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Περύληψη 

Σο διαδύκτυο εύναι μια ολοϋνα και ςημαντικότερη πηγό πληροφοριών, που 

επηρεϊζει πολλϋσ πτυχϋσ τησ καθημερινότητασ. Ση ςημερινό εποχό, ο πολύτησ 

πϋρα από την χρόςη των προςφερομϋνων υπηρεςιών ωσ παθητικόσ δϋκτησ, 

εύναι ςε θϋςη όχι μόνο να αλληλεπιδρϊ με τισ προςφερόμενεσ διαδικτυακϋσ 

υπηρεςύεσ, αλλϊ και να καταςκευϊζει διαμοιραζόμενο περιεχόμενο για τον 

Παγκόςμιο Ιςτό, ςυμμετϋχοντασ ενεργότερα ςτη κοινωνικό διαδικτύωςη. Ωσ εκ 

τούτου, κρύνεται εξαιρετικόσ ςημαςύασ η πρόςβαςη ςτην καταςκευό και ςτην 

αλληλεπύδραςη με το  ηλεκτρονικό περιεχόμενο από όλουσ, ώςτε να παρϋχεται 

ύςη πρόςβαςη και ύςεσ ευκαιρύεσ ςε όλουσ ανεξαιρϋτωσ ςε μύα ςτην κοινωνύα τησ 

πληροφορύασ, ςυμπεριλαμβανομϋνων των ατόμων με αναπηρύα (ΑμεΑ). Η 

δυνατότητα αυτό αποτελεύ ϊλλωςτε θεμελιώδη αρχό τησ γϋννηςησ του  

Παγκοςμύου Ιςτού. 

Από τα πρώτα χρόνια ύπαρξησ του διαδικτύου, η προςβαςιμότητα του 

περιεχομϋνου του επιτυγχϊνεται μϋςω τησ ςυμμόρφωςησ με ςχετικϋσ τεχνικϋσ 

οδηγύεσ, οι οπούεσ υιοθετούνται πλϋον ςε αρκετϋσ χώρεσ. Παρόλη όμωσ τη 

διϊχυςη και τισ προςπϊθειεσ υιοθϋτηςησ των οδηγιών αυτών, τα ςτοιχεύα 

τελευταύων μελετών καταδεικνύουν ότι το διαδύκτυο παραμϋνει μη προςβϊςιμο 

ςτο μεγαλύτερο μϋροσ του. Αυτό οφεύλεται ςε μεγϊλο μϋροσ ςτο γεγονόσ ότι 

ςόμερα, η καταςκευό προςβϊςιμου διαδικτυακού περιεχομϋνου απαιτεύ 

περύπλοκεσ τεχνικϋσ γνώςεισ. Επιπλϋον, τα υπϊρχοντα εργαλεύα και οι 

υπηρεςύεσ καταςκευόσ περιεχομϋνου για το διαδύκτυο λαμβϊνουν υπόψη τουσ 

μόνο τουσ «αρτιμελεύσ» χρόςτεσ, και δεν τουσ καθοδηγούν προσ την παραγωγό 

προςβϊςιμου από όλουσ περιεχομϋνου. Εφόςον όμωσ το μϋλλον ςτο διαδύκτυο 

προδιαγρϊφει την ολοϋνα και ενεργότερη ςυμμετοχό των πολιτών, η ϋλλειψη 

προςβϊςιμων και από ΑμεΑ υπηρεςιών καταςκευόσ περιεχομϋνου ϋχει ωσ 

αποτϋλεςμα την δυςκολότερη πρόςβαςη των ΑμεΑ και των ηλικιωμϋνων ςτισ 

νϋεσ υπηρεςύεσ που αυτό προςφϋρει. 

το πλαύςιο αυτό, ςτόχοσ τησ ςυγκεκριμϋνησ εργαςύασ αποτϋλεςε η προςφορϊ 

διαδικτυακών υπηρεςιών καταςκευόσ προςβϊςιμου περιεχομϋνου, οι οπούεσ 

μπορούν να αξιοποιηθούν από όλουσ τουσ χρόςτεσ, ςυμπεριλαμβανομϋνων και 
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των ΑμεΑ. Αξιοποιώντασ και ανανεώνοντασ την πλατφόρμα καταςκευόσ 

προςβϊςιμου περιεχομϋνου WebHarmonia, ςχεδιϊςτηκαν και υλοποιόθηκαν 

προςβϊςιμεσ διαδικτυακϋσ υπηρεςύεσ καταςκευόσ προςβϊςιμου περιεχομϋνου 

οι οπούεσ:  

• Οδηγούν ςτην καταςκευό προςβϊςιμου περιεχομϋνου χωρύσ την 

όποια προηγούμενη εμπειρύα ςε θϋματα ηλεκτρονικόσ 

προςβαςιμότητασ από τον χρόςτη. 

• Μπορούν να χρηςιμοποιηθούν και από ΑμεΑ, προςφϋροντασ και ςτην 

ςυγκεκριμϋνη κατηγορύα χρηςτών την δυνατότητα καταςκευόσ 

περιεχομϋνου. 

• Και εκμεταλλευόμενο τη ςυνεργατικό δομό του Ιςτού, προςφϋρει τη 

δυνατότητα ςυνεργατικόσ καταςκευόσ περιεχομϋνου από ΑμεΑ και 

«αρτιμελεύσ» χρόςτεσ από κοινού. 
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Abstract 

The World Wide Web is a major source of information, covering many aspects of 

our everyday life. Nowadays, people use services, not only as passive users, but 

they are also able to interact with current web services and to construct and 

share web content, participating in social networking actively. Therefore, it’s 

extremely important for all people to be able to construct web content and 

interact with it, so as everyone, including people with disabilities, can have equal 

access and opportunities in an information society. This feature is a fundamental 

principle of the birth of the World Wide Web. 

From the very beginning of Internet creation, content accessibility is achieved by 

compliance with technical guidelines about software development, which are 

now adopted in many countries. Although, despite the wide adoption of the 

guidelines, latest studies show that most websites remain inaccessible. 

Additionally, authoring tools and constructive web services take into account 

only ablebodied users and do not guide them to accessible content creation. At  

the same time, as long as the future of the web prescribes more and more active 

participation of all people, lack of accessible services for web content 

construction obstructs access for people with disabilities and elderly people to 

new services offered. 

In this context, this work aims to offer web services for accessible content 

construction, which can be utilized by all users, including people with 

disabilities. Utilizing and extending WebHarmonia, an accessible content design 

platform, accessible online services are constructed, that: 

 Guide to accessible content construction, without any prior technical 

expertise in web development. 

 Can be utilized by people with disabilities, in order to build accessible 

content  

 Utilizing the collaborative structure of the World Wide Web, offers 

collaborative content creation by ablebodied users and people with 

disabilities. 
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Η δύναμη του Παγκόςμιου Ιςτού είναι η καθολικότητά του. Η πρόςβαςη από 

όλουσ, ανεξαρτήτωσ αναπηρίασ, είναι ένα πολύ ςημαντικό ζήτημα. 

 

Tim Berners-Lee [1] 

Διευθυντόσ του W3C και δημιουργόσ του Παγκόςμιου Ιςτού 

  



Προςβϊςιμεσ υπηρεςύεσ  ςυνεργατικόσ καταςκευόσ προςβϊςιμου περιεχομϋνου για τον Παγκόςμιο Ιςτό 

 

10  

 

  



Προςβϊςιμεσ υπηρεςύεσ  ςυνεργατικόσ καταςκευόσ προςβϊςιμου περιεχομϋνου για τον Παγκόςμιο Ιςτό 

 

 11 

 

 

 

 

 

 

Στουσ γονείσ μου 

  



Προςβϊςιμεσ υπηρεςύεσ  ςυνεργατικόσ καταςκευόσ προςβϊςιμου περιεχομϋνου για τον Παγκόςμιο Ιςτό 

 

12  

 

  



Προςβϊςιμεσ υπηρεςύεσ  ςυνεργατικόσ καταςκευόσ προςβϊςιμου περιεχομϋνου για τον Παγκόςμιο Ιςτό 

 

Ευχαριςτύεσ 13 

 

Ευχαριςτύεσ 

Η παρούςα εργαςύα εκπονόθηκε ςτο Εργαςτόριο Επικοινωνύασ Ανθρώπου Μηχανόσ, 

του Ινςτιτούτου Πληροφορικόσ (ΙΠ) του Ιδρύματοσ Σεχνολογύασ και Έρευνασ (ΙΣΕ) και 

υποςτηρύχθηκε οικονομικϊ μϋςω μεταπτυχιακόσ υποτροφύασ από το ΙΣΕ-ΙΠ. Πριν την 

παρουςύαςό τησ, αιςθϊνομαι την ανϊγκη να ευχαριςτόςω οριςμϋνουσ από τουσ 

ανθρώπουσ, που ϋπαιξαν πολύ ςημαντικό ρόλο ςτην πραγματοπούηςό τησ. 

Καταρχόν, θα όθελα να ευχαριςτόςω την οικογϋνειϊ μου, Κώςτα, Μαρύα, Νύκο, Γιϊννη 

και Ματθαύα, για την υποςτόριξό τουσ, υλικό και πνευματικό, τη βοόθειϊ τουσ και 

κυρύωσ την αγϊπη τουσ, που αποτελεύ τη βϊςη τησ ϋμπνευςησ και τησ δημιουργικότητϊσ 

μου. 

Θερμϋσ ευχαριςτύεσ ςτον επιβλϋποντα καθηγητό μου, κ. Κωνςταντύνο τεφανύδη, για 

την καθοδόγηςό του και την εμπιςτοςύνη που μου ϋδειξε από την πρώτη ςτιγμό τησ 

ςυνεργαςύασ μασ. Επύςησ, ευχαριςτώ προκαταβολικϊ τουσ κ. Δημότρη Πλεξουςϊκη και 

κ. Παναγιώτη Σςακαλύδη για τη ςυμμετοχό τουσ ςτην εξεταςτικό επιτροπό και ςτην 

αξιολόγηςη τησ εργαςύασ. 

Ένα μεγϊλο ευχαριςτώ ςτον Γιϊννη Μπαςδϋκη για την ϊψογη ςυνεργαςύα μασ και τισ 

αμϋτρητεσ ςυςκϋψεισ και τη Μαργαρύτα Αντόνα για τισ πολύτιμεσ ςυμβουλϋσ τησ και τη 

ςυνειςφορϊ τησ ςτην επύπονη διαδικαςύα τησ διόρθωςησ και τησ αναθεώρηςησ του 

κειμϋνου. 

Κϊτι παραπϊνω από ϋνα ευχαριςτώ ςτον Κωνςταντύνο Γαλανϊκη, που μαζύ 

περιπλανηθόκαμε ςτα ατελεύωτα μονοπϊτια ςυγγραφόσ και αποςφαλμϊτωςησ κώδικα. 

Σον ευχαριςτώ για τη βοόθεια, την αμοιβαύα παροχό γνώςεων και την ανταλλαγό 

ιδεών, αλλϊ κυρύωσ για το γεγονόσ ότι με τιμϊει με τη φιλύα του. Η ςυμβολό του υπόρξε 

καθοριςτικό για την πορεύα και την ολοκλόρωςη τησ παρούςασ εργαςύασ. 

Σϋλοσ, ιδιαύτερεσ ευχαριςτύεσ ςτην Ελϋνη Βλαχϊκη για την υπομονό που επϋδειξε κατϊ 

τη διϊρκεια των μεταπτυχιακών μου ςπουδών, τη ςτόριξη που μου παρεύχε ςε κϊθε 

ευχϊριςτη και δυςϊρεςτη ςτιγμό και τη γενικότερη ςυμβολό που εύχε, ϋχει και θα ϋχει 

ςτη ζωό μου. 

Ιούνιοσ 2010, 

Κωνςταντύνοσ Κουρϊτορασ 

  



Προςβϊςιμεσ υπηρεςύεσ  ςυνεργατικόσ καταςκευόσ προςβϊςιμου περιεχομϋνου για τον Παγκόςμιο Ιςτό 

 

14 Ευχαριςτύεσ 

 

 



Προςβϊςιμεσ υπηρεςύεσ  ςυνεργατικόσ καταςκευόσ προςβϊςιμου περιεχομϋνου για τον Παγκόςμιο Ιςτό 

 

<Πύνακασ Περιεχομϋνων 15 

 

Πύνακασ Περιεχομϋνων 

Περύληψη ................................................................................................................................................ 3 

Abstract ................................................................................................................................................... 7 

Ευχαριςτύεσ ......................................................................................................................................... 11 

Πύνακασ Περιεχομϋνων .................................................................................................................. 15 

Ευρετόριο εικόνων .......................................................................................................................... 19 

Ευρετόριο πινϊκων ......................................................................................................................... 23 

1 Ειςαγωγό ................................................................................................................................... 25 

1.1 Διαδύκτυο και τα ϊτομα με αναπηρύα ................................................................... 25 

1.2 Καταςκευό προςβϊςιμου περιεχομϋνου ............................................................. 29 

1.3 Η ςυνεργατικό δομό του διαδικτύου .................................................................... 29 

1.4 κοπόσ εργαςύασ ............................................................................................................ 30 

1.5 Δομό εργαςύασ ................................................................................................................. 32 

2 Η προςβαςιμότητα του διαδικτύου ............................................................................... 33 

2.1 Περιόγηςη ςτον παγκόςμιο ιςτό ............................................................................ 33 

2.1.1 Υυλλομετρητϋσ ...................................................................................................... 33 

2.1.1.1 Εναλλακτικό πλοόγηςη ςτο διαδύκτυο .............................................. 34 

2.1.2 ύγχρονεσ ςυςκευϋσ ............................................................................................ 36 

2.1.3 Περιβϊλλον και ςυνθόκεσ πρόςβαςησ ......................................................... 37 

2.1.4 Φρόςη ςυςκευών υποςτηρικτικόσ τεχνολογύασ ...................................... 38 

2.2 Προςβαςιμότητα διαδικτυακών υπηρεςιών ..................................................... 39 

2.2.1 Προβλόματα πρόςβαςησ ςτον παγκόςμιο ιςτό ...................................... 39 

2.2.2 Πλοόγηςη μϋςω φορητών ςυςκευών .......................................................... 41 

2.2.3 Σρϋχουςα κατϊςταςη: δεύκτησ προςβαςιμότητασ ................................ 42 

2.3 Σεχνικϋσ δημιουργύασ διαδικτυακού περιεχομϋνου........................................ 43 

2.3.1 Οι οδηγύεσ W3C WCAG ........................................................................................ 43 



Προςβϊςιμεσ υπηρεςύεσ  ςυνεργατικόσ καταςκευόσ προςβϊςιμου περιεχομϋνου για τον Παγκόςμιο Ιςτό 

 

16 <Πύνακασ Περιεχομϋνων 

 

2.3.1.1 Οι οδηγύεσ W3C WCAG 2.0 ........................................................................ 44 

2.3.2 υςτόματα διαχεύριςησ περιεχομϋνου ........................................................ 46 

2.3.2.1 Joomla ................................................................................................................ 47 

2.3.2.2 Wordpress ....................................................................................................... 47 

2.3.2.3 Drupal ................................................................................................................ 48 

2.3.2.4 aTutor ................................................................................................................ 48 

2.3.3 Πλατφόρμεσ ανϊπτυξησ διαδικτυακών υπηρεςιών .............................. 49 

2.3.3.1 Adobe Dreamweaver .................................................................................. 50 

2.3.3.2 Microsoft FrontPage .................................................................................... 52 

2.3.3.3 Microsoft Expression Web ....................................................................... 54 

2.3.3.4 Amaya ................................................................................................................ 54 

2.3.4 Μεθοδολογύεσ καταςκευόσ διαδικτυακών εφαρμογών ...................... 55 

2.3.4.1 Προςβαςιμότητα κατϊ το ςχεδιαςμό ................................................. 55 

2.3.4.2 Υύλτρα και εργαλεύα μεταςχηματιςμού ............................................ 56 

2.4 Καταςκευό προςβϊςιμου περιεχομϋνου από ΑμεΑ ........................................ 58 

2.4.1 Οι οδηγύεσ W3C ATAG.......................................................................................... 58 

2.4.2 Η προςβαςιμότητα των εργαλεύων και υπηρεςιών καταςκευόσ 

περιεχομϋνου ............................................................................................................................ 61 

2.4.3 Προδιαγραφϋσ για την υποςτόριξη καταςκευόσ προςαρμόςιμου 

περιεχομϋνου από ΑμεΑ ...................................................................................................... 61 

3 Τπηρεςύεσ καταςκευόσ προςβϊςιμου περιεχομϋνου από ΑμεΑ ....................... 65 

3.1 Η πλατφόρμα WebHarmonia .................................................................................... 65 

3.1.1 Αρχιτεκτονικό πλατφόρμασ ............................................................................. 66 

3.1.2 χεδιαςτικϊ πρότυπα ......................................................................................... 67 

3.1.3 Τποςτόριξη καταςκευόσ προςβϊςιμου περιεχομϋνου ........................ 70 

3.1.4 Επϋκταςη τησ πλατφόρμασ .............................................................................. 73 

3.2 Τπηρεςύεσ καταςκευόσ περιεχομϋνου .................................................................. 73 



Προςβϊςιμεσ υπηρεςύεσ  ςυνεργατικόσ καταςκευόσ προςβϊςιμου περιεχομϋνου για τον Παγκόςμιο Ιςτό 

 

<Πύνακασ Περιεχομϋνων 17 

 

3.2.1 Απαιτόςεισ δημιουργύασ προςβϊςιμου περιεχομϋνου ......................... 73 

3.2.2 υμμόρφωςη με τισ οδηγύεσ W3C WCAG 1.0 ............................................ 74 

3.2.3 Διαχωριςμόσ περιεχομϋνου – ςτοιχεύων παρουςύαςησ ....................... 75 

3.2.4 Δομό και οργϊνωςη πληροφορύασ ................................................................ 75 

3.2.5 Τποςτόριξη ςτην πλοόγηςη ............................................................................. 76 

3.2.6 Πολυγλωςςύα .......................................................................................................... 78 

3.2.7 υνεργατικό καταςκεύη περιεχομϋνου ...................................................... 79 

3.3 χεδιαςμόσ υπηρεςιών ςυνεργατικόσ καταςκευόσ προςβϊςιμου 

περιεχομϋνου ................................................................................................................................ 80 

3.3.1 Προςβαςιμότητα των υπηρεςιών από ΑμεΑ ............................................ 80 

3.3.2 υνϋπεια ςτο ςχεδιαςμό .................................................................................... 81 

3.3.3 Εντοπιςμόσ και διόρθωςη λαθών .................................................................. 83 

3.3.4 Πολυγλωςςύα .......................................................................................................... 86 

3.3.5 Διαμοιραςμόσ πόρων και χρόςη ϊλλων υπηρεςιών .............................. 87 

4 Προςβϊςιμεσ υπηρεςύεσ καταςκευόσ περιεχομϋνου .............................................. 90 

4.1 Καταςκευό προςβϊςιμου περιεχομϋνου ............................................................. 90 

4.1.1 Δημιουργύα ιςτοχώρου ....................................................................................... 90 

4.1.2 ελύδεσ περιεχομϋνου .......................................................................................... 94 

4.1.3 Προςθόκη ςελύδων και πλοόγηςησ ςτον ιςτοχώρο ............................ 102 

4.1.4 Διαμοιραςμόσ και ςυνεργατικό καταςκευό ............................................ 105 

4.1.5 Βιβλιοθόκη υπηρεςιών διαδικτύου ............................................................ 108 

5 Αξιολόγηςη .............................................................................................................................. 112 

5.1 Διαδικαςύα αξιολόγηςησ προςβαςιμότητασ .................................................... 112 

5.2 Μεθοδολογύα .................................................................................................................. 113 

5.3 Αποτελϋςματα ............................................................................................................... 118 

6 υμπερϊςματα ...................................................................................................................... 125 

6.1 Ανακεφαλαύωςη ........................................................................................................... 125 



Προςβϊςιμεσ υπηρεςύεσ  ςυνεργατικόσ καταςκευόσ προςβϊςιμου περιεχομϋνου για τον Παγκόςμιο Ιςτό 

 

18 <Πύνακασ Περιεχομϋνων 

 

6.2 Μελλοντικϋσ επεκτϊςεισ ........................................................................................... 127 

Παρϊρτημα Α ................................................................................................................................... 129 

ενϊριο χρόςησ .......................................................................................................................... 129 

Εργαςύα 1: Δημιουργύα ιςτοχώρου ................................................................................... 129 

Εργαςύα 2: Δημιουργύα μενού πλοόγηςησ για τον ιςτοχώρο ................................ 130 

Εργαςύα 3: Δημιουργύα περιεχομϋνου για τον ιςτοχώρο ........................................ 131 

7 Βιβλιογραφύα ......................................................................................................................... 136 

 

  



Προςβϊςιμεσ υπηρεςύεσ  ςυνεργατικόσ καταςκευόσ προςβϊςιμου περιεχομϋνου για τον Παγκόςμιο Ιςτό 

 

Ευρετόριο εικόνων 19 

 

Ευρετόριο εικόνων 

Εικόνα 1-1: Επύπεδα προςβαςιμότητασ ιςτοςελύδων που αξιολογόθηκαν ........... 28 

Εικόνα 2-1: Αρχϋσ, κατευθυντόριεσ γραμμϋσ και κριτόρια επιτυχύασ του 

προτύπου WCAG 2.0 ....................................................................................................................... 46 

Εικόνα 2-2: Τπηρεςύα αξιολόγηςησ προςβαςιμότητασ περιεχομϋνου του aTutor

 .................................................................................................................................................................. 49 

Εικόνα 2-3: Επιλογϋσ προςβαςιμότητασ του Adobe Dreamweaver ......................... 51 

Εικόνα 2-4: Αναφορϊ προςβαςιμότητασ του Dreamweaver ....................................... 51 

Εικόνα 2-5: Αναφορϋσ του Dreamweaver ςε υλικό προςβαςιμότητασ ................... 52 

Εικόνα 2-6: Εργαλεύο αξιολόγηςησ προςβαςιμότητασ του Frontpage .................... 53 

Εικόνα 2-7: Εργαλεύο ελϋγχου προςβαςιμότητασ του Microsoft Expression Web

 .................................................................................................................................................................. 54 

Εικόνα 2-8: Βόματα προςϋγγιςησ "Προςβαςιμότητα κατϊ το ςχεδιαςμό" ........... 56 

Εικόνα 3-1: Η γενικό αρχιτεκτονικό τησ πλατφόρμασ WebHarmonia 

ςυνοδευόμενη με ϋνα παρϊδειγμα του τρόπου με τον οπούο λειτουργούν τα 

επιμϋρουσ επύπεδα ........................................................................................................................... 67 

Εικόνα 3-2: χεδιαςτικϊ πρότυπα για την περύπτωςη τησ λύςτασ επιλογόσ ........ 69 

Εικόνα 3-3: Διαδικαςύα καταςκευόσ περιεχομϋνου ......................................................... 71 

Εικόνα 3-4: χόμα βϊςησ δεδομϋνων για την αποθόκευςη του περιεχομϋνου .... 72 

Εικόνα 3-5: Προςχϋδιο γραφικών διεπαφών των ςελύδων τησ υπηρεςύασ ........... 82 

Εικόνα 3-6: Πρώτο βόμα οδηγού καταςκευόσ ιςτοχώρου - ειςαγωγό γενικών 

πληροφοριών ..................................................................................................................................... 84 

Εικόνα 3-7: Λανθαςμϋνη εύςοδοσ κατϊ το πρώτο βόμα του οδηγού καταςκευόσ 

ιςτοχώρου ........................................................................................................................................... 85 

Εικόνα 3-8: Δεύτερο βόμα οδηγού καταςκευόσ ιςτοχώρου - ειςαγωγό γλώςςασ 

ιςτοχώρου ........................................................................................................................................... 85 

Εικόνα 3-9: Σελευταύο βόμα οδηγού καταςκευόσ ιςτοχώρου - επικύρωςη 

ςτοιχεύων ............................................................................................................................................. 86 

Εικόνα 3-10: Τποςτόριξη πολυγλωςςύασ ............................................................................. 87 

Εικόνα 3-11: χόμα βϊςησ δεδομϋνων για το διαμοιραςμό πόρων και τα 

δικαιώματα χρηςτών ..................................................................................................................... 88 

Εικόνα 3-12: Μηχανιςμόσ παραγωγόσ φόρμασ για υπηρεςύα διαδικτύου ............ 89 



Προςβϊςιμεσ υπηρεςύεσ  ςυνεργατικόσ καταςκευόσ προςβϊςιμου περιεχομϋνου για τον Παγκόςμιο Ιςτό 

 

20 Ευρετόριο εικόνων 

 

Εικόνα 4-1: Αρχικό ςελύδα καταςκευόσ ιςτοχώρου ......................................................... 90 

Εικόνα 4-2: Ειςαγωγό γενικών πληροφοριών ιςτοχώρου ............................................ 91 

Εικόνα 4-3: Βόμα ειςαγωγόσ υποςτηριζόμενων γλωςςών του ιςτοχώρου .......... 91 

Εικόνα 4-4: Βόμα ειςαγωγό λϋξεων-κλειδιών του ιςτοχώρου .................................... 92 

Εικόνα 4-5: Βόμα ειςαγωγόσ περιγραφόσ του ιςτοχώρου ........................................... 92 

Εικόνα 4-6: Επιςκόπηςη πληροφοριών ιςτοχώρου ......................................................... 93 

Εικόνα 4-7: Πύνακασ ιςτοχώρων ςτην αρχικό ςελύδα ..................................................... 93 

Εικόνα 4-8: Ειςαγωγό γενικών πληροφοριών ςελύδασ περιεχομϋνου ..................... 94 

Εικόνα 4-9: Βόμα ειςαγωγόσ υποςτηριζόμενων γλωςςών τησ ςελύδασ ................. 94 

Εικόνα 4-10: Βόμα ειςαγωγόσ τύτλου τησ ςελύδασ ........................................................... 95 

Εικόνα 4-11: Κεντρικό οθόνη με τισ ςελύδεσ περιεχομϋνου του χρόςτη ................. 95 

Εικόνα 4-12: Κεντρικό οθόνη ςτοιχεύων ςελύδασ .............................................................. 96 

Εικόνα 4-13: Ειςαγωγό κειμϋνου ςε ςελύδα ........................................................................ 97 

Εικόνα 4-14: Μόνυμα λϊθουσ κατϊ την ειςαγωγό κειμϋνου ........................................ 98 

Εικόνα 4-15: τοιχεύα ςελύδασ μετϊ την προςθόκη κειμϋνου ...................................... 98 

Εικόνα 4-16: Επιλογό μεθόδου ειςαγωγόσ υπηρεςύασ διαδικτύου ........................... 99 

Εικόνα 4-17: Ειςαγωγό διεύθυνςησ WSDL υπηρεςύασ διαδικτύου ........................... 99 

Εικόνα 4-18: Ειςαγωγό ςτοιχεύων υπηρεςύασ διαδικτύου ......................................... 100 

Εικόνα 4-19: τοιχεύα ςελύδασ μετϊ την προςθόκη τησ υπηρεςύασ διαδικτύου 101 

Εικόνα 4-20: Προεπιςκόπηςη ςελύδασ ςτην αγγλικό γλώςςα .................................. 102 

Εικόνα 4-21: Προεπιςκόπηςη ςελύδασ ςτην ελληνικό γλώςςα ................................ 102 

Εικόνα 4-22: Ειςαγωγό ςελύδων  ςτον ιςτοχώρο ........................................................... 103 

Εικόνα 4-23: Κεντρικό οθόνη ιςτοχώρου με τισ ςελύδεσ που ϋχουν ειςαχθεύ ..... 103 

Εικόνα 4-24: Ειςαγωγό γενικών πληροφοριών του μενού πλοόγηςησ................. 104 

Εικόνα 4-25: Ειςαγωγό πληροφοριών των ςτοιχεύων του μενού πλοόγηςησ ... 104 

Εικόνα 4-26: Κεντρικό οθόνη μενού πλοόγηςησ ............................................................. 105 

Εικόνα 4-27: Επιλογόσ εύδουσ διαμοιραςμού πόρου ..................................................... 105 

Εικόνα 4-28: Προβολό ςφϊλματοσ εύρεςησ ονόματοσ χρόςτη ................................. 106 

Εικόνα 4-29: Επιλογό δικαιωμϊτων χρόςησ ιςτοχώρου .............................................. 106 

Εικόνα 4-30: Κεντρικό ςελύδα εργαλεύου διαμοιραςμού ............................................. 107 

Εικόνα 4-31: Μόνυμα πρόςκληςησ ςυνεργαςύασ ............................................................ 107 

Εικόνα 4-32: Κεντρικό ςελύδα βιβλιοθόκησ υπηρεςιών διαδικτύου ...................... 108 

Εικόνα 4-33: Ειςαγωγό ςτοιχεύων υπηρεςύασ διαδικτύου ......................................... 109 



Προςβϊςιμεσ υπηρεςύεσ  ςυνεργατικόσ καταςκευόσ προςβϊςιμου περιεχομϋνου για τον Παγκόςμιο Ιςτό 

 

Ευρετόριο εικόνων 21 

 

Εικόνα 4-34: Πληροφορύεσ υπηρεςύεσ διαδικτύου που ανιχνεύτηκαν από το 

εργαλεύο ............................................................................................................................................. 109 

Εικόνα 4-35: Κεντρικό ςελύδα βιβλιοθόκησ υπηρεςιών διαδικτύου μετϊ την 

ειςαγωγό νϋασ ................................................................................................................................. 110 

Εικόνα 4-36: Φρόςη υπηρεςύεσ διαδικτύου ςτη βιβλιοθόκη ...................................... 111 

Εικόνα 5-1: Ηλικύα χρηςτών αξιολόγηςησ .......................................................................... 115 

Εικόνα 5-2: Εμπειρύα χρηςτών αξιολόγηςησ ..................................................................... 115 

Εικόνα 5-3: Αναπηρύα χρηςτών αξιολόγηςησ ................................................................... 116 

Εικόνα 5-4: Υύλο χρηςτών αξιολόγηςησ ............................................................................ 116 

Εικόνα 5-5: Εκπαύδευςη χρηςτών αξιολόγηςησ .............................................................. 117 

Εικόνα 5-6: Φρόςη υπολογιςτών χρηςτών αξιολόγηςησ ............................................. 117 

Εικόνα 5-7: Προηγούμενη καταςκευό ιςτοςελύδων από τουσ χρόςτεσ τησ 

αξιολόγηςησ ...................................................................................................................................... 118 

Εικόνα 5-8: Φρόνοι ολοκλόρωςησ εργαςιών ςεναρύου από τουσ χρόςτεσ ........... 119 

Εικόνα 5-9: υνολικόσ χρόνοσ ολοκλόρωςησ ςεναρύου από τουσ χρόςτεσ ......... 119 

Εικόνα 5-10: Μ.Ο. χρόνου εκτϋλεςησ ανϊ κατηγορύα αναπηρύασ χρηςτών ......... 120 

Εικόνα 5-11: Μ.Ο. χρόνου εκτϋλεςησ ανϊ κατηγορύα εμπειρύασ χρηςτών ........... 121 

Εικόνα 5-12: Πλόθοσ λαθών των χρηςτών κατϊ την αξιολόγηςη ........................... 121 

Εικόνα 5-13: Μ.Ο. πλόθουσ λαθών ανϊ κατηγορύα αναπηρύασ χρηςτών ............. 122 

Εικόνα 5-14: Μ.Ο. πλόθουσ λαθών ανϊ κατηγορύα εμπειρύασ χρηςτών ................ 122 

Εικόνα 5-15: Πλόθοσ διευκρινόςεων που ζότηςαν οι χρόςτεσ κατϊ την 

αξιολόγηςη ........................................................................................................................................ 123 

Εικόνα 5-16: Ποςοςτό περιπτώςεων που ζότηςαν βοόθεια οι χρόςτεσ ανϊ 

κατηγορύα αναπηρύασ .................................................................................................................. 123 

Εικόνα 5-17: Ποςοςτό περιπτώςεων που ζότηςαν βοόθεια οι χρόςτεσ ανϊ 

κατηγορύα εμπειρύασ .................................................................................................................... 124 

 

  



Προςβϊςιμεσ υπηρεςύεσ  ςυνεργατικόσ καταςκευόσ προςβϊςιμου περιεχομϋνου για τον Παγκόςμιο Ιςτό 

 

22 Ευρετόριο εικόνων 

 

  



Προςβϊςιμεσ υπηρεςύεσ  ςυνεργατικόσ καταςκευόσ προςβϊςιμου περιεχομϋνου για τον Παγκόςμιο Ιςτό 

 

Ευρετόριο πινϊκων 23 

 

Ευρετόριο πινϊκων 

 

Πύνακασ 1: Βοηθητικϊ ςτοιχεύα διαδικτυακών τόπων ................................................... 77 

Πύνακασ 2: Φαρακτηριςτικϊ χρηςτών αξιολόγηςησ ....................................................... 114 

 

  



Προςβϊςιμεσ υπηρεςύεσ  ςυνεργατικόσ καταςκευόσ προςβϊςιμου περιεχομϋνου για τον Παγκόςμιο Ιςτό 

 

24 Ευρετόριο πινϊκων 

 

  



Προςβϊςιμεσ υπηρεςύεσ  ςυνεργατικόσ καταςκευόσ προςβϊςιμου περιεχομϋνου για τον Παγκόςμιο Ιςτό 

 

Ειςαγωγό 25 

 

1 Ειςαγωγό 

Γενικϊ, με τον όρο προςβαςιμότητα νοεύται το χαρακτηριςτικό του 

περιβϊλλοντοσ, που επιτρϋπει ςε όλα τα μϋλη τησ κοινωνύασ χωρύσ διακρύςεισ 

φύλου, ηλικύασ και λοιπών χαρακτηριςτικών (ςωματικό διϊπλαςη, δύναμη, 

αντύληψη, κλπ.) να μπορούν αυτόνομα, με αςφϊλεια και με ϊνεςη να 

προςεγγύςουν και να χρηςιμοποιόςουν τισ προςφερόμενεσ υποδομϋσ, υπηρεςύεσ 

και αγαθϊ. Η προςβαςιμότητα αποτελεύ βαςικό προαπαιτούμενο για την 

εξαςφϊλιςη τησ ιςότητασ των πολιτών, διαςφαλύζοντασ το δικαύωμα κϊθε ενόσ 

ςτισ προςωπικϋσ επιλογϋσ, ςτην αυτονομύα και την αξιοπρϋπεια. Ειδικότερα, για 

το διαδύκτυο, η ϋννοια τησ ηλεκτρονικόσ προςβαςιμότητασ αφορϊ τη 

δυνατότητα αξιοπούηςησ των ςυςτημϊτων πληροφορικόσ και τησ ηλεκτρονικόσ 

πληροφορύασ ςε οποιαδόποτε μορφό τησ από όλουσ, ςυμπεριλαμβανομϋνων 

των Ατόμων με Αναπηρύα και των ηλικιωμϋνων. 

1.1 Διαδύκτυο και τα ϊτομα με αναπηρύα 

το πλαύςιο τησ ςύγχρονησ Κοινωνύασ τησ Πληροφορύασ, η ιςότιμη πρόςβαςη 

των ατόμων με αναπηρύα ςτο Διαδύκτυο - όπωσ προβλϋπουν ο Πρότυποσ 

Κανόνασ 5 του ΟΗΕ [2], που η Βουλό των Ελλόνων υιοθϋτηςε με το ν. 2430/963, 

αλλϊ και το ϊρθρο 5Α παρ. 2 του υντϊγματοσ [3]- αποτελεύ καύριο ζότημα για 

όλα τα κρϊτη/μϋλη τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ. Επιπλϋον, απαςχολεύ όλο και 

περιςςότερεσ επιχειρόςεισ, καθώσ τα ϊτομα με αναπηρύεσ αποτελούν ςημαντικό 

μϋροσ του πληθυςμού, και κατϊ ςυνϋπεια των δυνητικών χρηςτών των 

υπηρεςιών τουσ. 

Η ποικιλομορφύα του ανθρώπινου πληθυςμού, όςον αφορϊ το ευρύ φϊςμα των 

κινητικών, αιςθητηριακών και νοητικών ικανοτότων, επηρεϊζει δραματικϊ τον 

τρόπο με τον οπούο ϋνασ χρόςτησ αλληλεπιδρϊ με τον υπολογιςτό. Η 

ηλεκτρονικό προςβαςιμότητα ςτον παγκόςμιο ιςτό αφορϊ κυρύωσ εύδη 

αναπηριών, που διαφοροποιούν τον τρόπο με τον οπούο ο χρόςτησ διαβϊζει, 

γρϊφει, επικοινωνεύ και γενικϊ χρηςιμοποιεύ τισ όποιεσ διαδικτυακϋσ υπηρεςύεσ, 

ςε ςχϋςη με τη βαςικό χρόςη (πχ., χρόςη ποντικιού), και επακόλουθα 

επηρεϊζουν το βαθμό ευκολύασ και το χρόνο που απαιτεύται για την επιτυχό 

ολοκλόρωςη μύασ ενϋργειασ. Για παρϊδειγμα:  
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 Κϊποιοι ϊνθρωποι δεν μπορούν να χρηςιμοποιόςουν τα χϋρια τουσ ό τισ 

παλϊμεσ τουσ για να πληκτρολογόςουν ό να κινόςουν το ποντύκι. 

 Κϊποιοι ϊνθρωποι με αςτϊθεια ςτα ϊκρα και ϊτομα μεγϊλησ ηλικύασ με 

μειωμϋνη ικανότητα ελϋγχου κύνηςησ μπορούν να χρηςιμοποιόςουν 

πληκτρολόγιο, αλλϊ όχι ποντύκι.  

 Κϊποιοι ϊνθρωποι δε μπορούν να δουν καθόλου ό ελϊχιςτα και 

χρηςιμοποιούν πρόγραμμα ανϊγνωςησ οθόνησ. 

 Κϊποιοι ϊνθρωποι πϊςχουν από προβλόματα του αιςθητηρύου τησ 

όραςησ και αντιμετωπύζουν δυςκολύεσ ςτην ανϊγνωςη κειμϋνων με 

μικρού μεγϋθουσ γραμματοςειρϊ.  

Αν και ο καθοριςμόσ τησ αναπηρύασ και του βαθμού τησ ποικύλλει από χώρα ςε 

χώρα, τελευταύεσ μελϋτεσ δεύχνουν ότι ϋνα ποςοςτό περύπου ςτο 20% του 

πληθυςμού μιασ ανεπτυγμϋνησ χώρασ αντιμετωπύζει κϊποιο λειτουργικό 

περιοριςμό που επηρεϊζει την ικανότητϊ του να χρηςιμοποιόςει το διαδύκτυο. 

Επιπλϋον, το ποςοςτό αυτό φαύνεται να αυξϊνεται ςυνεχώσ ςτο πϋραςμα του 

χρόνου, κυρύωσ λόγω τησ γόρανςησ που παρουςιϊζει ο πληθυςμόσ ςε παγκόςμια 

κλύμακα. 

Για τα ΑμεΑ και για τουσ ηλικιωμϋνουσ προςφϋρονται λύςεισ υποςτηρικτικόσ 

τεχνολογύασ με τη χρόςη των οπούων διευκολύνεται η πρόςβαςό ςτο διαδύκτυο. 

Οι λύςεισ αυτϋσ όμωσ προκειμϋνου να λειτουργόςουν αποδοτικϊ, απαιτούν 

ςυγκεκριμϋνεσ καταςκευαςτικϋσ προδιαγραφϋσ με την υιοθϋτηςη των οπούων 

το διαδικτυακό περιεχόμενο καθύςταται προςβϊςιμο, δηλαδό αναγνώςιμο και 

από αυτϋσ τισ ςυςκευϋσ ό/και λογιςμικό. 

τα πλαύςια αντιμετώπιςησ των παραπϊνω προβλημϊτων, ϋχουν δημιουργηθεύ 

οδηγύεσ προςβαςιμότητασ, η πιςτό τόρηςη των οπούων επιδρϊ καταλυτικϊ ςτην 

παραγωγό ενόσ καθολικϊ προςβϊςιμου δικτυακού τόπου. Βαςικό παρϊδειγμα 

αποτελούν οι οδηγύεσ για την προςβαςιμότητα ςτο περιεχόμενο του 

παγκόςμιου ιςτού, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) [4], που 

αναπτύχθηκε από το W3C. 

Παρϊ την ύπαρξη, όμωσ, τϋτοιου εύδουσ προτύπων για την ηλεκτρονικό 

προςβαςιμότητα εδώ και αρκετϊ χρόνια, οι καταςκευαςτϋσ δικτυακών τόπων 
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ςυχνϊ τα αγνοούν ό/και τα παραβλϋπουν, με ςυνϋπεια τον περιοριςμό τησ 

πρόςβαςησ των χρηςτών ΑμεΑ ςτην πλοόγηςη, ςτην πληροφορύα και τισ 

υπηρεςύεσ που περιϋχει  ο δικτυακόσ τόποσ. Σα ιδιαύτερα χαμηλϊ ποςοςτϊ 

προςβαςιμότητασ των διαδικτυακών εφαρμογών που παρατηρούνται ςε 

παγκόςμια κλύμακα, ϋχουν ωσ αποτϋλεςμα τον αποκλειςμό του πληθυςμού των 

ΑμεΑ από τη δυνατότητα να αξιοποιόςουν τα οφϋλη που προςφϋρονται από την 

τεχνολογικό πρόοδο. Ωσ εκ τούτου, για τη βελτύωςη τησ προςβαςιμότητασ του 

διαδικτύου θα πρϋπει να ληφθούν υπόψη οι υπϊρχουςεσ οδηγύεσ και να 

εφαρμοςτούν η κατϊλληλη πρόληψη και πρόβλεψη, προκειμϋνου η ανϊπτυξη 

των ψηφιακών υπηρεςιών να ικανοποιεύ τισ προώποθϋςεισ προςβαςιμότητασ. 

Εύναι επύςησ ςημαντικό να παρατηρηθεύ ότι, ενώ η πρόςβαςη ςε ϊτομα με 

αναπηρύα εύναι ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τησ προςβαςιμότητασ ςτον Παγκόςμιο 

Ιςτό, οφϋλη ϋχουν και τα ϊτομα που δεν αντιμετωπύζουν κϊποιου εύδουσ 

αναπηρύα. Καθώσ η πλειοψηφύα των χρηςτών κϊνουν κϊποιουσ εύδουσ 

προςαρμογό ςτο ςύςτημα που χρηςιμοποιούν, ώςτε να αλληλεπιδρϊςουν μαζύ 

του, η βαςικό αρχό τησ προςβαςιμότητασ, που εύναι η καταςκευό ευϋλικτου 

περιεχομϋνου ώςτε να ανταποκρύνεται ςε διαφορετικϋσ ανϊγκεσ και 

προτιμόςεισ χρηςτών, μπορεύ να φανεύ ιδιαύτερα χρόςιμη. Η ευελιξύα αυτό 

αυξϊνει τη γενικότερη ευχρηςτύα και επιτρϋπει την πρόςβαςη ςε διαδικτυακϋσ 

εφαρμογϋσ ανϊλογα με τισ προτιμόςεισ των χρηςτών, την πλατφόρμα μϋςω τησ 

οπούασ γύνεται η πλοόγηςη (πχ., φορητό ςυςκευό ό κινητό τηλϋφωνο) και τισ 

ςυνθόκεσ περιβϊλλοντοσ που βρύςκεται ο χρόςτησ (πχ., θορυβώδεσ περιβϊλλον 

ό οδόγηςη). 

Ωσ εκ τούτου, η πρόςβαςη ςτο διαδύκτυο πρϋπει να εξεταςτεύ υπό την ευρύτερη 

προοπτικό τησ καθολικόσ πρόςβαςησ, με ςτόχο την παροχό πρόςβαςησ ςε 

οποιονδόποτε, από οπουδόποτε και ανϊ πϊςα ςτιγμό, μϋςα από μια ποικιλύα 

από πλατφόρμεσ υπολογιςτών και ςυςκευών, με διαφορετικϊ προώόντα και 

υπηρεςύεσ. 

ε ϋρευνα που διεξόχθη πρόςφατα από το Κϋντρο Καθολικόσ Πρόςβαςησ και 

Τποςτηρικτικών Σεχνολογιών του ΙΠ-ΙΣΕ [5]], όπου μελετόθηκε η πορεύα του 

δεύκτη ηλεκτρονικόσ προςβαςιμότητασ του ελληνικού διαδικτύου κατϊ την 
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περύοδο 2004-2008, παρατηρεύται ιδιαύτερα περιοριςμϋνη υιοθϋτηςη τεχνικών, 

κατϊ την καταςκευό ιςτοςελύδων, που διευκολύνουν την πρόςβαςη από ΑμεΑ. 

 

Εικόνα 1-1: Επύπεδα προςβαςιμότητασ ιςτοςελύδων που αξιολογόθηκαν 

υγκεκριμϋνα, κατϊ την αξιολόγηςη προςβαςιμότητασ (βλ. Εικόνα 1-1: Επύπεδα 

προςβαςιμότητασ ιςτοςελύδων που αξιολογόθηκαν) 257 ελληνικών 

διαδικτυακών τόπων (διαφόρων κατηγοριών – κυρύωσ δημόςιου χαρακτόρα): 

 Η ςυντριπτικό πλειοψηφύα αυτών (ποςοςτό 85%) δεν καλύπτουν 

βαςικϋσ προώποθϋςεισ προςβαςιμότητασ. 

 Λύγεσ (ποςοςτό 14%) μπορούν να προςπελαςτούν από ϊτομα με 

αναπηρύα με ικανοποιητικό τρόπο. 

 Ελϊχιςτεσ (ποςοςτό 1%) μπορούν να θεωρηθούν πλόρωσ προςβϊςιμεσ 

από ΑμεΑ. 

Παρϊ τη ραγδαύα ανϊπτυξη τησ τεχνολογύασ τα τελευταύα χρόνια, γεγονόσ το 

οπούο θα ϋπρεπε να ςυμβϊλλει ςτην ανοδικό πορεύα των επιπϋδων 

προςβαςιμότητασ, και δεδομϋνου ότι τα ποςοςτϊ του ϋτουσ 2004 ςε παρόμοιο 

δεύγμα διαδικτυακών τόπων, όταν 73%, 25% και 1% αντύςτοιχα, προκύπτει το 

ςυμπϋραςμα ότι τα επύπεδα προςβαςιμότητασ ςτη χώρα μασ παρουςιϊζουν 

πτωτικϋσ τϊςεισ. 
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1.2 Καταςκευό προςβϊςιμου περιεχομϋνου 

Δεδομϋνου ότι το ποςοςτό των ατόμων με αναπηρύεσ που χρηςιμοποιούν το 

διαδύκτυο ωσ πηγό πληροφοριών ολοϋνα και αυξϊνεται, αυτόματα 

δημιουργεύται η ανϊγκη τησ προςβαςιμότητασ του περιεχομϋνου του, 

προκειμϋνου να μπορεύ ο καθϋνασ να το προςπελϊςει με ιςότιμο τρόπο. Προσ 

την κατεύθυνςη αυτό θα πρϋπει να κινούνται τα εργαλεύα καταςκευόσ 

περιεχομϋνου για τον παγκόςμιο ιςτό, ϋτςι ώςτε το παραγόμενο αποτϋλεςμα να 

ςυμμορφώνεται με τισ οδηγύεσ προςβαςιμότητασ. Επιπλϋον, τα εργαλεύα αυτϊ 

θα πρϋπει να εύναι απλϊ ςτη χρόςη και να μην απαιτούν ιδιαύτερεσ γνώςεισ ό 

τεχνικό κατϊρτιςη, ούτωσ ώςτε να εύναι ςε θϋςη ο καθϋνασ να τα 

χρηςιμοποιόςει για να παρϊγει προςβϊςιμεσ ιςτοςελύδεσ. 

Ένα ςημαντικό πρόβλημα, όςον αφορϊ τα καταςκευαςτικϊ εργαλεύα, αποτελεύ 

η προςβαςιμότητϊ τουσ. όμερα δεν υπϊρχει πρόβλεψη ό μελϋτη ώςτε να 

επιλυθεύ το πρόβλημα αυτό. την ςυντριπτικό πλειοψηφύα τουσ, τα εργαλεύα 

αυτϊ εύναι εύτε μη προςβϊςιμα, με αποτϋλεςμα να αποκλεύονται διϊφορεσ 

πληθυςμιακϋσ ομϊδεσ από τη χρόςη τουσ, λόγω κϊποιασ αναπηρύασ που δεν 

τουσ επιτρϋπει να εργαςτούν ιςότιμα, εύτε δύςκολα ςτη χρόςη και ςτην 

κατανόηςό τουσ, γεγονόσ το οπούο οδηγεύ ςτην αποθϊρρυνςη τησ χρόςησ του 

από ϊτομα με περιοριςμϋνη τεχνικό κατϊρτιςη και γνώςη. Προσ αυτό την 

κατεύθυνςη, η κοινοπραξύα W3C ϋχει θεςπύςει κϊποιεσ οδηγύεσ, ώςτε αφενόσ τα 

ύδια τα καταςκευαςτικϊ εργαλεύα να εύναι προςβϊςιμα και αφετϋρου, οι 

χρόςτεσ τουσ να εύναι ςε θϋςη, με την κατϊλληλη καθοδόγηςη, να παρϊγουν 

προςβϊςιμο διαδικτυακό περιεχόμενο. 

1.3 Η ςυνεργατικό δομό του διαδικτύου 

Ο ςυνεργατικόσ και ανοιχτόσ τρόποσ δημιουργύασ και διαχεύριςησ γνώςησ 

χρηςιμοποιεύται όλο και περιςςότερο ςε διϊφορουσ τομεύσ ςόμερα. Από 

τεχνικόσ πλευρϊσ, αυτό κατϋςτη εφικτό με τη ραγδαύα ανϊπτυξη διαφόρων 

καινοτόμων και επαναςτατικών τεχνολογιών πληροφορύασ και επικοινωνύασ, 

όπωσ για παρϊδειγμα ο διαμοιραςμόσ αρχεύων με το πρωτόκολλο P2P, με τη 

ςυνεργατικό ςύνταξη ψηφιακού περιεχομϋνου, κ.α. Σο διαδύκτυο επηρεϊςτηκε 

ςε μεγϊλο βαθμό από αυτό την ςυνεργατικό επανϊςταςη, αφού αποτελεύ την 
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πιο κοινό πλατφόρμα με τη χρόςη τησ οπούασ οι ϊνθρωποι αλληλεπιδρούν και 

ςυνεργϊζονται προκειμϋνου να δημιουργόςουν και να διαμοιρϊςουν γνώςη, να 

ςχεδιϊςουν και να παρϊγουν προώόντα και υπηρεςύεσ και να επικοινωνόςουν 

μεταξύ τουσ.  

Ο ερχομόσ του Web 2.0 ϊλλαξε τον τρόπο με τον οπούο αντιμετώπιζε ο κόςμοσ το 

διαδύκτυο μϋχρι πρότινοσ. Σο διαδύκτυο μετατρϋπεται με τον καιρό ςε μια 

διαδικτυακό κοινωνικό πλατφόρμα [6], ενώ προςτύθενται ςε αυτό νϋα επύπεδα 

αλληλεπύδραςησ. Σα επύπεδα αυτϊ βαςύζονται ςτην υιοθϋτηςη ςημειώςεων 

(tags), διαδικτυακών κοινωνικών δικτύων, κλπ. τη βϊςη αυτόσ τησ ιδϋασ, 

ςτηρύχθηκε η δημιουργύα πολλών κατανεμημϋνων εργαλεύων και εφαρμογών 

που ςκοπεύουν ςτην υποςτόριξη τησ ςυλλογιςτικόσ παραγωγόσ, το 

διαμοιραςμό αλλϊ και τη ςυντόρηςη διαφόρων μορφών δεδομϋνων όπωσ 

κεύμενα, φωτογραφύεσ, βύντεο, κτλ.. Φαρακτηριςτικϊ παραδεύγματα αποτελούν 

οι πλατφόρμεσ ιςτολογύων Wordpress και Blogspot, διαδικτυακϊ κοινωνικϊ 

δύκτυα όπωσ το Facebook και το MySpace, κ.τ.λ. Φαρακτηριςτικό τουσ εύναι η 

ενδυνϊμωςη του ρόλου του τελικού χρόςτη, ο οπούοσ ϋχει πλϋον τη δυνατότητα 

να εκτελεύ λειτουργύεσ που μϋχρι πρότινοσ απευθύνονταν ςε εξουςιοδοτημϋνουσ 

διαχειριςτϋσ. 

Εν κατακλεύδι, η προςπϊθεια υιοθϋτηςησ μιασ ανοιχτόσ και ςυνεργατικόσ δομόσ  

ςτο διαδύκτυο φαύνεται να ϋχει τη δυνατότητα θα αλλϊξει ϊρδην τον τρόπο με 

τον οπούο αυτό χρηςιμοποιεύται, ωςτόςο παραμϋνει ϋνα θϋμα που χρόζει 

περαιτϋρω ϋρευνασ. 

1.4 Σκοπόσ εργαςύασ 

Σα τελευταύα χρόνια, η διαδικαςύα καταςκευόσ διαδικτυακού περιεχομϋνου ϋχει 

αλλϊξει ςημαντικϊ. Αρχικϊ, οι ιςτοχώροι αποτελούνταν από ϋναν περιοριςμϋνο 

αριθμό ιςτοςελύδων, οι περιςςότερεσ των οπούων όταν ςτατικϋσ, με κυρύαρχο 

ςκοπό την ενημϋρωςη. Αυτϋσ οι ςελύδεσ καταςκευϊζονταν από ανθρώπουσ με 

κϊποια ςχετικό εμπειρύα ςτην ανϊπτυξη λογιςμικού, παρϊ το ότι κατϊ τη 

διαδικαςύα καταςκευόσ δεν υπόρχε καθοδόγηςη από κατϊλληλη μεθοδολογύα. 

Ωσ αποτϋλεςμα, παρϊχθηκαν χαμηλόσ ποιότητασ διαδικτυακϋσ υπηρεςύεσ [7]. 
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Με το πϋραςμα του χρόνου, το διαδικτυακό περιεχόμενο ϋχει γύνει πιο 

περύπλοκο, ενςωματώνοντασ διαφορετικϋσ τεχνολογύεσ. Επιπλϋον, οι 

προςφερόμενεσ υπηρεςύεσ καλύπτουν ποικύλεσ δραςτηριότητεσ, όπωσ 

ενημϋρωςη, ςυναλλαγϋσ, ροϋσ εργαςιών, περιβϊλλοντα ςυνεργαςύασ, 

διαδικτυακϋσ κοινότητεσ, κ.α. Κατϊ ςυνϋπεια, οι υπηρεςύεσ αυτϋσ ϋχουν 

καθιερωθεύ ωσ βαςικόσ τρόποσ καθημερινόσ διευθϋτηςησ θεμϊτων, και ειδικϊ 

ςτην περύπτωςη των ΑμεΑ όπου υπϊρχουν αρκετϊ εμπόδια λόγω τησ ϋλλειψησ 

φυςικόσ προςβαςιμότητασ, αυτϋσ αποτελούν τη μοναδικό διϋξοδο επύλυςησ 

θεμϊτων και επικοινωνύασ. 

Η καταςκευό διαδικτυακού περιεχομϋνου, πλϋον, αποτελεύ διαδικαςύα ςτην 

οπούα μπορεύ να ςυμμετϋχει μια ομϊδα ατόμων διαφορετικού γνωςτικού 

επιπϋδου και κατϊρτιςησ, χωρύσ, κατϊ ανϊγκη, προηγούμενη εξειδικευμϋνη 

τεχνικό εμπειρύα ςε θϋματα διαδικτύου. Δεδομϋνησ αυτόσ τησ εξϋλιξησ, οι 

υπϊρχουςεσ μεθοδολογύεσ και εργαλεύα καταςκευόσ προςβϊςιμου διαδικτυακού 

περιεχομϋνου αποδεικνύονται μη επαρκεύσ για να ςτηρύξουν αποτελεςματικϊ 

ταυτόχρονη επεξεργαςύα και καταςκευό προςβϊςιμου περιεχομϋνου. 

Βαςικό επιπλϋον ςτοιχεύο αποτελεύ ο ρόλοσ των ΑμεΑ ςτη χρόςη του 

διαδικτύου, ο οπούοσ ϋχει και αυτόσ μετεξελιχτεύ. Οι χρόςτεσ ΑμεΑ πϋρα από την 

όποια αλληλεπύδραςη με το περιεχόμενου του παγκόςμιου ιςτού εύναι πλϋον ςε 

θϋςη να καταςκευϊζουν οι ύδιοι περιεχόμενο, εφόςον τα ύδια τα εργαλεύα 

καταςκευόσ εύναι ςε αυτούσ εύχρηςτα και προςβϊςιμα. 

Όπωσ γύνεται αντιληπτό, η νοοτροπύα χρόςησ του διαδικτύου ϋχει αλλϊξει ςε 

ςημαντικό βαθμό τα τελευταύα χρόνια, μετατρϋποντασ ςε ςυντϊκτεσ και 

παραγωγούσ περιεχομϋνου τουσ απλούσ χρόςτεσ, οι οπούοι μπορεύ να εύναι 

ϊτομα με αναπηρύα, ηλικιωμϋνοι, και ϊτομα με διαφορετικό μορφωτικό 

υπόβαθρο ςε θϋματα ςχεδύαςησ και προςβαςιμότητασ. Από τα παραπϊνω, 

προκύπτει η ανϊγκη δημιουργύασ προςβϊςιμων εργαλεύων καταςκευόσ 

προςβϊςιμου διαδικτυακού περιεχομϋνου, χωρύσ την προώπόθεςη κατϊρτιςησ 

του χρόςτη ςε εξειδικευμϋνα τεχνικϊ θϋματα, αλλϊ μϋςα από τη ςωςτό 

καθοδόγηςη, να προκύπτει τελικϊ το επιθυμητό αποτϋλεςμα, δηλαδό τη 

παραγωγό προςβϊςιμου περιεχομϋνου. 
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το πλαύςιο αυτό, η παρούςα εργαςύα προτεύνει μύα μεθοδολογύα και 

προςβϊςιμεσ διαδικτυακϋσ υπηρεςύεσ για την υποςτόριξη τησ ςυνεργατικόσ 

καταςκευόσ προςβϊςιμου περιεχομϋνου για τον παγκόςμιο ιςτό. Οι υπηρεςύεσ 

καταςκευόσ ςχεδιϊςτηκαν με κύριο γνώμονα την ςυμμόρφωςη με τa defacto 

πρότυπα ηλεκτρονικόσ προςβαςιμότητασ, με κύριο ζητούμενο την ιςότιμη και 

καθολικό πρόςβαςη, ανεξϊρτητα από τισ ικανότητεσ του χρόςτη, τισ αναπηρύεσ, 

τισ ςυνθόκεσ πρόςβαςησ και τη χρηςιμοποιούμενη πλατφόρμα. 

1.5 Δομό εργαςύασ 

Σο κεφϊλαιο 2 τησ παρούςασ εργαςύασ μελετϊ τισ τρϋχουςεσ προςεγγύςεισ 

ςχετικϊ με την προςβαςιμότητα ςτον παγκόςμιο ιςτό, επιςημαύνοντασ τα 

προβλόματα που προκύπτουν από τισ πρακτικϋσ που εφαρμόζονται κατϊ την 

καταςκευό προςβϊςιμου περιεχομϋνου, με ϋμφαςη ςτην καταςκευό 

προςβϊςιμου περιεχομϋνου από ϊτομα με αναπηρύα. 

το κεφϊλαιο 3 αναλύονται μια ςειρϊ απαιτόςεων και προδιαγραφών, με τισ 

οπούεσ θα πρϋπει να ςυμμορφώνεται ϋνα προςβϊςιμο εργαλεύο καταςκευόσ 

προςβϊςιμων διαδικτυακών τόπων. Επύςησ γύνεται αναφορϊ ςε μεθόδουσ 

ςυνεργαςύασ με ςκοπό την παραγωγό περιεχομϋνου και το διαμοιραςμό πόρων 

για την επαναχρηςιμοπούηςη τουσ. 

το κεφϊλαιο 4 περιγρϊφονται οι υπηρεςύεσ καταςκευόσ περιεχομϋνου που 

αναπτύχθηκαν, και παρουςιϊζονται η λειτουργικότητα και οι διεπαφϋσ χρόςτη 

των υπηρεςιών αυτών, καθώσ και λεπτομερό παραδεύγματα ςεναρύων χρόςησ 

των εργαλεύων για τη ςυνεργατικό δημιουργύα ιςτοςελύδων. 

Σο κεφϊλαιο 5 παρουςιϊζει την αξιολόγηςη των εργαλεύων και τα 

αποτελϋςματα τησ διαδικαςύασ αυτόσ.  

Σϋλοσ, ςτο κεφϊλαιο 6 ολοκληρώνεται η εργαςύα, ςυζητώντασ τα 

ςυμπερϊςματα και πιθανϋσ μελλοντικϋσ εργαςύεσ. 
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2 Η προςβαςιμότητα του διαδικτύου 

2.1 Περιόγηςη ςτον παγκόςμιο ιςτό 

Οι περιςςότεροι ϊνθρωποι ςόμερα δύςκολα μπορούν να φανταςτούν τη ζωό 

τουσ χωρύσ το διαδύκτυο. Ανϊμεςα ςτισ ανεξϊντλητεσ δυνατότητεσ που 

προςφϋρει, το διαδύκτυο παρϋχει πρόςβαςη ςε ειδόςεισ και πληροφορύεσ, 

ηλεκτρονικό ταχυδρομεύο, αγορϋσ και ψυχαγωγύα. Μια τολμηρό ϊποψη θεωρεύ 

τον παγκόςμιο ιςτό μεγαλύτερη καινοτομύα ακόμα και από την τυπογραφύα του 

Γουτεμβϋργιου το 1400. 

Ακόμα ςημαντικότερη εύναι η ςυμβολό του διαδικτύου ςτην καθημερινό ζωό 

των ατόμων με αναπηρύα. Αρκεύ να ςκεφτεύ κανεύσ ότι πριν μερικϊ χρόνια όταν 

αδύνατον να ενημερώνεται ϋνασ τυφλόσ από εφημερύδα ό ϊτομα με κινητικϊ 

προβλόματα να ϋχουν πρόςβαςη ςε πληροφορύεσ που προϋρχονται από κϊθε 

γωνιϊ του πλανότη. 

2.1.1 Φυλλομετρητϋσ 

Ένα πρόγραμμα περιόγηςησ ςτο διαδύκτυο, ό φυλλομετρητόσ, εύναι μια 

εφαρμογό μετϊφραςησ ενόσ ηλεκτρονικού αρχεύου, που βρύςκεται ςε κϊποιον 

εξυπηρετητό, ςε μια οπτικοποιημϋνη μορφό ιςτοςελύδασ. Τπϊρχουν δεκϊδεσ 

προγρϊμματα πλοόγηςησ ςτο διαδύκτυο που χρηςιμοποιούνται ςόμερα, τα 

περιςςότερα από τα οπούα ϋρχονται ςε διϊφορεσ εκδόςεισ. Δυςτυχώσ, υπϊρχει 

ςε μεγϊλο βαθμό αςυμφωνύα ωσ προσ την αναπαρϊςταςη των ςτοιχεύων μιασ 

ιςτοςελύδασ και την παρουςύαςησ τουσ. 

Παρόλο που ο ςκοπόσ δημιουργύασ τϋτοιων προγραμμϊτων περιόγηςησ εύναι ο 

ύδιοσ και οφεύλουν να ςυμμορφώνονται με τισ προδιαγραφϋσ τησ κοινοπραξύασ 

του W3C [8], ςυνόθωσ ακολουθούν διαφορετικϊ μονοπϊτια για την επύτευξη 

του ςκοπού που εξυπηρετούν και καταλόγουν να παρϊγουν ςημαντικϊ 

διαφοροποιημϋνεσ απεικονύςεισ τησ ύδιασ ιςτοςελύδασ. Τπϊρχουν περιπτώςεισ, 

που ακόμα και η ύδια ϋκδοςη του ύδιου φυλλομετρητό, παρϊγει διαφορετικό 

αποτϋλεςμα όταν εκτελεύται ςε διαφορετικϊ ςυςτόματα και πλατφόρμεσ. 
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Οι ςχεδιαςτϋσ και καταςκευαςτϋσ ιςτοςελύδων αντιμετωπύζουν το 

ςυγκεκριμϋνο πρόβλημα από τη γϋννηςη του παγκόςμιου ιςτού μϋχρι και 

ςόμερα και απαιτεύται αρκετό επιπρόςθετη εργαςύα από μϋρουσ τουσ, ώςτε μια 

ιςτοςελύδα να εύναι ςυμβατό και να λειτουργεύ ςωςτϊ ςε κϊθε ϋκδοςη του κϊθε 

προγρϊμματοσ περιόγηςησ και να φροντύζουν να την διατηρούν ςύμφωνη και 

ενόμερη με κϊθε χαρακτηριςτικό των νεότερων εκδόςεών τουσ. 

Ο ςυνόθησ ςυμβιβαςμόσ που γύνεται από τουσ προγραμματιςτϋσ κατϊ τη 

δημιουργύα διαδικτυακών τόπων επικεντρώνεται κυρύωσ: 

 τη ςωςτό απεικόνιςό τουσ ςε όλουσ τουσ ςύγχρονουσ φυλλομετρητϋσ 

που ςυμμορφώνονται με τα πρότυπα. 

 τη ςωςτό λειτουργύα τουσ ςε εναλλακτικούσ φυλλομετρητϋσ, όπωσ οι 

αναγνώςτεσ οθόνησ. 

 ε μια αξιοπρεπό απεικόνιςό τουσ ςε παρωχημϋνα προγρϊμματα 

περιόγηςησ, καθώσ παρουςιϊζουν μεγϊλη αςυμβατότητα και 

διαφοροπούηςη από τουσ ςύγχρονουσ φυλλομετρητϋσ. 

Οι εν λόγω διαφοροποιόςεισ επηρεϊζουν το επύπεδο προςβαςιμότητασ των 

ςελύδων, καθώσ ελλοχεύει ο κύνδυνοσ να παρϊγεται διαφορετικό αποτϋλεςμα  

για κϊποιο ςτοιχεύο τησ ςελύδασ και ωσ εκ τούτου να μεταφραςτεύ διαφορετικϊ 

από τισ διϊφορεσ ςυςκευϋσ. 

2.1.1.1 Εναλλακτικό πλοόγηςη ςτο διαδύκτυο 

Η παροχό μηχανιςμών, προκειμϋνου να επιτραπεύ η πρόςβαςη ςτην πληροφορύα 

που δημοςιεύεται ςτον Παγκόςμιο Ιςτό, ςε όλεσ τισ δυνητικϋσ ομϊδεσ χρηςτών, 

αποκτϊει ςυνεχώσ μεγαλύτερη ςημαςύα. την κατεύθυνςη αυτό κινούνται 

προςπϊθειεσ που αποςκοπούν ςτην αντιμετώπιςη των προβλημϊτων 

αλληλεπύδραςησ των ατόμων με αναπηρύα που χρηςιμοποιούν διαδικτυακϋσ 

εφαρμογϋσ. Σα ϊτομα αυτϊ, ϋχοντασ κϊποια ιδιαιτερότητα, εύτε προςωρινό (π.χ., 

αργό ςύνδεςη ό οδόγηςη) εύτε μόνιμη (ακουςτικό, οπτικό, ςωματικό ό νοητικό 

αναπηρύα), χρηςιμοποιούν βοηθητικϋσ τεχνολογύεσ και εκλαμβϊνουν την 

πληροφορύα βαςιζόμενοι ςτην παραγωγό λόγου, ςτη γραφό Braille ό ςτη 

μεγϋθυνςη τησ οθόνησ. 



Προςβϊςιμεσ υπηρεςύεσ  ςυνεργατικόσ καταςκευόσ προςβϊςιμου περιεχομϋνου για τον Παγκόςμιο Ιςτό 

 

Η προςβαςιμότητα του διαδικτύου 35 

 

Μερικϊ προγρϊμματα περιόγηςησ, τα οπούα υποςτηρύζουν οριςμϋνα από τα 

προαναφερθϋντα χαρακτηριςτικϊ προςαρμογόσ, εύναι: 

 Avanti [9]: Φρηςιμοποιώντασ τεχνικϋσ προςαρμοςτικότητασ, παρϋχει τη 

δυνατότητα πρόςβαςησ και αλληλεπύδραςησ των χρηςτών, ανεξαρτότωσ 

αναπηρύασ, με τη γραφικό διεπαφό. Σα κυριότερα χαρακτηριςτικϊ του 

εύναι: 

o Μια ςυλλογό βϊςεων δεδομϋνων από πολυμϋςα, που εύναι 

προςβϊςιμη μϋςω ενόσ κοινού πρωτοκόλλου (HTTP) και παρϋχει 

πληροφορύεσ ςχετικϊ με την κινητικότητα των χρηςτών με 

αναπηρύα. 

o Ένασ εξυπηρετητόσ, ο οπούοσ διαχειρύζεται τη διαθϋςιμη γνώςη 

ςχετικϊ με τουσ χρόςτεσ και προςαρμόζει τισ παρεχόμενεσ 

πληροφορύεσ, ςύμφωνα με τα χαρακτηριςτικϊ των χρηςτών  

o Ένα πρόγραμμα πλοόγηςησ ςτο διαδύκτυο (εμπρόςθιο ϊκρο του 

ςυςτόματοσ Avanti), το οπούο ςτοχεύει να ικανοποιόςει 

διαφορετικϋσ ικανότητεσ, απαιτόςεισ και προτιμόςεισ τελικών 

χρηςτών, καθώσ και διαφορετικϊ πλαύςια χρόςησ. 

 Braillesurf [10]: Πρόγραμμα περιόγηςησ ιςτού για χρόςτεσ με 

προβλόματα όραςησ, το οπούο προβϊλει την πληροφορύα ςε μια 

απλουςτευμϋνη μορφό κειμϋνου, προκειμϋνου να διευκολυνθεύ η χρόςη 

ςυςκευόσ Braille ό αναγνώςτη οθόνησ. Επύςησ, διαθϋτει χαρακτηριςτικϊ 

προςαρμογόσ για χρόςτεσ με μειωμϋνη όραςη. 

 BrookesTalk [11]: Πρόγραμμα πλοόγηςησ με χρόςη φωνόσ για ϊτομα με 

προβλόματα όραςησ. 

 EIAD [12]: Κυριότερο χαρακτηριςτικό του εύναι η απλουςτευμϋνη 

γραφικό διεπαφό και αναφϋρεται ςε ϊτομα με μαθηςιακϋσ δυςκολύεσ. 

 EMACSPEAK [13]: Διεπαφό που βαςύζεται ςτην ομιλύα και επιτρϋπει ςε 

χρόςτεσ με προβλόματα όραςησ να αλληλεπιδρούν αποδοτικϊ με τον 

υπολογιςτό, παρϊγοντασ μια ακουςτικό παρουςύαςη τησ ηλεκτρονικόσ 

πληροφορύασ. 

 Sensus Internet Browser [14]: Πρόγραμμα πλοόγηςησ μϋςω ομιλύασ, το 

οπούο, εκτόσ από την κλαςικό λειτουργύα πλοόγηςησ, επιτρϋπει ςε ϊτομα 
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με προβλόματα όραςησ να προςανατολιςτούν, να πλοηγηθούν και να 

ϋχουν πρόςβαςη ςτη διαδικτυακό πληροφορύα, καθώσ τα ϋγγραφα 

διαδικτύου αναλύονται προτού να παρουςιαςτούν. Οι τυφλού χρόςτεσ 

μπορούν να ϋχουν πρόςβαςη μϋςω τησ ςυνθετικόσ ομιλύασ ό Braille, ενώ 

χρόςτεσ με προβλόματα όραςησ ϋχουν τη δυνατότητα να προςαρμόςουν 

τα χαρακτηριςτικϊ ςτισ ιδιαύτερεσ ανϊγκεσ τουσ. Επύςησ, ο ϋλεγχοσ 

μπορεύ να γύνει μϋςω πλόκτρων ελϋγχου, αντικαθιςτώντασ τισ κλαςικϋσ 

ςυςκευϋσ αλληλεπύδραςησ. 

2.1.2 Σύγχρονεσ ςυςκευϋσ 

Η ςυνεχόσ εξϋλιξη και διϊδοςη του διαδικτύου ϋχει δημιουργόςει τισ κατϊλληλεσ 

ςυνθόκεσ ώςτε το περιεχόμενό του να εύναι διαθϋςιμο ςτον καθϋνα, ανεξϊρτητα 

από το ςύςτημα ό τη ςυςκευό που χρηςιμοποιεύ, το δύκτυο ό τη γεωγραφικό 

θϋςη ςτην οπούα βρύςκεται, τησ κινητικόσ ό αιςθητηριακόσ ικανότητασ που ϋχει. 

Επιπρόςθετα, η προςβαςιμότητα του παγκόςμιου ιςτού από όλουσ, δεν αφορϊ 

μονϊχα τα ϊτομα με αναπηρύα, αλλϊ αποςκοπεύ ςε μια ευρύτερη ϋννοια που 

περιλαμβϊνει επύςησ την ςυςκευό που χρηςιμοποιεύται [15], ανεξϊρτητα από 

την αναπηρύα του χρόςτη τησ. 

Αντιθϋτωσ, τα όδη υπϊρχοντα εργαλεύα καταςκευόσ περιεχομϋνου δεν παρϋχουν 

λύςεισ που να εκμεταλλεύονται όλουσ τουσ πιθανούσ ςυνδυαςμούσ των 

παραπϊνω, ενώ οι δικτυακού τόπου ςχεδιϊζονται ςτην πλειοψηφύα τουσ 

δύνοντασ βϊροσ ςτην απεικόνιςό τουσ ςε προςωπικούσ υπολογιςτϋσ. Όμωσ, 

καθώσ όλο και περιςςότερο ςύγχρονεσ ςυςκευϋσ εμφανύζονται ςτην αγορϊ, 

εύναι απαραύτητη η εύκολη πρόςβαςη ςτο περιεχόμενο του ιςτού μϋςω αυτών. 

Οι ςυςκευϋσ με τισ οπούεσ μπορούν ςόμερα οι χρόςτεσ να δουν το περιεχόμενο 

του διαδικτύου, εκτόσ των κλαςικών ηλεκτρονικών υπολογιςτών, εύναι, μεταξύ 

ϊλλων, φορητϋσ ςυςκευϋσ παλϊμησ (PDA), κινητϊ τηλϋφωνα, τηλεορϊςεισ και 

ηλεκτρονικού αναγνώςτεσ βιβλύων. 

Η ϋλευςη των νϋων αυτών ςυςκευών επϋκτεινε περαιτϋρω το φϊςμα του 

πληθυςμού που πρϋπει να αντιμετωπύςουν τα προβλόματα προςβαςιμότητασ, 

όπωσ για παρϊδειγμα ϊτομα με ειδικϋσ ανϊγκεσ και ηλικιωμϋνοι χρόςτεσ. Για το 

ςκοπό αυτό, πϋραν των προβλημϊτων που προκύπτουν λόγω τησ αδυναμύασ 



Προςβϊςιμεσ υπηρεςύεσ  ςυνεργατικόσ καταςκευόσ προςβϊςιμου περιεχομϋνου για τον Παγκόςμιο Ιςτό 

 

Η προςβαςιμότητα του διαδικτύου 37 

 

πρόςβαςησ ςτισ περιεχόμενο που προβϊλλεται από τουσ επιτραπϋζιουσ 

υπολογιςτϋσ, το διαδικτυακό περιεχόμενο παρουςιϊζει, επύςησ, δυςκολύεσ όςον 

αφορϊ την προςπελαςιμότητϊ του από φορητϋσ ςυςκευϋσ (π.χ., PDA, κινητϊ 

τηλϋφωνα, netbooks κτλ.), δεδομϋνου ότι ειςϊγουν νϋα δεδομϋνα ςτον τρόπο 

χρόςησ τουσ και κατ’επϋκταςη νϋα προβλόματα προςβαςιμότητασ για πολλούσ 

χρόςτεσ. Για παρϊδειγμα, η χρόςη οθόνησ αφόσ ό μικρών πλόκτρων ςαν εύςοδο 

και η οθόνη μικρών διαςτϊςεων ςαν ϋξοδο, δημιουργεύ εμπόδια ςε πολλούσ 

χρόςτεσ, ιδιαιτϋρωσ ςε ϊτομα με προβλόματα όραςησ ό αναπηρύα ςτα ϊνω ϊκρα. 

Επιπλϋον, οι προεγκατεςτημϋνεσ εφαρμογϋσ πλοόγηςησ ιςτού ςτισ φορητϋσ 

ςυςκευϋσ διαφϋρουν ςημαντικϊ ςτον τρόπο που προβϊλλουν τισ ιςτοςελύδεσ, 

παρουςιϊζοντασ, αρκετϋσ φορϋσ, αςυμβατότητα με τα πρότυπα W3C (π.χ., 

XHTML Basic, cHTML, CSS κτλ.). Εκτόσ των παραπϊνω, ϋλλειψη βοηθητικών 

τεχνολογιών για τισ ςυςκευϋσ αυτϋσ δυςχεραύνει ακόμα περιςςότερο την 

κατϊςταςη, καθώσ η ανϊπτυξό τουσ γύνεται εύτε μόνο για δημοφιλεύσ ςυςκευϋσ 

εύτε για ςυγκεκριμϋνα λειτουργικϊ ςυςτόματα. Σϋλοσ, να ςημειωθεύ, ότι τα 

λειτουργικϊ ςυςτόματα των εν λόγω ςυςκευών παρϋχουν ελϊχιςτη ό μηδαμινό 

υποςτόριξη προςβαςιμότητασ (με ελϊχιςτεσ εξαιρϋςεισ, όπωσ το iPhone), λόγω 

των περιοριςμών ςτο υλικό τουσ (επεξεργαςτικό ιςχύ, μνόμη). 

υνοψύζοντασ όλα τα παραπϊνω, προκύπτει το ςυμπϋραςμα ότι οι ςύγχρονεσ 

ςυςκευϋσ και τα περιβϊλλοντα χρόςησ τουσ ειςϊγουν επιπρόςθετα εμπόδια 

προςβαςιμότητασ ςε χρόςτεσ με αναπηρύα. 

2.1.3 Περιβϊλλον και ςυνθόκεσ πρόςβαςησ 

Ποικιλομορφύα δεν ςυναντϊται, όμωσ, μόνο ςτον τύπο και τα χαρακτηριςτικϊ 

των ςυςκευών, αλλϊ και ςτα περιβϊλλοντα χρόςησ. Η ςύνδεςη ςτο διαδύκτυο, 

ςόμερα, μπορεύ να γύνει από πολλϊ διαφορετικϊ δύκτυα πρόςβαςησ και ςε 

ετερογενό περιβϊλλοντα. Η ανομοιομορφύα αυτό επιτϊςςει προςαρμογό τησ 

ςυςκευόσ ςύμφωνα με τισ προτιμόςεισ του χρόςτη [16], προκειμϋνου να 

παρϋχεται η δυνατότητα πρόςβαςησ ςτον ιςτό, με περιεχόμενο προςαρμοςμϋνο 

ςτα χαρακτηριςτικϊ του πλαιςύου χρόςησ και ανταποκρινόμενο ςτισ ανϊγκεσ 

του. 
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ε γενικϋσ γραμμϋσ, η προτύμηςη των χρηςτών για τον τρόπο εκτϋλεςησ τησ 

λειτουργύασ μιασ εφαρμογόσ ποικύλλει ανϊλογα με το πλαύςιο ςτο οπούο 

χρηςιμοποιεύται. Για παρϊδειγμα, η ειδοπούηςη ενόσ ημερολογύου για ϋνα 

ραντεβού θα μπορούςε να εύναι ϋνα ηχητικό μόνυμα ςτην περύπτωςη όπου ο 

χρόςτησ βρύςκεται μακριϊ από τη ςυςκευό, ενώ ςτην περύπτωςη όπου ο 

χρόςτησ βρύςκεται ςε κϊποια επαγγελματικό ςυνϊντηςη, θα όταν προτιμότερο 

να γύνει η ειδοπούηςη του με ϋνα οπτικό μόνυμα ώςτε να μην υπϊρξει διακοπό. 

2.1.4 Χρόςη ςυςκευών υποςτηρικτικόσ τεχνολογύασ 

Ο ελλιπόσ ςχεδιαςμόσ ενόσ προώόντοσ δημιουργεύ εμπόδια ςτην 

προςβαςιμότητϊ του από οριςμϋνεσ ομϊδεσ χρηςτών. Προσ την αντιμετώπιςη 

του προβλόματοσ αυτού, ϋχουν αναπτυχθεύ υποςτηρικτικϋσ τεχνολογύεσ, 

ςυμβϊλλοντασ ςε μεγϊλο βαθμό ςτη βελτύωςη των ςυνθηκών ζωόσ των ατόμων 

με αναπηρύεσ. Οι υποςτηρικτικϋσ τεχνολογύεσ ϊρουν τα εμπόδια που 

εμφανύζονται κατϊ τη χρόςη προώόντων και διευκολύνουν την πρόςβαςη, 

παρϋχοντασ ςτο χρόςτη τη δυνατότητα να προςαρμόςει τισ προτιμόςεισ τουσ 

ανϊλογα με τισ ικανότητεσ και τισ ανϊγκεσ του. 

ημαντικόσ παρϊγοντασ εύναι και τα προώόντα υποςτηρικτικόσ τεχνολογύασ, 

γνωςτϊ και ωσ τεχνολογικϊ βοηθόματα. Πρόκειται για προώόντα ειδικϊ 

ςχεδιαςμϋνα για να επιτρϋπουν τη χρόςη ςυμβατικών τεχνολογικών προώόντων, 

με εναλλακτικό τρόπο, από ϊτομα με αναπηρύα. 

Για παρϊδειγμα, ϋνασ τυφλόσ μπορεύ να αποκτόςει τη δυνατότητα να λϊβει την 

πληροφορύα που βρύςκεται ςτην οθόνη του υπολογιςτό του με τη βοόθεια ενόσ 

αναγνώςτη οθόνησ, που θα του παρουςιϊςει τη πληροφορύα με ακουςτικό 

τρόπο και θα του επιτρϋπει την αλληλεπύδραςη με τη  χρόςη μόνο του 

πληκτρολογύου και χωρύσ ποντύκι, εύτε με τη χρόςη μιασ ςυςκευόσ Braille, η 

οπούα παρουςιϊζει την πληροφορύα ςε μια ανανεώςιμη οθόνη ανϊγλυφων 

χαρακτόρων. Μερικϊ παραδεύγματα προγραμμϊτων ανϊγνωςησ οθόνησ, τα 

οπούα υποςτηρύζουν ςύνθεςη φωνόσ και προβολό ςε ςυςκευϋσ Braille εύναι το 

Hal [17], το JAWS [18], το Virgo [19] και το Window-Eyes [20]. 

Βοηθόματα τϋτοιου εύδουσ χρηςιμοποιούνται ευρύτατα, και ϋχουν επιφϋρει 

ςημαντικϋσ βελτιώςεισ ςτην ποιότητα ζωόσ των ατόμων με αναπηρύα. ε μια 
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εποχό όπου οι εργαςύεσ ςτην πλειοψηφύα τουσ απαιτούν τη χρόςη ηλεκτρονικού 

υπολογιςτό για τη διεκπεραύωςό τουσ, η αποκατϊςταςη τησ προςβαςιμότητα 

ςτην τεχνολογύα μπορεύ να θεωρηθεύ ωσ ϋνα από τα ςημαντικότερα 

επιτεύγματα προσ την κοινωνικό ενςωμϊτωςη των ανθρώπων με αναπηρύα. 

2.2 Προςβαςιμότητα διαδικτυακών υπηρεςιών 

2.2.1 Προβλόματα πρόςβαςησ ςτον παγκόςμιο ιςτό 

Με την ανϊπτυξη τησ τεχνολογύασ και την ενςωμϊτωςη των νϋων τεχνολογιών 

πληροφορικόσ ςε όλουσ τουσ τομεύσ τησ καθημερινόσ ζωόσ, η κοινωνύα τησ 

πληροφορύασ ϋχει τη δυνατότητα να βελτιώςει το επύπεδο τησ ποιότητασ ζωόσ 

του πολύτη και ακόμα περιςςότερο των ατόμων με αναπηρύα. Παρϊ τα τερϊςτια 

οφϋλη που μπορεύ να ϋχει ο παγκόςμιοσ ιςτόσ για τα ϊτομα αυτϊ, οι 

δυνατότητεσ που μπορεύ να προςφϋρει, παραμϋνουν ςε μεγϊλο βαθμό 

ανεκμετϊλλευτεσ. 

Κϊθε μύα από τισ κατηγορύεσ αναπηριών απαιτεύ οριςμϋνα εύδη προςαρμογόσ 

του ςχεδιαςμού περιεχομϋνου για το διαδύκτυο. Οριςμϋνεσ ομϊδεσ του 

πληθυςμού αντιμετωπύζουν προβλόματα ωσ προσ τη χρόςη των τεχνολογιών, 

λόγω περιοριςμϋνων δυνατοτότων που ςχετύζονται με την εκπαύδευςη, το φύλο, 

την ηλικύα κτλ. Σαυτόχρονα, τα ϊτομα με αναπηρύα εμφανύζουν ιδιαιτερότητεσ 

και ιδιομορφύεσ που δημιουργούν με τη ςειρϊ τουσ ειδικϋσ απαιτόςεισ χρόςησ, οι 

οπούεσ θα πρϋπει να αντιμετωπιςτούν αποτελεςματικϊ προκειμϋνου να 

διευκολυνθεύ η ιςότιμη ςυμμετοχό των ομϊδων αυτών ςτην κοινωνύα τησ 

πληροφορύασ. Οι ανιςότητεσ που προκύπτουν και οι αντύςτοιχεσ επιπτώςεισ 

αποτελούν το λεγόμενο ψηφιακό χϊςμα και αποκτούν ιδιαύτερη βαρύτητα ςε 

βαςικούσ τομεύσ, όπωσ η παιδεύα, η υγεύα, η κοινωνικό πρόνοια, η πρόςβαςη 

ςτην αγορϊ εργαςύασ και η χρόςη υπηρεςιών τησ δημόςιασ διούκηςησ. 

Η ςχεδύαςη ενόσ δικτυακού τόπου, δηλαδό του ςυνολικού περιεχομϋνου που 

διατύθεται ςτισ ιςτοςελύδεσ του, θα πρϋπει να ςτηρύζεται ςε επιλογϋσ που 

απορρϋουν από τη διερεύνηςη και τον προςδιοριςμό των απαιτόςεων των 

τελικών αποδεκτών των πληροφοριών και των υπηρεςιών που παρϋχονται 

μϋςω αυτού. την πραγματικότητα όμωσ, οι ςχεδιαςτϋσ γνωρύζοντασ εκ των 

προτϋρων τη βαςικό λειτουργικότητα και τισ βϋλτιςτεσ ςχεδιαςτικϋσ τεχνικϋσ 
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του υπό καταςκευό δικτυακού τόπου, ςυχνϊ εφαρμόζουν τη δικό τουσ εμπειρύα 

χρόςησ του διαδικτύου με αποτϋλεςμα το πρότυπο ςχεδύαςησ να μην λαμβϊνει 

υπόψη τισ απαιτόςεισ διαφορετικών ομϊδων χρηςτών μεταξύ των οπούων και 

των χρηςτών ΑμεΑ. Επιπρόςθετα, η ανϊπτυξη ενόσ δικτυακού τόπου 

προςβϊςιμου και από ΑμεΑ προώποθϋτει την προμόθεια κατϊλληλου 

εξοπλιςμού και λογιςμικού τόςο για την πρόςβαςη όςο και για την αξιολόγηςη 

του τελικού προώόντοσ, που ςυνεπϊγεται δαπϊνη επιπλϋων πόρων, με 

αποτϋλεςμα ςυχνϊ να μην εύναι οικονομικϊ εφικτό η δημιουργύα προςβϊςιμων 

και από ΑμεΑ δικτυακών τόπων.   

Γενικϊ ϋχει αποδειχτεύ ότι προκειμϋνου να ικανοποιηθούν οι ανϊγκεσ των 

χρηςτών ΑμεΑ για την αλληλεπύδραςη με τισ παρεχόμενεσ υπηρεςύεσ και 

εφαρμογϋσ ενόσ δικτυακού τόπου εύναι απαραύτητεσ οριςμϋνεσ προςαρμογϋσ 

τησ διεπαφόσ του δικτυακού τόπου, οι οπούεσ μπορούν εύτε να προβλεφθούν 

κατϊ την ςχεδύαςη εύτε να πραγματοποιηθούν εκ των υςτϋρων. Εύναι γνωςτό 

επύςησ πωσ το κόςτοσ των όποιων προςαρμογών απαιτούνται ςε ϋνα δικτυακό 

τόπο, ελαχιςτοποιεύται εϊν αυτϋσ ςχεδιαςτούν και ενςωματωθούν ςτα πρώιμα 

ςτϊδια τησ ανϊπτυξησ [21] και ςυνόθωσ δεν ξεπερνϊ το 3% του ςυνολικού 

κόςτουσ καταςκευόσ [22]. Βεβαύωσ υπϊρχουν παρϊγοντεσ που ςυνόθωσ 

αυξϊνουν το ποςοςτό αυτό (π.χ., η φϊςη καταςκευόσ και η εκπαύδευςη ςε 

θϋματα προςβαςιμότητασ), όμωσ για την εξ αρχόσ καταςκευό ενόσ δικτυακού 

τόπου η προςαρμογό των όποιων ςχεδιαςτικών λύςεων ςτισ απαιτόςεισ τησ 

προςβαςιμότητασ από τα πρώτα ςτϊδια τησ διαδικαςύασ ςχεδύαςησ παραμϋνει η 

βϋλτιςτη προςϋγγιςη προσ τουσ ςχεδιαςτϋσ, ενόψει μϊλιςτα και ςχετικών 

επικεύμενων νομοθετικών παρεμβϊςεων ςε πολλϋσ χώρεσ [23].  

Ειδικότερα, οι απαιτόςεισ των χρηςτών με αναπηρύα όςον αφορϊ την πρόςβαςό 

τουσ ςε μύα ςυγκεκριμϋνη ιςτοςελύδα, που προβλϋπονται από τισ οδηγύεσ 

προςβαςιμότητασ, μπορούν να ομαδοποιηθούν ςτα παρακϊτω [4]: 

 Σην αναγνωριςιμότητα των διαθϋςιμων λειτουργιών για την εκτϋλεςη 

των επιθυμητών εργαςιών από το χρόςτη (π.χ., κατανοητόσ 

προςδιοριςμόσ μενού επιλογών). 
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 Σην ευχρηςτύα των λειτουργιών μϋςω μιασ φιλικόσ προσ το χρόςτη 

διεπαφόσ (π.χ., διευκόλυνςη ςτη ςυμπλόρωςη μιασ φόρμασ με τη χρόςη 

πληκτρολογύου). 

 Σην προςαρμοςτικότητα τησ διεπαφόσ ςτισ εκϊςτοτε προτιμόςεισ του 

χρόςτη (π.χ., απενεργοπούηςησ εμφϊνιςησ εικόνων). 

 Ση δυνατότητα ενςωματωμϋνησ και ανεξϊρτητησ ςυνεργαςύασ με 

υποςτηρικτικϋσ τεχνολογύεσ (π.χ., αναγνώςτεσ οθόνησ). 

 Ση δυνατότητα αναβϊθμιςησ ςύμφωνα με την τεχνολογικό εξϋλιξη (π.χ. 

ύδια λειτουργικότητα με χρόςη διαφορετικών φυλλομετρητών). 

 Φρόςη ϋγκυρησ μεταγλώςςασ (π.χ., XHTML) για την αποφυγό 

παρερμηνειών από τουσ φυλλομετρητϋσ. 

2.2.2 Πλοόγηςη μϋςω φορητών ςυςκευών 

Όταν οι φορητϋσ ςυςκευϋσ ϊρχιςαν να εμφανύζονται ςτην αγορϊ, η πρόςβαςό 

τουσ από ϊτομα με αναπηρύα όταν ςχετικϊ εύκολη. Όμωσ, η τεχνολογικό τουσ 

ανϊπτυξη ϋχει προςθϋςει κϊποιο βαθμό πολυπλοκότητασ ςτη χρόςη τουσ, η 

οπούα παρουςιϊζει παρόμοιεσ δυςκολύεσ με τη χρόςη των ηλεκτρονικών 

υπολογιςτών. Κι αυτό γιατύ, πλϋον, οι περιςςότερεσ ςυςκευϋσ εύναι δύςκολο να 

χρηςιμοποιηθούν χωρύσ βοηθητικϋσ τεχνολογύεσ ό τουλϊχιςτον ενςωματωμϋνεσ 

λειτουργύεσ προςβαςιμότητασ, όπωσ ανϊγνωςη οθόνησ ό αναγνώριςη φωνόσ. 

Σο μεγαλύτερο χϊςμα μεταξύ των χρηςτών ϊρχιςε να διαμορφώνεται κατϊ την 

ενςωμϊτωςη ςύγχρονων λειτουργικών ςυςτημϊτων, όπου οι χρόςτεσ, κυρύωσ 

με προβλόματα όραςησ, εύχαν ςαφώσ περιοριςμϋνεσ δυνατότητεσ χρόςησ 

ςυγκριτικϊ με ϊλλουσ χρόςτεσ. το ςημεύο αυτό, κατϋςτη επιτακτικό η ανϊγκη 

να αναπτυχθούν από τουσ καταςκευαςτϋσ τουσ πρόςθετεσ λειτουργύεσ, όπωσ 

αυτϋσ που αναφϋρθηκαν παραπϊνω. 

Ένα επύπεδο δυςκολύασ όρθε να προςθϋςει η ενςωμϊτωςη οθονών αφόσ, καθώσ 

αφαιρϋθηκαν τα πληκτρολόγια που αποτελούν πολύ χρόςιμο εργαλεύο, 

ιδιαύτερα για τουσ τυφλούσ, ούτωσ ώςτε η αλληλεπύδραςη μεταξύ χρηςτών και 

ςυςκευών να γύνει πιο δύςκολη. Αυτό αντιμετωπύζεται από οριςμϋνουσ 

καταςκευαςτϋσ με την απενεργοπούηςη τησ υπϊρχουςασ οθόνησ αφόσ και την 
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αντικατϊςταςό τησ με νϋεσ λειτουργύεσ, όπωσ για παρϊδειγμα με εικονικϊ 

μεγϊλα πλόκτρα που αντιςτοιχούν ςε ςυγκεκριμϋνη λειτουργικότητα.   

2.2.3 Τρϋχουςα κατϊςταςη: δεύκτησ προςβαςιμότητασ 

Η προςβαςιμότητα ιςτοςελύδων αναφϋρεται ςε μια ςειρϊ από οδηγύεσ, που 

παρϋχονται από οργανιςμούσ, που δραςτηριοποιούνται ςτο χώρο των 

τεχνολογιών του διαδικτύου -όπωσ το W3C-, οι οπούεσ περιγρϊφουν πωσ μπορεύ 

να γύνει το περιεχόμενο των ιςτοςελύδων προςβϊςιμο ςε χρόςτεσ με 

προβλόματα ανϊγνωςησ, όραςησ, κύνηςησ, κλπ. Οι οδηγύεσ αυτϋσ απευθύνονται 

ςτουσ ςχεδιαςτϋσ των ιςτοςελύδων ςτο διαδύκτυο. Παρόλο που ο ςτόχοσ των 

οδηγιών αυτών εύναι η βελτύωςη τησ προςβαςιμότητασ για ϊτομα με κϊποιεσ 

δυςκολύεσ, ςτοχεύουν επύςησ ςτο να καταςτόςουν το διαδικτυακό περιεχόμενο 

ευκολότερα διαθϋςιμο και προςβϊςιμο για όλουσ τουσ χρόςτεσ, ςυμβϊλλοντασ 

αποφαςιςτικϊ ςτην ϊμεςη εύρεςη τησ πληροφορύασ από τον οποιοδόποτε 

χρόςτη. 

Βαςικϊ παραδεύγματα αυτών των προτύπων αποτελούν οι οδηγύεσ 

προςβαςιμότητασ για το περιεχόμενο ςτον παγκόςμιο ιςτό [24] τησ διεθνούσ 

κοινοπραξύασ του W3C καθώσ και το Section 508 [25]. Παρϊ την ύπαρξη, όμωσ, 

αυτών των προτύπων για την ηλεκτρονικό προςβαςιμότητα εδώ και αρκετϊ 

χρόνια, τισ περιςςότερεσ φορϋσ οι καταςκευαςτϋσ δικτυακών τόπων τα αγνοούν 

ό/και τα παραβλϋπουν, με ςυνϋπεια τον περιοριςμό τησ πρόςβαςησ των 

χρηςτών ΑμεΑ ςτην πλοόγηςη, ςτην πληροφορύα και τισ υπηρεςύεσ που περιϋχει  

ο δικτυακόσ τόποσ. Η ϋλλειψη κατϊλληλησ δομόσ και ορθϊ προςδιοριςμϋνων 

ςημεύων πλοόγηςησ δυςκολεύει την πρόςβαςη ςτην πληροφορύα. ε αυτό την 

περύπτωςη, η χρόςη εναλλακτικών μεθόδων αλληλεπύδραςησ και βοηθημϊτων 

υποςτηρικτικόσ τεχνολογύασ εύναι ςυνόθωσ ανεπιτυχόσ.  

Επιπλϋον, οι ιςτοςελύδεσ με πλαύςια (frames), οι εικόνεσ με κύνηςη (animated 

images) καθώσ και οι εικόνεσ που δεν ςυνοδεύονται από ςχετικϋσ επεξηγόςεισ 

ςε μορφό κειμϋνου (alternative text), εύναι παρϊγοντεσ που επιδρούν αρνητικϊ 

ςτην ςυνολικό προςβαςιμότητα ενόσ δικτυακού τόπου. Αξύζει να ςημειωθεύ ότι 

αρκετού δικτυακού τόποι για την εξυπηρϋτηςη και χρηςτών ΑμεΑ προςφϋρουν 

εκδόςεισ οι οπούεσ περιϋχουν μόνο κεύμενο (text only version), χωρύσ όμωσ 
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ταυτόχρονα να υποςτηρύζουν εναλλακτικϋσ τεχνικϋσ αλληλεπύδραςησ, με 

αποτϋλεςμα η χρόςη κειμϋνου από μόνη τησ να μην παρϋχει καμύα διευκόλυνςη 

ςε χρόςτεσ ΑμεΑ. Παραδεύγματα εναλλακτικών τεχνικών αλληλεπύδραςησ εύναι 

η χρόςη λογιςμικού ςύνθεςησ φωνόσ και τα πληκτρολόγια ανϊγλυφησ γραφόσ 

(Braille) για τουσ τυφλούσ χρόςτεσ, καθώσ και η τεχνικό τησ ςϊρωςησ 

(scanning) [26] για τη διευκόλυνςη ατόμων με κινητικό αναπηρύα. 

Σϋλοσ, ςυχνό φαινόμενο αποτελεύ η εμφϊνιςη ςτο περιεχόμενο ενόσ δικτυακού 

τόπου εξειδικευμϋνων τεχνικών όρων, οι οπούοι δεν εύναι εύκολο να 

κατανοηθούν και να ερμηνευτούν από ϊτομα χωρύσ ειδικϋσ γνώςεισ ό ϊτομα με 

περιοριςμϋνη νοητικό ικανότητα. τισ περιπτώςεισ αυτϋσ, για την ιςότιμη 

πρόςβαςη των ΑμεΑ, αποτελεύ αςφαλιςτικό δικλύδα η χρόςη μύασ εναλλακτικόσ, 

περιςςότερο κατανοητόσ, ορολογύασ, η διαθεςιμότητα λεξικού όρων, καθώσ και 

η δημιουργύα εναλλακτικών διϊλογων. 

2.3 Τεχνικϋσ δημιουργύασ διαδικτυακού περιεχομϋνου 

2.3.1 Οι οδηγύεσ W3C WCAG 

Οι οδηγύεσ για την προςβαςιμότητα του περιεχομϋνου του παγκόςμιου ιςτού 

(Web Content Accessibility Guidelines - WCAG) εύναι μϋροσ μιασ ςειρϊσ οδηγιών 

προςβαςιμότητασ που εκδύδονται από την Πρωτοβουλύα για την 

Προςβαςιμότητα του Ιςτού (Web Accessibility Initiative- WAI) και 

απευθύνονται ςε καταςκευαςτϋσ διαδικτυακού περιεχομϋνου. Βαςικόσ ςτόχοσ 

τουσ εύναι να προωθόςουν την προςβαςιμότητα, ανεξϊρτητα από τισ ιδιαύτερεσ 

ικανότητεσ του χρόςτη (π.χ., ςωματικό αναπηρύα), τον πρϊκτορα που 

χρηςιμοποιεύ για την πλοόγηςη (π.χ., φυλλομετρητό, φωνητικό φυλλομετρητό, 

κινητό τηλϋφωνο, προςωπικό υπολογιςτό αυτοκινότου) ό τουσ περιοριςμούσ 

υπό τουσ οπούουσ εργϊζεται (π.χ., θορυβώδεσ περιβϊλλον, υποφωτιςμϋνουσ ό 

υπερφωτιςμϋνουσ χώρουσ, περιβϊλλον εργαςύασ που απαιτεύ ελεύθερα χϋρια). Η 

εφαρμογό αυτών των οδηγιών βοηθϊει ςημαντικϊ ςτην εύκολη εύρεςη 

πληροφορύασ ςτον ιςτό, χωρύσ να αποθαρρύνουν τουσ καταςκευαςτϋσ 

περιεχομϋνου από το να χρηςιμοποιούν περιεχόμενο (π.χ., εικόνεσ, βύντεο), αλλϊ 

δύνουν ςαφεύσ οδηγύεσ ώςτε το περιεχόμενο αυτό να εύναι προςβϊςιμο ςε ϋνα 

ευρύ κοινό. 
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Για την αποφυγό καταςτϊςεων αποκλειςμού ομϊδων πληθυςμού, όπωσ εύναι τα 

ϊτομα με αναπηρύεσ ό οι ξενόγλωςςοι χρόςτεσ, θα πρϋπει το περιεχόμενο ενόσ 

δικτυακού τόπου να εύναι πλόρωσ προςβϊςιμο με ιςότιμο τρόπο από όλουσ του 

χρόςτεσ και να δαπανηθεύ επιπλϋον χρόνοσ ώςτε να επιτευχθεύ ςυμμόρφωςη με 

τισ οδηγύεσ προςβαςιμότητασ.  

Σο ςύνολο κανόνων προςβαςιμότητασ WCAG 1.0 αποτελεύται από 14 οδηγύεσ, 

κϊθε μύα από τισ οπούεσ εμπεριϋχει ςημεύα ελϋγχου (checkpoints). ε κϊθε 

ςημεύο ελϋγχου αντιςτοιχεύ ϋνασ δεύκτησ προτεραιότητασ από ϋνα μϋχρι τρύα. 

ύμφωνα με τουσ δεύκτεσ αυτούσ, ορύζονται και τα επύπεδα προςβαςιμότητασ 

του περιεχομϋνου ςτο διαδύκτυο τα οπούα εύναι WAI-A, WAI-AA και WAI-AAA 

ανϊλογα με το βαθμό ςυμμόρφωςόσ με τα ςημεύα ελϋγχου. Έτςι, αν μια 

ιςτοςελύδα ικανοποιεύ τισ ςυνθόκεσ που ορύζει το πρώτο επύπεδο των οδηγιών 

προςβαςιμότητασ, τότε χαρακτηρύζεται ωσ WAI-A. Αντύςτοιχα, αν 

ςυμμορφώνεται με τα δύο πρώτα επύπεδα, χαρακτηρύζεται ωσ WAI-AA ενώ αν 

ικανοποιεύ τισ οδηγύεσ και των τριών επιπϋδων, ωσ WAI-AAA. 

Πρακτικϊ, η ςυμμόρφωςη ενόσ δικτυακού τόπου με τισ οδηγύεσ 

προςβαςιμότητασ WCAG ςε επύπεδο AAA, ςημαύνει ότι όλεσ οι ςελύδεσ του 

ςυγκεκριμϋνου δικτυακού τόπου εύναι ςε θϋςη να ικανοποιόςουν τισ ανϊγκεσ 

οποιαςδόποτε ομϊδασ χρηςτών και ωσ εκ τούτου χρειϊζεται ςωςτό και 

προςεκτικό ςχεδιαςμό. Η ςυμμόρφωςη ςτο υψηλότερο επύπεδο 

προςβαςιμότητασ, δηλαδό WAI-AAA, εύναι και ο ςτόχοσ τησ παρούςασ εργαςύασ 

ωσ προσ τα εργαλεύα που προτεύνονται αλλϊ και ωσ προσ το παραγόμενο, από τα 

εργαλεύα αυτϊ, περιεχόμενο.  

2.3.1.1 Οι οδηγύεσ W3C WCAG 2.0 

Πρόςφατα, το W3C ανακούνωςε τη δημοςύευςη του προτύπου Web Content 

Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 [27] ωσ τελικό μορφό πρόταςησ. Η νϋα 

ϋκδοςη καθορύζει μια λογικό ιεραρχύα των οδηγιών προςβαςιμότητασ, τα 

λεγόμενα επύπεδα καθοδόγηςησ, και εύναι βαςιςμϋνη ςε τϋςςερισ αρχϋσ που 

εύναι απαραύτητεσ, προκειμϋνου να εξαςφαλιςτεύ η δυνατότητα από τον 

οποιονδόποτε να ϋχει πρόςβαςη και να μπορεύ να χρηςιμοποιόςει το 
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διαδικτυακό περιεχόμενο. Οι τϋςςερισ αυτϋσ αρχϋσ που θα πρϋπει να διϋπουν 

ϋναν ιςτοχώρο εύναι: 

1. Αντιληπτόσ 

2. Λειτουργικόσ 

3. Κατανοητόσ 

4. Ανθεκτικόσ 

Οι αρχϋσ αυτϋσ εύναι οι τϋςςερισ πυλώνεσ τησ προςβαςιμότητασ ςτον παγκόςμιο 

ιςτό και περιγρϊφουν ςε υψηλό επύπεδο το τι μπορεύ να γύνει για να βοηθηθούν 

χρόςτεσ με ποικύλεσ ανϊγκεσ να ϋχουν πρόςβαςη με επιτυχύα το περιεχόμενό 

του. Επιπλϋον, ςτισ νϋεσ οδηγύεσ υπϊρχουν δώδεκα κατευθυντόριεσ γραμμϋσ, 

που αποτελούν βαςικούσ ςτόχουσ κϊθε δημιουργού διαδικτυακού 

περιεχομϋνου, προκειμϋνου να το αποτϋλεςμα που παρϊγει να εύναι πλόρωσ 

προςβϊςιμο. 

Σϋλοσ, για κϊθε κατευθυντόρια γραμμό, παρϋχονται κϊποια κριτόρια επιτυχύασ, 

με τα οπούα μπορούν να ελεγχθούν οι ιςτοςελύδεσ και να αξιολογηθεύ η 

προςβαςιμότητϊ τουσ ωσ αληθόσ ό ψευδόσ. Σα κριτόρια αυτϊ χωρύζονται 

περαιτϋρω ςε τρύα επύπεδα ςυμμόρφωςησ, όπωσ και ςτην πρώτη ϋκδοςη του 

προτύπου: 

 Επύπεδο Α (χαμηλότερο επύπεδο ςυμμόρφωςησ) 

 Επύπεδο ΑΑ (μεςαύο επύπεδο ςυμμόρφωςησ) 

 Επύπεδο AAA (υψηλότερο επύπεδο ςυμμόρφωςησ) 

την Εικόνα 2-1 ςυνοψύζονται και απεικονύζονται οι αρχϋσ που διϋπουν τισ εν 

λόγω οδηγύεσ, οι κατευθυντόριεσ γραμμϋσ και τα κριτόρια επιτυχύασ για τα τρύα 

επύπεδα. 
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Εικόνα 2-1: Αρχϋσ, κατευθυντόριεσ γραμμϋσ και κριτόρια επιτυχύασ του προτύπου WCAG 2.0 

Οι οδηγύεσ WCAG 2.0 προςφϋρουν περιςςότερα πλεονεκτόματα ςε ςχϋςη με τον 

προκϊτοχό του, WCAG 1.0, καθώσ εύναι ευκολότερο και ςαφϋςτερο ςτη χρόςη 

και ςτην εφαρμογό, περιϋχει ςυγκεκριμϋνα κριτόρια επιτυχύασ και μπορεύ να 

εφαρμοςτεύ ςε όλεσ τισ τεχνολογύεσ του διαδικτύου -όχι μόνο των τεχνολογιών 

του W3C, όπωσ ςτο WCAG 1.0. Από την ϊλλη, γύνεται εύκολα αντιληπτό ότι 

επιβαρύνει με επιπλϋον φόρτο εργαςύασ τη διαδικαςύα τησ καταςκευόσ και τησ 

αξιολόγηςησ ενόσ διαδικτυακού τόπου. 

2.3.2 Συςτόματα διαχεύριςησ περιεχομϋνου 

Σα ςυςτόματα διαχεύριςησ περιεχομϋνου ϋχουν εξελιχθεύ την τελευταύα δεκαετύα 

ςε ςυςτόματα καταςκευόσ ιςτοςελύδων και ολοκληρωμϋνων διαδικτυακών 

εφαρμογών. Η διαχεύριςη περιεχομϋνου θα ςυνεχύςει να βρύςκεται ςτο 

προςκόνιο, δεδομϋνου ότι αντιπροςωπεύει μια λογικό προςϋγγιςη για την 

ανϊπτυξη και την αρχειοθϋτηςη του περιεχομϋνου ςε μια ποικιλύα χρηςτών. 

Εύναι ςημαντικό, λοιπόν, τα ςυςτόματα αυτϊ να λαμβϊνουν υπόψη τισ ανϊγκεσ 

των χρηςτών με αναπηρύα, όχι μόνο ςτη χρόςη τουσ αλλϊ και ςτο περιεχόμενο 

που παρϊγουν, το οπούο θα πρϋπει να εύναι προςβϊςιμο.  
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Παρϊ την ταχύτατη διϊδοςό τουσ όμωσ, τα διαθϋςιμα ςυςτόματα διαχεύριςησ 

περιεχομϋνου, παρϋχουν ελϊχιςτεσ ϋωσ μηδαμινϋσ δυνατότητεσ προςθόκησ 

χαρακτηριςτικών προςβαςιμότητασ ςτισ παραγόμενεσ ςελύδεσ. την 

πλειοψηφύα τουσ επικεντρώνονται ςε θϋματα παρουςύαςησ και διευκόλυνςησ 

του χρόςτη ςτην ειςαγωγό περιεχομϋνου, χωρύσ να δύνεται βϊροσ ςτην 

παρουςύαςη των ςτοιχεύων τησ ςελύδασ με προςβϊςιμο τρόπο. 

Μερικϊ από τα δημοφιλϋςτερα ςυςτόματα διαχεύριςησ περιεχομϋνου εύναι τα 

Joomla, Wordpress, Drupal και aTutor. Παρακϊτω, περιγρϊφεται πώσ τα 

εργαλεύα αυτϊ αντιμετωπύζουν το ζότημα τησ προςβαςιμότητασ του 

παγκόςμιου ιςτού. 

2.3.2.1 Joomla 

Σο Joomla [28] εύναι ϋνα δημοφιλϋσ ςύςτημα διαχεύριςησ περιεχομϋνου για τη 

δημοςύευςη περιεχομϋνου ςτον παγκόςμιο ιςτό. Εύναι μια πλατφόρμα 

βαςιςμϋνη ςτο μοντϋλο Model-View-Controller (MVC), και αναπτύχθηκε ςε 

γλώςςα PHP. Αποθηκεύει τα δεδομϋνα ςε μύα βϊςη MySQL και περιλαμβϊνει 

χαρακτηριςτικϊ όπωσ η προςωρινό μνόμη των ςελύδων, τροφοδοςύεσ RSS, 

εκτυπώςιμεσ εκδόςεισ των ςελύδων, ιςτολόγια, δημοςκοπόςεισ, αναζότηςη, 

καθώσ και υποςτόριξη για πολυγλωςςύα. 

Η δόλωςη προςβαςιμότητασ του Joomla [29] αναφϋρει ότι το εμπρόςθιο τμόμα 

του (front-end), από την ϋκδοςη 1,5 και ϋπειτα, ςυμμορφώνεται με τισ διεθνεύσ 

οδηγύεσ προςβαςιμότητασ. Επύςησ, περιγρϊφει τη διαδικαςύα, προκειμϋνου να 

καταςτεύ το περιβϊλλον διαχεύριςόσ του (back-end) προςβϊςιμο, η οπούα 

πρόκειται να υιοθετηθεύ με την κυκλοφορύα τησ ϋκδοςησ 2.0. 

Ωςτόςο, καθώσ τα θϋματα εμφϊνιςησ προϋρχονται από ϊλλουσ χρόςτεσ, υπϊρχει 

η πιθανότητα να μειώνεται το επύπεδο προςβαςιμότητασ του παραγόμενου 

ιςτοχώρου, χωρύσ να υπϊρχουν οι κατϊλληλεσ αςφαλιςτικϋσ δικλύδεσ από την 

πλευρϊ του εργαλεύου να αποφευχθεύ μια τϋτοια περύπτωςη. 

2.3.2.2 Wordpress 

Σο WordPress [30] εύναι ϋνα ςύςτημα διαχεύριςησ περιεχομϋνου ανοιχτού 

κώδικα και χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ ωσ εφαρμογό ιςτολογύου. Εύναι βαςιςμϋνο 
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ςτισ τεχνολογύεσ PHP και MySQL, και ϋχει αρκετϋσ δυνατότητεσ, όπωσ ςύςτημα 

πρόςθετων χαρακτηριςτικών και ςύςτημα θεμϊτων εμφϊνιςησ. 

Σο WordPress αναφϋρει ςτη δόλωςη προςβαςιμότητασ [31] ότι 

ςυμμορφώνεται με τα πρότυπα χωρύσ κϊποια επιπλϋον εργαςύα από τον χρόςτη. 

Επύςησ, παρϋχει οδηγύεσ και μεθόδουσ ςτουσ δημιουργούσ θεμϊτων προκειμϋνου 

τα παραγόμενα θϋματα να εύναι προςβϊςιμα, καλύπτοντασ ζητόματα όπωσ τα 

εναλλακτικϊ κεύμενα, η χρόςη χρωμϊτων, η ανεξαρτηςύα ςυςκευών και 

εργαλεύων πλοόγηςησ, κ.α. Ωςτόςο, όπωσ και ςτην περύπτωςη του Joomla, δεν 

υπϊρχουν αυςτηρϋσ διαδικαςύεσ που επιβλϋπουν την παραγωγό ιςτολογύων, και 

υπϊρχει πϊντα ο κύνδυνοσ το τελικό αποτϋλεςμα να εύναι μη προςβϊςιμο. 

2.3.2.3 Drupal 

Σο Drupal [32] εύναι μια δωρεϊν και ανοικτού κώδικα πλατφόρμα διαχεύριςησ 

περιεχομϋνου, υλοποιημϋνη ςε PHP. Κατϋχει περύπου το 1% του ςυνόλου των 

ιςτοχώρων ςε όλο τον διαδικτυακό κόςμο και εξυπηρετεύ διαφόρων ειδών 

ιςτοςελύδεσ, όπωσ προςωπικϋσ ςελύδεσ, ιςτολόγια, ςελύδεσ επιχειρόςεων, κ.α. 

Περιϋχει βαςικϊ ςτοιχεύα, που εύναι κοινϊ ςτα περιςςότερα ςυςτόματα 

διαχεύριςησ, όπωσ εγγραφό χρηςτών, διαχεύριςη ρόλων και αδειών, μενού, 

τροφοδοςύεσ RSS, προςαρμογό διϊταξησ τησ ςελύδασ, κ.α. Επύςησ, μπορούν να 

προςτεθούν νϋα χαρακτηριςτικϊ, επεκτεύνοντασ τισ δυνατότητεσ του πυρόνα 

του Drupal. 

Επύςημα, δεν υπϊρχει κϊποια δόλωςη προςβαςιμότητασ από την ομϊδα 

ανϊπτυξησ του Drupal, όμωσ υπϊρχει μια ομϊδα προςβαςιμότητασ [33], η οπούα 

παρϋχει ϊρθρα και χώρουσ ςυζητόςεων με θϋματα ςχετικϊ με την 

προςβαςιμότητα. Προφανώσ, όπωσ και ςτισ προηγούμενεσ περιπτώςεισ 

ςυςτημϊτων διαχεύριςησ, δεν εξαςφαλύζεται η ςυμμόρφωςη με τα πρότυπα και 

υπϊρχει ο κύνδυνοσ μεύωςησ του επιπϋδου προςβαςιμότητασ των ιςτοςελύδων 

που παρϊγονται από το Drupal, καθώσ τα θϋματα παρουςύαςησ αναπτύςςονται 

και δημοςιεύονται από χρόςτεσ. 

2.3.2.4 aTutor 

Σο aTutor [34] εύναι ϋνα ςύςτημα διαχεύριςησ περιεχομϋνου ανοιχτού κώδικα, 

που επικεντρώνεται ςε ζητόματα εκπαύδευςησ και ακαδημαώκόσ ϋρευνασ. Κατϊ 
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την ανϊπτυξό του, ϋχει δοθεύ ιδιαύτερο βϊροσ ςτα χαρακτηριςτικϊ 

προςβαςιμότητασ, ώςτε να εύναι όςο το δυνατόν περιςςότερο κατϊλληλο για 

εκπαιδευτικό χρόςη και εύναι το μοναδικό ςύςτημα που ςυμμορφώνεται 

πλόρωσ με τισ προδιαγραφϋσ προςβαςιμότητασ WCAG του W3C ςε επύπεδο ΑΑ. 

Επύςησ, η ςυμμόρφωςό του με το πρότυπο XHTML 1.0 ϋχει ωσ ςτόχο να 

διαςφαλύςει ότι το aTutor εμφανύζεται με ςυνϋπεια ςε οποιοδόποτε πρόγραμμα 

πλοόγηςησ. 

Οριςμϋνα από τα χαρακτηριςτικϊ προςβαςιμότητασ του ςυςτόματοσ εύναι τα 

εναλλακτικϊ κεύμενα για όλα τα οπτικϊ ςτοιχεύα, καθώσ και η πρόςβαςη με 

πληκτρολόγιο ςε όλα τα ςτοιχεύα τησ εφαρμογόσ, προκειμϋνου ϊτομα με 

προβλόματα όραςησ να ϋχουν τη δυνατότητα να ακούςουν όλα τα ςτοιχεύα τησ 

διεπαφόσ, με τη βοόθεια ενόσ αναγνώςτη οθόνησ. Σα χαρακτηριςτικϊ αυτϊ 

επιτρϋπουν επύςησ ςτο aTutor να προςαρμοςτεύ ςε ϋνα ευρύ φϊςμα 

τεχνολογιών, ςυμπεριλαμβανομϋνων των φορητών ςυςκευών και των κινητών 

τηλεφώνων. 

Σο aTutor περιλαμβϊνει ϋνα εργαλεύου ςυγγραφόσ περιεχομϋνου που ωθεύ τον 

χρόςτη να δημιουργόςει προςβϊςιμο υλικό. Για παρϊδειγμα, ζητϊει από το 

δημιουργό να ειςϊγει εναλλακτικό κεύμενο ςε οπτικϊ ςτοιχεύα. Σο ςυγγραφικό 

εργαλεύο περιλαμβϊνει επύςησ μια υπηρεςύα, όπωσ φαύνεται ςτην Εικόνα 2-2: 

Τπηρεςύα αξιολόγηςησ προςβαςιμότητασ περιεχομϋνου του aTutor, η οπούα 

αξιολογεύ την προςβαςιμότητα του περιεχομϋνου. Σϋλοσ, το ύδιο το εργαλεύο 

εύναι προςβϊςιμο, επιτρϋποντασ ϋτςι ςε ϊτομα με αναπηρύα να δημιουργόςουν 

περιεχόμενο. 

 

Εικόνα 2-2: Υπηρεςύα αξιολόγηςησ προςβαςιμότητασ περιεχομϋνου του aTutor 

2.3.3 Πλατφόρμεσ ανϊπτυξησ διαδικτυακών υπηρεςιών 



Προςβϊςιμεσ υπηρεςύεσ  ςυνεργατικόσ καταςκευόσ προςβϊςιμου περιεχομϋνου για τον Παγκόςμιο Ιςτό 

 

50 Η προςβαςιμότητα του διαδικτύου 

 

Σα τελευταύα χρόνια πλόθοσ εφαρμογών αναπτύχθηκαν για τη δημιουργύα 

ιςτοςελύδων. τισ επόμενεσ ενότητεσ θα μελετηθούν μερικϊ από τα πιο 

ςημαντικϊ, δημοφιλό και επιτυχημϋνα πακϋτα λογιςμικού, το Adobe 

Dreamweaver, το Microsoft FrontPage, το Microsoft Expression Web και το 

Amaya. 

2.3.3.1 Adobe Dreamweaver 

Σο Dreamweaver αναπτύςςεται από την Adobe, πρώην Macromedia, και εύναι 

ϋνα από τα πιο δημοφιλό και ιςχυρϊ προγρϊμματα ανϊπτυξησ διαδικτυακών 

εφαρμογών ςόμερα. Η μεγϊλη διϊδοςό του οφεύλεται μεταξύ ϊλλων ςτα 

παρακϊτω χαρακτηριςτικϊ: 

 τη διεπαφό του «Αυτό που βλϋπεισ εύναι αυτό που λαμβϊνεισ» (What 

You See Is What You Get, WYSIWYG), που επιτρϋπει τη δημιουργύα μιασ 

ιςτοςελύδασ χωρύσ ο δημιουργόσ να εμπλϋκεται με πηγαύο κώδικα. 

 Ο πηγαύοσ κώδικασ (HTML) που παρϊγεται από το εργαλεύο πληςιϊζει ςε 

μεγϊλο βαθμό τισ προδιαγραφϋσ του W3C και κατ’επϋκταςη παρουςιϊζει 

μεγϊλη προςβαςιμότητα και ςυμβατότητα με βοηθητικϋσ τεχνολογύεσ. 

 Οι αλλαγϋσ που γύνονται εύτε χειροκύνητα εύτε μϋςω τησ διεπαφόσ, δεν 

επιφϋρουν αυτόματεσ αλλαγϋσ ςτον πηγαύο κώδικα από το ύδιο το 

εργαλεύο. 

 υνεργϊζεται εύκολα με ϊλλα εργαλεύα δημιουργύασ περιεχομϋνου τησ 

Adobe, ειδικότερα με το Adobe Flash. 

Σο Dreamweaver παρϋχει ςτουσ χρόςτεσ του, κατϊ την ειςαγωγό οριςμϋνων 

ςτοιχεύων ιςτού, πληροφορύεσ ςχετικϊ με την προςβαςιμότητα και 

χαρακτηριςτικϊ που θα πρϋπει να προςτεθούν ώςτε να επιτευχτεύ. Δυςτυχώσ, η 

επιλογό αυτό δεν εύναι επιλεγμϋνη από προεπιλογό ςτο εργαλεύο. 
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Εικόνα 2-3: Επιλογϋσ προςβαςιμότητασ του Adobe Dreamweaver 

Ένα εξύςου ενδιαφϋρον χαρακτηριςτικό του Dreamweaver που ςχετύζεται με 

την προςβαςιμότητα, εύναι η δυνατότητα επικύρωςησ ςύμφωνα με τισ 

προδιαγραφϋσ προςβαςιμότητασ και προβολόσ πληροφοριών ςχετικϊ με την 

προςβαςιμότητα του περιεχομϋνου. 

 

Εικόνα 2-4: Αναφορϊ προςβαςιμότητασ του Dreamweaver 

Τέλος, δύο ταρακηηριζηικά ποσ καθιζηούν ηο Dreamweaver ακόμα πιο θιλικό προς 

ηην προζβαζιμόηηηα, είναι οι αναθορές ζε ζτεηικό σλικό ποσ περιέτει και ποσ έτοσν 

τορηγηθεί από ηην εηαιρία UsableNet [35] και ηο γεγονός όηι οι διάλογοι, ηα μενού 

και ηα σπόλοιπα ζηοιτεία ηης διεπαθής ηοσ είναι προζβάζιμα από αναγνώζηες 

οθόνης. 
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Εικόνα 2-5: Αναφορϋσ του Dreamweaver ςε υλικό προςβαςιμότητασ 

2.3.3.2 Microsoft FrontPage 

Σο FrontPage εύναι ϋνα από τα δημοφιλϋςτερα εργαλεύα ανϊπτυξησ εφαρμογών 

διαδικτύου. Αποτελούςε μϋροσ του Microsoft Office από το 1997 μϋχρι το 2003, 

όταν αντικαταςτϊθηκε από το Microsoft Expression Web. Μερικού από τουσ 

λόγουσ που ϋχουν ςυμβϊλλει ςτην επιτυχύα  του εύναι: 

 Η ςχετικϊ χαμηλό τιμό του ςε ςύγκριςη με ϊλλα εργαλεύα τϋτοιου εύδουσ. 

 Η διεπαφό του (παρόμοια με αυτό του Microsoft Office), εύναι οικεύα ςε 

πολλούσ χρόςτεσ. 

 Διαθϋτει ιςχυρό ορθογρϊφο και ϊλλα εργαλεύα γλωςςικού ελϋγχου. 

 Παρϋχει εύκολη ενςωμϊτωςη με τα υπόλοιπα εργαλεύα τησ ςουύτασ 

Microsoft Office. 

Από την ϊλλη, υπϊρχουν και αρκετϊ ςημεύα ςτα οπούα υςτερεύ: 

 Σο προεπιλεγμϋνο πρότυπο κατϊ την ϋναρξη δημιουργύασ μιασ 

ιςτοςελύδασ δεν εύναι ςυμβατό με τα πρότυπα HTML. 

 Η αλλαγό ςτισ ιδιότητεσ ενόσ ςτοιχεύου ύςωσ λϊβει χώρα ςε αρκετϊ 

βόματα. 
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 Οριςμϋνα βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ προςβαςιμότητασ δε διατύθενται από 

εργαλεύο αλλϊ πρϋπει να προςτεθούν χειροκύνητα. 

Παρϊ τισ ελλεύψεισ αυτϋσ, εύναι δυνατό να δημιουργηθούν προςβϊςιμεσ 

ιςτοςελύδεσ ςτο FrontPage. Οριςμϋνα χαρακτηριςτικϊ προςβαςιμότητασ που 

ϋχουν προςτεθεύ ςε νεότερεσ εκδόςεισ του εύναι: 

 Υποςτόριξη Cascading Style Sheet (CSS): Η υποςτόριξη των CSS ϋχει 

βελτιωθεύ ςε μεγϊλο βαθμό ςε τελευταύεσ εκδόςεισ, δύνοντασ τη 

δυνατότητα τησ δημιουργύασ νϋων CSS και τησ προεπιςκόπηςησ τησ 

ιςτοςελύδασ που περιϋχει το CSS. 

 Βελτιωμϋνη υποςτόριξη XHTML: Σο Frontpage προςφϋρει βελτιωμϋνη, 

αλλϊ ελλιπό, υποςτόριξη για XHTML, ενςωματώνοντασ XHTML ςτοιχεύα, 

όπωσ πεζούσ χαρακτόρεσ ετικετών και χρόςη CSS για τη διϊταξη τησ 

ςελύδασ. 

 Εργαλεύο αξιολόγηςησ προςβαςιμότητασ: Σο FrontPage περιλαμβϊνει 

ϋνα εργαλεύο αξιολόγηςησ προςβαςιμότητασ για την προβολό 

ςφαλμϊτων ό προειδοποιόςεων που προκύπτουν από αςυμφωνύα με τισ 

προδιαγραφϋσ και την παρουςύαςη πιθανών προβλημϊτων 

προςβαςιμότητασ, τα οπούα δε μπορεύ να ανιχνεύςει αυτόματα. 

 

Εικόνα 2-6: Εργαλεύο αξιολόγηςησ προςβαςιμότητασ του Frontpage 
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2.3.3.3 Microsoft Expression Web 

Σο Expression Web εύναι το εργαλεύο που αντικατϋςτηςε το FrontPage ωσ 

εργαλεύο ςχεδιαςμού ιςτοςελύδων τησ Microsoft. Αν και η διεπαφό χρόςτη εύναι 

λύγο διαφορετικό από τουσ προκατόχουσ του, ωςτόςο θα φανεύ αρκετϊ οικεύα 

ςε χρόςτεσ του Microsoft Office. Παρόλο που προςφϋρει ςημαντικϋσ βελτιώςεισ 

όςον αφορϊ τη δημιουργύα εγγρϊφων ςυμβατών με τα πρότυπα, παρουςιϊζει 

δυςκολύα η δημιουργύα προςβϊςιμου περιεχομϋνου. 

Σο ζότημα του κώδικα που δε ςυμφωνεύ με τα πρότυπα και για το οπούο το 

FrontPage ϋχει λϊβει μεγϊλη κριτικό, φαύνεται να αντιμετωπύζεται με το 

Expression Web. Σο προεπιλεγμϋνο πρότυπο κατϊ τη δημιουργύα νϋασ ςελύδα 

εύναι XHTML Strict και κϊνει χρόςη CSS για την παρουςύαςη. Υυςικϊ, αυτό δεν 

εγγυϊται ότι οι ςελύδεσ εύναι πϊντα ςύμφωνεσ με τα πρότυπα, αλλϊ ο κώδικασ 

που παρϊγει εύναι πιο κατανοητόσ και περιςςότερο ςυμβατόσ ςε ςύγκριςη με 

ϊλλα προώόντα τησ Microsoft. 

Σα χαρακτηριςτικϊ προςβαςιμότητασ που διαθϋτει αφορούν, μεταξύ ϊλλων, 

εικόνεσ και εναλλακτικό κεύμενο, πύνακεσ δεδομϋνων, φόρμεσ και ϋνα εργαλεύο 

ελϋγχου προςβαςιμότητασ, το οπούο όμωσ διαθϋτει λύγεσ δυνατότητεσ. 

 

Εικόνα 2-7: Εργαλεύο ελϋγχου προςβαςιμότητασ του Microsoft Expression Web 

2.3.3.4 Amaya 

Σο Amaya εύναι ϋνα εργαλεύο επεξεργαςύασ διαδικτυακού περιεχομϋνου το οπούο 

ενςωματώνει λειτουργύεσ πλοόγηςησ και απομακρυςμϋνησ πρόςβαςησ μϋςα 

από ϋνα κοινό περιβϊλλον εργαςύασ. Εύναι πλόρωσ εναρμονιςμϋνο με τη 
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φιλοςοφύα που θϋλει το διαδύκτυο να αντιμετωπύζεται ςαν ϋνα μϋςο 

ςυνεργατικόσ καταςκευόσ περιεχομϋνου αντύ για μονόπλευρησ δημιουργύασ. 

Η ανϊπτυξη του Amaya ξεκύνηςε το 1996 από το W3C, προκειμϋνου να 

παρουςιαςτούν διϊφορεσ διαδικτυακϋσ τεχνολογύεσ ενςωματωμϋνεσ ςε ϋνα 

πλόρωσ λειτουργικό εργαλεύο. Σο κύνητρο τησ ανϊπτυξησ του Amaya όταν 

δημιουργύα ενόσ πλαιςύου εργαςύασ, που θα ενςωματώνει το μϋγιςτο δυνατό 

πλόθοσ τεχνολογιών του W3C. 

Σο Amaya ξεκύνηςε ωσ ϋνασ επεξεργαςτόσ HTML εγγρϊφων και CSS φύλλων 

διαμόρφωςησ. Ωςτόςο, εξελύχθηκε ώςτε να υποςτηρύζει την XML και ϋνα 

ςημαντικό αριθμό XML εφαρμογών όπωσ την οικογϋνεια XHTML, SVG κ.τ.λ.  

επύςησ, ενςωματώνει και χαρακτηριςτικϊ ςυνεργατικόσ καταςκευόσ 

περιεχομϋνου χρηςιμοποιώντασ μια εφαρμογό που βαςύζεται ςτο Resource 

Description Framework, το XLink και το XPointer [36]. 

2.3.4 Μεθοδολογύεσ καταςκευόσ διαδικτυακών εφαρμογών 

Οι κυριότερεσ μεθοδολογύεσ για την καταςκευό και παροχό προςβϊςιμου υλικού 

εςτιϊζονται ςε δύο ϊξονεσ: 

I. Προςβαςιμότητα κατϊ το ςχεδιαςμό. Η υλοπούηςη προςβϊςιμου 

περιεχομϋνου ωσ αποτϋλεςμα μιασ ςυςτηματικόσ μελϋτησ και 

προςϋγγιςησ ώςτε να τηρούνται οι αρχϋσ προςβαςιμότητασ. 

II. Φύλτρα και εργαλεύα μεταςχηματιςμού. Η χρόςη εργαλεύων, τα οπούα 

μπορούν να εγκαταςταθούν πϊνω ςτισ εφαρμογϋσ διαδικτύου, ώςτε να 

παρϋχουν προςβϊςιμεσ εκδόςεισ των ιςτοςελύδων. 

2.3.4.1 Προςβαςιμότητα κατϊ το ςχεδιαςμό 

Η προςϋγγιςη αυτό (Εικόνα 2-8: Βόματα προςϋγγιςησ "Προςβαςιμότητα κατϊ 

το ςχεδιαςμό") περιλαμβϊνει κυρύωσ τα ακόλουθα βόματα: 

 Καταςκευό ενόσ διαδικτυακού προτύπου διεπαφόσ που εύναι ςυμβατό με 

τισ ιςχύουςεσ οδηγύεσ προςβαςιμότητασ για το περιεχόμενο ιςτοςελύδων. 

 Επικύρωςη τησ παραγόμενησ προςβαςιμότητασ μϋςω τησ χρόςησ 

εργαλεύων αξιολόγηςησ [37] ό μϋςω εγχειριδύων αξιολόγηςησ που ϋχουν 

ςυνταχθεύ από εμπειρογνώμονεσ. 
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 Δοκιμϋσ χρηςτών με διϊφορεσ βοηθητικϋσ τεχνολογύεσ, ώςτε να 

διαπιςτωθεύ αν το τελικό προώόν μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ από το 

ευρύτερο δυνατό φϊςμα χρηςτών. ε γενικϋσ γραμμϋσ, κατϊ τη 

διαδικαςύα ανϊπτυξησ κϊθε διαδικτυακού εργαλεύου που προορύζεται για 

χρόςη από ϊτομα με αναπηρύα, πρϋπει να ςυμμετϋχουν χρόςτεσ που 

ϋχουν διϊφορεσ μορφϋσ αναπηρύασ. 

 

Εικόνα 2-8: Βόματα προςϋγγιςησ "Προςβαςιμότητα κατϊ το ςχεδιαςμό" 

Η προςβαςιμότητα ςτον παγκόςμιο ιςτό εξακολουθεύ να αποτελεύ πολύπλοκο 

θϋμα για τουσ περιςςότερεσ ςχεδιαςτϋσ και καταςκευαςτϋσ δικτυακών τόπων, 

καθώσ απαιτεύ ςημαντικό προςπϊθεια, ςωςτό προγραμματιςμό και καλϊ 

εκπαιδευμϋνο προςωπικό. Παρόλο που εύναι δυνατό η επαναχρηςιμοπούηςη των 

ύδιων τεχνικών λύςεων για την παραγωγό προςβϊςιμων ςελύδων, ο ςχεδιαςμόσ 

τουσ εύναι μια χρονοβόρα διαδικαςύα, ιδύωσ κατϊ το διϊςτημα εκπαύδευςησ τησ 

ομϊδασ ανϊπτυξησ. 

2.3.4.2 Φύλτρα και εργαλεύα μεταςχηματιςμού 

Σα φύλτρα και τα εργαλεύα μεταςχηματιςμού επιτρϋπουν ςτουσ χρόςτεσ του 

διαδικτύου να ϋχουν πρόςβαςη ςε ςελύδεσ μϋςω μιασ υπηρεςύασ 

διαμεςολϊβηςησ, που προςαρμόζει τισ ςελύδεσ ανϊλογα με τισ ανϊγκεσ των 
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χρηςτών. Ένα τϋτοιο παρϊδειγμα εύναι το εργαλεύο WebFACE, που επιτρϋπει το 

δυναμικό μεταςχηματιςμό των ιςτοςελύδων και αυτόματα ενςωματώνει 

βελτιωμϋνη προςβαςιμότητα ςτισ υπϊρχουςεσ ιςτοςελύδεσ. 

Ένα ιδιαύτερο πλεονϋκτημα τησ προςϋγγιςησ αυτόσ εύναι η επεκταςιμότητα και 

επαναχρηςιμοπούηςη των εργαλεύων. Ένασ δεύτεροσ και πιο ςημαντικόσ λόγοσ 

για την επιλογό αυτόσ τησ προςϋγγιςησ εύναι ότι ο ϋλεγχοσ των 

χαρακτηριςτικών προςβαςιμότητασ χορηγεύται απευθεύασ ςτο τελικό χρόςτη, 

ϊρα επιτρϋπει ςε διαφορετικούσ χρόςτεσ να προςδιορύςουν με ακρύβεια τισ 

προτιμόςεισ τουσ, ςύμφωνα με τισ ατομικϋσ τουσ ανϊγκεσ. Μπορούν όμωσ οι 

παροχεύσ υπηρεςιών διαδικτύου να χρηςιμοποιούν τϋτοια εργαλεύα με 

αποτελεςματικό τρόπο; 

Καταρχόν, θα πρϋπει να ξεκαθαριςτεύ ότι ϋνα τϋτοιο εργαλεύο δεν εύναι πϊντα ςε 

θϋςη να μετατρϋψει αυτόματα κϊθε ιςτοςελύδα ςε μια προςβϊςιμη ϋκδοςη, 

καθώσ θα μπορούςε, για παρϊδειγμα, η ςελύδα να μην εύναι ϋγκυρη. Αυτό 

ςημαύνει ότι απαιτεύται ϋνα ςημαντικό ποςό ανθρώπινησ προςπϊθειασ ώςτε να 

ολοκληρωθεύ η αναθεώρηςη του πηγαύου κώδικα των ιςτοςελύδων. Κατϊ τη 

διαδικαςύα αυτό, δε μεταβϊλλεται απαραύτητα η υπϊρχουςα εμφϊνιςη, αλλϊ 

γύνονται οι κατϊλληλεσ προςαρμογϋσ και προςθόκεσ ώςτε το τελικό 

αποτϋλεςμα να ςυμμορφώνεται με τα διεθνό πρότυπα για διαδικτυακϋσ 

εφαρμογϋσ (όπωσ για παρϊδειγμα του W3C για την XHTML και το CSS), καθώσ 

και να ενςωματωθούν οριςμϋνα βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ προςβϊςιμησ 

ςχεδύαςησ (για παρϊδειγμα, η προςθόκη εναλλακτικού κειμϋνου για όλεσ τισ 

εικόνεσ). ε κϊθε περύπτωςη, οι αλλαγϋσ αυτϋσ εύναι πολύ ευκολότερο να 

εφαρμοςτούν, ςε ςχϋςη με την εργαςύα που απαιτεύ η παραγωγό προςβϊςιμων 

ιςτοςελύδων από ςχεδιαςμό. Σϋλοσ, από τη ςτιγμό που γύνονται οι προςαρμογϋσ 

αυτϋσ, θα πρϋπει να εγκαταςταθεύ ςτον εξυπηρετητό και να ρυθμιςτεύ το 

κατϊλληλο λογιςμικό που θα επιτρϋψει το δυναμικό μεταςχηματιςμό των 

ιςτοςελύδων. 

Θα πρϋπει να ςημειωθεύ ότι τα εργαλεύα αυτϊ ϋχουν τη δυνατότητα να 

βοηθόςουν προγραμματιςτϋσ χωρύσ ιδιαύτερο γνωςτικό υπόβαθρο ςχετικϊ με 
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την προςβαςιμότητα και μπορούν να εξοικονομόςουν χρόνο ςχεδύαςησ και 

ανϊπτυξησ. 

2.4 Καταςκευό προςβϊςιμου περιεχομϋνου από ΑμεΑ 

Αν και ςτα πρώτα ςτϊδια τησ ανϊπτυξησ του παγκόςμιου ιςτού, οι ςχεδιαςτϋσ 

ιςτοςελύδων καταςκεύαζαν μια εναλλακτικό μορφό τουσ, αποτελούμενη μόνο 

από κεύμενο, για να μπορούν να προςπελαςτούν, καθώσ οι βαςικό τουσ 

καταςκευό όταν αρκετϊ δυςπρόςιτη, αυτό η τακτικό θεωρεύται πλϋον 

εςφαλμϋνη και πολλού καταςκευαςτϋσ ανταποκρύνονται ςτισ ανϊγκεσ των 

χρηςτών με αναπηρύεσ με το ςχεδιαςμό ευϋλικτων ιςτοχώρων, που βαςύζονται 

ςτισ διεθνεύσ οδηγύεσ προςβαςιμότητασ. Αυτού οι ςυγγραφεύσ ϋχουν πλϋον 

ανϊγκη από μια γενιϊ εργαλεύων και υπηρεςιών που θα τουσ δώςουν τα εφόδια 

για τη μαζικό παραγωγό προςβϊςιμου περιεχομϋνου. 

Ιδιαύτερα ςημαντικό, κατϊ τη διαδικαςύα καταςκευόσ εργαλεύων ςυγγραφόσ 

περιεχομϋνου για τον παγκόςμιο ιςτό, εύναι να εξαςφαλιςτεύ ότι μπορούν να 

χρηςιμοποιηθούν από το μεγαλύτερο δυνατό φϊςμα χρηςτών, 

ςυμπεριλαμβανομϋνων των ατόμων με αναπηρύα, καθώσ το διαδύκτυο αποτελεύ 

κύριο και αναπόςπαςτο μϋςο ϋκφραςησ για τα ϊτομα αυτϊ. Επιπλϋον, η 

παραγωγό τϋτοιου εύδουσ εργαλεύων που βοηθούν ςτην ανϊπτυξη καθολικϊ 

προςβϊςιμων ςελύδων για το διαδύκτυο, μπορούν να ςυμβϊλλουν ςτην 

βελτύωςη των αποτελεςμϊτων που δεύχνουν πολύ χαμηλό ςυμμόρφωςη τησ 

προςβαςιμότητασ για την πλειοψηφύα των ιςτοχώρων. 

2.4.1 Οι οδηγύεσ W3C ATAG 

Η πρωτοβουλύα Web Accessibility Initiative (WAI) [38] και οι οδηγύεσ τησ, όπωσ 

οι κατευθυντόριεσ γραμμϋσ για την προςβαςιμότητα των εργαλεύων Authoring 

Tool Accessibility Guidelines (ATAG) 2.0 [39], οι οδηγύεσ προςβαςιμότητασ User 

Agent Accessibility Guidelines (UAAG) 2.0 [40] και οι οδηγύεσ για την 

προςβαςιμότητα ςτο περιεχόμενο Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 

2.0 [41], θεωρούνται, ιδύωσ ςτην περύπτωςη του WCAG, αξιόπιςτοι κανόνεσ, 

ςτουσ οπούουσ μπορεύ να αναφϋρεται η νομοθεςύα.  

Οι οδηγύεσ ATAG ςυντϊχθηκαν από την κοινοπραξύα του W3C για να βοηθόςουν 

προγραμματιςτϋσ με καταςκευαςτικϊ εργαλεύα που παρϊγουν προςβϊςιμο 
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περιεχόμενο για τον παγκόςμιο ιςτό, καθώσ και προςβϊςιμεσ διεπαφϋσ χρόςτη 

για τα εργαλεύα αυτϊ. Σα ATAG καλύπτουν τα εργαλεύα που βοηθούν τουσ 

ςυγγραφεύσ για τη δημιουργύα και την οργϊνωςη ςυγκεκριμϋνων τύπων 

περιεχομϋνου, όπου ο ςυντϊκτησ δεν ϋχει τον ϋλεγχο τησ υλοπούηςησ ωσ προσ το 

κομμϊτι του πηγαύου κώδικα. Περιϋχουν λεπτομερεύσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με 

τισ απαιτόςεισ τησ προςβαςιμότητασ των εργαλεύων και ϋνα ςύνολο 

μεθοδολογιών που παρϋχουν αντικειμενικϊ κριτόρια για εκτεταμϋνεσ δοκιμϋσ. 

Σϋλοσ η ςυμμόρφωςη ενόσ εργαλεύου με τισ οδηγύεσ ATAG εμπεριϋχει και την 

προώπόθεςη ότι εύναι ςε θϋςη να παρϊγει προςβϊςιμο περιεχόμενο για το 

διαδύκτυο. 

Τπϊρχουν επτϊ οδηγύεσ για τη δημιουργύα προςβϊςιμων εργαλεύων, οι οπούεσ 

εξετϊζονται παρακϊτω. 

 Υποςτόριξη πρακτικών προςβϊςιμησ ςυγγραφόσ: Η πρώτη 

κατευθυντόρια γραμμό επιςημαύνει ότι οι δημιουργού θα πρϋπει να εύναι 

ςε θϋςη να χρηςιμοποιόςουν τισ δυνατότητεσ προςβαςιμότητασ των 

γλωςςών που υποςτηρύζονται από το εργαλεύο και καθορύζει τισ 

απαιτόςεισ για την παροχό καταςκευαςτικών προτύπων που 

ςυμμορφώνονται με το WCAG. Δεδομϋνου του μεγϊλου αριθμού των 

εγγρϊφων που μπορούν να εξυπηρετηθούν ταυτόχρονα από ύδια 

πρότυπα, εύναι λογικό ότι τα ύδια τα καταςκευαςτικϊ πρότυπα θα πρϋπει 

να εύναι προςβϊςιμα.  

 Παραγωγό ϋγκυρου κώδικα μεταγλώςςασ: Εύναι ζωτικόσ ςημαςύασ 

για την προςβαςιμότητα η παραγωγό ϋγκυρου κώδικα μεταγλώςςασ 

κατϊ τη δημιουργύα περιεχομϋνου. Δεδομϋνου ότι ϋνα ευρύ φϊςμα 

βοηθητικών τεχνολογιών χρηςιμοποιούν το περιεχόμενο αυτό, εύναι 

αυτονόητα τα οφϋλη που προςφϋρονται για την κατανόηςη τησ 

ςημαςιολογύασ που παρϋχεται από γλώςςεσ όπωσ η HTML. Επύςησ το 

ϋγκυρο περιεχόμενο διευκολύνει τη ςυμβατότητα μεταξύ διαφορετικών 

πλατφόρμων και φυλλομετρητών, δεδομϋνου ότι τα περιςςότερα 

ςύγχρονα προγρϊμματα πλοόγηςησ ακολουθούν ύδιεσ οδηγύεσ. 

 Υποςτόριξη δημιουργύασ προςβϊςιμου περιεχομϋνου: Σα εργαλεύα 

μπορούν να διαδραματύςουν ςημαντικό ρόλο όχι μόνο παραμϋνοντασ ϋξω 
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από το δρόμο των δημιουργών προςβϊςιμου περιεχομϋνου, αλλϊ και 

απλουςτεύονται τη διαδικαςύασ δημιουργύα του περιεχομϋνου αυτού. Για 

παρϊδειγμα, όταν γύνεται χρόςη πολυμϋςων, όπωσ εικόνεσ και βύντεο, τα 

εργαλεύα θα πρϋπει να καθοδηγούν τουσ δημιουργούσ ςτην ειςαγωγό 

εναλλακτικού περιεχόμενου. Ωςτόςο, εϊν το εναλλακτικό υλικό δεν 

υπϊρχει, ςε καμύα περύπτωςη δεν θα πρϋπει να καταςκευϊζεται από το 

ύδιο το εργαλεύο. Επύςησ, τα ςυγγραφικϊ εργαλεύα θα πρϋπει να 

φροντύζουν για τη διατόρηςη τησ δομόσ ενόσ εγγρϊφου χωριςτϊ από την 

παρουςύαςό τησ. Αυτό ςημαύνει ότι η αποθόκευςη του περιεχομϋνου δε 

θα πρϋπει να διατηρεύ πληροφορύεσ ςχετικϊ με την εμφϊνιςό του. 

 Πρόβλεψη ελϋγχου και διόρθωςησ μη προςβϊςιμου  περιεχόμενου: 

Ακόμη και αν το εργαλεύο παρϋχει προςβϊςιμο περιεχόμενο από 

προεπιλογό, τα χαρακτηριςτικϊ πρόςβαςησ μπορούν να επηρεαςτούν 

από την κακό ποιότητα περιεχομϋνου που ςυγγρϊφεται. Για την επύλυςη 

αυτού του προβλόματοσ, τα εργαλεύα καταςκευόσ μπορούν να 

εφαρμόςουν την αξιολόγηςη προςβαςιμότητασ, εύτε κατϊ τη δημοςύευςη 

εύτε κατϊ την ειςαγωγό των δεδομϋνων, και να καθοδηγόςουν τουσ 

χρόςτεσ ςτην επύλυςη των θεμϊτων που προκύπτουν. 

 Ενςωμϊτωςη προςβαςιμότητασ ςτη γενικό εμφϊνιςη: Όςη ςημαςύα 

κι αν ϋχει η υποςτόριξη προςβαςιμότητασ ςε ςυγγραφικϊ εργαλεύα, δεν 

πρόκειται να βοηθόςει ςε περύπτωςη που ο χρόςτησ αγνοεύ την ύπαρξό 

τησ. Έτςι, οι λειτουργύεσ που ςχετύζονται με την προςβαςιμότητα θα 

πρϋπει να παρϋχονται κατϊ τη διαδικαςύα ςυγγραφόσ με εμφανό και 

εύκολο τρόπο. 

 Προώθηςη τησ πρόςβαςησ ςτην τεκμηρύωςη: Η πρόςβαςη ςτην 

τεκμηρύωςη εύναι εξαιρετικϊ επωφελόσ για τη δημιουργύα προςβϊςιμου 

περιεχομϋνου. Μια ςχετικϊ μικρό μειοψηφύα καταςκευαςτών ϋχουν την 

ικανότητα να κατανοόςουν τισ αρχϋσ προςβαςιμότητασ, καθώσ ςτο 

μεγαλύτερο μϋροσ τουσ αγνοούν παντελώσ τα προβλόματα που 

ςχετύζονται με τα ϊτομα με αναπηρύα. Εύναι ςημαντικό, λοιπόν, το ζότημα 

τησ προςβαςιμότητασ και η ορθό χρόςη του εργαλεύου να περιγρϊφεται 

λεπτομερώσ ςτην τεκμηρύωςη. 
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 Διαςφϊλιςη προςβαςιμότητασ του εργαλεύου και από ΑμεΑ: Πλϋον, 

τα ϊτομα με αναπηρύεσ δεν εύναι μόνο καταναλωτϋσ του περιεχομϋνου, 

αλλϊ ϋχουν μετατραπεύ ςε δημιουργούσ. Με αυτό κατϊ νου, το ATAG 

προςδιορύζει τισ απαιτόςεισ για τισ εφαρμογϋσ που παρϊγουν 

περιεχόμενο. Εκτόσ από το να εύναι ςύμφωνο με τισ οδηγύεσ 

προςβαςιμότητασ, οι καταςκευαςτϋσ εργαλεύων θα πρϋπει να 

εξαςφαλύζουν ότι οι χρόςτεσ με αναπηρύα μπορούν να πλοηγηθούν 

εύκολα ςτισ διϊφορεσ λειτουργύεσ του εργαλεύου. 

2.4.2 Η προςβαςιμότητα των εργαλεύων και υπηρεςιών 

καταςκευόσ περιεχομϋνου 

Σα ϊτομα με αναπηρύα αποτελούν μια αναπτυςςόμενη αγορϊ, καθώσ 

ανακαλύπτουν τουσ πόρουσ που ϋχουν ςτη διϊθεςό τουσ μϋςω του διαδικτύου. 

Οι καταςκευαςτϋσ θα πρϋπει να εξαςφαλύζουν τη ςυμμόρφωςό τουσ με ϋνα 

ςύνολο απαιτόςεων προςβαςιμότητασ, προκειμϋνου να πωλόςουν τα προώόντα 

τουσ ςε κρατικϋσ υπηρεςύεσ, καθώσ αρκετϋσ χώρεσ, πλϋον, ϋχουν ςυγκεκριμϋνεσ 

απαιτόςεισ, που βαςύζονται ςτισ κατευθυντόριεσ γραμμϋσ του W3C για την 

προςβαςιμότητα ςτο περιεχόμενο. Επιπλϋον, ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη, τα κρϊτη 

μϋλη, μεμονωμϋνα και ςτο ςύνολό τουσ, ϋχουν θεςπύςει ό μελετούν απαιτόςεισ, 

βαςιζόμενεσ ςτισ οδηγύεσ WCAG 1.0 και ςε οριςμϋνεσ περιπτώςεισ ςτισ 

κατευθυντόριεσ γραμμϋσ για την προςβαςιμότητα των ύδιων των εργαλεύων. 

Όπωσ εύδαμε ςε προηγούμενη ενότητα, ϋνα ιδιαύτερα μεγϊλο ποςοςτό 

διαδικτυακών τόπων δεν εύναι ςυμβατό με τισ διεθνεύσ οδηγύεσ 

προςβαςιμότητασ περιεχομϋνου. Ακόμα μεγαλύτερο εύναι, όμωσ, το πρόβλημα 

ςτο χώρο καταςκευόσ των ύδιων των εργαλεύων, η ςυντριπτικό πλειοψηφύα των 

οπούων παρουςιϊζει προβλόματα προςβαςιμότητασ, προκαλούν ςύγχυςη ςτον 

τελικό χρόςτη, απαιτούν ιδιαύτερεσ γνώςεισ και τεχνικό κατϊρτιςη για τη 

επύτευξη του επιθυμητού αποτελϋςματοσ, και εμποδύζουν εν τϋλει το ςχεδιαςμό 

και την ανϊπτυξη προςβϊςιμου υλικού, καθώσ δεν υπϊρχει ςυμμόρφωςη με τισ 

αντύςτοιχεσ οδηγύεσ προςβϊςιμων εργαλεύων.  

2.4.3 Προδιαγραφϋσ για την υποςτόριξη καταςκευόσ 

προςαρμόςιμου περιεχομϋνου από ΑμεΑ 
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Με βϊςη τα προβλόματα που ςυζητόθηκαν νωρύτερα, προκύπτει το 

ςυμπϋραςμα ότι υπϊρχει επιτακτικό ανϊγκη μιασ λύςησ που θα βαςύζεται ςτισ 

κατευθυντόριεσ οδηγύεσ ςχεδιαςμού προςβϊςιμου υλικού για τη διατόρηςη τησ 

προςβαςιμότητασ. Ο χρόςτησ των εργαλεύων θα πρϋπει να καθοδηγεύται ςε 

ςυγκεκριμϋνουσ τρόπου επεξεργαςύασ του περιεχομϋνου του, προςφϋροντϊσ 

του ταυτόχρονα τον ϋλεγχο πϊνω αυτό που ςχεδιϊζει και επιμελεύται χωρύσ να 

αφαιρεύται λειτουργικότητα. Για να επιτευχθεύ αυτό, το ςύςτημα πρϋπει να 

περιλαμβϊνει βοηθητικϊ εργαλεύα που θα καθοδηγόςουν τουσ ςυντϊκτεσ ςε όλη 

τη διαδικαςύα. 

Με μια πρώτη ματιϊ, η προςπϊθεια εφαρμογόσ πρακτικών προςβαςιμότητασ ςε 

μια ροό εργαςιών φαντϊζει ιδιαύτερα δύςκολη. Εύναι ςημαντικό να επιςημανθεύ 

όμωσ ότι το ATAG δεν ϋχει ωσ ςτόχο την αυτοματοπούηςη όλων των 

διορθώςεων που απαιτούνται ώςτε να προκύψει προςβϊςιμο αποτϋλεςμα, 

καθώσ οριςμϋνεσ απαιτόςεισ εναπόκεινται ςτον δημιουργό του περιεχομϋνου. Ο 

ςτόχοσ του ATAG εύναι η αυτοματοπούηςη όλων των λειτουργιών που μπορούν 

να γύνουν με αυτόματο τρόπο, η παροχό τησ κατϊλληλησ βοόθειασ όπου 

χρειϊζεται ο ςχεδιαςτόσ και γενικότερα η υποςτόριξη κϊθε ενϋργειασ που θα 

επιτρϋπει ςτο δημιουργό παρϊγει περιεχόμενο αυξημϋνησ προςβαςιμότητασ. 

υνοψύζοντασ τισ οδηγύεσ ATAG για την προςβαςιμότητα των εργαλεύων, 

μπορούμε να εξϊγουμε οριςμϋνα χαρακτηριςτικϊ, ωσ προδιαγραφϋσ για την 

υποςτόριξη καταςκευόσ προςβϊςιμου περιεχομϋνου, τα οπούα οφεύλουν να 

διαθϋτουν τα εργαλεύα καταςκευόσ: 

 Προςβϊςιμο περιεχόμενο: Σα ςυςτόματα που μετατρϋπουν ςε κώδικα 

μεταγλώςςασ εύτε απλό κεύμενο εύτε περιεχόμενο από ϊλλα ςυςτόματα 

(για παρϊδειγμα Microsoft Office), θα πρϋπει να εύναι ςχεδιαςμϋνα ώςτε 

να παρϊγεται αποτϋλεςμα ςύμφωνο με τισ οδηγύεσ προςβαςιμότητασ. Σα 

εργαλεύα WYSIWYG που δϋχονται περιεχόμενο ςε μορφό μεταγλώςςασ, 

θα πρϋπει να ελϋγχουν την εύςοδο για την εγκυρότητϊ τησ, καθώσ και την 

παρουςύα των απαιτούμενων μεταδεδομϋνων και εναλλακτικού 

περιεχομϋνου. Φαρακτηριςτικϊ που δε μπορούν να αναγνωριςτούν από 
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το εργαλεύο δε θα απορρύπτονται, αλλϊ θα ενιςχύεται η αποκατϊςταςη 

τησ προςβαςιμότητϊσ τουσ. 

 Προςβϊςιμη παρακαταθόκη: Η διατόρηςη μιασ βϊςησ δεδομϋνων που 

αποθηκεύονται μεταπληροφορύεσ για τα ςτοιχεύα μιασ ςελύδασ μπορεύ να 

φανεύ αρκετϊ χρόςιμη και να ενιςχύςει την προςβαςιμότητα και τη 

δυνατότητα ανϊκτηςησ από αρχεύο. Ένα χαρακτηριςτικό παρϊδειγμα 

αποτελούν οι εικόνεσ, οι οπούεσ θα πρϋπει να ϋχουν εναλλακτικό κεύμενο, 

αποθηκευμϋνο ςτο αποθετόριο. Αυτό θα ϋχει ωσ αποτϋλεςμα να 

βελτιωθεύ η διαδικαςύα αναζότηςησ Εκτόσ όμωσ από το εναλλακτικό 

κεύμενο, οι ςυγγραφεύσ θα πρϋπει να εύναι ςε θϋςη να προςθϋςουν κϊποια 

περιγραφό, ακόμα και όταν το εναλλακτικό κεύμενο υπϊρχει όδη, για τισ 

περιπτώςεισ κατϊ τισ οπούεσ οριςμϋνεσ πληροφορύεσ θα πρϋπει να 

περιγρϊφονται ςε τυφλούσ ό χρόςτεσ με χαμηλό όραςη. Παρόμοια 

χαρακτηριςτικϊ εύναι απαραύτητα για αρχεύα πολυμϋςων (για 

παρϊδειγμα το Flash), τα οπούα θα πρϋπει να διαθϋτουν περιεχόμενο ωσ 

υποκατϊςτατο. την περύπτωςη του βύντεο, υπϊρχει μεγαλύτερη 

πολυπλοκότητα, καθώσ οι προςβϊςιμεσ μορφϋσ βύντεο απαιτούν 

λεζϊντεσ για τουσ κωφούσ και τα ϊτομα με μειωμϋνη ακοό και 

επιπρόςθετη περιγραφό όχου για τυφλούσ και χρόςτεσ με χαμηλό όραςη. 

 Προςβϊςιμη τεκμηρύωςη: Σα περιςςότερα εργαλεύα ςυνοδεύονται από 

τεκμηρύωςη με οδηγύεσ χρόςησ για τη διαδικαςύα καταςκευόσ 

ιςτοχώρων. Ωσ εύναι φυςικό, οι καταςκευαςτϋσ εργαλεύων θα πρϋπει να 

φροντύζουν ώςτε η τεκμηρύωςη αυτό να διαθϋτει χαρακτηριςτικϊ 

προςβαςιμότητασ από προεπιλογό. 

 Προςβϊςιμεσ διεπαφϋσ: Η προςβαςιμότητα που αφορϊ το εμπρόςθιο 

ϊκρο ενόσ εργαλεύου αφορϊ κυρύωσ τη διϊθεςη μια προςβϊςιμησ 

γραφικόσ διεπαφόσ χρόςησ. 

 Έλεγχοσ ποιότητασ: Όλα τα εργαλεύα θα πρϋπει να ελϋγχουν την 

εγκυρότητα του κώδικα τησ μεταγλώςςασ που δϋχονται ςαν εύςοδο, πριν 

την αποθόκευςη του περιεχομϋνου ςτο αποθετόριο. Τπϊρχει ο κύνδυνοσ, 

ϋνα μϋροσ του περιεχομϋνου να εμφανύζεται ςαν ϋγκυρο κατϊ τον ϋλεγχο, 

αλλϊ να καταλόγει με λϊθη όταν εφαρμόζεται ςτο τελικό ςυνολικό 

περιεχόμενο. Κι αυτό γιατύ όταν οι καταςκευαςτϋσ ελϋγχουν το 
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περιεχόμενο με εργαλεύα αξιολόγηςησ προςβαςιμότητασ, ςε αρκετϋσ 

περιπτώςεισ δεν εύναι δυνατόσ ο εντοπιςμόσ και η αντιμετώπιςη 

ςφαλμϊτων ςε μεμονωμϋνα τμόματα. Κατϊ ςυνϋπεια, εύναι ςημαντικό να 

ενςωματωθεύ μια επαρκόσ ποςότητα περιεχομϋνου για να 

εξαςφαλύςουμε ότι ςε ςυνδυαςμό με τα πρότυπα εμφϊνιςησ, παρϊγει ϋνα 

αποδεκτό αποτϋλεςμα. Σα εργαλεύα καταςκευόσ μπορούν να 

ενςωματώςουν εργαλεύα προςβαςιμότητασ τουσ, ώςτε να αυξόςουν την 

ποιότητα τησ ειςόδου. Για παρϊδειγμα, ο ϋλεγχοσ και η επιδιόρθωςη, 

κατϊ την εύςοδο ενόσ πύνακα, ώςτε να περιλαμβϊνονται απαραύτητα 

ςτοιχεύα, όπωσ η ςύνοψη, ο τύτλοσ και οι επικεφαλύδεσ, θα απλουςτεύςει 

τη διαδικαςύα καταςκευόσ. Ομούωσ, η κατϊλληλη ςόμανςη 

ςυντομογραφιών και ακρωνυμύων, θα βοηθόςει ςημαντικϊ κϊποιεσ 

ομϊδεσ ατόμων, όπωσ τα ϊτομα με δυςλεξύα και τουσ αρχϊριουσ χρόςτεσ. 

 Προςβϊςιμη ειςαγωγό δεδομϋνων: Σα ςυςτόματα που δε 

χρηςιμοποιούν διεπαφϋσ βαςιςμϋνεσ ςτο διαδύκτυο (για παρϊδειγμα μια 

εφαρμογό για Windows) θα πρϋπει να εύναι ςχεδιαςμϋνα ώςτε να 

ςυμφωνούν με τισ κατευθυντόριεσ γραμμϋσ προςβαςιμότητασ που 

αφορούν το λειτουργικό ςύςτημα ςτο οπούο εκτελούνται. Ομούωσ, οι 

διεπαφϋσ των εργαλεύων, που χρηςιμοποιούνται ςε διαδικτυακό 

πλατφόρμα μϋςω κϊποιου φυλλομετρητό, θα πρϋπει να διαςφαλύζουν ότι 

οι φόρμεσ ειςαγωγόσ, οι δϋςμεσ ενεργειών και γενικότερα η 

αλληλεπύδραςη με το χρόςτη διαθϋτουν τα κατϊλληλα χαρακτηριςτικϊ 

προςβαςιμότητασ. Ένα απλό παρϊδειγμα, εύναι οι ετικϋτεσ που θα πρϋπει 

να διαθϋτει κϊθε ςτοιχεύο μιασ φόρμασ. ύμφωνα με τισ κατευθυντόριεσ 

γραμμϋσ προςβαςιμότητασ, το περιεχόμενο του παγκόςμιο ιςτού θα 

πρϋπει να διαθϋτει όλη τη λειτουργικότητϊ του, όχι με χρόςη γλωςςών 

ςυγγραφόσ ςεναρύων (όπωσ JavaScript), αλλϊ με εναλλακτικό 

προςβϊςιμο τρόπο. Για παρϊδειγμα, η επικύρωςη μιασ φόρμασ δε θα 

πρϋπει να γύνεται μϋςω JavaScript ςτον φυλλομετρητό του χρόςτη, αλλϊ 

με ανϊλογη διαδικαςύα ςτον εξυπηρετητό. 
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3 Υπηρεςύεσ καταςκευόσ προςβϊςιμου περιεχομϋνου 

από ΑμεΑ 

3.1 Η πλατφόρμα WebHarmonia 

Μια ειδοποιόσ διαφορϊ μεταξύ των μεθοδολογιών καταςκευόσ προςβϊςιμου 

διαδικτυακού περιεχομϋνου [42], που αναλύθηκαν ςτο κεφϊλαιο 2.3.4, εύναι το 

χρονικό ςημεύο κατϊ το οπούο λαμβϊνονται υπόψη οι απαιτόςεισ 

αλληλεπύδραςησ των ατόμων με αναπηρύα που χρηςιμοποιούν υποςτηρικτικό 

τεχνολογύα. την πρώτη περύπτωςη, τησ προςβαςιμότητασ κατϊ το ςχεδιαςμό, 

η ανϊπτυξη των γραφικών διεπαφών, διαμορφώνεται, ςε τεχνικό επύπεδο, 

ςύμφωνα με τισ απαιτόςεισ και προςφϋρει εναλλακτικούσ τρόπουσ 

αλληλεπύδραςησ του χρόςτη με το περιεχόμενο. Αντιθϋτωσ, ςτη δεύτερη μϋθοδο, 

πραγματοποιεύται μεταςχηματιςμόσ του τελικού προώόντοσ, αφότου ϋχει 

δημιουργηθεύ, προκειμϋνου να αντιμετωπιςτούν τα προβλόματα 

προςβαςιμότητασ που προϋκυψαν κατϊ την υλοπούηςη. 

Παρϊ τη διαφορετικό φιλοςοφύα των δύο μεθόδων, ϋνα χαρακτηριςτικό που 

ςυνδϋει και τισ δύο εύναι η αξιολόγηςη, δηλαδό η διαδικαςύα κατϊ την οπούα 

ελϋγχεται η προςβαςιμότητα του τελικού αποτελϋςματοσ και η ςυμμόρφωςη 

του με τισ οδηγύεσ προςβαςιμότητασ. Αμφότερεσ, η διαδικαςύα ανϊπτυξησ 

περιεχομϋνου και η διαδικαςύα αξιολόγηςησ του τελικού προώόντοσ, απαιτούν 

προηγούμενη εμπειρύα ςε τεχνικϊ θϋματα καταςκευόσ και ηλεκτρονικόσ 

προςβαςιμότητασ. 

Η πλατφόρμα WebHarmonia ειςόγαγε μύα εναλλακτικό προςϋγγιςη ςτον τρόπο 

καταςκευόσ προςβϊςιμου περιεχόμενο. Δεδομϋνου ότι οι πλατφόρμεσ 

καταςκευόσ περιεχομϋνου και υπηρεςιών για το διαδύκτυο, ςτην ςυντριπτικό 

τουσ πλειοψηφύα, απευθύνονται ςε ϋμπειρουσ προγραμματιςτϋσ και χρόςτεσ 

χωρύσ κϊποια αναπηρύα, το  WebHarmonia αποτελεύ ϋνα περιβϊλλον ανϊπτυξησ 

διαδικτυακού περιεχομϋνου, όπου η προςβαςιμότητα αποτελεύ τη βϊςη για την 

καταςκευό οποιαςδόποτε υπηρεςύασ. 
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Ωσ εκ τούτου, η πλατφόρμα WebHarmonia υποςτηρύζει εγγενώσ τη δημιουργύα 

προςβϊςιμου περιεχομϋνου, κατϊλληλου να προβληθεύ ςε οποιαδόποτε 

πλατφόρμα ό πρόγραμμα πλοόγηςησ, καθώσ το παραγόμενο προώόν 

ςυμμορφώνεται πλόρωσ με τα κριτόρια προςβαςιμότητασ του WCAG 1.0. 

Επύςησ υποςτηρύζεται η επεκταςιμότητα, όςο αφορϊ την παρουςύαςη του 

περιεχομϋνου που καταςκευϊζει ο χρόςτησ, καθώσ ενςωματώνονται εύκολα 

μελλοντικϋσ εκδόςεισ κώδικα μεταγλώςςασ. 

3.1.1 Αρχιτεκτονικό πλατφόρμασ 

Η αρχιτεκτονικό τησ πλατφόρμασ WebHarmonia βαςύζεται ςτην multi-tier 

αρχιτεκτονικό, κατϊ την οπούα η λογικό τησ εφαρμογόσ χωρύζεται από τα 

δεδομϋνα και την παρουςύαςη. Η παρουςύα περιςςότερων επιπϋδων, διακριτών 

μεταξύ τουσ, επιτρϋπει την εφαρμογό δομών με τον κατϊλληλο βαθμό 

ελευθερύασ, για ςκοπούσ επεκταςιμότητασ, και εξυπηρετεύ την αρχό του W3C 

για πλόρη διαχωριςμό περιεχομϋνου και παρουςύαςησ. 

Επιπρόςθετα, η ςυγκεκριμϋνη αρχιτεκτονικό επιτρϋπει την χρόςη ακόμα 

περιςςοτϋρων βαθμών ελευθερύασ, ώςτε κατϊ την παραγωγό του τελικού 

προώόντοσ να λαμβϊνονται υπόψη και οι προςωπικϋσ επιλογϋσ του χρόςτη. Η 

βαςικό αρχιτεκτονικό τησ πλατφόρμασ WebHarmonia παρουςιϊζεται ςτην 

Εικόνα 3-1 ωσ ϋνα ςύνολο από επύπεδα που αλληλεπιδρούν μεταξύ τουσ. 
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Εικόνα 3-1: Η γενικό αρχιτεκτονικό τησ πλατφόρμασ WebHarmonia ςυνοδευόμενη με ϋνα 

παρϊδειγμα του τρόπου με τον οπούο λειτουργούν τα επιμϋρουσ επύπεδα 

3.1.2 Σχεδιαςτικϊ πρότυπα 

Η προαναφερθεύςα αρχιτεκτονικό παρϋχει τον απαραύτητο βαθμό ελευθερύασ 

για την αντιμετώπιςη τησ πολυμορφύασ των απαιτόςεων των χρηςτών και του 

προγρϊμματοσ περιόγηςησ τησ ςυςκευόσ, καλύπτοντασ διϊφορα ςενϊρια που 

προκύπτουν από το ςυνδυαςμό των δύο αυτών παραγόντων. Αυτό 

επιτυγχϊνεται με την ύπαρξη μιασ βιβλιοθόκησ εναλλακτικών προτύπων, κϊθε 

ϋνα από τα οπούα αντιςτοιχεύ ςε μια ςυγκεκριμϋνη ϋκδοςη μεταγλώςςασ και ςε 

καθοριςμϋνεσ επιλογϋσ χρόςτη, η οπούα παρϋχει ςτον καταςκευαςτό μια 

πληθώρα επιλογών κατϊ την αλληλεπύδραςη με το διαδικτυακό περιεχόμενο. Σα 

ςχεδιαςτικϊ πρότυπα μπορούν να αναπαραχθούν, να αποθηκευτούν ςε ειδικό 

βιβλιοθόκη και να χρηςιμοποιηθούν από οποιονδόποτε ςτα πλαύςια μιασ 

ςυνεργατικόσ καταςκευόσ διαδικτυακού περιεχομϋνου, εξαςφαλύζοντασ 

ευελιξύα και επεκταςιμότητα κατϊ το ςχεδιαςμό. 

Ένασ παρϊγοντασ που επηρεϊζει τον τρόπο που λειτουργεύ και αναπτύςςεται η 

βιβλιοθόκη ςχεδιαςτικών προτύπων, εύναι η διαρκόσ εξϋλιξη των προτύπων 

αλληλεπύδραςησ και των τεχνολογιών με το πϋραςμα του χρόνου. Παρϊδειγμα 

αποτελούν τα νϋα πρότυπα του W3C, HTML 5 [43] και CSS 3 [44], τα οπούα 
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βρύςκονται ακόμα ςε ςτϊδιο ανϊπτυξησ και τα οπούα, ωσ νεοεμφανιζόμενεσ 

τεχνολογύεσ, δεν υποςτηρύζονται από τα περιςςότερα προγρϊμματα 

περιόγηςησ, παρόλο που υπϊρχουν περιπτώςεισ όπου θα μπορούςαν να 

χρηςιμοποιηθούν. Γύνεται αντιληπτό ότι καθώσ ο τρόποσ εμφϊνιςησ των 

προτύπων αλληλεπύδραςησ μεταβϊλλονται ςυνεχώσ, η βιβλιοθόκη προςφϋρει 

μια απλοποιημϋνη λύςη για τον χειριςμό προςβϊςιμων προτύπων, με κύριο 

γνώμονα την κϊλυψη των ςύγχρονων αναγκών και των αςυμβατοτότων μεταξύ 

των προγραμμϊτων περιόγηςησ. Ο τρόποσ υλοπούηςησ που υιοθετεύται για τη 

διαχεύριςη των ςχεδιαςτικών προτύπων προςδύδει ευελιξύα και επεκταςιμότητα 

ςτη ςχεδύαςη, προκειμϋνου να ενςωματώνονται εύκολα οι διαφορετικϋσ 

υλοποιόςεισ των προτύπων για κϊθε ϋκδοςη μεταγλώςςασ. 

Οι κατηγορύεσ ςχεδιαςτικών προτύπων που υποςτηρύζονται ςτην παρούςα 

εργαςύα εύναι: 

 Κεύμενο 

 Πύνακεσ δεδομϋνων 

 Λύςτεσ 

 Κεφαλύδεσ 

 Τπερςύνδεςμοι 

 Υόρμεσ  

 Μενού 

 Πρότυπα εμφϊνιςησ 

Επιπλϋον, εκτόσ από τη χρόςη τησ βιβλιοθόκησ ςχεδιαςτικών προτύπων, η 

ςυμβατότητα και διαλειτουργικότητα μεταξύ των διαφόρων ςυςκευών και 

εκδόςεων προγραμμϊτων περιόγηςησ, εξαςφαλύζεται με τη χρόςη ενόσ 

αποθετηρύου μεταγλώςςασ, καθώσ η ανϊγκη για τη μορφό τησ παρουςύαςησ 

των ςτοιχεύων μιασ ιςτοςελύδασ διαφϋρει ανϊλογα με το ςυνδυαςμό των δύο 

παραπϊνω. Για παρϊδειγμα, ςτην περύπτωςη των κινητών ςυςκευών ό 

τηλεφώνων, όπου το μϋγεθοσ τησ οθόνησ εύναι ςημαντικϊ μικρότερο από αυτό 

τησ οθόνησ ενόσ προςωπικού υπολογιςτό, θα πρϋπει να υπϊρχει ϋνα 

φιλτρϊριςμα τησ πληροφορύασ που προβϊλλεται ςτην οθόνη. Αυτό 

επιτυγχϊνεται με τον εντοπιςμό τησ ςυςκευόσ που χρηςιμοποιεύ ο χρόςτησ-
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πελϊτησ και ανϊλογα να επιλϋγεται από το αποθετόριο η βϋλτιςτη ϋκδοςη 

μεταγλώςςασ, ώςτε να ανταποκρύνεται πλόρωσ ςτισ ανϊγκεσ τησ ςυςκευόσ. 

Η δομό του αποθετηρύου προςφϋρει τη δυνατότητα αποθόκευςησ κϊθε 

προτύπου μεταγλώςςασ που αναπτύςςει και δημοςιεύει το W3C, προκειμϋνου 

να ενςωματώνονται εύκολα μελλοντικϋσ εκδόςεισ τησ μεταγλώςςασ, χωρύσ να 

απαιτεύται μετατροπό ςτο ύδιο το περιεχόμενο. Επιπλϋον, για να επιτευχθεύ η 

υποςτόριξη κϊθε ςτοιχεύου που μπορεύ δυνητικϊ να προςτεθεύ ςε μια ςελύδα 

ιςτού, τα αποθηκευμϋνα δεδομϋνα ϋχουν ιεραρχικό δομό, όπου τα ςτοιχεύα τησ 

ςελύδασ ϋχουν μεταξύ τουσ ςχϋςεισ γονϋα-παιδιού, δύνοντασ τη δυνατότητα 

δημιουργύασ απεριόριςτου αριθμού επιπϋδων. Για παρϊδειγμα, μϋςα ςε μια 

ιςτοςελύδα μπορεύ να υπϊρχει ϋνα πλαύςιο κειμϋνου, το οπούο ϋχει ςαν παιδιϊ 

μια κεφαλύδα και ϋνα ϊλλο πλαύςιο κειμϋνου. 

υνοψύζοντασ τα παραπϊνω, η υποςτόριξη των ςχεδιαςτικών προτύπων μϋςω 

τησ βιβλιοθόκησ αλλϊ και του αποθετηρύου μεταγλώςςασ ςτην περύπτωςη μιασ 

λύςτασ επιλογόσ απεικονύζεται ςτην Εικόνα 3-2. 

 

Εικόνα 3-2: Σχεδιαςτικϊ πρότυπα για την περύπτωςη τησ λύςτασ επιλογόσ 

Σα βόματα τησ διαδικαςύασ μπορούν να περιγραφούν ωσ εξόσ: 
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 Ανϊκτηςη των δεδομϋνων τησ λύςτασ που ϋχουν ειςαχθεύ προηγουμϋνωσ 

από το χρόςτη και εύναι αποθηκευμϋνα ςε αφαιρετικό ιεραρχικό δομό 

ςτη βϊςη δεδομϋνων. 

 Εντοπιςμόσ τησ ςυςκευόσ του χρόςτη και του προγρϊμματοσ 

περιόγηςησ, προκειμϋνου να επιλεχθεύ η κατϊλληλη ϋκδοςη 

μεταγλώςςασ. 

 Έλεγχοσ των προςωπικών επιλογών του χρόςτη για να ληφθούν υπόψη 

κατϊ τη δημιουργύα κώδικα μεταγλώςςασ. 

 Παραγωγό κώδικα μεταγλώςςασ και παρουςύαςη των ςτοιχεύων ςτην 

οθόνη του χρόςτη. 

3.1.3 Υποςτόριξη καταςκευόσ προςβϊςιμου περιεχομϋνου 

Εκτόσ από την ύπαρξη ενόσ προςβϊςιμου περιβϊλλοντοσ για χρόςη, εύναι εξύςου 

ςημαντικό το αποτϋλεςμα τησ διαδικαςύασ καταςκευόσ να ςυμμορφώνεται 

πλόρωσ με τισ οδηγύεσ προςβαςιμότητασ. Η ποιότητα τησ προςβαςιμότητασ του 

παραγόμενου κώδικα ϋχει τρεισ βαςικϋσ ςυνιςτώςεσ: 

 Σην ορθό χρόςη όλων των ςτοιχεύων του περιεχομϋνου 

 Σον εμπλουτιςμό του περιεχομϋνου με ςημαςιολογικό πληροφορύα 

 Σην υποςτόριξη των επιλογών προςαρμογόσ του χρόςτη. 

Για να αντιμετωπιςτούν οι προαναφερόμενεσ απαιτόςεισ, η πολυεπύπεδη 

αρχιτεκτονικό του εργαλεύου επιτρϋπει τη δημιουργύα προςβϊςιμου 

περιεχομϋνου ςτο διαδύκτυο με την κατανομό των ευθυνών μεταξύ των 

αυτόνομων και ςυνεργαζόμενων επιπϋδων. Κϊθε επύπεδο προμηθεύει με 

πληροφορύεσ το επόμενο, προκειμϋνου να παραςχεθεύ η κατϊλληλη καταςκευό 

για την κϊθε περύπτωςη. Κατϊ τη διϊρκεια αυτόσ τησ διαδικαςύασ, από τη 

δημιουργύα ϋωσ την παρουςύαςη, ακολουθούνται τα παρακϊτω βόματα: 

1. Ο καταςκευαςτόσ ειςϊγει όλη την πληροφορύα υπό την αυςτηρό 

καθοδόγηςη οδηγών, δομημϋνων με τϋτοιο τρόπο ώςτε να αποκλεύεται η 

περύπτωςη παρϊλειψησ πληροφορύασ απαραύτητησ για την 

προςβαςιμότητα του παραγόμενου αποτελϋςματοσ (π.χ., το εναλλακτικό 

κεύμενο μιασ εικόνασ). 

2. Η πληροφορύα αποθηκεύεται ειδικϊ δομημϋνη ςτη βϊςη δεδομϋνων. 
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3. Σα ςχεδιαςτικϊ πρότυπα που ϋχει όδη επιλϋξει ο χρόςτησ, διαμορφώνουν 

την εμφϊνιςη του περιεχομϋνου. 

4. Λαμβϊνονται υπόψη οι επιλογϋσ προςαρμογόσ του χρόςτη, οι οπούεσ 

ύςωσ προςδώςουν επιπλϋον χαρακτηριςτικϊ ςτα ςτοιχεύα εμφϊνιςησ. 

5. Εντοπύζεται η ςυςκευό και το πρόγραμμα πλοόγηςησ και ανϊλογα 

επιλϋγεται ο κώδικασ μεταγλώςςασ και εμφϊνιςησ για το ςυγκεκριμϋνο 

ζεύγοσ (π.χ., HTML 1.0 transitional και CSS 3). 

6. Παρϊγεται ο κώδικασ του τελικού αποτελϋςματοσ, ςύμφωνα με όλα τα 

παραπϊνω ςτοιχεύα. 

την Εικόνα 3-3: Διαδικαςύα καταςκευόσ περιεχομϋνου απεικονύζεται η 

διαδικαςύα καταςκευόσ περιεχομϋνου που περιγρϊφεται παραπϊνω και η 

επικοινωνύα μεταξύ των επιπϋδων. 

 

Εικόνα 3-3: Διαδικαςύα καταςκευόσ περιεχομϋνου 

Καθώσ ο βαςικόσ ςτόχοσ του εργαλεύου εύναι η διαφανόσ ενςωμϊτωςη τησ 

προςβαςιμότητασ ςτη διεργαςύα δημιουργύασ περιεχομϋνου, το αποτϋλεςμα 

αυτόσ τησ διαδικαςύασ δημιουργύασ θα πρϋπει να εύναι πληροφορύα δομημϋνη με 

τϋτοιο τρόπο, ώςτε να μεταφϋρει όλα τα απαραύτητα χαρακτηριςτικϊ που 

εξαςφαλύζουν την προςβαςιμότητα. Αυτό επιτυγχϊνεται απομονώνοντασ την 

πληροφορύασ από κϊθε ςτοιχεύο μορφοπούηςησ και παρουςύαςησ, ώςτε τα 

ςτοιχεύα περιεχομϋνου να μπορούν να παρουςιαςτούν με διϊφορουσ τρόπουσ 
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ςτον τελικό χρόςτη, ανϊλογα με τισ ςυνθόκεσ πρόςβαςησ, τη ςυςκευό χρόςησ, 

το πρόγραμμα περιόγηςησ και τισ επιλογϋσ του ύδιου του χρόςτη. 

τα πλαύςια τησ προςϋγγιςησ αφαύρεςησ ςτοιχεύων μορφόσ από την 

πληροφορύα, το ςχόμα που χρηςιμοποιεύται για την αποθόκευςη του 

διαδικτυακού περιεχομϋνου εύναι ανεξϊρτητο από κϊθε ϋκδοςη μεταγλώςςασ. 

Επιπλϋον, η διατόρηςη τησ πληροφορύεσ με δομημϋνο τρόπο επιτρϋπει τη 

μετατροπό ςε οποιαδόποτε μορφό παρουςύαςησ (π.χ., HTML, XML, PDF), καθώσ 

και ςε νϋα πρότυπα που μελλοντικϊ θα προκύψουν, με μύα απλό αντιςτούχιςη 

των ςτοιχεύων τησ πληροφορύασ με τα ςτοιχεύα του προτύπου. Με αυτόν τον 

τρόπο, το δομημϋνο διαδικτυακό περιεχόμενο μεταφρϊζεται αυτόματα ςε 

κώδικα μεταγλώςςασ, χωρύσ τη μεςολϊβηςη του δημιουργού. Η χρόςη ειδικόσ 

δομόσ για την πληροφορύασ επιτρϋπει και την επϋκταςη και 

επαναχρηςιμοπούηςη του περιεχομϋνου με εύκολο τρόπο. την Εικόνα 3-4 

απεικονύζεται το ςχόμα τησ βϊςησ δεδομϋνων που υιοθετόθηκε για την 

αποθόκευςη του περιεχομϋνου. 

 

Εικόνα 3-4: Σχόμα βϊςησ δεδομϋνων για την αποθόκευςη του περιεχομϋνου 
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3.1.4 Επϋκταςη τησ πλατφόρμασ 

Όπωσ περιγρϊφηκε παραπϊνω, η πλατφόρμα WebHarmonia υποςτηρύζει 

εγγενώσ την καταςκευό διαδικτυακού περιεχομϋνου, πλόρωσ ςύμφωνο με τισ 

οδηγύεσ προςβαςιμότητασ, κατϊλληλο να προβληθεύ ςε οποιαδόποτε ςυςκευό, 

πλατφόρμα ό πρόγραμμα πλοόγηςησ.  

Βαςιζόμενοι ςτη δυνατότητα επϋκταςησ που προςφϋρει η ύδια η πλατφόρμα, 

ςτην παρούςα εργαςύα υλοποιούνται προςβϊςιμεσ διαδικτυακϋσ υπηρεςύεσ 

καταςκευόσ προςβϊςιμων ιςτοςελύδων, ςυμβϊλλοντασ ςτην ςυμμετοχό των 

ΑμεΑ ςτη δημιουργικό διαδικαςύα περιεχομϋνου για τον Παγκόςμιο Ιςτό, χωρύσ 

την προώπόθεςη προηγούμενησ εμπειρύασ ό τεχνικόσ κατϊρτιςησ. 

Σαυτόχρονα, δύνεται ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτη ςυνεργαςύα και ςτο διαμοιραςμό 

πόρων, δύνοντασ τη δυνατότητα ςε διαφορετικϋσ ομϊδεσ χρηςτών να 

ςυμμετϋχουν από κοινού ςτη δημιουργικό διαδικαςύα, το οπούο, υπό τισ 

υπϊρχουςεσ ςυνθόκεσ, εύναι ιδιαύτερα δύςκολο να επιτευθχεύ. 

3.2 Υπηρεςύεσ καταςκευόσ περιεχομϋνου 

3.2.1 Απαιτόςεισ δημιουργύασ προςβϊςιμου περιεχομϋνου 

Οι ρόλοι των χρηςτών ϋχουν αλλϊξει με τα χρόνια, και η δραματικό αύξηςη των 

ιςτοςελύδων μασ οδηγεύ να εξετϊςουμε κατϊ πόςο αυτϋσ οι αλλαγϋσ αποτελούν 

εμπόδιο ςτο δρόμο προσ την επύτευξη προςβϊςιμων ιςτοχώρων και κατϊ 

ςυνϋπεια τον αποκλειςμό οριςμϋνων ομϊδων χρηςτών. Επικεντρώνοντασ ςτο τι 

ςυμβαύνει όταν οι χρόςτεσ του διαδικτύου που απλϊ πλοηγούνται μϋςα ςε αυτό 

γύνουν ςυγγραφεύσ και  ςχεδιαςτϋσ, αποτελεύ μεγϊλη αλλαγό όταν υπϊρχει 

μετϊθεςη του χρόςτη από το ρόλο του απλού παθητικού αναγνώςτη ςτο ρόλο 

του ςυντϊκτη, του ςχεδιαςτό και του δημιουργού περιεχομϋνου. Αυτό η νϋα 

προοπτικό δημιουργεύ νϋα προβλόματα ςχετικϊ με την προςβαςιμότητα: 

 Ο χρόςτησ, ςτισ περιςςότερεσ των περιπτώςεων, δε διαθϋτει την τεχνικό 

κατϊρτιςη και γνώςη για τισ οδηγύεσ προςβαςιμότητασ και, κατϊ 

ςυνϋπεια, το αποτϋλεςμα των παραγόμενων ιςτοςελύδων δεν εύναι το 

επιθυμητό. 
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 την πλειοψηφύα τουσ, τα εργαλεύα επεξεργαςύασ και καταςκευόσ 

περιεχομϋνου, δεν εξετϊζουν ζητόματα προςβαςιμότητασ κατϊ την 

παραγωγό πηγαύου κώδικα. 

 Ο τρήζηης, ίζως, να μην είναι ζε θέζη να τρηζιμοποιήζει ηα εργαλεία, καθώς 

ηα ίδια δεν είναι προζβάζιμα. 

Για την αντιμετώπιςη των παραπϊνω προβλημϊτων, η μεθοδολογύα ςχεδύαςησ 

και καταςκευόσ καθολικϊ προςβϊςιμων δικτυακών τόπων, η οπούα 

ακολουθεύται ςτην παρούςα εργαςύα, θα πρϋπει να ακολουθεύ οριςμϋνουσ 

γενικούσ κανόνεσ: 

 υμμόρφωςη με τισ οδηγύεσ W3C WCAG 1.0 

 Διαχωριςμόσ περιεχομϋνου – ςτοιχεύων παρουςύαςησ 

 Δομό και οργϊνωςη τησ πληροφορύασ για εύχρηςτη ανϊκτηςό τησ 

 Τποςτόριξη ςτην πλοόγηςη 

 Πολυγλωςςύα 

 Τποςτόριξη ςυνεργατικόσ καταςκευόσ περιεχομϋνου 

3.2.2 Συμμόρφωςη με τισ οδηγύεσ W3C WCAG 1.0 

Οι κατευθυντόριεσ οδηγύεσ WCAG περιςτρϋφονται κυρύωσ γύρω από το τεχνικό 

ςκϋλοσ τησ προςβαςιμότητασ και, επομϋνωσ, μπορούν μόνο εν μϋρει να 

αντιμετωπύςουν υποκειμενικϊ ζητόματα που αφορούν τη βελτιςτοπούηςη τησ 

ευχρηςτύασ  και τησ προςβαςιμότητασ. Παρϊ το γεγονόσ αυτό, ϋχουν γύνει 

ευρϋωσ αποδεκτϋσ ωσ το εγκυρότερο ςύνολο κανόνων ςχετικϊ με την 

προςβαςιμότητα ςτον παγκόςμιο ιςτό. 

Ιςτορικϊ, η χρηςτικότητα και η προςβαςιμότητα δεν ϋγιναν ευρϋωσ αποδεκτϋσ 

από τουσ προγραμματιςτϋσ και τουσ ςχεδιαςτϋσ [45], καθώσ απαιτούν 

επιπρόςθετη εργαςύα ςε ςχϋςη με τη ςυνηθιςμϋνη πρακτικό. Φωρύσ αμφιβολύα 

όμωσ, τα τελευταύα χρόνια υπόρξε μια ςημαντικό αλλαγό νοοτροπύασ ςτον 

τομϋα αυτό και θϋματα όπωσ τα παραπϊνω, καθώσ και η ςυμμόρφωςη με τισ 

οδηγύεσ, κατατϊςςονται πλϋον ςτισ βαςικϋσ απαιτόςεισ κατϊ τη ςχεδύαςη για το 

διαδύκτυο. Όςο περιςςότερο προςβϊςιμη εύναι μια ιςτοςελύδα, τόςο 

διευκολύνονται και οι υποςτηρικτικϋσ τεχνολογύεσ ςτην προςαρμογό τησ 

ανϊλογα με τισ ανϊγκεσ και τισ προτιμόςεισ των χρηςτών. 
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3.2.3 Διαχωριςμόσ περιεχομϋνου – ςτοιχεύων παρουςύαςησ 

Ένα από τα ςημαντικότερα θϋματα που προκύπτει κατϊ τη ςχεδύαςη ενόσ 

καθολικϊ προςβϊςιμου δικτυακού τόπου, ώςτε να εύναι πλόρωσ ςύμφωνο με τισ 

οδηγύεσ WCAG, εύναι ο πλόρησ διαχωριςμόσ του περιεχομϋνου από τα ςτοιχεύα 

που ςυνθϋτουν τη μορφό και την παρουςύαςό του. Για παρϊδειγμα, ςε ϋνα 

βιβλύο, ο τύτλοσ ενόσ κεφαλαύου και ϋνα τονιςμϋνο κεύμενο, μπορούν να 

παρουςιαςτούν με ϋντονη γραμματοςειρϊ, ώςτε να δοθεύ ϋμφαςη, Όμωσ 

προκύπτει το πρόβλημα ότι δύο ςτοιχεύα με εντελώσ διαφορετικό ϋννοια και 

ερμηνεύα, παρουςιϊζονται ςτον αναγνώςτη με τον ύδιο τρόπο. 

Η ορθό χρόςη τησ μεταγλώςςασ XHTML (απόγονοσ τησ μεταγλώςςασ HTML, 

βαςιςμϋνη ςτο XML) ενιςχύει τη διϊκριςη αυτό, καθώσ η αυςτηρό ϋκδοςό τησ 

απαγορεύει οποιοδόποτε ςτοιχεύο που καθορύζει τη μορφό ενόσ εγγρϊφου. Η 

μορφοπούηςη του εγγρϊφου και ο τρόποσ που παρουςιϊζεται, μεταφϋρεται 

εξ’ολοκλόρου ςτα φύλλα μορφοπούηςησ (Cascading Style Sheets - CSS). Βαςικϊ 

πλεονεκτόματα τησ χρόςησ των παραπϊνω προτύπων κατϊ την καταςκευό 

ιςτοςελύδων εύναι αφενόσ η ευκολύα εφαρμογόσ μετατροπών ςτην παρουςύαςη 

του περιεχομϋνου και αφετϋρου η ορθό τουσ απόδοςη από τισ υποςτηρικτικϋσ 

τεχνολογύεσ (π.χ., αναγνώςτεσ οθόνησ). 

3.2.4 Δομό και οργϊνωςη πληροφορύασ 

Ένα εξύςου βαςικό θϋμα που αφορϊ την ςχεδύαςη ενόσ δικτυακού τόπου και 

επηρεϊζει ςημαντικϊ το βαθμό προςβαςιμότητασ και ευχρηςτύασ του εύναι η 

ςωςτό οργϊνωςη τησ πληροφορύασ που εμπεριϋχει. Η ϋλλειψη δομόσ και 

εύκολησ πλοόγηςησ δημιουργεύ αρκετϊ προβλόματα ςε χρόςτεσ κατϊ τη 

διαδικαςύα ανϊκτηςησ πληροφοριών, καθώσ και ςτην περαιτϋρω ανϊπτυξη του 

περιεχομϋνου του και ςτην επαναχρηςιμοπούηςη του από τουσ καταςκευαςτϋσ. 

Ένασ ιςτοχώροσ δεν μπορεύ να προςφϋρει την πληροφορύα με ςωςτό τρόπο 

χωρύσ μια ςταθερό και λογικό οργανωτικό βϊςη, ακόμα και αν εύναι πλόρωσ 

ςύμφωνοσ με τισ οδηγύεσ προςβαςιμότητασ που αφορούν το καταςκευαςτικό 

μϋροσ των ςελύδων. Ο τρόποσ που οι ϊνθρωποι αναζητούν και χρηςιμοποιούν 

την πληροφορύα επιτϊςςει το διαχωριςμό τησ ςε μικρότερεσ διακριτϋσ μονϊδεσ, 

καθώσ εύναι πιο εύκολο και κατανοητό για το χρόςτη να τισ προςπελϊςει. Αυτό 
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οδηγεύ ςτο διαχωριςμό του περιεχομϋνου και τησ πληροφορύασ που 

περιλαμβϊνεται ςε αυτό ςε λογικϋσ μονϊδεσ και την καταςκευό μύασ ιεραρχικόσ 

δομόσ ανϊλογα με τη βαρύτητα τησ κϊθε μονϊδασ. 

Η ςωςτό δόμηςη τησ πληροφορύασ και των ςτοιχεύων περιεχομϋνου ενόσ 

ιςτοχώρου ςυμβϊλλει ςτην αύξηςη τησ προςβαςιμότητασ και προςφϋρει 

πολλαπλϊ οφϋλη ςτουσ αναγνώςτεσ και κυρύωσ ςε ϊτομα που χρηςιμοποιούν 

βοηθητικϋσ τεχνολογύεσ (πχ., λογιςμικό ανϊγνωςησ οθόνησ), η απόδοςη των 

οπούων βαςύζεται ςε μεγϊλο βαθμό ςτη δομό τησ ςελύδασ. 

3.2.5 Υποςτόριξη ςτην πλοόγηςη 

Για την ευκολότερη οριοθϋτηςη των περιοχών, ϋνα δικτυακόσ τόποσ θα πρϋπει 

να χωρύζεται νοητϊ ςε τϋςςερισ κύριεσ ζώνεσ οι οπούεσ περιλαμβϊνουν κϊποια 

βοηθητικϊ, για την πλοόγηςη και τη λειτουργικότητϊ του, ςτοιχεύα, όπωσ:  

 Κεφαλύδα (Header), η οπούα θα περιλαμβϊνει: 

o υνδϋςμουσ προςβαςιμότητασ (Accessibility links) και 

ςυντομεύςεισ προσ τα βαςικϊ ςτοιχεύα τησ ιςτοςελύδασ (π.χ. 

περιεχόμενο) 

 Πλοόγηςη (Navigation), η οπούα θα περιλαμβϊνει: 

o To χϊρτη του διαδικτυακού τόπου (Site map) 

o Παρακαμπτόριουσ ςυνδϋςμουσ (skipping mechanisms) 

o Τπηρεςύα αναζότηςησ 

 Περιεχόμενο (Content) 

o το εργαλεύο για την "ϋκδοςη για εκτύπωςη" (printer friendly 

version) 

 Τποςϋλιδο (Footer) 

o Σουσ ςυνδϋςμουσ ταχεύασ πρόςβαςησ (quick access links) 

Η χρόςη των παραπϊνω βοηθητικών ςτοιχεύων μειώνει το ςυνολικό χρόνο που 

χρειϊζεται ϋνασ χρόςτησ με αναπηρύα προκειμϋνου να διατρϋξει τισ επιλογϋσ 

ενόσ μενού. Επιπλϋον, επιτρϋπει την εςτύαςη απευθεύασ ςτο περιεχόμενο τησ 

ιςτοςελύδασ, χωρύσ να χρειϊζεται να περϊςει από όλεσ τισ όδη γνωςτϋσ ςτο 

χρόςτη επιλογϋσ και γενικϊ διευκολύνει την αλληλεπύδραςη με την ιςτοςελύδα, 

λαμβϊνοντασ υπόψη ότι ο χρόςτησ δεν χρηςιμοποιεύ απαραύτητα ποντύκι. Μύα 
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ςύντομη περιγραφό οριςμϋνων από τα ςτοιχεύα αυτϊ παρουςιϊζεται ςτον 

Πύνακασ 1. 

Πύνακασ 1: Βοηθητικϊ ςτοιχεύα διαδικτυακών τόπων 

Στοιχεύο Περιγραφό 

Σύνδεςμοι ταχεύασ 

πρόςβαςησ 

Μύα τεχνικό μϋςω τησ οπούασ επιτυγχϊνεται η ϊμεςη επιλογό μύασ 

λειτουργύασ (π.χ. λειτουργικό μϋροσ, επιλογό μενού, περιεχόμενο) εύναι 

η χρόςη ςυνδϋςμων ταχεύασ πρόςβαςησ, οι οπούοι οδηγούν ςε 

επιλεγμϋνα ςημεύα εντόσ τησ ύδιασ τησ ιςτοςελύδασ. Οι ςύνδεςμοι αυτού 

θα πρϋπει να υπϊρχουν ςτην αρχό τησ ςελύδασ, ώςτε να διαβϊζονται 

πρώτοι και να δύνουν την επιλογό ςτο χρόςτη να τουσ χρηςιμοποιόςει 

ϊμεςα. 

Μύα ϊλλη καλό τεχνικό εύναι η ομαδοπούηςη των ςυνδϋςμων 

πλοόγηςησ και η χρόςη ςυνδϋςμου υπερπόδηςησ τησ κϊθε ομϊδασ, 

ςτην αρχό τησ, ώςτε οι χρόςτεσ να μπορούν να μεταβαύνουν γρόγορα 

ςτην επόμενη ομϊδα ςυνδϋςμων ό ςτην επόμενη ενότητα τησ ςελύδασ. 

Υπηρεςύα 

αναζότηςησ 

Παρϋχοντασ λειτουργύεσ αναζότηςησ για διαφορετικούσ τύπουσ 

αναζότηςησ και για διαφορετικϊ επύπεδα δεξιοτότων και προτιμόςεων, 

οι χρόςτεσ εύναι ςε θϋςη να προςεγγύςουν ευκολότερα και ταχύτερα το 

περιεχόμενο που τουσ ενδιαφϋρει. 

Ιδιότητεσ accesskey 

& tabindex 

Μύα ϊλλη τεχνικό, η οπούα διευκολύνει τουσ χρόςτεσ που 

χρηςιμοποιούν το πληκτρολόγιο, αφορϊ τη χρόςη των ιδιοτότων 

accesskey και tabindex. Με τη χρόςη του accesskey, η οπούα δρα 

ςυμπληρωματικϊ με τη χρόςη ςυνδϋςμων ταχεύασ πρόςβαςησ, 

ανατύθεται ϋνασ χαρακτόρασ ςε κϊποιο από τα χαρακτηριςτικϊ 

ςτοιχεύα τησ HTML όπωσ υπερςύνδεςμοι, κουμπιϊ φορμών αποςτολόσ 

ςτοιχεύων και πεδύων κειμϋνου. 

 Με την τεχνικό αυτό ο χρόςτησ αποκτϊ ϊμεςη πρόςβαςη ςτην αρχό 

των ςτοιχεύων αυτών με τη χρόςη ενόσ ςυνδυαςμού πλόκτρων (ALT + 

ACCESSKEY).  Επιπρόςθετα μϋςω τησ ιδιότητασ tabindex καθορύζεται η 

ακολουθύα επιλογόσ ςτοιχεύων με τη χρόςη του πλόκτρου TAB (ό 

ιςοδύναμου αυτού). Με την τεχνικό αυτό ο χρόςτησ μπορεύ να 

παρακϊμψει με εύκολο τρόπο αρκετϋσ περιοχϋσ που δεν τον 

ενδιαφϋρουν. 

Παρακαμπτόριοι 

ςύνδεςμοι  

Μϋςω των υπερςυνδϋςμων αυτών επιτυγχϊνεται η παρϊκαμψη 

οριςμϋνων λειτουργικών μερών μύασ ιςτοςελύδασ, όπωσ για παρϊδειγμα 

των μπλοκ πλοόγηςησ. 

Χϊρτησ 

διαδικτυακού 

Η αναπαρϊςταςη των περιοχών του διαδικτυακού τόπου ςε 

δενδροειδό μορφό. Οι περιςςότεροι χρόςτεσ χρηςιμοποιούν τη 
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τόπου ςυγκεκριμϋνη λειτουργύα προκειμϋνου να γνωρύςουν τισ διαθϋςιμεσ 

περιοχϋσ και να εύναι ςε θϋςη με ταχύτατο τρόπο να προςπελϊςουν την 

περιοχό που τουσ ενδιαφϋρει. 

3.2.6 Πολυγλωςςύα 

Διεθνόσ και πολυγλωςςικόσ ιςτοχώροσ εύναι δύο ϋννοιεσ που χρηςιμοποιούνται 

μερικϋσ φορϋσ εναλλακτικϊ, αλλϊ ϋχουν πολύ ςυγκεκριμϋνη ςημαςύα,  

και εύναι ςημαντικό να γύνει ςαφόσ διϊκριςη. Ένασ διεθνόσ ιςτοχώροσ 

προορύζεται για ϋνα διεθνϋσ κοινό, ενώ μια πολυγλωςςικό ιςτοςελύδα 

χρηςιμοποιεύ περιςςότερεσ από μύα γλώςςεσ. Μια διεθνόσ ιςτοςελύδα μπορεύ να 

εύναι ό όχι πολυγλωςςικό, όπωσ ακριβώσ και μια πολυγλωςςικό ιςτοςελύδα 

μπορεύ να εύναι ό όχι διεθνόσ. Ένα κοινό παρϊδειγμα αποτελεύ ο ιςτοχώροσ του 

W3C, ο οπούοσ εύναι διεθνόσ, ακριβώσ επειδό αναφϋρεται ςε διεθνϋσ κοινό. 

Επιπλϋον, παρόλο που η κύρια γλώςςα του εύναι τα αγγλικϊ, υπϊρχουν κϊποιεσ 

ςελύδεσ μεταφραςμϋνεσ ςε ϊλλεσ γλώςςεσ, καθιςτώντασ τον ϋτςι πολυγλωςςικό 

διαδικτυακό τόπο. 

Ιςτοςελύδεσ που παρουςιϊζουν το περιεχόμενο ςε ϋνα διεθνϋσ κοινό, κϊνοντασ 

χρόςη μόνο μύασ γλώςςασ, διατρϋχουν τον κύνδυνο να αποξενωθούν, καθώσ δεν 

υπϊρχει πλόρησ κατανόηςη του περιεχομϋνου και, ωσ εκ τούτου, μειώνουν τα 

επύπεδα προςβαςιμότητϊσ τουσ, αποκλεύοντασ κοινωνικϋσ ομϊδεσ από τη χρόςη 

τουσ. 

Η καταςκευό πολυγλωςςικών ιςτοχώρων μπορεύ να ακολουθόςει διϊφορεσ 

προςεγγύςεισ, καθώσ, εκτόσ από τη μετϊφραςη του περιεχομϋνου, τύθεται και το 

ζότημα τησ διαφοροπούηςησ τησ πληροφορύασ που εμπεριϋχεται, ώςτε να 

καταςτεύ καταλληλότερη για τουσ διεθνεύσ αναγνώςτεσ. Οριςμϋνεσ από τισ 

προςεγγύςεισ αυτϋσ, οι οπούεσ εξαρτώνται από τισ απαιτόςεισ για την 

προςβαςιμότητα των πληροφοριών,  το εύδοσ και το θϋμα του ιςτοχώρου, το 

κοινό ςτο οπούο αναφϋρεται και τα οικονομικϊ μϋςα και πόρουσ (πρόκειται για 

δαπανηρό και περύπλοκη διαδικαςύα) εύναι: 

 Μονογλωςςικό ςελύδα με ύδιο περιεχόμενο: δεν υπϊρχει μετϊφραςη 

ςε ϊλλεσ γλώςςεσ και το περιεχόμενο παραμϋνει αμετϊβλητο. 
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 Μονογλωςςικό ςελύδα με διαφορετικό περιεχόμενο: οριςμϋνεσ 

διεθνεύσ τοποθεςύεσ, ενώ παραμϋνουν μονογλωςςικϋσ, δοκιμϊζουν να 

μεταβϊλλουν το περιεχόμενο για τον εκϊςτοτε αναγνώςτη, ώςτε να 

ενιςχυθεύ η καταλληλότητα του κειμϋνου. Αυτό αποτελεύ κϊπωσ πιο 

δαπανηρό και πολύπλοκη διαδικαςύα, αλλϊ μπορεύ να αποδώςει καρπούσ 

όςον αφορϊ την ανταπόκριςη των χρηςτών. 

 Πολυγλωςςικό ςελύδα με ύδιο περιεχόμενο: υχνϊ παρατηρεύται το 

φαινόμενο να μεταφρϊζεται πιςτϊ ο πρωτότυποσ διαδικτυακόσ τόποσ ςε 

διϊφορεσ γλώςςεσ. Αυτό βοηθϊει τουσ χρόςτεσ να εκλαμβϊνουν 

ευκολότερα την πληροφορύασ, αλλϊ δεν επαρκεύ ωσ προσ την πλόρη 

κατανόηςό τησ. 

 Πολυγλωςςικό ςελύδα με διαφορετικό περιεχόμενο: Αποτελεύ τη 

βϋλτιςτη προςϋγγιςη, όπου κατϊ τη μετατροπό ενόσ μονογλωςςικού 

ιςτοχώρου ςε πολυγλωςςικό, ςυνδυϊζεται η μετϊφραςη των 

ιςτοςελύδων με την προςαρμογό του περιεχομϋνου ςτην τοπικό 

κουλτούρα του αναγνώςτη. 

Όπωσ προκύπτει από τα παραπϊνω, το ζότημα τησ υποςτόριξησ 

πολυγλωςςικών ςελύδων εύναι ιδιαύτερα ςημαντικό και θα πρϋπει να ληφθεύ 

υπόψη κατϊ το ςχεδιαςμό υπηρεςιών και εργαλεύων καταςκευόσ προςβϊςιμου 

περιεχομϋνου. Αυτό μπορεύ να επιτευχθεύ μϋςω κατϊλληλησ καθοδόγηςησ, ώςτε 

ο χρόςτησ του εργαλεύου να ϋχει τη δυνατότητα τησ ειςαγωγόσ εναλλακτικού 

κειμϋνου για κϊθε γλώςςα που υποςτηρύζεται από την ιςτοςελύδα. τη ςυνϋχεια 

το ύδιο το εργαλεύο θα αναλαμβϊνει την προβολό του κατϊλληλου κειμϋνου ςτον 

αναγνώςτη, ανϊλογα τη γλώςςα επιλογόσ. 

3.2.7 Συνεργατικό καταςκευό περιεχομϋνου 

Η νϋα γενιϊ υπηρεςιών του παγκόςμιου ιςτού βαςύζεται ςτην ςυνεχώσ 

αυξανόμενη δυνατότητα των χρηςτών να ςυνεργϊζονται και να μοιρϊζονται 

πληροφορύεσ μϋςω μιασ δυναμικόσ διαδικτυακόσ πλατφόρμασ, ςτην οπούα 

μπορούν να αλληλεπιδρούν χωρύσ εξειδικευμϋνεσ γνώςεισ ςε θϋματα 

υπολογιςτών και δικτύων, και η οπούα ξεπερνϊ τα όρια τησ περιοριςμϋνησ 

πλατφόρμασ ενόσ υπολογιςτό, δύνοντασ την ελευθερύα ςτο χρόςτη να μπορεύ 

πλϋον να δρα ςτον παγκόςμιο ιςτό όπωσ δρούςε μϋχρι τώρα ςτον υπολογιςτό 
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του. Οι νϋεσ προοπτικϋσ που δημιουργούνται διευκολύνουν την επικοινωνύα, τη 

ςυνεργαςύα και την ανταλλαγό γνώςεων μεταξύ των χρηςτών, ςπϊζοντασ τα 

γεωγραφικϊ, χρονικϊ και φυςικϊ εμπόδια. 

Σα καινούρια δεδομϋνα που όρθε να ορύςει ο όροσ Web 2.0 αφορούν κυρύωσ 

διαδικτυακϋσ εφαρμογϋσ που διευκολύνουν την ανταλλαγό πληροφοριών, το 

ςχεδιαςμό και την καταςκευό με επύκεντρο το χρόςτη και τη ςυνεργαςύα. Ένασ 

ςύγχρονοσ διαδικτυακόσ τόποσ οφεύλει να επιτρϋπει ςτουσ χρόςτεσ του να 

επικοινωνούν μεταξύ τουσ, ςυμβϊλλοντασ ςτο περιεχόμενό του, ςε αντύθεςη με 

ιςτοςελύδεσ όπου οι χρόςτεσ περιορύζονται ςτην παθητικό προβολό των 

πληροφοριών που τουσ παρϋχονται. Παραδεύγματα Web 2.0 ιςτοχώρων 

περιλαμβϊνουν διαδικτυακϋσ κοινότητεσ, ιςτοςελύδεσ κοινωνικόσ δικτύωςησ, 

χώροι ανταλλαγόσ οπτικοακουςτικού υλικού, wikis, ηλεκτρονικϊ ιςτολόγια 

(blogs), κ.α. 

Κοινό χαρακτηριςτικό όλων των προαναφερθϋντων παραδειγμϊτων εύναι η 

αναγωγό του απλού παθητικού χρόςτη ςε δημιουργό και μϋςω μιασ κοινόσ 

πλατφόρμασ ςυμμϋτοχο ςε μια διαδικαςύα ςυνεργατικόσ καταςκευόσ 

διαδικτυακού περιεχομϋνου. Επιπλϋον, ομϊδεσ ατόμων που, υπό ϊλλεσ 

ςυνθόκεσ, δεν εύχαν τη δυνατότητα να εργαςτούν από κοινού, λόγω του 

χϊςματοσ που δημιουργεύ η φυςικό απόςταςη μεταξύ τουσ, η διαφοροπούηςη ςε 

κϊποιο φυςικό χαρακτηριςτικό (π.χ., ϋνα ϊτομο με προβλόματα όραςη και ϋνα 

αρτιμελϋσ ϊτομο) ό η διϊςταςη γνώςεων και τεχνικόσ κατϊρτιςησ (π.χ., ϋνασ 

ϋμπειροσ προγραμματιςτόσ και ϋνασ αρχϊριοσ χρόςτησ). Πλϋον, υπϊρχουν τα 

εφόδια και τα μϋςα, ώςτε να παραχθούν υπηρεςύεσ ςυνεργατικόσ καταςκευόσ 

που θα περιορύςουν ό θα εξαφανύςουν το χϊςμα μεταξύ των διαφορετικών 

ομϊδων, δύνοντασ τουσ την ευκαιρύα να ςυνεργϊζονται για την παραγωγό 

διαδικτυακού περιεχομϋνου. 

3.3 Σχεδιαςμόσ υπηρεςιών ςυνεργατικόσ καταςκευόσ 

προςβϊςιμου περιεχομϋνου 

3.3.1 Προςβαςιμότητα των υπηρεςιών από ΑμεΑ 
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Ωσ τελικού χρόςτεσ τησ υπηρεςύασ καταςκευόσ ορύζονται, μεταξύ ϊλλων, ϊτομα 

με αναπηρύα και χρόςτεσ χωρύσ τεχνικό κατϊρτιςη ό γνώςεισ προγραμματιςμού. 

ε αντιδιαςτολό, λοιπόν, με τισ τρϋχουςεσ υπηρεςύεσ δημιουργύασ ιςτοςελύδων, 

οι οπούεσ δεν εύναι καθολικϊ προςβϊςιμεσ, θα πρϋπει να υποςτηριχθούν νϋεσ 

μϋθοδοι για την επεξεργαςύα του περιεχομϋνου, μεριμνώντασ με ειδικό τρόπο 

για τα ςτοιχεύα αλληλεπύδραςησ που χρηςιμοποιούνται ςτη διαδικαςύα. 

Για να υποςτηριχθεύ τεχνικϊ το παραπϊνω, θα πρϋπει οι υπηρεςύεσ καταςκευόσ 

να ςυμμορφώνονται ςτο ςύνολό τουσ με τισ οδηγύεσ προςβαςιμότητασ WCAG 

ςτο ανώτατο επύπεδο AAA, το οπούο ςημαύνει ότι όλεσ οι ςελύδεσ των υπηρεςιών 

θα εύναι ςε θϋςη να προςπελαςτούν από οποιαςδόποτε ομϊδα χρηςτών. Ωσ εκ 

τούτου, χρειϊζεται ςωςτό ςχεδιαςμό, προκειμϋνου οι ςελύδεσ των ύδιων των 

υπηρεςιών αλλϊ και οι παραγόμενεσ από αυτϋσ να εύναι πλόρωσ ςύμφωνεσ με το 

υψηλότερο επύπεδο προςβαςιμότητασ, WAI-AAA. 

3.3.2 Συνϋπεια ςτο ςχεδιαςμό 

Ο ςχεδιαςμόσ των υπηρεςιών καταςκευόσ προςβϊςιμου διαδικτυακού 

περιεχομϋνου γύνεται με βαςικό γνώμονα την εύκολη πρόςβαςό του από 

οποιαδόποτε ομϊδα χρηςτών, ανεξαρτότωσ αναπηρύασ ό προηγούμενησ 

εμπειρύασ ςτο χώρο τησ καταςκευόσ ιςτοςελύδων. Για το λόγο αυτό, πρϋπει να 

τηρηθεύ αυςτηρό και ενιαύα δομό ςτισ γραφικϋσ διεπαφϋσ των επιμϋρουσ 

ςελύδων, προκειμϋνου να υπϊρχει ϊμεςη εξοικεύωςη των χρηςτών κατϊ την 

αλληλεπύδραςό τουσ. Ένα προςχϋδιο των διεπαφών των ςελύδων τησ υπηρεςύασ 

παρουςιϊζεται ςτην Εικόνα 3-5. 
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Εικόνα 3-5: Προςχϋδιο γραφικών διεπαφών των ςελύδων τησ υπηρεςύασ 

υγκεκριμϋνα, τα ςτοιχεύα τησ ςελύδασ που ϋχουν μεγαλύτερη ςημαςύα για τον 

χρόςτη, κρύνονται ωσ υψηλότερησ προτεραιότητασ και τοποθετούνται ςτην 

αρχό τησ ςελύδασ, ϋτςι ώςτε να ϊμεςα προςπελϊςιμα. Για παρϊδειγμα, οι 

υπερςύνδεςμοι ςυντομεύςεων, οι οπούοι βοηθούν ςημαντικϊ τουσ χρόςτεσ ςτην 

πλοόγηςό τουσ ςτα διϊφορα ςημεύα τησ ςελύδασ, τοποθετούνται ςτο ανώτατο 

ςημεύο τησ, προκειμϋνου να εύναι το πρώτο ςτοιχεύο που ςυναντϊει ο χρόςτησ 

κατϊ την ανϊγνωςό τησ. 

Αμϋςωσ μετϊ ςτην ιεραρχύα ςτοιχεύων τησ ςελύδασ, τοποθετούνται κϊποιεσ 

βοηθητικϋσ λειτουργύεσ. ε αυτϋσ περιλαμβϊνεται μια εργαλειοθόκη με χρόςιμεσ 

για το χρόςτη επιλογϋσ, καθώσ και η πληροφόρηςη για το ςημεύο τησ υπηρεςύεσ 

ςτο οπούο βρύςκεται ανϊ πϊςα ςτιγμό. 

Σο μενού ςυντομεύςεων περιϋχει υπερςυνδϋςμουσ προσ το μενού πλοόγηςησ 

και το κυρύωσ περιεχόμενο τησ ςελύδασ. Σα δύο αυτϊ ςτοιχεύα τοποθετούνται 

αμϋςωσ μετϊ ςτη ςελύδα. Σο μενού πλοόγηςησ περιϋχει ςυνδϋςμουσ προσ ϊλλεσ 

λειτουργύεσ τησ υπηρεςύασ και το περιεχόμενο αποτελεύ το βαςικό μϋροσ τησ 

ςελύδασ, όπου προβϊλλεται η κύρια πληροφορύα. 
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3.3.3 Εντοπιςμόσ και διόρθωςη λαθών 

Δεδομϋνου ότι ςτουσ χρόςτεσ των υπηρεςιών ςυμπεριλαμβϊνονται ϊτομα με 

αναπηρύα ό μηδαμινό εμπειρύα ςτην καταςκευό ιςτοςελύδων, και εξαιτύασ των 

χαμηλών δεξιοτότων των ομϊδων αυτών, η διαδικαςύα δημιουργύασ θα πρϋπει 

να επιβλϋπεται ςε κϊθε ςτϊδιο από ειδικϋσ μονϊδεσ ελϋγχου, προκειμϋνου να 

αποφεύγονται λϊθη που θα οδηγόςουν ςε προβληματικό αποτϋλεςμα, εύτε όςον 

αφορϊ το καταςκευαςτικό μϋροσ εύτε τα επύπεδα προςβαςιμότητασ. 

Για το λόγο αυτό, ειδικού μηχανιςμού παρϋχουν τα κατϊλληλα μϋςα ςτο 

δημιουργό, ώςτε να ϋχει τον πλόρη ϋλεγχο μϋχρι το τελικό ςτϊδιο παραγωγόσ 

του αποτελϋςματοσ. Όλη η παραπϊνω διαδικαςύα εκτελεύται μϋςα από ειδικούσ 

οδηγούσ (wizards), οι οπούοι με την κατϊλληλη καθοδόγηςη εντοπύζουν πιθανϊ 

λϊθη, ςτα οπούα ϋχει υποπϋςει ο χρόςτησ, και μϋςω κατϊλληλων υποδεύξεων 

βοηθούν το χρόςτη να επιτύχει την παραγωγό του περιεχομϋνου, χωρύσ να 

εμπλϋκεται ςε τεχνικϋσ λεπτομϋρειεσ καταςκευόσ. Με τον τρόπο αυτό 

επιτυγχϊνεται αφενόσ η εύκολη δημιουργύα περιεχομϋνου για τον παγκόςμιο 

ιςτό και αφετϋρου η αποφυγό λαθών που θα οδηγόςουν ςε ανεπιθύμητα 

αποτελϋςματα. 

Για παρϊδειγμα, μόλισ ο χρόςτησ επιλϋξει τη δημιουργύα νϋου ιςτοχώρου και 

εκκινόςει η αντύςτοιχη διαδικαςύα, μεταφϋρεται ςτο πρώτο βόμα του 

αντύςτοιχου οδηγού όπου ειςϊγει τισ γενικϋσ πληροφορύεσ του ιςτοχώρου 

(Εικόνα 3-6). 
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Εικόνα 3-6: Πρώτο βόμα οδηγού καταςκευόσ ιςτοχώρου - ειςαγωγό γενικών πληροφοριών 

ε περύπτωςη λανθαςμϋνησ ειςόδου από το χρόςτη ςε κϊποιο από τα ζητούμενα 

πεδύα τησ φόρμασ, ο οδηγόσ δεν προχωρϊει ςτο επόμενο βόμα, αλλϊ αντιθϋτωσ 

επιςτρϋφει ςτην ύδια οθόνη, υποδεικνύοντασ ςτον χρόςτη το ςφϊλμα, 

προκειμϋνου να το διορθώςει και να μεταβεύ ςτο επόμενο βόμα (Εικόνα 3-7). 
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Εικόνα 3-7: Λανθαςμϋνη εύςοδοσ κατϊ το πρώτο βόμα του οδηγού καταςκευόσ ιςτοχώρου 

Αφού ο χρόςτησ ειςϊγει ςωςτϊ τισ απαιτούμενεσ πληροφορύεσ, ενεργοποιώντασ 

την επιλογό να προχωρόςει μεταφϋρεται ςτην οθόνη του δεύτερου βόματοσ, 

όπου του ζητεύται η γλώςςα του ιςτοχώρου (Εικόνα 3-8). 

 

Εικόνα 3-8: Δεύτερο βόμα οδηγού καταςκευόσ ιςτοχώρου - ειςαγωγό γλώςςασ ιςτοχώρου 
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Καθ’όλη τη διϊρκεια του οδηγού, ο χρόςτησ ϋχει τη δυνατότητα να μεταφϋρεται 

ςτα βόματα τησ διαδικαςύασ, εύτε μϋςω του μενού που εμφανύζεται ςτη θϋςη του 

κυρύωσ μενού, εύτε μϋςω των επιλογών που εμφανύζονται με την μορφό 

κουμπιών. Κατϊ τη μεταφορϊ του από ϋνα βόμα ςε ϋνα ϊλλο, εύτε μπροςτϊ εύτε 

πύςω, η πληροφορύα που ϋχει όδη ειςϊγει ςε κϊποιο βόμα του οδηγού 

διατηρεύται και εμφανύζεται προςυμπληρωμϋνη ςτα αντύςτοιχα πεδύα, ώςτε να 

μη χρειϊζεται να την πληκτρολογόςει ξανϊ ςε περύπτωςη επαναφόρτωςησ τησ 

ςελύδασ. 

Αφού ϋχει ειςϊγει όλεσ τισ πληροφορύεσ που απαιτούνται ςε κϊθε βόμα του 

οδηγού, οδηγεύται ςτο τελευταύο ςτϊδιο, όπου του παρουςιϊζεται μια ςύνοψη 

με τα ςτοιχεύα που ϋχει ειςϊγει ςε κϊθε βόμα (Εικόνα 3-9). το ςημεύο αυτό ϋχει 

την επιλογό εύτε να πλοηγηθεύ ςε κϊποιο προηγούμενο βόμα, προκειμϋνου να 

προβεύ ςε διορθώςεισ, εύτε να επικυρώςει τη δημιουργύα του ιςτοχώρου με τα 

υπϊρχοντα ςτοιχεύα. 

 

Εικόνα 3-9: Τελευταύο βόμα οδηγού καταςκευόσ ιςτοχώρου - επικύρωςη ςτοιχεύων 

3.3.4 Πολυγλωςςύα 
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Ένα ςημαντικό χαρακτηριςτικό που θα πρϋπει να παρϋχεται ςτο χρόςτη τησ 

υπηρεςύασ εύναι η δυνατότητα τησ ειςαγωγόσ εναλλακτικού κειμϋνου για κϊθε 

γλώςςα που υποςτηρύζεται από την ιςτοςελύδα, την οπούα αυτόματα θα 

προβϊλλει ανϊλογα την επιλογό του τελικού χρόςτη. Αυτό υποςτηρύζεται με την 

ύπαρξη ενόσ επιπλϋον επιπϋδου (Εικόνα 3-10: Τποςτόριξη πολυγλωςςύασ), που 

περιϋχει την πληροφορύα καταχωρημϋνη για κϊθε υποςτηριζόμενη γλώςςα και 

το οπούο διαχωρύζεται από το επύπεδο τησ γενικόσ δομόσ. 

 

Εικόνα 3-10: Υποςτόριξη πολυγλωςςύασ 

3.3.5 Διαμοιραςμόσ πόρων και χρόςη ϊλλων υπηρεςιών 

Η ςυνεργατικό φύςη του διαδικτύου και τησ ηλεκτρονικόσ ςυνεργαςύασ μεταξύ 

των χρηςτών ϋχει επηρεϊςει ςε μεγϊλο βαθμό τη ςυγγραφό περιεχομϋνου. Η 

ςυνεργαςύα αυτό δεν περιορύζεται ςτην καταςκευό περιεχομϋνου, αλλϊ 

επεκτεύνεται και ςτη διαμόρφωςη του τρόπου παρουςύαςόσ του. Σο 

ςημαντικότερο όφελοσ από τη διαδικαςύα αυτό εύναι η επαναχρηςιμοπούηςη 

όδη υπαρχόντων πόρων, γεγονόσ το οπούο ςυμβϊλλει καθοριςτικϊ ςτη 

ςυγγραφό περιεχομϋνου από ϊτομα με αναπηρύα –κυρύωσ με προβλόματα του 

αιςθητηρύου τησ όραςησ και κινητικϊ προβλόματα- καθώσ η εξ’αρχόσ 

καταςκευό απαιτεύ οπτικό διϊταξη του περιεχομϋνου. 

Προσ την κατεύθυνςη αυτό κινούνται οι υπηρεςύεσ ςχεδιαςμού, υποςτηρύζοντασ 

ϋνα μηχανιςμό διαμοιραςμού πόρων και κατανομόσ δικαιωμϊτων χρηςτών, 
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προκειμϋνου να διευκολυνθεύ η ςυνεργατικό καταςκευό. την Εικόνα 3-11 

απεικονύζεται το ςχόμα που υιοθετόθηκε ώςτε να υλοποιηθεύ ο μηχανιςμόσ που 

περιγρϊφεται παραπϊνω, καθώσ για κϊθε πόρο (ιςτοχώρο ό ςχεδιαςτικό 

πρότυπο), αναθϋτονται δικαιώματα ςτουσ χρόςτεσ τησ υπηρεςύασ και ανϊλογα 

μπορούν να ςυμμετϋχουν ςτην καταςκευαςτικό διαδικαςύα. 

 

Εικόνα 3-11: Σχόμα βϊςησ δεδομϋνων για το διαμοιραςμό πόρων και τα δικαιώματα χρηςτών 

Επιπλϋον, υποςτηρύζονται βιβλιοθόκεσ διαμοιραςμού πόρων, μεταξύ των 

οπούων η βιβλιοθόκη εναλλακτικών ςχεδιαςτικών προτύπων και η βιβλιοθόκη 

υπηρεςιών διαδικτύου. την πρώτη περύπτωςη, οι χρόςτεσ ϋχουν τη 
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δυνατότητα να δημοςιεύουν ςχεδιαςτικϊ πρότυπα, αφού ϋχουν ελεγχθεύ 

προηγουμϋνωσ για την ορθότητα και τη ςυμφωνύα τουσ με τισ οδηγύεσ 

προςβαςιμότητασ, τα οπούα καθύςτανται ελεύθερα προσ χρόςη από 

οποιονδόποτε ϊλλο χρόςτη κατϊ την καταςκευό και δημοςύευςη ιςτοχώρων. 

τη δεύτερη περύπτωςη, επιτρϋπεται ςτο χρόςτη την ειςαγωγό μιασ υπηρεςύασ 

διαδικτύου, προκειμϋνου να εύναι διαθϋςιμη κατϊ την ειςαγωγό περιεχομϋνου 

ςε ςελύδεσ ιςτοχώρου. Με τον τρόπο αυτό, δημιουργεύται ϋνα διϊφανο επύπεδο, 

το οπούο διευκολύνει την ενςωμϊτωςη τησ λειτουργύασ των υπηρεςιών αυτών 

ςε αναπτυςςόμενουσ ιςτοτόπουσ, χωρύσ την προώπόθεςη τεχνικών γνώςεων 

από πλευρϊσ χρόςτη. Η ενςωμϊτωςη αυτό επιτυγχϊνεται μϋςω ενόσ 

μηχανιςμού ανϊγνωςησ τησ υπηρεςύασ, και μϋςω τησ κατϊλληλησ ανϊλυςησ 

δημιουργεύται αυτόματα η φόρμα ειςαγωγόσ με τα πεδύα που απαιτούνται για 

τη λειτουργύα τησ υπηρεςύασ (Εικόνα 3-12). 

 

Εικόνα 3-12: Μηχανιςμόσ παραγωγόσ φόρμασ για υπηρεςύα διαδικτύου 
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4 Προςβϊςιμεσ υπηρεςύεσ καταςκευόσ περιεχομϋνου 

4.1 Καταςκευό προςβϊςιμου περιεχομϋνου 

4.1.1 Δημιουργύα ιςτοχώρου 

Η διαδικαςύα καταςκευόσ προςβϊςιμου περιεχομϋνου ξεκινϊει με την 

καταςκευό ενόσ ιςτοχώρου (website), ο οπούοσ θα περιϋχει τισ ςελύδεσ 

περιεχομϋνου (content pages) και τα μενού πλοόγηςησ (navigations). την 

Εικόνα 4-1 προβϊλλεται η αρχικό ςελύδα του εργαλεύου καταςκευόσ ιςτοχώρου, 

ο οπούοσ, προσ το παρόν, εύναι κενόσ, καθώσ ϋχει ακόμη δημιουργηθεύ κϊποιον 

ιςτοχώρο. 

 

Εικόνα 4-1: Αρχικό ςελύδα καταςκευόσ ιςτοχώρου 

Επιλϋγοντασ ο χρόςτησ τη δημιουργύα νϋου ιςτοχώρου από το μενού, 

ενεργοποιεύται η αντύςτοιχη διαδικαςύα και μεταφϋρεται ςτο πρώτο βόμα 

(Εικόνα 4-2), όπου καλεύται να ειςϊγει κϊποιεσ γενικϋσ πληροφορύεσ. 
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Εικόνα 4-2: Ειςαγωγό γενικών πληροφοριών ιςτοχώρου 

τα επόμενα βόματα, ο οδηγόσ ζητϊει από το χρόςτη να ειςϊγει τισ γλώςςεσ που 

θα υποςτηρύζει ο ιςτοχώροσ (Εικόνα 4-3), τισ λϋξεισ κλειδιϊ (Εικόνα 4-4) και την 

περιγραφό (Εικόνα 4-5) που θα τυπώνεται ςτισ ςελύδεσ του. Σα δύο τελευταύα 

πρϋπει να ειςαχθούν για κϊθε υποςτηριζόμενη γλώςςα του ιςτοχώρου, ώςτε να 

εμφανύζονται ανϊλογα με την επιλογό του τελικού χρόςτη. 

 

Εικόνα 4-3: Βόμα ειςαγωγόσ υποςτηριζόμενων γλωςςών του ιςτοχώρου 
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Εικόνα 4-4: Βόμα ειςαγωγό λϋξεων-κλειδιών του ιςτοχώρου 

 

Εικόνα 4-5: Βόμα ειςαγωγόσ περιγραφόσ του ιςτοχώρου 

το τελευταύο βόμα, εμφανύζεται μια ςύνοψη των πληροφοριών του ιςτοχώρου 

(Εικόνα 4-6) που ειςόγαγε ο χρόςτησ ςε όλα τα προηγούμενα βόματα του 

οδηγού, ώςτε να ϋχει μια γενικό επιςκόπηςη και να επιςτρϋψει πύςω, ςτην 

περύπτωςη που επιθυμεύ να κϊνει κϊποια διόρθωςη. 
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Εικόνα 4-6: Επιςκόπηςη πληροφοριών ιςτοχώρου 

Εϊν όλα τα δεδομϋνα εύναι ςωςτϊ, επιλϋγοντασ το κουμπύ υποβολόσ, 

δημιουργεύται ο νϋοσ ιςτοχώροσ, ο οπούοσ προβϊλλεται ςτο πύνακα με τουσ 

διαθϋςιμουσ δημιουργηθϋντεσ ςτην αρχικό ςελύδα των ιςτοχώρων (Εικόνα 4-7), 

ςυνοδευόμενοσ από κϊποιεσ γενικϋσ πληροφορύεσ. 

 

Εικόνα 4-7: Πύνακασ ιςτοχώρων ςτην αρχικό ςελύδα 
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4.1.2 Σελύδεσ περιεχομϋνου 

Σο επόμενο ςτϊδιο δημιουργύασ προςβϊςιμου περιεχομϋνου για το διαδύκτυο 

εύναι η καταςκευό ςελύδων, οι οπούεσ περιϋχουν την κύρια πληροφορύα και 

μπορούν να ειςαχθούν ςε κϊποιον ιςτοχώρο. 

Αντύςτοιχα με τη διαδικαςύα δημιουργύασ ιςτοχώρου, ςτο πρώτο βόμα του 

οδηγού κατϊ την καταςκευό ςελύδασ περιεχομϋνου (Εικόνα 4-8), ζητεύται από 

τον χρόςτη να ειςϊγει κϊποιεσ γενικϋσ πληροφορύεσ. 

 

Εικόνα 4-8: Ειςαγωγό γενικών πληροφοριών ςελύδασ περιεχομϋνου 

τη ςυνϋχεια, καλεύται να επιλϋξει ποιεσ γλώςςεσ θα υποςτηρύζονται από τη 

ςελύδα (Εικόνα 4-9), καθώσ και να ειςϊγει τον τύτλο που θα ϋχει η ςελύδα για 

κϊθε γλώςςα που επϋλεξε ςτο προηγούμενο ςτϊδιο (Εικόνα 4-10). 

 

Εικόνα 4-9: Βόμα ειςαγωγόσ υποςτηριζόμενων γλωςςών τησ ςελύδασ 
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Εικόνα 4-10: Βόμα ειςαγωγόσ τύτλου τησ ςελύδασ 

Εφόςον ολοκληρωθεύ επιτυχώσ η διαδικαςύα, η ςελύδα ϋχει δημιουργηθεύ και 

ϋχει προςτεθεύ ςτη βϊςη. την κεντρικό οθόνη με τισ ςελύδεσ του χρόςτη 

(Εικόνα 4-11), εμφανύζεται ϋνασ πύνακασ με τισ όδη δημιουργηθεύςεσ ςελύδεσ και 

μερικϋσ γενικϋσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με αυτϋσ. 

 

Εικόνα 4-11: Κεντρικό οθόνη με τισ ςελύδεσ περιεχομϋνου του χρόςτη 

Μετϊ το τϋλοσ τησ διαδικαςύασ δημιουργύασ, υπϊρχει η δυνατότητασ τησ 

προςθόκησ περιεχομϋνου ςτη ςελύδα. Επιλϋγοντασ τη επιθυμητό ςελύδα, ο 



Προςβϊςιμεσ υπηρεςύεσ  ςυνεργατικόσ καταςκευόσ προςβϊςιμου περιεχομϋνου για τον Παγκόςμιο Ιςτό 

 

96 Προςβϊςιμεσ υπηρεςύεσ καταςκευόσ περιεχομϋνου 

 

χρόςτησ μεταφϋρεται ςτην κεντρικό οθόνη με τα ςτοιχεύα που ϋχουν προςτεθεύ 

(Εικόνα 4-12), και μια λύςτα από αυτϊ που μπορεύ να ενςωματώςει. Σα ςτοιχεύα, 

μεταξύ των οπούων, μπορεύ να επιλϋξει εύναι: 

 Κεφαλύδα 

 Κεύμενο 

 Τπερςύνδεςμοσ 

 Εικόνα 

 Πύνακασ δεδομϋνων 

 Υόρμα 

 Λύςτα 

 Τπηρεςύα διαδικτύου (web service) 

 Ομϊδα ςτοιχεύων 

 

Εικόνα 4-12: Κεντρικό οθόνη ςτοιχεύων ςελύδασ 
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το ςημεύο αυτό να ςημειωθεύ ότι ςε κϊθε νϋα ςελύδα που δημιουργεύ ο χρόςτησ, 

προςτύθεται αυτόματα μια κεφαλύδα, η οπούα παύρνει ςαν τιμό τον τύτλο τησ 

ςελύδασ που εύχε δώςει ο χρόςτησ κατϊ τη δημιουργύα τησ και η οπούα 

εμφανύζεται ςαν κεντρικό κεφαλύδα (h1) ςε κϊθε εμφϊνιςη τησ ςελύδασ. 

τη ςυνϋχεια, μπορεύ να προςτεθεύ οποιοδόποτε από τα ςτοιχεύα που 

αναφϋρθηκαν παραπϊνω. Για παρϊδειγμα, όπωσ φαύνεται ςτην Εικόνα 4-13, αν 

ο χρόςτησ επιλϋξει την προςθόκη ενόσ κειμϋνου, μεταφϋρεται ςτο πρώτο βόμα 

του αντύςτοιχου οδηγού, όπου του ζητεύται να πληκτρολογόςει το κεύμενο για 

όλεσ τισ υποςτηριζόμενεσ γλώςςεσ τησ ςελύδασ. 

 

Εικόνα 4-13: Ειςαγωγό κειμϋνου ςε ςελύδα 

τα πλαύςια τησ ςυνεχούσ καθοδόγηςησ του χρόςτη κατϊ τη διαδικαςύα 

καταςκευόσ περιεχομϋνου, όπωσ αυτό ςυζητόθηκε ςε προηγούμενο κεφϊλαιο, 

ςτην περύπτωςη που ειςαχθεύ κϊτι το οπούο δεν εύναι αποδεκτό ό ϋγκυρο, ο 

οδηγόσ ενημερώνει το χρόςτη με το κατϊλληλο μόνυμα ώςτε να διορθώςει το 

λϊθοσ. Για παρϊδειγμα, αν αφόςει κενό κϊποιο πεδύο κειμϋνου, προκύπτει η 

ςχετικό ενημϋρωςη (Εικόνα 4-14), ώςτε να ςυμπληρωθεύ το πεδύο και να 

προχωρόςει η διαδικαςύα. 
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Εικόνα 4-14: Μόνυμα λϊθουσ κατϊ την ειςαγωγό κειμϋνου 

Αφού ολοκληρωθεύ επιτυχώσ η ειςαγωγό του κειμϋνου, εμφανύζεται ςτη λύςτα 

με τα ςτοιχεύα τησ ςελύδασ (Εικόνα 4-15). 

 

Εικόνα 4-15: Στοιχεύα ςελύδασ μετϊ την προςθόκη κειμϋνου 
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‘Όπωσ αναφϋρθηκε παραπϊνω, μια από τισ επιλογϋσ προςθόκησ ςτοιχεύου εύναι 

η ενςωμϊτωςη μιασ υπηρεςύασ διαδικτύου (web service), όπωσ για παρϊδειγμα 

η μετατροπό θερμοκραςύασ από βαθμούσ Κελςύου (°C) ςε βαθμούσ Υαρενϊιτ 

(°F). Μϋςω αντύςτοιχου οδηγού, ο χρόςτησ μπορεύ να δημιουργόςει μια γραφικό 

διεπαφό τησ υπηρεςύασ, ϋχοντασ μόνο ςτη διϊθεςό του τη διεύθυνςη που την 

περιγρϊφει (WSDL) και χωρύσ να ϋχει καμύα τεχνικό κατϊρτιςη ό γνώςη. Έτςι, 

ςτο πρώτο βόμα του οδηγού (Εικόνα 4-16) επιλϋγει την ειςαγωγό τησ 

διεύθυνςησ WSDL ωσ τον τρόπο που θα ενςωματώςει την υπηρεςύα (ο δεύτεροσ 

τρόποσ εύναι μϋςω τησ βιβλιοθόκησ υπηρεςιών διαδικτύου που περιγρϊφεται 

ςτο κεφϊλαιο 4.1.5) και ςτο αμϋςωσ επόμενο βόμα, πληκτρολογεύ τη διεύθυνςη 

αυτό (Εικόνα 4-17). 

 

Εικόνα 4-16: Επιλογό μεθόδου ειςαγωγόσ υπηρεςύασ διαδικτύου 

 

Εικόνα 4-17: Ειςαγωγό διεύθυνςησ WSDL υπηρεςύασ διαδικτύου 

Αφού ειςαχθεύ ϋγκυρη διεύθυνςη υπηρεςύασ, γύνεται αυτόματα ϋλεγχοσ και 

εντοπιςμόσ των μεθόδων τησ υπηρεςύασ και ςε επόμενο βόμα (Εικόνα 4-18), 
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ζητεύται από τον χρόςτη να επιλϋξει την επιθυμητό μϋθοδο, καθώσ και τα 

λεκτικϊ για τα κουμπιϊ υποβολόσ και ακύρωςησ. 

 

Εικόνα 4-18: Ειςαγωγό ςτοιχεύων υπηρεςύασ διαδικτύου 

Σϋλοσ, αφού ϋχουν ειςαχθεύ ςωςτϊ όλεσ οι πληροφορύεσ που απαιτούνται, 

δημιουργεύται από το εργαλεύο αυτόματα η φόρμα που αντιςτοιχεύ ςτη μϋθοδο 

τησ υπηρεςύασ διαδικτύου με τα κατϊλληλα πεδύα και κουμπιϊ και 

ενςωματώνεται με τη μορφό αυτό ςτη ςελύδα. την τελικό ςελύδα που θα 

παραχθεύ, η φόρμα αυτό θα καλεύ την αντύςτοιχη μϋθοδο τησ υπηρεςύασ με τα 

ςτοιχεύα που ειςϊγονται μϋςω των πεδύων και θα τυπώνει το αποτϋλεςμα ςτην 

οθόνη του χρόςτη. Έτςι, ςτην κεντρικό ςελύδα, ϋχει εμφανιςτεύ πλϋον και μια 

φόρμα (Εικόνα 4-19), που αντιςτοιχεύ ςτην υπηρεςύα που μόλισ ειςόγαγε ο 

χρόςτησ. 
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Εικόνα 4-19: Στοιχεύα ςελύδασ μετϊ την προςθόκη τησ υπηρεςύασ διαδικτύου 

ε οποιοδόποτε ςημεύο τησ καταςκευόσ τησ ςελύδασ, ο χρόςτησ ϋχει τη 

δυνατότητα να προβϊλλει μια προεπιςκόπηςη τησ τελικό ςελύδα που θα 

παραχθεύ, ώςτε να ϋχει την εποπτεύα τησ δημιουργύασ του και να κϊνει τισ 

επιθυμητϋσ διορθώςεισ, χωρύσ να απαιτεύται η παραγωγό και δημοςύευςη του 

ςυνολικού ιςτοχώρου. 

Έτςι, επιλϋγοντασ από το μενού την προεπιςκόπηςη ςελύδασ, μπορεύ να δει τη 

μορφό τησ ςε οποιαδόποτε γλώςςα, μεταξύ αυτών που υποςτηρύζει η ςελύδα 

(Εικόνα 4-20 και Εικόνα 4-21). 
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Εικόνα 4-20: Προεπιςκόπηςη ςελύδασ ςτην αγγλικό γλώςςα 

 

Εικόνα 4-21: Προεπιςκόπηςη ςελύδασ ςτην ελληνικό γλώςςα 

4.1.3 Προςθόκη ςελύδων και πλοόγηςησ ςτον ιςτοχώρο 

Αφού δημιουργηθούν οι επιθυμητϋσ ςελύδεσ, ο χρόςτησ ϋχει τη δυνατότητα να 

προςθϋςει τισ ςελύδεσ αυτϋσ ςτον ιςτοχώρο που ϋχει δημιουργόςει, ώςτε να 

προκύψει η τελικό ςύνθεςη, την οπούα θα μπορεύ να δημοςιεύςει. Από την 

κεντρικό ςελύδα του ιςτοχώρου, επιλϋγοντασ την προςθόκη ςελύδων, 

μεταφϋρεται ςτον αντύςτοιχο οδηγό, όπου επιλϋγει τισ ςελύδεσ που επιθυμεύ να 

ειςϊγει ςτον ιςτοχώρο (Εικόνα 4-22). 

Μετϊ την ειςαγωγό των ςελύδων, ςτην κεντρικό οθόνη του ιςτοχώρου 

εμφανύζεται ο πύνακασ με τισ ςελύδεσ που ϋχουν όδη προςτεθεύ και κϊποιεσ 

ςχετικϋσ γενικϋσ πληροφορύεσ (Εικόνα 4-23). 



Προςβϊςιμεσ υπηρεςύεσ  ςυνεργατικόσ καταςκευόσ προςβϊςιμου περιεχομϋνου για τον Παγκόςμιο Ιςτό 

 

Προςβϊςιμεσ υπηρεςύεσ καταςκευόσ περιεχομϋνου 103 

 

 

Εικόνα 4-22: Ειςαγωγό ςελύδων  ςτον ιςτοχώρο 

 

Εικόνα 4-23: Κεντρικό οθόνη ιςτοχώρου με τισ ςελύδεσ που ϋχουν ειςαχθεύ 
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Για να ολοκληρωθεύ η ςύνθεςη του ιςτοχώρου, απομϋνει η δημιουργύα μενού 

πλοόγηςησ, ώςτε να μπορεύ ο χρόςτησ να πλοηγηθεύ ςτισ ςελύδεσ του. Η 

δημιουργύα μενού πλοόγηςησ γύνεται επύςησ μϋςω οδηγού, όπου ςτο πρώτο 

βόμα ο χρόςτησ ειςϊγει τισ γενικϋσ πληροφορύεσ (Εικόνα 4-24) και ςτο δεύτερο 

βόμα τισ πληροφορύεσ για τα ςτοιχεύα του μενού (Εικόνα 4-25). 

 

Εικόνα 4-24: Ειςαγωγό γενικών πληροφοριών του μενού πλοόγηςησ 

 

Εικόνα 4-25: Ειςαγωγό πληροφοριών των ςτοιχεύων του μενού πλοόγηςησ 

το τϋλοσ τησ παραπϊνω διαδικαςύασ και εφόςον ϋχουν ειςαχθεύ ςωςτϊ όλεσ οι 

απαιτούμενεσ πληροφορύεσ, ςτην κεντρικό ςελύδα των μενού πλοόγηςησ ϋχει 

εμφανιςτεύ αυτό που μόλισ καταςκεύαςε ο χρόςτησ (Εικόνα 4-26). 
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Εικόνα 4-26: Κεντρικό οθόνη μενού πλοόγηςησ 

4.1.4 Διαμοιραςμόσ και ςυνεργατικό καταςκευό 

Για την υποςτόριξη ςυνεργατικόσ καταςκευόσ ιςτοχώρων και ςελύδων από 

διαφορετικούσ χρόςτεσ, ϋχει αναπτυχθεύ ϋνα εργαλεύο διαμοιραςμού, με το 

οπούο μπορεύ ο δημιουργόσ ενόσ ιςτοχώρου να δώςει δικαιώματα προβολόσ ό 

επεξεργαςύασ ςε ϊλλουσ χρόςτεσ, προκειμϋνου να ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα ό 

να την επιβλϋπουν χωρύσ να επεμβαύνουν, αντύςτοιχα. 

 

Εικόνα 4-27: Επιλογόσ εύδουσ διαμοιραςμού πόρου 
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την κεντρικό ςελύδα του εργαλεύου, επιλϋγοντασ ο χρόςτησ τη δημιουργύα 

κοινού πόρου, μπορεύ να επιλϋξει εύτε ςυνεργατικό καταςκευό ιςτοχώρου ό 

θϋματοσ μορφοπούηςησ εύτε ό δημοςύευςη θϋματοσ μορφοπούηςησ (Εικόνα 

4-27). 

Επιλϋγοντασ τη ςυνεργατικό καταςκευό ιςτοχώρου, μεταφϋρεται ςτο επόμενο 

βόμα, όπου ειςϊγει τα ονόματα των χρηςτών, ςτουσ οπούουσ επιθυμεύ να 

αποςτεύλει την πρόςκληςη διαμοιραςμού. Αν το όνομα χρόςτη δεν υπϊρχει, ο 

οδηγόσ ενημερώνει με την προβολό κατϊλληλου μηνύματοσ(Εικόνα 4-28). 

 

Εικόνα 4-28: Προβολό ςφϊλματοσ εύρεςησ ονόματοσ χρόςτη 

Μετϊ την ειςαγωγό ονομϊτων, ακολουθεύ το βόμα (Εικόνα 4-29) κατϊ το οπούο 

επιλϋγονται τα δικαιώματα χρόςτησ του ιςτοχώρου (επεξεργαςύα ό προβολό). 

 

Εικόνα 4-29: Επιλογό δικαιωμϊτων χρόςησ ιςτοχώρου 
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Μετϊ την αποςτολό των προςκλόςεων ςτουσ χρόςτεσ, εμφανύζεται η 

ςυνεργαςύα ςτην κεντρικό ςελύδα του εργαλεύου διαμοιραςμού (Εικόνα 4-30). 

 

Εικόνα 4-30: Κεντρικό ςελύδα εργαλεύου διαμοιραςμού 

Οι χρόςτεσ, ςτουσ οπούουσ απεςτϊλη η πρόςκληςη, θα ειδοποιηθούν μϋςω 

ειδικού μηνύματοσ ςτην επόμενη ςύνδεςό τουσ ςτην πλατφόρμα, όπου θα 

καλούνται να αποδεχτού ό να απορρύψουν την πρόςκληςη (Εικόνα 4-31). 

 

Εικόνα 4-31: Μόνυμα πρόςκληςησ ςυνεργαςύασ 
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Εφόςον αποδεχτούν την πρόςκληςη, ο ιςτοχώροσ θα εμφανιςτεύ ςτη λύςτα τησ 

κεντρικόσ οθόνησ ιςτοχώρων του χρόςτη και θα ϋχουν τη δυνατότητα να 

προβϊλλουν και να επεξεργαςτούν τα ςτοιχεύα του ιςτοχώρου ςε ςυνεργαςύα με 

τουσ υπόλοιπουσ χρόςτεσ που τον διαμοιρϊζονται. 

4.1.5 Βιβλιοθόκη υπηρεςιών διαδικτύου 

Για την ευκολότερη διαχεύριςη και διαμοιραςμό των υπηρεςιών διαδικτύου, 

αναπτύχθηκε μύα βιβλιοθόκη, ςτην οπούα μπορούν να αποθηκεύονται και να 

χρηςιμοποιούνται οποιαδόποτε ςτιγμό, απλϊ επιλϋγοντασ την επιθυμητό 

υπηρεςύα από τη λύςτα. Με τον τρόπο αυτό, ο δημιουργόσ ενόσ ιςτοχώρου 

μπορεύ με απλό τρόπο να ειςϊγει ςτην καταςκευό του τη λειτουργύα μιασ 

τϋτοιασ υπηρεςύασ, χωρύσ να απαιτεύται η ειςαγωγό ειδικών πληροφοριών (πχ. 

διεύθυνςησ WSDL) που ςχετύζονται με αυτό. 

την κεντρικό ςελύδα τησ βιβλιοθόκησ (Εικόνα 4-32), υπϊρχουν οι υπηρεςύεσ 

που ϋχουν όδη ειςαχθεύ από τουσ χρόςτεσ και οι οπούεσ εύναι διαθϋςιμεσ ανϊ 

πϊςα ςτιγμό να χρηςιμοποιηθούν. 

 

Εικόνα 4-32: Κεντρικό ςελύδα βιβλιοθόκησ υπηρεςιών διαδικτύου 
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Για τον διαμοιραςμό νϋασ υπηρεςύασ, ο χρόςτησ καλεύται να ειςϊγει ϋνα όνομα, 

μια περιγραφό και τη διεύθυνςη WSDL που περιγρϊφει την υπηρεςύα (Εικόνα 

4-33). 

 

Εικόνα 4-33: Ειςαγωγό ςτοιχεύων υπηρεςύασ διαδικτύου 

τη ςυνϋχεια, αναλύεται η υπηρεςύα αυτόματα από εργαλεύο και προβϊλλονται 

κϊποιεσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τισ μεθόδουσ και τα ορύςματα που 

ανιχνεύτηκαν (Εικόνα 4-34). 

 

Εικόνα 4-34: Πληροφορύεσ υπηρεςύεσ διαδικτύου που ανιχνεύτηκαν από το εργαλεύο 
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Εφόςον ο χρόςτησ το επιθυμεύ, μπορεύ να ολοκληρώςει τη διαδικαςύα 

ειςαγωγόσ τησ υπηρεςύασ και εμφανύζεται ςτον πύνακα με τισ διαθϋςιμεσ ςτην 

κεντρικό ςελύδα τησ βιβλιοθόκησ (Εικόνα 4-35). 

 

Εικόνα 4-35: Κεντρικό ςελύδα βιβλιοθόκησ υπηρεςιών διαδικτύου μετϊ την ειςαγωγό νϋασ 

Προκειμϋνου κϊποιοσ καταςκευαςτόσ να χρηςιμοποιόςει κϊποια από τισ 

διαθϋςιμεσ υπηρεςύεσ, αρκεύ να ενεργοποιόςει την αντύςτοιχη επιλογό τησ 

υπηρεςύεσ που επιθυμεύ. Μετϊ την ενεργοπούηςη, η υπηρεςύα χαρακτηρύζεται ωσ 

«ςε χρόςη» (Εικόνα 4-36) και εμφανύζεται ςτη λύςτα με τισ διαθϋςιμεσ προσ 

ειςαγωγό υπηρεςύεσ κατϊ την καταςκευό ςελύδων. 
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Εικόνα 4-36: Χρόςη υπηρεςύεσ διαδικτύου ςτη βιβλιοθόκη 
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5 Αξιολόγηςη 

5.1 Διαδικαςύα αξιολόγηςησ προςβαςιμότητασ 

Σο WCAG 1.0 εύναι το defacto πρότυπο για την ανϊπτυξη προςβϊςιμων 

ιςτοςελύδων. Τπϊρχουν αρκετϊ εργαλεύα αυτόματου ελϋγχου προςβαςιμότητασ, 

τα οπούα μπορεύ να χρηςιμοποιόςει κϊποιοσ ςχεδιαςτόσ κατϊ την ανϊπτυξη 

ιςτοςελύδων, ωςτόςο η διαδικαςύα αυτό εμπεριϋχει μια ςειρϊ από 

μειονεκτόματα: 

1. Σα αποτελϋςματα ενόσ τϋτοιου εργαλεύου προςφϋρουν ςημαντικϋσ 

πληροφορύεσ, όμωσ υπερβολικϊ λεπτομερεύσ, γεγονόσ που τισ καθιςτϊ 

δυςνόητεσ, ιδιαιτϋρωσ για προγραμματιςτϋσ διαδικτύου που δεν ϋχουν 

εμπειρύα ςτο ςυγκεκριμϋνο τομϋα. 

2. Ένα εργαλεύο αυτόματησ επικύρωςησ εύναι ικανό να ανιχνεύςει μόνο ϋνα 

περιοριςμϋνο αριθμό προβλημϊτων προςβαςιμότητασ και επομϋνωσ 

θεωρεύται απαραύτητη η επιπλϋον χειρωνακτικό επύβλεψη και διόρθωςη 

από την πλευρϊ του προγραμματιςτό, προκειμϋνου να προκύψουν τα 

επιθυμητϊ αποτελϋςματα. 

3. ε οριςμϋνεσ περιπτώςεισ, τα εργαλεύα αυτόματου ελϋγχου εντοπύζουν 

μια αςυμβατότητα, ακόμα και αν ϋχει επιτευχθεύ ϋνα αποδεκτό επύπεδο 

προςβαςιμότητασ. 

Ωσ εκ τούτου, ο ϋλεγχοσ με τη χρόςτη των προαναφερθϋντων εργαλεύων παρϋχει 

απλϊ μια προςϋγγιςη του επιπϋδου προςβαςιμότητασ τησ παραγόμενησ ςελύδασ 

και όχι ςυγκεκριμϋνη ϋνδειξη. 

Για να ξεπεραςτούν τα παραπϊνω μειονεκτόματα, υιοθετούνται δύο 

διαφορετικϋσ προςεγγύςεισ για την αξιολόγηςη των υπηρεςιών καταςκευόσ, 

καθώσ και των παραγόμενων ςελύδων. Η πρώτη εύναι ο ςυςτηματικόσ ϋλεγχοσ 

ςυμμόρφωςησ με τα πρότυπα του W3C για τον πηγαύο κώδικα και με τισ οδηγύεσ 

WCAG 1.0 επιπϋδου ΑΑΑ. Η δεύτερη εύναι η εκτϋλεςη ενόσ ςεναρύου από 

χρόςτεσ, ςτοχεύοντασ ςτην αξιολόγηςη τησ προςβαςιμότητασ, τησ 

χρηςτικότητασ και τησ χρηςιμότητασ των υπηρεςιών. 



Προςβϊςιμεσ υπηρεςύεσ  ςυνεργατικόσ καταςκευόσ προςβϊςιμου περιεχομϋνου για τον Παγκόςμιο Ιςτό 

 

Αξιολόγηςη 113 

 

5.2 Μεθοδολογύα 

Προκειμϋνου να εκτιμηθεύ το επύπεδο προςβαςιμότητασ των υπηρεςιών 

καταςκευόσ, επιτελϋςθηκαν οριςμϋνεσ ενϋργειεσ ελϋγχου ενόσ δεύγματοσ από τισ 

ςελύδεσ των υπηρεςιών και τισ παραγόμενεσ ςελύδεσ, με τη χρόςη ημιαυτόματων 

εργαλεύων ελϋγχου προςβαςιμότητασ. Αρχικϊ, υπόρξε μια προκαταρκτικό 

εξϋταςη, όπου οι ςελύδεσ των υπηρεςιών προβλόθηκαν ςε μια ςειρϊ από 

προγρϊμματα περιόγηςησ ιςτού (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google 

Chrome, Opera, Safari), λειτουργικϊ ςυςτόματα (Microsoft Windows, Ubuntu, 

Microsoft Windows Mobile, Apple iPhoneOS, Google Android) και ςυςκευϋσ 

(προςωπικόσ υπολογιςτόσ, φορητϋσ ςυςκευϋσ), για να επιβεβαιωθεύ η ορθό 

παρουςύαςη των γραφικών διεπαφών χρόςτη ςε ςυνδυαςμούσ των παραπϊνω. 

Αυτό η ςειρϊ από ελϋγχουσ ςυνϋβαλλε ςημαντικϊ ςτον εντοπιςμό και ςτη 

διόρθωςη κϊποιων προβλημϊτων προςβαςιμότητασ που παρουςιϊςτηκαν ςτον 

πηγαύο κώδικα, καθώσ και ςτη βελτύωςη τησ δομόσ και τησ εμφϊνιςησ των 

ςτοιχεύων παρουςύαςησ των γραφικών διεπαφών. 

Για τον ϋλεγχο εγκυρότητασ των υπηρεςιών ςε επύπεδο πηγαύου κώδικα και 

προςβαςιμότητασ, χρηςιμοποιόθηκαν δύο από τα πιο αποτελεςματικϊ και 

ευρϋωσ διαδεδομϋνα εργαλεύα αξιολόγηςησ. 

 HiSoftware® Cynthia Says™ [46]: δημοφιλϋσ εργαλεύο αυτόματησ 

αξιολόγηςησ προςβαςιμότητασ, του οπούου τα αποτελϋςματα παρϋχουν 

ςημαντικϋσ -αν και οριςμϋνεσ φορϋσ ελλιπεύσ- πληροφορύεσ, όςον αφορϊ 

τα επύπεδα προςβαςιμότητασ του ιςτοτόπου. Σο ςυγκεκριμϋνο εργαλεύο 

μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ κατϊ τον ϋλεγχο ςυμφωνύασ ιςτοχώρων με τα 

κριτόρια προςβαςιμότητασ που μπορούν να ελεγχθούν και να 

επικυρωθούν αυτόματα. 

 Εργαλεύο ελϋγχου εγκυρότητασ του W3C για HTML [47] και CSS 

[48]: εργαλεύα ελϋγχου εγκυρότητασ πηγαύου κώδικα HTML και CSS, 

ςύμφωνα με τα πρότυπα του W3C. Καθώσ μια ςημαντικό προώπόθεςη 

για τισ υποςτηρικτικϋσ τεχνολογύεσ που χρηςιμοποιούν τα ϊτομα με 

αναπηρύα εύναι η εγκυρότητα του πηγαύου κώδικα των ιςτοςελύδων, 

εύναι ςημαντικό να ςυμπεριληφθεύ ςτη μεθοδολογύα αξιολόγηςησ ϋνα 

ςτϊδιο ελϋγχου και επικύρωςησ του πηγαύου κώδικα. 
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Σο δεύτερο βόμα τησ αξιολόγηςησ όταν η εκτϋλεςη ενόσ ςεναρύου από χρόςτεσ, 

προκειμϋνου να ελεγχθούν οι υπηρεςύεσ ωσ προσ την προςβαςιμότητα, την 

ευχρηςτύα και τη χρηςιμότητϊ τουσ. Σο ςενϊριο χρόςησ παρουςιϊζεται 

αναλυτικϊ ςτο Παρϊρτημα Α και η εκτϋλεςό του ϋγινε από 10 διαφορετικούσ 

χρόςτεσ, που ανόκουν ςε ομϊδεσ με διαφορετικϊ χαρακτηριςτικϊ, προκειμϋνου 

να εξαχθούν όςο το δυνατόν πιο αξιόπιςτα αποτελϋςματα. Σα χαρακτηριςτικϊ 

του κϊθε χρόςτη φαύνονται αναλυτικϊ ςτον Πύνακασ 2. 

Πύνακασ 2: Χαρακτηριςτικϊ χρηςτών αξιολόγηςησ 

Χρόςτησ Ηλικύα Επύπεδο Αναπηρύα Φύλο Εκπαύδευςη 
Χρόςη 
υπολογιςτό 

Ανϊπτυξη 
ιςτοςελύδων 

Χρόςτησ 1 30-39 Έμπειροσ Όχι Α Ανώτατη Πολύ καλό Αρκετϋσ 

Χρόςτησ 2 30-39 Έμπειροσ Όχι Θ Δευτεροβϊθμια Πολύ καλό Αρκετϋσ 

Χρόςτησ 3 30-39 Έμπειροσ Όχι Α Μεταπτυχιακό Καλό Αρκετϋσ 

Χρόςτησ 4 20-29 Έμπειροσ Οπτικό Θ Μεταπτυχιακό Πολύ καλό Αρκετϋσ 

Χρόςτησ 5 30-39 Αρχϊριοσ Οπτικό Α Ανώτατη Λύγη Ποτϋ 

Χρόςτησ 6 20-29 Αρχϊριοσ Οπτικό Α Ανώτατη Καλό Ποτϋ 

Χρόςτησ 7 20-29 Αρχϊριοσ Οπτικό Θ Μεταπτυχιακό Μϋτρια Πολύ λύγεσ 

Χρόςτησ 8 50-59 Αρχϊριοσ Οπτικό Θ Ανώτατη Λύγη Ποτϋ 

Χρόςτησ 9 40-49 Έμπειροσ Όχι Θ Ανώτατη Καλό Αρκετϋσ 

Χρόςτησ 10 30-39 Αρχϊριοσ Όχι Α Μεταπτυχιακό Αρκετϊ καλό Λύγεσ 

 

Προκειμϋνου να εξαςφαλιςτεύ η εγκυρότητα και η αξιοπιςτύα τησ διαδικαςύασ 

αξιολόγηςησ, προτιμόθηκε η επιλογό δεύγματοσ από χρόςτεσ με διαφορετικϊ 

χαρακτηριςτικϊ. υγκεκριμϋνα, τα κριτόρια διαφοροπούηςησ μεταξύ των 

χρηςτών όταν η ηλικύα (Εικόνα 5-1), η εμπειρύα (Εικόνα 5-2), η αναπηρύα 

(Εικόνα 5-3), το φύλο (Εικόνα 5-4), η εκπαύδευςη (Εικόνα 5-5), η χρόςη 

υπολογιςτών (Εικόνα 5-6) και η προηγούμενη ανϊπτυξη ιςτοςελύδων (Εικόνα 

5-7). 
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Εικόνα 5-1: Ηλικύα χρηςτών αξιολόγηςησ 

 

 

Εικόνα 5-2: Εμπειρύα χρηςτών αξιολόγηςησ 
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Εικόνα 5-3: Αναπηρύα χρηςτών αξιολόγηςησ 

 

 

Εικόνα 5-4: Φύλο χρηςτών αξιολόγηςησ 
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Εικόνα 5-5: Εκπαύδευςη χρηςτών αξιολόγηςησ 

 

 

Εικόνα 5-6: Χρόςη υπολογιςτών χρηςτών αξιολόγηςησ 
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Εικόνα 5-7: Προηγούμενη καταςκευό ιςτοςελύδων από τουσ χρόςτεσ τησ αξιολόγηςησ 

την περύπτωςη των ατόμων με οπτικό αναπηρύα, χρηςιμοποιόθηκε 

υποςτηρικτικό τεχνολογύα για την ανϊγνωςη τησ οθόνησ, καθ’όλη τη διϊρκεια 

τησ διαδικαςύασ αξιολόγηςησ. 

Κατϊ την εκτϋλεςη των ςεναρύων, ζητόθηκε από τουσ χρόςτεσ η καταςκευό ενόσ 

ιςτοχώρου με δύο ςελύδεσ και μενού πλοόγηςησ και η προςθόκη περιεχομϋνου 

ςτισ ςελύδεσ αυτϋσ και ϋγινε καταγραφό των παρακϊτω: 

 Φρόνοσ εκτϋλεςησ των επιμϋρουσ εργαςιών του ςεναρύου και ςυνολικόσ 

χρόνοσ εκτϋλεςησ. 

 Πλόθοσ λαθών των χρηςτών. 

 Πλόθοσ περιπτώςεων όπου ο χρόςτησ απευθύνθηκε ςτη βοόθεια για την 

ολοκλόρωςη τησ εργαςύασ. 

5.3 Αποτελϋςματα 

υνολικϊ, οι ιςτοςελύδεσ των υπηρεςιών αλλϊ και οι παραγόμενεσ από τισ ύδιεσ 

τισ υπηρεςύεσ καταςκευόσ ςυμμορφώνονται με τισ οδηγύεσ προςβαςιμότητασ 

WCAG 1.0. Επύςησ, ςε κϊθε δυνατό ςυνδυαςμό ςυςκευόσ, λειτουργικού 

ςυςτόματοσ και προγρϊμματοσ περιόγηςησ ιςτού, το αποτϋλεςμα εύναι πλόρωσ 

ςύμφωνο με τα πρότυπα HTML και CSS του W3C. 
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το διαδικαςτικό μϋροσ τησ αξιολόγηςησ, όλοι οι χρόςτεσ ολοκλόρωςαν με 

επιτυχύα τισ εργαςύεσ του ςεναρύου. την Εικόνα 5-8 παρουςιϊζονται 

διαγραμματικϊ οι χρόνοι που χρειϊςτηκε κϊθε χρόςτησ για τισ εργαςύεσ του 

ςεναρύου και ςτην Εικόνα 5-9 παρουςιϊζεται ο ςυνολικόσ χρόνοσ ολοκλόρωςησ 

για τον κϊθε ϋνα. 

 

Εικόνα 5-8: Χρόνοι ολοκλόρωςησ εργαςιών ςεναρύου από τουσ χρόςτεσ 

 

Εικόνα 5-9: Συνολικόσ χρόνοσ ολοκλόρωςησ ςεναρύου από τουσ χρόςτεσ 
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Οι χρόςτεσ με κϊποια αναπηρύα ςυνϊντηςαν μεγαλύτερη δυςκολύα ςτη χρόςη 

των υπηρεςιών ςε ςχϋςη με τουσ αρτιμελεύσ χρόςτεσ, καθώσ η ολοκλόρωςη των 

εργαςιών διόρκηςε περιςςότερο ςε ςχϋςη με τουσ αντύςτοιχουσ χρόνουσ των 

χρηςτών χωρύσ κϊποια αναπηρύα (Εικόνα 5-10). Ωςτόςο, ςτο ςύνολό τουσ, 

ολοκλόρωςαν με επιτυχύα τη διαδικαςύα, φτϊνοντασ ςτο επιθυμητό αποτϋλεςμα 

τησ δημιουργύασ του ιςτοχώρου.  

 

Εικόνα 5-10: Μ.Ο. χρόνου εκτϋλεςησ ανϊ κατηγορύα αναπηρύασ χρηςτών 

Μικρότερη διαφορϊ παρατηρεύται μεταξύ των ομϊδων ϋμπειρων και αρχϊριων 

χρηςτών, με τη δεύτερη να ϋχει υψηλότερουσ χρόνουσ ολοκλόρωςησ του 

ςεναρύου (Εικόνα 5-11).  
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Εικόνα 5-11: Μ.Ο. χρόνου εκτϋλεςησ ανϊ κατηγορύα εμπειρύασ χρηςτών 

Μια ϊλλη μϋτρηςη που ϋγινε κατϊ την διϊρκεια τησ αξιολόγηςησ όταν το πλόθοσ 

των λαθών του κϊθε χρόςτησ. την Εικόνα 5-12, απεικονύζονται αναλυτικϊ τα 

λϊθη που παρουςύαςαν οι χρόςτεσ καθ’όλη τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ. 

 

Εικόνα 5-12: Πλόθοσ λαθών των χρηςτών κατϊ την αξιολόγηςη 

Όπωσ εύναι αναμενόμενο, οι χρόςτεσ με κϊποια αναπηρύα παρουςιϊζουν 

περιςςότερα λϊθη κατϊ την εκτϋλεςη του ςεναρύου και ϋτςι το Μ.Ο. λαθών εύναι 

μεγαλύτερο από των ϊλλων ομϊδων χρηςτών (Εικόνα 5-13). 
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Εικόνα 5-13: Μ.Ο. πλόθουσ λαθών ανϊ κατηγορύα αναπηρύασ χρηςτών 

Επύςησ, ϊτομα με μικρό εμπειρύα ςτουσ υπολογιςτϋσ και ςτην καταςκευό 

ιςτοςελύδων, εμφανύζουν περιςςότερα λϊθη από ϊτομα με προηγούμενη 

εμπειρύα ςτη χρόςη υπολογιςτών και ςτην καταςκευό ιςτοςελύδων (Εικόνα 

5-14). 

 

Εικόνα 5-14: Μ.Ο. πλόθουσ λαθών ανϊ κατηγορύα εμπειρύασ χρηςτών 
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Σϋλοσ, μεγϊλη διαφορϊ παρατηρεύται επύςησ ςτο ποςοςτό των περιπτώςεων, 

όπου οι χρόςτεσ απευθύνθηκαν ςτη βοόθεια και ζότηςαν κϊποια διευκρύνηςη 

(Εικόνα 5-15). 

 

Εικόνα 5-15: : Ποςοςτό περιπτώςεων που ζότηςαν βοόθεια οι χρόςτεσ κατϊ την αξιολόγηςη 

Δεδομϋνου ότι οι χρόςτεσ με αναπηρύα και οι αρχϊριοι χρόςτεσ δεν εύναι 

εξοικειωμϋνοι με την χρόςη υπηρεςιών καταςκευόσ διαδικτυακού 

περιεχομϋνου, οι περιπτώςεισ, όπου ζότηςαν βοόθεια κατϊ τη διϊρκεια του 

ςεναρύου, εύναι περιςςότερεσ ςε ςχϋςη με τουσ αρτιμελεύσ χρόςτεσ (Εικόνα 

5-16) και τουσ ϋμπειρουσ χρόςτεσ (Εικόνα 5-17) αντύςτοιχα. 

 

Εικόνα 5-16: Ποςοςτό περιπτώςεων που ζότηςαν βοόθεια οι χρόςτεσ ανϊ κατηγορύα αναπηρύασ 
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Εικόνα 5-17: Ποςοςτό περιπτώςεων που ζότηςαν βοόθεια οι χρόςτεσ ανϊ κατηγορύα εμπειρύασ 

υνοψύζοντασ όλα τα παραπϊνω, προκύπτει ότι οι χρόςτεσ με κϊποια αναπηρύα 

και οι αρχϊριοι χρόςτεσ παρουςιϊζουν περιςςότερεσ δυςκολύεσ ςτη χρόςτη των 

υπηρεςιών καταςκευόσ διαδικτυακού περιεχομϋνου, γεγονόσ που 

δικαιολογεύται απόλυτα, αναλογιζόμενη τη μικρό ϋωσ ανύπαρκτη εξοικεύωςό 

τουσ με τϋτοιου εύδουσ εργαλεύα. Ωςτόςο, οι χρόνοι καταςκευόσ ενόσ ιςτοχώρου 

πλόρωσ προςβϊςιμου και ςύμφωνου με τισ διεθνεύσ οδηγύεσ, μειώνονται αρκετϊ, 

δύνοντασ τη δυνατότητα ςε ομϊδεσ χρηςτών να αναλϊβουν το ρόλο του 

δημιουργού, που μϋχρι πρότινοσ δεν εύχα τα μϋςα να το επιτύχουν.  
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6 Συμπερϊςματα 

6.1 Ανακεφαλαύωςη 

Η μορφό τησ αλληλεπύδραςησ των χρηςτών του διαδικτύου με τισ 

προςφερόμενεσ υπηρεςύεσ ϋχει διαφοροποιηθεύ ςημαντικϊ τα τελευταύα χρόνια 

και παρατηρεύται μια μετϊβαςό από το ρόλο  του παθητικού δϋκτη ςτο ρόλο του 

δημιουργού. Η ενεργό ςυμμετοχό ςτην καταςκευό περιεχομϋνου για τον 

Παγκόςμιο Ιςτό θα πρϋπει να παρϋχεται με ιςότιμο τρόπο ςε όλουσ ανεξαιρϋτωσ, 

ςυμπεριλαμβανομϋνων των ατόμων με αναπηρύα. 

την παρούςα εργαςύα μελετόςαμε το παραπϊνω ζότημα και, ςυνειςφϋροντασ 

ςτην ιςότιμη ςυμμετοχό των ΑμεΑ ςτην καταςκευό διαδικτυακού περιεχομϋνου, 

προχωρόςαμε ςτο ςχεδιαςμό και ςτην υλοπούηςη υπηρεςιών για το ςκοπό 

αυτό. Φρηςιμοποιώντασ και επεκτεύνοντασ την πλατφόρμα WebHarmonia, 

προςφϋραμε προςβϊςιμεσ διαδικτυακϋσ υπηρεςύεσ, οι οπούεσ δύνουν τη 

δυνατότητα ςε κϊθε χρόςτη, ςυμπεριλαμβανομϋνων και των ΑμεΑ, να τισ 

αξιοποιόςει, προκειμϋνου να καταςκευϊςει προςβϊςιμο περιεχόμενο. 

Η διαδικαςύα ανϊλυςησ απαιτόςεων και ο ςχεδιαςμόσ των υπηρεςιών ϋγινε με 

γνώμονα να προςφϋρουν αρκετϊ πλεονεκτόματα ςε ςχϋςη με τισ υπϊρχουςεσ 

πρακτικϋσ ανϊπτυξησ διαδικτυακού περιεχομϋνου, μεταξύ των οπούων εύναι: 

 Οι διαδικτυακϋσ υπηρεςύεσ ςυμμορφώνονται πλόρωσ με τα τισ οδηγύεσ 

προςβαςιμότητασ WCAG 1.0, γεγονόσ που τισ καθιςτϊ πλόρωσ 

προςβϊςιμεσ από όλουσ. 

 Μϋςω ειδικών δικλύδων αςφαλεύασ και ςωςτόσ καθοδόγηςησ του 

χρόςτησ κατϊ τη διαδικαςύα καταςκευόσ, εξαςφαλύζεται η πλόρησ 

ςυμμόρφωςη του παραγόμενου περιεχομϋνου με τισ οδηγύεσ 

προςβαςιμότητασ, καθιςτώντασ ϋτςι και το ύδιο το αποτϋλεςμα πλόρωσ 

προςβϊςιμο. 

 Η αξιοπούηςη τησ πλατφόρμασ WebHarmonia, ωσ βϊςη για την 

καταςκευό των υπηρεςιών, δύνει τη δυνατότητα τησ προβολόσ και τησ 

χρόςησ των υπηρεςιών, αλλϊ και των παραγόμενων ιςτοςελύδων, από 

διαφορετικϋσ ςυςκευϋσ, πλατφόρμεσ και προγρϊμματα πλοόγηςησ. 
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 Τποςτηρύζεται πολυγλωςςύα και ςτο επύπεδο των υπηρεςιών, αλλϊ και 

ςτο επύπεδο των παραγόμενων ςελύδων, το οπούο αφενόσ αποτελεύ 

ςυμμόρφωςη με την αντύςτοιχη οδηγύα του W3C και αφετϋρου 

διευκολύνει την επικοινωνύα και τη ςυνεργατικό καταςκευό μεταξύ 

χρηςτών διαφορετικόσ εθνικότητασ. 

Επιπλϋον, οι υπηρεςύεσ καταςκευόσ ςυνειςφϋρουν ςτην απλοπούηςη τησ 

αναπτυξιακόσ διαδικαςύασ, καθώσ δύνεται η δυνατότητα χρόςησ τουσ ςε ϊτομα 

χωρύσ τεχνικό κατϊρτιςη ό θεωρητικό υπόβαθρο, απαλλϊςςοντασ το δημιουργό 

από την ανϊγκη τησ προηγούμενησ γνώςησ ό τησ εμπειρύασ ςχετικϊ με την 

καταςκευό ιςτοςελύδων ό τη διαδικτυακό προςβαςιμότητα. Επύςησ, οι 

υπηρεςύεσ ϋχουν αναπτυχθεύ για χρόςη ςτο διαδύκτυο μϋςω προγραμμϊτων 

πλοόγηςησ για τον ιςτό και ωσ εκ τούτου, η πρόςβαςη ςε αυτϋσ μπορεύ να γύνει 

εύκολα από κϊθε υπολογιςτό με τη χρόςη ενόσ φυλλομετρητό. 

Ιδιαύτερησ ςημαςύασ εύναι η χρόςη των οδηγών για κϊθε διαδικαςύα καταςκευόσ 

των υπηρεςιών, γεγονόσ το οπούο ςυμβϊλλει ςτην ανύχνευςη και ςτη διόρθωςη 

των λαθών, τα οπούα προκύπτουν κατϊ τη διαδικαςύα, και ςτη διαςφϊλιςη τησ 

εγκυρότητασ και τησ πλόρουσ ςυμμόρφωςησ του τελικού αποτελϋςματοσ με τα 

πρότυπα μεταγλώςςασ (HTML και CSS) και τισ οδηγύεσ προςβαςιμότητασ 

(WCAG). 

Ακολουθώντασ τη νϋα γενιϊ υπηρεςιών του παγκόςμιου ιςτού, ιδιαύτερη 

ϋμφαςη δόθηκε ςτη ςυνεργατικό καταςκευό και ςτο διαμοιραςμό πόρων, 

δύνοντασ, πλϋον, τη δυνατότητα τησ κοινόσ εργαςύασ ςε διαφορετικϋσ ομϊδεσ 

χρηςτών, ανεξαρτότωσ αναπηρύασ ό κατϊρτιςησ, καθώσ οι υπϊρχουςεσ 

καταςκευαςτικϋσ πρακτικϋσ δεν το επιτρϋπουν. 

Οι υπηρεςύεσ καταςκευόσ και οι παραγόμενεσ ςελύδεσ αξιολογόθηκαν με 

γνώμονα την προςβαςιμότητα και την ευχρηςτύα. Σα αποτελϋςματα τησ 

διαδικαςύασ αξιολόγηςησ επιβεβαύωςαν τη ςυμμόρφωςη, αφενόσ των 

υπηρεςιών και αφετϋρου του περιεχομϋνου που παρϊγουν, με τισ οδηγύεσ 

προςβαςιμότητασ, ςε επύπεδο ΑΑΑ. Η αξιολόγηςη τησ ευχρηςτύασ 

ολοκληρώθηκε μϋςω τησ υλοπούηςησ ενόσ ςεναρύου από χρόςτεσ διαφορετικών 
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ικανοτότων και θεωρητικών γνώςεων και τα εξαγόμενα αποτελϋςματα όταν 

αρκετϊ ενθαρρυντικϊ ωσ προσ την ευχρηςτύα των υπηρεςιών καταςκευόσ. 

6.2 Μελλοντικϋσ επεκτϊςεισ 

Οι υπηρεςύεσ καταςκευόσ προςβϊςιμου περιεχομϋνου ανούγουν νϋουσ ορύζοντεσ 

ςτην διαδικτυακό ανϊπτυξη και αποτελούν ϋνα πεδύο περαιτϋρω ϋρευνασ και 

βελτύωςησ. Επεκτϊςεισ, οι οπούεσ θα μπορούςαν να ενςωματωθούν μελλοντικϊ 

ςτισ υπϊρχουςεσ υπηρεςύεσ, εύναι: 

 Δημιουργύα, με εύκολο και ςύντομο τρόπο, ολοκληρωμϋνων 

διαδικτυακών τόπων, όπωσ παρουςύαςη, προςωπικό ιςτολόγιο, forum, 

ϋκθεςη φωτογραφιών ό βύντεο, ηλεκτρονικό κατϊςτημα κ.α. 

 Τποςτόριξη εκδόςεων, προκειμϋνου να διατηρεύται ιςτορικό μεταβολών 

ςτο περιεχόμενό των, υπό καταςκευό, ιςτοςελύδων και να διευκολύνεται 

η επαναφορϊ προηγούμενησ ϋκδοςησ. 

 Τποςτόριξη ειςαγωγόσ και εξαγωγόσ των παραγόμενων ιςτοχώρων ςε 

προτυποποιημϋνη μορφό XML, για μελλοντικό χρόςη ό για ενςωμϊτωςη 

ςε ϊλλεσ υπηρεςύεσ. 

 Παραγωγό των απαιτούμενων τελικών αρχεύων και τησ βϊςησ 

δεδομϋνων για χρόςη ςε εξωτερικό εξυπηρετητό διαδικτύου. 

 Ανϊπτυξη προηγμϋνων χαρακτηριςτικών διαχεύριςησ ϋργων (εργαςύεσ 

που απομϋνουν, ημερολόγιο, πλϊνο δημιουργύασ, ανϊθεςη ρόλων ςε 

χρόςτεσ κτλ.) για αποδοτικότερη ςυνεργαςύα και καλύτερο ςυντονιςμό 

μεταξύ των ςυμμετεχόντων. 

 Δυνατότητα δημιουργύασ γραφημϊτων μϋςω τησ ειςαγωγόσ δεδομϋνων. 

 Φαρακτηριςτικϊ κοινωνικόσ δικτύωςησ, όπωσ επικοινωνύα μεταξύ των 

χρηςτών μϋςω προςωπικών μηνυμϊτων, χώρουσ δημόςιασ ςυζότηςησ 

και forum για ανταλλαγό απόψεων και γνώςεων. 

 Τποςτόριξη ροών RSS, προκειμϋνου να ειδοποιούνται οι χρόςτεσ για τη 

διαδικαςύα ανϊπτυξησ νϋων ιςτοχώρων ό για ενημερώςεισ παλαιότερων. 

 Τλοπούηςη ςυςτόματοσ αναζότηςησ ςτην πλατφόρμα των υπηρεςιών. 



Προςβϊςιμεσ υπηρεςύεσ  ςυνεργατικόσ καταςκευόσ προςβϊςιμου περιεχομϋνου για τον Παγκόςμιο Ιςτό 

 

128 υμπερϊςματα 

 

 Βελτιωμϋνο ςύςτημα αςφϊλειασ για την προςταςύα των προςωπικών 

δεδομϋνων του χρόςτη και των υποβληθϋντων πληροφοριών μϋςω 

φορμών. 
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Παρϊρτημα Α 

Σενϊριο χρόςησ 

Ο ςτόχοσ του παρακϊτω ςεναρύου χρόςησ εύναι η εξοικεύωςό ςασ με τισ 

υπηρεςύεσ καταςκευόσ προςβϊςιμου περιεχομϋνου και η εξαγωγό 

αποτελεςμϊτων για την αξιολόγηςό τουσ. Τποθϋτοντασ ότι ϋχετε όδη εγγραφεύ 

και ςυνδεθεύ ςτην υπηρεςύα, θα ςασ ζητηθεύ να δημιουργόςετε, κατόπιν 

καθοδόγηςησ, ϋναν ιςτοχώρο, που αποτελεύται από δύο ςελύδεσ. 

Εργαςύα 1: Δημιουργύα ιςτοχώρου 

τόχοσ τησ εργαςύασ αυτόσ εύναι η δημιουργύα ενόσ κενού ιςτοχώρου με κϊποιεσ 

πληροφορύεσ. 

1. Από το μενού, επιλϋξτε το «Web site creator». Από την επιλογό αυτό, 

μπορεύτε να χειρύζεςτε τουσ ιςτοχώρουσ ςασ.  

2. Από το μενού «Web site creator», επιλϋξτε το «Create new», ώςτε να 

εκκινόςει η διαδικαςύα δημιουργύασ κενού ιςτοχώρου. Η διαδικαςύα αυτό 

εκτελεύται με τη χρόςη φορμών μϋςω ενόσ οδηγού, που θα ςασ καθοδηγεύ 

κατϊ τη διϊρκεια των βημϊτων τησ εργαςύασ με μια ςειρϊ ερωτόςεων ό 

επιλογών. 

3. Ειςϊγετε τα ςτοιχεύα του ιςτοχώρου. 

a. Πληκτρολογόςτε το όνομα του ιςτοχώρου. Για το ςκοπό του 

παρόντοσ ςεναρύου, χρηςιμοποιόςτε το όνομα ςασ (πχ. 

Κωνςταντύνοσ). 

b. Επιλϋξτε 0 ωσ αριθμό επιπρόςθετων γλωςςών. 

c. Πληκτρολογόςτε 1 ωσ αριθμό επιπρόςθετων λϋξεων-κλειδιών. 

d. Πατόςτε «Next». 

4. το βόμα αυτό ζητούνται πληροφορύεσ πολυγλωςςύασ. 

a. Επιλϋξτε Αγγλικϊ ωσ κύρια γλώςςα του ιςτοχώρου. 

b. Πατόςτε ςτο «Next». 

5. το βόμα αυτό ζητούνται οι πληροφορύεσ για τα μεταδεδομϋνα του 

ιςτοχώρου. Σα μεταδεδομϋνα χρηςιμοποιούνται από μηχανϋσ 

αναζότηςησ και ϋχουν το ρόλου του ευρετηρύου για τον ιςτοχώρο ςασ. 
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a. Για τη λϋξη κλειδύ 1, πληκτρολογόςτε μια λϋξη. 

b. Για τη λϋξη κλειδύ 2, πληκτρολογόςτε μια λϋξη. 

c. Πατόςτε ςτο «Next». 

6. το βόμα αυτό ζητεύται μια γενικό περιγραφό του ιςτοχώρου. 

a. Πληκτρολογόςτε την περιγραφό του ιςτοχώρου. Για το ςκοπό του 

ςεναρύου, πληκτρολογόςτε «η προςωπικό μου ιςτοςελύδα». 

b. Πατόςτε ςτο «Next». 

7. το βόμα αυτό, παρουςιϊζονται ςυνοπτικϊ όλεσ οι πληροφορύεσ που 

ειςόχθηςαν ςτα προηγούμενα βόματα. 

a. Εϊν εύςτε ςύγουροι ότι εύναι ςωςτϊ, πατόςτε ςτο «Create». 

8. Πλοηγηθεύτε ςτην οθόνη που εμφανύζεται για να επιβεβαιώςετε ότι ο 

ιςτοχώροσ δημιουργόθηκε με τη ςωςτό ονομαςύα. 

Συγχαρητήρια, μόλισ δημιουργήςατε έναν ιςτοχώρο! 

Εργαςύα 2: Δημιουργύα μενού πλοόγηςησ για τον ιςτοχώρο 

τόχοσ τησ εργαςύασ αυτόσ εύναι η δημιουργύα ενόσ μενού πλοόγηςησ με δύο 

επιλογϋσ. 

9. Από το μενού «Services», επιλϋξτε το «Navigator». Από την επιλογό αυτό, 

μπορεύτε να χειρύζεςτε τα διαθϋςιμα μενού πλοόγηςησ για ϋναν 

ιςτοχώρο. 

10. Από το μενού «Navigator», επιλϋξτε το «Create new», ώςτε να εκκινόςει η 

διαδικαςύα δημιουργύασ μενού πλοόγηςησ για τον ιςτοχώρο που μόλισ 

δημιουργόςατε. Η διαδικαςύα αυτό εκτελεύται, επύςησ, υπό την 

καθοδόγηςη ενόσ οδηγού. 

a. Πληκτρολογόςτε ϋνα όνομα για το μενού. 

b. Επιλϋξτε τον ιςτοχώρο που μόλισ δημιουργόςατε. 

c. Ωσ τύπο μενού, επιλϋξτε «Main navigation». 

d. Ωσ αριθμό επιλογών, επιλϋξτε 2. 

e. Πατόςτε ςτο «Next». 

11. το βόμα αυτό, πρϋπει να ειςϊγετε πληροφορύεσ για τισ επιλογϋσ του 

μενού. 
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a. Πληκτρολογόςτε ϋνα όνομα για την πρώτη επιλογό που 

αντιςτοιχεύ ςτην αρχικό ςελύδα. 

b. Επιλϋξτε μϋτρια προτεραιότητα.  

c. Καθώσ δεν ϋχετε δημιουργόςει ακόμα ςελύδα για τον ιςτοχώρο 

ςασ, μπορεύτε να προςπερϊςετε την επιλογό ςελύδασ που 

ςυνδϋεται με το μενού.  

d. Πληκτρολογόςτε ϋνα όνομα για τη δεύτερη επιλογό του μενού. 

e. Επιλϋξτε μϋτρια προτεραιότητα. 

f. Επιλϋξτε ϋναν αριθμό από το 2 ϋωσ το 9 ςαν πλόκτρο ςυντόμευςησ 

τησ επιλογόσ. 

g. Μπορεύτε να προςπερϊςετε την επιλογό ςελύδασ που ςυνδϋεται με 

το μενού.  

h. Πατόςτε ςτο «Submit new navigation menu». 

12. Πλοηγηθεύτε ςτην οθόνη που εμφανύζεται για να επιβεβαιώςετε ότι το 

μενού πλοόγηςησ δημιουργόθηκε ςωςτϊ. 

Συγχαρητήρια, μόλισ δημιουργήςατε ένα μενού πλοήγηςησ για τον 

ιςτοχώρο ςασ! 

Εργαςύα 3: Δημιουργύα περιεχομϋνου για τον ιςτοχώρο 

τόχοσ τησ εργαςύασ αυτόσ εύναι η δημιουργύα μιασ ςελύδασ περιεχομϋνου. 

13. Από το μενού «Services», επιλϋξτε το «Content page creator». Από την 

επιλογό αυτό, μπορεύτε να χειρύζεςτε τισ διαθϋςιμεσ ςελύδεσ 

περιεχομϋνου. 

14. Από το μενού «Content page creator», επιλϋξτε το «Create content page», 

ώςτε να εκκινόςει η διαδικαςύα δημιουργύασ ςελύδασ περιεχομϋνου.  Η 

διαδικαςύα αυτό εκτελεύται, επύςησ, υπό την καθοδόγηςη ενόσ οδηγού. 

a. Πληκτρολογόςτε ϋνα όνομα για τη ςελύδα. 

b. Επιλϋξτε 0 ωσ αριθμό επιπρόςθετων γλωςςών. 

c. Πατόςτε ςτο «Next». 

15. το βόμα αυτό επιλϋγετε τισ γλώςςεσ τησ ςελύδασ. 

d. Επιλϋξτε Αγγλικϊ ωσ κύρια γλώςςα ςελύδασ. 

e. Πατόςτε ςτο «Next». 
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16. το βόμα αυτό ειςϊγετε τον τύτλο τη ςελύδασ 

f. Πληκτρολογόςτε τον τύτλο τη ςελύδασ. 

g. Πατόςτε ςτο «Submit new page». 

17. Πλοηγηθεύτε ςτην οθόνη που εμφανύζεται για να επιβεβαιώςετε ότι η 

ςελύδα δημιουργόθηκε ςωςτϊ. 

18. Επαναλϊβετε τα βόματα 14-17 για να δημιουργόςετε μια δεύτερη κενό 

ςελύδα περιεχομϋνου. Αν δε θυμϊςτε τη διαδικαςύα, ζητόςτε βοόθεια. 

Αν ζητηθεί βοήθεια 

19. Από το μενού «Content page creator», επιλϋξτε το «Create content page», 

ώςτε να εκκινόςει η διαδικαςύα δημιουργύασ ςελύδασ περιεχομϋνου.  Η 

διαδικαςύα αυτό εκτελεύται, επύςησ, υπό την καθοδόγηςη ενόσ οδηγού. 

h. Πληκτρολογόςτε ϋνα όνομα για τη ςελύδα. 

i. Επιλϋξτε 0 ωσ αριθμό επιπρόςθετων γλωςςών. 

j. Πατόςτε ςτο «Next». 

20. το βόμα αυτό επιλϋγετε τισ γλώςςεσ τησ ςελύδασ. 

k. Επιλϋξτε Αγγλικϊ ωσ κύρια γλώςςα ςελύδασ. 

l. Πατόςτε ςτο «Next». 

21. το βόμα αυτό ειςϊγετε τον τύτλο τη ςελύδασ 

m. Πληκτρολογόςτε τον τύτλο τη ςελύδασ. 

n. Πατόςτε ςτο «Submit new page». 

22. Πλοηγηθεύτε ςτην οθόνη που εμφανύζεται για να επιβεβαιώςετε ότι η 

ςελύδα δημιουργόθηκε ςωςτϊ. 

Τέλοσ βοήθειασ 

23. το βόμα αυτό, θα δημιουργόςετε περιεχόμενο για τισ ςελύδεσ που μόλισ 

δημιουργόςατε. Από το μενού «Content page creator», επιλϋξτε το «Edit 

components». Από την επιλογό αυτό, μπορεύτε να χειρύζεςτε το 

περιεχόμενο μιασ ςελύδασ. 

24. Επιλϋξτε μια ςελύδα περιεχομϋνου και πατόςτε «Edit». 

25. το βόμα αυτό, θα προςθϋςετε μια κεφαλύδα και ϋνα κεύμενο, ςαν 

περιεχόμενο ςτη ςελύδα. Από το μενού «Add component» , επιλϋξτε «Add 

heading». 
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a. Επιλϋξτε «Content title (h2)», ωσ τύπο κεφαλύδασ. 

b. Πληκτρολογόςτε ϋναν αγγλικό τύτλο για την κεφαλύδα. 

c. Πατόςτε ςτο «Submit». 

26. Πλοηγηθεύτε ςτην οθόνη που εμφανύζεται για να επιβεβαιώςετε ότι η 

κεφαλύδα δημιουργόθηκε με το ςωςτό λεκτικό. Επύςησ επιβεβαιώςτε ότι 

εύναι τύπου «Content title (h2)». 

27. το βόμα αυτό θα προςθϋςετε ϋνα κεύμενο ςτη ςελύδα. Από το μενού 

«Add component» , επιλϋξτε «Add text». 

a. Πληκτρολογόςτε το αγγλικό κεύμενο. 

Παράδειγμα κειμένου 

HARMONIA: Goddess of Harmony, and mother of AGAPE, INO and SEMELE. The 

daughter of war God ARES and love Goddess APHRODITE, she may have started 

life in some confusion. Was she a Goddess of Love or War? Finally she put the 

two together and became the harmonious Goddess of pouring oil on troubled 

waters. Harmonia is rationalized as closely allied to Aphrodite Pandemos, the 

love that unites all people, the personification of order and civic unity, 

corresponding to the Roman Concordia. 

b. Πατόςτε ςτο «Add new text». 

28. Πλοηγηθεύτε ςτην οθόνη που εμφανύζεται για να επιβεβαιώςετε ότι το 

κεύμενο δημιουργόθηκε ςωςτϊ. 

29. το βόμα αυτό θα προςθϋςετε ϋναν υπερςύνδεςμοι ςτη ςελύδα. Από το 

μενού «Add component» , επιλϋξτε «Add hyperlink». 

a. Επιλϋξτε «External URL», ωσ τύπο υπερςυνδϋςμου. 

b. Πληκτρολογόςτε το αγγλικό κεύμενο του υπερςυνδϋςμου. 

c. Πληκτρολογόςτε τον αγγλικό τύτλο του υπερςυνδϋςμου. Η 

πληροφορύα αυτό εμφανύζεται όταν το ποντύκι εύναι πϊνω από τον 

ςύνδεςμο ό όταν ανακοινώνεται ο ςύνδεςμοσ. 

d. Πατόςτε ςτο «Next». 

30. το βόμα αυτό θα ειςϊγετε την τοποθεςύα του υπερςυνδϋςμου. 
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a. Πληκτρολογόςτε την τοποθεςύα (URL). Η τοποθεςύα αυτό εύναι ο 

προοριςμόσ που θα μεταφϋρετε ο χρόςτησ, όταν ενεργοποιεύται ο 

ςύνδεςμοσ. 

b. Πατόςτε ςτο «Submit».  

31. Πλοηγηθεύτε ςτην οθόνη που εμφανύζεται για να επιβεβαιώςετε ότι ο 

υπερςύνδεςμοσ δημιουργόθηκε με το ςωςτό κεύμενο. Επύςησ 

επιβεβαιώςτε ότι ο τύποσ του ςτοιχεύου που δημιουργόθηκε εύναι 

υπερςύνδεςμοσ. 

32. το βόμα αυτό θα πρϋπει να προςθϋςετε περιεχόμενο και ςτη δεύτερη 

ςελύδα που δημιουργόςατε προηγουμϋνωσ. Από το μενού «Services» 

επιλϋξτε «Content page creator» για να μεταφερθεύτε ςτην οθόνη με τισ 

δημιουργημϋνεσ ςελύδεσ. 

33. Επιλϋξτε τη ςελύδα που επιθυμεύτε για να μεταφερθεύτε ςτην κεντρικό 

ςελύδα με τα ςτοιχεύα τησ ςελύδασ. 

34. Επαναλϊβετε τα βόματα 25-31, για να δημιουργόςετε μια κεφαλύδα 

τύπου «Content title (h2)», ϋνα κεύμενο και ϋναν υπερςύνδεςμο. Αν δε 

θυμϊςτε τη διαδικαςύα, ζητόςτε βοόθεια. 

Αν ζητηθεί βοήθεια 

35. το βόμα αυτό, θα προςθϋςετε μια κεφαλύδα και ϋνα κεύμενο, ςαν 

περιεχόμενο ςτη ςελύδα. Από το μενού «Add component» , επιλϋξτε «Add 

heading». 

a. Επιλϋξτε «Content title (h2)», ωσ τύπο κεφαλύδασ. 

b. Πληκτρολογόςτε ϋναν αγγλικό τύτλο για την κεφαλύδα. 

c. Πατόςτε ςτο «Submit». 

36. Πλοηγηθεύτε ςτην οθόνη που εμφανύζεται για να επιβεβαιώςετε ότι η 

κεφαλύδα δημιουργόθηκε με το ςωςτό λεκτικό. Επύςησ επιβεβαιώςτε ότι 

εύναι τύπου «Content title (h2)». 

37. το βόμα αυτό θα προςθϋςετε ϋνα κεύμενο ςτη ςελύδα. Από το μενού 

«Add component» , επιλϋξτε «Add text». 

d. Πληκτρολογόςτε το αγγλικό κεύμενο. 

e. Πατόςτε ςτο «Add new text». 
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38. Πλοηγηθεύτε ςτην οθόνη που εμφανύζεται για να επιβεβαιώςετε ότι το 

κεύμενο δημιουργόθηκε ςωςτϊ. 

39. το βόμα αυτό θα προςθϋςετε ϋναν υπερςύνδεςμο ςτη ςελύδα. Από το 

μενού «Add component» , επιλϋξτε «Add hyperlink». 

f. Επιλϋξτε «External URL», ωσ τύπο υπερςυνδϋςμου. 

g. Πληκτρολογόςτε το αγγλικό κεύμενο του υπερςυνδϋςμου. 

h. Πληκτρολογόςτε τον αγγλικό τύτλο του υπερςυνδϋςμου. Η 

πληροφορύα αυτό εμφανύζεται όταν το ποντύκι εύναι πϊνω από τον 

ςύνδεςμο ό όταν ανακοινώνεται ο ςύνδεςμοσ. 

i. Πατόςτε ςτο «Next». 

40. το βόμα αυτό θα ειςϊγετε την τοποθεςύα του υπερςυνδϋςμου. 

j. Πληκτρολογόςτε την τοποθεςύα (URL). Η τοποθεςύα αυτό εύναι ο 

προοριςμόσ που θα μεταφϋρετε ο χρόςτησ, όταν ενεργοποιεύται ο 

ςύνδεςμοσ. 

k. Πατόςτε ςτο «Submit».  

41. Πλοηγηθεύτε ςτην οθόνη που εμφανύζεται για να επιβεβαιώςετε ότι ο 

υπερςύνδεςμοσ δημιουργόθηκε με το ςωςτό κεύμενο. Επύςησ 

επιβεβαιώςτε ότι ο τύποσ του ςτοιχεύου που δημιουργόθηκε εύναι 

υπερςύνδεςμοσ. 

Τέλοσ βοήθειασ 

Συγχαρητήρια, μόλισ δημιουργήςατε δύο ςελίδεσ περιεχομένου! 
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