του Σίδνεϋ (2000) όπου η Οργανωτική Επιτροπή
υποχρεώθηκε, κατόπιν δικαστικής απόφασης, να υιοθετήσει ορισμένα χαρακτηριστικά
προσβασιμότητας στον επίσημο διαδικτυακό τόπο των αγώνων. Στα πλαίσια αυτά, η
εναρμόνιση με τις διεθνείς συμβάσεις και τους Ευρωπαϊκούς στόχους για την
προσβασιμότητα (βλέπε επόμενη ενότητα) αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση και συνθήκη για
την περαιτέρω εξέλιξη του ελληνικού διαδικτύου.
Οι σχεδιαστές διαδικτυακών τόπων συχνά, κατά τη μορφοποίηση και βελτιστοποίηση της
αισθητικής των ιστοσελίδων, καταφεύγουν στη χρήση τεχνολογιών οι οποίες δυσχεραίνουν
την προσβασιμότητα τους. Η επίτευξη μιας ενιαίας διεπαφής για όλες τις κατηγορίες
χρηστών, ικανοποιώντας ταυτόχρονα την αισθητική της παρουσίασης και υψηλή
προσβασιμότητα, είναι μεν μια δύσκολη διαδικασία, αλλά όχι ακατόρθωτη. Όντως, οι
χρήστες με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να «δουν» την αφθονία γραφικών, ενώ οι
κωφοί χρήστες δεν μπορούν να «ακούσουν» την αλληλεπίδραση μέσω ήχου που προσφέρει η
σύγχρονη τεχνολογία. Όσον αφορά τους χρήστες με αναπηρία, η ισότιμη πρόσβαση στην
πληροφορία θα πρέπει να αποτελεί βασικό στόχο του κάθε σχεδιαστή. Αυτός ο στόχος μπορεί
να επιτευχθεί ευκολότερα όταν οι αρχές και τα πρότυπα προσβασιμότητας ακολουθούνται
από τα πρώτα στάδια σχεδίασης, με αποτέλεσμα την υλοποίηση προσβάσιμων
χαρακτηριστικών τα οποία προωθούν την ισότιμη συμμετοχή και δεν επηρεάζουν την
αισθητική μίας ιστοσελίδας..
Η υιοθέτηση αρχών και κανόνων προσβασιμότητας επιφέρει κάποιες επιβαρύνσεις στο
συνολικό κόστος υλοποίησης ενός διαδικτυακού τόπου. Όμως το κόστος αυτό είναι αρκετά
υψηλότερο όταν επιχειρείται η προσαρμογή σε αυτές ενός διαδικτυακού τόπου ο οποίος
περιέχει μεγάλο αριθμό ιστοσελίδων. Η διαδικασία που περιλαμβάνει τροποποιήσεις και
προσαρμογές στα πρότυπα προσβασιμότητας σε ιστοσελίδες που έχουν ήδη σχεδιασθεί και
υλοποιηθεί (a posteriori), ανεβάζει δραματικά το κόστος, σε σημείο που η εξαρχής σχεδίαση
(redesign) να αποτελεί την πιο συμφέρουσα λύση.
Για τους παραπάνω λόγους, είναι ιδιαίτερα σημαντικό η προσβασιμότητα διαδικτυακών
τόπων να λαμβάνεται υπόψη από την αρχή και σε όλη τη διάρκεια της σχεδιαστικής
διαδικασίας.
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1.2

Αναδρομή της προσβασιμότητας στον Παγκόσμιο Ιστό

Οι αρχικές προσπάθειες αντιμετώπισης του θέματος της προσβασιμότητας κινήθηκαν κυρίως
στην εξεύρεση λύσεων που στηρίζονταν στην προσαρμογή των διαθέσιμων πληροφοριακών
συστημάτων, έτσι ώστε να καθίστανται προσβάσιμα από κατηγορίες ΑμεΑ. Υπό το πρίσμα
των προσαρμογών αυτών αναπτύχθηκαν αρκετά προϊόντα είτε λογισμικού είτε συσκευών για
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τα οποία εξακολουθούν ακόμη και σήμερα να προσφέρουν
λύσεις στο πρόβλημα της πρόσβασης των ΑμεΑ.
Η πρώτη νομοθετική ρύθμιση που αφορά θέματα προσβασιμότητας για ΑμεΑ εφαρμόστηκε
από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση των Η.Π.Α. Το Rehabilitation Act απαγορεύει τη
διάκριση σε βάρος των ΑμεΑ, εξαιτίας της αναπηρίας τους, σε προγράμματα που διεξάγονται
από Ομοσπονδιακές Υπηρεσίες, σε προγράμματα που λαμβάνουν ομοσπονδιακή οικονομική
βοήθεια και σε πρακτικές, που εφαρμόζονται από Ομοσπονδιακούς αναδόχους συμβάσεων.
Συγκεκριμένα το Τμήμα (Section) 508 καθιερώνει προϋποθέσεις για την ανάπτυξη,
διατήρηση και χρήση της Ηλεκτρονικής και Πληροφορικής Τεχνολογίας από την
Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Ο νόμος αυτός απαιτεί η Ομοσπονδιακή πληροφορική και
ηλεκτρονική τεχνολογία να είναι προσβάσιμη από ΑμεΑ, περιλαμβανομένων των υπαλλήλων
και του ευρύτερου κοινού.
Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, με ορατό τον κίνδυνο δημιουργίας νέων μορφών κοινωνικού
αποκλεισμού, διακρίσεων και περιθωριοποίησης των ατόμων με αναπηρία, λόγω της
ραγδαίας ανάπτυξης των τεχνολογιών της ΚτΠ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε στη
Λισσαβόνα, τον Μάρτιο του 2000, τη δρομολόγηση σειράς ενεργειών που αποσκοπούν στην
εξασφάλιση, στο μέτρο του δυνατού, ισότιμης πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες από όλους
τους πολίτες.
Η πρωτοβουλία eEurope1 ξεκίνησε το 2000 και αποτελεί πλέον ένα από τα θεσμικά πλαίσια
για τις δράσεις ανάπτυξης της ΚτΠ στα κράτη μέλη με κύριο στόχο τη δημιουργία μιας
ψηφιακά εγγράμματης Ευρώπης, που θα προωθεί την ενεργή συμμετοχή όλων των πολιτών
και την ισότιμη πρόσβαση στην πληροφορία και τη γνώση.
Η δράση eAccessibility2, στα πλαίσια της πρωτοβουλίας eEurope, επικεντρώνεται στη
δημιουργία δυνατοτήτων πρόσβασης που οι νέες τεχνολογίες μπορούν να παρέχουν στους
πολίτες της αναπτυσσόμενης ΚτΠ και ιδιαίτερα σε εκείνους των ευπαθών κοινωνικά ομάδων,
μεταξύ των οποίων τα άτομα με αναπηρία και οι ηλικιωμένοι. Συγκεκριμένες παρεμβάσεις σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο για την προσβασιμότητα των διαδικτυακών τόπων επιβάλουν πλέον την
προσαρμογή σε de facto πρότυπα, όπως, π.χ., τις οδηγίες W3C- WAI (βλέπε επόμενη
ενότητα).
Στα πλαίσια του Παγκοσμίου Ιστού, η έννοια της προσβασιμότητας λαμβάνει ακόμα
μεγαλύτερη αξία. Σύμφωνα με τον Tim Berners-Lee (Διευθυντής της Διεθνούς Κοινοπραξίας
του World Wide Web Consortium – W3C και δημιουργός του Παγκόσμιου Ιστού) «Η δύναμη
του Παγκόσμιου Ιστού (World Wide Web) είναι η καθολικότητά του. Η πρόσβαση από όλους
ανεξαρτήτως αναπηρίας είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα». Επιπλέον, η αναγνώριση της
προοδευτικής μετάβασης σε μια λεωφόρο της γνώσης, όπου οι βασικές συνισταμένες της θα
στηρίζονται στην πληροφόρηση και στη γνώση, και όπου η έλλειψη της δυνατότητας
αξιοποίησής τους δεν αποτελεί χαρακτηριστικό μόνο των ΑμεΑ, ενίσχυσαν τον καταλυτικό
1
2

http://europa.eu.int/information_society/eeurope/index_en.htm
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/action_plan/eaccess/index_en.htm

Copyright 2004 ΕΥΔ ΕΠ ΚτΠ

4

ρόλο της προσβασιμότητας στη σχεδίαση των συστατικών στοιχείων του Ιστού: των
ιστοσελίδων, μέσω των οποίων πραγματοποιείται η ελεύθερη διακίνηση πληροφορίας και
ιδεών, την οποία θα πρέπει να αξιοποιούν όλοι οι άνθρωποι ανεξαρτήτως διακρίσεων.

1.3

Η χρήση του Παγκοσμίου Ιστού από ΑμεΑ

1.3.1

Η χρήση του υπολογιστή

Μερικές κατηγορίες ΑμεΑ χρησιμοποιούν τον υπολογιστή κάνοντας χρήση προσαρμοστικής
(adaptive) ή υποστηρικτικής (assistive) τεχνολογίας, είτε σε μορφή υλικού (hardware) είτε σε
μορφή λογισμικού (software). Η χρήση των βοηθημάτων ποικίλει αναλόγως με τη μορφή
αναπηρίας. Παρακάτω παρουσιάζονται επιγραμματικά τα βοηθήματα της υποστηρικτικής
τεχνολογίας σε σχέση με τις βασικότερες κατηγορίες αναπηρίας:
•

«Άτομα με σχετικά περιορισμένη όραση ή χωρίς όραση»: Είναι τα άτομα με
διαταραχές στην οπτική λειτουργία, που αφορούν την αντίληψη του φωτός και την
αίσθηση του σχήματος, χρώματος και μεγέθους του οπτικού ερεθίσματος. Στην
περίπτωση περιορισμένης όρασης χρησιμοποιούνται μεγεθυντές οθόνης (screen
magnifiers), ενώ στην περίπτωση ατόμων χωρίς όραση, χρησιμοποιούνται
αναγνώστες οθόνης (screen readers) οι οποίοι αξιοποιούν στο έπακρο το
πληκτρολόγιο. Τέλος, οι τυφλοί και κωφοί χρήστες χρησιμοποιούν τη συσκευή
Braille. Σε αρκετές περιπτώσεις τυφλοί χρήστες χρησιμοποιούν συσκευές Braille σε
συνδυασμό με αναγνώστες οθόνης.

•

«Άτομα με κινητικές δυσκολίες»: Είναι άτομα με διαταραχές ή μειονεξίες που
αφορούν τις νευρομυοσκελετικές λειτουργίες, με δυσκολίες σε κινητικές
δραστηριότητες που αφορούν τη μετακίνηση, τη μεταφορά και το χειρισμό
αντικειμένων, όπως είναι η λεπτή κινητικότητα των άνω άκρων και η συνολική χρήση
των άνω άκρων. Τα άτομα αυτά χρησιμοποιούν αργά πλήκτρα (slow keys) και
πληκτρολόγια οθόνης, εναλλακτικές συσκευές ποντικιού, οι οποίες ποικίλουν από
πηδάλια ποδών (pedals) έως σφαιρίδια καθοδήγησης (trackballs), διακόπτες
(switches) και λογισμικό σάρωσης οθόνης (scanning).

•

«Άτομα με μαθησιακές δυσκολίες». Στη κατηγορία αυτή η προσέγγιση εστιάζει στην
αδυναμία μάθησης και εκπαίδευσης, στους τομείς για παράδειγμα της γραφής, της
ανάγνωσης ή της αρίθμησης, και όχι στην έλλειψη των αντίστοιχων δεξιοτήτων
γραφής, ανάγνωσης, αρίθμησης, ή άλλων, που αφορούν την κινητικότητα ή την
επικοινωνία και την καθημερινή ζωή.

•

«Άτομα με διαταραχές της ακουστικής λειτουργίας». Στην κατηγορία αυτή
περιλαμβάνονται οι κωφοί και οι βαρήκοοι. Για τα άτομα αυτά δεν υπάρχουν
ιδιαίτερες συσκευές και βοηθήματα, ενώ οι προειδοποιητικοί ήχοι και η κίνηση των
γραφικών ενός flash αρχείου μπορούν να αναπαρασταθούν με το αναβόσβημα μίας
προειδοποιητικής ένδειξης.

•

«Άτομα με δυσκολίες στη μάθηση». Οι δυσκολίες στη μάθηση αφορούν ανεπάρκειες
ή διαταραχές στην κατανόηση ή χρήση λεκτικών ή μη, σχηματικών ή συμβολικών
μηνυμάτων, στην παραγωγή ομιλίας και μη λεκτικών μηνυμάτων, καθώς και στη
γραφή, και στη χρήση της συζήτησης. Για την κατηγορία αυτή δεν υπάρχουν
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βοηθήματα, καθώς η φρασεολογία και το λεξιλόγιο αποτελούν το μεγαλύτερο
πρόβλημα, το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με αυτοματοποιημένο τρόπο.
Τα βοηθήματα αυτά προκειμένου να λειτουργήσουν αποτελεσματικά χρειάζεται να
εκμεταλλεύονται τα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά τα οποία ευνοούν την προσβασιμότητα. Ο
ελλιπής σχεδιασμός οδηγεί τις περισσότερες φορές σε ανυπέρβλητα προβλήματα
αλληλεπίδρασης του χρήστη με το διαδικτυακό τόπο.
1.3.2

Συνήθη προβλήματα με τις ιστοσελίδες

Η δημιουργία ενός ιστοχώρου συνήθως εξυπηρετεί συγκεκριμένους σκοπούς και απευθύνεται
σε συγκεκριμένες κατηγορίες χρηστών. Ερωτήματα που αφορούν το αν είναι κατανοητή η
δομή του, αν είναι εύχρηστο το μενού επιλογών και η εργαλειοθήκη του, ή ακόμα και το αν η
πληροφορία που περιέχει μπορεί να διαβαστεί ευκρινώς, συνήθως απαντώνται από χρήστες
χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες στη χρήση ενός συμβατικού υπολογιστή. Με το σκεπτικό αυτό η
έρευνα χρηστών που συνήθως διεξάγεται αποφέρει στοιχεία για τη χρήση των
προσφερόμενων υπηρεσιών, χωρίς τις περισσότερες φορές να εξετάζει / αντιμετωπίζει
θέματα προσβασιμότητας.
Οι δυσκολίες στην πρόσβαση του περιεχομένου μίας ιστοσελίδας που συχνά αντιμετωπίζουν
οι χρήστες με αναπηρία, σχετίζονται είτε με τη δυσκολία χρήσης του εξοπλισμού, για
παράδειγμα των συσκευών εισόδου / εξόδου, είτε με την αλληλεπίδραση στις παρεχόμενες
υπηρεσίες και εφαρμογές. Ειδικότερα, οι απαιτήσεις των χρηστών με αναπηρία όσον αφορά
την πρόσβασή τους σε μία συγκεκριμένη ιστοσελίδα σχετίζονται κυρίως με:






Την αναγνωρισιμότητα των διαθέσιμων λειτουργιών για την εκτέλεση των
επιθυμητών εργασιών από το χρήστη
Την ευχρηστία των λειτουργιών αυτών διαμέσου μιας φιλικής προς το χρήστη
διεπαφής
Την προσαρμοστικότητα της διεπαφής στις εκάστοτε προτιμήσεις του χρήστη
Τη δυνατότητα ενσωματωμένης και ανεξάρτητης συνεργασίας με άλλες εφαρμογές
που υποβοηθούν τη χρήση από ΑμεΑ
Τη δυνατότητα αναβάθμισης σύμφωνα με την τεχνολογική εξέλιξη.

Tα σημαντικότερα όμως προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι χρήστες με αναπηρία αλλά
και άλλες κατηγορίες χρηστών, αναφορικά με τη χρήση των λειτουργιών ενός διαδικτυακού
τόπου, είναι η πλοήγηση και η πρόσβαση στην πληροφορία που αυτός περιέχει. Συχνά, η
έλλειψη συγκεκριμένης δομής και ευκρινών σημείων πλοήγησης δυσκολεύει τη χρήση, ενώ
αρκετοί διαδικτυακοί τόποι προσφέρονται σε εκδόσεις οι οποίες περιέχουν μόνο κείμενο (text
only version), χωρίς να προσφέρεται ταυτόχρονα δυνατότητα χρήσης από εναλλακτικές
συσκευές.
Επίσης, η χρήση σωστού συνδυασμού χρωμάτων είναι βασικός παράγοντας που επιδρά στην
αναγνωσιμότητα του περιεχομένου. Η υψηλή αντίθεση των χρωμάτων ανάμεσα στα
γράμματα και στο φόντο είναι επιθυμητή από την πλειοψηφία των χρηστών και γι’ αυτό το
λόγο συνήθως προτιμώνται οι συνδυασμοί μαύρο-άσπρο και κίτρινο-μαύρο, ενώ η χρήση
εικόνων στο φόντο μιας ιστοσελίδας μειώνει την αναγνωσιμότητα του κειμένου.
Ταυτόχρονα όμως με τα εμφανή χαρακτηριστικά μίας ιστοσελίδας, υπάρχουν επιπλέον
συστατικά στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται από εναλλακτικές συσκευές και εφαρμογές
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πρόσβασης. Αυτά τα βοηθήματα αναγνωρίζουν και διαβάζουν τα περιεχόμενα μίας
ιστοσελίδας και τα μετατρέπουν σε προφορικό λόγο με τη χρήση μηχανικού συνθέτη φωνής,
ενώ άλλα μεγεθύνουν την οθόνη ή ακόμα και την προσπελαύνουν μέσω σειριακών
τηλεχειριστηρίων. Η ορθή λειτουργία όμως αυτών εξαρτάται από την πολυπλοκότητα της
ιστοσελίδας και γι’ αυτό το λόγο, ιστοσελίδες με πλαίσια (frames), εικόνες με κίνηση
(animated images) και εικόνες που δεν συνοδεύονται από εναλλακτικό κείμενο δεν μπορούν
να αναλυθούν, και ουσιαστικά η χρήση τους δεν προσφέρει καμία βοήθεια.
Ένας ακόμη παράγοντας που δυσκολεύει την ανάγνωση με τη χρήση αυτών των βοηθημάτων
είναι η ύπαρξη πολλών πινάκων. Η ανάγνωση του περιεχομένου μίας ιστοσελίδας βασίζεται
στην οριζόντια ανάγνωση του κειμένου ενώ οι πίνακες δημιουργούν κάθετες ενότητες
κειμένου. Η έλλειψη ευκρινών σημείων που προσδιορίζουν τις ενότητες αυτές δυσχεραίνει τη
λειτουργία των βοηθημάτων, τα οποία αντιλαμβάνονται την κάθε στήλη του πίνακα ως μία
ενότητα κειμένου, την οποία προσπαθούν να αναγνώσουν πριν προχωρήσουν στην επόμενη.
Ταυτόχρονα, η χρήση συγκεκριμένων τιμών για τον καθορισμό των διαστάσεων των
πινάκων, η οποία συχνά ταυτίζεται με τη χρήση συγκεκριμένου μεγέθους γραμματοσειράς,
αλλοιώνει την παρουσίαση των δεδομένων σε οθόνες με μικρή ανάλυση, την οποία
χρησιμοποιούν συνήθως χρήστες με μειωμένη όραση, ενώ προσφέρει μειωμένες δυνατότητες
εκτύπωσης για χρήστες που δεν έχουν τη δυνατότητα να διαβάζουν απευθείας από την οθόνη
του υπολογιστή.
H έννοια της προσβασιμότητας στον Παγκόσμιο Ιστό μπορεί να αναπαρασταθεί με μερικά
απλά παραδείγματα: μπορούμε να θεωρήσουμε ένα τυπικό διαδικτυακό τόπο του οποίου η
κύρια σελίδα περιέχει εικόνες και υπερσυνδέσμους σε άλλες ιστοσελίδες. Συχνά, οι εικόνες
αυτές εμπεριέχουν κάποιο επεξηγηματικό κείμενο με κάποιο συνδυασμό χρωμάτων που να
ταιριάζει με το φόντο της. Το κείμενο όμως αυτό δεν μπορεί να διαβαστεί από ένα τυφλό
χρήστη, εκτός και εάν υπάρχει εναλλακτικό κείμενο για την εικόνα αυτή. Ειδικό λογισμικό
όπως ένας αναγνώστης οθόνης (screen reader) μπορεί να αναπαραστήσει το περιεχόμενο του
κειμένου μέσω φωνητικής σύνθεσης. Παρότι η χρήση εναλλακτικού κειμένου είναι εύκολη
στην υλοποίηση, αρκετές φορές δεν τηρείται διότι δεν είναι κατανοητή η ανάγκη ύπαρξής του
από τους κατασκευαστές ιστοσελίδων.
Εκτός από προβλήματα παρουσίασης, το ίδιο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μπορεί να είναι
γραμμένο με ακατανόητους και δύσχρηστους όρους. Οι όροι αυτοί τις περισσότερες φορές
είναι τεχνικοί, σπάνιες εκφράσεις και λέξεις οι οποίες δημιουργούν εμπόδια σε χρήστες οι
οποίοι έχουν περιορισμένο λεξιλόγιο και ιδιαίτερα σε ανθρώπους με πνευματικές αναπηρίες
(cognitive disabilities).
1.3.3

Το Ελληνικό τοπίο

Σύμφωνα με τελευταία μελέτη3 για το Ελληνικό διαδίκτυο, στην οποία καταγράφεται η
προσβασιμότητα των ελληνικών διαδικτυακών τόπων μέσω του βαθμού υιοθέτησης των
κανόνων προσβασιμότητας του W3C, η προσβασιμότητα δεν αποτελεί ακόμα κυρίαρχη
κατεύθυνση στη σχεδίαση και την κατασκευή διαδικτυακών τόπων. Σε αυτή τη μελέτη
καταγράφεται ένα σημαντικό ποσοστό 79% των ελληνικών διαδικτυακών τόπων στους
οποίους παρουσιάζονται αρκετά προβλήματα προσβασιμότητας (Εικόνα 1). Το ποσοστό αυτό
καταδεικνύει την ανάγκη για περαιτέρω ενέργειες που θα επικεντρώνονται στην καλύτερη
3

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Μελέτη με αντικείμενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιμη Συμμετοχή Ατόμων με
Αναπηρίες (ΑμεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας, 2004
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πληροφόρηση και εκπαίδευση των σχεδιαστών ιστοσελίδων για τις ιδιαιτερότητες της
επίτευξης προσβασιμότητας.
Προσβασιμότητα: Σύνολο κατηγοριών (%)

1%
20%

79%

High-accessibility

Medium-accessibility

Inaccessible

Εικόνα 1:Ποσοστά προσβασιμότητας συνόλου διαδικτυακών τόπων δείγματος

Από τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής γίνεται αντιληπτό ότι αν και η χώρα μας έχει κάνει
σημαντικά βήματα προς μια Κοινωνία της Πληροφορίας, δεν έχει υπάρξει μια ουσιαστική
προσέγγιση για την αντιμετώπιση του προβλήματος της προσβασιμότητας των διαδικτυακών
τόπων από ΑμεΑ.
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2.

Οδηγίες Σχεδιασμού

2.1

Εισαγωγή

Ο σχεδιασμός ενός διαδικτυακού τόπου πρέπει να ανταποκρίνεται στις αυξημένες απαιτήσεις
όλων των κατηγοριών χρηστών και να γίνεται με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή ευχρηστία και
προσβασιμότητά του. Με βάση αυτή τη προσέγγιση σε αυτή την ενότητα θ’ αναπτυχθούν οι
βασικοί περιορισμοί που διέπουν το σχεδιασμό ενός τόπου.
2.1.1

Συμβάσεις

Για την ευκολότερη ανάγνωση των παραδειγμάτων του οδηγού, χρησιμοποιούνται ορισμένες
συμβάσεις.
Για παράδειγμα:
Τα περιεχόμενα του συγκεκριμένου μπλοκ περιέχουν σημαντική πληροφορία
Τα περιεχόμενα του συγκεκριμένου μπλοκ περιέχουν παραδείγματα κώδικα

2.2

Δομή και Οργάνωση της Πληροφορίας

Από τα βασικότερα θέματα που αφορά την αρχική σχεδίαση ενός διαδικτυακού τόπου, η
οποία επηρεάζει καταλυτικά το βαθμό προσβασιμότητας και ευχρηστίας του, είναι η ορθή
χωροθέτηση της πληροφορίας στον διαδικτυακό τόπο. Κάθε χρήστης εξερευνώντας τα
διάφορα μέρη του διαδικτυακού τόπου, αναζητώντας την προσφερόμενη πληροφορία και τις
υπηρεσίες του, θα πρέπει εύκολα να μπορεί να συνθέσει μια συγκεκριμένη και σταθερή
«εικόνα» για τη δομή του. Σημαντικό σημείο αναφοράς στην εικόνα είναι η τοποθέτηση των
στοιχείων που αφορούν την πλοήγηση, τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται σε σταθερά ευκρινή
σημεία – ζώνες. Η κατανομή της υπόλοιπης πληροφορίας είναι στη δημιουργική ευχέρεια του
σχεδιαστή. Η έλλειψη δομής και αυτών των ευκρινών σημείων πλοήγησης δημιουργεί αρκετά
προβλήματα στους χρήστες κατά τη διαδικασία ανάκτησης της πληροφορίας, καθώς και στην
περαιτέρω ανάπτυξη του περιεχομένου του χώρου από τους διαχειριστές του.
Για την ευκολότερη οριοθέτηση των περιοχών αυτών η κάθε σελίδα του διαδικτυακού τόπου
θα μπορούσε να χωριστεί νοητά σε τέσσερις κύριες ζώνες:





Κεφαλίδα (Header)
Πλοήγηση (Navigation)
Κύριο μέρος (Main Page)
Υποσέλιδο (Footer)
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2.2.1

Κεφαλίδα

Στην κεφαλίδα συμπεριλαμβάνονται:


Οι σύνδεσμοι προσβασιμότητας (Accessibility links). Αυτοί οι σύνδεσμοι πρέπει να
είναι το πρώτο "αντικείμενο" στη σελίδα, για λογούς καλύτερης προσβασιμότητας4.



Η διαδρομή του διαδικτυακού τόπου (Site Path), η οποία. παρουσιάζει τη «διαδρομή»
που ακολουθείται μέχρι τη σελίδα που παρουσιάζεται στο χρήστη. Τα επίπεδα που
έχουν προηγηθεί είναι υπερσύνδεσμοι, ενώ η τρέχουσα σελίδα είναι τονισμένη.



Η "εργαλειοθήκη" δικτυακού τόπου (Site Toolbar), η οποία συνήθως βρίσκεται
στοιχισμένη δεξιά και περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους για:
o
o
o
o
o
o
o

2.2.2

Χάρτη δικτυακού τόπου (Site Map)
Αναζήτηση
Βοήθεια
Γλώσσες
Έκδοση για εκτύπωση (Printer friendly version)
Λογότυπο
Ημερομηνία και όνομα χρήστη

Πλοήγηση

Οι σύνδεσμοι πλοήγησης, συνήθως, συμπεριλαμβάνονται σε οριζόντια ή σε κατακόρυφη
μπάρα σε ένα σταθερό σημείο της ιστοσελίδας. Σε σύνθετες δομές, όπως αυτή μίας πύλης, η
πλοήγηση είναι πιο σύνθετη και για το λόγο αυτό οι σύνδεσμοι κατηγοριοποιούνται ανάλογα
με τη λειτουργικότητα τους. Ένα παράδειγμα κατηγοριοποίησης θα μπορούσε να είναι το
ακόλουθο:



Κύριοι σύνδεσμοι πλοήγησης (Main navigation)
Δευτερεύοντες σύνδεσμοι πλοήγησης (Secondary navigation)

Σε αυτή την περίπτωση δημιουργούνται δύο μπλοκ πλοήγησης τα οποία μπορούν να
τοποθετηθούν:


Οριζόντια (Top-running navigation) (Εικόνα 2)

4

Υπάρχουν ειδικές υποστηρικτικές τεχνολογίες, όπως οι αναγνώστες οθόνης (screen readers), τις οποίες χρησιμοποιούν τα
άτομα με προβλήματα όρασης. Οι screen readers αναπαράγουν ηχητικά ότι φαίνεται στην οθόνη, με τη σειρά που
το συναντάνε στον HTML κώδικα. Γι αυτό το λόγο πρέπει τα accessibility links να είναι πρώτα, ώστε να έχουν άμεση
χρήση.
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Εικόνα 2: Οριζόντια διάταξη συνδέσμων πλοήγησης



Κάθετα (Side-running navigation) (Εικόνα 3)

Εικόνα 3: Κάθετη διάταξη συνδέσμων πλοήγησης



Σε σχήμα "Γ" (Top-and-left navigation) (Εικόνα 4)

Εικόνα 4: Διάταξη συνδέσμων πλοήγησης σε σχήμα «Γ»
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Σε κάποιο από τα μπλοκ πλοήγησης μπορεί να ενταχθεί και το εργαλείο "έκδοση για
εκτύπωση" (printer friendly version), αν δεν έχει τοποθετηθεί μαζί με τα άλλα εργαλεία, με
τέτοιο τρόπο, όμως, που να ξεχωρίζει κάπως από τους συνδέσμους πλοήγησης.
Οι συγκεκριμένες δομές μπορούν να χρησιμοποιηθούν, υπό ορισμένες συνθήκες,
ικανοποιητικά από ΑμεΑ. Υπάρχουν όμως παράγοντες οι οποίοι δεν διευκολύνουν καθόλου
τη χρήση των μπλοκ πλοήγησης με συσκευές υποστηρικτικής τεχνολογίας. Η πληθώρα
συνδέσμων πλοήγησης είναι ένας επιβαρυντικός παράγοντας διότι δεν είναι κατάλληλοι για
ανάγνωση από αναγνώστες οθόνης μέσω των οποίων ο χρήστης θα ακούσει όλα τα κείμενα
των συνδέσμων σειριακά, χωρίς να μπορεί να παρακάμψει ή να φιλτράρει τις επιλογές αυτές.
Η ίδια δυσλειτουργία εμφανίζεται και στην περίπτωση ατόμων με κινητικές δυσκολίες, οι
οποίοι χρησιμοποιούν διακόπτες. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται αρκετή φυσική
προσπάθεια προκειμένου ο χρήστης να παρακάμψει συνδέσμους που δεν τον ενδιαφέρουν.
Μία ικανοποιητική λύση η οποία έχει αρχίσει να εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια είναι η
επιλογή τοποθέτησης των μπλοκ πλοήγησης στο τέλος της σελίδας (Εικόνα 5). Με τον τρόπο
αυτό οι χρήστες έχουν πρωτίστως τη δυνατότητα ανάγνωσης του περιεχομένου.

Εικόνα 5: Διάταξη συνδέσμων πλοήγησης στο τέλος της ιστοσελίδας

Υπάρχουν όμως και άλλες τεχνικές μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η παράκαμψη των μπλοκ
πλοήγησης. Μία από αυτές είναι η χρήση συνδέσμων ταχείας πρόσβασης, οι οποίοι οδηγούν
σε επιλεγμένα σημεία εντός της ίδιας της ιστοσελίδας. Οι σύνδεσμοι αυτοί θα πρέπει να
υπάρχουν στην αρχή της σελίδας, ώστε να διαβάζονται πρώτοι και να δίνουν την επιλογή στο
χρήστη να τους χρησιμοποιήσει άμεσα. Μία άλλη καλή τεχνική είναι η ομαδοποίηση των
συνδέσμων πλοήγησης και η χρήση συνδέσμου υπερπήδησης της κάθε ομάδας, στην αρχή
της, ώστε οι χρήστες να μπορούν να μεταβαίνουν γρήγορα στην επόμενη ομάδα συνδέσμων ή
στην επόμενη ενότητα της σελίδας.
Παράδειγμα χρήσης συνδέσμων ταχείας πρόσβασης:
<a href="#content">Περιεχόμενο Σελίδας</a>
Μία άλλη τεχνική, η οποία διευκολύνει τους χρήστες που χρησιμοποιούν το πληκτρολόγιο,
αφορά τη χρήση των ιδιοτήτων accesskey και tabindex. Με τη χρήση του accesskey, η οποία
δρα συμπληρωματικά με τη χρήση συνδέσμων ταχείας πρόσβασης, ανατίθεται ένας
χαρακτήρας σε κάποιο από τα χαρακτηριστικά στοιχεία της HTML όπως υπερσύνδεσμοι,
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κουμπιά φορμών αποστολής στοιχείων και πεδίων κειμένου. Με την τεχνική αυτή ο χρήστης
αποκτά άμεση πρόσβαση στην αρχή των στοιχείων αυτών με τη χρήση ενός συνδυασμού
πλήκτρων (ALT + ACCESSKEY).
Παράδειγμα χρήσης accesskey (C):
<a href="#content" accesskey="C" >Περιεχόμενο Σελίδας</a>
Εφαρμόστε την τεχνική αυτή μόνο για τα βασικά στοιχεία της ιστοσελίδας και
χρησιμοποιείστε πλήκτρα συντόμευσης που δεν χρησιμοποιούνται για άλλους λόγους
από το φυλλομετρητή.
Μέσω της ιδιότητας tabindex καθορίζεται η ακολουθία επιλογής στοιχείων με τη χρήση του
πλήκτρου TAB (ή ισοδύναμου αυτού). Με την τεχνική αυτή ο χρήστης μπορεί να
παρακάμψει με εύκολο τρόπο αρκετές περιοχές που δεν τον ενδιαφέρουν.
Παράδειγμα χρήσης tabindex:
<a href="#content" accesskey="C" tabindex="1">Περιεχόμενο Σελίδας</a>
Δώστε υψηλή προτεραιότητα σε στοιχεία όπως μενού πλοήγησης, σύνδεσμοι ταχείας
πρόσβασης και αρχή περιεχομένου.
2.2.3

Κύριο μέρος σελίδας

Στο μέρος αυτό τοποθετείται το περιεχόμενο μίας ιστοσελίδας. Οι περισσότεροι χρήστες
διαβάζουν συνήθως τις πρώτες παραγράφους και προτάσεις στην αρχή του περιεχομένου και
με αυτόν τον τρόπο αποφασίζουν για το αν το περιεχόμενο εμπίπτει στα ενδιαφέροντα τους.
Επειδή η ανάγνωση μεγάλων κειμένων είναι επίπονη και κουραστική για τον καθένα και
ιδιαίτερα για άτομα με προβλήματα όρασης, το περιεχόμενο θα πρέπει να είναι δομημένο με
κατάλληλη χρήση επικεφαλίδων της HTML.
Επιπρόσθετα προβλήματα που αφορούν τις ιστοσελίδες συναντώνται από ηλικιωμένους και
χρήστες με προβλήματα όρασης οι οποίοι δεν μπορούν να διαβάσουν τις σελίδες καθώς οι
γραμματοσειρές είναι μικρές ή τα χρώματα είναι τέτοια που καθιστούν δυσανάγνωστο το
περιεχόμενο τους.
Το μέγεθος της γραμματοσειράς μπορεί να καθοριστεί και από το φυλλομετρητή του
χρήστη. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιείτε σχετικές και όχι απόλυτες τιμές.
Σε αρκετές περιπτώσεις στο περιεχόμενο περιέχονται φόρμες αποστολής στοιχείων. Οι
χρήστες που αντιμετωπίζουν μυοσκελετικές ανωμαλίες, δυσκολεύονται στην εισαγωγή
στοιχείων, καθώς δεν έχουν ακρίβεια στις ενέργειές τους.
Τέλος, ο χρήστης θα πρέπει να ενημερώνεται για την αρχή του περιεχομένου της σελίδας.
Στην κορυφή του κύριου μέρους της σελίδας πρέπει να υπάρχει ο τίτλος της, ο οποίος
βρίσκεται ανάμεσα σε σχετικές ετικέτες (tag) (<hl>). Αν δεν έχει ήδη ενταχθεί στην
«εργαλειοθήκη» ή σε κάποιο από τα μπλοκ πλοήγησης, πρέπει ν' ακολουθεί το εργαλείο
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«έκδοση για εκτύπωση», το οποίο είναι χρήσιμο να εμφανίζεται και μετά το τέλος του
κειμένου.
2.2.4

Υποσέλιδο

Το υποσέλιδο συνήθως περιέχει συνδέσμους πλοήγησης, συνδέσμους σε πληροφορίες
αναφορικά με πνευματικά δικαιώματα κ.α., σχετικά με το περιεχόμενο της σελίδας όπως
τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης, συγγραφέα ή υπεύθυνο σελίδας καθώς και τη διεύθυνση
της σελίδας.
Στη ζώνη αυτή περιλαμβάνονται προαιρετικά οι σύνδεσμοι γρήγορης πρόσβασης (Quick
Access Links), προκειμένου να διευκολύνεται η άμεση πρόσβαση σε συγκεκριμένα σημεία
της ιστοσελίδας. Οι σύνδεσμοι γρήγορης πρόσβασης αντιστοιχούν σε μοναδικούς
συνδυασμούς πλήκτρων για πρόσβαση, ενώ στην περίπτωση πολυγλωσσικών διαδικτυακών
τόπων πρέπει να δίνεται εναλλακτικός συνδυασμός για το πληκτρολόγιο κάθε γλώσσας.

2.3

Χρήση γραφικών

Κατά την σχεδίαση ενός διαδικτυακού τόπου η χρήση των εικόνων διαδραματίζει ένα
σημαντικό ρόλο. Τα γραφικά, εκτός από την κλασσική χρήση τους σαν συμπληρώματα ενός
κειμένου, χρησιμοποιούνται για την γραφική απόδοση λογοτύπων, για την καλύτερη
αισθητική των μηχανισμών πλοήγησης, για κουμπιά φορμών αποστολής δεδομένων αλλά και
σαν ετικέτες για την μορφοποίηση του περιεχομένου. Λόγω αυτής της ποικίλης χρήσης τους,
προκαλούν προβλήματα στην κατανόησή τους, ειδικότερα από τυφλούς χρήστες. Η σωστή
χρήση των εικόνων και γραφικών βοηθά τους χρήστες στην αλληλεπίδρασή τους με το
διαδικτυακό τόπο.
2.3.1

Εναλλακτικό κείμενο εικόνων

Στη διάθεση του κατασκευαστή ιστοσελίδων υπάρχουν τρεις ισοδύναμοι τρόποι χρήσης
εναλλακτικού κειμένου, οι οποίοι αφορούν τη χρήση των ιδιοτήτων alt και longdesc. To
κείμενο αυτό διαβάζεται από τον αναγνώστη οθόνης και προφέρεται ηχητικά ή διαβιβάζεται
στη συσκευή Braille. Επιπρόσθετα σε ένα φυλλομετρητή στον οποίο για οποιαδήποτε λόγο
δεν μπορεί να εμφανιστεί η εικόνα, εμφανίζεται το κείμενο αυτό.
Παράδειγμα χρήσης ιδιότητας alt:
<img class="Image-Decoration" src="images/logo-e-accessibility.jpg" alt="e
Accessibility gr" name="LogoeAccessibility" border="0">
Παρά το ότι δεν υπάρχει περιορισμός σχετικά με το μέγεθος του κειμένου που
χρησιμοποιείται, το εναλλακτικό κείμενο θα πρέπει να είναι σύντομο και σαφές, ενώ θα
πρέπει να διευκρινίζει το τι εμφανίζεται στην εικόνα και όχι το γεγονός ύπαρξης της εικόνας.
Ένα μεγάλο κείμενο που χρησιμοποιείται στο χαρακτηριστικό alt μπορεί να μην εμφανιστεί
ολόκληρο. Γι’ αυτό το λόγο η περιγραφή που περιέχεται στην ιδιότητα alt πρέπει να είναι
περιεκτική και να μην ξεπερνά τους 150 χαρακτήρες, ενώ όταν χρειάζεται η περιγραφή να
είναι μεγαλύτερη, συνίσταται η χρήση της ιδιότητας longdesc
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Σε αντίθεση με το alt, η ιδιότητα longdesc δεν χρησιμοποιείται τακτικά από τους
κατασκευαστές ιστοσελίδων. Είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί
σε εκείνες τις εικόνες για τις οποίες μας ενδιαφέρει μία εκτενέστερη περιγραφή τους, όπως
για παράδειγμα εικόνες διαγραμμάτων ή πινάκων, εικόνες που περιέχουν σημαντική
πληροφορία κτλ.. Ο ρόλος του είναι συμπληρωματικός με εκείνου του alt και για το λόγο
αυτό το κείμενο συμπληρώνει και επεξηγεί καλύτερα εκείνο που περιέχεται στο alt. Επειδή η
ιδιότητα longdesc δεν αναγνωρίζεται από τους παλαιότερους πλοηγούς συνίσταται η
συμπληρωματική χρήση ενός υπερσυνδέσμου (ο οποίος θα οδηγεί στην ίδια σελίδα με την
αναλυτική περιγραφή που δείχνει και η ιδιότητα longdesc), αμέσως μετά την εικόνα ο οποίος
δηλώνεται με το λατινικό γράμμα D ή d.
Παράδειγμα χρήσης της ιδιότητας longdesc:
<img src="image1.jpg" width="350" height="309" alt="computer drawn by Eugenia
Lampropoulou" longdesc="descriptions/image1.html">
2.3.2

Γραφικό μορφοποίησης

Ένα από τα θέματα ευχρηστίας ενός τόπου, το οποίο εξαρτάται από τον αρχικό σχεδιασμό,
είναι η αποφυγή της οριζόντιας κύλισης (horizontal scrolling). Η οριζόντια κύλιση είναι
πρόβλημα για όλους τους χρήστες, ακόμη και τους πολύ έμπειρους. Σύμφωνα με τελευταίες
στατιστικές έρευνες5 57% των χρηστών του διαδικτύου χρησιμοποιεί ανάλυση οθόνης
1024x768 ή και μεγαλύτερη, 37% χρησιμοποιεί 800x600, ενώ υπάρχει κι ένα 1% που
χρησιμοποιεί ανάλυση 640x480. Επομένως, προκειμένου ο διαδικτυακός τόπος να
απευθύνεται στους περισσότερους χρήστες (94%), ο σχεδιασμός μας θα πρέπει να γίνει ώστε
σε ανάλυση 800x600 να μην έχουμε οριζόντια κύλιση.
Προκειμένου να επιτευχθεί σχεδίαση με βάση την ανάλυση 800x600 θα πρέπει το γραφικό
μορφοποίησης (γραφικό πρότυπο βάση του οποίου κατασκευάζονται οι ιστοσελίδες με ίδια
μορφή) να είναι μικρότερο από 800x600, δεδομένου ότι και τα περιθώρια και οι μπάρες του
φυλλομετρητή (browser) καταλαμβάνουν χώρο από το γραφικό. Λαμβάνοντας υπ' όψιν και το
γεγονός ότι ένα σημαντικό ποσοστό χρηστών (65%) χρησιμοποιεί υπολογιστές με κάρτες
γραφικών με 24 ή 32 bits υλικό (hardware) θα πρέπει το γραφικό μορφοποίησης της σελίδας
να μην ξεπερνά τα 760x560 pixel και να απεικονίζεται σωστά στα 16,777,216 χρώματα.
Ωστόσο θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη πως, ακόμα και σήμερα, ένα σημαντικό ποσοστό
χρηστών της τάξης του 31% έχει υπολογιστές που λειτουργούν με 16 bits υλικό και
απεικονίζουν μέγιστο 65,000 διαφορετικά χρώματα, οπότε τελικά θα πρέπει το γραφικό να
φαίνεται ικανοποιητικά για 16 bit βάθος χρώματος.
2.3.3

Εικόνες με κίνηση

Αρκετοί διαδικτυακοί τόποι περιέχουν εικόνες οι οποίες εναλλάσσονται με κάποια
συχνότητα, με στόχο να προσελκύσουν το ενδιαφέρον του χρήστη. Στην περίπτωση χρήσης
εικόνων όπως GIF και JPEG είναι εύκολη η δημιουργία προσβάσιμης έκδοσης μέσω της
ιδιότητας alt. Σε αυτές τις περιπτώσεις το εναλλακτικό κείμενο πρέπει να είναι σαφές και
λιτό, περνώντας με άμεσο τρόπο τα οποιαδήποτε μηνύματα, χωρίς να δίνεται έμφαση στην
κίνηση που παρουσιάζει η εικόνα. Επιπρόσθετα, ο χρήστης μπορεί να προειδοποιηθεί
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εγκαίρως για το σκοπό ύπαρξης της εικόνας, συμπεριλαμβάνοντας λέξεις κλειδιά στης αρχή
του εναλλακτικού κειμένου.
Παραδείγματα χρήσης ιδιότητας alt σε εικόνες με κίνηση:
<img src="image1.jpg" width="350" height="309" alt="Διαφημιστικό μήνυμα: …. ">
<img src="image2.jpg" width="35" height="30" alt="Επισκεφτείτε τον σπόνσορα… ">
Για να περιγραφεί η κίνηση της εικόνας μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ιδιότητα longdesc,
όταν η περιγραφή ξεπερνά τους 150 χαρακτήρες.
2.3.4

Γεωγραφικοί και πολιτικοί χάρτες

Παρά τις οργανωμένες προσπάθειες που καταβάλλονται τα τελευταία χρόνια, η χρήση
χαρτών παραμένει προβληματική αναφορικά με την προσβασιμότητά τους σε χρήστες ΑμεΑ
και ειδικότερα σε εκείνους με προβλήματα όρασης. Οι χάρτες δεν μπορούν με κανένα τρόπο
να «αναγνωστούν» από συσκευές Braille ενώ ακόμα και τα άτομα με δυσκολίες στη μάθηση
δεν μπορούν να κατανοήσουν την πυκνότητα των διαχωριστικών γραμμών και των χρωμάτων
που χρησιμοποιούνται σε αυτούς.
Οι πλέον πρόσφατες προσπάθειες, με κορωνίδα τη τεχνολογία Προσαρμόσιμων
Διανυσματικών Γραφικών (SVG), δεν έχουν ακόμα αποδώσει καρπούς και για το λόγο αυτό
οι χάρτες δεν μπορούν να περιγραφούν στους τυφλούς χρήστες. Παρά το γεγονός αυτό, η
χρήση της ιδιότητας alt με τη χρήση επεξηγηματικού κειμένου μπορεί να προσφέρει μία
πληροφορία περιορισμένου εύρους, σε χάρτες οι οποίοι εμφανίζουν σχετικά μικρές περιοχές.
Παράδειγμα χρήσης ιδιότητας alt για την περιγραφή χάρτη:
<… alt=" Η Κρήτη είναι ένα πολύ ιδιαίτερο νησί του Νοτίου Αιγαίου. Στη βόρεια ακτή
της- που απασχολεί το αιγαίο αρχιπέλαγος - είναι ανεπτυγμένη και κοσμοπολίτικη, με
τις πόλεις ΧΑΝΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ,ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ και ΣΗΤΕΙΑ. "…>

2.4

Κείμενο και υπερσύνδεσμοι

To κείμενο είναι η πιο προσβάσιμη μορφή πληροφορίας και για το λόγο αυτό έχει τη
μεγαλύτερη σημασία από όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά. Είναι απίθανο να βρεθεί
οποιαδήποτε μορφή υποστηρικτικής τεχνολογίας η οποία δεν υποστηρίζει το κείμενο.
Επομένως, η σωστή χρήση του μπορεί να καλύψει την πλειονότητα των «ελαττωμάτων» μίας
ιστοσελίδας που την καθιστούν μη προσβάσιμη.
2.4.1

Προσδιορισμός της γλώσσας χρήσης

Η αναγνώριση της γλώσσας η οποία χρησιμοποιείται στο περιεχόμενο μίας ιστοσελίδας
αποτελεί βασικό εφόδιο για το χρήστη. Ο προσδιορισμός μέσω της χρήσης κατάλληλων
ετικετών (tags) βοηθά στην ορθή παρουσίαση του κειμένου και δίνει τη δυνατότητα στις
υποστηρικτικές συσκευές, όπως συνθέτες φωνής (speech synthesizers) και συσκευές Braille,
να ερμηνεύσουν σωστά το κείμενο, εφαρμόζοντας τους κατάλληλους κανόνες για την κάθε
γλώσσα. Οι πλοηγοί και οι συσκευές υποστηρικτικής τεχνολογίας συμπεριφέρονται
απροσδιόριστα στην περίπτωση μη δήλωσης της κωδικοποίησης της γλώσσας χρήσης. Για το
λόγο αυτό η δήλωση αυτή εισάγεται στην επικεφαλίδα μίας ιστοσελίδας.
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Παράδειγμα δήλωσης γλώσσας κωδικοποίησης (αγγλική):
<html lang=”en”>
.
.
< meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1>
Πέρα όμως από αυτό το γενικό προσδιορισμό γλώσσας κωδικοποίησης για μία ιστοσελίδα,
υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες η γλώσσα του περιεχομένου αλλάζει. Ο
προσδιορισμός της εκάστοτε γλώσσας χρήσης, αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε
ιστοσελίδας, επιτυγχάνεται μέσω της ιδιότητας lang, σύμφωνα με τους κωδικούς για κάθε
γλώσσα που παρατίθενται στο Παράρτημα Ι. Για τη σωστή ερμηνεία από πλευράς πλοηγού, η
γλώσσα θα πρέπει να προσδιορίζεται σε κάθε αλλαγή της στο περιεχόμενο των ιστοσελίδων.
Εάν το κείμενο στο οποίο αλλάζει η γλώσσα δεν είναι το μοναδικό περιεχόμενο της
«ετικέτας», τότε πρέπει να συμπεριληφθεί σε «ετικέτα» <span> με την ιδιότητα lang.
Για παράδειγμα:
<html lang="fr">
<head>
<title>Un document multilingue</title>
</head>
<body>
<p>...Interpreted as French...</p>
<p lang="es">...Interpreted as Spanish...</p>
<p>...Interpreted as French again...</p>
<p>...French text interrupted by <em lang="ja">some Japanese</em> French
begins again...</p>
<p lang="en">Combination of English <span lang="fr">et Français</span>.</p>
</body>
</html>
2.4.2

Επικεφαλίδες και ακολουθία χρήσης αντικειμένων

Η επίτευξη του μέγιστου βαθμού προσβασιμότητας σε ένα κείμενο προϋποθέτει τη χρήση
αναγνωριστικών σε αρκετά σημεία, τα οποία ομαδοποιούν τα επιμέρους τμήματα του
κειμένου. Η διαδικασία αυτή, η οποία επιτυγχάνεται με τη χρήση ετικετών (π.χ. <h1>,…,
<h6>) είναι χρονοβόρα και σε αρκετές περιπτώσεις δεν ακολουθείται από τους σχεδιαστές
ιστοσελίδων. Άλλωστε οι περισσότεροι χρήστες όταν διαβάζουν ένα κείμενο αγνοούν
διάφορα τμήματα και επικεντρώνουν την προσοχή τους σε εκείνα που τους ενδιαφέρουν. Η
εστίαση αυτή πραγματοποιείται σε ελάχιστο χρόνο και αποτελεί τη βασικότερη αιτία της
πτωτικής τάσης αναφορικά με την επικέντρωση του ενδιαφέροντος σε διαφημιστικές
καταχωρήσεις, η οποία παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στον Ιστό. Το φαινόμενο αυτό έχει
ονομαστεί banner blindness και έχει αναλυθεί αρκετά.
Το φαινόμενο του banner blindness προκαλεί μία μη αλγοριθμική διαδικασία στην
επεξεργασία των συστατικών μίας ιστοσελίδας. Ο μέσος χρήστης χωρίς προβλήματα στην
όραση μπορεί να εντοπίσει ταχύτατα τα σημαντικά στοιχεία της ιστοσελίδας όπως το
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μηχανισμό αναζήτησης, τα σημεία πλοήγησης, τις επικεφαλίδες και το κείμενο. Η διαδικασία
αυτή επαληθεύει τη γενική αντίληψη ότι ο χρήστης αλληλεπιδρά με τυχαία σειρά και βάση
της προσωπικής του εμπειρίας με τα συστατικά μέρη μίας ιστοσελίδας, μία πολυτέλεια η
οποία δεν υπάρχει στην περίπτωση ενός αναγνώστη οθόνης. Το βοήθημα αυτό έχει
σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διαβάζει σειριακά τα συστατικά μέρη μίας ιστοσελίδας.
Επομένως, ο χρήστης που το χρησιμοποιεί δεν μπορεί να μεταβαίνει ταχύτατα από ένα
σημείο της σελίδας σε ένα άλλο.
Προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της μετάβασης στα διάφορα στοιχεία μίας ιστοσελίδας,
χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της HTML όπως επικεφαλίδες <hx6>,
ταξινομημένες και μη λίστες, πίνακες, παράγραφοι και υπερσύνδεσμοι. Η σειριακή μετάβαση
από συστατικό σε συστατικό πραγματοποιείται με τη χρήση του πλήκτρου ALT. Oι
περισσότεροι χρήστες έχουν εξοικειωθεί με τη χρήση του στους περισσότερους πλοηγούς και
σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα.
Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι επικεφαλίδες πρέπει να χρησιμοποιούνται για το
διαχωρισμό των επιμέρους ενοτήτων και της δομής του κειμένου και όχι για να τονίσουμε
κάποια φράση. Επί πλέον, πρέπει να χρησιμοποιούνται σειριακά και όχι τυχαία. Δηλαδή η
επικεφαλίδα <h2> πρέπει να ακολουθεί κάποιας επικεφαλίδας <h1> και ν’ ακολουθείται είτε
από κεφαλίδα <h2>, αν αναπτύσσεται μία άλλη ενότητα του ίδιου θέματος, είτε από κεφαλίδα
<h3>, αν αναπτύσσεται κάποια υπο-ενότητα. Στην τελευταία περίπτωση, μπορεί η κεφαλίδα
<h3> να ακολουθηθεί από κεφαλίδα <h2> στην περίπτωση που αλλάζουμε ενότητα για το
αρχικό θέμα.
2.4.3

Εκδόσεις με χρήση μόνο κειμένου

Ένας μύθος που έχει διαδοθεί αναφορικά με την προσβασιμότητα διαπραγματεύεται με τη
διαπίστωση ότι οι πλέον προσβάσιμες ιστοσελίδες είναι εκείνες οι οποίες περιέχουν μόνο
κείμενο. Η διαπίστωση αυτή είναι από τις πλέον εσφαλμένες και θα μπορούσε να ισχυριστεί
κανείς ότι είχε ισχύ μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ’90, όπου η HTML δεν υποστήριζε τα
σημερινά χαρακτηριστικά. Πλέον, αρκετά στοιχεία όπως γραφικά, πολυμέσα, αρχεία flash
και video μπορούν να γίνουν μερικώς προσβάσιμα. Ειδικότερα δε οι εικόνες μπορούν πλέον
να περιγραφούν και να χαρακτηρίζονται πλήρως προσβάσιμες. Είναι άλλωστε εφικτός ο
σχεδιασμός διαδικτυακών τόπων οι οποίοι συνδυάζουν άριστα την προσβασιμότητα με την
‘όμορφη’ μορφοποίηση.
Οι διαδικτυακοί τόποι οι οποίοι προσφέρουν εναλλακτικές εκδόσεις με την αποκλειστική
χρήση κειμένου και μόνο, εκτός από την ευκολία στην εκτύπωση των περιεχομένων των
σελίδων, δεν προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια στα ΑμεΑ. Οι αυτόματοι μετασχηματισμοί οι
οποίοι ευνοούν τη χρήση Braille για να είναι αποδοτικοί θα πρέπει να μορφοποιούνται με την
κατάλληλη χρήση stylesheets και όχι με την αφαίρεση γραφικών και χαρακτηριστικών
μορφοποίησης κειμένου, αποτέλεσμα το οποίο προκαλεί τις περισσότερες φορές σύγχυση
ακόμα και σε χρήστες χωρίς αναπηρία. Επιπρόσθετα, η αφαίρεση χαρακτηριστικών
μορφοποίησης από τις σελίδες δυσχεραίνει τη χρήση τους από άλλες κατηγορίες χρηστών με
αναπηρία, όπως άτομα με μερική όραση, κωφοί, και άλλοι.

6

x: 1 έως 6.
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2.5

Χρήση χρωμάτων

2.5.1

Συνδυασμός κειμένου - φόντου

Οι χρήστες με προβλήματα όρασης αντιμετωπίζουν αρκετές φορές το φαινόμενο χρήσης
χρωμάτων τα οποία είτε δεν είναι ορατά είτε είναι δυσδιάκριτα. Στις περισσότερες από αυτές
τις περιπτώσεις το πρόβλημα έγκειται στο συνδυασμό χρωμάτων κειμένου και φόντου. Για
το λόγο αυτό υπάρχουν συνδυασμοί οι οποίοι θα πρέπει να αποφεύγονται:
♦ Η χρήση κόκκινου χρώματος σε μαύρο φόντο ή μαύρου χρώματος σε κόκκινο φόντο.
♦ Η χρήση κόκκινου χρώματος σε πράσινο φόντο ή πράσινου χρώματος σε κόκκινο
φόντο.
♦ Ο συνδυασμός μπεζ, κίτρινου και πορτοκαλί με πράσινο και κόκκινο.
Σύμφωνα με μελέτες που ασχολούνται με τη χρήση χρωματικών συνδυασμών στο διαδίκτυο,
υπάρχουν αρκετοί συνδυασμοί οι οποίοι δεν προκαλούν σύγχυση στους χρήστες με
προβλήματα όρασης όπως αχρωματοψία και δυσχρωματοψία. Τα αποτελέσματα των ερευνών
καθορίζουν δύο κατευθυντήριες γραμμές. Χρωματικοί συνδυασμοί οι οποίοι μπορούν να
χρησιμοποιηθούν μαζί καθώς και σταδιακές χρωματικές διαμορφώσεις οι οποίες μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για να τονίσουν διαφοροποιήσεις αντικειμένων. Παρακάτω παρουσιάζονται
συνδυασμοί με υψηλή αντίθεση και διαμορφώσεις οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν
και να αναγνωριστούν από χρήστες με δυσχρωματοψίες.
¾ Χρήση κόκκινου και μπλε χρώματος. Η διαμόρφωση είναι: βαθύ κόκκινο, κόκκινο,
ανοικτό κόκκινο, γαλάζιο, μπλε, βαθύ μπλε
¾ Χρήση πορτοκαλί και μπλε χρώματος. Η διαμόρφωση είναι: βαθύ πορτοκαλί,
πορτοκαλί, ανοικτό πορτοκαλί, γαλάζιο, μπλε, βαθύ μπλε
¾ Χρήση πορτοκαλί και πορφυρού (έντονο κόκκινο) χρώματος. Η διαμόρφωση είναι:
βαθύ πορτοκαλί, πορτοκαλί, ανοικτό πορτοκαλί, ανοικτό πορφυρό , πορφυρό, βαθύ
πορφυρό
¾ Χρήση κίτρινου και πορφυρού χρώματος. Η διαμόρφωση είναι: βαθύ κίτρινο, κίτρινο,
ανοικτό κίτρινο, ανοικτό πορφυρό , πορφυρό, βαθύ πορφυρό.
¾ Χρήση καστανού και μπλε χρώματος. Η διαμόρφωση είναι: βαθύ καστανό, καστανό,
ανοικτό καστανό, γαλάζιο, μπλε, βαθύ μπλε.
¾ Χρήση κίτρινου και μπλε χρώματος. Η διαμόρφωση είναι: βαθύ κίτρινο, κίτρινο,
ανοικτό κίτρινο γαλάζιο, μπλε, βαθύ μπλε.
¾ Χρήση λευκού και μαύρου χρώματος. Η διαμόρφωση περιλαμβάνει τα δύο αυτά
χρώματα και παλέτες του γκρι.
¾ Χρήση κίτρινου και μαύρου (για σοβαρές περιπτώσεις προβλημάτων όρασης).
Πέρα όμως από τους συγκεκριμένους συνδυασμούς χρωμάτων, υπάρχουν τα χρώματα που
ανήκουν στην παλέτα ασφαλών χρωμάτων για το web (web safe palette) και μπορούν να
χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια. Η χρήση άλλης παλέτας χρωμάτων δεν αποκλείεται, αλλά τα
αρχεία που παράγονται θα πρέπει να ελεγχθούν για την εγκυρότητα της προσβασιμότητάς
τους (διαχωρισμό χρωμάτων) με εργαλεία που παρέχονται και μέσω διαδικτύου7.

7

http://www.vischeck.com/runVischeck.php3
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2.5.2

Υπερσύνδεσμοι και κείμενο

Ο καθορισμός των χρωμάτων του κειμένου σε ένα διαδικτυακό τόπο περιλαμβάνει
τουλάχιστον πέντε κατηγορίες: κείμενο, φόντο, υπερσύνδεσμος, ενεργός υπερσύνδεσμος και
επισκεφτείς υπερσύνδεσμος. Στην περίπτωση μη καθορισμού των ελάχιστων αυτών
κατηγοριών οι περισσότεροι χρήστες θα συναντήσουν αρκετές δυσκολίες στη χρήση και στην
αναγνωσιμότητα του τόπου.
Αρκετοί χρήστες προτιμούν τους δικούς τους χρωματικούς συνδυασμούς και οι προτιμήσεις
τους αυτές θα πρέπει να υπερισχύουν εκείνων του κατασκευαστή (χρήση CSS). Μία τακτική
για το θέμα αυτό είναι ο καθορισμός χρώματος μόνο σε κάποια χαρακτηριστικά ώστε να
δίνεται η ευχέρεια επιλογής των υπολοίπων στο χρήστη.

2.6

Χρήση πινάκων

Γενικά, οι σχεδιαστές διαδικτυακών τόπων χρησιμοποιούν δύο είδη πινάκων: τους πίνακες
μορφοποίησης με τη χρήση των οποίων τοποθετούνται τα επιμέρους στοιχεία της ιστοσελίδας
και τους πίνακες δεδομένων, οι οποίοι περιέχουν πλέγματα για την σωστή οργάνωση και
παρουσίαση της πληροφορίας.
Τα δύο είδη πινάκων δίνουν απεριόριστες δυνατότητες αξιοποίησης στους κατασκευαστές για
την παρουσίαση πληροφορίας και τη μορφοποίηση των σελίδων. Όμως σε αρκετές
περιπτώσεις η χρήση τους αυτή μπορεί να προκαλέσει προβλήματα σε αρκετούς χρήστες. Η
επίδειξη της πληροφορίας με χρήση πινάκων οι οποίοι δεν είναι προσβάσιμοι, είναι τελικά
άσκοπη παρά την ευχάριστη παρουσίασή τους. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να τηρούνται
κάποιοι βασικοί κανόνες ώστε πέρα από το παρουσιαστικό τους να καθίστανται εύχρηστοι
και ευανάγνωστοι για όλους τους χρήστες.
2.6.1

Τεχνικές για περισσότερο προσβάσιμους πίνακες

Υπάρχουν τεχνικές μέσω των οποίων μεγιστοποιείται η αναγνωσιμότητα των πινάκων.
Αρχικά, τα δομικά τους στοιχεία (γραμμές, στήλες, επικεφαλίδες) πρέπει να προσδιορίζονται
με τη χρήση των κατάλληλων ετικετών. Για παράδειγμα, η τεχνική για τον προσδιορισμό της
επικεφαλίδας μίας στήλης είναι απλή και άμεση και επιτυγχάνεται με τη χρήση της ετικέτας
<th>.
Παράδειγμα δήλωσης επικεφαλίδας στήλης:
<table width=”100%”>
<tr>
<th>Η πρώτη στήλη</th>
<th>Η δεύτερη στήλη</th>
</tr>
.
.
</table>
H ετικέτα <th> πέρα από τα εμφανή αποτελέσματα στη μορφοποίηση του πίνακα,
υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο κελί του πίνακα έχει μία ιδιάζουσα σημασία σχετικά με τη
δομή του. Αυτή η ιδιάζουσα σημασία λαμβάνεται και ερμηνεύεται με ιδιαίτερο τρόπο όχι
μόνο από τις διάφορες συσκευές υποστηρικτικής τεχνολογίας αλλά και από τους
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περισσότερους γνωστούς πλοηγούς. Επιπρόσθετα, η ίδια ετικέτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί
και για τον προσδιορισμό των επικεφαλίδων μίας γραμμής ενός πίνακα. Δεν πρέπει, όμως, να
χρησιμοποιείται για μορφοποίηση των περιεχομένων κελιών που δεν έχουν ρόλο
επικεφαλίδας.
Παράδειγμα δήλωσης επικεφαλίδας γραμμής:
<tr>
<th>Η πρώτη γραμμή</th>
<td>1ο κελί με δεδομένα</td>
<td>2ο κελί με δεδομένα</td>
</tr>
Στο προηγούμενο παράδειγμα χρησιμοποιήθηκε η ετικέτα <td>, με τη οποία προσδιορίζονται
τα κελιά του πίνακα που περιέχουν τα δεδομένα. Η συγκεκριμένη δομή προσδιορίζει
επαρκώς έναν πίνακα για ανάγνωση από έναν φυλλομετρητή, όμως αποτυγχάνει στην
περίπτωση των αναγνωστών οθόνης ειδικά όταν ο πίνακας έχει περισσότερα του ενός λογικά
επίπεδα. Στην απλή περίπτωση πίνακα, που έχουμε ένα επίπεδο επικεφαλίδων σε μία γραμμή
ο πιο εύκολος τρόπος προσδιορισμού είναι με τη χρήση της ιδιότητας scope η οποία
προσδιορίζει το σύνολο των τιμών των κελιών που σχετίζονται με την κεφαλίδα του
συγκεκριμένου κελιού. Η ιδιότητα αυτή μπορεί να πάρει μία από τις τιμές: "row", "col",
"rowgroup", or "colgroup."
Παράδειγμα δήλωσης συσχετισμού κελιών σε έναν απλό πίνακα δεδομένων:
<table border="1" summary=" This table charts the number of cups of coffee consumed
by each senator, the type of coffee (decaf or regular), and whether taken with sugar.">
<caption>Cups of coffee consumed by each senator</caption>
<tr>
<th scope="col">Name</th >
<th scope="col">Cups</th >
<th scope="col" abbr="Type">Type of Coffee</th >
<th scope="col">Sugar?</th >
<tr>
<td>T. Sexton</td>
<td>10</td>
<td>Espresso</td>
<td>No</td>
<tr>
<td>J. Dinnen</td>
<td>5</td>
<td>Decaf</td>
<td>Yes</td>
</table>
Ένας συνθέτης φωνής θα αποδώσει τον πίνακα, ακολούθως:
Caption: Cups of coffee consumed by each senator
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Summary: This table charts the number of cups of coffee consumed by each senator, the
type of coffee (decaf or regular), and whether taken with sugar.
Name: T. Sexton, Cups: 10, Type: Espresso, Sugar: No
Name: J. Dinnen, Cups: 5, Type: Decaf, Sugar: Yes
Ενώ, οπτικά ο πίνακας (Πίνακας 1) θα παρουσιαστεί ως εξής:
Πίνακας 1: Παρουσίαση στοιχείων πίνακα

Ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα θα έχουμε και με τη χρήση των ιδιοτήτων id & headers.
Παράδειγμα δήλωσης συσχετισμού κελιών σε έναν απλό πίνακα δεδομένων με χρήση id &
headers:
<table border="1" summary="This table charts the number of cups of coffee consumed
by each senator, the type of coffee (decaf or regular), and whether taken with sugar.">
<caption>Cups of coffee consumed by each senator</caption>
<tr>
<th id="header1">Name</ th >
< th id="header2">Cups</ th >
< th id="header3" abbr="Type">Type of Coffee</ th >
< th id="header4">Sugar?</ th >
<tr>
<td headers="header1">T. Sexton</td>
<td headers="header2">10</td>
<td headers="header3">Espresso</td>
<td headers="header4">No</td>
<tr>
<td headers="header1">J. Dinnen</td>
<td headers="header2">5</td>
<td headers="header3">Decaf</td>
<td headers="header4">Yes</td>
</tr>
</table>
Η χρήση των ιδιοτήτων id & headers είναι γενικότερη και βρίσκει εφαρμογή και στην
περίπτωση πιο σύνθετων πινάκων σε συνδυασμό με την ιδιότητα axis.
Παράδειγμα δήλωσης συσχετισμού κελιών σε έναν σύνθετο πίνακα δεδομένων:
<table border="1">
<caption>Travel Expense Report</caption>
<tr>
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<th>&nbsp;</th>
<th id="header2" axis="expenses">Meals</th>
<th id="header3" axis="expenses">Hotels</th>
<th id="header4" axis="expenses">Transport</th>
<td>subtotals</td>
</tr>
<tr>
<th id="header6" axis="location">San Jose
<th>&nbsp;</th>
<th>&nbsp;</th>
<th>&nbsp;</th>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td id="header7" axis="date">25-Aug-97</td>
<td headers="header6 header7 header2">37.74</td>
<td headers="header6 header7 header3">112.00</td>
<td headers="header6 header7 header4">45.00</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td id="header8" axis="date">26-Aug-97</td>
<td headers="header6 header8 header2">27.28</td>
<td headers="header6 header8 header3">112.00</td>
<td headers="header6 header8 header4">45.00</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>subtotals</td>
<td>65.02</td>
<td>224.00</td>
<td>90.00</td>
<td>379.02</td>
</tr>
<tr>
<th id="header10" axis="location">Seattle</th>
<th>&nbsp;</th>
<th>&nbsp;</th>
<th>&nbsp;</th>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td id="header11" axis="date">27-Aug-97</td>
<td headers="header10 header11 header2">96.25</td>
<td headers="header10 header11 header3">109.00</td>
<td headers="header10 header11 header4">36.00</td>
</tr>
<tr>
<td id="header12" axis="date">28-Aug-97</td>
<td headers="header10 header12 header2">35.00</td>
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<td headers="header10 header12 header3">109.00</td>
<td headers="header10 header12 header4">36.00</td>
<td>
</tr>
<tr>
<td>subtotals</td>
<td>131.25</td>
<td>218.00</td>
<td>72.00</td>
<td>421.25</td>
</tr>
<tr>
<th>Totals</td>
<td>196.27</td>
<td>442.00</td>
<td>162.00</td>
<td>800.27</td>
</tr>
/table>
Ένας συνθέτης φωνής θα αποδώσει τον πίνακα, ακολούθως:
Caption: Travel Expense Report
San Jose
25-Aug-97: Meals: 37.74, Hotels: 112.00, Transport: 45.00
26-Aug-97: Meals: 27.28, Hotels: 112.00, Transport: 45.00
subtotals: Meals: 65.02, Hotels: 224.00, Transport: 90.00, subtotals: 379.02
Seattle
27-Aug-97: Meals: 96.25, Hotels: 109.00, Transport: 36.00
28-Aug-97: Meals: 35.00, Hotels: 109.00, Transport: 36.00
subtotals: Meals: 131.25, Hotels: 218.00, Transport: 72.00, subtotals: 421.25
Totals: Meals: 196.27, Hotels: 442.00, Transport: 162.00, subtotals: 800.27
Ενώ, οπτικά ο πίνακας θα παρουσιαστεί ως εξής (Πίνακας 2):
Πίνακας 2: Παράδειγμα πίνακα δεδομένων
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Τα βοηθήματα υποστηρικτικής τεχνολογίας αξιοποιούν την αντιστοίχιση αυτή μεταξύ των
ιδιοτήτων id και headers, προκειμένου να καθορίσουν ποια επικεφαλίδα στήλης ή/και
γραμμής αντιστοιχίζεται με κάθε κελί δεδομένων του πίνακα.
Μία ακόμα απαραίτητη ιδιότητα, η οποία βοηθά στην κατανόηση των περιεχομένων ενός
πίνακα, είναι το summary, μέσω του οποίου ο χρήστης προειδοποιείται για το τι αυτός
περιέχει. Όπως και το alt που χρησιμοποιείται αλλού, το κείμενο που εισάγεται σε αυτή την
ιδιότητα διαβάζεται από τους αναγνώστες οθόνης και δεν παρουσιάζεται στην οθόνη.
Παράδειγμα δήλωσης ιδιότητας summary:
<table class="Table-Layout" summary="ο πίνακας αυτός χρησιμοποιείται για τη
διάταξη των μηνυμάτων" width="100%" border="0">
Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί το γεγονός ότι ορισμένοι πλοηγοί παρουσιάζουν πρόβλημα
στην ανάγνωση κελιών χωρίς περιεχόμενο. Στις περιπτώσεις όπου οι πίνακες αυτοί
χρησιμοποιούνται για τη μορφοποίηση της σελίδας, ενδεχομένως να προκληθεί σφάλμα στην
τελική εμφάνιση της. Λύση για το πρόβλημα αυτό είναι η χρήση κάποιας διαφανούς εικόνας
(transparent image).
Στην περίπτωση πίνακα παρουσίασης στοιχείων, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί είτε ο χαρακτήρας &nbsp; είτε μία διάφανη εικόνα.

2.7

Φόρμες εισαγωγής στοιχείων

Το θέμα της προσβασιμότητας των φορμών εισαγωγής στοιχείων αντιμετωπίζεται από όλες
τις οδηγίες και πρότυπα προσβασιμότητας για τον Ιστό. Στο Section 508 αναφέρεται ότι οι
φόρμες οφείλουν να είναι προσβάσιμες, επιτρέποντας την συμπλήρωση και αποστολή από
χρήστες οι οποίοι χρησιμοποιούν υποστηρικτική τεχνολογία. Οι οδηγίες προσβασιμότητας
του W3C αναφέρουν τεχνικές με τις οποίες μπορούν να σχεδιαστούν προσβάσιμες φόρμες.
Το πρωτεύον θέμα σε μία φόρμα είναι το κατά πόσο η διαδικασία συμπλήρωσης και
αποστολής, αλλά και τα ίδια τα συστατικά στοιχεία της φόρμας είναι κατανοητά και
εύχρηστα με τη χρήση συσκευών υποστηρικτικής τεχνολογίας. Ο βασικότερος παράγοντας ο
οποίος βοηθά στη χρήση των φορμών από αναγνώστες οθόνης, πλοηγούς με δυνατότητες
ανάγνωσης κειμένου, μεγεθυντές οθόνης καθώς και με συσκευές Braille είναι η
αναγνωρισιμότητα του κάθε συστατικού αυτών με τη χρήση αναγνωριστικών ετικετών
(labels).
Οι φόρμες στην HTML αποτελούνται συνήθως από τα παρακάτω συστατικά στοιχεία:
•
•
•
•
•

Κουμπιά ενέργειας (buttons) <INPUT type=”button”> ή <INPUT type=”submit”>
<input type="reset">
Εικόνες-κουμπιά (image-buttons) <INPUT type=”image”> και <BUTTON>
Πεδία εισαγωγής κειμένου (text entry fileds) <INPUT type=”text”> και περιοχές
κειμένου (textareas) <TEXTAREA>
Kουτιά επιλογής (check boxes) <INPUT type=”checkbox”> ή κουμπιά τύπου
ραδιοφώνου (radio buttons) <INPUT type=”radio”>
Μενού επιλογής (select menus) <select name="select">, <select name="menu1"
onChange="MM_jumpMenu('parent',this,0)">
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Τα χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνονται ανάμεσα στην ετικέτα <form>.
2.7.1

Διατρέχοντας τα στοιχεία της φόρμας

Με την ανάγνωση της ετικέτας <form> από έναν αναγνώστη οθόνης ή ένα πλοηγό με
συνθέτη ομιλίας, ο χρήστης ειδοποιείται για την ύπαρξή της καθώς και για τη σημασία της.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότεροι χρήστες ΑμεΑ δεν χρησιμοποιούν το ποντίκι αλλά
το πληκτρολόγιο ή κάποια άλλη συσκευή εισόδου, στην περίπτωση που επιθυμεί να διατρέξει
τα συστατικά της, χρησιμοποιεί το πλήκτρο TAB (ή κάποιο πλήκτρο με αντίστοιχη
λειτουργικότητα). Όταν διατρέχει αυτά τα συστατικά μέσω της ανάγνωσης των
αναγνωριστικών τους ετικετών, είναι σε θέση να γνωρίζει σε ποιο σημείο της φόρμας
βρίσκεται. Έχοντας αυτή τη γνώση είναι σε θέση να συμπληρώσει σωστά ένα πεδίο
εισαγωγής κειμένου με το κατάλληλο κείμενο αλλά και να επιλέξει τις απαντήσεις που θέλει
από τις διάφορες εναλλακτικές από τα κουτιά επιλογής.
Οι χρήστες που χρησιμοποιούν μόνο το πληκτρολόγιο μετακινούνται «εμπρός» με το
πλήκτρο TAB και «πίσω» με το συνδυασμό Shift-TAB.
Βασική προϋπόθεση για τη συγκεκριμένη χρήση του πλήκτρου ΤAB είναι η ύπαρξη και ο
σωστός ορισμός της ιδιότητας tabindex σε επιλεγμένα συστατικά της φόρμας. Τα πεδία τα
οποία μπορούν να συμπεριλάβουν αυτό το συστατικό είναι τα <SELECΤ>, <INPUT>,
<TEXTAREA> και <BUTTON>. Επιπρόσθετα, οι περισσότεροι αναγνώστες οθόνης έχουν
ειδική συμπεριφορά όταν συναντούν σε μία ιστοσελίδα μία φόρμα. Ειδοποιούν το χρήστη ότι
ένα συγκεκριμένο συστατικό είναι πεδίο μίας φόρμας και εκτός από την προφορά του
αναγνωριστικού ειδοποιούν και για την τρέχουσα κατάσταση του (π.χ. Radio button
Checked).
2.7.2

Βασικοί κανόνες για την προσβασιμότητα των φορμών

Γενικά απαιτούνται λίγες ενέργειες προκειμένου μία φόρμα να είναι προσβάσιμη. Οι βασικοί
κανόνες που θα πρέπει να τηρούνται είναι:
•

Οι φόρμες που έχουν βασική λειτουργικότητα, πρέπει να έχουν στη δήλωση των
επιμέρους συστατικών τους τις ιδιότητες accesskey και tabindex. Για παράδειγμα, σε
μία φόρμα αναζήτησης οι ιδιότητες αυτές θα πρέπει να υπάρχουν στο πεδίο εισαγωγής
κειμένου.

<td class=Site-Search><label for=search_string>Αναζήτηση</label>
<br><input class=form-field id=search_string tabIndex=1 accessKey=A maxLength=15
size=15 name=text1>
•

Στην περίπτωση μακροσκελούς φόρμας, όπου ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει
τα περισσότερα από τα στοιχεία της, θα πρέπει να υπάρχουν οι ιδιότητες tabindex και
accesskey στην αρχή δήλωσης μίας ομαδοποίησης στοιχείων (βλ. τμήμα 2.7.4) Με την
τεχνική αυτή ο χρήστης μπορεί να μεταβεί άμεσα στα βασικά συστατικό της φόρμας.
Η ίδια τεχνική θα πρέπει να εφαρμοστεί και στο κουμπί αποστολής των στοιχείων.
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•

Τοποθέτηση συνοδευτικού κειμένου
o Στην περίπτωση πεδίων κειμένου και μενού επιλογών το συνοδευτικό κείμενό
τους πρέπει να προστεθεί αριστερότερα ή πάνω από αυτά.
o Στην περίπτωση check boxes και radio buttons το συνοδευτικό κείμενό τους
πρέπει να προστεθεί δεξιότερα από αυτά.
o Στην περίπτωση κουμπιών το συνοδευτικό κείμενο πρέπει να χρησιμοποιείται
ως τιμή στην ιδιότητα value.
Κάθε άλλη τοποθέτηση μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στους αναγνώστες
οθόνης, μη δίνοντας τη σωστή πληροφορία στο χρήστη.

2.7.3

Προσθήκη αναγνωριστικών ετικετών στα συστατικά μίας φόρμας

Είναι γεγονός ότι οι περισσότερες συσκευές υποστηρικτικής τεχνολογίας διαβάζουν και
προφέρουν σειριακά τα συστατικά μίας φόρμας. Αυτό προκαλεί αρκετά προβλήματα
δεδομένου ότι η τοποθέτηση των συστατικών αυτών πραγματοποιείται από τους σχεδιαστές
με βάση την οπτική τους εικόνα παρά με το πως αυτά θα αναγνωρίζονται από αυτές τις
συσκευές. Για το λόγο αυτό χρειάζεται να προστεθεί μία προγραμματιστική σχέση μεταξύ
κάθε συστατικού και ενός αναγνωριστικού. Στην περίπτωση των radio buttons αυτή η σχέση
περιγράφεται με το επόμενο παράδειγμα με τη χρήση της ετικέτας label.
Παράδειγμα radio buttons (τεχνική με label):
<label for=" AddrHome ">Home address</label>
<input id="AddrHome" onclick="dosomething" onkeypress="dosomething"
name="myaddress" value="AddrHome" type="radio" tabindex="3">
Η ιδιότητα id της ετικέτας <input> πρέπει να έχει την ίδια τιμή με την ιδιότητα for της
ετικέτας <label>. Η σχέση αυτή αναγνωρίζεται από τους αναγνώστες οθόνης και προκαλεί
την προφορά του κειμένου “Home address” και κατόπιν προφέρει την κατάσταση του
συγκεκριμένου radio button “Home address radio button not checked”.
Στην περίπτωση του μενού επιλογής, εφαρμόζεται παρόμοια τεχνική με εκείνη των radio
buttons. Αντιστοιχίζεται ένα αναγνωριστικό για κάθε μία επιλογή.
Παράδειγμα μενού επιλογής (select):
<label for="nChildren">Number of children</label>
<select id="nChildren" name=” nChildren” size=”1”>
<option selected value=”0”>None</option>
<option selected value=”1”>One</option>
<option selected value=”2”>Two</option>
<option selected value=”6”>Three or more</option>
</select>
Αντίστοιχα, στην περίπτωση των περιοχών κειμένου πρέπει να εφαρμοστεί η παρακάτω
τεχνική.
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Παράδειγμα περιοχής κειμένου (textarea) με αρχικό κείμενο:
<label for="Comments">Enter your comments</label>
<textarea id="Comments" name=” Comments” cols=”100” rows=”2”>Insert your
comments</textarea>
Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως κάθε id, κατ’ επέκταση και κάθε for πρέπει να είναι
μοναδικό σε κάθε σελίδα!
Οι περισσότεροι πλοηγοί υπογραμμίζουν και αντικαθιστούν το κείμενο που έχει δοθεί
ως αρχική τιμή στο πεδίο.
Μία ακόμα ιδιότητα ενός <input> συστατικού μίας φόρμας, η οποία μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την μεταφορά πληροφορίας προς αναγνώστες οθόνης και άλλες συσκευές
υποστηρικτικής τεχνολογίας, όπως και το label, είναι το title. Οι τελευταίες εκδόσεις των
Home Page Reader και JAWS, όπως και άλλων αναγνωστών οθόνης, αναγνωρίζουν την
συγκεκριμένη ιδιότητα ενός στοιχείου <input>. H διαφορά μεταξύ των δύο τεχνικών είναι ότι
στην πρώτη περίπτωση χρειάζεται ο σχεδιαστής να δώσει τις ίδιες τιμές στις ιδιότητες for και
id, όπως περιγράφηκε στα προηγούμενα παραδείγματα, ενώ στην περίπτωση του title, το
συνοδευτικό κείμενο εισάγεται ως τιμή μίας ιδιότητας του ιδίου του <input> στοιχείου.
Παράδειγμα radio buttons (τεχνική με title):
<input type="radio" onkeypress="dosomething" name="myaddress"
value="AddrHome" onclick="dosomething" tabindex="3" title="Work address"> Work
address
2.7.4

Ομαδοποίηση συστατικών στοιχείων μίας φόρμας

Σε αρκετές περιπτώσεις οι φόρμες που χρησιμοποιούνται στις ιστοσελίδες περιέχουν στοιχεία
προς συμπλήρωση τα οποία έχουν μεταξύ τους μία λογική συνοχή. Πληροφορίες σχετικά με
το ονοματεπώνυμο, το φύλλο, τη διεύθυνση, τον ταχυδρομικό κώδικα, το τηλέφωνο και το email μπορούν να ομαδοποιηθούν σε ένα ενιαίο τμήμα που αφορά τις «Προσωπικές
πληροφορίες».
Η ετικέτα <fieldset> χρησιμοποιείται για την ομαδοποίηση των διαφορετικών λογικών μερών
μίας φόρμας, με σκοπό την απλοποίηση της διαδικασίας συμπλήρωσής της. Μέρη μίας
φόρμας όπως «Προσωπικές πληροφορίες», «Επαγγελματική εμπειρία» και «Σπουδές»
μπορούν να ομαδοποιηθούν, με το όνομα της ομάδας αυτής να εμφανίζεται στην ετικέτα
<legend>. Αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής είναι η ορατή εστίαση σε αυτές τις περιοχές
(Εικόνα 6).
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Εικόνα 6: Ομαδοποίηση συστατικών φόρμας

Τα διάφορα accesskey τα οποία προσφέρουν άμεση πρόσβαση με την χρήση των πλήκτρων
ALT+ACCESSKEY, επισημαίνονται με την υπογράμμιση του αντίστοιχου γράμματος μέσω
του οποίου ενεργοποιούνται. Όμως η ύπαρξή τους δεν γίνεται αντιληπτή από τους
αναγνώστες οθόνης και γι’ αυτό οι χρήστες θα πρέπει να ειδοποιηθούν με διαφορετικό τρόπο
για τη χρήση τους. Η τοποθέτηση του accesskey στην ετικέτα <legend> λύνει αυτό το
πρόβλημα.
Παράδειγμα ομαδοποιημένων στοιχείων φόρμας (Εικόνα 6)
<form><table>
<tr>
<td>
<fieldset>
<legend>Ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην πύλη του GRDeAN</legend>
<fieldset>
<legend accesskey="Π"><u>Π</u>ροσωπικά στοιχεία (ALT+Π)</legend>
Ονοματεπώνυμο :<br>
<input size="40" type="text" id="name" name="name"><br>
</fieldset>
<fieldset>
<legend accesskey="Σ"><u>Σ</u>χετικά με την επίσκεψή σας στην πύλη του
GR-DeAN(ALT+Σ) </legend>
Την έχετε επισκεφτεί στο παρελθόν;<br>
<input type="radio" checked id="old" name="visited" value="no">Όχι<br>
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<input type="radio" id="new" name="visited" value="yes">Ναι, την έχω
χρησιμοποιήσει στο παρελθόν<br>
Από που μάθετε για εμάς;<br>
<select id="refer" name="referral">
<option value="0" selected>Παρακαλούμε επιλέξτε ένα</option>
<option value="1">Μέσω του δικτύου GR-DeAN</option>
<option value="2">Μέσω διαδικτύου</option>
<option value="3">Άλλο</option>
</select><br>
Έχετε κάποια σχόλια:<br>
<textarea rows="4" cols="40" id="comments"
name="comments"></textarea><br>
</fieldset>
<fieldset>
<legend accesskey="s"><u>Α</u>ποστολή (ALT+Α) </legend>
<input type="submit" value="Αποστολή" name="Αποστολή" >&nbsp;&nbsp;
<input type="reset" value="Καθαρισμός" name="Καθαρισμός">
</fieldset>
</fieldset>
</td>
</tr>
</table></form>
2.7.5

Χρονική διάρκεια συμπλήρωσης στοιχείων μίας φόρμας

Υπάρχουν περιπτώσεις, ειδικά σε διαδικτυακούς τόπους με εκπαιδευτικό περιεχόμενο, όπου η
αποστολή στοιχείων από τη μεριά του χρήστη θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε ένα
ορισμένο χρονικό διάστημα, όπως για παράδειγμα η συμπλήρωση ενός τεστ γνώσεων. Για τις
περιπτώσεις αυτές γίνεται ειδική μνεία στο Section 508, αλλά και στην υπό διαμόρφωση
έκδοση του WCAG 2.0, κατά την οποία αφενός ο χρήστης θα πρέπει να ειδοποιείται για το
χρόνο αποστολής και αφετέρου να του δίνεται η δυνατότητα παράτασης του χρόνου αυτού.
Η συμπλήρωση φορμών μέσα σε στενά χρονικά περιθώρια μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο, όχι
μόνο για χρήστες που χρησιμοποιούν αναγνώστες οθόνης, αλλά και για εκείνους με μειωμένη
όραση που δεν χρησιμοποιούν κάποια συσκευή. Εκείνο που συμβαίνει στην πράξη είναι τα
ελλιπή δεδομένα που εισάγονται να διαγράφονται μετά το πέρας του διαθέσιμου χρονικού
πλαισίου, χωρίς να ειδοποιείται ο χρήστης και χωρίς να του δίνεται ουσιαστικά η δυνατότητα
αποστολής τους. Παρόλα αυτά, οι περιπτώσεις για τις οποίες ο χρόνος συμπλήρωσης είναι
κρίσιμος παραμένουν, χωρίς να μπορεί να δοθεί στις περισσότερες περιπτώσεις απεριόριστος
χρόνος, ο οποίος καλύπτει όλες τις περιπτώσεις χρήσης.
Όταν ο χρόνος αλληλεπίδρασης είναι κρίσιμος, η προειδοποίηση του χρήστη πρέπει να είναι
ολοφάνερη και να επισημαίνεται πριν την έναρξη της χρονομέτρησης. Επιπρόσθετα, θα
μπορούσε να δίνεται η δυνατότητα προσαρμογής του χρόνου στις ιδιαίτερες ανάγκες
ορισμένων χρηστών με αναπηρία.
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2.8

Cascading Style Sheets (CSS) και Προσβασιμότητα

2.8.1

Περιορισμοί χρήσης της HTML

Η HTML σχεδιάστηκε σαν γλώσσα δομής για την περιγραφή διαφορετικών σημείων ενός
αρχείου (πχ. παράγραφος, λίστα κτλ) και δεν είχε ως σκοπό την οπτική απεικόνιση του
αρχείου αυτού αφού επικεντρωνόταν στο «ρόλο» των στοιχείων και όχι στην παρουσίασή
τους. Στην προσπάθεια απόδοσης κειμένων στο διαδίκτυο δημιουργήθηκε με την πάροδο του
χρόνου η ανάγκη εύχρηστης παρουσίασης αυτών, χωρίς όμως οι εκδόσεις της μεταγλώσσας
να επιτρέπουν την εύκολη μορφοποίηση μέσω ιδιαίτέρων χαρακτηριστικών, οδηγώντας τους
σχεδιαστές διαδικτυακών τόπων σε λύσεις «ανάγκης», που προκαλούσαν προβλήματα λόγω
των ιδιαιτεραιοτήτων στην υλοποίησή τους.
Ανταποκρινόμενη στις αυξημένες απαιτήσεις των χρηστών αλλά και των δημιουργών
αναφορικά με την επίλυση των προβλημάτων αυτών, η HTML εμπλουτίστηκε στην πορεία με
στοιχεία παρουσίασης (χρώμα υποστρώματος, χρώμα γραμμάτων, μέγεθος γραμμάτων κτλ).
Αποτέλεσμα των επιδράσεων αυτών ήταν η μορφοποίηση του περιεχομένου να επιτυγχάνεται
κατά κύριο λόγο μέσω πινάκων και χρήση ετικετών <font>, με άμεση συνέπεια να χαθεί ο
αρχικός σκοπό της χρήσης της HTML, ο οποίος ήταν η διαμόρφωση της δομής των
εγγράφων, μετατρέποντάς την σε μία «προβληματική» μεταγλώσσα οπτικής παρουσίασης.
Ακολουθώντας αυτή τη προσέγγιση, ένας σχεδιαστής χρησιμοποιούσε την ετικέτα <FONT>
για την παρουσίαση των τίτλων των σελίδων (page titles) αντί για τις μετέπειτα
υποστηριζόμενες από νεότερες εκδόσεις ετικέτες κεφαλίδας (heading tags), όπως <h1>, <h2>
κτλ.
Αρχικό παράδειγμα μορφοποίησης τίτλων:
<font size="+3" FACE="Helvetica" COLOR="red">Ρυθμίσεις
προσβασιμότητας</font>
Η λύση τελικά στα διάφορα προβλήματα μορφοποίησης δόθηκε με την εισαγωγή των
Cascading Style Sheets (CSS). Με τη χρήση τους διαχωρίζεται το περιεχόμενο από την
παρουσίαση, δίνοντας την ευχέρεια στο σχεδιαστή να επιδρά στην τελική παρουσίαση της
ιστοσελίδας, χωρίς κατ’ ανάγκη να γνωρίζει εκ των προτέρων το περιεχόμενό της.
2.8.2

Εισαγωγή στα CSS

Από άποψη προσβασιμότητας, η ετικέτα του προηγούμενου παραδείγματος δεν
αναγνωρίζονταν από συνθέτη φωνής (speech-synthesizer) και από αναγνώστη οθόνης, οι
οποίοι χρησιμοποιούν συγκεκριμένο τρόπο ανάγνωσης για τις κεφαλίδες. Επιπλέον, ο
πλοηγός (browser) με τη συγκεκριμένη υλοποίηση μέσω των <font>, δεν μπορούσε να
διαχωρίσει ότι κάποιο τμήμα κειμένου είναι διαφορετικό από κάποιο άλλο.
Λόγω αυτών των δυσλειτουργιών ο χρήστης με προβλήματα όρασης δεν ήταν σε θέση να
γνωρίζει σε ποια ενότητα της σελίδας βρίσκεται, ενώ δεν είχε τη δυνατότητα ανάγνωσης των
τίτλων των επιμέρους ενοτήτων ώστε να επιλέξει την ενότητα που τον ενδιαφέρει. Αντιθέτως,
αναγκάζονταν ν’ ακούσει όλο το κείμενο, με τη χρήση των υποστηρικτικών συσκευών, χωρίς
κανένα εμφανή γι αυτές διαχωρισμό για τις κεφαλίδες, τις παραγράφους και άλλα σημαντικά
σημεία του κειμένου. Επιπρόσθετα, οι σελίδες που σχεδιάζονταν με αυτό τον τρόπο
δημιουργούσαν προβλήματα και στις δυναμικές μηχανές αναζήτησης οι οποίες επιτρέπουν
στο χρήστη με αναπηρία να αναζητεί πληροφορία με βάση τους τίτλους, τις κεφαλίδες των
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επιμέρους ενοτήτων και άλλα διακριτά σημεία μίας ιστοσελίδας. Για τους λόγους αυτούς
ήταν ξεκάθαρη η ανάγκη για τον πλήρη διαχωρισμό του τρόπου παρουσίασης των σελίδων
και της δομής αυτών.
Ο τρόπος με τον οποίο επιτεύχθηκε ο διαχωρισμός αυτός ήταν η χρήση των Cascading Style
Sheets (CSS). Τα CSS εμφανίστηκαν για πρώτη φορά το 1996 ως Σύσταση του W3C και ο
βασικός τους ρόλος είναι ο διαχωρισμός Παρουσίασης (presentation) – Δομής (structure).
Αποτελούν ένα σύνολο κανόνων μορφοποίησης οι οποίοι περιλαμβάνουν περίπου 50
ιδιότητες σχετικές με την παρουσίαση μιας ιστοσελίδας, με τη χρήση των οποίων
επιτυγχάνεται με μεγαλύτερη ακρίβεια η μορφοποίηση του περιεχομένου της.
Εφαρμοζόμενοι στα στοιχεία της HTML, προσδίδουν την επιθυμητή οπτική απεικόνιση, ενώ
ο διαχωρισμός των συστατικών ενός κειμένου διευκολύνει την ανάγνωση από χρήστες με
αναπηρίες. Επίσης οι οποιεσδήποτε αλλαγές στην οπτική παρουσίαση μίας ιστοσελίδας με
δομημένο κώδικα και χρήση CSS είναι ευκολότερες συγκριτικά με εκείνες σε ένα αρχείο
HTML.
Παράδειγμα παρουσίασης τίτλου με HTML (κόκκινος τίτλος, με συγκεκριμένη
γραμματοσειρά, με πλάγια και υπογραμμισμένα γράμματα σε κίτρινο χρώμα υποστρώματος):
<table bgcolor="#FFFF00">
<tr>
<td>
<h1><font color="#FF0000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sansserif"><i><u> Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες και Προσβασιμότητα: Πληροφορίες
</u></i></font></h1>
</td>
</tr>
</table>
Παράδειγμα παρουσίασης τίτλου με με τη χρήση CSS:
H1
{
color: #FF0000;
font: italic 1em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
text-decoration: underline;
background: yellow;
}
Ας υποθέσουμε τώρα ότι θέλουμε όλοι οι υπότιτλοι δεύτερου επιπέδου να έχουν μπλε χρώμα.
Με χρήση HTML θα πρέπει κάθε φορά που έχουμε υπότιτλο δεύτερου επιπέδου, να
εισάγουμε τον κώδικα:
<h2><font color="#0000FF" >Subtitle 2</font></h1>
Ενώ με χρήση CSS θα χρειαστεί να γράψουμε μόνο μία φορά τον κανόνα:
H2 {color: #0000FF;}
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Στην περίπτωση που ο σχεδιαστής επιθυμεί μια διαφορετική απεικόνιση, στην πρώτη
περίπτωση απαιτούνται αλλαγές σε όλα τα σημεία που χρησιμοποιείται υπότιτλος δευτέρου
επιπέδου, ενώ με τη χρήση CSS αρκεί μία μόνο αλλαγή στον κανόνα.
Οι κανόνες του CSS μπορούν να είναι συγκεντρωμένοι σε ένα σημείο του εγγράφου, αντί να
βρίσκονται διάσπαρτοι σε όλη την έκταση του κειμένου, ώστε να είναι ευκολότερος ο
εντοπισμός τους για τυχόν αλλαγές. Επιπλέον, μπορούν να βρίσκονται συγκεντρωμένοι σε
ξεχωριστό αρχείο το οποίο καλείται από τις ιστοσελίδες. Χρησιμοποιώντας αυτή τη
δυνατότητα, ελέγχεται η παρουσίαση όλων των ιστοσελίδων από ένα μόνο αρχείο, γεγονός
που επιταχύνει τις αλλαγές μορφοποίησης.
Μέσω της χρήσης πολλαπλών CSS επιτυγχάνονται ειδικές μορφοποιήσεις, για διαφορετικές
προτιμήσεις χρηστών και για διαφορετικές κατηγορίες χρηστών. Με τον τρόπο αυτό, χωρίς
να είναι πλέον αναγκαία η κατασκευή διαφορετικών εκδόσεων μίας ιστοσελίδας, η
ποικιλομορφία παρουσίασης επιτυγχάνεται με την αλλαγή του CSS που εφαρμόζεται στην
ιστοσελίδα, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Με την ίδια μέθοδο δίνεται η δυνατότητα
προσδιορισμού της διαμόρφωσης εκτύπωσης, σε περιπτώσεις όπου ο χρήστης ενδιαφέρεται
μόνο για το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση εκτύπωσης
σε εκτυπωτή Braille. Γενικότερα, η χρήση εναλλακτικών CSS αρχείων ευνοεί την περίπτωση
κατασκευής διαδικτυακών τόπων, οι οποίοι προσφέρουν εξατομικευμένες διεπαφές χρήσης.
2.8.3

Μορφοποίηση του HTML αρχείου μέσω κανόνων

Η μορφοποίηση των ιστοσελίδων μπορεί να επιτευχθεί με τρεις διαφορετικούς τρόπους:
 χρησιμοποιώντας ενσωματωμένους κανόνες μορφοποίησης (internal style sheet),
 συνδέοντας το αρχείο με εξωτερικό αρχείο κανόνων μορφοποίησης (external style
sheet),
 εφαρμόζοντας κανόνες μορφοποίησης σε επιμέρους ετικέτες (tags) της HTML (inline
styles).
Επιπλέον, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και συνδυασμοί των παραπάνω. Πρέπει να έχουμε
υπ’ όψιν μας πως η ιεράρχηση επικράτησης είναι η ακόλουθη:
Οι κανόνες που εφαρμόζονται μέσα στις ετικέτες υπερισχύουν των κανόνων που
ορίζονται είτε από ενσωματωμένους κανόνες είτε από κανόνες εξωτερικού αρχείου,
ενώ οι «ενσωματωμένοι» κανόνες υπερισχύουν αυτών που ορίζονται από εξωτερικό
αρχείο.
Εάν δεν έχει προσδιοριστεί κάποιος κανόνας, εφαρμόζονται οι προκαθορισμένες
ρυθμίσεις του πλοηγού.
Σχηματικά μπορούμε να απεικονίσουμε την ιεράρχηση ως εξής:
Inline Styles > Internal Style Sheets > External Style Sheets > Browser Defaults
2.8.3.1

Ενσωματωμένοι Κανόνες μορφοποίησης (Internal Style Sheets)

Παρότι είναι σαφές από τα παραπάνω πως η χρήση εξωτερικού αρχείου κανόνων
μορφοποίησης είναι συμφέρουσα γιατί εξοικονομείται χρόνος και κόπος στις οποιεσδήποτε
αλλαγές του σχεδιαστή, υπάρχουν περιπτώσεις όπου αυτού του είδους η μορφοποίηση δεν
εξυπηρετεί. Για παράδειγμα, όταν χρειάζεται κάποια ιστοσελίδα ή κάποιο σύνολο
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ιστοσελίδων να έχει ιδιότυπη μορφοποίηση, όχι όμως ανεξάρτητη από τη βασική. Σε αυτή
την περίπτωση, μετά τη σύνδεση του HTML αρχείου με το εξωτερικό αρχείο κανόνων
μορφοποίησης, εντάσσονται οι κανόνες που χρίζουν συμπλήρωσης ή/και αυτοί για τους
οποίους χρειάζεται η αναίρεση των ορισμών τους στο βασικό αρχείο κανόνων μορφοποίησης,
με τη χρήση της ετικέτας <style><!-- … --></style>.
Παράδειγμα αλλαγών κανόνων:
<head>
<link title="main" href="mystyle.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen"
>
<link title="disabledl" href="assets/CSS/disabled/ disabled1.css" rel="aiternate
stylesheet" type="text/css" media="aural" >
<link title="aural" href="assets/CSS/disabled/aural.css" rel="stylesheet" type="text/css"
media="aural" >
<link title="blind" href="assets/CSS/disabled/blind.css" rel="stylesheet" type="text/css"
media="braille" >
<style type="text/css">
<!-hr
{
color: sienna;
}
p{
margin-left: 20px;
}
body {
background-image: url("images/back40.gif");
}
.border1 {
border: 1px solid #ffa400;
width: auto;
}
-->
</style>
.
.
</head>
Οι κανόνες μορφοποίησης πρέπει να περιλαμβάνονται σε στοιχείο HTML σχολίου (<!-… -->), ώστε να αγνοούνται από τους παλαιότερους πλοηγούς οι οποίοι δεν
υποστηρίζουν ενσωματωμένους κανόνες μορφοποίησης.
Στο παραπάνω παράδειγμα, αναιρείται και αντικαθίσταται από τους παραπάνω κανόνες ό,τι
έχει οριστεί στα αρχεία mystyle.css, disabledl.css, aural.css, blind.css για τα στοιχεία hr, p και
body, ενώ όπου εφαρμοστεί ο κανόνας border1 πραγματοποιείται η μορφοποίηση που
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ορίστηκε εδώ, ανεξάρτητα από το αν ορίζεται ή όχι κάποια αντίστοιχη ιδιότητα στο
εξωτερικό CSS αρχείο.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι θα πρέπει να επιδεικνύεται εξαιρετική προσοχή στη χρήση
ενσωματωμένων κανόνων, στην περίπτωση που απαιτείται χρήση εναλλακτικών CSS
ανάλογα με τις προτιμήσεις του χρήστη. Οι ενσωματωμένοι κανόνες υπερισχύουν πάντα των
εξωτερικών και δε θα μπορούν να προσαρμοστούν στις προτιμήσεις του χρήστη.
2.8.3.2

Κανόνες Εξωτερικού Αρχείου Μορφοποίησης (External Style Sheets)

Πρόκειται για σύνολο κανόνων που βρίσκονται σε εξωτερικό αρχείο το οποίο μπορεί να
συνδεθεί με ένα ή περισσότερα αρχεία HTML. Το γεγονός αυτό δίνει σαφές πλεονέκτημα
στη χρήση αυτής της μεθόδου, γιατί από αλλαγές σε ένα και μόνο αρχείο επιτυγχάνεται
ταυτόχρονη αλλαγή στη μορφοποίηση αρκετών ιστοσελίδων.
Η σύνδεση του εξωτερικού αρχείου με το HTML αρχείο γίνεται μέσω της ετικέτας link στην
κορυφαία περιοχή της σελίδας <head> … </head> χωρίς να εμπεριέχεται σε οποιοδήποτε
άλλο στοιχείο (πχ. <title>, <style>).
Παράδειγμα αλλαγών κανόνων:
<head>
<link title="main" href="mystyle.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen"
>
<link title="aural" href="assets/CSS/disabled/aural.css" rel="stylesheet" type="text/css"
media="aural" >
<link title="blind" href="assets/CSS/disabled/blind.css" rel="stylesheet" type="text/css"
media="braille" >
.
.
</head>
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, μέσω των εξωτερικών αρχείων κανόνων μορφοποίησης είναι
δυνατός ο ορισμός διαφορετικών κανόνων για διάφορες κατηγορίες χρηστών, ενώ είναι
επίσης δυνατός ο ορισμός ανάλογα με το μέσο παρουσίασης / διαχείρισης. Με αυτή την
τεχνική, χωρίς να χρειάζεται να κατασκευαστούν διαφορετικές εκδόσεις ιστοσελίδων,
επιτυγχάνεται διαφορετική παρουσίαση, αλλάζοντας μόνο το CSS που εφαρμόζεται στις
ιστοσελίδες, ανάλογα με τις ανάγκες8.
Η ιδιότητα media που προσδιορίζεται όταν πραγματοποιείται η σύνδεση του αρχείου
προσδιορισμού του CSS, χρησιμοποιείται ανάλογα με το μέσο παρουσίασης. Οι επιλογές
που υποστηρίζονται είναι οι ακόλουθες:
8

Η ενεργοποίηση καθενός από τα εναλλακτικά CSS αρχεία, μπορεί να γίνει είτε με χρήση JavaScript, είτε με
χρήση Cookies, είτε μέσω μεταβλητών που αποθηκεύονται σε βάση δεδομένων με τις προτιμήσεις κάθε χρήστη.
Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο υλοποίησης των εναλλαγών μπορούν να βρεθούν στις ηλεκτρονικές
διευθύνσεις: http://www.alistapart.com/stories/alternate/, http://www.meyerweb.com/eric/css/
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•
•
•
•
•
•

Aural: Σχεδιασμός για συνθέτες φωνής (speech synthesizers)
Braille: Σχεδιασμός για Braille συσκευές αισθητηριακής αντίδρασης (Braille tactile
feedback)
Embossed: Σχεδιασμός για Braille εκτυπωτές
Print: Σχεδιασμός για εκτύπωση
Screen: Σχεδιασμός για εμφάνιση σε οθόνη
Tty: Σχεδιασμός για μέσα που χρησιμοποιούν προκαθορισμένο πλέγμα χαρακτήρων,
όπως τηλέτυποι, τερματικά, φορητές συσκευές περιορισμένων δυνατοτήτων
παρουσίασης.

Τα στυλ μορφοποίησης για διαφορετικές κατηγορίες χρηστών, δηλώνονται με τον ακόλουθο
τρόπο:
<head>
<link title="main" href="mystyle.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen"
>
<link title="disabledl" href="assets/CSS/disabled/ disabled1.css" rel="aiternate
stylesheet" type="text/css" media="aural" >
.
</head>
Το εξωτερικό αρχείο κανόνων μορφοποίησης μπορεί να δημιουργηθεί και να τροποποιηθεί με
οποιονδήποτε κειμενογράφο και πρέπει να σώζεται με κατάληξη .css. Δεν πρέπει να περιέχει
στοιχεία HTML κώδικα, παρά μόνο τους κανόνες μορφοποίησης. Τα περισσότερα
προγράμματα υλοποίησης HTML σελίδων παρέχουν φιλικά πλαίσια διαλόγου για δημιουργία
κανόνων μορφοποίησης, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο εύκολη τη χρήση των CSS.
2.8.3.3

Κανόνες Μορφοποίησης σε Επιμέρους Ετικέτες (Inline Styles)

Η μέθοδος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τις προηγούμενες τεχνικές, στην
περίπτωση που χρειάζεται η μορφοποίηση συγκεκριμένου στοιχείου σε συγκεκριμένη
ιστοσελίδα. Στην περίπτωση όπου η ίδια μορφοποίηση χρειάζεται να γίνει σε αρκετές
ιστοσελίδες, είναι προτιμότερη η προσθήκη ενός καινούριου κανόνα στο εξωτερικό αρχείο.
Προκειμένου να ενεργοποιηθεί η επιθυμητή μορφοποίηση με τη συγκεκριμένη μέθοδο, θα
πρέπει στην κορυφαία περιοχή της σελίδας (<head> … </head>) να υπάρχει δήλωση
μορφοποίησης μέσω της ετικέτας <meta>.
Παράδειγμα δήλωσης μέσω της ετικέτας <meta>:
<head>
.
<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css>
.
</head>
Η μέθοδος αυτή θα πρέπει να αποφεύγεται, διότι περιορίζει την εξατομικευμένη παρουσίαση
της διεπαφής της ιστοσελίδας μέσω διαφορετικών CSS (υπενθυμίζεται πως τα inline styles
υπερισχύουν των κανόνων που θέτονται είτε μέσω εξωτερικού αρχείου είτε ενσωματωμένα)
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και δυσχεραίνει τις όποιες αλλαγές στη μορφοποίηση, δεδομένου ότι πρέπει να αναζητείται
συγκεκριμένο σημείο κώδικα σε συγκεκριμένες σελίδες.
2.8.3.4

Σύγκριση των μεθόδων

Από τα παραπάνω γίνεται προφανές πως η δεύτερη μέθοδος που αναπτύχθηκε (Κανόνες
Εξωτερικού Αρχείου Μορφοποίησης) υπερτερεί των άλλων δύο και θα πρέπει να προτιμάται,
τόσο από θέμα διευκόλυνσης υλοποίησης αλλά τόσο και από θέμα προσβασιμότητας. Μέσω
αυτής της μεθόδου επιτυγχάνεται η χρήση διαφορετικών αρχείων μορφοποίησης κανόνων,
ανάλογα με το μέσο που χρησιμοποιείται κι επιπλέον, είναι εφικτή η χρησιμοποίηση αρχείων
με τα εξατομικευμένα χαρακτηριστικά που επιθυμεί ο χρήστης.
2.8.4

Μερικές υποδείξεις στη χρήση CSS

Δεν αρκεί απλά να χρησιμοποιούμε CSS για να είναι οι σελίδες προσβάσιμες. Όταν
φτιάχνουμε τους κανόνες μορφοποίησης πρέπει να έχουμε υπ’ όψιν μας κάποια βασικά
πράγματα. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω παραδείγματα.
2.8.4.1

Χρήση χρωμάτων

Το χρώμα υποβάθρου πρέπει να κάνει αντίθεση με το χρώμα προσκηνίου. Οι συνδυασμοί των
χρωμάτων που κάνουν σωστές αντιθέσεις και αυτοί που πρέπει να αποφεύγονται έχουν
αναπτυχθεί αναλυτικά στην ενότητα 2.5.1.
Επίσης, κάθε φορά που ορίζεται κάποιο χρώμα πρέπει να ορίζεται και χρώμα υποβάθρου και
αντίστροφα, ώστε να αποφευχθεί περίπτωση ο χρήστης να έχει ορίσει στις ρυθμίσεις του
πλοηγού κάποιο χρώμα που να μην κάνει σωστή αντίθεση.
{
COLOR: #003333;
BACKGROUND-COLOR: #ffffff;
}
2.8.4.2

Επιλογή γραμματοσειρών

Πρέπει να επιλέγονται «καθαρές» γραμματοσειρές όταν το μέσο είναι η οθόνη ή όταν ο
χρήστης έχει κάποιο πρόβλημα όρασης. Για παράδειγμα για χρήστες μειωμένης όρασης
συνίστανται «ανοιχτά» γράμματα, όπως Arial, Verdana, Geneva κτλ.
Επί πλέον, το μέγεθος των γραμματοσειρών πρέπει να ορίζεται σχετικά και όχι απόλυτα,
ώστε να μπορεί ο χρήστης να το αλλάξει. Για χρήστες με μειωμένη όραση συνίσταται να
ορίζεται στο Body ως αρχική τιμή μεγαλύτερη του 1em ή του 100% ή του medium, ενώ για
χρήστες με φυσιολογική όραση οι τιμές αυτές ακριβώς, ενδείκνυνται.
body{
background-color : #000000;
color : #ffffff;
font-family : Arial, Verdana, sans-serif;
font-size: 1.5em;
}
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2.8.4.3

Επιλογή διαστημάτων

Ένα άλλο σημείο που θέλει προσοχή όταν φτιάχνουμε το αρχείο κανόνων μορφοποίησης
είναι τα διαστήματα. Για χρήστες με μειωμένη όραση και κινησιακά προβλήματα
συνίστανται τιμές μεγαλύτερες του 1em ή του 100% ή του medium, καθώς και αυξημένες
τιμές περιθωρίων γύρω από διαφορετικές ενότητες της σελίδας.
Συμπληρωματικά, μπορούν να χρησιμοποιούνται και ευδιάκριτα πλαίσια γύρω από
συγκεκριμένα στοιχεία, όπως για παράδειγμα φόρμες ή ομαδοποιημένα στοιχεία φόρμας,
παρουσίαση αποτελεσμάτων αναζήτησης, κουμπιά κτλ.
{
background-color : #000000;
color : #ffffff;
font-family : Arial, Verdana, sans-serif;
font-size: 1.5em;
line-height: 1,5em;
padding: 2em;
border : 1px outset #ffffff;
}
2.8.5

Συμπεράσματα για τη χρήση των CSS

Συνοπτικά, τα πλεονεκτήματα της χρήσης CSS με γνώμονα την προσβασιμότητα είναι:






Η αύξηση της προσβασιμότητας των ιστοσελίδων (λιγότεροι – ή και καθόλου πίνακες, μικρότερες πιθανότητες γα μη έγκυρη χρήση της HTML)
Τήρηση των Συστάσεων του W3C και προσαρμογή στη νέα και βιώσιμη τεχνολογία
Ευκολία στη χρήση εξατομικευμένης παρουσίασης η οποία προσαρμόζεται στις
εκάστοτε ανάγκες του χρήστη
Αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της εναλλακτικής τεχνολογίας
Εξοικονόμηση εύρους ζώνης (bandwith) και χρόνου «κατεβάσματος» των σελίδων

Βέβαια, εκτός από τα θετικά υπάρχει και το αρνητικό ότι ακόμη δεν είναι όλοι οι πλοηγοί
συμβατοί με τα CSS. Μπορεί οι παλαιότεροι πλοηγοί να μην είναι συμβατοί, αλλά οι
νεότερες εκδόσεις των δημοφιλέστερων πλοηγών (Internet Explorer 4.0 και μεγαλύτερη,
Netscape 4.0 και μεγαλύτερη) είναι συμβατοί. Δεδομένου και των νεότερων στατιστικών
σύμφωνα με τις οποίες το 83.6 % των χρηστών χρησιμοποιεί πλοηγό Internet Explorer 5 και
πάνω το θέμα της ασυμβατότητας των παλαιότερων πλοηγών δεν πρέπει ν’ αποτελεί
τροχοπέδη. Επειδή, όμως, εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες ανακολουθίες στον τρόπο
με τον οποίο αποδίδουν κάποιους κανόνες, καλό είναι να γίνονται έλεγχοι με διαφορετικούς
πλοηγούς σε διαφορετικές πλατφόρμες για να εντοπισθούν τυχών αδυναμίες.

2.9

Συμβουλές για την υλοποίηση

Οι εφαρμογές υποστηρικτικής τεχνολογίας αξιοποιούν τα χαρακτηριστικά της μεταγλώσσας
HTML και γι αυτό το λόγο η κατασκευή ενός διαδικτυακού τόπου θα πρέπει να λαμβάνει
υπόψη και να εκμεταλλεύεται τις δυνατότητές της. Μερικά από τα χαρακτηριστικά αυτά
αφορούν:
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Τη δήλωση του τύπου του αρχείου (Document Type Declaration)
Το προσδιορισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται στο κείμενο
Τον καθορισμό του τίτλου της σελίδας
Την προσθήκη ετικετών <ΜΕΤΑ>
Τη σύνδεση με το CSS αρχείο

Σε αυτό το τμήμα δεν γίνεται εκτεταμένη αναφορά των χαρακτηριστικών της HTML αλλά
δίδονται οδηγίες ορθής χρήσης με γνώμονα την προσβασιμότητα του τελικού προϊόντος.
Περισσότερες πληροφορίες, για τη σύνταξη της HTML, μπορείτε να βρείτε στις ακόλουθες
ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
•
•
•
2.9.1

http://www.w3c.org/MarkUp/
http://www.w3.org/TR/html4/
http://www.htmlreference.com/complete.html
Δήλωση του τύπου του αρχείου (Document Type Declaration)

Η δήλωση του τύπου είναι απαραίτητη σε κάθε HTML αρχείο, διότι δείχνει με ποια έκδοση
(X)HTML είναι συμβατό το αρχείο αυτό. Δεδομένου ότι διαφορετικές εκδόσεις (X)HTML
χρησιμοποιούν διαφορετική «διατύπωση» (markup), οι πλοηγοί ίσως να μη συμπεριφέρονται
σωστά εάν δεν έχει δηλωθεί ο σωστός τύπος του αρχείου. Επιπλέον, η σύνταξη των
ιστοσελίδων δεν θα είναι «έγκυρη» (valid (X)HTML) ακόμη και αν η υπόλοιπη «διατύπωση»
(markup) τους είναι τέλεια, με αποτέλεσμα υποστηρικτικές συσκευές, οι οποίες διαβάζουν τα
περιεχόμενα των ιστοσελίδων, να μην λειτουργούν ικανοποιητικά (Παράρτημα 2).
Ο τύπος του αρχείου δηλώνεται στην κορυφή του αρχείου, πριν την ετικέτα <html>
2.9.2

Τίτλος σελίδας

Ο τίτλος της σελίδας είναι από τα σημαντικότερα στοιχεία της, διότι αποτελεί το πρώτο
χαρακτηριστικό για το περιεχόμενό της, με το οποίο έρχεται σε επαφή ο χρήστης. Είναι το
πρώτο στοιχείο της προσδιοριστικής ετικέτας <head> της ιστοσελίδας και αποτελεί
χαρακτηριστική ιδιότητα για ολόκληρο το περιεχόμενό της. Έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει
ένα αντιπροσωπευτικό μικρό κομμάτι κειμένου, σε περιπτώσεις όπως:




Μπάρα τίτλου του παραθύρου του φυλλομετρητή (browser)
Λίστες σελιδοδεικτών (bookmark / favorite lists)
Λίστες αποτελεσμάτων σε μηχανές αναζήτησης.

Γι αυτό το λόγο σε κάθε ιστοσελίδα θα πρέπει να δίνεται ένας σύντομος και
αντιπροσωπευτικός τίτλος (με λιγότερους από 60 χαρακτήρες, γιατί οι περισσότεροι τίτλοι
και τα περισσότερα μενού παραθύρων έχουν όριο 60 – 80 χαρακτήρες), με τη χρήση της
ετικέτας <title>.
Για παράδειγμα:
<title>Πύλη eAccessibility</title>
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2.9.3

Ετικέτες <ΜΕΤΑ>

Για τη διευκόλυνση των λειτουργιών αναζήτησης αλλά και της καλύτερης χρήσης του
περιεχομένου μίας ιστοσελίδας, θα πρέπει να χρησιµοποιούνται οι ετικέτες <META>. Οι
ετικέτες αυτές περιέχουν «χρήσιμη πληροφορία για την πληροφορία» και καλούνται µεταδεδοµένα και δίνουν ειδικές «εντολές» στο φυλλομετρητή ιστού για τη βέλτιστη παρουσίαση
του περιεχομένου.
Οι μέτα-ετικέτες τοποθετούνται μεταξύ <HEAD>…</HEAD> και δεν μπορούν να
περιέχουν άλλη μετα-ετικέτα
Οι σημαντικότερες μετα-ετικέτες οι οποίες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται απαραίτητα είναι:


Κωδικοποίηση του κειμένου:

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">


Λέξεις – Κλειδιά για το περιεχόμενο της σελίδας:

<meta http-equiv="keywords" content =" Προσβάσιμη Πύλη, ΑμεΑ>


Περιγραφή του περιεχομένου της σελίδας:

<meta name="description" content="Everything you wanted to know about internet">
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:



2.9.4

http://www.webdeveloper.com/html/html_metatags.html
http://vancouver-webpages.com/META/
http://www.philb.com/metatag.htm
Υποδείξεις Χρήσης HTML

Σε αυτό το τμήμα παραθέτονται επιγραμματικά ορισμένες υποδείξεις, οι οποίες αφορούν τη
σωστή χρήση της HTML 4.01, ώστε να ευνοείται η προσβασιμότητα μίας ιστοσελίδας. Οι
υποδείξεις αυτές είναι:
•
•

Να μη χρησιμοποιούνται κενές ετικέτες (tags).
Να δηλώνεται σωστά η χρήση scripts μέσα στη σελίδα. Για παράδειγμα:

<script type="text/javascript">
αντί για
<script language="JavaScript">
•
•
•

Όλες οι εικόνες να έχουν alt (alternative text – εναλλακτικό κείμενο)
Στις εικόνες που δε χρησιμοποιούνται για μορφοποίηση να μην ορίζεται width και
height.
Σε κάθε ετικέτα (tag) να χρησιμοποιείται μόνο ένα class και μόνο ένα id.
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•
•
•

Κατά τη χρήση μεταβλητών, το “&” να γράφεται ως “&amp;”
Να γίνεται ορθή χρήση των πινάκων. Για το λόγο αυτό:
o κάθε πίνακας έχει τουλάχιστον μία γραμμή και μία στήλη.
o όλα τα κελιά πρέπει να έχουν περιεχόμενο (&nbsp; ή transparent image)
Να γίνεται ορθή χρήση των φορμών εισαγωγής στοιχείων. Κάθε φόρμα πρέπει:
o να βρίσκεται μέσα σε ένα κελί
o εάν πρέπει να περιλαμβάνει πίνακα να τον περιλαμβάνει ολόκληρο και όχι
αποσπάσματα αυτού
o Σε κάθε αντικείμενο της φόρμας πρέπει να ορίζεται ένα μοναδικό, για την
εκάστοτε ιστοσελίδα, id και να προηγείται αυτού κείμενο <label>
o Στην ετικέτα <input> τα JavaScript behaviors να ορίζονται χωρίς
χαρακτηρισμό. Για παράδειγμα:

< input type="submit" onclick="return myaction();" >
αντί για
<input type="submit" language="JAVAScript" onclick="return myaction();">
2.9.4.1

Κενές ετικέτες (tags)

H χρήση των κενών ετικετών (tags) στην HTML θα πρέπει να αποφεύγεται. Τα κενά
διαστήματα που εξυπηρετούν την οποιαδήποτε μορφοποίηση εκλαμβάνονται ως κενοί
χαρακτήρες και δυσκολεύουν την ανάγνωση, ενώ υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι με τους
οποίους επιτυγχάνεται το ίδιο αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, η αύξηση της απόστασης δύο
γραμμών μπορεί να γίνει, είτε με τη χρήση κάποιου στυλ από το CSS, είτε με τη χρήση
ετικέτας <br>. Η λανθασμένη χρήση τους, δυσχεραίνει τη σωστή λειτουργία των
υποστηρικτικών τεχνολογιών για τα άτομα με αναπηρία.
2.9.4.2

Ορθή χρήση scripts

Όταν χρησιμοποιούνται scripts στις ιστοσελίδες, πρέπει να εισάγονται με τη χρήση
κατάλληλων ετικετών. Για παράδειγμα, στην περίπτωση χρήσης JavaScripts, η ορθή δήλωση
είναι:
<script type="text/javascript">
Σε παλαιότερες εκδόσεις της HTML η δήλωση γινόταν ως: <script
language="JavaScript">, αλλά στην έκδοση 4.01 δεν αναγνωρίζεται αυτή η δήλωση.
2.9.4.3

Χρήση εικόνων με alternative text - alt (εναλλακτικό κείμενο)

Μία από τις βασικότερες απαιτήσεις των χρηστών με αναπηρία είναι ο εναλλακτικός τρόπος
παρουσίασης των εικόνων. Για το λόγο αυτό το εναλλακτικό κείμενο που χρησιμοποιείται
πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό και ισοδύναμο για την κάθε μία. Προκειμένου να ελεγχθεί
η χρησιμότητα του εναλλακτικού κειμένου που χρησιμοποιείται, θα πρέπει το κείμενο αυτό
να αναγνωστεί μαζί με το κείμενο που προηγείται της παρουσίασης της εικόνας, για να
διαπιστωθεί αν βγαίνει νόημα. Στην περίπτωση χρήσης εικόνων ως κουμπιού ενεργοποίησης,
το εναλλακτικό κείμενο πρέπει να είναι ίδιο με το περιεχόμενο του κουμπιού / εικόνας. Στην
περίπτωση χρήσης ενός λογοτύπου, το εναλλακτικό κείμενο πρέπει να είναι το ακρωνύμιο ή
ο τίτλος αυτού που αντιπροσωπεύει το λογότυπο.
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Εάν η εικόνα χρησιμοποιείται για τη δημιουργία λίστας, σαν οριζόντια γραμμή ή για να
καθορίσει τα μεγέθη των κελιών ενός πίνακα, σαν εναλλακτικό κείμενο μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ο χαρακτήρας αστέρι (“*”), ο κενός χαρακτήρας (“”) ή η τελεία (“.”),
ανάλογα με την περίσταση. Όταν τέλος η εικόνα παρουσιάζει σημαντική πληροφορία
μεγάλης έκτασης, σαν εναλλακτικό κείμενο πρέπει να χρησιμοποιείται μία σύντομη
περιληπτική πρόταση, με όχι περισσότερους από 150 χαρακτήρες, και να χρησιμοποιείται
συμπληρωματικά σύνδεσμος σε εκτεταμένη περιγραφή μέσω της ιδιότητας longdesc σε
συνδυασμό με την ύπαρξη περιγραφικού συνδέσμου (D) αμέσως μετά την εικόνα. Τόσο η
ιδιότητα longdesc όσο και ο περιγραφικός σύνδεσμος πρέπει να οδηγούν στο ίδιο αρχείο το
οποίο περιέχει την πλήρη περιγραφή της εικόνας, όπως στο παράδειγμα:
<img src="image.gif" alt="Σύντομη περιγραφή" longdesc="description.html"><a
HREF="description.html">d</a>
Η χρήση εναλλακτικού κειμένου χρησιμεύει στις περιπτώσεις που ο χρήστης έχει
προβλήματα όρασης και χρησιμοποιεί κάποια υποστηρικτική συσκευή η οποία χρησιμοποιεί
αυτή την πληροφορία (επομένως αν δε βρει το εναλλακτικό κείμενο της εικόνας δε μπορεί να
δώσει πληροφορία για την εικόνα), ή ακόμα και στις περιπτώσεις που ο χρήστης επιθυμεί τη
μη εμφάνιση γραφικών, μέσω των ρυθμίσεων του φυλλομετρητή του ή και του ίδιου του
διαδικτυακού τόπου. Επιπρόσθετα, το εναλλακτικό κείμενο βοηθά την σωστή κατάταξη των
σελίδων στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης.
2.9.4.4

Μορφοποίηση εικόνων

Ο ορισμός των ιδιοτήτων width και height των εικόνων βοηθά στην γρηγορότερη
παρουσίαση των σελίδων. Όμως, τα χαρακτηριστικά αυτά βοηθούν όταν εφαρμόζονται σε
εικόνες που χρησιμοποιούνται για μορφοποίηση και όχι σε αυτές που παρέχουν κάποια
πληροφορία. Στις εικόνες αυτές περιλαμβάνονται τα κουμπιά ενεργοποίησης, κεφαλίδες και
οι τίτλοι. Ο λόγος για τη χρήση σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πως με τον ορισμό των
χαρακτηριστικών αυτών, οι πλοηγοί στην περίπτωση αδυναμίας παρουσίασης της εικόνας
ορίζουν στην ιστοσελίδα χώρο ίσο με το width και το height που έχει οριστεί γι αυτήν. Με
αυτό το τρόπο, στην περίπτωση χρήσης εικόνων με μικρές διαστάσεις δεν παρουσιάζεται
σωστά το εναλλακτικό κείμενο. Εναλλακτικά, μπορεί να ορίζεται μία από τις δύο ιδιότητες
width και height σε αυτές τις περιπτώσεις.
2.9.4.5

Χρήση class και id σε ετικέτες (tags)

Σε κάθε ετικέτα (tag) οι ιδιότητες πρέπει να ορίζονται μόνο μία φορά. Γι αυτό απαιτείται
ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή των στυλ μορφοποίησης μέσω των class και των id. Για
παράδειγμα δεν είναι δυνατή η εφαρμογή ενός class στην ετικέτα μίας παραγράφου για να
στοιχίσουμε το περιεχόμενο της, και μέσα στην ετικέτα της παραγράφου να χρησιμοποιηθεί
άλλο class για το χρωματισμό της γραμματοσειράς. Όλες οι ιδιότητες πρέπει να υπάρχουν σε
ένα class ή εναλλακτικά να χρησιμοποιηθεί άλλη ετικέτα (<span>) μέσα στην ετικέτα της
παραγράφου ή ακόμη μπορεί και να χρησιμοποιηθεί δεύτερος κανόνας στο ίδιο class, χωρίς
όμως να είναι βέβαιη η συμβατότητα παλαιότερων εκδόσεων πλοηγών με αυτή την τεχνική.
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Για παράδειγμα:
<p class=”align-center”><span class=”color-emphasis1”>Κείμενο κεντραρισμένο στο
κέντρο, με κόκκινα γράμματα.</span></p>
<p class=”align-center color-emphasis1”> Κείμενο κεντραρισμένο στο κέντρο, με
κόκκινα γράμματα</p>
Ένα σημείο που θέλει προσοχή είναι πως ενώ τα class μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλές
φορές στην ίδια ιστοσελίδα χωρίς κανένα περιορισμό, τα id πρέπει να είναι μοναδικά σε κάθε
σελίδα.
Περισσότερες πληροφορίες για τη βασική σύνταξη και χρήση των class και id στο
Παράρτημα 3.
2.9.4.6

Χρήση μεταβλητών

Ο χαρακτήρας “&” έχει ιδιαίτερη σημασία στην HTML. Με την ταυτόχρονη χρήση του με
άλλες σειρές χαρακτήρων παράγονται ονομασίες, οι οποίες έχουν συγκεκριμένο νόημα στον
παραγόμενο κώδικα, προκαλώντας προβλήματα στους πλοηγούς και σε συσκευές
υποστηρικτικής τεχνολογίας. Για το λόγο αυτό θα πρέπει στις μεταβλητές να χρησιμοποιείται
το ισοδύναμό του “&amp;”, ώστε να μην προκαλείται σύγχυση.

2.10

Χρήση Νέων Τεχνολογιών

Η φύση του Παγκόσμιου Ιστού επιτρέπει την ανάδειξη νέων τεχνολογιών. Μερικές από τις
πρόσφατες αυτές τεχνολογίες αντιμετωπίζουν το θέμα της προσβασιμότητας με επιτυχή
τρόπο, όμως σε κάθε περίπτωση για την παραγωγή προσβάσιμου περιεχομένου, απαραίτητη
είναι η τήρηση και συμμόρφωση με τις ισχύουσες οδηγίες και πρότυπα προσβασιμότητας.
Ο βαθμός προσβασιμότητας που επιτυγχάνεται συνήθως ποικίλει και είναι ανάλογος των
συγκεκριμένων ιδιαιτεροτήτων ενός χρήστη. Άλλωστε, υπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά
στον Παγκόσμιο Ιστό τα οποία ενώ δεν είναι προσβάσιμα από ορισμένες κατηγορίες
χρηστών, αποδεικνύονται χρήσιμα σε άλλες. Για παράδειγμα μπορεί να αναφερθεί η χρήση
των εικόνων με κίνηση που δεν είναι προσβάσιμη από τυφλούς χρήστε, η οποία όμως
προσφέρει πολύτιμες εκπαιδευτικές υπηρεσίες για χρήστες με δυσλεξία.
Η γενική αρχή που διέπει τα πρότυπα προσβασιμότητας, τόσο του W3C όσο και του Section
508, είναι ότι το περιεχόμενο ενός διαδικτυακού τόπου θα πρέπει να προσφέρεται με
εναλλακτικούς τρόπους προς τους χρήστες, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ποικιλοτρόπως. Με αυτό τον τρόπο ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την καταλληλότερη γι
αυτόν παρουσίαση και να αλληλεπιδράσει επιτυχώς με αυτό το διαδικτυακό τόπο.
2.10.1 Χαρακτηριστικά που αναδεικνύουν την προσβασιμότητα
Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι νέες τεχνικές υλοποίησης διαδικτυακών τόπων
προσομοιάζουν τα χαρακτηριστικά του αντικειμενοστραφή προγραμματισμού. Τα δομικά
στοιχεία του διαδικτυακού τόπου (π.χ. μενού επιλογών, περιεχόμενο, υποσέλιδο, κ.α)
αντιμετωπίζονται ως αντικείμενα με ιδιότητες οι οποίες βοηθούν την αναγνωσιμότητά τους.
Η προσβασιμότητα στην πληροφορία αυτών των αντικειμένων δεν αναφέρεται μόνο σε
χρήστες αλλά προσπαθεί να αντιμετωπίσει και προβλήματα προσβασιμότητας από συσκευές.
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Παρακάτω γίνεται αναφορά σε ορισμένες από αυτές τις νέες τεχνολογικές λύσεις για την
κατασκευή διαδικτυακών τόπων.
2.10.2 Java
Η Java, είναι μία γλώσσα προγραμματισμού που υλοποιήθηκε από την Sun Microsystems.
Mε τη χρήση της βιβλιοθήκης Accessibility Application Programming Interface (API),
εκμεταλλεύεται την υλοποίηση εφαρμογών οι οποίες κατασκευάζονται μέσω των
προσφερόμενων βιβλιοθηκών της Java, και παρέχει στους σχεδιαστές διαδικτυακών τόπων τη
δυνατότητα υλοποίησης προσβάσιμων applets. Τα applets αυτά είναι
εφικτό να
αλληλεπιδρούν απευθείας με εναλλακτικές συσκευές όπως μεγεθυντές οθόνης, αναγνώστες
κειμένου και συσκευές Braille.
2.10.3 Scalable Vector Graphics (SVG)
Τα Προσαρμόσιμα Διανυσματικά Γραφικά (SVG) είναι ένα υποσύνολο της μεταγλώσσας
XML, και χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των γραφικών σε ένα διαδικτυακό τόπο.
Εξαιτίας αυτής της σχέσης με την XML, κληρονομούν αρκετά χαρακτηριστικά από αυτή που
προάγουν την προσβασιμότητα, έχοντας επίσης τα πλεονεκτήματα του μοντέλου
διανυσματικής απεικόνισης γραφικών. Τα παραγόμενα γραφικά δεν έχουν απώλειες στην
ευκρίνειά τους, γεγονός το οποίο βοηθά τους χρήστες με μειωμένη όραση. Επιπρόσθετα, τα
SVG παρέχουν καινοτόμες εναλλακτικές παρουσιάσεις, προσφέροντας τη δυνατότητα
προσάρτησης εναλλακτικού περιεχομένου στα γραφικά, το οποίο βοηθά τους τυφλούς
χρήστες.
2.10.4 Synchronized Multimedia Integration Language (SMIL)
To SMIL είναι μία εφαρμογή της XML, μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η παραγωγή
αλληλεπιδραστικών οπτικοακουστικών παρουσιάσεων για ένα διαδικτυακό τόπο. Με τη
χρήση της καθορίζεται ο συγχρονισμός εικόνας με ή χωρίς κίνηση και ήχου, ενώ δίνεται
επίσης η δυνατότητα ενσωμάτωσης πολυμέσων όπως streaming video και audio πολλών
τύπων.
Ένα εργαλείο το οποίο αξιοποιεί αυτά τα χαρακτηριστικά είναι το MAGpie (Media Access
Generator). Με τη χρήση του, ο σχεδιαστής διαδικτυακών τόπων μπορεί να ορίσει ιδιότητες
όπως τίτλους, υπότιτλους ή ακόμα και να περιγράψει το περιεχόμενο της παρουσίασης,
υποστηρίζοντας τρία είδη τύπων πολυμέσων (QuickTime, SMIL και Microsoft’s
Synchonized Multimedia Intergration).
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3.

Προσβασιμότητα και Στάνταρ του W3C

3.1

Εισαγωγή

Η διεθνής κοινοπραξία του W3C θέλοντας να προάγει την υψηλή χρηστικότητα του
Παγκόσμιου Ιστού για άτομα με αναπηρία, δημιούργησε το 1997 την Πρωτοβουλία για την
Προσβασιμότητα του Παγκόσμιου Ιστού (Web Accessibility Initiative - WAI), με σκοπό να
κάνει τον Παγκόσμιο Ιστό προσβάσιμο σε όλους. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας επιδιώκει
την ανεύρεση λύσεων για την προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό από άτομα με οπτικές,
ακουστικές, σωματικές, γνωστικές και νευρολογικές αναπηρίες. Ο στόχος αυτός
προσεγγίζεται με την κατασκευή προτύπων προσβασιμότητας υπό την μορφή προδιαγραφών,
οι οποίες περιγράφουν με λεπτομερή τρόπο γενικούς κανόνες ή οδηγίες κατασκευής
προσβάσιμων ιστοσελίδων, και προσφέρουν αποτελεσματικές διαδικασίες πιστοποίησης και
εξακρίβωσης της συμμόρφωσης κάποιου προϊόντος ως προς το πρότυπο. Ωστόσο, απαιτούν
περισσότερο χρόνο και προσπάθεια για να υπάρξει συμφωνία μεταξύ των εμπλεκομένων
μερών, να συνταχθούν, και να υιοθετηθούν. Σήμερα, οι προδιαγραφές προσβασιμότητας του
W3C (W3C-WAI Accessibility Guidelines) αποτελούν το de facto πρότυπο που εξειδικεύουν
απαιτήσεις και τεχνικές εξασφάλισης της πρόσβασης των ΑμεΑ σε εφαρμογές και υπηρεσίες
του Παγκόσμιου Ιστού.
Η προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό, όπως αυτή διακηρύσσεται από την πρωτοβουλία
WAI, επιτάσσει ίση δυνατότητα πρόσβασης σε όλους τους χρήστες ανεξαρτήτως φυσικών
αναπηριών, επιδιώκοντας την ανεύρεση πρακτικών λύσεων για την προσβασιμότητα από
άτομα με οπτικές, ακουστικές, σωματικές, γνωστικές και νευρολογικές αναπηρίες. Μία από
τις δραστηριότητες αυτής της πρωτοβουλίας αφορά την σχεδίαση προσβάσιμων ιστοσελίδων,
από ανθρώπους με αναπηρίες, ώστε να είναι σε θέση να αλληλεπιδρούν και να
μεταχειρίζονται αποτελεσματικά και εύκολα τις δυνατότητες που προσφέρουν.

3.2

Οδηγίες Προσβασιμότητας Παγκόσμιου Ιστού: Έκδοση 1.0

Το W3C εξέδωσε το Μάιο του 1999 τις Οδηγίες Προσβασιμότητας Παγκόσμιου Ιστού
(WCAG 1.0) ως Σύσταση του W3C, έπειτα από ομόφωνη συμφωνία ανάμεσα σε
κατασκευαστές και στην κοινότητα ατόμων με ειδικές ανάγκες, σε θέματα χαρακτηριστικών
προσβασιμότητας που απαιτούνται για τη πλοήγηση στον Ιστό. Με αυτές τις γενικές οδηγίες
επεξηγείται το τι θα πρέπει να πληρεί ένας διαδικτυακός τόπος προκειμένου να είναι
προσβάσιμος. Έχοντας τρία επίπεδα συμμόρφωσης και αρκετά βοηθητικά κείμενα για τους
κατασκευαστές ιστοσελίδων, θεωρείται πλέον ως το σταθερότερο ad hoc πρότυπο στο οποίο
μπορούν να προσφεύγουν όλοι για τον ορθό σχεδιασμό και κατασκευή ιστοσελίδων.
Πρόσφατα, έχουν αρχίσει να αυξάνονται οι διαδικτυακοί τόποι που ισχυρίζονται ότι είναι
συμβατοί με τις οδηγίες «W3C – WAI Content Accessibility Guidelines 1.0». Οι πύλες αυτές
υποστηρίζουν το επίπεδο οδηγιών Α1, αλλά εν γένει δεν πληρούν αρκετούς κανόνες
προτεραιότητας 2 και 3. Τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας που υλοποιούν
περιλαμβάνουν: συνδέσμους ταχείας πλοήγησης, πλοήγηση με τη χρήση του πλήκτρου «tab»,
έγκυρη έκδοση της σελίδας δίχως πλαίσια (NOFRAMES), χρήση του στοιχείου NOSCRIPT,
και χρήση κειμένων για την περιγραφή πολυμεσικής ή γραφικής πληροφορίας.
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3.3

Παράδειγμα συμμόρφωσης προσβάσιμης πύλης

Μία από τις προσβάσιμες πύλες η οποία είναι συμβατή με τις οδηγίες WCAG 1.0 σε επίπεδο
3 είναι η διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Δικτύου GR-DeAN. Το Δίκτυο GR-DeAN έχει ως
στόχο την προώθηση της εφαρμογής των αρχών «Καθολικής Πρόσβασης και Ευχρηστίας»
και της «Σχεδίασης για Όλους», καθώς και των δράσεων που προάγουν την ισότιμη
συμμετοχή ατόμων με αναπηρία στην Κοινωνία της Πληροφορίας, στην Ελλάδα. Για τους
λόγους αυτούς η πύλη θα έπρεπε να υποστηρίζει τη μέγιστη δυνατή προσβασιμότητα για τους
χρήστες της.
Στις επόμενες ενότητες θα παρατεθούν οι οδηγίες προσβασιμότητας, στα τρία διαφορετικά
επίπεδα, και πως αυτές εφαρμόζονται στη συγκεκριμένη πύλη.
3.3.1

Συμμόρφωση της διαδικτυακής πύλης του GR-DeAN με κανόνες WCAG
1.0 προτεραιότητας 1 (priority 1 check points)

Κανόνας:
1.1 Provide a text equivalent for every non-text element (e.g., via "alt", "longdesc", or in
element content).
[Παρέχετε ένα ισοδύναμο κείμενο για κάθε στοιχείο το οποίο δεν είναι κείμενο(π.χ., μέσω"alt",
"longdesc", ή μέσα στο περιεχόμενο του στοιχείου )]

Εικόνα 7: Χρήση ισοδύναμων κειμένων

2.1 Ensure that all information conveyed with color is also available without color, for
example from context or markup. 6.1 Organize documents so they may be read without style
sheets. For example, when an HTML document is rendered without associated style sheets, it
must still be possible to read the document.
[Βεβαιωθείτε ότι όλη η πληροφορία που παρέχεται με τη χρήση χρώματος είναι επίσης
διαθέσιμη χωρίς χρώμα, για παράδειγμα από τα συμφραζόμενα ή με χρήση επισημείωσης.
Οργανώστε τα κείμενα ώστε να μπορούν να διαβαστούν δίχως τη χρήση φύλλων διαμόρφωσης.
Για παράδειγμα, όταν ένα έγγραφο HTML αποδίδεται δίχως τα σχετικά φύλλα διαμόρφωσης,
θα πρέπει να εξακολουθεί να είναι δυνατό να διαβαστεί] .
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Εικόνα 8: Μην βασίζεστε μόνο στο χρώμα

4.1 Clearly identify changes in the natural language of a document's text and any text
equivalents (e.g., captions).
[Προσδιορίζετε αλλαγές στη γλώσσα του κειμένου ενός εγγράφου και οποιονδήποτε άλλων
κειμένων (π.χ., λεζάντες).]
Παράδειγμα ενδεικτικού κώδικα 1: Βεβαιωθείτε ότι οποιεσδήποτε αλλαγές στη γλώσσα
προσδιορίζονται χρησιμοποιώντας το στοιχείο "lang".
<P> Τhis is a test for demonstrating <SPAN lang="el">Ελληνικά</SPAN></P>
6.2 Ensure that equivalents for dynamic content are updated when the dynamic content
changes.
[Βεβαιωθείτε ότι ισοδύναμα κείμενα για δυναμικό περιεχόμενο ανανεώνονται όταν το δυναμικό
περιεχόμενο αλλάζει.]
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Εικόνα 9: Εμφάνιση δυναμικού περιεχομένου

Εικόνα 10: Ισοδύναμη εμφάνιση του ιδίου δυναμικού περιεχομένου
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14.1 Use the clearest and simplest language appropriate for a site's content. [Χρησιμοποιείτε
την καθαρότερη και απλούστερη γλώσσα η οποία είναι κατάλληλη για το περιεχόμενο του
ιστοχώρου.]
Παράδειγμα ενδεικτικού κώδικα 2.: Χρήση απλής και κατανοητής γλώσσας κατά την
παροχή βοήθειας.
Πώς μπορώ να στείλω ηλεκτρονικό μήνυμα σε κάποιον ο οποίος έχει καταχωρίσει δικό του
μήνυμα στον Πίνακα Μηνυμάτων;
Εάν επιλέξετε το σύνδεσμο του ονόματος ενός μέλους της ΟΕΕ, εμφανίζεται μια φόρμα σε
μια νέα οθόνη, η οποία σας επιτρέπει να επικοινωνήσετε με το μέλος που επιλέξατε μέσω email. Η ηλεκτρονική διεύθυνση του μέλους έχει ήδη συμπληρωθεί στο πάνω πεδίο της
φόρμας, έτσι απαιτείται να συμπληρώσετε μόνο τον τίτλο της επικοινωνίας (όπου αναφέρει
'Θέμα') και να πληκτρολογήσετε το κείμενό σας (όπου αναφέρει 'κείμενο μηνύματος').
Προαιρετικά, μπορείτε να επισυνάψετε ένα αρχείο στην περιοχή Συνημμένων. Όταν
τελειώσετε, κάντε 'κλικ' στο κουμπί 'Αποστολή'. Εάν δεν επιθυμείτε να στείλετε ένα e-mail,
κάντε 'κλικ' σε οποιοδήποτε άλλο σύνδεσμο της σελίδας, ή στο κουμπί 'Επιστροφή'.
5.1 For data tables, identify row and column headers. 5.2 For data tables that have two or
more logical levels of row or column headers, use markup to associate data cells and header
cells.
[Για πίνακες δεδομένων, προσδιορίστε επικεφαλίδες γραμμών και στηλών. Για πίνακες
δεδομένων που έχουν δυο ή περισσότερα λογικά επίπεδα επικεφαλίδων γραμμών και στηλών,
χρησιμοποιείστε επισημειώσεις για να συσχετίσετε τα κελιά δεδομένων με τα κελιά
επικεφαλίδων.]
Παράδειγμα ενδεικτικού κώδικα 3: Προσδιορισμός δομικών ομάδων γραμμών και στηλών
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" summary="this table is used to
display messages">
<tr>
<th id="hr1"></th>
<th class="align-left" id="hr2"><a title="ascending / descending order"
href="xxx">Θέμα</a></th>
<th id="hr3">Κατάσταση</th>
<th id="hr4"><a title="ascending / descending order" href="xxx">From</a></th>
<th id="hr5"><a title="ascending / descending order" href="xxx">Date</a></th>
<th id="hr6">Συννημένο</th>
<th id="hr7">Απαντήσεις</th>
</tr>
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12.1 Title each frame to facilitate frame identification and navigation.
[Ονομάστε κάθε πλαίσιο για να διευκολύνετε τον προσδιορισμό τους και την πλοήγηση σε
αυτά.]

Εικόνα 11: Χρήση τίτλων σε κάθε πλαίσιο

3.3.2

Συμμόρφωση της διαδικτυακής πύλης του GR-DeAN με κανόνες WCAG
1.0 προτεραιότητας 2 (priority 2 check points)

2.2 Ensure that foreground and background color combinations provide sufficient contrast
when viewed by someone having color deficits or when viewed on a black and white screen.
[Βεβαιωθείτε ότι οι συνδυασμοί χρωμάτων του προσκηνίου και του παρασκηνίου παρέχουν
αρκετή αντίθεση όταν βλέπονται από κάποιο άτομο με δυσχρωματοψία ή όταν παρουσιάζεται
σε ασπρόμαυρη οθόνη.]
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Εικόνα 12: Χρήση χρωμάτων με ικανοποιητική αντίθεση

3.1 When an appropriate markup language exists, use markup rather than images to convey
information. For example use style sheets to format text and control layout. Also, avoid using
images to represent text -- use text and style sheets instead.
[Όταν υπάρχει κατάλληλη γλώσσα επισημείωσης, χρησιμοποιείτε την επισημείωση αντί για
εικόνες για να αποδώσετε την πληροφορία. Για παράδειγμα, χρησιμοποιείστε φύλλα
διαμόρφωσης για να διαμορφώσετε την διάταξη του κειμένου και των αντικειμένων. Επίσης,
αποφύγετε τη χρήση εικόνων για την αναπαράσταση κειμένου – αντ΄ αυτού χρησιμοποιείστε
κείμενο και φύλλα διαμόρφωσης.]
Παράδειγμα ενδεικτικού κώδικα 4.: Χρήση φύλλων διαμόρφωσης για τη διάταξη της
τοποθέτησης του κειμένου και των αντικειμένων.
<META content="Καλώς ήρθατε στη δικτυακή πύλη e-Accessibility"
name=description><LINK
href="assets/main.css" type=text/css rel=stylesheet>
…..
<DIV class=padding-content><!--Page Content Starts here -->
….
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3.2 Create documents that validate to published formal grammars. [Δημιουργείτε έγγραφα τα
οποία είναι έγκυρα σύμφωνα με εγκεκριμένες τυπικές γραμματικές.]
Προκειμένου να ικανοποιηθεί μια τέτοια απαίτηση θα πρέπει να λειτουργεί διαρκώς ένας
μηχανισμός ελέγχου της ποιότητας του περιεχομένου.
3.3 Use style sheets to control layout and presentation. [Χρησιμοποιείτε φύλλα διαμόρφωσης
για τον έλεγχο της διάταξης και της παρουσίασης.]
Παράδειγμα ενδεικτικού κώδικα 5.: Χρήση φύλλων διαμόρφωσης για τον έλεγχο της
διάταξης
<META content="Καλώς ήρθατε στη δικτυακή πύλη e-Accessibility"
name=description><LINK href="assets/main.css" type=text/css rel=stylesheet>
…..
<DIV class=Site-NavBar-Level2><IMG class=image -Indicator height=9 alt=Properties
src="images/folder-closed.gif" width=15>
….

Χρήση φύλλων
διαμόρφωσης

Εικόνα 13: Χρήση φύλλων διαμόρφωσης για τον έλεγχο της διάταξης

3.4 Use relative rather than absolute units in markup language attribute values and style sheet
property values.
[Χρησιμοποιείτε σχετικές αντί απόλυτες μονάδες για τις τιμές ιδιοτήτων της γλώσσας
επισημείωσης και των φύλλων διαμόρφωσης.]

Copyright 2004 ΕΥΔ ΕΠ ΚτΠ

52

Παράδειγμα ενδεικτικού κώδικα 6: Χρήση σχετικών μονάδων στα κελιά πίνακα
<td width="30%"><img class="image-Spacer" src="images/spacer.gif"…
3.5 Use header elements to convey document structure and use them according to
specification.
[Χρησιμοποιείτε στοιχεία επικεφαλίδας για να αποδώσετε τη δομή του εγγράφου και
χρησιμοποιείτε τα σύμφωνα με τις προδιαγραφές.]
Παράδειγμα ενδεικτικού κώδικα 7: Χρήση στοιχείων επικεφαλίδας
<DIV class=Site-NavBar-Level2><IMG class=image-Indicator height=9
alt="Displayed Properties" src="images/folder-opened.gif"
width=15>&nbsp;Νομοθεσία </DIV>

Εικόνα 14: Χρήση στοιχείων επικεφαλίδας

3.6 Mark up lists and list items properly. [Επισημειώνετε κατάλληλα τις λίστες και τα
στοιχεία τους.]

Εικόνα 15: Ενδεδειγμένη χρήση λιστών
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6.5 Ensure that dynamic content is accessible or provide an alternative presentation or page.
[Βεβαιωθείτε ότι το δυναμικό περιεχόμενο είναι προσβάσιμο ή παρέχετε μια εναλλακτική
παρουσίαση ή σελίδα.]

Εικόνα 16: Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μεταξύ δυο εκδόσεων.

7.4 Until user agents provide the ability to stop the refresh, do not create periodically autorefreshing pages.
[Μέχρι να δοθεί από το σχετικό λογισμικό η δυνατότητα τερματισμού της ανανέωσης μιας
σελίδας, μη δημιουργείτε σελίδες που περιοδικά ανανεώνονται αυτόματα.]

Εικόνα 17: «Χειροκίνητη» ανανέωση της οθόνης συνομιλίας

Copyright 2004 ΕΥΔ ΕΠ ΚτΠ

54

10.1 Until user agents allow users to turn off spawned windows, do not cause pop-ups or
other windows to appear and do not change the current window without informing the user.
[Μέχρι να δοθεί από το σχετικό λογισμικό η δυνατότητα τερματισμού κλεισίματος παραθύρων
που ανοίγουν αυτόματα, μην εμφανίζετε νέα παράθυρα και μην αλλάζετε το τρέχον παράθυρο
χωρίς να ειδοποιήσετε πρώτα το χρήστη]

Εικόνα 18: Πληροφόρηση του χρήστη για το ότι θα εμφανιστεί νέο παράθυρο

11.1 Use W3C technologies when they are available and appropriate for a task and use the
latest versions when supported.
[Χρησιμοποιείτε τεχνολογίες του W3C όταν είναι διαθέσιμες και κατάλληλες για μια διεργασία
και χρησιμοποιείτε τις πιο πρόσφατες εκδόσεις όταν αυτές υποστηρίζονται.]

Εικόνα 19: Λίστα συμβατότητας

12.3 Divide large blocks of information into more manageable groups where natural and
appropriate.
[Μοιράστε μεγάλα τμήματα πληροφορίας σε μικρότερα τμήματα όπου αυτό είναι φυσικό και
κατάλληλο.]
13.1 Clearly identify the target of each link.
[Προσδιορίστε ευκρινώς το στόχο κάθε συνδέσμου.]
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Εικόνα 20: Κάθε σύνδεσμος περιλαμβάνει κείμενο που του προσδίδει νόημα

13.2 Provide metadata to add semantic information to pages and sites.
[Παρέχετε μέτα-δεδομένα για να προσθέσετε εννοιολογική πληροφορία στις σελίδες και τους
κόμβους.]

Παράδειγμα ενδεικτικού κώδικα 9.: Κατάλληλα δημιουργημένα μέτα-δεδομένα μπορούν
να παρέχουν σημαντική πληροφορία προσανατολισμού στους χρήστες
<TITLE>GRDeAN</TITLE>
….
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-1">
<META content="GRDeAN, e-accessibility.gr portal, GRDeAN network, Design for
all , Design for all network, Information Society Technologies, ICS FORTH portal,
Accessible portal" name=keywords>
<META content="Welcome to the e-accessibility.gr portal" name=description>
<META content="MSHTML 6.00.2800.1170" name=GENERATOR>
13.3 Provide information about the general layout of a site (e.g., a site map or table of
contents).
[Παρέχετε πληροφορία για τη γενικότερη δομή του δικτυακού τόπου (π.χ., έναν χάρτη του
κόμβου ή έναν πίνακα περιεχομένων).]
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Εικόνα 21: Χάρτης διαδικτυακού τόπου

13.4 Use navigation mechanisms in a consistent manner.
[Χρησιμοποιείτε με συνέπεια τους μηχανισμούς πλοήγησης.]

Εικόνα 22: Χρήση του μηχανισμού πλοήγησης
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5.3 Do not use tables for layout unless the table makes sense when linearized. Otherwise, if
the table does not make sense, provide an alternative equivalent (which may be a linearized
version). 5.4 If a table is used for layout, do not use any structural markup for the purpose of
visual formatting.
[Μην χρησιμοποιείτε πίνακες για λόγους διάταξης εκτός και αν ο πίνακας έχει νόημα όταν
διαβαστεί σε γραμμική μορφή. Αλλιώς, αν ο πίνακας δεν έχει νόημα, παρέχετε ένα
εναλλακτικό ισοδύναμο (το οποίο μπορεί να είναι μια «γραμμική» έκδοση). Αν ένας πίνακας
χρησιμοποιείται για διάταξη, μη χρησιμοποιείτε καμία επισημείωση δόμησης για λόγους
οπτικής διαμόρφωσης.]

Εικόνα 23: Ο σχεδιασμός της διαδικτυακής πύλης χωρίς τη χρήση πινάκων

12.2 Describe the purpose of frames and how frames relate to each other if it is not obvious
by frame titles alone.
[Περιγράψτε τον σκοπό των πλαισίων και τον τρόπο με τον οποίο συσχετίζονται εάν δεν είναι
προφανής μόνο από τους τίτλους τους.]
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Εικόνα 24: Εναλλακτική έκδοση χωρίς τη χρήση πλαισίων

10.2 Until user agents support explicit associations between labels and form controls, for all
form controls with implicitly associated labels, ensure that the label is properly positioned.
12.4 Associate labels explicitly with their controls.
[Μέχρι το σχετικό λογισμικό να υποστηρίζει σαφείς συσχετισμούς μεταξύ ετικετών και
μηχανισμών φόρμας, για όλους τους μηχανισμούς μιας φόρμας με έμμεσα συσχετιζόμενες
ετικέτες, βεβαιωθείτε ότι η ετικέτα είναι τοποθετημένη σωστά. ]
Παράδειγμα ενδεικτικού κώδικα 10: Σαφής συσχετισμός ετικετών με τα αντικείμενά τους
<td class="Site-SignIn-Un"><label for="user_name" class="smaller">User
name:</label>
6.4 For scripts and applets, ensure that event handlers are input device-independent. 8.1 Make
programmatic elements such as scripts and applets directly accessible or compatible with
assistive technologies 9.2 Ensure that any element that has its own interface can be operated
in a device-independent manner. 9.3 For scripts, specify logical event handlers rather than
device-dependent event handlers.
[Για σενάρια και μικροεφαρμογές τύπου ‘applet’, βεβαιωθείτε ότι οι «διαχειριστές
συμβάντων» είναι ανεξάρτητοι από τη συσκευή εισόδου. Κάντε προγραμματιστικά στοιχεία,
όπως σενάρια και μικροεφαρμογές τύπου ‘applet’ απευθείας προσβάσιμα ή συμβατά με
υποστηρικτικές τεχνολογίες. Βεβαιωθείτε ότι κάθε στοιχείο που έχει τη δική του διεπαφή
μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τρόπο που δεν εξαρτάται από συγκεκριμένη συσκευή. Για
σενάρια, καθορίστε λογικούς «διαχειριστές συμβάντων» αντί για «διαχειριστές συμβάντων»
που εξαρτώνται από συγκεκριμένη συσκευή.]
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Εικόνα 25: Χρήση "onmousedown" με "onkeydown", "onmouseup" με "onkeyup", και "onclick" με
"onkeypress"

7.3 Until user agents allow users to freeze moving content, avoid movement in pages. [Μέχρι
το σχετικό λογισμικό να επιτρέπει στους χρήστες να «παγώσουν» κινούμενο περιεχόμενο,
αποφύγετε την κίνηση (και ανανέωση) στις σελίδες. ]

Εικόνα 26: Χειροκίνητη ανανέωση περιεχομένων ιστοχώρου

3.3.3

Συμμόρφωση της διαδικτυακής πύλης του GR-DeAN με κανόνες WCAG
1.0 προτεραιότητας 3 (priority 3 check points)

4.2 Specify the expansion of each abbreviation or acronym in a document where it first
occurs.
[Προσδιορίστε το πλήρες κείμενο κάθε συντόμευσης ή ακρωνυμίου στο κείμενο όπου
εμφανίζεται για πρώτη φορά.]
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Εικόνα 27: Επεξήγηση στα ακρωνύμια

4.3 Identify the primary natural language of a document.
[Προσδιορίστε την πρωτεύουσα φυσική γλώσσα ενός κειμένου.]
Παράδειγμα ενδεικτικού κώδικα 11.: Συγκεκριμένος προσδιορισμός της πρωτεύουσας
γλώσσας με επισημείωση.
<HTML lang=en><HEAD><TITLE>D4ALL NET</TITLE>
9.4 Create a logical tab order through links, form controls, and objects. [Δημιουργείστε μια
λογική ακολουθία (για την πλοήγηση με τη χρήση του πλήκτρου ‘tab’) μέσω συνδέσμων,
μηχανισμών φόρμας και αντικειμένων.
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Εικόνα 28: Θα πρέπει να υπάρχει λογική ακολουθία μεταξύ των συνδέσμων και των περιοχών

9.5 Provide keyboard shortcuts to important links (including those in client-side image maps),
form controls, and groups of form controls.
[Παρέχετε
συντομεύσεις
πληκτρολογίου
σε
σημαντικούς
συνδέσμους
(συμπεριλαμβανομένων αυτών που υπάρχουν σε εικόνες-χάρτες), μηχανισμούς φόρμας, και
ομάδες μηχανισμών φόρμας.]

Εικόνα 29: Οι συντομεύσεις πλήκτρων μέσω των συνδέσμων ταχείας πρόσβασης

10.5 Until user agents (including assistive technologies) render adjacent links distinctly,
include non-link, printable characters (surrounded by spaces) between adjacent links. 13.6
Group related links, identify the group (for user agents), and, until user agents do so, provide
a way to bypass the group.
[Μέχρι το σχετικό λογισμικό (συμπεριλαμβανομένων υποστηρικτικών τεχνολογιών) να μπορεί
να αποδώσει ευκρινώς γειτονικούς συνδέσμους, συμπεριλαμβάνετε εκτυπώσιμους χαρακτήρες
(περιστοιχισμένους από κενά) οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στο σύνδεσμο ανάμεσα σε
γειτονικούς συνδέσμους. Ομαδοποιείτε σχετικούς συνδέσμους, προσδιορίζετε την ομάδα (για το
σχετικό λογισμικό) και ως ότου το σχετικό λογισμικό να μπορεί να το κάνει, παρέχετε έναν
τρόπο για να μπορεί να παρακαμφθεί η ομάδα.]
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Παράδειγμα ενδεικτικού κώδικα 12.: Για χρήστες με συνθέτες ομιλίας υπάρχουν
σύνδεσμοι που τους επιτρέπουν να παρακάμψουν το σύνολο των συνδέσμων πλοήγησης.
<DIV class=Site-Shortcuts><A accessKey=M tabIndex=1 name=menu></A>
<SPAN class=invisible>Menu: (<A
href="http://139.91.151.125:8100/ae/sen/mylogin.asp
#aftermenu">Skip</A>)</SPAN>
13.7 If search functions are provided, enable different types of searches for different skill
levels and preferences.
[Αν παρέχονται λειτουργίες αναζήτησης, δώστε τη δυνατότητα για διαφορετικούς τύπους
αναζήτησης για διαφορετικά επίπεδα δεξιοτήτων και προτιμήσεων.]

Εικόνα 30: Απλή και σύνθετη αναζήτηση στον πίνακα μηνυμάτων

14.3 Create a style of presentation that is consistent across pages.
[Δημιουργείστε ένα ύφος παρουσίασης το οποίο να είναι συνεπές σε όλες τις σελίδες.]
5.5 Provide summaries for tables.
[Παρέχετε περιλήψεις για τους πίνακες.]
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Παράδειγμα ενδεικτικού κώδικα 13: Ουσιώδης περίληψη σε πίνακες δεδομένων
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" summary="this table is used to
display messages">
10.4 Until user agents handle empty controls correctly, include default, place-holding
characters in edit boxes and text areas.
[Μέχρι το σχετικό λογισμικό να μπορεί να διαχειρίζεται σωστά άδειους μηχανισμούς φόρμας,
συμπεριλαμβάνετε «εξ ορισμού», χαρακτήρες σε κουτιά επεξεργασίας και περιοχές κειμένου.]

Εικόνα 31: «Εξ ορισμού» χαρακτήρες ή κείμενο σε κουτιά επεξεργασίας και περιοχές κειμένου

3.3.4

Εξατομικευμένη προσβασιμότητα

Παρόλο που οι οδηγίες προσβασιμότητας, αφορούν τους χρήστες με αναπηρία ως σύνολο,
εντούτοις χρήστες με ποικίλες αναπηρίες έχουν διαφορετικές ανάγκες ως προς την
προσβασιμότητα των σελίδων στον παγκόσμιο ιστό. Δεν είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς,
πως οι ανάγκες προσβασιμότητας ατόμων με διαφορετικές αναπηρίες μπορούν να είναι
αντικρουόμενες. Έτσι για παράδειγμα, ενώ για χρήστες με μειωμένη όραση συνιστάται η
χρήση μεγάλου μεγέθους γραμματοσειράς, το ίδιο χαρακτηριστικό για ένα χρήστη με
δυσκολία κίνησης στα άνω άκρα (π.χ. παραπληγικό) δυσκολεύει την ανάγνωση μέσα σε μια
ιστοσελίδα.
Προκειμένου η διαδικτυακή
πύλη να απευθύνεται στις απαιτήσεις χρηστών με
αντικρουόμενες ανάγκες, αλλά και να βρίσκεται σε πλήρη αρμονία με τις αρχές της
«Σχεδίασης για Όλους», τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας για τη γραφική διεπαφή
μπορούν να είναι διαφορετικά για κάθε χρήστη και να καθορίζονται από τους ίδιους τους
χρήστες. Με τον τρόπο αυτό, η παρουσίαση του δυναμικού περιεχομένου της πύλης
μετασχηματίζεται σε μορφή συμβατή με πρότυπες οδηγίες περί προσβασιμότητας του
παγκόσμιου ιστού και ταυτόχρονα υποστηρίζει χρήστες με διάφορες αναπηρίες, καθώς και
χρήστες που χρησιμοποιούν διάφορες υποστηρικτικές τεχνολογίες. Σαν αποτέλεσμα, ο κάθε
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χρήστης επιλέγει τις δικές του προτιμήσεις ως προς την μορφή που επιθυμεί να έχουν οι
ιστοσελίδες τόσο ως προς την εμφάνιση αλλά και ως προς τη γενικότερη δομή τους.
Επιλέγοντας σε πρώτο στάδιο ένα προφίλ αναπηρίας, ορίζεται ένα σύνολο μετασχηματισμών
που θα εφαρμοστούν στις ιστοσελίδες της πύλης, ενώ στη συνέχεια προσφέρεται η
δυνατότητα τροποποίησης ορισμένων από αυτούς τους μετασχηματισμούς, ώστε να
εξυπηρετούν τις καλύτερα τις ανάγκες του χρήστη. Κάθε προφίλ αναπηρίας αντιπροσωπεύει
μια προσχεδιασμένη μορφή διεπαφής χρήστη. Οι προσχεδιασμένες αυτές μορφές είναι:






Κανονική, πλήρες γραφική μορφή της πύλης
Βασική, ΑΑΑ προσβάσιμη μορφή
μορφή για χρήστες με κινητική αναπηρία
μορφή για χρήστες με μειωμένη όραση
μορφή για τυφλούς χρήστες.

Ο εγγεγραμμένος χρήστης έχει την επιπλέον να δυνατότητα αφότου επιλέξει ένα αρχικό
προφίλ να καθορίσει περαιτέρω προσαρμογές ώστε να ανταποκρίνονται κατά το δυνατόν
καλύτερα στις απαιτήσεις του. Οι προσαρμογές αυτές συνοψίζονται στον Πίνακα 3 και έχουν
ως εξής:
Πίνακας 3: Προσαρμοζόμενα χαρακτηριστικά διεπαφής

Χαρακτηριστικό

Επιλογές

Τύπος προσαρμογής
Αυτόματος

Δυνατότητα επιλογής
τύπου διεπαφής
Δυνατότητα αλλαγής
προφίλ χρήστη
Προσαρμογή σύνταξης
κειμένου
Εμφάνιση εικόνων /
εικονιδίων

Γραμμικοποίηση πινάκων

Ημιαυτόματος

Web διεπαφή:
• WAI level A
• WAI level AΑΑ
Αλλαγή σε όλα τα στοιχεία που
καθορίζουν το προφίλ ενός
χρήστη
Χρήση πληκτρολόγιου
Τεχνική σάρωσης
Εμφάνιση σε επιλεγμένες
περιοχές
Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση
Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση
Ανά γραμμή
Ανά στήλη
Επανάληψη τίτλων πίνακα
- σε κάθε γραμμή
- σε κάθε κελί
- καμία επανάληψη
Εμφάνιση περίληψης πίνακα

Εντολή
χρήστη
3

3
3
3

3

3

3

Δυνατότητα αλλαγής θέσης
μενού επιλογών

Πριν / μετά το περιεχόμενο

3

3

Δυνατότητα αλλαγής
χρωματικών συνδυασμών
κειμένου και φόντου

Χρήση ορθών χρωματικών
συνδυασμών με δυνατότητα
εύκολης διάκρισης του κειμένου
από το φόντο.
Αποφυγή χρήσης πολύχρωμων
φόντων

3

3

Δυνατότητα αλλαγής
μεγέθους και στυλ
γραμματοσειράς

Συνδυασμοί μεγέθους και
γραμματοσειρών

3

3
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Χαρακτηριστικό

Επιλογές

Τύπος προσαρμογής
Αυτόματος

Εναλλαγή εικόνων /
κειμένου
Μεγέθυνση λειτουργικών
μερών
Πολυπλοκότητα εμφάνισης
περιεχομένου

Σύνδεσμοι

Μετατροπή των γραφικών
βοηθημάτων πλοήγησης σε
κείμενο
Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση
μενού επιλογών με ευδιάκριτα
(μεγάλα σε μέγεθος) κουμπιά
Επιλογή μεγέθους
γραμματοσειρών
Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση
χρήσης πινάκων
Παρουσίαση επιλεχθέντων
συνδέσμων με διαφορετικό
τρόπο
Παρουσίαση υπό ενεργοποίηση
συνδέσμων με διαφορετικό
τρόπο

Ημιαυτόματος

Εντολή
χρήστη

3

3

3

3

3

3

3

Αποτέλεσμα των παραπάνω μετασχηματισμών αυτών μία προσβάσιμη μορφή η οποία
καλύπτει αρκετές από τις διαφορετικές απαιτήσεις αναφορικά με συγκεκριμένους τύπους
αναπηριών. Για παράδειγμα, οι ρυθμίσεις που προτείνονται για χρήστες με μειωμένη
ικανότητα όρασης περιλαμβάνουν τη γραμμική διαμόρφωση σελίδων, ενώ τα γραφικά έχουν
απομακρυνθεί ή αντικατασταθεί από κείμενο. Το μέγεθος της γραμματοσειράς είναι
μεγαλύτερο και χρησιμοποιείται εντονότερη αντίθεση στα χρώματα της οθόνης. Οι επιλογές
αυτές είναι δυνατό να τροποποιηθούν από τους χρήστες.

Εικόνα 32: Διεπαφή για χρήστες με μειωμένη όραση
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4.

Aξιολόγηση Προσβασιμότητας

4.1

Εισαγωγή

Κατά τη διάρκεια σχεδίασης και κατασκευής αρκετών εφαρμογών και προϊόντων, όπως π.χ.
βιομηχανικές κατασκευές, τίθεται / αντιμετωπίζεται το ζήτημα της τήρησης συγκεκριμένων
προδιαγραφών. Όταν αναφερόμαστε στην προσβασιμότητα στο διαδίκτυο, το ευρέως
αναγνωρισμένο πρότυπο του W3C (W3C-WAI Accessibility Guidelines), το οποίο
εξειδικεύει τις απαιτήσεις και τεχνικές εξασφάλισης της πρόσβασης των ΑμεΑ σε εφαρμογές
και υπηρεσίες του Παγκόσμιου Ιστού, είναι εκείνο βάσει του οποίου αξιολογείται η
προσβασιμότητα. Η πιστοποίηση της συμμόρφωσης στα τρία επίπεδα των προδιαγραφών που
ορίζει το πρότυπο αυτό γίνεται με τη χρήση υπηρεσιών και εργαλείων, σκοπός των οποίων
είναι ο εντοπισμός και η διόρθωση προβλημάτων πρόσβασης.
Οι διάφορες μέθοδοι για την αξιολόγηση της προσβασιμότητας στον Παγκόσμιο Ιστό,
περιλαμβάνουν:
•
•
•
•

Αυτοματοποιημένα εργαλεία αξιολόγησης προσβασιμότητας. Αξίζει να σημειωθεί ότι
τα διαθέσιμα εργαλεία λογισμικού αξιολόγησης της προσβασιμότητας δεν καλύπτουν
όλα τα θέματα προσβασιμότητας που υπάρχουν σε διεθνή πρότυπα ή τεχνικές οδηγίες.
Αξιολόγηση της HTML χρησιμοποιώντας μια υπηρεσία ή ένα εργαλείο.
Αξιολόγηση των style sheets χρησιμοποιώντας μια υπηρεσία ή ένα εργαλείο
Έλεγχος συμβατότητας με πλοηγούς σε κείμενο

Πέρα των παραπάνω αυτοματοποιημένων ελέγχων, κατά τη διάρκεια αξιολόγησης σελίδων
του Παγκόσμιου Ιστού θα πρέπει να ελέγχονται και γενικότερα θέματα προσβασιμότητας που
απορρέουν από τη διαφορετικότητα των τεχνολογικών εργαλείων και των τερματικών
εφαρμογών που είναι κατά καιρούς διαθέσιμα. Παραδείγματος χάριν, θα πρέπει οι
ιστοσελίδες να ελέγχονται με:
•

•

Χρήση πολλών διαφορετικών γραφικών πλοηγών που διαθέτουν :
o Ενεργοποίηση ηχητικών και γραφικών δυνατοτήτων
o Απενεργοποίηση γραφικών δυνατοτήτων
o Απενεργοποίηση ηχητικών δυνατοτήτων
o Απενεργοποίηση του ποντικού
o Απενεργοποίηση δομών όπως frames, scripts, style sheets και applets
Αξιολόγηση συμβατότητας με τη χρήση:
o κατάλληλου φωνητικού πλοηγού (π.χ., pwWebSpeak ή HomePage Reader)
o βοηθήματος σάρωσης οθόνης όπως JAWS ή outSPOKEN, λογισμικό
μεγέθυνσης
o εναλλακτική μονάδα παρουσίασης (small display), κλπ.

Σε κάθε περίπτωση, όπως έχει ήδη αναφερθεί, θα πρέπει να αξιοποιείται η γνώση
εμπειρογνωμόνων και τελικών χρηστών με τη συμμετοχή τους σε περιοδικούς ελέγχους και
επιτροπές αξιολόγησης προσβασιμότητας.
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Εκτός όμως από τον έλεγχο συμμόρφωσης με το de facto πρότυπο προσβασιμότητας του
W3C, υπάρχουν και άλλες τεχνικές και πρότυπα τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν. Μερικά
από αυτά είναι:
•
•
•
•

Το Section 5089. Η ενεργοποίηση των προτύπων αυτών έγινε στις 21 Ιουνίου 2001 και
μέσω αυτών επιβλέπονται όλες οι κυβερνητικές υπηρεσίες και οντότητες στις Η.Π.Α.
Το IBM Web Accessibility Checklist and Tutorial10. Οι οδηγίες αυτές βρίσκονται σε
πλήρη εναρμόνιση με το Section 508. Σε κάθε οδηγία υπάρχουν αναλυτικές
υποδείξεις για σωστό σχεδιασμό και έλεγχο της προσβασιμότητας.
Safe web colours for colour-deficient vision11. Οδηγίες για τη χρήση χρωμάτων για
ανθρώπους οι οποίοι έχουν προβλήματα δυσχρωματοψίας.
National Center for Accessible Media12. Οδηγίες για την προσβασιμότητα αναφορικά
με video και άλλες μορφές πολυμέσων.

4.2

Διαθέσιμα εργαλεία

4.2.1

Έλεγχος εγκυρότητας του HTML κώδικα

Όσο προσεχτικά και αν έχει δημιουργηθεί ο ΗΤΜL κώδικας, υπάρχουν πάντα οι πιθανότητες
να έχει γίνει κάποιο λάθος. Γι αυτό το λόγο πρέπει πάντα να γίνεται έλεγχος των
ιστοσελίδων, για την ορθή σύνταξη της HTML σε κάθε ιστοσελίδα χωριστά. Ο έλεγχος για
την εγκυρότητα του HTML κώδικα μπορεί να γίνει με τους παρακάτω τρόπους:
•
•

Με τον ελεγκτή εγκυρότητας του W3C (W3C validator). Μέσω αυτού, ελέγχεται η
HTML για συμμόρφωση με W3C HTML συστάσεις και άλλα HTML πρότυπα.
Με τον ελεγκτή εγκυρότητας του προγράμματος κατασκευής ιστοσελίδων (αν είναι
διαθέσιμο)

Ο ελεγκτής εγκυρότητας του W3C13 χρησιμοποιείται με δύο τρόπους. Με βάση τον πρώτο,
εισάγεται το URI (Uniform Resource Identifier) στο πεδίο της διεύθυνσης, ενώ με το δεύτερο
γίνεται η αποφόρτωση (upload) του αρχείου της ιστοσελίδας που βρίσκεται τοπικά
αποθηκευμένο. Ο δεύτερος τρόπος δεν εξυπηρετεί στις περιπτώσεις των ιστοσελίδων που
δημιουργούνται δυναμικά, ενώ ο πρώτος εξυπηρετεί όλες τις περιπτώσεις, εκτός και αν ο
εξυπηρετητής (server) που τρέχουν οι ιστοσελίδες είναι σε firewall. Σε αυτή την περίπτωση,
πρέπει να ελέγχονται τα αρχεία που είναι τοπικά αποθηκευμένα, ενώ για τις δυναμικές
ιστοσελίδες πρέπει να ακολουθείται μία πιο σύνθετη διαδικασία, αποθηκεύοντας αυτό που
παράγεται δυναμικά σε τοπική μονάδα δίσκου και στη συνέχεια τα αρχεία αυτά να
αποφορτώνονται.
Ένα άλλο αναγνωρισμένο εργαλείο, μέσω του οποίου πραγματοποιείται έλεγχος
συμμόρφωσης με τις W3C-HTML συστάσεις, είναι το HTML-KIT14.

9

Section 508 Final Standards
IBM Web Accessibility Checklist and Tutorial
11
Safe web colours for colour-deficient vision
12
National Center for Accessible Media
13
W3C validator
14
HTML-KIT
10
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4.2.2

Έλεγχος συμμόρφωσης με το πρότυπο W3C WCAG 1.0

Σήμερα υπάρχουν αρκετές υπηρεσίες, πολλές από τις οποίες παρέχονται δωρεάν και μέσω
των οποίων γίνεται έλεγχος συμμόρφωσης με οδηγίες και πρότυπα προσβασιμότητας. Στην
ιστοσελίδα15 της Πρωτοβουλίας για την Προσβασιμότητα του Παγκόσμιου Ιστού (Web
Accessibility Initiative) του W3C, υπάρχουν σχετικές αναφορές για αυτές τις υπηρεσίες. Όλοι
αυτοί οι αυτοματοποιημένοι τρόποι εντοπισμού και διόρθωσης προβλημάτων
προσβασιμότητας δρουν βοηθητικά στο έργο του κατασκευαστή, αλλά δεν προσφέρουν τις
λύσεις σε όλα τα προβλήματα. Ακόμα και στην περίπτωση εντοπισμού μίας εικόνας χωρίς
εναλλακτικό κείμενο, ο κατασκευαστής είναι αυτός που επιφορτίζεται με την εισαγωγή του
κατάλληλου κειμένου που θα βρίσκεται σε πλήρη αντιστοιχία με την εικόνα.
Μέσω της W3C-WAI οριοθετoύνται τρία επίπεδα προσβασιμότητας για τα περιεχόμενα
ιστοσελίδων του διαδικτύου τα οποία χαρακτηρίζονται ως WAI-A, WAI-AA και WAI-AAA
ανάλογα με το βαθμό υπακοής ή συμμόρφωσης με τις αντίστοιχες οδηγίες προσβασιμότητας
και τις προτεραιότητες (priority checkpoints) καθεμιάς. Έτσι, είναι δυνατόν ανάλογα με την
επίδοση κάποιας ιστοσελίδας ή διαδικτυακού τόπου, που προκύπτει βάσει αξιολόγησης, να
αποδοθούν ένα από τα παρακάτω πιστοποιητικά προσβασιμότητας:
Επίπεδο A: Συμμόρφωση με συστάσεις Προτεραιότητας 1

Επίπεδο ΑΑ: Συμμόρφωση με συστάσεις Προτεραιότητας 1 & 2

Επίπεδο ΑΑΑ: Συμμόρφωση με συστάσεις Προτεραιότητας 1 & 2 & 3
Για να θεωρείται μία ιστοσελίδα προσβάσιμη, θα πρέπει να ικανοποιεί τουλάχιστον
ΟΛΟΥΣ τους κανόνες του πρώτου επιπέδου.
Για την περίπτωση που κάποια ιστοσελίδα ικανοποιεί το Επίπεδο Α προσβασιμότητας τότε ο
ακόλουθος κώδικας μπορεί να εισάγεται στην ιστοσελίδα:
<a href="http://www.w3.org/WAI/WCAG1A-Conformance"
title="Explanation of Level A Conformance">
<img height="32" width="88"
src="http://www.w3.org/WAI/wcag1A"
alt="Level A conformance icon,
W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0"></a>

15

WAI: Evaluation, Repair, and Transformation Tools for Web Content Accessibility
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Για την περίπτωση που κάποια ιστοσελίδα ικανοποιεί το Επίπεδο ΑA προσβασιμότητας τότε
ο ακόλουθος κώδικας μπορεί να εισάγεται στην ιστοσελίδα:
<a href="http://www.w3.org/WAI/WCAG1AA-Conformance"
title="Explanation of Level Double-A Conformance">
<img height="32" width="88"
src="http://www.w3.org/WAI/wcag1AA"
alt="Level Double-A conformance icon,
W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0"></a>
Tέλος, για την περίπτωση που κάποια ιστοσελίδα ικανοποιεί το Επίπεδο ΑAΑ
προσβασιμότητας τότε ο ακόλουθος κώδικας μπορεί να εισάγεται στην ιστοσελίδα:
<a href="http://www.w3.org/WAI/WCAG1AAA-Conformance"
title="Explanation of Level Triple-A Conformance">
<img height="32" width="88"
src="http://www.w3.org/WAI/wcag1AAA"
alt="Level Triple-A conformance icon,
W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0"></a>
Εναλλακτικά ως προς τα παραπάνω, τα αντίστοιχα εικονίδια μπορούν να βρίσκονται
αποθηκευμένα στον εξυπηρετητή του διαδικτυακού τόπου που πληροί τις αντίστοιχες
προϋποθέσεις.
Εξ’ ορισμού το ενδεικτικό σήμα προσβασιμότητας ισχύει μόνο για την ιστοσελίδα στην
οποία εμφανίζεται. Στην περίπτωση που το σήμα αφορά περισσότερες ιστοσελίδες τότε
πρέπει να συνοδεύεται από επεξήγηση που να αναφέρει ρητά τις ιστοσελίδες που
καλύπτονται από το σήμα, ή το σήμα να εμφανίζεται σε καθεμιά ξεχωριστά. Πρέπει να
σημειωθεί ότι η κοινοπραξία W3C δεν φέρει την ευθύνη για τη χρήση του σήματος
προσβασιμότητας. Συγκεκριμένα, τονίζεται ότι η αποκλειστική ευθύνη χρήσης του σήματος
βρίσκεται στον κατασκευαστή των ιστοσελίδων ο οποίος πρέπει να γνωρίζει τις οδηγίες
προσβασιμότητας WCAG 1.0 και να έχει ελέγξει με πολλαπλούς τρόπους το επίπεδο
συμμόρφωσης των ιστοσελίδων προς τις συστάσεις αυτές.
Ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα λογισμικά ελέγχου προσβασιμότητας μίας ιστοσελίδας
είναι το Bobby16. Με την εισαγωγή της διεύθυνσης μίας ιστοσελίδας το Bobby αναλύει
λεπτομερώς τα επιμέρους στοιχεία της και παράγει μία αναφορά με ενδεχόμενα προβλήματα,
ανά επίπεδο συμμόρφωσης. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου το λογισμικό δεν είναι δυνατόν να
τα προσδιορίσει ορισμένα λάθη, αλλά και αυτές οι περιπτώσεις αναφέρονται στην αναφορά,
προκειμένου ο κατασκευαστής να κάνει επιπλέον ελέγχους.

16

Centre for Applied Technology, CAST
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Εκτός από το Bobby, υπάρχουν δωρεάν διαθέσιμα και άλλα προϊόντα και υπηρεσίες, μέσω
των οποίων ελέγχονται και διορθώνονται τα διάφορα προβλήματα προσβασιμότητας. Το APrompt17 είναι ένα εργαλείο μέσω του οποίου πραγματοποιείται έλεγχος συμμόρφωσης με τις
προδιαγραφές του WCAG 1.0 και του Section 508.
Επίσης, εκτός από τα εργαλεία τα οποία διενεργούν ελέγχους, υπάρχουν και εργαλείαυπηρεσίες μέσω των οποίων παράγονται ιστοσελίδες σε απλή μορφή κειμένου. Ο έλεγχος
συμβατότητας με πλοηγούς σε κείμενο όπως το Lynx ή ένα εργαλείο προσομοίωσης όπως το
Lynx-Me ή το Lynx Viewer, περιλαμβάνει την αναδιαμόρφωση του περιεχομένου της
ιστοσελίδας ώστε αυτό να μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς προβλήματα από αναγνώστη
οθόνης.
4.2.3

Έλεγχος χρωμάτων

Υπάρχουν στο διαδίκτυο διαθέσιμες υπηρεσίες οι οποίες ελέγχουν τα χρώματα των εικόνων
ώστε αυτές να είναι αναγνώσιμες από χρήστες με δυσχρωματοψία. Μία από τις πλέον
καθιερωμένες είναι εκείνη της Vischeck18.
4.2.4

Έλεγχος stylesheets

Η αξιολόγηση των style sheets μπορεί να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας μια υπηρεσία
όπως η CSS Validation Service του W3C.

4.3

Αξιοπιστία αυτοματοποιημένων ελέγχων

Ανεξάρτητα από το εργαλείο ελέγχου, είναι απαραίτητη η κρίση από ειδικούς σε θέματα
προσβασιμότητας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν μία ιστοσελίδα είναι προσβάσιμη ή όχι.
Για παράδειγμα, όλα σχεδόν τα εργαλεία μπορούν να διαπιστώσουν την ύπαρξη εικόνας
χωρίς εναλλακτικό κείμενου, όμως κανένα εργαλείο δεν είναι σε θέση να διαπιστώσει εάν το
εναλλακτικό κείμενο μίας εικόνας έχει νόημα και ανταποκρίνεται με αυτή. Υπάρχει μια σειρά
από ελέγχους ως προς τις αρχές προσβασιμότητας, που μπορούν να αξιολογηθούν μόνο από
ειδικούς. Παραταύτα τα περισσότερα διαθέσιμα αυτοματοποιημένα εργαλεία διάγνωσης
λαθών σε θέματα προσβασιμότητας στον Παγκόσμιο Ιστό προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες
και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη επικουρώντας τους ειδικούς κατά τη διαδικασία
αξιολόγησης προσβασιμότητας.

17
18

A-Prompt
Vischeck
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5.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Στο πλαίσιο αυτού του οδηγού αναπτύχθηκαν και αναλύθηκαν οδηγίες σχεδίασης οι οποίες
υποστηρίζουν τη δημιουργία προσβάσιμων διαδικτυακών τόπων. Οι οδηγίες αυτές
βρίσκονται σε πλήρη ευθυγράμμιση με τα de facto πρότυπα του W3C (WCAG 1.0) και του
Section 508. Στόχος του οδηγού είναι η ενσωμάτωση των διαδικασιών που περιγράφηκαν στη
διαδικασία σχεδίασης, ώστε να επιτύχουμε εξατομικευμένες διεπαφές για κάθε κατηγορία
χρηστών, σύμφωνα με τις αρχές της “Σχεδίασης για Όλους”, με απώτερο στόχο την ισότιμη
πρόσβαση στην πληροφορία και στις υπηρεσίες του Παγκοσμίου Ιστού για όλους τους
χρήστες.
Οι σχεδιαστές διαδικτυκών τόπων διαχωρίζοντας την πληροφορία από τον τρόπο
παρουσίασης και τη δομή της, και εφαρμόζοντας τους κανόνες προσβασιμότητας αξιοποιούν
πλήρως τις δυνατότητες των τεχνολογιών του Παγκοσμίου Ιστού και παράλληλα μπορούν να
προσφέρουν υψηλή αισθητική στις υπό σχεδίαση προσβάσιμες ιστοσελίδες. Για παράδειγμα,
η χρήση της τεχνολογίας CSS, σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη αποφυγή χρήσης πινάκων
για μορφοποίηση δείχνει ότι ο Παγκόσμιος Ιστός προσφέρει ποικιλία εναλλακτικών λύσεων
για την επίτευξη αυτού του στόχου.
Με τις συνεχόμενες εξελίξεις στις μεθόδους και τεχνικές υλοποίησης λογισμικού, οι
περισσότερες από τις οδηγίες που αναλύθηκαν στον παρόντα οδηγό ενδέχεται να
μεταβληθούν αναφορικά με τη διαδικασία υλοποίησή τους, χωρίς να μεταβάλλεται όμως το
αποτέλεσμά τους. Για παράδειγμα, η χρήση ορθών συνδυασμών κειμένου-φόντου είναι
ανεξάρτητη από την έκδοση προγραμμάτων τα οποία παράγουν τους συνδυασμούς αυτούς.
Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη της προσβασιμότητας είναι η έγκαιρη διάγνωση και
άμεση αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, τόσο μέσω αυτοματοποιημένων ελέγχων, όσο και
μέσω εμπλοκής στη διαδικασία αξιολόγησης ατόμων με αναπηρία. Η υιοθέτηση αρχών και
κανόνων προσβασιμότητας από τα αρχικά στάδια της ανάπτυξης, όπως δείχνει το παράδειγμα
της πύλης e-Accessibility.gr, επιφέρει λιγότερες επιβαρύνσεις στο κόστος υλοποίησης σε
σχέση με την εκ των υστέρων υιοθέτησή τους για νομικούς ή άλλους λόγους.
Η ενημέρωση και κατάρτιση των νέων σχεδιαστών στα πρότυπα ευχρηστίας και
προσβασιμότητας, καθώς και η αυξανόμενη τάση για συστηματικότερη εφαρμογή των
προτύπων αυτών οδηγεί στην υλοποίηση εργαλείων που υποβοηθούν εν γένει το έργο τους.
Ανεξαρτήτως όμως από την πρόοδο στην αυτοματοποίηση της ανάπτυξης και αξιολόγησης
λύσεων προσβασιμότητας, πολύ μεγάλη σημασία έχει και ο ανθρώπινος παράγοντας ελέγχου.
Τα σχόλια των χρηστών ΑμεΑ συχνά αποφέρουν σχεδιαστικές λύσεις σε θέματα πλοήγησης
που επιτυγχάνουν υψηλό βαθμό ευχρηστίας, και τροφοδοτούν νέες ιδέες για επερχόμενα
θέματα προσβασιμότητας σε νέες αναδυόμενες τεχνολογίες, ευνοώντας έτσι όλους τους
χρήστες ανεξαιρέτως.
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Παράρτημα 1: Λίστα Δήλωσης Τύπων Αρχείων

Version

DTD list

DOCTYPE Declaration in documents

HTML 2.0

DTD

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">

HTML 3.2

DTD

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2
Final//EN">
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

Strict

Πρόκειται για την «αυστηρή» δήλωση τύπου αρχείου HTML 4.01,
η οποία αποκλείει τη χρήση των ιδιοτήτων και στοιχείων
παρουσίασης τα οποία το W3C προσδοκά ότι σταδιακά θα
καταργηθούν όταν «ωριμάσει» η υποστήριξη των Style Sheets.
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01
Transitional//EN"

"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
Transitional Πρόκειται για την «μεταβατική» δήλωση τύπου αρχείου HTML
4.01, η οποία συμπεριλαμβάνει τη χρήση των ιδιοτήτων και
στοιχείων παρουσίασης τα οποία το W3C προσδοκά ότι σταδιακά
θα καταργηθούν όταν «ωριμάσει» η υποστήριξη των Style Sheets.

HTML 4.01

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01
Frameset//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">

Frameset

Πρόκειται για τη δήλωση αρχείου το οποίο «αποτελείται» από
σύνολο πλαισίων (frameset). Αυτή η δήλωση αρχείου είναι
πανομοιότυπη με την «μεταβατική» δήλωση αρχείου με τη διαφορά
ότι το στοιχείο <frameset> αντικαθιστά το <body>.

Οι δημιουργοί πρέπει ν’ αποφεύγουν τη χρήση frames (για λόγους καλύτερης
προσβασιμότητας) και να χρησιμοποιούν την «αυστηρή» δήλωση, όποτε είναι
δυνατόν, αλλά εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιούν τη «μεταβατική»
(Transitional) δήλωση, όταν είναι απαραίτητη η υποστήριξη των ιδιοτήτων και
στοιχείων παρουσίασης, που αποκλείονται από την «αυστηρή» δήλωση.

Strict

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN"
Transitional "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

XHTML 1.0
Frameset

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
Frameset//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">

Ισχύει ό,τι ισχύει και για την HTML 4.01, με εξαίρεση τις αλλαγές λόγω των
διαφορών ανάμεσα στην XML (Extensible Markup Language – γλώσσα
εκτεταμένης διατύπωσης) και στην SGML (Standard Generalized Markup
Language – πρότυπη γλώσσα γενικευμένης διοτύπωσης)
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XHTML 1.1 DTD
MathML
1.01

DTD

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
<!DOCTYPE math SYSTEM
"http://www.w3.org/Math/DTD/mathml1/mathml.dtd">

MathML 2.0 DTD

<!DOCTYPE math PUBLIC "-//W3C//DTD MathML 2.0//EN"
"http://www.w3.org/TR/MathML2/dtd/mathml2.dtd">

XHTML
MathML
SVG

<!DOCTYPE html PUBLIC
"-//W3C//DTD XHTML 1.1 plus MathML 2.0 plus SVG
1.1//EN"
"http://www.w3.org/2002/04/xhtml-math-svg/xhtml-mathsvg.dtd">

SVG 1.0

+
+ DTD

DTD

<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.0//EN"
"http://www.w3.org/TR/2001/REC-SVG20010904/DTD/svg10.dtd">

Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται οι δηλώσεις της λίστας που ακολουθεί:
HTML 4.0

http://www.w3.org/TR/1998/REC-html4019980424/strict.dtd
http://www.w3.org/TR/1998/REC-html4019980424/loose.dtd
http://www.w3.org/TR/1998/REC-html4019980424/frameset.dtd
HTML 4.01

http://www.w3.org/TR/1999/REC-html40119991224/strict.dtd
http://www.w3.org/TR/1999/REC-html40119991224/loose.dtd
http://www.w3.org/TR/1999/REC-html40119991224/frameset.dtd
XHTML 1.0

http://www.w3.org/TR/2000/REC-xhtml120000126/DTD/xhtml1-strict.dtd
http://www.w3.org/TR/2000/REC-xhtml120000126/DTD/xhtml1-transitional.dtd
http://www.w3.org/TR/2000/REC-xhtml120000126/DTD/xhtml1-frameset.dtd
XHTML 1.1
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xhtml1120010531/DTD/xhtml11.dtd
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Παράρτημα 2: ISO 639 CODES ALPHABETIC By
LANGUAGE NAME (English Spelling)
LANGUAGE NAME
Α
ABKHAZIAN
AFAN (OROMO)
AFAR
AFRIKAANS
ALBANIAN
AMHARIC
ARABIC
ARMENIAN
ASSAMESE
AYMARA
AZERBAIJANI
Β
BASHKIR
BASQUE
BENGALI;BANGLA
BHUTANI
BIHARI
BISLAMA
BRETON
BULGARIAN
BURMESE
BYELORUSSIAN
C
CAMBODIAN
CATALAN
CHINESE
CORSICAN
CROATIAN
CZECH
D
DANISH
DUTCH
E
ENGLISH
ESPERANTO
ESTONIAN
F
FAROESE
FIJI
FINNISH
FRENCH
FRISIAN
G
GALICIAN
GEORGIAN
GERMAN
GREEK
GREENLANDIC
GUARANI
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CODE

LANGUAGE FAMILY

AB
OM
AA
AF
SQ
AM
AR
HY
AS
AY
AZ

IBERO-CAUCASIAN
HAMITIC
HAMITIC
GERMANIC
INDO-EUROPEAN (OTHER)
SEMITIC
SEMITIC
INDO-EUROPEAN (OTHER)
INDIAN
AMERINDIAN
TURKIC/ALTAIC

BA
EU
BN
DZ
BH
BI
BR
BG
MY
BE

TURKIC/ALTAIC
BASQUE
INDIAN
ASIAN
INDIAN
[not given]
CELTIC
SLAVIC
ASIAN
SLAVIC

KM
CA
ZH
CO
HR
CS

ASIAN
ROMANCE
ASIAN
ROMANCE
SLAVIC
SLAVIC

DA
NL

GERMANIC
GERMANIC

EN
EO
ET

GERMANIC
INTERNATIONAL AUX
FINNO-UGRIC

FO
FJ
FI
FR
FY

GERMANIC
OCEANIC/INDONESIAN
FINNO-UGRIC
ROMANCE
GERMANIC

GL
KA
DE
EL
KL
GN

ROMANCE
IBERO-CAUCASIAN
GERMANIC
LATIN/GREEK
ESKIMO
AMERINDIAN
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GUJARATI
H
HAUSA
HEBREW
HINDI
HUNGARIAN
I
ICELANDIC
INDONESIAN

GU

INDIAN

HA
HE
HI
HU

NEGRO-AFRICAN
SEMITIC [*Changed 1989 from original ISO 639:1988, IW]
INDIAN
FINNO-UGRIC

IS
ID

GERMANIC
OCEANIC/INDONESIAN [*Changed 1989 from original ISO

IA
IE
IU
IK
GA
IT

INTERNATIONAL AUX
INTERNATIONAL AUX
[not given]
ESKIMO
CELTIC
ROMANCE

JA
JV

ASIAN
OCEANIC/INDONESIAN

KN
KS
KK
RW
KY
RN
KO
KU

DRAVIDIAN
INDIAN
TURKIC/ALTAIC
NEGRO-AFRICAN
TURKIC/ALTAIC
NEGRO-AFRICAN
ASIAN
IRANIAN

LO
LA
LV
LN
LT

ASIAN
LATIN/GREEK
BALTIC
NEGRO-AFRICAN
BALTIC

MK
MG
MS
ML
MT
MI
MR
MO
MN

SLAVIC
OCEANIC/INDONESIAN
OCEANIC/INDONESIAN
DRAVIDIAN
SEMITIC
OCEANIC/INDONESIAN
INDIAN
ROMANCE
[not given]

NA
NE
NO

[not given]
INDIAN
GERMANIC

OC
OR

ROMANCE
INDIAN

PS
FA
PL
PT
PA

IRANIAN
IRANIAN
SLAVIC
ROMANCE
INDIAN

639:1988, IN]

INTERLINGUA
INTERLINGUE
INUKTITUT
INUPIAK
IRISH
ITALIAN
J
JAPANESE
JAVANESE
K
KANNADA
KASHMIRI
KAZAKH
KINYARWANDA
KIRGHIZ
KURUNDI
KOREAN
KURDISH
L
LAOTHIAN
LATIN
LATVIAN;LETTISH
LINGALA
LITHUANIAN
M
MACEDONIAN
MALAGASY
MALAY
MALAYALAM
MALTESE
MAORI
MARATHI
MOLDAVIAN
MONGOLIAN
N
NAURU
NEPALI
NORWEGIAN
O
OCCITAN
ORIYA
P
PASHTO;PUSHTO
PERSIAN (farsi)
POLISH
PORTUGUESE
PUNJABI
Q
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QUECHUA
R
RHAETO-ROMANCE
ROMANIAN
RUSSIAN
S
SAMOAN
SANGHO
SANSKRIT
SCOTS GAELIC
SERBIAN
SERBO-CROATIAN
SESOTHO
SETSWANA
SHONA
SINDHI
SINGHALESE
SISWATI
SLOVAK
SLOVENIAN
SOMALI
SPANISH
SUNDANESE
SWAHILI
SWEDISH
T
TAGALOG
TAJIK
TAMIL
TATAR
TELUGU
THAI
TIBETAN
TIGRINYA
TONGA
TSONGA
TURKISH
TURKMEN
TWI
U
UIGUR
UKRAINIAN
URDU
UZBEK
V
VIETNAMESE
VOLAPUK
W
WELSH
WOLOF
X
XHOSA
Y
YIDDISH
YORUBA
Z
ZHUANG
ZULU
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QU

AMERINDIAN

RM
RO
RU

ROMANCE
ROMANCE
SLAVIC

SM
SG
SA
GD
SR
SH
ST
TN
SN
SD
SI
SS
SK
SL
SO
ES
SU
SW
SV

OCEANIC/INDONESIAN
NEGRO-AFRICAN
INDIAN
CELTIC
SLAVIC
SLAVIC
NEGRO-AFRICAN
NEGRO-AFRICAN
NEGRO-AFRICAN
INDIAN
INDIAN
NEGRO-AFRICAN
SLAVIC
SLAVIC
HAMITIC
ROMANCE
OCEANIC/INDONESIAN
NEGRO-AFRICAN
GERMANIC

TL
TG
TA
TT
TE
TH
BO
TI
TO
TS
TR
TK
TW

OCEANIC/INDONESIAN
IRANIAN
DRAVIDIAN
TURKIC/ALTAIC
DRAVIDIAN
ASIAN
ASIAN
SEMITIC
OCEANIC/INDONESIAN
NEGRO-AFRICAN
TURKIC/ALTAIC
TURKIC/ALTAIC
NEGRO-AFRICAN

UG
UK
UR
UZ

[not given]
SLAVIC
INDIAN
TURKIC/ALTAIC

VI
VO

ASIAN
INTERNATIONAL AUX

CY
WO

CELTIC
NEGRO-AFRICAN

XH

NEGRO-AFRICAN

YI
YO

GERMANIC [*Changed 1989 from original ISO 639:1988, JI]
NEGRO-AFRICAN

ZA
ZU

[not given]
NEGRO-AFRICAN

79

Παράρτημα 3: Βασική Σύνταξη και χρήση CSS
Η σύνταξη ενός κανόνα μορφοποίησης αποτελείται από τρία μέρη: τον διαλογέα (selector),
την ιδιότητα (property) και την τιμή (value).
selector {
property: value;
}
Ο διαλογέας είναι κάποιο στοιχείο / ετικέτα της HTML για το οποίο επιθυμούμε να
προσδιορίσουμε τη μορφοποίηση. Η ιδιότητα είναι το γνώρισμα που επιθυμούμε να
αλλάξουμε και στην οποία μπορούμε να δώσουμε κάποια τιμή. Σε κάθε διαλογέα μπορούμε
να αλλάξουμε / προσδιορίσουμε περισσότερες από μία ιδιότητες.
Το σύνολο των ιδιοτήτων που προσδιορίζουμε περικλείεται σε άγκιστρα «{ }». Η ιδιότητα με
την τιμή της διαχωρίζονται με άνω κάτω τελεία « : », ενώ κάθε σύνολο ιδιότητας – τιμής
διαχωρίζεται από τις υπόλοιπες με ερωτηματικό « ; »
Όταν θέλουμε να προσδώσουμε την ίδια μορφοποίηση σε περισσότερους του ενός διαλογείς,
μπορούμε να τους ομαδοποιήσουμε χωρίζοντάς τους με κόμματα, ακολούθως:
h1,h2,h3,h4,h5,h6
{
color: green
}
Η ομαδοποίηση δε μας εμποδίζει να προσδώσουμε κι επιπλέον διαφορετικά χαρακτηριστικά
στα μέλη της ομάδας.
h1,h2,h3,h4,h5,h6
{
color: green;
}
h1 {
text-align: center;
}
Σύμφωνα με το παραπάνω παράδειγμα όλες οι κεφαλίδες θα έχουν πράσινο χρώμα, αλλά
μόνο η κεφαλίδα πρώτου επιπέδου θα στοιχίζεται στο κέντρο.
Όταν ορίζουμε ιδιότητες ενός διαλογέα σε περισσότερα του ενός σημεία, πρέπει να είμαστε
πολύ προσεχτικοί ώστε να μην ορίζουμε αλληλοαναιρούμενες ιδιότητες. Σε αυτή την
περίπτωση ισχύει πάντα η τιμή που έχει οριστεί τελευταία για τον διαλογέα.
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Ο διαλογέας class
Με τη χρήση του διαλογέα class μπορούμε να ορίσουμε διαφορετική μορφοποίηση για το ίδιο
στοιχείο της HTML. Για παράδειγμα μπορεί να θέλουμε να δώσουμε διαφορετική
μορφοποίηση σε μία παράγραφο, ανάλογα με το τι περιέχει.
To class συντάσσεται βάζοντας μετά την ετικέτα του διαλογέα τελεία « . » και στη συνέχεια
το όνομα που επιθυμούμε να δώσουμε στην κλάση.
p.right {
text-align: right;
}
p.center {
text-align: center;
}
Με τα δύο παραπάνω παραδείγματα ορίζουμε πως οι παράγραφοι στις οποίες θα εφαρμοστεί
ένα από τα δύο παραπάνω class θα στοιχιστούν ανάλογα
Στον HTML κώδικα δηλώνουμε το class ακολούθως:
<p class="right">
This paragraph will be right-aligned.
</p>
<p class="center">
This paragraph will be center-aligned.
</p>
Σε κάθε ετικέτα μπορούμε να εφαρμόσουμε μόνο μία κλάση. Σε κάθε κλάση, όμως,
μπορούμε να εφαρμόσουμε περισσότερους του ενός κανόνες μορφοποίησης, αφήνοντας
ανάμεσά τους κενά.19
Αν εφαρμόσουμε κάποια από τις παραπάνω κλάσεις σε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο της
HTML πέραν της παραγράφου, δε θα επηρεάσουν τη μορφοποίηση. Εάν θέλουμε η κλάση να
εφαρμόζεται σε όλα τα HTML στοιχεία δεν πρέπει να ορίσουμε ετικέτα διαλογέα, αλλά να
μην υπάρχει τίποτα μπροστά από την τελεία.
.right {
text-align: right;
}
Αν εφαρμόσουμε τώρα τον κανόνα «right» σε οποιοδήποτε HTML στοιχείο, θα έχουμε το
επιθυμητό αποτέλεσμα.

19

Δεν έχει ελεγχθεί αν παλαιότεροι πλοηγοί υποστηρίζουν την εφαρμογή περισσοτέρων του ενός κανόνων
μορφοποίησης στην ίδια κλάση. Υποστηρίζεται σίγουρα στους πλοηγούς Internet Explorer 5.xx ή μεγαλύτερο
και Netscape 7.xx ή μεγαλύτερο. Επιπλέον, πρέπει να είμαστε προσεχτικοί ώστε οι κανόνες να μην έχουν
αλληνοαναιρούμενες ιδιότητες. Πιο ασφαλής τρόπος είναι η δημιουργία κι εφαρμογή ΕΝΟΣ σύνθετου κανόνα
στο CSS αρχείο ώστε να εφαρμόσουμε μόνο έναν κανόνα.
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Η εφαρμογή ενός class σε διαλογέα για τον οποίο έχουν οριστεί κάποιες ιδιότητες υπερισχύει
των ιδιοτήτων που έχουν οριστεί!
<h1 class="right">
This heading will be right-aligned.
</h1>
Η παραπάνω επικεφαλίδα μετά την εφαρμογή του class θα στοιχιστεί δεξιά, παρότι στο CSS
έχει οριστεί να στοιχίζεται το κέντρο.
Ο διαλογέας id
Ο διαλογέας id συντάσσεται χρησιμοποιώντας δίεση « # » αντί για τελεία. Αντίστοιχα με τη
σύνταξη του διαλογέα class, μπορούμε να τον ορίσουμε για συγκεκριμένη HTML ετικέτα:
p#important{
text-align: center;
color: red
}
ή για οποιοδήποτε HTML στοιχείο:
# important {
text-align: center;
color: red
}
Ενώ ο διαλογέας class μπορεί να εφαρμοστεί πάρα πολλές φορές στην ίδια σελίδα (σε
διαφορετικά HTML στοιχεία) κάθε διαλογέας id πρέπει να είναι μοναδικός σε κάθε
σελίδα!
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