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Περίληψη 
 

Η πρόοδος της πληροφορικής τα τελευταία χρόνια έχει κυριολεκτικά εισάγει τους 
Η/Υ στην καθηµερινότητα όλων, ιδιαιτέρως µε την αλµατώδη ανάπτυξη του Internet. Όµως 
επειδή υπάρχουν οµάδες ατόµων µε φυσικά και νοητικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν 
δυσκολίες στην πρόσβαση, είναι απαραίτητη η λήψη µέτρων για δηµιουργία ιστοσελίδων 
προσιτών σε όλους. Παρακάτω παρατίθενται οι βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να 
ικανοποιήσει ο δηµιουργός ιστοσελίδων ώστε αυτές να είναι προσβάσιµες. Επιγραµµατικά 
αναφέρονται οι ακόλουθες οδηγίες προς τον προγραµµατιστή :  

• Πρέπει να παράσχει εναλλακτικά κείµενα για ηχητικά και οπτικά περιεχόµενα 
• ∆εν πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στα χρώµατα 
• Πρέπει να χρησιµοποιήσει σωστά τα φύλλα ύφους (style sheets) 
• Είναι υποχρεωµένος να ξεκαθαρίσει ποια είναι η φυσική γλώσσα 
• Οφείλει να δηµιουργήσει πίνακες που θα µετατρέπονται οµοιόµορφα 
• Πρέπει να βεβαιωθεί ότι οι σελίδες λειτουργούν υπό οποιαδήποτε έκδοση λογισµικού 
• Πρέπει να σιγουρευτεί ότι ο χρήστης έχει τον έλεγχο στις χρονικές αλλαγές του 

περιεχοµένου 
• Οφείλει να χρησιµοποιήσει εσωτερικές λύσεις για τυχόν προβλήµατα 
• Πρέπει να παραχωρήσει οδηγίες κατεύθυνσης και πλοήγησης στο Web Site. 
• Πρέπει να σιγουρευτεί ότι τα κείµενα είναι απλά και κατανοητά 

 Αφού έχουν γίνει όλα αυτά, πολύ σηµαντική είναι η πιστοποίηση της 
προσβασιµότητας, η οποία γίνεται είτε µε χρήση αυτόµατων µηχανισµών, είτε µε ανθρώπινο 
έλεγχο. Τέλος είναι ανάγκη όλοι να καταλάβουµε ότι αφενός η δηµιουργία προσβάσιµων Site 
δεν προσθέτει στο κόστος, αφετέρου η προσβασιµότητα θα ωφελήσει όλους τους ανθρώπους 
συµπεριλαµβανοµένων όσων δραστηριοποιούνται στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου. 
  
 

Summary 
 
 The growth of computer science the last few years has literally caused computers 
invade in our lives, especially after the global use of Internet. But as there are groups of 
people with physical and mental problems facing difficulties in web accessibillity, we are 
obligated to take some measures so that websites are accessible to anyone. In the following 
lines, there are basic guidelines that web content developer must fulfill in order that web sites 
will be fully accessible. Shortly the developer : 

• Should provide equivalent alternatives to auditory and visual content 
• Must not rely on color alone 
• Has to make proper use of style sheets 
• Is obligated to point out which is the natural language 
• Must creeate tables that transform gracefully 
• Should ensure that pages work normally under any –new or old- tecknology 
• Has to be positive that the user has control over time-sensitive content changes 
• Has to use interim solutions 
• Is obligated to provide orientation information and clear navigation mechanisms 
• Must make sure that contents are clear and simple 

After all these have been done, it is very important to evaluate the newely – born web 
site. This can be done either with the use of automated mechanisms or by human control. 
Finally, we must all understand that not only constructing accessible web sites does not 
increase the cost, but also that everyone is benefited, especially those whose job concern 
electronic commerce. 
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1. Εισαγωγή – Παρουσίαση προβλήµατος 
 
Τα τελευταία χρόνια η εξάπλωση της πληροφορικής είναι τόσο ραγδαία , όσο 

ελάχιστοι θα µπορούσαν να προβλέψουν. Η επιστήµη των ηλεκτρονικών υπολογιστών έχει 
σηµειώσει τέτοια αλµατώδη πρόοδο ώστε, αν και σχετικά καινούρια, έχει γίνει απαραίτητη 
στην καθηµερινότητα όλων. Μεγάλη ανέλιξη την τελευταία περίπου 15ετία παρουσιάζουν τα 
δίκτυα και συγκεκριµένα το µεγαλύτερο εξ αυτών (Internet). Πλέον έχει γίνει ένας χώρος 
ανταλλαγής πληροφοριών, απόψεων, αγοράς αντικείµένων κ.α. Αυτός ακριβώς είναι και ο 
λόγος που είναι αναγκαία η πρόσβαση οποιουδήποτε σε αυτό. Στις µέρες µας η πλειοψηφία 
των ιστοσελίδων δεν είναι προσβάσιµες στην ανάπηρη κοινότητα ή σε όσους χρησιµοποιούν 
ξεπερασµένο λογισµικό.  

Για όσους δεν είναι οικείοι µε θέµατα προσβασιµότητας που σχετίζονται µε τη 
σχεδίαση σελίδων στο διαδίκτυο , πρέπει να αναλογιστούν ότι πολλοί χρήστες πιθανόν να 
λειτουργούν σε πλαίσια πολύ διαφορετικά από τα δικά σας. Για παράδειγµα :  

 Πιθανόν να µην έχουν τη δυνατότητα να δουν ,να ακούσουν, να κινηθούν, να 
επεξεργαστούν  µερικές πληροφορίες εύκολα ή και καθόλου. 
 Μπορεί να αντιµετωπίζουν δυσκολίες στο να διαβάσουν ή να κατανοήσουν κείµενο 
 Μπορεί να µην έχουν τη δυνατότητα χρήσης πληκτρολογίου ή ποντικιού 
 Πιθανόν να έχουν µια οθόνη µόνο για κείµενο, ή µια µικρή οθόνη ή ακόµα και µια 
πολύ αργή σύνδεση στο Internet 
 Μπορεί να µην µιλούν ή να κατανοούν τη γλώσσα στην οποία είναι γραµµένα τα 
κείµενα 
 Πιθανόν να χρησιµοποιούν διαφορετικό λογισµικό όπως πχ συνθετές φωνής κ.α. 

 Όσοι αναπτύσσουν περιεχόµενα ιστοσελίδων θα πρέπει κατά τη διάρκεια της 
σχεδίασης να λαµβάνουν υπόψιν όλες αυτές τις διαφορετικές παραµέτρους. Ενώ όµως 
υπάρχουν διαφορετικές καταστάσεις υπό σκέψη, κάθε επιλογή για σχεδίαση προσβάσιµης 
σελίδας γενικά καλύπτει πολλές οµάδες ατόµων µε ποικίλες ειδικές ανάγκες. Για παράδειγµα, 
η χρήση φύλλων ύφους (style sheets) για τον έλεγχο πχ του ύφους γραµµατοσειράς, δίνει 
στους συντάκτες HTML µεγαλύτερο έλεγχο στις ιστοσελίδες τους. Αυτό τους επιτρέπει όχι 
µόνο να τις καταστήσουν προσιτές σε ανθρώπους µε χαµηλή όραση αλλά και µε τη διανοµή 
των φύλλων ύφους µπορούν να µειώσουν το χρόνο «κατεβάσµατος» για όλους τους χρήστες. 
 Αυτές οι οδηγίες διαπραγµατεύονται θέµατα πρόσβασης και δίνουν λύσεις για 
σχεδίαση προσιτών σελίδων. Εξετάζουν κάποια τυπικά σενάρια που µπορεί να θέσουν 
προβλήµατα για χρήστες µε συγκεκριµένες δυνατότητες. Για παράδειγµα η πρώτη οδηγία 
εξηγεί πως οι δηµιουργοί ιστοσελίδων µπορούν να κάνουν τις εικόνες προσβάσιµες για 
χρήστες που πιθανόν να µην µπορούν να δουν τις εικόνες ή άλλους που µπορεί να 
χρησιµοποιούν ξεφυλλιστές (browsers) µόνο για κείµενο ή ακόµα και για χρήστες που έχουν 
κλείσει την υποστήριξη εικόνων (πχ λόγω µιας πολύ αργής σύνδεσης). Αυτές οι οδηγίες δεν 
προτείνουν να αποφεύγονται οι εικόνες για να γίνουν τα site πιο προσιτά. Αντιθέτως εξηγούν 
ότι µε το να παρέχουν ένα αντίστοιχο κείµενο µπορούν να κάνουν τις εικόνες προσβάσιµες. 
Παρακάτω εξηγούµε πως αντί για µια εικόνα µπορούµε να δώσουµε το αντίστοιχο κείµενο. 
Το κείµενο µπορεί να παρουσιαστεί στο χρήστη σαν σύνθεση ήχου, και σαν οπτική 
παρουσίαση. Ο καθένας από αυτούς τους µηχανισµούς χρησιµοποιεί µια διαφορετική 
αίσθηση – την ακοή για σύνθεση λόγου, την αφή για braille µορφή παρουσίασης και την 
όραση για την οπτική παρουσίαση. Με αυτόν τον τρόπο η πληροφορία είναι προσιτή σε 
οµάδες ανθρώπων µε ποικιλία αδυναµιών στις αισθήσεις.   

Για να είναι χρήσιµο, το κείµενο πρέπει να έχει την ίδια λειτουργία και σκοπό µε την 
εικόνα. Για παράδειγµα σκεφτείτε ένα εναλλακτικό κείµενο για µια εικόνα της γης όπως αυτή 
φαίνεται από το διάστηµα. Αν ο σκοπός της εικόνας είναι κυρίως διακοσµητικός τότε το 
κείµενο «Φωτογραφία της γης από το διάστηµα» θα εκπληρώσει την επιθυµητή λειτουργία. 
Αν όµως ο σκοπός της φωτογραφίας είναι να παρουσιάσει πληροφορίες σχετικά µε την 
παγκόσµια γεωγραφία, τότε το αντίστοιχο κείµενο θα πρέπει να έχει αυτές τις πληροφορίες. 
Συνεπώς ένα κείµενο θεωρείται αντίστοιχο φωτογραφίας µόνο όταν για ανθρώπους µε ειδικές 
ανάγκες έχει την ίδια λειτουργία µε αυτήν της φωτογραφίας για όλους τους υπόλοιπους 
χρήστες. 
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 Πρέπει να σηµειώσουµε ότι εκτός από το όφελος για χρήστες µε αδυναµίες , η χρήση 
εναλλακτικών κειµένων βοηθά όλους τους χρήστες να βρίσκουν τις ιστοσελίδες ευκολότερα, 
καθώς οι µηχανές αναζήτησης θα χρησιµοποιήσουν το κείµενο όταν κατηγοριοποιούν τις 
σελίδες. 
 

Η πλήρης προσβασιµότητα είναι προς όφελος όλων 
  
 Στο κυρίως µέρος της εργασίας παρατίθεται µια σειρά από έντεκα οδηγίες προς 
όσους αναπτύσσουν περιεχόµενο σελίδων Internet. Αν ακολουθηθούν, οι υπό δηµιουργία 
δικτυακοί τόποι θα πληρούν πολύ µεγάλο αριθµό προϋποθέσεων πρόσβασης από µέλη της 
ανάπηρης κοινότητας.  
 

1.1 Ο τρόπος µε τον οποίο είναι οργανωµένες οι οδηγίες 
 
Οι οδηγίες που ακολουθούν στη σελίδα … είναι οργανωµένες µε τον εξής τρόπο:  

o Αριθµός και τίτλος 
o Ο λόγος ύπαρξης της οδηγίας 
o Το σκεπτικό πίσω από την οδηγία (το προηγούµενο στοιχείο διευρυµένο) 
o Ορισµένα σηµεία ελέγχου (checkpoints), διευκρινήσεις και βαθµός προτεραιότητας 

για το καθένα. 
 

1.2 Βαθµοί προτεραιότητας 
 
Κάθε σηµείο ελέγχου έχει ένα βαθµό προτεραιότητας, βασισµένο στην επίδραση που  

έχει η υλοποίησή του στην προσβασιµότητα του Web Site : 
 1η προτεραιότητα : Ο δηµιουργός ιστοσελίδων πρέπει να ικανοποιήσει αυτό το 
checkpoint. Αν όχι, πολλές οµάδες πληθυσµού θα είναι παντελώς αδύνατο να αποκτήσουν 
πληροφορίες από την εν λόγω σελίδα. Η υλοποίηση αυτών των σηµείων ελέγχου είναι βασική 
προϋπόθεση για πολλές κοινότητες ανθρώπων ώστε να µπορούν να χρησιµοποιήσουν πηγές 
από το Web. 
 2η προτεραιότητα : Ο προγραµµατιστής καλό θα ήταν να πραγµατοποιήσει αυτό το 
σηµείο ελέγχου. Σε αντίθετη περίπτωση, ακόµα περισσότερες οµάδες ανθρώπων µε 
ανικανότητες θα αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση σε πληροφορίες από το 
συγκεκριµένο site.Η ικανοποίηση αυτών των checkpoint θα αφαιρέσει πολλές δυσκολίες από 
την πρόσβαση στο Internet. 
 3η προτεραιότητα : Ο υπεύθυνος δηµιουργίας Web Site έχει την ευχέρεια να 
ικανοποιήσει αυτό το σηµείο ελέγχου. Αν δεν το κάνει, -σχετικά- λίγες οµάδες ανθρώπων θα 
έχουν δυσκολίες στην πρόσβαση. Αν όµως υλοποιηθούν και αυτά τα checkpoint, τότε η 
ιστοσελίδα θα είναι σχεδόν πλήρως προσβάσιµη. 
 Ορισµένα σηµεία ελέγχου έχουν βαθµό προτεραιότητας που αλλάζει υπό ορισµένες 
συνθήκες. 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ INTERNET 
 
Οδηγία 1 : Παραχωρήστε αντίστοιχο εναλλακτικό κείµενο για κάθε ηχητικό ή οπτικό 

περιεχόµενο 
 
 Παραχωρήστε κείµενο που, όταν παρουσιαστεί στο χρήστη, θα µεταφέρει 
ουσιαστικά τον ίδιο σκοπό ή περιεχόµενο µε το ηχητικό ή οπτικό περιεχόµενο.  
 
 Μολονότι πολλοί άνθρωποι δεν µπορούν να χρησιµοποιήσουν άµεσα εικόνες, βίντεο, 
ήχους, applets κ.ά. µπορεί να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση ιστοσελίδων που 
περιέχουν πληροφορίες αντίστοιχες µε αυτές που δίνονται ηχητικά ή οπτικά, αλλά σε 
εναλλακτική µορφή. Οι αντίστοιχες πληροφορίες πρέπει να εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό µε 
αυτές που υποκαθιστούν. Συνεπώς, το εναλλακτικό κείµενο που θα υποκαθιστά ένα βέλος το 
οποίο θα οδηγεί στον πίνακα περιεχοµένων, θα πρέπει να αναφέρει: «Πηγαίνετε στον πίνακα 
περιεχοµένων ». Σε ορισµένες περιπτώσεις ένα αντίστοιχο κείµενο θα πρέπει να περιγράφει 
την εµφάνιση οπτικών πληροφοριών (πχ για σύνθετους πίνακες, billboards, διαγράµµατα) ή 
τον ήχο πιθανού ηχητικού µηνύµατος (πχ για ηχητικά παραδείγµατα που χρησιµοποιούνται 
στον τοµέα της εκπαίδευσης).  
 Αυτή η οδηγία δίνει έµφαση στη σηµασία που έχει η παροχή - παρουσίαση 
εναλλακτικών κειµένων για µη τυπωµένο περιεχόµενο (non – text content), όπως εικόνες, 
ήχοι ή βίντεο. Η δύναµη και σηµασία των εναλλακτικών κειµένων βρίσκεται στην ικανότητά 
τους να παρουσιάζονται µε τρόπους που είναι προσβάσιµοι σε ανθρώπους µε διαφορετικές 
αναπηρίες, οι οποίοι χρησιµοποιούν ποικίλα προγράµµατα ή συσκευές. Το κείµενο µπορεί να 
διαβαστεί άµεσα από συνθετές ήχου ή από βοηθητικά συστήµατα ανάγνωσης για ανθρώπους 
µε προβλήµατα στην όραση (braille γραφή – βλ. γλωσσάρι “braille displays”) και υπάρχει η 
δυνατότητα να παρουσιαστεί οπτικά (σε ποικιλία µεγεθών) ή σε χαρτί. Η σύνθεση ήχου από 
κείµενο είναι πολύ σηµαντική για συνανθρώπους µας που είναι τυφλοί ή για πολλούς που 
αντιµετωπίζουν προβλήµατα στην ανάγνωση, οι οποίοι συχνά έχουν δυσκολίες στη µάθηση.  
 Επίσης, η παροχή εικόνων ήχου ή video αντί για κείµενο είναι ευεργετική για 
ορισµένους χρήστες, ειδικά τους αναλφάβητους, ή όσους αντιµετωπίζουν προβλήµατα στο 
διάβασµα. Στις οπτικές παρουσιάσεις ή τα video είναι πιθανόν η οπτική κίνηση (πχ γλώσσα 
σώµατος) ή άλλες οπτικές πληροφορίες, να µη συνοδεύονται από επαρκή ηχητικά 
συµπληρώµατα ούτως ώστε να µεταφέρουν πλήρως την ουσία του κειµένου. Αν δεν 
παρέχονται οι ηχητικές περιγραφές της πληροφορίας, τότε άτοµα που δεν µπορούν να δουν 
το οπτικό περιεχόµενο, δε θα έχουν τη δυνατότητα να το αντιληφθούν επαρκώς. 
 
 Σηµεία Ελέγχου (Checkpoints) :  

o 1.1 ∆ώστε ανεξάρτητο κείµενο συνδέσµων για κάθε ενεργή περιοχή µιας server – 
side παρουσίασης (1η προτεραιότητα) 

o 1.2 Μέχρι όλοι οι browsers να έχουν τη δυνατότητα αυτόµατα να διαβάσουν δυνατά 
το εναλλακτικό κείµενο µιας οπτικής παρουσίασης, παραχωρήστε µια ηχητική 
περιγραφή των βασικών σηµείων µιας ηχητικής παρουσίασης, ή µιας παρουσίασης 
πολυµέσων (η προτεραιότητα) 

o 1.3 Σε µια παρουσίαση πολυµέσων που βασίζεται και στο χρόνο (πχ ταινία), 
συγχρονίστε τις εναλλακτικές µορφές ήχου και εικόνας µεταξύ τους (υπότιτλους – 
σύνθεση κειµένου για ηχητική περιγραφή) (1η προτεραιότητα) 

 
Οδηγία 2 : Μη βασίζεστε αποκλειστικά στα χρώµατα 

 
 Βεβαιωθείτε ότι το κείµενο και τα γραφικά είναι κατανοητά όταν κάποιος τα 
βλέπει χωρίς χρώµα. 
 
 Αν χρησιµοποιείτε µόνο το χρώµα για τη µεταφορά πληροφοριών, όσοι δεν µπορούν 
να ξεχωρίσουν τα χρώµατα µεταξύ τους, όσοι χρησιµοποιούν ασπρόµαυρες συσκευές 
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(οθόνες) ή µη οπτικούς browsers, δε θα είναι δυνατό να δεχθούν αυτές τις πληροφορίες. Όταν 
τα χρώµατα στο προσκήνιο και το παρασκήνιο (foreground / background) είναι πολύ κοντά 
στην ίδια απόχρωση µπορεί να µην παρέχουν την απαραίτητη αντίθεση σε περιπτώσεις που η 
παρουσίαση γίνεται από µονόχρωµες οθόνες, ή γίνεται σε ανθρώπους µε διάφορες δυσκολίες 
στην αντίληψη των χρωµάτων. 
  
 Σηµεία Ελέγχου : 

o 2.1 Βεβαιωθείτε ότι όλες οι πληροφορίες που µεταφέρονται µε χρώµα, είναι 
διαθέσιµες ακόµα και όταν αυτό είναι απενεργοποιηµένο (1η προτεραιότητα) 

o 2.2 Βεβαιωθείτε ότι οι συνδυασµοί χρωµάτων στο προσκήνιο και το παρασκήνιο 
δηµιουργούν την απαραίτητη αντίθεση, έτσι ώστε να µη δηµιουργούν πρόβληµα σε 
όσους έχουν δυσκολίες στην αντίληψη χρωµάτων ή χρησιµοποιούν ασπρόµαυρους 
δέκτες (2η προτεραιότητα για τις εικόνες – 3η για το κείµενο). 

 
Οδηγία 3 : Χρησιµοποιήστε σωστά κώδικα markup και φύλλα ύφους (style 

sheets) 
  
 Εξοπλίστε το κείµενό σας µε τα κατάλληλα δοµικά συστατικά. Ελέγχετε την 
παρουσίαση µε φύλλα ύφους, παρά µε χρήση συστατικών παρουσίασης και ειδικών 
πληροφοριών για την παρουσίαση (attributes) 
 
 Η λανθασµένη χρήση κώδικα markup –όχι µε ακριβή σκοπό- δυσκολεύει την 
προσβασιµότητα. Η µη απαραίτητη εφαρµογή του (για δηµιουργία εφέ) δυσκολεύει µερικούς 
χρήστες µε ειδικά προγράµµατα να κατανοήσουν την οργάνωση της σελίδας και να 
πλοηγηθούν σε αυτήν. Ο ίδιος λόγος δηµιουργεί προβλήµατα όχι µόνο στην κατανόηση της 
οργάνωσης αλλά και του ίδιου του περιεχοµένου, καθιστώντας το δικτυακό τόπο µη προσιτό. 
 Οι δηµιουργοί ιστοσελίδων µπορεί να δοκιµάσουν να χρησιµοποιήσουν µορφές που 
πετυχαίνουν το επιθυµητό αποτέλεσµα σε παλαιότερους browsers. Πρέπει όµως να 
γνωρίζουν ότι αυτές οι τακτικές δηµιουργούν προβλήµατα προσβασιµότητας και συνεπώς 
πρέπει να αναρωτηθούν αν αυτά τα επιθυµητά αποτελέσµατα είναι τόσο σηµαντικά ώστε να 
ρισκάροουν την προσβασιµότητα σε ολόκληρη τη σελίδα για ορισµένους χρήστες. 
 Από την άλλη µεριά όµως οι κατασκευαστές ιστοσελίδων δεν πρέπει να θυσιάζουν 
τον κώδικα όταν αυτός είναι απολύτως απαραίτητος επειδή µεµονωµένοι browsers δεν τον 
υποστηρίζουν. 
 

Σηµεία Ελέγχου : 
o 3.1 Όταν υπάρχει κατάλληλος κώδικας markup, χρησιµοποιήστε αυτόν, παρά 

εικόνες για τη µεταφορά δεδοµένων (2η προτεραιότητα) 
Για παράδειγµα, χρησιµοποιείστε κώδικα MathML για την παράσταση 

µαθηµατικών συναρτήσεων και φύλλα ύφους για την οργάνωση του κειµένου και 
τον έλεγχο της παρουσίασης. Επίσης αποφύγετε τη χρήση εικόνων για να 
παραστήσετε κείµενο. Αντιθέτως χρησιµοποιήστε κείµενο και style sheets.(2η 
προτεραιότητα) 

o 3.2 Χρησιµοποιήστε φύλλα ύφους για τη µορφή και τον έλεγχο της παρουσίασης. 
(2η προτεραιότητα) 
Για παράδειγµα, για τον έλεγχο της µορφής της γραµµατοσειράς , 
χρησιµοποιήστε την επιλογή «γραµµατοσειρά» του CSS και όχι το στοιχείο 
«γραµµατοσειρά» του HTML. 

o 3.3 Χρησιµοποιήστε σχετικές και όχι απόλυτες µονάδες για την περιγραφή 
αξιών. Αν επιβάλλεται χρήση απόλυτων µονάδων , βεβαιωθείτε ότι ισχύουν 
ανεξαρτήτως τυχών µεταβολών (2η προτεραιότητα) 

o 3.3 Κάντε χρήση – πάντα µε ακρίβεια – στοιχείων header για τη µεταφορά 
πληροφοριών (2η προτεραιότητα) 
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Για παράδειγµα, στην HTML , χρησιµοποιήστε τον όρο «Η2» για να δηλώσετε 
υποσελίδα του «Η1». Μη χρησιµοποιείτε στοιχεία header για τη δηµιουργία εφέ 
µε τις γραµµατοσειρές. 

 
Οδηγία 4 : Ξεκαθαρίστε τη χρησιµοποίηση της φυσικής γλώσσας 
 
 Χρησιµοποιήστε κώδικά markup που βοηθάει την προφορά ή τη µετάφραση 
συντετµηµένου κειµένου. 
 
 Όταν οι προγραµµατιστές που αναπτύσσουν περιεχόµενο ιστοσελίδων, υπερτονίζουν 
τις αλλαγές στη φυσική γλώσσα ενός κειµένου, οι συνθετές φωνής και οι συσκευές γραφής 
σε κουκίδες (braille) µπορούν αυτόµατα να προσαρµοστούν στη νέα γλώσσα, κάνοντας το 
κείµενο πιο προσβάσιµο σε ποικιλόγλωσσους χρήστες. Οι προγραµµατιστές πρέπει να 
αναγνωρίσουν την κυρίαρχη φυσική γλώσσα ενός κειµένου. Επιπροσθέτως όµως, πρέπει να 
παρέχουν επεκτάσεις µε συντµήσεις και ακρωνύµια.  

Εκτός από τη βοήθεια στους browsers και τις βοηθητικές τεχνολογίες, ο αυστηρός 
καθορισµός της φυσικής γλώσσας ενός site, επιτρέπει στις µηχανές αναζήτησης να βρίσκουν 
πιο εύκολα λέξεις-κλειδιά και να αναγνωρίζουν κείµενα σε µια επιθυµητή γλώσσα. Αυτός ο 
καθορισµός, επίσης, βοηθάει στην αναγνωσιµότητα των ιστοσελίδων για όλους τους 
ανθρώπους , συµπεριλαµβανοµένων και αυτών µε δυσκολίες στη µάθηση. 

Όταν οι συντοµογραφίες και οι τυχόν παρεκκλίσεις από τη φυσική γλώσσα δεν 
προσδιορίζονται επαρκώς, είναι πολύ πιθανό οι ιστοσελίδες να είναι ακατανόητες σε 
βοηθητικό hardware ή software, όπως φερ΄ειπείν οι συνθετές φωνής. 

 
Σηµεία Ελέγχου: 

o 4.1 Προσδιορίστε καθαρά τις όποιες αλλαγές στη φυσική γλώσσα ενός κειµένου και 
τις οποιεσδήποτε διαφοροποιήσεις στα ηχητικά ή οπτικά µέσα που αποδίδουν ένα 
κείµενο, (πχ συντοµογραφίες). (1η προτεραιότητα) 

o 4.2 Προσδιορίστε την πλήρη µορφή κάθε συντοµογραφίας σε ένα κείµενο , την 
πρώτη φορά που συναντάται. Η παροχή της πλήρους µορφής µιας συντοµογραφίας 
στο κύριο σώµα του κειµένου βοηθά επίσης και στον τοµέα της χρηστικότητας για 
όλους τους χρήστες. (3η προτεραιότητα) 

o 4.3 Ξεκαθαρίστε τη βασική γλώσσα ενός site, καθώς και το σύνολο των 
µεταφράσεων που είναι διαθέσιµες για κάθε κείµενο ξεχωριστά. Με αυτόν τον τρόπο 
δίνεται η ευκαιρία στους χρήστες να επιλέξουν από την αρχή τα κείµενα µιας 
συγκεκριµένης γλώσσας (3η προτεραιότητα) 

 
Οδηγία 5 : ∆ηµιουργήστε πίνακες που µετατρέπονται οµοιόµορφα 
 
 Βεβαιωθείτε ότι οι πίνακες πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να 
επιτρέπουν τη µετατροπή του περιεχοµένου τους σε οποιαδήποτε µορφή από όσο το 
δυνατόν περισσότερους browsers. 
 
 Οι πίνακες πρέπει να χρησιµοποιούνται για να αποδίδουν αµιγείς πληροφορίες 
(tabular information). Πρέπει να είναι δηλαδή πίνακες δεδοµένων. Οι προγραµµατιστές 
πρέπει να αποφεύγουν να τους χρησιµοποιούν σαν µορφές δοµής για την παρουσίαση 
ολόκληρων σελίδων. Τέοιου είδους πίνακες δηµιουργούν ιδιαίτερα προβλήµατα σε χρήστες 
που βοηθούνται από αναγνώστες οθόνης (screen readers).  
 Ορισµένοι browsers επιτρέπουν στους χρήστες να πλοηγούνται στα διάφορα κελιά 
ενός πίνακα και να έχουν πρόσβαση µε αυτόν τον τρόπο στα περιεχόµενά τους. Αν όµως το 
όριο του κελιού όπως επίσης και το περιεχόµενό του δεν είναι καθορισµένα προσεκτικά, 
αυτοί οι browsers δε θα το αποδώσουν µε ακρίβεια. 
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 Η εφαρµογή των επόµενων σηµείων ελέγχου θα ωφελήσει ανθρώπους που έχουν 
πρόσβαση σε πίνακες µέσω ηχητικών εφαρµογών (πχ screen readers), ή όσους έχουν 
πρόσβαση σε πίνακα κοµµάτι-κοµµάτι.  
 
 Σηµεία Ελέγχου : 

o 5.1 Για έναν πίνακα περιεχοµένων, προσδιορίστε επακριβώς όχι µόνο τις διαστάσεις 
του, αλλά και το µήκος-πλάτος των γραµµών και των στηλών (1η προτεραιότητα) 

o 5.2 Μη χρησιµοποιείτε πίνακες για την παρουσίαση ολόκληρων σελίδων εκτός και 
αν αυτοί µπορούν να διαβαστούν από πληθώρα browsers. Σε αντίθετη περίπτωση, 
καθορίστε την ανάγνωση του πίνακα ανά γραµµή (2η προτεραιότητα) 

o 5.3 Αν κάποιοι πίνακες χρησιµοποιούνται για παρουσίαση σελίδας, µη 
χρησιµοποιείται δοµικό κώδικα markup για την προβολή οπτικών δεδοµένων (2η 
προτεραιότητα). 

o 5.4 Παρέχετε πάντα περιλήψεις για τους πίνακες. Με αυτόν τον τρόπο αν για 
οποιοδήποτε λόγο κάποιος πίνακας δεν είναι αναγνώσιµος από έναν browser, να είναι 
διαθέσιµη η περίληψη που θα είναι εύκολα προσβάσιµη (3η προτεραιότητα). 

 
Οδηγία 6 : Βεβαιωθείτε ότι οι ιστοσελίδες λειτουργούν αποτελεσµατικά για 
οποιαδήποτε έκδοση λογισµικού. 
 
 Σιγουρευτείτε ότι οι υπό δηµιουργία ιστοσελίδες θα είναι προσβάσιµες ακόµα 
και όταν πιο σύγχρονες τεχνολογίες δεν υποστηρίζονται από το χρησιµοποιούµενο 
σύστηµα. 
 
 Αν και οι προγραµµατιστές ενθαρρύνονται να χρησιµοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, 
οι οποίες λύνουν προβλήµατα που προκύπτουν από τις παλαιότερες, θα πρέπει να καθιστούν 
τις σελίδες τους προσβάσιµες και σε χρήστες που έχουν στη διάθεσή τους µόνο µη-σύγχρονο 
λογισµικό. Είναι αναγκαίο δηλαδή οι ιστοσελίδες να είναι και αντιστρόφως προσβάσιµες 
(backward compatible)  
 
 Σηµεία  Ελέγχου :  

o 6.1 Οργανώστε τα κείµενα µε τέτοιο τρόπο ώστε να µπορούν να διαβαστούν ακόµα 
και χωρίς φύλλα ύφους. Αν τα κείµενα είναι οργανωµένα έτσι, θα είναι προσιτά 
ακόµα και όταν τα style sheets δεν υποστηρίζονται ή έχουν απενεργοποιηθεί. (1η 
προτεραιότητα) 

o 6.2 Βεβαιωθείτε ότι τα εναλλακτικά κείµενα που έχουν δυνητικό περιεχόµενο (το 
οποίο συχνά υπόκειται σε αλλαγές) είναι ενηµερωµένα όχι µόνο όταν αλλάζει το 
περιεχόµενο, αλλά και όταν διαφοροποιείται ο τρόπος πρόσβασης. (1η 
προτεραιότητα) 

o 6.3 Σιγουρευτείτε ότι οι σελίδες είναι χρηστικές όταν applets ή άλλα αντικείµενα 
προγραµµατισµού έχουν απενεργοποιηθεί ή δεν υποστηρίζονται. Αποφύγετε δηλαδή 
να βασίσετε τη χρηστικότητα της σελίδας σε εφαρµογές που πιθανόν για ορισµένους 
να είναι απρόσιτες. Αυτό θα το επιτύχετε µε την παροχή εναλλακτικού κειµένου για 
αυτές τις εφαρµογές σε µορφή εύκολα προσβάσιµη υπό οποιαδήποτε έκδοση 
λογισµικού (1η προτεραιότητα) 

o 6.4 Για σύνολα οδηγιών που ελέγχουν µία µόνο λειτουργία (scripts) αλλά και 
ενσωµατωµένα προγράµµατα (applets), βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν και µπορούν να 
ενεργοποιηθούν από οποιαδήποτε συσκευή (2η προτεραιότητα) 

Σηµείωση: Πρόσβαση ανεξαρτήτως χρησιµοποιούµενης συσκευής (device independent 
access), σηµαίνει ότι ο χρήστης µπορεί να αλληλεπιδρά µε το περιεχόµενο των ιστοσελίδων 
χωρίς να υπάρχει προβληµατισµός ως προς τις συσκευές που τον βοηθούν (ποντίκι, 
πληκτρολόγιο ή κάποια άλλη). Αν για παράδειγµα ο έλεγχος του περιεχοµένου γίνεται µόνο 
µε το ποντίκι, κάποιος στον οποίο είναι αδύνατη η χρησιµοποίηση του ποντικιού, δε θα έχει 
τη δυνατότητα χρησιµοποίησης ιστοσελίδας.  
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 Το πιο σηµαντικό βήµα για την αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος είναι η παροχή 
δυνατότητας πρόσβασης στους ιδιαίτερης σηµασίας συνδέσµους, µέσω συντοµεύσεων από το 
πληκτρολόγιο. 
 Αν παρ’ όλα αυτά δεν µπορείτε να κάνετε την –ήδη δηµιουργηµένη σελίδα- 
προσβάσιµη, παραχωρήστε ένα σύνδεσµο (link) που θα οδηγεί σε ένα διαφορετικό δικτυακό 
τόπο, δηµιουργηµένο µε τέτοια δοµή, που το περιεχόµενο της αρχικής σελίδας θα 
παρουσιάζεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι πλήρως προσβάσιµο. 
 Οι δηµιουργοί σελίδων Internet θα πρέπει να καταφεύγουν σε εναλλακτικές σελίδες 
µόνο ως τελευταία επιλογή. Αυτό επειδή οι εναλλακτικές σελίδες ενηµερώνονται λιγότερο 
συχνά από τις «αυθεντικές», µε κατάληξη να έχουν ξεπερασµένο περιεχόµενο. Ως εκ τούτου, 
µια σελίδα µε ξεπερασµένο περιεχόµενο είναι το ίδιο άχρηστη µε µία που δεν είναι 
προσβάσιµη. 
 
Οδηγία 7 : Βεβαιωθείτε ότι ο χρήστης έχει τον έλεγχο σε χρονικές αλλαγές του 
περιεχοµένου 
 
 Όταν δηµιουργείτε µια σελίδα, δώστε την ευκαιρία στο χρήστη να σταµατά ή να 
καθυστερεί είτε κινούµενο κείµενο είτε αντικείµενα µε αυτόµατη ενηµέρωση (auto 
updating objects). 
 
 Ορισµένοι άνθρωποι µε αδυναµίες στην όραση ή την αντίληψη, αδυνατούν να 
διαβάσουν γρήγορα κινούµενο κείµενο ή πολλές φορές δεν έχουν εξ ολοκλήρου αυτήν τη 
δυνατότητα. Επίσης, η αναίτια πολλές φορές κίνηση µπορεί να δηµιουργήσει τέτοια σύγχυση 
που θα είναι αδύνατο για άτοµα µε προβλήµατα αντίληψης να κατανοήσουν την υπόλοιπη 
σελίδα. Οι ψηφιακοί αναγνώστες κειµένων (screen readers) δεν έχουν τη δυνατότητα να 
διαβάσουν κινούµενο κείµενο. Ακόµα, χρήστες µε φυσικές δυσκολίες, είναι πιθανόν να µην 
µπορούν να κινηθούν γρήγορα ή µε απόλυτη ακρίβεια ώστε να δρουν παράλληλα µε τα 
κινούµενα κείµενα.  
 Σηµείωση : Τα ακόλουθα σηµεία ελέγχου δίνουν οδηγίες στους προγραµµατιστές ως 
το σηµείο που οι user agents παρέχουν επαρκείς µηχανισµούς ελέγχου των κινούµενων 
χαρακτηριστικών. 
  
 Σηµεία Ελέγχου : 

o 7.1 Αν οι browsers δεν επιτρέπουν τον έλεγχο του «τρεµοπαιξίµατος» (flickering), 
αποφύγετε τη δηµιουργία ιστοσελίδων µε περιεχόµενο που τρεµοπαίζει. (1η 
προτεραιότητα) 

o 7.2 Όσο οι browsers δε δίνουν το δικαίωµα στους χρήστες να ελέγχουν το blinking 
του περιεχοµένου, µη δηµιουργείτε δικτυακούς τόπους µε τέτοιου είδους 
περιεχόµενο. (2η προτεραιότητα) 

o 7.3 Ως τη στιγµή που το χρησιµοποιούµενο λογισµικό (user agents–browsers) 
αποτρέπει τους χρήστες από το να παγώνουν το περιεχόµενο, µην εµπεριέχετε 
περιεχόµενο που να κινείται. (2η προτεραιότητα) 

Όταν στις ιστοσελίδες υπάρχει τέτοιου είδους περιεχόµενο, εισάγετε ένα applet, 
η εφαρµογή του οποίου θα επιτρέπει στο χρήστη το «πάγωµα» των ιστοσελίδων. 
o 7.4 Υπό την προϋπόθεση ότι οι browsers δεν µπορούν να σταµατήσουν την αυτόµατη 

ενηµέρωση (auto-refresh), θα δηµιουργούσε προβλήµατα πρόσβασης η συχνή 
ανανέωση περιεχοµένου. (2η προτεραιότητα) 
Σηµείωση : Ο τρόπος λύσης του σηµείου ελέγχου 7.3 µπορεί υπό προϋποθέσεις να 
χρησιµοποιηθεί και στα υπόλοιπα. Μπορεί δηλαδή να συµβεί µόνο όταν υπάρχουν 
εφαρµογές που θα επιτρέπουν τη λύση των δηµιουργηµένων προβληµάτων. 
 
 
 
 
 



 13

 
Οδηγία 8 : Χρησιµοποιήστε εσωτερικές λύσεις για αντιµετώπιση τυχόν 
προβληµάτων 
 
 Χρησιµοποιήστε εσωτερικές λύσεις για προσβασιµότητα, έτσι ώστε βοηθητικές 
τεχνολογίες και παλαιότεροι browsers να λειτουργούν χωρίς πρόβληµα.  
 
 Για παράδειγµα, browsers παλαιότερης τεχνολογίας δεν έχουν τη δυνατότητα 
πλοήγησης σε ορισµένες –σύγχρονα κατασκευασµένες – περιοχές ιστοσελίδων. Παλαιότεροι 
αναγνώστες οθόνης, διαβάζουν λίστες από συνεχόµενους συνδέσµους (links) σαν ένα µόνο 
σύνδεσµο. Συνεπώς σε αυτά τα συστατικά είναι σχεδόν αδύνατη η πρόσβαση µε την 
υποβοήθηση screen readers. Επίσης , η συνεχής εµφάνιση νέων παραθύρων (popping up) 
αποπροσανατολίζει τους χρήστες που δεν µπορούν να δουν ότι έχει συµβεί κάτι τέτοιο.  
 Σηµείωση : Τα επόµενα checkpoints έχουν εφαρµογή όσο οι browsers επιτρέπουν τη 
δηµιουργία των αντίστοιχων προαναφερθέντων προβληµάτων. Τα σηµεία ελέγχου 
κατηγοριοποιούνται ως «εσωτερικά», εννοώντας ότι θεωρούνται βασικά κατά τη δηµιουργία 
της ιστοσελίδας. Όµως στο µέλλον αυτά τα σηµεία ελέγχου δε θα θεωρούνται απαραίτητα 
καθώς η ανάπτυξη της τεχνολογίας θα δώσει τις αντίστοιχες λύσεις. 
 
 Σηµεία Ελέγχου :  

o 8.1 Όσο η δεδοµένη τεχνολογία δεν επιτρέπει το κλείσιµο των συνεχώς 
εµφανιζόµενων παραθύρων (popping up) , µην επιτρέπεται την εµφάνισή τους και 
µην αλλάζετε το υπάρχον ενεργό παράθυρο χωρίς να ενηµερωθεί ο χρήστης (όταν 
αντιµετωπίζει προβλήµατα όρασης) (2η προτεραιότητα) 

o 8.2 Μέχρι οι browsers να µπορέσουν να διαχωρίσουν διπλανά links, παρεµβάλλετε 
ανάµεσα σε δύο συνεχόµενους συνδέσµους έναν εκτυπώσιµο χαρακτήρα ώστε να 
καταστήσετε σαφή το διαχωρισµό (2η προτεραιότητα) 

o 8.3 Από τη στιγµή που δεν το επιτρέπει η αντίστοιχη τεχνολογία, αντικαταστήσετε το 
κείµενο εκατέρωθεν µιας εικόνας (side-by-side text) µε αντικείµενο σε συνεχή 
γραµµή ώστε να µπορούν οι αναγνώστες οθόνης να διαβάσουν χωρίς πρόβληµα το 
κείµενο (3η προτεραιότητα) 

 
Οδηγία 9 : Παραχωρήστε οδηγίες κατεύθυνσης 
 
 ∆ώστε οδηγίες πλοήγησης, ώστε να βοηθηθούν οι χρήστες στην πορεία που 
διαγράφουν µέσα σε ένα πολύπλοκο Web Site. 
 
 Κατηγοριοποίηση των στοιχείων ή οδηγίες για τη σύνδεσή τους, µπορεί να 
αποδειχθεί χρήσιµη για όλους τους χρήστες. Σύνθετες συνδέσεις περιεχοµένων της ίδιας 
σελίδας θα δηµιουργήσει πρόβληµα σε χρήστες µε προβλήµατα αντίληψης.  
 
 Σηµεία Ελέγχου :  

o 9.1 ∆ώστε τίτλο σε κάθε πακέτο αποσταλλόµενων δεδοµένων (frame) για να 
βοηθηθούν όλοι οι χρήστες ΄στην αναγνώριση και την πλοήγηση. Αυτό είναι πολύ 
σηµαντικό για όσους δεν έχουν την ευχέρεια να πλοηγούνται µε ευκολία στις 
ιστοσελίδες. Μόλις λοιπόν δουν από τον τίτλο ότι τα δεδοµένα δεν είναι αυτά που 
ψάχνουν, θα αποφύγουν τη χρήση τους. (1η προτεραιότητα) 

o 9.2 Περιγράψτε το σκοπό του κάθε frame όπως επίσης και τον τρόπο που συνδέονται 
τα διάφορα frames νοηµατικά µεταξύ τους, αν δεν είναι προφανές από τους τίτλους 
(2η προτεραιότητα) 

o 9.3 ∆ιαχωρίστε µεγάλα κείµενα πληροφοριών σε άλλα µικρότερα και πιο εύχρηστα. 
(2η προτεραιότητα). Αυτό θα ωφελήσει όχι µόνο όσους αντιµετωπίζουν φυσικές 
αναπηρίες, αλλά και αυτούς που έχουν διανοητικές δυσκολίες. 

 



 14

Οδηγία 10 : Παραχωρήστε καθαρούς µηχανισµούς πλοήγησης 
 
 ∆ώστε καθαρούς και αρµονικούς µηχανισµούς πλοήγησης –πληροφορίες 
κατεύθυνσης, µπάρες πλοήγησης, χάρτη ιστοσελίδας- για να ενισχυθεί η πιθανότητα του 
χρήστη (ανεξαρτήτως οποιουδήποτε προβλήµατος) να γνωρίζει εξαρχής αν θα µπορεί να 
βρει αυτό που ζητά στο Web Site.  
 
 Καθαροί και αρµονικοί µηχανισµοί πλοήγησης αφενός είναι σηµαντικοί σε 
ανθρώπους µε νοητικές δυσκολίες, αφετέρου όµως βοηθούν και όλους τους υπόλοιπους 
χρήστες. 
 
 Σηµεία Ελέγχου: 

o 10.1 Το κείµενο περιγραφής σκοπού του συνδέσµου πρέπει να είναι κατανοητό ώστε 
να βγαίνει νόηµα ακόµα και αν διαβάζεται µεµονωµένα (2η προτεραιότητα) 

o 10.2 ∆ώστε πληροφορίες σχετικά µε την πλήρη παρουσίαση ενός site (πχ πίνακας 
περιεχοµένων). Όταν γίνεται κάτι τέτοιο εξηγήστε εξαρχής τα διαθέσιµα µέρη για 
άτοµα µε ειδικές ανάγκες. (2η προτεραιότητα) 

o 10.3 Υπερτονίστε τις µπάρες πλοήγησης και δώστε προτεραιότητα στην πρόσβαση 
στους µηχανισµούς πλοήγησης (3η προτεραιότητα). 

o 10.4 Οµαδοποιήστε συνδέσµους µε νοηµατική σχέση µεταξύ τους (προσεκτικά και 
σύµφωνα µε το checkpoint 8.2) και παράλληλα δώστε τρόπους προσπέλασης 
ολόκληρης της οµάδας (3η προτεραιότητα) 

o 10.5 Αν δίνονται µηχανές αναζήτησης, ενεργοποιήστε διαφορετικούς τύπους 
αναζητήσεων, για διαφορετικές επιθυµίες (3η προτεραιότητα) 

o 10.6 Τοποθετήστε εύκολα αναγνώσιµες και χαρακτηριστικές πληροφορίες στην αρχή 
των παραγράφων. Αυτή η παράµετρος είναι ιδιαίτερα σηµαντική για όσους 
χρησιµοποιούν σειριακές συσκευές, όπως συνθετές ήχου, καθώς θα µπορούν να 
γνωρίζουν σχετικά γρήγορα κατά πόσο θα είναι χρήσιµο να διαβάσουν και το 
υπόλοιπο κείµενο. (3η προτεραιότητα) 

 
Οδηγία 11 : Βεβαιωθείτε ότι τα κείµενα είναι απλά και κατανοητά 
 
 Πρέπει τα κείµενα να είναι γραµµένα µε –όσο το δυνατόν- πιο απλό λεξιλόγιο 
ώστε να είναι πιο εύκολα κατανοητά. 
 
 Τα εύκολα στην ανάγνωση γραφικά καθώς και η κατανοητή γλώσσα ευνοεί όλους 
τους χρήστες. Ιδιαίτερα ευνοεί όσους αντιµετωπίζουν προβλήµατα αντίληψης, ή όσους 
δυσκολεύονται στην ανάγνωση (Παρ’ όλα  αυτά βεβαιωθείτε ότι τα γραφικά έχουν 
εναλλακτικά κείµενα για όσους δεν έχουν καθόλου όραση ή δεν τα υποστηρίζει το λογισµικό 
τους). 
 Η χρησιµοποίηση απλής και κατανοητής γλώσσας ενισχύει την αποτελεσµατικότερη 
επικοινωνία. Η χρήση απλού λεξιλογίου ευνοεί αυτούς που η µητρική τους γλώσσα είναι 
διαφορετική από αυτήν που είναι γραµµένη το κείµενο, ενώ δεν υπάρχουν διαθέσιµες 
µεταφράσεις). 
 
 Σηµεία Ελέγχου :  

o 11.1 Χρησιµοποιήστε λεξιλόγιο που ταιριάζει στη φιλοσοφία και το σκοπό της 
ιστοσελίδας. (1η προτεραιότητα) 

o 11.2 Συµπληρώστε το κείµενο µε γραφικά και ηχητικές παρουσιάσεις  που θα 
βοηθήσουν την κατανόηση της ιστοσελίδας. (3η προτεραιότητα) 

o 11.3 ∆ηµιουργήστε µία µορφή παρουσίασης που θα είναι απλή σε όλες τις σελίδες 
του Web Site. (3η προτεραιότητα) 
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
 
 Από τη στιγµή που έχετε τηρήσει ένα µεγάλο αριθµό προδιαγραφών για δηµιουργία 
site προσιτό σε ανθρώπους µε ειδικές ανάγκες, είναι αναγκαία η πιστοποίηση των 
αποτελεσµάτων. Η αξιολόγηση της προσβασιµότητας γίνεται είτε µε αυτοµατοποιηµένους 
οργανισµούς είτε µε ανθρώπινο έλεγχο. Οι αυτόµατες µέθοδοι είναι γενικά πιο γρήγορες και 
βολικές, όµως δεν µπορούν να αναγνωρίσουν όλα τα ζητήµατα προσβασιµότητας. Ο 
ανθρώπινος έλεγχος βοηθά στην επιβεβαίωση της ευκρίνειας της γλώσσας και της ευκολίας 
στην πλοήγηση.  
 Ξεκινήστε τη χρήση µεθόδων αξιολόγησης στα αρχικά στάδια της ανάπτυξης 
περιεχοµένου. Τα θέµατα προσβασιµότητας που αναγνωρίζονται πρώιµα, είναι πιο εύκολο να 
διορθωθούν  και  συνεπώς  να  αποφευχθούν.   Ακολούθως   παρατίθενται   ορισµένα  βασικά  
στάδια αξιολόγησης : 

 Ξεκινήστε µε τη χρήση ενός αυτοµατοποιηµένου µηχανισµού ελέγχου πρόσβασης. 
Σηµειώστε όµως ότι τα εργαλεία λογισµικού δε θέτουν για λύση όλα τα βασικά 
ζητήµατα προσιτότητας, όπως τη χρηστικότητα των εναλλακτικών κειµένων κτλ. 
 Ελέγξτε τη σύνταξη του περιεχοµένου, όπως επίσης και τη σωστή χρήση των φύλλων 
ύφους.(style sheets) 
 Χρησιµοποιήστε διαδοχικά browsers µε τις εξής παραµέτρους.  

I. Αναγνώριση µόνο κειµένων 
II. Αναγνώριση κειµένων – ήχου – γραφικών 

III. Μη αναγνώριση ήχου 
IV. Μη αναγνώριση γραφικών 
V. Μη αναγνώριση scripts, frames, applets και style sheets  

Κάθε φορά που θα τελειώνει η χρήση, ελέγχετε πόσο αποδοτικά αποδίδεται το 
περιεχόµενο της ιστοσελίδας. 

 Κάντε χρήση πολλών browsers, παλαιάς και νέας τεχνολογίας. 
 Αν έχετε τη δυνατότητα, χρησιµοποιήστε συσκευές όπως αναγνώστες οθόνης , ή 
ακόµα µη χρησιµοποιείτε πχ το ποντίκι και διαπιστώστε κατά πόσο το περιεχόµενο 
αποδίδεται ικανοποιητικά.  
 Βοηθηθείτε στην ανάπτυξη του περιεχοµένου από λογισµικό όπως οι ελεγκτές 
ορθογραφίας. Ένας χρήστης που υποβοηθάται από συνθετή φωνής, (speech 
synthesizer), θα έχει πρόβληµα να καταλάβει ποια λέξη διαβάζει ο συνθετής όταν 
αυτή έχει ορθογραφικό λάθος. 
 Ξαναδιαβάστε το πλήρες κείµενο και ελέγξτε το ως προς την ευκρίνεια και την 
απλότητα στο λόγο. Για ακόµα καλύτερα αποτελέσµατα, απευθυνθείτε σε ένα 
πεπειραµένο δηµιουργό software, ο οποίος θα βοηθήσει και στη χρηστικότητα του 
κειµένου, αναγνωρίζοντας πιθανά ευαίσθητα πολιτιστικά ζητήµατα που πιθανόν να 
έχουν δηµιουργηθεί λόγω λανθασµένης χρήσης λεξιλογίου.  
 Προσκαλέστε ανθρώπους µε αναπηρίες να ελέγξουν την ιστοσελίδα. Μόνο αυτοί 

µπορούν να δώσουν πολύτιµες πληροφορίες σχετικά µε προβλήµατα χρηστικότητας 
και προσβασιµότητας και τη σηµασία επίλυσής τους. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
 

 Η πλήρης προσβασιµότητα σε ιστοσελίδες για ανθρώπους µε ειδικές ανάγκες είναι 
αρχικά µία υποχρέωση όλων των υπόλοιπων ανθρώπων προς την ανάπηρη κοινότητα. Όµως 
για να φτάσουµε στο σηµείο όλες οι ιστοσελίδες να είναι πλήρως προσβάσιµες, θα πρέπει να 
κάνουµε πολλά βήµατα προόδου. 

 Οι περισσότερες σελίδες ηλεκτρονικού εµπορίου θέτουν δυσκολίες σε 
ανθρώπους µε αναπηρία. Περισσότερο από 75% των ιστοσελίδων που ελέγχθηκαν σε 
πρόσφατη έρευνα απέτυχαν στην πλήρωση των βασικών προδιαγραφών προσβασιµότητας 
που είχε θέσει το World Wide Web Consortium. Οι δικτυακοί τόποι µπορεί να είναι εύκολοι 
στην πρόσβαση για τους περισσότερους ανθρώπους , αλλά πολύ δύσκολοι ή ακόµα και 
αδύνατοι για όσους αντιµετωπίζουν φυσικές ή διανοητικές δυσκολίες. 
 Λίγα χρόνια πριν, η κυβέρνηση των ΗΠΑ θέσπισε νόµο σχετικά µε την 
προσβασιµότητα, το γνωστό νόµο 508. Ο νόµος αυτός  τονίζει τις προϋποθέσεις που 
σχετίζονται µε το λογισµικό, το υλικό τµήµα και το περιεχόµενο του Web. Το κοµµάτι που 
µας ενδιαφέρει είναι οι εντολές που πρέπει να ακολουθούνται από οποιοδήποτε γραφείο 
(δηµιουργίας ιστοσελίδων) που δέχεται κρατικές επιχορηγήσεις. Είναι όµως αβέβαιο το κατά 
πόσο αυτοί οι νόµοι ισχύουν και για άλλες ιστοσελίδες. Παγκοσµίως η προσπάθεια 
κατανόησης του σχετικού διεθνούς δικαίου γίνεται ακόµα πιο πολύπλοκη. 

Το τµήµα 508 από µόνο του δεν εγγυάται προσβασιµότητα. Είναι µια καλή αρχή µε 
πολύ καλές προθέσεις, αλλά αυτές οι οδηγίες από µόνες τους δεν κάνουν µια ιστοσελίδα 
ανοιχτή σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες. ∆υστυχώς για τους προγραµµατιστές δεν είναι 
ξεκαθαρισµένο αν οι νόµοι σχετικά µε την προσβασιµότητα ισχύουν και στο Internet. 
Προηγούµενες υποθέσεις εναντίων εταιρειών διευθετήθηκαν µε συµφωνίες εκτός 
δικαστηρίου.  
∆εν πρέπει όµως κανείς να ξεχνάει ότι οι άνθρωποι µε ειδικές ανάγκες αποτελούν ένα µεγάλο 
µέρος της αγοράς και συνεπώς η δηµιουργία προσβάσιµων σελίδων θα έχει και πρακτικά 
οφέλη για τις επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα οι άνθρωποι µε αναπηρίες, είναι συχνά κλεισµένοι 
στους δικούς τους χώρους, µην έχοντας τη δυνατότητα να πραγµατοποιήσουν τις αγορές τους 
όπως όλοι οι υπόλοιποι. Οι επιχειρήσεις µπορούν να ικανοποιήσουν αυτούς τους χρήστες 
αντιλαµβανόµενοι τον τρόπο µε τον οποίο η ιστοσελίδα τους θα πρέπει να λειτουργεί για 
ανθρώπους µε ειδικές ανάγκες. Μερικές µικρές αλλαγές µπορεί να αποτελούν µεγάλα βήµατα 
προς την προσβασιµότητα. Τέλος, πολλές εταιρείες µπορούν να δηµιουργήσουν νέες ή 
εναλλακτικές ιστοσελίδες για ανθρώπους µε ειδικές ανάγκες. Ακόµα και αν το κόστος ήταν 
µεγάλο, θα ήταν κάτι αναγκαίο όχι µόνο για το κοινωνικό πρόσωπο της επιχείρησης, αλλά 
και για οικονοµικό όφελος.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  1 
 

3.1   ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΛΥΣΕΩΝ 

 
 Στο τµήµα του κειµένου που παρουσιάστηκαν οι οδηγίες σχετικά µε τη δηµιουργία 
απολύτως προσβάσιµων Web Sites, εκτός από το σκεπτικό που εξηγούσε τη χρησιµότητα 
κάθε οδηγίας, δόθηκαν για κάθε µία ορισµένα σηµεία ελέγχου εφαρµογής. 
 Παρακάτω παραθέτουµε συνοπτικά –σε πίνακα- το σύνολο των σηµείων ελέγχου µε 
αύξουσα σειρά βαθµού προτεραιότητας (1-2-3). Αυτό έχει ως σκοπό ο αναγνώστης να έχει τη 
δυνατότητα εύρεσης αυτόµατα των καλύτερων προτεινόµενων λύσεων, καθώς η σύγκριση 
έχει ήδη γίνει µε την απονοµή βαθµών προτεραιότητας. 
 Ο πίνακας διαβάζεται ως εξής : στη δεύτερη στήλη υπάρχει ο αριθµός του σηµείου 
ελέγχου, στην τρίτη ο τίτλος της οδηγίας στην οποία συµπεριλαµβάνεται και στην τελευταία 
δίνεται ο απονεµηθείς βαθµός προτεραιότητας .   
 

Α/Α Σηµείο 
Ελέγχου Τίτλος Οδηγίας Βαθµός 

Προτεραιότητας 

01 1.1 Παραχωρήστε αντίστοιχο εναλλακτικό κείµενο 
για ηχητικό και οπτικό περιεχόµενο 1ος   

02 1.2 Παραχωρήστε αντίστοιχο εναλλακτικό κείµενο 
για ηχητικό και οπτικό περιεχόµενο 1ος 

03 1.3 Παραχωρήστε αντίστοιχο εναλλακτικό κείµενο 
για ηχητικό και οπτικό περιεχόµενο 1ος 

04 2.1 Μη βασίζεστε αποκλειστικά στα χρώµατα 
 1ος 

05 4.1 Ξεκαθαρίστε τη χρησιµοποίηση της φυσικής 
γλώσσας 1ος 

06 5.1 ∆ηµιουργήστε πίνακες που µετατρέπονται 
οµοιόµορφα 1ος 

07 6.1 Βεβαιωθείτε ότι οι ιστοσελίδες λειτουργούν υπό 
οποιαδήποτε έκδοση λογισµικού 1ος 

08 6.2 Βεβαιωθείτε ότι οι ιστοσελίδες λειτουργούν υπό 
οποιαδήποτε έκδοση λογισµικού 1ος 

09 6.3 Βεβαιωθείτε ότι οι ιστοσελίδες λειτουργούν υπό 
οποιαδήποτε έκδοση λογισµικού 1ος 

10 7.1 Βεβαιωθείτε ότι ο χρήστης έχει τον έλεγχο σε 
χρονικές αλλαγές του περιεχοµένου 1ος 

11 9.1 Παραχωρήστε οδηγίες κατεύθυνσης 
 1ος 

12 11.1 Βεβαιωθείτε ότι τα κείµενα είναι απλά και 
κατανοητά 1ος 

13 2.2 Μη βασίζεστε αποκλειστικά στα χρώµατα 
 2ος – 3ος 

14 3.1 Χρησιµοποιείστε γλώσσα markup και φύλλα 
ύφους 2ος 

15 3.2 Χρησιµοποιείστε γλώσσα markup και φύλλα 
ύφους 2ος 

16 3.3 Χρησιµοποιείστε γλώσσα markup και φύλλα 
ύφους 2ος 

17 3.4 Χρησιµοποιείστε γλώσσα markup και φύλλα 
ύφους 2ος 

18 3.5 Χρησιµοποιείστε γλώσσα markup και φύλλα 
ύφους 2ος 
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19 5.2 ∆ηµιουργήστε πίνακες που µετατρέπονται 
οµοιόµορφα 2ος 

20 5.3 ∆ηµιουργήστε πίνακες που µετατρέπονται 
οµοιόµορφα 2ος 

21 6.4 Βεβαιωθείτε ότι οι ιστοσελίδες λειτουργούν υπό 
οποιαδήποτε έκδοση λογισµικού 2ος 

22 7.2 Βεβαιωθείτε ότι ο χρήστης έχει τον έλεγχο σε 
χρονικές αλλαγές του περιεχοµένου 2ος 

23 7.3 Βεβαιωθείτε ότι ο χρήστης έχει τον έλεγχο σε 
χρονικές αλλαγές του περιεχοµένου 2ος 

24 7.4 Βεβαιωθείτε ότι ο χρήστης έχει τον έλεγχο σε 
χρονικές αλλαγές του περιεχοµένου 2ος 

25 8.1 Χρησιµοποιείστε εσωτερικές λύσεις 
 2ος 

26 8.2 Χρησιµοποιείστε εσωτερικές λύσεις 
 2ος 

27 9.2 Παραχωρήστε οδηγίες κατεύθυνσης 
 2ος 

28 9.3 Παραχωρήστε οδηγίες κατεύθυνσης 
 2ος 

29 10.1 Παραχωρήστε καθαρούς µηχανισµούς πλοήγησης 
 2ος 

30 10.2 Παραχωρήστε καθαρούς µηχανισµούς πλοήγησης 
 2ος 

31 4.2 Ξεκαθαρίστε τη χρησιµοποίηση της φυσικής 
γλώσσας 3ος 

32 4.3 Ξεκαθαρίστε τη χρησιµοποίηση της φυσικής 
γλώσσας 3ος 

33 5.4 ∆ηµιουργήστε πίνακες που µετατρέπονται 
οµοιόµορφα 3ος 

34 8.3 Χρησιµοποιείστε εσωτερικές λύσεις 
 3ος 

35 10.3 Παραχωρήστε καθαρούς µηχανισµούς πλοήγησης 
 3ος 

36 10.4 Παραχωρήστε καθαρούς µηχανισµούς πλοήγησης 
 3ος 

37 10.5 Παραχωρήστε καθαρούς µηχανισµούς πλοήγησης 
 3ος 

38 10.6 Παραχωρήστε καθαρούς µηχανισµούς πλοήγησης 
 3ος 

39 11.2 Βεβαιωθείτε ότι τα κείµενα είναι απλά και 
κατανοητά 3ος 

40 11.3 Βεβαιωθείτε ότι τα κείµενα είναι απλά και 
κατανοητά 3ος 

 
 Παρατηρούµε ότι στις πρώτες οδηγίες (κατ’ αύξοντα αριθµό) δίνονται περισσότερα 
σηµεία ελέγχου αξιολογηµένα µε βαθµό 1. Αντίστοιχα, όσο προχωρούµε στα checkpoints, 
υποχωρεί και ο βαθµός προτεραιότητας. Αυτό υποδηλώνει ότι οι πρώτες κατά σειρά οδηγίες 
είναι και οι πλέον σηµαντικές για τη δηµιουργία ενός δικτυακού τόπου πλήρως προσβάσιµου. 
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2.2 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 
 

Κοστίζει περισσότερο για  να γίνει ένα site προσβάσιµο; 
 

Η σχεδίαση µιας ιστοσελίδας για να είναι προσβάσιµη δεν προσθέτει σηµαντικά στο 
κόστος δηµιουργίας και βελτίωσης. Μερικές πτυχές της δυνατότητας πρόσβασης , όπως η 
χρήση των φύλλων ύφους (style sheets), µπορούν στην πραγµατικότητα να µειώσουν το 
κόστος συντήρησης ή ανανέωσης των ιστοσελίδων. Επιπλέον αυτό το όφελος αυξάνει τον 
ελεύθερο χρόνο, καθώς τα φύλλα ύφους είναι ενσωµατωµένα στους περισσότερους 
ξεφυλλιστές (browsers) και διαθέσιµα ως στρατηγική δηµιουργίας στα εργαλεία δηµιουργίας. 
  Για ήδη υπάρχουσες ιστοσελίδες, η ευκολία ή δυσκολία να γίνουν προσβάσιµα, 
εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένου του µεγέθους της ιστοσελίδας 
της πολυπλοκότητάς της και του εργαλείου (λογισµικού) που χρησιµοποιήθηκε για τη 
δηµιουργία της. Περιοδικές αναβαθµίσεις ή αναθεωρήσεις των ιστοσελίδων µπορεί να 
αποδειχτούν καλές ευκαιρίες για να εκτιµηθεί η προσβασιµότητά τους. Εν συγκρίσει αφενός 
µε το ευρύτερο ακροατήριο στο οποίο µια προσβάσιµη σελίδα είναι «ανοιχτή», αφετέρου µε 
τη µεγαλύτερη χρηστικότητα για τους υπόλοιπους χρήστες, τα προσβάσιµα site µπορούν να 
αποδειχτούν οικονοµικώς αποδοτικά. 
 

Ποιος είναι ο σηµαντικότερος παράγοντας που πρέπει να κατανοηθεί σχετικά µε τη 
δηµιουργία µιας προσβάσιµης ιστοσελίδας; 

 
 Το πιο σηµαντικό πράγµα που πρέπει να κατανοήσει κάποιος για να κάνει µια 
ιστοσελίδα προσιτή σε όλους είναι το γεγονός ότι οι άνθρωποι χρησιµοποιούν το διαδίκτυο 
µε πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Συνεπώς ένα site θα πρέπει να παρουσιάζει τις 
πληροφορίες µε ένα κατάλληλο τρόπο ώστε να µπορεί ο καθένας να τις διαβάζει ανεξάρτητα 
του λογιµικού ή του µηχανήµατος που χρησιµοποιεί, ή ακόµα και του τρόπου που 
πλοηγούνται στην ιστοσελίδα. Οι σχεδιαστές των σελίδων Web δεν µπορούν να ισχυριστούν 
ότι όλοι χρησιµοποιούν τις ίδιες συσκευές και µε τον ίδιο τρόπο. 
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3.3  ΓΛΩΣΣΑΡΙ 
 
 Λόγω της συχνής χρήσης όρων πληροφορικής στην αγγλική γλώσσα, ακολούθως 
παρατίθεται ένα βασικό ευρετήριο όρων ούτως ώστε να δίνεται η δυνατότητα σε µη 
εξοικειωµένους αναγνώστες να έχουν πλήρη κατανόηση του κειµένου. 
 
 Accesible : (Προσβάσιµο περιεχόµενο). Το περιεχόµενο µιας σελίδας είναι 
προσβάσιµο όχι µόνο όταν µπορεί να χρησιµοποιηθεί από ανθρώπους µε ειδικές ανάγκες που 
υποβοηθούνται από ειδικές συσκευές, αλλά και όταν µπορεί να χρησιµοποιηθεί από χρήστες 
µε –σχετικά- ξεπερασµένο λογισµικό. 
 Applet : Εφαρµογή που έχει ενσωµατωθεί στο περιεχόµενο µιας ιστοσελίδας, 
κατάλληλο για download, που συχνά είναι συµπληρωµατικό στο περιεχόµενο και απαραίτητο 
για την κατανόησή του. 
 Assistive Technologies : (Βοηθητική τεχνολογία). Λογισµικό ή συσκευές που έχουν 
σχεδιαστεί ειδικά για να βοηθούν ανθρώπους µε ειδικές ανάγκες. Στους τοµείς της 
καθηµερινής ζωής περιλαµβάνει κατασκευές όπως αναπηρικά καροτσάκια κ.α.. Στον τοµέα 
της προσβασιµότητας στο Internet, όσον αφορά το λογισµικό, περιλαµβάνει αναγνώστες 
οθόνης, συνθετές ήχου ή προγράµµατα που λειτουργούν σε συνδυασµό µε τους browsers. 
Όσον αφορά το hardware, η βοηθητική τεχνολογία περιλαµβάνει εναλλακτικά πληκτρολόγια 
ή διάφορες συσκευές που υποκαθιστούν τις κανονικές και συνηθισµένες. 
 Attributes : Πληροφορίες (σε αρχεία συνήθως) που έχουν ως στόχο τον έλεγχο της 
µορφής και της παρουσίασης µιας ιστοσελίδας. 
 Auditory Description : (Ηχητική Περιγραφή) Απόδοση ενός κειµένου ή µιας 
εικόνας µε τη βοήθεια ήχου, ώστε να είναι προσιτή σε ανθρώπους µε προβλήµατα όρασης. 
 Backward Compatible : (Αντιστρόφως Προσβάσιµο) Σχεδίαση που λειτουργεί 
ακόµα και σε πιο πρώιµες εκδόσεις λογισµικού. 
 Braille : (Ειδική γραφή για ανθρώπους µε προβλήµατα όρασης). Γραφή που 
παριστάνει κάθε γράµµα ως ένα σύνολο από βούλες ή τρύπες σε χαρτί, µε αποτέλεσµα 
άνθρωποι µε προβλήµατα όρασης να µπορούν να διαβάσουν µε την αφή , περνώντας δηλάδή 
από πάνω τα δάχτυλά τους. 
 Content Developer : Προγραµµατιστής που αναπτύσσει περιεχόµενο ιστοσελίδων 
 Device Independent : Προγράµµατα που λειτουργούν ανεξαρτήτως από τη συσκευή 
που τα ενεργοποίησε. Οι χρήστες θα πρέπει να µπορούν να αλληλεπιδρούν µε το περιεχόµενο 
µιας ιστοσελίδας χρησιµοποιώντας τις συσκευές τις αρεσκείας τους ή σύµφωνα µε τις 
ανάγκες τους. Συσκευές εισόδου θεωρούνται οι εξής : πληκτρολόγια, συσκευές γραφής σε 
µορφή braille, µικρόφωνα κ.ά. Στις συσκευές εξόδου συµπεριλαµβάνονται οι οθόνες, οι 
εκτυπωτές, οι συνθετές ήχου κ.ά.  
 Σηµειώστε ότι αυτός ο παράγοντας δε σηµαίνει ότι κάθε browser πρέπει να 
υποστηρίζει όλες τις συσκευές εισόδου-εξόδου. Σηµαίνει όµως ότι θα παρέχει ανεξάρτητους 
µηχανισµούς εισόδου-εξόδου για κάθε συσκευή που υποστηρίζει. Για παράδειγµα, αν 
υποστηρίζει πληκτρολόγιο και ποντίκι, θα πρέπει ο χρήστης να έχει τη δυνατότητα να 
αλληλεπιδρά µε το περιεχόµενο, χρησιµοποιώντας είτε το ένα είτε το άλλο. 
 Document Content : Το περιεχόµενο του κειµένου αναφέρεται στο τι µήνυµα θέλει 
να περάσει το κείµενο στον αναγνώστη µε τη βοήθεια λέξεων, ήχων, εικόνας κ.ά. Document 
structure : Η δοµή του περιεχοµένου σχετίζεται µε το πώς είναι οργανωµένο λογικά (σε 
κεφάλαια, µε εισαγωγή πίνακα περιεχοµένων κ.α.) Ένα στοιχείο (element) που καθορίζει τη 
δοµή, ονοµάζεται στοιχείο δοµής. Document Presentation : Η παρουσίαση του κειµένου 
αναφέρεται στο πως αυτό καθίσταται ορατό-προσιτό στο χρήστη (Εκτύπωση, κείµενο στην 
οθόνη, µέσω συνθετή ήχου κ.ά.) Ένα στοιχείο που προσδιορίζει την παρουσίαση του 
κειµένου ονοµάζεται στοιχείο παρουσίασης.  
 Για παράδειγµα, υποθέστε µια επικεφαλίδα. Το περιεχόµενο της επικεφαλίδας είναι η 
σηµασία των λέξεων που την αποτελούν, η δοµή εξαρτάται από τη γλώσσα 
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προγραµµατισµού που χρησιµοποιήθηκε για να παρασταθεί η επικεφαλίδα και η παρουσίαση 
µπορεί να ποικίλλει από ένα στοιχηµένο στο κέντρο κείµενο ως µια προφορική παράθεση του 
κειµένου. 
 Element : (Στοιχείο) Στο κείµενο, ο όρος «στοιχείο» χρησιµοποιείται τόσο µε την 
αυστηρή έννοια (δοµικό συστατικό) όσο και µε την πιο γενικευµένη στην οποία σηµαίνει ένα 
στοιχείο περιεχοµένου (π.χ. ηχητικό ή οπτικό). 
 Equivalent : (Εναλλακτικό περιεχόµενο) Εναλλακτικό περιεχόµενο είναι εκείνο που 
παρουσιάζει σε διαφορετική µορφή (προσιτές σε ανθρώπους µε ειδικές ανάγκες) το αρχικό 
περιεχόµενο µιας ιστοσελίδας που ήταν µη προσβάσιµο. Ένα κείµενο µπορεί να 
χαρακτηριστεί εναλλακτικό µόνο όταν εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό µε το αρχικό κείµενο.  
 Πολύ µεγάλη σηµασία έχουν τα εναλλακτικά περιεχόµενα που δεν έχουν τη µορφή 
κειµένου (non-text equivalents) όπως οι ηχητικές περιγραφές, καθώς καθιστούν τα κείµενα 
προσιτά σε ανθρώπους µε προβλήµατα όρασης, µάθησης ή αντίληψης. 
 Frame : Πακέτο οµαδοποιηµένων δεδοµένων που αποστέλλονται στα πλαίσια 
λειτουργίας ενός δικτύου 
 Header : Στο κείµενο ο όρος αυτός χρησιµοποιείται ελάχιστα µε τον όρο 
«επικεφαλίδα». Αντιθέτως χρησιµοποιείται για να δηλώσει ένα σύνολο δεδοµένων που 
στέλνεται πριν από την αποστολή των υπόλοιπων δεδοµένων µε σκοπό να δώσει 
πληροφορίες για τον προορισµό και το λόγο της αποστολής, ή ακόµα και για το είδος των 
δεδοµένων. 
 Image : Μη γραφική παρουσίαση 
  Linearized Text  : (Ευθυγραµµισµένο Κείµενο) Κείµενο σε πλήρη σειρά, χωρίς την 
παρεµβολή γραφικών , πιο εύκολο σε screen readers ως προς την ανάγνωση. 
 Navigation Mechanisms : (Μηχανισµοί πλοήγησης). Οποιαδήποτε µέσα που 
επιτρέπουν στο χρήστη την πλοήγηση σε µια ιστοσελίδα. Οι µηχανισµοί πλοήγησης 
περιλαµβάνουν :  

• Μπάρες πλοήγησης 
• Χάρτες του Web Site 
• Πίνακες περιεχοµένων 

Screen Readers : (Αναγνώστες Οθόνης) Λογισµικό που διαβάζει στο χρήστη το 
περιεχόµενο της οθόνης. Οι αναγνώστες οθόνης δεν µπορούν να διαβάσουν ζωγραφισµένο 
κείµενο, αλλά µόνο το τυπωµένο. 

Script : Σύνολο οδηγιών σε µια ιστοσελίδα που ελέγχει µία µόνο λειτουργία. 
Style Sheets : Ένα σύνολο από οδηγίες – προτάσεις, που προσδιορίζουν την 

παρουσίαση ενός κειµένου. Τα φύλλα ύφους µπορεί να έχουν τρεις διαφορετικές πηγές:  
• Τον προγραµµατιστή που αναπτύσσει το περιεχόµενο του Web Site 
• Τους ίδιους τους χρήστες 
• Το λογισµικό παρουσίασης ιστοσελίδας (browser) 

User agent / Browser : Το λογισµικό που χρησιµοποιείται για την παρουσίαση 
περιεχοµένου στο Web, όπως επίσης και κάποιες βοηθητικές τεχνολογίες που 
χρησιµοποιούνται συµπληρωµατικά. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

 Οι πληροφορίες για τα παραπάνω κείµενα , προήλθαν κυρίως από τα ακόλουθα Web 
Sites : 

 www.w3.org/WAI 
 www.webnauts.net/css_final/policies.shtml 
 www.webaim.org 
 www.accessiblenet.org 
 www.disabled.gr 

 
Λόγω του γεγονότος ότι το σύνολο της βιβλιογραφίας ήταν στην Αγγλική γλώσσα, 

χρησιµοποιήθηκαν στη µετάφραση τα εξής λεξικά :  
a. Oxford andvanced learners dictionary 
b. Dictionary of computing and information technologies (2nd edition) by :  

SMH Collin, Armin Mutcheller, Eva Torkar, Rupert Livesey 
c. Dictionary of computers, Revised edition by : 

The Editors of the American Heritage Technologies 
 

http://www.w3.org/WAI
http://www.webnauts.net/css_final/policies.shtml
http://www.webaim.org/
http://www.accessiblenet.org/
http://www.disabled.gr/
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