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1. Εισαγωγή 

1.1. Ο Στόχος της εργασίας 

Η παρούσα διπλωµατική στοχεύει στην ανάπτυξη προσέγγισης ικανής να 

αξιολογήσει την ευχρηστία των σχεδιαστικών οδηγιών προσβασιµότητας του Ιστού. 

Ειδικότερα, η εργασία α) διερευνά την έννοια και τις απαιτήσεις της αξιολόγησης και 

β) µελετά την ευχρηστία των οδηγιών για την προσβασιµότητα του ιστού. Ο 

απώτερος στόχος της είναι η συνεισφορά στην προσπάθεια δηµιουργίας εύχρηστων 

οδηγιών προσβασιµότητας ώστε να ενισχυθεί η προώθηση της προσβασιµότητας 

στον Ιστό. 

Η προτεινόµενη προσέγγιση δύναται να παρέχει τα θεµελιώδη εφόδια στο 

σχεδιαστή/αξιολογητή οδηγιών προσβασιµότητας Ιστού για µια αποτελεσµατική 

αξιολόγηση ευχρηστίας τους. Επίσης, εµπεριέχει ένα µοντέλο το οποίο προτείνεται 

για να διευκολύνει την αναγνώριση και συλλογή των προβληµατικών καταστάσεων 

ευχρηστίας των οδηγιών προσβασιµότητας. Στη συνέχεια, οι ανωτέρω προβληµατικές 

καταστάσεις επεξεργάζονται από τον εκάστοτε αξιολογητή καταλήγοντας σε 

ορισµένα συµπεράσµατα και εναλλακτικές βελτιστοποίησης.  

Στο τελευταίο σκέλος της εργασίας επιχειρείται µια πρώτη εφαρµογή της 

προσέγγισης και ειδικότερα του µοντέλου µε στόχο να διερευνηθεί η 

εφαρµοσιµότητα του και να αποδοθεί µια πρώιµη προαξιολόγηση του.  

1.2. Το υπόβαθρο 

Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης του ∆ιαδικτύου, από την αφετηρία του, 

που υπολογίζεται στα µέσα της δεκαετίας του ’60, έως τα τέλη της δεκαετίας του ’80, 

γνωστό ως ARPANET, ήταν ένα «καλά κρυµµένο» µυστικό το οποίο 

χρησιµοποιούταν αρχικά από επίλεκτους της γνώσης: επιστήµονες της Κυβέρνησης 

και ερευνητές σε Τµήµατα Ενέργειας και Άµυνας, από το Ίδρυµα Εθνικής Επιστήµης, 

από ακαδηµαϊκούς ερευνητές, σε υπολογιστή και σκληρές επιστήµες.  
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Η δεύτερη φάση, από το 1987 έως το 1992, αποτέλεσε το άνοιγµα του χώρου 

του ∆ιαδικτύου στο ευρύτερο κοινό. Κατά την περίοδο αυτή, πολλοί προµηθευτές 

εµπορικών υπηρεσιών άνοιξαν τις πύλες τους στο δίκτυο. 

Η τρίτη φάση του ∆ιαδικτύου, η οποία ξεκινάει το 1992, άρχισε µε την 

απελευθέρωση του HTTP πρωτοκόλλου που υποστήριζε τον Παγκόσµιο Ιστό και 

τους γραφικούς φυλλοµετρητές οι οποίοι επέτρεπαν στους χρήστες να ανακαλύψουν 

τα αρχεία υπερσυνδέσµων σε ένα δικτυωµένο περιβάλλον. Ο Ιστός µετατράπηκε σε 

υπηρεσία προσβάσιµης πληροφορίας στο ∆ιαδίκτυο το 1991 και, όπως αναφέρουν 

χαρακτηριστικά οι Berners-Lee και Groff (Berners-Lee & Groff, 1992.), “Ο 

Παγκόσµιος Ιστός απορροφά τις τεχνικές ανακτηµένης πληροφορίας και υπερκειµένου 

για να δηµιουργήσει ένα εύκολο αλλά ισχυρό παγκόσµιο σύστηµα πληροφορίας”. Το 

ευρύτερο κοινό µαζί µε τους δηµόσιους και ιδιωτικούς τοµείς γρήγορα υιοθέτησαν 

τον Ιστό ενσωµατώνοντας το στη δουλειά και στην κοινωνική ζωή. Το τρίτο στάδιο 

του ∆ιαδικτύου, λοιπόν, µπορεί να θεωρηθεί ως “Web 1.0”, όπου εκατοµµύρια 

σελίδες συνδέθηκαν σε ένα δίκτυο από ψηφιακές πηγές και οι άνθρωποι έµαθαν να 

χρησιµοποιούν εργαλεία λογισµικού ώστε να δηµοσιοποιούν περιεχόµενο και να 

επικοινωνούν µεταξύ τους. 

Στο τέταρτο στάδιο ανάπτυξης, το ∆ιαδίκτυο φαίνεται να εξελίσσεται σε ένα 

χώρο όπου οι άνθρωποι οργανώνονται σε κοινότητες και οµάδες οι οποίες 

συνεργάζονται, συµπράττουν και µερικές φορές συναγωνίζονται. Είναι η εξέλιξη από 

το παραδοσιακό WEB σε αυτό που έχει επικρατήσει να ονοµάζεται WEB 2.0 

(O'Reilly, 2005). Η χρήση του διαδικτύου σε ολοένα και περισσότερες ανθρώπινες 

δραστηριότητες προσδίδει ιδιαίτερη σηµασία σε αυτή την εξέλιξη. Οι χρήστες, είτε 

πρόκειται για ιδιώτες, είτε για επιχειρήσεις, οργανισµούς, εκπαιδευτικά ιδρύµατα, 

κλπ. σταδιακά ενηµερώνονται για τα στοιχεία και τις τεχνολογίες που συνιστούν το 

WEB 2.0 και επωφελούνται από τα πλεονεκτήµατά του. Στο περιβάλλον του 

διαδικτύου συντελούνται σηµαντικές αλλαγές. Ο αρχικός παθητικός του ρόλος 

παρουσίασης πληροφοριών µεταλλάσσεται. Έννοιες όπως διαδραστικότητα, 

δυναµικό περιεχόµενο, συνεργασία, συνεισφορά και κοινότητα, κοινωνική δικτύωση 

διαδραµατίζουν πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο και πολλοί υποστηρίζουν ότι µια 
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τεχνολογική και κοινωνική επανάσταση είναι σε εξέλιξη. Το WEB 2.0 

αντιπροσωπεύει αυτές τις αλλαγές. 

Σύµφωνα λοιπόν µε όσα προαναφέρθηκαν, οι υπολογιστές τα τελευταία 

χρόνια από απλές «µηχανές υπολογισµών» έχουν µετεξελιχθεί σε απαραίτητα 

εξαρτήµατα της καθηµερινής µας ζωής µε πολλαπλές χρήσεις. Ως συνέπεια, ένα 

µεγάλο τµήµα του πληθυσµού στις σύγχρονες κοινωνίες αλληλεπιδρά σε καθηµερινή 

βάση µε υπολογιστές ή συσκευές που “περιέχουν” υπολογιστές. Μάλιστα αν λάβουµε 

υπόψη µας και τις περιπτώσεις που οι υπολογιστές «κρύβονται» σε συσκευές, όπως 

σε κοινές οικιακές συσκευές, σε βιοµηχανικά συστήµατα, σε µηχανές τραπεζικών 

λογαριασµών κ.α., η αλληλεπίδραση µας µε τους υπολογιστές καθίσταται ακόµα πιο 

έντονη. Ο Mike Paciello (Paciello, 2000), δηµιουργός του ιστότοπου χρήσιµων 

εργαλείων και πληροφοριών προσέγγισης προσβασιµότητας WebABLE!, ονοµάζει 

την εισαγωγή του ιστού ως αυτό που αποτέλεσε την αυξανόµενη πρόσβαση σε «µια 

παγκόσµια συγκέντρωση πληροφορίας που δεν είχε επιτευχθεί ποτέ πριν». 

Είναι εύλογο λοιπόν, στη σχεδίαση των παραπάνω προϊόντων να παίζουν 

καθοριστικό ρόλο οι απαιτήσεις των χρηστών (ευχρηστία) καθώς και ο στόχος 

χρήσης τους (χρηστικότητα) (Stone et al, 2005). Θα πρέπει οι χρήστες να είναι σε 

θέση να πετύχουν τους στόχους τους µε τρόπο αποδοτικό. Αυτό δε σηµαίνει ότι όλα 

τα υπολογιστικά συστήµατα πρέπει να σχεδιάζονται για να εξυπηρετούν 

οποιονδήποτε (one fits for all) αλλά θα πρέπει να σχεδιάζονται για τις ανάγκες και τις 

ικανότητες των χρηστών στους οποίους απευθύνονται.  

Η ανθρωποκεντρική σχεδίαση  εισάγεται µε στόχο την αντιµετώπιση των 

προαναφερόµενων ζητηµάτων. Σύµφωνα µε τους Mao et al (Mao et al, 2005), 

πρόκειται για µία διεπιστηµονική προσέγγιση σχεδίασης η οποία βασίζεται στην 

ενεργή συµµετοχή των χρηστών ώστε να βελτιώσει την κατανόηση των απαιτήσεων 

των χρηστών και των ενεργειών, και την επαναληπτική διαδικασία σχεδίασης και 

αξιολόγησης. Θεωρείται πλέον ως το κλειδί στην ευχρηστία και χρησιµότητα του 

προϊόντος – µια αποτελεσµατική προσέγγιση στο να υπερνικήσει τους περιορισµούς 

της παραδοσιακής συστηµοκεντρικής σχεδίασης.  
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1.3. Η ∆οµή της Εργασίας  

Η εργασία αποτελείται από οκτώ (8) κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο είναι το 

παρόν κεφάλαιο και περιλαµβάνει την περιγραφή της θεµατικής περιοχής, το στόχο 

και την προσέγγιση της εργασίας. Το επόµενο κεφάλαιο αναφέρεται στην έννοια της 

ευχρηστίας των συστηµάτων και του Ιστού, ειδικότερα. Στο τρίτο κεφάλαιο 

αναλύεται η έννοια της προσβασιµότητας, και ειδικότερα στον Ιστό, περιγράφονται 

οι βασικοί τύποι αναπηρίας και οι κυριότερες υποστηρικτικές τεχνολογίες πρόσβασης 

καθώς επίσης  προσεγγίζεται η σχέση ευχρηστίας και προσβασιµότητας. Στο τέταρτο 

κεφάλαιο περιγράφεται η γενική έννοια της αξιολόγησης και όπως τη συναντάµε στο 

πεδίο της ευχρηστίας και της προσβασιµότητας. Στο πέµπτο κεφάλαιο επιχειρείται 

ένα παράδειγµα εφαρµογής των δύο εκδόσεων των σχεδιαστικών οδηγιών 

προσβασιµότητας της W3C-WAI, WCAG .0 & 2.0. Στο έκτο κεφάλαιο αναπτύσσεται 

η προτεινόµενη προσέγγιση και το µοντέλο για την αξιολόγηση ευχρηστίας των 

σχεδιαστικών οδηγιών προσβασιµότητας, καθώς επίσης επιχειρείται µια εφαρµογή 

προσέγγισης και ειδικότερα του µοντέλου. Στα δύο (2) τελευταία κεφάλαια 

αναφέρονται τα τελικά συµπεράσµατα και οι αναφορές αντίστοιχα. 
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2. Η έννοια της Ευχρηστίας 

2.1. Εισαγωγικά 

Η τεχνολογία έχει αναπτυχθεί σε τέτοιο βαθµό που τα υπολογιστικά 

συστήµατα χρησιµοποιούνται σχεδόν από όλους είτε άµεσα, ως προσωπικός 

υπολογιστής στο σπίτι ή τη δουλειά, είτε ως ενσωµατωµένα υπολογιστικά συστήµατα 

σε προσωπικά αντικείµενα, σε οικιακές συσκευές, κ.τ.λ. Υπολογιστικά συστήµατα 

συναντάµε σε καθηµερινές δραστηριότητες όπως στα ψώνια -πολλά καταστήµατα 

χρησιµοποιούν barcode-, όταν παίρνουµε χρήµατα από ένα ΑΤΜ ή όταν 

χρησιµοποιούµε πιστωτικές κάρτες. 

Είτε το συνειδητοποιούµε είτε όχι, οι υπολογιστές εισχωρούν στη ζωή µας. 

Υπολογιστικές εφαρµογές χρησιµοποιούνται είτε από εµάς είτε για εµάς µε κάποιο 

τρόπο σχεδόν καθηµερινά. Τον Αύγουστο του 2000, το 51% των νοικοκυριών στις 

Ηνωµένες Πολιτείες είχαν πρόσβαση σε τουλάχιστον ένα υπολογιστές ενώ το 42% 

είχαν πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο (U.S. Census Bureau, 2001). To 2004, το 54% των 

νοικοκυριών στην Αγγλία είχε πρόσβαση σε υπολογιστή και το 44% στο ∆ιαδίκτυο 

(National Statistics, 2004). Στον Πίνακας 1 παρουσιάζεται η αντίστοιχη διείσδυση 

στα Ελληνικά νοικοκυριά όπως προκύπτει από τα online στατιστικά του Ελληνικού 

παρατηρητηρίου1
 για την κοινωνία της πληροφορίας. 

Εξοπλισµός νοικοκυριών 

 
Ποσοστό 

2007 

Όλες οι 
Βαθµίδες 

Άνδρες & 

Γυναίκες 

Όλες οι 
Ηλικίες 

Σταθερό Ηλ. Υπολογιστή 41,8 

Φορητό Ηλ. Υπολογιστή 20,1 

Ηλ. Υπολογιστή Παλάµης 2,5 

Έχουν υπολογιστή στο σπίτι  48,6 

Πρόσβαση στο Internet 30,2 

Πίνακας 1: ∆ιείσδυση ΤΠΕ στα Ελληνικά νοικοκυριά (online στατιστικά Ελ. Παρατηρητήριου)  

                                                 

1
 http://www.observatory.gr/ 
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Η διεπαφή είναι ένα µέρος του υπολογιστικού συστήµατος µε το οποίο ένας 

χρήστης αλληλεπιδρά ώστε να πραγµατοποιήσει κάποιες ενέργειες και να πετύχει 

τους στόχους του. Η διεπαφή του χρήστη και οι τρόποι που αλληλεπιδρά µε 

υπολογιστικά συστήµατα είναι διαφορετικά για κάθε σύστηµα. Ανάλογα µε τη 

σχεδίαση της διεπαφής, κάθε σύστηµα είναι είτε εύχρηστο – δηλαδή εύκολο στην 

εκµάθηση και τη χρήση – είτε προβληµατικό για τους χρήστες. 

Συνεπώς, προκύπτει η ανάγκη για σχεδίαση και ανάπτυξη των διεπαφών 

χρήστη που υποστηρίζουν τις ενέργειες του χρήστη και που µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν αποδοτικά από µια ποικιλία ανθρώπων µε ποικίλες ικανότητες. Οι 

χρήστες είναι πιο άνετοι µε υπολογιστικά συστήµατα που είναι εύκολα στη χρήση και 

την κατανόηση και τους διευκολύνουν να επιτυγχάνουν τους στόχους τους µε 

ελάχιστες αστοχίες/αποτυχίες. 

Χρησιµοποιούµε διάφορες λέξεις για να περιγράψουµε µια διεπαφή, όπως 

«καλή», «φτωχή», «κακή» κ.α. Καθένας όµως από αυτούς τους χαρακτηρισµούς είναι 

υποκειµενικός καθώς έχουν διαφορετική ερµηνεία για διαφορετικούς ανθρώπους και 

η χρήση της διεπαφής µπορεί να ποικίλει από χρήστη σε χρήστη. Όλοι αυτοί οι 

χαρακτηρισµοί περιγράφουν την γενική εντύπωση ή αισθητική της διεπαφής. 

Ουσιαστικά αυτό που µας αφορά είναι στο κατά πόσο η διεπαφή είναι καλή, κακή ή 

φτωχή σε σχέση µε την ευχρηστία της. Η ευχρηστία µετράει την ποιότητα της 

εµπειρίας ενός χρήστη όταν αλληλεπιδρά µε ένα προϊόν ή σύστηµα – είτε είναι µια 

ιστοσελίδα, είτε µια εφαρµογή λογισµικού, είτε τεχνολογία κινητής τηλεφωνίας είτε 

οποιαδήποτε συσκευή η οποία χειρίζεται από ένα χρήστη (Usability.gov). 

Η εξασφάλιση της ευχρηστίας των υπολογιστών είναι ιδιαίτερα δύσκολη λόγω 

της συνθετότητας των σύγχρονων υπολογιστών. Σε πολλές περιπτώσεις η παράµετρος 

αυτή συµβάλλει αποφασιστικά στην προστασία της υγείας και της ζωής σηµαντικού 

αριθµού ανθρώπων καθώς και σε οικονοµία πόρων. Έτσι, για παράδειγµα, σε πολλές 

περιπτώσεις συστηµάτων που ελέγχουν κρίσιµες λειτουργίες στη βιοµηχανία, την 

ιατρική ή τις µεταφορές, η ευχρηστία του συστήµατος επιτρέπει στο χειριστή του να 

λαµβάνει γρήγορα και αποτελεσµατικά αποφάσεις από τις οποίες εξαρτάται η ζωή και 

η υγεία πολλών πολιτών. Η µελέτη των γνωστών ατυχηµάτων, όπως των πυρηνικών 
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ατυχηµάτων του Chernobyl και του Three Miles Island καθώς και κάποιων 

αεροπορικών ατυχηµάτων, έδειξε ότι ένα µεγάλο ποσοστό ευθύνης για κάθε συµβάν 

αποδίδεται στον κακό σχεδιασµό της διεπαφής του συστήµατος, ο οποίος συνέτεινε 

σε κακούς χειρισµούς από τον ανθρώπινο παράγοντα, που οδήγησαν στο ατύχηµα, σε 

συνδυασµό µε αστοχία του εξοπλισµού. 

Όµως και σε υπολογιστές που χρησιµοποιούνται σε λιγότερο κρίσιµες 

λειτουργίες, η καλή σχεδίαση της λειτουργικότητας του συστήµατος µπορεί να 

συνεπάγεται λιγότερα σφάλµατα του χρήστη, µεγαλύτερη απόδοση και περισσότερη 

ικανοποίηση του. 

2.2. Η Ευχρηστία στα συστήµατα και τα προϊόντα 

Γενικά, η ευχρηστία αναφέρεται στο πόσο καλά οι χρήστες µπορούν να 

µάθουν και να χρησιµοποιήσουν ένα προϊόν ώστε να πετύχουν τους στόχους τους και 

πόσο ικανοποιηµένοι είναι µε αυτή τη διαδικασία. Η ευχρηστία, όπως ορίζεται από 

τους Joseph Dumas και Janice Redish (Dumas & Redish, 1993), σηµαίνει ότι οι 

άνθρωποι που χρησιµοποιούν ένα προϊόν µπορούν να εκτελέσουν τις ενέργειες τους 

γρήγορα και εύκολα. Η ευχρηστία επίσης µπορεί να εξετάσει παράγοντες όπως 

οικονοµική αποτελεσµατικότητα και χρησιµότητα. 

Η ευχρηστία είναι γενικά γνωστή ως ένας παράγοντας της ποιότητας του 

συστήµατος αντιπροσωπεύοντας την απάντηση σε πολλές µάταιες προσπάθειες 

αλληλεπίδρασης µε την τεχνολογία. Περιγράφει την ποιότητα των προϊόντων και των 

συστηµάτων από την οπτική γωνία των ατόµων που τα χρησιµοποιούν. ∆ιαφορετικοί 

ορισµοί της ευχρηστίας έχουν κατά καιρούς προταθεί, που ποικίλουν σύµφωνα µε τα 

µοντέλα που βασίζονται. Το 11
ο
 µέρος του διεθνούς προτύπου ISO 9241 (ISO, 1998) 

(Εργονοµικές απαιτήσεις για την Εργασία Γραφείου µε Τερµατικά Οπτικής 

Απεικόνισης) παρέχει καθοδήγηση στην ευχρηστία, εισάγοντας απαιτήσεις και 

συστάσεις για να χρησιµοποιηθούν στη σχεδίαση και αξιολόγηση των εφαρµογών. Το 

πρότυπο ορίζει την ευχρηστία ως «την έκταση που ένα προϊόν µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί από συγκεκριµένους χρήστες ώστε να καταφέρουν συγκεκριµένους 

στόχους µε αποτελεσµατικότητα, αποδοτικότητα και ικανοποίηση σε συγκεκριµένο 
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πλαίσιο χρήσης». Σε αυτόν τον ορισµό, αποτελεσµατικότητα σηµαίνει «η ακρίβεια 

και η πληρότητα µε την οποία οι χρήστες πετυχαίνουν συγκεκριµένους στόχους», 

αποδοτικότητα είναι «η σχέση ανάµεσα σε ακρίβεια και πληρότητα µε την οποία οι 

χρήστες πετυχαίνουν τους στόχους τους καθώς και οι πόροι που απαιτούνται για να 

τα καταφέρουν», και η ικανοποίηση περιγράφεται ως «η άνεση και αποδεκτικότητα 

της χρήσης». Τα προβλήµατα ευχρηστίας συνεπώς αναφέρονται σε απόψεις που 

καθιστούν την εφαρµογή αναποτελεσµατική, ανεπαρκή και δύσκολη στην εκµάθηση 

χρήσης. Αν και οι συστάσεις του ISO 9241-11 έχουν γίνει το πρότυπο στην κοινότητα 

των ειδικών της ευχρηστίας, ο ορισµός της ευχρηστίας που έχει υιοθετηθεί 

περισσότερο είναι εκείνος που εισήγαγε ο Nielsen (Nielsen, 1993). Ο ορισµός αυτός 

παρέχει ένα λεπτοµερές µοντέλο σε όρους συστατικών ευχρηστίας που µπορεί 

αντικειµενικά και εµπειρικά να ελεγχθεί µέσω των διαφορετικών µεθόδων 

αξιολόγησης. Σύµφωνα µε τον ορισµό του Nielsen, η ευχρηστία δεν είναι µια απλή 

µονοδιάστατη ιδιότητα µιας διεπαφής αλλά είναι ένας συνδυασµός παραγόντων που 

περιλαµβάνουν: 

• ∆υνατότητα εκµάθησης: η ευκολία εκµάθησης της λειτουργικότητας και της 

συµπεριφοράς του συστήµατος. 

• Αποδοτικότητα: το επίπεδο εφικτής παραγωγικότητας, εφόσον ο χρήστης 

µάθει το σύστηµα. 

• Ευκολία αποµνηµόνευσης: η ευκολία αποµνηµόνευσης της λειτουργικότητας 

του συστήµατος, έτσι ώστε ο περιστασιακός χρήστης να µπορεί να επιστρέψει 

στο σύστηµα µετά από µια περίοδο µη χρήσης, χωρίς να χρειάζεται να µάθει 

ξανά πώς να το χρησιµοποιήσει. 

• Λίγα λάθη: η ικανότητα του συστήµατος να χαρακτηριστεί από ένα χαµηλό 

ποσοστό σφαλµάτων, να υποστηρίζει χρήστες ώστε να κάνουν ελάχιστα λάθη 

κατά τη διάρκεια της χρήσης του συστήµατος, και σε περίπτωση που κάνουν 

λάθη, να τους βοηθήσει στην εύκολη ανάκτηση. 

• Ικανοποίηση του χρήστη: το µέτρο µε το οποίο ο χρήστης βρίσκει το σύστηµα 

ευχάριστο στη χρήση. 
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Οι παραπάνω αρχές µπορούν να συγκεκριµενοποιηθούν περισσότερο και να 

αναλυθούν σε επιµέρους κριτήρια που µπορούν να ελεγχθούν µέσα από διαφορετικές 

µεθόδους αξιολόγησης, συµβάλλοντας στην υλοποίηση της ευχρηστίας (Nielsen, 

1992; Nielsen, 1993). 

2.3. Η Ευχρηστία στον Ιστό 

Η έννοια της ευχρηστίας είναι επίσης πολύ σηµαντική στην ανάπτυξη 

ιστοσελίδων για τον Παγκόσµιο Ιστό. Σύµφωνα µε τον Jakob Nielsen (Nielsen & 

Norman, 2000), «Μελέτες για τη συµπεριφορά χρήστη στον Ιστό δείχνουν µικρή 

ανεκτικότητα σε δύσκολους σχεδιασµούς και αργές σελίδες. Οι άνθρωποι δεν θέλουν να 

περιµένουν. Και δεν θέλουν να µαθαίνουν πώς να χρησιµοποιούν µια αρχική σελίδα. 

∆εν υπάρχει εκπαίδευση ή εγχειρίδιο χρήσης για τις ιστοσελίδες. Οι χρήστες πρέπει να 

µπορούν να κατανοήσουν τη λειτουργία της σελίδας αµέσως µετά τη σάρωση της 

αρχικής σελίδας – για λίγα λεπτά το πολύ.» 

Οι εφαρµογές Ιστού έχουν επηρεάσει διάφορους τοµείς, παρέχοντας 

πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες σε µια ποικιλία χρηστών που παρουσιάζουν 

διαφορετικά χαρακτηριστικά και επίπεδο κατάρτισης. Οι χρήστες επισκέπτονται τους 

ιστοχώρους, και επίσης επιστρέφουν σε ιστοσελίδες που έχουν ήδη επισκεφτεί, εάν 

βρίσκουν εύκολα τις χρήσιµες πληροφορίες, που οργανώνονται µε έναν τρόπο που 

διευκολύνει την πρόσβαση και την πλοήγηση, και που παρουσιάζονται σύµφωνα µε 

ένα καλά δοµηµένο σχεδιάγραµµα. Με λίγα λόγια, η αποδοχή των εφαρµογών Ιστού 

από τους χρήστες στηρίζεται αυστηρά στην ευχρηστία τους. (Matera et al, 2006) 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η έννοια της ευχρηστίας 

αναγνωρίζεται ως θεµελιώδης προτεραιότητα για την επιτυχία των εφαρµογών Ιστού. 

Ο καθορισµός των µεθόδων για τη διασφάλιση της ευχρηστίας είναι ένας από τους 

πρόσφατους στόχους της έρευνας στο χώρο της εφαρµοσµένης µηχανικής Ιστού. 

Επίσης, πολύ προσοχή στην ευχρηστία δίνεται αυτήν την περίοδο από τη βιοµηχανία, 

που αναγνωρίζει τη σηµασία της υιοθέτησης των µεθόδων ευχρηστίας κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας ανάπτυξης, για την επαλήθευση της ευχρηστίας των 

εφαρµογών Ιστού πριν και µετά από την ανάπτυξή τους (Matera et al, 2006). 
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Όταν εφαρµόζεται η ευχρηστία σε εφαρµογές Ιστού, χρειάζεται να γίνουν 

µερικές αποσαφηνίσεις πέρα από τους γενικούς ορισµούς, για να διευκρινιστεί αυτή η 

ιδιοµορφία της κλάσης της εφαρµογής. Οι κύριες εργασίες για τον Ιστό 

περιλαµβάνουν:  

• την εύρεση επιθυµητών πληροφοριών ή την ανακάλυψη νέων από την 

πλοήγηση, 

• την κατανόηση των πληροφοριών που παρουσιάζονται, 

• την εκτέλεση συγκεκριµένων υπηρεσιών σε ορισµένες εφαρµογές Ιστού, όπως 

η παραγγελία ή η προσπέλαση προϊόντων. 

Σε µια ελεύθερη απόδοση του ορισµού του ISO, η ευχρηστία του ιστού µπορεί 

να θεωρηθεί ως η δυνατότητα των εφαρµογών του Ιστού να υποστηρίξουν τέτοιου 

είδους εργασίες µε αποτελεσµατικότητα, αποδοτικότητα και ικανοποίηση. Επίσης, οι 

προαναφερόµενες αρχές ευχρηστίας του Nielsen µπορούν να ερµηνευθούν ως εξής 

(Nielsen, 1995): 

• Η δυνατότητα εκµάθησης εφαρµογής Ιστού πρέπει να ερµηνευθεί ως η ευκολία 

για τους χρήστες του Ιστού να καταλάβουν από την Αρχική Σελίδα το 

περιεχόµενο και τις υπηρεσίες που παρέχονται µέσω της εφαρµογής και πώς 

να ψάξουν τις συγκεκριµένες πληροφορίες χρησιµοποιώντας τις διαθέσιµες 

συνδέσεις για την πλοήγηση στο υπερκείµενο. Ευκολία εκµάθησης σηµαίνει 

επίσης ότι η κάθε σελίδα πρέπει να συντεθεί µε ένα τρόπο ώστε τα 

περιεχόµενα να είναι εύκολα να κατανοηθούν και να αναγνωριστούν από τους 

µηχανισµούς πλοήγησης. 

• Η αποδοτικότητα των εφαρµογών Ιστού σηµαίνει ότι οι χρήστες που θέλουν 

να βρουν κάποιο περιεχόµενο, µπορούν να φτάσουν σε αυτό γρήγορα µέσα 

από τους διαθέσιµους συνδέσµους. Επίσης, όταν οι χρήστες φτάνουν σε µια 

σελίδα, θα πρέπει να µπορούν να προσανατολιστούν και να καταλάβουν την 

έννοια της σελίδας σε σχέση µε το αρχικό σηµείο πλοήγησης τους. 
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• Η ευκολία αποµνηµόνευσης υπονοεί ότι, µετά από µια περίοδο µη-χρήσης, οι 

χρήστες θα είναι ακόµα ικανοί να προσανατολιστούν µέσα στο υπερκείµενο, 

για παράδειγµα µε τη βοήθεια του µενού πλοήγησης που δείχνουν τις σελίδες 

οροσήµων. 

• Λίγα λάθη σηµαίνει ότι σε περίπτωση που οι χρήστες έχουν ακολουθήσει 

λανθασµένα µια υπερσύνδεση, θα πρέπει να είναι σε θέση να επιστρέψουν 

στην προηγούµενη τοποθεσία τους. 

• Η ικανοποίηση του χρήστη αναφέρεται στην κατάσταση στην οποία οι χρήστες 

θεωρούν ότι έχουν τον έλεγχο όσον αφορά στο υπερκείµενο, οφειλόµενο στην 

κατανόηση του διαθέσιµου περιεχοµένου και των απαιτήσεων πλοήγησης. 

Η ευχρηστία Ιστού αφορά στη σχεδίαση ιστότοπου µε τέτοιο τρόπο ώστε οι 

χρήστες του ιστότοπου να µπορούν να βρουν αυτό που ψάχνουν γρήγορα και 

αποτελεσµατικά. Ο ιστότοπος πρέπει να είναι εύκολος στην πλοήγηση. Οι χρήστες 

δείχνουν προτίµηση σε συγκεκριµένες διατάξεις και διατυπώσεις στο ∆ιαδίκτυο, 

όπως για παράδειγµα τοποθέτηση του λογοτύπου του οργανισµού στο επάνω 

αριστερό µέρος της σελίδας και τον όρο «Επικοινωνία» για στοιχεία επικοινωνίας του 

οργανισµού. Τέτοιου είδους µορφοποιήσεις χρήζουν ιδιαίτερης σηµασίας δεδοµένου 

ότι οι χρήστες δείχνουν προτίµηση σε ιστότοπους που λειτουργούν µε το 

«συνηθισµένο» τρόπο. Άλλος ένας παράγοντας ευχρηστίας στον Ιστό είναι η γρήγορη 

φόρτωση των σελίδων. Μελέτες ευχρηστίας έχουν δείξει ότι ο µέγιστος χρόνος 

αναµονής από το χρήστη για τη φόρτωση µιας σελίδας είναι 8.6 δευτερόλεπτα (Moss, 

2004). Για την επίτευξη αυτής της παραµέτρου ευχρηστίας, προτείνεται να 

χρησιµοποιούνται επικαλυπτόµενα φύλλα µορφοποίησης (CSS) έναντι αφενός των 

πινάκων για τη διάταξη της σελίδας και αφετέρου των εικόνων για εντυπωσιακά 

στοιχεία πλοήγησης. Τέλος, η ανάκτηση πληροφορίας πρέπει να είναι απλή, για 

παράδειγµα να υπάρχουν επικεφαλίδες, λίστα κουκίδων κ.α., και να µην θέτονται 

περιορισµοί στον τρόπο αλληλεπίδρασης του χρήστη αλλά να δίνονται εναλλακτικές 

που να καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα επιλογών. 
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3. Η έννοια της Προσβασιµότητας 

3.1. Εισαγωγικά 

Η Προσβασιµότητα Ιστού είναι µια γενική προσέγγιση: είναι τόσο η 

αποτελεσµατικότητα µεταφοράς πληροφοριών µέσω ∆ιαδικτύου, όσο η οµαλή 

διάδραση του τελικού χρήστη µε το λογισµικό. Πρόσφατα, η έννοια της ευχρηστίας 

επεκτάθηκε ώστε να καλύψει και την έννοια της προσβασιµότητας. Η 

προσβασιµότητα εστιάζει σε εκείνα τα χαρακτηριστικά των εφαρµογών που 

υποστηρίζουν καθολική πρόσβαση από οποιαδήποτε κατηγορία χρηστών και 

τεχνολογίας (Matera et al, 2006).  

Η προσβασιµότητα µπορεί να θεωρηθεί επίσης ως µια ιδιαίτερη συνιστώσα 

της ευχρηστίας του Ιστού. Βάσει του ορισµού της ευχρηστίας κατά ISO 9241-11, η 

προσβασιµότητα εστιάζει στο να συµπεριλάβει ανθρώπους µε αναπηρίες ως οι 

«καθορισµένοι χρήστες» και µια µεγάλη ποικιλία από καταστάσεις, 

συµπεριλαµβανοµένου των υποστηρικτικών τεχνολογιών, ως το «καθορισµένο 

πλαίσιο χρήσης». Πιο συγκεκριµένα, η προσβασιµότητα Ιστού εστιάζει στις ιδιότητες 

του κώδικα σήµανσης (mark-up code) που καθιστούν το περιεχόµενο των σελίδων 

αναγνώσιµο από υποστηρικτικές τεχνολογίες που χρησιµοποιούν οι άνθρωποι µε 

αναπηρίες. Στην πραγµατικότητα, κάθε χρήστης µπορεί να εκµεταλλευτεί τα 

πλεονεκτήµατα του Ιστού παρέχοντας προσβάσιµο περιεχόµενο, ιδιαίτερα σε όλες 

εκείνες τις περιπτώσεις όπου η πρόσβαση Ιστού γίνεται δύσκολη σε συγκεκριµένα 

πλαίσια χρήσης.  

Ωστόσο, µια προσβάσιµη ιστοσελίδα, είναι πιθανό να εµπεριέχει σηµαντικά 

προβλήµατα ευχρηστίας, τα οποία αφορούν τόσο στους ανθρώπους µε αναπηρίες, 

όσο και στους υπόλοιπους. Από την άλλη πλευρά, η ευχρηστία εστιάζει στη 

δηµιουργία εφαρµογών λογισµικού και υπηρεσιών οι οποίες είναι εύκολες στη χρήση. 

Συνεπώς, οι ορθές πρακτικές ευχρηστίας για µια συγκεκριµένη οµάδα χρηστών σε 

ένα συγκεκριµένο πλαίσιο χρήσης, είναι και ορθές πρακτικές προσβασιµότητας για 

την ίδια οµάδα χρηστών στο συγκεκριµένο πλαίσιο χρήσης. 
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Όπως είπε ο Tim Berners-Lee, ο διευθυντής της W3C (World Wide Web 

Consortium) «Η δύναµη του ιστού έγκειται στην καθολικότητα του. Η πρόσβαση από 

οποιονδήποτε ανεξάρτητα από αναπηρία είναι µια θεµελιώδης αρχή».  

Η επίτευξη της παγκόσµιας προσβασιµότητας είναι ένα βήµα που συνεισφέρει 

στη δηµιουργία ενός παγκοσµίως ενδεδειγµένου τρόπου χρήσης Προκειµένου να 

µπορέσουν οι επιχειρήσεις και οι οργανισµοί να χρησιµοποιήσουν στο σύνολό τους 

τις δυνατότητες της ψηφιακής επανάστασης και προκειµένου να εξασφαλίσουν την 

επένδυσή τους στον κυβερνοχώρο, είναι επιτακτική η ανάγκη δηµιουργίας ενός 

παγκοσµίως ενδεδειγµένου τρόπου χρήσης ο οποίος θα είναι µέρος µιας 

ολοκληρωµένης στρατηγικής.  

Μέχρι πρόσφατα πολλές από τις καινούριες εφαρµογές ουσιαστικά απέκλειαν 

τη χρήση τους από χρήστες µε αναπηρίες επειδή δεν ήταν προσβάσιµες σε αυτούς. 

Θα περίµενε κανείς ότι όλες αυτές οι εφαρµογές θα είχαν ως κεντρικό σηµείο τους 

την εκπλήρωση των προδιαγραφών των χρηστών µε αναπηρίες δεδοµένου ότι όλοι 

αυτοί οι άνθρωποι έχουν πολύ περισσότερο ανάγκη τη χρήση των ηλεκτρονικών 

εφαρµογών π.χ. ηλεκτρονική εκπαίδευση, ηλεκτρονικό εµπόριο κ.α. επειδή 

συναντάνε δυσκολίες στο να τις πραγµατοποιήσουν µε τον παραδοσιακό τρόπο. 

Η ώθηση προς την προσβάσιµη και γενικότερα την καθολική σχεδίαση 

οφείλεται και στις δηµογραφικές αλλαγές: αύξηση των ηλικιωµένων και του αριθµού 

των ανθρώπων µε αναπηρίες. Η αναπηρία εµφανίζεται σε 15-20% του πληθυσµού 

κάθε χώρας: υπάρχουν τουλάχιστον 650 εκατοµµύρια άνθρωποι µε αναπηρίες 

παγκοσµίως. Στην Ευρώπη υπολογίζεται ότι ο συνολικός αριθµός του πληθυσµού που 

παρουσιάζει µακροχρόνιο πρόβληµα υγείας ή αναπηρία ανέρχεται σε 45 εκ. 

κατοίκους. Οι συγκεκριµένες στατιστικές κατέδειξαν ότι ο πληθυσµός είναι µεταξύ 

16 έως 64 ετών. Αυτό σηµαίνει ότι ένας στους έξι (15,7%) του ενεργού πληθυσµού 

έχει είτε µακροχρόνιο πρόβληµα υγείας ή αναπηρία. Στη Βόρεια Αµερική το 2002, 
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51,2 εκατοµµύρια περίπου (18%) των Αµερικανών δήλωσαν ότι έχουν κάποια µορφή 

αναπηρίας2
 (Employers’ forum on disability,  2007).  

Θα πρέπει να τονιστεί ότι ακόµα και οι ηλικιωµένοι χρήστες αποτελούν µια 

οµάδα χρηστών που αντιµετωπίζει προβλήµατα κατά διάδραση τους µε ηλεκτρονικές 

εφαρµογές, δεδοµένου ότι παρουσιάζουν διάφορα προβλήµατα υγείας και φυσικής 

κατάστασης παρόµοια µε αυτά των ατόµων µε αναπηρίες. Παρακάτω ακολουθεί ένα 

γράφηµα στο οποίο παρουσιάζονται τα ποσοστά των ηλικιωµένων (60 ετών και άνω) 

σε οκτώ µεγάλες χώρες το 2005 και το αντίστοιχο προβλεπόµενο ποσοστό το 2050.  

 

Εικόνα 1: Τα ποσοστά των ηλικιωµένων 

Η αύξηση της συγκεκριµένης οµάδας χρηστών ερµηνεύεται εµπορικά ως 

αύξηση του µεριδίου της στην καταναλωτική αγορά, το οποίο σε συνδυασµό µε την 

παγκοσµιοποίηση της αγοράς, αυξάνει την ανάγκη για σχεδίαση που 

ευαισθητοποιείται στις προσωπικές ικανότητες και προτιµήσεις.  

                                                 

2
 http://www.realising-potential.org/stakeholder-factbox/disabled-people-worldwide/ 
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Πέρα όµως από τους παραπάνω λόγους, υπάρχουν και ηθικοί λόγοι οι οποίοι 

ώθησαν στην προσβάσιµη σχεδίαση και γενικότερα στην καθολική σχεδίαση. Όλοι οι 

άνθρωποι έχουν ίσα δικαιώµατα ως προς το νόµο, τη δουλειά, το παιχνίδι, τη 

µόρφωση, τη θρησκεία, την ελευθερία κίνησης. Έγινε λοιπόν «υποχρέωση» της 

σχεδίασης, η αναγνώριση των ίσων δικαιωµάτων όλων των µελών του ανθρώπινου 

είδους. Όλα αυτά είχαν σαν αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν διάφορα κινήµατα για τα 

δικαιώµατα των ανθρώπων (Κίνηση Αστικών ∆ικαιωµάτων, Κίνηση ∆ικαιωµάτων 

Αναπηρίας κ.α.) οι οποίες επέφεραν τις δεκαετίες του ’70, ’80 και ’90, αλλαγές στη 

νοµοθεσία περί απαγόρευσης διακρίσεων απέναντι σε άτοµα µε αναπηρίες και 

επέβαλαν την παροχή πρόσβασης (κυρίως σωµατικής) στην εκπαίδευση, τα δηµόσια 

κτίρια, τις τηλεπικοινωνίες και τη µεταφορά. Στις 26 Ιουλίου 1990, ο πρόεδρος των 

ΗΠΑ George Bush υπέγραψε το νόµο «Αµερικάνοι µε Αναπηρίες (Americans with 

Disabilities Act of 1990 –ADA), τον ευρείας εµβέλειας νόµο πολιτικών δικαιωµάτων 

για ανθρώπους µε αναπηρίες. Ο νόµος απαγορεύει τη διάκριση έναντι των ανθρώπων 

µε αναπηρίες στην εργασία, σε δηµόσιες υπηρεσίες, δηµόσια κτίρια, και τις 

τηλεπικοινωνίες. 

Η Σύγκλητος των Ηνωµένων Πολιτειών, τo 1998, βελτίωσε το Νόµο της 

Αποκατάστασης (Rehabilitation Act), ώστε η τεχνολογία πληροφορικής να γίνει πιο 

προσβάσιµη στα άτοµα µε αναπηρίες. Ο νόµος αφορά στην ανάπτυξη, προµήθεια, 

διατήρηση ή χρήση ηλεκτρονικών τεχνολογιών. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παράγραφος 508 (Section 508) του 

συγκεκριµένου νόµου, η οποία θεσπίστηκε για να εξαλείψει τα εµπόδια στην 

τεχνολογία πληροφορικής, να παρέχει νέες ευκαιρίες στους ανθρώπους µε αναπηρίες 

και να ενθαρρύνει την ανάπτυξη των τεχνολογιών.  

Κύρια κέντρα διαµόρφωσης του ευρωπαϊκού θεσµικού πλαισίου για τις 

ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού (Άνθρωποι µε Αναπηρίες -ΑµεΑ- και ηλικιωµένοι) 

στο πεδίο των ΤΠΕ είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με 

τις οδηγίες και τα ψηφίσµατα που εκδίδουν, χαράσσουν τους άξονες πάνω στους 

οποίους αναπτύσσεται στη συνέχεια το θεσµικό πλαίσιο. Ενδεικτικά αναφέρεται η 

βασική οδηγία «2000/78/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2000 για τη 

διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την 
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εργασία», η οποία συναντάται τόσο στο κείµενο στρατηγικής της ∆ανίας και της 

Μεγάλης Βρετανίας όσο και στην Ελληνική νοµολογία.  

Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. όπως 2002/21/EC και 2002/22/EC 

αφορούν στο κανονιστικό πλαίσιο για ΤΠΕ και στην καθολική οδηγία για τα 

δικαιώµατα των χρηστών αντίστοιχα, καθώς και το ψήφισµα του Ευρωπαϊκού 

Συµβουλίου 2001/ C 292/02 (1/2) αφορά στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ΚτΠ 

για άτοµα µε αναπηρία, στην άρση των εµποδίων για την Κοινωνία της Πληροφορίας 

(ΚτΠ) και στην ενθάρρυνση των εταιρικών σχέσεων µε έµφαση στην περιφερειακή 

και τοπική διοίκηση.  

Επιπλέον, καταγράφηκε η Ευρωπαϊκή Στρατηγική i2010 και η ∆ιακήρυξη της 

Ρίγα η οποία υπεγράφη από τους ηγέτες των 25 κρατών µελών στις 12.06.06. Η 

πρώτη προωθεί µια Ευρωπαϊκή Κοινωνία της Πληροφορίας χωρίς κοινωνικό 

αποκλεισµό, ενώ η δεύτερη θέτει τη συµµετοχή όλων των Ευρωπαίων στην Κοινωνία 

της Πληροφορίας, όχι µόνο ως κοινωνική αναγκαιότητα, αλλά και ως µια οικονοµική 

ευκαιρία. Στόχο της διακήρυξης της Ρίγα αποτελεί η µείωση του χάσµατος στην 

χρήση του διαδικτύου µέχρι το 2010 για πληθυσµιακές οµάδες µε υψηλό κίνδυνο 

αποκλεισµού από την ηλεκτρονική συµµετοχή, όπως είναι οι ΑµεΑ, τα άτοµα τρίτης 

ηλικίας και οι άνεργοι. Στις βασικές προτεραιότητες που τίθενται περιλαµβάνονται 

και η ικανοποίηση των αναγκών των ατόµων τρίτης ηλικίας και των ΑµεΑ. 

Oι βασικοί άξονες, που τίθενται σήµερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, περιλαµβάνουν την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της 

κοινωνίας της πληροφορίας για τις κοινωνικά ευπαθείς οµάδες και την άρση των 

εµποδίων προς την κοινωνία της πληροφορίας. 

Οι προτεινόµενες δράσεις της θεµατικής ενότητας των ΤΠΕ του Σχεδίου 

∆ράσης για τους ΑµεΑ 2006-2015 αφορούν στην εκπαίδευση και ηλεκτρονική 

µάθηση των ΑµεΑ για την αποτελεσµατική χρήση των ΤΠΕ καθώς και στην παροχή 

προσβάσιµης πληροφορίας για την ενεργή συµµετοχή των ΑµεΑ µέσω νέων 

τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών. 
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Οι βασικές κατευθύνσεις της πρωτοβουλίας i2010 και το Σχέδιο ∆ράσης για 

τους ΑµεΑ 2006-2015 καθορίζουν επίσης τις πολιτικές και τις δράσεις των κρατών 

µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό και για την επίτευξη της 

κοινωνικής ενσωµάτωσης, αρκετά κράτη µέλη έχουν αναπτύξει θεσµικό πλαίσιο που 

αφορά στην ηλεκτρονική ενσωµάτωση ευπαθών πληθυσµιακών οµάδων, µεταξύ 

αυτών οι ΑµεΑ και τα άτοµα τρίτης ηλικίας.  

Όπως προκύπτει, χώρες όπως η Γερµανία, η Ιρλανδία, η ∆ανία, η Ισπανία και 

η Μεγάλη Βρετανία έχουν ενσωµατώσει στις πρωτοβουλίες και δράσεις τους την 

χρήση των ΤΠΕ στη λογική της ικανοποίησης των αναγκών των ΑµεΑ και των 

ατόµων 3ης ηλικίας. Πρόκειται εξάλλου για τις χώρες που έχουν αναπτύξει ειδικές 

στρατηγικές στο συγκεκριµένο τοµέα.  

Παράλληλα, ο σχεδιασµός κρατικών ιστοσελίδων βάσει των διεθνών 

κανονισµών και προτύπων W3C αποτελεί πραγµατικότητα στην πλειονότητα των 

χωρών. Από την άλλη µεριά λίγες χώρες έχουν χρησιµοποιήσει την τεχνολογία ως 

µέσο για την εξ’ αποστάσεως εργασία. Συνολικά µόνο οι πέντε χώρες που 

προαναφέρθηκαν, προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα (Ιρλανδία, Γερµανία, Μεγάλη 

Βρετανία, Ισπανία, ∆ανία).  

Το αντίστοιχο θεσµικό πλαίσιο στην Ελλάδα που αφορά στις τρεις ευπαθείς 

οµάδες και τις ΤΠΕ είναι σχετικά περιορισµένο και αφορά ΑµεΑ και Μετανάστες 

κατά κύριο λόγο. Το θεσµικό πλαίσιο για τους ΑµεΑ στην Ελλάδα περιλαµβάνει τη 

Συνταγµατική κατοχύρωση της ισότιµης πρόσβασης ατόµων µε αναπηρία στο 

∆ιαδίκτυο, παροχές και ευνοϊκή µεταχείριση ως προς την τηλεφωνία (όπως χορήγηση 

δωρεάν τηλεφωνίας σε άτοµα µε βαριά αναπηρία), εκπτώσεις σε υπηρεσίες 

εγκατάστασης ειδικών συσκευών για άτοµα µε προβλήµατα ακοής σε δηµόσιους 

χώρους, προτεραιότητα σε συνδέσεις και βλάβες αλλά και έκπτωση στη χρήση 

∆ιαδικτύου σε άτοµα µε ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%. Οι συγκεκριµένες 

διατάξεις εστιάζουν κυρίως σε γενικά οικονοµικά κίνητρα και στη φυσική 

προσβασιµότητα. Ωστόσο, το ελληνικό κράτος δεν έχει προχωρήσει στην περαιτέρω 

θέσπιση εξειδικευµένων διατάξεων για τη χρήση των ΤΠΕ από ΑµεΑ και άτοµα 

τρίτης ηλικίας όπως έχει γίνει από άλλες χώρες. Επίσης, ο Ελληνικός Κυβερνοχώρος 
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δεν παρέχει ακόµα ένα ικανοποιητικό επίπεδο προσβασιµότητας δεδοµένου ότι οι 

λιγοστές κοινωφελείς ηλεκτρονικές υπηρεσίες δεν ακολουθούν σχετικά πρότυπα (π.χ. 

taxisnet). Εντούτοις έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται προσπάθειες για τον σχεδιασµό 

προσβάσιµων ιστότοπων που προσφέρουν βασικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους 

πολίτες (π.χ Ειδική ιστοσελίδα του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών για 

τους ΑµεΑ - http://www.yme.gr/amea/) καθώς επίσης υλοποιούνται σχετικά έργα3
.  

Σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα του Παρατηρητηρίου της Κοινωνίας της 

Πληροφορίας (Kaltsogiannis, 2007), προτείνεται, για τη βελτίωση του θεσµικού 

πλαισίου στην Ελλάδα, µεταξύ άλλων η συµπλήρωση του νοµοθετικού πλαισίου µε 

διατάξεις προώθησης της προσβασιµότητας ΑµεΑ και ηλικιωµένων σε υποδοµή και 

υπηρεσίες και ενσωµάτωση κριτηρίων προσβασιµότητας στις τεχνικές προδιαγραφές 

όλων των έργων, των υπηρεσιών, των προµηθειών των φορέων του ∆ηµοσίου. 

Ολοκληρώνοντας, προτείνονται η ενθάρρυνση και η δηµιουργία επιτροπών εθνικής 

εµβέλειας, µε στόχο να βοηθήσουν τους ΑΜΕΑ και τα άτοµα τρίτης ηλικίας, τόσο σε 

επίπεδο χρήσης των εφαρµογών των ΤΠΕ όσο και σε επίπεδο διευκόλυνσης της 

καθηµερινότητάς τους και κατοχύρωσης των δικαιωµάτων τους. Παρόµοιες 

επιτροπές έχουν καταλυτικό ρόλο σε αρκετά ευρωπαϊκά κράτη. Στην Ελλάδα δεν 

εντοπίστηκαν αντίστοιχοι φορείς. (Kaltsogiannis, 2007 ;Kontonasiou, 2007)  

Η «Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013»
4
 περιγράφει την πορεία της Ελλάδας τα 

ερχόµενα χρόνια στο πεδίο των ΤΠΕ και έχει στόχο την πραγµατοποίηση ενός 

«ψηφιακού άλµατος» στην παραγωγικότητα και την ποιότητα ζωής, αναδεικνύοντας 

τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, καθώς και τις νέες δεξιότητες ως 

βασική στρατηγική κατεύθυνση της χώρας. Επίσης, προβλέπει τη διασφάλιση της 

«µη διάκρισης», τονίζοντας ότι «όλοι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις της χώρας έχουν 

δικαίωµα στην ψηφιακή εποχή, µε τον τρόπο και τα τεχνολογικά µέσα που επιλέγουν» 

και εποµένως πρέπει να εξασφαλιστεί το κριτήριο της προσβασιµότητας. Επιπλέον, 

στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος για την ΚτΠ 2000-2006 και της 

                                                 

3
 http://www.observatory.gr/amea/info.html 

4
 http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/sthnellada/committee/default1/top.htm 
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Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013 υλοποιούνται συγκεκριµένες δράσεις µε στόχο την 

ηλεκτρονική συµµετοχή των ευπαθών οµάδων του πληθυσµού.  

3.2. ΑµεΑ, υποστηρικτικές τεχνολογίες και 

απαιτήσεις προσβασιµότητας 

Σύµφωνα µε το Νόµο ∆ιάκρισης Αναπηρίας (Disability Discrimination Act – 

DDA) το 1995
5
, µια αναπηρία είναι µια σωµατική ή πνευµατική βλάβη που έχει µια 

µακροπρόθεσµη ή βραχυπρόθεσµη επίδραση στην ικανότητα του ατόµου να εκτελεί 

καθηµερινές στοιχειώδεις εργασίες. Αυτό κυµαίνεται από ανθρώπους µε σωµατικές 

και αισθητήριες βλάβες ως τους ανθρώπους µε διαβήτη, παραµορφώσεις, καρδιακές 

παθήσεις και επιληψία. Ωστόσο, δεν επηρεάζουν όλες αυτές οι καταστάσεις ένα 

άτοµο στο πως θα χρησιµοποιήσει το λογισµικό, αλλά µερικές από αυτές. 

∆εν υπάρχει µέχρι τώρα, παρ' όλες τις πολυάριθµες προσπάθειες, καµία 

παγκοσµίως αποδεκτή κατηγοριοποίηση των αναπηριών που παρουσιάζουν οι 

άνθρωποι. Η ορολογία που χρησιµοποιείται συνήθως για την αναπηρία ποικίλλει από 

χώρα σε χώρα και µεταξύ των κοινοτήτων διαφορετικής αναπηρίας στην ίδια χώρα. 

Ωστόσο, υπάρχει η τάση σε πολλές κοινότητες να χρησιµοποιούν τη λειτουργική 

ορολογία παρά τις ιατρικές ταξινοµήσεις.  

Οι ικανότητες µπορεί να ποικίλλουν από άνθρωπο σε άνθρωπο ακόµα και σε 

διαφορετικούς ανθρώπους µε το ίδιο είδος αναπηρίας. Οι άνθρωποι µπορεί να 

αντιµετωπίζουν συνδυασµούς διαφορετικών αναπηριών και συνδυασµούς από 

ποικίλα επίπεδα σοβαρότητας της κατάστασης. 

Παρακάτω ακολουθεί µια λίστα από αναπηρίες που αντιµετωπίζουν οι 

άνθρωποι και µπορεί να επηρεάσουν την πρόσβαση στον Ιστό. Αυτά µπορεί να 

περιλαµβάνουν ακόµα και καταστάσεις που σχετίζονται µε κάποιο τραύµα ή την 

ηλικία και µπορεί να είναι προσωρινές ή ακόµα και χρόνιες.  

                                                 

5
 http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1995/ukpga_19950050_en_1 
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Ακολουθούν οι κύριες κατηγορίες αναπηριών που αντιµετωπίζουν οι 

άνθρωποι κατά (βασισµένη σε Brewer, 2005; RNIB
6
 και WebAIM

7
): 

• Αναπηρίες όρασης 

• Ακουστικές αναπηρίες 

• Αναπηρίες οµιλίας 

• Κινητικές αναπηρίες 

• Γνωστικές αναπηρίες 

Το πλήθος και η σοβαρότητα των περιορισµών που αντιµετωπίζουν οι 

άνθρωποι τείνουν να αυξάνουν µε την ηλικία, και µπορεί να περιλαµβάνουν 

µεταβολές στις φυσιολογικές τους λειτουργίες. Μερικές από τις δυσκολίες που 

συναντούν οι ηλικιωµένοι είναι παθήσεις στην όραση όπως πρεσβυωπία, γλαύκωµα, 

καταρράκτη κ.α., εξασθένηση της ακοής, κινητικά προβλήµατα, όπως αρθρίτιδα, 

Parkinson κ.α, καθώς και νοητικές επιδράσεις όπως Alzheimer, απώλεια µνήµης, 

προβλήµατα στην επικοινωνία και στην κατανόηση κ.α. Η αντιµετώπιση των 

αναγκών των ηλικιωµένων διασταυρώνεται µε αυτών των ατόµων µε αναπηρίες 

(Arch, A. 2008; WAI-AGE Project - IST 035015
8
) και για το λόγο αυτό δεν θα 

εξεταστεί στην παρούσα εργασία ως ξεχωριστή κατηγορία αναπηριών όπως 

συνηθίζεται να συναντάµε σε κάποιες κατηγοριοποιήσεις (π.χ. Brewer, 2005). 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν ενεργοποιήσει πολλά 

προγράµµατα ώστε να διασφαλίσουν ότι έχουν συµπεριληφθεί και οι άνθρωποι µε 

αναπηρίες και ιδιαίτερα οι ηλικιωµένοι, στην πρόσβαση στον Ιστό, από όλα τα κράτη 

µέλη. Κι αυτό συµβαίνει επειδή ο αριθµός των ανθρώπων που σύντοµα θα ανήκει 

στους ηλικιωµένους είναι παγκοσµίως δυσανάλογος µε τις υπόλοιπες ηλικίες και 

πρόκειται για ένα φαινόµενο που δεν έχει επαναληφθεί άλλη περίοδο στην ανθρώπινη 

ιστορία. Τα Ηνωµένα έθνη εκτιµούν ότι µέχρι το 2050 ένας στους πέντε ανθρώπους 

                                                 

6
 http://www.rnib.org.uk/xpedio/groups/public/documents/publicwebsite/public_sactypes.hcsp 

7
 http://www.webaim.org/intro/#types 

8
 http://www.w3.org/WAI/WAI-AGE/ 
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στον κόσµο θα είναι πάνω από 60 χρονών, και µέχρι το 2150, ένας στους τρεις στον 

κόσµο προβλέπεται να είναι 60 χρονών ή και µεγαλύτερος (Arch, A. 2008).  

3.2.1.  Τεχνολογίες πρόσβασης 

Οι υποστηρικτικές τεχνολογίες είναι προϊόντα που χρησιµοποιούνται από 

ανθρώπους µε αναπηρίες ώστε να τους βοηθήσουν να εκτελέσουν εργασίες που δε 

µπορούν ή δεν είναι τόσο εύκολο να γίνουν χωρίς αυτές. Όταν χρησιµοποιούνται µε 

τους υπολογιστές, οι υποστηρικτικές τεχνολογίες αναφέρονται µερικές φορές ως 

προσαρµοστικό λογισµικό ή υλικό. 

Οι προσαρµοστικές στρατηγικές είναι τεχνικές που οι άνθρωποι µε αναπηρίες 

χρησιµοποιούν για να βοηθηθούν στη διάδραση τους µε τους υπολογιστές ή άλλες 

συσκευές. Για παράδειγµα κάποιος που δε µπορεί να δει µια ιστοσελίδα µπορεί να 

αναπηδά (tab) µέσα στους συνδέσµους µιας σελίδας ως µια στρατηγική για να 

µπορέσει να διατρέξει το κείµενο. 

Μερικές υποστηρικτικές τεχνολογίες χρησιµοποιούνται συνδυαστικά για όσο 

το δυνατό καλύτερα αποτελέσµατα. Μερικές λύσεις προσβασιµότητας 

δηµιουργήθηκαν µέσα στο λειτουργικό σύστηµα, για παράδειγµα η ικανότητα να 

αλλάζεις το µέγεθος της γραµµατοσειράς του συστήµατος, ή να διαµορφώνεις το 

λειτουργικό σύστηµα έτσι ώστε εντολές πολλαπλών πληκτρολογήσεων (multiple-

keystroke commands) να µπορούν να εισαχθούν µε µια σειρά από µονές ξεχωριστές 

πληκτρολογήσεις (single keystrokes).  

Ακολουθεί µια περιεκτική λίστα από υποστηρικτικές τεχνολογίες και 

προσαρµοστικές στρατηγικές (Brewer, 2005; RNIB
9
): 

• Εναλλακτικά πληκτρολόγια: Κάποια εναλλακτικά πληκτρολόγια δηµιουργήθηκαν 

για να δώσουν την δυνατότητα στους χρήστες να προσαρµόσουν µε την σειρά που 
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τους διευκολύνει τα πλήκτρα τους. Κάποια Ειδικά Πληκτρολόγια είναι διαθέσιµα 

στο εµπόριο για τα άτοµα µε προβλήµατα όρασης µε ένα ή περισσότερα από τα 

εξής χαρακτηριστικά: α) µεγαλύτερο µέγεθος πλήκτρων, β) έγχρωµα πλήκτρα και 

γ) πλήκτρα µε ανάγλυφη – Braille απεικόνιση χαρακτήρων. 

• Οθόνες Braille: Η οθόνη Braille είναι µια συσκευή απτικής ανάγνωσης, που 

συνδέεται µε οποιονδήποτε Η/Υ και επιτρέπει την απτική πρόσβαση στα κείµενα 

σε µορφή Braille σε πραγµατικό χρόνο (χωρίς την παραγωγή εγγράφων ή βιβλίων 

Braille). Χρησιµοποιεί είτε 6 είτε 8 ακίδες από πηνίο (solenoid) ή πιεζοηλεκτρικές 

και τις περισσότερες φορές διαθέτει και πλήκτρα πλοήγησης. Μπορεί να είναι 

σταθερή, αλλά και φορητή. Αξιοσηµείωτο είναι το υψηλό κόστος της. 

• Σαρωτές: Ο σαρωτής έντυπου υλικού µπορεί να διαβάσει και να µεταφέρει στην 

οθόνη οποιουδήποτε Ηλεκτρονικού Υπολογιστή σε µορφή εικόνας οτιδήποτε 

βρίσκεται σε έντυπη µορφή (κείµενα από βιβλία, εφηµερίδες, περιοδικά, αλλά και 

εικόνες, σχήµατα). Συνήθως χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε λογισµικό 

Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων. 

• Μεγεθυντές οθόνης: Λογισµικό µε λειτουργία µεγεθυντικού φακού. Με τη χρήση 

του λογισµικού αυτού προβάλλονται στην οθόνη του υπολογιστή σε µεγέθυνση 

όλα τα στοιχεία που ενδιαφέρουν τον χρήστη. Οι Μεγεθυντές Οθόνης για όσους 

έχουν περιορισµένη ικανότητα όρασης έχουν τη δυνατότητα να µεγεθύνουν το 

κείµενο, µια εικόνα ή ένα µικρό αντικείµενο σε µία οθόνη ή να παράγουν 

εκτυπώσεις κειµένων µε µεγεθυσµένους χαρακτήρες. Οι Μεγεθυντές Οθόνης 

καλύπτουν επίσης και τις ανάγκες των ατόµων µε χρωµατικές δυσλειτουργίες. 

Περιλαµβάνουν τις εξής κατηγορίες συστηµάτων: α) λογισµικό µεγέθυνσης της 

οθόνης ηλεκτρονικού υπολογιστή, β) µεγεθυντές video (ή κλειστού κυκλώµατος 

                                                                                                                                            

9
 

http://www.rnib.org.uk/xpedio/groups/public/documents/PublicWebsite/public_rnib002927.hcsp#P18_

2700 
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τηλεόρασης) που µπορεί να λειτουργούν αυτόνοµα ή και σε συνδυασµό µε 

Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και γ) µικρές φορητές συσκευές µεγέθυνσης. 

• Αναγνώστες οθόνης: O αναγνώστης οθόνης εντοπίζει όλες τις µορφές κειµένου 

(ορατές ή κρυφές) στο γραφικό περιβάλλον χρήστη (εικονίδια, κουµπιά, 

κατάλογοι επιλογών, πλαίσια διαλόγου, λίστες, πλαίσια µηνυµάτων) ενός 

Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και τις στέλνει στο σύστηµα Μετατροπής Κειµένου σε 

Οµιλία, έτσι ώστε ο χρήστης να αντιλαµβάνεται ακουστικά το γραφικό 

περιβάλλον, να µπορεί να πλοηγείται µε ακουστική υποβοήθηση σε αυτό και να 

ακούει το κείµενο. Επίσης, κάποιοι αναγνώστες οθόνης µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν συνδυαστικά µε οθόνες Braille. O χρήστης αντιλαµβάνεται 

ακουστικά ή/και απτικά τους γραφικούς χαρακτήρες και το γραφικό περιβάλλον. 

Επίσης, ο χρήστης µπορεί να λαµβάνει ακουστική επαλήθευση των χαρακτήρων 

που πληκτρολογεί. Σήµερα διατίθενται Αναγνώστες Οθόνης και για Υπολογιστές 

Παλάµης (PDAs) και για φορητά τηλέφωνα. O αναγνώστης οθόνης µπορεί να έχει 

την δυνατότητα να υποστηρίξει αρκετές γλώσσες, να υποστηρίζει τις τυπικές 

εφαρµογές των MS-Windows, καθώς και δηµοφιλείς εφαρµογές γραφείου. 

• Αναγνωριστές οµιλίας: Τα Συστήµατα Αναγνώρισης Οµιλίας επιτρέπουν την 

εισαγωγή κειµένου µε οµιλία αντί της πληκτρολόγησης σε Ηλεκτρονικούς 

Υπολογιστές αλλά και σε φορητές συσκευές (π.χ. κινητά τηλέφωνα). 

∆ιακρίνονται σε συστήµατα υπαγόρευσης και συστήµατα εντολών και ελέγχου. 

• Αναπήδηση µέσα από δοµικά στοιχεία (Tabbing through structural elements): Η 

αναπήδηση µέσα από δοµικά στοιχεία είναι µία προσαρµοστική στρατηγική για 

χρήστες που δε µπορούν να χρησιµοποιήσουν ποντίκι. Αυτή η τεχνική εξυπηρετεί 

στο γρήγορο πέρασµα µέσα από υπερσυνδέσµους, κεφαλίδες, αντικείµενα λίστας 

ή άλλα δοµικά στοιχεία µιας ιστοσελίδας. Οι χρήστες που χρησιµοποιούν 

αναγνώστες οθόνης, όπως για παράδειγµα οι τυφλοί ή δυσλεκτικοί χρήστες, 

πιθανόν να χρησιµοποιήσουν συνδυαστικά τη συγκεκριµένη τεχνική.  

• Μετατροπείς κειµένου σε οµιλία:: Το σύστηµα Mετατροπής Kειµένου σε 

Συνθετική Οµιλία (Text-to-Speech), είναι µια εφαρµογή λογισµικού η οποία 
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εκφωνεί οποιοδήποτε κείµενο σε πραγµατικό χρόνο (χωρίς να χρειάζεται προ-

ηχογράφηση). Είναι σηµαντικό να υποστηρίζει σωστά την Ελληνική γλώσσα και 

σε πολλές περιπτώσεις ταυτόχρονα και την Αγγλική. Σήµερα διατίθεται λογισµικό 

Μετατροπής Κειµένου σε Ελληνική Οµιλία και για φορητά τηλέφωνα. Είναι 

αξιοσηµείωτη η πρόοδος των συγκεκριµένων συστηµάτων δεδοµένου ότι η 

παραγόµενη οµιλία είναι αρκετά ρεαλιστική. 

• Φυλλοµετρητές κειµένου (Text browsers): Οι φυλλοµετρητές κειµένου όπως ο 

Lynx είναι µια εναλλακτική όταν δε θέλουµε να χρησιµοποιήσουµε 

φυλλοµετρητές µε γραφική διεπαφή χρήστη. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν µαζί 

µε αναγνώστες οθόνης για τυφλούς χρήστες. Χρησιµοποιούνται επίσης από 

πολλούς ανθρώπους που έχουν συνδέσεις χαµηλών ταχυτήτων και δεν θέλουν να 

περιµένουν να «κατέβουν» οι εικόνες. 

• Οπτική ειδοποίηση: Η Οπτική ειδοποίηση είναι µια εναλλακτική για κωφούς 

χρήστες ή χρήστες µε ακουστικές δυσκολίες να παραλαµβάνουν οπτική 

ειδοποίηση ενός µηνύµατος προειδοποίησης ή σφάλµατος που αυτό διαφορετικά 

θα γινόταν µε τον ήχο.  

3.2.2.  Βασικοί τύποι αναπηρίας 

Αναπηρίες Όρασης 

Αυτή η κατηγορία περιλαµβάνει άτοµα µε:  

Τύφλωση: περιλαµβάνει µια σηµαντική µη αναστρέψιµη απώλεια όρασης και 

στα δύο µάτια. Η τύφλωση µπορεί να είναι εκ γενετής ή επίκτητη. Ο άνθρωπος 

θεωρείται τυφλός όταν δε µπορεί να προσανατολίζεται στο περιβάλλον, όταν δε 

µπορεί να µετακινηθεί χωρίς ξένη βοήθεια. Οι τυφλοί χρήστες συνήθως 

χρησιµοποιούν αναγνώστες οθόνης και εξάγουν την πληροφορία σε ένα συνθέτη 

οµιλίας και/ή οθόνη Braille ώστε να µπορέσουν να «διαβάσουν» ό,τι εµφανίζεται 

στην οθόνη του υπολογιστή. Κάποιοι τυφλοί χρήστες χρησιµοποιούν φυλλοµετρητές 

κειµένου όπως ο Lynx, ή λογισµικό µετατροπής κειµένου σε οµιλία, ως 

αντικατάσταση του φυλλοµετρητή γραφικής διεπαφής. Τέλος, κάποιες στρατηγικές 
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που χρησιµοποιούν για γρήγορη πλοήγηση είναι η χρήση του tabbing µέσα σε 

κεφαλίδες ή συνδέσµους στις ιστοσελίδες. 

Κάποιες δυσκολίες που συναντάνε οι χρήστες µε τύφλωση στον Ιστό 

περιλαµβάνουν: 

• Εικόνες που δεν έχουν εναλλακτικό κείµενο 

• Πολύπλοκες εικόνες, όπως γραφήµατα ή σχεδιαγράµµατα, που δεν 

είναι επαρκής η περιγραφή του 

• Βίντεο που δεν περιγράφεται µε κείµενο ή ήχο 

• Πίνακες που δεν µπορούν να διαβαστούν σειριακά (κελί-κελί ή µε 

«γραµµικό» τρόπο) 

• Πλαίσια (frames) που δεν παρέχουν εναλλακτική µη χρήσης τους 

(NOFRAME alternative) ή δεν έχουν επεξηγηµατικά ονόµατα 

• Μορφοποιήσεις που δε µπορούν να tabbed µέσα από µια λογική σειρά 

ή έχουν ελλιπές χαρακτηρισµό 

• Φυλλοµετρητές και εργαλεία συγγραφής που στερούν υποστήριξης 

πληκτρολογίου για όλες τις εντολές 

• Μη χρήση σταθερών µορφοποιήσεων κειµένου, που σηµαίνει ότι οι 

αναγνώστες οθόνης ίσως δυσκολεύονται να το ερµηνεύσουν 

Μειωµένη όραση: υπάρχουν πολλά είδη µειωµένης όρασης, όπως για 

παράδειγµα µειωµένη οπτική οξύτητα (όραση που δεν είναι έντονη), «όραση τούνελ» 

(ανικανότητα όρασης στα πλάγια του οπτικού πεδίου), απώλεια κεντρικού πεδίου 

(όραση στα άκρα του οπτικού πεδίου) και θολή όραση. Μερικοί χρήστες µε 

δυσκολίες στην όραση χρησιµοποιούν πολύ µεγάλες οθόνες, και αυξάνουν το µέγεθος 

της γραµµατοσειράς και των εικόνων του συστήµατος ή χρησιµοποιούν 

συγκεκριµένους συνδυασµούς χρωµάτων σε γραµµατοσειρά και φόντο. Επίσης, οι 
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χρήστες µε µειωµένη όραση συνήθως χρησιµοποιούν µεγεθυντές οθόνης ή 

προσαρµόζουν τη διάταξη παρουσίασης τους ώστε να µπορούν να διαβάσουν άνετα. 

Τα προβλήµατα που συναντούν οι χρήστες µε µειωµένη όραση στη διάδραση 

τους µε εφαρµογές Ιστού περιλαµβάνουν: 

• Ιστοσελίδες µε απόλυτα µεγέθη γραµµατοσειράς που δεν αλλάζουν 

εύκολα 

• Ιστοσελίδες που, λόγω της ασυνεπούς διάταξης, είναι δύσκολό να 

πλοηγηθούν όταν µεγεθύνονται 

• Ιστοσελίδες ή εικόνες ιστοσελίδων, που έχουν µικρή αντίθεση και δεν 

αλλάζει εύκολα 

• Κείµενο το οποίο παρουσιάζεται ως φωτογραφία και εµφανίζονται 

προβλήµατα στη µεγέθυνση του 

Αχρωµατοψία: η αδυναµία του οφθαλµού να διακρίνει τα χρώµατα. Συχνό 

πρόβληµα αχρωµατοψίας είναι η δυσκολία διάκρισης µεταξύ του κόκκινου και του 

πράσινου χρώµατος ή µεταξύ του κίτρινου και του µπλε χρώµατος. Για να 

χρησιµοποιήσουν τον Ιστό, τα άτοµα µε αχρωµατοψία χρησιµοποιούν τα δικά τους 

style sheets για να παραβαίνουν τις επιλογές γραµµατοσειράς και χρωµάτων του 

δηµιουργού. 

Οι δυσκολίες που συναντούν στον Ιστό οι χρήστες µε αχρωµατοψία 

περιλαµβάνουν: 

• Χρώµα που χρησιµοποιείται ως µοναδικό στοιχείο για να δώσει 

έµφαση στο κείµενο µιας ιστοσελίδας 

• Κείµενο το οποίο δεν παρουσιάζει αρκετή αντίθεση µε το χρώµα ή το 

µοτίβο του φόντου 

• Φυλλοµετρητές που δεν υποστηρίζουν παραβίαση από το χρήστη των 

style sheets του δηµιουργού 
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Ακουστικές αναπηρίες 

Η συγκεκριµένη κατηγορία χρηστών περιλαµβάνει ανθρώπους που είτε είναι 

εντελώς κωφοί ή έχουν ακουστικές δυσκολίες στο ένα και στα δύο αυτιά. 

Κώφωση: σηµαντική και µη αναστρέψιµη απώλεια ακοής και από τα δυο 

αυτιά. Η πρώτη γλώσσα κάποιων κωφών είναι η νοηµατική γλώσσα, και πιθανόν (ή 

ίσως όχι) να διαβάζουν άνετα µια γραπτή γλώσσα ή να µιλάνε καθαρά. Για να 

χρησιµοποιήσουν τον Ιστό, πολλοί χρήστες που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία 

βασίζονται σε υπότιτλους για οποιοδήποτε ηχητικό περιεχόµενο. 

Οι δυσκολίες που συναντάνε είναι κυρίως οι εξής: 

• Έλλειψη υποτιτλισµών ή transcripts του ήχου στον Ιστό, 

συµπεριλαµβανοµένου των webcasts 

• Έλλειψη εικόνων σχετιζόµενων µε το περιεχόµενο (content-related), 

σε σελίδες γεµάτες από κείµενο, που µπορεί να µην είναι κατανοητό 

από αυτούς που έχουν ως πρώτη γλώσσα τη νοηµατική 

• Έλλειψη καθαρής κα απλής γλώσσας 

• Απαιτήσεις για voice input στις ιστοσελίδες 

∆υσκολία ακοής: µερική µείωση στη δυνατότητα να ανιχνευθούν ή να γίνουν 

κατανοητοί οι ήχοι. Οι χρήστες που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία βασίζονται στη 

χρήση υπότιτλων σε οποιοδήποτε ηχητικό περιεχόµενο µιας ιστοσελίδας. Επίσης, οι 

συγκεκριµένοι χρήστες ίσως να χρειάζονται να ενεργοποιούν/απενεργοποιούν την 

εµφάνιση υποτίτλων σε ένα αρχείο ήχου, ή να ρυθµίζουν την ένταση του ήχου. Οι 

δυσκολίες που συναντάνε στον Ιστό τα άτοµα µε δυσκολίες στην ακοή περιορίζονται 

κυρίως στην έλλειψη υποτίτλων ή transcripts για οποιοδήποτε ηχητικό περιεχόµενο. 
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Αναπηρίες Οµιλίας  

Περιλαµβάνουν δυσκολίες παραγωγής λόγου είτε σε όρους ηχηρότητας είτε 

σαφήνειας. Οι χρήστες που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία και θέλουν να 

χρησιµοποιήσουν τµήµατα του Ιστού που βασίζονται στην αναγνώριση φωνής, θα 

πρέπει να µπορούν να χρησιµοποιήσουν ένα εναλλακτικό τρόπο εισόδου όπως 

εισαγωγή κειµένου µέσω πληκτρολογίου. Τα εµπόδια των χρηστών αυτής της 

κατηγορίας στη χρήση του Ιστού περιλαµβάνουν ιστοσελίδες που απαιτούν διάδραση 

βασισµένη στην οµιλία και δεν διαθέτουν κάποιο εναλλακτικό τρόπο. 

Κινητικές αναπηρίες 

Αυτή η κατηγορία αναφέρεται σε ένα µεγάλο εύρος ατόµων µε διαφορετικά 

είδη σωµατικών αναπηριών. Όσον αφορά στη χρήση λογισµικού, απευθύνεται σε 

άτοµα µε µειωµένη κινητικότητα των άνω άκρων ή µειωµένη χειρωνακτική 

επιδεξιότητα, και προβλήµατα συνεργασίας. Όλες αυτές οι περιπτώσεις µπορεί να 

έχουν προκληθεί είτε εκ γενετής είτε οφείλονται σε κάποια ασθένεια, όπως Πολλαπλή 

Σκλήρυνση, Πάρκινσον ή χτύπηµα. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και τα άτοµα που 

έχουν ένα προσωρινό σπάσιµο κάποιου άκρου. 

Κινητικές δυσκολίες: περιλαµβάνουν αδυναµία, περιορισµούς ελέγχου των 

µυών (όπως ακούσιες κινήσεις, έλλειψη συνεργασίας, ή παράλυση), περιορισµοί 

αισθήσεων, προβλήµατα αρθρώσεων ή απώλεια άκρων. Κάποιες σωµατικές 

αναπηρίες περιλαµβάνουν πόνο που εµποδίζει την κίνηση. Αυτές οι καταστάσεις 

µπορεί να επηρεάσουν τα χέρια και τους ώµους καθώς επίσης και άλλα µέρη του 

σώµατος. Μερικές από τις υποστηρικτικές τεχνολογίες που χρησιµοποιούν τα άτοµα 

µε κινητικά προβλήµατα είναι: εξειδικευµένα ποντίκια, πληκτρολόγιο µε κατάλληλη 

διάταξη των πλήκτρων η οποία να ταιριάζει στο εύρος κίνησης των χεριών τους, 

λογισµικό αναγνώρισης φωνής κ.α. Οι κυριότερες δυσκολίες που συναντάνε στη 

χρήση του Ιστού είναι: 

• Επιλογές στις ιστοσελίδες µε περιορισµένο χρόνο απόκρισης  
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• Φυλλοµετρητές ή εργαλεία συγγραφής που δεν υποστηρίζουν 

εναλλακτική πρόσβαση από πληκτρολόγιο για εντολές ποντικιού 

• Φόρµες που δεν µπορούν να προσπελαστούν από το πληκτρολόγιο 

(tabbed) υπό µια λογική σειρά 

Γνωστικές αναπηρίες 

Αυτή η κατηγορία αναφέρεται σε αναπηρίες όπως: 

Οπτική και ακουστική αντίληψη: Τα άτοµα που παρουσιάζουν οπτικές και 

ακουστικές αντιληπτικές δυσκολίες, συµπεριλαµβανοµένου της δυσλεξίας και της 

δυσαριθµίας στις οποίες οι άνθρωποι αντιµετωπίζουν δυσκολίες επεξεργασίας της 

γλώσσας και των αριθµών αντίστοιχα. Μπορεί να έχουν δυσκολίες επεξεργασίας της 

οµιλούµενης γλώσσας όταν την ακούν (δυσκολίες ακουστικής αντίληψης). Επίσης 

µπορεί να δυσκολεύονται στον προσανατολισµό του χώρου. Οι χρήστες αυτής της 

κατηγορίας χρησιµοποιούν διαφορετικές αισθήσεις για τη χρήση του ιστού. Για 

παράδειγµα, οι χρήστες µε δυσκολία στην οπτική τους αντίληψη µπορούν να 

χρησιµοποιήσουν ένα αναγνώστη οθόνης σε συνδυασµό µε σύνθεση οµιλίας για την 

πλήρη κατανόηση του, ενώ εκείνοι µε δυσκολίες ακουστικής αντίληψης µπορούν να 

χρησιµοποιήσουν υπότιτλους για να καταλάβουν ένα ηχητικό αρχείο. Οι δυσκολίες 

που συναντάνε περιορίζονται στην έλλειψη από εναλλακτικούς τρόπους πρόσβασης 

της πληροφορίας στον ιστό, όπως έλλειψη εναλλακτικού κειµένου ικανό να 

µετατρέπεται σε ήχο ή έλλειψη υποτίτλων 

∆υσλειτουργία διάσπασης προσοχής (attention deficit disorder): τα άτοµα που 

παρουσιάζουν δυσκολία στη διάσπαση της προσοχής συνήθως δυσκολεύονται στην 

εστίαση της πληροφορίας. Οι χρήστες που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία συνήθως 

έχουν ανάγκη να απενεργοποιήσουν οποιοδήποτε κινούµενο σχέδιο. Τα εµπόδια που 

συναντούν στη χρήση του ιστού η συγκεκριµένη οµάδα χρηστών περιλαµβάνουν: 

• Απόσπαση προσοχής από στοιχεία οπτικού ή ακουστικού 

περιεχοµένου που δε µπορούν να απενεργοποιηθούν 
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• Έλλειψη καθαρής και συνεπούς οργάνωσης των ιστοσελίδων 

∆ιανοητικές αναπηρίες: αργή εκµάθηση και δυσκολία στην κατανόηση 

σύνθετων εννοιών Το Σύνδροµο Down είναι µία από τις πολλές διαφορετικές αιτίες 

διανοητικών προβληµάτων. Όταν χρησιµοποιούν τον ιστό άτοµα που ανήκουν σε 

αυτή την κατηγορία µπορεί να χρειάζονται περισσότερο χρόνο σε µια ιστοσελίδα, να 

στηρίζονται περισσότερο στη βοήθεια των γραφικών για να καταλάβουν τη σελίδα 

και επίσης να είναι χρήσιµο για αυτούς να γίνεται χρήση µιας απλής γλώσσας. 

Τα εµπόδια που συναντούν περιλαµβάνουν: 

• Χρήση πολύπλοκου λεξιλογίου όπου δεν είναι απαραίτητο 

• Έλλειψη γραφικών στις ιστοσελίδες 

• Έλλειψη καθαρής και συνεπούς οργάνωσης των ιστοσελίδων 

Εξασθένηση µνήµης: Όσοι παρουσιάζουν εξασθένηση µνήµης µπορεί να έχουν 

προβλήµατα µε τη βραχυπρόθεσµη µνήµη, έλλειψη µακροπρόθεσµης µνήµης ή 

µπορεί να έχουν µερική απώλεια της ικανότητας ανάκλησης της γλώσσας. Όταν η 

συγκεκριµένη οµάδα χρηστών χρησιµοποίει τον Ιστό βασίζεται στη συνεπή δοµή 

πλοήγησης σε ολόκληρο τον ιστότοπο. 

Αναπηρίες ψυχικής υγείας: δυσκολία στην εστίαση της πληροφορίας ή 

θολωµένη όραση ή τρεµούλιασµα των χεριών οφειλόµενα σε παρενέργειες από 

φάρµακα. Τα άτοµα µε τις συγκεκριµένες αναπηρίες για να χρησιµοποιήσουν τον 

Ιστό, χρειάζονται να απενεργοποιήσουν οποιαδήποτε στοιχεία ηχητικού ή εικονικού 

περιεχοµένου που τους αποσπάνε την προσοχή ή να χρησιµοποιούν µεγεθυντές 

οθόνης. Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν περιλαµβάνουν: 

• Ηχητικό ή εικονικό περιεχόµενο που αποσπά την προσοχή και δεν 

µπορεί να απενεργοποιηθεί εύκολα 

• Ιστοσελίδες µε απόλυτο µέγεθος γραµµατοσειράς που δεν αλλάζει 

εύκολα 
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∆ιαταράξεις Αντίληψης (Seizure disorders): µερικά άτοµα που παρουσιάζουν 

διαταράξεις αντίληψης, συµπεριλαµβανοµένων των ανθρώπων µε µερικούς τύπους 

επιληψίας, προκαλούνται από το οπτικό τρεµούλιασµα ή τα ηχητικά σήµατα σε µια 

ορισµένη συχνότητα. Για να χρησιµοποιήσουν τον Ιστό η συγκεκριµένη οµάδα 

χρηστών χρειάζεται να απενεργοποιήσει τα κινούµενα σχέδια, κείµενο που 

αναβοσβήνει ή συγκεκριµένες ακουστικές συχνότητες. Τα εµπόδια που συναντούν 

περιορίζονται στη χρήση οπτικών και ηχητικών συχνοτήτων που ενεργοποιούν τις 

διαταράξεις. 

Σε όλες τις παραπάνω κατηγορίες θα πρέπει να προστεθεί µια ακόµα 

παράµετρος η οποία πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη σχεδίαση εφαρµογών ιστού 

όσον αφορά στην κατηγοριοποίηση των χρηστών. Κάποιος χρήστης µπορεί να µην 

ανήκει αποκλειστικά σε µία από τις παραπάνω κατηγορίες αλλά να έχει ένα 

συνδυασµό των άνω αναπηριών που να του µειώνουν την ευελιξία στη χρήση 

πληροφορίας για προσβασιµότητα. Τέλος, αξίζει να τονιστεί ότι κάθε µια από τις 

παραπάνω αναπηρίες µπορεί να προκλήθηκε από κάποια ασθένεια, κάποιο ατύχηµα ή 

το άτοµο να έχει γεννηθεί µε αυτή. 

3.3. Προσβασιµότητα στον Ιστό 

Η Προσβασιµότητα Ιστού αναφέρεται στη δηµιουργία ιστοσελίδων οι οποίες 

είναι εύχρηστες σε όλους, ανεξάρτητα από ικανότητες και αναπηρίες. Όταν οι 

ιστοσελίδες έχουν σχεδιαστεί, υλοποιηθεί και εκδοθεί κατάλληλα, όλοι οι χρήστες 

µπορούν να έχουν ίση πρόσβαση στην πληροφορία και τη λειτουργικότητα.  
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Εικόνα 2: Εµπλεκόµενοι στην προσβασµότητα του Ιστού 

Η προσβασιµότητα του Ιστού είναι µία έννοια αρκετά πολυσύνθετη, 

δεδοµένου ότι, για να επιτευχθεί θα πρέπει να ισχύουν µια σειρά από 

αλληλοσυνδεόµενες συνθήκες (βλέπε Εικόνα 2). Πιο συγκεκριµένα, η 

προσβασιµότητα του Ιστού περιλαµβάνει: 

• Ιστότοπους και εφαρµογές που οι άνθρωποι µε ανικανότητες είναι σε 

θέση να διακρίνουν, να εξερευνήσουν και να αλληλεπιδράσουν µαζί 

τους.  

• Φυλλοµετρητές Ιστού (web browsers) και αναπαραγωγείς µέσων 

(media player) που µπορούν να χρησιµοποιηθούν αποτελεσµατικά από 

ΑµεΑ και τα οποία λειτουργούν σωστά µε τις υποστηρικτικές 

τεχνολογίες που χρησιµοποιούν κάποιοι ΑµεΑ για να προσπελάσουν 

τον Παγκόσµιο ιστό.  

• Εργαλεία Συγγραφής (Web authoring tools), και υπό εξέλιξη 

τεχνολογίες ιστού που υποστηρίζουν την παραγωγή προσβάσιµου 

περιεχοµένου ιστού και ιστότοπων οι οποίοι µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν αποδοτικά από τους ΑµεΑ.  

• Εργαλεία Αξιολόγησης (evaluation tools) της Προσβασιµότητας του 

Ιστού.  
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Κατά τη σχεδίαση και τη χρήση ενός ιστότοπου, θα πρέπει όλες οι παραπάνω 

συνιστώσες της προσβασιµότητας του Ιστού να αποτελούν µια αλυσίδα και να 

ακολουθούν τις αρχές για προσβάσιµη σχεδίαση. Οι αρχές για προσβάσιµη σχεδίαση 

καθορίζονται από την World Wide Web Consortium (W3C).  

Η W3C, βασική οργάνωση διεθνών προτύπων για τον Παγκόσµιο Ιστό, 

ιδρύθηκε από τον Tim Berners-Lee το 1994, στο εργαστήριο Πληροφορικής του 

Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (Massachusetts Institute of Technology 

- MIT). Η W3C ιδρύθηκε για να εξασφαλίσει τη συµβατότητα και τη 

διαλειτουργικότητα µεταξύ των εταιριών που κατασκεύαζαν ιστοσελίδες µέσω της 

θέσπισης νέων προτύπων. Πριν τη δηµιουργία της W3C, µη συµβατές εκδόσεις της 

HTML προσφέρονταν από διαφορετικές εταιρίες αυξάνοντας τη δυναµική για 

ασυνέπεια µεταξύ των σελίδων. 

Η WAI – Web Accessibility Initiative είναι µια πρωτοβουλία της W3C στην 

οποία αναπτύσσονται στρατηγικές, οδηγίες και πηγές ώστε να βοηθήσουν στο να 

γίνει ο Ιστός προσβάσιµος σε ανθρώπους µε αναπηρίες. Κύριος στόχος της είναι η 

παραγωγή Οδηγιών Προσβασιµότητας Περιεχοµένου Ιστού (Web Content 

Accessibility Guidelines – WCAG).  

Η Πρωτοβουλία Προσβασιµότητας στον Παγκόσµιο Ιστό της W3C (WAI), σε 

συνεργασία µε οργανισµούς σε όλο τον κόσµο, επιδιώκει την προσβασιµότητα του 

Παγκόσµιου Ιστού µέσα από δραστηριότητες όπως: 

• ανάπτυξη οδηγιών για περιεχόµενο στον Παγκόσµιο Ιστό, πράκτορες 

χρηστών και εργαλεία συγγραφής 

• εξασφάλιση ότι οι βασικές τεχνολογίες του Παγκόσµιου Ιστού 

υποστηρίζουν την προσβασιµότητα 

• συντονισµός µε έρευνα και ανάπτυξη που µπορεί να επηρεάσει τη 

µελλοντική προσβασιµότητα στον Παγκόσµιο Ιστό 

• διεξαγωγή εκπαίδευσης και ενηµέρωσης. 
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Μέχρι σήµερα έχουν αναπτυχθεί δυο εκδόσεις των WCAG, οι WCAG 1.0 και 

οι WCAG 2.0. Η παλαιότερη  έκδοση, η οποία ίσχυε µέχρι το ∆εκέµβριο του 2008, 

είναι η 1.0, η οποία εγκρίθηκε το Μάιο 1999 και είναι µέρος µιας σειράς οδηγιών 

προσβασιµότητας που εκδίδονται από την WΑI, στην οποία περιλαµβάνονται οι 

Οδηγίες Προσβασιµότητας για τους Πράκτορες Χρηστών (WAI-USERAGENT
10

) και 

οι Οδηγίες Προσβασιµότητας για τα Εργαλεία Συγγραφής (WAI-AUTOOLS
11

). Η 

ισχύουσα έκδοση από τις 11 ∆εκεµβρίου 2008, είναι η 2.0, η οποία αναπτύχθηκε για 

να εφαρµοστεί ευρύτερα σε διαφορετικές σηµερινές και µελλοντικές τεχνολογίες, για 

να προσφέρει ευκολότερες στη χρήση και την κατανόηση οδηγίες, και να µπορούν να 

ελεγχθούν ακριβέστερα από µια αυτοµατοποιηµένη ή ανθρώπινη αξιολόγηση. 

Οι WCAG 1.0 περιλαµβάνουν δεκατέσσερις (14) οδηγίες που είναι γενικές 

αρχές της προσβάσιµης σχεδίασης. Κάθε οδηγία έχει ένα ή περισσότερα σηµεία 

ελέγχου που εξηγούν πως εφαρµόζεται η κάθε οδηγία σε µια συγκεκριµένη περιοχή. 

Κάθε σηµείο ελέγχου χαρακτηρίζεται από ένα επίπεδο προτεραιότητας. Τα επίπεδα 

προτεραιότητας είναι τρία (3), ανάλογα µε το πόσο σηµαντική είναι η εφαρµογή του 

σηµείου ελέγχου όσον αφορά στην προσβασιµότητα των ΑµεΑ. Για κάθε ένα από τα 

σηµεία ελέγχου, υπάρχει µια λίστα από τεχνικές οι οποίες εξηγούν πώς µπορούν 

εφαρµοστούν τα σηµεία ελέγχου. Στις WCAG 1.0 διαχωρίζεται η δοµή περιεχοµένου 

από την παρουσίαση του και εστιάζοντας σε αυτές παρέχονται ανεξάρτητες τεχνικές 

για την προσέγγιση της προσβασιµότητας περιεχοµένου. Για παράδειγµα, 

εστιάζοντας στη δοµή του περιεχοµένου, προτείνεται η εξασφάλιση προσπέλασης και 

προσβασιµότητας των πινάκων από φυλλοµετρητές και άλλους πράκτορες χρηστών, 

παροχή µηχανισµών πλοήγησης και πληροφοριών για το περιεχόµενο και τον 

προσανατολισµό µιας σελίδας, κ.α. Από την άλλη µεριά, για την παρουσίαση του 

περιεχοµένου προτείνει την παροχή ισοδύναµων εναλλακτικών παρουσίασης του 

ακουστικού και εικονικού περιεχοµένου, τον έλεγχο του χρήστη σε αλλαγές 

περιεχοµένου βασισµένες στο χρόνο, µη στήριξη της παρουσίασης αποκλειστικά στο 

                                                 

10
 http://www.w3.org/TR/WAI-USERAGENT/ 

11
 http://www.w3.org/TR/WAI-AUTOOLS/ 
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χρώµα, κ.α. Επιπροσθέτως, οι WCAG 1.0 εστιάζουν στη διασφάλιση άµεσης 

προσβασιµότητας των ενσωµατωµένων διεπαφών, στη σχεδίαση για προσβασιµότητα 

ανεξάρτητα από τη συσκευή αλληλεπίδρασης, καθώς και στη χρήση µεταβατικών 

καταστάσεων προσέγγισης προσβασιµότητας έτσι ώστε οι υποστηρικτικές 

τεχνολογίες και οι παλαιότεροι φυλλοµετρητές να µπορούν να χειριστούν τις 

ιστοσελίδες σωστά (Chisholm et al, 1999) 

Τα επίπεδα συµµόρφωσης των WCAG 1.0 είναι τρία. Με τον όρο 

συµµόρφωση εννοούµε την ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων που προτείνονται από 

τις συγκεκριµένες οδηγίες. Το επίπεδο συµµόρφωσης «Α» ισχύει όταν 

ικανοποιούνται όλα τα σηµεία ελέγχου µε επίπεδο προτεραιότητας 1, το επίπεδο 

«ΑΑ» όταν ικανοποιούνται όλα τα σηµεία ελέγχου των προτεραιοτήτων 1 & 2 και το 

επίπεδο «ΑΑΑ» όταν ικανοποιούνται όλα τα σηµεία ελέγχου. 

Η εξέλιξη του web τα τελευταία εννέα χρόνια καθώς και ο τρόπος 

αλληλεπίδρασης των ανθρώπων µαζί του, ώθησαν στην ανάγκη για αλλαγή των 

οδηγιών. Ειδικότερα, η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών, η εξέλιξη των 

προγενέστερων, η εξέλιξη των συσκευών προσπέλασης του καθώς και οι τρόποι και 

το περιβάλλον χρήσης αποτέλεσαν τους κύριους λόγους απαρχαίωσης των WCAG 

1.0. Οι αδυναµίες των WCAG 1.0 οφείλονταν κυρίως στο γεγονός ότι ήταν 

προσανατολισµένες στις λιγοστές τεχνολογίες (HTML) της εποχής καθώς και στους 

περιορισµένους τρόπους χρήσης. Επιπλέον, ορισµένες οδηγίες ή και υποθέσεις των 

οδηγιών αυτών είναι πλέον άκυρες ή ανεπίκαιρες. Τέλος οι WCAG 1.0 

χρησιµοποιούσαν δυσνόητη ορολογία για το µέσο αναγνώστη και επιπρόσθετα τα 

πραγµατικά παραδείγµατα ήταν ανεπαρκή για την περαιτέρω κατανόηση των οδηγιών 

(Moss, 2006 και Clark, 2006) 

Οι προαναφερόµενες συνθήκες αποτέλεσαν το έναυσµα για την ανάπτυξη των 

WCAG 2.0. Oι WCAG 2.0 βρίσκονταν υπό ανάπτυξη τα τελευταία πέντε χρόνια και 
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η τελική τους έκδοση (11 ∆εκεµβρίου 2008)
12

 είναι η ισχύουσα και αυτή που 

συστήνεται από τη W3C-WAI . 

Τα επίπεδα οργάνωσης των WCAG 2.0 είναι τέσσερα και περιλαµβάνουν: 

καθολικές αρχές, γενικές οδηγίες, ελέγξιµα κριτήρια επιτυχίας και µια πλούσια 

συλλογή από επαρκή/ικανοποιητικές και συµβουλευτικές οδηγίες. Στην κορυφή της 

οργάνωσης βρίσκονται οι τέσσερις (4) καθολικές αρχές που αποτελούν τη βάση για 

την προσβασιµότητα Ιστού:  

• Η πληροφορία και τα συστατικά στοιχεία της διεπαφής πρέπει να είναι 

παρουσιάσιµα στους χρήστες µε τρόπους που µπορούν να 

αντιληφθούν. Με άλλα λόγια, τα παραπάνω θα πρέπει σε κάθε 

περίπτωση να είναι διαθέσιµα τουλάχιστο σε ένα από τα αισθητήρια 

µέσα του χρήστη. 

• Τα συστατικά στοιχεία της διεπαφής και η πλοήγηση πρέπει να µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί/χειριστεί. Αυτό σηµαίνει ότι η διεπαφή θα πρέπει 

πάντα να επιτρέπει στον χρήστη να αλληλεπιδράσει ώστε να 

εκπληρώσει το σκοπό του.  

• Η πληροφορία και ο χειρισµός της διεπαφής πρέπει να είναι 

κατανοήσιµα. ∆ηλαδή, ο χρήστης θα πρέπει να µπορεί, χωρίς ιδιαίτερο 

κόπο, να κατανοήσει τόσο το περιεχόµενο όσο και η διεπαφή. 

• Το περιεχόµενο πρέπει να είναι αρκετά εύρωστο ώστε να µπορεί να 

ερµηνευτεί από µια ευρύς ποικιλία από πράκτορες χρηστών, 

συµπεριλαµβανοµένου των υποστηρικτικών τεχνολογιών. 

Κάτω από τις αρχές είναι οι δώδεκα (12) οδηγίες οι οποίες παρέχουν τους 

βασικούς στόχους που οι δηµιουργοί των ιστότοπων θα πρέπει να ακολουθήσουν 

ώστε να παρέχουν προσβάσιµο περιεχόµενο σε ΑµεΑ. Οι συγκεκριµένες οδηγίες δε 

                                                 

12
 http://www.w3.org/TR/2008/CR-WCAG20-20080430/ 
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µπορούν άµεσα να δοκιµαστούν και να αξιολογηθούν αλλά παρέχουν ένα γενικότερο 

πλαίσιο από στόχους που µπορούν να βοηθήσουν το συντάκτη να κατανοήσει τα 

κριτήρια επιτυχίας και να υλοποιήσει τις τεχνικές. Ειδικότερα, οι οδηγίες εστιάζουν 

σε θέµατα όπως η παροχή εναλλακτικών κειµένου σε οποιοδήποτε περιεχόµενο σε µη 

λεκτική µορφή και γενικότερα παροχή εναλλακτικών σε µέσα βασισµένα στο χρόνο, 

όπως βίντεο ή ακουστικό υλικό. Επιπλέον, εξασφαλίζουν τη δηµιουργία ευδιάκριτου 

και προσαρµοστικού περιεχόµενου το οποίο µπορεί να προσπελαστεί εύκολα και να 

παρουσιαστεί µε διαφορετικούς τρόπους. Όσον αφορά στο χειρισµό της πλοήγησης, 

οι οδηγίες µεριµνούν για την λειτουργικότητα µέσω του πληκτρολογίου, στο να 

υπάρχει αρκετός διαθέσιµος χρόνος διάδρασης, για την αποφυγή σχεδίασης 

ιστοσελίδων που προκαλούν κρίσεις (π.χ. επιληψία) καθώς και για την παροχή 

βοήθειας στην πλοήγηση. Επίσης, περιλαµβάνονται οδηγίες για την προβλεψιµότητα 

χρήσης των ιστοσελίδων, την αποφυγή και διόρθωση λαθών. Τέλος, δίνεται ιδιαίτερη 

έµφαση στη µεγιστοποίηση συµβατότητας µε τους σηµερινούς και µελλοντικούς 

πράκτορες χρηστών, συµπεριλαµβανοµένων των υποστηρικτικών τεχνολογιών. 

Για κάθε οδηγία παρέχονται ελέγξιµα κριτήρια επιτυχίας τα οποία, πρακτικά, 

θα µας οδηγήσουν στη συµµόρφωση µε τις WCAG 2.0. Κάθε κριτήριο επιτυχίας 

χαρακτηρίζεται από το επίπεδο συµµόρφωσης στο οποίο κατατάσσεται. Τέλος για 

κάθε οδηγία και κριτήριο επιτυχίας αντιστοιχεί µια µεγάλη ποικιλία από τεχνικές. Οι 

τεχνικές είναι πληροφοριακές (όχι κανονιστικές) και εκπίπτουν σε δύο κατηγορίες: 

εκείνες που είναι επαρκής για την ικανοποίηση των κριτηρίων επιτυχίας και εκείνων 

που είναι συµβουλευτικές και υπερβαίνουν των όσων απαιτούνται από τα 

µεµονωµένα κριτήρια επιτυχίας και επιτρέπουν στους συντάκτες να εξετάσουν 

καλύτερα τις οδηγίες. Μερικές συµβουλευτικές τεχνικές εξετάζουν τα εµπόδια 

προσβασιµότητας που δεν καλύπτονται από τα ελέγξιµα κριτήρια επιτυχίας. 

Οι οδηγίες που προσφέρουν οι WCAG 2.0 είναι σε πιο αφαιρετικό επίπεδο µε 

στόχο να είναι πιο διαχρονικές και να καλύπτουν περισσότερες τεχνολογίες και 

πλαίσια χρήσης. Ωστόσο, στην παρούσα έκδοση παρουσιάζεται ένα πολύ υψηλό 

επίπεδο αφαίρεσης χρησιµοποιώντας πολύ γενικούς και ακαθόριστους όρους µε 

αποτέλεσµα να είναι ασαφής και δυσνόητες. Σε σχέση µε τις WCAG 1.0, οι WCAG 

2.0 διατήρησαν την πλειοψηφία των οδηγιών και σηµείων ελέγχου αφαιρώντας 
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ορισµένες απαρχαιωµένες οδηγίες και προσθέτοντας κάποιες νέες. Έχει διαπιστωθεί 

(Moss, 2006) η απώλεια κάποιων οδηγιών οι οποίες επαναδιατυπώθηκαν σε 

υψηλότερο επίπεδο αφαίρεσης µε αποτέλεσµα πρακτικά να χαθούν. Τέλος, οι WCAG 

2.0 χαρακτηρίζονται από χαµηλό επίπεδο ευχρηστίας δεδοµένου ότι χρησιµοποιούν 

ακόµη πιο δυσνόητη ορολογία από τις WCAG 1.0 και γίνονται αρκετά φλύαρες σε 

ορισµένα σηµεία ώστε να γίνουν κατανοητές (Moss, 2006 και Clark, 2006). Στο 

σηµείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι ο τρόπος παρουσίασης των WCAG 2.0 

παρουσιάζει αδυναµίες δεδοµένου ότι η κατηγοριοποίηση δεν είναι επιτυχής και 

παρουσιάζονται αρκετές αλληλεπικαλύψεις σε επίπεδο κριτηρίων επιτυχίας. 

Τα επίπεδα συµµόρφωσης των ιστοσελίδων σε WCAG 2.0 είναι τρία (3): 

• Επίπεδο Α: αποτελεί το ελάχιστο επίπεδο συµµόρφωσης και ισχύει όταν η 

ιστοσελίδα ικανοποιεί όλα τα κριτήρια ελέγχου επιπέδου Α 

• Επίπεδο ΑΑ: η ιστοσελίδα πληροί όλα τα κριτήρια επιτυχίας επιπέδου Α 

και ΑΑ. 

• Επίπεδο ΑΑΑ: η ιστοσελίδα πληροί όλα τα κριτήρια επιτυχίας επιπέδου 

Α, ΑΑ και ΑΑΑ.  

Αξίζει να επισηµάνουµε ότι ο Clark J. (Clark, 2006) υποστηρίζει  ότι ακόµη και όλα 

τα κριτήρια να πληρούνται, ένας ιστότοπος µπορεί να µην είναι προσβάσιµος  

3.4. Σχέση ευχρηστίας και προσβασιµότητας 

Απ’ ότι φαίνεται από την βιβλιογραφία, µέχρι και σήµερα, αρκετά χρόνια από την 

εµφάνιση της έννοιας της προσβασιµότητας, δεν υπάρχει σαφής διαχωρισµός της από 

την έννοια της ευχρηστίας. Υπάρχουν ορισµένες προσεγγίσεις (Thatcher et al., 2002; 

Henry, 2007) σύµφωνα µε τις οποίες η προσβασιµότητα παρουσιάζεται σαν µια 

ειδική περίπτωση της ευχρηστίας. Οι προσεγγίσεις αυτές βασίζονται κυρίως στον 

ορισµό ο οποίος έχει αποδοθεί από τον ∆ιεθνή Οργανισµό Προτυποποίησης 

(International Organization for Standardization) (ISO 9241-11). Ο ορισµός 

συµπεριλαµβάνει: α) τους ΑµεΑ ως καθορισµένους χρήστες και β) µια πληθώρα 
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καταστάσεων, συµπεριλαµβανοµένου των υποστηρικτικών τεχνολογιών, ως 

συγκεκριµένο πλαίσιο χρήσης. Βάσει αυτού του ορισµού, όταν µια διεπαφή κρίνεται 

προσβάσιµη συνεπάγεται στο ότι είναι και εύχρηστη.  

 

Σχήµα 1: Σχέση ευχρηστίας-προσβασιµότητας: Προσβασιµότητα υποκατηγορία ευχρηστίας 

Στην πραγµατικότητα όµως, αυτό δε συµβαίνει γιατί κάποιοι προσβάσιµοι σχεδιασµοί 

δεν είναι απαραίτητα και εύχρηστοι. Αν για παράδειγµα χρησιµοποιηθεί εναλλακτικό 

κείµενο για µια εικόνα το οποίο δεν είναι αρκετά περιγραφικό, ο σχεδιασµός θα 

«περάσει» επιτυχώς από µια αυτόµατη αξιολόγηση προσβασιµότητας αλλά δεν θα 

είναι εύχρηστος. 

Ένας τρόπος για να διαχωριστούν οι δύο έννοιες είναι η κατηγοριοποίηση 

προβληµάτων διεπαφής (Shawn, 2007): 

• Προβλήµατα ευχρηστίας: αντιµετωπίζουν όλους τους χρήστες ισοδύναµα, 

ανεξάρτητα από τις ικανότητες τους. ∆ηλαδή, ένα άτοµο µε αναπηρία δε 

µειονεκτεί σε θέµατα ευχρηστίας συγκριτικά µε ένα άτοµο χωρίς αναπηρία 

• Προβλήµατα προσβασιµότητας: εµποδίζουν την πρόσβαση σε µια ιστοσελίδα 

από ανθρώπους µε αναπηρίες. ∆ηλαδή, ένα άτοµο µε µία αναπηρία είναι σε 

µειονεκτική θέση σε σχέση µε ένα άτοµο χωρίς αναπηρία. 

Ευχρηστία 

Προσβασιµότητα 
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Σχήµα 2: Σχέση ευχρηστίας-προσβασιµότητας: 2∆ύο ανεξάρτητες έννοιες 

Κάποιοι (όπως RNIB, 2008) προσπαθούν να διαχωρίσουν την προσβασιµότητα από 

την ευχρηστία ως δύο εντελώς ανεξάρτητες έννοιες. Ωστόσο, διαφαίνεται ότι 

ανάµεσα στις δύο υπάρχει κάποια συσχέτιση.  

Ένας πιθανός λόγος σύγχυσης των δύο εννοιών αποτελεί το γεγονός ότι η 

προσβασιµότητα εισήχθηκε για πρώτη φορά σαν απαραίτητη σχεδιαστική 

προδιαγραφή από το Νόµο Αποκατάστασης Section 508 –Rehabilitation Act- στις 

Ηνωµένες Πολιτείες, µε αποτέλεσµα οι σχεδιαστές να εστιάζουν στην τεχνική πτυχή 

της έννοιας. Έτσι, η έννοια της προσβασιµότητας ταυτίστηκε µε µια σειρά από 

οδηγίες και πρότυπα και παραµερίστηκε ο γενικότερος ορισµός της έννοιας ο οποίος 

περιλαµβάνει και την οπτική της ευχρηστίας. 

Ευχρηστία Προσβασιµότητα 
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Σχήµα 3: Σχέση ευχρηστίας-προσβασιµότητας: Αλληλοεπικάλυψη εννοιών 

Ορίζοντας την έννοια της ευχρηστίας από τις αρχές του Nielsen, που αναφέρθηκαν 

στην ενότητα 2.2, και την τεχνική πτυχή της έννοιας της προσβασιµότητας ως τις 3 

αρχές των WCAG 2.0, µπορούµε να ορίσουµε την οπτική της ευχρηστίας στην έννοια 

της προσβασιµότητας την αντιστοίχιση τριών αρχών της ευχρηστίας στην 

προσβασιµότητα (Thatcher et al., 2002). Η αντιστοίχιση αυτή είναι ουσιαστικά και η 

αλληλοεπικάλυψη των δύο εννοιών. Έτσι, παρατηρούµε ότι κάποια στοιχεία είναι 

«καθαρά» χαρακτηριστικά ευχρηστίας, κάποια είναι καθαρά χαρακτηριστικά 

προσβασιµότητας ενώ κάποια άλλα ανήκουν στην γκρίζα περιοχή όπου η 

προσβασιµότητα και η ευχρηστία αλληλεπικαλύπτονται, όπως φαίνεται και στο 

σχήµα που ακολουθεί. 

3.5. ∆ιεπαφές Ιστού 

Η διεπαφή σε ένα υπολογιστικό σύστηµα κατέχει µια ιδιαίτερα σηµαντική 

θέση δεδοµένου ότι αποτελεί το απαραίτητο συστατικό στοιχείο στο οποίο θα 

στηριχθεί η διάδραση του χρήστη. Ειδικότερα, οι διεπαφές Ιστού έχουν παρουσιάσει, 

τα τελευταία χρόνια, ραγδαία εξέλιξη επιφέροντας τον ανασχεδιασµό των 

φυλλοµετρητών για να µπορέσουν να τις στηρίξουν. H εταιρία Google, 

συνειδητοποιώντας την αλλαγή των τελευταίων ετών του ιστού, αποφάσισε να 

επαναπροσδιορίσει ολοκληρωτικά το πρόγραµµα περιήγησης. Χαρακτηριστικά 
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αναφέρουν: «Συνειδητοποιήσαµε ότι ο ιστός έχει αλλάξει δραµατικά τα τελευταία 

χρόνια: οι περισσότεροι ιστότοποι ξεκίνησαν σαν απλές σελίδες κειµένου και έχουν 

πλέον εξελιχθεί σε πλούσιες διαδραστικές εφαρµογές. Εποµένως, έπρεπε να 

επαναπροσδιορίσουµε ολοκληρωτικά το πρόγραµµα περιήγησης. Καταλήξαµε ότι αυτό 

που χρειαζόµασταν στην πραγµατικότητα δεν ήταν απλά ένα πρόγραµµα περιήγησης 

αλλά µία µοντέρνα πλατφόρµα για ιστοσελίδες και εφαρµογές. Και αυτό ακριβώς 

αποφασίσαµε να δηµιουργήσουµε» (www.google.com/chrome). 

Στο ξεκίνηµά του, το ∆ιαδίκτυο αποτελούνταν από απλές στατικές σελίδες 

υπερκειµένου (html, css) εµπλουτισµένο µόνο από την ύπαρξη απλών εικόνων, οι 

οποίες υποστηρίζονταν από απλούς γραφικούς φυλλοµετρητές. Σε αυτή η µορφή της 

διεπαφής στηρίζονται και οι οδηγίες προσβασιµότητας WCAG 1.0. Με το πέρασµα 

των χρόνων, οι σελίδες εµπλουτίζονταν µε την εισαγωγή περιεχοµένου σε άλλη 

µορφή πέρα του κειµένου, όπως ήχο, πολυµέσα και flash υλικό. To flash υλικό 

δηµιουργεί πολυµεσικό περιεχόµενο αλληλεπίδρασης, όπως γραφικά, βίντεο, ήχο, και 

είναι ανεξάρτητο από το φυλλοµετρητή, τον οποίο προσπελαύνεται. Σχεδόν όλες οι 

αρχές που επηρεάζουν την προσβασιµότητα της HTML, όπως έντονη αντίθεση, 

συνεπής πλοήγηση, κατανοητή γλώσσα, κ.α., µπορούν επίσης να εφαρµοστούν στο 

Flash. Ωστόσο, για ΑµεΑ το flash µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα 

προσβασιµότητας αν δεν εφαρµοστούν όλες οι τεχνικές προσβασιµότητας. 

Οι συγκεκριµένες σελίδες αποτελούν τις παραδοσιακές εφαρµογές ιστού των 

οποίων όλες οι δραστηριότητες επικεντρώνονται στην αρχιτεκτονική πελάτη-

εξυπηρετητή σύµφωνα µε την οποία όλες οι διαδικασίες εκτελούνται πάνω σε ένα 

εξυπηρετητή, και ο πελάτης χρησιµοποιείται µόνο για να εµφανίσει το περιεχόµενο 

(περίπτωση HTML). Με το πέρασµα της έννοια του ∆ιαδικτύου στο WEB 2.0, 

προκλήθηκαν αλλαγές στον τρόπο που χρησιµοποιούνται ήδη υπάρχουσες 

τεχνολογίες και στον τρόπο που οι σχεδιαστές πληροφοριακών συστηµάτων και οι 

χρήστες χρησιµοποιούν το διαδίκτυο. Η κυρίαρχη τάση είναι να χρησιµοποιείται ως 

το µέσο (πλατφόρµα) πάνω στο οποίο θα «τρέχουν» οι εφαρµογές και υπηρεσίες, 

πολλές από τις οποίες µέχρι τώρα «έτρεχαν» τοπικά στους Η/Υ. Η έκθεση του 

παρατηρητήριου για την Κοινωνία της Πληροφορίας (Kaltsogiannis, 2007) αποδίδει 

ως κύρια χαρακτηριστικά του WEB 2.0: α) τη χρήση κυρίως “ελαφριάς” τεχνολογίας 
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σε ό,τι αφορά τα πρωτόκολλα, τις γλώσσες προγραµµατισµού και τις διεπαφές, ενώ 

διαπιστώνεται και µια τάση για απλότητα στον προγραµµατιστικό σχεδιασµό τους, 

καθώς και β) πλούσιες και διαδραστικές διεπαφές χρηστών (Rich Internet 

Applications-RIA), δυναµικό περιεχόµενο, ιστοσελίδες που ανανεώνουν µόνο όποιο 

περιεχόµενό τους αλλάζει (τεχνολογία Ajax).  

Το διαδίκτυο και όλες οι συσκευές που είναι συνδεδεµένες σε αυτό, 

αποτελούν µια παγκόσµια πλατφόρµα επαναχρησιµοποιούµενων υπηρεσιών και 

δεδοµένων, τα οποία προέρχονται κυρίως από τους ίδιους τους χρήστες και στις 

περισσότερες περιπτώσεις διακινούνται ελεύθερα. Αρκεί ένας φυλλοµετρητής, ώστε 

να χρησιµοποιείται σαν διεπαφή µε αυτή την πλατφόρµα, η οποία λειτουργεί 

ανεξαρτήτως συσκευής πρόσβασης (π.χ. Η/Υ, PDA, κινητό τηλέφωνο) και 

λειτουργικού συστήµατος. Μόνη προϋπόθεση, η ύπαρξη σύνδεσης στο διαδίκτυο.  

Με τη χρήση τεχνολογίας πελάτη, που µπορεί να εκτελέσει οδηγίες στον 

υπολογιστή του πελάτη, οι RIAs µπορούν να παρακάµψουν την αργή επανάληψη των 

πολλών σύγχρονων αλληλεπιδράσεων του χρήστη. Οι RIAs είναι εφαρµογές ιστού 

που έχουν χαρακτηριστικά και λειτουργικότητα των παραδοσιακών εφαρµογών της 

επιφάνειας εργασίας. Οι ιστοσελίδες όλο και περισσότερο περιέχουν εφαρµογές µε 

συγκρίσιµες δυνατότητες µε το τοπικά εγκατεστηµένο λογισµικό. Αυτές οι πλούσιες 

εφαρµογές στο Internet κάνουν πολύ χρήση γλωσσών σεναρίου (scripting) και οι 

κατασκευαστές συχνά επινοούν υβρίδια υπαρχουσών τεχνολογιών, 

συµπεριλαµβανοµένων των AJAX, DHTML, JavaScript και SVG. Αυτές οι 

εφαρµογές δεν παρέχουν πάντα την απαιτούµενη σηµασιολογία για την υποστήριξη 

αυτών των τεχνολογιών. Άτοµα µε ειδικές ανάγκες ρισκάρουν να αποµονωθούν από 

αυτό το νέο κόσµο πληροφόρησης. 

Σύµφωνα µε το SecuritySpace Technology Penetration Report
13

, περισσότερο 

από το 55% όλων των ιστότοπων περιέχουν JavaScript, επηρεάζοντας δραµατικά την 

πρόσβαση των ατόµων µε αναπηρίες στο περιεχόµενο του Ιστού. Οι νέες πλούσιες 

                                                 

13
 http://www.securityspace.com/s_survey/data/man.200607/techpen.html 
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εφαρµογές ιστού (RIAs) ερµηνεύουν τα αλληλεπιδραστικά στοιχεία διεπαφής 

(widgets), µοντελοποιώντας τα στοιχεία της επιφάνειας εργασίας, για να 

ενηµερώσουν τη διεπαφή χρήστη χωρίς να ανανεώνουν ολόκληρη τη σελίδα, µε άλλα 

λόγια συµπεριφέρονται µε τρόπο παρόµοιο µιας γραφικής διεπαφής (WIMP
14

) . 

Τα διάφορα πλαίσια προσβασιµότητας διεπαφών (π.χ. Sun Java access bridge, 

Microsoft Enable) αντιµετωπίζουν τέτοια θέµατα µε τη χρήση προγραµµατικών 

βιβλιοθηκών (API), οι οποίες συνιστούν ένα συµβόλαιο ανάµεσα στις εφαρµογές και 

τις υποστηρικτικές τεχνολογίες για να µπορέσουν να έχουν πρόσβαση σε πλούσιο 

δυναµικό περιεχόµενο µε τη χρήση κατάλληλων σηµασιολογικών µεταδεδοµένων. 

Αυτό δε συµβαίνει στα RIAs και τις υποστηρικτικές τεχνολογίες, δηµιουργώντας ένα 

κενό προσβασιµότητας για τους ΑµεΑ. ∆υστυχώς, η HTML και άλλες γλώσσες 

σήµανσης δεν παρέχουν επαρκή υποστήριξη για προσβάσιµο δυναµικό περιεχόµενο. 

Μέχρι τώρα, η W3C/WAI αποθαρρύνει τη χρήση της JavaScript για κάθε οδηγία των 

WCAG 1.0. 

Οι Pappas et al., 2008 περιγράφουν µια προσέγγιση ώστε να γεφυρώσουν τα 

προβλήµατα της διαλειτουργικότητας µε τις υποστηρικτικές τεχνολογίες 

ενσωµατώνοντας τα κατάλληλα µεταδεδοµένα µέσα στην HTML και XHTML για να 

υποστηρίξουν την προσβασιµότητα των APIs. Αυτό επιτυγχάνεται ακολουθώντας τις 

προδιαγραφές WAI-ARIA (Schwerdtfeger, 2008) οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα 

απόδοσης ενός ρόλου σε ένα στοιχείο διεπαφής, καθιστώντας το προσβάσιµο από 

υποστηρικτικές τεχνολογίες. Πλατφόρµες λογισµικού όπως το Google WebToolKit
15

 

και το DOJO
16

 και εφαρµογές όπως το MarineTraffic (Lekkas et al., 2008) 

ενσωµατώνουν τις υπό ανάπτυξη προδιαγραφές ARIA (Schwerdtfeger, R., 2008) για 

να παρέχουν στο µέλλον -όταν οι υποστηρικτικές τεχνολογίες το επιτρέψουν- 

προσβάσιµες διεπαφές.  

                                                 

14
 Window, Icon, Menu, Pointing device" 

15
 http://code.google.com/webtoolkit/ 

16
 http://dojotoolkit.org/ 
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4. Η έννοια της Αξιολόγησης 

4.1. Εισαγωγικά 

Στην καθηµερινή µας ζωή παίρνουµε αποφάσεις αξιολογώντας διάφορους 

παράγοντες, όπως το αν κάνει κρύο ή όχι, αν θα αγοράσουµε ένα προϊόν έναντι 

κάποιου άλλου, αν ένα βιβλίο είναι καλό ή όχι. Συνειδητά λοιπόν ή όχι αξιολογούµε 

καταστάσεις, ανθρώπους, προϊόντα, κ.α., δηλαδή κάνουµε µία εκτίµηση ή αποτίµηση 

αυτών. Η αξιολόγηση είναι µια διαδικασία εξέτασης µιας οντότητας και εκτίµησής 

της ανάλογα µε σηµαντικά χαρακτηριστικά της. Καθορίζεται πόσο πολύ ή λίγο αξίζει 

κάτι κάνοντας κριτική στηριζόµενοι σε προκαθορισµένα κριτήρια (Kiefer, 2008).  

Η αξιολόγηση ως επιστηµονική περιοχή έχει ζωή λίγων χρόνων. Η ανάπτυξη 

της ως ξεχωριστό γνωστικό αντικείµενο ξεκινά πρώτα στις ΗΠΑ και τη Μεγάλη 

Βρετανία στα µέσα της δεκαετίας του ’60, ενώ η καθιέρωση της έρχεται τη δεκαετία 

του ’80 (Worthen & Sanders, 1987). Η εκπαίδευση ήταν το βασικό θεµέλιο της 

ανάπτυξης της αξιολόγησης, καθώς αναλυτικά προγράµµατα σπουδών στις Η.Π.Α. 

αποτέλεσαν τα αντικείµενα αξιολόγησης των πρώτων σηµαντικών προσπαθειών. H 

αξιολόγηση έχει εξελιχθεί σηµαντικά, και πλέον έχουµε τη δυνατότητα να 

αξιολογούµε, οργανωµένα και συστηµατικά, προγράµµατα, πειράµατα, παραγωγικές 

διαδικασίες, πολιτικές κρατών κ.α. 

Ανάλογα µε τη φάση ανάπτυξης του προϊόντος κατά την οποία γίνεται η 

αξιολόγηση διακρίνουµε είτε α) διαµορφωτική αξιολόγηση (formative evaluation), η 

οποία έχει ως στόχο, κατά τα πρώιµα στάδια σχεδίασης, να ελέγξει την κατανόηση 

της σχεδιαστικής οµάδας όσον αφορά στις απαιτήσεις των χρηστών καθώς και να 

δοκιµάσει σχεδιαστικές επιλογές γρήγορα και πρόχειρα ώστε να παρέχει 

ανατροφοδότηση στις σχεδιαστικές διαδικασίες, είτε β) συµπερασµατική αξιολόγηση 

(summative evaluation), η οποία εφαρµόζεται σε µεταγενέστερα στάδια και αφορά 

στο ολοκληρωµένο προϊόν και γίνεται συνήθως πριν τεθεί σε λειτουργία το σύστηµα 

ώστε να µετρηθεί η ευχρηστία του είτε σε σύγκριση µε άλλα ανταγωνιστικά 

συστήµατα είτε σε σχέση µε τις προδιαγραφές ευχρηστίας.[Matera et al., 2006] 
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Το θεωρητικό πλαίσιο της αξιολόγησης των προγραµµάτων που προτείνεται 

από τον Demarteau, παρουσιάζει την αξιολόγηση ως τη διαδικασία συλλογής 

πληροφορίας η οποία οδηγεί στην κριτική των αξιών προκαλώντας επενέργεια. Ο 

Demarteau αναφέρει ότι η διαδικασία της αξιολόγησης δοµείται και καθορίζεται από 

τρία βασικά στοιχεία: 

• Τη διαδικασία συλλογής πληροφοριών 

• Την κριτική των αξιών, που αποτελεί προϊόν της προηγούµενης διαδικασίας 

• Τη χρήση της κριτικής αξιών κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, που 

προκαλεί επενέργεια 

Αυτά τα τρία βασικά στοιχεία καλύπτουν αντιστοίχως τρία θέµατα τα οποία 

συνθέτουν µια αξιολόγηση: της γνώσης (των πληροφοριών), της κρίσης (των αξιών) 

και της απόφασης ως απόρροια της γνώσης και της κρίσης (Demarteau, 2002).  

Ένα από τα βασικά ερωτήµατα που προκύπτουν είναι το ποια είναι η 

σκοπιµότητα µιας αξιολόγησης και το πώς µπορεί να εξασφαλιστεί η ωφελιµότητα 

αυτής. Όσον αφορά στα βασικά συστατικά µιας αναφοράς αξιολόγησης, η Ενωµένη 

Επιτροπή Αξιολόγησης Προγραµµάτων [Joint Committee Program Evaluation 

Standard, (2004)] αναφέρεται χαρακτηριστικά: 

«Η αναφορά αξιολόγησης οφείλει να περιγράφει το αντικείµενο της 

αξιολόγησης και το περιεχόµενο αυτού, τους σκοπούς, τις διαδικασίες και 

τα ευρήµατα της αξιολόγησης, έτσι ώστε το κοινό εύκολα να καταλάβει τι 

έγινε, γιατί έγινε, τι πληροφορίες συλλέξαµε, σε ποια συµπεράσµατα 

καταλήξαµε και ποιες υποδείξεις έγιναν». 

Το µοντέλο CIPP (Context Input Process and Product Evaluations - 

Αξιολογήσεις Πλαισίου, Εισόδου, ∆ιαδικασίας και Προϊόντος) είναι ένα περιεκτικό 

πλαίσιο για την καθοδήγηση των διαµορφωτικών και συµπερασµατικών 

αξιολογήσεων έργων, προγραµµάτων, προσωπικού, προϊόντων, ιδρυµάτων και 
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συστηµάτων. Πρόκειται για ένα γενικό πλαίσιο καθοδήγησης, µελέτης και εφαρµογής 

της αξιολόγησης. 

 
Σχήµα 4: Το µοντέλο CIPP 

Στο συγκεκριµένο µοντέλο παρατηρείται µια αντιστοίχιση των επιµέρους 

αξιολογήσεων στις διάφορες φάσεις της σχεδιαστικής διαδικασίας. Ειδικότερα, οι 

αξιολογήσεις πλαισίου που αναφέρονται στο συγκεκριµένο µοντέλο, εξετάζει τις 

ανάγκες, τα προβλήµατα, τους πόρους και τις ευκαιρίες ώστε να οριστούν οι στόχοι 

και οι προτεραιότητες αλλά και για να στηρίξει την εκτίµηση αυτών από την 

ευρύτερη οµάδα χρηστών, σε περίπτωση συµπερασµατικής αξιολόγησης. Αντίστοιχα 

στις αξιολογήσεις εισόδου εξετάζονται οι εναλλακτικές προσεγγίσεις, τα υποψήφια 

σχέδια δράσης και στελέχωσης καθώς και οι προϋπολογισµοί για την εφικτότητα τους 

και τη δυνητική αποτελεσµατικότητα κόστους του όσον αφορά στο να καλύψουν 

προκαθορισµένες ανάγκες και να πετύχουν τους στόχους. Στις αξιολογήσεις 

διαδικασίας εκτιµάται η υλοποίηση σχεδίων και κρίνονται τα πρώτα αποτελέσµατα. 

Τέλος, στις αξιολογήσεις προϊόντος αναγνωρίζεται και εκτιµάται το 

αποτέλεσµα/προϊόν όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών και των στόχων που 

είχαν οριστεί στην αρχή της σχεδιαστικής διαδικασίας. 
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Στην περίπτωση της διαµορφωτικής αξιολόγησης, το µοντέλο CIPP διερευνά 

«τι χρειάζεται να γίνει;», «πως πρέπει να γίνει;», «Πραγµατοποιείται;», «Είναι 

πετυχηµένο;». Ο αξιολογητής επικεντρώνεται σε αυτές τις ερωτήσεις για να 

ενηµερώσει τους εµπλεκόµενους για τα ευρήµατα, να βοηθήσει στη λήψη αποφάσεων 

και να ενδυναµώσει τη δουλειά του προσωπικού. Αντίστοιχα, στην περίπτωση της 

συµπερασµατικής αξιολόγησης αναφέρεται στις πληροφορίες του CIPP και 

αποκοµίζει επιπλέον αναγκαία πληροφορία. Ειδικότερα, απαντώνται τα ερωτήµατα 

«Καλύπτονται οι απαραίτητες ανάγκες;», «Κατευθύνεται, η προσπάθεια, από 

συγκεκριµένο σχέδιο και προϋπολογισµό;», «Εκτελέστηκε η σχεδίαση υπηρεσιών 

αποδοτικά και τροποποιήθηκε, όπως απαιτείται;», «Πέτυχε η προσπάθεια;». 

Η επιλογή της κατάλληλης προσέγγισης αξιολόγησης δεν συνιστά εύκολη 

υπόθεση και συχνά επηρεάζεται τόσο από αντικειµενικούς, όσο και από 

υποκειµενικούς παράγοντες. Το φαινόµενο του συνδυασµού διαφορετικών πρακτικών 

στο πλαίσιο µιας αξιολόγησης εµφανίστηκε τα τελευταία χρόνια. Στο άρθρο «The use 

of Multiple Evaluation Approaches in Program Evaluation» των Bledsoe & Graham 

[Bledsoe K.L. & Graham J.A. (2005)] επιχειρείται µια τέτοια ανάλυση που αφορά σε 

ένα κοινωνικό πρόγραµµα εκµάθησης γραφής και ανάγνωσης σε γονείς και παιδιά 0 

έως 6 ετών. Η αξιολόγηση του προγράµµατος αυτού έγινε συνδυάζοντας 

µεθοδολογικά στοιχεία από τέσσερις διαφορετικές προσεγγίσεις αξιολόγησης και 

σύµφωνα µε τους συγγραφείς, χαρακτηριζόταν από επιστηµονική αξιοπιστία, κύρος 

και χρησιµότητα για τον οργανισµό που διαχειριζόταν το πρόγραµµα. Οι 

συνδυασµένες προσεγγίσεις στην αξιολόγηση προγραµµάτων βοηθούν στην 

καλύτερη κατανόηση ενός προγράµµατος, ωστόσο, ενέχουν κινδύνους δεδοµένου ότι 

πρέπει να επιλεγεί η κατάλληλη µεθοδολογία στο κατάλληλο κοµµάτι της 

αξιολόγησης. Επίσης, πολλές φορές αυτή η επιλογή είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τον 

αξιολογητή διότι συχνά οι µεθοδολογίες είναι συγκρουόµενες µεταξύ τους σε 

διάφορα σηµεία τους. 

4.2. Αξιολόγηση της Ευχρηστίας 

Η ανθρωποκεντρική σχεδίαση και η παραδοσιακή µηχανική λογισµικού 

(software engineering) ακολουθούν πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις στη σχεδίαση 
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υπολογιστικών συστηµάτων. Παραδοσιακά, η τεχνολογία λογισµικού ανέπτυξε 

πρότυπες µεθόδους και εργαλεία που επιτρέπουν τη συστηµατική ανάπτυξη 

προϊόντων λογισµικού. Οι φάσεις, που οι πρότυπες αυτές µέθοδοι συνιστούσαν για 

πολλά χρόνια, είχαν τη µορφή µιας αλληλουχίας διαδοχικών διακριτών βηµάτων. Η 

σειριακή αυτή ακολουθία έχει γίνει γνωστή ως κλασικός κύκλο ζωής (Sommerville, 

1995) (ή ως µοντέλο καταρράκτη, ονοµαζόµενο έτσι λόγω της σειριακής διαδοχής 

των φάσεων). Καθορίζει µια κυρίως σειριακή µετάβαση µεταξύ των διαδοχικών 

φάσεων (βλ. Εικόνα 3) του κύκλου ζωής του λογισµικού, όπου η κάθε φάση 

ικανοποιείται πλήρως πριν να ξεκινήσει η επόµενη (Stone et al., 2005). 

 

Εικόνα 3: Το µοντέλο καταρράκτη 

Το πλεονέκτηµα του µοντέλου αυτού είναι ότι περιγράφει µε σαφήνεια τις 

φάσεις ανάπτυξης ενός προϊόντος τις οποίες είναι αναπόφευκτο να συναντήσει κανείς 

σε οποιαδήποτε διαδικασία σχεδιασµού. Η αυστηρή τήρηση του µοντέλου 

παρουσιάζει όµως προβλήµατα. Το πιο σπουδαίο από τα προβλήµατα αυτά είναι η 

αδυναµία λεπτοµερούς προδιαγραφής ενός προϊόντος πριν από το σχεδιασµό και την 

υλοποίηση του µε κάποιο σηµαντικό βαθµό λεπτοµέρειας. Στην πράξη έχει 

αποδειχθεί ότι η ανάπτυξη λεπτοµερών προδιαγραφών έχει συχνά ως συνέπεια την 

αναγκαστική τροποποίηση των απαιτήσεων που έχουν ήδη συνταχθεί, η δε 

υλοποίηση του προϊόντος έχει ως συνέπεια να γίνονται αναγκαστικές εκ των υστέρων 

τροποποιήσεις των λεπτοµερών προδιαγραφών. 
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Οι παραδοσιακοί κύκλοι ζωής της τεχνολογίας λογισµικού δεν εξετάζουν 

διεξοδικά την ευχρηστία. Προτείνουν διαφορετικές δραστηριότητες, από την αρχική 

σύλληψη της ιδέας µέχρι την ανάπτυξη του τελικού προϊόντος, ενώ η δοκιµή 

διευθύνεται στο τέλος της σχεδιαστικής διαδικασίας µε στόχο να εξεταστούν αν 

πληρούνται οι απαιτήσεις των χρηστών. Ωστόσο, κρίνεται σκόπιµο η έννοια της 

ευχρηστίας  (αναλυτικά στο κεφ. 2.2) να εισαχθεί από την αρχή του κύκλου ζωής των 

εφαρµογών και να αντιµετωπίζεται από τα πρώτα στάδια της σχεδιαστικής 

διαδικασίας (Matera et al., 2006). 

∆ίνοντας την απαραίτητη σπουδαιότητα για ευχρηστία, κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων ετών, η διαδικασία ανάπτυξης έχει επεκταθεί για την εκπλήρωση των 

απαιτήσεων ευχρηστίας. Οι µέθοδοι αξιολόγησης έχουν υιοθετηθεί σε κάθε στάδιο 

της διαδικασίας για τον έλεγχο της ευχρηστίας στους σταδιακούς σχεδιασµούς 

(incremental design artefacts), καθώς επίσης και του τελικού προϊόντος.  

Προβλήµατα όπως αυτά που εµφανίζονται στο µοντέλο καταρράκτη, µπορούν 

να αντιµετωπιστούν µε την ανάπτυξη πρωτοτύπων κατά τη φάση ανάλυσης και 

σχεδιασµού, δηλαδή πρόχειρων, µικρών σε κλίµακα, εκδόσεων του προϊόντος που 

αποκαλύπτουν λεπτοµέρειες του τελικού συστήµατος. Η χρήση πρωτοτύπων, όµως 

συνεπάγεται το µη σαφή διαχωρισµό των φάσεων του µοντέλου αφού η φάση 

υλοποίησης εµπλέκεται µε τις φάσεις ανάλυσης και σχεδιασµού. Συνέπεια αυτής της 

διάχυσης των φάσεων είναι να παρουσιάζονται προβλήµατα διαχείρισης της 

διαδικασίας και ελέγχου της προόδου του έργου. 
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Εικόνα 4: Επαναληπτική Σχεδίαση 

Επιπλέον, µέσα στον κύκλο ζωής της σχεδίασης λογισµικού υπάρχει ανάγκη 

ανατροφοδότησης µε πληροφορία µεταξύ των φάσεων και για επανάληψη πολύ 

περισσότερο από µια απλή διαδικασία ανάπτυξης µε γραµµική πορεία από την 

έναρξη στο τέλος. Η ουσιώδης διαφορά µεταξύ του κλασικού κύκλου ζωής και της 

ανθρωποκεντρικής διεπαφής είναι ότι η ανθρωποκεντρική σχεδίαση και ανάπτυξη 

βασίζεται στην προϋπόθεση ότι οι χρήστες θα πρέπει να εµπλακούν στον κύκλο ζωής 

της σχεδίασης. Επιπρόσθετα, η διαδικασία θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα επαναληπτική 

έτσι ώστε η σχεδίαση να µπορεί να δοκιµαστεί (ή αξιολογηθεί) µε χρήστες ώστε να 

διαπιστωθεί ότι πληροί τις απαιτήσεις των χρηστών. Αντίθετα µε την επαναληπτική 

σχεδίαση, το µοντέλο του καταρράκτη αφήνει την αξιολόγηση για το τέλος της 

σχεδιαστικής διαδικασίας. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα την πρόταση της 

αποκαλούµενης επαναληπτικής σχεδίασης (Matera et al., 2006) για την προώθηση της 

ευχρηστίας καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του προϊόντος. 

Η επαναληπτική σχεδίαση αντιµετωπίζει τη διαδικασία ανάπτυξης ως µια από 

κάτω προς τα πάνω, σύνθετη προσέγγιση, στην οποία οι απαιτήσεις, η σχεδίαση και 

το προϊόν εξελίσσονται βαθµιαία. Η ουσία της επαναληπτικής σχεδίασης είναι ότι ο 

µόνος τρόπος για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας των σχεδιαστικών 

αποφάσεων είναι να φτιαχτούν και να αξιολογηθούν, µέσω της χρήσης των 

πρωτοτύπων εφαρµογής. Η σχεδίαση έπειτα µπορεί να τροποποιηθεί, για να 
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διορθώσει τυχόν λανθασµένες υποθέσεις που εντοπίζονται ή να προσαρµόσει νέες 

απαιτήσεις οι οποίες προκύπτουν. Ο κύκλος σχεδίασης, αξιολόγησης και 

επανασχεδίασης, θα πρέπει να επαναληφθεί όσο συχνά χρειάζεται (Matera et al., 

2006). 

Η επαναληπτική ανάπτυξη είναι σύµφωνη µε την πραγµατική φύση της 

σχεδίασης. ∆ίνει έµφαση στο ρόλο της διαµόρφωσης πρωτοτύπου και της 

αξιολόγησης, την ανακάλυψη των νέων απαιτήσεων και τη σηµασία των 

διαφορετικών εµπλεκοµένων συµπεριλαµβανοµένων των χρηστών.  

Η αξιολόγηση ευχρηστίας αφορά στη συλλογή δεδοµένων σχετικά µε την 

ευχρηστία µιας σχεδίασης ή ενός προϊόντος από συγκεκριµένη οµάδα χρηστών για 

µια συγκεκριµένη ενέργεια σε ένα συγκεκριµένο περιβάλλον ή πλαίσιο εργασίας. Ένα 

πλήθος από διαφορετικές τεχνικές αξιολόγησης απαιτούνται για να υποστηρίξουν 

διαφορετικά στάδια της σχεδίασης και να πετύχει τις ανάγκες σχεδίασης 

διαφορετικών ειδών προϊόντων. Αυτές περιλαµβάνουν συνεντεύξεις µε χρήστες και 

άλλους, παρατήρηση των χρηστών στο περιβάλλον εργασίας τους και συγκέντρωση 

απόψεων των χρηστών από ερωτηµατολόγια ή από άλλα είδη έρευνας. 

Σύµφωνα µε το Νικόλαο Αβούρη, στο βιβλίο Εισαγωγή στην επικοινωνία 

ανθρώπου-υπολογιστή, (Αβούρης, 2000), οι τεχνικές αξιολόγησης ευχρηστίας 

χωρίζονται σε αναλυτικές και εµπειρικές τεχνικές. Οι αναλυτικές τεχνικές 

αξιολόγησης στηρίζονται σε θεωρητικά µοντέλα τα οποία προσοµοιώνουν τη 

συµπεριφορά του χρήστη ή πρότυπα και κανόνες και για το λόγο αυτό µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν στο εργαστήριο κατά τη φάση σύνταξης προδιαγραφών, συχνά 

ακόµη πριν από την κατασκευή πρωτοτύπων, χωρίς να απαιτείται η συµµετοχή των 

υποκειµένων-χρηστών. Οι εµπειρικές τεχνικές στηρίζονται στην κατασκευή και 

αξιολόγηση της συµπεριφοράς ή των χαρακτηριστικών ενός πρωτοτύπου ή ενός 

ολοκληρωµένου συστήµατος. Η αξιολόγηση αυτή διακρίνεται σε δύο υποκατηγορίες 

ανάλογα µε το που εφαρµόζεται, µπορεί να γίνει είτε στο εργαστήριο είτε στο χώρο 

λειτουργίας του συστήµατος και στη διαδικασία µπορεί να συµµετάσχουν 

αντιπροσωπευτικοί χρήστες και ειδικοί ευχρηστίας λογισµικού.  
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Πιο συγκεκριµένα, στις δύο προαναφερόµενες κατηγορίες αξιολόγησης 

ευχρηστίας εντάσσονται: 

1. Αναλυτικές µέθοδοι (analytic methods) (στο εργαστήριο – χωρίς 

συµµετοχή χρηστών): (i) ανάλυση πληκτρολογήσεων, (ii) γνωστικό 

περιδιάβασµα, (iii) ευρετική αξιολόγηση, (iv) έλεγχος εφαρµογής 

2. Εµπειρικές µέθοδοι  

a. Πειραµατικές µέθοδοι (experimental methods) (στο εργαστήριο 

µε συµµετοχή χρηστών): (i) ελεγχόµενη ποσοτική εκτίµηση, 

(ii) πρωτόκολλα οµιλούντων υποκειµένων, (iii) καταγραφή 

ενεργειών υποκειµένων 

b. ∆ιερευνητικές µέθοδοι (inquiry methods) (εκτός εργαστηρίου – 

µε συµµετοχή χρηστών): (i) συνεντεύξεις, (ii) συµπλήρωση 

ερωτηµατολογίων, (iii) οµαδική αξιολόγηση, (iv) παρατήρηση 

πεδίου, δηλαδή παρατήρηση των χρηστών στο φυσικό τους 

χώρο. 

Η αξιολόγηση ευχρηστίας είναι µια διαδικασία η οποία συνεπάγεται σε µια 

σειρά από δραστηριότητες ανάλογα µε τη µέθοδο που επιστρατεύεται. Σύµφωνα µε 

Ivory & Hearst (2001), oι δραστηριότητες αυτές περιλαµβάνουν: 

1. Συλλογή δεδοµένων ευχρηστίας, όπως χρόνος ολοκλήρωσης εργασίας, 

λάθη, παραβιάσεις οδηγιών και υποκειµενικές εκτιµήσεις 

2. Ανάλυση των δεδοµένων ευχρηστίας, ώστε να αναγνωριστούν οι 

προβληµατικές περιοχές διεπαφής 

3. Κριτική προτείνοντας λύσεις ή βελτιώσεις να αµβλύνει τις 

προβληµατικές καταστάσεις 

Αξίζει εδώ να παρατηρήσουµε ότι οι συγκεκριµένες δραστηριότητες 

παραλληλίζονται και συµφωνούν µε τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας της 

αξιολόγησης που προτείνει ο Demarteau.  
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Μια διαφορετική κατηγοριοποίηση, που συναντάµε στην ταξινόµηση 

(taxonomy) που προτείνεται από τους Ivory και Hearst, αποτελείται από πέντε (5) 

διαφορετικές κλάσεις µεθόδων: 

∆οκιµασία (Testing): ένας αξιολογητής παρατηρεί τους χρήστες στη διάδραση τους 

µε µια διεπαφή, ολοκληρώνοντας µια εργασία, για να καθορίσει τα προβλήµατα 

ευχρηστίας. Η ∆οκιµασία ευχρηστίας µε πραγµατικούς συµµετέχοντες είναι µια 

θεµελιώδης µέθοδος αξιολόγησης ευχρηστίας [Nielsen 1993, Shneiderman 1998]. 

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της ∆οκιµασίας ευχρηστίας, οι συµµετέχοντες 

χρησιµοποιούν το σύστηµα ή ένα πρωτότυπο για να πραγµατοποιήσουν ένα σύνολο 

από προκαθορισµένες εργασίες ενώ ο αξιολογητής καταγράφει τα αποτελέσµατα της 

δουλειάς των χρηστών. Ο αξιολογητής έπειτα χρησιµοποιεί τα αποτελέσµατα αυτά 

για να καθορίσει πόσο καλά η διεπαφή υποστηρίζει την ολοκλήρωση ενεργειών του 

χρήστη καθώς και άλλες µετρήσεις, όπως αριθµό λαθών και χρόνο ολοκλήρωσης 

ενέργειας. Η αυτοµατοποίηση στη συγκεκριµένη κλάση µεθόδων χρησιµοποιήθηκε 

µε δύο τρόπους: αυτοµατοποιηµένη συλλογή δεδοµένων χρήσης και 

αυτοµατοποιηµένη ανάλυση αυτών των δεδοµένων σύµφωνα µε ορισµένες µετρικές ή 

ένα µοντέλο. 

Επιθεώρηση (Inspection): ένας αξιολογητής χρησιµοποιεί ένα σύνολο από κριτήρια 

ή ευρετικές µεθόδους για να αναγνωρίσει ενδεχόµενα προβλήµατα ευχρηστίας σε µια 

διεπαφή. Η Επιθεώρηση ευχρηστίας είναι µια µέθοδος αξιολόγησης δια της οποίας 

ένας αξιολογητής εξετάζει τις πτυχές της ευχρηστίας από τη σχεδίαση µιας διεπαφής 

σε σχέση µε τη συµµόρφωση της µε ένα σύνολο από οδηγίες. Οι οδηγίες µπορεί να 

κυµαίνονται από ιδιαίτερα συγκεκριµένες εντολές έως γενικές αρχές. Οι 

Επιθεωρήσεις βασίζονται µόνο στην κρίση του αξιολογητή. Επειδή οι σχεδιαστές 

συναντούν δυσκολίες στην εφαρµογή σχεδιαστικών οδηγιών [Borges et al., 1996; de 

Souza and Bevan, 1990; Sears, 1995], η αυτοµατοποίηση έχει χρησιµοποιηθεί µέσα 

στην κλάση της Επιθεώρησης για να ελέγξει αντικειµενικά τη συµµόρφωση µε τις 

οδηγίες. ∆ιάφορα εργαλεία λογισµικού βοηθούν τους αξιολογητές µε τη γενική 

εποπτεία των οδηγιών µέσω της αυτόµατης ανίχνευσης και αναφοράς παραβιάσεων 

της ευχρηστίας και σε ορισµένες περιπτώσεις προτείνουν τρόπους επιδιόρθωσης 

τους. Η υποστήριξη για αυτοµατοποίηση της διαδικασίας συλλογής, ανάλυσης και 
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κριτικής είναι διαθέσιµη στις µεθόδους: Ανασκόπηση Οδηγιών και Γνωστικό 

Περιδιάβασµα. 

Εξέταση (Inquiry): οι χρήστες παρέχουν ανατροφοδότηση πάνω σε µια διεπαφή 

µέσω συνεντεύξεων, ερευνών και άλλων παρόµοιων τεχνικών. Οι µέθοδοι Εξέτασης, 

όπως και οι µέθοδοι ∆οκιµασίας, απαιτούν ανατροφοδότηση από τους χρήστες και 

συχνά εφαρµόζονται κατά τη διάρκεια ∆οκιµασίας. Ωστόσο η εστίαση δεν είναι πάνω 

στη µελέτη ολοκλήρωσης συγκεκριµένων εργασιών αλλά στο να συλλεχθούν 

υποκειµενικές εντυπώσεις (δηλ. προτιµήσεις ή απόψεις) περί διαφόρων πτυχών µιας 

διεπαφής. Επίσης, οι αξιολογητές χρησιµοποιούν τις µεθόδους Εξέτασης, όπως 

έρευνες, ερωτηµατολόγια και συνεντεύξεις, για να συλλέξουν πληροφορίες για τη 

χρήση της διεπαφής εφόσον τεθεί σε λειτουργία. Επιπρόσθετα, οι αξιολογητές 

χρησιµοποιούν τις µεθόδους εξέτασης νωρίς στη σχεδιαστική διαδικασία για τις 

πρώτες εκτιµήσεις. Οι µέθοδοι Εξέτασης ποικίλλουν ανάλογα µε το αν ο αξιολογητής 

αλληλεπιδρά µε το χρήστη ή αν απλώς ο χρήστης καταγράφει τις εµπειρίες του 

χρησιµοποιώντας για παράδειγµα ερωτηµατολόγια. Στις συγκεκριµένες µεθόδους 

εφαρµόζεται η αυτοµατοποίηση µε στόχο να συλλέξει υποκειµενικές εντυπώσεις 

κατά τη διάρκεια τυποποιηµένης ή µη χρήσης της διεπαφής. 

Αναλυτική Μοντελοποίηση (Analytical Modeling): ένας αξιολογητής εµπλέκει 

µοντέλα χρηστή και διεπαφής για να κάνει κάποιες προβλέψεις ευχρηστίας. Η 

Αναλυτική Μοντελοποίηση συµπληρώνει τις παραδοσιακές τεχνικές αξιολόγησης 

όπως τη ∆οκιµασία. Η συγκεκριµένη κλάση µεθόδων παρέχει κάποια αναπαράσταση 

ή µοντέλο της διεπαφής ή/και χρήστη ώστε ανέξοδα ο αξιολογητής να προβλέψει την 

ευχρηστία. Μια µεγάλη ποικιλία τεχνικών µοντελοποίησης έχουν αναπτυχθεί και 

υποστηρίζουν διαφορετικά είδη ανάλυσης, όπως: α) µοντέλα για ανάλυση 

περιβάλλοντος εργασίας, β) µοντέλα ανάλυσης της γνώσης των χρηστών, γ) µοντέλα 

για την εκτέλεση ενεργειών απ’ το χρήστη, και δ) µοντέλα για τη διεπαφή χρήστη (de 

Haan et al., 1991). Τα µοντέλα που εστιάζουν στην εκτέλεση εργασιών από το 

χρήστη, όπως η ανάλυση GOMS - Goals-Operations-Methods- Selection Rules 

Analysis, τυπικά υποστηρίζουν την ποσοτική ανάλυση. Οι άλλες προσεγγίσεις 

ασχολούνται µε την ποιοτική ανάλυση και σε ορισµένες περιπτώσεις υποστηρίζουν 

και ποσοτική ανάλυση. Η υποστήριξη αυτοµατοποίησης παρέχεται µόνο από τις 
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µεθόδους που εστιάζουν στην εκτέλεση εργασιών από το χρήστη, όπως η ανάλυση 

GOMS, δεδοµένου ότι το συγκεκριµένο είδος αξιολόγησης υποστηρίζει ποσοτική 

ανάλυση η οποία είναι πιο εύκολο να αυτοµατοποιηθεί. Η αυτοµατοποίηση 

χρησιµοποιείται για την ανάλυση ολοκλήρωσης των εργασιών (π.χ. χρόνος εκτέλεσης 

και εκµάθησης). 

Προσοµοίωση (Simulation): ένας αξιολογητής εµπλέκει µοντέλα χρήστη και 

διεπαφής για να µιµηθεί τη διάδραση του χρήστη µε µια διεπαφή και να αναφέρει τα 

αποτελέσµατα της διάδρασης (για παράδειγµα προσοµοιωµένες δραστηριότητες, 

λάθη και άλλες ποσοτικές µετρήσεις). Η Προσοµοίωση συµπληρώνει την Αναλυτική 

Μοντελοποίηση και υποστηρίζει την αυτοµατοποιηµένη ανάλυση. Ειδικότερα, οι 

συγκεκριµένες προσεγγίσεις προσοµοιώνουν την αλληλεπίδραση του χρήστη µε τη 

διεπαφή και αναφέρει τα αποτελέσµατα της διάδρασης µε τη µορφή µετρήσεων 

εκτέλεσης και διαχείρισης διεπαφής χρησιµοποιώντας µοντέλα χρήστη ή/και 

σχεδίασης διεπαφής. Οι αξιολογητές χρησιµοποιούν την Προσοµοίωση µε 

διαφορετικές παραµέτρους για να µελετήσουν ποικίλου σχεδιασµού διεπαφές ώστε 

να µπορούν να πάρουν πιο επίσηµες αποφάσεις για την υλοποίηση τους. Συνεπώς, η 

Προσοµοίωση, κατά µια έννοια, µπορεί να υποστηρίξει αυτοµατοποιηµένη συλλογή 

δεδοµένων 

Στη συγκεκριµένη κατηγοριοποίηση οι Ivory και Hearst κατατάσσουν 110 

τεχνικές, συµπεριλαµβανοµένου των παραλλαγών τους,. Στον πίνακα που ακολουθεί, 

παρουσιάζονται οι πιο αντιπροσωπευτικές τεχνικές που ανήκουν σε κάποια από τις 

κλάσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω: 

Κλάση Μεθόδου 

Είδος Μεθόδου 
Συνοπτική περιγραφή 

∆οκιµασία 

Thinking-Aloud Protocol 

Question-Asking Protocol 

Shadowing Method 

Coaching Method 

Teaching Method 

Codiscovery Learning 

Performance Measurement 

Οµιλίες χρηστών κατά τη διάρκεια της δοκιµασίας 

Ο αξιολογητής θέτει ερωτήσεις στο χρήστη 

Ειδικοί εξηγούν τις ενέργειες χρήστη στον αξιολογητή 

Ο χρήστης µπορεί να κάνει ερωτήσεις σε ένα ειδικό 

Ο έµπειρος χρήστης εκπαιδεύει των αρχάριο χρήστη 

∆ύο χρήστες συνεργάζονται 

Ο αξιολογητής καταγράφει τα δεδοµένα χρήσης 
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Log File Analysis 

Retrospective Testing 

Remote Testing 

Ο αξιολογητής αναλύει τα δεδοµένα χρήσης 

Ο αξιολογητής εξετάζει το βίντεο µε το χρήστη 

∆εν υπάρχει συντοπισµός αξιολογητή και χρήστη  

Επιθεώρηση 

Guideline Review 

Cognitive Walkthrough 

Pluralistic Walkthrough 

Heuristic Evaluation 

Perspective-Based Inspection 

Feature Inspection 

Formal Usability Inspection 

Consistency Inspection 

Standards Inspection 

Ο ειδικός ελέγχει τη συµµόρφωση µε τις οδηγίες 

Ειδικός προσοµοιώνει την επίλυση των προβληµάτων του χρήστη 

Ένα πλήθος ανθρώπων εφαρµόζει το Cognitive Walkthrough 

Ο ειδικός αναγνωρίζει τις παραβιάσεις των ευρετικών µεθόδων 

Ο ειδικός εφαρµόζει πολύ εστιασµένα την Heuristic Evaluation 

Ο ειδικός αξιολογεί τα χαρακτηριστικά του προϊόντος 

Ο ειδικός εφαρµόζει µεθοδική Heuristic Evaluation 

Ο ειδικός ελέγχει τη συνέπεια µεταξύ των προϊόντων 

Ο ειδικός ελέγχει τη συµµόρφωση µε πρότυπα 

Εξέταση 

Contextual Inquiry 

Field Observation 

 

Focus Groups 

Interviews 

Surveys 

Questionnaires 

Self-Reporting Logs 

Screen Snapshots 

User Feedback 

Ο συνεντευξιαστής ρωτά τους χρήστες στο περιβάλλον τους 

Ο συνεντευξιαστής παρατηρεί τη χρήση του συστήµατος στο 

περιβάλλον χρήστη 

Πολλαπλοί χρήστες συµµετέχουν σε µια συνεδρίαση 

Ένας χρήστης συµµετέχει σε µια συνεδρίαση 

Ο συνεντευξιαστής ρωτά το χρήστη συγκεκριµένες ερωτήσεις 

Ο χρήστης απαντά συγκεκριµένες ερωτήσεις 

Ο χρήστης καταγράφει χρήσεις της διεπαφής 

Ο χρήστης παρακολουθεί τη διεπαφή καταγράφοντας οθόνες 

Ο χρήστης υποβάλλει σχόλια 

Αναλυτική Μοντελοποίηση 

GOMS Analysis 

UIDE Environment Analysis  

 

Cognitive Task Analysis 

Task-Environment Analysis 

 

Knowledge Analysis 

Design Analysis 

Programmable User Models 

Προβλέπει χρόνο εκτέλεσης και εκµάθησης 

Χειρίζεται τη GOMS µέσα σε ένα περιβάλλον ανάπτυξης 
διεπαφής 

Προβλέπει προβλήµατα ευχρηστίας 

Αποτίµηση της αντιστοίχισης των στόχων χρήστη µε 
δραστηριότητες της διεπαφής 

Προβλέπει την ευκολία εκµάθησης 

Αποτίµηση της σχεδιαστικής πολυπλοκότητας 

Αναπτύσσει πρόγραµµα που λειτουργεί όπως ο χρήστης 

Προσοµοίωση  

Information Proc. Modeling 

Petri Net Modeling 

Genetic Algorithm Modeling 

Information Scent Modeling 

Μιµείται τη διάδραση του χρήστη 

Μιµείται τη διάδραση χρήστη από τα δεδοµένα χρήσης 

Μιµείται τη διάδραση αρχάριου χρήστη 

Μιµείται την πλοήγηση ιστότοπου 

Πίνακας 2: Κατηγοριοποίηση µεθόδων αξιολόγησης ευχρηστίας κατά Ivory & Hearst 
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Σύµφωνα µε Koutsabasis et al. (2007), καµία µέθοδος δε φαίνεται να είναι 

σηµαντικά πιο αποτελεσµατική ή συνεπής από τις άλλες. Επίσης, υποστηρίζουν ότι η 

χρήση µίας µεµονωµένης µεθόδου αξιολόγησης ευχρηστίας δεν επαρκεί για µία 

πλήρη αξιολόγηση ευχρηστίας. Εποµένως, εάν είναι απαραίτητο να ανακαλυφθούν τα 

περισσότερα προβλήµατα, θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν παράλληλες 

αξιολογήσεις.  

Αυτοµατοποίηση 

Η αυτοµατοποίηση της αξιολόγησης ευχρηστίας παρουσιάζει διάφορα 

πλεονεκτήµατα έναντι της µη αυτοµατοποιηµένης, [Ivory & Hearst, 2001] όπως: 

• Μείωση κόστους. Οι µέθοδοι που αυτοµατοποιούν τις διαδικασίες συλλογής 

δεδοµένων, ανάλυσης ή κριτικής, µειώνουν το χρόνο που αφιερώνεται στην 

αξιολόγηση ευχρηστίας και συνεπώς του κόστους 

• Ενίσχυση της συνέπειας της αναγνώρισης των λαθών που αποκαλύπτονται. 

Στην αυτοµατοποιηµένη αξιολόγηση υπάρχει συνέπεια στην αναγνώριση των 

λαθών ενώ στη µη αυτοµατοποιηµένη αξιολόγηση δεν ισχύει πάντα 

δεδοµένου ότι η αναγνώριση εξαρτάται από την οπτική του αξιολογητή. Σε 

ορισµένες περιπτώσεις είναι πιθανό να αναπτυχθούν µοντέλα ολοκλήρωσης 

εργασιών µέσα σε µια διεπαφή, και εργαλεία λογισµικού που µπορούν να 

ανιχνεύσουν µε συνέπεια τις αποκλίσεις από τα µοντέλα αυτά. 

• Πρόβλεψη χρόνου και κόστους λαθών µέσα σε ολόκληρη τη σχεδίαση. Υπάρχει 

πιθανότητα η µη αυτοµατοποιηµένη αξιολόγηση να µην αποτιµήσει κάθε 

µεµονωµένη πτυχή µιας διεπαφής. 

• Μείωση της ανάγκης για εξειδίκευση των αξιολογητών. Η αυτοµατοποίηση 

ορισµένων διαδικασιών της αξιολόγησης µπορεί να βοηθήσει τους 

αξιολογητές που δεν έχουν εξειδίκευση στις συγκεκριµένες διαδικασίες. 

• Αύξηση της κάλυψης των αξιολογούµενων χαρακτηριστικών γνωρισµάτων. 

Λόγω των περιορισµών του χρόνου, του κόστους και των πόρων, δεν είναι 
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πάντα δυνατό να αποτιµηθεί κάθε µεµονωµένη πτυχή της διεπαφής, ωστόσο 

µε τα εργαλεία λογισµικού γίνεται πιθανό. 

• ∆υνατότητα συγκρίσεων ανάµεσα στους εναλλακτικούς σχεδιασµούς. Ορισµένες 

αυτοµατοποιηµένες προσεγγίσεις ανάλυσης όπως αναλυτική µοντελοποίηση 

και προσοµοίωση, επιτρέπει στους σχεδιαστές να συγκρίνουν την 

προβλεπόµενη εκτέλεση των εναλλακτικών σχεδιασµών. 

• Ενσωµάτωση της αξιολόγησης µέσα στη φάση σχεδίασης της ανάπτυξης των 

διεπαφών χρήστη. Αυτό είναι σηµαντικό επειδή η αξιολόγηση µε τις 

περισσότερες µη αυτοµατοποιηµένες µεθόδους µπορεί τυπικά να 

πραγµατοποιηθεί µόνο µετά την υλοποίηση της διεπαφής ή του πρωτοτύπου 

και οι αλλαγές είναι πιο δαπανηρές. Με τα εργαλεία µοντελοποίησης και 

προσοµοίωσης δίνεται η δυνατότητα νωρίτερα να εξεταστούν οι σχεδιασµοί 

διεπαφής (Nielsen, 1993). 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η αυτοµατοποίηση θεωρείται ως ένα χρήσιµο 

εργαλείο το οποίο λειτουργεί συµπληρωµατικά και σε συνδυασµό µε τις κοινώς 

αποδεκτές τεχνικές αξιολόγησης, όπως ευρετική αξιολόγηση και δοκιµασία από τους 

χρήστες, ώστε να έχουµε τα βέλτιστα αποτελέσµατα. ∆εν αποτελούν υποκατάστατο 

αυτών δεδοµένου ότι µε διαφορετικές τεχνικές αποκαλύπτονται διαφορετικές πτυχές 

της προβληµατικής κατάστασης και οι υποκειµενικές µετρήσεις, όπως η προσωπική 

ικανοποίηση του χρήστη, είναι προς το παρόν αδύνατο να προβλεφθεί από 

αυτοµατοποιηµένες µεθόδους. 

Σύµφωνα µε την έρευνα των Ivory & Hearst σε κάθε κλάση µεθόδων 

υπάρχουν διαφορές όσον αφορά στη διαθέσιµη υποστήριξη αυτοµατοποίησης και τη 

προσπάθεια που πρέπει να καταβληθεί για να επιτευχθεί η αυτοµατοποίηση. 

Ειδικότερα, οι µέθοδοι χωρίς υποστήριξη αυτοµατοποίησης αντιπροσωπεύουν το 

67% των ειδών των µεθόδων αξιολόγησης που µελετήθηκαν, ενώ τα είδη µεθόδων 

που υποστηρίζουν αυτοµατοποίηση αποτελούν το 33%. Από το τελευταίο ποσοστό, 

το 13% αποτελεί µεθόδους που υποστηρίζουν αυτοµατοποίηση της συλλογής 

δεδοµένων, το 18% υποστηρίζουν αυτοµατοποίηση της ανάλυσης των δεδοµένων και 
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µόλις το 2% υποστηρίζουν την κριτική. Γενικά, µόνο το 29% όλων των µεθόδων δεν 

απαιτούν τυποποιηµένη ή µη τυποποιηµένη χρήση της διεπαφής για να εφαρµοστούν. 

Για να παρέχεται η πλήρης στήριξη αυτοµατοποίησης, θα πρέπει να υπάρχει 

λογισµικό το οποίο κάνει κριτική των διεπαφών χωρίς να απαιτεί τη χρήση τους 

(τυποποιηµένη ή µη). Η έρευνά τους αποκαλύπτει ότι αυτό το επίπεδο 

αυτοµατοποίησης έχει αναπτυχθεί για ένα µόνο είδος µεθόδου: ανασκόπηση οδηγιών. 

Οι µέθοδοι ανασκόπησης οδηγιών ανακαλύπτουν αυτόµατα και αναφέρουν 

παραβιάσεις της ευχρηστίας και έπειτα προτείνουν τρόπους διόρθωσης τους. 

Από τις µεθόδους που υποστηρίζουν την αυτοµατοποίηση της ανάλυσης των 

δεδοµένων χρήσης, η αναλυτική µοντελοποίηση και οι µέθοδοι προσοµοίωσης 

αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία. Οι περισσότερες από αυτές τις µεθόδους δεν 

απαιτούν, τυποποιηµένη ή µη, χρήση της διεπαφής. 

4.2.1.  Ανάλυση Καταγραφής Αρχείων (Log File 

Analysis) 

Η Ανάλυση Καταγραφής Αρχείων (Log File Analysis) είναι µια µέθοδος που 

µπορεί να καταγράψει όλα τα γεγονότα από τις συσκευές εισόδου του χρήστη, να 

παράγουν σε µορφή video την κατάσταση της οθόνης. Τα µέσα (Invisible Key 

Logger®, Scan converters) που χρησιµοποιεί η συγκεκριµένη µέθοδος παρουσιάζουν 

πληροφορίες λεκτικού επιπέδου, ενώ διαφεύγουν καταγραφής πληροφορίες που 

αφορούν επεξεργασία υψηλότερου νοητικού επιπέδου. 

4.2.2.  Αποµακρυσµένη ∆οκιµασία (Remote 

Testing) 

Η Αποµακρυσµένη ∆οκιµασία ευχρηστίας χρησιµοποιείται όταν αξιολογητές 

βρίσκονται σε διαφορετική τοποθεσία ή/και χρόνο από τους συµµετέχοντες. 

Ειδικότερα, ο αξιολογητής δε µπορεί να παρατηρήσει τη διαδικασία δοκιµασίας 
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άµεσα και οι χρήστες δεν είναι συνήθως σε ένα εργαστήριο ευχρηστίας. Υπάρχουν 

δύο διαφορετικές περιπτώσεις αποµακρυσµένης δοκιµασίας17
:  

1. Συγκεκριµένη χρονική στιγµή αλλά διαφορετική τοποθεσία, όπου ο 

αξιολογητής µπορεί να παρατηρήσει την οθόνη του χρήστη µέσω 

δικτύου, και πιθανόν να µπορεί να ακούσει τι λέει ο χρήστης κατά τη 

διάρκεια της δοκιµασίας µέσω τηλεφώνου. 

2. ∆ιαφορετική χρονική στιγµή και διαφορετική τοποθεσία, όπου κάθε 

τµήµα της δοκιµασίας του χρήστη καθοδηγείται και καταγράφεται από 

ένα ειδικό λογισµικό. 

Η Αποµακρυσµένη ∆οκιµασία κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιµη σε περιπτώσεις 

όπως18
: 

• Η δοκιµασία απαιτεί συµµετέχοντες από διαφορετικές τοποθεσίες 

• Η δοκιµασία απαιτεί ένα µεγάλο αριθµό συµµετεχόντων 

• Υπάρχουν οικονοµικοί ή/και χρονικοί περιορισµοί που αποκλείουν την 

πρόσωπο µε πρόσωπο δοκιµασία. 

4.2.3.  Ανασκόπηση Οδηγιών (Guideline Review) 

Η Ανασκόπηση Οδηγιών εντοπίζει τα προβλήµατα ευχρηστίας από τις 

προδιαγραφές σχεδίασης σύµφωνα µε µια λίστα ελέγχου η οποία είναι βασισµένη σε 

παλαιότερη γνώση/εµπειρία. Η Ανασκόπηση Οδηγιών απαιτεί ο αξιολογητής να έχει 

εξειδικευµένη εµπειρία και δεξιότητες διεξαγωγής αξιολόγησης βασισµένη σε µια 

απλή λίστα ελέγχου λαµβανοµένου υπόψη των χαρακτηριστικών της διεπαφής. 

Αντίθετα, οι αξιολογητές χωρίς εµπειρία και δεξιότητες που χρησιµοποιούν την 

Ανασκόπηση Οδηγιών δε µπορούν να αναζητήσουν προβλήµατα που είναι 

                                                 

17
 http://www.usabilityhome.com/FramedLi.htm?Remote.htm 

18
 http://www.humanfactors.com/services/usabilitytesting.asp 
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ανεξάρτητα από τις υπηρεσίες, συγκεκριµένα µπορούν µόνο να εξάγουν βασικά 

προβλήµατα σε µια διεπαφή από την προσωπική άποψη του χρήστη. 

4.2.4.  Γνωστικό Περιδιάβασµα (Cognitive 

Walkthrough) 

Το γνωστικό περιδιάβασµα (Cognitive Walkthrough) είναι µια µέθοδος που 

εξετάζει την ευχρηστία του συστήµατος όσον αφορά στην ικανότητα του να βοηθήσει 

αρχάριους χρήστες κατά τη φάση διερευνητικής εκµάθησης της λειτουργίας του. Η 

αξιολόγηση ενός συστήµατος µε τη µέθοδο αυτή γίνεται συνήθως στο εργαστήριο 

από ειδικούς επικοινωνίας ανθρώπου-υπολογιστή. Η µέθοδος µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί είτε κατά τις πρώτες φάσεις ανάπτυξης, ώστε να ελεγχθούν 

σφάλµατα σχεδιασµού, είτε κατά την ολοκλήρωση του προϊόντος. Η συγκεκριµένη 

µέθοδος δεν απαιτεί ιδιαίτερο εξοπλισµό και είναι αποτελεσµατική και αρκετά 

εύκολη στη χρήση. 

Ο στόχος της είναι να προσοµοιωθούν στο πλαίσιο συγκεκριµένων σεναρίων 

χρήσης οι αναµενόµενες γνωστικές λειτουργίες του χρήστη που προσεγγίζει 

διερευνητικά το σύστηµα και για το λόγο αυτό ο αξιολογητής περιδιαβαίνει το 

σύστηµα βήµα-βήµα ώστε να ελεγχθεί αν αυτό υποστηρίζει αποτελεσµατικά το 

χρήστη. Κατά τη διερευνητική εκµάθηση λειτουργίας ενός συστήµατος ο χρήστης 

ορίζει αρχικά τους στόχους του, επιλέγει κατά τη γνώµη του τις πιο κατάλληλες 

ενέργειες και, αφού τις εκτελέσει εκτιµά µε βάση την απόκριση του συστήµατος κατά 

πόσον επιτεύχθηκε πρόοδος. 

Το Γνωστικό Περιδιάβασµα προσοµοιώνει τα βήµατα αυτά σύµφωνα µε την 

παρακάτω διαδικασία: 

a) Ορίζονται τυπικά σενάρια χρήσης του συστήµατος τα οποία 

αναλύονται σε τυπικές αναµενόµενες ακολουθίες ενεργειών για κάθε 

εργασία χρήστη. 

b) Για κάθε τέτοια ακολουθία θα πρέπει να εξεταστεί αν ο αρχάριος 

χρήστης µπορεί να ολοκληρώσει επιτυχώς την εργασία του µε βάση τα 



- 64 - 

εξής κριτήρια – ερωτήµατα που γίνονται σε κάθε βήµα της 

ακολουθίας: 

Ε1: Η επόµενη σωστή ενέργεια που πρέπει να εκτελέσει ο χρήστης 

γίνεται σαφής από το σύστηµα; 

Ε2: Ο χρήστης µπορεί να συνδέσει την περιγραφή της σωστής 

ενέργειας που του παρέχεται από το σύστηµα µε τον επόµενο 

στόχο του; 

Ε3: Μετά την ενέργεια του χρήστη, είναι αυτός σε θέση να 

καταλάβει την απόκριση του συστήµατος, δηλαδή θα του είναι 

κατανοητό αν έχει κάνει σωστή ή λάθος επιλογή; 

Το αποτέλεσµα της συγκεκριµένης µεθόδου είναι η ανακάλυψη σχεδιαστικών 

ατελειών του υπό αξιολόγηση συστήµατος, δηλαδή περιοχών στις οποίες η απάντηση 

κάποια από τα παραπάνω Ε1, Ε2, Ε3 είναι αρνητική και να προτείνει την 

αντιµετώπιση της.  

4.2.5.  Ευρετική Αξιολόγηση (Heuristic Evaluation) 

Για την αξιολόγηση εφαρµογών στις οποίες οι ενέργειες του χρήστη δεν είναι 

απόλυτα προβλέψιµες και ο χρήστης δεν είναι πρωτόπειρος απαιτούνται γενικές 

τεχνικές στο εργαστήριο για µέτρηση της ευχρηστίας και τον έλεγχο του σχεδιασµού. 

Αυτή την απαίτηση προσπαθούν να ικανοποιήσουν οι µέθοδοι Ευρετικής 

Αξιολόγησης (Heuristic Evaluation). Οι συγκεκριµένες µέθοδοι δεν είναι αναλυτικές 

αλλά έχουν έναν υποκειµενικό χαρακτήρα και στηρίζονται σε εµπειρικούς κανόνες 

και ευρήµατα που είναι γνωστά και αφορούν στον καλό σχεδιασµό διεπαφών. Η 

Ευρετική Αξιολόγηση είναι προτιµότερο να γίνει από εξωτερικούς συνεργάτες και όχι 

από τους ίδιους τους σχεδιαστές του συστήµατος, ώστε να εξασφαλιστεί η 

αµερόληπτη κρίση και η δεύτερη άποψη για το σχεδιασµό. Μάλιστα έχει αναφερθεί 

ότι ο βέλτιστος αριθµός εξωτερικών κριτών είναι 4-5, οι γνώµες των οποίων θα 

πρέπει να συσσωρευτούν αθροιστικά [Nielsen, 1994]. Η αξιολόγηση µε τη 

συγκεκριµένη µέθοδο εστιάζεται σε δύο κύρια σηµεία: 
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1) Τη γενική σχεδίαση των οθονών του συστήµατος 

2) Τη ροή διαλόγων, µηνυµάτων και ενεργειών που απαιτούνται για να 

γίνει µια συγκεκριµένη διεργασία. 

Οι κανόνες που µπορεί να χρησιµοποιηθούν για την ευρετική αξιολόγηση δεν 

είναι αυστηρά ορισµένοι. ∆ιαφορετικοί ειδικοί µπορεί να αποδίδουν µεγαλύτερη 

σηµασία σε µερικούς κανόνες από άλλους. Επίσης, για µερικά προβλήµατα 

απαιτείται να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση σε κάποιους από τους κανόνες. Ένα 

διαδεδοµένο σύνολο ευρετικών κανόνων αξιολόγησης, που αποτελούν συµπύκνωση 

των αρχών σχεδιασµού ανθρωποκεντρικών συστηµάτων, έχει προταθεί από τους 

Nielsen και Molich (1990) και παρουσιάζεται στον επόµενο πίνακα. 

 Τυπικοί κανόνες Ευρετικής Αξιολόγησης 

1. Αποφυγή περιττών στοιχείων 
Αποφυγή κατά το δυνατόν της πολυλογίας, των σύνθετων γραφικών, κλπ. Η 

επιπλέον πληροφορία διασπά την προσοχή του χρήστη από το στόχο του 

2. Χρήση κατανοητής γλώσσας προς τους χρήστες 

Αποφυγή χρήσης όρων συστήµατος και υπολογιστών. Αντίθετα, επιδίωξη χρήσης 
όρων και φράσεων κατανοητών στο χρήστη, κατανόηση του νοητικού µοντέλου 

του χρήστη, προσοχή στη χρήση µεταφορών. 
3. Ελαχιστοποίηση του µνηµονικού φορτίου του χρήστη 

Υποστήριξη στο χρήστη ώστε να αναγνωρίζει και όχι να θυµάται. Εµφανή 

χειριστήρια. Χρήση προκαθορισµένων τιµών, παραδείγµατα χρήσης. 
4. ∆ιατήρηση συνέπειας σε ολόκληρη τη διεπαφή 

Ακολουθήστε τις συµβάσεις του συστήµατος, πάντα οι όροι και ενέργειες θα 

πρέπει να έχουν το ίδιο νόηµα  

5. Παροχή ανάδρασης 
Πληροφόρηση στο χρήστη για το τι συµβαίνει στο σύστηµα: αν η αναµονή είναι > 

10΄΄ ένδειξη προόδου εργασίας, αν είναι 1-10΄΄ αλλαγή σχήµατος του δροµέα. 

6. Παροχή εύκολων και σαφών εξόδων διαφυγής 

Χρήση σύντοµης εξόδου από εσφαλµένη κατάσταση. Παροχή δυνατότητας 
«Ακύρωση», «Αναίρεση», «Ακύρωση Αναίρεσης» (Cancel, Undo, Redo). 

7. Παροχή συντοµεύσεων για γρήγορη εκτέλεση εργασιών από πεπειραµένους 

χρήστες 
(π.χ. πλήκτρα εντολών, πρόβλεψη πληκτρολόγησης, επανάληψη πρόσφατων 
εντολών, πρόσφατα αρχεία, macros). Οι συντοµεύσεις δεν πρέπει να είναι 
εµφανείς σε αρχάριους χρήστες. 

8. Παροχή σαφών µηνυµάτων λάθους 
Αποφυγή κωδικοποίησης µηνυµάτων σφάλµατα. Όχι επιθετική ή προσβλητική 

γλώσσα, ακριβής έκφραση, εποικοδοµητικός χαρακτήρας-υποδείξεις, σύνδεση µε 
βοηθήµατα 

9. Σχεδιασµός για αποτροπή σφαλµάτων χρήστη 
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Π.χ. επιλογή ονόµατος αρχείου αντί για πληκτρολόγησή του, επιβεβαίωση πριν 
από µια επικίνδυνη ενέργεια, αποφυγή χρήσης της ίδιας εντολής µε διαφορετική 

σηµασία σε διαφορετική κατάσταση κλπ. 

10. Επαρκής υποστήριξη – Βοήθεια και Εγχειρίδια 
Στα εγχειρίδια πρέπει να είναι εύκολη η αναζήτηση, να δοµούνται σύµφωνα µε τις 
εργασίες του χρήστη, να γίνεται εκτεταµένη χρήση παραδειγµάτων κλπ. 

Η εκτέλεση πειραµάτων αξιολόγησης µε τη συγκεκριµένη µέθοδο µπορεί να 

γίνει είτε σε πρώιµες φάσεις σχεδιασµού επί των προδιαγραφών της διεπαφής του 

συστήµατος είτε σε πρωτότυπα επί χάρτου, λειτουργικά πρωτότυπα ή ακόµα και στο 

ολοκληρωµένο σύστηµα που βρίσκεται σε λειτουργία. Βεβαίως, όσο το σύστηµα 

βρίσκεται σε εµβρυακή κατάσταση, πρέπει οι αξιολογητές να προσέξουν τις 

παραδοχές και τις υποθέσεις που πρέπει να γίνουν για τις λεπτοµέρειες του διαλόγου 

που δεν έχουν στη διάθεση τους. 

4.2.6.  Επιθεώρηση Συνέπειας (Consistency 

Inspection) 

Η Επιθεώρηση Συνέπειας είναι µια µέθοδος κατά την οποία ειδικοί 

σχεδιαστές, που αντιπροσωπεύουν πολλαπλά άλλα προϊόντα, επιθεωρούν διεπαφές 

άλλων προϊόντων µε στόχο να ελέγξουν αν οι δικοί τους σχεδιασµοί κάνουν 

πράγµατα µε τον ίδιο τρόπο. Οι σχεδιαστές εξετάζουν όλα τα στοιχεία των διεπαφών 

των προϊόντων όσον αφορά στο πλαίσιο διάδρασης και το περιεχόµενο τους. 

4.2.7.  Επιθεώρηση Προτύπων (Standards 

Inspection) 

Η µέθοδος Επιθεώρησης Προτύπων, και γενικότερα κανόνων σχεδίασης, 

ελέγχει τη συµβατότητα µιας διεπαφής µε κανόνες σχεδίασης και πρότυπα. 

∆ιενεργείται όπως και η Ευρετική Αξιολόγηση από ειδικούς, οι οποίοι επιθεωρούν τη 

διεπαφή και το διάλογο ως προς την ευχρηστία του. Το µέσο αξιολόγησης όµως στην 

περίπτωση αυτή δεν είναι γενικοί ευρετικοί κανόνες, όπως στην προηγούµενη 

περίπτωση, αλλά λεπτοµερείς κανόνες σχεδιασµού εύχρηστων συστηµάτων που είναι 

γνωστοί στους αξιολογητές. Τα πρότυπα παίρνουν τη µορφή ενός καταλόγου ελέγχου 

(checklist). Ο κάθε αξιολογητής αποφαίνεται αν ικανοποιούνται οι κανόνες και τα 

πρότυπα από το σύστηµα. Στον κατάλογο επισυνάπτονται επίσης σχόλια και 
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υποδείξεις βελτίωσης του συστήµατος, ώστε να καταστεί δυνατή η ικανοποίηση του 

αντίστοιχου προτύπου. Τα πρότυπα και οι κανόνες σχεδίασης που χρησιµοποιούνται 

είναι είτε γενικής φύσεως είτε αναφέρονται ειδικά στην κατηγορία εφαρµογών που 

πρόκειται να αξιολογηθούν.  

Η συγκεκριµένη µέθοδος παρουσιάζει δυσχέρειες στη χρήση της δεδοµένου 

ότι αφενός ο µεγάλος αριθµός κανόνων και προτύπων κάνει τη διαδικασία επίπονη 

και αφετέρου έχει παρατηρηθεί ότι τα πρότυπα, καθώς γίνονται πιο ειδικά, µπορεί 

συχνά να βρίσκονται σε διάσταση το ένα µε το άλλο, δυσχεραίνοντας τη χρήση τους 

από τον αξιολογητή. 

4.2.8.  Συνεντεύξεις (Interviews) 

Οι συνεντεύξεις χρηστών είναι µια άµεση και δοµηµένη µέθοδος αξιολόγησης 

ενός συστήµατος µε έντονη συµµετοχή των χρηστών. Σε αντίθεση µε τη συµπλήρωση 

ερωτηµατολογίων, κατά τη συνέντευξη η επαφή του αξιολογητή µε το χρήστη είναι 

άµεση. Οι ερωτήσεις µιας συνέντευξης συνήθως είναι δοµηµένες ώστε να είναι 

δυνατή η συγκριτική αξιολόγηση ενός συστήµατος σε σχέση µε άλλα παρόµοια.  

Η συνέντευξη είναι χρήσιµο να ακολουθεί µια ιεραρχική δοµή, να αρχίζει µε 

καταγραφή της γενικής εντύπωσης του χρήστη για το σύστηµα και να επικεντρώνεται 

στη συνέχεια σταδιακά σε πιο ειδικά θέµατα. Αν κρίνεται σκόπιµο, πρέπει να 

γίνονται διευκρινιστικές ερωτήσεις ανάλογα µε τις παρεχόµενες απαντήσεις. Οι 

συνεντεύξεις είναι χρήσιµες για τη συνεπαγωγή γενικής φύσεως συµπερασµάτων για 

την άποψη  των χρηστών, τις προτιµήσεις κλπ. Η συνέντευξη είναι µέθοδος 

αξιολόγησης που απαιτεί προεργασία εκ µέρους του αξιολογητή. Ανάλογα µε την 

κατηγορία του χρήστη δίδεται διαφορετική έµφαση σε διαφορετικές πλευρές του 

συστήµατος. 

Πλεονέκτηµα της συγκεκριµένης µεθόδου είναι η ευελιξία που παρουσιάζει 

και η δυνατότητα που έχει να καταγράφει λεπτοµερώς τις απόψεις και την κρίση των 

χρηστών για το σύστηµα. Μειονεκτήµατα είναι η δυσκολία που υπάρχει στην 

ανάλυση και τη σύγκριση του υλικού που προκύπτει από τις συνεντεύξεις και η 

συνεπαγωγή γενικών συµπερασµάτων. Ακόµη, η αδυναµία της µεθόδου να 
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καταγράψει ποσοτικά χαρακτηριστικά και στοιχεία που αφορούν την απόδοση του 

συστήµατος. 

4.2.9.  Ανάλυση GOMS (Goals-Operations-

Methods- Selection Rules Analysis 

Η Ανάλυση GOMS (Goals-Operations-Methods-Selection Rules => Στόχοι-

Ενέργειες-Μέθοδοι-Κανόνες Επιλογής) αποτελεί τη πιο διαδεδοµένη γνωστική 

µέθοδος ανάλυσης εργασιών και δίνει έµφαση στη γνωστική διαδικασία επιλογής από 

το χρήστη κατάλληλου τρόπου επίτευξης των στόχων που σχετίζονται µε την 

πραγµατοποίηση µιας συγκεκριµένης εργασίας. Ειδικότερα, η συγκεκριµένη µέθοδος 

στηρίζεται σε ένα µοντέλο το οποίο περιλαµβάνει περιγραφές των µεθόδων που ο 

χρήστης χρησιµοποιεί για την επίτευξη των στόχων του. Κάθε µέθοδος περιέχει µια 

ακολουθία από βήµατα (ενέργειες) που εκτελεί ο χρήστης. Όταν υπάρχουν 

περισσότερες από µια εναλλακτικές µέθοδοι για την επίτευξη ενός στόχου, το 

µοντέλο περιλαµβάνει κανόνες επιλογής που χρησιµοποιούνται ανάλογα µε τις 

συνθήκες για την επιλογή της κατάλληλης µεθόδου.  

Η συγκεκριµένη µέθοδος είναι χρήσιµη για την περιγραφή εργασιών σε 

επίπεδο αρκετά µεγάλης λεπτοµέρειας. Οι στόχοι µπορεί να πάρουν τη µορφή 

ιεραρχίας υποστόχων. Το βάθος της ιεραρχίας αυτής δίνει ένα µέτρο του µνηµονικού 

φορτίου του χρήστη. Επίσης, η Ανάλυση GOMS συνδυασµένη µε ένα µοντέλο του 

προβλεπόµενου χρόνου πληκτρολογήσεων του χρήστη, µπορεί να δώσει πρόβλεψη 

µετρήσεων απόδοσης. 

4.3. Αξιολόγηση της Προσβασιµότητας 

4.3.1.  Προσεγγίσεις αξιολόγησης της 

προσβασιµότητας του Ιστού 

Στον ευρωπαϊκό χώρο, πολύ πρόσφατα, αναπτύχθηκε η Ενοποιηµένη 

Μεθοδολογία Αξιολόγησης Ιστού (Unified Web Evaluation Methodology - UWEM) 

ως αποτέλεσµα των κοινών προσπαθειών τριών ερευνητικών προγραµµάτων που 

αποτέλεσαν το Web Accessibility Benchmarking Cluster – WAB Cluster. Η UWEM 
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είναι µια πλήρης µεθοδολογία για την αξιολόγηση ιστοσελίδων όσον αφορά στη 

συµµόρφωση σε WCAG 1.0. Η UWEM παρέχει µια διαδικασία αξιολόγησης 

προσφέροντας ένα σύστηµα από αρχές και πρακτικές για αξιολόγηση από ειδικούς 

και αυτοµατοποιηµένη αξιολόγηση της προσβασιµότητας του ιστού κατάλληλη για 

απλές µεµονωµένες ιστοσελίδες, ολοκληρωµένους ιστότοπους ή µια οµάδα από 

ιστότοπους. Η UWEM σχεδιάστηκε για να ακολουθεί τα σηµεία ελέγχου 

προτεραιότητας 1 & 2 των WCAG 1.0. 

Η µεθοδολογία σχεδιάστηκε για να ακολουθεί τις παρακάτω απαιτήσεις: 

• Τεχνική συµµόρφωση µε τις υφιστάµενες συστάσεις και τεχνικές της 

WAI 

• Ανεξαρτησία εργαλείου και φυλλοµετρητή: Οι ερωτήσεις και οι 

δοκιµασίες θα πρέπει να δίνονται σε µια «καθαρή» µορφή, µε 

αποτέλεσµα να είναι όσο το δυνατό ανεξάρτητες από τα εργαλεία και 

τους φυλλοµετρητές πλοήγησης 

• Μοναδική ερµηνεία: Οι ερωτήσεις θα πρέπει να έχουν µόνο ένα τρόπο 

που µπορούν να ερµηνευτούν 

• ∆υνατότητα πανοµοιότυπου αποτελέσµατος: ∆ιαφορετικοί 

αξιολογητές προσβασιµότητας του Ιστού που εκτελούν ίδιες 

δοκιµασίες στην ίδια ιστοσελίδα θα πρέπει να παίρνουν τα ίδια 

αποτελέσµατα µέσα σε ένα δεδοµένο περιθώριο ανοχής 

• Συµµόρφωση µε τον κανονισµό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Νο 

808/2004 που αφορά σε στατιστικές της κοινότητας πάνω σε θέµατα 

για την Κοινωνία της Πληροφορίας. 

Το απευθυνόµενο κοινό της UWEM περιλαµβάνει έργα δοκιµής επιδόσεων 

προσβασιµότητας του Ιστού (benchmarking), αρχές πιστοποίησης, κατασκευαστές 

εργαλείων αξιολόγησης και επιδιόρθωσης, ιδιοκτήτες ιστοσελίδων, άλλους 

οργανισµούς αξιολόγησης ιστοσελίδων κ.α. 
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Ανάλογα µε το είδος της αξιολόγησης (αυτοµατοποιηµένη ή µη) και τις 

ανάγκες των οργανώσεων που αναθέτουν ή/και πραγµατοποιούν την αξιολόγηση, 

προβλέπονται τρία (3) διαφορετικά σενάρια εφαρµογής της UWEM. Η UWEM 

παρέχει καθοδήγηση στη δειγµατοληψία (sampling), τις διαδικασίες δοκιµασίας 

(testing) και τις οδηγίες αναφοράς (reporting) µε σκοπό να υποστηρίξει κάθε ένα από 

τα σενάρια (Velleman et al., 2007). Ειδικότερα:  

• Σενάριο 1: Στόχος της αξιολόγησης είναι να καθορίσει αν ένας ιστότοπος 

πληροί τις προϋποθέσεις συµµόρφωσης και να αποδώσει την ετικέτα του 

κατάλληλου επιπέδου συµµόρφωσης. Χρησιµοποιείται τυχαίο ή µη δείγµα 

ώστε να εκτελεστούν όλες οι εφαρµόσιµες δοκιµασίες ανάλογα µε το επίπεδο 

συµµόρφωσης και δίνεται αναφορά µε τις αποτυχίες των δοκιµασιών εάν 

υπάρχουν ή αποδίδει τον τίτλο συµµόρφωσης. 

• Σενάριο 2: Σκοπός της αξιολόγησης είναι να καθορίσει ότι ένας ιστότοπος 

ακολουθεί τις WCAG 1.0 (ανεξάρτητα από τη συµµόρφωση) και να 

ανατροφοδοτήσει τον αξιολογητή µε πληροφορίες χρήσιµες για την 

περαιτέρω ανάπτυξη και βελτιστοποίηση του συγκεκριµένου ιστότοπου. Στο 

παρόν σενάριο, η αξιολόγηση χρησιµοποιεί τυχαίο ή µη δείγµα και εκτελεί 

όλες τις εφαρµόσιµες δοκιµασίες ανάλογα µε το επίπεδο συµµόρφωσης. 

Επίσης, δηµιουργεί αναφορά (είτε σε µορφή φιλική προς τον άνθρωπο είτε σε 

µορφή φιλική προς τη µηχανή) για κάθε αποτυχηµένη δοκιµασία. 

• Σενάριο 3: Στόχος είναι να γίνει συγκριτική αξιολόγηση πολλαπλών 

ιστότοπων ώστε να παρέχει στατιστικές πληροφορίες για αυτούς όσον αφορά 

στην προσβασιµότητα τους (monitoring), αλλά και να αναζητήσει πραγµατικά 

παραδείγµατα καλών πρακτικών σχεδίασης. Η αξιολόγηση, στο συγκεκριµένο 

σενάριο, χρησιµοποιεί τυχαίο δείγµα µε στόχο την πλήρως αυτοµατοποιηµένη 

αξιολόγηση και εκτελεί όλες τις αυτοµατοποιηµένες δοκιµασίες. Ωστόσο 

µπορεί να εκτελέσει και εφαρµόσιµες δοκιµασίες σε περίπτωση που η 

αξιολόγηση γίνει από ειδικούς. Τέλος, υπολογίζει τη βαθµολογία και 

δηµιουργεί την αναφορά (σε µορφή scorecard ή machine-readable). 
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Σχήµα 5: Η µεθοδολογία UWEM 

Στο σχήµα συνοψίζονται οι διαδικασίες αξιολόγησης που υποστηρίζονται από 

τη UWEM, καλύπτοντας και τα τρία σενάρια εφαρµογής της. ∆ιακρίνονται επίσης οι 

φάσεις οι οποίες περιλαµβάνονται στη UWEM, όπως η δειγµατοληψία, το είδος της 

αξιολόγησης (αυτοµατοποιηµένη ή όχι) καθώς και τα είδη αναφοράς (text-based, 

machine-readable, scorecard). 

Η Αυτοµατοποιηµένη Αξιολόγηση µπορεί να µειώσει σηµαντικά το χρόνο και 

την προσπάθεια που απαιτούνται για την αξιολόγηση, ωστόσο πολλοί έλεγχοι 

προσβασιµότητας δεν µπορούν να πραγµατοποιηθούν (οι µη αυτοµατοποιηµένες 

δοκιµασίες) επειδή απαιτούν ανθρώπινη κρίση και πρέπει να αξιολογηθούν 

χειροκίνητα (manually). Από την άλλη πλευρά µε µια αξιολόγηση από ειδικούς δεν 

µπορούν να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, ωστόσο µπορεί ο αξιολογητής να πάρει 

υποδείξεις για τις προβληµατικές περιοχές και προτάσεις βελτιστοποίησης. 

Για την αξιολόγηση Προσβασιµότητας του Ιστού από ειδικούς, υπάρχουν 

τρεις (3) επιλογές αναφοράς. Αν το αποτέλεσµα της δοκιµασίας είναι θετικό τότε 

παρουσιάζεται ο τίτλος της συµµόρφωσης, ενώ στην αντίθετη περίπτωση 

χρησιµοποιείται αναφορά βασισµένη σε κείµενο (text-based) ή αναγνώσιµη από 

µηχανή (machine-readable), ώστε να παρέχει λεπτοµέρειες των αποτελεσµάτων της 

αξιολόγησης. Για την αυτοµατοποιηµένη παρακολούθηση (monitoring) της 
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προσβασιµότητας πολλαπλών ιστότοπων, τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται σε 

αναφορά µε µορφή καρτέλας αναγραφής βαθµολογίας. Σηµειώνεται ότι οι τρεις 

πρώτοι τρόποι αναφοράς απευθύνονται σε µεµονωµένους ιστότοπους ενώ ο 

τελευταίος εφαρµόζεται στην αξιολόγηση πολλαπλών ιστότοπων. Εκτενέστερη 

µελέτη για την έννοια της «αναφοράς» παρουσιάζεται σε παρακάτω υποενότητα της 

παρούσας εργασίας. 

Η µεθοδολογία έχει ήδη υιοθετηθεί από κάποιους οργανισµούς, ωστόσο θα 

πρέπει να προχωρήσει σε κάποιες αλλαγές για τη συντήρησή της, κυρίως όσον αφορά 

στις προσεχείς WCAG 2.0. 

H UWEM υποστηρίζει την κατηγοριοποίηση της αξιολόγησης της 

προσβασιµότητας σε τρία (3) είδη (Velleman et al., 2007): 

1. Αξιολόγηση Χρήστη: όταν η αξιολόγηση πραγµατοποιείται από τον 

τελικό χρήστη 

2. Αξιολόγηση Ειδικού: όταν η αξιολόγηση πραγµατοποιείται από τον 

ειδικό προσβασιµότητας 

3. Αυτόµατη Αξιολόγηση: όταν η αξιολόγηση πραγµατοποιείται 

αυτόµατα 

Η UWEM, στην έκδοση 1.2 καλύπτει την αξιολόγηση από ειδικό και την 

αυτόµατη αξιολόγηση και αποσκοπεί στο να συµπεριλάβει και την αξιολόγηση 

χρήστη στην επόµενη έκδοση της (UWEM 2.0). 

Με στόχο την υιοθέτηση µεθόδων αξιολόγησης ευχρηστίας στο χώρο της 

αξιολόγησης προσβασιµότητας, επιχειρείται µια αντιστοίχιση ανάµεσα στα είδη 

αξιολόγησης της προσβασιµότητας που προαναφέρθηκαν, και τις κλάσεις που 

προτείνονται από τους Ivory & Hearst. Για κάθε είδος αξιολόγησης προσβασιµότητας 

αναγνωρίζεται µια κλάση µεθόδων ανάλογα µε τη συµµετοχή ή όχι είτε του χρήστη 

είτε του ειδικού. Συνεπώς, οι κλάσεις «∆οκιµασία» και «Εξέταση» της 

κατηγοριοποίησης των Ivory & Hearst µπορούν να αντιστοιχιστούν µε την κατηγορία 

«Αξιολόγηση Χρήστη» ενώ οι υπόλοιπες τρεις µε τη «Αξιολόγηση Ειδικού». Όσον 
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αφορά στην κατηγορία «Αυτόµατη Αξιολόγηση», εντάσσονται όσες µέθοδοι 

παρέχουν, σύµφωνα µε τους Ivory & Hearst, υποστήριξη αυτοµατοποίησης κάποιας 

διαδικασίας της αξιολόγησης (συλλογή δεδοµένων, ανάλυση και κριτική) 

 Αξιολόγηση 

Χρήστη 

Αξιολόγηση 

Ειδικού 

Αυτόµατη Αξιολόγηση 

∆οκιµασία √  
Υποστήριξη αυτοµατοποίησης είτε της 
διαδικασίας συλλογής δεδοµένων είτε 
ανάλυσης δεδοµένων 

Επιθεώρηση  √ 

Η µέθοδος Ανασκόπηση Οδηγιών 
συγκεντρώνει το µεγαλύτερο επίπεδο 

αυτοµατοποίησης (υποστήριξη 

αυτοµατοποίησης ανάλυσης και 
κριτικής) 

Εξέταση  √  
Πολύ λίγες µέθοδοι υποστηρίζουν 
αυτοµατοποίηση ανάλυσης δεδοµένων 
χρήσης. 

Αναλυτική 

Μοντελοποίηση 
 √ 

Υποστήριξη αυτοµατοποίησης µόνο 

στην ανάλυση δεδοµένων 

Προσοµοίωση   
Υποστήριξη αυτοµατοποίησης είτε 
συλλογής είτε ανάλυσης δεδοµένων 

 

Συµµόρφωση 

Οι ανασκοπήσεις συµµόρφωσης, γνώστες και ως ανασκοπήσεις ειδικού, 

προτύπων ή οδηγιών, είναι από τις πιο ευρέως χρησιµοποιούµενες µεθόδους 

αξιολόγησης προσβασιµότητας. Οι συγκεκριµένες µέθοδοι ελέγχουν εάν µια 

ιστοσελίδα ικανοποιεί µια λίστα από κριτήρια. Είναι µια αναλυτική µέθοδος η οποία 

βασίζεται στην άποψη του αξιολογητή, παρέχοντας τις καταστάσεις αποτυχίας υπό 

µορφή παραβιασµένων σηµείων ελέγχου, και σε ορισµένες περιπτώσεις 

συνοδευόµενες από τις ελλείψεις και προτεινόµενες λύσεις. 

Οι ανασκοπήσεις συµµόρφωσης εξαρτάται από µια επιλεγµένη λίστα, η οποία 

κυµαίνεται, από πρότυπα που προτείνονται από διεθνείς φορείς (όπως οι WCAG οι 

οποίες προτείνονται από τη W3C), έως οδηγίες κρατών ή ακόµα και ιδιωτικών 

οργανισµών (πχ η IBM). 

Ανάµεσα στα πλεονεκτήµατα χρήσης της ανασκόπησης συµµόρφωσης είναι η 

ικανότητα να αναγνωρίσουν µια αρκετά µεγάλη ποικιλία διαφορετικών 
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προβληµατικών καταστάσεων διαφόρων προφίλ χρηστών, να αναγνωρίσει τρόπους 

αποτυχίας υπογραµµίζοντας παραβιάσεις σηµείων ελέγχου καθώς και το γεγονός ότι 

αποτελεί ένα σχετικά οικονοµικό τρόπο αξιολόγησης, ιδιαίτερα αν συνδυάζεται µε 

εργαλεία αυτόµατης αξιολόγησης. Από την άλλη πλευρά, κύριο µειονέκτηµα της 

αποτελεί το γεγονός ότι απαιτεί επιδέξιους αξιολογητές µε αποτέλεσµα να µην είναι 

δυνατή η αξιόπιστη διάκριση σοβαρών ή µη προβληµάτων προσβασιµότητας. 

Η συµµόρφωση σε πρότυπο σηµαίνει ότι ικανοποιεί τις «απαιτήσεις» ενός 

προτύπου. Στις WCAG 1.0 οι απαιτήσεις είναι τα Σηµεία Ελέγχου και αντίστοιχα στις 

WCAG 2.0 είναι τα Κριτήρια Επιτυχίας. Σύµφωνα µε τον ορισµό της WAI, η 

συµµόρφωση είναι η ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων ενός συγκεκριµένου 

προτύπου, οδηγίας ή προσδιορισµού. Ειδικότερα, στις WCAG 1.0 συναντάµε τον 

όρος της συµµόρφωσης µε την έννοια της εκπλήρωσης των οδηγιών αυτών και τη 

διαβάθµιση του σε τρία (3) επίπεδα: 

• Επίπεδο Συµµόρφωσης «Α»: ικανοποιούνται όλα τα σηµεία ελέγχου 

προτεραιότητας 1 

• Επίπεδο Συµµόρφωσης «ΑΑ»: ικανοποιούνται όλα τα σηµεία ελέγχου 

προτεραιότητας 1 και 2 

• Επίπεδο Συµµόρφωσης «ΑΑΑ»: ικανοποιούνται όλα τα σηµεία 

ελέγχου προτεραιότητας 1, 2 και 3 

Αντίστοιχα, µια ιστοσελίδα για να συµµορφωθεί στις WCAG 2.0, πρέπει να 

ικανοποιούνται οι παρακάτω απαιτήσεις: 

1. Επίπεδο Συµµόρφωσης: Υπάρχουν τρία επίπεδα συµµόρφωσης 

σύµφωνα µε τα οποία: 

o Επίπεδο Συµµόρφωσης «Α»: ικανοποιούνται όλα τα κριτήρια 

επιτυχίας επιπέδου «Α» ή παρέχεται µια εναλλακτική έκδοση 

συµµόρφωσης (conformation alternate version) επιπέδου «Α» 
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o Επίπεδο Συµµόρφωσης «ΑΑ»: ικανοποιούνται όλα τα κριτήρια 

επιτυχίας επιπέδου «Α» και «ΑΑ» ή παρέχεται µια 

εναλλακτική έκδοση συµµόρφωσης (conformation alternate 

version) επιπέδου «ΑΑ» 

o Επίπεδο Συµµόρφωσης «ΑΑΑ»: ικανοποιούνται όλα τα 

κριτήρια επιτυχίας επιπέδου «Α», «ΑΑ» και «ΑΑΑ» ή 

παρέχεται µια εναλλακτική έκδοση συµµόρφωσης 

(conformation alternate version) επιπέδου «ΑΑΑ» 

2. Ολόκληρες σελίδες: Η συµµόρφωση (και το επίπεδο συµµόρφωσης) 

ορίζεται για ολόκληρες σελίδες µόνο και δε µπορεί να επιτευχθεί εάν 

ένα µέρος της εξαιρείται. 

3. Πλήρεις διαδικασίες: όταν µια ιστοσελίδα είναι µέρος µιας 

αλληλουχίας σελίδων που αποτελούν µια διαδικασία (δηλ. µια σειρά 

βηµάτων που χρειάζεται να εκπληρωθούν ώστε να πραγµατοποιηθεί 

µια ενέργεια), όλες οι ιστοσελίδες της διαδικασίας πρέπει να 

συµµορφωθούν σε ένα δεδοµένο επίπεδο (δε νοείται συµµόρφωση 

µιας σελίδας της διαδικασίας σε ένα επίπεδο όπου οι υπόλοιπες δεν 

είναι συµµορφωµένες). 

4. Μόνο προσβάσιµοι τρόποι χρήσης τεχνολογιών: η πραγµατοποίηση 

των κριτηρίων επιτυχίας βασίζονται πάνω στη χρήση τεχνολογιών µε 

τρόπους που υποστηρίζουν την προσβασιµότητα. 

5. Μη παρέµβαση: ∆εν πρέπει να εµποδίζεται η πρόσβαση σε ολόκληρη 

τη σελίδα. Στις περιπτώσεις που οι τεχνολογίες χρησιµοποιούνται µε 

τέτοιο τρόπο που δεν υποστηρίζουν την προσβασιµότητα ή µε ένα µη 

συµµορφωµένο τρόπο, τότε δεν εµποδίζουν την ικανότητα των 

χρηστών να έχουν πρόσβαση στην υπόλοιπη σελίδα.  
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Η συµµόρφωση ορίζεται µόνο για ιστοσελίδες, αλλά ο τίτλος της 

συµµόρφωσης µπορεί να απευθύνεται σε µια σελίδα, σειρά σελίδων ή πολλαπλές 

συσχετιζόµενες σελίδες. 

Αναφορά 

Η Αναφορά αποτελεί ένα στάδιο της αξιολόγησης στο οποίο παρουσιάζονται 

τα αποτελέσµατά της. Η µορφοποίηση της αναφοράς ποικίλλει ανάλογα µε το 

πλαίσιο στο οποίο χρησιµοποιείται. Η σπουδαιότητα της αναφοράς έγκειται στην 

ουσιαστική ανατροφοδότηση που προσφέρει η αξιολόγηση στη σχεδίαση. 

Ειδικότερα, είναι επιτακτική η ανάγκη για µια αποδοτική αναφορά στην περίπτωση 

σύγκρισης αξιολογήσεων µεταξύ πολλαπλών αξιολογητών ή αυτόµατης αξιολόγησης 

από εργαλεία. 

Η µορφοποίηση της αναφοράς ποικίλλει ανάλογα µε το πλαίσιο στο οποίο 

χρησιµοποιείται. Η UWEM, υποστηρίζει διάφορους τρόπους παρουσίασης των 

αποτελεσµάτων της ανάλογα µε το είδος της αξιολόγησης και τις ανάγκες του 

οργανισµού που τη διεξάγει. Ειδικότερα, παρουσιάζει δύο διαφορετικά είδη 

τυποποιηµένης αναφοράς: α) την αναφορά βασισµένη σε κείµενο το οποίο µπορεί να 

κατανοηθεί από αξιολογητές και β) την αναφορά σε γλώσσα κατανοητή από µηχανή. 

Η UWEM όσον αφορά στην αναφορά βασισµένη σε κείµενο, προτείνει ένα 

µοντέλο αναφοράς το οποίο βασίζεται σε ένα πρότυπο µοντέλο που παρέχεται από 

την W3C/WAI. Το πρότυπο αναφοράς της W3C/WAI αποτελείται από οκτώ (8) 

ενότητες: 

1. Συνοπτική Περίληψη: περιγράφει συνοπτικά την αξιολόγηση 

2. Υπόβαθρο Αξιολόγησης: αναφέρει την ηµεροµηνία διεξαγωγής της 

εξέτασης 

3. Η Εξεταζόµενη Σελίδα: περιγράφει αναλυτικά την ιστοσελίδα που 

εξετάστηκε (όνοµα, url, γλώσσα κ.α.) 
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4. Οι κριτικοί: αναφέρει όσους πραγµατοποίησαν την κριτική της 

σελίδας 

5. Η ∆ιαδικασία κριτικής: αναφέρεται το επίπεδο συµµόρφωσης, τα 

εργαλεία αξιολόγησης και η λίστα ελέγχου των WCAG 1.0 

6. Αποτελέσµατα και προτεινόµενες δράσεις: περιγράφονται τα 

αποτελέσµατα της κριτικής και προτείνονται κάποιες δράσεις 

βελτίωσης 

7. Παραποµπές: περιέχει µια συγκεκριµένη λίστα παραποµπών 

8. Παραρτήµατα: επισυνάπτονται λεπτοµερείς αναφορές των εργαλείων 

αξιολόγησης και τεκµηρίωσης 

Αντίστοιχα, η UWEM στο πρότυπο που προτείνει διαφοροποιεί το παραπάνω 

µοντέλο προσθέτοντας δύο ακόµα ενότητες, την εισαγωγή στην οποία αναφέρει το 

όνοµα της σελίδας µε παραποµπή στο παράρτηµα για το δείγµα που 

χρησιµοποιήθηκε, και την λίστα του δείγµατος. Επίσης, συγχωνεύονται οι ενότητες 

«Υπόβαθρο Αξιολόγησης», «Η Εξεταζόµενη Σελίδα», «Κριτικοί» και «∆ιαδικασία 

Κριτικής» σε µία ενότητα, το «Υπόβαθρο της Αξιολόγησης».  

Από την άλλη πλευρά, η αναφορά αναγνώσιµη από µηχανή, απαιτεί µια 

σαφώς καθορισµένη - τυποποιηµένη γλώσσα για να παρουσιαστούν τα αποτελέσµατα 

υπό µια µορφή που να «διαβάζεται» από το κατάλληλο λογισµικό. Η UWEM 

προτείνει, χωρίς όµως να περιορίζει, τη χρήση της Γλώσσας Αξιολόγησης και 

Αναφοράς EARL – Evaluation And Report Language [EARL10-Schema]. Το 

πρωτεύων κίνητρο για την ανάπτυξη αυτής της γλώσσας ήταν η ανταλλαγή των 

αποτελεσµάτων της αξιολόγησης ανάµεσα στα εργαλεία αξιολόγησης 

προσβασιµότητας του Ιστού σε µια µορφή ανεξάρτητη από πλατφόρµα και 

κατασκευαστή. Η EARL περιγράφει αποτελέσµατα αξιολόγησης, όπως αναφορές 

προγραµµατιστικών λαθών, αξιολογήσεις µιας ακολουθίας δοκιµών και τίτλοι 

συµµόρφωσης. Η EARL είναι µία αρκετά προσαρµοστική γλώσσα δεδοµένου ότι 

επιτρέπει σε οποιοδήποτε άτοµο ή οργανισµό να δηλώσει τα αποτελέσµατα 



- 78 - 

αξιολόγησης µιας οντότητας, που µπορεί να είναι µια ιστοσελίδα, ένα εργαλείο 

συγγραφής, ή ένας πράκτορας χρήστη, έναντι οποιουδήποτε συνόλου κριτηρίων. 

Με την χρήση της EARL, τα δεδοµένα µπορούν να συναθροιστούν από 

διαφορετικές πηγές, να ανταλλαχθούν µεταξύ των διαφορετικών εργαλείων, να 

χρησιµοποιηθούν για να δηµιουργηθούν προσαρµοσµένες αναφορές και να 

συνδυαστούν για να συγκρίνουν πως επιτυγχάνονται διαφορετικά υποκείµενα στον 

ίδιο έλεγχο. Οι δηλώσεις της EARL περιέχουν τα εξής είδη πληροφορίας: 

• Αξιολογητής: περιλαµβάνει πληροφορία για το ποιος ή τι θα 

πραγµατοποιήσει τη δοκιµή. Για παράδειγµα αξιολογητές, αυτόµατοι 

αξιολογητές προσβασιµότητας, ή συνδυασµοί αυτών. 

• Αντικείµενο Αξιολόγησης: µπορεί να είναι είτε περιεχόµενο ιστού (όπως 

ιστοσελίδες, βίντεο, εφαρµογίδια κ.α.), είτε λογισµικό (όπως αξιολογητές 

προσβασιµότητας, πράκτορες χρήστη, κ.α.), ή κάποιο άλλο αντικείµενο. 

• Κριτήριο Αξιολόγησης: περιλαµβάνει τα κριτήρια ως προς τα οποία 

αξιολογήθηκε το αντικείµενο αξιολόγησης. Περιλαµβάνει προδιαγραφές, 

σύνολο από οδηγίες κ.α. 

• Αποτέλεσµα Αξιολόγησης: περιγράφει ποιο είναι το αποτέλεσµα της 

δοκιµής και ποια µέρη του αντικειµένου εξέτασης είναι σηµαντικά για την 

εξαγωγή του αποτελέσµατος. 

Ένα παράδειγµα χρήσης της παραπάνω δοµής είναι: 

Παράδειγµα: Ένα άτοµο εκτελεί χειρωνακτική αξιολόγηση µιας ιστοσελίδας έναντι 

ενός Κριτηρίου ∆οκιµής 

• Αξιολογητής: Bob B. Bobbington 

• Αντικείµενο Αξιολόγησης: η ιστοσελίδα http://www.example.org/page.html 

• Κριτήριο Αξιολόγησης: Σηµείο Ελέγχου 1.1 των WCAG 1.0 

• Αποτέλεσµα Αξιολόγησης: Προάγεται 
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4.3.2.  Εργαλεία αξιολόγησης της 

προσβασιµότητας στον Ιστό 

Οι δηµιουργοί ιστότοπων συχνά δε δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στο επίπεδο 

ποιότητας τους και αυτό οφείλεται κυρίως στην έλλειψη πόρων (χρόνου, ανθρώπινου 

δυναµικού και κόστους), τις ελλιπείς και ασαφείς προδιαγραφές, την πολυπλοκότητα 

σχεδιαστικών πληροφοριών και την ευκολία χρήσης των δυναµικών εργαλείων 

συγγραφής (όπως Dreamweaver & Flash). Μόνο, σε µερικές περιπτώσεις, αν οι 

παράγοντες ποιότητας µπορούν να διαχειριστούν και ρυθµιστούν µε 

αυτοµατοποιηµένο τρόπο, δηλ. ο υπολογιστής να διαχειρίζεται τις πιο συνηθισµένες 

και επαναληπτικές λεπτοµέρειες, τότε ο δηµιουργός διαθέτει χρόνο να µάθει και να 

εστιάσει στα πιο σηµαντικά θέµατα ποιότητας. 

Τελευταία, δηµιουργήθηκαν διάφορα εργαλεία δοκιµασίας της 

προσβασιµότητας των ιστότοπων. Τα συγκεκριµένα εργαλεία διαφέρουν ανάλογα µε 

τη λειτουργία τους, αποτελεσµατικότητας τους, αξιοπιστία τους, κόστος κ.α. 

Ορισµένα από αυτά τα εργαλεία είναι τα παρακάτω: 

WatchFire Bobby: καθορίζει εάν οι ιστοσελίδες συµµορφώνονται στις 

οδηγίες της W3C ή του Section 508 και παρέχει καθοδήγηση στη διόρθωση των 

προβληµάτων. Ένα παράδειγµα οδηγιών περιλαµβάνει: παροχή εναλλακτικού 

κειµένου για όλες τις εικόνες και χρήση σχετικών διαστάσεων (% τιµές) έναντι των 

απόλυτων (πίξελ). Οι σχεδιαστές χρησιµοποιούν το συγκεκριµένο εργαλείο για να 

αξιολογήσουν όλες τις σελίδες ενός ιστοτόπου. Το εργαλείο παρουσιάζει µία αρχική 

σύνοψη του αριθµού των λαθών που εντοπίστηκαν και µια λεπτοµερή αναφορά η 

οποία περιέχει περιγραφή λαθών, δυνητικές λύσεις, και χειρωνακτικούς ελέγχους για 

την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. 

W3C HTML Validator: καθορίζει αν οι ιστοσελίδες συµµορφώνονται στα 

πρότυπα κωδικοποίησης της HTML της W3C και παρέχει καθοδήγηση για τη 

διόρθωση των παραβιάσεων. Παράδειγµα οδηγιών περιλαµβάνει: δεν υπάρχει 

ιδιότητα «LEFTMARGIN» για αυτό το στοιχείο (BODY ετικέτα) και στοιχείο «TR» 

δεν επιτρέπεται εδώ. Το συγκεκριµένο εργαλείο παρέχει µία λίστα παραβιάσεων, 
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όπου η κάθε παραβίαση έχει πληροφορίες κώδικα HTML και περιγραφή του λάθους. 

Εάν το εργαλείο δεν µπορεί να αναγνωρίσει ένα είδος εγγράφου, τότε αναφέρει ένα 

µήνυµα λάθους και δεν προσπαθεί να αξιολογήσει τη σελίδα. 

UsableNet LIFT: καθορίζει εάν οι ιστοσελίδες συµµορφώνονται στις οδηγίες 

ευχρηστίας και προσβασιµότητας (π.χ. W3C WCAG και Section 508), παρέχει 

καθοδήγηση για διόρθωση των προβληµάτων, και σε µερικές περιπτώσεις, παρέχει 

υποστήριξη για επιδιόρθωση του κώδικα της HTML για εικόνες, πίνακες και φόρµες. 

Παράδειγµα οδηγιών περιλαµβάνει: χρήση «Παράλειψη συνδέσµων» ώστε οι 

χρήστες να προσπεράσουν υπερσυνδέσµους ή στοιχεία πλοήγησης και να αποφύγουν 

πολλούς εξερχόµενους συνδέσµους. 

A-Prompt: είναι ένα off-line εργαλείο σχεδιασµένο για να βελτιώσει την 

ευχρηστία των εγγράφων της HTML αξιολογώντας ιστοσελίδες για εµπόδια 

προσβασιµότητας και παρέχοντας στους κατασκευαστές ιστοσελίδων ένα γρήγορο 

και εύκολο τρόπο για να κάνουν τις απαραίτητες διορθώσεις. Η αξιολόγηση και η 

λίστα ελέγχου διόρθωσης βασίζονται στις οδηγίες προσβασιµότητας της W3C/WAI. 

Bobby: είναι ένα περιεκτικό εργαλείο προσβασιµότητας του Ιστού 

σχεδιασµένο για να βοηθήσει στην αξιολόγηση και την επιδιόρθωση των σφαλµάτων 

προσβασιµότητας. Εξετάζει ως προς τη συµµόρφωση µε τις WCAG 1.0 και τις 

οδηγίες του Section 508 και προσφέρει υποδείξεις µε σειρά προτεραιότητας 

βασισµένες στις WCAG 1.0. Επίσης, επιτρέπει στους κατασκευαστές ιστοσελίδων να 

δοκιµάσουν τις ιστοσελίδες και να παράγουν συνοπτικές αναφορές επισηµαίνοντας 

κρίσιµα θέµατα προσβασιµότητας ταξινοµηµένα ανά κατηγορία προτεραιότητας. 

LIFT OnLine: δοκιµάζει ιστοσελίδες έναντι ενός υποσυνόλου από όλες τις 

οδηγίες (κανόνες) προσβασιµότητας και ευχρηστίας, και έπειτα στέλνει ένα email µε 

τον υπερσύνδεσµο της online αναφοράς ευχρηστίας. Όταν ολοκληρωθεί η ανάλυση, 

το εργαλείο παρουσιάζει µια λίστα σελίδων στον ιστότοπο που περιέχει δυνητικά 

προβλήµατα ευχρηστίας. Κάθε πρόβληµα διακρίνεται από τη σοβαρότητα του και 

περιγράφεται λεπτοµερώς. 
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Imergo: είναι ένα αυτοµατοποιηµένο εργαλείο για συµµόρφωση σε πρότυπα 

και αξιολόγηση προσβασιµότητας σύνθετων ιστότοπων που αναπτύχθηκε από το 

Competence Center BIKA
83 του Fraunhofer Institute of Applied Information 

Technology (FIT). Το λογισµικό είναι ανεξάρτητο πλατφόρµας και περιλαµβάνει 

πολύγλωσσες διεπαφές χρηστών. Παρέχει µεγάλης κλίµακας έλεγχο εγκυρότητας, 

αναφορές που µπορούν να διαβαστούν από µεγάλη ποικιλία κοινού, εύκολη 

ενσωµάτωση κριτηρίων αξιολόγησης κ.α. 

Για την αξιολόγηση εργαλείων αξιολόγησης προσβασιµότητας, το Ευρωπαϊκό 

έργο BenToWeb (Benchmarking Tools and Methods for the Web), ανέπτυξε 

αλληλουχίες δοκιµών (test suites) για τις ανερχόµενες WCAG 2.0. Στο πλαίσιο αυτό, 

µια αλληλουχία δοκιµών (test suites) είναι µια συλλογή από περιπτώσεις δοκιµών 

(test cases) και κάθε περίπτωση δοκιµής αντιστοιχίζεται σε ένα κριτήριο αξιολόγησης 

των WCAG 2.0 και αποτελείται από ένα ή περισσότερα αρχεία δοκιµής (test files) και 

ένα αρχείο µεταδεδοµένων (metadata file). Τα µεταδεδοµένα είναι κωδικοποιηµένα 

σε µια γλώσσα µηχανής, την TCDL – Test Case Description Language, η οποία 

παρέχει πληροφορίες για το αν είναι λανθασµένο ή σωστό ένα αρχείο δοκιµής (test 

file). [Strobbe et al., 2006] 
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5. Παράδειγµα αξιολόγησης προσβασιµότητας 

ιστοσελίδας ως προς WCAG 1.0 & 2.0 

Στο κεφάλαιο αυτό πραγµατοποιείται αξιολόγηση προσβασιµότητας µίας 

ιστοσελίδας ως προς τις δύο εκδόσεις των WCAG (Kapsi et al., 2009a) µε απώτερο 

στόχο την εξέταση της ευχρηστίας των συγκεκριµένων οδηγιών. Οι WCAG στα 

παραδείγµατα που ακολουθούν έχουν το ρόλο των κριτηρίων αξιολόγησης ώστε να 

διαπιστωθεί αν η ιστοσελίδα είναι προσβάσιµη ή όχι. Το αντικείµενο αξιολόγησης 

είναι η αρχική ιστοσελίδα του Τµήµατος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και 

Συστηµάτων - ΤΜΣΠΣ. Μέσα από την αξιολόγηση προκύπτει και µία συγκριτική 

µελέτη των δύο εκδόσεων ως προς το περιεχόµενο τους. Φυσικά, µία τόσο 

περιορισµένη αξιολόγηση δεν είναι αρκετή και ικανή για να εµφανίσει όλα τα 

ζητήµατα ευχρηστίας δεδοµένου ότι δεν καλύπτει καν όλες τις οδηγίες. Ωστόσο είναι 

ικανή να δώσει µια πρώτη απεικόνιση και να οδηγήσει σε περαιτέρω εργασία στην 

ευχρηστία των οδηγιών. 

5.1. Αξιολόγηση ιστοσελίδας βάσει WCAG 1.0 

Κατά τη φάση αξιολόγησης της αρχικής σελίδας του ΤΜΣΠΣ, σύµφωνα µε τις 

σχεδιαστικές οδηγίες WCAG 1.0, προέκυψαν διάφορες παρατηρήσεις όσον αφορά σε 

αστοχίες στις συγκεκριµένες οδηγίες. Οι αστοχίες επικεντρώνονται αφενός στη 

διάταξη της σελίδας, όπου χρησιµοποιούνται πίνακες για να ορίσουν το κάθε 

επιµέρους τµήµα της σελίδας και αφετέρου στην παρουσίαση της, όπου 

χρησιµοποιούνται εικόνες έναντι του CSS για να επικοινωνήσει την πληροφορία. Η 

αναφορά των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης που ακολουθεί, βασίζεται στη δοµή 

που καθορίζεται από την EARL, η οποία αναλύθηκε σε προηγούµενη ενότητα (βλ. 

4.3.1), και καταγράφει όλες τις αστοχίες που παρατηρήθηκαν σε κάθε σηµείο ελέγχου 

σύµφωνα µε τις WCAG 1.0, κατά τη διάρκεια αξιολόγησης της σελίδας. Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι, όπως παρατηρείται και στον πίνακα 2, αρκετά σηµεία ελέγχου δεν 

ήταν εφαρµόσιµα στη συγκεκριµένη σελίδα. Ωστόσο, τα σηµεία ελέγχου που ήταν 

εφαρµόσιµα εµφάνισαν έναν επαρκή, ποσοτικά, αριθµό προβληµατικών 

καταστάσεων ώστε να πραγµατοποιηθεί µια σηµαντική σύγκριση ανάµεσα στις δύο 
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εκδόσεις των οδηγιών και να συνοψίσει κάποια γενικά συµπεράσµατα όσον αφορά 

στο περιεχόµενο και τη χρήση τους. 

Αναφορά αξιολόγησης  

Αξιολογητής: 

Η φοιτήτρια του ΤΜΣΠΣ, Μαρία Καψή, στο πλαίσιο εκπόνησης της 

διπλωµατικής εργασίας της. 

Αντικείµενο Αξιολόγησης: 

Η αρχική σελίδα του ιστότοπου του Τµήµατος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων 

και Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου 

Κριτήριο Αξιολόγησης: 

Οι σχεδιαστικές οδηγίες της W3C/WAI, WCAG 1.0. 
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Αποτελέσµατα Αξιολόγησης: 

Σηµείο Ελέγχου Παρατηρήσεις 

1.1 Παρέχετε ένα ισοδύναµο κείµενο για κάθε µη-κειµενικό στοιχείο  

[Προτεραιότητα 1] 

Όλες οι εικόνες δεν έχουν alt κείµενο. Ειδικότερα, οι εικόνες που 

χρησιµοποιούνται ως bullets θα έπρεπε να είναι λίστα και οι εικόνες του 

animation να έχουν alt. 

1.2 Παρέχετε πλεονάζοντες συνδέσµους κειµένου για κάθε ενεργή περιοχή 

ενός χάρτη εικόνας στην πλευρά του εξυπηρετητή. [Προτεραιότητα 1] 

- (Η σελίδα δεν έχει client-side image map) 

1.3 Μέχρι οι πράκτορες χρηστών να µπορούν αυτόµατα να διαβάζουν και να 

εκφωνούν το ισοδύναµο κείµενο ενός οπτικού καναλιού, παρέχετε µια 

ακουστική περιγραφή των σηµαντικών πληροφοριών που υπάρχουν στο 

ακουστικό κανάλι µιας παρουσίασης πολυµέσων. [Προτεραιότητα 1] 

- (Η σελίδα δεν έχει multimedia περιεχόµενο) 

1.4 Για οποιαδήποτε παρουσίαση πολυµέσων µε χρονική παράµετρο (π.χ. 
µια ταινία ή κινούµενα σχέδια), συγχρονίστε τα εναλλακτικά ισοδύναµα 

(π.χ. υπότιτλους ή ακουστικές περιγραφές του οπτικού καναλιού) µε την 
παρουσίαση. [Προτεραιότητα 1] 

Χρειάζονται captions σε κάθε µία από τις εικόνες του animation 

1.5 Μέχρι οι πράκτορες χρηστών να ερµηνεύουν τα ισοδύναµα κειµένου για 

τους συνδέσµους που υπάρχουν σε χάρτες εικόνας στην πλευρά του πελάτη, 

παρέχετε πλεονάζοντες συνδέσµους κειµένου για κάθε ενεργή περιοχή ενός 
χάρτη εικόνας στην πλευρά του πελάτη. [Προτεραιότητα 3]  

- (Η σελίδα δεν έχει client-side image map) 

2.1 Εξασφαλίστε ότι όλες οι πληροφορίες που µεταφέρονται µέσω 

χρωµάτων είναι επίσης διαθέσιµες χωρίς χρώµα, για παράδειγµα, από τα 

συµφραζόµενα ή τη σήµανση. [Προτεραιότητα 1] 

Επιτυχής εφαρµογή (Απενεργοποίηση των χρωµάτων από τις επιλογές 
του Internet Explorer -> το περιεχόµενο ήταν αναγνώσιµο) 

2.2 Εξασφαλίστε ότι οι χρωµατικοί συνδυασµοί προσκήνιου και υπόβαθρου Το χρώµα της ονοµασίας του Τµήµατος που βρίσκεται στο επάνω µέρος 
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παρέχουν επαρκή αντίθεση όταν τους βλέπει κάποιο άτοµο µε πρόβληµα 

όρασης που σχετίζεται µε χρώµατα ή όταν προβάλλονται σε ασπρόµαυρη 

οθόνη. [Προτεραιότητα 2 για εικόνες, Προτεραιότητα 3 για κείµενο]. 

και κέντρο της σελίδας δεν έχει αρκετή αντίθεση µε το χρώµα του φόντο. 

Επίσης, το χρώµα των συνδέσµων που βρίσκονται στο περιεχόµενο της 
σελίδας (στο κέντρο) που δεν έχουν επισκεφθεί παρουσιάζει χαµηλή 

αντίθεση µε το λευκό χρώµα του φόντου. Τέλος, στο επάνω µέρος δεξιά 

της σελίδας, τα χρώµα που χρησιµοποιείται για την «αναζήτηση» και 
«γλώσσα» έχει σχετικά χαµηλή αντίθεση. 

3.1 Όταν υφίσταται µια κατάλληλη γλώσσα σήµανσης, καλύτερα 

χρησιµοποιείστε σήµανση, παρά εικόνες για τη µεταφορά πληροφοριών. 
[Προτεραιότητα 2] 

Χρησιµοποιεί εικόνες για να παρουσιάσει πληροφορία σε βασικούς 
υπερσυνδέσµους της σελίδας (e-class, email κλπ) και στον 
τίτλο/λογότυπο της σελίδας 

3.2 ∆ηµιουργήστε έγγραφα που είναι έγκυρα σύµφωνα µε δηµοσιευµένες 
επίσηµες γραµµατικές. [Προτεραιότητα 2] 

Τα έγγραφα της σελίδας δεν είναι έγκυρα ως προς δηµοσιευµένες 
επίσηµες γραµµατικές (-//w3c//dtd xhtml 1.0 strict//en!) 

3.3 Χρησιµοποιήστε τα φύλλα στυλ για τον έλεγχο της σελιδοποίησης και 
της µορφής. [Προτεραιότητα 2] 

Χρησιµοποιούνται εικόνες έναντι κειµένου ή css για την παρουσίαση και 
τη διάταξη της σελίδας 

(Χρησιµοποιεί την ετικέτα strong) 

3.4 Χρησιµοποιήστε καλύτερα σχετικές παρά απόλυτες µονάδες στις τιµές 
ιδιοτήτων (attributes) της γλώσσας σήµανσης και των ιδιοτήτων των φύλλων 
στυλ. [Προτεραιότητα 2] 

∆εν χρησιµοποιούνται σχετικές µονάδες στις τιµές των attributes αλλά 

απόλυτες 

3.5 Χρησιµοποιήστε στοιχεία κεφαλίδων για να αποδώσετε τη δοµή του 

εγγράφου και χρησιµοποιήστε τα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. 
[Προτεραιότητα 2] 

Επιτυχής εφαρµογή 

3.6 Χρησιµοποιήστε σήµανση για τις λίστες και τα επιµέρους στοιχεία τους 
µε τον κατάλληλο τρόπο. [Προτεραιότητα 2] 

∆ε χρησιµοποιούνται λίστες στο µενού πλοήγησης 

3.7 Χρησιµοποιήστε σήµανση για τα παραθέµατα. Μην χρησιµοποιείτε 
σήµανση παραθεµάτων για εφφέ µορφοποίησης όπως η εσοχή παραγράφων. 
[Προτεραιότητα 2] 

- 

4.1 Επισηµάνετε µε τρόπο σαφή αλλαγές στη φυσική γλώσσα του κειµένου Υπάρχουν κάποιες φράσεις στα Αγγλικά χωρίς να ενηµερώνεται η 
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του εγγράφου και των ισοδύναµων κειµένων (π.χ. υπότιτλων). 
[Προτεραιότητα 1] 

αλλαγή γλώσσας (“lang”) 

4.2 Καθορίστε την πλήρη ανάπτυξη κάθε σύντµησης ή ακρωνυµίου όταν 
πρωτοπαρουσιάζεται σε ένα έγγραφο. [Προτεραιότητα 3] 

∆εν χρησιµοποιείται επεξήγηση της συντοµογραφίας ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (µε 
ABBR) 

4.3 Προσδιορίστε τη βασική φυσική γλώσσα του εγγράφου. [Προτεραιότητα 

3] 

∆εν διευκρινίζεται η κύρια φυσική γλώσσα της σελίδας   

5.1 Για πίνακες δεδοµένων προσδιορίστε κεφαλίδες σειρών και στηλών. 
[Προτεραιότητα 1] 

- (∆εν έχει πίνακα δεδοµένων) 

5.2 Για πίνακες δεδοµένων που έχουν δύο ή περισσότερα λογικά επίπεδα 

σειρών ή στηλών, χρησιµοποιήστε σήµανση για να συσχετίσετε κελιά 

δεδοµένων µε κελιά κεφαλίδων. [Προτεραιότητα 1] 

- (∆εν έχει πίνακα δεδοµένων) 

5.3 Μη χρησιµοποιείτε πίνακες για σελιδοποίηση, εκτός αν ο πίνακας βγάζει 
νόηµα όταν απεικονίζεται γραµµικά. Αλλιώς, εάν ο πίνακας δεν βγάζει 
νόηµα, Παρέχετε ένα εναλλακτικό ισοδύναµο (το οποίο µπορεί να είναι µια 

γραµµική εκδοχή). [Προτεραιότητα 2] 

Χρησιµοποιεί πίνακες για την διάταξη της σελίδας έναντι των css 

Η χρήση της έννοιας του πινάκα δεν έχει λογική  

5.4 Εάν ένας πίνακας χρησιµοποιείται για σελιδοποίηση, µην χρησιµοποιείτε 
οποιαδήποτε δοµική σήµανση µε σκοπό τη οπτική µορφοποίηση. 

[Προτεραιότητα 2] 

Επιτυχής εφαρµογή 

5.5 Παρέχετε περίληψη για κάθε πίνακα. [Προτεραιότητα 3] - (∆εν έχει πίνακα δεδοµένων) 

5.6 Παρέχετε συντµήσεις για το περιεχόµενο των κεφαλίδων. 
[Προτεραιότητα 3] 

- (∆εν έχει πίνακα δεδοµένων) 

6.1 Οργανώστε τα έγγραφα έτσι ώστε να µπορούν να διαβαστούν χωρίς 
φύλλα στυλ. Για παράδειγµα, όταν ένα έγγραφο HTML αποδίδεται χωρίς 
συσχετιζόµενα φύλλα στυλ, πρέπει να παραµένει αναγνώσιµο. 

[Προτεραιότητα 1] 

Γίνεται διαχωρισµός µε border αλλά όχι µε css αλλά εικόνες 
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6.2 Εξασφαλίστε ότι τα ισοδύναµα δυναµικού περιεχοµένου ενηµερώνονται 
όταν το δυναµικό περιεχόµενο αλλάζει. [Προτεραιότητα 1] 

∆εν έχει NOSCRIPT στοιχείο 

6.3 Εξασφαλίστε ότι οι σελίδες είναι χρηστικές όταν τα προγραµµατιστικά 

σενάρια (scripts), τα ενσωµατωµένα προγράµµατα ή άλλα 

προγραµµατιστικά αντικείµενα είναι απενεργοποιηµένα ή δεν 
υποστηρίζονται. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, παρέχετε ισοδύναµες 
πληροφορίες σε µια εναλλακτική προσβάσιµη σελίδα. [Προτεραιότητα 1] 

∆εν λειτουργεί η αναζήτηση αν απενεργοποιήσουµε το script 

6.4 Για προγραµµατιστικά σενάρια (scripts) και ενσωµατωµένα 

προγράµµατα, εξασφαλίστε ότι οι χειριστές γεγονότων του προγράµµατος ή 

της ρουτίνας δεν εξαρτώνται από τη συσκευή εισόδου. [Προτεραιότητα 2] 

- 

6.5 Εξασφαλίστε ότι το δυναµικό περιεχόµενο είναι προσβάσιµο ή παρέχετε 
µια εναλλακτική µορφή ή σελίδα. [Προτεραιότητα 2] 

To script που χρησιµοποιείται για την εναλλαγή φωτογραφιών δεν είναι 
προσβάσιµο. Θα έπρεπε τουλάχιστον να έχει κάποιες ετικέτες για 

καθεµία φωτογραφία 

7.1 Μέχρι οι πράκτορες χρηστών να επιτρέπουν στους χρήστες να ελέγχουν 
το τρεµοπαίξιµο, αποφύγετε να κάνετε την οθόνη να τρεµοπαίζει. 
[Προτεραιότητα 1] 

Επιτυχής εφαρµογή 

7.2 Μέχρι οι πράκτορες χρηστών να επιτρέπουν στους χρήστες να ελέγχουν 
περιεχόµενο που αναβοσβήνει, αποφύγετε να κάνετε το περιεχόµενο να 

αναβοσβήνει (δηλαδή αποφύγετε να αλλάζετε τη µορφή σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα κάνοντάς την να αναβοσβήνει). [Προτεραιότητα 2] 

Επιτυχής εφαρµογή 

7.3 Μέχρι οι πράκτορες χρηστών να επιτρέπουν στους χρήστες να 

ακινητοποιούν το κινούµενο περιεχόµενο, αποφύγετε τη δηµιουργία 

κινούµενου περιεχοµένου στις σελίδες. [Προτεραιότητα 2] 

Θα έπρεπε να υπήρχε on/off στο animation 

7.4 Μέχρι οι πράκτορες χρηστών να παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες 
να εµποδίζουν την επαναφόρτωση, µην δηµιουργείτε σελίδες που 

επαναφορτώνονται αυτόµατα σε τακτά χρονικά διαστήµατα. 

[Προτεραιότητα 2] 

- 
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7.5 Μέχρι οι πράκτορες χρηστών να παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες 
να εµποδίζουν την αυτόµατη επαναδροµολόγηση, µη χρησιµοποιείτε 
σήµανση για να επαναδροµολογείτε σελίδες αυτόµατα. Αντιθέτως, 
διαµορφώστε τον εξυπηρετητή έτσι ώστε να εκτελεί τις 
επαναδροµολογήσεις. [Προτεραιότητα 2] 

- 

8.1 Καταστήστε τα προγραµµατιστικά στοιχεία, όπως τις προγραµµατιστικά 

σενάρια (scripts) και τα ενσωµατωµένα προγράµµατα, άµεσα προσβάσιµα ή 

συµβατά µε υποστηρικτικές τεχνολογίες. [Προτεραιότητα 1 εάν η 

λειτουργικότητα είναι σηµαντική και δεν παρουσιάζεται αλλού, αλλιώς 
Προτεραιότητα 2.] 

∆εν είναι προσβάσιµο το script 

9.1 Παρέχετε χάρτες εικόνας στην πλευρά του πελάτη αντί για χάρτες 
εικόνας στην πλευρά του εξυπηρετητή, εκτός από τις περιπτώσεις όπου οι 
περιοχές δεν µπορούν να οριστούν µε ένα διαθέσιµο γεωµετρικό σχήµα. 

[Προτεραιότητα 1] 

- 

9.2 Εξασφαλίστε ότι οποιοδήποτε στοιχείο το οποίο έχει τη δική του 

επιφάνεια διεπαφής χρήστη µπορεί να λειτουργήσει κατά τρόπο ανεξάρτητο 

από συσκευές. [Προτεραιότητα 2] 

- 

9.3 Για προγραµµατιστικά σενάρια (scripts) καλύτερα προσδιορίστε 
λογικούς χειριστές γεγονότων της ρουτίνας, παρά χειριστές γεγονότων 
εξαρτώµενους από συσκευές. [Προτεραιότητα 2] 

Στο κουµπί της αναζήτησης απαιτείται χρήση ποντικιού 

9.4 ∆ηµιουργήστε µια λογική σειρά στηλοθέτησης ανάµεσα στους 
συνδέσµους, τα στοιχεία ελέγχου φορµών και τα αντικείµενα. 

[Προτεραιότητα 3] 

Επιτυχής εφαρµογή 

9.5 Παρέχετε συντοµεύσεις πληκτρολογίου για σηµαντικούς συνδέσµους, 
στοιχεία ελέγχου φορµών και σύνολα στοιχείων ελέγχου φορµών. 
[Προτεραιότητα 3] 

∆εν έχει accesskey (θα µπορούσε να είχε µπει στην «αναζήτηση» και στο 

«home») 

10.1 Μέχρι οι πράκτορες χρηστών να επιτρέπουν στους χρήστες να ∆εν ενηµερώνει το χρήστη για το άνοιγµα νέου παραθύρου 
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απενεργοποιούν τα παράθυρα που εµφανίζονται ξαφνικά, µην 
χρησιµοποιείτε παράθυρα που εµφανίζονται απροσδόκητα και µην αλλάζετε 
το τρέχον παράθυρο χωρίς να ενηµερώνετε τον χρήστη. [Προτεραιότητα 2] 

10.2 Μέχρι οι πράκτορες χρηστών να υποστηρίζουν σαφείς συσχετισµούς 
µεταξύ τίτλων και ενεργών στοιχείων φόρµας, για όλα τα ενεργά στοιχεία 

µιας φόρµας που έχουν ασαφώς συσχετισµένους τίτλους, εξασφαλίστε ότι ο 

κάθε τίτλος βρίσκεται στη σωστή θέση. [Προτεραιότητα 2] 

∆ε χρησιµοποιούνται label σε “form” 

10.3 Μέχρι οι πράκτορες χρηστών να αποδίδουν γειτονικά κείµενα σωστά, 

παρέχετε ένα εναλλακτικό γραµµικό κείµενο για όλους τους πίνακες που 

παρουσιάζουν κείµενα σε παράλληλες στήλες εντός των οποίων το κείµενο 

αναδιπλώνεται. [Προτεραιότητα 3] 

∆εν παρέχει linerized version 

10.4 Μέχρι οι πράκτορες χρηστών να χειρίζονται σωστά τα άδεια ενεργά 

στοιχεία των φορµών, συµπεριλάβετε προκαθορισµένες τιµές στα κουτιά και 
τις περιοχές εισαγωγής δεδοµένων. [Προτεραιότητα 3] 

Όλα τα στοιχεία ελέγχου της φόρµα είναι κενά ενώ δεν πρέπει 

10.5  Μέχρι οι πράκτορες χρηστών (συµπεριλαµβανοµένων των 
υποστηρικτικών τεχνολογιών) να αποδίδουν γειτονικούς συνδέσµους 
ξεχωριστά, συµπεριλάβετε εκτυπώσιµους χαρακτήρες εκτός των συνδέσµων 
(µε διαστήµατα δεξιά και αριστερά) ανάµεσα σε γειτονικούς συνδέσµους. 
[Προτεραιότητα 3] 

∆εν γίνεται οµαδοποίηση των οµάδων links 

11.1 Χρησιµοποιήστε τεχνολογίες του W3C όταν είναι διαθέσιµες και 
κατάλληλες για µια εργασία και χρησιµοποιήστε τις πιο πρόσφατες εκδόσεις 
όταν υποστηρίζονται. [Προτεραιότητα 2] 

Επιτυχής εφαρµογή (XHTML και CSS) 

11.2 Αποφύγετε αποδοκιµαζόµενα χαρακτηριστικά των τεχνολογιών του 

W3C.[Προτεραιότητα 2] 

Επιτυχής εφαρµογή 

11.3 Παρέχετε πληροφορίες έτσι ώστε οι χρήστες να µπορούν να ανακτούν 
έγγραφα σύµφωνα µε τις προτιµήσεις τους [Προτεραιότητα 3 

∆εν παρέχει aural styles 
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11.4 Εάν, αφού έχετε καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, δεν µπορείτε να 

δηµιουργήσετε µια προσβάσιµη σελίδα, παρέχετε ένα σύνδεσµο προς µία 

εναλλακτική σελίδα που χρησιµοποιεί σελίδες του W3C, είναι προσβάσιµη, 

έχει ισοδύναµες πληροφορίες (ή λειτουργικότητα) και ενηµερώνεται εξίσου 

συχνά µε τη µη-προσβάσιµη (αρχική) σελίδα. [Προτεραιότητα 1] 

- 

12.1 Βάλτε τίτλο σε κάθε πλαίσιο (frame) για να διευκολύνετε τον 
προσδιορισµό του πλαισίου (frame) και την πλοήγηση. [Προτεραιότητα 1] 

- (∆εν έχει frame) 

12.2 Περιγράψτε τον σκοπό των πλαισίων (frames) και πώς αυτά σχετίζονται 
το ένα µε το άλλο, εάν αυτό δεν είναι προφανές από τους τίτλους τους και 
µόνο. [Προτεραιότητα 2] 

- 

12.3 Χωρίστε µεγάλα τµήµατα πληροφοριών σε πιο εύκολα ελέγξιµα 

τµήµατα όπου αυτό είναι φυσικό και κατάλληλο. [Προτεραιότητα 2] 

- 

12.4 Συσχετίστε τα ενεργά στοιχεία φόρµας µε τους αντίστοιχους τίτλους µε 
σαφήνεια. [Προτεραιότητα 2] 

∆ε χρησιµοποιούνται label σε “form” 

13.1 Προσδιορίστε µε τρόπο κατανοητό το πού οδηγεί κάθε σύνδεσµος. 
[Προτεραιότητα 2] 

Επιτυχής εφαρµογή εκτός από το GR & EN για τη γλώσσα της σελίδας 
καθώς και η χρήση του GR για επιστροφή στην αρχική 

13.2 Παρέχετε µεταδεδοµένα για να προσθέσετε σηµασιολογικές 
πληροφορίες σε σελίδες και δικτυακούς τόπους. [Προτεραιότητα 2] 

Πολύ απλή αναζήτηση – αν κάποιος δεν κάνει σωστή ορθογραφία δεν 
κάνει κάποια διόρθωση ή να «καταλαβαίνει» τη λέξη 

13.3 Παρέχετε πληροφορίες σχετικά µε τη γενική σελιδοποίηση ενός 
δικτυακού τόπου [Προτεραιότητα 2] 

Επιτυχής εφαρµογή 

13.4 Χρησιµοποιήστε τους µηχανισµούς πλοήγησης µε συνεπή τρόπο. 

[Προτεραιότητα 2] 

Επιτυχής εφαρµογή 

13.5 Παρέχετε µπάρες πλοήγησης για να τονίσετε και να κάνετε πιο 

προσιτούς τους µηχανισµούς πλοήγησης. [Προτεραιότητα 3] 

Επιτυχής εφαρµογή 
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13.6 Οµαδοποιήστε σχετιζόµενους συνδέσµους, προσδιορίστε την οµάδα 

(για τους πράκτορες χρηστών) και, µέχρι οι πράκτορες χρηστών να 

προσφέρουν τη σχετική λειτουργία, παρέχετε έναν τρόπο για να αποφεύγεται 
ολόκληρη η οµάδα. [Προτεραιότητα 3] 

∆εν οµαδοποιεί τους συνδέσµους 

13.7 Εάν παρέχονται λειτουργίες αναζήτησης, ενεργοποιήστε διαφορετικούς 
τύπους αναζήτησης για διαφορετικά επίπεδα ικανοτήτων και προτιµήσεων. 
[Προτεραιότητα 3] 

∆εν παρέχει διαφορετικούς τύπους αναζήτησης (είτε ικανοτήτων είτε 
προτιµήσεων) 

13.8 Τοποθετήστε πληροφορίες διαφοροποίησης στην αρχή τίτλων, 
παραγράφων, λιστών, κ.λπ. [Προτεραιότητα 3] 

- 

13.9 Παρέχετε πληροφορίες σχετικά µε συλλογές εγγράφων (δηλαδή 

εγγράφων που αποτελούνται από πολλαπλές σελίδες). [Προτεραιότητα 3] 

- 

13.10 Παρέχετε ένα µέσο υπερπήδησης απεικονίσεων τέχνης ASCII 

πολλαπλών γραµµών. [Προτεραιότητα 3] 

- 

14.1 Χρησιµοποιήστε την πλέον κατανοητή και απλή γλώσσα που είναι 
κατάλληλη για το περιεχόµενο ενός δικτυακού τόπου. [Προτεραιότητα 1] 

Επιτυχής εφαρµογή 

14.2 Συµπληρώστε το κείµενο µε γραφικές ή ακουστικές παρουσιάσεις σε 
όποια σηµεία αυτές θα διευκολύνουν την κατανόηση της σελίδας. 
[Προτεραιότητα 3] 

∆εν είναι ευνόητο ότι οι εικόνες είναι έργα φοιτητών ούτε χαρακτηρίζουν 
τη σελίδα. 

14.3 ∆ηµιουργήστε ένα στυλ µορφής που να είναι συνεπές σε όλες τις 
σελίδες. [Προτεραιότητα 3] 

Επιτυχής εφαρµογή 

Πίνακας 3: Αποτελέσµατα αξιολόγησης αρχικής σελίδας ΤΜΣΠΣ βάσει WCAG 1.0 
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Κατά το σχεδιασµό µιας ιστοσελίδας ή ευρύτερα ενός ιστότοπου, πρωτεύων 

ρόλο έχει ο καθορισµός της επιθυµητής δοµής/διάταξης της σελίδας πριν να 

σχεδιαστεί η παρουσίαση του στο χρήστη. Με τη συγκεκριµένη διάκριση ανάµεσα σε 

διάταξη και παρουσίαση περιεχοµένου προσφέρονται ένα σύνολο πλεονεκτηµάτων 

συµπεριλαµβανοµένου της βελτιωµένης προσβασιµότητας, διαχειρισιµότητας και 

φορητότητας. Στη συγκεκριµένη σελίδα όµως, ο δηµιουργός έχει εστιάσει στην 

παρουσίαση του περιεχοµένου σύµφωνα µε την οποία έχει καθορίσει και τη διάταξη 

της σελίδας σύµφωνα µε αυτή, χρησιµοποιώντας πίνακες µε τους οποίους µορφοποιεί 

την παρουσίαση. 

Μια ακόµη ακατάλληλη τεχνική ως προς τις WCAG 1.0 που χρησιµοποιείται, 

είναι η χρήση των εικόνων ως συνδέσµους χωρίς να υπάρχει και εναλλακτική 

κειµένου, ως φόντου ή bullets έναντι του CSS για τη µορφοποίηση, χωρίς 

εναλλακτικό κείµενο για την περιγραφή της εικόνας. Όλα αυτά δυσκολεύουν τους 

χρήστες που χρησιµοποιούν υποστηρικτικές τεχνολογίες να πλοηγηθούν στη σελίδα. 

Όσον αφορά στη χρήση των οδηγιών, ήταν αρκετά εύκολο να κατανοηθεί η 

δοµή τους δεδοµένου ότι δεν υπήρχαν πολλά ιεραρχικά επίπεδα. Ωστόσο, η χρήση 

ειδικής φρασεολογίας και τεχνικών όρων δυσκόλευε την κατανόηση των κειµένων, 

ιδιαίτερα σε αρχάριους, µη ειδικούς χρήστες. 

Οι WCAG 1.0 είναι οργανωµένες σε σηµεία ελέγχου στα οποία αντιστοιχούν 

κάποιες τεχνικές υλοποίησης και παραδείγµατα ώστε να βοηθήσουν το δηµιουργό να 

κατανοήσει πώς η οδηγία εφαρµόζεται σε ένα τυπικό σενάριο ανάπτυξης 

περιεχοµένου. Ωστόσο, σε κάποια σηµεία ελέγχου, ενώ υπάρχει σύνδεσµος για τις 

συγκεκριµένες τεχνικές, δεν αναφέρεται κάποιο παράδειγµα ή επεξήγηση, αλλά 

οδηγούν τον αναγνώστη πίσω στο σηµείο ελέγχου (όπως π.χ. Σηµείο ελέγχου 7.1 - 

HTML Techniques: Scripts that cause flickering, Σηµεία ελέγχου 7.2 & 7.3 – HTML 

Techniques: Scripts that cause movement and blinking). Επίσης, κάποια σηµεία 

ελέγχου παραπέµπουν στην ίδια τεχνική µε αποτέλεσµα να προκαλούν µια σύγχυση 

στον αναγνώστη διότι αλλάζει η οπτική κάθε φορά που αλλάζουµε σηµείο ελέγχου 

και πολλές φορές αυτό είναι δυσνόητο (όπως π.χ. η τεχνική για προσβάσιµα 

εφαρµογίδια). Επιπρόσθετα καταλήγει να µην υπάρχει άµεση συσχέτιση του σηµείου 
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ελέγχου µε την τεχνική που θα χρησιµοποιηθεί για να επιτευχθεί, δεδοµένου ότι 

διαβάζοντας το σηµείο ελέγχου και την τεχνική δε γίνεται αντιληπτή η συσχέτιση 

τους, ιδιαίτερα από ένα αρχάριο δηµιουργό. Τέλος, κάποια σηµεία ελέγχου απαιτούν 

υποκειµενική κρίση για την εφαρµογή τους, όπως το 2.2 σχετικά µε την «επαρκής» 

αντίθεση φόντου και πρώτου πλάνου και το 9.4 σχετικά µε τη «λογική» σειρά tab. 

Τέλος, δεν υπήρχαν αρκετά παραδείγµατα τεχνικών ή καλών πρακτικών µε 

αποτέλεσµα ο αναγνώστης να µην είναι απόλυτα σίγουρος για το τι πρέπει να 

ακολουθήσει για να εφαρµόσει το σηµείο ελέγχου. Επίσης, ορισµένα παραδείγµατα 

δεν ήταν αρκετά επεξηγηµατικά στο πως έπρεπε να εφαρµοστούν οι συγκεκριµένες 

πρακτικές στις οποίες αναφέρονταν.  

 

5.2. Αξιολόγηση ιστοσελίδας βάσει WCAG 2.0 

Η κεντρική σελίδα του ιστότοπου του ΤΜΣΠΣ αξιολογήθηκε βάσει των 

σχεδιαστικών οδηγιών WCAG 2.0. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης ήταν 

παρόµοια µε αυτά που καταλήξαµε από την αξιολόγηση κατά WCAG 1.0. Ωστόσο, 

στις WCAG 2.0 γίνεται µεγαλύτερη συγκεκριµενοποίηση όσον αφορά στις αναλογίες 

αντίθεσης φόντου και προσκήνιου, µε αποτέλεσµα να έχουµε περισσότερες 

παρατηρήσεις στην προσβασιµότητα των χρωµάτων που χρησιµοποιούνται. Στην 

αναφορά που ακολουθεί, η οποία όπως προαναφέραµε στηρίζεται στη δοµή της 

EARL, παρουσιάζονται αναλυτικά οι αστοχίες ως προς τα Κριτήρια Επιτυχίας των 

WCAG 2.0. Όπως σηµειώθηκε και στην προηγούµενη αξιολόγηση, τα εφαρµόσιµα 

κριτήρια επιτυχίας είναι περισσότερα από τα µη εφαρµόσιµα και επαρκή για να 

δώσουν κάποια µορφή ανάδρασης στη χρήση και στο περιεχόµενο των WCAG 2.0. 

Αναφορά αξιολόγησης 

Αξιολογητής: 

Η φοιτήτρια του ΤΜΣΠΣ, Μαρία Καψή, στο πλαίσιο εκπόνησης της 

διπλωµατικής εργασίας της. 
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Αντικείµενο Αξιολόγησης: 

Η αρχική σελίδα του ιστότοπου του Τµήµατος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων 

και Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου 

Κριτήριο Αξιολόγησης: 

Οι σχεδιαστικές οδηγίες της W3C/WAI, WCAG 2.0. 

Αποτελέσµατα Αξιολόγησης: 

Κριτήρια 

Επιτυχίας 
Παρατηρήσεις 

1.1.1 ∆εν παρέχεται σύντοµη περιγραφή (εναλλακτικό κείµενο) στις εικόνες 
(συµπεριλαµβανοµένου των εικόνων-συνδέσµων και του animation) 

Τα κουµπιά (Αναζήτηση & Σύνδεση) επειδή είναι εικόνα να έχουν alt 

Oι εικόνες που χρησιµοποιούνται ως διακοσµητικές δεν βρίσκονται στο css µε 
αποτέλεσµα να µην αγνοούνται από τις υποστηρικτικές τεχνολογίες 

1.2.1 - 

1.2.2 - 

1.2.3 - 

1.2.4 - 

1.2.5 - 

1.2.6 - 

1.2.7 - 

1.2.8 - 

1.2.9 - 

1.3.1 ∆ε χρησιµοποιεί semantic elements στη markup δοµή 

Κάποια στοιχεία παρουσίασης (εικόνες και πίνακες διάταξης) ρυθµίζονται από την 
HTML έναντι του CSS 

∆εν χρησιµοποιούνται σαφώς ορισµένες ετικέτες (LABEL) 

∆εν χρησιµοποιούνται λειτουργίες του µοντέλου δοµής του εγγράφου (DOM) 
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1.3.2 ∆ε χρησιµοποιεί letter-spacing 

1.3.3 Για την κατανόηση ορισµένων ενεργειών (όπως κουµπιά ή inks) xχρησιµοποιείται 
µόνο αισθητήρια πληροφορία και καθόλου περιγραφή µε κείµενο 

1.4.1 ∆εν υπάρχει αρκετή αντίθεση ανάµεσα στην επικεφαλίδα «Τµήµα Μηχανικών 
Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων» και στο χρώµα του φόντου (2:1) 

1.4.2 - 

1.4.3 ∆εν υπάρχει αρκετή αντίθεση ανάµεσα στο κείµενο που βρίσκεται πάνω δεξιά στη 

σελίδα και στο φόντο. Το κείµενο θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον 14 point bold ή 18 

point 

∆εν υπάρχει αρκετή αντίθεση ανάµεσα στο χρώµα του συνδέσµου που 

χρησιµοποιείται για να µας δείξει τη διαδροµή του χρήστη µε το χρώµα του φόντου. 

Θα έπρεπε το µέγεθος της γραµµατοσειράς να ήταν τουλάχιστον 14 point bold ή 18 

point 

Το χρώµα που χρησιµοποιείται για το σύνδεσµο «Περισσότερα…» στις ανακοινώσεις 
δεξιά στη σελίδα δεν παρουσιάζει αρκετή αντίθεση µε το χρώµα του φόντου. Θα 

έπρεπε το µέγεθος των γραµµάτων να ήταν τουλάχιστον 14 point black ή 18 point 

∆εν υπάρχει αρκετή αντίθεση ανάµεσα στο χρώµα που χρησιµοποιείται για τους 
συνδέσµους στο κύριο περιεχόµενο της σελίδας (κέντρο) και το κάτω µέρος της 
σελίδας, και στο χρώµα του φόντου. Θα έπρεπε το µέγεθος των γραµµάτων να ήταν 
τουλάχιστον 14 point black ή 18 point 

1.4.4 ∆εν χρησιµοποιεί µονάδες «em» ή ποσοστιαίες µονάδες για το µέγεθος των 
γραµµάτων. Η σελίδα δεν παρέχει δυνατότητα µεγέθυνσης ή σµίκρυνσης. Ωστόσο δεν 
παρατηρείται απώλεια περιεχοµένου ή λειτουργικότητας µε τη µεγέθυνση της σελίδας 

1.4.5 Χρησιµοποιεί εικόνες έναντι κειµένου για να επικοινωνήσει την πληροφορία 

1.4.6 ∆εν υπάρχει αρκετή αντίθεση ανάµεσα στο κείµενο που βρίσκεται πάνω δεξιά στη 

σελίδα και στο φόντο.  

∆εν υπάρχει αρκετή αντίθεση ανάµεσα στο χρώµα των συνδέσµων στο µενού 

αριστερά της σελίδας και το χρώµα του φόντου. Θα έπρεπε το µέγεθος των 
γραµµάτων να ήταν τουλάχιστον 18 point 

∆εν υπάρχει αρκετή αντίθεση ανάµεσα στο χρώµα του συνδέσµου που 

χρησιµοποιείται για να µας δείξει τη διαδροµή του χρήστη µε το χρώµα του φόντου. 

∆εν υπάρχει αρκετή αντίθεση στο χρώµα των επικεφαλίδων των ανακοινώσεων που 

βρίσκονται δεξιά στη σελίδα σε σχέση µε το χρώµα που χρησιµοποιείται στο φόντο 

Το χρώµα που χρησιµοποιείται για το σύνδεσµο «Περισσότερα…» στις ανακοινώσεις 
δεξιά στη σελίδα δεν παρουσιάζει αρκετή αντίθεση µε το χρώµα του φόντου. 

Το χρώµα της επικεφαλίδας «Σελίδες Φοιτητικού Συλλόγου - Κατάληψη» δεν έχει 
επαρκή αντίθεση µε το χρώµα του φόντου 

∆εν υπάρχει αρκετή αντίθεση ανάµεσα στο χρώµα που χρησιµοποιείται για τους 
συνδέσµους στο κύριο περιεχόµενο της σελίδας (κέντρο) και το κάτω µέρος της 
σελίδας και στο χρώµα του φόντου. 

1.4.7 - 
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1.4.8 Ο αριθµός των χαρακτήρων σε κάθε πλαίσιο είναι περισσότερος των 80 χαρακτήρων 
που προτείνεται.  

∆εν παρέχει δυνατότητα αλλαγής των χρωµάτων του φόντου και των γραµµάτων. 

Το κείµενο έχει πλήρη στοίχιση και δεν έχει καθοριστεί η απόσταση των γραµµών 
κειµένου µε τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλιστεί η απαιτούµενη απόσταση των 
παραγράφων 

1.4.9 Χρησιµοποιεί εικόνες έναντι κειµένου για να επικοινωνήσει την πληροφορία 

2.1.1 ∆εν είναι όλες οι λειτουργίες operable από το πληκτρολόγιο (αναζήτηση) 

2.1.2 Επιτυχής εφαρµογή 

2.1.3 Επιτυχής εφαρµογή 

2.2.1 - 

2.2.2 ∆εν παρέχεται µηχανισµός στο animation για παύση, σταµάτηµα ή κρύψιµο της 
λειτουργίας. 

2.2.3 Επιτυχής εφαρµογή 

2.2.4 - 

2.2.5 - 

2.3.1 Επιτυχής εφαρµογή 

2.3.2 Επιτυχής εφαρµογή 

2.4.1 ∆εν διαθέτει η σελίδα απευθείας πέρασµα στο κύριο περιεχόµενο της (Skip to main 

content using tab) 

∆εν οµαδοποιεί τους συνδέσµους (πχ τη λίστα των συνδέσµων στο αριστερό µενού) 

έτσι ώστε να µπορούν να προσπεραστούν 

2.4.2 Επιτυχής εφαρµογή 

2.4.3 - 

2.4.4 ∆εν παρέχεται περιγραφή των συνδέσµων 

∆ε χρησιµοποιείται εναλλακτικό κείµενο σε εικόνες που είναι σύνδεσµοι ώστε να 

παρέχουν πληροφορία για το σύνδεσµο 

2.4.5 Επιτυχής εφαρµογή 

2.4.6 Οι επικεφαλίδες χρησιµοποιούνται µόνο για το οπτικό αποτέλεσµα 

2.4.7 Επιτυχής εφαρµογή 

2.4.8 Επιτυχής εφαρµογή 

2.4.9 ∆εν χρησιµοποιείται περιγραφικό κείµενο στους συνδέσµους 
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2.4.10 ∆εν είναι οργανωµένη η σελίδα βάσει των επικεφαλίδων 

3.1.1 ∆εν διευκρινίζεται η κύρια γλώσσα της σελίδας 

3.1.2 Για τις φράσεις «language» και “GR” “EN” δεν διευκρινίζεται η αλλαγή κύριας 
γλώσσας της σελίδας 

3.1.3 - 

3.1.4 ∆εν γίνεται επεξήγηση των ακρωνύµων στην πρώτη εµφάνιση τους (ΕΠΕΑΕΚ, GR, 

EN) 

3.1.5 - (Ίσως να πρέπει να γίνει επεξήγηση των εικόνων που εµφανίζονται στο animation – 

∆εν καταλαβαίνουν όλοι οι χρήστες ότι πρόκειται για έργα φοιτητών) 

3.1.6 - 

3.2.1 - 

3.2.2 - 

3.2.3 Επιτυχής εφαρµογή 

3.2.4 ∆εν παρέχεται σύντοµη περιγραφή (εναλλακτικό κείµενο) στις εικόνες 
(συµπεριλαµβανοµένου των εικόνων-συνδέσµων και του animation) 

Τα κουµπιά (Αναζήτηση & Σύνδεση) επειδή είναι εικόνα να έχουν alt 

Oι εικόνες που χρησιµοποιούνται ως διακοσµητικές δεν βρίσκονται στο css µε 
αποτέλεσµα να µην αγνοούνται από τις υποστηρικτικές τεχνολογίες 

∆εν χειρίζεται τα form controls σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της HTML (LABEL) 

3.2.5 ∆εν ενηµερώνει το χρήστη για το άνοιγµα νέου παραθύρου σε ορισµένους συνδέσµους 

3.3.1 ∆εν παρέχεται µήνυµα ότι δε συµπληρώθηκαν τα πεδία 

∆εν εµφανίζεται µήνυµα λάθους σε περίπτωση εισαγωγής λανθασµένων στοιχείων 

3.3.2 ∆εν παρέχει ετικέτες (LABEL) στα πεδία συµπλήρωσης 

3.3.3 ∆εν παρέχεται µήνυµα ότι δε συµπληρώθηκαν τα πεδία 

∆εν εµφανίζεται µήνυµα λάθους σε περίπτωση εισαγωγής λανθασµένων στοιχείων 

(∆εν ενηµερώνει το χρήστη σε περίπτωση κεφαλαίων) 

3.3.4 - 

3.3.5 ∆εν παρέχεται καµία οδηγία συµπλήρωσης των πεδίων 

3.3.6 - 

4.1.1 Μερικά id δεν είναι µοναδικά 

4.1.2 ∆εν χειρίζεται τα form controls σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της HTML (LABEL) 
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Πίνακας 4: Αποτελέσµατα αξιολόγησης αρχικής σελίδας ΤΜΣΠΣ βάσει WCAG 2.0 

Όσον αφορά στις αστοχίες της σελίδας ως προς τις WCAG 2.0, δεν διαφέρουν 

σε σχέση µε αυτές ως προς WCAG 1.0. Ωστόσο, υπάρχουν ορισµένα επιπλέον σχόλια 

στις υπάρχουσες αστοχίες αλλά και κάποιες νέες, δεδοµένου ότι έχουν προστεθεί 

καινούρια κριτήρια στην νέα έκδοση των WCAG. Ειδικότερα, όσον αφορά στις 

εικόνες, οι παρατηρήσεις από τις δύο αξιολογήσεις είναι όµοιες µε τη µόνη διαφορά 

ότι στις WCAG 2.0 συγκεκριµενοποιείται η αναλογία αντίθεσης στις εικόνες ενώ στις 

WCAG 1.0 η αντίθεση στις εικόνες κρίνεται ως επαρκή αν µπορεί να «διαβαστεί» σε 

ασπρόµαυρη οθόνη. Με αυτό τον τρόπο, η 2
η
 έκδοση των οδηγιών δίνει πιο 

αποτελεσµατική ανάδραση και καθοδήγηση επανασχεδίασης. Επίσης, µια ακόµη 

διαφοροποίηση είναι ότι διευκρινίζονται τα όρια του πλαισίου ενός animation ώστε 

να είναι προσβάσιµο, το οποίο δε συµβαίνει στις WCAG 1.0, καθώς και η ταχύτητα 

εναλλαγής εικόνων όπου στις WCAG 2.0 το επιτρεπτό όριο είναι 5 flashes/sec ενώ 

στις WCAG 1.0 3 flashes/sec. 

Η πρώτη επαφή µε τις WCAG 2.0 προκαλεί µια πολύ αρνητική εντύπωση 

σχετικά µε την ευχρηστία τους καθώς η δοµή και η οργάνωση τους είναι δύσκολη 

στην κατανόηση. Πρέπει να αφιερωθεί αρκετός χρόνος ώστε να µπορεί ο αναγνώστης 

να εξοικειωθεί και να τις χρησιµοποιήσει αποτελεσµατικά. Ειδικότερα, ο αναγνώστης 

όταν βρίσκεται στο επίπεδο των αρχών ή ακόµα και των οδηγιών δε µπορεί να 

αντιληφθεί τις έννοιες αυτών. Για να µπορέσει ο αναγνώστης να καταλάβει τι είναι 

αυτό που πρέπει να χρησιµοποιηθεί ή εφαρµοστεί για να ικανοποιήσει το κριτήριο, 

πρέπει να περάσει στο επίπεδο των Τεχνικών, γεγονός το οποίο δε συµβαίνει στις 

WCAG 1.0. Ωστόσο, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι κάποιοι αναγνώστες ενδεχοµένως 

να έχουν χρησιµοποιήσει παλαιότερα τις WCAG 1.0, σε επίπεδο µελέτης ή ακόµα και 

εφαρµογής, εποµένως η εξοικείωση µε τις WCAG 2.0 να ήταν ακόµα δυσκολότερη 

διότι µοιραία, πιθανόν, να αναζητούσαν µια ίδια λογική στον τρόπο οργάνωσης τους. 

Για παράδειγµα, αναµένουν να υπάρχει αντιστοιχία ανάµεσα σε Principles-Guidelines 

και Checkpoint-Success Criteria, αλλά τελικά η πιο λογική αντιστοιχία φαίνεται να 

είναι ανάµεσα σηµεία ελέγχου των WCAG 1.0 και των τεχνικών των WCAG 2.0, η 

οποία, ωστόσο, δεν είναι απόλυτα σωστή. 
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Το κεφάλαιο των Τεχνικών στις WCAG 2.0, το οποίο αντικαθιστά τις 

προηγούµενες τεχνικές, παρέχει µια αρκετά εκτενή λίστα από παραδείγµατα µε 

συχνές αποτυχίες. Μια ακόµη διαφορά στα παραδείγµατα που χρησιµοποιούνται στις 

δύο εκδόσεις των οδηγιών, είναι ότι στην 2
η
 έκδοση δίνονται περισσότερα 

πραγµατικά παραδείγµατα και διάφορες χρήσιµες σχεδιαστικές συµβουλές. 

Τέλος, η χρήση ειδικής φρασεολογίας και τεχνικών ορών συναντάται και στις 

δύο εκδόσεις µε αποτέλεσµα να τις κάνει δύσκολες στην κατανόηση, ιδιαίτερα στους 

αρχάριους χρήστες. Επίσης, στη δεύτερη έκδοση, στην προσπάθεια να γίνουν πιο 

κατανοητές οι οδηγίες, τα κείµενα έγιναν αρκετά πιο εκτενή και συχνά φλύαρα µε 

αποτέλεσµα να κουράζει τον αναγνώστη. 

5.3. Πρώτα συµπεράσµατα 

Γενικά, η νέα έκδοση των οδηγιών είναι µια βελτίωση των παλιών εγγράφων 

και ιδιαίτερα για το λόγο ότι κατάφεραν να είναι ανεξάρτητες της τεχνολογίας και µε 

αυτό τον τρόπο έγιναν πιο διαχρονικές. Με τις WCAG 2.0 παρέχεται ένα πλαίσιο 

προσβασιµότητας το οποίο είναι τεχνολογικά ουδέτερο που µπορεί να προωθήσει την 

έρευνα διαχωρίζοντας τις µελέτες για τον άνθρωπο από την τεχνολογική έρευνα. 

Μία κύρια κριτική των WCAG 1.0 ήταν το γεγονός ότι ήταν δύσκολο στον 

αναγνώστη να εντοπίσει συγκεκριµένη καθοδήγηση και απαντήσεις. Πρέπει να 

αναφερθεί ωστόσο, ότι αυτή η κατάσταση παραµένει και στις WCAG 2.0. Πιθανόν οι 

κύριοι λόγοι για αυτό να είναι αφενός η χρήση πολύπλοκης γλώσσας µε συχνές 

χρήσεις ειδικής ορολογίας την οποία πρέπει να µάθει ο αναγνώστης και αφετέρου η 

δοµή των κειµένων η οποία είναι αρκετά σύνθετη καθώς και η έκταση των κειµένων. 
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6. Η προτεινόµενη προσέγγιση για την 

αξιολόγηση της ευχρηστίας σχεδιαστικών 

οδηγιών προσβασιµότητας 

6.1. Η Προσέγγιση 

Στην ενότητα 5, όπου παρουσιάστηκε η δοκιµή των WCAG, εµφανίστηκαν 

διάφορα προβλήµατα ευχρηστίας που µπορεί να εµποδίσουν το χρήστη, ιδιαίτερα τον 

αρχάριο, στην εφαρµογή τους και συνεπώς να θέσουν εµπόδια στην προσβασιµότητα 

του Ιστού. Στην παρούσα ενότητα γίνεται προσπάθεια προσέγγισης της αξιολόγησης 

της ευχρηστίας των σχεδιαστικών οδηγιών προσβασιµότητας µε στόχο να ενισχύσει 

το σχεδιαστή σχεδιαστικών οδηγιών προσβασιµότητας να καταλήξει σε πιο 

εύχρηστες οδηγίες και συνεπώς στην προώθηση της προσβασιµότητας στον Ιστό. Η 

συγκεκριµένη προσέγγιση θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για να αξιολογηθεί η 

ισχύουσα έκδοση των WCAG ή άλλου συνόλου οδηγιών προσβασιµότητας. Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι στην παρούσα προσέγγιση οι οδηγίες εξετάστηκαν από την προοπτική 

του αξιολογητή και όχι του δηµιουργού ενός ιστότοπου, δηλαδή ως κριτήρια 

αξιολόγησης και όχι ως οδηγίες σχεδίασης. 

Η προτεινόµενη διαδικασία αξιολόγησης (Kapsi et al., 2009b) βασίζεται στο 

θεωρητικό πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης του Demarteau (Demarteau, 2002) 

που εφαρµόστηκε στο πεδίο της αξιολόγησης προγραµµάτων. Σύµφωνα µε το 

Demarteau, όπως έχει αναφερθεί σε προηγούµενη ενότητα, η αξιολόγηση καθορίζεται 

από τρεις βασικές συνιστώσες: τη διαδικασία (συλλογής πληροφοριών), την κρίση 

(σχετικά µε τις αξίες του προγράµµατος) και την απόφαση (επενέργεια της 

διαδικασίας και της κρίσης). Αυτά τα τρία βασικά στοιχεία καλύπτουν αντιστοίχως 

τρία θέµατα τα οποία συνθέτουν µια αξιολόγηση: της γνώσης (των πληροφοριών), 

της κρίσης (των αξιών) και της απόφασης ως απόρροια της γνώσης και της κρίσης. 

Βασιζόµενη στο πλαίσιο του Demarteau, η εργασία ορίζει ως «διαδικασία 

συλλογής πληροφορίας», τη συλλογή δεδοµένων σχετικά µε τις προβληµατικές 

περιοχές ευχρηστίας. Ειδικότερα, σε αυτή τη φάση της αξιολόγησης, συλλέγονται 
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όλα τα προβλήµατα ευχρηστίας που αφορούν στις οδηγίες προσβασιµότητας. Έπειτα 

ακολουθεί η κριτική των αποτελεσµάτων της προηγούµενης διαδικασίας, δηλαδή 

ένας απολογισµός των αποτελεσµάτων ο οποίος θα µας οδηγήσει στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων, ή διαφορετικά στην εύρεση εναλλακτικών για τις προβληµατικές 

περιοχές.  

 

 

Όπως παρουσιάζεται και στην εικόνα 6, παρουσιάζοντας την αξιολόγηση 

ευχρηστίας οδηγιών ως µία αλληλουχία διαδικασιών, διακρίνουµε αρχικά τη φάση 

της συλλογής των προβληµατικών καταστάσεων, έπειτα ακολουθεί η 

κατηγοριοποίηση ή πιθανώς κάποια συσχέτιση των προβληµάτων. Από τη φάση αυτή 

θα εξάγουµε κάποια γενικά συµπεράσµατα που θα µας οδηγήσουν σε προτάσεις 

βελτιστοποίησης οι οποίες θα χρησιµεύσουν ως ανατροφοδοτικό στοιχείο στην ίδια 

τη διαδικασία της αξιολόγησης αλλά και κατ’ επέκταση της σχεδίασης. Πιο 

συγκεκριµένα, µε την εφαρµογή των οδηγιών είτε από τον ίδιο το 

σχεδιαστή/αξιολογητή είτε από χρήστες, εµφανίζονται ορισµένες προβληµατικές 

καταστάσεις, οι οποίες πρέπει να µελετηθούν και αναλυθούν από το 

σχεδιαστή/αξιολογητή ώστε να γίνει κάποιου είδους κατηγοριοποίηση δεδοµένου ότι 

πιθανόν τα ζητήµατα ευχρηστίας που προέκυψαν να αλληλοσχετίζονται ή να είναι 

διαφορετικές παρουσιάσεις/εκδηλώσεις του ίδιου προβλήµατος ή γενικότερα να 

έχουν κοινό τρόπο αντιµετώπισης. Η συγκεκριµένη συσχέτιση των προβληµατικών 

καταστάσεων οδηγεί σε κάποια γενικά συµπεράσµατα τα οποία αξιοποιεί ο 

Συλλογή προβληµατικών 

καταστάσεων ευχρηστίας  
 

(Πιθανές προβληµατικές 
κατάστασεις ευχρηστίας των 
οδηγιών) 

Ανάλυση προβληµατικών 

καταστάσεων ευχρηστίας 
 

(Κατηγοριοποίηση / 

συσχέτιση προβληµάτων & 

γενικά συµπεράσµατα 

Λήψη αποφάσεων 
 

(Προτάσεις 
βελτιστοποίησης) 

∆ιαδικασία Αξιολόγησης Ευχρηστίας Οδηγιών 

Εικόνα 5: Αξιολόγηση ευχρηστίας οδηγιών 
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σχεδιαστής για την δηµιουργία εναλλακτικών που θα βελτιώσουν την ευχρηστία των 

οδηγιών. 

6.2. Μοντέλο για την αξιολόγηση ευχρηστίας 

σχεδιαστικών οδηγιών προσβασιµότητας 

Βασιζόµενη στην προσέγγιση αξιολόγησης ευχρηστίας οδηγιών 

προσβασιµότητας που αναπτύχθηκε στην προηγούµενη ενότητα, η εργασία προτείνει 

ένα µοντέλο ώστε να υποστηρίξει τον αξιολογητή/σχεδιαστή στη συλλογή δεδοµένων 

σχετικά µε τα προβλήµατα ευχρηστίας των οδηγιών. Το συγκεκριµένο µοντέλο 

(Kapsi et al., 2009b) βασίζεται στην Ευρετική Αξιολόγηση και πιο συγκεκριµένα στις 

βασικές αρχές της µεθόδου Ευρετικής Αξιολόγησης ευχρηστίας του Nielsen 

(Nielsen,1994). Σύµφωνα µε όσα έχουν αναφερθεί και σε προηγούµενη ενότητα (βλ. 

4.2.5), η Ευρετική Αξιολόγηση είναι µια µέθοδος επιθεώρησης ευχρηστίας όπου 

ειδικοί ευχρηστίας κρίνουν για το αν κάθε στοιχείο διεπαφής ακολουθεί 

καθιερωµένες και κοινά αποδεκτές αρχές. Ο Nielsen βελτίωσε την αρχική έκδοση 

των αρχών που ανέπτυξε µε τον Molich (Nielsen and Molich 1990), βασιζόµενος σε 

ανάλυση 249 προβληµάτων ευχρηστίας, παράγοντας πιο επεξηγηµατικές και 

συγκεκριµένες αρχές (Nielsen,1994). Επίσης, περιγράφει την Ευρετική Αξιολόγηση 

ως µια µέθοδο αξιολόγησης ευχρηστίας για την εύρεση προβληµάτων ευχρηστίας στη 

σχεδίαση διεπαφής, η οποία αποτελεί ένα µέρος της επαναληπτικής σχεδίασης. 

Συνεπώς, οι αρχές ευχρηστίας του Nielsen που πρέπει να ακολουθούνται στις 

διεπαφές, που έχουν δοκιµαστεί ιδιαίτερα σε αξιολογήσεις, είναι οι ακόλουθες19
: 

1. Ορατότητα (visibility) της κατάστασης του συστήµατος 

2. Ταίριασµα (Match) µεταξύ συστήµατος και πραγµατικού κόσµου 

3. Αναγνώριση αντί ανάκλησης (Recognition rather than recall) 

                                                 

19
 http://www.useit.com/papers/heuristic/ 
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4. Ευελιξία (Flexibility) και Αποτελεσµατικότητα (efficiency) χρήσης 

5. Έλεγχος από το χρήστη και ελευθερία 

6. Συνέπεια (consistency) και πρότυπα (standards) 

7. Πρόληψη σφάλµατος (Error prevention) 

8. Αισθητική (Aesthetic) και Μινιµαλιστική (Minimalist) σχεδίαση 

9. Βοήθεια στους χρήστες για αναγνώριση, διάγνωση και επαναφορά 

(recovery) από σφάλµατα  

10. Βοήθεια (Help) και τεκµηρίωση (documentation) 

Από τη διαδικασία εφαρµογής των WCAG στην αξιολόγηση της ιστοσελίδας 

διαπιστώθηκε η τρίπτυχη έννοια των οδηγιών. Ειδικότερα, βασιζόµενη στην έννοια 

των όρων δοµής και περιεχοµένου που αποδίδουν οι WCAG 1.0 και παρουσίασης και 

αλληλεπιδράσεων των WCAG 2.0, προσαρµόστηκαν στο πεδίο των σχεδιαστικών 

οδηγιών καταλήγοντας ότι το σύνολο των οδηγιών µπορεί να εξεταστεί από τρεις 

διαφορετικές οπτικές: α) της δοµής, β) του περιεχοµένου και γ) της παρουσίασης και 

των αλληλεπιδράσεων, οι οποίες ονοµάστηκαν άξονες µελέτης. Ο άξονας της δοµής 

περιλαµβάνει τον τρόπο µε τον οποίο είναι οργανωµένες οι οδηγίες ενώ ο άξονας του 

περιεχοµένου αφορά αποκλειστικά στο περιεχόµενο τους. Τέλος, ο άξονας της 

παρουσίασης και των αλληλεπιδράσεων αφορά στον τρόπο που επιλέγεται για να 

επικοινωνηθούν οι οδηγίες στους χρήστες, π.χ. στην υπάρχουσα έκδοση είναι το 

υπερκείµενο. Εποµένως, για την αξιολόγηση ευχρηστίας των σχεδιαστικών οδηγιών 

απαιτείται η αξιολόγηση ευχρηστίας των συγκεκριµένων αξόνων.  

Χρησιµοποιώντας το µοντέλο της ευρετικής αξιολόγησης, οι ευρετικές αρχές 

αξιολόγησης ευχρηστίας όσον αφορά στον άξονα της παρουσίασης και των 

αλληλεπιδράσεων υιοθετήθηκαν οι 10 ευρετικές αρχές ευχρηστίας διεπαφής του 

Nielsen εστιάζοντας στην παρουσίαση και τις αλληλεπιδράσεις: 

1. Ορατότητα (Visibility) της κατάστασης του συστήµατος: Το σύστηµα πρέπει 

να κρατά τους χρήστες ενήµερους για την κατάσταση του, δηλαδή για το τι 
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συµβαίνει. Αυτό πρέπει να γίνεται µε κατάλληλη µορφή ανάδρασης 

(feedback) και µέσα σε ευνόητο χρονικό διάστηµα. 

2. Ταίριασµα (Match) µεταξύ συστήµατος παρουσίασης και πραγµατικού 

κόσµου: Το σύστηµα θα πρέπει να µιλά τη γλώσσα του χρήστη, µε λέξεις, 

φράσεις και έννοιες οικίες στο χρήστη. Πρέπει να ακολουθούνται πρακτικές 

και συµβάσεις του πραγµατικού κόσµου ώστε η πληροφορία να εµφανίζεται 

σε φυσική και λογική µορφή και σειρά. 

3. Αναγνώριση αντί ανάκλησης (Recognition rather than recall):Τα αντικείµενα, 

οι ενέργειες και οι επιλογές του χρήστη πρέπει να είναι ορατές. Ο χρήστης δεν 

θα πρέπει να θυµάται συνέχεια πληροφορία από το ένα τµήµα διαλόγου στο 

άλλο. Επίσης, θα πρέπει να παρέχονται οδηγίες σχετικά µε τη χρήση του 

συστήµατος παρουσίασης οι οποίες να είναι εύκολα ανακτήσιµες, όποτε 

απαιτείται. 

4. Ευελιξία (Flexibility) και Αποτελεσµατικότητα (efficiency) χρήσης: 

Επιταχυντές (accelerators), µη ορατοί στον αρχάριο χρήστη, µπορούν να 

επιταχύνουν την αλληλεπίδραση για τον έµπειρο χρήστη. Επίσης, πρέπει να 

δίνεται η δυνατότητα στους έµπειρους χρήστες να διαµορφώνουν κατάλληλα 

τις συχνές ενέργειες. 

5. Έλεγχος από το χρήστη και ελευθερία: Το σύστηµα παρουσίασης θα πρέπει 

να διαθέτει προφανείς επιλογές εξόδου και ακύρωση ενεργειών καθώς και 

λειτουργίες ανάκλησης ή επανάληψης πράξεων (undo & redo). 

6. Συνέπεια (Consistency) και Πρότυπα (Standards): Οι χρήστες δε θα πρέπει να 

αναρωτιούνται εάν διαφορετικές λέξεις, καταστάσεις ή ενέργειες σηµαίνουν 

το ίδιο πράγµα. 

7. Πρόληψη σφάλµατος (Error prevention): Μια προσεκτική σχεδίαση ώστε να 

προστατεύει από λάθη πριν αυτά συµβούν, είναι καλύτερη από ένα µήνυµα 

λάθους.  
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8. Αισθητική (Aesthetic) και Μινιµαλιστική (Minimalistic) σχεδίαση: Η 

σχεδίαση της παρουσίασης και των αλληλεπιδραστικών στοιχείων θα πρέπει 

να είναι όσο το δυνατόν πιο απλοϊκή και να µην περιέχει πληροφορία που δεν 

είναι σχετική ή είναι σπανίως χρήσιµη. Κάθε πρόσθετη πληροφορία 

ανταγωνίζεται τη χρήσιµη πληροφορία και την προσοχή που θα δώσει ο 

χρήστης, συνεπώς επιβαρύνει τη χρήση. 

9. Βοήθεια στους χρήστες για αναγνώριση, διάγνωση και επαναφορά (recovery) 

από σφάλµατα: Τα µηνύµατα σφάλµατος πρέπει να εκφράζονται µε απλή 

γλώσσα και να µην υπάρχουν δυσνόητοι κωδικοί. Επίσης πρέπει να 

περιγράφεται µε ακρίβεια το σφάλµα και να προτείνεται µε εποικοδοµητικό 

τρόπο λύση. 

10. Βοήθεια (Help) και Τεκµηρίωση (Documentation): Το σύστηµα παρουσίασης 

πρέπει να χρησιµοποιείται χωρίς την ανάγκη τεκµηρίωσης, παρότι χρειάζεται 

να είναι διαθέσιµη. Κάθε πληροφορία τεκµηρίωσης πρέπει να είναι εύκολα 

αναζητήσιµη, εστιασµένη στη δουλειά του χρήστη και να µην είναι ογκώδης. 

Όσον αφορά στους άλλους δύο άξονες προσαρµόστηκαν οι 10 παραπάνω 

αρχές καταλήγοντας σε 5 πιο εστιασµένες, όπως φαίνεται και στο σχήµα 6. 

Εποµένως, οι ευρετικές αρχές ευχρηστίας του άξονα της δοµής περιλαµβάνουν: 

1. ∆ιαφάνεια/Ορατότητα: πρέπει να υπάρχει διαφάνεια ανάµεσα στα επίπεδα 

οργάνωσης. Πιο συγκεκριµένα, θα πρέπει να είναι σαφές/ξεκάθαρο από τα 

υψηλότερα επίπεδα οργάνωσης το νόηµα και το περιεχόµενο της οδηγίας, 

δηλαδή ο αναγνώστης να µπορεί να καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Επίσης, 

πρέπει να υπάρχει οµαλότητα στο βαθµό αφαίρεσης ανάµεσα στα επίπεδα 

οργάνωσης, για παράδειγµα αν το 1
ο
 επίπεδο οργάνωσης είναι πολύ γενικό το 

2
ο
 θα πρέπει να είναι λίγο πιο συγκεκριµένο και το 3

ο
 ακόµα περισσότερο 

συγκεκριµένο κι όχι να υπάρχουν απότοµες µεταβάσεις στα επίπεδα 

αφαίρεσης. 

2. Αποδοτικότητα: Η δοµή των σχεδιαστικών οδηγιών προσβασιµότητας πρέπει 

να αυξάνει την παραγωγικότητα του χρήστη και όχι να διαχωρίζει απλώς 
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ενότητες. ∆ηλαδή ο τρόπος οργάνωσης των οδηγιών πρέπει να είναι 

εξυπηρετικός στη χρήση. 

3. Ευκολία Αποµνηµόνευσης: Η λειτουργικότητα της δοµής των οδηγιών θα 

πρέπει να είναι εύκολη στην αποµνηµόνευση, έτσι ώστε ο περιστασιακός 

χρήστης να µπορεί να επιστρέψει σε αυτές µετά από µια περίοδο µη χρήσης, 

χωρίς να χρειάζεται να µάθει ξανά πώς να τη χρησιµοποιήσει. 

4. Τεκµηρίωση: θα πρέπει να παρέχονται τεχνικές τεκµηρίωσης σε περίπτωση 

µη κατανόησης από το χρήστη, όπως πχ κείµενα για βαθύτερη κατανόηση 

επιπέδου δοµής. 

Αντίστοιχα, για τον άξονα του περιεχοµένου, οι ευρετικές αρχές ευχρηστίας 

είναι: 

1. Πρόληψη σφάλµατος: Στο περιεχόµενο των οδηγιών θα πρέπει να 

αναφέρονται παραδείγµατα προς αποφυγήν, κακές πρακτικές και να 

ενηµερώνεται ο χρήστης για τυχών λάθη πριν αυτά συµβούν. 

2. Λιτότητα: Το κείµενο του περιεχοµένου πρέπει να είναι σύντοµο, 

απλοϊκό και στοχευµένο καθώς και να χρησιµοποιείται απλή ορολογία. 

3. Συνέπεια: Θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση της ειδικής 

φρασεολογίας. Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται η χρήση 

της, θα πρέπει να παρέχεται ειδικό λεξιλόγιο έτσι ώστε να υπάρχει 

συνέπεια στη χρήση της ανάµεσα στα διαφορετικά κείµενα. 

4. Πρακτικές Εφαρµογής: Στο περιεχόµενο των οδηγιών πρέπει ο 

αναγνώστης να συναντά πραγµατικά παραδείγµατα. Με αυτό τον 

τρόπο θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι ο αναγνώστης κατανοεί τη 

µεταφορά της θεωρητικής οδηγίας σε πρακτική εφαρµογή στο 

πραγµατικό περιβάλλον. 

5. Βοήθεια: Οι οδηγίες θα πρέπει να είναι κατανοητές χωρίς τη χρήση 

βοήθειας. Ωστόσο, χρειάζεται να είναι διαθέσιµη ώστε να διευκολύνει 
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το χρήστη σε περίπτωση παρανόησης των οδηγιών από το χρήστη. 

Τέτοιου είδους πληροφορία πρέπει να είναι σύντοµη, εύκολη στην 

αναζήτηση, να παρέχει βήµα-βήµα τις οδηγίες που πρέπει να 

ακολουθηθούν και να είναι εστιασµένη στο επιθυµητό αποτέλεσµα του 

αναγνώστη. 
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Σχήµα 6: Μοντέλο Αξιολόγησης ευχρηστίας οδηγιών προσβασιµότητας 
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6.3. Παράδειγµα εφαρµογής 

∆εδοµένου ότι στο πλαίσιο της διπλωµατικής εργασίας δεν ήταν δυνατή η 

πλήρης αξιολόγηση του µοντέλου, στο συγκεκριµένο υποκεφάλαιο παρουσιάζεται 

ένα παράδειγµα εφαρµογής του. Πιο συγκεκριµένα, επιχειρείται ένα παράδειγµα 

εφαρµογής του µοντέλου και κατ’ επέκταση της προσέγγισης µε στόχο να ελεγχθεί η 

εφαρµοσιµότητα τους και να αποδοθεί µια πρώιµη προαξιολόγησή τους. 

Το παράδειγµα αφορά στην αξιολόγηση ευχρηστίας της Οδηγίας 1.1 

Εναλλακτικές κειµένου: Να παρέχονται εναλλακτικές κειµένου για οποιοδήποτε µη-

κείµενο περιεχόµενο που δεν είναι κείµενο έτσι ώστε να µπορεί να µετατραπεί σε άλλη 

απαιτούµενη µορφή, όπως µεγεθυµένη εκτύπωση, Braille, οµιλία, σύµβολα ή πιο απλή 

γλώσσα (Guideline 1.1 Text Alternatives: Provide text alternatives for any non-text 

content so that it can be changed into other forms people need, such as large print, 

braille, speech, symbols or simpler language.) των σχεδιαστικών οδηγιών 

προσβασιµότητας WCAG 2.0.  

Σύµφωνα µε την προτεινόµενη προσέγγιση, θα πρέπει αρχικά να εντοπιστούν 

οι προβληµατικές καταστάσεις ευχρηστίας της συγκεκριµένης οδηγίας. Ως 

«εργαλείο» της συγκεκριµένης φάσης λειτουργεί το προτεινόµενο µοντέλο, σύµφωνα 

µε το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί αν ορισµένες αρχές ευχρηστίας πληρούνται από 

τους τρεις άξονες µελέτης, δηλαδή δοµής,περιεχοµένου και παρουσίασης και 

αλληλεπιδράσεων. 

Όσον αφορά στον άξονα της δοµής, οι προβληµατικές καταστάσεις που 

εντοπίζονται αφορούν στην ορατότητα/διαφάνεια, αποδοτικότητα και ευκολία 

αποµνηµόνευσης της. Ειδικότερα, σχετικά µε την ορατότητα της δοµής, δεν είναι 

εύλογος ο τρόπος µε τον οποίο προκύπτει η οργάνωση, δεδοµένου ότι ο βαθµός 

αφαίρεσης ανάµεσα στα επίπεδα δοµής δεν είναι ο ίδιος. Σχετικά µε την 

αποδοτικότητα, συγκρίνοντας την οδηγία µε την επόµενη, 1.2, η οποία ανήκει στην 

ίδια αρχή, παρουσιάζεται αλληλοεπικάλυψη εφόσον και οι 2 αναφέρονται σε µη 

λεκτικό περιεχόµενο. Τέλος, λόγω της πολλών επιπέδων δοµής και των διαφορετικών 

ενοτήτων (How to meet, Techniques) δεν είναι εύκολο στην αποµνηµόνευση. Η αρχή 
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της τεκµηρίωσης καλύπτεται µε την παροχή επεξήγησης της δοµής στην εισαγωγή 

αλλά και µε κείµενα τεκµηρίωσης στο επίπεδο των οδηγιών αλλά και των κριτηρίων 

επιτυχίας. 

∆οµή 

Ορατότητα Αποδοτικότητα Ευκολία αποµνηµόνευσης Τεκµηρίωση 

∆εν είναι 

εύλογος ο 

τρόπος µε τον 

οποίο 

προκύπτει η 

οργάνωση και 

τα επίπεδα 

δοµής. 

Η δοµή δεν 

είναι 

εξυπηρετική, 

δεν ενισχύει την 

παραγωγικότητα 

του χρήστη 

Η δοµή λόγω της 

πολυπλοκότητας της 

παρουσιάζει δυσκολία στην 

αποµνηµόνευση της 

Παρέχεται 

επεξήγηση της 

δοµής στην 

εισαγωγή 

καθώς επίσης 

και ενότητα 

τεκµηρίωσης 

για κάθε 

Οδηγία και 

Κριτήριο 

επιτυχίας 

Πίνακας 5: Αποτελέσµατα αξιολόγησης της οδηγίας στον άξονα της δοµής 

Στον άξονα του περιεχοµένου αναφέρονται παραδείγµατα προς αποφυγήν, 

κακές πρακτικές καθώς και πραγµατικά παραδείγµατα µε αποτέλεσµα να πληρούνται 

οι αρχές της πρόληψης σφάλµατος και των πρακτικών εφαρµογής. Ωστόσο το 

περιεχόµενο είναι αρκετά φλύαρο µε δύσκολη ορολογία. Επίσης παρέχεται βοήθεια 

στο χρήστη στο να κατανοήσει την οδηγία αλλά και τα κριτήρια επιτυχίας µε τα 

κείµενα κατανόησης (Understanding). 
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Περιεχόµενο 

Πρόληψη 

Σφάλµατος 

Λιτότητα Συνέπεια Πρακτικές 

Εφαρµογής 

Βοήθεια 

Αναφέρονται 

παραδείγµατα προς 

αποφυγήν και 

κακές πρακτικές 

Είναι 

αρκετά 

φλύαρο 

και 

δύσκολη 

ορολογία 

Παρέχεται 

λεξιλόγιο για 

την ειδική 

φρασεολογία, 

ωστόσο δεν 

επαρκεί 

Αναφέρονται 

πραγµατικά 

παραδείγµατα 

Παρέχονται 

κείµενα 

κατανόησης 

των 

οδηγιών και 

των 

κριτηρίων 

επιτυχίας 

Πίνακας 6: Αποτελέσµατα αξιολόγησης της οδηγίας στον άξονα του περιεχοµένου 

Στον άξονα της παρουσίασης και των αλληλεπιδράσεων, ορισµένες από τις 

ευρετικές αρχές δε µπορούν να εφαρµοστούν στην αξιολόγηση της ευχρηστίας των 

σχεδιαστικών οδηγιών WCAG 2.0. Για παράδειγµα, η πρόληψη σφάλµατος δε µπορεί 

να εφαρµοστεί δεδοµένου ότι η έννοια του σφάλµατος περιλαµβάνει τις περιπτώσεις 

όπου ο χρήστης οδηγείται σε µία σελίδα του ιστότοπου διαφορετική από αυτή που 

ήθελε. Εποµένως το συγκεκριµένο σφάλµα δε µπορεί να προβλεφθεί. Σχετικά µε την 

ορατότητα της κατάστασης του συστήµατος, θα έπρεπε σε κάθε έγγραφο ο 

διαχωρισµός των ενοτήτων να ήταν πιο σαφής και να ενηµερωνόταν ο χρήστης. Για 

παράδειγµα, όταν πατήσουµε το σύνδεσµο “How to meet 1.1.1” µεταφερόµαστε στο 

έγγραφο “How to meet WCAG 2.0” στο σηµείο που αναφέρει το Κριτήριο Επιτυχίας 

1.1.1. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα µε ένα scroll να αποπροσανατολιστεί και να χαθεί ο 

χρήστης. Όσον αφορά στο ταίριασµα, δε χρησιµοποιούνται λέξεις οικίες στο χρήστη 

όπως «αρχική» για την επιστροφή στην αρχική σελίδα του ιστότοπου, αλλά αντί 

αυτού χρησιµοποιείται η αρίθµηση που υποδηλώνει την οδηγία «1.1». Παρατηρείται 

επίσης, ότι δεν τηρείται η αρχή της Αναγνώρισης αντί Ανάκλησης δεδοµένου ότι δεν 

παρουσιάζεται στο χρήστη η διαδροµή προσπέλασης µιας σελίδας ώστε να 
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διευκολύνεται η πλοήγηση καθώς επίσης πρέπει ο χρήστης να θυµάται πληροφορία 

από µία ιστοσελίδα στην άλλη. Επιπρόσθετα, δεν παρέχεται η δυνατότητα στον 

έµπειρο χρήστη να διαµορφώσει κατάλληλα τις συχνές ενέργειες µε αποτέλεσµα να 

µην τηρείται ούτε η αρχή της Ευελιξίας και Αποτελεσµατικότητας. Τέλος, δεν 

υπάρχει επιλογή ακύρωσης µιας ενέργειας ή επιστροφής σε προηγούµενη σελίδα 

καθώς επίσης και βοήθειας σχετικά µε την πλοήγηση στον ισότοπο.  

Παρουσίαση & Αλληλεπιδράσεις 

Ορατότητα ∆εν είναι επαρκής ο διαχωρισµός των ενοτήτων 

σε περίπτωση µεταφοράς σε κάποιο έγγραφο, 

όπως π.χ. των τεχνικών 

Ταίριασµα ∆ε χρησιµοποιούνται φράσεις στους 

υπερσυνδέσµους των κύριων σελίδων (αρχική ή 

προηγούµενη) οικίες στο χρήστη 

Αναγνώριση αντί Ανάκλησης ∆εν εµφανίζεται η διαδροµή προσπέλασης της 

σελίδας. Ο χρήστης χρειάζεται να θυµάται 

πληροφορία από ένα τµήµα διαλόγου στο άλλο 

(όπως π.χ. από την ενότητα των “Techniques” 

στην ενότητα του “Understanding”). 

Ευελιξία & Αποτελεσµατικότητα ∆εν παρέχεται η δυνατότητα στον έµπειρο 

χρήστη να διαµορφώσει κατάλληλα τις συχνές 

ενέργειες. 

Έλεγχος & Ελευθερία ∆εν υπάρχει επιλογή εξόδου ή ακύρωσης 

ενέργειας σε περίπτωση λάθους. 
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Συνέπεια & Πρότυπα Εφαρµόζεται 

Πρόληψη σφάλµατος ∆εν έχει εφαρµογή 

Αισθητική & Μινιµαλιστική 

Σχεδίαση 

Εφαρµόζεται 

Βοήθεια για αναγνώριση, 

διάγνωση και επαναφορά από 

σφάλµατα 

∆εν έχει εφαρµογή 

Βοήθεια & Τεκµηρίωση ∆εν παρέχεται βοήθεια και τεκµηρίωση όσον 

αφορά στην πλοήγηση. 

Πίνακας 7: Αποτελέσµατα αξιολόγησης της οδηγίας στον άξονα παρουσίασης & 

αλληλεπιδράσεων 

Το παράδειγµα εφαρµογής όπως προαναφέραµε αφορά σε µία συγκεκριµένη 

οδηγία των WCAG 2.0 και όχι στο σύνολο των οδηγιών της συγκεκριµένης έκδοσης. 

Ωστόσο, παρατηρείται ότι τα αποτελέσµατα του παραδείγµατος εφαρµογής της 

σχεδιαστικής οδηγίας επαληθεύουν αρκετά από τα γενικά συµπεράσµατα που 

εντοπίστηκαν από την αξιολόγηση της ενότητας 5 και αφορούσαν στο σύνολο των 

οδηγιών.  

Στη συνέχεια της προσέγγισης, συναντάµε τη φάση της κριτικής των 

προβληµατικών καταστάσεων ευχρηστίας. Για να προχωρήσουµε στη φάση αυτή θα 

πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η φάση της συλλογής των προβληµατικών καταστάσεων 

για όλες τις οδηγίες ώστε να συσχετιστούν και να καταλήξουµε στις κατάλληλες 

εναλλακτικές βελτιστοποίησης. Ωστόσο από τις προβληµατικές καταστάσεις 

ευχρηστίας της οδηγίας 1.1 διαφαίνεται ότι υπάρχει πρόβληµα κυρίως στην 

παρουσίαση και τι αλληλεπιδράσεις καθώς και τη δοµή των οδηγιών. Πιθανόν, 

λοιπόν, να οδηγούµασταν στην επανασχεδίαση του τρόπου παρουσίασης 
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καλύπτοντας και τις προβληµατικές καταστάσεις της δοµής. Ένα πιθανό παράδειγµα 

θα ήταν η προσθήκη µενού πλοήγησης στην παρουσίαση βελτιώνοντας την 

ορατότητα και την αποδοτικότητα της δοµής καθώς και την ορατότητα και ευελιξία 

και αποτελεσµατικότητα της παρουσίασης και των αλληλεπιδράσεων. 
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7. Σύνοψη και Τελικά Συµπεράσµατα 

Μελετώντας το πεδίο της προσβασιµότητας έγινε εµφανής η παρουσία 

προβληµάτων ευχρηστίας στην εφαρµογή των σχεδιαστικών οδηγιών 

προσβασιµότητας στον Ιστό. Η εµφάνιση των συγκεκριµένων προβληµάτων 

εµποδίζουν την προώθηση της προσβασιµότητας στον Ιστό. Η παρούσα εργασία 

λοιπόν, παρουσιάζει µια προσέγγιση καθοδήγησης της αξιολόγησης ευχρηστίας των 

οδηγιών προσβασιµότητας. Ειδικότερα, η παρούσα εργασία προσπάθησε να συνθέσει 

τα θεµελιώδη στοιχεία που απαιτείται να λαµβάνονται υπόψη κατά τη διάρκεια της 

σχεδίασης των οδηγιών προσβασιµότητας ώστε να είναι εύχρηστες. Αυτή η 

προσέγγιση µελετήθηκε ως µια µεµονωµένη σχεδιαστική διαδικασία στην οποία 

µπορούν να αναγνωριστούν αλληλοεξαρτώµενες φάσεις. Η προτεινόµενη προσέγγιση 

παρέχει ένα µοντέλο ώστε να υποστηρίξει το ρόλο του αξιολογητή να περάσει όλες 

τις φάσεις της αξιολόγησης και να καταλήξει σε προτάσεις βελτιστοποίησης. 

Η εργασία παρουσίασε τις έννοιες της ευχρηστίας και της προσβασιµότητας 

µεµονωµένα άλλα και τη συσχέτιση µεταξύ τους. Αναλύθηκε επίσης, η ανάγκη για 

ευχρηστία στις οδηγίες προσβασιµότητας καθώς επίσης εξετάστηκε σύντοµα η 

ευχρηστία των WCAG και προέκυψαν διάφορα συµπεράσµατα, τα οποία 

τροφοδότησαν την ανάπτυξη της προσέγγισης. Η συγκεκριµένη προσέγγιση µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί για αξιολόγηση των παρόντων οδηγιών προσβασιµότητας, και 

πιθανόν όχι περιοριστικά στο πεδίο της προσβασιµότητας, καθώς και ως οδηγίες για 

σχεδίαση µελλοντικών.  

Καθώς το µοντέλο βασίζεται στη µέθοδο της Ευρετικής Αξιολόγησης, θα 

ήταν σηµαντικό να αναµειχθούν περισσότεροι σχεδιαστές και αξιολογητές για 

καλυτέρα αποτελέσµατα. Συγκεκριµένα, πολλοί αξιολογητές θα έπρεπε να εµπλακούν 

στο ίδιο σύνολο οδηγιών προσβασιµότητας Ιστού έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη 

περισσότερες και διαφορετικές οπτικές ζητηµάτων ευχρηστίας. Χρησιµοποιώντας την 

προτεινόµενη διαδικασία αξιολόγησης, βασιζόµενη στις ευρετικές και τη 

διαφοροποίηση ανάµεσα στους άξονες περιεχοµένου, δοµής και 

παρουσίασης/αλληλεπιδράσεων, είναι πιθανό να καταλήξει ο σχεδιαστής σε 
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εύχρηστο περιεχόµενο και δοµή αλλά δύσχρηστη την παρουσίαση & τις 

αλληλεπιδράσεις. 

∆εδοµένου ότι οι οδηγίες προσβασιµότητας γίνονται ολοένα και πιο 

πολύπλοκες οφειλόµενες στην τεχνολογική πρόοδο, ισχυροποιείται η απαίτηση για 

σχεδίαση και ανάπτυξη υποστηρικτικών εργαλείων οδηγιών προσβασιµότητας που 

µπορούν να επικοινωνήσουν πιο αποτελεσµατικά τις οδηγίες από ότι µόνες τους, 

πιθανόν µέσω της βελτίωσης του άξονα της παρουσίασης και των αλληλεπιδράσεων. 

Σε αυτή την περίπτωση η προσέγγιση θα µπορούσε να παίξει το ρόλο των 

προδιαγραφών σχεδίασης του συγκεκριµένου εργαλείου. Ένα παράδειγµα τέτοιου 

εργαλείου αποτελεί το υποσύστηµα Εκπαίδευσης του Περιβάλλοντος Υποστήριξης 

Σχεδίασης που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου IRIS, IRIS-Design Support 

Environment (Darzentas et al., 2003). 

Για την εξαγωγή σαφών συµπερασµάτων από µια τέτοια µελέτη θα πρέπει να 

αξιολογηθεί η προτεινόµενη προσέγγιση τόσο για την εφαρµοσιµότητα και τη 

λειτουργικότητα της, όσο και για την αποτελεσµατικότητα της από µια οµάδα 

σχεδιαστών οδηγιών προσβασιµότητας Ιστού. Ωστόσο, στο πλαίσιο της παρούσας 

διπλωµατικής δεν έγινε δυνατή η πραγµατοποίηση της συγκεκριµένης αξιολόγησης 

αλλά η εργασία ανέπτυξε µια οπτική που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για περαιτέρω 

έρευνα. Επίσης, θα παρουσίαζε ενδιαφέρον ως µελλοντική δουλειά στη συγκεκριµένη 

προσέγγιση, η µεταφορά της στο πεδίο της αξιολόγησης σχεδιαστικών οδηγιών 

γενικότερα. Φυσικά η προσέγγιση για να περάσει σε αυτό το στάδιο χρειάζεται 

προσαρµογή και βελτίωση. 
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Παράρτηµα 

Έκθεση EARL 

<rdf:RDF xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:earl=http://www.w3.org/ns/earl# 

xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-

ns#"xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xml:base=http://www.syros.aegean.gr/report# 

xml:ptr="http://www.w3.org/WAI/ER/Pointers/WD-Pointers-20080623#schema-rdf#"> 

<earl:SingleAssertor rdf:ID="mkapsi"> 

  <foaf:Person> 

    <foaf:name>Maria Kapsi</foaf:name> 

    <foaf:mbox rdf:resource="mailto:dpsd01022@syros.aegean.gr" />  

    <foaf:homepage rdf:resource="http://www.syros.aegean.gr/users/dpsd0122" /> 

  </foaf:Person> 

</earl:SingleAssertor> 

<earl:Assertion rdf:ID="ass1"> 

  <earl:mode rdf:resource="http://www.w3.org/ns/earl#manual" /> 

  <earl:assertedBy rdf:resource="#mkapsi" /> 

  <earl:result rdf:resource="#error1" /> 

  <earl:test rdf:resource="http://www.w3.org/TR/WCAG20/#text-equiv-all" /> 

  <earl:subject rdf:resource="http://www.syros.aegean.gr/gr.aspx" /> 

</earl:Assertion> 

 

<earl:TestSubject rdf:about="http://www.syros.aegean.gr/gr.aspx"> 

  <dc:title xml:lang="en">www.syros.aegean.gr Home Page</dc:title> 

  <dc:description xml:lang="en">This is our entry page, please select your option.</dc:description> 

  <dc:date rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2009-01-20</dc:date> 

 <dct:hasPart>http://www.syros.aegean.gr/css/wizard.css </dct:hasPart> 

  <dct:hasPart>http://www.syros.aegean.gr/css/wizardPrint.css</dct:hasPart> 

</earl:TestSubject> 

 

<earl:TestRequirement rdf:about="http://www.w3.org/TR/WCAG20/#text-equiv-all"> 

  <dc:description xml:lang="en">Non-text Content: All non-text content that is presented to the user has a text 

alternative that serves the equivalent purpose, except for the situations listed below.</dc:description> 

  <dc:title xml:lang="en">W3C WCAG 2.0 SC1.1.1</dc:title> 

</earl:TestRequirement> 

 

<earl:TestResult rdf:ID="error1"> 

  <dc:description rdf:parseType="Literal"><div xml:lang="en" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>No 

<code>img</code> has <code>alt</code> text.</p> 

</div><div xml:lang="el" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>Όλες οι εικόνες δεν έχουν alt 

κείµενο.</p></div> 
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  </dc:description> 

  <earl:info rdf:parseType="Literal" xml:lang="en"><div xml:lang="el" 

xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>Ειδικότερα, οι εικόνες που χρησιµοποιούνται ως bullets θα έπρεπε 

να είναι λίστα και οι εικόνες του animation να έχουν alt.</p></div> 

  </earl:info> 

  <earl:outcome rdf:resource="http://www.w3.org/ns/earl#fail" /> 

</earl:TestResult> 

 

<earl:TestResult rdf:about="#error1"> 

  <earl:outcome rdf:resource="http://www.w3.org/ns/earl#fail" /> 

  <dc:title xml:lang="en">Image with no alternative content</dc:title> 

  <dc:description rdf:parseType="Literal" xml:lang="en"><div 

xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p><code>img</code> tags has nο<code>alt</code> text. </p></div> 

  </dc:description> 

  <dc:date rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2008-01-20</dc:date> 

  <earl:pointer rdf:resource="#pointers" /> 

  <earl:info rdf:parseType="Literal" xml:lang="en"><div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>It seems 

that <code>alt</code> attribute has been omitted</p></div> 

  </earl:info> 

</earl:TestResult> 

 

<earl:pointer rdf:about="#pointers"> 

  <ptr:PointersGroup rdf:about="#group"> 

    <ptr:pointer rdf:resource="#pointer1" /> 

    <ptr:pointer rdf:resource="#pointer2" /> 

  </ptr:PointersGroup> 

</earl:pointer> 

<ptr:XPathPointer rdf:about="#pointer1"> 

  <ptr:version>2.0</ptr:version> 

  <ptr:expression> 

/html/body/form[@id='ctl03']/div[@id='container']/div[@id='main']/table[@id='menuext']/tbody/tr/td[1]/div[@id=

'naviHolder']/table[1]/tbody/tr[3]/td[@id='menu1']/img 

  </ptr:expression> 

  <ptr:reference rdf:resource="http://www.syros.aegean.gr/gr.aspx" /> 

  </ptr:XPathPointer> 

  <ptr:XPathPointer rdf:about="#pointer2"><ptr:version>2.0</ptr:version> 

  <ptr:expression>      

/html/body/form[@id='ctl03']/div[@id='container']/div[@id='main']/table[@id='menuext']/tbody/tr/td[1]/div[@id=

'naviHolder']/table[1]/tbody/tr[5]/td[@id='menu1']/img 

  </ptr:expression> 

  <ptr:reference rdf:resource="http://www.syros.aegean.gr/gr.aspx" /> 

  </ptr:XPathPointer> 
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</rdf:RDF> 


