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Πολυκαναλικός Πλοηγός για τον Παγκόσµιο Ιστό µε 
Συγχρονισµό Γραφικής και Μη Οπτικής ∆ιεπαφής 

Τριµίντζιος Ελευθέριος 

Μεταπτυχιακή Εργασία 

Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών 
Πανεπιστήµιο Κρήτης 

 

Περίληψη 

Ο Παγκόσµιος Ιστός αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες σύγχρονες υπηρεσίες, µε 
πολλές εφαρµογές στην καθηµερινή ζωή. Η εγγενώς γραφική φύση όµως των εγγράφων 
που διακινούνται µέσω του Παγκόσµιου Ιστού (ιστοσελίδων), κάνει δύσκολη και πολλές 
φορές αδύνατη την πρόσβαση των ατόµων µε σοβαρές αναπηρίες όρασης στα 
περιεχόµενα τους. Για αυτό το λόγο κατά καιρούς έχουν αναπτυχθεί αρκετές «ειδικές» 
εφαρµογές πλοήγησης που στοχεύουν στην ικανοποίηση των ιδιαίτερων απαιτήσεων 
αλληλεπίδρασης των τυφλών χρηστών µε τα διαδικτυακά έγγραφα.  
 
Οι υπάρχουσες όµως «ειδικές» εφαρµογές πλοήγησης βασίζονται σε σχεδίαση 
προσανατολισµένη στις παρεχόµενες λειτουργίες (function oriented), που 
ενεργοποιούνται απευθείας από το πληκτρολόγιο. Έτσι, αφενός µειώνεται η συνολική 
ευχρηστία τους και αφετέρου έχει ως αποτέλεσµα οι τυφλοί χρήστες να σχηµατίζουν ένα 
τελείως διαφορετικό νοητικό µοντέλο για τη διεπαφή σε σύγκριση µε τους βλέποντες 
χρήστες και η συνεργασία τους να γίνεται προβληµατική. 
 
Το αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι η σχεδίαση και ανάπτυξη του συστήµατος 
πλοήγησης για τον Παγκόσµιο Ιστό ONyX (Off screen Non visual display X-formation) 
µε βασικούς στόχους α) να ικανοποιηθούν οι ιδιαίτερες απαιτήσεις των τυφλών χρηστών 
β) να διευκολυνθούν µέσω επιπρόσθετων λειτουργιών κατά τη διάρκεια της πλοήγησης 
και αλληλεπίδρασής τους µε έγγραφα του Παγκόσµιου Ιστού και γ) να υποστηριχθεί και 
να προαχθεί η συνεργασία µεταξύ τυφλών και βλεπόντων χρηστών.   
 
Η αλληλεπίδραση µε την εφαρµογή γίνεται µέσω µιας ∆ιττής ∆ιεπαφής Χρήσης (Dual 
User Interface), η οποία συγκροτείται από την ενοποίηση δύο εναλλακτικών όψεων 
(faces), της γραφικής και της µη οπτικής. Η ενοποίηση των δύο όψεων της διεπαφής 
επιτυγχάνεται µε την παροχή παρόµοιου νοητικού µοντέλου βασισµένου σε 
αλληλεπιδραστικά αντικείµενα (object oriented) και µε την υποστήριξη συγχρονισµού 
χαµηλού επιπέδου και υψηλής συνοχής µεταξύ των εναλλακτικών διεπαφών. Ο πλοηγός 
ONyX είναι πολυκαναλικός (multimodal) καθώς η αλληλεπίδραση των χρηστών µε το 
σύστηµα µπορεί να γίνει µέσω πολλαπλών καναλιών εισόδου / εξόδου.  
 
Για την ανάπτυξη της µη οπτικής διεπαφής χρησιµοποιήθηκε η προγραµµατιστική 
βιβλιοθήκη HAWK και υϊοθετήθηκε η ιεραρχική µεταφορά αλληλεπίδρασης. Η ιεραρχία 
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που δηµιουργείται προκύπτει κατά κύριο λόγο από τη «µετάφραση» των 
αλληλεπιδραστικών αντικειµένων της γραφικής διεπαφής στα αντίστοιχα µη οπτικά µε 
ταυτόχρονη διατήρηση των σηµασιολογικών χαρακτηριστικών τους. Όπου βέβαια 
απαιτείται, γίνονται οι κατάλληλες προσαρµογές τόσο στο λεκτικό όσο και στο 
συντακτικό επίπεδο της αλληλεπίδρασης 
 
Ιδιαίτερη έµφαση έχει δοθεί στην ολοκληρωµένη και σηµασιολογικά εµπλουτισµένη µη 
οπτική απόδοση των διαδικτυακών εγγράφων. Σηµείο αναφοράς για τον τελικό 
καταρτισµό των προδιαγραφών και της λειτουργικότητας που υποστηρίζει ο πλοηγός 
ONyX, αποτέλεσαν οι οδηγίες για την κατασκευή προσβάσιµων πλοηγών (User Agent 
Accessibility Guidelines UAAG 1.0)  της διεθνούς κοινοπραξίας World Wide Web 
Consortium (W3C).  
 
Η αλληλεπίδραση µε τη ∆ιττή ∆ιεπαφή του πλοηγού ONyX ευνοεί τη συνεργασία 
µεταξύ τυφλών και βλεπόντων χρηστών, επιτρέποντας την αλληλοβοήθεια στη 
διεκπεραίωση των επιθυµητών λειτουργιών και την ανταλλαγή απόψεων σχετικά µε το 
περιεχόµενο των διαδικτυακών έγγραφων. 
 
 
 
 

Επόπτης :  Καθηγητής κ. Στεφανίδης Κωνσταντίνος 
   Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών 
   Πανεπιστήµιο Κρήτης 
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Interface Synchronization 

Trimintzios Lefteris 

Master of Science Thesis 

Computer Science Department 
University of Crete 

 

Abstract  
 
 
The World Wide Web (WWW) has evolved into a commodity that affects many different 
aspects of everyday life. The graphical nature of web documents (web pages) however, 
often frustrates visually impaired users when accessing web content.  Therefore, 
“special” web browsers have been developed to meet the specific requirements of blind 
people interacting with the web.   
 
Existing web browsers for blind people are function oriented, due to the fact that their 
design is focused mainly on the provided functionality which is activated directly from 
the keyboard. This approach has two problems. First, it reduces the overall usability of 
the browser and secondly, it promotes a mental model of the interface completely 
different from that of sighted users, thus hindering their interaction capabilities. 
 
The goal of this work is the design and development of a web browser, named ONyX 
(Off screen Non-visual display X-formation), that: a) satisfies the specific requirements 
of visually impaired users, b) enhances non-visual web browsing with additional 
functionalities and c) facilitates the collaboration between blind and sighted users.  
 
Users interact with the ONyX web browser through a Dual User Interface. The latter 
integrates two alternative faces, namely a graphical and a non-visual. During interaction, 
the integration of the two faces is achieved with the presentation to the user of the same 
underlying mental model based on interactive objects. In addition, the ONyX maintains 
the alternative faces coherent with low-level synchronization. The ONyX web browser is 
effectively a multimodal system, facilitating user interaction through multiple output 
channels and input modalities. 
 
The non-visual interface was implemented using the HAWK user interface programming 
toolkit and following the hierarchical interaction metaphor. The hierarchical structure 
results from the “transformation” of the graphical interaction objects to the corresponding 
non-visual objects, ensuring that all the semantics of the interaction are preserved. 
Wherever required however, the appropriate adaptations have been applied to both lexical 
and syntactical level of interaction. 
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Significant effort was made to achieve a complete, and semantically enriched, non-visual 
presentation of web documents. The specification and functionality of ONyX web 
browser adheres to the User Agent Accessibility Guidelines (UAAG) v1.0, set by the 
WWW Consortium (W3C). 
 
As a result, the interaction of visually disabled users with ONyX’s Dual User Interface 
helps them to perceive the same mental model of the information given on the web page, 
with the rest of the users. Therefore, the system enables the smooth collaboration of blind 
and sighted users, allowing them to communicate on the same basis for the web content. 
 
 
 
 

Supervisor :     Prof. Constantine Stefanidis 
        Computer Science Department 

   University of Crete 
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Κεφάλαιο 1 
 

1 Εισαγωγή 
 
Σήµερα ακούγεται ολοένα και συχνότερα ότι ζούµε στην «Κοινωνία της Πληροφορίας» 
(Information Society) [1]. Η «Κοινωνία της Πληροφορίας» είναι µια έννοια σύνθετη και 
πολυσήµαντη. Από τη µία πλευρά υποδηλώνει τη νέα κοινωνία, η οποία διαµορφώνεται 
λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων στο χώρο της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών 
και κυρίως λόγω της εµφάνισης του ∆ιαδικτύου και της ευρείας διάδοσης των υπηρεσιών 
του Παγκόσµιου Ιστού. Από την άλλη όµως υποδηλώνει και την κοινωνικο-οικονοµική 
διάσταση της νέας πορείας της ανθρωπότητας, όπου κυρίαρχο ρόλο παίζει η δυνατότητα 
πρόσβασης στην πληροφορία και συνεπώς στην απόκτηση γνώσης.  

Οι τεχνολογίες της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών επιφέρουν σηµαντικούς 
κοινωνικούς µετασχηµατισµούς ενώ το ∆ιαδίκτυο αλλάζει τα µέχρι σήµερα παγιωµένα 
µοντέλα ενηµέρωσης, εκπαίδευσης και επικοινωνίας. Τα νέα αυτά πρότυπα όµως 
εµπεριέχουν ορισµένους κινδύνους ιδιαίτερα σε ότι αφορά στην πολιτισµική αλλοτρίωση 
και στην περιθωριοποίηση ορισµένων οµάδων του πληθυσµού και την πιθανή διαίρεση 
της σε πληροφοριακά πλούσιους και σε πληροφοριακά φτωχούς [2],[3]. ∆εν είναι τυχαίο 
ότι στην Ευρώπη υϊοθετήθηκε ο όρος «Κοινωνία της Πληροφορίας» ακριβώς για να 
δοθεί µεγαλύτερη έµφαση στον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα που θα πρέπει να 
διακατέχει τη νέα αυτή τάξη πραγµάτων εν αντιθέσει µε την τεχνοκρατική ονοµασία 
«Υπερλεωφόροι των Πληροφοριών» (Information highways) που επικράτησε αρχικά 
στην Αµερική [1]. 
 
Οι πληροφοριακές ανισότητες που εγείρονται σήµερα στην «Κοινωνία της 
Πληροφορίας» σε ένα σηµαντικό βαθµό πλήττουν ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού όπως 
είναι τα Άτοµα µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) και οι ηλικιωµένοι [2],[3],[4]. Οι οµάδες αυτές 
αποτελούνται από άτοµα µε ειδικές απαιτήσεις, οι οποίες δε λαµβάνονται υπόψη κατά τη 
σχεδίαση των νέων τεχνολογικών προϊόντων και ηλεκτρονικών υπηρεσιών.  
 
Τις περισσότερες φορές τα διάφορα τεχνολογικά προϊόντα και υπηρεσίες απευθύνονται 
σε µία κατηγορία χρηστών µε συγκεκριµένες φυσικές και πνευµατικές ικανότητες. Ενώ 
δηλαδή ένα τεχνολογικό προϊόν µπορεί να λύσει ένα πρόβληµα µιας οµάδας χρηστών, το 
ίδιο προϊόν να δηµιουργεί ταυτόχρονα πρόβληµα σε µία άλλη οµάδα που δεν έχει τις 
φυσικές ή πνευµατικές ικανότητες να κάνει χρήση αυτού του προϊόντος. 
 
Για παράδειγµα, ενώ τα Γραφικά Περιβάλλοντα Επικοινωνίας έκαναν πολύ φιλικούς 
τους προσωπικούς υπολογιστές σε πολύ µεγάλη µερίδα του πληθυσµού 
συµπεριλαµβανοµένων ακόµα και των ατόµων µε νοητική υστέρηση, χωρίς να απαιτούν 
ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις, αντίθετα στα άτοµα µε αναπηρίες όρασης  δηµιούργησαν 
την ίδια ακριβώς στιγµή, σοβαρά προβλήµατα πρόσβασης στους υπολογιστές [5].  
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Για την αποφυγή παρόµοιων φαινοµένων η τρέχουσα διεθνής τάση είναι η εφαρµογή της 
Σχεδίασης Για Όλους (Design For All) και όχι η εκ των υστέρων προσαρµογή µιας ήδη 
υπάρχουσας σχεδίασης για να καλύψει τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των ΑµεΑ και των 
ηλικιωµένων. Άλλωστε η καλή σχεδίαση προϊόντων για ΑµεΑ και τους ηλικιωµένους 
πολλές φορές είναι και καλή σχεδίαση για όλους [7]. 
 
Η Σχεδίαση Για Όλους έχοντας τις ρίζες της στο σχεδιασµό για την κατασκευή 
προσβάσιµων οικοδοµηµάτων ακούγεται σήµερα ως η καταλληλότερη λύση για να 
υιοθετηθεί, υπό το πρίσµα της ηλεκτρονικής πλέον πρόσβασης [3]. Η ισότιµη πρόσβαση 
στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και προϊόντα είναι ένα από τα ζητήµατα τα οποία πρέπει να 
αντιµετωπιστούν και να δοθούν λύσεις, µέσα από τον τοµέα της Αλληλεπίδρασης 
Ανθρώπου Υπολογιστή (Human Computer Interaction HCI). Στα πλαίσια αυτά 
εισήχθηκε και η αρχή της Καθολικής Πρόσβασης, η οποία σχετίζεται µε το δικαίωµα 
όλων των πολιτών να έχουν και να διατηρούν πρόσβαση στις ετερογενείς πηγές 
πληροφόρησης που διατίθονται σήµερα, δεδοµένης της  πληθώρας στα περιβάλλοντα 
αλληλεπίδρασης που µπορεί αυτή να πραγµατοποιείται και των διαφορετικών 
προτιµήσεων, απαιτήσεων και ικανοτήτων του καθενός [2],[3],[4]. 
 
Μία από τις σηµαντικότερες υπηρεσίες µέσα στην «Κοινωνία της Πληροφορίας» είναι 
και ο Παγκόσµιος Ιστός. Ο Παγκόσµιος Ιστός έχει προ καιρού ξεπεράσει ακόµη και τις 
πιο αισιόδοξες προσδοκίες ότι πρόκειται για τη νέα επαναστατική υπηρεσία (“next killer 
application”) του ∆ιαδικτύου[6]. Κάτι που ξεκίνησε µε σκοπό να εξυπηρετήσει 
ειδικευµένους στους υπολογιστές ανθρώπους έχει εξελιχθεί σχεδόν σε αναπόσπαστο 
στοιχείο της ανθρώπινης καθηµερινότητας.  
 
Από όλες τις κατηγορίες χρηστών µε αναπηρίες αυτή που πλήττεται περισσότερο, όσον 
αφορά την προσβασιµότητα στον Παγκόσµιο Ιστό είναι οι χρήστες µε αναπηρίες όρασης,  
γεγονός που κυρίως οφείλεται στην εγγενώς γραφική φύση των εγγράφων του 
Παγκόσµιου Ιστού.  
 
Η ισότιµη πρόσβαση των τυφλών χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και η 
αλληλεπίδραση µε τα υπολογιστικά συστήµατα γενικότερα, δεν είναι ένα καινούργιο 
ζήτηµα. Στο παρελθόν έχουν γίνει αρκετές ερευνητικές προσπάθειες για την επίλυση των 
προβληµάτων αλληλεπίδρασης που αντιµετωπίζει η συγκεκριµένη οµάδα χρηστών 
[18],[21],[22],[23],[24]. Η δηµοφιλέστερη µέθοδος που χρησιµοποιούν σήµερα είναι µε 
τη χρήση ειδικών εφαρµογών, τους αναγνώστες οθόνης (screen readers) [34],[35]. 
 
Οι αναγνώστες οθόνης αναλαµβάνουν να µεταδώσουν τα περιεχόµενα της οθόνης µέσω 
άλλων καναλιών επικοινωνίας, µε κυριότερο το ακουστικό. Η προσπάθεια όµως, οι 
συγκεκριµένες εφαρµογές να παρέχουν µη οπτική πρόσβαση σε όλα τα περιεχόµενα ενός 
σύγχρονου λειτουργικού συστήµατος, πολλές φορές οδηγεί στη δηµιουργία δύσχρηστων 
µεθόδων αλληλεπίδρασης και συχνά η χρήση τους είναι ακατάλληλη ή ελλιπής για 
συγκεκριµένες εφαρµογές.  
 
Ειδικότερα όσον αφορά την πλοήγηση στον Παγκόσµιο Ιστό έχουν αναπτυχθεί «ειδικές» 
εφαρµογές, που επιτρέπουν τη µη οπτική πλοήγηση στα διαδικτυακά έγγραφα 
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παρέχοντας αρκετά επιπλέον χαρακτηριστικά προσβασιµότητας προσαρµοσµένα στις 
ιδιαίτερες απαιτήσεις της πλοήγησης στον Παγκόσµιο Ιστό [26],[27]. Εκτός όµως από 
την ύπαρξη ειδικών εφαρµογών απαραίτητη προϋπόθεση για την ισότιµη πρόσβαση των 
ατόµων µε αναπηρίες γενικότερα αλλά και των τυφλών ειδικότερα στις υπηρεσίες του 
Παγκόσµιου Ιστού, είναι και το περιεχόµενο των διαδικτυακών εγγράφων να είναι 
κατάλληλα γραµµένο, ώστε να προάγεται η προσβασιµότητα σε αυτό.  
 
Κατά καιρούς πολλές οδηγίες έχουν δηµοσιευτεί τόσο για θέµατα προσβασιµότητας του 
διαδικτυακού περιεχοµένου όσο και για τις «ειδικές» λειτουργίες που θα πρέπει να 
παρέχει ένας προσβάσιµος διαδικτυακός πλοηγός [8],[26]. Για να καλύψει όλες τις 
απαιτήσεις προσβασιµότητας όσον αφορά τον Παγκόσµιο Ιστό, η κοινοπραξία W3C1 
έχει δηµοσιεύσει µια «τριλογία» από οδηγίες, οι οποίες αποτελούν σήµερα και σηµείο 
αναφοράς σε θέµατα προσβασιµότητας στον Παγκόσµιο Ιστό. Οι οδηγίες αυτές 
καλύπτουν όλο το απαιτούµενο φάσµα αναφερόµενες στο περιεχόµενο των εγγράφων 
του Παγκοσµίου Ιστού (Web Content Accessibility Guidelines) [10], στις εφαρµογές 
πλοήγησης στον Παγκόσµιο Ιστό (User Agent Accessibility Guidelines) [11] αλλά και 
στα εργαλεία συγγραφής εγγράφων (Authoring Tools Accessibility Guidelines) [12]. 
 
Εκτός όµως τούτων το ζήτηµα της προσβασιµότητας  των ΑµεΑ στις υπηρεσίες του 
Παγκόσµιου Ιστού έχει και νοµικές προεκτάσεις, καθώς η ευρεία εφαρµογή των 
διαδικτυακών υπηρεσιών σε ολοένα και περισσότερες εκφάνσεις της καθηµερινής ζωής 
(π.χ κυβερνητικές υπηρεσίες) ελοχεύει κινδύνους για την περιθωριοποίησή τους.  Για 
αυτό το λόγο είναι απαραίτητη και η καθιέρωση των κατάλληλων νοµικών πλαισίων, 
ώστε να προασπιστούν τα δικαιώµατα των ΑµεΑ όσον αφορά την ηλεκτρονική τους 
πρόσβαση. Ειδικότερα η ισότιµη πρόσβαση των ΑµεΑ σε «κρίσιµες» υπηρεσίες του 
Παγκόσµιου Ιστού που αφορούν τοµείς όπως κυβερνητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες 
επικοινωνίας, εκπαίδευσης και ανταλλαγής πληροφοριών σχετικές µε εργασιακά 
ζητήµατα, έχει ήδη θεσµοθετηθεί νοµικά σε πολλές χώρες του κόσµου. Χαρακτηριστικά 
παραδείγµατα αυτών είναι τα Americans with Disabilities Act (ADA)[14], Section 508 of 
the Rehabilitation Act [15] και το Disability Discrimination Act (DDA) [16]. 
 
Το αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι η σχεδίαση και ανάπτυξη του 
πολυκαναλικού πλοηγού για τον Παγκόσµιο Ιστό ONyX (Off screen Non visual displaY 
X-formation) µε βασικούς στόχους α) να ικανοποιηθούν οι ιδιαίτερες απαιτήσεις των 
τυφλών χρηστών β) να διευκολυνθούν µέσω επιπρόσθετων λειτουργιών κατά τη διάρκεια 
της πλοήγησης και αλληλεπίδρασής τους µε έγγραφα του Παγκόσµιου Ιστού και γ) να 
υποστηριχθεί και να προαχθεί η συνεργασία µεταξύ τυφλών και βλεπόντων χρηστών.   
 
Για το σκοπό αυτό υλοποιήθηκε µια εφαρµογή µε διττή διεπαφή χρήσης (Dual User 
Interface)[17],[18]. Μια εφαρµογή µε διττή διεπαφή χρήσης επιτρέπει την 
αλληλεπίδραση των χρηστών µέσω δύο διαφορετικών όψεων (faces), οι οποίες όµως 

                                                           

1 W3C World Wide Web Consortium. Πρόκειται για µια διεθνή κοινοπραξία αποτελούµενη από µεγάλες εταιρείες του 
χώρου και µέλη της επιστηµονικής κοινότητας που σκοπό έχει να προωθήσει τη δυναµική του Παγκόσµιου Ιστού, 
αναπτύσσοντας νέα διαδικτυακά πρότυπα και ενισχύοντας τη διαλειτουργικότητα των εφαρµογών  htpp://www.w3.org
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είναι παράλληλα διαθέσιµες, παρουσιάζουν συνοχή µεταξύ τους και εµφανίζονται ως ένα 
ενιαίο σύστηµα στους χρήστες.  
 
Οι δύο όψεις της εφαρµογής παρέχονται µέσω της γραφικής και της µη οπτικής 
διεπαφής. Η γραφική διεπαφή σχεδιάστηκε µε γνώµονα βασικές αρχές σχεδίασης 
γραφικών διεπαφών και παρέχει όλες τις απαιτούµενες λειτουργίες µιας σύγχρονης 
εφαρµογής πλοήγησης στον Παγκόσµιο Ιστό.  
 
Για την κατασκευή της µη οπτικής διεπαφής χρησιµοποιήθηκε η προγραµµατιστική 
βιβλιοθήκη HAWK [25]. Η συγκεκριµένη βιβλιοθήκη στηρίζεται στο ιεραρχικό µοντέλο 
ανάπτυξης µη οπτικών διεπαφών και παρέχει ένα σύνολο από έτοιµα προς χρήση µη 
οπτικά αλληλεπιδραστικά αντικείµενα, µε τα οποία δοµούνται οι διεπαφές.  
 
Ιδιαίτερη έµφαση δώθηκε στην υποστήριξη εκείνων των συνθηκών, που θα επιτρέπουν 
και θα προάγουν τη συνεργασία µεταξύ τυφλών και µη χρηστών. Έτσι λοιπόν κατά τη 
σχεδίαση της µη οπτικής διεπαφής λήφθησαν υπόψη δύο παράγοντες. Πρώτον η παροχή 
παρόµοιου νοητικού µοντέλου για τα στοιχεία ελέγχου και τις µεθόδους αλληλεπίδρασης 
µε αυτά και δεύτερον η υποστήριξη συγχρονισµού χαµηλού επιπέδου, βασισµένο σε 
«εντολές» προς τα αλληλεπιδραστικά αντικείµενα µεταξύ των εναλλακτικών διεπαφών.  
 
Η εφαρµογή του πλοηγού ONyX είναι πολυκαναλική [46],[47]. Η µετάδοση των 
πληροφοριών από το σύστηµα προς τους χρήστες γίνεται οπτικά µέσω της γραφικής 
διεπαφής, ακουστικά ή / και απτικά µέσω της µη οπτικής διεπαφής. Οι συσκευές εισόδου 
που υποστηρίζονται είναι : το πληκτρολόγιο, το ποντίκι, η ταµπλέτα αφής 
προκαθορισµένων περιοχών και ο µοχλός (joystick). Ενώ όµως τα διαφορετικά κανάλια 
εξόδου είναι παράλληλα διαθέσιµα, η χρήση των συσκευών εισόδου µπορεί να γίνει µε 
σειριακό τρόπο αλλά όχι απαραίτητα κατά αποκλειστικότητα [47]. ∆ηλαδή για τη 
διεκπεραίωση µιας διεργασίας χρήστη, ο τελευταίος είναι σε θέση να επιλέξει την 
τεχνική εισόδου που επιθυµεί και ταιριάζει καλύτερα στο περιβάλλον χρήσης.  
 
Πέραν τούτων σηµαντικό τµήµα της έρευνας που πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια της 
εργασίας αφιερώθηκε στη µη οπτική απόδοση των διαδικτυακών εγγράφων και τα 
χαρακτηριστικά της αλληλεπίδρασης των τυφλών χρηστών µε αυτά. Πρώτα µελετήθηκαν 
διεξοδικά  όλα τα στοιχεία της γλώσσας HTML (έκδοση 4.01) [13] που χρησιµοποιείται 
για τη συγγραφή τους. Αναλύθηκε η σηµασία τους, ο ρόλος τους και τα 
αλληλεπιδραστικά τους χαρακτηριστικά. Για κάθε στοιχείο της HTML επιλέχθηκε ο 
κατάλληλος µετασχηµατισµός σε µη οπτικό αντικείµενο της βιβλιοθήκης HAWK, ώστε 
να δηµιουργηθεί ένα εύχρηστο και πλήρες µη οπτικό έγγραφο, εµπλουτισµένο µε 
σηµασιολογικές πληροφορίες.  
 
Παράλληλα ερευνήθηκαν οδηγίες που αφορούσαν γενικότερα τη µη οπτική 
αλληλεπίδραση µε τα σύγχρονα υπολογιστικά συστήµατα, αλλά και ειδικότερα µε 
έγγραφα του Παγκόσµιου Ιστού. Σηµείο αναφοράς για τον καθορισµό των 
προδιαγραφών του πλοηγού ONyX αποτέλεσαν οι οδηγίες για την ανάπτυξη 
προσβάσιµων πλοηγών της κοινοπραξίας W3C (UAAG 1.0) [11]. Οι οδηγίες αυτές 
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διακρίνονται από σαφήνεια και πληρότητα γεγονός που απορρέει από την εµπειρία και τη 
γνώση των ανθρώπων και των φορέων που έχουν συµβάλει για την κατάρτισή τους.  
 
Οι υπάρχουσες εφαρµογές πλοήγησης στον Παγκόσµιο Ιστό που απευθύνονται σε 
τυφλούς χρήστες περιορίζονται στη χρήση του πληκτρολογίου ως βασική συσκευή 
εισόδου και έχουν σχεδιαστεί προσανατολισµένοι στις διαθέσιµες λειτουργίες (function 
oriented). Αντίθετα στη µη οπτική διεπαφή του πλοηγού ONyX η σχεδίαση είναι 
βασισµένη στα αντικείµενα (object oriented) και στην ιεραρχική δόµησή τους. Έτσι είναι 
πολύ πιο εύκολο οι τυφλοί χρήστες να αναπτύσσουν το δικό τους νοητικό µοντέλο για τη 
διεπαφή σα σύνολο και τα επιµέρους στοιχεία της και να εξοικειώνονται γρηγορότερα µε 
αυτήν.  
 
Επιπλέον στον πλοηγό ONyX είναι ταυτόχρονα διαθέσιµες δύο πλήρως λειτουργικές 
διεπαφές χρήσης, καθιστώντας έτσι δυνατή τη συνεργασία µεταξύ τυφλών και µη 
χρηστών. Παρέχονται οι κατάλληλες λειτουργίες και µορφές ανάδρασης, ώστε να 
µπορούν οι δύο οµάδες χρηστών να συνεργάζονται για την ολοκλήρωση οποιασδήποτε 
διεργασίας του συστήµατος.  
 
Η παρούσα εργασία είναι δοµηµένη ως εξής : στο επόµενο κεφάλαιο παρουσιάζονται  τα 
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι χρήστες µε αναπηρίες όρασης κατά την 
αλληλεπίδραση τους γενικότερα µε τα σύγχρονα υπολογιστικά συστήµατα και 
παρατίθονται οι σηµαντικότερες προσεγγίσεις που έχουν προταθεί για την επίλυσή τους. 
Ακολούθως η παρουσίαση της σχετικής έρευνας επικεντρώνεται στα ειδικότερα 
προβλήµατα ή δυσκολίες που εµφανίζονται κατά τη µη οπτική αλληλεπίδραση µε 
έγγραφα του Παγκόσµιου Ιστού και σχολιάζονται τα πλεονεκτήµατα και τα 
µειονεκτήµατα των δηµοφιλέστερων εφαρµογών πλοήγησης που χρησιµοποιούνται 
σήµερα από τους τυφλούς χρήστες. Αυτός ο σχολιασµός οδηγεί και στην παρουσίαση της 
εναλλακτικής προσέγγισης που προτείνεται και υλοποιείται µέσω του συστήµατος 
πλοήγησης ONyX. 
 
Το επόµενο κεφάλαιο αποτελεί και το µεγαλύτερο σε έκταση τµήµα αυτής της εργασίας, 
αφού περιλαµβάνει την περιγραφή όλης της µεθοδολογίας που ακολουθήθηκε για την 
ανάπτυξη του πολυκαναλικού πλοηγού ONyX. Ειδικότερα αναλύονται οι οδηγίες UAAG 
1.0, που ουσιαστικά αποτέλεσαν και τον κύριο οδηγό για τον καταρτισµό των 
προδιαγραφών του συστήµατος και παρουσιάζεται η ιεραρχική ανάλυση των 
υποστηριζόµενων διεργασιών. Στη συνέχεια παρουσιάζονται ξεχωριστά η γραφική και η 
µη οπτική διεπαφή. Επιπλέον περιγράφονται από αλληλεπιδραστική σκοπιά τα 
αντικείµενα της προγραµµατιστικής βιβλιοθήκης HAWK, ώστε ο αναγνώστης να 
αντιληφθεί καλύτερα τον τρόπο κατασκευής µη οπτικών διεπαφών, που µπορεί να 
υποστηρίξει  αλλά και για να προϊδεαστεί για τη δυνατότητα σύνδεσης των δύο 
εναλλακτικών διεπαφών του συστήµατος. Κατά την περιγραφή της µη οπτικής διεπαφής 
δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην τεκµηρίωση των σχεδιαστικών αποφάσεων, που 
ελήφθησαν κατά τη διαδικασία κατασκευής του µη οπτικού εγγράφου. Για την 
πληρέστερη κατανόηση της λειτουργίας του τελικού συστήµατος σε δύο ξεχωριστές 
ενότητες παρουσιάζονται σενάρια χρήσης της µη οπτικής διεπαφής και ο µηχανισµός 
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συγχρονισµού των εναλλακτικών διεπαφών. Τέλος το κεφάλαιο κλείνει µε την 
περιγραφή της υλοποίησης του συστήµατος.  

 
Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο συνοψίζονται τα συµπεράσµατα που βγήκαν κατά 
την εκπόνηση της εργασίας τονίζοντας τον εναλλακτικό τρόπο προσέγγισης που 
προτάθηκε και τα πλεονεκτήµατα που επιφέρει όσον αφορά την υποστήριξη της 
συνεργασίας τυφλών και βλεπόντων χρηστών. Η παρουσίαση της εργασίας 
ολοκληρώνεται µε την παράθεση ορισµένων ρεαλιστικών και υλοποιήσιµων προτάσεων 
για τη µελλοντική επέκτασή της.  
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Κεφάλαιο 2 
 

2 Σχετική Έρευνα 
 
 
Η πρόσβαση των ατόµων µε βαριές αναπηρίες όρασης στα υπολογιστικά συστήµατα δεν 
είναι ένας καινούργιος ερευνητικός τοµέας. Αντίθετα έχει απασχολήσει και συνεχίζει να 
απασχολεί µια µεγάλη µερίδα της ερευνητικής κοινότητας στον τοµέα της 
Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Υπολογιστή. Ο πολυκαναλικός πλοηγός ONyX έχει ως στόχο 
την ανάπτυξη µιας ενιαίας εφαρµογής πρόσβασης στον Παγκόσµιο Ιστό, η οποία όµως θα 
παρέχεται στους χρήστες µέσω δύο διεπαφών (γραφικής και µη οπτικής), παράλληλα 
διαθέσιµων και συγχρονισµένων  

Για τη σχεδίαση και ανάπτυξη του η έρευνα κινήθηκε σε δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος 
αφορούσε τη µελέτη των µεθόδων πρόσβασης των ατόµων µε αναπηρίες όρασης 
γενικότερα στις γραφικές διεπαφές και ο δεύτερος την πρόσβασή τους και τα 
χαρακτηριστικά της µη οπτικής αλληλεπίδρασής µε τον Παγκόσµιο Ιστό.  

Για το σκοπό αυτό αρχικά θα παρουσιαστούν και θα σχολιαστούν τα αποτελέσµατα 
ερευνών που έχουν γίνει σχετικά µε την πρόσβαση των τυφλών χρηστών στα Γραφικά 
Περιβάλλοντα Επικοινωνίας γενικότερα και στη συνέχεια θα αναλυθούν τα 
χαρακτηριστικά και η υπάρχουσα κατάσταση όσον αφορά τη µη οπτική πλοήγηση στον 
Παγκόσµιο Ιστό.  

 

2.1 Πρόσβαση στα Γραφικά Περιβάλλοντα Επικοινωνίας (ΓΠΕ)  
 
Παραδοσιακά οι τυφλοί χρήστες αλληλεπιδρούν µε ένα υπολογιστικό σύστηµα 
χρησιµοποιώντας ειδικό λογισµικό, τους αναγνώστες οθόνης [34],[35]. Οι αναγνώστες 
οθόνης αναλαµβάνουν να «διαβάσουν» για λογαριασµό των χρηστών τα περιεχόµενα της 
διεπαφής µιας εφαρµογής. Η µετάδοση της πληροφορίας µπορεί να γίνεται είτε ακουστικά 
είτε απτικά µε τη χρήση του κώδικα Braille και των κατάλληλων συσκευών. Όταν η 
χρησιµοποιούµενη µορφή διεπαφών ήταν βασισµένη σε γραµµές εντολών, οι αναγνώστες 
οθόνης ήταν ένας ιδιαίτερα αποτελεσµατικός τρόπος για την πρόσβαση των τυφλών στη 
διεπαφή µιας εφαρµογής.  

Η ανάπτυξη όµως των Γραφικών Περιβαλλόντων Επικοινωνίας (ΓΠΕ) στα τέλη της 
δεκαετίας του ’80 και στις αρχές του ’90 προκάλεσε µεγάλες αλλαγές στον τρόπο µε τον 
οποίο αλληλεπιδρούσαν οι χρήστες µε τα υπολογιστικά συστήµατα. Τα ΓΠΕ γρήγορα 
υϊθετήθηκαν από τους χρήστες και τις εταιρείες παραγωγής λογισµικού, µιας και 
αποτελούν ένα ιδιαίτερα αποτελεσµατικό και διαισθητικά, εύκολα κατανοητό περιβάλλον 
αλληλεπίδρασης µε ένα υπολογιστικό σύστηµα.  
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Ένα τυπικό σενάριο παροχής µη οπτικής πρόσβασης σε µια γραφική εφαρµογή είναι το 
ακόλουθο. Καθ’ όσο η εφαρµογή «τρέχει» ένα εξωτερικό τµήµα λογισµικού (αναγνώστης 
οθόνης) συλλέγει πληροφορίες για τη διεπαφή της εφαρµογής παρατηρώντας τα 
αντικείµενα που «ζωγραφίζονται» στην οθόνη. Στη συνέχεια ο αναγνώστης οθόνης 
µεταφράζει τη γραφική διεπαφή σε µη οπτική, όχι µόνο αλλάζοντας τη µορφή της 
παρουσίασης αλλά παρέχοντας ταυτόχρονα και διαφορετικούς µηχανισµούς εισόδου στους 
χρήστες. 

Τα ΓΠΕ προσφέρουν κάποια σηµαντικά πλεονεκτήµατα στους χρήστες. Καταρχήν ίσως το 
πιο σηµαντικό είναι ότι παρέχουν, µέσω της γραφικής αναπαράστασης που τα 
χαρακτηρίζει, άµεση συσχέτιση µεταξύ των αντικειµένων που περιέχουν και τις 
λειτουργίες που αυτά επιτελούν. Είναι δηλαδή εµφανέστερα τα αλληλεπιδραστικά 
χαρακτηριστικά του κάθε αντικειµένου (affordances) και ταιριάζουν καλύτερα µε το 
νοητικό µοντέλο των χρηστών σχετικά µε τις ενέργειες που µπορούν να 
πραγµατοποιήσουν µέσω αυτών. Αυτού του είδους οι διεπαφές συχνά ονοµάζονται και 
διεπαφές άµεσου χειρισµού ( direct manipulation interfaces ), διότι η λειτουργία και η 
διαχείρισή τους είναι αποτέλεσµα του άµεσου χειρισµού των γραφικών αντικειµένων από 
τους χρήστες.  

Επιπλέον όµως τα ΓΠΕ επιτρέπουν στους χρήστες να εργάζονται µε διαφορετικά τµήµατα 
πληροφοριών την ίδια χρονική στιγµή, µε την κατάλληλη χρήση διαφορετικών γραφικών 
πλαισίων (παραθύρων) υποστηρίζοντας έτσι την πολυεργασία (multitasking). Εκτός 
τούτου η χρήση γραφικών εικονιδίων καθιστά εύκολη την ανάπτυξη των κατάλληλων 
µεταφορών αλληλεπίδρασης. Ο λόγος είναι ότι τα εικονίδια µπορούν να υποστηρίξουν την 
αντιστοίχιση µιας µεταφοράς αλληλεπίδρασης µε τη γραφική της αναπαράσταση στην 
οθόνη.  

Όλα αυτά τα πλεονεκτήµατα ενώ εξυπηρετούν σηµαντικά και διευκολύνουν τους χρήστες 
µε δυνατότητα όρασης στην αλληλεπίδραση τους µε υπολογιστικές εφαρµογές δε 
συµβαίνει το ίδιο και µε τους τυφλούς χρήστες.  

Οι Boyd και Vanderheiden στο [5] σηµειώνουν τρία σηµαντικά προβλήµατα (εµπόδια), τα 
οποία δυσκολεύουν τους τυφλούς χρήστες να εργαστούν µε τις γραφικές εφαρµογές έναντι 
των χρηστών µε δυνατότητες όρασης. Τα προβλήµατα που εντοπίζουν είναι : 

• το πρόβληµα των εικονοστοιχείων (pixel barrier). Το πρόβληµα αυτό αναφέρεται 
στον τρόπο απόδοσης των αντικειµένων στην οθόνη, σύµφωνα µε το οποίο όλα τα 
περιεχόµενα αποθηκεύονται σε ένα χάρτη εικονοστοιχείων (pixel map) της κάρτας 
γραφικών και δεν µπορούν να διαβαστούν άµεσα από τα συστήµατα σύνθεσης 
φωνής. Για αυτό είναι αναγκαίο τα συστήµατα αυτά να παρεµβάλλονται σε κάθε 
µορφής µετάδοσης κειµένου 

• το πρόβληµα της συσκευής κατάδειξης (mouse barrier2). Τα ΓΠΕ απαιτούν τη 
χρήση συσκευών κατάδειξης για την εύχρηστη λειτουργία τους. Οι τυφλοί χρήστες 

                                                           

2 Μια εναλλακτική ονοµασία που έχει επικρατήσει για τα ΓΠΕ είναι η WIMP (Windows, Icons, Mouse, Point), η οποία 
δείχνει την άµεση συσχέτιση της λειτουργίας ενός ΓΠΕ µε τη χρήση του ποντικιού 
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όµως δεν µπορούν να χρησιµοποιήσουν τέτοιες συσκευές, που απαιτούν τη 
συνεργασία της κίνησης µε την όραση, λόγω αδυναµίας να λάβουν οπτική 
ανάδραση για τη θέση του δείκτη της συσκευής κατάδειξης 

• το πρόβληµα της χρήσης γραφικών αντικειµένων (graphics barrier). Το πρόβληµα 
αυτό έγκειται στην αδυναµία απόδοσης των κατάλληλων πληροφοριών τού 
σηµασιολογικού επιπέδου µιας εφαρµογής. Πληροφορίες που εξάγονται δηλαδή 
από την τοπολογία, την τοπογραφία και τα σχήµατα των γραφικών αντικειµένων 
που συνθέτουν µια γραφική εφαρµογή είναι αδύνατο να µεταδοθούν στους 
τυφλούς χρήστες. Τεχνικές περιγραφής αυτών των συσχετίσεων τείνουν να 
γίνονται πολύπλοκες και ανακριβείς  

Επιπλέον στο [19] αναφέρεται και το πρόβληµα της χωροδιάταξης (layout barrier). 
Σύµφωνα µε αυτό η χωρική τοποθέτηση των αντικείµενων µιας γραφικής διεπαφής πολλές 
φορές αποδίδει σηµασιολογικές πληροφορίες, όπως για παράδειγµα εάν είναι 
τοποθετηµένα πάνω, κάτω, δεξιά ή αριστερά, οπότε και τα αντικείµενα αποκτούν 
διαφορετική βαρύτητα ως προς τη σηµασία και το ρόλο τους στη διεπαφή. 

Εκτός τούτων η χρήση της τεχνητής οµιλίας ως βασικό κανάλι µετάδοσης της 
πληροφορίας δηµιουργεί κάποια επιπλέον προβλήµατα. Καταρχήν πρόκειται για ένα µέσο 
εξαρτώµενο από το χρόνο (temporal medium) µε αποτέλεσµα να παρουσιάζεται το 
πρόβληµα της βραχείας µνήµης. Οι πληροφορίες σχετικά µε τα αντικείµενα ή τις 
λειτουργίες της διεπαφής δεν είναι συνεχώς διαθέσιµες, όπως κατά τη γραφική τους 
παρουσίαση (spatial medium), αλλά παρουσιάζονται σε χρονικά διαστήµατα που 
εξαρτώνται από το αντικείµενο στο οποίο έχει εστιάσει ο χρήστης. Αποτέλεσµα είναι 
πολλές φορές οι χρήστες να µη µπορούν να θυµούνται αντικείµενα ή πληροφορίες που 
τους παρουσιάστηκαν νωρίτερα.  

Συνάρτηση του παραπάνω προβλήµατος είναι το πρόβληµα του χαµένου στο χώρο χρήστη  
(lost in space problem). Η αδυναµία µετάδοσης µιας συνολικής «εικόνας» για τη διεπαφή 
οδηγεί σε προβλήµατα προσανατολισµού, στα οποία συχνά οι τυφλοί χρήστες δε 
γνωρίζουν που ακριβώς βρίσκονται, που µπορούν να µεταβούν από εκεί που είναι και που 
πρέπει να πάνε για να επιτελέσουν µια λειτουργία. 

Η ανάπτυξη µιας µη οπτικής διεπαφής, που επιτρέπει την αλληλεπίδραση τυφλών χρηστών 
µε µία γραφική εφαρµογή δηµιουργεί πολλές προκλήσεις για τον τοµέα σχεδίασης 
διεπαφών χρήσης [20],[23]. Οι πιο σηµαντικές από αυτές είναι : 

• Η συνοχή µεταξύ της γραφικής και της µη οπτικής διεπαφής. Η διατήρηση 
συνεπών, παράλληλα διαθέσιµων γραφικών και µη οπτικών διεπαφών είναι 
ιδιαίτερα σηµαντική για την επίτευξη της συνεργασίας µεταξύ τυφλών και µη 
χρηστών. Επί παραδείγµατι µια πρώτη προσέγγιση θα ήταν ένα σύστηµα 
πρόσβασης να µετέτρεπε µια γραφική διεπαφή σε µια διεπαφή βασισµένη στις 
παρεχόµενες λειτουργίες (function oriented). Κάτι τέτοιο όµως θα δηµιουργούσε 
ένα εντελώς διαφορετικό νοητικό µοντέλο στους τυφλούς και µη χρήστες σχετικά 
µε τη διεπαφή της εφαρµογής. Αντίθετα λοιπόν, όχι µόνο απαιτείται οι 
εναλλακτικές διεπαφές να αναπαριστούν το ίδιο νοητικό µοντέλο, αλλά 
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επιπρόσθετα θα πρέπει και οι αναπαραστάσεις τους να διατηρούνται µεταξύ τους 
συγχρονισµένες. Έτσι θα µπορούν για παράδειγµα οι βλέποντες χρήστες να 
παρακολουθούν την αλληλεπίδραση  των τυφλών χρηστών αλλά και το 
αντίστροφο.  

• Πλοήγηση στη µη οπτική διεπαφή. Ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα των γραφικών 
διεπαφών είναι οι διαρκής αναπαράστασης τους στην οθόνη, κάτι που επιτρέπει 
την ταυτόχρονη µετάδοση µεγάλης ποσότητας πληροφορίας. Κανένα µη οπτικό 
µέσο παρουσίασης (οµιλία, οθόνες Braille) δεν µπορεί να µεταδώσει την ίδια 
ποσότητα λόγω της έλλειψης επαρκούς εύρους ζώνης µετάδοσης πληροφοριών.  

• Μετάδοση γραφικών πληροφοριών σε µια µη οπτική διεπαφή. Η χρήση 
σχηµατικών αντικειµένων στις γραφικές διεπαφές µπορεί να αποτελεί µια 
σηµαντική διευκόλυνση για την αλληλεπίδραση των βλεπόντων χρηστών, 
δηµιουργεί όµως µεγαλύτερα προβλήµατα για τους τυφλούς χρήστες. Το πρώτο 
βήµα για την πρόσβαση σε τέτοιου είδους συµβολική πληροφορία είναι η 
ανάπτυξη µεθόδων, που θα επιτρέπουν τη µετάδοση κατάλληλων µηνυµάτων που 
προσδιορίζουν τον τύπο του αντικειµένου (π.χ κουµπιά, λίστες). Στη συνέχεια 
χαρακτηριστικά αυτών των αντικειµένων, όπως η τρέχουσα κατάσταση τους 
(ενεργοποιηµένο ή όχι, επιλεγµένο κτλ), θα πρέπει να µεταδίδεται. Ακόµη 
δυσκολότερη όµως είναι η περιγραφή πιο αφηρηµένων αντικειµένων όπως είναι οι 
µπάρες κύλισης, που στηρίζονται αποκλειστικά στον άµεσο χειρισµό τους. 
Σηµαντικό ζήτηµα επίσης είναι και η µετάφραση  εικονιδίων που πολλές φορές 
χρησιµοποιούνται για να µεταδοθούν συµβολικά οι κατάλληλες πληροφορίες.  

• Αλληλεπίδραση σε µια µη οπτική διεπαφή. Το µόνο κοινό κατά τη διάρκεια 
οπτικής και µη αλληλεπίδρασης είναι η χρήση του πληκτρολογίου και του ήχου ως 
µέσου µετάδοσης της πληροφορίας. Όλες οι άλλες συνηθισµένες µορφές 
αλληλεπίδρασης µε γραφικές διεπαφές ( οπτικές αλλαγές, η εκτενής χρήση των 
συσκευών κατάδειξης) θα πρέπει να αντικατασταθούν ή να τροποποιηθούν σε µία 
µη οπτική διεπαφή.  

Μέσα από δύο µεγάλα ερευνητικά προγράµµατα το GUIB(Ι, ΙΙ) και το Mercator 
αναδείχθηκαν διαφορετικές προσεγγίσεις στα παραπάνω ζητήµατα [21],[24]. Οι βασικοί 
λόγοι για αυτό ήταν α) ότι δόθηκαν προτεραιότητα σε διαφορετικούς στόχους σχεδίασης 
καθώς και β) η επιλογή διαφορετικών εργαλείων και καθιερωµένων τεχνικών για την 
ανάπτυξη της σχεδίασης.  

Παρόλα αυτά κάποια σηµαντικά θέµατα σχεδίασης διεπαφών επηρέασε και τις δύο 
προσεγγίσεις. Καταρχήν ένα κριτήριο για κάθε σύστηµα πρόσβασης είναι το εύρος των 
εφαρµογών που καθιστά προσβάσιµες. Η παροχή πρόσβασης ανά εφαρµογή δεν είναι 
ικανοποιητική λύση καθότι ολοένα και περισσότερες εφαρµογές δηµιουργούνται 
καθηµερινά. Αντίθετα απαιτούνται βιώσιµες λύσεις που θα καλύπτουν ένα πλήθος 
εφαρµογών σε ένα συγκεκριµένο περιβάλλον (Windows, X Windows, Macintosh). Κατά 
δεύτερο λόγο είναι το κόστος εφαρµογής µιας λύσης και οι ειδικές συσκευές που πιθανώς 
να απαιτεί.  
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Όσον αφορά τις διαφορές στις δύο προσεγγίσεις θα παρουσιαστούν σύµφωνα µε τον τρόπο 
αντιµετώπισης των προκλήσεων που αναφέρονται παραπάνω. Καταρχήν τα δύο 
συστήµατα χρησιµοποιούν διαφορετικές µεταφορές αλληλεπίδρασης. Στο GUIB 
υϊοθετήθηκε η χωρική µεταφορά αλληλεπίδρασης, η οποία χρησιµοποιείται και στις 
γραφικές διεπαφές. Σε αυτή τη µορφή σχεδίασης η οργάνωση της διεπαφής στηρίζεται στη 
χωρική τοποθέτηση των αντικειµένων της γραφικής διεπαφής σε µια πλακέτα µε 
δυνατότητες παρουσίασης πληροφοριών σε κώδικα Braille.  

Η συνοχή µεταξύ των δύο µορφών διεπαφής διασφαλίζεται µε το φιλτράρισµα των 
δεδοµένων που παράγονται από το χρήστη ή από τη διεπαφή. Τα δεδοµένα αυτά 
προκύπτουν π.χ από γεγονότα όπως είσοδος από το πληκτρολόγιο ή η ανανέωση της 
οθόνης. Το φιλτράρισµα πραγµατοποιείται και στο λεκτικό επίπεδο αλλά και στο 
συντακτικό επίπεδο της γραφικής διεπαφής. Για την ανάκτηση του κειµένου, στο λεκτικό 
επίπεδο, ένα ιδεατό αντίγραφο της οθόνης περιγράφει για κάθε εικονοστοιχείο της οθόνης 
το χαρακτήρα που εµφανίζεται σε αυτή.  

Για το συντακτικό επίπεδο έχει αναπτυχθεί ένα off screen µοντέλο στο οποίο 
εξοµοιώνονται όλες οι ενέργειες που µπορεί να κάνει ένας χρήστης µε µια συσκευή 
κατάδειξης. Στόχος είναι να νιώθουν οι τυφλοί χρήστες του συστήµατος την ίδια 
αλληλεπιδραστική αίσθηση που νιώθουν και οι βλέποντες σε ένα Γραφικό Περιβάλλον 
Επικοινωνίας.  

Αντίθετα η λογική πίσω από την προσέγγιση του Mercator, βασίζεται στην παραδοχή ότι 
πολλά χαρακτηριστικά των γραφικών διεπαφών δε χρειάζεται να αναπαρίστανται σε µια 
µη οπτική διεπαφή. Τέτοια χαρακτηριστικά είναι λεπτοµέρειες που εµφανίζονται σε µια 
γραφική διεπαφή αλλά που τελικά δεν προσθέτουν πληροφορία στη µη οπτική διεπαφή. 
Επί παραδείγµατι η αναφορά δύο επικαλυπτόµενων παραθύρων εργασίας µια εφαρµογής 
δεν είναι απαραίτητη εφόσον µόνο το ένα σε κάθε περίπτωση είναι ενεργό. Στο Mercator 
διασφαλίζεται η συνοχή των δύο διεπαφών στο επίπεδο των παρεχόµενων 
αλληλεπιδραστικών αντικειµένων. ∆ηλαδή εάν µια γραφική διεπαφή περιέχει κουµπιά, 
λίστες κτλ. τότε και µια µη οπτική διεπαφή θα περιέχει τα ίδια αντικείµενα µε διαφορετικό 
βέβαια τρόπο παρουσίασης. Αυτού του είδους η «µετάφραση» µπορεί να έχει κάποιους 
περιορισµούς, όσον αφορά την πλήρη περιγραφή της γραφικής διεπαφής αλλά οι 
πληροφορίες που αποκλείονται δεν προσθέτουν ιδιαίτερα σηµαντική πληροφορία κατά τη 
διάρκεια της αλληλεπίδρασης.  

Η πλοήγηση στα στοιχεία της µη οπτικής διεπαφής γίνεται µε διαφορετική µέθοδο. Κύριο 
µέληµα και των δύο προσεγγίσεων είναι η αντιµετώπιση της έλλειψης συνολικής 
«εικόνας» για τη διεπαφή και τα αντικείµενα της. Στο πρόγραµµα GUIB για τις ανάγκες 
της πλοήγησης χρησιµοποιήθηκε µια ειδική συσκευή εµφάνισης κώδικα Braille, µεγέθους 
25 γραµµών µε 80 χαρακτήρες η καθεµία (GUIDE). Αυτή η πλακέτα είναι αρκετά µεγάλη 
για να παρουσιάσει τα περιεχόµενα µιας οθόνης µε ανάλυση 640x480. Χρησιµοποιήθηκαν 
δύο εναλλακτικοί µέθοδοι για την αναπαράσταση των περιεχοµένων της οθόνης. Στην 
πλακέτα είτε εµφανιζόταν µόνο το παράθυρο της ενεργής εφαρµογής, οπότε και ο χρήστης 
µπορούσε να επιλέγει ανάµεσα στις δύο εναλλακτικές µεθόδους αναπαράστασης. Στην 
πλακέτα ενσωµατώνονταν δύο πλήκτρα για την πλοήγηση ανά γραµµή των περιεχοµένων 
της.  
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Η χωρική µεταφορά αλληλεπίδρασης σε συνδυασµό µε τη δυνατότητα κατάδειξης 
επιτρέπει την αποδοτική χρήση των γραφικών διαλόγων. Ενώ η αλληλεπίδραση βασισµένη 
στο πληκτρολόγιο απαιτεί την βήµα προς βήµα επίσκεψη των αλληλεπιδραστικών 
αντικειµένων, ένας τυπικός γραφικός διάλογος µπορεί να παρουσιαστεί στη συγκεκριµένη 
πλακέτα σε περίπου πέντε γραµµές. Η ψηλάφιση της πλακέτας εποµένως καθιστά δυνατή 
την αναγνώριση όλου του διαλόγου. Ειδικές τεχνικές µεταφοράς του ενεργού σηµείου 
πλοήγησης χρησιµοποιήθηκαν για την πλοήγηση σε όλα τα περιεχόµενα της οθόνης, ενώ η 
χρήση της συσκευής κατάδειξης εξοµοιώθηκε µε συγκεκριµένες επιτρεπτές ενέργειες στα 
περιεχόµενα της πλακέτας.  

Αντίθετα η προσέγγιση που ακολουθήθηκε στο Mercator βασίζεται στην ιεραρχική 
κατασκευή της µη οπτικής διεπαφής. Πιο συγκεκριµένα κάθε γραφική διεπαφή 
αντιστοιχίζεται σε µια δενδρική ιεραρχία, η οποία περιέχει µη οπτικά αντικείµενα ανάλογα 
µε αυτά της γραφικής διεπαφής. Κάθε τύπου αντικείµενο παρουσιάζεται  µε ανάλογο 
ηχητικό µήνυµα. Η δηµιουργούµενη ιεραρχία βασίζεται στο µοντέλο κατασκευής των 
γραφικών διεπαφών κατά το οποίο τα αντικείµενα που περιέχονται σε αυτό 
χαρακτηρίζονται από σχέσεις περιέκτη περιεχόµενου (γονέα παιδιού). 

Για την πλοήγηση στα στοιχεία της διεπαφής ο χρήστης θα πρέπει να διασχίσει λοιπόν µε 
τη µορφή δέντρου τη δηµιουργούµενη ιεραρχία. Η πλοήγηση σε πλάτος επί παραδείγµατι 
θα του φανερώσει τα υψηλού επίπεδου αντικείµενα, όπως παράθυρα, πλαίσια 
οµαδοποίησης, ενώ η σε βάθος επίσκεψη της ιεραρχίας καταλήγει σε αλληλεπιδραστικά 
αντικείµενα εκτέλεσης ενεργειών (κουµπιά, λίστες κ.α). Με αυτή τη µέθοδο δεν υπάρχουν 
«νεκρά» σηµεία κατά την πλοήγηση  στα στοιχεία της διεπαφής, αλλά από την άλλη δεν 
παρέχονται πληροφορίες για τη χωρική διάταξη των αντικειµένων παρά µόνο πληροφορίες 
για τις µεταξύ τους συσχετίσεις.  

Η απόδοση των γραφικών στοιχείων µιας διεπαφής είναι ένα άλλο ζήτηµα στο οποίο 
υπήρχαν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Στο πρόγραµµα GUIB ακολουθήθηκε µια 
προσέγγιση κατά την οποία πληροφορίες που αφορούσαν τη γραφική αναπαράσταση των 
αντικειµένων της διεπαφής αποτυπωνόντουσαν µε ειδικά σύµβολα στην πλακέτα 
εµφάνισης. Για παράδειγµα τα κουµπιά παρουσιάζονταν, εσωκλείοντας το κείµενο που 
περιείχαν µέσα στα ειδικά σύµβολα [].  

Από την άλλη πλευρά στο σύστηµα Mercator έγινε εκτενής χρήση των ηχητικών 
εικονιδίων (earcons). Η χρήση των ηχητικών εικονιδίων για την παροχή διαισθητικά 
αναγνωρίσιµων ήχων, που θα αντιστοιχούν στην κωδικοποίηση και µετάδοση 
πληροφοριών σχετικά µε αντικείµενα µιας γραφικής διεπαφής έχει µελετηθεί σε διάφορες 
έρευνες [44],[45]. Στο σύστηµα Mercator χρησιµοποιήθηκε µια παρόµοια τεχνική για την 
αναγνώριση των διάφορων αντικειµένων που συνθέτουν την ιεραρχία της µη οπτικής 
διεπαφής. Κάθε ηχητικό εικονίδιο αντιστοιχεί σε συγκεκριµένου τύπου αντικείµενα και η 
µετάδοση τους διευκολύνει την αναγνώριση των ιδιοτήτων του εκάστοτε αντικειµένου από 
τους χρήστες.  

Εκτός όµως από αυτή τη λειτουργία τα ηχητικά εικονίδια µπορούν να χρησιµεύσουν και 
για τη µετάδοση πληροφοριών σχετικά µε το µέγεθος ενός αντικειµένου. Για παράδειγµα 
ένας µακρύτερος ήχος που αντιστοιχεί σε αντικείµενο λίστας µπορεί να προσδιορίσει τις 
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διαστάσεις του αντικειµένου. Επιπλέον η χρήση στερεοφωνικών ήχων µπορεί να επιτρέψει 
την πληροφόρηση για τη σχετική θέση των αντικειµένων στο διδιάστατο χώρο. Τέλος 
τεχνικές φιλτραρίσµατος των ήχων βοηθούν στον προσδιορισµό της κατάστασης ενός 
αντικειµένου. Π.χ αλλαγές στη συχνότητα αναπαραγωγής του ίδιου ήχου µπορεί να δείξει 
ότι ένα κουµπί είναι ανενεργό σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή.  

Όσον αφορά την αλληλεπίδραση µε µία µη οπτική διεπαφή οι τεχνικές που 
χρησιµοποιούνται στις γραφικές διεπαφές πολλές φορές δεν είναι εφαρµόσιµες σε µια µη 
οπτική αναπαράστασή τους. Ιδιαίτερα προβληµατική είναι η χρήση του ποντικιού και των 
τεχνικών που αυτό παρέχει. Στο σύστηµα Mercator η χρήση της συσκευής κατάδειξης έχει 
αντικατασταθεί πλήρως µε άµεσες αναθέσεις σε κουµπιά του πληκτρολογίου που 
αντιστοιχούν σε ενέργειες επάνω στα αλληλεπιδραστικά αντικείµενα όπως επιλογή, 
ενεργοποίηση αλλά και ενέργειες για την πλοήγηση στα στοιχεία της µη οπτικής διεπαφής. 
Αντίθετα η χρήση της ειδικής πλακέτας στο GUIB επιτρέπει την εκτέλεση λειτουργιών 
παρόµοιων µε αυτές που µπορούν να επιτευχθούν µέσω του ποντικιού (κατάδειξη, 
επιλογή) µε ειδικές τεχνικές που εκτελούνται στα κελιά της πλακέτας.  

Τα αποτελέσµατα αυτών των δύο ερευνητικών προγραµµάτων δείχνουν δύο διαφορετικές 
προσεγγίσεις στην κατασκευή µη οπτικών διεπαφών στα κύρια ζητήµατα που ανακύπτουν 
κατά τη «µετάφραση» µιας γραφικής διεπαφής σε µη οπτική. Το χαρακτηριστικότερο 
κοινό στοιχείο και των δύο προσεγγίσεων είναι η δηµιουργία ενός «εκτός οθόνης» (off 
screen) µοντέλου της εκάστοτε γραφικής διεπαφής. Η διαφορά τους όµως έγκειται στη 
χρησιµοποιούµενη µεταφορά αλληλεπίδρασης. Στο πρόγραµµα GUIB υϊοθετήθηκε η 
χωρική µεταφορά αλληλεπίδρασης µε τη χρήση ειδικών συσκευών για τη µη οπτική 
παρουσίαση των γραφικών αντικειµένων της οθόνης, ενώ στο πρόγραµµα Mercator η 
προσέγγιση έγινε µε τη υιοθέτηση µιας ιεραρχικής µεταφοράς αλληλεπίδρασης κατά την 
οποία τα γραφικά αντικείµενα σχηµατίζουν ιεραρχίες που δείχνουν όχι τις χωρικές 
συσχετίσεις τους αλλά συσχετίσεις που αφορούν τις ιδιότητες περίεκτη και περιεχόµενου 
αντικειµένου.  

 

2.2 Πρόσβαση στον Παγκόσµιο Ιστό  
 
Πέρα από τις γενικές προσεγγίσεις πρόσβασης στα Γραφικά Περιβάλλοντα Επικοινωνίας 
που παρουσιάστηκαν στην προηγούµενη ενότητα, εκτεταµένη έρευνα έχει γίνει και για την 
πρόσβαση των ατόµων µε αναπηρίες όρασης στον Παγκόσµιο Ιστό. Ο Παγκόσµιος Ιστός 
αποτελεί µια από τις σηµαντικότερες υπηρεσίες του ∆ιαδικτύου µιας και σήµερα είναι η 
µεγαλύτερη πηγή πληροφόρησης και ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης. Βασίζεται σε ένα 
κατανεµηµένο περιβάλλον αρχιτεκτονικής πελάτη εξυπηρετητή, µέσω του οποίου οι 
χρήστες έχουν πρόσβαση σε ετερογενείς πηγές πληροφόρησης, χρησιµοποιώντας το 
πρωτόκολλο HTTP.  

Αρχικά ο Παγκόσµιος Ιστός ξεκίνησε µε σκοπό να υποστηρίξει την αποµακρυσµένη 
ανταλλαγή επιστηµονικών εγγράφων ανάµεσα σε ερευνητές και µέλη της επιστηµονικής 
κοινότητας. Τα προγράµµατα πελάτες (πλοηγοί) που χρησιµοποιούσαν οι πρώτοι χρήστες 
εµφάνιζαν µόνο το κείµενο των εγγράφων (π.χ ο πλοηγός Lynx) και έτσι η πρόσβαση σε 
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αυτά από τους τυφλούς χρήστες µε τη βοήθεια ειδικού λογισµικού ανάγνωσης της οθόνης, 
δεν παρουσίαζε προβλήµατα.  

Η ανάπτυξη του γραφικού πλοηγού Mosaic (και της γενιάς πλοηγών που βασίστηκαν σε 
αυτόν) άλλαξε όµως τη µορφή και τον τρόπο απόδοσης των διαδικτυακών εγγράφων, τα 
οποία εµπλουτίστηκαν µε αρκετά  γραφικά αντικείµενα. Παρόµοιες δυσκολίες που 
παρουσιάστηκαν κατά τη µετάβαση από τις διεπαφές γραµµής εντολών στα ΓΠΕ, 
εµφανίστηκαν και όσον αφορά την πρόσβαση στον Παγκόσµιο Ιστό. 

Για τη διαµόρφωση των εγγράφων του Παγκόσµιου Ιστού χρησιµοποιείται το πρότυπο της 
HTML (τελευταία έκδοση 4.01) [13]. Η HTML είναι µια περιγραφική γλώσσα, απόγονος 
της SGML, η οποία στηρίζεται σε µια προκαθορισµένη δοµή µέσα στην οποία εισάγεται το 
περιεχόµενο και περιγράφεται ο τρόπος απόδοσης του.  Για τον καθορισµό του τρόπου 
απόδοσης χρησιµοποιούνται ειδικά σηµειωτικά στοιχεία (ετικέτες), τα οποία υποδεικνύουν 
τον τρόπο παρουσίασης του περιεχόµενου κειµένου.  

Οι πλοηγοί που χρησιµοποιούνται για την πρόσβαση στα έγγραφα του Παγκόσµιου Ιστού, 
αναλαµβάνουν να εντοπίζουν το ζητούµενο έγγραφο και στη συνέχεια να εµφανίζουν τα 
περιεχόµενά του σύµφωνα µε τη σηµασιολογία των χρησιµοποιούµενων ετικετών. Η 
εµφάνιση γίνεται σε ειδικό πλαίσιο, όπου παρουσιάζονται κατάλληλα διαµορφωµένα τα 
περιεχόµενα του εκάστοτε εγγράφου.  

Τα έγγραφα του Παγκόσµιου Ιστού στηρίζονται αρκετά στη γραφική τους αναπαράσταση 
µιας και δεν αποτελούνται µόνο από κείµενο. Αντίθετα συχνά εµπλουτίζονται µε γραφικά 
αντικείµενα όπως εικόνες, κινούµενες εικόνες ενώ η χρήση νέων τεχνολογιών (γλώσσες 
script, ενσωµατωµένες εφαρµογές, δυναµική HTML) επιτρέπει και την παρουσία 
επιπρόσθετων αλληλεπιδραστικών αντικειµένων που δεν καθορίζονται στο πρότυπο της 
HTML.  

Αυτή η εγγενώς γραφική φύση των ιστοσελίδων αυξάνει την ικανοποίηση των χρηστών µε 
δυνατότητες όρασης αλλά από την άλλη πλευρά µειώνει την προσβασιµότητα των τυφλών 
ατόµων στα περιεχόµενα τους. Στο τελευταίο πρότυπο της HTML έχουν προστεθεί 
ορισµένα καινούργια χαρακτηριστικά, µε σκοπό να προάγουν την προσβασιµότητα στο 
περιεχόµενο των εγγράφων.  

Τα κυριότερα από αυτά τα χαρακτηριστικά, όπως αναφέρονται στο δικτυακό τόπο του 
W3C συνοψίζονται παρακάτω : 

• Εµφανέστερος διαχωρισµός µεταξύ της δοµής και της παρουσίασης µιας σελίδας. 
Για αυτό το λόγο ενθαρρύνεται περισσότερο η χρήση των εγγράφων διαµόρφωσης 
(style sheets) και όχι η χρήση στοιχείων παρουσίασης (presentation tags) 

• Καλύτερη απόδοση των διαδικτυακών φορµών, µε την προσθήκη άµεσων 
αναθέσεων σε πλήκτρα (access keys), τη δυνατότητα σηµασιολογικής 
οµαδοποίησης των στοιχείων τους (fieldset element) και η οµαδοποίηση των 
επιλογών του στοιχείου select 
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• Προσθήκη της δυνατότητας περιγραφής µε µορφή κειµένου του στοιχείου object 
που χρησιµοποιείται για την ενσωµάτωση ανεξάρτητων µονάδων λογισµικού στα 
περιεχόµενα µιας ιστοσελίδας 

• Νέος µηχανισµός δηµιουργίας εικονοχαρτών που επιτρέπει στους δηµιουργούς των 
εγγράφων να εισάγουν συνδέσµους σε τµήµατα εικόνων 

• Η απαίτηση της παρουσίας  εναλλακτικού κειµένου στα στοιχεία img και area 

• Η υποστήριξη των ιδιοτήτων title και lang, για τον προσδιορισµό τίτλου για κάθε 
στοιχείο αλλά και υπόδειξη για τη χρησιµοποιούµενη γλώσσα 

• Υποστήριξη των στοιχείων abbr και acronym για την εισαγωγή ακρωνυµίων  

• Περισσότερα βοηθητικά στοιχεία για τη µη οπτική απόδοση πινάκων (captions, 
summary, headers) 

• Εκτενείς περιγραφές για πίνακες, εικόνες, πλαίσια εγγράφων µέσω της ιδιότητας 
longdesc 

Παράλληλα κατά καιρούς έχουν δηµοσιευτεί αρκετές οδηγίες για την ορθή χρήση των 
χαρακτηριστικών προσβασιµότητας και τη δηµιουργία εύχρηστων και προσβάσιµων από 
όλους τους χρήστες ιστοσελίδων [8]. Ειδικότερα ως σηµείο αναφοράς σε αυτόν τον τοµέα 
µπορεί να θεωρηθούν οι οδηγίες προσβάσιµου περιεχοµένου (Web Content Accessibility 
Guidelines) [10] που έχει δηµοσιεύσει η οµάδα Web Accessibility Initiative (WAI) της 
κοινοπραξίας W3C. 

Ο στόχος των οδηγιών είναι να ενθαρρύνουν την ορθή πρακτική στη σχεδίαση του 
διαδικτυακού περιεχοµένου. Σχεδίαση που θα προάγει την προσβασιµότητα των 
δικτυακών τόπων και θα επιτρέψει την πρόσβαση στο διαδικτυακό περιεχόµενο από 
περισσότερες οµάδες χρηστών, συµπεριλαµβανοµένων και των ατόµων µε αναπηρίες 
όρασης.  

Οι οδηγίες αφορούν κυρίως την εκµετάλλευση των χαρακτηριστικών προσβασιµότητας 
της τελευταίας έκδοσης της HTML αλλά και τον τρόπο δόµησης και περιγραφής του 
περιεχοµένου. Πιο συγκεκριµένα σύµφωνα µε αυτές υποδεικνύεται  

• η παροχή «ισοδύναµου» εναλλακτικού κειµένου για κάθε ακουστικό ή γραφικό 
τµήµα του περιεχόµενου 

• να µη στηρίζεται µετάδοση κρίσιµης πληροφορίας µόνο στο χρησιµοποιούµενο 
χρώµα 

• η ορθή χρήση των σηµειωτικών στοιχείων και των εγγράφων µορφοποίησης  

• η σηµείωση των τµηµάτων, στα οποία χρησιµοποιείται διαφορετική γλώσσα σε 
σχέση µε το υπόλοιπο περιεχόµενο 
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• η δηµιουργία πινάκων, που θα µπορούν να µεταδίδονται εύκολα µη οπτικά 

• η προσεκτική χρήση νέων τεχνολογιών (π.χ πλαίσια) για τη δηµιουργία 
ιστοσελίδων  

• η διασφάλιση του ελέγχου από το χρήστη σε περιεχόµενο που εξαρτάται από το 
χρόνο 

• η διασφάλιση της πρόσβασης σε ενσωµατωµένες διεπαφές χρήσης (π.χ µέσω 
των στοιχείων object και applet) 

• η σχεδίαση µε τρόπο ανεξάρτητο της συσκευής εισόδου 

• η χρήση µεταβατικών λύσεων όσον αφορά νέες εκδόσεις της γλώσσας HTML 

• η υιοθέτηση τεχνολογιών και οδηγιών του W3C 

• η παροχή πληροφοριών που διευκολύνουν τον προσανατολισµό των χρηστών 

• η παροχή ευδιάκριτων µηχανισµών πλοήγησης  

• η διασφάλιση ότι τα έγγραφα θα διακρίνονται από απλή και ξεκάθαρη δοµή 

Οι οδηγίες προσβασιµότητας του περιεχοµένου των διαδικτυακών εγγράφων απευθύνονται 
στους δηµιουργούς δικτυακών τόπων και η τήρησή τους προάγει την προσβασιµότητα 
στον Παγκόσµιο Ιστό καθώς έτσι ευνοείται και η ορθότερη λειτουργία των ειδικών 
εφαρµογών πλοήγησης, που χρησιµοποιούνται από άτοµα µε αναπηρίες.   

 

2.2.1 Μη οπτικοί πλοηγοί για τον Παγκόσµιο Ιστό 
 
Κατά καιρούς έχουν αναπτυχθεί αρκετοί πλοηγοί για τον Παγκόσµιο Ιστό που 
απευθύνονται στα άτοµα µε αναπηρίες όρασης. Κάποιοι από αυτούς είναι αποτελέσµατα 
ερευνητικών προσπαθειών, ενώ υπάρχουν και αρκετοί πλοηγοί που έχουν αναπτυχθεί από 
εταιρείες παραγωγής λογισµικού και είναι εµπορικά διαθέσιµοι.  

Στην πλειοψηφία τους υποστηρίζουν την πρόσβαση στα στοιχεία των διαδικτυακών 
εγγράφων χρησιµοποιώντας ως κύριο κανάλι εξόδου το ακουστικό µε χρήση λογισµικού 
σύνθεσης φωνής ενώ αρκετοί υποστηρίζουν και µετάδοση κώδικα Braille µέσω των 
κατάλληλων συσκευών. Για την πλοήγηση στα περιεχόµενα των διαδικτυακών εγγράφων 
χρησιµοποιείται ως επί το πλείστον το πληκτρολόγιο.  

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται οι σηµαντικότεροι από αυτούς τους πλοηγούς και 
αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά τους και οι µέθοδοι πρόσβασης που παρέχουν. Για 
πληρέστερη ενηµέρωση σχετικά µε όλους τους διαθέσιµους πλοηγούς ή αναγνώστες 
οθόνης, ο αναγνώστης µπορεί να ενηµερωθεί στο [27]. Επιπλέον παρουσιάζονται και τα 
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τµήµατα κάποιων δηµοφιλών εφαρµογών λογισµικού για ανάγνωση της οθόνης, που 
αφορούν την πρόσβαση στον Παγκόσµιο Ιστό.  

 

BrailleSurf 

Το BrailleSurf [28] είναι ένας πλοηγός για τον Παγκόσµιο Ιστό που απευθύνεται σε 
χρήστες µε βαριές αναπηρίες όρασης. Επιτρέπει την παρουσίαση µιας απλοποιηµένης 
έκδοσης (µόνο κειµένου) του περιεχοµένου µιας ιστοσελίδας. Τα περιεχόµενα της 
ιστοσελίδας παρουσιάζονται είτε ακουστικά µέσω σύνθεσης φωνής είτε σε κώδικα Braille 
µέσω της κατάλληλης οθόνης. Επίσης το κείµενο εµφανίζεται µεγενθυµένο και σε µια 
οθόνη για τις ανάγκες των ατόµων µε µερική απώλεια της όρασης.  

Η κύρια τεχνική πάνω στην οποία στηρίζεται το BrailleSurf είναι η ανάλυση του πηγαίου 
κώδικα κάθε ιστοσελίδας, µε σκοπό την παρουσίαση µόνο εκείνων των στοιχείων του 
περιεχοµένου που διατηρούν νόηµα κατά τη µη οπτική τους απόδοση. Η χρήση του 
κώδικα Braille επιτρέπει και τη µερική παρουσίαση της χωροδιάταξης (layout) των 
στοιχείων κάθε ιστοσελίδας.  

Ο συγκεκριµένος πλοηγός υποστηρίζει τρεις γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά και Ισπανικά) 
και λειτουργεί σε περιβάλλον Windows. Είναι αποτέλεσµα της ερευνητικής εργασίας της 
οµάδας Inova (Non Visual Interfaces and Accessibility) του πανεπιστηµίου Pierre et Marie 
Curie (Παρίσι). 

 

pWWebSpeak32 

Ο pWWebSpeak32 είναι ένας εµπορικά διαθέσιµος πλοηγός για άτοµα µε αναπηρίες 
όρασης που αναπτύχθηκε από την εταιρεία SoundsLink [30]. Έχει σχεδιαστεί ώστε να 
παρέχει άµεση πρόσβαση στις πληροφορίες που βρίσκονται σε µια ιστοσελίδα, τις οποίες 
και µετατρέπει µέσω σύνθεσης φωνής, σε οµιλία.  

Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να πλοηγηθούν στη δοµής µιας ιστοσελίδας µε βάση τους 
συνδέσµους, τις επικεφαλίδες και τις παραγράφους της. Το κυριότερο πλεονέκτηµά του 
είναι ότι χρησιµοποιεί ευφυείς τεχνικές για τη µετατροπή και µη οπτική απόδοση των 
δοµικών στοιχείων, ακόµη και των πιο πολύπλοκων ιστοσελίδων.  

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά λειτουργικότητάς του είναι : 

• Απλοποιηµένη παρουσίαση των σελίδων µε τη χρήση οµιλίας και µεγιστοποίησης 
των περιεχόµενων. 

• Απλές εντολές για την αλληλεπίδραση µε τα περιεχόµενα των ιστοσελίδων, όπως 
επίσης και αυτόµατη αναγνώριση επικεφαλίδων, συνδέσµων και φορµών. 
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• Τεχνικές πλοήγησης µόνο σε επιλεγµένα τµήµατα του περιεχόµενου, χωρίς την 
ενδιάµεση παρουσίαση του κειµένου 

• ∆υνατότητα πολλαπλών µορφών ανάγνωσης του κειµένου (ανά λέξη, ανά γράµµα 
ή ανά  παράγραφο) 

• ∆υνατότητα αναζήτησης κειµένου µέσα στα περιεχόµενα 

• Παροχή ιστορικού πλοήγησης 

• Αποθήκευση αγαπηµένων προορισµών 

Γενικά ο pwWebSpeak32 θα λέγαµε ότι είναι ένας ιδιαίτερα λειτουργικός και εύχρηστος 
πλοηγός για τα άτοµα µε αναπηρίες όρασης. Στα µειονεκτήµατα του όµως 
συµπεριλαµβάνονται η παροχή απλοποιηµένης έκδοσης της αρχικής σελίδας και η χρήση 
πολλών πλήκτρων για την ενεργοποίηση των λειτουργιών του. Επιπλέον δεν υποστηρίζει 
έξοδο σε µορφή Braille.  

 

Home Page Reader 

Πρόκειται για τον πλοηγό που απευθύνεται σε άτοµα µε αναπηρίες όρασης της εταιρείας 
IBM [32]. Ο Home Page Reader επιτρέπει την πλήρη πρόσβαση σε όλα τα περιεχόµενα 
µιας ιστοσελίδας και χρησιµοποιεί σύνθεση οµιλίας για την παρουσίαση των αντικειµένων. 
∆ε λειτουργεί ανεξάρτητα αλλά χρησιµοποιείται παράλληλα µε τον πλοηγό Netscape 
Navigator, τον οποίο και χρησιµοποιεί για την πρόσβαση στις διαδικτυακές σελίδες.  

Ως κύρια συσκευή εισόδου χρησιµοποιείται το πληκτρολόγιο. Με άµεσες αναθέσεις στα 
πλήκτρα των κύριων λειτουργιών του µπορεί ένας χρήστης να πλοηγηθεί στα περιεχόµενα 
µιας ιστοσελίδας και να ενεργοποιήσει τις επιπρόσθετες λειτουργίες του. Σε αυτές µεταξύ 
άλλων περιλαµβάνονται η προηγµένη πλοήγηση στα στοιχεία πινάκων, η γρήγορη 
πρόσβαση σε ειδικά τµήµατα του περιεχοµένου, η αποστολή ηλεκτρονικών µηνυµάτων και 
η υποστήριξη λειτουργιών όπως η διατήρηση ιστορικού πλοήγησης και αγαπηµένων 
προορισµών.  

 

WebSound 

Το WebSound είναι ένας προηγµένος πλοηγός για τον Παγκόσµιο Ιστό που επιτρέπει την 
πρόσβαση στα άτοµα µε αναπηρίες όρασης. Αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήµιο της Γενεύης 
µε σκοπό την προσθήκη νέων λειτουργιών προσβασιµότητας σε ήδη διαθέσιµους 
πλοηγούς, έχοντας σα βάση τον Internet Explorer. 

∆ιαθέτει κάποια ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά. Καταρχήν συνδυάζει την ταυτόχρονη 
πρόσβαση στα περιεχόµενα µιας ιστοσελίδας και από βλέποντες και από τυφλούς χρήστες, 
επιτρέποντας έτσι τη συνεργασία µεταξύ τους. Το περιεχόµενο παρουσιάζεται στους 
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βλέποντες χρήστες χωρίς µετατροπές στην αρχική του µορφή. Για την πρόσβαση των 
τυφλών χρηστών έχει προστεθεί ένας νέος χώρος εργασίας (Workspace).  

Ο χώρος εργασίας αποτελείται από τα αντικείµενα που συνθέτουν τη µη οπτική 
αναπαράσταση των περιεχοµένων της εκάστοτε ιστοσελίδας. Τα αντικείµενα προστίθονται 
ύστερα από τη µακροανάλυση της δοµής του µοντέλου αντικειµένων του εγγράφου 
(DOM). Κατά τη διάρκεια της µακροανάλυσης του εγγράφου δηµιουργείται µια βασική 
δοµή από µη οπτικά αντικείµενα που συνθέτουν το µη οπτικό έγγραφο. Η µακροανάλυση 
στοχεύει στην εξαγωγή εκείνων των πληροφοριών που αφορούν τη χωροδιάταξη των 
αντικειµένων της ιστοσελίδας. Αυτή η διαδικασία πραγµατοποιείται, διότι το WebSound 
υποστηρίζει τη χωρική µεταφορά αλληλεπίδρασης για την απόδοση του διαδικτυακού 
περιεχόµενου. Η χωρική διάταξη των αντικειµένων παρουσιάζεται στους τυφλούς χρήστες 
είτε µέσω κώδικα Braille είτε µε τη χρήση στερεοφωνικών ήχων που προσδιορίζει τη 
σχετική θέση ενός αντικειµένου µε τα γειτονικά του. ∆ηµιουργείται δηλαδή ένας ιδεατός 
ηχητικός χώρος.  

Έπειτα ακολουθεί η µικροανάλυση κατά την οποία για κάθε τύπου αντικείµενο 
προστίθονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και επιτρέπεται η αλληλεπίδραση µε αυτά, 
ανάλογα µε τις ιδιότητες τους.  

Βασιζόµενο στη χωρική µεταφορά αλληλεπίδρασης ο πλοηγός WebSound χρησιµοποιεί 
ως συσκευή εισόδου συσκευές κατάδειξης (ποντίκι ή ταµπλέτα αφής). Μετακινώντας οι 
χρήστες τη συσκευή κατάδειξης µεταδίδονται ακουστικά (ή απτικά) πληροφορίες σχετικά 
µε το αντικείµενο πάνω από το οποίο βρίσκονται. Η χρήση επιπρόσθετα στερεοφωνικών 
ήχων επιτρέπει στους χρήστες να αντιληφθούν τη χωρική τοποθέτηση των στοιχείων κάθε 
ιστοσελίδας και τις συσχετίσεις µεταξύ τους.  

 

Emacspeak 

Το Emacspeak είναι ένα πρόγραµµα που επιτρέπει στους χρήστες του Emacs να 
αλληλεπιδράσουν µε αυτό λαµβάνοντας ακουστική ανάδραση. Αντίθετα από τους 
αναγνώστες οθόνης οι οποία απλώς διαβάζουν τα περιεχόµενα της οθόνης, το Emacspeak 
µεταδίδει και επιπρόσθετες πληροφορίες για τα αντικείµενα που παρουσιάζει κάνοντας 
έτσι πληρέστερη την εικόνα των χρηστών για το σύστηµα 

Στην πραγµατικότητα πρόκειται για ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης 
βασισµένο στην ακουστική µετάδοση πληροφοριών (speech desktop). Το πρόγραµµα 
Emacs, του οποίου αποτελεί επέκταση, εκτελείται σε συστήµατα Unix και Linux και 
ενσωµατώνει τη λειτουργικότητα µεγάλου αριθµού εφαρµογών, όπως, π.χ., διαχειριστή 
αρχείων, επεξεργαστή κειµένου, περιβάλλοντος προγραµµατισµού. 

Με την προσθήκη του Emacspeak όλες οι λειτουργίες του Emacs είναι δυνατές 
χρησιµοποιώντας µόνο το πληκτρολόγιο και λαµβάνοντας ανάδραση µέσω ακουστικών 
µηνυµάτων. Μια ξεχωριστή λειτουργική µονάδα επιτρέπει την πρόσβαση σε έγγραφα του 
Παγκόσµιου Ιστού µε τη χρήση του Emacspeak. Η πρόσβαση γίνεται µέσω του ιδεατού 
ακουστικού περιβάλλοντος εργασίας που παρέχει το Emacspeak. Για την πλοήγηση στα 
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στοιχεία µιας ιστοσελίδας γίνεται πρώτα η κατάλληλη επεξεργασία, ώστε να  δηµιουργηθεί  
το τµήµα εκείνο του περιβάλλοντος εργασίας που αντιστοιχεί στην ακουστική παρουσίαση 
της ιστοσελίδας και στη συνέχεια οι χρήστες µπορούν να πλοηγηθούν ανά στοιχείο στα 
περιεχόµενα της.  

Για κάθε στοιχείο παρουσιάζονται τα κατάλληλα χαρακτηριστικά ενώ συνοδεύονται από 
χαρακτηριστικούς θεµατικούς ήχους  (themes). Ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιλογή από 
πλευράς χρηστών του χρησιµοποιούµενου θέµατος. Στα µειονεκτήµατα του Emacspeak 
συγκαταλέγεται η χρήση µόνο του ακουστικού καναλιού ως καναλιού µετάδοσης και η 
παρουσίαση µόνο του κειµένου στη γραφική παρουσίαση των διαδικτυακών εγγράφων.  

 

BrookesTalk 

Ο συγκεκριµένος πλοηγός είναι αποτέλεσµα ερευνητικής δουλειάς που πραγµατοποιήθηκε 
στο πανεπιστήµιο Brookes της Οξφόρδης, στα πλαίσια του έργου Speech [31]. Όλες οι 
λειτουργίες του είναι διαθέσιµες µέσω άµεσων αναθέσεων σε πλήκτρα του πληκτρολογίου. 
Για την ακρίβεια χρησιµοποιούνται όλα τα κουµπιά λειτουργιών (F1-F12) τα οποία 
σχηµατίζουν µια εργαλειοθήκη σε αναλογία µε τις γραφικές εργαλειοθήκες που 
συναντώνται στις γραφικές διεπαφές.  

Οι κυριότερες λειτουργίες του είναι : 

• παροχή λίστας επικεφαλίδων 

• παροχή λίστας συνδέσµων 

• λίστα µε λέξεις κλειδιά για το περιεχόµενο της σελίδας  

• αναζήτηση εντός της σελίδας 

• αναζήτηση στον Παγκόσµιο Ιστό  

Η απόδοση των περιεχόµενων κάθε ιστοσελίδας γίνεται είτε ακουστικά είτε απτικά ενώ 
παράλληλα σε κατάλληλο γραφικό πλαίσιο εµφανίζεται και µια έκδοση της µόνο κειµένου, 
ώστε να διευκολύνεται η συνεργασία µεταξύ τυφλών και βλεπόντων χρηστών.  

Ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό του συγκεκριµένου πλοηγού είναι η παροχή περίληψης 
της σελίδας, η οποία βασίζεται στη λεξικογραφική ανάλυση της. Έτσι οι χρήστες µπορούν 
να προϊδεαστούν για τα περιεχόµενα της χωρίς να χρειαστεί να πλοηγηθούν σε αυτά. Η 
υποστήριξη µόνο του πληκτρολογίου, ως αποκλειστική συσκευή εισόδου όµως, έχει ως 
αποτέλεσµα τη χρήση πολλών πλήκτρων γεγονός που αυξάνει τις απαιτήσεις νοητικού 
φόρτου (cognitive load) από τους χρήστες.  
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AVANTI Web Browser 

Πρόκειται για µια εφαρµογή πλοήγησης στον Παγκόσµιο Ιστό που αναπτύχθηκε  στο 
Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο 
Κρήτης. Αποτελεί το τµήµα επαφής µε το χρήστη ενός ευρύτερου συστήµατος, του 
AVANTI project [26]. Το AVANTI project παρέχει προσβασιµότητα σε µια πληθώρα 
χρηστών, και υψηλής ποιότητας αλληλεπίδραση µε πληροφοριακά συστήµατα 
πολυµέσων για το ∆ιαδίκτυο. 
 
Η εφαρµογή AVANTI Web browser χρησιµοποιεί τεχνικές στατικής και δυναµικής 
προσαρµογής (adaptivity και adaptability) προκειµένου να προσαρµόζεται στις 
δυνατότητες, τις επιθυµίες και τις ανάγκες κάθε  χρήστη. Στους χρήστες 
περιλαµβάνονται χρήστες που δεν έχουν κάποια προβληµατική αίσθηση, τυφλοί και 
άτοµα µε κινητικές δυσκολίες. Υποστηρίζει µια µεγάλη ποικιλία από συσκευές εισόδου 
και εξόδου για µη οπτική αλληλεπίδραση (non-visual interaction). Οι συσκευές που 
υποστηρίζονται είναι το πληκτρολόγιο (ή οποιαδήποτε συσκευή εξοµοίωσης 
πληκτρολογίου), ηχεία για µη φωνητικά σήµατα, οθόνη Braille, touch tablet, joystick, 
ηχείο για φωνητικά µηνύµατα σύνθεσης και συσκευή αναγνώρισης φωνής.  
 
Προκειµένου να διευκολυνθεί η χρήση των συσκευών από τυφλούς χρήστες έχουν 
αναπτυχθεί συγκεκριµένες τεχνικές αλληλεπίδρασης. Για παράδειγµα η σύνθεση φωνής 
χρησιµοποιείται για την παρουσίαση πληροφορίας κειµένου και για την επισήµανση 
χαρακτηριστικών που σχετίζονται µε τη φύση των εγγράφων ως υπερµέσων (π.χ οι 
σύνδεσµοι). Η αναγνώριση φωνής χρησιµοποιείται για την εισαγωγή εντολών στο 
σύστηµα µέσω φωνής µε τη βοήθεια ενός ειδικού συνόλου εντολών πλοήγησης και 
ελέγχου. Η αναγνώριση gesture επιτρέπει στους τυφλούς χρήστες να χρησιµοποιούν 
joystick ως συσκευή εισόδου, αντιστοιχίζοντας συγκεκριµένες κινήσεις σε µια ακολουθία 
εντολών. Η ψηλαφητή παρουσίαση υπερκειµένου σε Braille ενισχύεται µε ειδικές 
συµβολικές σηµειώσεις, οι οποίες διευκολύνουν την κατανόηση από το χρήστη ενός 
συγκεκριµένου τύπου του αντικειµένου που παρουσιάζεται 

 

JAWS (έκδοση 5.0) 

Πρόκειται για τη δηµοφιλέστερη εµπορικά διαθέσιµη εφαρµογή ανάγνωσης οθόνης για  
περιβάλλον Windows [34]. Το σύστηµα JAWS επιτρέπει τη µη οπτική πλοήγηση σε όλα 
τα περιεχόµενα εφαρµογών που λειτουργούν σε περιβάλλον Windows και βασίζεται στη 
µηχανή παροχής προσβάσιµων πληροφοριών της Microsoft (Active Accessibility Engine) 
Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί σε ότι αφορά την πρόσβαση στον Παγκόσµιο Ιστό και στη 
συνεργασία του JAWS µε τον Internet Explorer. 

Το JAWS διαβάζει τα περιεχόµενα κάθε ιστοσελίδας µε βάση πληροφορίες που εξάγονται 
από τον Internet Explorer. Κατά τη διάρκεια αλληλεπίδρασης µε µια ιστοσελίδα στους 
χρήστες είναι διαθέσιµοι διαφορετικοί ρυθµοί λειτουργίας που επιτρέπουν την ανάγνωση 
του κειµένου, τη συµπλήρωση διαδικτυακών φορµών και την πλοήγηση σε νέα έγγραφα. 
Επιπλέον παρέχει ένα σύνολο από επιπρόσθετες λειτουργίες όπως : 
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• άµεση αναγνώριση της χρησιµοποιούµενης γλώσσας 

• δυνατότητα προσθήκης εσωτερικών αγαπηµένων τµηµάτων  

• συνοπτική ανάγνωση µόνο συνδέσµων, επικεφαλίδων  

• δυνατότητες προσαρµογής των χαρακτηριστικών παρουσίασης. 

• παροχή ενεργής βοήθειας 

• επιλογή καναλιού µετάδοσης (ακουστικό ή / και απτικό)  

Στο σύστηµα JAWS, όλες οι επιτρεπτές λειτουργίες γίνονται µε τη χρήση του 
πληκτρολογίου. Αποτέλεσµα είναι να χρησιµοποιούνται πάνω από 30 διαφορετικά 
πλήκτρα ή συνδυασµοί τους, πράγµα που µειώνει σηµαντικά την ευχρηστία του 
συστήµατος και αποτρέπει την εύκολη εκµάθηση του από τους χρήστες. 

 

HAL 

Το HAL αποτελεί τον αναγνώστη οθόνης της εταιρείας Dolphin [35]. Οµοίως µε το 
σύστηµα JAWS επιτρέπει την ανάγνωση των περιεχοµένων όλων των εφαρµογών σε 
περιβάλλον εκτέλεσης Windows. Όσον αφορά την πρόσβαση στον Παγκόσµιο Ιστό 
παρέχει εύκολη πρόσβαση στα περιεχόµενα των διαδικτυακών εγγράφων, τα οποία 
διαβάζει ανά γραµµή εµφάνισης.  

Η πρόσβαση δεν περιορίζεται µόνο στο κείµενο αλλά για κάθε ειδικού τύπου στοιχείο 
µεταδίδεται και η κατάλληλη ένδειξη (π.χ για τους συνδέσµους, τις επικεφαλίδες κοκ). Για 
την εκτέλεση των λειτουργιών του χρησιµοποιείται ως συσκευή εισόδου το πληκτρολόγιο 
γεγονός που έχει ως αποτέλεσµα την ύπαρξη των ίδιων µειονεκτηµάτων που 
παρουσιάζονται και στο σύστηµα JAWS. 

 

2.2.2 Εναλλακτικοί τρόποι µη οπτικής πρόσβασης σε διαδικτυακές 
υπηρεσίες 

 
Μέχρι τώρα οι πλοηγοί και οι µέθοδοι που παρουσιάστηκαν έχουν σκοπό να παρέχουν 
πρόσβαση στον Παγκόσµιο Ιστό, µε κατάλληλες προσαρµογές στον τρόπο παρουσίασης 
των εγγράφων, που βασίζονται στο πρότυπο HTML. Ένας τοµέας που χρήζει ιδιαίτερης 
αναφοράς και ερευνητικού ενδιαφέροντος τα τελευταία χρόνια είναι και η δυνατότητα 
πρόσβασης σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες και πληροφορίες µε τη χρήση εναλλακτικών 
συσκευών, όπως σταθερά και κινητά τηλέφωνα. Η ταχεία διάδοση της χρήσης των 
κινητών τηλεφώνων αλλά και οι υπηρεσίες µετάδοσης φωνής µέσω του διαδικτύου 
(Voice over IP - VoIP), δείχνουν ότι µια τέτοια προσέγγιση που µεταξύ άλλων 
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περιλαµβάνει και την πρόσβαση των τυφλών χρηστών, παρουσιάζει έντονο ερευνητικό 
ενδιαφέρον. 
 
Στα πλαίσια αυτά και για την περαιτέρω ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών έχουν 
συγκροτηθεί οµάδες εργασίας (W3C VoiceXML forum, Speech Application Language 
Tags - SALT forum) [39],[40], αποτελούµενες από µεγάλες εταιρείες του χώρου και 
µέλη της ερευνητικής κοινότητας, µε στόχο να θεµελιωθούν κάποια πρότυπα που θα 
συµβάλλουν στην ευρεία αποδοχή και χρήση των φωνητικών διεπαφών ως τεχνικών 
αλληλεπίδρασης µε το διαδίκτυο. Η προτυποποίηση έχει στραφεί προς την κατασκευή 
περιγραφικών γλωσσών (VoiceXML, SALT) που θα καταδεικνύουν τη ροή µε την οποία 
θα γίνεται η αλληλεπίδραση (dialog flows), αλλά και των δοµικών στοιχείων που θα την 
αποτελούν (grammar specifications).  
 
Η µη οπτική πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες µέσω τηλεφώνων µε τη χρήση των 
πρότυπων που προαναφέρθηκαν στηρίζεται αποκλειστικά στη φωνή τόσο ως κανάλι 
εισόδου αλλά και ως κανάλι εξόδου (Voice User Interfaces). Ένα ερευνητικό ζήτηµα που 
τίθεται είναι κατά πόσο η πρόσβαση µέσω τηλεφώνου µπορεί να έχει την ίδια ποιότητα 
αλλά και εύρος µετάδοσης πληροφορίας (information capacity) σε σύγκριση µε τις 
παραδοσιακές µεθόδους.  
 
Μία λύση είναι η ανάπτυξη νέων παράλληλων υπηρεσιών που θα συνοψίζουν ή θα 
φιλτράρουν τις παρεχόµενες υπηρεσίες και θα παρέχονται µόνο µέσω τηλεφώνου. 
Τέτοιες υπηρεσίες µπορεί να είναι για παράδειγµα υπηρεσίες ταχείας ενηµέρωσης, 
ηλεκτρονικής συµπλήρωσης φορµών κοκ. Η παράλληλη όµως ανάπτυξη τους έχει 
κόστος που πιθανώς να αποτρέπει την τελική τους δηµιουργία. Για αυτό το λόγο τώρα 
τελευταία γίνονται προσπάθειες για την αυτόµατη µετατροπή εγγράφων βασισµένων στο 
πρότυπο HTML σε έγγραφα βασισµένα στο πρότυπο VoiceXML [41][42], µε τη χρήση 
προηγµένων τεχνικών σήµανσης των πρωτότυπων εγγράφων.  
 
Εκτός όµως τούτου η κοινοπραξία W3C τα τελευταία χρόνια εντείνει τις προσπάθειες για 
την ανάπτυξη των κατάλληλων προτύπων που θα επιτρέπουν την πολυκαναλική πρόσβαση 
στις υπηρεσίες του Παγκόσµιου Ιστού σε πραγµατικό χρόνο. Η πολυκαναλική πρόσβαση 
αναφέρεται στη δυνατότητα ταυτόχρονης πρόσβασης µέσω διαφορετικών συσκευών 
(τηλέφωνα, προσωπικοί ψηφιακοί βοηθοί PDAs, επιτραπέζιες εφαρµογές κ.α) στην ίδια 
υπηρεσία. Για το σκοπό αυτό µάλιστα έχει συγκροτηθεί η ειδική οµάδα εργασίας 
Multimodal Interaction activity (MMI) [43]. 

 

2.3 Συγκριτική παρουσίαση του πλοηγού ONyX  
 

Μια σηµαντική διαφορά του πολυκαναλικού πλοηγού ONyX σε σύγκριση µε τους 
προσβάσιµους πλοηγούς που παρουσιάστηκαν, είναι ότι πρόκειται για µια εφαρµογή µε 
διττή διεπαφή (Dual User Interface) [17],[18]. Στηρίζεται στη σηµασιολογική µετάφραση 
των αλληλεπιδραστικών αντικειµένων της γραφικής διεπαφής σε αντίστοιχα µη οπτικά, 
παρέχοντας έτσι ένα εντελώς διαφορετικό µη οπτικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης και 
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επαυξάνοντας σηµαντικά την αίσθηση των τυφλών χρηστών σχετικά µε τη διεπαφή που 
χρησιµοποιούν.  

Ως διεπαφή διττής φύσης παρέχει τις ίδιες λειτουργίες και δυνατότητες στους χρήστες 
µέσω δύο διαφορετικών όψεων. Όπως σηµειώνεται στο [18] µια διεπαφή διττής φύσης, 
που επιτρέπει την πρόσβαση στα στοιχεία της και από τυφλούς και από βλέποντες χρήστες, 
θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από τις παρακάτω ιδιότητες : 

• να είναι ταυτόχρονα προσβάσιµη και από τις δύο οµάδες χρηστών (concurrency) 

• οι γραφικές και οι µη οπτικές µεταφορές αλληλεπίδρασης να ικανοποιούν τις 
συγκεκριµένες απαιτήσεις της κάθε οµάδας χρηστών 

• να προσαρµόζονται τα χαρακτηριστικά των δύο όψεων της διεπαφής τόσο στο 
λεκτικό όσο και στο συντακτικό επίπεδο, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις 
των τυφλών και µη χρηστών 

• σε κάθε χρονική στιγµή η ίδια λειτουργικότητα να παρέχεται στους χρήστες 

• σε κάθε χρονική στιγµή η ίδια σηµασιολογική πληροφορία να µεταδίδεται µέσω 
των δύο όψεων της διεπαφής 

Η πρώτη απαίτηση είναι αναγκαία, ώστε να επιτρέπεται η συνεργασία µεταξύ των 
βλεπόντων και των τυφλών χρηστών. Η δεύτερη και η τρίτη απαίτηση υποδεικνύει ότι η 
σχεδίαση της µη οπτικής όψης θα πρέπει να προσαρµόζεται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των 
τυφλών και να µην είναι µια απλή «µετάφραση» της γραφικής όψης. Τέλος η τέταρτη και η 
πέµπτη απαίτηση δείχνουν την ανάγκη ώστε η λειτουργικότητα και οι πληροφορίες µιας 
εφαρµογής θα πρέπει να είναι ισότιµα προσβάσιµες στις διαφορετικές οµάδες χρηστών, 
ακόµη και αν αυτό γίνεται µέσω διαφορετικών καναλιών µετάδοσης. Η σχεδίαση και 
ανάπτυξη της διττής διεπαφής του πλοηγού ΟΝΥΧ ικανοποιεί όλες τις παραπάνω 
απαιτήσεις.  

Επιπλέον η δηµιουργία της µη οπτικής διεπαφής του πολυκαναλικού πλοηγού ONyX είναι 
προσανατολισµένη στα αντικείµενα (object oriented) και όχι στις λειτουργίες. (function 
oriented). Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι η πλειοψηφία των υποστηριζόµενων λειτουργιών 
παρέχεται µε την ενεργοποίηση των κατάλληλων µη οπτικών αλληλεπιδραστικών 
αντικειµένων και όχι µε άµεσες αναθέσεις σε χειριστήρια ελέγχου της συσκευής εισόδου. 
Εξαίρεση αποτελούν ειδικές λειτουργίες που είναι άµεσα εξαρτώµενες από το χρόνο 
εκτέλεσης τους (π.χ η διακοπή φόρτωσης µιας ιστοσελίδας ή η ρύθµιση της έντασης του 
ήχου).  

Αυτή η προσέγγιση προσφέρει ορισµένα σηµαντικά πλεονεκτήµατα. Καταρχήν µειώνει τις 
απαιτήσεις στον αριθµό χειριστηρίων ελέγχου που χρειάζονται για την αλληλεπίδραση µε 
τη µη οπτική διεπαφή. Το γεγονός αυτό επιτρέπει τη βασική λειτουργία της διεπαφής 
χρησιµοποιώντας συσκευές µε περιορισµένο αριθµό χειριστηρίων ελέγχου (π.χ µοχλός, 
ταµπλέτα αφής προκαθορισµένων περιοχών)  
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∆εύτερον µειώνεται σηµαντικά ο χρόνος που απαιτείται για την εκµάθηση και τη 
λειτουργία της διεπαφής (learning curve). Για το λόγο αυτό έχει ακολουθηθεί µια συνεπής, 
απλοποιηµένη προσέγγιση όσον αφορά τη σχεδίαση της µη οπτικής διεπαφής, κατά την 
οποία τα µη οπτικά αντικείµενα διατηρούν µια συνεπή παρουσίαση και µια εύχρηστη και 
διαισθητικά εύκολα κατανοητή «τοποθέτηση». 

Εκτός τούτων ο πλοηγός ONyX είναι πολυκαναλικός, καθώς η αλληλεπίδραση των 
χρηστών µε το σύστηµα µπορεί να γίνει µέσω πολλαπλών καναλιών εισόδου / εξόδου. 
Όσον αφορά τις συσκευές εισόδου υποστηρίζονται το πληκτρολόγιο, το µικρόφωνο (µέσω 
προκαθορισµένων φωνητικών εντολών), ο µοχλός κίνησης και η ταµπλέτα αφής ενεργών 
περιοχών ενώ η έξοδος γίνεται µέσω της οθόνης, ακουστικά (µε σύνθεση φωνής) και 
απτικά σε συσκευές δυναµικής ανανέωσης Braille 

Οι πολυκαναλικές διεπαφές (multimodal interfaces) συγκεντρώνουν ολοένα και 
περισσότερο την ερευνητική προσοχή στον τοµέα της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου – 
Υπολογιστή, ενώ σε πολλές περιπτώσεις, όπως για παράδειγµα κατά τη µη οπτική 
αλληλεπίδραση, προβάλλουν ως µία ιδιαίτερα ελκυστική λύση [47]. Μία διεπαφή 
χαρακτηρίζεται πολυκαναλική όταν παρέχει πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας µε τους 
χρήστες. Τα κανάλια επικοινωνίας διακρίνονται σε κανάλια εξόδου (modalities) και σε 
κανάλια (τρόπους) εισόδου (modes).  
 
Τα κανάλια εξόδου αναφέρονται στο κανάλι επικοινωνίας που χρησιµοποιείται για τη 
µετάδοση πληροφοριών. Πολλές φορές οι διεπαφές που παρέχουν εναλλακτικά µέσα 
µετάδοσης της πληροφορίας (ήχοι, κείµενο, εικόνα) ονοµάζονται και πολυµεσικές 
(multimedia / multichannel). Εν αντιθέσει τα κανάλια εισόδου αναφέρονται στους 
εναλλακτικούς τρόπους ή µεθόδους µε τους οποίους οι χρήστες µπορούν να 
αλληλεπιδράσουν µε ένα σύστηµα. Για παράδειγµα µια εφαρµογή που δίνει τη 
δυνατότητα χρήσης τόσο του πληκτρολογίου και ταυτόχρονα αναγνωρίζει χειρονοµίες ή 
οµιλία των χρηστών θεωρείται από αυτήν την άποψη πολυκαναλική. Ο όρος multimodal 
αναφέρεται περισσότερο στη δεύτερη κατηγορία πολυκαναλικών διεπαφών.  
 
Οι πολυκαναλικές διεπαφές µπορούν να ταξινοµηθούν σύµφωνα µε δύο ορθογώνια 
µεταξύ τους κριτήρια [48]. Το πρώτο αφορά τη χρονική διαθεσιµότητα των τρόπων 
εισόδου, όπου διακρίνονται οι διεπαφές στις οποίες οι τρόποι εισόδου είναι παράλληλα 
διαθέσιµοι και στις διεπαφές στις οποίες οι εναλλακτικοί τρόποι εισόδου είναι σειριακά 
διαθέσιµοι. Το δεύτερο κριτήριο αφορά τη δυνατότητα συγχώνευσης (fusion) των 
εναλλακτικών τρόπων εισόδου. Έτσι διακρίνονται σε αυτές που υποστηρίζουν 
συνδυαστική (συνεργατική) χρήση των εναλλακτικών τρόπων και σε αυτές που 
υποστηρίζουν την αποκλειστική χρήση τους.  
 
Κατηγοριοποιώντας λοιπόν τις πολυκαναλικές διεπαφές θα λέγαµε ότι αυτές που 
επιτρέπουν την παράλληλη χρήση εναλλακτικών τρόπων εισόδου µε δυνατότητα 
συνδυαστικής χρήσης αυτών προσεγγίζουν πιο πολύ αυτό που οραµατίστηκαν οι πρώτοι 
ερευνητές που ασχολήθηκαν µε τις πολυκαναλικές διεπαφές (Put Τhat Τhere paradigm) 
[46]. Στον πολυκαναλικό πλοηγό ONyX οι εναλλακτικοί τρόποι εισόδου είναι σειριακά 
διαθέσιµοι αλλά όχι κατά αποκλειστικότητα κάτι που επιτρέπει όµως την κατά 
περίσταση επιλογή του καταλληλότερου τρόπου εισόδου.  
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Τέλος στα πλεονεκτήµατα του πλοηγού ONyX θα πρέπει να συµπεριληφθούν  

• η υποστήριξη όλων των στοιχείων της τελευταίας έκδοσης της HTML 

• η υποστήριξη της πλειοψηφίας των οδηγιών για προσβάσιµους πλοηγούς (User 
Agent Accessibility Guidelines 1.0) 

• η υποστήριξη λειτουργίας ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

• η σταθερότητα του γενικότερα ως σύστηµα 
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Κεφάλαιο 3 
 

3 Πολυκαναλικός Πλοηγός ONyX 
 

3.1 Προδιαγραφές 
 
Ο πολυκαναλικός πλοηγός ONyX απευθύνεται σε τυφλούς και βλέποντες χρήστες. Οι 
ειδικές απαιτήσεις των τυφλών χρηστών κατά τη διάρκεια αλληλεπίδρασης τους µε 
διαδικτυακά έγγραφα και οι προσεγγίσεις αντιµετώπισης τους παρουσιάστηκαν αναλυτικά 
κατά την περιγραφή της σχετικής έρευνας.  
 
Ειδικότερα ο καθορισµός των υποστηριζόµενων λειτουργιών έγινε µε βάση την 
εκτεταµένη µελέτη και ανάλυση: 

i. της λειτουργικότητας που προσφέρουν και των διεργασιών που υποστηρίζουν 
δηµοφιλή συστήµατα πλοήγησης στον Παγκόσµιο Ιστό (όπως για παράδειγµα ο 
Microsoft Internet Explorer και ο Netscape Navigator), 

ii. της λειτουργικότητας που προσφέρουν και των διεργασιών που υποστηρίζουν 
συστήµατα πλοήγησης στον Παγκόσµιο Ιστό εξειδικευµένα για άτοµα µε 
αναπηρίες 

iii. σχετικής βιβλιογραφίας [6],[8],[9],[26] 

iv. διεθνών οδηγιών µε θέµα την υποστήριξη συγκεκριµένων διεργασιών από 
συστήµατα πλοήγησης στον Παγκόσµιο Ιστό µε στόχο την εξασφάλιση της 
προσβασιµότητας τους από διαφορετικές κατηγορίες χρηστών µε αναπηρίες  και 
κυρίως των οδηγιών προσβασιµότητα πλοηγών ∆ιαδικτύου οι οποίες και 
παρουσιάζονται στη επόµενη ενότητα αναλυτικότερα. 

 

3.1.1 Οδηγίες προσβασιµότητας πλοηγών ∆ιαδικτύου 
 
Ιδιαίτερη αναφορά και παρουσίαση γίνεται για τις οδηγίες προσβασιµότητας Πλοηγών 
∆ιαδικτύου που έχουν δηµοσιευθεί από την ειδική οµάδα εργασίας (WAI) της διεθνούς 
κοινοπραξίας W3C και έχουν σκοπό να προάγουν την προσβασιµότητα του Παγκόσµιου 
Ιστού. Η οµάδα εργασίας αποτελείται από ειδικούς επιστήµονες και ερευνητές του 
ευρύτερου χώρου καθώς και αντιπροσώπους µεγάλων εταιρειών παραγωγής λογισµικού. 
Οι οδηγίες που δηµοσιεύουν και αφορούν την πρόσβαση στον Παγκόσµιο Ιστό, 
περιέχουν εποµένως σηµαντική τεχνογνωσία και για αυτό αποτελούν ιδιαίτερο σηµείο 
αναφοράς κατά την ανάπτυξη υποστηρικτικού λογισµικού σχετικά µε το ∆ιαδίκτυο και 
τις υπηρεσίες του.  
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Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται πιο αναλυτικά οι οδηγίες και σχολιάζονται 
εκτενέστερα αυτές που αφορούν περισσότερο τους τυφλούς χρήστες και τα 
χαρακτηριστικά που απαιτούνται, ώστε τα συστήµατα πλοήγησης να παρέχουν ισότιµη 
πρόσβαση στον Παγκόσµιο Ιστό.  
 
 
1. Παροχή εισόδου / εξόδου ανεξαρτήτου συσκευής 
 
Η πρώτη οδηγία αναφέρεται στη δυνατότητα του πλοηγού να υποστηρίζει διαφορετικές 
συσκευές εισόδου / εξόδου και να εξασφαλίζει την πρόσβαση στα στοιχεία της διεπαφής 
και στο διαδικτυακό περιεχόµενο µε τρόπο ανεξάρτητο της συσκευής. Η οδηγία αυτή 
είναι συνέπεια της χρήσης διαφορετικών συσκευών εισόδου (πληκτρολόγιο, συσκευές 
κατάδειξης, αναγνώριση φωνής) και µεθόδων εξόδου (γραφική, ακουστική και απτική). 
 
Αν και φαίνεται αντίθετη από τη γενική οδηγία η πρώτη απαίτηση που αυτή προϋποθέτει 
είναι η δυνατότητα πλήρους χειρισµού της διεπαφής µέσω κάποιας µορφής 
πληκτρολογίου ως συσκευή εισόδου. Οι βασικότεροι λόγοι για αυτό είναι ότι α) τα 
περισσότερα αλληλεπιδραστικά περιβάλλοντα παρέχουν κάποιας βασικής µορφής 
πληκτρολόγιο και άρα είναι διαθέσιµα στους τελικούς χρήστες β) κάποιοι χρήστες µε 
αναπηρίες όπως τυφλοί και άτοµα µε κινητικές δυσκολίες στα άνω άκρα είναι πολύ 
δύσκολο ή σχεδόν αδύνατο να χειριστούν συσκευές κατάδειξης, οι οποίες απαιτούν και 
συνεχή παρακολούθηση του σηµείου κατάδειξης αλλά και λεπτούς χειρισµούς  γ) πολλές 
συσκευές υποστηρικτικής τεχνολογίας (π.χ συσκευές δυναµικής ανανέωσης Braille) 
χρησιµοποιούν προγραµµατιστικές διεπαφές (APIs) του πληκτρολογίου για την 
επικοινωνία µε εφαρµογές ενώ δ) ακόµη και αν δεν είναι δυνατή η άµεση χρήση του 
πληκτρολογίου µπορεί σχετικά εύκολα να προσοµοιωθεί µε τη χρήση οπτικών 
πληκτρολογίων και τεχνικών σάρωσης ή µε άλλες µορφές εισόδου όπως φωνητικές 
εντολές που θα αντιστοιχούν στην πίεση πλήκτρων. 
 
Η πλήρης πρόσβαση µέσω πληκτρολογίου θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι ο χρήστης θα 
είναι σε θέση να χειριστεί όλα τα στοιχεία της διεπαφής καθώς και το περιεχόµενο µόνο 
µε το πληκτρολόγιο. Να µπορεί δηλαδή να αλληλεπιδράσει µε τα ενεργά στοιχεία της 
διεπαφής, να επιλέγει περιεχόµενο, να πλοηγείται ανάµεσα σε διαφορετικές ενεργές 
θεάσεις ενός εγγράφου, να ενεργοποιεί χειριστές γεγονότων κ.α Ειδικότερα για την 
πλοήγηση στα στοιχεία της διεπαφής, συµπεριλαµβανοµένου και του περιεχοµένου, 
σύµφωνα µε την πρώτη οδηγία ένας προσβάσιµος πλοηγός θα πρέπει να παρέχει 
τουλάχιστον τρεις διαφορετικούς τρόπους, οι οποίοι θα µπορούν να λειτουργούν είτε 
παράλληλα είτε εναλλάξ κατόπιν επιλογής του χρήστη. Πιο συγκεκριµένα οι µορφές 
αυτές είναι  
 

i.Άµεση πλοήγηση π.χ µε τη χρήση συντοµεύσεων του πληκτρολογίου, οι οποίες θα 
αντιστοιχούν σε επιλεγµένες λειτουργίες της διεπαφής. Επιπρόσθετα θα πρέπει οι 
χρήστες να έχουν τη δυνατότητα να προσαρµόζουν στις δικές τους απαιτήσεις 
αυτές τις συντοµεύσεις. 
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ii.Σειριακή πλοήγηση στα στοιχεία της διεπαφής π.χ µε τη χρήση αναδυόµενων µενού 
ή µεταβάσεων σε διαδοχικές διαλογικές καταστάσεις  

 
iii.Χωρική πλοήγηση π.χ χρησιµοποιώντας το πληκτρολόγιο για τη µετακίνηση του 

σηµείου κατάδειξης στο διδιάστατο χώρο της οθόνης.  
 
 
Όσον αφορά την ανεξαρτησία στις µεθόδους εξόδου απαραίτητη προϋπόθεση ώστε αυτή 
να επιτευχθεί είναι η ευρεία χρήση µηνυµάτων κειµένου για παρουσίαση της 
πληροφορίας, µιας και το κείµενο µπορεί να αποδοθεί εύκολα είτε οπτικά σε κάποια 
οθόνη, είτε φωνητικά µε χρήση σύνθεσης φωνής είτε απτικά µε κάποια συσκευή 
δυναµικής ανανέωσης Braille. Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι οπουδήποτε χρησιµοποιείται 
κάποια άλλη µορφή µετάδοσης πληροφορίας (εικόνα, ήχος, βίντεο) θα πρέπει να υπάρχει 
και κάποιο ισοδύναµο κείµενο, το οποίο θα µεταδίδει την ίδια πληροφορία και θα είναι 
διαθέσιµο στο χρήστη άµεσα ή έπειτα από επιλογή του. 
 
2. ∆ιασφάλιση της πρόσβασης σε όλο το περιεχόµενο 
 
Σύµφωνα µε τη δεύτερη οδηγία ένας προσβάσιµος πλοηγός θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι 
οι χρήστες θα έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε όλο το περιεχόµενο ενός εγγράφου 
ακόµη και όταν αυτό είναι υπό συνθήκη3 για να επιτυγχάνονται οι απαιτήσεις 
προσβασιµότητας διαδικτυακού περιεχοµένου (WCAG).  
 
Το περιεχόµενο υπό συνθήκη θα πρέπει να  παρέχεται από έναν προσβάσιµο πλοηγό και 
αυτόµατα αλλά και κατόπιν επιλογής του χρήστη. Να σηµειωθεί εδώ ότι η πρόσβαση σε 
περιεχόµενο υπό συνθήκη µπορεί να ωφελήσει όχι µόνο άτοµα µε αναπηρίες αλλά και 
τους υπόλοιπους χρήστες, ειδικά σε περιπτώσεις που λόγω τεχνολογικών ή πρακτικών 
περιορισµών δεν µπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση στο περιεχόµενο (π.χ 
χρησιµοποιώντας τη µικρή οθόνη ενός κινητού τηλεφώνου ή διαθέτοντας αργή 
διαδικτυακή σύνδεση). 
 
Ακόµη η δυνατότητα εµφάνισης του πρωτότυπου κώδικα του περιεχόµενου ίσως είναι 
απαραίτητη, ώστε οι χρήστες να αντεπεξέρχονται σε περιπτώσεις λαθών και εύκολα να 
ανατρέχουν σε επιπρόσθετες πληροφορίες που πιθανώς να βρίσκονται στον πρωτότυπο 
κώδικα (π.χ σε σχόλια της HTML ή σε δεδοµένα κάποιου script). Συµπληρωµατικά µε τα 
παραπάνω η οδηγία αυτή απαιτεί από τους προσβάσιµους πλοηγούς να ακολουθούν τις 
προδιαγραφές της βασικής µορφής που υποστηρίζουν (HTML), ενώ σε περίπτωση που 
συναντηθεί µορφή που δεν υποστηρίζεται από τον πλοηγό θα πρέπει να δίνεται η 
δυνατότητα στους χρήστες να επιλέγουν οι ίδιοι την εφαρµογή που θα διαχειριστεί αυτή  
τη µορφή. 

                                                           

3 Το περιεχόµενο υπό συνθήκη είναι κάποιας µορφής περιεχόµενο ενός εγγράφου που η απόδοση του δεν 
πραγµατοποιείται πάντα, αλλά γίνεται διαθέσιµο στους χρήστες κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες βασισµένες στις 
προτιµήσεις των χρηστών ή σε περιορισµούς του περιβάλλοντος λειτουργίας. Χαρακτηριστικό παράδειγµα 
περιεχοµένου υπό συνθήκη είναι η ιδiότητα alt του αντικειµένου img η οποία ενώ συνήθως δεν είναι διαθέσιµη µπορεί 
να εµφανίζεται µε τη µορφή επεξηγηµατικής ετικέτας(tooltip) 
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Ειδικότερα όσον αφορά τους τυφλούς χρήστες ο τρόπος απόδοσης του υπό συνθήκη 
περιεχοµένου θα  πρέπει να γίνεται ακολουθώντας τους παρακάτω µηχανισµούς. Εάν το 
περιεχόµενο υπό συνθήκη ΠΥΣ είναι περίληψη, τίτλος, εναλλακτική ή εκτεταµένη 
περιγραφή άλλου περιεχοµένου Π µη προσβάσιµου από τυφλούς χρήστες, τότε θα πρέπει  

• να αποδίδεται το ΠΥΣ στη θέση του Π 
• να αποδίδεται το ΠΥΣ επιπρόσθετα του Π 
• να δίνεται πρόσβαση στο ΠΥΣ δίνοντας στο χρήστη τη δυνατότητα να 

επερωτήσει για αυτό, αφού όµως πρώτα ενηµερωθεί ότι υπάρχει διαθέσιµο 
ΠΥΣ  

• να επιτραπεί στο χρήστη να ακολουθήσει ένα σύνδεσµο που θα τον µεταφέρει 
στο περιβάλλον του ΠΥΣ (π.χ ακολουθώντας το URL που βρίσκεται στην 
ιδιότητα longdesc ορισµένων στοιχείων της HTML) 

 
Τέλος ένας προσβάσιµος πλοηγός είναι απαραίτητο να επιτρέπει αλληλεπίδραση 
ανεξάρτητη χρόνου, ώστε οι χρήστες µε αναπηρίες να µπορούν να επιλέγουν µια µορφή 
περιεχόµενου, η οποία δεν εξαρτάται από χρονικά ληξιπρόθεσµα διαστήµατα, αλλά µε 
ρητή εντολή τους να προχωρά η αλληλεπίδραση. Η χρησιµότητα αυτού του τµήµατος της 
οδηγίας είναι εµφανής για παράδειγµα σε περιπτώσεις που οι χρήστες πλοηγούνται σε 
έγγραφα, τα οποία ανανεώνονται αυτόµατα µετά από ένα χρονικό διάστηµα. Κάτι τέτοιο 
θα πρέπει να πραγµατοποιείται µόνο κατόπιν επιθυµίας του εκάστοτε χρήστη. 
 
 
3. ∆υνατότητα απενεργοποίησης απόδοσης περιεχοµένου που πιθανώς να µειώνει 

την προσβασιµότητα 
 
Ένας προσβάσιµος πλοηγός θα πρέπει, σύµφωνα µε την τρίτη οδηγία, να επιτρέπει στους 
χρήστες να απενεργοποιούν την απόδοση τµήµατος του περιεχόµενου που πιθανώς να 
µειώνει την προσβασιµότητα. Τέτοιο περιεχόµενο µπορεί να είναι εικόνες κινούµενες ή 
όχι, βίντεο, κινούµενο κείµενο, κείµενο που «αναβοσβήνει» κ.α  
 
Χαρακτηριστικά αυτού του είδους χρησιµοποιούνται σε διαδικτυακά έγγραφα ολοένα 
και περισσότερο κυρίως για λόγους εντυπωσιασµού και αποσκοπούν να τραβήξουν την 
προσοχή του χρήστη και να «διακοσµήσουν» τις ιστοσελίδες. Όσο εντυπωσιακά όµως 
µπορεί να είναι για τους χρήστες χωρίς αναπηρίες τόσο περιορίζουν την πρόσβαση στο 
περιεχόµενο από άτοµα µε αναπηρία. Ειδικότερα διάφορα εφέ κειµένου (κυλιόµενο 
κείµενο, κείµενο που αναβοσβήνει) δηµιουργούν σοβαρά προβλήµατα σε κάποιες  
τεχνολογίες που χρησιµοποιούν τα άτοµα µε αναπηρία, όπως οι αναγνώστες οθόνης, µιας 
και αυτές υποχρεούνται να αποδώσουν εκ νέου το συγκεκριµένο κείµενο κάθε φορά που 
εφαρµόζεται το εφέ σε αυτό. Κάτι τέτοιο είναι ιδιαίτερα ενοχλητικό για τους τυφλούς 
χρήστες, οι οποίοι αποπροσανατολίζονται και δυσκολεύονται να αντιληφθούν το ακριβές 
περιεχόµενο.  
 
Από την άλλη πλευρά η εµφάνιση εικόνων ή βίντεο, περιεχοµένου δηλαδή που δεν είναι 
προσβάσιµο από τυφλούς χρήστες, σε περίπτωση που ένας πλοηγός χρησιµοποιείται από 
τη συγκεκριµένη οµάδα χρηστών είναι περιττή. Εποµένως θα πρέπει να επιτρέπεται 
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στους χρήστες να απενεργοποιούν, εάν το επιθυµούν, την εµφάνιση αυτού του είδους του 
περιεχοµένου πράγµα που θα βελτιώσει και την ταχύτητα µε την οποία το 
προσπελαύνουν. Φυσικά όπως σηµειώνεται και στη δεύτερη οδηγία στη θέση του 
απενεργοποιηθέντος περιεχοµένου είναι απαραίτητο µε τεχνικές που προαναφέρθηκαν να 
αποδίδεται το κατάλληλο περιεχόµενο υπό συνθήκη, ώστε τελικώς να εξασφαλίζεται η 
πρόσβαση σε όλο το περιεχόµενο του διαδικτυακού εγγράφου. Η απενεργοποίηση των 
εικόνων ή/και βίντεο είναι µάλιστα ένα χαρακτηριστικό επιθυµητό και από χρήστες 
δίχως αναπηρία σε περιπτώσεις που επιθυµούν να αυξήσουν την ταχύτητα πρόσβασης 
τους στο περιεχόµενο ή όταν χρησιµοποιούν συσκευές πρόσβασης µε περιορισµένες 
δυνατότητες, όπως υπολογιστές τσέπης.  
 
Εξίσου σηµαντική είναι και η δυνατότητα απενεργοποίησης της εκτέλεσης κώδικα 
γλώσσας script στο περιβάλλον του πλοηγού (client side script). Με τη χρήση του, 
πολλές φορές οι συγγραφείς διαδικτυακών εγγράφων δηµιουργούν εφέ, όπως εναλλαγή 
και κίνηση εικόνων, κυλιόµενο κείµενο κ.α ή ανοίγουν νέα παράθυρα µε επιπλέον 
περιεχόµενο. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά µειώνουν την προσβασιµότητα και συχνά 
αποπροσανατολίζουν τους χρήστες µε αναπηρία και γι’ αυτό η δυνατότητα 
απενεργοποίησης τους είναι µια απαίτηση για έναν προσβάσιµο πλοηγό.  
 
 
4. ∆υνατότητα ελέγχου από τους χρήστες, παραµέτρων απόδοσης του περιεχοµένου 
 
Ο οδηγία αυτή αναφέρεται σε παραµέτρους της απόδοσης του περιεχόµενου, όπως είναι 
το µέγεθος του κειµένου, τα χρησιµοποιούµενα χρώµατα ή στυλ διαµόρφωσης ενός 
εγγράφου, τα χαρακτηριστικά ενός συνθέτη φωνής κ.α και απαιτεί από έναν προσβάσιµο 
πλοηγό να διασφαλίζει ότι οι χρήστες θα είναι σε θέση να παραµετρικοποιήσουν όπως 
αυτοί επιθυµούν, αυτά τα χαρακτηριστικά. 
 
Η δυνατότητα ελέγχου τέτοιων παραµέτρων είναι σηµαντικός παράγοντας βελτίωσης 
καταρχήν της ευχρηστίας ενός πλοηγού. Επί παραδείγµατι, χρήστες χωρίς αναπηρία 
µπορούν να διαµορφώνουν σύµφωνα µε τις δικές τους προτιµήσεις παραµέτρους όπως το 
στυλ διαµόρφωσης του εγγράφου (style sheet) παρακάµπτοντας το στυλ που έχει 
προσδώσει στο έγγραφο ο συγγραφέας του ή να αλλάξει τα χρώµατα και την εµφάνιση 
των υπερσυνδέσµων ανάλογα µε το αν τους έχει επισκεφτεί ή όχι.   
 
Παράλληλα όµως βελτιώνεται και η προσβασιµότητα καθώς µπορούν να αλλάξουν 
χαρακτηριστικά που αφορούν συγκεκριµένες οµάδες χρηστών µε αναπηρία. 
Παραδείγµατος χάρη η δυνατότητα αύξησης του µεγέθους ή της γραµµατοσειράς του 
χρησιµοποιούµενου κειµένου βοηθάει σηµαντικά τα άτοµα µε χαµηλή όραση, ενώ ο 
έλεγχος παραµέτρων πολυµεσικού περιεχόµενου, όπως ο ρυθµός αναπαραγωγής, ο τόνος 
αλλά και η προσωρινή παύση της αναπαραγωγής είναι απαραίτητα βοηθήµατα για 
χρήστες µε νοητικά προβλήµατα και όχι µόνο. 
 
Όσον αφορά τους τυφλούς χρήστες κατά την τρίτη οδηγία, απαιτείται  ένας προσβάσιµος 
πλοηγός να παρέχει τη δυνατότητα προσαρµογής των παρακάτω παραµέτρων.  
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• Προσαρµογή του ρυθµού οµιλίας (speech rate) σύµφωνα µε τις δυνατότητες 
του χρησιµοποιούµενου συνθέτη φωνής 

 
• Ρύθµιση της έντασης της οµιλίας, ανεξάρτητα από την καθολική ένταση του 

συστήµατος 
 
• Επιλογή χαρακτηριστικών της σύνθετης φωνής, όπως αυτά παρέχονται από το 

χρησιµοποιούµενο συνθέτη. Οι σύγχρονοι συνθέτες φωνής επιτρέπουν στους 
χρήστες να επιλέξουν επιθυµητά χαρακτηριστικά της φωνής, όπως το φύλο 
της φωνής (αντρική, γυναικεία, παιδική) και το «πρόσωπο» της οµιλίας (το 
καθένα από τα οποία έχει διαφορετική χροιά).  

 
• Ρύθµιση συχνότητας (pitch rate) και την προσωδία της οµιλίας, εάν αυτές οι 

δυνατότητες παρέχονται από το χρησιµοποιούµενο συνθέτη φωνής. 
 
• Ρύθµιση γενικότερων χαρακτηριστικών του συνθέτη φωνής, όπως 

δυνατότητες επέκτασης του χρησιµοποιούµενου λεξιλογίου, δυναµική 
ενεργοποίηση συλλαβισµού λέξεων ή/και αριθµών, ανάγνωση ή όχι των 
σηµείων στίξεως.  

 
 
5. ∆υνατότητα ελέγχου από τους χρήστες της συµπεριφοράς της διεπαφής 
 
Η εµφάνιση του περιεχοµένου και η αλληλεπίδραση των χρηστών µε αυτό παρέχεται 
µέσω της διεπαφής των διαδικτυακών πλοηγών, µε αποτέλεσµα και το ίδιο το 
περιεχόµενο να ερµηνεύεται από τους χρήστες ως τµήµα της διεπαφής του. Εντούτοις η 
συµπεριφορά του περιεχοµένου πολλές φορές εξαρτάται ή έχει καθοριστεί από τους 
δηµιουργούς των εγγράφων. Υπάρχουν περιπτώσεις, όπου αυτή η συµπεριφορά οδηγεί 
σε αποτελέσµατα τα οποία δεν προάγουν την προσβασιµότητα αλλά αντίθετα υψώνουν 
µεγαλύτερα εµπόδια για ορισµένες οµάδες χρηστών µε αναπηρίες.  
 
Πιο συγκεκριµένα η απρόσµενη δηµιουργία και εµφάνιση νέων πλαισίων παρουσίασης 
περιεχοµένου συχνά αποπροσανατολίζει τους χρήστες, οι οποίοι µπορεί να µην 
αντιληφθούν τον αριθµό των ανοιχτών πλαισίων ή το ενεργό πλαίσιο. Τέτοια 
συµπεριφορά µειώνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλο το περιεχόµενο διότι τα νέα 
πλαίσια παρουσίασης είτε δε γίνονται αντιληπτά είτε η δηµιουργία τους µπερδεύει τους 
χρήστες.  
 
Η πέµπτη οδηγία αναφέρεται ακριβώς στον έλεγχο από τον πλοηγό αυτού του είδους της 
συµπεριφοράς που από λάθος ή άγνοια µπορεί να έχει καθορίσει ο δηµιουργός ενός 
εγγράφου. Ειδικότερα υποδεικνύεται η µείωση της αυτοµατοποιηµένης συµπεριφοράς 
και η διασφάλιση ότι αλλαγές που αφορούν το ενεργό πλαίσιο παρουσίασης ή 
δηµιουργίας νέου θα γίνονται µόνο κατόπιν ρητής επιλογής των χρηστών. Παρόµοια 
υπόδειξη γίνεται και για την υποβολή διαδικτυακών φορµών, στις οποίες ανεξάρτητα αν 
έχει καθοριστεί από το δηµιουργό, µέσω της διεπαφής του πλοηγού θα πρέπει οι χρήστες 
να  ενηµερώνονται και να ζητείται η άδεια τους για την ολοκλήρωση της.  
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6. Χρήση διαλειτουργικών προγραµµατιστικών διεπαφών 
 
Η έκτη οδηγία αναφέρεται στην ανάγκη υποστήριξης διαλειτουργικών 
προγραµµατιστικών διεπαφών, ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία µε τον πλοηγό από 
υποστηρικτικές τεχνολογίες, το λειτουργικό σύστηµα ή επιπρόσθετο λογισµικό (plug-
ins).  
 
Ειδικότερα µέσω της έκτης οδηγίας υποδεικνύεται η παροχή των κατάλληλων 
προγραµµατιστικών διεπαφών, ώστε να επιτρέπεται η προγραµµατιστική πρόσβαση στο 
περιεχόµενο ενός εγγράφου µε τη µορφή του µοντέλου των αντικειµένων του (DOM). 
Προτείνεται δηλαδή η παροχή προγραµµατιστικής πρόσβασης στο σύνολο των 
αντικειµένων µιας ιστοσελίδας γραµµένης σε γλώσσα HTML, όπως είναι πληροφορίες 
για το έγγραφο στο σύνολο του (τίτλος, βασική διεύθυνση, κωδικοποίηση χαρακτήρων), 
πληροφορίες για τα στοιχεία που περιέχει (όνοµα, παιδιά, γονέας), πληροφορίες για τις 
ιδιότητες των στοιχείων (όνοµα, τιµή, τύπος).  
 
Η προγραµµατιστική πρόσβαση περιλαµβάνει και την ανάκτηση τιµών αλλά και τη 
δυνατότητα αλλαγής των στοιχείων σε χρόνο εκτέλεσης. Για την υποστήριξη της 
διαλειτουργικότητας προτείνεται η χρήση των προτυποποιηµένων διεπαφών που έχουν 
οριστεί στον πυρήνα του DOM (DOM Core specification) [50] αλλά και πιο 
συγκεκριµένες προτυποποιήσεις που αφορούν την πρόσβαση σε έγγραφα HTML 
 
Επιπλέον ένας προσβάσιµος πλοηγός σύµφωνα µε την έκτη οδηγία θα πρέπει να παρέχει 
και πληροφορίες σχετικά µε τη χωρική διάταξη των στοιχείων του περιεχόµενου έχοντας 
ως σηµείο αναφοράς την επιφάνεια εργασίας και όχι το τρέχον παράθυρο εµφάνισης, του 
οποίου το µέγεθος και η θέση είναι µεταβαλλόµενη.  
 
Σηµαντική προϋπόθεση επίσης είναι και η παροχή προγραµµατιστικής πρόσβασης όχι 
µόνο στο περιεχόµενο αλλά και στα στοιχεία ελέγχου της διεπαφής του πλοηγού. Αυτό 
σηµαίνει να µπορεί να πραγµατοποιείται προγραµµατιστικά ο έλεγχος και η 
ενεργοποίησή τους και παράλληλα να είναι εφικτή η ενηµέρωση για γεγονότα που 
λαµβάνουν χώρα σε αυτήν (π.χ αλλαγή εστίασης, επιλογή περιεχοµένου). Στα γεγονότα 
αυτά συµπεριλαµβάνονται και γεγονότα που ενεργοποιούνται κατά τη διάρκεια λήψης 
ενός εγγράφου.  
 
 
7. Συνέπεια µε το λειτουργικό σύστηµα του περιβάλλοντος χρήσης 
 
Η συνέπεια µε το λειτουργικό σύστηµα του περιβάλλοντος χρήσης αναφέρεται στην 
τήρηση συµβάσεων που αφορούν τη σχεδίαση και τον τρόπο εµφάνισης της διεπαφής 
του πλοηγού, τη µέθοδο εγκατάστασης αλλά και τεκµηρίωσής του. Επίσης προϋποθέτει 
την υιοθέτηση των προτιµήσεων των χρηστών που πιθανώς να έχουν γίνει µέσω 
γενικότερων ρυθµίσεων του λειτουργικού συστήµατος (όπως το contrast των 
χρησιµοποιούµενων χρωµάτων ή το µέγεθος του κειµένου που εµφανίζεται στα στοιχεία 
της διεπαφής). 
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Παράλληλα θα πρέπει να τηρούνται οι συµβάσεις σχετικά µε την απόδοση της εστίασης, 
τον τρόπο εµφάνισης και µετακίνησης της αλλά και τον τρόπο απεικόνισης των επιλογών 
µέσα στο περιεχόµενο κείµενο. Σηµαντική επίσης είναι η διασφάλιση ότι η πρόσβαση 
στις λειτουργίες του πλοηγού µέσω του πληκτρολογίου δε θα έρχεται σε αντίθεση µε 
συµβάσεις που χρησιµοποιούνται εκτενώς από τα σύγχρονα λειτουργικά συστήµατα για 
την εκτέλεση συχνά χρησιµοποιούµενων λειτουργιών (πλήκτρα συντοµεύσεων και 
γρήγορης µετακίνήσης στα στοιχεία µιας διεπαφής). 
 
Οι υποδείξεις που περιλαµβάνονται στην έβδοµη οδηγία βοηθούν στην προβλεψιµότητα 
της συµπεριφοράς της διεπαφής του πλοηγού από τους χρήστες, αφού προτείνουν 
ουσιαστικά να ακολουθούνται µε συνέπεια οι συµβάσεις του λειτουργικού συστήµατος 
του περιβάλλοντος χρήσης ώστε να  είναι οικείες στους χρήστες.  
 
 
8. Υιοθέτηση προδιαγραφών που ευνοούν την προσβασιµότητα 
 
Η όγδοη οδηγία ενθαρρύνει τους προγραµµατιστές διαδικτυακών πλοηγών να 
ακολουθούν ανοιχτές προδιαγραφές, οι οποίες ευνοούν τη διαλειτουργικότητα και την 
προσβασιµότητα, µε αποτέλεσµα να είναι ευκολότερα να σχεδιαστούν και οι ανάλογες 
υποστηρικτικές τεχνολογίες.  
 
Ειδικά προτείνεται η υιοθέτηση των ανοιχτών προδιαγραφών τη κοινοπραξίας W3C διότι 
ενσωµατώνουν και προβλέπουν την ύπαρξη πολλών χαρακτηριστικών προσβασιµότητας 
τα οποία έχουν ελεγχθεί για την εγκυρότητα τους από διάφορες οµάδες χρηστών µε 
αναπηρίες.  
 
Εκτός τούτου οι προδιαγραφές που έχει προτείνει η κοινοπραξία W3C είναι ευρέως 
διαδεδοµένες και αποδεκτές από την κοινότητα του Παγκόσµιου Ιστού καθιστώντας έτσι 
πιο ανοιχτή την αρχιτεκτονική ενός πλοηγού σε ενσωµατώσεις επιπρόσθετων εφαρµογών 
(π.χ αναγνώστες οθόνης).  
 
 
9. Παροχή εναλλακτικών µηχανισµών πλοήγησης 

 
Σύµφωνα την ένατη οδηγία οι χρήστες ενός προσβάσιµου πλοηγού, θα πρέπει να είναι σε 
θέση να πλοηγηθούν σε σηµαντικά στοιχεία του περιεχοµένου, να αναγνωρίσουν τον 
τύπο του κάθε στοιχείου, να αλληλεπιδρούν µε αυτό (εάν δεν είναι ανενεργό) και να 
ενηµερώνονται για τη σχετική του θέση (είτε χωρικά είτε σε συσχέτιση µε τα 
περιβάλλοντα σε αυτό στοιχεία). Η παροχή µιας ποικιλίας εναλλακτικών µηχανισµών 
πλοήγησης και αναζήτησης εντός του περιεχοµένου µπορεί να βοηθήσει τα άτοµα µε 
αναπηρίες (αλλά και όλους τους χρήστες γενικότερα) να πλοηγηθούν στο περιεχόµενο µε 
αποδοτικότερο τρόπο. Ειδικά οι εναλλακτικοί τρόποι πλοήγησης είναι ιδιαίτερα χρήσιµοι 
στους χρήστες που πλοηγούνται εν γένει µε σειριακό τρόπο στο περιεχόµενο 
µετακινώντας το σηµείο εστίασής τους.  
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Οι εναλλακτικοί µηχανισµοί πλοήγησης περιλαµβάνουν πέραν της σειριακής, την άµεση 
και τη δοµηµένη πλοήγηση, όπως επίσης και τη δυνατότητα εύκολης και / ή προηγµένης 
αναζήτησης. 
 
Η άµεση πλοήγηση (π.χ σε ένα συγκεκριµένο σύνδεσµο ή επικεφαλίδα) είναι σαφώς 
γρηγορότερη από τη σειριακή, αλλά γενικά απαιτεί κάποιας µορφής εξοικείωση µε το 
περιεχόµενο. Είναι όµως σηµαντική για αρκετές κατηγορίες ατόµων µε αναπηρίες 
συµπεριλαµβανόµενων και των τυφλών χρηστών διότι µπορούν να µετακινούνται άµεσα 
σε ένα στοιχείο (ή σε τύπους στοιχείων) για τα οποία ενδιαφέρονται περισσότερο. Η 
άµεση πλοήγηση µπορεί να υλοποιηθεί σίγουρα µε µια συσκευή κατάδειξης, ενώ στις 
περιπτώσεις που η χρήση συσκευής κατάδειξης δεν είναι δυνατή µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί µέσω συντοµεύσεων του πληκτρολογίου. Η άµεση πλοήγηση φυσικά 
είναι ιδιαίτερα χρήσιµη και για τους χρήστες δίχως αναπηρίες.  
 
Η δοµηµένη πλοήγηση µπορεί να προσφέρει πλεονεκτήµατα και όσον αφορά την παροχή 
επιπρόσθετων πληροφοριών για τη σχετική θέση ενός στοιχείου αλλά και σχετικά µε την 
ταχύτητα στην πλοήγηση. Ένας προσβάσιµος πλοηγός θα πρέπει να επιτρέπει στους 
χρήστες να «µετακινούνται» σε περιεχόµενο, µε δοµηµένα χαρακτηριστικά όπως 
τµήµατα κειµένου, πίνακες, φόρµες και στοιχεία φορµών και λίστες.  
 
Τέλος θα πρέπει να είναι δυνατή και η ρύθµιση του χρησιµοποιούµενου µηχανισµού 
πλοήγησης (π.χ η πλοήγηση µόνο στους συνδέσµους, ή στους συνδέσµους και στις 
επικεφαλίδες, στους πίνακες και στις φόρµες). Επιπρόσθετα µε αυτό προτείνεται και η 
δυνατότητα καθορισµού από τους χρήστες των στοιχείων που θεωρούν αυτοί πιο 
σηµαντικά και επιθυµούν την αµεσότερη πλοήγηση τους σε αυτά. 
 
Για την υλοποίηση των παραπάνω απαιτείται ο προσδιορισµός του στοιχείου µε την 
εστίαση. Ο προσδιορισµός µπορεί να γίνεται οπτικά (µε την επιλογή του) ή µε κάποιο 
άλλο µέσο (ηχητική / απτική παρουσίαση). Εν συνεχεία είναι απαραίτητος ένας 
µηχανισµός διαχείρισης και µετακίνησης της εστίασης. Ο µηχανισµός αυτός θα πρέπει 
να υποστηρίζει όλους τους εναλλακτικούς τρόπους πλοήγησης που παρουσιάστηκαν 
παραπάνω. Επιπρόσθετα είναι χρήσιµο κατά τη µετακίνηση της εστίασης να γίνονται 
φανεροί (π.χ µε ένα διάλογο tooltip ή ηχητικά) οι χειριστές γεγονότων που είναι 
διαθέσιµοι για το ενεργό στοιχείο.  
 
Όσον αφορά το µηχανισµό αναζήτησης αυτός θα πρέπει σίγουρα να υποστηρίζει την 
αναζήτηση κειµένου αλλά εναλλακτικά θα µπορεί να υποστηρίζει και την αναζήτηση 
στοιχείων συγκεκριµένου τύπου. Η αναζήτηση θα πρέπει να γίνεται από το ενεργό 
στοιχείο και σε περίπτωση που το αποτέλεσµα της είναι θετικό θα πρέπει να µεταφέρεται 
κατάλληλα η εστίαση. 
 
 
10. Παροχή µηχανισµών προσανατολισµού του χρήστη 
 
Όλοι οι χρήστες ενός πλοηγού χρειάζονται πληροφορίες για τη σχετική τους θέση όταν 
πλοηγούνται. Τέτοιες πληροφορίες αφορούν το που βρίσκονται, πώς έφτασαν εκεί, που 
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µπορούν να πάνε και τι στοιχεία βρίσκονται τριγύρω. Ειδικά για χρήστες µε σειριακή 
πρόσβαση στο περιεχόµενο, όπως οι τυφλοί,  αυτές οι πληροφορίες προσανατολισµού 
είναι ιδιαίτερα σηµαντικές. Ο λόγος είναι ότι ο τρόπος αλληλεπίδρασης τους δεν 
επιτρέπει τη δηµιουργία µιας συνολικής εικόνας του περιεχόµενου αλλά ούτε και εύκολη 
αντίληψη των χωρικών συσχετίσεων των στοιχείων του.  
 
Για την επίτευξη τέτοιων µηχανισµών θα πρέπει να παρέχονται 
 

α) πληροφορίες σχετικά µε συγκεκριµένα στοιχεία, όπως οι διαστάσεις ενός πίνακα, 
η χρονική διάρκεια ενός µουσικού αρχείου ή τη δοµή µιας φόρµας 
 
β) πληροφορίες σχετικά µε συσχετίσεις µεταξύ στοιχείων του περιεχοµένου, όπως 
κελιά ενός πίνακα και οι αντίστοιχες επικεφαλίδες του πίνακα 
 
γ) επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε τα στοιχεία συνδέσµων όπως τον τίτλο τους, 
εάν πρόκειται για εσωτερικός ή εξωτερικός σύνδεσµος, εάν ο χρήστης έχει 
ξαναεπισκεφτεί τον προορισµό του συνδέσµου ή πληροφορίες για τον τύπο, το 
µέγεθος και τη γλώσσα του εγγράφου προορισµού 
 
δ) γενικές πληροφορίες που αφορούν τη δοµή του περιεχόµενου µέσω µιας 
συνοπτικής παράθεσης π.χ του αριθµού των επικεφαλίδων, πινάκων, συνδέσµων κ.α 
 

Καθένας από τους παραπάνω µηχανισµούς βοηθάει τους τυφλούς χρήστες να 
σχηµατίζουν µια πληρέστερη «εικόνα» για όλο το περιεχόµενο γενικά αλλά και για 
συγκεκριµένα τµήµατα αυτού. Επειδή όµως µερικές από τις απαιτούµενες πληροφορίες 
δεν εξαρτώνται από τον πλοηγό αλλά θα πρέπει να έχουν καθοριστεί µέσα στον πηγαίο 
κώδικα του περιεχόµενου, όπως π.χ οι συσχετίσεις κελιών µε τις επικεφαλίδες, είναι 
απαραίτητο και οι δηµιουργοί των εγγράφων να λαµβάνουν υπόψη τους τις παραπάνω 
απαιτήσεις.  
 
 
11. ∆υνατότητα προσαρµογής και εξατοµίκευσης της διεπαφής 
 
Η ενδέκατη οδηγία υποδεικνύει την παροχή κατάλληλων µηχανισµών, ώστε οι χρήστες 
να είναι σε θέση να ρυθµίζουν τις µεθόδους ενεργοποίησης των στοιχείων της διεπαφής 
και έτσι συχνά χρησιµοποιούµενες λειτουργίες να είναι εύκολα διαθέσιµες. Οι επιλογές 
και οι ρυθµίσεις τους, θα πρέπει να αποθηκεύονται για να χρησιµοποιούνται κατά τις 
επόµενες χρήσεις του συστήµατος. 
 
Πιο συγκεκριµένα η οδηγία αυτή αναφέρεται κυρίως στις ρυθµίσεις που αφορούν τις 
αποδεκτές εντολές από τον πλοηγό, από οποιαδήποτε συσκευή και αν αυτές 
πραγµατοποιούνται (µέσω πληκτρολογίου, συσκευής κατάδειξης ή φωνητικές εντολές). 
Για το λόγο αυτό θα πρέπει οι χρήστες να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν 
τις διαθέσιµες εντολές αλλά και µεθόδους ρύθµισής τους.  
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Η πρόσβαση στις διαθέσιµες εντολές µπορεί να γίνεται είτε µε κεντρικοποιηµένο τρόπο, 
π.χ µε συνολική παρουσίαση των εντολών και των µεθόδων ενεργοποίησης τους, είτε  µε 
κατανεµηµένο τρόπο ανάλογα µε τη διεργασία για την οποία προορίζονται. Στους 
διαθέσιµους τρόπους ενεργοποίησης θα πρέπει να περιλαµβάνονται και αυτοί που έχουν 
καθοριστεί µέσα στο περιεχόµενο, µε τη χρήση της ιδιότητας “accesskey”.  
 
Οι αλλαγές που πραγµατοποιούνται στις ρυθµίσεις των εντολών θα πρέπει να γίνονται µε 
ορισµένες προϋποθέσεις. Η βασικότερη από αυτές είναι ότι οποιαδήποτε αλλαγή στον 
τρόπο ενεργοποίησης µιας εντολής θα πρέπει να γίνεται µόνο εφόσον η νέα ρύθµιση 
προβλέπει τη χρήση της ίδιας συσκευής. ∆εν επιτρέπεται π.χ η ανάθεση µιας εντολής η 
οποία είναι διαθέσιµη µέσω του πληκτρολογίου να µετατεθεί σε µία φωνητική εντολή. 
Ένας δεύτερος σηµαντικός περιορισµός αφορά την τήρηση των κατάλληλων ελέγχων, 
ώστε οι νέες ρυθµίσεις να µην αντιτίθονται σε χρησιµοποιούµενες  από το λειτουργικό 
σύστηµα εντολές, όπως είναι π.χ η µέθοδος ενεργοποίησης της βοήθειας.  
 
Επιπλέον θα πρέπει να παρέχονται κάποιες προκαθορισµένες ρυθµίσεις για τουλάχιστον 
ένα σύνολο από συχνές λειτουργίες, όπως η ενεργοποίηση συνδέσµων, η µετακίνηση της 
εστίασης, η αναζήτηση κειµένου, η ρύθµιση της έντασης του ήχου, η διακοπή της λήψης 
ενός εγγράφου, η ανανέωση ενός εγγράφου κ.α.   
 
Οι ρυθµίσεις των χρηστών θα πρέπει να αποθηκεύονται σε αντίστοιχα προφίλ. Η ύπαρξη 
τουλάχιστον ενός προφίλ θεωρείται απαραίτητη, ενώ συνιστάται και η παροχή 
περισσότερων του ενός και η δυνατότητα επιλογής του χρήστη για το ενεργό. 
 
Εκτός τούτων όσον αφορά τους γραφικού πλοηγούς, θα πρέπει να επιτρέπεται η 
προσαρµογή των γραµµών εργαλείων (εµφάνιση / απόκρυψη) αλλά και η προσθήκη / 
αφαίρεση νέων στοιχείων ελέγχου.  
 
 
12. Παροχή προσβάσιµής τεκµηρίωσης και βοήθειας 
 
Σύµφωνα µε την τελευταία οδηγία ένας προσβάσιµος πλοηγός θα πρέπει να διασφαλίζει 
ότι οι χρήστες του θα µπορούν να µάθουν για τα χαρακτηριστικά του από την 
τεκµηρίωση του συστήµατος. Για να είναι εφικτό αυτό, θα πρέπει και η ίδια η 
τεκµηρίωση λοιπόν να είναι προσβάσιµη.  
 
Η τεκµηρίωση µιας διεπαφής χρήσης είναι σηµαντική, γιατί φανερώνει πλήρως τις 
µεθόδους λειτουργίας του συστήµατος. Όσο προσεκτικά και να είναι σχεδιασµένη η 
διεπαφή, κάποιοι χρήστες ίσως να µην µπορούν να καταλάβουν και να χρησιµοποιήσουν 
το σύστηµα, χωρίς να συµβουλευτούν την τεκµηρίωσή του. Επί παραδείγµατι ένας 
τυφλός χρήστης πολύ πιθανό να µη γνωρίζει πώς να χειριστεί µια γραφική διεπαφή, 
δίχως να ξέρει τις διαθέσιµες λειτουργίες και εντολές.  
 
Η οδηγία αυτή περιλαµβάνει υποδείξεις για τρία πράγµατα. Το πρώτο είναι 
προσβασιµότητα της τεκµηρίωσης, το δεύτερο ο καθορισµός του ελάχιστου αριθµού και 
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τύπου των λειτουργιών που θα πρέπει να τεκµηριώνονται και το τρίτο η οργάνωση της 
τεκµηρίωσης.  
 
Η προσβασιµότητα της τεκµηρίωσης είναι µια αυτονόητη προϋπόθεση που θα πρέπει να 
τηρείται. Για το λόγο αυτό προτείνεται να παρέχεται µια τουλάχιστον έκδοση της 
τεκµηρίωσης µε περιεχόµενο σε µορφή που θα είναι σύµφωνη µε τις οδηγίες 
προσβασιµότητας περιεχοµένου (WCAG). Επιπλέον όµως, υποδεικνύεται ότι θα πρέπει 
να τεκµηριώνονται τουλάχιστον όλα τα παρεχόµενα χαρακτηριστικά προσβασιµότητας 
και οι προκαθορισµένοι µέθοδοι ενεργοποίησής τους. Τέλος σηµειώνεται ότι η 
τεκµηρίωση που αφορά τις προηγούµενες πληροφορίες θα πρέπει να είναι εύκολα και 
άµεσα διαθέσιµες για αυτό και συνίσταται να κατέχουν ειδικό τµήµα στη δοµή της 
τεκµηρίωσης. 
 
 

3.1.2 Ιεραρχική ανάλυση διεργασιών  
 
Με βάση λοιπόν τα παραπάνω έγινε η ιεραρχική ανάλυση διεργασιών του συστήµατος, η 
οποία και παρουσιάζεται στη συνέχεια. Η ανάλυση διεργασιών περιλαµβάνει τις 
διεργασίες που είναι διαθέσιµες και στις δύο οµάδες χρηστών αλλά και ορισµένες 
βοηθητικές διεργασίες που υποστηρίζονται µέσω της µη οπτικής διεπαφής για τη 
διευκόλυνση των τυφλών χρηστών. 

∆1. ‘Άνοιγµα’ / επιλογή ιστοσελίδας 
∆.1.1. Εισαγωγή διαδικτυακής διεύθυνσης  
∆.1.2. Επιλογή συνδέσµου (µέσα από τη σελίδα ή από λίστα συνδέσµων)  
∆.1.3. Επιλογή από αγαπηµένους προορισµούς  
∆.1.4. Επιλογή διεύθυνσης από το ιστορικό επίσκεψης ιστοσελίδων  
∆.1.5. Επίσκεψη προηγούµενης / επόµενης ιστοσελίδας µε βάση το ιστορικό 

επίσκεψης  
∆.1.6. Επίσκεψη ιστοσελίδας εκκίνησης  
∆.1.7. Άνοιγµα τοπικά αποθηκευµένης ιστοσελίδας  
 

∆2. ∆ιαχείριση εµφάνισης ιστοσελίδας 
∆.2.1. Ανανέωση ιστοσελίδας  
∆.2.2. ∆ιακοπή ανοίγµατος ιστοσελίδας  
 

∆3. Προβολή περιεχοµένου και στοιχείων ιστοσελίδας  
∆.3.1. Προβολή συνοπτικών πληροφοριών για την ιστοσελίδα 
∆.3.2. Μπάρα συνδέσµων  
∆.3.3. Ιεραρχική προβολή ιστοσελίδας (ιεραρχία DOM) 
∆.3.4. Εµφάνιση της µη οπτικής ιεραρχίας (HAWK hierarchy) 
 

∆4. Αλληλεπίδραση µε το περιεχόµενο ιστοσελίδας 
∆.4.1. Επιλογή συνδέσµου (µέσα από τη σελίδα ή από λίστα συνδέσµων) 
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∆.4.2. Αναζήτηση επιλεγµένων στοιχείων  
∆.4.2.1. Αναζήτηση κειµένου 
∆.4.2.2. Αναζήτηση επιλεγµένου στοιχείου 
∆.4.2.3. Ταυτόχρονη αναζήτηση κειµένου και επιλεγµένου στοιχείου 

∆.4.3. Πλοήγηση στο περιεχόµενο  
∆.4.4. Πλοήγηση στα στοιχεία της ιστοσελίδας  

∆.4.4.1. Σειριακή πλοήγηση 
∆.4.4.2. Ιεραρχική πλοήγηση  
∆.4.4.3. Πλοήγηση σε επιλεγµένα στοιχεία (αφορά µόνο τους τυφλούς 

χρήστες) 
∆.4.4.4. Πλοήγηση στα στοιχεία πίνακα (αφορά µόνο τους τυφλούς 

χρήστες) 
∆.4.5. Πλοήγηση σε και αλληλεπίδραση µε αλληλεπιδραστικά στοιχεία φόρµας 

(κουµπιά, πεδία κειµένου, λίστες, κλπ.) 
 

∆5. ∆ιαχείριση ιστοσελίδας 
∆.5.1. Προσθήκη ιστοσελίδας στους αγαπηµένους προορισµούς 
∆.5.2. Αποθήκευση ιστοσελίδας   
∆.5.3. Εκτύπωση ιστοσελίδας  

 

∆6. ∆ιαχείριση ιστορικού επίσκεψης ιστοσελίδων 
∆.6.1. Προβολή ιστορικού 

∆.6.1.1. ∆ιαγραφή ιστοσελίδας από το ιστορικό 
∆.6.1.2. Επιλογή καταχώρησης 

 

∆7. ∆ιαχείριση αγαπηµένων προορισµών 
∆.7.1. Προβολή αγαπηµένων προορισµών 

∆.7.1.1. Προσθήκη ιστοσελίδας στους αγαπηµένους προορισµούς 
∆.7.1.2. ∆ιαγραφή ιστοσελίδας από τους αγαπηµένους προορισµούς 
∆.7.1.3. Επιλογή και µετάβαση σε αγαπηµένο προορισµό 

 

∆8. ∆ιαµόρφωση του περιβάλλοντος του συστήµατος πλοήγησης 
∆.8.1. ∆ιαµόρφωση του λειτουργικού περιβάλλοντος του συστήµατος πλοήγησης  

∆.8.1.1. Επιλογή σελίδας εκκίνησης 
∆.8.1.2. Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση παραµέτρων εµφάνισης 

περιεχοµένου  
∆.8.1.2.1. Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση εµφάνισης εικόνων 
∆.8.1.2.2. Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση αναπαραγωγής βίντεο 
∆.8.1.2.3. Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση αναπαραγωγής 

background sounds 
∆.8.1.2.4. Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση εκτέλεσης κώδικα script 

∆.8.2. ∆ιαµόρφωση του οπτικού περιβάλλοντος του συστήµατος πλοήγησης  
∆.8.2.1. Προβολή µπάρας πλοήγησης 
∆.8.2.2. Προβολή µπάρας επιπρόσθετων λειτουργιών 
∆.8.2.3. Προβολή πλαισίου εναλλακτικών παρουσιάσεων 
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∆.8.3. ∆ιαµόρφωση του µη-οπτικού περιβάλλοντος του συστήµατος πλοήγησης 
∆.8.3.1. Παρουσίαση µέσω εναλλακτικών «θεάσεων» του µη οπτικού 

εγγράφου  
∆.8.3.2. ∆ιαχείριση παραµέτρων παρουσίασης περιεχοµένων ιστοσελίδας  

∆.8.3.2.1. Προσαρµογή προκαθορισµένων τίτλων 
∆.8.3.3. Επιλογή φωνής 
∆.8.3.4. Ρύθµιση έντασης ήχου 

 
∆9. ∆ιαχείριση άλλων εγγράφων 

∆.9.1. ∆ιαχείριση εγγράφων της σουίτας γραφείου Microsoft 
∆.9.2. ∆ιαχείριση άλλων εγγράφων / αρχείων (βίντεο, ήχου κτλ) 

 

∆10. Βοήθεια 
∆.10.1. Γενική βοήθεια / περιεχόµενα (general help) 
∆.10.2. Βοήθεια µε βάση τα συµφραζόµενα (αφορά µόνο τους τυφλούς χρήστες) 

 

∆11. Πρόσληψη πληροφορίας για την κατάσταση του συστήµατος 
∆.11.1. Κατάσταση ιστοσελίδας (ολοκληρωµένη, υπό φόρτωση, ηµιτελής, κλπ) 

 

∆12. Τερµατισµός 
∆.12.1. Έξοδος από το σύστηµα (exit) 

 
Οι διεργασίες που παρουσιάστηκαν είναι διαθέσιµες όπως προαναφέρθηκε µέσω των δύο 
εναλλακτικών διεπαφών του συστήµατος. Οι µέθοδοι εκτέλεσης τους σε πολλές 
περιπτώσεις είναι όµοιες, ενώ όπου απαιτείται έχουν γίνει οι κατάλληλες προσαρµογές 
στο λεκτικό, συντακτικό και σηµασιολογικό επίπεδο της µη οπτικής διεπαφής. Στις 
ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζονται η γραφική και η µη οπτική διεπαφή και 
γίνεται φανερός ο συσχετισµός µεταξύ τους, καθώς και ο τρόπος εκτέλεσης των 
επιµέρους διεργασιών. 
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3.2 Γραφική ∆ιεπαφή Χρήσης  
 

3.2.1 Βασικός διάλογος 
 
Ο βασικός διάλογος της γραφικής διεπαφής χρήσης παρουσιάζεται στη Εικόνα 1. 
Πρόκειται για µια τυπική παραθυρική εφαρµογή που αποτελείται από τα εξής πλαίσια 

• Πλαίσιο µενού επιλογών 
• Πλαίσιο εργαλειοθήκης πλοήγησης  
• Πλαίσιο εργαλειοθήκης επιπρόσθετων λειτουργιών 
• Πλαίσιο εισαγωγής διαδικτυακής διεύθυνσης 
• Πλαίσιο εµφάνισης εναλλακτικών όψεων του διαδικτυακού εγγράφου 
• Πλαίσιο εµφάνισης του διαδικτυακού εγγράφου 
• Πλαίσιο κατάστασης της φόρτωσης του εγγράφου 

 
 

 
Εικόνα 1 Βασικό παράθυρο γραφικής διεπαφής του πολυκαναλικού πλοηγού ONyX 
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Τα µενού επιλογών της βασικής µορφής παρέχουν όλες τις διαθέσιµες λειτουργίες της 
βασικής µορφής του διαδικτυακού πλοηγού ONyX. Ειδικότερα µέσα από τα µενού 
επιλογών παρέχονται οι εξής δυνατότητες :  

• File : Από το µενού επιλογών File ο χρήστης µπορεί να  
o επιλέξει την ανάκτηση ενός διαδικτυακού εγγράφου, το οποίο είναι 

αποθηκευµένο στο δίσκο (επιλογή Open from disk) 
o αποθηκεύσει ένα διαδικτυακό έγγραφο µόνιµα στο δίσκο (επιλογή Save 

to disk) 
o εκτυπώσει το τρέχον έγγραφο (επιλογή Print) 
o κλείσει την εφαρµογή του πλοηγού ONyX (επιλογή Exit)  

• Edit : Από το µενού επιλογών Edit  ο χρήστης µπορεί να  
o ενεργοποιήσει το διάλογο αναζήτησης κειµένου µέσα στο διαδικτυακό 

έγγραφο (επιλογή Find) 
o ενεργοποιήσει το διάλογο ρυθµίσεων της διεπαφής (επιλογή Settings) 

• View : Μέσω του µενού επιλογών View ο χρήστης µπορεί να επιλέξει την 
πληροφορία που θα εµφανίζεται στο αριστερό πλαίσιο του κεντρικού παραθύρου 
της εφαρµογής. Ειδικότερα οι επιλογές που παρέχονται είναι οι εξής :  

o Εµφάνιση της ιεραρχίας των µη οπτικών αντικειµένων του HAWK 
(επιλογή HAWK). Η επιλογή αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιµη διότι δίνει τη 
δυνατότητα στους χρήστες µε δυνατότητα όρασης να αντιλαµβάνονται 
την «εικόνα» των τυφλών χρηστών για τη διεπαφή και το διαδικτυακό 
έγγραφο. Έτσι διευκολύνεται σηµαντικά η δυνατότητα συνεργασίας 
µεταξύ των δύο αυτών οµάδων χρηστών.  

o Εµφάνιση της δοµής του πηγαίου κώδικα HTML του εµφανιζόµενου 
διαδικτυακού εγγράφου. (επιλογή DOM). Επιλέγοντας ο χρήστης κάποιο 
από τα στοιχεία που εµφανίζονται στη δοµή του πηγαίου κώδικα, 
αυτοµάτως µεταφέρεται η εστίαση σε αυτό µέσα στο διαδικτυακό 
έγγραφο. 

o Παρουσίαση µόνο των υπερσυνδέσµων του εµφανιζόµενου εγγράφου 
(επιλογή Links). Ο χρήστης µπορεί να µεταβεί στον προορισµό ενός 
συνδέσµου µέσα από αυτό το πλαίσιο και όχι κατ’ ανάγκη µέσω του 
διαδικτυακού εγγράφου 

o Ενεργοποίηση του διαλόγου εµφάνισης συγκεντρωτικών πληροφοριών 
σχετικά µε το έγγραφο 

• GoTo : Το µενού GoTo προσφέρει  δυνατότητες άµεσης πλοήγησης στους 
χρήστες. Ειδικότερα παρέχει τις εξής επιλογές : 

o Πλοήγηση στο προηγούµενο έγγραφο που έχει επισκεφθεί, εάν υπάρχει 
(επιλογή Previous) 

o Πλοήγηση στο επόµενο έγγραφο που έχει επισκεφθεί. Για να υπάρχει θα 
πρέπει προηγουµένως να έχει χρησιµοποιήσει την επιλογή Previous 
(επιλογή Next)  

o Πλοήγηση στο έγγραφο που έχει οριστεί ως προεπιλογή κατά την αρχική 
εκκίνηση του πλοηγού (επιλογή Home) 

• Favourites : Το µενού Favourites παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα να ορίσει 
και να διαχειριστεί έγγραφα της αρεσκείας του (συνήθως κάποια συχνά 
χρησιµοποιούµενα) ως αγαπηµένους προορισµούς, τους οποίους µπορεί να 



Πολυκαναλικός Πλοηγός ONyX  43 

Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών 

επισκεφθεί µε αµεσότερο τρόπο, χωρίς να χρειαστεί να εισάγει τη διαδικτυακή 
τους διεύθυνση. Οι επιλογές που διαθέτει ο χρήστης είναι 

o Προσθήκη του τρέχοντος εγγράφου στους αγαπηµένους προορισµούς 
(επιλογή Add) 

o Αφαίρεση του τρέχοντος εγγράφου από τους αγαπηµένους προορισµούς, 
εάν υπάρχει ήδη εκεί (επιλογή Remove) 

o Άµεση πλοήγηση σε έγγραφο που βρίσκεται αποθηκευµένο στους 
αγαπηµένους προορισµούς (επιλογή Load From)  

• Help : Το µενού Help παρέχει επιλογές για επιπλέον πληροφόρηση σχετικά µε 
την εφαρµογή του διαδικτυακού πλοηγού ONyX. Ειδικότερα  

o Ενεργοποίηση του διαλόγου βοήθειας του συστήµατος. Σ’ αυτό το 
διάλογο εµφανίζονται αναλυτικά τα στοιχεία ελέγχου της εφαρµογής του 
πλοηγού, οι τρόποι χρήσης και οι λειτουργίες που παρέχουν (επιλογή 
Contents) 

o Ενεργοποίηση διαλόγου εµφάνισης πληροφοριών σχετικά µε την 
εφαρµογή, όπως όνοµα, ιδιοκτήτης και χρησιµοποιούµενη έκδοση 
(επιλογή About) 

 
 
Η διάταξη των µενού και των επιλογών τους έγινε µε γνώµονα δύο βασικές αρχές 
σχεδίασης γραφικών διεπαφών χρήσης. Η πρώτη αφορά τη συνέπεια ως προς αντίστοιχα 
µενού παρόµοιων εφαρµογών  και η δεύτερη τη συχνότητα χρήσης των λειτουργιών που 
παρέχουν. Έτσι τα µενού έχουν τοποθετηθεί σύµφωνα µε παρόµοιες διαδικτυακές 
εφαρµογές, ώστε να είναι πιο εύκολα αναγνωρίσιµα από τους χρήστες ενώ η σειρά των 
επιλογών που παρέχει το καθένα διαµορφώθηκε από την αναµενόµενη συχνότητα 
χρήσης. Τα πιο συχνά χρησιµοποιούµενα έχουν τοποθετηθεί πιο πάνω από τα λιγότερο 
χρησιµοποιούµενα. Για κάθε ένα µενού αντιστοιχεί και ένας συνδυασµός πλήκτρων, µε 
τη χρήση είτε του πλήκτρου Ctrl για απευθείας ενεργοποίηση είτε µε τη χρήση του 
πλήκτρου Alt για άµεση επιλογή, ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτά µόνο µε το 
πληκτρολόγιο. Επιπρόσθετα κάθε επιλογή εµφανίζεται ενεργοποιηµένη ή 
απενεργοποιηµένη ανάλογα µε το αν η λειτουργία που εκτελεί είναι δυνατόν να 
πραγµατοποιηθεί τη δεδοµένη στιγµή χρήσης.  
 
Στο πλαίσιο της εργαλειοθήκης πλοήγησης (Εικόνα 2) εµφανίζονται πλήκτρα που 
αντιστοιχούν σε λειτουργίες πλοήγησης.  
 

 
Εικόνα 2 Πλαίσιο εργαλειοθήκης πλοήγησης  
 
Ειδικότερα διακρίνονται τα εξής πλήκτρα .  

• Πλήκτρο προς το προηγούµενο έγγραφο 
• Πλήκτρο προς το επόµενο έγγραφο 
• Πλήκτρο ανανέωσης του τρέχοντος εγγράφου 
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• Πλήκτρο διακοπής της εµφάνισης ενός εγγράφου 
• Πλήκτρο µετάβασης στο προεπιλεγµένο ως αρχικό έγγραφο 
• Πλήκτρο ενεργοποίησης του διαλόγου του ιστορικού συνεδρίας 

 
Κάθε πλήκτρο του πλαισίου αποτελείται από κείµενο και από κατάλληλα επιλεγµένη 
εικόνα ώστε να είναι πιο ολοκληρωµένη η πληροφορία που µεταδίδεται προς το χρήστη, 
ως προς τη λειτουργία που παρέχει το καθένα. Επιπλέον κάθε πλήκτρο απενεργοποιείται 
αυτόµατα όταν η λειτουργία που εκτελεί δεν είναι διαθέσιµη, κάτω από συνθήκες, στο 
χρήστη. Στην εικόνα 6 π.χ το πλήκτρο µετάβασης στο επόµενο έγγραφο και το πλήκτρο 
διακοπής της εµφάνισης του εγγράφου είναι απενεργοποιηµένα, διότι οι λειτουργίες που 
παρέχουν δεν είναι διαθέσιµες τη δεδοµένη χρονική στιγµή. 
 
Στο πλαίσιο εργαλειοθήκης επιπρόσθετων λειτουργιών (Εικόνα 3) υπάρχουν πλήκτρα για 
την εκτέλεση συχνά χρησιµοποιούµενων λειτουργιών πέραν των λειτουργιών που 
σχετίζονται µε την πλοήγηση σε διαδικτυακά έγγραφα.  
 

 
Εικόνα 3 Πλαίσιο εργαλειοθήκης επιπρόσθετων λειτουργιών  
 
Ειδικότερα στο πλαίσιο αυτό βρίσκονται  

• Πλήκτρο προσθήκης / αφαίρεσης του τρέχοντος εγγράφου στους αγαπηµένους 
προορισµούς. Το πλήκτρο αυτό έχει διπλή λειτουργία. Στην περίπτωση που το 
τρέχον έγγραφο δεν είναι ήδη  στους αγαπηµένους προορισµούς, τότε µε την 
ενεργοποίησή του προστίθεται. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν δηλαδή το τρέχον 
έγγραφο βρίσκεται ήδη στα αγαπηµένα, τότε µε την ενεργοποίησή του το 
έγγραφο αφαιρείται από τους αγαπηµένους προορισµούς. Σε κάθε περίπτωση 
αλλάζει και το εικονίδιο, που εµφανίζεται επάνω στο πλήκτρο, ώστε να είναι 
εµφανέστερη η λειτουργία του.  

• Πλήκτρο ενεργοποίησης διαλόγου αναζήτησης. Με το πλήκτρο αυτό 
ενεργοποιείται και εµφανίζεται ο διάλογος αναζήτησης ώστε να µπορεί ο χρήστης 
να αναζητήσει εύκολα κείµενο µέσα στο τρέχον διαδικτυακό έγγραφο. 

• Πλήκτρο ενεργοποίησης του διαλόγου ρυθµίσεων. Η ενεργοποίηση του πλήκτρου 
αυτού έχει ως αποτέλεσµα την εµφάνιση του διαλόγου ρυθµίσεων της διεπαφής 

 
 
Στο πλαίσιο εισαγωγής διεύθυνσης (Εικόνα 4) περιλαµβάνονται ένα πλαίσιο κειµένου 
για την εισαγωγή της διαδικτυακής διεύθυνσης και ένα πλήκτρο µετάβασης σε αυτή. 
 

 
Εικόνα 4  Πλαίσιο εισαγωγής διαδικτυακής διεύθυνσης 
  
Το πλαίσιο κειµένου επιτρέπει στο χρήστη να εισάγει τη διεύθυνση στην οποία επιθυµεί 
να µεταβεί. ∆ιαθέτει µηχανισµό αυτόµατης προσθήκης του χρησιµοποιούµενου 
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πρωτοκόλλου (HTTP), έτσι ώστε να µην είναι απαραίτητη η προσθήκη του από το 
χρήστη. Η µετάβαση στην επιθυµητή διεύθυνση γίνεται είτε πατώντας το πλήκτρο Enter 
από το πληκτρολόγιο όταν η οπτική εστίαση βρίσκεται µέσα στο πλαίσιο εισαγωγής 
κειµένου, είτε ενεργοποιώντας το πλήκτρο µε ετικέτα GO που βρίσκεται αµέσως 
δεξιότερα από το πλαίσιο εισαγωγής κειµένου.  
 
Στο πλαίσιο εναλλακτικών όψεων του διαδικτυακού εγγράφου (Εικόνα 5) 
παρουσιάζονται διαφορετικές όψεις του τρέχοντος διαδικτυακού εγγράφου ανάλογα µε 
τις προτιµήσεις του χρήστη.  
 

 
Εικόνα 5 Πλαίσιο εµφάνισης εναλλακτικών όψεων του διαδικτυακού εγγράφου.   
  
Το πλαίσιο εναλλακτικών όψεων του διαδικτυακού εγγράφου εµφανίζει διαφορετικές 
(εναλλακτικές) όψεις του τρέχοντος εγγράφου. Οι εναλλακτικές όψεις που βρίσκονται 
στη διάθεση του χρήστη είναι  

• Εµφάνιση της ιεραρχίας των µη οπτικών αντικειµένων. ∆ίνεται έτσι η δυνατότητα 
στους χρήστες δίχως οπτικές αναπηρίες να έχουν αντίληψη για τη µη οπτική 
διεπαφή χρήσης 
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• Εµφάνιση της δοµής του πηγαίου κώδικα HTML του τρέχοντος εγγράφου. Η 
εµφάνιση του πηγαίου κώδικα ενός εγγράφου θεωρείται απαραίτητη λειτουργία 
για τους σύγχρονους διαδικτυακούς πλοηγούς µιας και δίνει τη δυνατότητα στους 
έµπειρους χρήστες να έχουν άµεση πρόσβαση στον κώδικα του εγγράφου. 
Μάλιστα στον πλοηγό ONyX ο πηγαίος κώδικας εµφανίζεται µε τη µορφή 
δέντρου αντικειµένων του εγγράφου (DOM) και όχι µόνο ως απλό κείµενο. 

• Συγκεντρωτική εµφάνιση των υπερσυνδέσµων του τρέχοντος εγγράφου για 
γρηγορότερη αναζήτηση και ενεργοποίησή τους.  

 
Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης µπορεί να επιλέξει όποια εναλλακτική όψη επιθυµεί ή 
ακόµη και να αποκρύψει τελείως το πλαίσιο εναλλακτικών όψεων µη επιλέγοντας καµία 
από τις διαθέσιµες. Η τελευταία του επιλογή αποθηκεύεται στο αρχείο ρυθµίσεων, ώστε 
να εφαρµοστεί την επόµενη φορά που θα χρησιµοποιήσει τον πλοηγό. 
 
Οι εναλλακτικές όψεις δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να αλληλεπιδράσουν µε τα 
περιεχόµενα της σελίδας χωρίς να πλοηγούνται µέσα σε αυτήν. Ειδικότερα στην 
περίπτωση που σε αυτό το πλαίσιο εµφανίζεται η ιεραρχία των µη οπτικών αντικειµένων 
η ενεργοποίηση (µε διπλό κλικ) ενός αντικειµένου που αντιστοιχεί σε στοιχείο των 
περιεχοµένων του εγγράφου, έχει ως αποτέλεσµα το µαρκάρισµα του στοιχείου και την 
άµεση προβολή του στο πλαίσιο. Έτσι οι βλέποντες χρήστες µπορούν να κατανοήσουν 
καλύτερα σε ποιο «τµήµα» του αρχικού εγγράφου αντιστοιχεί το κάθε αντικείµενο της 
µη οπτικής ιεραρχίας. Αντίστοιχη ενέργεια πραγµατοποιείται και κατά την εµφάνιση της 
δοµής της σελίδας µε επιπρόσθετο χαρακτηριστικό ότι η ενεργοποίηση ενός στοιχείου 
υπερσύνδεσµου έχει ως αποτέλεσµα στη µετάβαση στο έγγραφο προορισµού. Οµοίως 
και στην περίπτωση εµφάνισης µόνο των υπερσυνδέσµων µιας ιστοσελίδας.  
 
Στο κυρίως παράθυρο της οπτικής διεπαφής εµφανίζεται και το πλαίσιο παρουσίασης του 
διαδικτυακού εγγράφου, το οποίο όπως είναι φυσικό καταλαµβάνει και το µεγαλύτερο 
µέρος της διεπαφής. Σε αυτό παρουσιάζονται τα διαδικτυακά έγγραφα σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές της γλώσσας HTML.  
 
Τέλος στο κάτω τµήµα της οπτικής διεπαφής εµφανίζεται η µπάρα κατάστασης  

 
Εικόνα 6 Μπάρα κατάστασης 
 
Στη µπάρα κατάστασης εµφανίζεται µήνυµα ανάλογο µε την πρόοδο της διαδικασίας 
ανάκτησης του εγγράφου. Μόλις ολοκληρωθεί η λήψη του, η µπάρα κατάστασης 
χρησιµοποιείται για να εµφανίζονται οι προορισµοί των υπερσυνδέσµων  του εγγράφου 
σε περίπτωση που η συσκευή κατάδειξης βρίσκεται πάνω από κάποιον υπερσύνδεσµο. 
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3.2.2 ∆ιάλογοι Λειτουργιών 
 
Πέραν του βασικού παραθύρου του πλοηγού στην οπτική διεπαφή ενσωµατώνονται και 
επιµέρους γραφικοί διάλογοι για την ολοκλήρωση των διαθέσιµων σύνθετων 
λειτουργιών.    
 
3.2.2.1 ∆ιάλογος ανάκτησης τοπικά αποθηκευµένου εγγράφου 
Ο διάλογος ανάκτησης τοπικά αποθηκευµένου εγγράφου (Εικόνα 7) χρησιµοποιείται για 
τη φόρτωση διαδικτυακών εγγράφων που βρίσκονται αποθηκευµένα στον τοπικό δίσκο 
του συστήµατος εκτέλεσης του πλοηγού ONyX.  
 
Το κυριότερο στοιχείο ελέγχου του διαλόγου είναι µια λίστα εµφάνισης των 
περιεχοµένων του τρέχοντος καταλόγου. Η λίστα εµφανίζει µόνο αρχεία µορφοποιηµένα 
σύµφωνα µε το πρότυπο της HTML και τοπικούς καταλόγους για περαιτέρω πλοήγηση 
στα περιεχόµενα του δίσκου. Κάθε στιγµή στο αντίστοιχο πλαίσιο εµφανίζεται το 
µονοπάτι του τρέχοντος καταλόγου. 
 
Αφού επιλέξει όποιο έγγραφο επιθυµεί ο χρήστης η ανάκτηση και εµφάνιση του γίνεται 
πατώντας το κουµπί “Open”. Το κουµπί “Cancel” κλείνει το διάλογο. 
 

 
Εικόνα 7 Γραφικός διάλογος ανάκτησης τοπικά αποθηκευµένου εγγράφου 
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3.2.2.2 ∆ιάλογος τοπικής αποθήκευσης εγγράφου  
Χρησιµοποιείται για την τοπική αποθήκευση διαδικτυακών εγγράφων (Εικόνα 8). Ο 
διάλογος αυτός είναι παρόµοιος µε το διάλογο ανάκτησης τοπικού εγγράφου όσον αφορά 
τον τρόπο εµφάνισης και επιλογής από τους διαθέσιµους καταλόγους.  
 
Σε αυτό το διάλογο έχουν προστεθεί δύο επιπλέον στοιχεία ελέγχου. Το πρώτο είναι ένα 
πεδίο εισαγωγής κειµένου που χρησιµοποιείται για την εισαγωγή του ονόµατος µε το 
οποίο θα αποθηκευτεί το έγγραφο. Κατά την ενεργοποίηση του διαλόγου στο πεδίο 
εµφανίζεται ως προτεινόµενο όνοµα ο τίτλος του εγγράφου, όπως αυτός έχει καθοριστεί 
στον πηγαίο κώδικα. Στην περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί το πεδίο µένει κενό. 
 
Το δεύτερο στοιχείο ελέγχου είναι µια λίστα προκαθορισµένων επιλογών για τον τρόπο 
µε τον οποίο θα αποθηκευτεί το έγγραφο. Οι διαθέσιµες επιλογές είναι “Complete Web 
page”, “HTML Source Code” και “Text File”. Με την πρώτη επιλογή αποθηκεύονται 
όλα τα περιεχόµενα της σελίδας µαζί µε τον πηγαίο κώδικα όπως εικόνες, περιεχόµενα 
πλαισίων κοκ. Με τη δεύτερη επιλογή αποθηκεύεται µόνο ο πηγαίος κώδικας της 
σελίδας, ενώ µε την τρίτη  αποθηκεύεται σε µορφή ASCII µόνο το κείµενο που 
περιέχεται στη σελίδα. 
 
  

 
Εικόνα 8 Γραφικός διάλογος τοπικής αποθήκευσης διαδικτυακού εγγράφου 
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3.2.2.3 ∆ιάλογος ρυθµίσεων χρηστών 
Ο διάλογος ρυθµίσεων των χρηστών (Εικόνα 9) παρέχει επιλογές σχετικά µε ρυθµίσεις 
που µπορούν να γίνουν στη διεπαφή. Χωρίζεται σε τέσσερα πλαίσια µε οµαδοποιηµένα 
στοιχεία για την εκτέλεση των απαιτούµενων λειτουργιών.  
 

 
Εικόνα 9 Γραφικός διάλογος ρυθµίσεων χρηστών 
 
Το πρώτο πλαίσιο χρησιµοποιείται για την καταχώρηση της διεύθυνσης της σελίδας, η 
οποία θα χρησιµοποιείται κατά την εκκίνηση του πλοηγού (home page). Ο χρήστης 
µπορεί να εισάγει απευθείας τη διεύθυνση ή να θέσει την τρέχουσα ως προεπιλεγµένη 
µέσω του αντίστοιχου πλήκτρου.  
 
Το δεύτερο πλαίσιο σχετίζεται µε τη συµπεριφορά του πλοηγού απέναντι σε ορισµένες 
µορφές περιεχοµένου. Μέσα από αυτό ο χρήστης µπορεί να επιλέξει εάν θέλει να 
εµφανίζονται εικόνες (“Show Images”), να εκτελείται κώδικας script (“Execute Script”), 
να εµφανίζονται βίντεο (“Play Videos”) ή να ακούγονται ήχοι που έχουν καθοριστεί στο 
περιεχόµενο ενός εγγράφου (“Play Sounds”).  
 
Στο τρίτο πλαίσιο υπάρχουν επιλογές που αφορούν την οπτική εµφάνιση του πλοηγού. 
Ειδικότερα µέσα από αυτό ο χρήστης µπορεί να ρυθµίσει την εµφάνιση ή όχι της µπάρας 
πλοήγησης, της µπάρας επιπρόσθετων λειτουργιών και του πλαισίου εµφάνισης 
εναλλακτικών όψεων.  
 
Τέλος στο τέταρτο πλαίσιο παρέχονται επιλογές που αφορούν τη µη οπτική διεπαφή 
χρήσης και χάρη σε αυτές επιτρέπεται στους βλέποντες χρήστες να ρυθµίσουν ιδιότητες 
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που σχετίζονται µε τη λειτουργία της µη οπτικής διεπαφής. Η προσθήκη αυτή απορρέει 
από  τη βασική ιδέα που υπήρχε κατά την ανάπτυξη του συστήµατος, της προώθησης 
δηλαδή της συνεργασίας των τυφλών και µη, χρηστών. Οι διαθέσιµες ρυθµίσεις είναι 
τέσσερις. Με τις δύο πρώτες οι χρήστες µπορούν να ρυθµίσουν το χρησιµοποιούµενο 
κανάλι µετάδοσης για τη µη οπτική αλληλεπίδραση. Οι χρήστες µπορούν να επιλέξουν 
όποιο από τα δύο ή και τα δύο εάν το επιθυµούν, αλλά έχουν ληφθεί οι κατάλληλοι 
περιορισµοί ώστε να µην είναι δυνατή η απενεργοποίηση και των δύο. 
 
Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα της επιλογής της χρησιµοποιούµενης φωνής και για του 
τρόπο κατασκευής της µη οπτικής ιεραρχίας που αντιστοιχεί στα περιεχόµενα του 
διαδικτυακού εγγράφου. Η επιλογή της φωνής εξαρτάται από τη µηχανή σύνθεσης. Για 
τον τρόπο κατασκευής της µη οπτικής ιεραρχίας παρέχονται τρεις εναλλακτικές επιλογές 
“Normal View”, “Link only View”, “Text only View”, η λειτουργία των οποίων 
παρουσιάζεται στην ενότητα 3.3.5.1. 
 
 
3.2.2.4 ∆ιάλογος Ιστορικού Πλοήγησης 
Ο διάλογος ιστορικού πλοήγησης (Εικόνα 10)  χρησιµοποιείται για την εµφάνιση των 
επισκεφθέντων διαδικτυακών εγγράφων κατά τη διάρκεια της τρέχουσας 
αλληλεπιδραστικής συνεδρίας. 
 
 

 
Εικόνα 10 Γραφικός διάλογος ιστορικού πλοήγησης 
 
Για κάθε επισκεφθέν έγγραφο εµφανίζονται ο τίτλος του (όπως έχει καθοριστεί στον 
πηγαίο του κώδικα ειδάλλως ο προκαθορισµένος τίτλος “untitled document”), η πλήρης 
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διεύθυνση του και ο χρόνος επίσκεψης. Η σειρά εµφάνισης είναι αντίστροφη από τη 
σειρά επίσκεψης, δηλαδή πρώτα εµφανίζονται τα έγγραφα που έχει επισκεφτεί ο χρήστης 
παλαιότερα. Ο λόγος είναι ότι για στα πιο πρόσφατα έγγραφα µπορεί εύκολα να µεταβεί 
ο χρήστης και µε το πλήκτρο αντίστροφης πλοήγησης (“Back”) που βρίσκεται στην 
εργαλειοθήκη πλοήγησης του κεντρικού παραθύρου του πλοηγού. 
 

3.2.2.5 ∆ιάλογος παρουσίασης συνοπτικών πληροφοριών 
Μέσω του διαλόγου που εµφανίζεται στην Εικόνα 11 παρουσιάζονται στους χρήστες 
συνοπτικές πληροφορίες σχετικά µε τα περιεχόµενα της τρέχουσας σελίδας. Η 
ενεργοποίηση του γίνεται από το µενού View (επιλογή Summary). 
 

 
Εικόνα 11 Γραφικός διάλογος εµφάνισης συνοπτικών πληροφοριών 
 

Σε αυτό το διάλογο εµφανίζονται ο τίτλος της σελίδας, η διαδικτυακή του διεύθυνση και 
πληροφορίες που αφορούν τα περιεχόµενα της. Πιο συγκεκριµένα για κάθε σελίδα 
παρουσιάζονται ο αριθµός και το περιεχόµενο κείµενο για α) τις επικεφαλίδες της 
σελίδας, β) τις φόρµες, γ) τους πίνακες και δ) τις εικόνες. Η λειτουργία του είναι να 
παρέχει ένα βασικό πίνακα περιεχοµένων για την τρέχουσα σελίδα. 
 
3.2.2.6 ∆ιάλογος ∆ιαχείρισης Αγαπηµένων Προορισµών 
Από το διάλογο διαχείρισης αγαπηµένων προορισµών (Εικόνα 12) οι χρήστες µπορούν 
να πλοηγηθούν σε κάποιο διαδικτυακό έγγραφο που έχουν ορίσει εκ των προτέρων ως 
αγαπηµένο προορισµό ή να διαγράψουν κάποιο προϋπάρχον. Για κάθε έναν 
παρουσιάζεται ο τίτλος του (όπως έχει καθοριστεί κατά την προσθήκη του στους 
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αγαπηµένους προορισµούς), η πλήρης διαδικτυακή του διεύθυνση και ο αριθµός των 
επισκέψεων του χρήστη σε αυτόν. Η σειρά εµφάνισης γίνεται µε κριτήριο τον αριθµό 
των επισκέψεων καθώς τα έγγραφα τα οποία έχει επισκεφτεί ο χρήστης περισσότερες 
φορές εµφανίζονται πρώτα. 
 

 
Εικόνα 12 Γραφικός διάλογος διαχείρισης αγαπηµένων προορισµών 
 

3.2.2.7 ∆ιάλογος αποστολής ηλεκτρονικού Μηνύµατος 
Στο σύστηµα του πλοηγού ενσωµατώνεται και ένας διάλογος αποστολής ηλεκτρονικών 
µηνυµάτων (Εικόνα 13). Ο διάλογος ενεργοποιείται όταν ένας χρήστης αλληλεπιδράσει 
µε σύνδεσµο που χρησιµοποιεί το πρωτόκολλο “mailto” (µέσω της ιδιότητας “href”) και 
αποσκοπεί στην αποστολή ηλεκτρονικών µηνυµάτων. Περιέχει τρία πεδία εισαγωγής 
κειµένου που αντιστοιχούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του παραλήπτη, το θέµα του 
µηνύµατος και το κυρίως τµήµα του. Κατά την εµφάνιση του  το πεδίο του παραλήπτη 
συµπληρώνεται αυτόµατα από την πληροφορία που έχει εξαχθεί από το σύνδεσµο που 
ενεργοποίησε το διάλογο. 
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Εικόνα 13 Γραφικός διάλογους αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
 

3.2.2.8 ∆ιάλογος εύρεσης κειµένου ή στοιχείων εντός της σελίδας  
Ο διάλογος εύρεσης κειµένου ή στοιχείων εντός της σελίδας εµφανίζεται στην Εικόνα 
14. Οι χρήστες µπορούν να εισάγουν το κείµενο προς αναζήτηση στο αντίστοιχο πλαίσιο 
και να επιλέξουν αν κατά την αναζήτηση θα ληφθεί υπόψη η παρουσία στη σελίδα 
ολόκληρου του κειµένου (“Match whole word”) και η χρήση των κεφαλαίων ή µικρών 
γραµµάτων. Επιπρόσθετα για τους πιο έµπειρους χρήστες παρέχεται η δυνατότητα και 
για αναζήτηση συγκεκριµένων HTML στοιχείων (ετικετών) στη σελίδα  Οι δύο µορφές 
αναζήτησης µπορούν να γίνουν συνδυαστικά ή µεµονωµένα . 
  

 
Εικόνα 14 Γραφικός διάλογος αναζήτησης  
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3.3 Μη Οπτική ∆ιεπαφή Χρήσης 
 
Όπως προαναφέρθηκε για την κατασκευή της µη οπτικής διεπαφής χρήσης, 
χρησιµοποιήθηκε η τελευταία έκδοση της προγραµµατιστικής βιβλιοθήκης HAWK και 
τα αλληλεπιδραστικά αντικείµενα που αυτή παρέχει [25]. Πριν λοιπόν από την 
παρουσίαση της µη οπτικής διεπαφής του πολυκαναλικού πλοηγού ONyX, θα 
παρουσιαστούν από αλληλεπιδραστική σκοπιά η βιβλιοθήκη και τα αντικείµενά της  
 
 

3.3.1 Η προγραµµατιστική βιβλιοθήκη µη οπτικών 
αλληλεπιδραστικών αντικειµένων HAWK  

 
Η βιβλιοθήκη µη οπτικών αλληλεπιδραστικών αντικειµένων, “HAWK toolkit”, παρέχει  
αντικείµενα, που παριστούν µη οπτικές οντότητες και αντικαθιστούν τις αντίστοιχες 
οπτικές, όπου κρίνεται σκόπιµο. Η επεξεργασία του εγγράφου και η παρουσίασή του, 
όπως και των χαρακτηριστικών του συστήµατος βασίζονται σηµαντικά στη βιβλιοθήκη 
αυτή.  
 
Οι σκοποί του HAWK Toolkit είναι οι εξής: α) Να επιτρέπει την κατασκευή εύχρηστων 
µη οπτικών (non-visual) διεπαφών χρήσης, και β) να παρέχει βασική υποστήριξη για την 
κατασκευή εναλλακτικών µεταφορικών αναπαραστάσεων. Η βασική έννοια της 
βιβλιοθήκης είναι αυτή του Περιέκτη (Container) ως ανωτέρου επιπέδου (top level) 
αντικειµένου αλληλεπίδρασης. Υποστηρίζεται ότι η συνολική µεταφορική 
αλληλεπίδραση παρέχεται από υψηλού επιπέδου Περιέκτες. Υπάρχει µια απλή κλάση 
HAWK_GenericContainer, η οποία δεν παρέχει κάποια προσχεδιασµένη µεταφορική 
αλληλεπίδραση, αλλά παρέχει κατάλληλες ιδιότητες παρουσίασης µέσω των οποίων 
είναι δυνατή η δηµιουργία εναλλακτικών παρουσιάσεων σε αναλογία µε τις οπτικές 
παρουσιάσεις [36]. 
 
Τα περιεχόµενα ορισµένων αντικειµένων, όπως και τα µηνύµατα διαχείρισής τους 
παρουσιάζονται µέσω σύνθεσης φωνής, καθώς και σε κώδικα Braille. Αυτές είναι οι 
αλληλεπιδραστικές τεχνικές εξόδου στις οποίες βασίζεται ο διάλογος των 
αλληλεπιδραστικών αντικειµένων της βιβλιοθήκης. Οι αντίστοιχες αλληλεπιδραστικές 
τεχνικές εισόδου που χρησιµοποιούνται είναι το πληκτρολόγιο, το joystick, το touch-
tablet, και η είσοδος φωνής (αναγνώριση φωνής µε περιορισµένο λεξιλόγιο). 
Συνοψίζοντας, οι συσκευές εισόδου που υποστηρίζονται από την προγραµµατιστική 
βιβλιοθήκη είναι οι εξής: Πληκτρολόγιο, Joystick, Touch-tablet, για προγραµµατισµένες 
εντολές µέσω συσχετιζόµενων περιοχών, Μικρόφωνο για είσοδο φωνής. 
 
Οι συσκευές εξόδου που υποστηρίζονται είναι οι εξής: Ηχεία, για έξοδο σύνθεσης φωνής 
και άλλων ηχητικών µηνυµάτων, συσκευή δυναµικής ανανέωσης Braille για την απτική 
αντίληψη των πληροφοριών. 
 



Πολυκαναλικός Πλοηγός ONyX  55 

Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών 

Κάθε αντικείµενο µπορεί να χρησιµοποιηθεί όπως παρέχεται από τους κατασκευαστές 
της προγραµµατιστικής βιβλιοθήκης, ή µπορεί να το διαχειριστεί όπως επιθυµεί ο 
προγραµµατιστής. Τα αλληλεπιδραστικά αντικείµενα έχουν µια συγκεκριµένη 
συµπεριφορά. Τα γεγονότα που επενεργούν σε αυτά (π.χ. από το πληκτρολόγιο) 
διαχειρίζονται από µια εδική συνάρτηση που συνοδεύει κάθε αντικείµενο και λέγεται 
Event Handler. Η συνάρτηση αυτή είναι προσαρµοσµένη για την εξυπηρέτηση των 
γεγονότων ανάλογα και µε τη φύση και το είδος του αντικειµένου. Προκειµένου ο 
προγραµµατιστής να διαχειριστεί το αντικείµενο όπως επιθυµεί, προσθέτει τη δική του 
συνάρτηση διαχείρισης µηνυµάτων, την διαµορφώνει ανάλογα και χρησιµοποιείται αυτή 
έναντι εκείνης των κατασκευαστών του αντικειµένου. Αυτή ακριβώς η προσθήκη 
πραγµατοποιήθηκε στην παρούσα εργασία για τα αλληλεπιδραστικά αντικείµενα που 
χρησιµοποιήθηκαν.  
 
Η προγραµµατιστική βιβλιοθήκη HAWK toolkit παρέχει όλα τα προγραµµατιστικά 
χαρακτηριστικά που συναντώνται στα περισσότερα διαθέσιµα toolkits, όπως είναι: 
Ιεραρχική σύνθεση διεπαφών, δυναµική δηµιουργία αντικειµένων, και διαχείριση 
γεγονότων. Ο διάλογος πλοήγησης  επιτρέπει στον τυφλό χρήστη να κινείται µέσα στη 
δοµή της διεπαφής χρήστη, που αποτελείται από οργανώσεις Περιεκτών και 
περιεχόµενων αντικειµένων µε ένα εύκολο τρόπο, παρέχοντας πολλαπλές διευκολύνσεις 
ελέγχου. Τα αντικείµενα που περιλαµβάνονται στην προγραµµατιστική βιβλιοθήκη 
HAWK Toolkit είναι τα εξής: 
 
HAWK_GenericContainer (Γενικός Περιέκτης) 

Πρόκειται για ένα αντικείµενο, που αποτελεί ένα µη οπτικό περιέχων άλλων 
αντικειµένων. Τα αντικείµενα αυτού τα είδους έχουν διαµορφωθεί (προσθέτοντας 
ανάλογο Event Handler) έτσι ώστε να επιτρέπεται η πλοήγηση στα περιεχόµενά 
αντικείµενα καθώς και η επιλογή τους. Ένα αντικείµενο HAWK_GenericContainer 
µπορεί να περιέχει άλλα του ίδιου ή διαφορετικού τύπου αντικείµενα. Αντικείµενα αυτού 
του τύπου έχουν χρησιµοποιηθεί, όπου υπάρχουν περιπτώσεις οντοτήτων που περιέχουν 
άλλα αντικείµενα (π.χ. παράθυρο εφαρµογής, διάλογος λειτουργίας, φόρµα διαδικτυακού 
εγγράφου κ.α). 
 
Κάθε αντικείµενο Περιέκτης χαρακτηρίζεται από τον τίτλο του, ο οποίος και 
χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια παρουσίασης του. Αυτή µπορεί να γίνει είτε µε 
µήνυµα µέσω σύνθεσης φωνής είτε µε µήνυµα σε Braille. Ακόµη υπάρχει δυνατότητα να 
προστεθεί αρχείο ήχου το οποίο παίζεται κάθε φορά που λαµβάνει το αντικείµενο την 
εστίαση, και αρχείο ήχου το οποίο παίζεται κάθε φορά που το αντικείµενο χάνει την 
εστίαση 
 
Τα αντικείµενα Περιέκτες διαθέτουν προκαθορισµένες συναρτήσεις χειρισµού 
γεγονότων για τη διάσχιση µε τη µορφή δέντρου των αντικειµένων που περιέχουν. 
Ειδικότερα ενεργοποιώντας ο τυφλός χρήστης αυτές τις µεθόδους µπορεί να επισκεφθεί 
ή/και να αλληλεπιδράσει µε τα περιεχόµενα αντικείµενα ενός Περιέκτη. Σε περίπτωση 
που χρησιµοποιείται το πληκτρολόγιο, ως συσκευή εισόδου, µε το πλήκτρο F(irst) 
µπορεί να επισκεφθεί το πρώτο αντικείµενο (το αριστερότερο), που περιέχεται κάτω από 
αυτό και µε το πλήκτρο L(ast) το τελευταίο. Εν συνεχεία, επειδή το αντικείµενο 
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Περιέκτης διατηρεί την  πληροφορία για το πιο πρόσφατα επισκεφθέν αντικείµενο, ο 
χρήστης µπορεί µέσω των πλήκτρων Ν(ext) και Ρ(revious), να επισκεφτεί το επόµενο (το 
πιο δεξιά) ή το προηγούµενο(το πιο αριστερά) αντικείµενο. Με αυτόν τον τρόπο ένας 
τυφλός χρήστης µπορεί να πλοηγηθεί στα αντικείµενα που περιλαµβάνονται κάτω από 
έναν Περιέκτη.  
 
Η πλοήγηση περιλαµβάνει µόνο την επίσκεψη των αντικειµένων. Κατά την επίσκεψη, η 
µη οπτική εστίαση παραµένει στον Περιέκτη, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους 
χρήστες πρώτα να περιηγηθούν σε όλα τα περιεχόµενα αλληλεπιδραστικά αντικείµενα 
και στη συνέχεια να µεταβούν σε όποιο επιθυµούν. Επιπλέον σε κάθε επίσκεψη 
παρουσιάζονται στο χρήστη ο τίτλος και το είδος του αντικειµένου, ώστε να προϊδεαστεί 
για το ρόλο και τη λειτουργικότητά του, κανένας όµως χειριστής γεγονότων δεν 
ενεργοποιείται.   
 
Στην περίπτωση που ο χρήστης επιθυµεί να µεταβεί και να αλληλεπιδράσει µε κάποιο 
αντικείµενο, τότε χρησιµοποιώντας τη µέθοδο πλοήγησης που περιγράφηκε 
προηγουµένως , θα πρέπει να το επισκεφτεί και στη συνέχεια πατώντας το πλήκτρο Enter 
να µεταβεί σε αυτό. Κατά τη µετάβαση αλλάζει η οπτική εστίαση και παρουσιάζεται εκ 
νέου το αντικείµενο. Παράλληλα όµως ενεργοποιούνται και οι µέθοδοι που είναι 
συσχετισµένες µε το γεγονός της απόδοσης της  εστίασης σε αυτό το αντικείµενο. Η 
διαδικασία δηλαδή µετάβασης σε ένα αλληλεπιδραστικό αντικείµενο, που περιέχεται σε 
έναν Περιέκτη περιλαµβάνει ουσιαστικά δύο στάδια. Το στάδιο της επίσκεψης σε αυτό 
και το στάδιο της µετάβασης.  
 
Προφανώς και το πλεονέκτηµα αυτής της προσέγγισης, έγκειται στη δυνατότητα που 
δίνεται στους χρήστες αρχικά να περιηγηθούν στα στοιχεία που περιλαµβάνονται σε έναν 
Περιέκτη και στη συνέχεια να µεταβούν σε όποιο επιθυµούν. Έτσι µπορούν πρώτα να 
γνωρίσουν και να σχηµατίσουν µια εικόνα για τα περιεχόµενα ενός Περιέκτη και κατά 
συνέπεια για τη διεπαφή και τα συστατικά της στοιχεία και έπειτα να αποφασίσουν το 
αλληλεπιδραστικό αντικείµενο, στο οποίο θέλουν να µεταβούν.  
 
Εναλλακτικά όµως δίνεται η δυνατότητα  σε έµπειρους, απέναντι στη µη οπτική διεπαφή, 
χρήστες να µεταβαίνουν αµεσότερα στο αντικείµενο που επιθυµούν. Ειδικότερα µε το 
συνδυασµό πλήκτρων Ctrl-F(irst) µπορούν να µεταβούν στο πρώτο «παιδί» ενός 
Περιέκτη, µε το συνδυασµό Ctrl-L(ast) στο τελευταίο «παιδί», ενώ σε περίπτωση που 
ήδη βρίσκονται σε κάποιο αντικείµενο µε τα πλήκτρα Ctrl-N(ext) και Ctrl-P(revious) 
µπορούν να µεταβούν στο επόµενο ή στο προηγούµενο «παιδί» αντίστοιχα. Ειδικότερα 
οι συνδυασµοί για την άµεση µετάβαση στο επόµενο και στο προηγούµενο 
αλληλεπιδραστικό αντικείµενο είναι διαθέσιµοι σε όλα τα αντικείµενα της βιβλιοθήκης 
HAWK, όπως επίσης και η δυνατότητα µετάβασης στον άµεσο Περιέκτη ενός 
αλληλεπιδραστικού αντικειµένου (πλήκτρο F1) ή στον ανώτατου επιπέδου Περιέκτη 
(πλήκτρο Ctrl-F1).  
 
Κατά την περιγραφή του τρόπου λειτουργίας του αντικειµένου Περιέκτης 
χρησιµοποιήθηκαν ως παράδειγµα, οι µέθοδοι πλοήγησης, που χρησιµοποιούνται στην 
περίπτωση που η ενεργοποιηµένη συσκευή εισόδου είναι το πληκτρολόγιο.  Αντίστοιχες 
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µέθοδοι ενεργοποίησης της διαδικασίας πλοήγησης παρέχονται µε κατάλληλες ρυθµίσεις 
και µέσω των υπόλοιπων υποστηριζόµενων συσκευών εισόδου (ταµπλέτα αφής 
προκαθορισµένων περιοχών, χειριστήριο, φωνητικές εντολές), µε κάποιες όµως 
διαφοροποιήσεις ή περιορισµούς λόγω κυρίως της έλλειψης  ικανοποιητικού αριθµού 
διαφορετικών στοιχείων ελέγχου από τις συσκευές.  
 
Συνοπτικά οι δυνατότητες πλοήγησης µε τη χρήση ενός αντικειµένου Περιέκτη 
εµφανίζονται στον Πίνακα  

Ενέργεια Τρόπος ενεργοποίησης 
µε χρήση του 
πληκτρολογίου 

Για αντικείµενα Περιέκτες 
Επίσκεψη στο πρώτο 

αντικείµενο 
 

F 
Επίσκεψη στο τελευταίο 

αντικείµενο 
 

L 
Επίσκεψη στο επόµενο 

αντικείµενο 
 

N 
Επίσκεψη στο προηγούµενο 

αντικείµενο 
 

P 
Μετάβαση στο πρώτο 

αντικείµενο 
 

Ctrl-F 
Μετάβαση στο τελευταίο 

αντικείµενο 
 

Ctrl-L 
Για όλα τα αντικείµενα 

Μετάβαση στο επόµενο 
αντικείµενο 

 
Ctrl-N 

Μετάβαση στο 
προηγούµενο αντικείµενο 

 
Ctrl-P 

Μετάβαση στο γονικό 
αντικείµενο Περιέκτη 

 
F1 

Μετάβαση στο αντικείµενο 
Περιέκτη ανώτατου 

επιπέδου 

 
 

Ctrl-F1 
Πίνακας 1 Προκαθορισµένα πλήκτρα πλοήγησης στα αντικείµενα της µη οπτικής διεπαφής 
 
 
HAWK_Generic (Γενικό Αντικείµενο Παρουσίασης) 
 
Το Γενικό Αντικείµενο Παρουσίασης είναι το απλούστερο αντικείµενο που παρέχεται από 
την προγραµµατιστική βιβλιοθήκη HAWK. ∆ε χαρακτηρίζεται ούτε παρέχει 
συγκεκριµένες αλληλεπιδραστικές ιδιότητες αλλά χρησιµοποιείται για την παρουσίαση 
οµαδοποιηµένης πληροφορίας µε την κατάλληλη χρήση της ιδιότητας τίτλου του. Η 
λειτουργία του είναι δηλαδή παρόµοια µε τη λειτουργία των ετικετών (labels) στις 
γραφικές διεπαφές χρήσης.  
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HAWK_PushButton (Κουµπί) 

Πρόκειται για το αντικείµενο που αποτελεί το µη οπτικό αντίστοιχο ενός πλήκτρου 
ενεργοποίησης. Αντικείµενα του τύπου αυτού έχουν χρησιµοποιηθεί όπου συναντώνται 
αντικείµενα πλήκτρων στη διεπαφή ή σε ένα HTML έγγραφο αλλά και στις περιπτώσεις 
των διαδικτυακών συνδέσµων. Είναι σχεδιασµένο έτσι ώστε η µόνη ενέργεια, που µπορεί 
κάποιος να επιτελέσει σε αυτό να είναι το πάτηµα του.  Για την εκτέλεση της λειτουργίας 
που παρέχεται µέσω ενός µη οπτικού κουµπιού ο χρήστης θα πρέπει να θέσει τη µη οπτική 
εστίαση σε αυτό και στη συνέχεια να το ενεργοποιήσει χρησιµοποιώντας το κατάλληλο 
χειριστήριο ελέγχου της χρησιµοποιούµενης συσκευής εισόδου. Στην περίπτωση του 
πληκτρολογίου το προκαθορισµένο από το σύστηµα είναι το πλήκτρο “Enter”. 

HAWK_EditorContainer (Σύνθετο αντικείµενο Περιέκτης και Εισαγωγής Κειµένου) 

Το αντικείµενο αυτό είναι διττής φύσης. Πρόκειται για  ένα µη οπτικό πεδίο κειµένου το 
οποίο µπορεί να περιέχει και άλλα µη οπτικά αλληλεπιδραστικά αντικείµενα. Μπορεί να 
λειτουργήσει δηλαδή και ως ένα απλό πεδίο εισαγωγής κειµένου αλλά και ως Περιέκτης 
άλλων αντικειµένων. Η λειτουργία του βασίζεται στην ύπαρξη ενός ιδεατού κέρσορα, ο 
οποίος κινείται χρησιµοποιώντας τα κατάλληλα πλήκτρα της χρησιµοποιούµενης 
συσκευής εισόδου. Εάν πρόκειται για πληκτρολόγιο υπάρχει η δυνατότητα µετακίνησης 
του προς οποιαδήποτε κατεύθυνση κατά ένα χαρακτήρα, κατά µία λέξη ή την άµεση 
µετακίνηση του στην αρχή ή στο τέλος των περιεχοµένων. Όπως µετακινείται ο κέρσορας 
αποστέλλονται στην εν χρήση συσκευή εξόδου, πληροφορίες σχετικά µε το χαρακτήρα, 
λέξη ή αντικείµενο πάνω από το οποίο βρίσκεται ο ιδεατός κέρσορας. Στην περίπτωση που 
ο κέρσορας βρίσκεται πάνω από ένα αλληλεπιδραστικό αντικείµενο µε το πάτηµα του 
κατάλληλου συνδυασµού πλήκτρων ελέγχου “Ctrl – Enter” αλλάζει η µη οπτική εστίαση 
και ο χρήστης είναι σε θέση να αλληλεπιδράσει µε το επιλεγµένο αντικείµενο. Στην εικόνα 
16 εµφανίζεται µια οπτικοποιηµένη αναπαράσταση ενός αντικειµένου Περιέκτη Κειµένου. 

 

 

 

 

 

 
Text Text                             Text Text                             ,,,,, 
 
 

NV ObjectNV Object 

α
χ
χ
κ

 

 

Εικόνα 16 Οπτικοποιηµένη αν
και Εισαγωγής κειµένου 

Η δυνατότητα του συγκεκ
ταυτόχρονα µε άλλα αλληλε
ποδίδει εύκολα τα περιεχό
ρησιµοποιείται εκτενώς από
ρησιµοποιείται συχνά και 
άποιες πληροφορίες είτε 
NonVisual Cursor
Τριµίντζιος Ελευθέριος 

απαράσταση της λειτουργίας του Σύνθετου αντικειµένου Περιέκτη 

ριµένου µη οπτικού αντικειµένου να περιέχει κείµενο 
πιδραστικά αντικείµενα το καθιστά το καταλληλότερο για να 
µενα ενός διαδικτυακού εγγράφου και για αυτό το λόγο 
 τη µονάδα µη οπτικής διεπαφής του πλοηγού ONyX. Επίσης 
ως πεδίο κειµένου, όπου απαιτείται ο χρήστης να εισάγει 
σε τµήµα της διεπαφής είτε σε τµήµα του διαδικτυακού 
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εγγράφου. Επιπλέον ο προγραµµατιστής µπορεί να εισάγει πριν από οποιοδήποτε τµήµα 
των περιεχοµένων (κείµενο ή αλληλεπιδραστικό αντικείµενο) κάποιο ηχητικό εικονίδιο 
(earcon), ώστε να προσδώσει ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό. Παράλληλα υπάρχει η 
δυνατότητα αλλαγής παραµέτρων της σύνθεσης οµιλίας, όπως η χρησιµοποιούµενη φωνή, 
ο τόνος, ο ρυθµός κ.α  

HAWK_Selector (Επιλογέας) 

Παρέχει µια µη οπτική λίστα επιλογών, από τις οποίες ο χρήστης µπορεί να επιλέξει µία ή 
περισσότερες κάθε φορά, ανάλογα µε τις παραµέτρους αρχικοποίησης του. 
Χρησιµοποιείται για τη µη οπτική αναπαράσταση π.χ καταλόγων µε φακέλους προς 
επιλογή ή για τη µη οπτική παρουσίαση του στοιχείου της HTML select.  

Στον πίνακα εµφανίζονται τα προκαθορισµένα πλήκτρα διαχείρισης του αντικειµένου 
επιλογής 

Ενέργεια Τρόπος ενεργοποίησης 
µε χρήση του 
πληκτρολογίου 

Για αντικείµενα Επιλογής 
Μετάβαση στην πρώτη 

επιλογή 
 

F 
Μετάβαση κατά µία επιλογή 

προς τα κάτω 
Down Arrow 

Μετάβαση κατά µία επιλογή 
προς τα πάνω 

Up Arrow 

Επιλογή της τρέχουσας  Enter 
Πίνακας 2 Προκαθορισµένα πλήκτρα διαχείρισης µη οπτικού αντικειµένου επιλογής 
 

HAWK_ToggleButton (Κουµπί ∆ύο Καταστάσεων) 

Είναι ένα αντικείµενο κουµπιού, ανάλογο µε αυτό των κουµπιών επιλογής (option ή radio 
buttons). Μπορεί να είναι είτε ενεργοποιηµένο (on) είτε απενεργοποιηµένο (off).   Η 
αλλαγή της κατάστασης του γίνεται µε το πάτηµα του πλήκτρου “Enter” όταν η µη οπτική 
εστίαση βρίσκεται σε αυτό. 
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3.3.2 Περιγραφή µη οπτικής διεπαφής 
 
Κατά την ανάπτυξη της µη οπτικής διεπαφής κυριότεροι στόχοι της σχεδίασης ήταν  
 

• η παροχή τουλάχιστον των ίδιων λειτουργιών  που παρέχονται και µέσω της 
οπτικής διεπαφής  

• η τοποθέτηση των στοιχείων ελέγχου µε γνώµονα τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των 
τυφλών χρηστών και το διαφορετικό τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβάνονται 
συνολικά τη διεπαφή και αλληλεπιδρούν µε το σύστηµα 

• η παροχή ορισµένων επιπρόσθετων λειτουργιών µε στόχο τη διευκόλυνση των 
τυφλών χρηστών. Οι επιπρόσθετες αυτές λειτουργίες αφορούν κυρίως την 
εκτενέστερη παροχή ανάδρασης και τη χρήση ειδικών συνδυασµών πλήκτρων για 
την αµεσότερη εκτέλεση συχνά χρησιµοποιούµενων λειτουργιών  

 
Ο πρώτος στόχος απαιτείται ώστε να επιτευχθεί πραγµατικά η ισότιµη δυνατότητα 
χρήσης του διαδικτυακού πλοηγού από τις διαφορετικές οµάδες στόχου του συστήµατος. 
Σε µια τέτοια περίπτωση δε θα µπορούσε η µη οπτική διεπαφή χρήσης να παρέχει 
λιγότερες δυνατότητες στους χρήστες από την αντίστοιχη γραφική. Επιπλέον κάτι τέτοιο 
είναι απαραίτητο, ώστε να επιτυγχάνεται πλήρως ο συγχρονισµός µεταξύ των 
εναλλακτικών διεπαφών και να προάγεται η συνεργασία µεταξύ των διαφορετικών 
οµάδων χρήσης του συστήµατος. Άλλωστε η δυνατότητα συνεργασίας µεταξύ ατόµων 
δίχως αναπηρίες όρασης και τυφλών χρηστών κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης µε 
το σύστηµα, είναι κάτι που λήφθηκε σηµαντικά υπόψιν κατά  τη σχεδίαση και ανάπτυξη 
του πλοηγού ONyX. Απαραίτητη λοιπόν προϋπόθεση ώστε αυτή να επιτευχθεί είναι οι 
εναλλακτικές διεπαφές να παρέχουν τις ίδιες λειτουργίες στους χρήστες του συστήµατος 
και να δηµιουργείται η ίδια εικόνα για τη διεπαφή από τους χρήστες (consistent user 
mental model). 
 
Από την άλλη πλευρά οι διαφορετικές απαιτήσεις των τυφλών χρηστών οδήγησε σε 
ορισµένες σχεδιαστικές αποφάσεις που επηρέασαν την επιλογή των κατάλληλων 
στοιχείων ελέγχου, τη διαφορετική «χωρική» τους διάταξη αλλά και τις µεθόδους 
ενεργοποίησης / απενεργοποίησης τους. Επιπρόσθετα κάποιες ιδιαιτερότητες των 
τυφλών χρηστών οδήγησε στην ανάπτυξη επιπρόσθετων µη οπτικών λειτουργιών, οι 
οποίες δεν βρίσκονται στην αντίστοιχη οπτική διεπαφή. 
 
Η µη οπτική διεπαφή του διαδικτυακού πλοηγού ONyX συγκροτείται από την ιεραρχική 
δόµηση µη οπτικών αλληλεπιδραστικών στοιχείων ελέγχου κάτω από ένα και µόνο 
αντικείµενο Περιέκτη, που αντιστοιχεί στο κεντρικό παράθυρο της γραφικής διεπαφής. 
Έτσι ακολουθείται το µοντέλο της ιεραρχικής απεικόνισης για τη µη οπτική 
αναπαράσταση της διεπαφής εν αντιθέσει µε το µοντέλο της χωρικής απεικόνισης.  
 
Στην πρώτη περίπτωση όλα τα αντικείµενα που συνθέτουν µια οπτική διεπαφή, 
χαρακτηρίζονται από σχέσεις γονέα – παιδιού (Περιέκτη – Περιεχοµένου), όπως είναι π.χ 
τα στοιχεία ελέγχου που βρίσκονται µέσα σε ένα οπτικό διάλογο. Το κύριο ενδιαφέρον 



Πολυκαναλικός Πλοηγός ONyX  61 

Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών 

σε αυτή την περίπτωση εστιάζεται στον ακριβή καθορισµό αυτών των σχέσεων και στην 
ορθή οµαδοποίηση των στοιχείων ελέγχου.  
 
Αντίθετα στο µοντέλο της χωρικής απεικόνισης το ενδιαφέρον εστιάζεται στις χωρικές 
σχέσεις µεταξύ των αλληλεπιδραστικών αντικειµένων, τη διάταξη τους δηλαδή µέσα στο 
διδιάστατο χώρο της οπτικής διεπαφής. Το πρώτο µοντέλο υπερέχει σαφώς από το 
δεύτερο διότι ναι µεν αποκρύπτονται από τον τυφλό χρήστη πληροφορίες που αφορούν 
την τοποθέτηση των αντικειµένων στο διδιάστατο χώρο κάτι που δεν του είναι όµως 
αναγκαίο, αλλά από την άλλη πλευρά του δίνει επιπλέον πληροφορίες για τις συσχετίσεις 
των αντικείµενων ειδικότερα δε όταν γίνεται ορθή οµαδοποίηση τους. Έτσι αποκτά 
σφαιρικότερη αντίληψη  για το συνολικό µοντέλο της διεπαφής. Επιπρόσθετα µε αυτόν 
τον τρόπο η µη οπτική αναπαράσταση δεν εξαρτάται από τυχόν αλλαγές που µπορεί να 
συµβούν, λόγω προτιµήσεων των χρηστών, στη χωρική διάταξη των αντικειµένων της 
οπτικής διεπαφής. 
 
Η βασική ιεραρχία της µη οπτικής διεπαφής εµφανίζεται στην εικόνα 17. Η ιεραρχία της 
διεπαφής είναι ενός µόνο επίπεδου, δηλαδή κάτω από το κεντρικό αντικείµενο Περιέκτη 
δεν εµφανίζονται άλλα αντικείµενα του ίδιου τύπου παρά µόνο ένα πλαίσιο εισαγωγής 
κειµένου, εννιά µη οπτικά πλήκτρα ενεργοποίησης λειτουργιών και ένα σύνθετο 
αντικείµενο, το οποίο είναι Περιέκτης αντικειµένων και κειµένου και χρησιµοποιείται 
για την απόδοση του διαδικτυακού εγγράφου. Παρουσιάζοντας τον τρόπο µε τον οποίο 
γίνεται η αλληλεπίδραση από τους τυφλούς χρήστες θα γίνει ευκολότερα αντιληπτή η 
λογική αυτής της σχεδίασης.  
 
Το κεντρικό αντικείµενο Περιέκτης, ουσιαστικά πρόκειται για το µη οπτικό ανάλογο του 
κεντρικού παραθύρου της γραφικής διεπαφής. Όπως λοιπόν σε εκείνο περιέχονται, µε 
σχέση γονέα – παιδιού, όλα τα υπόλοιπα αλληλεπιδραστικά αντικείµενα της οπτικής 
διεπαφής έτσι και ένα επίπεδο κάτω από τον κεντρικό Περιέκτη, περιέχονται τα βασικά 
µη οπτικά αλληλεπιδραστικά αντικείµενα της διεπαφής.  
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Εικόνα 17 Βασική ιεραρχία της µη οπτικής διεπαφής του διαδικτυακού πλοηγού ONyX. 
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Ειδικότερα ως άµεσα παιδιά του κεντρικού αντικειµένου Περιέκτη εµφανίζονται µε τη 
σειρά που παρουσιάζονται τα εξής αλληλεπιδραστικά αντικείµενα : 
 

1. Μη οπτικό πλαίσιο εισαγωγής κειµένου. Το µη οπτικό αυτό πλαίσιο 
χρησιµοποιείται για την εισαγωγή της διαδικτυακής διεύθυνσης από τους 
χρήστες. 

 
2. Μη οπτικό πλήκτρο ενεργοποίησης που αντιστοιχεί στη λειτουργία της 

µετάβασης στη διεύθυνση που περιέχεται στο πλαίσιο κειµένου (Β1) 
 
3. Μη οπτικό πλήκτρο ενεργοποίησης που αντιστοιχεί στη λειτουργία της 

µετάβασης στο προηγούµενο επισκεφθέν έγγραφο (Β2) 
 

4. Μη οπτικό πλήκτρο ενεργοποίησης που αντιστοιχεί στη λειτουργία της 
µετάβασης στο επόµενο επισκεφθέν έγγραφο (Β3) 

 
5. Μη οπτικό πλήκτρο ενεργοποίησης που αντιστοιχεί στη λειτουργία της 

µετάβασης στο προεπιλεγµένο ως αρχικό έγγραφο (Β4) 
 

6. Μη οπτικό πλήκτρο ανανέωσης της εµφάνισης του τρέχοντος εγγράφου (Β5) 
 
7. Μη οπτικό πλήκτρο ενεργοποίησης του διαλόγου διαχείρισης του ιστορικού 

συνεδρίας (Β6) 
 

8. Μη οπτικό πλήκτρο ενεργοποίησης του διαλόγου διαχείρισης εγγράφων ως 
αγαπηµένων προορισµών (Β7) 

 
9. Μη οπτικό πλήκτρο ενεργοποίησης του διαλόγου ανάκτησης τοπικά 

αποθηκευµένων εγγράφων (Β8) 
 

10. Μη οπτικό πλήκτρο ενεργοποίησης του διαλόγου τοπικής αποθήκευσης 
εγγράφων (Β9) 

 
11. Μη οπτικό πλήκτρο ενεργοποίησης του διαλόγου ρυθµίσεων του χρήστη (Β10) 

 
12. Μη οπτικό πλήκτρο ενεργοποίησης που αντιστοιχεί στη λειτουργία της εξόδου 

από το σύστηµα (Β11) 
 

13. Μη οπτικό πλήκτρο ενεργοποίησης του διαλόγου παρουσίασης συνοπτικών 
πληροφοριών (Β12) 

 
14. Σύνθετο αντικείµενο Περιέκτης άλλων αντικειµένων και κειµένου για την 

απόδοση του διαδικτυακού εγγράφου 
 
Από την περιγραφή αντιλαµβάνεται εύκολα κάποιος, ότι τα στοιχεία ελέγχου της µη 
οπτικής διεπαφής, καταρχήν δεν αντιστοιχούν σε πλήθος µε τα στοιχεία της γραφικής 
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διεπαφής και κατά δεύτερο λόγο ακόµη και αυτά που αντιστοιχούν είναι τοποθετηµένα 
µε διαφορετική διάταξη. ∆εν υπάρχουν δηλαδή µη οπτικά αντίστοιχα των µενού 
επιλογών παρά µόνο µια βασική εργαλειοθήκη από µη οπτικά κουµπιά, τα οποία σε 
κάποιες περιπτώσεις αναλογούν σε ενέργειες που πραγµατοποιούνται µέσω κάποιου 
µενού επιλογών στην οπτική διεπαφή. Οι λειτουργίες, που παρέχονται στη γραφική 
διεπαφή, αλλά δεν υπάρχει µη οπτικό αντίστοιχο στοιχείο ελέγχου για αυτές, 
ενεργοποιούνται µε κατάλληλες άµεσες αναθέσεις εντολών από τη χρησιµοποιούµενη 
συσκευή εισόδου (π.χ µε συνδυασµό πλήκτρων).  
 
Επίσης στην ιεραρχία που εµφανίζεται στην εικόνα της µη οπτικής διεπαφής 
παρατηρούµε ότι το πλαίσιο εισαγωγής κειµένου και αντίστοιχα το πλήκτρο µετάβασης 
στην επιλεγείσα διεύθυνση προηγούνται έναντι των άλλων πλήκτρων, που αντιστοιχούν 
σε λιγότερο συχνές λειτουργίες. Στη συνέχεια εµφανίζονται τα υπόλοιπα πλήκτρα ενώ ως 
τελευταίο «παιδί» του κεντρικού Περιέκτη εµφανίζεται το αντικείµενο που περιέχει το 
µη οπτικό έγγραφο. Όπως περιγράφηκε η διαδικασία πλοήγησης µέσα στα 
αλληλεπιδραστικά στοιχεία µιας µη οπτικής διεπαφής, στην ενότητα που αντιστοιχούσε 
στην περιγραφή της προγραµµατιστικής βιβλιοθήκης HAWK, γίνεται εύκολα αντιληπτό 
ότι µε τη σχεδίαση που επιλέχτηκε επιτυγχάνονται οι παρακάτω στόχοι : 
 

• Μειώνεται η χρονική διάρκεια  της διαδικασίας πλοήγησης στα στοιχεία της µη 
οπτικής διεπαφής, καθότι αποτελείται από ιεραρχία. ενός µόνο επιπέδου µε 
σχετικά µικρό αριθµό στοιχείων 

 
• Στοιχεία που χρησιµοποιούν οι χρήστες, για να ενεργοποιήσουν συχνές 

λειτουργίες, όπως το µη οπτικό πλαίσιο εισαγωγής κειµένου της διαδικτυακής 
διεύθυνσης και το σύνθετο αντικείµενο παρουσίασης του µη οπτικού εγγράφου, 
βρίσκονται σε θέσεις που είναι άµεσα προσπελάσιµες από τον κεντρικό Περιέκτη 
(πρώτη και τελευταία αντίστοιχα) 

 
• Αντικείµενα που πιθανώς να χρησιµοποιηθούν σειριακά, έχουν τοποθετηθεί το 

ένα µετά το άλλο, σύµφωνα µε τη σειρά  που αναµένεται να τα χρησιµοποιήσει ο 
τυφλός χρήστης (πλαίσιο εισαγωγής κειµένου διαδικτυακής διεύθυνσης και 
πλήκτρο µετάβασης σε αυτή, πλήκτρα µετάβασης στο προηγούµενο και στο 
επόµενο έγγραφο) 

 
• Μειώνεται η διαδικασία εκµάθησης και εξοικείωσης µε τη µη οπτική διεπαφή και 

τα βασικά συστατικά της στοιχεία 
 

Μια εναλλακτική σχεδιαστική προσέγγιση, θα ήταν να οµαδοποιούνταν τα υπάρχοντα 
στοιχεία ελέγχου κάτω από διαφορετικούς Περιέκτες και να δηµιουργούταν ιεραρχία 
πολλαπλών επιπέδων, σε µια προσπάθεια να επιτευχθεί πλήρη αντιστοιχία µε την οπτική 
διεπαφή. Κάτι τέτοιο θα αύξανε όµως σηµαντικά το χρόνο που θα χρειαζόταν ώστε 
κάποιος να περιηγηθεί  στα στοιχεία της διεπαφής αλλά και την πολυπλοκότητα της 
ιεραρχίας, µε αποτέλεσµα να είναι δύσκολο να εξοικειωθούν οι τυφλοί χρήστες µε αυτήν. 
Επειδή µάλιστα, όπως θα δειχθεί παρακάτω, η ιεραρχία µη οπτικών αλληλεπιδραστικών 
αντικειµένων που σχηµατίζεται κατά τη µη οπτική απόδοση του διαδικτυακού εγγράφου, 
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είναι τις περισσότερες φορές πολύπλοκη, ο στόχος ήταν τα «στατικά» στοιχεία ελέγχου 
της διεπαφής και ο τρόπος οργάνωσης τους, να είναι όσο το δυνατόν απλοϊκότερος.  
 
Η συνέπεια εποµένως, στο µοντέλο που έχουν οι χρήστες για τις εναλλακτικές διεπαφές 
(οπτική και µη οπτική) επιτυγχάνεται στο επίπεδο των παρεχόµενων λειτουργιών 
(σηµασιολογικό επίπεδο) και όχι στο επίπεδο των στοιχείων ελέγχου, της διάταξης και 
τους τρόπους χρήσης αυτών  (λεκτικό / συντακτικό επίπεδο). 
 
Ένα µη οπτικό αντικείµενο παρουσιάζεται σε δύο περιπτώσεις. Όταν λαµβάνει τη µη 
οπτική εστίαση ή όταν, µέσω του αντικειµένου Περιέκτη που ανήκει, ο χρήστης το 
επισκέπτεται. Κατά την παρουσίαση του, µέσω της(ων) χρησιµοποιούµενης(ων) 
συσκευής(ών) εξόδου, παρουσιάζονται τουλάχιστον δύο χαρακτηριστικά του. Για κάθε 
αντικείµενο (Περιέκτες, Πλήκτρα, Περιέκτες Κειµένου και Αντικειµένων κτλ) 
παρουσιάζεται µέσω προκαθορισµένου µηνύµατος ο τύπος του και στη συνέχεια ο τίτλος 
του. Το περιεχόµενο των  προκαθορισµένων µηνυµάτων είναι δυνατόν να αλλαχθεί µέσα 
από µια διαδικασία ρυθµίσεων της προγραµµατιστικής βιβλιοθήκης HAWK. Αντίθετα οι 
τίτλοι των αντικειµένων δίνονται από το σχεδιαστή της µη οπτικής διεπαφής και 
µπορούν να αλλάξουν ακόµη και σε χρόνο εκτέλεσης του συστήµατος.  
 
Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, που παρουσιάζει ο τρόπος αλληλεπίδρασης των 
τυφλών, είναι απαραίτητο οι τίτλοι των αντικειµένων να είναι σχετικά σύντοµοι και 
παράλληλα περιεκτικοί. Να µεταδίδουν δηλαδή µε ένα σύντοµο µήνυµα, ικανοποιητική 
πληροφορία σχετικά τη λειτουργία ή το ρόλο τους στη διεπαφή. 
 
Τα αντικείµενα του στατικού τµήµατος της  µη οπτικής διεπαφής παρουσιάζονται στον 
Πίνακα 3. Σε αυτόν εµφανίζονται ο τίτλος, ο τύπος, η λειτουργία και τα τυχόν 
επιπρόσθετα γεγονότα που διαχειρίζονται. 
 

Τύπος Τίτλος Λειτουργία 
Επιπρόσθετα 
διαχειριζόµενα 

γεγονότα 

HAWK_EditorContainer 
Web 

Address 
Edit Field 

Χρησιµοποιείται για 
την εισαγωγή της 
διαδικτυακής 

διεύθυνσης. Σε κάθε 
περίπτωση περιέχει τη 
διαδικτυακή διεύθυνση 

του τρέχοντος 
εγγράφου 

Κατά τη λήψη της 
εστίασης παρουσιάζεται 
στο χρήστη το ήδη 
περιεχόµενο κείµενο 

HAWK_PushButton Go to 
page 

Πλοήγηση στη 
διαδικτυακή διεύθυνση 
που περιέχεται στο 

URL editor 

 

HAWK_PushButton 
To 

previous 
page 

Πλοήγηση στο 
προηγούµενο 

επισκεφθέν έγγραφο  

Κατά τη λήψη της 
εστίασης υπενθυµίζεται 
στο χρήστη ο τίτλος ή το 
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Τύπος Τίτλος Λειτουργία 
Επιπρόσθετα 
διαχειριζόµενα 

γεγονότα 
URL του προηγούµενου 
εγγράφου. Εάν δεν 

υπάρχει παρουσιάζεται 
κατάλληλο µήνυµα 

HAWK_PushButton To next 
page 

Πλοήγηση στο επόµενο 
επισκεφθέν έγγραφο 

Κατά τη λήψη της 
εστίασης υπενθυµίζεται 
στο χρήστη ο τίτλος ή το 

URL του επόµενου 
εγγράφου. Εάν δεν 

υπάρχει παρουσιάζεται 
κατάλληλο µήνυµα 

HAWK_PushButton To home 
page 

Πλοήγηση στο 
προκαθορισµένο ως 
αρχικό έγγραφο 

 

HAWK_PushButton Refresh 
button 

Ανανέωση της 
εµφάνισης του 

τρέχοντος εγγράφου 
 

HAWK_PushButton 
Open 

history 
dialog 

Ενεργοποίηση του 
διαλόγου ανάκτησης 
εγγράφου από το 
ιστορικό των 
επισκεφθέντων 

Κατά τη λήψη της 
εστίασης παρουσιάζεται 

ο αριθµός των 
επισκεφθέντων 

εγγράφων κατά την 
τρέχουσα συνεδρία 

HAWK_PushButton 
Open 

Favourites 
dialog 

Ενεργοποίηση του 
διαλόγου επιλογής 
εγγράφου από τα 
αποθηκευµένα ως 

αγαπηµένοι προορισµοί

 

HAWK_PushButton Open page 
from disk 

Ενεργοποίηση του 
διαλόγου ανάκτησης 
αποθηκευµένου στο 
δίσκο εγγράφου 

 

HAWK_PushButton Save page 
to disk 

Ενεργοποίηση του 
διαλόγου τοπικής 
αποθήκευσης του 

εγγράφου 

 

HAWK_PushButton 
Open 

settings 
dialog 

Ενεργοποίηση του 
διαλόγου ρυθµίσεων  

HAWK_PushButton 

Exit 
ONyX 
Web 

Browser 

Έξοδος από το 
σύστηµα  
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Τύπος Τίτλος Λειτουργία 
Επιπρόσθετα 
διαχειριζόµενα 

γεγονότα 

HAWK_PushButton summary 
button 

Ενεργοποίηση του 
διαλόγου παρουσίασης 

συνοπτικών 
πληροφοριών 

 

HAWK_EditorContainer Main page

Περιέκτης της µη 
οπτικής 

αναπαράστασης του 
διαδικτυακού εγγράφου

Κατά τη λήψη της 
εστίασης παρουσιάζεται 

ο τίτλος του 
διαδικτυακού εγγράφου 

και ο αριθµός των 
πλαισίων που 
αποτελείται (σε 

περίπτωση που έχει 
πλαίσια το έγγραφο) 

Πίνακας 3 Τίτλοι και ιδιότητες των στατικών αντικειµένων της µη οπτικής διεπαφής 
 
 

3.3.3 Μη οπτικοί διάλογοι λειτουργιών 
 
Σε πλήρη αντιστοιχία µε τους επιπρόσθετους γραφικούς διαλόγους για την εκτέλεση  των 
επιµέρους λειτουργιών του συστήµατος σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν οι ανάλογοι µη 
οπτικοί διάλογοι. Οι µη οπτικοί διάλογοι δηµιουργούνται µε την κατασκευή προσωρινών 
ιεραρχιών µε αντικείµενα του HAWK, που χαρακτηρίζονται από ίδιες ή παρόµοιες 
αλληλεπιδραστικές ιδιότητες µε τα στοιχεία ελέγχου των γραφικών διαλόγων που 
παρουσιάστηκαν σε προηγούµενη ενότητα.  
 
Οι ιεραρχίες που δηµιουργούνται είναι προσωρινές. ∆ηλαδή κατασκευάζονται κατά την 
ενεργοποίηση της κάθε λειτουργίας, διατηρούνται όσο ο χρήστης αλληλεπιδρά µε το 
διάλογο και στη συνέχεια καταστρέφονται. Σε κάθε ιεραρχία η ρίζα είναι ένα αντικείµενο 
τύπου Γενικός Περιέκτης. Ο Γενικός Περιέκτης αντιστοιχεί στο γραφικό παράθυρο του 
εκάστοτε διαλόγου, για αυτό και η ιδιότητα τίτλου του είναι ανάλογη. Κατά την 
ενεργοποίηση ενός προσωρινού µη οπτικού διαλόγου η εστίαση µεταφέρεται στο Γενικό 
Περιέκτη και από εκεί ο χρήστης µπορεί να πλοηγηθεί και να αλληλεπιδράσει µε τα 
στοιχεία που περιέχονται σε αυτόν.  
 
Η δηµιουργία προσωρινών ιεραρχιών µε την παρουσία αντικειµένου Περιέκτη ανώτατου 
επιπέδου (top level container) αντιτίθεται στον περιορισµό που επιβάλλουν οι 
προδιαγραφές της προγραµµατιστικής βιβλιοθήκης HAWK. Σύµφωνα µε αυτόν, σε κάθε 
κατασκευή µιας µη οπτικής διεπαφής επιβάλλεται η ύπαρξη ενός µοναδικού 
αντικειµένου Περιέκτη ανώτατου επιπέδου, κάτω από τον οποίον προστίθενται τα 
υπόλοιπα µη οπτικά αντικείµενα. Η εφαρµογή αυτής της προσέγγισης στην προκειµένη 
περίπτωση θα οδηγούσε στη δηµιουργία µιας µοναδικής πολύπλοκης ιεραρχίας 
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αντικειµένων, µε την προσθήκη πολλαπλών αντικειµένων περιεκτών στο σχήµα της 
βασικής ιεραρχίας της µη οπτικής διεπαφής.  
 
Από άποψη όµως ευχρηστίας αυτό το σχήµα δεν ευνοεί, καθώς απαιτεί την ύπαρξη  στη 
βασική ιεραρχία, αντικειµένων η χρήση των οποίων είναι περιστασιακή. Έτσι έγιναν οι 
απαραίτητες αλλαγές στον πυρήνα της προγραµµατιστικής βιβλιοθήκης HAWK, ώστε να 
είναι δυνατή η δηµιουργία ανεξάρτητων προσωρινών ιεραρχιών που αντιστοιχούν στους 
γραφικούς διαλόγους λειτουργιών.  
 
Η σχεδίαση των µη οπτικών διαλόγων βασίζεται στο µετασχηµατισµό των γραφικών 
διαλόγων και των στοιχείων ελέγχου που περιέχουν στα κατάλληλα µη οπτικά αντικείµενα. 
Λόγω της φύσης της αλληλεπίδρασης όµως, όπου απαιτείται, γίνονται οι απαραίτητες 
προσαρµογές στο λεκτικό (χωροδιάταξη, παρουσίαση) όσο και στο συντακτικό επίπεδο 
(τρόπος εκτέλεσης µιας λειτουργίας).  
 
Σε κάθε διάλογο, για λόγους συνέπειας, έχει ακολουθηθεί ίδια λογική στην τοποθέτηση 
των αντικειµένων. Πιο συγκεκριµένα στόχος είναι η δηµιουργία ιεραρχιών ενός µόνο 
επιπέδου µε τα στοιχεία συλλογής δεδοµένων από το χρήστη να προηγούνται και να 
τοποθετούνται βάση της αναµενόµενης σειράς χρήσης. Επιπλέον σε κάθε διάλογο το µη 
οπτικό πλήκτρο εφαρµογής της λειτουργίας του διαλόγου (main action button) 
τοποθετείται πάντα τελευταίο ενώ πριν από αυτό τοποθετείται το πλήκτρο ακύρωσης και 
εξόδου από το διάλογο. Με αυτόν τον τρόπο οι χρήστες µπορούν να µεταβούν εύκολα στο 
αντικείµενο ενεργοποίησης των επιλογών τους χρησιµοποιώντας το συνδυασµό πλήκτρων 
Ctrl-l. Αυξάνεται έτσι η αποδοτικότητα τους ενώ παράλληλα µειώνεται ο απαιτούµενος 
χρόνος για την εκµάθηση της διεπαφής, καθώς η ίδια λογική διάταξης εφαρµόζεται σε 
όλους τους µη οπτικούς διαλόγους. Στις παρουσιάσεις των µη οπτικών διαλόγων έχει 
ακολουθηθεί ο παρακάτω συµβολισµός για τα αντικείµενα από τα οποία αποτελούνται : 
 
GC Γενικός Περιέκτης 

Ε    Πεδίο εισαγωγής κειµένου 

Τ Πλήκτρο δύο καταστάσεων 

S Μενού επιλογών 

Β Κουµπί 
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3.3.3.1 Μη οπτικός διάλογος ανάκτησης τοπικά αποθηκευµένου εγγράφου  
Ο µη οπτικός διάλογος της συγκεκριµένης λειτουργίας εµφανίζεται στην Εικόνα 18. Η 
ιεραρχία του διαλόγου σχηµατίζεται από ένα αντικείµενο Περιέκτη, που περιέχει ένα µη 
οπτικό αντικείµενο επιλογής και δύο µη οπτικά κουµπιά. Το αντικείµενο Περιέκτης έχει 
τίτλο “load local page dialog” και αντιστοιχεί στο γραφικό διάλογο. 
 
Το αντικείµενο επιλογής (S) χρησιµοποιείται για την παρουσίαση της λίστας των 
τοπικών αρχείων και φακέλων. Ο τίτλος του είναι “file or folder selector”. 
 

B2 B1 S 

GC  

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 18 Μη οπτικός διάλογος ανάκτησης τοπικά αποθηκευµένου εγγράφου 

 

Με τις προκαθορισµένες µεθόδους πλοήγησης στα περιεχόµενα του αντικειµένου 
επιλογής, ο χρήστης µπορεί να διασχίσει σειριακά τα περιεχόµενα του τρέχοντος 
φακέλου. Για το όνοµα του τρέχοντος φακέλου ενηµερώνεται κατά τη λήψη της µη 
οπτικής εστίασης στο συγκεκριµένο αντικείµενο. Στα περιεχόµενα προηγούνται οι 
φάκελοι και έπονται τα HTML έγγραφα. Με το πλήκτρο “Η” µπορεί να µεταβεί 
απευθείας στο πρώτο έγγραφο HTML. Στην περίπτωση που ο τρέχον κατάλογος δεν 
περιέχει κάποιο έγγραφο λαµβάνει ανάδραση µέσω του κατάλληλου µηνύµατος (“there is 
no HTML document in this folder”).  
 
Αφού επιλέξει το στοιχείο που επιθυµεί για την ολοκλήρωση της διεργασίας θα πρέπει να 
µεταβεί στο κουµπί επικύρωσης και ανοίγµατος του εγγράφου ή του φακέλου. Ο τίτλος 
του κουµπιού ανοίγµατος είναι “open selected [file| folder]”.  Κατά τη λήψη της µη 
οπτικής εστίασης υπενθυµίζεται στο χρήστη το επιλεγµένο αρχείο ή φάκελος, ώστε να 
διασυνδεθεί η ενέργεια µε την επιλογή του. Στην περίπτωση που το επιλεγµένο στοιχείο 
είναι έγγραφο τότε ο διάλογος κλείνει, το έγγραφο φορτώνεται και η εστίαση 
µεταφέρεται στη βασική ιεραρχία. Εάν πρόκειται για φάκελο ανανεώνονται κατάλληλα 
τα περιεχόµενα του αντικειµένου επιλογής και η εστίαση µεταφέρεται σε αυτό.  
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3.3.3.2 Μη οπτικός διάλογος τοπικής αποθήκευσης εγγράφου  
Ο µη οπτικός διάλογος τοπικής αποθήκευσης εγγράφου εµφανίζεται στην Εικόνα 19 Ο 
τίτλος του κεντρικού περιέκτη του διαλόγου είναι “save page dialog”. Κάτω από αυτόν 
περιέχονται τέσσερα αντικείµενα. Το πρώτο είναι ένα αντικείµενο επιλογής (“folder 
selector”) το οποίο παρουσιάζει µόνο τους φακέλους που περιέχονται στον τρέχον 
φάκελο. Ο τρέχον φάκελος παρουσιάζεται κατά τη λήψη της µη οπτικής εστίασης σε 
αυτό το αντικείµενο. Αµέσως µετά υπάρχει ένα µη οπτικό πλήκτρο για τη µετάβαση στον 
επιλεγµένο φάκελο (“navigate to selected folder”) στην περίπτωση που ο χρήστης 
επιθυµεί να αποθηκεύσει σε άλλο φάκελο το έγγραφο. 
 
Στη συνέχεια έχει τοποθετηθεί ένα µη οπτικό αντικείµενο εισαγωγής κειµένου (“file 
name edit field”) για την απόδοση ονόµατος στην αποθήκευση του εγγράφου. Το 
προκαθορισµένο όνοµα, όπως και στην περίπτωση του γραφικού διαλόγου, είναι ο τίτλος 
του εγγράφου. Ο χρήστης ενηµερώνεται για το όνοµα που περιέχεται στο πλαίσιο κατά 
τη µετάβαση του σε αυτό. Επόµενο αντικείµενο είναι ένα αντικείµενο επιλογής του 
τρόπου αποθήκευσης του εγγράφου (“save mode selector”), το οποίο περιέχει τις ίδιες 
επιλογές µε το αντίστοιχο στοιχείο του γραφικού διαλόγου. Τέλος έπονται τα κουµπιά 
ακύρωσης και εφαρµογής των επιλογών του χρήστη. Κατά τη λήψη της εστίασης από το 
κουµπί επικύρωσης συνοψίζονται στο χρήστη οι επιλογές του (φάκελος, όνοµα και 
τρόπος αποθήκευσης) ενώ η ενεργοποίηση του έχει παρόµοια συµπεριφορά µε το µη 
οπτικό διάλογο ανάκτησης τοπικά αποθηκευµένου εγγράφου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εικόνα 19 Μη οπτικός διάλογος τοπικής αποθήκευσης εγγράφου 

S1 B3 B4 E 
S2 B1 

GC 
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3.3.3.3 Μη οπτικός διάλογος ρυθµίσεων χρηστών 
Ο µη οπτικός διάλογος των ρυθµίσεων των χρηστών εµφανίζεται στην Εικόνα 20. Ο 
διάλογος αυτός αντιστοιχεί στο γραφικό διάλογο ρυθµίσεων µέσω του οποίου οι χρήστες 
µπορούν να ρυθµίσουν παραµέτρους που αφορούν την εµφάνιση ή τη συµπεριφορά της 
διεπαφής. Σε µεγάλο ποσοστό τα χειριστήρια και οι λειτουργίες που εµφανίζονται σε αυτόν 
τον διάλογο προκύπτουν από άµεσους µετασχηµατισµούς των οπτικών χειριστηρίων του 
αντίστοιχου γραφικού διαλόγου. Όπως όµως θα φανεί από την περιγραφή, έχουν γίνει οι 
απαραίτητες αλλαγές, ώστε να παρέχονται ρυθµίσεις που αφορούν µόνο τις απαιτήσεις των 
τυφλών χρηστών, ενώ αντίστοιχα κάποιες ρυθµίσεις που σχετίζονται µε τη γραφική 
διεπαφή έχουν παραληφθεί. 

 
 
 
 



72   Πολυκαναλικός Πλοηγός ONyX 

Τριµίντζιος Ελευθέριος 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S2 S3
E3 T5 T6

E1 T1 T2 T3 T4 B2 B3 GC2 

GC1 

B1 

S1

 

Εικόνα 20 Μη οπτικός διάλογος ρυθµίσεων χρηστών 
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Πιο συγκεκριµένα όλα τα αλληλεπιδραστικά αντικείµενα του διαλόγου βρίσκονται κάτω 
από ένα αντικείµενο Περιέκτη (GC1) µε τίτλο “Settings Dialog”. Το πρώτο «παιδί» του 
Περιέκτη (Ε1) είναι ένα µη οπτικό πεδίο εισαγωγής κειµένου µε τίτλο “Home Page 
Editor”, που χρησιµοποιείται για τον καθορισµό της αρχικής σελίδας του πλοηγού. Κατά 
τη λήψη της εστίασης ανακοινώνεται στο χρήστη το περιεχόµενο του πεδίου. Το επόµενο 
αντικείµενο είναι ένα µη οπτικό κουµπί (Β1) για την άµεση επιλογή της τρέχουσας 
σελίδας ως αρχικής. 
 
Στη συνέχεια υπάρχουν τέσσερα µη οπτικά κουµπιά δύο καταστάσεων (Τ1-Τ4), τα οποία 
χρησιµοποιούνται παρόµοια µε τα αντίστοιχα κουµπιά του γραφικού διαλόγου. Πιο 
συγκεκριµένα µε τα κουµπιά αυτά γίνεται η επιλογή ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης 
της προβολής εικόνων, της αναπαραγωγής βίντεο ή ήχων που έχουν καθοριστεί στο 
περιεχόµενο (background sounds) και της ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης της 
δυνατότητας εκτέλεσης κώδικα script.  
 
Το επόµενο αντικείµενο είναι ένας µη οπτικός Περιέκτης (GC2) µε τίτλο “Non Visual 
Settings”, κάτω από τον οποίο περιλαµβάνονται όλα τα αλληλεπιδραστικά αντικείµενα 
που παρέχονται για ρυθµίσεις της µη οπτικής διεπαφής του συστήµατος. Τα δύο πρώτα 
αντικείµενα αφορούν το χρησιµοποιούµενο κανάλι εξόδου. Πρόκειται για µη οπτικά 
κουµπιά δύο καταστάσεων (Τ5, Τ6) µε τα οποία ο χρήστης µπορεί να επιλέξει τον τρόπο 
µετάδοσης των πληροφοριών (µέσω φωνής ή µέσω Braille). Υπάρχουν οι κατάλληλοι 
περιορισµοί, ώστε οι χρήστες να µην µπορούν να απενεργοποιήσουν και τα δύο όταν 
αλληλεπιδρούν µε τη µη οπτική διεπαφή. 
  
Στη συνέχεια περιέχεται ένα µη οπτικό µενού για την επιλογή της χρησιµοποιούµενης 
φωνής (S1). Ο τίτλος του είναι “Voice type selector” ενώ τα περιεχόµενα του εξαρτώνται 
από τη λογισµικό σύνθεσης φωνής που  προσαρµόζεται στο σύστηµα.  
 
Με το επόµενο αντικείµενο (S2) οι χρήστες µπορούν να επιλέξουν την επιθυµητή θέαση 
για τα αντικείµενα του µη οπτικού εγγράφου. Οι επιλογές είναι ίδιες όπως και στον 
αντίστοιχο γραφικό διάλογο (Normal View, Link only view και Text only view). Ο 
τίτλος του µη οπτικού µενού είναι “Non visual view selector”. 
 
Το επόµενο αντικείµενο είναι και αυτό ένα µη οπτικό µενού επιλογής (S3) για τη 
ρύθµιση παραµέτρων που αφορούν τον τρόπο παρουσίασης των µη οπτικών 
αντικείµενων του εγγράφου. Ο τίτλος του είναι “Presentation elements list” και η 
λειτουργία του είναι η ακόλουθη. Περιέχει όλα τα στοιχεία της HTML 4.01 που 
µετασχηµατίζονται και διατηρούνται στο µη οπτικό έγγραφο σε συνδυασµό µε τον τίτλο 
παρουσίασης που χρησιµοποιείται για το καθένα. Οι επιλογές ανακοινώνονται µέσω του 
κειµένου “[HTML tag] is presented as [presentation title]”. Οι χρήστες µπορούν να 
επιλέξουν όποιο στοιχείο επιθυµούν να αλλάξουν τον τίτλο παρουσίασης του και στη 
συνέχεια µεταβαίνοντας στο πεδίο κειµένου (Ε3) που βρίσκεται έπειτα από το µενού να 
εισάγουν το νέο τίτλο που θα χρησιµοποιείται. Κατά τη µετάβαση στο πεδίο κειµένου 
επαναλαµβάνεται στο χρήστη το επιλεγµένο στοιχείο και ο τίτλος παρουσίασής του.  
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Με αυτή τη διαδικασία ουσιαστικά δίνεται η δυνατότητα και στους τυφλούς χρήστες να 
προσαρµόσουν τη διεπαφή στις δικές τους προτιµήσεις, όπως αντίστοιχα οι βλέποντες 
χρήστες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ποια στοιχεία ελέγχου θα εµφανίζονται στο 
βασικό παράθυρο του πλοηγού. Η προσαρµογή της διεπαφής όµως στα πλαίσια χρήσης 
από άτοµα µε αναπηρίες όρασης περιορίζεται σε αλλαγές στον τρόπο παρουσίασης των 
αντικειµένων και όχι σε αλλαγές της τοποθέτησης των αντικειµένων που την αποτελούν.  
 
Άξιο αναφοράς επίσης είναι το γεγονός ότι ενώ στους βλέποντες χρήστες δίνεται η 
δυνατότητα να ρυθµίσουν ορισµένες παραµέτρους που αφορούν τους τυφλούς χρήστες 
(επιλογή καναλιού µετάδοσης, επιλογή φωνής και επιλογή µη οπτικής θέασης) δεν ισχύει 
το αντίστροφο. Ο λόγος είναι ότι οι βλέποντες χρήστες µπορούν να πληροφορηθούν για 
τα αποτελέσµατα των ρυθµίσεων που εφαρµόζουν και να βοηθήσουν, αν τους ζητηθεί, 
τους τυφλούς χρήστες ενώ σε µια πιθανή ρύθµιση της οπτικής διεπαφής οι τυφλοί 
χρήστες δεν µπορούν να λάβουν άµεση ανάδραση.  
 
Τα τελευταία αντικείµενα του κεντρικού περιέκτη του διαλόγου είναι τα πλήκτρα 
ακύρωσης (Β2) και εφαρµογής των ρυθµίσεων (Β3). Η λήψη της µη οπτικής εστίασης 
στο κουµπί εφαρµογής έχει σαν αποτέλεσµα την παρουσίαση όλων των αλλαγών στις 
ρυθµίσεις που πιθανώς να έχει κάνει ένας χρήστης, ώστε να διασυνδεθούν µε την 
εφαρµογή τους.  
 
3.3.3.4 Μη οπτικός διάλογος ιστορικού πλοήγησης  
Στην εικόνα 21 παρουσιάζεται η ιεραρχία του µη οπτικού διαλόγου του ιστορικού 
πλοήγησης.  
 

Εικόνα 21 Μη οπτικός διάλογος ιστορικού πλοήγησης 

S Β1 Β2 

GC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ο διάλογος σχηµατίζεται µε την τοποθέτηση τριών αντικειµένων κάτω από το κεντρικό 
αντικείµενο Περιέκτη (“history dialog”). Αντίστοιχα µε το γραφικό διάλογο υπάρχει µία 
λίστα επιλογής που περιέχει τους τίτλους και τις διευθύνσεις των εγγράφων που έχουν 
προστεθεί στο ιστορικό πλοήγησης (“history menu items”) και τα πλήκτρά ακύρωσης 
του διαλόγου B1 και µετάβασης στο επιλεγµένο αντικείµενο Β2. Όπως και στους 
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προηγούµενους διαλόγους κατά τη λήψη της µη οπτικής εστίασης στο πλήκτρο 
εφαρµογής, στο χρήστη υπενθυµίζεται το έγγραφο που έχει επιλέξει ή ενηµερώνεται αν 
δεν έχει επιλέξει κάποιο. 
 
3.3.3.5 Μη οπτικός διάλογος διαχείρισης αγαπηµένων προορισµών  
Ο µη οπτικός διάλογος διαχείρισης αγαπηµένων προορισµών (Εικόνα 22) σχηµατίζεται 
από τον άµεσο µετασχηµατισµό του αντίστοιχου γραφικού διαλόγου και των στοιχείων 
ελέγχου του σε ιεραρχία µη οπτικών αντικειµένων. Ο Γενικός Περιέκτης ρίζα της 
ιεραρχίας έχει τίτλο “Favorites dialog” και περιέχει τέσσερα αντικείµενα. Ένα 
αντικείµενο επιλογής για την παρουσίαση των τίτλων και των διευθύνσεων εγγράφων 
που έχουν καταχωρηθεί ως αγαπηµένοι προορισµοί, ένα πλήκτρο για τη διαγραφή του 
επιλεγµένου αγαπηµένου προορισµού (Β1) και τα κουµπιά ακύρωσης (Β2) και 
µετάβασης στον επιλεγµένο αγαπηµένο προορισµό (Β3). Η ενεργοποίηση των πλήκτρων 
διαγραφής και µετάβασης έχει ως αποτέλεσµα την έξοδο από το διάλογο στην περίπτωση 
που έχει επιλεχθεί ένα αντικείµενο από τη λίστα αλλιώς η µη οπτική εστίαση 
επαναφέρεται στη λίστα, αφού ενηµερωθεί ο χρήστης ότι πρέπει να επιλέξει ένα στοιχείο 
από αυτήν.  
 

Εικόνα 22 Μη οπτικός διάλογος διαχείρισης αγαπηµένων προορισµών 

Β2 Β3 Β1 S 

GC  
 

 

 

 

 

 

 

3.3.3.6 Μη οπτικός διάλογος παρουσίασης συνοπτικών πληροφοριών 
Ο µη οπτικός διάλογος παρουσίασης συνοπτικών πληροφοριών (Εικόνα 23) 
χαρακτηρίζεται από  ιεραρχία δύο επιπέδων. Οι παρεχόµενες πληροφορίες οργανώνονται 
κάτω από  τέσσερις  γενικούς περιέκτες, ώστε η πλοήγηση στο διάλογο να έχει πιο 
δοµηµένη µορφή. Οι τέσσερις περιέκτες αντιστοιχούν σε πληροφορίες για τις 
επικεφαλίδες του εγγράφου (“headings overview”), τις φόρµες (“forms overview”), τους 
πίνακες (tables overview”) και τις εικόνες (“images overview”). Κατά τη λήψη της µη 
οπτικής εστίασης σε οποιονδήποτε από τους τέσσερις περιέκτες οι χρήστες 
ενηµερώνονται για τον αριθµό των περιεχοµένων τους.  
 
Κάθε αντικείµενο που περιέχεται στους περιέκτες είναι τύπου κουµπί µε κατάλληλο 
τίτλο (π.χ “Heading 1 [heading text], Table 1 [table caption | name]). Η ενεργοποίησή του 
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έχει ως αποτέλεσµα τη µετάβαση της µη οπτικής εστίασης στο αντικείµενο  που 
αντιστοιχεί µέσα στο έγγραφο. Η λειτουργία του διαλόγου συνοπτικών πληροφοριών 
µοιάζει δηλαδή µε αυτή ενός πίνακα περιεχοµένων για το τρέχον έγγραφο. Το κουµπί 
που εµφανίζεται στην ιεραρχία (B) χρησιµοποιείται για την έξοδο από το διάλογο.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  …. 
 
 

 

Εικόνα 23 Μη οπτικός διάλογος παρουσίασης συνοπτικών πληροφοριών 
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GC2 GC2 GC2 B 

B1 
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3.3.3.7 Μη οπτικός διάλογος αποστολής ηλεκτρονικού µηνύµατος 
Στην Εικόνα 24 παρουσιάζεται ο µη οπτικός διάλογος αποστολής ηλεκτρονικού 
µηνύµατος. Η σχεδίαση του στηρίζεται στον αντίστοιχο γραφικό διάλογο µε τον 
κατάλληλο βέβαια µετασχηµατισµό των στοιχείων ελέγχου που περιέχει σε µη οπτικά 
αντικείµενα. Πιο συγκεκριµένα κάτω από τον κεντρικό περιέκτη αυτού του διαλόγου 
περιέχονται τρία µη οπτικά πεδία εισαγωγής κειµένου (Ε1, Ε2, Ε3) και δύο κουµπιά που 
αντιστοιχούν στις ενέργειες ακύρωσης (Β1) και αποστολής του ηλεκτρονικού µηνύµατος 
(Β2).  
 
Το πρώτο πλαίσιο (“recipients address”) χρησιµοποιείται για την εισαγωγή της 
ηλεκτρονικής διεύθυνσης του παραλήπτη, το δεύτερο για την εισαγωγή του θέµατος του 
ηλεκτρονικού µηνύµατος και το τρίτο για την εισαγωγή του κυρίως τµήµατος του. Κατά 
τη λήψη της µη οπτικής εστίασης στο κουµπί αποστολής στο χρήστη υπενθυµίζονται τα 
περιεχόµενα των δύο πρώτων πεδίων. Μετά την ενεργοποίηση του ο χρήστης 
ενηµερώνεται για την επιτυχία ή όχι της αποστολής του ηλεκτρονικού µηνύµατος.  
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3.3.3.8 Μη οπτικός διάλογος εύρεσης κειµένου ή στοιχείων εντός της σελίδας 
Στη Εικόνα 25 εµφανίζεται ο µη οπτικός διάλογος εύρεσης κειµένου ή στοιχείων εντός 
της σελίδας. Η σχεδίαση και αυτού του διαλόγου βασίζεται στον αντίστοιχο γραφικό 
διάλογο. Περιέχει ένα πεδίο κειµένου για εισαγωγή του κειµένου προς αναζήτηση, λίστα 
επιλογής του είδους του στοιχείου (ετικέτας της HTML), δύο κουµπιά δύο καταστάσεων 
για επιπρόσθετες επιλογές αναζήτησης (ολόκληρη λέξη Τ1, µικρά ή κεφαλαία γράµµατα 
Τ2) και τα κουµπιά ακύρωσης (Β1) και εφαρµογής (Β2). 
 

Εικόνα 24 Μη οπτικός διάλογος αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

Εικόνα 25 Μη οπτικός διάλογος αναζήτησης κειµένου ή στοιχείου εντός του εγγράφου 
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3.3.4 Μη οπτική απόδοση διαδικτυακού περιεχοµένου 
 
Η µη οπτική απόδοση του διαδικτυακού περιεχοµένου περιλαµβάνει τη διαδικασία 
µετατροπής της ιεραρχίας των στοιχείων που βρίσκονται στο διαδικτυακό έγγραφο µε τη 
µορφή δέντρου DOM, στην αντίστοιχη ιεραρχία των µη οπτικών αλληλεπιδραστικών 
αντικειµένων της βιβλιοθήκης HAWK.  Για τη «φιλοξενία» του περιεχοµένου επιλέχτηκε 
το σύνθετο αντικείµενο Περιέκτης κειµένου και αντικειµένων 
(HAWK_EditorContainer).  
 
Το συγκεκριµένο αντικείµενο διαθέτει αλληλεπιδραστικά χαρακτηριστικά που το 
καθιστούν το καταλληλότερο για την απόδοση σύνθετων εγγράφων, εγγράφων δηλαδή 
που αποτελούνται και από απλό κείµενο αλλά και από επιπρόσθετα αλληλεπιδραστικά 
αντικείµενα. Τα διαδικτυκά έγγραφα βασισµένα στο τελευταίο πρότυπο της γλώσσας 
περιγραφής HTML 4.01 είναι σύνθετα, διότι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της γλώσσας 
µπορούν να περιέχουν εκτός από απλό κείµενο για  µετάδοση της πληροφορίας και 
στοιχεία που αντιστοιχούν σε αλληλεπιδραστικά αντικείµενα, όπως είναι οι σύνδεσµοι, 
τα πλήκτρα ενεργοποίησης, τα πλαίσια εισαγωγής κειµένου κ.α 
 
Επιπλέον το αντικείµενο HAWK_EditorContainer διαθέτει µηχανισµούς γρήγορης 
πλοήγησης στα περιεχόµενα του. Ειδικότερα η πλοήγηση µπορεί να γίνει µε χρήση των 
πλήκτρων µετακίνησης του ιδεατού κέρσορα, που περιέχει. Σε κάθε περίπτωση αλλαγής 
θέσης του ιδεατού κέρσορα αποστέλλονται στην εν χρήση συσκευή εξόδου, πληροφορίες 
σχετικά µε το χαρακτήρα, λέξη ή αντικείµενο (µέσω της ιδιότητας τίτλου) πάνω από το 
οποίο βρίσκεται. Όταν ο κέρσορας βρίσκεται πάνω από ένα αλληλεπιδραστικό 
αντικείµενο µε το πάτηµα του κατάλληλου συνδυασµού πλήκτρων ελέγχου αλλάζει η µη 
οπτική εστίαση και ο χρήστης είναι σε θέση να αλληλεπιδράσει µε το επιλεγµένο 
αντικείµενο.  
 
Ακόµη είναι δυνατόν πριν ή µετά από λέξεις ή αντικείµενα που περιέχονται σε ένα 
HAWK_EditorContainer να προστεθούν ήχοι για να προσδώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε 
κάθε περίπτωση. Αυτή η ιδιότητα είναι ιδιαίτερα χρήσιµη, καθότι εν αντίθεση µε το απλό 
αντικείµενο Περιέκτη, που δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να προϊδεαστούν για τον 
τύπο του αντικειµένου που επισκέπτονται δε συµβαίνει το ίδιο κατά τη µετακίνηση του 
ιδεατού κέρσορα. Εποµένως είναι απαραίτητος ένας µηχανισµός, µε τον οποίο να 
ενηµερώνεται ο χρήστης όταν βρίσκεται πάνω από αντικείµενο µε το οποίο µπορεί να 
αλληλεπιδράσει. Έτσι πριν από τη µετάβαση του ιδεατού κέρσορα πάνω από ένα 
αλληλεπιδραστικό αντικείµενο που περιέχεται στο σύνθετο Περιέκτη ένας 
χαρακτηριστικός ήχος (ηχητικό εικονίδιο) µεταδίδεται. Κάθε ηχητικό εικονίδιο 
αντιστοιχεί σε συγκεκριµένου τύπου αλληλεπιδραστικό αντικείµενο, ώστε γρήγορα οι 
χρήστες να εξοικειώνονται µε αυτούς. Φυσικά παρέχεται η δυνατότητα απενεργοποίησης 
τους µέσα από το διάλογο ρυθµίσεων. 
 
Οι κύριοι στόχοι κατά τη µη οπτική απόδοση του διαδικτυακού περιεχοµένου είναι: 
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• Να µπορούν οι χρήστες µε αναπηρία όρασης να έχουν πρόσβαση σε όλο το 
περιεχόµενο 

 
• Να αξιοποιούνται όσο το δυνατόν καλύτερα τα χαρακτηριστικά προσβασιµότητας 

της HTML 4.01 
• Να παρέχονται πληροφορίες για τη σηµασιολογική δοµή του εγγράφου 
 
• Να  µπορούν να πλοηγούνται εύκολα και γρήγορα µέσα σε ένα διαδικτυακό 

έγγραφο  
 
Ο πρώτος στόχος είναι βασική προϋπόθεση για την επίτευξη της ισότιµης πρόσβασης 
στο διαδικτυακό περιεχόµενο από τους τυφλούς χρήστες. Βέβαια πρωταρχικό ρόλο για 
να πραγµατοποιηθεί αυτό παίζει και το ίδιο το περιεχόµενο, το οποίο πρέπει να είναι 
γραµµένο µε τρόπο που να υποστηρίζεται η προσβασιµότητα σε αυτό. Στην ενότητα 
3.1.1 παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν οι τεχνικές, όπως έχουν δοθεί από την οµάδα 
WAI του W3C, που συνιστώνται, ώστε το διαδικτυακό περιεχόµενο να είναι 
προσβάσιµο. Ο δεύτερος στόχος αναφέρεται ακριβώς σε αυτή τη διαδικασία της πλήρους 
αξιοποίησης των χαρακτηριστικών προσβασιµότητας της γλώσσας  HTML 4.01. 
 
Με τον τρίτο στόχο επεκτείνεται η µη οπτική απόδοση ενός διαδικτυακού έγγραφου και 
στο σηµασιολογικό του επίπεδο. Για την πληρέστερη κατανόηση της δοµής του 
εγγράφου δεν αρκεί, να αποδοθεί µόνο το κείµενο του περιεχοµένου. Αντίθετα η HTML 
διαθέτει αρκετά στοιχεία (ετικέτες) που προσδίδουν ιδιαίτερη µορφή ή σηµασία σε αυτό. 
Κατά την οπτική απόδοση του περιεχοµένου, αυτά δε προβάλλονται, η παρουσία τους 
όµως είναι εµφανής από τη µορφή που παίρνει το κείµενο (π.χ µε τις επικεφαλίδες) ή µε 
τις ιδιότητες που αποκτά (π.χ µε τους συνδέσµους). Για να δηµιουργήσει λοιπόν, ένας 
χρήστης χωρίς όραση µια πλήρη άποψη για το διαδικτυακό έγγραφο θα πρέπει να του 
µεταδίδονται και πληροφορίες που αφορούν τη σηµασιολογική του δοµή. 
 
Ο τέταρτος στόχος αναφέρεται σε  δύο πράγµατα . Το πρώτο είναι η αναγκαιότητα που 
υπάρχει ώστε το περιεχόµενο να αποδίδεται µε ένα συνεπή αλλά και παράλληλα 
εύχρηστο στην πλοήγηση τρόπο. Η συνέπεια εξασφαλίζεται από το γεγονός ότι για κάθε 
στοιχείο της γλώσσας περιγραφής αντιστοιχεί πάντα το ίδιο µη οπτικό αντικείµενο, ώστε 
αυτό να είναι εύκολα αναγνωρίσιµο από τους χρήστες του συστήµατος. Για καθένα 
µάλιστα από αυτά χρησιµοποιούνται οι ίδιες ιδιότητες (τίτλος, ηχητικά εικονίδια) και 
παρέχονται οι ίδιες µέθοδοι χειρισµού των γεγονότων που υποστηρίζουν. Αποφεύγεται 
έτσι οι χρήστες να βρίσκονται προ εκπλήξεων όσον αφορά την εµφάνιση και τη 
συµπεριφορά των µη οπτικών αντικειµένων. Επίσης η σχεδίαση για την κατασκευή της 
µη οπτικής ιεραρχίας, αποσκοπεί στη δηµιουργία µιας διαισθητικά, εύκολα 
αναγνωρίσιµης δοµής των αντικειµένων, ώστε ακόµη και οι χρήστες χωρίς ιδιαίτερη 
εµπειρία στη χρήση του συστήµατος, να είναι σε θέση να πλοηγηθούν στο διαδικτυακό 
περιεχόµενο. 
 
Επιπρόσθετα όµως, για την ικανοποίηση του τέταρτου στόχου, κρίθηκε απαραίτητο να 
παρέχονται στους τυφλούς χρήστες, κάποιες επιπλέον βοηθητικές λειτουργίες µε σκοπό 
να διευκολύνεται η πλοήγηση τους µέσα στο έγγραφο. Οι λειτουργίες αυτές αφορούν την 
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αµεσότερη πλοήγηση τους σε στοιχεία µε ιδιαίτερη σηµασία ή / και ρόλο (π.χ σύνδεσµοι, 
επικεφαλίδες), την παροχή πρόσθετων πληροφοριών  για κάθε αντικείµενο καθώς και 
την ανάπτυξη βελτιωµένων µηχανισµών της συµπεριφοράς του περιεχοµένου ή 
χειρισµού λαθών κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης.  
 
 
3.3.4.1 Κατηγοριοποίηση στοιχείων HTML 4.01 
 
Όλα τα στοιχεία του υποστηριζόµενου προτύπου περιγραφής ιστοσελίδων, HTML 4.01, 
έχουν ταξινοµηθεί σε κατηγορίες µε κριτήρια α) τη σηµασία τους β) το ρόλο τους γ) τις 
ιδιότητες (attributes) που προβλέπονται από το πρότυπο και δ) τα αλληλεπιδραστικά τους 
χαρακτηριστικά. Για κάθε στοιχείο αντιστοιχίζεται ένας τύπος µη οπτικού αντικειµένου 
της προγραµµατιστικής βιβλιοθήκης HAWK. Τα αντικείµενα κατασκευάζονται έτσι 
ώστε να αποδίδουν όσο το δυνατόν καλύτερα µε µη οπτικό τρόπο το στοιχείο στο οποίο 
αντιστοιχούν. Θέτονται τιµές, ανάλογες του αρχικού οπτικού εγγράφου, στις κατάλληλες 
ιδιότητες των µη οπτικών αντικειµένων και προστίθενται οι ανάλογοι χειριστές 
γεγονότων.  
 
Παρακάτω παρουσιάζονται οι κατηγορίες στις οποίες έχουν ταξινοµηθεί τα στοιχεία της 
HTML 4.01. Για κάθε µία κατηγορία συνοψίζονται σε έναν πίνακα τα στοιχεία της 
κατηγορίας, περιγράφεται εν συντοµία η λειτουργία τους και εξηγείται ο 
µετασχηµατισµός που πραγµατοποιείται. Οι ιδιότητες τίτλων που αποδίδονται στα µη 
οπτικά αντικείµενα που παρουσιάζονται παρακάτω, καθορίζονται σε εξωτερικό αρχείο 
ρυθµίσεων της µη οπτικής παρουσίασης και έτσι οι τιµές τους µπορούν να 
προσαρµοστούν εξατοµικευµένα για κάθε χρήστη. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι 
προκαθορισµένες από το σύστηµα. 
  
1. Γενικά στοιχεία  
Στα γενικά στοιχεία ανήκουν ετικέτες της γλώσσας περιγραφής HTML 4.01, που 
αντιστοιχούν σε γενικά τµήµατα του πηγαίου κώδικα της ιστοσελίδας ή 
χρησιµοποιούνται για να σηµειώσουν κάποια πιο ειδικά τµήµατα. Τα στοιχεία αυτά 
περιλαµβάνουν σηµαντικές πληροφορίες πλην όµως δε διαθέτουν ιδιαίτερα 
αλληλεπιδραστικά χαρακτηριστικά. Ο βασικός τους ρόλος είναι να περιέχουν άλλα 
στοιχεία µε ειδικότερη σηµασία.  

 
Γενικά στοιχεία 

Στοιχείο HTML  Λειτουργία Μετασχηµατισµός σε µη 
οπτικό αντικείµενο 

<HTML> Γενικός περιέκτης του 
διαδικτυακού εγγράφου 

Το αντικείµενο αυτό δε 
µετασχηµατίζεται, διότι η 
διαδικασία δηµιουργίας 
του µη οπτικού εγγράφου 
ξεκινάει από τη θέση του 
στοιχείου <BODY> στην 
ιεραρχία του αρχικού 
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εγγράφου 

<HEAD> 

Ετικέτα που καθορίζει το 
προαιρετικό τµήµα του 

εγγράφου µε επιπρόσθετες 
πληροφορίες σχετικά µε 

αυτό 

∆εν υπάρχει 
µετασχηµατισµός. Τα 
περιεχόµενα του 

επεξεργάζονται για να 
ανακτηθούν χρήσιµες 
πληροφορίες για το 

έγγραφο. 

<ΜΕΤΑ> 
Περιέχει µέτα-

πληροφορίες σχετικά µε το 
έγγραφο 

Οµοίως µε το στοιχείο 
<HEAD> 

<TITLE> Σηµειώνει τον τίτλο του 
εγγράφου 

∆ε µετασχηµατίζεται 
κρατείται όµως για να 

παρουσιαστεί στο χρήστη 
σε κατάλληλη χρονική 

στιγµή 

<BODY> 

Καθορίζει το κύριο τµήµα 
της ιστοσελίδας κάτω από 
το οποίο εισάγεται το 

περιεχόµενο 

Μετασχηµατίζεται σε 
σύνθετο Περιέκτη 

κειµένου και αντικειµένων 
για να δηµιουργηθεί το µη 

οπτικό έγγραφο 

<FRAMESET> 

Εναλλακτικός περιέκτης 
του κυρίου τµήµατος στην 
περίπτωση που το έγγραφο 

περιέχει πλαίσια 

∆ε µετασχηµατίζεται αλλά 
αγνοείται  

<FRAME> 

Ετικέτα αναφοράς σε άλλο 
διαδικτυακό έγγραφο. 
Καθορίζει το πλαίσιο 

εµφάνισης ενός εγγράφου 

Κάθε πλαίσιο εµφάνισης 
υποεγγράφου 

µετασχηµατίζεται σε 
σύνθετο Περιέκτη 

κειµένου και αντικειµένων 
για να «φιλοξενήσει» τα 
περιεχόµενα του κάθε 

υποεγγράφου, για λόγους 
συνέπειας µε το κύριο 

αντικείµενο απόδοσης του 
εγγράφου 

<OL> 
Χρησιµοποιείται για τη 
δηµιουργία αριθµηµένων 

λιστών 

Μετασχηµατίζεται σε 
αντικείµενο Περιέκτη 
κάτω από τον οποίο 

εισάγονται τα αριθµηµένα 
τα στοιχεία της λίστας 

<UL> 
Χρησιµοποιείται για τη 

δηµιουργία µη 
αριθµηµένων λιστών 

Μετασχηµατίζεται σε 
αντικείµενο Περιέκτη 
κάτω από τον οποίο 

εισάγονται τα στοιχεία της 
λίστας 
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<MAP> 

Χρησιµοποιείται για τη 
δηµιουργία εικονοχαρτών 
µέσα σε ένα διαδικτυακό 

έγγραφο  

Μετασχηµατίζεται σε 
αντικείµενο Περιέκτη 
κάτω από τον οποίο 

εισάγονται οι περιοχές του 
εικονοχάρτη 

Πίνακας 4 Μετασχηµατισµοί γενικών στοιχείων 
 

Τα στοιχεία αυτής της κατηγορίας ως επί το πλείστον αποδίδονται µη οπτικά, ως 
αντικείµενα Περιέκτες, διότι αυτός είναι και ο βασικός τους ρόλος και κατά την οπτική 
τους απόδοση, να περικλείσουν και να οµαδοποιήσουν άλλα στοιχεία. Με αυτή τη 
λογική ο τυφλός χρήστης αντιλαµβάνεται καλύτερα την οπτική διάταξη των στοιχείων 
και την οµαδοποίηση τους.  

 
Για το µη οπτικό αντικείµενο που αντιστοιχεί στα περιεχόµενα του εγγράφου (στοιχείο 
<BODY>), ο προκαθορισµένος τίτλος είναι  “main page”, υποθέτοντας ότι οι χρήστες 
του πολυκαναλικού συστήµατος πλοήγησης ONyX θα είναι στην πλειοψηφία τους 
εξοικειωµένοι µε την ορολογία του διαδικτύου. Σε αυτήν, ως γνωστόν, χρησιµοποιείται 
ευρέως ο όρος «σελίδα» για να αποδώσει την έννοια του διαδικτυακού εγγράφου. 
 
Για τα αντίστοιχα µη οπτικά αντικείµενα των στοιχείων <FRAME>, η προκαθορισµένη 
τιµή για την ιδιότητα τίτλου είναι “frame page #”, µιας και όπως προαναφέρθηκε, τα 
περιεχόµενα ενός πλαισίου του διαδικτυακού εγγράφου είναι και αυτά διαδικτυακά 
έγγραφα. Για λόγους συνέπειας στη χρησιµοποιούµενη  ονοµατολογία λοιπόν, 
χρησιµοποιείται εκ νέου ο όρος «σελίδα» µε τη συµπληρωµατική όµως προσθήκη της 
λέξης «πλαίσιο», ώστε να τη διαφοροποιεί από την κυρίως σελίδα. Αυτό προδιαθέτει το 
χρήστη να αντιµετωπίσει το µη οπτικό αντικείµενο, µε όµοιο τρόπο µε το αντίστοιχο της 
κύριας σελίδας.  
 
Τα στοιχεία <OL> και <UL> χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία αριθµηµένων και µη 
λιστών µέσα σε µια ιστοσελίδα. Οι λίστες γενικότερα χαρακτηρίζονται από ιεραρχική 
δοµή είτε πρόκειται για απλές είτε για λίστες µε πολλαπλά επίπεδα. Η οργάνωση των 
αντικειµένων που περιέχουν καθιστά ως πιο κατάλληλο το µετασχηµατισµό αυτών των 
στοιχείων σε µη οπτικά αντικείµενα Περιέκτες. Με αυτόν τον τρόπο οι χρήστες της µη 
οπτικής διεπαφής µπορούν να πλοηγηθούν στα στοιχεία της λίστας κατά ένα στοιχείο 
ξεχωριστά και να γίνει σαφέστερος ο διαχωρισµός µεταξύ των στοιχείων της λίστα και 
του υπόλοιπου περιεχοµένου. Ως προκαθορισµένοι τίτλοι για την παρουσίασή τους 
χρησιµοποιούνται οι όροι “ordered list” (αριθµηµένη λίστα) και “unordered list” (µη 
αριθµηµένη λίστα). 
 
Το στοιχείο <MAP> χρησιµοποιείται συχνά σε διαδικτυακά έγγραφα, για τη δηµιουργία 
εικονοχαρτών. Εικόνων ή αντικειµένων δηλαδή, περιοχές των οποίων έχουν σηµειωθεί 
για τη δηµιουργία συνδέσµων προς άλλα έγγραφα. Οι περιοχές σηµειώνονται µε ένα ή 
περισσότερα στοιχεία <AREA> τα οποία περιέχονται στο στοιχείο <MAP>. Η λογική 
του µετασχηµατισµού και εδώ είναι παρόµοια, µε την έννοια ότι και το στοιχείο <MAP> 
χρησιµοποιείται ως Περιέκτης για τα επιµέρους στοιχεία <AREA> που το αποτελούν. Ο 
χρήστης του συστήµατος µπορεί να αντιληφθεί έτσι καλύτερα τον τρόπο µε τον οποίο 
έχει σχηµατιστεί ο εκάστοτε εικονοχάρτης και να πλοηγηθεί αποδοτικότερα στις 
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περιοχές του. Για το στοιχείο <MAP> ο προκαθορισµένος τίτλος είναι “image map”. Μια 
ιδιαιτερότητα που παρουσιάζει αυτό το στοιχείο είναι ότι η εικόνα ή το σύνθετο 
αντικείµενο που συσχετίζεται µε τον εικονοχάρτη, δεν περιέχεται σε αυτό αλλά µε χρήση 
της ιδιότητας “name” οποιαδήποτε εικόνα ή αντικείµενο µπορεί να αναφερθεί σε αυτόν 
(µέσω της ιδιότητας “usemap”).  
 
2. Στοιχεία επικεφαλίδων  
Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι ετικέτες που χρησιµοποιούνται για τη σηµείωση 
τµηµάτων του κειµένου ως επικεφαλίδες. Στο πρότυπο της HTML 4.01 περιλαµβάνονται 
έξι τέτοια στοιχεία (<H1>,<H2>,..,<H6>), το καθένα από τα οποία έχει διαφορετική 
οπτική απόδοση στην εµφάνιση του κειµένου. Περισσότερο σηµαντική θεωρείται η 
επικεφαλίδα <H1> και κλιµακωτά ακολουθούν οι υπόλοιπες. 

 
 
 

Στοιχεία επικεφαλίδων 

Στοιχείο HTML  Λειτουργία Μετασχηµατισµός σε µη 
οπτικό αντικείµενο 

<Η1>,<Η2>,<Η3>,<Η4>,
<Η5>,<Η6> 

Πρόκειται για στοιχεία 
που χρησιµοποιούνται για 

τη δηµιουργία 
επικεφαλίδων µέσα στο 
έγγραφο. Συνήθως κατά 

την οπτική τους 
παρουσίαση το κείµενο 

που περικλείουν, 
εµφανίζεται 

διαµορφωµένο ως προς το 
µέγεθος ή τη θέση του 

(κεντραρισµένο) 

Τα στοιχεία επικεφαλίδων 
µετασχηµατίζονται σε µη 

οπτικά αντικείµενα 
γενικής φύσεως. Ο 

προκαθορισµένος τους 
τίτλος είναι “Heading 

[1,2..,6]”.  

Πίνακας 5 Μετασχηµατισµοί στοιχείων επικεφαλίδας 
 
Τα στοιχεία επικεφαλίδων ταξινοµήθηκαν σε ξεχωριστή κατηγορία για δύο σηµαντικούς 
λόγους. Ο πρώτος είναι ότι, έτσι είναι εύκολο κατά τη µη οπτική τους απόδοση να 
ξεχωρίσουν από τα υπόλοιπα στοιχεία, µέσω κατάλληλης προσαρµογής παραµέτρων της 
χρησιµοποιούµενης συσκευής εξόδου (π.χ µε αλλαγή του τόνου της φωνής στην 
περίπτωση της ακουστικής παρουσίασης) και εποµένως να γίνει αντιληπτός ο 
ειδικότερος ρόλος του κειµένου που ακολουθεί Επίσης µε την ξεχωριστή 
κατηγοριοποίησή τους είναι εύκολη η σηµείωση και η αναζήτηση τους µέσα στο 
έγγραφο. Αυτό όπως θα γίνει φανερό στη συνέχεια είναι βασικός παράγοντας, ώστε να 
επιτευχθεί µια βοηθητική λειτουργία που παρέχεται στο µη οπτικό τµήµα του 
πολυκαναλικού πλοηγού ONyX και αφορά την πλοήγηση των χρηστών µόνο σε τµήµατα 
υψηλής προτεραιότητας.  
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3. Περιέκτες στοιχείων πίνακα  
Στους περιέκτες στοιχείων πίνακα ανήκουν τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται για να 
δηµιουργηθεί η βασική δοµή ενός πίνακα. 

 

Περιέκτες στοιχείων πίνακα 

Στοιχείο HTML  Λειτουργία Μετασχηµατισµός σε µη 
οπτικό αντικείµενο 

<TABLE> 

Το στοιχείο αυτό αποτελεί 
το γενικό περιέκτη 

πινάκων στην HTML. Οι 
ιδιότητες του κυρίως 

αναφέρονται στα οπτικά 
χαρακτηριστικά της 

απόδοσης του. Εξαίρεση 
αποτελεί η ιδιότητα 

“summary” 

Τα στοιχεία <TABLE> 
µετασχηµατίζονται σε µη 
οπτικούς περιέκτες, κάτω 

από τους οποίους 
εισάγονται οι γραµµές του. 
∆ίνεται έτσι η δυνατότητα 

στους χρήστες να 
πλοηγηθούν ιεραρχικά 

(ανά γραµµή) στα 
δεδοµένα ενός πίνακα 

<TR> 

Καθορίζει µια σειρά του 
πίνακα. Περιέχει στοιχεία 

<TD> τα οποία 
προσδιορίζουν τα 

δεδοµένα του πίνακα. Οι 
ιδιότητες του αναφέρονται 
στην οπτική του απόδοση 

Μετασχηµατίζεται σε 
αντικείµενο περιέκτη. Με 
αυτόν τον τρόπο παρέχεται 
στο χρήστη η δυνατότητα 
να πλοηγηθεί στον πίνακα 

ανά σειρά 

<COLGROUP> 

Οµαδοποιεί έναν αριθµό 
στηλών για 

σηµασιολογικούς συνήθως 
λόγους 

Κάθε τέτοιο αντικείµενο 
µετασχηµατίζεται σε 

περιέκτη, που περιέχει τις 
ανάλογες στήλες, ώστε να 

αποδοθεί σωστά η 
σηµασιολογική 

οµαδοποίηση τους, από το 
αρχικό έγγραφο 

Πίνακας 6 Μετασχηµατισµοί στοιχείων περιεκτών πίνακα 
 
Η εύχρηστη µη οπτική απόδοση των πινάκων αποτελεί ένα σηµαντικό στοιχείο κατά τη 
δηµιουργία του µη οπτικού εγγράφου για δύο λόγους, Πρώτον γιατί είναι ιδιαίτερα 
εκτεταµένη η χρήση τους στις περισσότερες ιστοσελίδες σήµερα και δεύτερον διότι 
συνήθως παρουσιάζουν σηµαντικά στοιχεία µε έναν οργανωµένο, συνοπτικό τρόπο.  

 
Η πλοήγηση των τυφλών σε έναν πίνακα είναι αρκετά δύσκολη. Ο βασικότερος λόγος 
είναι ότι δεν µπορούν, λόγω της αναπηρίας τους, να συσχετίζουν εύκολα το αντικείµενο 
µε δεδοµένα που βρίσκονται, µε επιπρόσθετες πληροφορίες, όπως είναι η στήλη που 
ανήκει ή η σειρά κοκ. ∆υσκολεύονται δηλαδή να δηµιουργήσουν µια συνολική άποψη 
για τον πίνακα και τα δεδοµένα του, κάτι που εν γένει είναι και ο σκοπός της παρουσίας 
ενός πίνακα.  
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Αυτή η έλλειψη της συνολικής εικόνας οδηγεί σε ιδιαίτερη µεταχείριση των στοιχείων 
που σχηµατίζουν τη βασική δοµή ενός πίνακα και ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία. Η 
προσπάθεια γίνεται, ώστε να παρέχονται στους τυφλούς χρήστες α) όσο το δυνατόν 
περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τις συσχετίσεις των δεδοµένων ενός πίνακα και 
β) επιπρόσθετες διευκολύνσεις σχετικά µε τη δυνατότητα πλοήγησης τους σε αυτά. 
 
Για να πραγµατοποιηθούν τα παραπάνω είναι απαραίτητο βέβαια και ο συγγραφέας του 
εγγράφου να χρησιµοποιεί ορθώς τα χαρακτηριστικά προσβασιµότητας που παρέχονται 
µέσα από το πρότυπο της HTML 4.01 µε τη µορφή ιδιοτήτων για τα στοιχεία αυτής της 
κατηγορίας. Επίσης θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση πινάκων µε ιδιαίτερα πολύπλοκη 
δοµή (πίνακες µέσα σε πίνακες) ή για λόγους µορφοποίησης ενός εγγράφου, αλλά 
αντίθετα να χρησιµοποιείται µόνο σε περιπτώσεις παρουσίασης δεδοµένων κατάλληλων 
για διάταξη πίνακα. 
 
Για κάθε στοιχείο <TABLE> ανακτάται, εφόσον έχει καθοριστεί από το συγγραφέα του 
εγγράφου, η ιδιότητα “summary”, ρόλος της οποίας είναι να συνοψίσει πληροφορίες 
σχετικά µε τα περιεχόµενα του πίνακα. Η ιδιότητα αυτή παρουσιάζεται, µέσω της 
χρησιµοποιούµενης συσκευής εξόδου, κατά τη λήψη της εστίασης. Επιπρόσθετα της 
παρουσίασης της ιδιότητας “summary” παρουσιάζονται και συγκεντρωτικά στοιχεία του 
πίνακα, όπως είναι ο αριθµός των γραµµών και των στηλών του. Στη συνέχεια ο χρήστης 
µπορεί να πλοηγηθεί ιεραρχικά στα στοιχεία του πίνακα, χρησιµοποιώντας τις 
προκαθορισµένες µεθόδους πλοήγησης του αντικειµένου Περιέκτη ή τις βοηθητικές 
λειτουργίες που παρέχονται για τους πίνακες και περιγράφονται. Ο τίτλος για την 
παρουσίαση αυτού του αντικειµένου είναι “table [with caption “caption”], όπου 
“caption” είναι ο τίτλος του πίνακα. Εάν δεν έχει οριστεί τότε ο προκαθορισµένος τίτλος 
είναι “table”. 
 
Κάθε αντικείµενο <ΤR> «µεταφράζεται» ως αντικείµενο Περιέκτης. Η πλοήγηση λοιπόν 
στα στοιχεία του πίνακα γίνεται µέσω µιας –συνήθως- πολυεπίπεδης ιεραρχίας, που 
περιλαµβάνει διαδοχικές επισκέψεις στα αντικείµενα που αντιστοιχούν στις γραµµές του 
πίνακα και στη συνέχεια στα περιεχόµενα αυτών, τα οποία αποτελούν και τα δεδοµένα 
του. Για τα µη οπτικά αντίστοιχα των στοιχείων <TR>, κατά την παρουσίαση τους, 
χρησιµοποιείται ο τίτλος “table row # of #”, ο οποίος δείχνει και τον αριθµό της γραµµής 
που επισκέπτεται ο χρήστης στο σύνολο των διαθέσιµων γραµµών. Ταυτόχρονα κατά τη 
λήψη της εστίασης παρουσιάζεται ο αριθµός των περιεχοµένων της γραµµής. 

 
4. Στοιχεία Πινάκων 
Στα στοιχεία πινάκων ανήκουν τα στοιχεία, που χρησιµοποιούνται για να σηµειώσουν 
εσωτερικά δεδοµένα ενός πίνακα.  
 

Στοιχεία Πινάκων 

Στοιχείο HTML  Λειτουργία Μετασχηµατισµός σε µη 
οπτικό αντικείµενο 
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<TD> 

Καθορίζει ότι το κείµενο (ή 
αντικείµενα) που 

περιλαµβάνει αποτελούν τα 
δεδοµένα ενός κελιού 

πίνακα. Ο µέγιστος αριθµός 
στοιχείων <TD> που 
εµφανίζονται σε µια 
γραµµή καθορίζει τον 
αριθµό των στηλών του 

πίνακα.  

Το αντικείµενο αυτό 
µετασχηµατίζεται σε µη 

οπτικό αντικείµενο γενικής 
φύσης (HAWK_Generic) 

<TH> 

Καθορίζει ότι το κείµενο (ή 
αντικείµενα) που 

περιλαµβάνει αποτελούν τα 
δεδοµένα τίτλου µιας 
στήλης του πίνακα.  

Το αντικείµενο αυτό 
µετασχηµατίζεται σε µη 

οπτικό αντικείµενο γενικής 
φύσης (HAWK_Generic) 

Πίνακας 7 Μετασχηµατισµοί στοιχείων πίνακα 
 
Κατά το µετασχηµατισµό των µη οπτικών αντικειµένων που ανήκουν σε αυτήν την 
κατηγορία χρησιµοποιούνται οι τίτλοι “table header #” και “table cell # of #” αντίστοιχα. 
Για κάθε κελί του πίνακα, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για τα κελιά τίτλων, κρατούνται 
πληροφορίες που αφορούν τη θέση του µέσα στη διάταξη του πίνακα. ∆ηλαδή τον 
αριθµό της γραµµής και της στήλης στην οποία ανήκει. Επιπλέον εφόσον έχουν 
καθοριστεί ανακτώνται οι ιδιότητες “headers” για τα απλά κελιά και “scope” για τα κελιά 
επικεφαλίδων. Οι ιδιότητες αυτές συσχετίζουν µέσα στον πηγαίο κώδικα του εγγράφου 
το κάθε κελί µε το κατάλληλο κελί επικεφαλίδας που το αντιπροσωπεύει. Είναι ιδιαίτερα 
χρήσιµες σε περιπτώσεις µη οπτικής απόδοσης ενός πίνακα (για αυτό άλλωστε 
δηµιουργήθηκαν) ακριβώς λόγω της αδυναµίας των ατόµων µε πλήρη αναπηρία όρασης 
να σχηµατίζουν άµεσα µε µία µατιά συνολική άποψη για έναν πίνακα. Οι πληροφορίες 
που εξάγονται από την ανάκτηση αυτών των ιδιοτήτων παρουσιάζονται στους χρήστες 
επιπρόσθετα µε τον τίτλο του, κατά την επίσκεψη τους σε ένα κελί.  

 
5. Ενηµερωτικά στοιχεία 
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν στοιχεία της γλώσσας HTML 4.01, τα οποία σηµειώνουν 
περιεχόµενο µε µορφή κειµένου, για να αποδώσουν επιπρόσθετες πληροφορίες, σχετικά 
µε άλλα στοιχεία που εµφανίζονται στο έγγραφο 

 
Ενηµερωτικά στοιχεία 

Στοιχείο HTML  Λειτουργία Μετασχηµατισµός σε µη 
οπτικό αντικείµενο 

<CAPTION> 
Χρησιµοποιείται για να 
αποδώσει τίτλο σε έναν 

πίνακα.  

∆ε µετασχηµατίζεται αλλά 
η πληροφορία που περιέχει 
χρησιµοποιείται κατά την 
παρουσίαση του πίνακα  

<LEGEND> Το συγκεκριµένο στοιχείο 
δίνει τίτλο σε στοιχεία 

∆ε µετασχηµατίζεται σε 
συγκεκριµένο µη οπτικό 
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<FIELDSET>, που 
χρησιµοποιούνται για την 
οµαδοποίηση στοιχείων 
ελέγχου µιας φόρµας 

αντικείµενο αλλά η 
πληροφορία που περιέχει 
χρησιµοποιείται κατά την 
παρουσίαση του στοιχείου 
για το οποίο αναφέρεται 

<LABEL> 
Καθορίζει µια στατική 
ετικέτα για ένα στοιχείο 
ελέγχου µιας φόρµας 

∆ε µετασχηµατίζεται σε 
συγκεκριµένο µη οπτικό 
αντικείµενο αλλά η 

πληροφορία που περιέχει 
χρησιµοποιείται κατά την 
παρουσίαση του στοιχείου 
για το οποίο αναφέρεται 

<OBJECT> 

Χρησιµοποιείται για να 
ενσωµατώνονται 

ανεξάρτητα προγράµµατα 
που παρουσιάζουν ειδικού 
τύπου δεδοµένα που δεν 
καλύπτονται από τις 

προδιαγραφές της γλώσσα 
HTML 4.01 

Μετασχηµατίζεται σε µη 
οπτικό αντικείµενο 

γενικής φύσης. Οι χρήστες 
δεν µπορούν να 

αλληλεπιδράσουν µε αυτό 
αλλά απλώς να 

ενηµερωθούν για την 
ύπαρξη του 

<APPLET> 

Χρησιµοποιείται για να 
ενσωµατώνονται 

ανεξάρτητα προγράµµατα 
της γλώσσας JAVA  

Η αντιµετώπιση του είναι 
όµοια µε αυτή του 

στοιχείου <OBJECT> 
Πίνακας 8 Μετασχηµατισµοί ενηµερωτικών στοιχείων 
 
Τα ενηµερωτικά στοιχεία δεν περιέχουν πληροφορίες που επηρεάζουν τη σηµασιολογική 
δοµή και ιεραρχία των αντικειµένων που εµφανίζονται σε ένα έγγραφο. Η παρουσία τους 
όµως είναι ιδιαίτερα σηµαντική, διότι παρέχουν επεξηγηµατικές πληροφορίες σχετικά µε 
τα αντικείµενα στα οποία αναφέρονται.  

 
Ειδικότερα το στοιχείο <CAPTION> προσδιορίζει τον τίτλο ενός πίνακα και σύµφωνα 
µε τις προδιαγραφές της HTML, εφόσον υπάρχει θα πρέπει να εµφανίζεται στον πηγαίο 
κώδικα, ανάµεσα στις ετικέτες αρχής και τέλους του πίνακα. Το κείµενο που περιέχει 
προστίθεται στην ιδιότητα τίτλου του µη οπτικού αντικειµένου που αντιστοιχεί στον 
πίνακα για τον οποίο αναφέρεται.  
 
Οµοίως λειτουργεί το στοιχείο <LEGEND> για οµαδοποιηµένα τµήµατα µιας φόρµας 
ενός διαδικτυακού εγγράφου. Η πληροφορία που περικλείει προστίθεται στην ιδιότητα 
τίτλου του µη οπτικού αντικειµένου που αντιστοιχεί στο τµήµα της φόρµας που 
αναφέρεται. Παρόµοια είναι και η επεξεργασία που πραγµατοποιείται για το στοιχείο 
<LABEL>, το οποίο παρέχει ενηµερωτικές ετικέτες για στοιχεία ελέγχου, που 
περιλαµβάνονται σε µια φόρµα. Κατά την οπτική τους απόδοση οι ετικέτες συνήθως 
εµφανίζονται πριν το στοιχείο για το οποίο χρησιµοποιούνται, ενώ κατά τη µη οπτική 
τους παρουσίαση η ετικέτα προστίθεται στον τίτλο του αντίστοιχου µη οπτικού 
αντικειµένου. 
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Τα στοιχεία <OBJECT> και <APPLET>, χρησιµοποιούνται για την ενσωµάτωση 
έτοιµων αντικείµενων γενικών χαρακτηριστικών, που δεν περιλαµβάνονται στο πρότυπο 
της HTML 4.01. Παρουσιάζονται ως περιεχόµενο του διαδικτυακού εγγράφου, αλλά 
στην πραγµατικότητα πρόκειται για «ξένες» επιπρόσθετες εφαρµογές που αποδίδουν 
ειδικού τύπου δεδοµένα και συχνά διαθέτουν αλληλεπιδραστικά χαρακτηριστικά. Ο 
ρόλος τους ποικίλει ανάλογα µε την εφαρµογή που περιέχουν και για αυτό δεν είναι 
δυνατός ο µετασχηµατισµός τους σε συγκεκριµένου τύπου µη οπτικό αλληλεπιδραστικό 
αντικείµενο. Αντίθετα για την παρουσίασή τους χρησιµοποιείται ένα µη οπτικό 
αντικείµενο γενικής φύσης µε τίτλο “complex object [with title]”, όπου “title” είναι η 
τιµή της αντίστοιχης ιδιότητας του στοιχείου. 

 
6. Αλληλεπιδραστικά στοιχεία  
Στα αλληλεπιδραστικά στοιχεία ανήκουν εκείνα τα στοιχεία της HTML 4.01,  τα οποία 
διαθέτουν εξ ορισµού αλληλεπιδραστικές ιδιότητες, δηλαδή οι χρήστες µπορούν να 
πραγµατοποιήσουν κάποιες ενέργειες χρησιµοποιώντας τα αντικείµενα στα οποία 
αναλογούν. 

 
Αλληλεπιδραστικά στοιχεία 

Στοιχείο HTML  Λειτουργία Μετασχηµατισµός σε µη 
οπτικό αντικείµενο 

<BUTTON> 

∆ηµιουργεί ένα πλήκτρο 
ενεργοποίησης µε 

πολλαπλές δυνατότητες 
χρήσης. Η ιδιότητα “type” 
καθορίζει τον τύπο του, 
δηλαδή αν πρόκειται για 
πλήκτρο υποβολής φόρµας 

(submit), πλήκτρο 
καθαρισµού στοιχείων 

φόρµας ή γενικό πλήκτρο 

Το καταλληλότερο µη 
οπτικό αντικείµενο που 
αντιστοιχεί σε αυτό το 
στοιχείο είναι το µη 
οπτικό πλήκτρο 
ενεργοποίησης 

<A> 

Περικλείει κείµενο, το 
οποίο µπορεί να 

χρησιµεύσει ως σύνδεσµος 
προς άλλα έγγραφα ή άλλα 

τµήµατα εντός του 
εγγράφου. Εναλλακτικά 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
για τον καθορισµό 

τµήµατος ενός εγγράφου, 
ως στόχο ενός συνδέσµου 

Το στοιχείο <Α> 
µετασχηµατίζεται τις 

περισσότερες φορές ως µη 
οπτικό πλήκτρο 

ενεργοποίησης. Στην 
περίπτωση που απλώς 

χρησιµοποιείται ως στόχος 
άλλου συνδέσµου 

µετασχηµατίζεται σε µη 
οπτικό αντικείµενο 
γενικής φύσης 

<AREA> 
Χρησιµοποιείται για τον 
καθορισµό περιοχών µιας 

εικόνας µε σκοπό, 

Όταν χρησιµοποιείται αντί 
συνδέσµου (διαθέτει την 

ιδιότητα “href”), 
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συνήθως να 
χρησιµοποιηθούν ως 
σύνδεσµοι προς άλλα 

έγγραφα 

µετασχηµατίζεται σε µη 
οπτικό πλήκτρο 

ενεργοποίησης, αλλιώς σε 
µη οπτικό αντικείµενο 

γενικής φύσης 

<TEXTAREA> 

∆ηµιουργεί ένα 
αντικείµενο εισαγωγής 
κειµένου, συνήθως 
πολλαπλών γραµµών 

Μετασχηµατίζεται σε 
σύνθετο αντικείµενο 
Περιέκτη κειµένου και 

αντικειµένων. 
Χρησιµοποιείται όµως σαν 

πλαίσιο εισαγωγής 
κειµένου 

<SELECT> 

∆ηµιουργεί ένα µενού 
επιλογής. Τα στοιχεία που 

περιλαµβάνει 
προσδιορίζονται από 
στοιχεία µε ετικέτα 

<OPTION> 

Για το µετασχηµατισµό 
του χρησιµοποιείται το 
αντίστοιχο µη οπτικό 
αντικείµενο επιλογής 
(HAWK_Selector) 

<INPUT> 

Πολυσύνθετο αντικείµενο 
δηµιουργίας εναλλακτικών 
στοιχείων ελέγχου µιας 
φόρµας. Η οπτική του 
απόδοση εξαρτάται από 
την τιµή της ιδιότητας 

“type” 

Ανάλογα µε το οπτικό του 
αντίστοιχο 

µετασχηµατίζεται ή σε µη 
οπτικό πλήκτρο 

ενεργοποίησης ή σε µη 
οπτικό πλήκτρο δύο 
καταστάσεων ή σε µη 
οπτικό πλαίσιο κειµένου 

Πίνακας 9 Μετασχηµατισµοί αλληλεπιδραστικών στοιχείων 
 
Η ορθή παρουσίαση και απόδοση των αλληλεπιδραστικών στοιχείων είναι ιδιαίτερα 
σηµαντική, µιας και είναι εκείνα τα στοιχεία που χρησιµοποιούν οι χρήστες για να 
αλληλεπιδράσουν µε ένα διαδικτυακό έγγραφο. Πρόκειται για ενεργά στοιχεία µε 
χαρακτηριστικά αλληλεπίδρασης και όχι για αδρανή στοιχεία παρουσίασης του 
περιεχοµένου. 
 
Το στοιχείο <BUTTON> χρησιµοποιείται για την περιγραφή ενός πλήκτρου 
ενεργοποίησης. Το κείµενο που περιλαµβάνεται µεταξύ των ετικετών αρχής και τέλους 
του, καθορίζει την ετικέτα που εµφανίζεται επάνω στο πλήκτρο, ενώ ο ρόλος του 
εξαρτάται από την τιµή της ιδιότητας “type”. Κατά τη µη οπτική του απόδοση ελέγχεται 
η τιµή αυτής της ιδιότητας και ανακτάται το κείµενο τίτλου του. Για την παρουσίασή του 
χρησιµοποιείται ο τίτλος “submit | reset | generic button [title]”, ανάλογα µε τη 
λειτουργία του.  
 
Το στοιχείο <A> χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία υπερσυνδέσµων µέσα σε ένα 
διαδικτυακό έγγραφο. Από αλληλεπιδραστική σκοπιά ένας υπερσύνδεσµος είναι τµήµα 
κειµένου µε ιδιαίτερη συµπεριφορά κατά την ενεργοποίηση του. Η ενεργοποίηση ενός 
συνδέσµου έχει ως αποτέλεσµα τη µετάβαση σε άλλο διαδικτυακό έγγραφο ή σε άλλο 
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τµήµα του ίδιου εγγράφου. Εποµένως διατηρεί αρκετά κοινά στοιχεία, όσον αφορά την 
αλληλεπιδραστική του συµπεριφορά, µε ένα πλήκτρο ενεργοποίησης µε µόνη διαφορά 
ίσως τον τρόπο οπτικής του αναπαράστασης.  
 
Για αυτό το λόγο ο µετασχηµατισµός που επιλέχθηκε για τη µη οπτική αναπαράσταση 
του στοιχείου <Α> είναι ως µη οπτικό πλήκτρο ενεργοποίησης. Ο προκαθορισµένος 
τίτλος που χρησιµοποιείται κατά την παρουσίασή του είναι “link button [text]”, όπου text 
είναι το «καθαρό» κείµενο περιεχοµένου (όχι και πιθανό κείµενο HTML) που 
περικλείεται από τις ετικέτες αρχής και τέλους του στοιχείου <Α>. Πολλές φορές βέβαια 
το στοιχείο υπερσυνδέσµων χρησιµοποιείται και να περικλείσει µια εικόνα, η οποία 
λειτουργεί ως σύνδεσµος. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο τίτλος δηµιουργείται δυναµικά και 
περιλαµβάνει πληροφορίες και για τη σηµασιολογία του αντικειµένου (link button) αλλά 
και για το σύνθετο περιεχόµενο του (image). Παρόµοια είναι και η επεξεργασία και ο 
µετασχηµατισµός που υφίστανται τα στοιχεία <AREA>. Ο προκαθορισµένος τίτλος είναι 
“image area [shape]”, όπου shape είναι η τιµή της αντίστοιχης ιδιότητας, εφόσον έχει 
καθοριστεί στο αρχικό έγγραφο.  
 
Το στοιχείο <TEXTAREA> καθορίζει µια περιοχή εισαγωγής κειµένου πολλαπλών 
γραµµών και στηλών, οι οποίες καθορίζονται από τις αντίστοιχες ιδιότητες. 
Μετασχηµατίζεται σε µη οπτικό αντικείµενο εισαγωγής κειµένου. Για την παρουσίαση 
του χρησιµοποιείται ο τίτλος “[read-only] multiline text input”, ενώ κατά τη δηµιουργία 
του ανακτάται και το τυχόν κείµενο που ήδη περιέχει. Η ιδιότητα read-only προσδιορίζει 
εάν το πλαίσιο είναι µόνο για ανάγνωση κειµένου ή ο χρήστης µπορεί και να εισάγει 
κείµενο. 
 
Το στοιχείο <SELECT> χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία αλληλεπιδραστικών 
αντικειµένων µονής ή πολλαπλής επιλογής. Η προγραµµατιστική βιβλιοθήκη HAWK 
διαθέτει ένα µη οπτικό αντικείµενο µε ανάλογες ιδιότητες (HAWK_Selector), στο οποίο 
και µετασχηµατίζεται το συγκεκριµένο στοιχείο. Ο προκαθορισµένος τίτλος 
παρουσίασής του είναι “menu [name]”, όπου name η τιµή της αντίστοιχης ιδιότητας του 
αρχικού εγγράφου. 
 
Το στοιχείο <INPUT> είναι πολυσύνθετο, διότι ανάλογα µε την τιµή της ιδιότητας 
“type” αποδίδεται και ως διαφορετικό αλληλεπιδραστικό αντικείµενο. Ειδικότερα οι 
τιµές που µπορεί να έχει είναι : 

• text | password. Σε αυτή την περίπτωση δηµιουργείται ένα απλό πλαίσιο 
εισαγωγής κειµένου ή ένα πλαίσιο εισαγωγής συνθηµατικού κειµένου.. Τα δύο 
αυτά αντικείµενα µετασχηµατίζονται σε µη οπτικά πλαίσια εισαγωγής κειµένου, 
µε διαφορετικές όµως ιδιότητες το καθένα. Οι προκαθορισµένοι τίτλοι που 
χρησιµοποιούνται κατά τη µη οπτική του παρουσίαση είναι “text input” και 
“password input”  

• submit | reset | file | button.| image Οι τιµές αυτές δηµιουργούν πλήκτρα 
ενεργοποίησης µε διαφορετικές ιδιότητες το καθένα. Η τιµή “submit” δηµιουργεί 
ένα πλήκτρο υποβολής διαδικτυακής φόρµας, η τιµή “reset” ένα πλήκτρο 
καθαρισµού των στοιχείων της φόρµας και η τιµή “button” ένα πλήκτρο γενικής 
χρήσης. Με την τιµή “image” µπορεί να χρησιµοποιηθεί µια εικόνα για τη 
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δηµιουργία ενός πλήκτρου υποβολής µιας φόρµας. Η χρήση της τιµής “file” 
δηµιουργεί πλήκτρο, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να περιηγηθούν 
στα τοπικά αποθηκευµένα αρχεία και να αποστείλουν κάποιο, εάν το επιθυµούν, 
µαζί µε τα στοιχεία µιας φόρµας. Για καθένα από αυτά τα αντικείµενα 
δηµιουργείται ένα µη οπτικό πλήκτρο ενεργοποίησης µε τίτλο “submit button”, 
“reset button”, “generic button” και “browse local files button”. Για την τιµή 
“image” χρησιµοποιείται, όπου υπάρχει, η ιδιότητα “alt” που προσδιορίζει 
εναλλακτικό κείµενο για τη χρησιµοποιούµενη εικόνα, αλλιώς χρησιµοποιείται ο 
τίτλος “image button” 

• checkbox | radio. Με τις δύο αυτές τιµές είναι δυνατόν να δηµιουργηθούν 
πλήκτρα δύο καταστάσεων. Τα πλήκτρα δύο καταστάσεων είτε είναι σε ενεργή 
κατάσταση (είναι σηµειωµένα) είτε όχι. Μετασχηµατίζονται στο αντίστοιχο µη 
οπτικό αντικείµενο του HAWK (HAWK_ToggleButton). Οι προκαθορισµένοι 
τίτλοι που χρησιµοποιούνται κατά τη µη οπτική τους παρουσίαση είναι 
“checkbox button” και “radio button”. Επίσης σε κάθε περίπτωση ανακτάται η 
κατάσταση τους (σηµειωµένα ή όχι), ώστε να αποδοθεί η κατάλληλη τιµή και 
στην αντίστοιχη ιδιότητα του µη οπτικού αντικειµένου και να παρουσιαστεί στο 
χρήστη. 

• hidden. Η τιµή αυτή χρησιµοποιείται σε ειδικές περιπτώσεις για τη δηµιουργία 
ενός «κρυφού» αντικειµένου, δηλαδή αντικειµένου που δεν έχει οπτική 
αναπαράσταση, αλλά χρησιµοποιούνται µόνο τα δεδοµένα του κατά την υποβολή 
µιας φόρµας. Κατά τη δηµιουργία του µη οπτικού εγγράφου αγνοείται. 

 
 

7. Στοιχεία εικόνων  
Στην κατηγορία αυτή ανήκει µόνο το στοιχείο <IMG>, το οποίο χρησιµοποιείται για την 
εισαγωγή µιας εικόνας µέσα σε ένα διαδικτυακό έγγραφο. 

 
Στοιχεία εικόνων 

Στοιχείο HTML  Λειτουργία Μετασχηµατισµός σε µη 
οπτικό αντικείµενο 

<IMG> Εισάγει µια εικόνα στο 
διαδικτυακό έγγραφο 

Μετασχηµατίζεται σε 
οπτικό αντικείµενο 

γενικής φύσης. Υπάρχουν 
εξαιρέσεις όµως όταν π.χ 
περικλείεται από στοιχείο 

υπερσυνδέσµων ή 
χρησιµοποιείται από 
κάποιον εικονοχάρτη 

Πίνακας 10 Μετασχηµατισµοί στοιχείων εικόνων 
 
Όπως και το απλό κείµενο έτσι και οι εικόνες µπορούν να εµφανίζονται ως φύλλα στην 
ιεραρχία που δηµιουργείται. Αποτέλεσµα είναι ο µετασχηµατισµός τους να εξαρτάται 
από τα στοιχεία τα οποία το περικλείουν. Στη γενική περίπτωση µετασχηµατίζονται σε 
µη οπτικά αντικείµενα γενικής παρουσίασης. Για την απόδοσή τους χρησιµοποιείται ο 
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τίτλος “image [alternative text]”, όπου alternative text είναι η τιµή της ιδιότητας “alt” της 
εκάστοτε εικόνας. Στην περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί εναλλακτικό κείµενο για την 
εικόνα ανακτάται το όνοµα του αρχείου από όπου έχει προέλθει οπότε και µεταδίδεται 
αντί του εναλλακτικού κειµένου. 

 
8. Στοιχεία διαµόρφωσης κειµένου  
Για τη διαµόρφωση του κειµένου στο πρότυπο της HTML 4.01 έχουν καθοριστεί 
συγκεκριµένα στοιχεία, τα οποία ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία. 

 
Στοιχεία διαµόρφωσης κειµένου 

Στοιχείο HTML  Λειτουργία Μετασχηµατισµός σε µη 
οπτικό αντικείµενο 

<TT>,<I>,<B>, 
<BIG>,<SMALL>, 
<STRONG>,<EM>, 

<KBD> 
 

Αλλάζουν χαρακτηριστικά 
του κειµένου που 

περικλείουν (στυλ γραφής, 
µέγεθος γραµµατοσειράς,) 

Μετασχηµατίζονται σε µη 
οπτικά αντικείµενα 
γενικής παρουσίασης 

Πίνακας 11 Μετασχηµατισµοί στοιχείων διαµόρφωσης κειµένου 
 
Τα στοιχεία αυτά ταξινοµήθηκαν σε ξεχωριστή κατηγορία, παρόλο που το αντίκτυπο της 
χρήσης τους περιορίζεται στην οπτική αναπαράσταση του κειµένου που περικλείουν. Ο 
λόγος είναι ότι πολύ συχνά προσδίδουν και ιδιαίτερη σηµασιολογική αξία στο κείµενο 
που σηµειώνουν. Αξία που πρέπει να γίνεται αντιληπτή και από τους τυφλούς χρήστες. 
Οι τίτλοι που χρησιµοποιούνται κατά τη µη οπτική τους απόδοση είναι “[tag name] text”, 
όπου tag name είναι µια εκτεταµένη ονοµασία για την ετικέτα του κάθε στοιχείου (π.χ 
italic ή bold) ή ίδια ή ετικέτα σε περίπτωση που είναι σαφές το όνοµα της.  

 
 

9. Στοιχεία καθορισµού τµηµάτων κειµένου  
Εδώ ανήκουν στοιχεία που χρησιµοποιούνται για να προσδιορίσουν ξεχωριστά τµήµατα 
(ενότητες) ενός κειµένου. Σε αυτήν την κατηγορία έχει περιληφθεί και το στοιχείο <LI> 
που προσδιορίζει ένα στοιχείο µιας λίστας. 
 
 

Στοιχεία καθορισµού τµηµάτων κειµένου 

Στοιχείο HTML  Λειτουργία Μετασχηµατισµός σε µη 
οπτικό αντικείµενο 

<DIV>,<P>,<LI> 
Καθορίζουν ξεχωριστά 
τµήµατα κειµένου µέσα 
στο συνολικό έγγραφο 

Μετασχηµατίζονται σε µη 
οπτικά αντικείµενα 
γενικής παρουσίασης 

Πίνακας 12 Μετασχηµατισµοί στοιχείων καθορισµού τµηµάτων κειµένου 
 

Με τα στοιχεία καθορισµού τµηµάτων κειµένου (<P>, <DIV>) δηµιουργούνται 
διαφορετικές ενότητες µέσα στο κείµενο του εγγράφου. Οι ενότητες αυτές 
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διαφοροποιούνται οπτικά µεταξύ τους συνήθως µε την εµφάνιση κενού διαστήµατος 
ανάµεσα τους. Χρησιµοποιούνται εκτενώς για να αποδοθούν και διαφορετικά 
χαρακτηριστικά εµφάνισης του κειµένου που περικλείουν, µε τη χρήση διαφορετικών 
στυλ µορφοποίησης για το καθένα (style sheets).  

 
Οι ενότητες που δηµιουργούνται πολλές φορές έχουν και σηµασιολογικό χαρακτήρα είτε 
γιατί αναφέρονται σε διαφορετικά θέµατα είτε γιατί έχουν διαφορετικό στυλ εµφάνισης. 
Για αυτό το λόγο επιλέχθηκε να µετασχηµατίζονται σε µη οπτικά αντικείµενα γενικής 
παρουσίασης και να παρουσιάζονται στους τυφλούς χρήστες. Έτσι ενηµερώνονται όταν 
ξεκινάει µια καινούργια ενότητα του εγγράφου. Οι τίτλοι που δίνονται στα µη οπτικά 
αντικείµενα που τα αποδίδουν είναι “new section” για το στοιχείο <DIV> και “new 
paragraph” για το στοιχείο <P>. 
 
Οµοίως και το στοιχείο <LI> µετασχηµατίζεται σε αντικείµενο γενικής φύσης, Με αυτόν 
τον τρόπο παρουσιάζεται στους τυφλούς χρήστες πριν από το κείµενο ή το τµήµα του 
εγγράφου, το οποίο περικλείει. Ο τίτλος του αντικειµένου που δηµιουργείται είναι “list 
item # of #”, ο οποίος δείχνει και το ποιο στοιχείο της λίστας είναι επί του συνόλου. 

 
10. Στοιχεία Περιέκτες Φόρµας 
Στοιχεία που χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία φόρµας ή για την οµαδοποίηση 
τµηµάτων της, ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία.  

 
Στοιχεία Περιέκτες Φόρµας 

Στοιχείο HTML  Λειτουργία Μετασχηµατισµός σε µη 
οπτικό αντικείµενο 

<FORM> 

Αποσκοπεί στη 
δηµιουργία φορµών µε 
αλληλεπιδραστικά 
στοιχεία ελέγχου. 

Χρησιµοποιούνται για να 
εισάγονται δεδοµένα και 
να αποστέλλονται στον 

εξυπηρετητή 

Μετασχηµατίζεται σε µη 
οπτικό αντικείµενο 

Περιέκτη 

<FIELDSET> 

Χρησιµοποιείται για τη 
λογική οµαδοποίηση 
στοιχείων ελέγχου µιας 

φόρµας  

Μετασχηµατίζεται σε µη 
οπτικό αντικείµενο 

Περιέκτη 
Πίνακας 13 Μετασχηµατισµοί στοιχείων περιεκτών φόρµας 
 
Οι φόρµες χρησιµοποιούνται ολοένα και περισσότερο στα διαδικτυακά έγγραφα. Η 
συµπλήρωση και υποβολή µιας φόρµας απαιτεί συνήθως την αλληλεπίδραση µε διάφορα 
στοιχεία ελέγχου (συµπλήρωση στοιχείων, εναλλακτικές επιλογές,  ενεργοποίηση 
πλήκτρων κοκ). Ως εκ τούτου µπορεί να θεωρηθεί ως µία υποεργασία της πλοήγησης σε 
ένα έγγραφο.  
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Για να αποδοθεί ανάλογα αυτή η θεώρηση, το στοιχείο <FORM> µετασχηµατίζεται σε 
αντικείµενο Περιέκτη. Όλα τα στοιχεία ελέγχου της φόρµας εµφανίζονται ως άµεσα (ή 
έµµεσα αν µεσολαβούν και άλλα αντικείµενα Περιέκτες) «παιδιά» του Περιέκτη µε τη 
σειρά που βρίσκονται στο αρχικό έγγραφο. ∆ιαχωρίζεται έτσι η εργασία συµπλήρωσης 
και υποβολής της φόρµας στο µη οπτικό έγγραφο, αφού η ιεραρχία που περιλαµβάνει 
δοµείται κάτω από µη οπτικό αντικείµενο Περιέκτη και συνεπώς απαιτεί την πλοήγηση 
του χρήστη στα περιεχόµενά του. Ο προκαθορισµένος τίτλος είναι “form [name]”, όπου 
“name” είναι η τιµή της αντίστοιχης ιδιότητας. 

 
Το στοιχείο <FIELDSET> χρησιµοποιείται για τη λογική οµαδοποίηση των στοιχείων 
µιας φόρµας. Αν επί παραδείγµατι µια φόρµα απαιτεί την εισαγωγή ιδιωτικών στοιχείων 
και προσωπικών προτιµήσεων για ένα θέµα µπορούν να οµαδοποιηθούν µε τη χρήση του 
<FIELDSET>. Οπτικά αυτή η οµαδοποίηση αναπαρίσταται µε την πλαισίωση των 
κατάλληλων στοιχείων ελέγχου και την αντίστοιχη παρουσίαση του τίτλου πλαισίου (το 
περιεχόµενο του στοιχείου <LEGEND>). Για να αποδοθεί και µη οπτικά αυτή η 
τµηµατοποίηση της φόρµας σε ενότητες το εν λόγω στοιχείο µετασχηµατίζεται σε µη 
οπτικό Περιέκτη. Ο τίτλος που χρησιµοποιείται κατά την παρουσίαση του είναι “field set 
[legend | # of #]”, ώστε συµπληρωµατικά µε το όνοµα του στοιχείου να παρουσιάζεται 
και ο τίτλος που έχει δοθεί από το συγγραφέα ή αν δεν υπάρχει o αριθµός από το σύνολο 
των τµηµάτων της φόρµας. 

 
11. Στοιχεία τυποποιηµένων φράσεων  
Τα στοιχεία αυτής της κατηγορίας χρησιµοποιούνται για να σηµειώσουν ότι το κείµενο 
που περικλείουν έχει ειδικό ρόλο ή ειδική µορφή 
 

Στοιχεία τυποποιηµένων φράσεων 

Στοιχείο HTML  Λειτουργία Μετασχηµατισµός σε µη 
οπτικό αντικείµενο 

<DFN>,<CODE>, 
<SAMP>,<VAR> 
<CITΕ>,<ABBR>, 

<ACRONYM>, 
 

Σηµειώνουν τµήµα 
κειµένου µε ειδική 

εµφάνιση και λειτουργία, 
όπως είναι τα ακρωνύµια ή 
βιβλιογραφικές αναφορές. 

Γενικά θεωρούνται 
παρωχηµένα και σπανίως 

χρησιµοποιούνται 

Τα στοιχεία αυτά δε 
µετασχηµατίζονται σε µη 
οπτικά αλλά παρέχουν 

επιπρόσθετες πληροφορίες 
προς εκµετάλλευση για το 
κείµενο που περικλείουν 

Πίνακας 14 Μετασχηµατισµοί στοιχείων τυποποιηµένων φράσεων 
 

Επί παραδείγµατι τα στοιχεία <ACRONYM> και <ABBR> χρησιµοποιούνται για την 
επεξήγηση αρκτικόλεξων. Η ιδιότητα “title” περιέχει το πλήρες όνοµα του αρκτικόλεξου. 
Όταν εµφανίζεται αγνοείται το ίδιο το κείµενο του αρκτικόλεξου και στη θέση του 
αποδίδεται µη οπτικά το πλήρες όνοµα του.  
 
Το στοιχείο <CITE> χρησιµοποιείται για να δείξει ότι το κείµενο που περικλείει 
προσδιορίζει µια  αναφορά σε κάποια ξένη πηγή, µε τη χρήση της τιµής της ιδιότητας 
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“title”, και προσφέρει επιπρόσθετη σηµασιολογική αξία στο κείµενο. Η πληροφορία 
αυτή χρησιµοποιείται κατά τη µη οπτική  παρουσίαση του κειµένου, µε την προσθήκη 
της φράσης “referred to [title]”. 
 
Αντίστοιχες ενέργειες πραγµατοποιούνται και για την εκµετάλλευση της σηµασιολογικής 
πληροφορίας που διαθέτουν τα στοιχεία <DFN> (ορισµός), <CODE> (τµήµα 
προγραµµατιστικού κώδικα) και <SAMP> (αποτέλεσµα εκτέλεσης κώδικα). Να 
σηµειωθεί πάντως εδώ ότι γενικά αυτά τα στοιχεία δε χρησιµοποιούνται συχνά ενώ 
θεωρούνται παρωχηµένα και πιθανώς να αφαιρεθούν σε κάποια νέα έκδοση της γλώσσας 
HTML. 

 
12. Αγνοήσιµα στοιχεία  
Ορισµένα στοιχεία που περιλαµβάνονται στις προδιαγραφές της HTML 4.01 
χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για διαµόρφωση οπτικών χαρακτηριστικών του 
εγγράφου ή έχουν ειδικό ρόλο, ο οποίος καθιστά τη µη οπτική τους µετατροπή περιττή.  

 
 

Αγνοήσιµα στοιχεία 

Στοιχείο HTML  Λειτουργία 
π.χ  

<!->,<BR>,<HR>,<CENTER>
 <THEAD>,<TFOOT>, 

<PARAM>,  
… 
 

Τα περισσότερα στοιχεία αυτής της 
κατηγορίας έχουν οπτικό αντίκτυπο στην 
εµφάνιση µιας ιστοσελίδας ή ειδικό ρόλο 

και για αυτό αγνοούνται κατά  τη 
δηµιουργία του µη οπτικού εγγράφου 

Πίνακας 15 Αγνοήσιµα στοιχεία 
 

Τα στοιχεία <HR> και <BR> χρησιµοποιούνται για την εµφάνιση οριζόντιας γραµµής ή 
τη ρητή αλλαγή της κατά την οπτική απόδοση µιας ιστοσελίδας. Εφόσον επιλέχθηκε η 
προσέγγιση της ιεραρχικής απόδοσης των στοιχείων του διαδικτυακού εγγράφου τα 
συγκεκριµένα στοιχεία δεν προσφέρουν χρήσιµη πληροφορία για τους χρήστες της µη 
οπτικής διεπαφής. 
 
Ακόµη τα στοιχεία <THEAD> και <TFOOT> χρησιµοποιούνται για εκτύπωση 
επιπρόσθετων πληροφοριών κατά τη διαδικασία εκτύπωσης ενός πίνακα και εποµένως 
αγνοούνται κατά τη µη οπτική απόδοση. Το σύµβολο <!-> χρησιµοποιείται για τη 
δηµιουργία ετικέτας σχολίων στον πηγαίο κώδικα ενός εγγράφου. Οτιδήποτε 
περιλαµβάνεται σε αυτό το στοιχείο αγνοείται κατά την οπτική παρουσίαση του 
εγγράφου και εποµένως αγνοείται και κατά τη µη οπτική του απόδοση.  
 
Το στοιχείο <PARAM> χρησιµοποιείται για τον καθορισµό παραµέτρων ενός σύνθετου 
αντικειµένου που προσδιορίζεται από στοιχεία <OBJECT> και τα οποία όπως 
προαναφέρθηκε δεν αποδίδονται µη οπτικά αλλά απλώς ενηµερώνονται οι χρήστες για 
την ύπαρξή τους. Η λογική που οδήγησε τα την κατάταξη των υπόλοιπων αντικειµένων 
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της HTML 4.01 σε αυτήν την κατηγορία είναι όµοια  µε αυτή των παραδειγµάτων που 
δόθηκαν παραπάνω. 

 
13. Περιεχόµενο κείµενο 
Στην κατηγορία αυτή δεν ανήκει κάποιο στοιχείο (ετικέτα) της HTML 4.01, αλλά σε 
αυτήν κατατάσσονται όλα τα τµήµατα του αρχικού εγγράφου, που αποτελούνται µόνο 
από κείµενο. Τα τµήµατα αυτά εµφανίζονται πάντα ως φύλλα στη σχηµατισµένη 
ιεραρχία και ποτέ ως ενδιάµεσοι κόµβοι και αποτελούν το «καθαρό» κείµενο του 
περιεχοµένου. 
 
Τα τµήµατα αυτά µετασχηµατίζονται ως µη οπτικά αντικείµενα γενικής παρουσίασης 
(HAWK_Generic). ∆εν παρέχουν καµία αλληλεπιδραστικότητα -όταν δε σηµειώνονται 
από ειδικά στοιχεία- και συνθέτουν την πληροφορία που περιέχεται στο έγγραφο. Ο 
τίτλος του σχηµατιζόµενου µη οπτικού αντικείµενο είναι το ίδιο το κείµενο. Ο τίτλος 
αυτός είναι που χρησιµοποιείται κατά τη µη οπτική παρουσίαση του αντικειµένου.  

 
Υπάρχει όµως περίπτωση το κείµενο που περικλείεται ανάµεσα σε δύο ετικέτες αρχής 
και τέλους, να είναι αρκετά µεγάλο σε µέγεθος, κάτι που ενδέχεται να δηµιουργεί 
πρόβληµα στη διάρκεια της µη οπτικής αλληλεπίδρασης. Για αυτό το λόγο ελέγχεται 
κάθε φορά το µέγεθος του. Εάν είναι µεγαλύτερο από 256 χαρακτήρες, τιµή που µπορεί 
να ρυθµίσει ο χρήστης, τότε το κείµενο διαχωρίζεται σε κατάλληλα τµήµατα των 256 
χαρακτήρων. Σε περίπτωση βέβαια που η εφαρµογή του ορίου πραγµατοποιείται σε 
τµήµα µιας λέξης, επεκτείνεται ή µειώνεται (ανάλογα µε την περίσταση) για να περιλάβει 
όλη τη λέξη.  

 
 
3.3.4.2 ∆ιαδικασία κατασκευής µη οπτικού εγγράφου 
 
Η γλώσσα HTML 4.01 είναι µια τυπική γλώσσα περιγραφής βασισµένη σε ετικέτες. 
Όπως κάθε γλώσσα αυτής της µορφής, έτσι και η HTML βασίζεται στην ύπαρξη ενός 
συνόλου ετικετών για τη σηµείωση τµηµάτων ενός εγγράφου και χρησιµοποιεί µια 
τυποποιηµένη δοµή αναπαράστασης του. Για να θεωρείται έγκυρο ένα έγγραφο σύµφωνα 
µε τις προδιαγραφές της γλώσσας ο συγγραφέας θα πρέπει αφενός να τηρήσει τη δοµή 
που έχει τυποποιηθεί και αφετέρου να χρησιµοποιήσει τις προτυποποιηµένες ετικέτες για 
την απόδοση σηµασίας ή τη διαµόρφωση του κειµένου που περιέχεται σε αυτό.  
 
Το περιεχόµενο κάθε ιστοσελίδας θα πρέπει να εσωκλείεται ανάµεσα σε µια ετικέτα 
<HTML> (και την αντίστοιχη της για το κλείσιµο). Στη συνέχεια η δοµή της αποτελείται 
από δύο µέρη. Το πρώτο αναφέρεται ως τµήµα επικεφαλίδας και εσωκλείεται από την 
ετικέτα <HEAD>. Το τµήµα της επικεφαλίδας είναι προαιρετικό και περιέχει συνήθως 
επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε το έγγραφο όπως είναι ο τίτλος του, η 
χρησιµοποιούµενη κωδικοποίηση, λέξεις κλειδιά για τις µηχανές αναζήτησης κ.α και δε 
θεωρούνται τµήµα του περιεχοµένου.  
 
Το κύριο τµήµα του εγγράφου περικλείεται ανάµεσα στις ετικέτες <BODY>. Το τµήµα 
αυτό λειτουργεί, στην περίπτωση της οπτικής απόδοσης του περιεχοµένου, σαν καµβάς, 
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όπου εµφανίζονται διαµορφωµένα ανάλογα µε τις χρησιµοποιούµενες ετικέτες όλα τα 
υπόλοιπα αντικείµενα, εικόνες και κείµενο που συνθέτουν το περιεχόµενο της 
ιστοσελίδας. Εναλλακτικά όµως στην περίπτωση που το έγγραφο περιέχει πλαίσια, τότε 
το κύριο τµήµα περικλείεται στις ετικέτες FRAMESET, όπου εµφανίζονται, µε χρήση 
των ετικετών FRAME, αναφορές σε πηγές άλλων ιστοσελίδων. Αποτέλεσµα είναι,  µε τη 
χρήση πλαισίων, να σχηµατίζεται ένα διαδικτυακό έγγραφο από επί µέρους άλλα. 
 
Το µη οπτικό έγγραφο αποτελείται από αντικείµενα που εισάγονται σε ένα σύνθετο 
Περιέκτη κειµένου και αντικειµένων. Ο σύνθετος αυτός Περιέκτης αντιστοιχεί σε ένα 
διαδικτυακό έγγραφο και τα περιεχόµενα του αντιστοιχούν στις ετικέτες και το κείµενο 
που εµφανίζονται σε αυτό. Μέσα στο σύνθετο Περιέκτη εµφανίζονται τα περιεχόµενα 
του κυρίως τµήµατος του εγγράφου, ενώ από τις επιπρόσθετες πληροφορίες που 
βρίσκονται στο προαιρετικό τµήµα της επικεφαλίδας, µεταδίδονται σε κατάλληλες 
χρονικές στιγµές, αυτές που έχουν νόηµα για τους χρήστες, όπως π.χ είναι ο τίτλος του 
εγγράφου ή ορισµένες χρήσιµες µετα-πληροφορίες.  
 
Η αυτοµατοποιηµένη διαδικασία κατασκευής του µη οπτικού εγγράφου ξεκινάει από το 
στοιχείο <BODY>. Βέβαια το αρχικό έγγραφο µπορεί να µην περιέχει, ένα τέτοιο 
αντικείµενο λόγω της ύπαρξης πλαισίων, αλλά το ενδιάµεσο δέντρο που έχει 
δηµιουργηθεί από την προεπεξεργασία του πηγαίου κώδικα εξασφαλίζει ότι πάντα θα 
υπάρχει το στοιχείο <BODY>, ενώ αν υπάρχουν πλαίσια αυτά εµφανίζονται ως άµεσα 
παιδιά του.   

 
Στη συνέχεια η διαδικασία διαφοροποιείται από την ύπαρξη ή όχι πλαισίων. Εάν δεν 
υπάρχουν πλαίσια στο αρχικό έγγραφο, διασχίζεται το ενδιάµεσο δέντρο από τη θέση του 
στοιχείου <BODY> και κάτω, πραγµατοποιούνται οι κατάλληλοι µετασχηµατισµοί των 
στοιχείων σε µη οπτικά και εισάγονται στο σύνθετο Περιέκτη. Το τελικό αποτέλεσµα 
είναι η δηµιουργία µιας νέας ιεραρχίας µη οπτικών αντικειµένων. Η νέα αυτή ιεραρχία 
αποτελείται από τα αντικείµενα που έχουν εισαχθεί στο σύνθετο Περιέκτη και τις 
συσχετίσεις αυτών. Η ιεραρχία συνήθως δεν είναι ενός επιπέδου, γιατί στην περίπτωση 
επίσκεψης στοιχείου που µετασχηµατίζεται σε αντικείµενο Περιέκτη, τα αντικείµενα που 
βρίσκονται ως κόµβοι κάτω από αυτό, εισάγονται ως «παιδιά» του. Η διαδικασία αυτή 
είναι αναδροµική και ανάλογα µε τη δοµή του εγγράφου, µπορεί να οδηγήσει σε ιεραρχία 
πολλών επιπέδων.  
 
Στην Εικόνα 26 φαίνεται ένα παράδειγµα της διαδικασίας για τη µέθοδο κατασκευής του 
µη οπτικού εγγράφου. Στο πάνω τµήµα της εικόνας εµφανίζεται ο πηγαίος κώδικας ενός 
διαδικτυακού εγγράφου ενώ στο κάτω τµήµα εµφανίζεται η ιεραρχία του µη οπτικού 
εγγράφου, που προκύπτει από την επεξεργασία του αρχικού. Ειδικότερα µπορεί κάποιος 
να παρατηρήσει πως δοµείται ιεραρχικά το µη οπτικό έγγραφο κατά την κατασκευή του, 
αποτέλεσµα των µετασχηµατισµών των αρχικών στοιχείων, όπως αυτοί παρουσιάστηκαν 
στην προηγούµενη ενότητα.  
 
Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν αντικείµενα Περιέκτες, τότε όλα τα µη οπτικά 
αντικείµενα εισάγονται στην πρώτη «νοητή» γραµµή του σύνθετου αντικειµένου 
Περιέκτη δηµιουργώντας µια αλληλουχία αντικειµένων χωρίς ιεραρχική δοµή. Για την 
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ακρίβεια ο σύνθετος Περιέκτης που φιλοξενεί τα περιεχόµενα του εγγράφου, διαθέτει 
πάντα µία µόνο «νοητή» γραµµή, ώστε να είναι εύκολη η µετακίνηση των χρηστών από 
το ένα αντικείµενο στο άλλο. Τα αντικείµενα που προστίθονται κάτω από αντικείµενα 
Περιέκτες δεν είναι άµεσα προσβάσιµα από το σύνθετο Περιέκτη, αλλά απαιτείται η 
διαδικασία της ιεραρχικής πλοήγησης σε αυτά µέσω των αντικειµένων που τα περιέχουν.  
 
Όπως περιγράφηκε η διαδικασία κατασκευής του µη οπτικού εγγράφου, ουσιαστικά αυτό 
που επιτυγχάνει είναι τη µερική γραµµικοποίηση της αρχικής ιεραρχικής αναπαράστασης 
του εγγράφου. Όπου σηµασιολογικά απαιτείται διατηρείται η αρχική ιεραρχική µορφή 
του (π.χ πίνακες), ενώ σε άλλές περιπτώσεις τα µη οπτικά αντίστοιχα των στοιχείων της 
HTML τοποθετούνται σειριακά πριν από το κείµενο που σηµειώνουν (π.χ επικεφαλίδες) 
ή αναµειγνύονται µε αυτό (π.χ υπερσύνδεσµοι). Με αυτόν τον τρόπο παρουσιάζονται 
πριν από ή µαζί µε το «καθαρό» κείµενο του περιεχοµένου και οι χρήστες σχηµατίζουν 
πληρέστερη άποψη για το έγγραφο. 
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• G Μη οπτικό Αντικείµενο Παρουσίασης 
• GC Μη οπτικό αντικείµενο Περιέκτης 
• B Μη οπτικό Πλήκτρο Ενεργοποίησης 

Εικόνα 26 Παράδειγµα µετατροπής διαδικτυακού εγγράφου σε µη οπτικό 

 
                                                                                                                             …..
 
 
 
                                                                ….. 

GGG GC

GC GC

G 

Ιδεατός 
κέρσορας 

G

G B

<HTML> 
<HEAD> 
…informative elements 
</HEAD> 
<BODY> 

<H1> 
  text for heading one 
 </H1> 
 <TABLE> 
  <TR> 
   <TD> 
    cell data 
   </TD> 
  </TR> 
  <TR> 
   …. 
  </TR> 
   .  </TABLE> 
   . <A href=”www.w3c.org”>to w3c</A> 
 <P> 
  generic text 
  [<html content>] 
 </P> 
 
</BODY> 

http://www.w3c.org/
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Στην περίπτωση που υπάρχουν πλαίσια, τότε αυτά αντιµετωπίζονται ως ξεχωριστά 
διαδικτυακά έγγραφα. Για λόγους συνέπειας και επειδή για τη µη οπτική απόδοση των 
εγγράφων, επιλέχθηκε το σύνθετο αντικείµενο Περιέκτης κειµένου και αντικειµένων, το 
ίδιο πραγµατοποιείται και στην περίπτωση των πλαισίων. Ειδικότερα για κάθε πλαίσιο 
εµφάνισης εγγράφου δηµιουργείται και ένας σύνθετος Περιέκτης, ο οποίος περιέχει τα 
στοιχεία που εµφανίζονται µέσα σε αυτό. Οι ίδιοι οι σύνθετοι Περιέκτες εισάγονται στον 
κεντρικό Περιέκτη, που αντιστοιχεί σε ολόκληρη την ιστοσελίδα. Μια οπτικοποιηµένη 
αναπαράσταση του µη οπτικού εγγράφου, στην περίπτωση που το έγγραφο έχει πλαίσια, 
εµφανίζεται στην Εικόνα 27. 
 
Πολλές φορές και τα ίδια τα έγγραφα των πλαισίων περιέχουν εκ νέου πλαίσια. Και πάλι 
όµως πραγµατοποιείται γραµµικοποίηση της εµφάνισης των πλαισίων, τα οποία 
ανεξαρτήτως εάν βρίσκονται στο αρχικό έγγραφο ή σε ένα «υποέγγραφο» τοποθετούνται 
σειριακά στην πρώτη «νοητή» γραµµή του κεντρικού Περιέκτη. Εποµένως η ύπαρξη 
πλαισίων οδηγεί στη δηµιουργία δύο αρχικών επιπέδων πλοήγησης, που αποτελούνται 
από τον κεντρικό σύνθετο Περιέκτη του εγγράφου και από τους σύνθετους Περιέκτες 
που αντιστοιχούν στα έγγραφα των πλαισίων.  
 
Στη συνέχεια ο κάθε σύνθετος Περιέκτης «φιλοξενεί», ως µη οπτικά αντικείµενα, τα 
περιεχόµενα του κάθε υποεγγράφου µε την ίδια διαδικασία που αυτή πραγµατοποιείται 
όταν δεν υπάρχουν πλαίσια. Μεταβαίνοντας µε το νοητό κέρσορα στους σύνθετους 
Περιέκτες των πλαισίων και επιλέγοντας να αλληλεπιδράσει µε αυτούς µπορεί να 
µεταβεί και να πλοηγηθεί στα περιεχόµενά τους. Οι τυφλοί χρήστες λοιπόν 
αντιλαµβάνονται πάντα, ότι το έγγραφο αποτελείται από επί µέρους υποέγγραφα, κάτι 
που ορισµένες φορές κατά την οπτική παρουσίασή δε γίνεται αντιληπτό. 
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<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>MY FIRST FRAME PAGE</TITLE> 
</HEAD> 
<FRAMESET> 

<FRAME SRC="left_test_page.html" NAME="left frame"> 
<FRAME SRC="right_frame_page.html" NAME="right frame">  

</FRAMESET> 
 
</HTML> 
Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών 

 
 
 
 
                          
 
   
 
 

 
 
 left frame page                                 right frame page 
 
 

 

 

 

 

 

όνα 27 Παράδειγµα µετατροπής διαδικτυακού εγγράφου σε µη οπτικό µε την ύπαρξη πλαισίων (frames) 

                    
 
 

 

 
 
 
 
 

Ιδεατός  
Κέρσορας 
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3.3.5 Αλληλεπίδραση µε τη µη οπτική διεπαφή 
 
Αφού παρουσιάστηκε και αναλύθηκε η διαδικασία κατασκευής του µη οπτικού εγγράφου 
και ολοκληρώθηκε έτσι η περιγραφή της µη οπτικής διεπαφής, θα περιγραφεί η 
αλληλεπίδραση των χρηστών µε αυτή, παρουσιάζοντας την κατά τη διάρκεια της 
χρονικής της εξέλιξης. Σε κάθε περίπτωση αναλύονται οι µορφές ανάδρασης που 
λαµβάνουν οι χρήστες και οι διαθέσιµες λειτουργίες. Για τις ανάγκες της περιγραφής θα 
θεωρηθεί ότι η χρησιµοποιούµενη συσκευή εισόδου είναι το πληκτρολόγιο ενώ τα 
µηνύµατα µεταδίδονται ακουστικά. Η απτική µετάδοση είναι παρόµοια όσον αφορά το 
περιεχόµενο των µηνυµάτων που µεταδίδονται. Παρουσιάζει όµως διαφορές στο χρόνο 
εκτέλεσης ενώ κάποια µηνύµατα µε ενηµερωτικό περιεχόµενο, που εξαρτώνται από το 
χρονικό διάστηµα επεξεργασίας από τους χρήστες (το ψηλάφισµα του µηνύµατος)  
παραλείπονται.. Η χρήση άλλων συσκευών και τεχνικών εισόδου σχολιάζετε σε επόµενη 
ενότητα. 
 
Η µη οπτική αλληλεπίδραση πραγµατοποιείται ως εξής. Πάντα, κατά την εκκίνηση του 
συστήµατος, τη µη οπτική εστίαση λαµβάνει ο µοναδικός ανώτατου επιπέδου Περιέκτης 
(η ρίζα της ιεραρχίας) της µη οπτικής διεπαφής. Κατά τη διάρκεια εκκίνησης και µέχρι 
να ανακτηθεί πλήρως το έγγραφο, οι χρήστες λαµβάνουν ανάδραση για τη διαδικασία 
ανάκτησης µε την παρουσίαση κατάλληλων µηνυµάτων.  
 
Ειδικότερα παρουσιάζονται µηνύµατα που αφορούν την πρόοδο της διαδικασίας 
ανάκτησης, όπως π.χ ότι βρέθηκε το ζητούµενο έγγραφο (“document found”), το 
ποσοστό του εγγράφου που έχει ληφθεί ( “#% of document downloaded”) ενώ µόλις 
ολοκληρωθεί η λήψη του ενηµερώνεται µε το µήνυµα “document’s download complete”) 
και τον τίτλο του εγγράφου (document’s title is [title]). Εάν η χρησιµοποιούµενη 
συσκευή εξόδου είναι µια οθόνη Braille, τότε µεταδίδεται µόνο το τελευταίο µήνυµα.  
 
Καθ’όλη τη διάρκεια αυτή είναι διαθέσιµη στο χρήστη η λειτουργία ακύρωσης της 
λήψης του εγγράφου µε άµεση ανάθεση στο πλήκτρο F2. Η λειτουργία αυτή στην οπτική 
διεπαφή εµφανίζεται ως γραφικό πλήκτρο στη βασική εργαλειοθήκη, κάτι που όµως δεν 
µπορεί να πραγµατοποιηθεί και στη µη οπτική διεπαφή. Ο λόγος είναι ότι πρόκειται για 
λειτουργία εξαρτώµενη από το χρόνο, ο οποίος πολλές φορές είναι περιορισµένος (όταν 
υπάρχει καλή σύνδεση και η λήψη της σελίδας είναι γρήγορη). Από την άλλη επειδή 
γενικότερα η διαδικασία πλοήγησης στα µη οπτικά στοιχεία της διεπαφής είναι 
χρονοβόρα, για να µπορούν οι χρήστες να έχουν την κατάλληλη στιγµή διαθέσιµη αυτή 
τη λειτουργία, υλοποιήθηκε µε άµεση ανάθεση σε κάποιο ελεγκτήριο της συσκευής 
εισόδου.  
 
Στη συνέχεια ο χρήστης, µε τις προκαθορισµένες µεθόδους πλοήγησης στα στοιχεία ενός 
Περιέκτη µπορεί να επισκεφτεί και να αλληλεπιδράσει µε τα µη οπτικά αντικείµενα που 
βρίσκονται στη βασική εργαλειοθήκη του. Οι διαθέσιµες λειτουργίες για καθένα από 
αυτά αναλύθηκαν στην ενότητα περιγραφής του στατικού τµήµατος της µη οπτικής 
διεπαφής. 
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Επισκεπτόµενος και µεταβαίνοντας στο τελευταίο αντικείµενο του κεντρικού Περιέκτη η 
εστίαση µεταφέρεται στο σύνθετο Περιέκτη (“main page”), που αντιστοιχεί στο µη 
οπτικό έγγραφο. Με τη µετάβαση του σε αυτό, ενηµερώνεται αν και πόσα πλαίσια έχει 
το έγγραφο.  
 
Η πλοήγηση στα περιεχόµενα του µη οπτικού εγγράφου γίνεται µε τα πλήκτρα 
µετακίνησης αριστερά και δεξιά  του κέρσορα. Όπως µετακινείται ο κέρσορας 
µεταδίδεται στο χρήστη ο τίτλος του κάθε αντικειµένου από το οποίο περνάει. Η 
µετακίνηση γίνεται κατά ένα αντικείµενο. Κάθε στιγµή ο συνδυασµός των πλήκτρων 
Ctrl-Enter µεταφέρει τη µη οπτική εστίαση στο αντικείµενο πάνω από το οποίο βρίσκεται 
ο ιδεατός κέρσορας.  
 
Εάν το αντικείµενο διαθέτει αλληλεπιδραστικές ιδιότητες (πλήκτρο ενεργοποίησης, 
πλαίσιο εισαγωγής κειµένου κτλ) τότε πριν από την παρουσίαση του τίτλου του, 
ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος (ηχητικό εικονίδιο). Με αυτή τη µέθοδο 
προειδοποιείται επιπρόσθετα ο χρήστης σχετικά µε τον ειδικό ρόλο του αντικειµένου.  
 
Η µετάβαση της µη οπτικής εστίασης σε περιεχόµενο αντικείµενο έχει ως αποτέλεσµα 
την ενεργοποίηση των µεθόδων που έχουν συνδεθεί µε το γεγονός της λήψης της µη 
οπτικής εστίασης. Η λειτουργικότητα αυτών των µεθόδων διαφέρει για κάθε τύπου 
αντικείµενο. Κοινό χαρακτηριστικό τους όµως είναι, ότι µέσω αυτών γίνεται προσπάθεια 
ώστε να µεταδίδονται στους χρήστες όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
µε το εκάστοτε αντικείµενο.  

• Σε περίπτωση που πρόκειται για µη οπτικό πλήκτρο ενεργοποίησης που 
αντιστοιχεί σε υπερσύνδεσµο (<Α>,<ΑREA>) τότε κατά τη λήψη της µη οπτικής 
εστίασης παρουσιάζεται στους χρήστες ο προορισµός του υπερσύνδεσµου µε τη 
µορφή URL. Έτσι οι χρήστες προϊδεάζονται για το έγγραφο στο οποίο θα 
µεταβούν εάν ενεργοποιήσουν το πλήκτρο. H ενεργοποίηση γίνεται µε το 
πλήκτρο “Enter”. 

• Εάν το αντικείµενο που µεταφέρεται η µη οπτική εστίαση αντιστοιχεί σε στοιχείο 
φόρµας (<FORM>) τότε ανακοινώνεται στο χρήστη το όνοµα της φόρµας (είτε 
από την τιµή της ιδιότητας “name” είτε από την τιµή της ιδιότητας “title”). Είναι 
στην αρµοδιότητα του δηµιουργού του εγγράφου να χρησιµοποιήσει κατάλληλα 
αυτές τις ιδιότητες για να δώσει επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε τη φόρµα. 
Επιπλέον ανακοινώνεται και ο αριθµός των στοιχείων ελέγχου που περιέχει η 
φόρµα ως άµεσα αντικείµενα. 

• Αν το αντικείµενο αντιστοιχεί σε µη οπτικό πλαίσιο εισαγωγής κειµένου ( 
<TEXTAREA>,<INPUT TYPE=”TEXT”), τότε κατά τη λήψη της µη οπτικής 
εστίασης παρουσιάζεται στους χρήστες α) το κείµενο που ήδη περιέχει β) εάν 
πρόκειται για πλαίσιο µόνο ανάγνωσης και γ) η ετικέτα (στοιχείο <LABEL>) του 
πλαισίου στην περίπτωση που υπάρχει. Ο ιδεατός κέρσορας τοποθετείται στην 
αρχή του κειµένου  

• Αν πρόκειται για µη οπτικό αντίστοιχο στοιχείου λίστας (<OL>,<UL>) τότε 
παρουσιάζεται ο αριθµός των στοιχείων που περιέχει η λίστα.  

• Για τα αντικείµενα που αντιστοιχούν σε στοιχεία περιέκτες δεδοµένων Πινάκων 
(<TABLE>, <TR) κατά τη µεταφορά της µη οπτικής εστίασης οι ανάλογες 
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µέθοδοι χειρισµού δεδοµένων πραγµατοποιούν τα εξής. Για κάθε στοιχείο 
<TABLE> ανακοινώνεται, εφόσον έχει οριστεί από το δηµιουργό του εγγράφου, 
η τιµή της ιδιότητας “summary”. Επιπρόσθετα παρουσιάζεται ο συνολικός 
αριθµός γραµµών. Αντίστοιχα για κάθε στοιχείο <TR> παρουσιάζεται ο αριθµός 
των κελιών που περιέχει. Έτσι οι χρήστες λαµβάνουν δυναµικά πληροφορίες για 
το συνολικό µέγεθος του πίνακα.  

 
Παράλληλα σε κάθε στιγµή µε άµεσες αναθέσεις σε στοιχεία ελέγχου της συσκευής 
εισόδου είναι διαθέσιµες λειτουργίες που δεν εξαρτώνται από το αντικείµενο, στο οποίο 
βρίσκεται η µη οπτική εστίαση. Για παράδειγµα µε το πλήκτρο F3 ενεργοποιείται ο µη 
οπτικός διάλογος αναζήτησης κειµένου µέσα στο διαδικτυακό έγγραφο, ενώ επιπρόσθετα 
πλήκτρα χρησιµοποιούνται για την ενεργοποίηση των βοηθητικών λειτουργιών.  
 
 
3.3.5.1 Βοηθητικές λειτουργίες 
 
Για την περαιτέρω διευκόλυνση των χρηστών της µη οπτικής διεπαφής παρέχονται 
κάποιες επιπρόσθετες λειτουργίες, οι οποίες δεν είναι διαθέσιµες στο αντίστοιχο τµήµα 
της γραφικής διεπαφής. Οι λειτουργίες αυτές σχετίζονται µε α) εναλλακτικούς τρόπους 
πλοήγησης στα µη οπτικά αντικείµενα, β) την παροχή επιπρόσθετων πληροφοριών 
σχετικά µε τα επισκεφθέντα στοιχεία µε τη µορφή ενεργής βοήθειας και γ) την ανάπτυξη 
βελτιωµένων µηχανισµών της συµπεριφοράς του περιεχοµένου κατά τη διάρκεια της 
αλληλεπίδρασης.  
 
α) Εναλλακτικοί τρόποι πλοήγησης 
Όπως έγινε φανερό από τις προηγούµενες περιγραφές η πλοήγηση των χρηστών στα 
αντικείµενα της µη οπτικής διεπαφής πολλές φορές µπορεί να είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη 
και να περιλαµβάνει διαδοχικές επισκέψεις µε µορφή διάσχισης δέντρου στα διάφορα µη 
οπτικά αντικείµενα. Κάτι τέτοιο δυσκολεύει ιδιαίτερα τη δυνατότητά τους να 
αποκτήσουν µια συνολική άποψη για το έγγραφο ή να εντοπίσουν τµήµατα µε ιδιαίτερο 
προσωπικό ενδιαφέρον.  
 
Σύµφωνα µε έρευνες που έχουν γίνει [49] έχει αποδειχθεί ότι η πλειοψηφία των χρηστών 
του διαδικτύου συνήθως σαρώνουν χωρίς ιδιαίτερη προσοχή το περιεχόµενο ενός 
εγγράφου δίνοντας περισσότερο έµφαση σε συγκεκριµένα σηµεία. Ειδικότερα τα σηµεία 
που τραβούν την προσοχή των χρηστών είναι οι επικεφαλίδες και οι υπερσύνδεσµοι. 
 
Ένας χρήστης µε δυνατότητα όρασης µπορεί να εντοπίσει γρήγορα τα τµήµατα του 
εγγράφου που αντιστοιχούν σε αυτά τα στοιχεία, µιας και συνήθως διαφοροποιούνται 
κάποια χαρακτηριστικά της οπτικής τους απόδοσης (µέγεθος κειµένου, χρώµα κειµένου, 
στυλ εµφάνισης) αλλά παράλληλα διαθέτει και µια διαρκή, όχι εξαρτώµενη από το χρόνο 
συνολική εικόνα του εγγράφου. Κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν για τους χρήστες µε 
αναπηρίες όρασης.  
 
Για τη διευκόλυνση τους στον εντοπισµό αυτών των στοιχείων και την άµεση πλοήγηση 
τους σε αυτά, παρέχονται εναλλακτικοί τρόποι πλοήγησης µέσα στο έγγραφο. Μάλιστα 
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οι µέθοδοι ενεργοποίησης τους δεν είναι δεσµευµένοι σε ένα µόνο µη οπτικό αντικείµενο 
αλλά είναι καθολικά διαθέσιµοι ανεξάρτητα από το αντικείµενο που έχει τη µη οπτική 
εστίαση. Έτσι οι χρήστες µε το συνδυασµό των πλήκτρων Ctrl-1 µεταβαίνουν από 
οποιοδήποτε στοιχείο βρίσκονται τη δεδοµένη στιγµή στο πρώτο αντικείµενο που 
αντιστοιχεί σε στοιχείο επικεφαλίδας. Η συνεχής επανάληψη της ίδιας ενέργειας έχει ως 
αποτέλεσµα την πλοήγησή τους µόνο στα αντικείµενα επικεφαλίδας του εγγράφου. 
Αντίστοιχα µε τη χρήση του συνδυασµού Ctrl-2 πραγµατοποιείται ανάλογη ενέργεια για 
τα αντικείµενα που αντιστοιχούν σε στοιχεία υπερσυνδέσµων ενώ µε το συνδυασµό Ctrl-
3 η µετάβαση γίνεται σε οποιοδήποτε αλληλεπιδραστικό στοιχείο του εγγράφου 
(πλήκτρο, πλαίσιο εισαγωγής κειµένου, υπερσύνδεσµος κτλ).  
 
Επιπλέον όµως αυτής της δυνατότητας οι χρήστες της µη οπτικής διεπαφής µπορούν να 
επιλέξουν εναλλακτικούς τρόπους απόδοσης του µη οπτικού περιεχοµένου. Η ιδέα 
βασίζεται στο µοντέλο Model View Control (MVC). Σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο κατά 
την κατασκευή µιας διεπαφής χρήσης µπορούν να διαφοροποιηθούν τρεις παράµετροι. Η 
πρώτη παράµετρος (Model) αποτελεί το αφηρηµένο µοντέλο λειτουργιών, 
αναπαράσταση του οποίου αποτελεί η υλοποίηση της διεπαφής. Η δεύτερη παράµετρος 
(View) είναι η όψη της διεπαφής, όπως την αντιλαµβάνονται οι χρήστες της. Τέλος η 
τρίτη παράµετρος (Controller) συµπεριλαµβάνει όλες τις µεθόδους υλοποίησης των 
παρεχόµενων λειτουργιών. Το µοντέλο έχει υιοθετηθεί και χρησιµοποιείται ευρέως γιατί 
ανεξαρτητοποιεί την παρουσίαση µιας διεπαφής από τις λειτουργίες που παρέχει και τις 
µεθόδους ενεργοποίησης τους. Συχνή άµεση εφαρµογή αυτού του µοντέλου είναι η 
παροχή εναλλακτικών θεάσεων για την παρουσίαση των ίδιων δεδοµένων (εγγράφων) 
µιας εφαρµογής. 
 
Στη συγκεκριµένη περίπτωση για το κάθε έγγραφο παρέχονται τρεις εναλλακτικές 
θεάσεις. Η πρώτη είναι η κανονική (Normal View) και σύµφωνα µε αυτήν το µη οπτικό 
έγγραφο δηµιουργείται όπως περιγράφτηκε στην προηγούµενη ενότητα. Είναι ο 
προκαθορισµένος από το σύστηµα τρόπος θέασης του µη οπτικού εγγράφου.  
 
Η δεύτερη θέαση αποτελείται µόνο από τα µη οπτικά αντικείµενα που αντιστοιχούν σε 
στοιχεία υπερσυνδέσµων (Link only View). Για την κατασκευή του µη οπτικού 
εγγράφου συµπεριλαµβάνονται µόνο οι κόµβοι του ενδιάµεσου δέντρου, που 
αντιστοιχούν στα στοιχεία υπερσυνδέσµων. Οι µετασχηµατισµοί πραγµατοποιούνται 
όπως και στην κανονική θέαση αλλά περιορίζονται στα συγκεκριµένα στοιχεία. 
Αποτέλεσµα είναι η το µη οπτικό έγγραφο που τελικώς κατασκευάζεται να αποτελείται 
µόνο από µη οπτικά πλήκτρα ενεργοποίησης µε τίτλους το κείµενο που τα συνοδεύει.  
 
Στην τρίτη εναλλακτική θέαση  (Text only View) περιλαµβάνονται µόνο τα στοιχεία 
φύλλα του ενδιάµεσου δέντρου που αποτελούν το κείµενο του εγγράφου. Το τελικό 
αποτέλεσµα είναι να δηµιουργείται ένα µη οπτικό έγγραφο µε στοιχεία  που αντιστοιχούν 
µόνο στο κείµενο της ιστοσελίδας. Αυτή η θέαση συνίσταται όταν ο επιθυµητός στόχος 
είναι η γρήγορη ανάγνωση µόνο του κειµένου ενός εγγράφου. 
 
Οι βοηθητικές λειτουργίες που παρουσιάστηκαν παραπάνω εκ πρώτης όψεως φαίνονται 
όµοιες, µιας και το κοινό τους χαρακτηριστικό είναι το φιλτράρισµα του αρχικού 
εγγράφου µε σκοπό τη γρηγορότερη και αποδοτικότερη πλοήγηση των ατόµων µε 
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αναπηρίες όρασης, σε µη οπτικά αντικείµενα µε ειδική σηµασία. Στη µεν πρώτη 
περίπτωση όµως το φιλτράρισµα γίνεται κατά τη διάρκεια της πλοήγησης µέσα στο 
έγγραφο χωρίς να αλλαχθεί η δοµή του ενώ κατά την επιλογή µιας εναλλακτικής θέασης 
αλλάζει η δοµή του δηµιουργούµενου εγγράφου  
 
Επιπλέον αντίθετα µε τους εναλλακτικούς τρόπους πλοήγησης οι διαφορετικές θεάσεις 
δεν είναι άµεσα διαθέσιµες στους χρήστες µέσω κάποιου συνδυασµού πλήκτρων. Η 
επιλογή της επιθυµητής θέασης πραγµατοποιείται από το διάλογο ρυθµίσεων της µη 
οπτικής διεπαφής και παραµένει και κατά τη µετάβαση σε άλλα έγγραφα ή κατά την 
επανεκκίνηση του συστήµατος, αφού αποθηκεύεται στο προφίλ µε τις προτιµήσεις του 
χρήστη.  
 
Μία άλλη βοηθητική λειτουργία που αφορά την πλοήγηση εντός του εγγράφου είναι η 
δυνατότητα σηµείωσης εσωτερικών τµηµάτων του ως ιδιαίτερου ενδιαφέροντος (internal 
bookmarks). Με τη λειτουργία αυτή οι χρήστες µπορούν να σηµειώσουν συγκεκριµένα 
µη οπτικά αντικείµενα, όταν η εστίαση είναι σε αυτά, ώστε να τα εντοπίζουν εύκολα στη 
συνέχεια.  
 
Η ενεργοποίηση της λειτουργίας απαιτεί τη χρήση τριών πλήκτρων. Για τη σηµείωση 
ενός αντικειµένου χρησιµοποιείται το πλήκτρο F5. Για τη διαγραφή του από τα 
σηµειωµένα αντικείµενα χρησιµοποιείται το πλήκτρο F6. Για την πλοήγηση ανάµεσα στα 
σηµειωµένα αντικείµενα χρησιµοποιείται το πλήκτρο F7. Η πλοήγηση γίνεται κάθε φορά 
στο αµέσως επόµενο, από το αντικείµενο που βρίσκεται τη δεδοµένη στιγµή ο χρήστης, 
σηµειωµένο αντικείµενο. Εάν η πλοήγηση φτάσει στο τέλος του εγγράφου και δεν 
υπάρχει κάποιο άλλο σηµειωµένο αντικείµενο ακούγεται το κατάλληλο µήνυµα και 
συνεχίζεται η διαδικασία από την αρχή του εγγράφου. Οι λειτουργίες αυτές είναι 
καθολικά διαθέσιµες και η ενεργοποίησή τους δεν εξαρτάται από το αντικείµενο που έχει 
τη µη οπτική εστίαση.  
 
Η αποθήκευση των εσωτερικών σηµειωµένων τµηµάτων είναι προσωρινή και διαρκεί 
όσο ο χρήστης πλοηγείται σε ένα έγγραφο. Οι λόγοι για τους οποίους δεν κρατούνται τα 
σηµειωµένα αντικείµενα µόνιµα, ώστε να είναι διαθέσιµα στους χρήστες και κατά τη 
διάρκεια µιας νέας τους επίσκεψης στο ίδιο έγγραφο είναι δύο. Πρώτον γιατί στο 
µεσοδιάστηµα είναι δυνατόν να αλλάξει η δοµή ή το περιεχόµενο µιας ιστοσελίδας λόγω 
της χρήσης τεχνολογιών για παραγωγή δυναµικών ιστοσελίδων, αλλά και δεύτερον διότι 
και οι ίδιοι οι χρήστες  πιθανώς να µην ενδιαφέρονται για τα ίδια αντικείµενα σε κάποια 
νέα επίσκεψη τους σε ένα έγγραφο. 
 
Επιπρόσθετες διευκολύνσεις παρέχονται στους χρήστες και για την πλοήγηση τους στα 
εσωτερικά δεδοµένα ενός πίνακα. Όπως παρουσιάστηκαν οι µετασχηµατισµοί και 
περιγράφηκε η διαδικασία µη οπτικής αναπαράστασης ενός πίνακα η βασική µέθοδος 
πλοήγησης στα στοιχεία του είναι µε την ανά γραµµή σάρωση των στοιχείων που 
αντιστοιχούν στα περιεχόµενα των κελιών του. Η χρήση του αντικειµένου Περιέκτη για 
την αντιστοίχιση ολόκληρου του πίνακα και της κάθε γραµµής του, διευκολύνει επίσης 
τη µετάβαση στην πρώτη και τελευταία γραµµή από οποιαδήποτε γραµµή (µε τη χρήση 
των προκαθορισµένων για αυτό το λόγο χειριστών του αντικειµένου Περιέκτη που 
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αντιστοιχεί στο στοιχείο του πίνακα). Οµοίως και για τη µετάβαση στο πρώτο και στο 
τελευταίο κελί κάθε γραµµής. 
 
Παράλληλα όµως µε τη χρήση του συνδυασµού πλήκτρων Ctrl-Up Arrow είναι δυνατή η 
µετάβαση στο επάνω, σε σχέση µε το τρέχον, κελί. Αντίστοιχα µε το συνδυασµό Ctrl-
Down Arrow γίνεται η µετάβαση στο κάτω κελί. Έτσι οι χρήστες µπορούν να σαρώσουν 
τα στοιχεία του πίνακα και ανά γραµµή αλλά και ανά στήλη. 
 
β)Παροχή επιπρόσθετων πληροφοριών  
Κάποιες πληροφορίες σχετικά µε τα µη οπτικά αντικείµενα του εγγράφου δεν παρέχονται  
στους χρήστες κατά την επίσκεψη τους σε αυτά αλλά είναι διαθέσιµες µέσω του 
µηχανισµού παροχής ενεργής βοήθειας µε βάση τα συµφραζόµενα (context sensitive 
help). Οι πληροφορίες αυτές σχετίζονται µε επεξηγήσεις ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 
ορισµένων στοιχείων και µε την παροχή πληροφοριών που βοηθούν στον 
προσανατολισµό των χρηστών µέσα στο µη οπτικό έγγραφο. 
 
Η λειτουργία του µηχανισµού βοήθειας µε βάση τα συµφραζόµενα είναι η ακόλουθη. Για 
κάθε µη οπτικό αντικείµενο αποθηκεύεται στην ιδιότητα “task” ένα περιγραφικό κείµενο 
που επεξηγεί µε περισσότερες λεπτοµέρειες το ρόλο του. Σε ορισµένα αντικείµενα το 
κείµενο αυτό είναι προκαθορισµένο ενώ σε άλλες περιπτώσεις κατασκευάζεται δυναµικά 
µε βάση πληροφορίες που εξάγονται από τις τιµές των ιδιοτήτων των αντίστοιχων 
στοιχείων του αρχικού εγγράφου. Επιπλέον αποθηκεύονται πληροφορίες που σχετίζονται 
µε τη σχετική θέση του αντικειµένου µέσα στο έγγραφο. Η σχετική θέση εξαρτάται από 
τον τύπο του αρχικού στοιχείου, το µετασχηµατισµό που έχει υποστεί και την 
τοποθέτηση του στη µη οπτική ιεραρχία.  
 
Στη γενική περίπτωση οι πληροφορίες που παρέχονται αφορούν τις επιλογές πλοήγησης 
από το αντικείµενο στο οποίο βρίσκεται ο χρήστης προς κάποιο άλλο. Έτσι 
υπενθυµίζονται στο χρήστη οι µέθοδοι ενεργοποίησης τους, οι οποίοι εξαρτώνται από 
τον τύπο του τρέχοντος αντικειµένου ενώ παράλληλα ενηµερώνεται αναλυτικότερα για 
τη λειτουργικότητα του αντικειµένου (µέσω του κειµένου της ιδιότητας “task”). 
 
Σε ειδικές περιπτώσεις παρουσιάζονται και κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ορισµένων 
στοιχείων. Επί παραδείγµατι στην περίπτωση των µη οπτικών πλήκτρων που 
αντιστοιχούν σε στοιχεία υπερσυνδέσµων οι χρήστες µέσω της ενεργής βοήθειας 
ενηµερώνονται για το αν έχουν ξανά επισκεφτεί ή όχι τον προορισµό του 
υπερσύνδεσµου, για τη γλώσσα του έγγραφου προορισµού (µέσω της τιµής της ιδιότητας 
“hreflang”) αλλά και τη συσχέτιση του µε το τρέχον έγγραφο (µέσω της τιµής της 
ιδιότητα “rel”). 
 
Ειδική µεταχείριση έχουν και τα στοιχεία κελιών πίνακα (<TD>). Εκτός από τις 
προκαθορισµένες πληροφορίες, µέσω του µηχανισµού ενεργής βοήθειας οι χρήστες 
µπορούν να ενηµερωθούν άµεσα για τη στήλη που ανήκει ένα κελί. Για το σκοπό αυτό 
χρησιµοποιούνται οι ιδιότητες “headers” ή “scope” εάν βέβαια έχουν οριστεί. Σε 
αντίθετη περίπτωση απλώς επαναλαµβάνεται ο αριθµός της στήλης. Η επιλογή της 
παρουσίασης της στήλης που ανήκει ένα κελί µόνο µέσω της ενεργής βοήθειας έγινε για 
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να αποφευχθεί η συνεχής επανάληψη του ίδιου κειµένου σε κάθε επίσκεψη κελιού. Έτσι 
η παρουσίαση γίνεται µόνο κατόπιν ρητής επιλογής των χρηστών. 
 
Τέλος για τα αντικείµενα Περιέκτες που αντιστοιχούν σε στοιχεία φόρµας οι χρήστες 
µπορούν να ενηµερωθούν για τη χρησιµοποιούµενη µέθοδο αποστολής των δεδοµένων 
(ιδιότητα “method”) αλλά και για τον προορισµό τους (ιδιότητα “action”). 
 
Η ενεργοποίηση του µηχανισµού βοήθειας βάση των συµφραζόµενων γίνεται µε τη 
χρήση του συνδυασµού πλήκτρων Ctrl-h. Σε περίπτωση που η µη οπτική εστίαση 
βρίσκεται στο σύνθετο Περιέκτη του µη οπτικού εγγράφου, ως ενεργό αντικείµενο 
λαµβάνεται εκείνο πάνω από το οποίο βρίσκεται ο ιδεατός κέρσορας. 
 
γ) βελτιωµένοι µηχανισµοί ελέγχου συµπεριφοράς του περιεχοµένου  
Όπως περιγράφηκε και στην ενότητα ανάλυσης των απαιτήσεων, είναι απαραίτητη η 
ύπαρξη κατάλληλων µηχανισµών ελέγχου της συµπεριφοράς του περιεχοµένου, εκ 
µέρους του διαδικτυακού πλοηγού. Γενικά η συµπεριφορά µιας διεπαφής αναφέρεται στα 
αποτελέσµατα που προκαλούνται από την εκτέλεση µιας παρεχόµενης λειτουργίας.  
 
Στην προκειµένη περίπτωση η συµπεριφορά του περιεχοµένου έχει να κάνει µε τα 
αποτελέσµατα που µπορούν να προκληθούν από την αλληλεπίδραση των χρηστών µε το 
περιεχόµενο της ιστοσελίδας και οφείλονται στον πηγαίο κώδικα του περιεχοµένου. 
Ειδικότερα ένα χαρακτηριστικό που µειώνει αισθητά την προσβασιµότητα στο 
περιεχόµενο είναι το άνοιγµα νέων παραθύρων και η µεταφορά της οπτικής εστίασης σε 
αυτά. Η ενεργοποίηση νέων παραθύρων εµφάνισης περιεχοµένου πραγµατοποιείται είτε 
µε τη χρήση κώδικα γλώσσας script στο περιβάλλον του διαδικτυακού πλοηγού (client 
side script) είτε µε τη χρήση της ιδιότητας “target” ενός υπερσύνδεσµου.  
 
Η δηµιουργία και εµφάνιση νέων παραθύρων µπορεί να είναι εντυπωσιακή και χρήσιµη 
σε ορισµένες περιπτώσεις για τους βλέποντες χρήστες µειώνει όµως σοβαρά την 
προσβασιµότητα των τυφλών χρηστών στο περιεχόµενο. Για την αποφυγή αυτού του 
φαινοµένου στον πλοηγό ONyX παρέχεται ένας µηχανισµός αποτροπής του. Έτσι ακόµη 
και αν, εσφαλµένα ή σκόπιµα, ο δηµιουργός ενός εγγράφου επιχειρεί για την απόδοση 
τµήµατος του περιεχοµένου, να δηµιουργήσει καινούργια παράθυρα κάτι τέτοιο δεν 
επιτρέπεται αλλά αντίθετα το περιεχόµενο του νέου παραθύρου εµφανίζεται στο κυρίως 
πλαίσιο εµφάνισης του διαδικτυακού πλοηγού.  
 
Εποµένως µιας και το µη οπτικό έγγραφο είναι άµεσα εξαρτώµενο από το έγγραφο που 
εµφανίζεται στο αντίστοιχο πλαίσιο της οπτικής διεπαφής αποτρέπεται η δηµιουργία 
νέων πλαισίων εµφάνισης και ο αποπροσανατολισµός των τυφλών χρηστών. Να 
σηµειωθεί ότι όλη η διαδικασία που περιγράφηκε γίνεται αδιάφανα προς τους τελικούς 
χρήστες, οι οποίοι δεν αντιλαµβάνονται τη λειτουργία του παραπάνω µηχανισµού. 
 
Κάτι αντίστοιχο πραγµατοποιείται και στην περίπτωση που η µετάβαση σε ένα έγγραφο 
οδηγεί σε λάθος, είτε γιατί δεν υπάρχει το ζητούµενο έγγραφο είτε εξαιτίας 
δυσλειτουργίας του δικτύου.  Η ανάδραση που λαµβάνει τότε ένας χρήστης µε 
δυνατότητα όρασης είναι άµεση καθότι στο οπτικό πλαίσιο εµφάνισής της παρουσιάζεται 
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µια προκαθορισµένη σελίδα µε πληροφορίες σχετικά µε το λάθος που δηµιουργήθηκε. Η 
σελίδα αυτή είναι µορφοποιηµένη σύµφωνα µε το πρότυπο της HTML οπότε και η 
µετατροπή της σε µη οπτικό έγγραφο δεν παρουσιάζει δυσκολίες. 
 
Παρόλα αυτά έχει αναπτυχθεί ένας µηχανισµός ώστε να αποφεύγεται όλη αυτή 
διαδικασία σε περίπτωση που έχει συµβεί κάποιο λάθος. Ειδικότερα ακυρώνεται η 
µετάβαση στο ζητούµενο έγγραφο και οι χρήστες λαµβάνουν ανάδραση από το σύστηµα 
µέσω ανάλογου ηχητικού µηνύµατος. Στο µήνυµα εξηγείται η αιτία της ακύρωσης της 
µετάβασης και η µη οπτική εστίαση επαναφέρεται στο αντικείµενο που βρισκόταν πριν 
την εµφάνιση του λάθους. 
 
Εκτός τούτων στην περίπτωση που ένας σύνδεσµος οδηγεί όχι σε νέο έγγραφο αλλά σε 
διαφορετικό τµήµα του ίδιου εγγράφου, τότε αποφεύγεται η εκ νέου ανάκτησή του και 
αντίθετα αναζητείται το τµήµα που είναι προορισµός και τίθεται η µη οπτική εστίαση σε 
αυτό. Για την επίτευξη του παραπάνω µηχανισµού διατηρείται µια δοµή όλων των 
ονοµατισµένων (µέσω των ιδιοτήτων “id” ή “name”) στοιχείων του εγγράφου. Πριν την 
ενεργοποίηση ενός συνδέσµου εξετάζεται το URI προορισµού από την τιµή της ιδιότητας 
“href”, αναζητώντας τον ειδικό χαρακτήρα #. Σε περίπτωση που βρεθεί ανακτάται το 
όνοµα του εσωτερικού τµήµατος προορισµού που ακολουθεί, αναζητείται στη δοµή και 
µεταφέρεται η µη οπτική εστίαση στο αντικείµενο που αντιστοιχεί στο ονοµατισµένο 
αυτό στοιχείο.  
 
Πολλές φορές οι υπερσύνδεσµοι οδηγούν σε έγγραφα που δεν ακολουθούν τις 
προδιαγραφές της HTML. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν προορισµοί προς αρχεία της 
σουίτας γραφείου της Microsoft (doc, xls, ppt), αρχεία σε µορφή pdf, αρχεία ήχου ή 
βίντεο (wma, mp3, wmv κ.α), εκτελέσιµα ή συµπιεσµένα αρχεία ( exe, zip). Η 
συµπεριφορά της οπτικής διεπαφής σε αυτές τις περιπτώσεις εξαρτάται από το είδος του 
αρχείου και τον προκαθορισµένο τρόπο αντιµετώπισης του από το Webbrowser control, 
το οποίο χρησιµοποιείται για την εµφάνιση των διαδικτυακών εγγράφων.  
 
Πιο συγκεκριµένα λόγω συµβατότητας µεταξύ των εφαρµογών της Microsoft και µε τη 
χρήση της τεχνολογίας Automation [51] είναι εφικτός ο χειρισµός και η εµφάνιση 
αρχείων της σουίτας γραφείου µέσα στο πλαίσιο εµφάνισης του Webbrowser control. Το 
ίδιο ισχύει και για τα αρχεία µε κατάληξη pdf. Αντίθετα για τα αρχεία ήχου ή βίντεο η 
προκαθορισµένη συµπεριφορά είναι η παρουσίαση ενός διαλόγου επιλογής είτε για 
αποµακρυσµένη εκτέλεση του αρχείου είτε για την τοπική αποθήκευση του. Παρόµοια 
είναι και η αντιµετώπιση των εκτελέσιµων ή συµπιεσµένων αρχείων.  
 
Αποτέλεσµα αυτών είναι το πλαίσιο εµφάνισης των σελίδων να χρησιµοποιείται και για 
παρουσιάσεις άλλου τύπου εγγράφων ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις όταν κάτι τέτοιο δεν 
µπορεί να πραγµατοποιηθεί, να παρέχεται η εναλλακτική λύση της τοπικής αποθήκευσης 
του αρχείου προορισµού. Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες της οπτικής διεπαφής 
λαµβάνουν ανάδραση και µπορούν να επιλέξουν πως θα ενεργήσουν στη συνέχεια. 
 
Επειδή στόχος του συστήµατος ήταν µέσω της µη οπτικής διεπαφής να παρέχονται οι 
ίδιες ή παρόµοιες λειτουργίες και για τους βλέποντες αλλά και για τους χρήστες µε 
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αναπηρίες όρασης έχει αναπτυχθεί ένας µηχανισµός χειρισµού εγγράφων που δεν 
ακολουθούν το πρότυπο της HTML 4.01. Ειδικότερα τα αρχεία προορισµού έχουν 
κατηγοριοποιηθεί ανάλογα µε τη συµβατότητα τους µε το Webbrowser control. Στην 
περίπτωση που µπορεί να τα χειριστεί ( doc, xls, pdf κτλ) τότε η ανάκτηση τους γίνεται 
κανονικά. Η κατασκευή όµως του µη οπτικού εγγράφου που βασίζεται στη δηµιουργία 
ενός ενδιάµεσου δέντρου βασισµένου στο DOM και αντιστοιχεί στα περιεχόµενα µιας 
ιστοσελίδας δεν πραγµατοποιείται. Αντίθετα στους χρήστες ανακοινώνεται το είδος του 
τρέχοντος εγγράφου, το όνοµα του αρχείου και ο τίτλος του, εάν έχει καθοριστεί. Η 
επιλογή αυτή έγινε διότι η πραγµατοποίηση εξολοκλήρου µιας παρόµοιας λειτουργίας 
και για άλλου είδους έγγραφα ξεφεύγει από τους σκοπούς αυτής της εργασίας και 
αποτελεί αντικείµενο µελλοντικής έρευνας. 
 
Για τους υπόλοιπους τύπους αρχείων προορισµού επειδή η επεξεργασία τους απαιτεί την 
ενεργοποίηση ξένων προς το σύστηµα του πολυκαναλικού πλοηγού εφαρµογών η 
διαδικασία ανάκτησης τους δεν πραγµατοποιείται. Αντίθετα ελέγχεται η κατάληξη του 
αρχείου προορισµού κάθε συνδέσµου και σε περίπτωση που δεν µπορεί να το χειριστεί 
το Webbrowser control, ανακοινώνεται στο χρήστη ότι ο προορισµός αυτού του 
συνδέσµου απαιτεί τη χρήση εξωτερικών προς το σύστηµα εφαρµογών και δεν 
ενεργοποιείται η διαδικασία ανάκτησης του. 
 
 
3.3.5.2 Αλληλεπίδραση µε άλλες συσκευές εισόδου 
 
Η χρήση της βιβλιοθήκης HAWK, που εγγενώς υποστηρίζει και την ενσωµάτωση 
πολλαπλών συσκευών εισόδου στην ίδια µη οπτική διεπαφή, διευκολύνει και την 
υιοθέτηση αυτών για την αλληλεπίδραση µε τη µη οπτική διεπαφή του πολυκαναλικού 
πλοηγού ONyX. Οι συσκευές εισόδου που υποστηρίζονται, πέραν του πληκτρολογίου 
είναι :  το µικρόφωνο (µε τη χρήση φωνητικών εντολών), ο µοχλός χειρισµού (joystick) 
και η ταµπλέτα αφής προκαθορισµένων περιοχών.  
 
Όλα τα αντικείµενα της προγραµµατιστικής βιβλιοθήκης HAWK υποστηρίζουν ένα 
σύνολο από εντολές, για τις οποίες και διαθέτουν προκαθορισµένες συναρτήσεις 
χειρισµού τους. Ορισµένες από αυτές όπως οι εντολές πλοήγησης στην ιεραρχία της 
διεπαφής, (εντολές µετάβασης στο πατρικό αντικείµενο, στο επόµενο, προηγούµενο κτλ) 
είναι κοινές για όλα τα αντικείµενα. Επιπλέον όµως για κάθε αντικείµενο υπάρχουν 
ξεχωριστές προκαθορισµένες εντολές, που εξαρτώνται από τα αλληλεπιδραστικά 
χαρακτηριστικά του αντικειµένου. Τέτοιες εντολές είναι για παράδειγµα αυτές που 
αντιστοιχούν στην ενεργοποίηση ενός µη οπτικού κουµπιού, οι εντολές πλοήγησης εντός 
ενός σύνθετου αντικειµένου Περιέκτη και εισαγωγής κειµένου κοκ.  
 
Οι βασικές εντολές λοιπόν που «ακούνε» τα αλληλεπιδραστικά αντικείµενα είναι σε 
κάθε περίπτωση περιορισµένες σε αριθµό (<10), πράγµα που καθιστά δυνατή τη χρήση 
συσκευών εισόδου µε περιορισµένα χειριστήρια ελέγχου όπως είναι η ταµπλέτα αφής 
προκαθορισµένων περιοχών και ο µοχλός χειρισµού.  
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Ο αριθµός των προκαθορισµένων περιοχών µιας ταµπλέτας αφής εξαρτάται από τον 
κατασκευαστή της αλλά συνήθως παρέχονται εννιά ίσες σε µέγεθος, διακριτές περιοχές. 
Η πίεση σε κάποια από αυτές αντιστοιχεί στη µετάδοση κάποιου ακατέργαστου4 
γεγονότος προς τη µη οπτική διεπαφή, το οποίο ανάλογα µε την περιοχή πίεσης 
µεταφράζεται σε διαφορετική εντολή. Για παράδειγµα η πίεση στην επάνω αριστερότερη 
περιοχή µεταφράζεται στη µετάβαση στο προηγούµενο αντικείµενο, η πίεση στη µεσαία 
επάνω περιοχή µεταφράζεται στη µετάβαση στο πατρικό αντικείµενο, ενώ η πίεση στην 
επάνω δεξιά περιοχή µεταφράζεται στη µετάβαση στο επόµενο αντικείµενο Η εύχρηστη 
αλληλεπίδραση µε τη χρήση ταµπλέτας αφής προκαθορισµένων περιοχών λοιπόν 
επιτυγχάνεται µε τον καθορισµό συγκεκριµένων περιοχών για ορισµένες από τις κοινές 
εντολές των αλληλεπιδραστικών αντικειµένων (µετάβαση στο πατρικό, επόµενο και 
προηγούµενο αντικείµενο) ενώ η λειτουργία των υπολοίπων περιοχών εξαρτάται σε κάθε 
περίπτωση από το αντικείµενο που έχει τη µη οπτική εστίαση. Παρόµοια είναι και η 
χρήση µε το µοχλό χειρισµού, στον οποίο έχουν ανατεθεί συγκεκριµένες κινήσεις για τις 
παραπάνω κοινές εντολές (κίνηση αριστερά, κίνηση επάνω και κίνηση δεξιά) ενώ οι 
υπόλοιπες κινήσεις και τα πλήκτρα που παρέχονται από τους περισσότερους µοχλούς 
χειρισµού χρησιµοποιούνται για την ενεργοποίηση των επιπρόσθετων εντολών του 
εκάστοτε ενεργού µη οπτικού αντικειµένου.  
 
Αντίστοιχα µε τη χρήση του SAPI 5.01 [37] έχει υλοποιηθεί και η χρήση φωνητικών 
εντολών για την αλληλεπίδραση µε τη µη οπτική διεπαφή. Η αλληλεπίδραση γίνεται µε 
περιορισµένο αριθµό φωνητικών εντολών βασιζόµενη σε µία γραµµατική ελεύθερη από 
συµφραζόµενα (Context Free Grammar CFG) και όχι σε γραµµατική υπαγόρευσης 
(Dictation Grammar). Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι το σύστηµα «ακούει» σε 
συγκεκριµένες φωνητικές εντολές, όπως για παράδειγµα next object, previous object κοκ 
και όχι σε τυχαίες φράσεις. Ακόµη και αν ειπωθεί µία φωνητική εντολή, η οποία 
αναγνωρίζεται από το σύστηµα, η τελική µετάφραση της εξαρτάται από το αντικείµενο 
που έχει τη µη οπτική εστίαση τη δεδοµένη χρονική στιγµή.  
 
Σε κάθε περίπτωση ο προγραµµατιστής είναι σε θέση να προσθέσει συναρτήσεις 
χειρισµού ακατέργαστων γεγονότων που σχετίζονται µε ένα συγκεκριµένο αντικείµενο 
για να υλοποιήσει επιπρόσθετες λειτουργίες. Η προσθήκη όµως τέτοιων συναρτήσεων 
περιορίζεται από τον αριθµό των διαφορετικών χειριστηρίων ελέγχου που παρέχονται 
από τις εναλλακτικές συσκευές εισόδου και για αυτό κάτι τέτοιο δεν έχει υλοποιηθεί στις 
περιπτώσεις χρήσης της ταµπλέτας αφής και του µοχλού χειρισµού. Με τις συσκευές 
αυτές λοιπόν παρέχεται ένα πλαίσιο βασικής αλληλεπίδρασης µε τη µη οπτική διεπαφή. 
Αντίθετα δεν υπάρχει τέτοιος περιορισµός µε τη χρήση φωνητικών εντολών και για αυτό 
όπου απαιτείται έχουν προστεθεί οι κατάλληλοι χειριστές γεγονότων για την εκτέλεση 
αντίστοιχων λειτουργιών που είναι διαθέσιµες και µέσω του πληκτρολογίου. Στο 
Παράρτηµα παρουσιάζονται αναλυτικότερα όλες οι διαθέσιµες λειτουργίες και οι τρόποι 
ενεργοποίησής τους µέσω του πληκτρολογίου και µέσω φωνητικών εντολών. 
 
                                                           

4 Ακατέργαστα γεγονότα ονοµάζονται τα γεγονότα που εξαρτώνται από τη συσκευή εισόδου όπως π.χ το πάτηµα ενός 
πλήκτρου του πληκτρολογίου, η µετακίνηση της συσκευής κατάδειξης. Τα ακατέργαστα γεγονότα υπόκεινται σε 
επεξεργασία ώστε να µεταφραστούν σε εντολές προς τη διεπαφή χρήσης 
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3.4 Συγχρονισµός γραφικής και µη οπτικής διεπαφής 
 
 

3.4.1 Εισαγωγή 
 
Σε ένα πολυκαναλικό σύστηµα το οποίο παρέχει λειτουργίες, µέσω εναλλακτικών 
διεπαφών διαφορετικής φύσης ταυτόχρονα όµως διαθέσιµων στους χρήστες είναι 
απαραίτητο να υπάρχει ένας µηχανισµός που θα εξασφαλίζει τη συνοχή (coherence) 
µεταξύ τους [17], [18], [20]. Η συνοχή έγκειται στη δηµιουργία των κατάλληλων δοµών, 
ώστε τα γεγονότα, δεδοµένα ή λειτουργίες µιας διεπαφής να αντιστοιχίζονται µε κάποιο 
τρόπο στην εναλλακτική της µορφή. Πρόκειται για το δεύτερο σηµαντικό παράγοντα 
µαζί µε τη σχεδίαση που συµβάλει στη δηµιουργία ενός ενιαίου νοητικού µοντέλου από 
πλευράς χρηστών (user mental model) για το σύστηµα.  
 
Το κυριότερο κίνητρο για την ύπαρξη συνοχής στην περίπτωση της γραφικής και της µη 
οπτικής διεπαφής, είναι για να υποστηριχθεί και να προαχθεί η συνεργασία µεταξύ 
τυφλών και µη χρηστών. Όταν βλέποντες και µη χρήστες µπορούν να µιλούν για τα ίδια 
αντικείµενα, τις ίδιες διαθέσιµες λειτουργίες και παρόµοιες µεθόδους ενεργοποίησης 
τους είναι δυνατή και η ολοκλήρωση οµαδικών εργασιών µε συµµετοχή ατόµων και από 
τις δύο οµάδες χρηστών. Επιπλέον οποτεδήποτε απαιτείται η ολοκλήρωση µιας 
διεργασίας αυτή να µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε χρήση οποιασδήποτε από τις 
εναλλακτικές διεπαφές και από οποιοδήποτε ενδιάµεσο στάδιο. 
  
Για την επίτευξη της συνοχής είναι αναγκαίο οι εναλλακτικές διεπαφές να είναι 
συγχρονισµένες, δηλαδή σε κάθε  χρονική στιγµή να αναπαριστούν τα ίδια δεδοµένα, να 
παρέχουν τις ίδιες λειτουργίες και να αποκρίνονται σε παρόµοια γεγονότα, Ο 
συγχρονισµός εναλλακτικών διεπαφών δεν είναι κάτι εύκολο γιατί απαιτεί να ληφθούν 
υπόψη αρκετοί παράγοντες που επηρεάζουν τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να 
επιτευχθεί.  
 
Όταν µιλάµε για συγχρονισµό γραφικής και µη οπτικής διεπαφής ο σχεδιαστής θα πρέπει 
να λάβει υπόψη ορισµένα χαρακτηριστικά που αφορούν τη κυρίως τη φύση της µη 
οπτικής αλληλεπίδρασης. Ειδικότερα :  
 

• Τη χρονική εξάρτηση της παρουσίασης των πληροφοριών 
• Την έλλειψη συνολικής «εικόνας» της διεπαφής. 
• Τις διαφορετικές συσκευές εισόδου και εξόδου  
• Τις διαφορετικές αλληλεπιδραστικές ιδιότητες και γεγονότα των µη οπτικών 

αντικειµένων 
 
Η συνοχή των εναλλακτικών διεπαφών εξαρτάται και από το επίπεδο στο οποίο 
επιτυγχάνεται ο συγχρονισµός τους. Πιο συγκεκριµένα µπορούµε να διακρίνουµε 
τέσσερα επίπεδα συγχρονισµού µε διαφορετική σηµασία και δυνατότητες. 
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Το πρώτο επίπεδο είναι ο συγχρονισµός βασισµένος στα ακατέργαστα γεγονότα που 
λαµβάνουν χώρα στις εναλλακτικές διεπαφές (event based synchronization).  Πρόκειται 
για το χαµηλότερο δυνατό επίπεδο συγχρονισµού και προϋποθέτει ότι τα 
αλληλεπιδραστικά αντικείµενα που συνθέτουν τις εναλλακτικές διεπαφές, υποστηρίζουν 
τα ίδια γεγονότα ή σε αντίθετη περίπτωση τα υποστηριζόµενα γεγονότα µπορούν να 
εξοµοιωθούν χωρίς σηµαντική απώλεια πληροφορίας. Σε αυτό το επίπεδο συγχρονισµού 
κάθε γεγονός που συµβαίνει σε µια διεπαφή αντιστοιχίζεται στο ίδιο ή παρόµοιο γεγονός 
της εναλλακτικής διεπαφής, το οποίο και ενεργοποιείται ταυτόχρονα. Ο συγχρονισµός 
βασισµένος στα γεγονότα χαρακτηρίζεται από αυστηρούς περιορισµούς όσον αφορά την 
επίτευξή του, παρέχει όµως το µέγιστο βαθµό συγχρονισµού µεταξύ των εναλλακτικών 
διεπαφών. Για αυτό το λόγο άλλωστε αποτελεί και το µέσο για την επίτευξη του 
συγχρονισµού στα ανώτερα επίπεδα. 
 
Το δεύτερο επίπεδο συγχρονισµού βασίζεται στις παραγόµενες εντολές (command / 
method based synchronization). Οι εντολές δηµιουργούνται από την επεξεργασία των 
ακατέργαστων γεγονότων και αντιστοιχούν σε επιµέρους λειτουργίες του συστήµατος. 
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν κυρίως τα γεγονότα που παράγονται από τις 
αλληλεπιδραστικές ιδιότητες των αντικειµένων µιας διεπαφής. Επί παραδείγµατι το 
πάτηµα ενός γραφικού κουµπιού ή η επιλογή από µια λίστα. Οι σύγχρονες 
προγραµµατιστικές βιβλιοθήκες για διεπαφές χρήσης παρέχουν µεθόδους ώστε 
προγραµµατιστικά (µε συναρτήσεις) να είναι δυνατός ο χειρισµός αυτών των γεγονότων. 
 
Το τρίτο επίπεδο συγχρονισµού αναφέρεται στις διεργασίες που παρέχονται µέσω της 
διεπαφής (task based synchronization). Σε αυτό το επίπεδο οι διεπαφές συγχρονίζονται 
µετά την ολοκλήρωση µιας διεργασίας του χρήστη ή του συστήµατος. Πολλές φορές δεν 
είναι ευδιάκριτος ο διαχωρισµός ανάµεσα στο δεύτερο και το τρίτο επίπεδο 
συγχρονισµού καθώς συχνά ένα και µόνο γεγονός που συµβαίνει σε µία διεπαφή µπορεί 
να έχει ως αποτέλεσµα την εκτέλεση µιας διεργασίας (π.χ το πάτηµα ενός κουµπιού). 
Όταν όµως για την ολοκλήρωση µιας διεργασίας απαιτούνται πολλά ενδιάµεσα στάδια 
και η αλληλεπίδραση µε διαφορετικά αντικείµενα µιας διεπαφής είναι εµφανέστερη η 
διαφορά στο συγχρονισµό των δύο επιπέδων. Επί παραδείγµατι η διεργασία 
αποθήκευσης ενός εγγράφου στο δίσκο περιλαµβάνει πολλά ενδιάµεσα στάδια 
διαλογικής αλληλεπίδρασης µε τα αντικείµενα µιας διεπαφής, κατά τη διάρκεια των 
οποίων διαφορετικού είδους γεγονότα ενεργοποιούνται. Στην περίπτωση που ο 
συγχρονισµός πραγµατοποιείται στο επίπεδο των διεργασιών τότε κάποια από τα 
γεγονότα (όπως η µετακίνηση της εστίασης µεταξύ των πεδίων ή η επιλογή του φακέλου 
αποθήκευσης) αγνοούνται και οι εναλλακτικές διεπαφές συγχρονίζονται µε την παροχή 
των κατάλληλων µορφών ανάδρασης µετά την ολοκλήρωση της διεργασίας.  
 
Για την επίτευξη συγχρονισµού στο τρίτο επίπεδο είναι απαραίτητα τρία πράγµατα. Το 
πρώτο είναι η ταξινόµηση και το φιλτράρισµα των ενδιάµεσων γεγονότων ώστε να 
λαµβάνονται υπόψη µόνο αυτά που έχουν πρωτεύουσα σηµασία για την ολοκλήρωση 
µιας διεργασίας. Το δεύτερο είναι η ύπαρξη ενός µηχανισµού παρακολούθησης των 
γεγονότων και το τρίτο είναι η διατήρηση κατάστασης για την πρόοδο κάθε διεργασίας. 
Ο συγχρονισµός βασισµένος στις διεργασίες δεν επιβάλλει αυστηρά κριτήρια αλλά έτσι 
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περιορίζεται και ο βαθµός συνοχής που επιτυγχάνει. Υπάρχουν δηλαδή χρονικές στιγµές 
κατά τις οποίες οι εναλλακτικές διεπαφές  δεν είναι απολύτως συγχρονισµένες.  
 
Το τελευταίο επίπεδο συγχρονισµού βασίζεται στα δεδοµένα που παρουσιάζονται από τις 
εναλλακτικές διεπαφές. Σε αυτό το επίπεδο υπάρχουν οι λιγότερες απαιτήσεις ως προς το 
χρόνο επίτευξής αλλά επιβάλλει τη συνέπεια των δεδοµένων που εµφανίζονται στις 
εναλλακτικές διεπαφές. Τα δεδοµένα αυτά µπορεί να είναι είτε δεδοµένα που εισάγουν οι 
χρήστες (π.χ σε ένα πλαίσιο κειµένου) είτε δεδοµένα που εµφανίζει η ίδια η διεπαφή 
(έγγραφα, στοιχεία ελέγχου).  
 
Στο επίπεδο συγχρονισµού βάση των δεδοµένων οι εναλλακτικές διεπαφές δε 
συγχρονίζονται σύµφωνα µε τα γεγονότα ή τις διεργασίες, αλλά µόλις παρατηρηθεί  
κάποια  αλλαγή σε τµήµα των δεδοµένων µιας διεπαφής και ταυτόχρονα συµβεί µια 
προκαθορισµένη προϋπόθεση, που ορίζει την αναγκαιότητα της συνέπειας των 
δεδοµένων. Στο παράδειγµα που προαναφέρθηκε λοιπόν, της εισαγωγής κειµένου σε ένα 
πλαίσιο, στο συγχρονισµό βασισµένο στα δεδοµένα θα πρέπει µετά την έξοδο της 
εστίασης (οπτικής ή µη) από το πλαίσιο, τα δεδοµένα που εισήχθησαν στο πλαίσιο να 
είναι ίδια σε όλες τις εναλλακτικές διεπαφές. 
 
Τα επίπεδα συγχρονισµού πολλές φορές δεν είναι πλήρως ευδιάκριτα µεταξύ τους γιατί 
συµπίπτει ο τρόπος αντιµετώπισής τους. Για αυτό το λόγο συχνά χρησιµοποιούνται 
υβριδικά σχήµατα συγχρονισµού που αναφέρονται στα διαφορετικά επίπεδα.  
 
 

3.4.2 Συγχρονισµός εναλλακτικών διεπαφών του πλοηγού ONyX 
 
Οι εναλλακτικές διεπαφές του πολυκαναλικού πλοηγού ONyX είναι σειριακά διαθέσιµες 
στους χρήστες. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι κάθε χρονική στιγµή µία από τις δύο 
(γραφική ή µη οπτική) είναι ενεργή και µπορεί κάποιος χρήστης να αλληλεπιδράσει µε 
τα στοιχεία της (turn taking behavior). ∆εν υπάρχει περιορισµός στο χρονικό σηµείο της 
εναλλαγής, καθώς αυτή µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε οποιαδήποτε στιγµή της 
αλληλεπίδρασης. Ακριβώς για αυτό το λόγο είναι απαραίτητος ο υψηλός βαθµός συνοχής 
µεταξύ τους. Επιλέχθηκε λοιπόν ένα σχήµα συγχρονισµού χαµηλού επιπέδου, βασισµένο 
κυρίως στις παραγόµενες εντολές προς τα στοιχεία της διεπαφής. Όπου απαιτείται όµως 
ή κρίνεται καταλληλότερο οι εναλλακτικές διεπαφές συγχρονίζονται σε κάποιο άλλο 
επίπεδο. 
  
Όλα τα ενδιάµεσα στάδια (µπορεί και ένα) για την ολοκλήρωση µιας διεργασίας, 
απαιτούν την ενεργοποίηση συγκεκριµένων γεγονότων από τα στοιχεία ελέγχου των 
εναλλακτικών διεπαφών. Παράλληλα όπως φάνηκε και από την περιγραφή των 
εναλλακτικών διεπαφών η παρόµοια σχεδίαση των διαλόγων του συστήµατος και η 
παροχή των ίδιων λειτουργιών µέσω αυτών ευνοεί ιδιαίτερα αυτήν την προσέγγιση.  
 
Ο µηχανισµός συγχρονισµού των δύο διεπαφών είναι αποκεντρικοποιηµένος. Πιο 
συγκεκριµένα η διεπαφή που βρίσκεται σε ενεργή κατάσταση κάθε χρονική στιγµή 
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αναλαµβάνει αυτόµατα το ρόλο του οδηγού, ενώ η άλλη απλώς παρακολουθεί. Σε αυτή 
τη φάση η διεπαφή οδηγός είναι ο αποδέκτης όλων των µηνυµάτων (γεγονότων) που 
προέρχονται είτε από το περιβάλλον εκτέλεσης είτε από ενέργειες του χρήστη. Όταν 
κάποιο γεγονός είναι διαθέσιµο ή µπορεί να εξοµοιωθεί από γεγονός της ανενεργής 
µορφής της διεπαφής, τότε ταυτόχρονα ενεργοποιείται και αυτό. Μιας και σε κάθε 
χρονική στιγµή µόνο µία µορφή της διεπαφής είναι ενεργή δεν απαιτείται η ύπαρξη ενός 
κεντρικού διαχειριστή των µηνυµάτων αλλά προτιµάται η άµεση ενεργοποίηση του 
κατάλληλου γεγονότος.  
 
Επιπρόσθετα στο µοντέλο συγχρονισµού που χρησιµοποιείται στον πολυκαναλικό 
πλοηγό ONyX δεν αντιστοιχίζονται όλα τα γεγονότα που πραγµατοποιούνται στη 
γραφική διεπαφή αλλά µόνο αυτά που έχουν νόηµα και για τα αντικείµενα της µη 
οπτικής διεπαφής. Έτσι γεγονότα που αφορούν π.χ τις µετακινήσεις παραθύρων, την 
κίνηση της συσκευής κατάδειξης ή ενέργειες που επηρεάζουν την οπτική αναπαράσταση 
των αντικειµένων (δυναµική εµφάνιση / απόκρυψη στοιχείων ελέγχου) απλώς 
αγνοούνται.  
 
Ειδικότερα ο αριθµός και το είδος των συγχρονισµένων γεγονότων εξαρτάται από τα 
γεγονότα που υποστηρίζουν τα αλληλεπιδραστικά αντικείµενα της βιβλιοθήκης HAWK. 
Κάθε τύπου µη οπτικό αντικείµενο αντιδρά µέσω των κατάλληλων χειριστών, σε 
γεγονότα που εξαρτώνται από τις αλληλεπιδραστικές του ιδιότητες και τις ενέργειες που 
µπορεί να κάνει σε αυτό ένας χρήστης. Έτσι λαµβάνοντας υπόψη και τους 
µετασχηµατισµούς των αντικειµένων που πραγµατοποιούνται είτε στα στατικά τµήµατα 
των εναλλακτικών διεπαφών είτε στο  δυναµικό προκύπτει η αντιστοίχιση που 
εµφανίζεται στον Πίνακα 16.  
 
 
 
Γεγονός της 
µη οπτικής 
διεπαφής 

Μη οπτικό 
Αντικείµενο 

Γεγονός της 
γραφικής 
διεπαφής 

Περιγραφή 

HAWK_OnEnter Ισχύει για όλα τα µη 
οπτικά αντικείµενα 

OnFocus 
OnInitDialog 

Ενεργοποιείται 
όταν η µη οπτική 
εστίαση 
µεταφέρεται στο 
αντικείµενο 

HAWK_OnLeave Ισχύει για όλα τα µη 
οπτικά αντικείµενα 

OnLeave 
OnFocusChanged 
OnBlur 

Ενεργοποιείται 
όταν φεύγει η µη 
οπτική εστίαση 
από ένα 
αντικείµενο 

HAWK_OnInstan
tiate 

Ισχύει για όλα τα µη 
οπτικά αντικείµενα 

OnCreateWindow 
(για παράθυρα) 
OnInitDialog (για 
διαλόγους) 
OnCreate[Object] 

Ενεργοποιείται 
όταν δηµιουργείται 
ένα µη οπτικό 
αντικείµενο  
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Γεγονός της 
µη οπτικής 
διεπαφής 

Μη οπτικό 
Αντικείµενο 

Γεγονός της 
γραφικής 
διεπαφής 

Περιγραφή 

(για τα υπόλοιπα 
αλληλεπιδραστικά 
αντικείµενα) 

HAWK_OnDestr
oy 

Ισχύει για όλα τα µη 
οπτικά αντικείµενα 

OnDestroy Ενεργοποιείται 
όταν 
καταστρέφεται το 
οπτικό αντικείµενο 

HAWK_Pressed Μη οπτικό κουµπί 
(HAWK_PushButton) 

OnButtonPressed 
(για πλήκτρα της 
γραφικής 
επιφάνειας) 
OnClick (για 
συνδέσµου ή 
πλήκτρα του 
εγγράφου) 

Πραγµατοποιείται 
κατά την 
ενεργοποίηση ενός 
µη οπτικού 
πλήκτρου 
ενεργοποίησης 

HAWK_Selected Μη οπτικό µενού 
επιλογής  
(HAWK_Selector) 

OnSelectItem Ενεργοποιείται 
κατά την επιλογή 
µέσα από ένα µη 
οπτικό µενού 

HAWK_DeSelect
ed 

Μη οπτικό µενού 
επιλογής  
(HAWK_Selector) 

OnDeselectItem Ενεργοποιείται 
κατά την ακύρωση 
επιλογής µέσα από 
ένα µη οπτικό 
µενού 

HAWK_StateCha
nged 

Μη οπτικό κουµπί δύο 
καταστάσεων 
(HAWK_ToggleButton
) 

OnStateChanged Ενεργοποιείται 
όταν αλλάζει 
κατάσταση ένα 
πλήκτρο δύο 
καταστάσεων 

HAWK_Edited Μη οπτικό πεδίο 
εισαγωγής κειµένου 
(HAWK_EditorContai
ner) 

OnEdited Συµβαίνει όταν 
αλλάζουν τα 
περιεχόµενα ενός 
πλαισίου εισαγωγής 
κειµένου 

Πίνακας 16 Αντιστοιχίσεις γεγονότων των στοιχείων των διεπαφών 
 
Εξαίρεση στις αντιστοιχίσεις που εµφανίζονται στον παραπάνω πίνακα πραγµατοποιείται 
για τα µη οπτικά πεδία εισαγωγής κειµένου και τα γραφικά τους ανάλογα αλλά και κατά 
την απόδοση της οπτικής εστίασης. Οι λόγοι της εξαίρεσης των συγκεκριµένων 
γεγονότων είναι τεχνικοί και σχετίζονται µε περιορισµούς που αφορούν τη ρητή απόδοση 
της εστίασης σε γραφικά αντικείµενα (το αντίστροφο πραγµατοποιείται). Ο 
συγχρονισµός των πεδίων κειµένου πραγµατοποιείται στο επίπεδο των δεδοµένων. 
∆ηλαδή στην περίπτωση που αλλάξουν τα περιεχόµενα ενός πεδίου κατά την 
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αποµάκρυνση από αυτό (HAWK_OnLeave / OnFocusChanged | OnBlur) τότε 
ενηµερώνεται και το αντίστοιχο πεδίο της εναλλακτικής διεπαφής.  
 
Παράλληλα όµως µε το συγχρονισµό ανά αντικείµενο υπάρχουν και κάποια καθολικά 
γεγονότα για τα οποία ενηµερώνονται ταυτόχρονα και οι δύο εναλλακτικές µορφές της 
διεπαφής ανεξάρτητα µε το ποια είναι ενεργή. Τα γεγονότα αυτά αφορούν τις 
διαδικασίες ανάκτησης και διαχείρισης των διαδικτυακών εγγράφων. 
 
Πιο συγκεκριµένα επειδή ως ενδιάµεσος µεσολαβητής για τη λήψη των εγγράφων 
χρησιµοποιείται το Webbrowser Control κάποια από τα γεγονότα που αυτό ενεργοποιεί 
καθ’όλη αυτή τη διαδικασία χειρίζονται και από τη γραφική και από τη µη οπτική 
διεπαφή. Τα καθολικά γεγονότα και ο τρόπος διαχείρισής τους από τις δύο µορφές 
διεπαφής εµφανίζονται στον Πίνακα 17. 
 
 
Καθολικό 
γεγονός 

Περιγραφή Χειρισµός 
Γραφικής 
∆ιεπαφής 

Χειρισµός Μη 
Οπτικής 
∆ιεπαφής 

OnProgressChan
ge 

Ενεργοποιείται σε 
τυχαίες χρονικές 
στιγµές κατά τη 

διάρκεια λήψης του 
εγγράφου 

Εµφανίζεται στη 
µπάρα κατάστασης 
το ποσοστό του 

εγγράφου που έχει 
ανακτηθεί 

Παρουσιάζεται 
(ακουστικά) στο 

χρήστη το 
ποσοστό του 
εγγράφου που 
έχει ανακτηθεί 

OnDocumentCo
mplete 

Ενεργοποιείται µε 
την ολοκλήρωση της 
λήψης του εγγράφου 

Παρουσιάζεται το 
έγγραφο στο 

αντίστοιχο πλαίσιο 

Ανακοινώνεται 
στο χρήστη ότι η 

λήψη 
ολοκληρώθηκε 

και 
παρουσιάζεται ο 

τίτλος του 
εγγράφου. Η µη 
οπτική εστίαση 
τοποθετείται στον 

κεντρικό 
Περιέκτη της 
διεπαφής 

OnNavigateError Ενεργοποιείται στην 
περίπτωση λάθους 
κατά τη µετάβαση σε 

ένα έγγραφο 

Παρουσιάζεται στο 
κατάλληλο πλαίσιο 
µια ειδική σελίδα µε 
πληροφορίες για το 

λάθος 

Αναστέλλεται η 
κατασκευή του 

µη οπτικού 
εγγράφου και 
ενηµερώνεται ο 

χρήστης.  
Πίνακας 17 Καθολικά γεγονότα και οι αντιστοιχίσεις τους 
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3.4.3 Συγχρονισµός κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης  
 
Όπως προαναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης µία µόνο από τις 
εναλλακτικές διεπαφές είναι ενεργή. ∆εν υπάρχει όµως περιορισµός στο χρονικό σηµείο 
της εναλλαγής ανάµεσα στο ποια διεπαφή θα είναι ενεργή. Ο συγχρονισµός λοιπόν θα 
πρέπει να γίνεται έτσι ώστε ακόµη και αν η εναλλαγή γίνει σε κάποιο ενδιάµεσο στάδιο 
ολοκλήρωσης µιας διεργασίας αυτή να µπορεί να συνεχιστεί από το σηµείο όπου 
διεκόπη. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται συγκεκριµένα παραδείγµατα συγχρονισµού 
για τα αντικείµενα των εναλλακτικών διεπαφών. 
 
Καταρχήν κάθε ενεργοποίηση οποιουδήποτε από τους επιπρόσθετους διαλόγους της 
γραφικής διεπαφής έχει ως αποτέλεσµα την ενεργοποίηση και του αντίστοιχου διαλόγου 
της µη οπτικής διεπαφής και το αντίστροφο. Έτσι κάθε φορά οι χρήστες του 
πολυκαναλικού πλοηγού βρίσκονται στην ίδια διαλογική κατάσταση ανεξάρτητα από το 
ποια µορφή της διεπαφής χρησιµοποιούν. Η δηµιουργία και εµφάνιση ενός γραφικού 
διαλόγου στα πλαίσια του συγχρονισµού µεταφράζεται από τη µη οπτική διεπαφή µε την 
κατασκευή της αντίστοιχης µη οπτικής ιεραρχίας και τη µεταφορά της µη οπτικής 
εστίασης στο Γενικό Περιέκτη που περιέχει τα αντικείµενα του εκάστοτε διαλόγου. 
 
Για τα υπόλοιπα αντικείµενα η συνοχή των δεδοµένων επιτυγχάνεται µε άµεσες 
ενεργοποιήσεις των γεγονότων που παρουσιάστηκαν στον Πίνακα 16. Όπου απαιτείται 
για την ενεργοποίηση κοινών γεγονότων αποστέλλονται και επιπρόσθετες πληροφορίες 
(π.χ στα αντικείµενα λίστας αποστέλλεται το νούµερο της επιλογής του χρήστη ενώ στα 
πεδία εισαγωγής κειµένου αποστέλλεται το κείµενο).  
 
Η συνοχή ανάµεσα στις δύο εναλλακτικές διεπαφές παρουσιάζεται µέσω κατάλληλων 
µορφών ανάδρασης. Η λαµβανόµενη ανάδραση πραγµατοποιείται µετά την 
ενεργοποίηση ενός γεγονότος. Πιο συγκεκριµένα το αποτέλεσµα της ενεργοποίησης ενός 
κουµπιού σε οποιαδήποτε από τις δύο διεπαφές είναι να πραγµατοποιηθεί η ενέργεια που 
εκτελούν και να γίνει αντιληπτό το αποτέλεσµα τους (π.χ το άνοιγµα ενός διαλόγου ή η 
µετάβαση σε ένα διαδικτυακό έγγραφο).  
 
Αντίστοιχα για τα αντικείµενα λίστας επιλογών η επιλογή των χρηστών γίνεται εµφανής 
και στις δύο διεπαφές («σηµειώνεται» στη γραφική διεπαφή και παρουσιάζεται ανάλογα 
στη µη οπτική). Παρόµοια συµπεριφορά πραγµατοποιείται και για τα κουµπιά δύο 
καταστάσεων, όπου το αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης µε αυτά αποτυπώνεται και στις 
εναλλακτικές διεπαφές, ανεξαρτήτως από πού ενεργοποιήθηκε.  
 
Η τοποθέτηση της οπτικής εστίασης σε ένα αλληλεπιδραστικό αντικείµενο (είτε του 
στατικού είτε του δυναµικού τµήµατος της διεπαφής) έχει ως αποτέλεσµα και τη 
µεταφορά της µη οπτικής εστίασης στο αντίστοιχο αντικείµενο. Η επιλογή αυτή έγινε µε 
τη λογική ότι για την αποδοτικότερη αλληλεπίδραση των τυφλών και την πλοήγηση τους 
στα στοιχεία της διεπαφής θα µπορούν να διευκολύνονται µε τη µεσολάβηση χρηστών 
της γραφικής διεπαφής. Το αντίστροφο όπως προαναφέρθηκε δεν πραγµατοποιείται. 
Παρόλα αυτά όµως η µεταφορά της µη οπτικής εστίασης σε ένα αντικείµενο του µη 
οπτικού εγγράφου γίνεται αντιληπτή από τους βλέποντες χρήστες µε τη σηµείωση του 
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αντίστοιχου στοιχείου εντός της ιστοσελίδας, ώστε να µπορούν να παρακολουθούν σε 
πιο σηµείο βρίσκεται η πλοήγηση ενός τυφλού χρήστη και να τον προσανατολίσουν αν 
χρειαστεί.  
 
 

3.5 Υλοποίηση συστήµατος 
 
Η υλοποίηση του συστήµατος έγινε σε περιβάλλον Visual Studio 6.0 χρησιµοποιώντας 
τη γλώσσα προγραµµατισµού C++. Για την ανάπτυξη της γραφικής διεπαφής 
χρησιµοποιήθηκε η προγραµµατιστική βιβλιοθήκη MFC και κάποιες επεκτάσεις της που 
αφορούν το πρότυπο COM ενώ αντίστοιχα για την ανάπτυξη της µη οπτικής διεπαφής 
χρησιµοποιήθηκε η προγραµµατιστική βιβλιοθήκη HAWK. Η χρήση µιας 
αντικειµενοστρεφούς γλώσσας προγραµµατισµού επιτρέπει την καλύτερη 
µοντελοποίηση και υλοποίηση των λειτουργιών του συστήµατος από ξεχωριστές µονάδες 
(κλάσεις). Πιο συγκεκριµένα τις λειτουργίες του συστήµατος µπορούµε να τις 
κατατάξουµε στις ακόλουθες κατηγορίες. Τις λειτουργίες παραλαβής και επεξεργασίας 
των εγγράφων, τη δηµιουργία του µη οπτικού εγγράφου και τις συµπληρωµατικές 
λειτουργίες υλοποίησης των υπόλοιπων διεργασιών του συστήµατος  
 

3.5.1 Παραλαβή και επεξεργασία διαδικτυακών εγγράφων 
 
Για την ανάκτηση, προβολή και επεξεργασία των διαδικτυακών εγγράφων 
χρησιµοποιείται το WebBrowser Control της Microsoft®. Πρόκειται για ένα έτοιµο 
επαναχρησιµοποιήσιµο ActiveX Control, το οποίο ενσωµατώνει τη βασική 
λειτουργικότητα του Internet Explorer® δίνοντας τη δυνατότητα αυτόµατης προβολής 
ιστοσελίδων αλλά και προχωρηµένης επεξεργασίας των στοιχείων που την αποτελούν, 
όπως ανάκτηση ιδιοτήτων, χειρισµός γεγονότων, ιεραρχική πλοήγηση σε αυτά, 
διαµόρφωση του τρόπου απόδοσης κ.α  
 
Με τη χρήση του WebBrowser  Control αυτοµατοποιείτε η διαδικασία ανάκτησης του 
διαδικτυακού εγγράφου χωρίς να απαιτείται προγραµµατισµός στο επίπεδο του 
πρωτοκόλλου HTTP. Η τεχνολογία ActiveX στηρίζεται στο πρότυπο COM. Σύµφωνα µε 
αυτό ο προγραµµατιστής µπορεί να χρησιµοποιεί τη λειτουργικότητα ενός αντικειµένου, 
χρησιµοποιώντας τις προγραµµατιστικές διεπαφές που το ίδιο το αντικείµενο υλοποιεί 
και εξωτερικεύει. Για την πρόσβαση στο αντικείµενο χρησιµοποιείται µια τυποποιηµένη 
διεπαφή που ορίζει το πρότυπο COM (IUnknown), µέσω της οποίας ο προγραµµατιστής 
µπορεί να ζητήσει πρόσβαση και στις υπόλοιπες διεπαφές που παρέχει το αντικείµενο.  
 
Παράλληλα όµως το WebBrowser Control υποστηρίζει και την τεχνολογία Automation. 
Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι εκτός από τη διεπαφή IUnknown η πρόσβαση στο 
αντικείµενο µπορεί να γίνει και µέσω µιας εναλλακτικής διεπαφής (IDispatch). Η 
συγκεκριµένη διεπαφή είναι αρκετά σηµαντική γιατί δίνει τη δυνατότητα στους 
προγραµµατιστές να χρησιµοποιούν λειτουργικότητα ενός αντικειµένου χωρίς να 
γνωρίζουν την πραγµατική διεπαφή που την υλοποιεί αλλά χρησιµοποιώντας ένα 
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αριθµητικό αναγνωριστικό που προσδιορίζει µονοσήµαντα τη συγκεκριµένη 
λειτουργικότητα.  
 
Το Webbrowser Control πέραν των προγραµµατιστικών διεπαφών που εξωτερικεύει 
«ειδοποιεί» το αντικείµενο το οποίο το περιέχει για γεγονότα που λαµβάνουν χώρα κατά 
τη διάρκεια ανάκτησης και προβολής ενός εγγράφου, αρκεί βέβαια το αντικείµενο που το 
περιέχει να δηλώσει ενδιαφέρον για τα συγκεκριµένα γεγονότα.  
 
Ένα από τα γεγονότα που υποστηρίζει το Webbrowser Control είναι αυτό της τελικής 
λήψης ενός εγγράφου (OnDocumentComplete). Κατά την ενεργοποίηση του 
παραλαµβάνεται ένας δείκτης τύπου IDispatch µε τον οποίο επιτυγχάνεται η πρόσβαση 
στα περιεχόµενα της ιστοσελίδας. Τα ίδια τα περιεχόµενα και η πρόσβαση σε αυτό 
παρέχονται µέσω της προγραµµατιστικής διεπαφής IHTMLDocument2. Η διεπαφή αυτή 
ουσιαστικά είναι και το µέσο για την υλοποίηση των προδιαγραφών του DOM (Core, 
HTML) από πλευράς Webbrowser Control. 
 
Χάρη στην υποστήριξη της τεχνολογίας Automation ο ίδιος δείκτης µπορεί να  
χρησιµοποιηθεί και για την πρόσβαση σε διαφορετικού τύπου έγγραφα (doc,xls,ppt), µε 
χρήση της δυνατότητας κλήσεων συναρτήσεων µε βάση τα αριθµητικά αναγνωριστικά 
τους.  
 
Εκτός από το γεγονός της λήψης ολόκληρου του εγγράφου συναρτήσεις χειρισµού έχουν 
υλοποιηθεί και για τα γεγονότα της προόδου της λήψης (OnProgressChange), της 
δηµιουργίας νέου παραθύρου (OnNewWindow) και για την αναγνώριση λάθους κατά τη 
διάρκεια της πλοήγησης (OnNavigateError). 
 
Επίσης για τις ανάγκες του συγχρονισµού και την παροχή των ίδιων λειτουργιών µέσω 
και των δύο εναλλακτικών διεπαφών έπρεπε να υλοποιηθούν οι κατάλληλες διεπαφές 
ώστε να ελέγχεται η προκαθορισµένη συµπεριφορά του Webbrowser control σε 
συγκεκριµένες ενέργειες των χρηστών. Ειδικότερα έχει υλοποιηθεί η προγραµµατιστική 
διεπαφή IDocHostUIHanlder, που επιτρέπει την προσαρµογή κάποιων από των 
προκαθορισµένων χαρακτηριστικών του WebBrowser Control, όπως η δυνατότητα 
προβολής εικόνων και βίντεο, η προβολή του πηγαίου κώδικα του εγγράφου, το άνοιγµα 
νέων παραθύρων πλοήγησης και οι οικείοι διάλογοι αποθήκευσης και ανάκτησης τοπικά 
αποθηκευµένων εγγράφων. Έτσι όλες αυτές οι λειτουργίες έχουν αντικατασταθεί από 
υλοποιήσεις του συστήµατος του Πλοηγού ONyX και καθίσταται δυνατός ο 
συγχρονισµός µεταξύ των εναλλακτικών διεπαφών. 
 
 

3.5.2 Κατασκευή µη οπτικού εγγράφου 
 
Ένα σηµαντικό τµήµα της υλοποίησης αποτελεί η µετατροπή του διαδικτυακού 
εγγράφου στο αντίστοιχο µη οπτικό. Η διαδικασία αυτή πραγµατοποιείται σε δύο 
ξεχωριστά στάδια και ξεκινάει µε την ενεργοποίηση του µηνύµατος που προσδιορίζει την 
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οριστική λήψη του εγγράφου από το WebBrowser Control. Στην Εικόνα 28 απεικονίζεται 
η συγκεκριµένη διαδικασία. 

            Προσαρµοσµένο DOM 

Εξαγωγέας 
δοµής σελίδας

Παραγωγός 
µη οπτικού 
εγγράφου 

HTML 
σελίδα 

Μη 
οπτική 
HTML 
σελίδα 

Μηχανισµός 
Αντιστοίχισης 

 

Εικόνα 28 ∆ιαδικασία µετατροπής διαδικτυακού εγγράφου σε µη οπτικό  

 
Στο πρώτο στάδιο µέσω των διεπαφών που παρέχει το Webbrowser Control 
κατασκευάζεται ένα ενδιάµεσο δέντρο µε προγραµµατιστικά αντικείµενα, υποσύνολο 
του µοντέλου αντικειµένων DOM  του αρχικού εγγράφου. Το ενδιάµεσο δέντρο και οι 
πληροφορίες που κρατούνται σε αυτό είναι προσαρµοσµένες ώστε να ταιριάζουν στις 
απαιτούµενες πληροφορίες για τη µετέπειτα κατασκευή του µη οπτικού εγγράφου. Η 
επεξεργασία και κατασκευή του προσαρµοσµένου δέντρου µε αντικείµενα της HTML 
πραγµατοποιείται από την κλάση CGlobalDOMContstructor (εξαγωγέας δοµής σελίδας). 
Η κλάση αυτή χρησιµοποιώντας τις προγραµµατιστικές διεπαφές του Webbrowser 
Control που αφορούν τη δοµηµένη επίσκεψη στα στοιχεία του εγγράφου κατασκευάζει 
το ενδιάµεσο δέντρο. Η επίσκεψη στα στοιχεία της σελίδας γίνεται µε έναν αναδροµικό 
αλγόριθµο που προχωράει πρώτα στο βάθος του δέντρου των στοιχείων της σελίδας και 
στη συνέχεια στο πλάτος. 
 
Σε κάθε επίσκεψη δηµιουργείται ένα αντικείµενο στιγµιότυπο της κλάσης 
HTMLDomNode. Στα δεδοµένα αυτής της κλάσης συλλέγονται όλες οι απαραίτητες 
πληροφορίες για το µετασχηµατισµό του κάθε στοιχείου σε αντικείµενο του 
προγραµµατιστικής βιβλιοθήκης HAWK. Πιο συγκεκριµένα περιέχει πληροφορίες 
σχετικά µε την κατηγορία που ανήκει το στοιχείο καθώς και τις τιµές των κατάλληλων 
ιδιοτήτων του. Επιπλέον για κάθε στοιχείο κρατείται και ένας δείκτης της 
προγραµµατιστικής διεπαφής IHTMLElement για τη διασύνδεση του µε το αρχικό 
έγγραφο. Με τη χρήση αυτού του δείκτη επιτρέπεται η σύνδεση γεγονότων που 
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συµβαίνουν στη στο µη οπτικό έγγραφο µε τα αντίστοιχα γεγονότα της γραφικής 
παρουσίασης του. Να σηµειωθεί εδώ και το περιεχόµενο κείµενο του εγγράφου 
αντιπροσωπεύεται προγραµµατιστικά από την κλάση HTMLDomTextNode, που 
κληρονοµείται από την κλάση HTMLDomNode  
 
Για την αντίστροφη σύνδεση ακολουθείται η εξής διαδικασία. Η διεπαφή 
IHTMLElement κάθε στοιχείου της σελίδας εκτός από εισερχόµενες κλήσεις στις 
ρουτίνες που ενθυλακώνει, υποστηρίζει και εξερχόµενες διεπαφές για την ειδοποίηση 
των γεγονότων που υποστηρίζει. Είναι δουλειά του προγραµµατιστή εάν θέλει να 
χειρίζεται προγραµµατιστικά κάποια γεγονότα να υλοποιήσει σε κλάσεις τις 
συγκεκριµένες διεπαφές και στη συνέχεια να συνδέσει στιγµιότυπα των κλάσεων που 
δηµιούργησε µε τα στοιχεία για τα οποία θέλει να χειρίζεται γεγονότα. Οι κλάσεις αυτές 
απορροφούν (event sinks) και µπορούν να χειρίζονται τα γεγονότα που συµβαίνουν στα 
στοιχεία µιας σελίδας.  
 
Στο σύστηµα έχουν υλοποιηθεί τέσσερις τέτοιες κλάσεις που αντιστοιχούν στα στοιχεία 
των συνδέσµων, των πεδίων εισαγωγής κειµένου, των µενού επιλογών και των κουµπιών 
δύο καταστάσεων. Για καθένα από αυτά έχουν υλοποιηθεί χειριστές για διαφορετικού 
είδους γεγονότα (γεγονότα που απαιτούνται για την υλοποίηση του σχήµατος 
συγχρονισµού του συστήµατος). Στον Πίνακα 18 εµφανίζονται οι κλάσεις και τα 
γεγονότα που χειρίζονται και εξηγείται η διαδικασία χειρισµού τους. 
 

Κλάση Γεγονότα Χειρισµός 
AncorElementEventSink OnClick Το συγκεκριµένο γεγονός 

ενεργοποιείται µε την 
επιλογή ενός συνδέσµου. 
Υλοποιήθηκε ο χειρισµός 
του για τον καλύτερο έλεγχο 
κατά τη µετάβαση σε άλλα 
έγγραφα µέσω ενός 
συνδέσµου 

OnFocus Ενεργοποιείται κατά τη λήψη 
της οπτικής εστίασης. Στη 
µέθοδο χειρισµού του 
τοποθετείται αντίστοιχα και 
η µη οπτική εστίαση στο 
ανάλογο µη οπτικό 
αντικείµενο 

InputElementEventSink, 
TextAreaEventSink 

OnChange Ενεργοποιείται εφόσον 
αλλάξουν τα δεδοµένα ενός 
πεδίου και µεταφερθεί η 
οπτική εστίαση. 
Ενηµερώνεται κατάλληλα 
και το αντίστοιχο µη οπτικό 
αντικείµενο 
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Κλάση Γεγονότα Χειρισµός 
OnFocus Ενεργοποιείται κατά τη λήψη 

της οπτικής εστίασης. Στη 
µέθοδο χειρισµού του 
τοποθετείται αντίστοιχα και 
η µη οπτική εστίαση στο 
ανάλογο µη οπτικό 
αντικείµενο 

SelectEventSink 

OnChange Ενεργοποιείται µόλις 
αλλάξει (οριστικά) η 
επιλογή(ες) που περιέχει. 
Ενηµερώνεται κατάλληλα 
και το αντίστοιχο µη οπτικό 
αντικείµενο. 

RadioButtonEventSink OnClick Προσδιορίζει την αλλαγή 
κατάστασης σε ένα στοιχείου 
τύπου radio ή checkbox. 
Ενηµερώνεται και το 
αντίστοιχο µη οπτικό 
αντικείµενο. 

Πίνακας 18 Κλάσεις υλοποίησης  για το χειρισµό γεγονότων των αλληλεπιδραστικών στοιχείων του 
εγγράφου 
  
Η κατηγοριοποίηση των αντικειµένων και η επιλογή των κατάλληλων ιδιοτήτων 
πραγµατοποιείται από µια βοηθητική κλάση που υλοποιεί ένα βασικό µηχανισµό 
ταξινόµησης τους (MappingUtilityClass). Η κλάση αυτή διαβάζει αρχικά όλα τα στοιχεία 
της HTML 4.01 από εξωτερικά αρχεία και τα τοποθετεί σε αντίστοιχες λίστες. Στη 
συνέχεια ανάλογα µε τη λίστα που ανήκει ταξινοµείται και σε συγκεκριµένη κατηγορία 
ενώ για κάθε κατηγορία ανακτώνται οι τιµές από συγκεκριµένες µόνο ιδιότητες.. Η 
επιλογή αυτή έγινε για να µην ενσωµατώνεται µέσα στον κώδικα του συστήµατος η 
λειτουργία της κατηγοριοποίησης, αλλά να καθορίζεται από εξωτερικά αρχεία ώστε το 
σύστηµα να είναι ανοιχτό σε µελλοντικές αλλαγές του προτύπου HTML 4.01 (προσθήκες 
ή αφαιρέσεις στοιχείων ή ιδιοτήτων). 
 
Το δεύτερο στάδιο της κατασκευής του οπτικού εγγράφου περιλαµβάνει την επίσκεψη 
στα αντικείµενα του ενδιάµεσου δέντρου, τον κατάλληλο µετασχηµατισµό των στοιχείων 
του σε µη οπτικά και τη δηµιουργία της µη οπτικής ιεραρχίας. Η κλάση 
DOMToHAWKCreator (παραγωγός µη οπτικού εγγράφου) υλοποιεί την παραπάνω 
λειτουργικότητα. Η επίσκεψη στα αντικείµενα του δέντρου γίνεται µε παρόµοιο 
αναδροµικό αλγόριθµο όπως και στο πρώτο στάδιο, ενώ για την κατασκευή 
στιγµιότυπων των µη οπτικών αντικειµένων χρησιµοποιείται το πρότυπο λογισµικού 
dispatch table, για τις ανάγκες του οποίου, σε έναν πίνακα έχουν καταχωρηθεί δείκτες 
στις κατάλληλες συναρτήσεις κατασκευής για κάθε τύπου αντικείµενο.  
 
Για λόγους καλύτερης οργάνωσης του κώδικα οι αποφάσεις για το µετασχηµατισµό του 
κάθε στοιχείου του ενδιάµεσου δέντρου γίνεται µέσω της κλάσης MappingUtilityClass. 
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Για κάθε µη οπτικό αντικείµενο δίνεται η κατάλληλη τιµή στην ιδιότητα τίτλου του, στο 
ρόλο του και προστίθονται οι ανάλογοι χειριστές γεγονότων. Ορισµένες συναρτήσεις 
χειρισµού είναι κοινές για αντικείµενα της ίδιας κατηγορίας ενώ για την υλοποίηση 
επιπρόσθετων λειτουργιών σε κάποια αντικείµενα προστίθονται όπου απαιτείται και 
επιπλέον µέθοδοι. 
 

3.5.3 Μονάδες υλοποίησης επιπρόσθετων λειτουργιών 
 
Οι επιπρόσθετες λειτουργίες του συστήµατος έχουν υλοποιηθεί από ξεχωριστές κλάσεις 
ώστε να είναι ανεξάρτητες από τη χρησιµοποιούµενη διεπαφή. Κάποιες από αυτές 
παρέχουν λειτουργικότητα και στις δύο εναλλακτικές µορφές τις διεπαφής ενώ ορισµένες 
παρέχουν λειτουργικότητα που χρησιµοποιείται µόνο από τη µη οπτική διεπαφή. 
Ειδικότερα αυτές είναι :  
 

• UserSettingsManager. ∆ιαχειρίζεται πληροφορίες που αφορούν τις ρυθµίσεις των 
χρηστών. Οι ρυθµίσεις αποθηκεύονται ώστε να είναι δυνατή η εφαρµογή τους και 
στις επόµενες χρήσεις του συστήµατος.  

• FavouritesManager. Είναι υπεύθυνη για την αποθήκευση, ανάκτηση και 
επεξεργασία των αγαπηµένων προορισµών ενός χρήστη.  

• HistoryManager. Κρατάει το ιστορικό των επισκέψεων ενός χρήστη και 
χρησιµοποιείται για την εµφάνιση των κατάλληλων πληροφοριών στον 
αντίστοιχο διάλογο. 

• PresentationConfiguration. Η κλάση αυτή διαχειρίζεται τις πληροφορίες που 
αφορούν τον τρόπο παρουσίασης των µη οπτικών αντικειµένων των 
διαδικτυακών εγγράφων.  

• InternalBookMarkManager. Η κλάση αυτή διαχειρίζεται την προσθήκη, αφαίρεση 
και πλοήγηση των εσωτερικών σηµειωµένων αντικειµένων του µη οπτικού 
εγγράφου. 

• ContextSensitiveHelp Υλοποιεί το µηχανισµό παροχής βοήθεια µε βάση τα 
συµφραζόµενα που χρησιµοποιείται στα πλαίσια της αλληλεπίδρασης µε τα 
αντικείµενα του µη οπτικού εγγράφου. 

 

3.5.4 Περιβάλλον εκτέλεσης 
 
Το περιβάλλον εκτέλεσης του συστήµατος αποτελείται από δύο εφαρµογές. Η πρώτη 
είναι η βασική εφαρµογή µέσω της οποίας εµφανίζεται η γραφική διεπαφή του πλοηγού 
ONyX, κατασκευάζεται η µη οπτική διεπαφή και ενσωµατώνονται οι µονάδες και η 
λειτουργικότητα που περιγράφηκαν στην προηγούµενη ενότητα.  
 
Για την ενοποίηση όµως του συστήµατος µε τη βιβλιοθήκη του HAWK απαιτείται και η 
εκτέλεση της εφαρµογής διαχείρισης των συσκευών εισόδου / εξόδου της βιβλιοθήκης. Η 
εφαρµογή αυτή αποτελεί το front end της βιβλιοθήκης του HAWK και χρησιµοποιείται 
για την επιλογή της συσκευής εισόδου, το χειρισµό των ακατέργαστών γεγονότων που 
αυτή παράγει (πάτηµα πλήκτρων, εισαγωγή φωνητικής εντολής, κινήσεις µοχλού) και 
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την απόδοση των µηνυµάτων στη χρησιµοποιούµενη συσκευή εξόδου (σύνθεση φωνής, 
οθόνη Braille).  
 
Η επικοινωνία µεταξύ των εφαρµογών γίνεται µε τη χρήση διαµοιραζόµενης ουράς µέσω 
κοινού αρχείου µνήµης (shared file mapping). Η συγκεκριµένη µέθοδος διαδιεργασιακής 
επικοινωνίας είναι κατάλληλη για το περιβάλλον χρήσης και τις ανάγκες επικοινωνίας 
του συστήµατος µιας και παρέχει υψηλή ταχύτητα απόκρισης και αξιοπιστία κατά τη 
διάρκεια της επικοινωνίας. Μειονεκτεί όµως διότι περιορίζεται σε επικοινωνία µεταξύ 
διεργασιών που βρίσκονται στο ίδιο σύστηµα και δεν επιτρέπει την κατανεµηµένη 
δικτυακή επικοινωνία, κάτι που όµως δεν είναι αναγκαίο στην παρούσα έκδοση του 
συστήµατος. 
 
Ειδικότερα υπάρχουν δύο µονόδροµες ουρές επικοινωνίας, µία εισόδου και µία εξόδου, 
για τις οποίες χρησιµοποιούνται δύο κοινόχρηστα αρχεία µνήµης. Η ταυτόχρονη 
πρόσβαση στα αρχεία ελέγχεται χρησιµοποιώντας τις κατάλληλες τεχνικές συγχρονισµού 
σε κοινόχρηστους πόρους µε τη χρήση καθολικά ονοµασµένων σηµαφόρων. Έτσι 
εξασφαλίζεται η ορθή παράδοση των µηνυµάτων ως προς το χρόνο αποστολής τους, 
αλλά και αποφεύγονται τα αδιέξοδα.  
 
Η πρώτη ουρά χρησιµοποιείται για τη µετάδοση των γεγονότων που συµβαίνουν στο 
front end της βιβλιοθήκης του HAWK, αφού πρώτα αυτά υποστούν την κατάλληλη 
επεξεργασία και µεταφραστούν σε «εντολές», που αναγνωρίζονται από τα µη οπτικά 
αντικείµενα. Η δεύτερη ουρά χρησιµοποιείται για τη µετάδοση των µηνυµάτων που 
παράγονται κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης µε τη µη οπτική διεπαφή µε σκοπό να 
σταλούν στη(ις) συσκευή(ες) εξόδου. 
 
Η χρήση µηχανών µετατροπής κειµένου σε σύνθεση φωνής (text-to-speech engines) 
γίνεται χρησιµοποιώντας την ενδιάµεση προγραµµατιστική διεπαφή Speech Application 
Programming Interface (SAPI 5.1) [34] της Microsoft®. Η χρήση του SAPI 5.1 
ανεξαρτητοποιεί τη µη οπτική διεπαφή από τη χρησιµοποιούµενη µηχανή σύνθεσης 
φωνής αρκεί φυσικά αυτή να είναι συµβατή µε αυτό. Η επιλογή της συγκεκριµένης 
προγραµµατιστικής διεπαφής έγινε γιατί η πλειοψηφία των σηµερινών µηχανών 
σύνθεσης φωνής είναι συµβατές µε το SAPI 5.1, αυξάνοντας έτσι τις διαθέσιµες 
επιλογές. Να σηµειωθεί εδώ ότι µε τη χρήση του SAPI είναι δυνατή η επιλογή της 
επιθυµητής µηχανής σύνθεσης φωνής και σε χρόνο εκτέλεσης, κάτι που βοηθά 
σηµαντικά την επιλογή της καταλληλότερης, σύµφωνα µε κριτήρια όπως η 
χρησιµοποιούµενη γλώσσα, η επιλογή της φωνής και η διαµόρφωση χαρακτηριστικών 
της τεχνητής οµιλίας. Η ίδια προγραµµατιστική διεπαφή χρησιµοποιείται και για την 
υποστήριξη φωνητικών εντολών.  
 
Για την υποστήριξη συσκευών δυναµικής ανανέωσης Braille χρησιµοποιείται ως 
ενδιάµεση µονάδα επικοινωνίας µε αυτές, η ανεξάρτητη προγραµµατιστική διεπαφή 
SAM (Synthesized Application Manager) της εταιρείας Dolphin [35]. Τα πλεονεκτήµατα 
και σε αυτήν την περίπτωση είναι παρόµοια, διότι ο χρήστης του συστήµατος δεν 
περιορίζεται σε κάποια συγκεκριµένη συσκευή Braille, αλλά µπορεί να επιλέξει 
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οποιαδήποτε από αυτές που είναι συµβατές µε το SAM και ικανοποιεί καλύτερα τις 
ανάγκες του.  



Συµπεράσµατα και Μελλοντικές Κατευθύνσεις 127 

Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών 

Κεφάλαιο 4 

 

4 Συµπεράσµατα και Μελλοντικές Κατευθύνσεις 
 

4.1 Συµπεράσµατα 
 
Η παρούσα εργασία είχε ως στόχο τη σχεδίαση και την κατασκευή ενός πολυκαναλικού 
πλοηγού για το ∆ιαδίκτυο. Για το σκοπό αυτό υλοποιήθηκε ένα σύστηµα µε διττή 
διεπαφή χρήσης, γραφική και µη οπτική, ικανό να υποστηρίζει και να προάγει τη 
συνεργασία µεταξύ τυφλών και µη χρηστών, σε ένα σύγχρονο συνεργατικό περιβάλλον 
εργασίας.  
 
Για την ανάπτυξη του τελικού συστήµατος ακολουθήθηκε µια σταδιακή διαδικασία που 
περιελάµβανε τη µελέτη των χαρακτηριστικών της αλληλεπίδρασης των τελικών 
χρηστών, τον καθορισµό των υποστηριζόµενων λειτουργιών και την υλοποίησή του. 
Στους τελικούς χρήστες του συστήµατος συµπεριλαµβάνονται άτοµα µε σοβαρές 
αναπηρίες όρασης αλλά και βλέποντες χρήστες. Κύριος στόχος ήταν η υποστήριξη των 
ίδιων λειτουργιών µέσω των εναλλακτικών διεπαφών, µε τις κατάλληλες βέβαια 
προσαρµογές στο λεκτικό, συντακτικό και σηµασιολογικό επίπεδο της σχεδίασης  της µη 
οπτικής διεπαφής, ώστε να είναι δυνατή η ισότιµη πρόσβαση των τυφλών χρηστών και η 
υψηλά ποιοτική αλληλεπίδραση µε το σύστηµα του πολυκαναλικού πλοηγού.  
 
Στην ενότητα που αφορούσε τη µελέτη του σχετικού ερευνητικού πεδίου 
παρουσιάστηκαν τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι τυφλοί χρήστες κατά τη 
διάρκεια της αλληλεπίδρασης τους µε τα Γραφικά Περιβάλλοντα Επικοινωνίας. 
Σηµαντικότερο εξ’ αυτών είναι η αδυναµία µετάδοσης µε µη οπτικά µέσα όλων των 
απαραίτητων πληροφοριών για την παροχή µιας ολοκληρωµένης εικόνας σχετικά µε το 
περιβάλλον αλληλεπίδρασης. Αυτό οφείλεται στη δυσκολία «µετασχηµατισµού» του 
δισδιάστατου χώρου εµφάνισης των γραφικών αντικειµένων στη µονοδιάστατη (ως προς 
το χρόνο) µη οπτική τους παρουσίαση. Αναλύθηκαν όµως οι δυο βασικές προσεγγίσεις 
που έχουν γίνει στο παρελθόν για την επίλυση αυτών των προβληµάτων και 
παρουσιάστηκαν τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατά καθεµίας. Για τις ανάγκες 
σχεδίασης του πλοηγού ONyX επιλέχθηκε το ιεραρχικό µοντέλο αναπαράστασης µη 
οπτικών διεπαφών. 
 
Στη συνέχεια η έρευνα επικεντρώθηκε στην αλληλεπίδραση των τυφλών χρηστών µε 
έγγραφα του Παγκόσµιου Ιστού και στις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούνται τόσο 
στη σύνταξη και στη δηµιουργία του περιεχοµένου τους όσο και στην ανάπτυξη 
«ειδικών» πλοηγών για την πρόσβαση σε αυτά. Η παρουσίαση των εφαρµογών 
πλοήγησης που χρησιµοποιούνται σήµερα έδειξε ότι υπάρχουν αρκετές ελλείψεις.  
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Καταρχήν οι περισσότεροι «ειδικοί» πλοηγοί δεν υποστηρίζουν  πολλαπλές µεθόδους 
αλληλεπίδρασης κυρίως όσον αφορά τα κανάλια εισόδου προς το σύστηµα. Επιπλέον 
κάποιοι από αυτούς δεν υποστηρίζουν την πλήρη πρόσβαση σε όλο το περιεχόµενο ή / 
και τη µετάδοση των κατάλληλων σηµασιολογικών πληροφοριών για την ολοκληρωµένη 
κατανόηση της δοµής του εγγράφου.  
 
Η βασικότερη όµως διαφορά των συστηµάτων που χρησιµοποιούνται σήµερα σε 
σύγκριση µε τον πολυκαναλικό πλοηγό ONyX, έγκειται στην αδυναµία παροχής ενός 
ενιαίου νοητικού µοντέλου µεταξύ της γραφικής και της µη οπτικής διεπαφής, τόσο για 
τα στοιχεία ελέγχου όσο και για την απόδοση του περιεχοµένου. Αντίθετα η χρήση τους 
είναι προσανατολισµένη στις παρεχόµενες λειτουργίες ώστε στην πραγµατικότητα να µη 
δηµιουργείται κάποιο νοητικό µοντέλο αναπαράστασης της µη οπτικής διεπαφής αλλά 
απλά οι χρήστες να µαθαίνουν τους τρόπους ενεργοποίησης των επιµέρους λειτουργιών 
του συστήµατος. Έτσι καθίσταται δύσκολη αν όχι αδύνατη η συνεργασία και η 
αλληλοβοήθεια µεταξύ τυφλών και βλεπόντων χρηστών. 
 
Αντίθετα οι δύο διεπαφές του συστήµατος πλοήγησης ONyX παρέχουν ένα συνεπές 
νοητικό µοντέλο βασισµένο στα αντικείµενα, το οποίο δηµιουργείται µε την ιεραρχική 
δόµηση, µε στοιχεία της προγραµµατιστικής βιβλιοθήκης HAWK, της µη οπτικής 
διεπαφής. Η συνέπεια διατηρείται τόσο κατά τη κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης 
όσο και κατά την απόδοση του διαδικτυακού περιεχοµένου. Αυτό επιτρέπει τη γρήγορη 
εκµάθηση των στοιχείων της διεπαφής και των λειτουργιών που παρέχουν, αλλά 
παράλληλα δίνει τη δυνατότητα σε τελικούς χρήστες και από τις δύο οµάδες στόχου να 
συνεργάζονται για τη διεκπεραίωση των λειτουργιών αλλά και να ανταλλάσσουν 
απόψεις σχετικά µε το περιεχόµενο   
 
Ως πλοηγός για τον Παγκόσµιο Ιστό, ο ONyX, επιτρέπει πλήρη πρόσβαση σε όλα τα 
στοιχεία των διαδικτυακών εγγράφων εµπλουτίζοντας τη µη οπτική απόδοσή τους µε 
σηµασιολογικές πληροφορίες. Επιπλέον υποστηρίζει την πλειοψηφία των οδηγιών για 
προσβάσιµους πλοηγούς της κοινοπραξίας W3C παρέχοντας επιπλέον βοηθητικές 
λειτουργίες για τη διευκόλυνση των τυφλών χρηστών στην πλοήγησή τους εντός των 
εγγράφων.  
 
Η εύχρηστη και διαισθητικά εύκολα κατανοητή, µη οπτική απόδοση ενός εγγράφου 
αποτέλεσε σηµαντικό τµήµα της εργασίας. Εξετάστηκαν όλα τα στοιχεία (ετικέτες) της 
τελευταίας έκδοσης της γλώσσας HTML και κατηγοριοποιήθηκαν µε βάση τη σηµασία 
τους µέσα στο έγγραφο, την αλληλεπιδραστικότητά τους και το ρόλο τους και 
επιλέχθηκαν οι κατάλληλοι µετασχηµατισµοί σε µη οπτικά αντικείµενα.   
 
Ο στόχος της επίτευξης υψηλής συνέπειας κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης µεταξύ 
των εναλλακτικών διεπαφών οδήγησε στην ανάπτυξη ενός µηχανισµού άµεσου 
συγχρονισµού τους, µε βάση τις παραγόµενες «εντολές» προς το σύστηµα, ενώ η 
υλοποίηση έγινε χρησιµοποιώντας δύο διαφορετικές προγραµµατιστικές βιβλιοθήκες 
ανάπτυξης διεπαφών και αποτέλεσε πρόκληση η εύρυθµη ενοποίησή τους στα πλαίσια 
υποστήριξης όλων των απαιτούµενων λειτουργιών.  
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4.2 Μελλοντικές Κατευθύνσεις 
 
Σε πρώτη φάση θα ήταν χρήσιµη η αξιολόγηση του συστήµατος κάτω από ρεαλιστικές 
συνθήκες. Για την επίτευξη αυτού απαιτείται η χρήση της µεθοδολογίας αξιολόγησης µε 
πραγµατικούς χρήστες (User Based Evaluation). Για να αναδειχθούν µάλιστα όλα τα 
πιθανά µειονεκτήµατα αλλά και πλεονεκτήµατα της σχεδίασης του συστήµατος 
απαιτείται η δηµιουργία σεναρίων που θα εµπλέκουν την παράλληλη αλληλεπίδραση µε 
το σύστηµα και τυφλών αλλά και βλεπόντων χρηστών.  
 
Επίσης µε την αξιολόγηση θα είναι δυνατή η µελέτη και άλλων παραγόντων 
εµπλουτισµού της µη οπτικής παρουσίασης των διαδικτυακών εγγράφων, όπως για 
παράδειγµα οι εναλλαγές παραµέτρων της ακουστικής απόδοσης ανάλογα µε την 
κατηγορία του αντικειµένου που παρουσιάζεται. Σκέψεις για την υποστήριξη αυτής της 
λειτουργικότητας υπήρξαν, αλλά επειδή δεν είναι ακόµη τεκµηριωµένη η ευχρηστία της 
εφαρµογής τους, στην παρούσα φάση δεν υλοποιήθηκαν. Συνδυαστικά µε το παραπάνω 
θα πρέπει να εξεταστεί και η επέκταση της χρήσης ηχητικών εικονιδίων για τη µετάδοση 
σηµασιολογικών πληροφοριών σχετικών είτε µε το περιεχόµενο είτε µε τις ιδιότητες των 
µη οπτικών αντικειµένων. Έρευνες προς αυτήν την κατεύθυνση έχουν γίνει ήδη [45] και 
τα αποτελέσµατα που αφορούν την ικανοποίηση των χρηστών είναι ενθαρρυντικά. 
  
Επιπλέον η χρήση δοµηµένων αναπαραστάσεων και για άλλους τύπους εγγράφων, που 
πολλές φορές διακινούνται στο δίκτυο, όπως για παράδειγµα έγγραφα της σουίτας 
γραφείου της Microsoft (.doc, .xls) ή έγγραφα σε µορφή Portable Document Format 
(PDF) επιτρέπει την επέκταση του συστήµατος και προς αυτήν την κατεύθυνση. Ήδη µια 
πρώτη προσέγγιση έγινε µε την παρουσίαση βασικών πληροφοριών (τίτλος, όνοµα 
αρχείου) σχετικά µε έγγραφα συµβατά µε την τεχνολογία Automation. Αποµένει 
εκτενέστερη µελέτη από αλληλεπιδραστική σκοπιά των δοµικών στοιχείων που 
συνθέτουν αυτά τα έγγραφα, ώστε να επιτευχθεί µελλοντικά η πλήρης µη οπτική 
αναπαράσταση τους.  
 
Από την άλλη πλευρά η αρχιτεκτονική του συστήµατος και η µέθοδος κατασκευής του 
µη οπτικού εγγράφου επιτρέπει τη σχετικά εύκολη µετάβαση του και σε άλλο 
περιβάλλον εκτέλεσης, όπως για παράδειγµα σε άλλο λειτουργικό σύστηµα ή σε 
διαφορετική συσκευή χρήσης. Ο κυριότερος λόγος για αυτό είναι ότι η κατασκευή του 
µη οπτικού εγγράφου γίνεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο ξεκινώντας από το αρχικό 
έγγραφο κατασκευάζεται, χρησιµοποιώντας τις προγραµµατιστικές διεπαφές του 
Webbrowser Control, µια ενδιάµεση δεντρική δοµή αντικειµένων µε όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες για τη µη οπτική µετατροπή τους, ενώ στο δεύτερο έχοντας σα 
βάση µόνο το ενδιάµεσο δέντρο κατασκευάζεται το µη οπτικό έγγραφο. Άρα στην ουσία 
το δεύτερο στάδιο είναι  ανεξάρτητο από τις µεθόδους µε τις οποίες έχει ανακτηθεί και 
επεξεργαστεί το αρχικό έγγραφο. Επιπλέον η λογική και η µέθοδος κατηγοριοποίησης 
των αντικειµένων της HTML είναι συµπυκνωµένα σε µία ανεξάρτητη κλάση, ώστε να 
είναι εύκολη η χρήση της σε διαφορετικό περιβάλλον εκτέλεσης (π.χ υλοποιώντας σε µια 
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άλλη γλώσσα τις προγραµµατιστικές διεπαφές που περιέχει). Εποµένως πρόκειται για 
έναν εφικτό στόχο µε σχετικά εύκολη υλοποίηση.  
 
Τέλος η σηµαντικότερη ίσως µελλοντική επέκταση θα πρέπει να είναι η γενίκευση της 
λύσης που παρουσιάστηκε στην παρούσα εργασία. Η γενικευµένη αυτή λύση θα πρέπει 
να στοχεύει στη δηµιουργία ενός ενιαίου, εύχρηστου µη οπτικού περιβάλλοντος 
εργασίας, που θα επιτρέπει στους τυφλούς χρήστες να αλληλεπιδρούν αποδοτικά και 
ποιοτικά µε ένα Γραφικό Περιβάλλον Επικοινωνίας. Κάτι τέτοιο βέβαια απαιτεί την 
επέκταση της προγραµµατιστικής βιβλιοθήκης HAWK και επισταµένη µελέτη των 
σύγχρονων Γραφικών Περιβαλλόντων Επικοινωνίας, των αντικειµένων τους και των 
χαρακτηριστικών αλληλεπίδρασης τους.  



Βιβλιογραφία  131 

Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών 

5 Βιβλιογραφία 
 

[1] COM(93) 700, “White Paper on growth, competitiveness, and employment: The 
challenges and ways forward into the 21st century”, Brussels, 1993, Available on 
line at 
http://europa.eu.int/en/record/white/c93700/contents.html

 
[2] Stephanidis C. (Ed.), Salvendy, G., Akoumianakis, D., Bevan, N., Brewer, J., 

Emiliani, P.L., Galetsas, A., Haataja, S., Iakovidis, I., Jacko, J., Jenkins, P., 
Karshmer, A., Korn, P., Marcus, A., Murphy, H., Stary, C., Vanderheiden, G., 
Weber, G., & Ziegler, J. (1998). Toward an Information Society for All: An 
International R&D Agenda. International Journal of Human-Computer Interaction, 
10 (2), 107-134. Available on line at: 
http://www.ics.forth.gr/hci/html/files/white_paper_1998.pdf 
 

[3] Stephanidis, C. (Ed.), Salvendy, G., Akoumianakis, D., Arnold, A., Bevan, N., 
Dardailler, D., Emiliani, P.L., Iakovidis, I., Jenkins, P., Karshmer, A., Korn, P., 
Marcus, A., Murphy, H., Oppermann, C., Stary, C., Tamura, H., Tscheligi, M., 
Ueda, H., Weber, G., & Ziegler, J. (1999). Toward an Information Society for All: 
HCI challenges and R&D recommendations. International Journal of Human-
Computer Interaction, 11 (1), 1-28. Available on line at: 
http://www.ics.forth.gr/hci/html/files/white_paper_1999.pdf   

 
[4] Stephanidis, C., & Savidis, A. (2001). Universal Access in the Information Society: 

Methods, Tools and Interaction Technologies. Universal Access in the Information 
Society, 1 (1), 40-55 (Managing Editor: Reinhard Oppermann, GMD, Germany). 
 

[5] L. H. Boyd, W.L. Boyd, and G.C. Vanderheiden. The Graphical User Interface: 
Crisis, danger and opportunity. Journal of Visual Impairment and Blindness, pages 
496-502, December 1990 

 
[6] Paciello M.(2000) , Why Make Your Site Accessible?, In B. Williams (Ed.) Web 

Accessibility for People with Disabilities, CMP Books, ISBN 1-929629-08-07, 392 
pages  

 
[7] Good design for people with disabilities is frequently good design for everyone, 

Available on line at : http://www.tiresias.org/pats/text/contents.html 
 
[8] Gregg C. Vanderheiden, Wendy A. Chisholm, Neal Ewers, Design of HTML Pages 

to Increase their Accessibility to Users with Disabilities Strategies for Today and 
Tomorrow, Prepared under funding from the National Institute on Disability and 
Rehabilitation Research (NIDRR), Office of Special Education and Rehabilitation 
Services (OSERS), US Department of Education and in cooperation with the NCSA 
Mosaic Access Project. Available on line at : 

http://europa.eu.int/en/record/white/c93700/contents.html
http://www.ics.forth.gr/hci/html/files/white_paper_1998.pdf
http://www.ics.forth.gr/hci/html/files/white_paper_1999.pdf
http://www.tiresias.org/pats/text/contents.html


132  Βιβλιογραφία                                   

Τριµίντζιος Ελευθέριος 

http://trace.wisc.edu/archive/html_guidelines/version6.8.html
 

[9] Brewer Judy, How People with Disabilities Use the Web, W3C Working Draft, 4 
January 2001, Available on line at: 
http://www.w3.org/WAI/EO/Drafts/PWD-Use-Web/

 
[10] W3C-WAI. Web Content Accessibility Guidelines 1.0. W3C Recommendation 5-

May-1999. The latest version of the Guidelines is available from: 
http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT 

 
[11] W3C-WAI. User Agent Accessibility Guidelines 1.0. W3C Recommendation 17-

December-2002. The latest version of the Guidelines is available from: 
http://www.w3.org/TR/UAAG10/ 

 
[12] W3C-WAI. Authoring Tools Accessibility Guidelines 1.0. W3C Recommendation 

17-December-2002. The latest version of the Guidelines is available from:  
http://www.w3.org/TR/2000/REC-ATAG10-20000203/

 
[13] W3C (1999), HTML 4.01 Specification, Available on line at:

 http://www.w3.org/TR/html4/ 
 
[14] Americans with Disabilities Act Document Center: 

http://janweb.icdi.wvu.edu/kinder/
 
[15] Section 508 of Rehabilitation Act : 

http://www.section508.gov
 
[16] The Disability Discrimination Act of 1995. Available on line: 

http://www.disablity.gov.uk/dda
 
[17] Savidis A., & Stephanidis C. (1998). The HOMER UIMS for Dual User Interface 

Development: Fusing Visual and Non-visual Interactions. International Journal of 
Interacting with Computers, 11 (2), 173-209. 

 
[18] Savidis A., & Stephanidis C. (1995). Developing Dual User Interfaces for 

Integrating Blind and Sighted Users: the HOMER UIMS. In Proceedings of the 
ACM Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '95), Denver, 
Colorado, 7-11 May (pp. 106-113). New York: ACM Press. 

 
[19] Gorny, P.: Typographic semantics of webpages accessible for visually impaired 

users. Proceedings of ICCHP 2000, 2000. Wien: Österreichische Computer 
Gesellschaft, 2000, pp. 251-257. 

 
[20] Edwards W.K., Mynatt E.D., Stockton K. (1994). Providing Access to Graphical 

User Interfaces – Non-Graphical Screens. In Proceedings of 1st Annual 

http://trace.wisc.edu/archive/html_guidelines/version6.8.html
http://www.w3.org/WAI/EO/Drafts/PWD-Use-Web/
http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT
http://www.w3.org/TR/UAAG10/
http://www.w3.org/TR/2000/REC-ATAG10-20000203/
http://www.w3.org/TR/html4/
http://janweb.icdi.wvu.edu/kinder/
http://www.section508.gov/
http://www.disablity.gov.uk/dda


Βιβλιογραφία  133 

Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών 

International ACM / SIGCAPH Conference on Assistive Technologies, Marina Del 
Rey, USA (pp. 47-54). New York: ACM Pressf 

 
[21] W. Keith Edwards, Elizabeth D. Mynatt and Tom Rodriguez. The Mercator Project: 

A Non Visual Interface To the X Window System. The X Resource. O’Reilly & 
Associates, Inc. April 1993 

 
[22] Weber, G., Petrie, H. and Mager, R. (1996). Access to MS Windows for blind users. 

In J. Klaus, E. Auff, W. Kremser and W. L. Zagler (Eds.) Interdisciplinary Aspects 
on Computers Helping People with Special Needs. Vienna: R. Oldenbourg. ISBN 3-
7029-0413-1.  

 
[23] Petrie, H., Morley, S., Weber, G. and Kochanek, D. (1995). Access to GUIs for 

blind people: appropriate concepts and techniques for training. Proceedings of Tenth 
Annual Conference on Technology and Persons with Disabilities (CSUN '95). 
Northridge, CA: California State University 

 
[24] Final Report of the GUIB Project: Textual and Graphical Interfaces for Blind 

People. London: Royal National Institute for the Blind. ISBN: 1 86048 005 5. 
 
[25] Blatsios X. (2001), Design and Implementation of a Toolkit for the Development of 

Non-Visual Interfaces, Master Thesis, Computer Science Department, University of 
Crete, Greece, Available on line at :  
http://dlib.libh.uoc.gr/Dienst/UI/2.0/Describe/uch.csd.msc/2001blatsios

 
[26] Paramythis, A., Sfyrakis, M., Savidis, A., & Stephanidis, C. (1999). Nonvisual Web 

Browsing: Lessons learned from the AVANTI case study. In H.-J. Bullinger & J. 
Ziegler (Eds.), Human-Computer Interaction: Communication, Cooperation, and 
Application Design [Proceedings of the 8th International Conference on Human-
Computer Interaction (HCI International ’99)], Munich, Germany, 22-26 August 
(vol. 2, pp.812-817). London: Lawrence Erlbaum Associates 

 
[27] Tiresias Org., Web Browsers for Non-Visual Output, Available on line at : 

http://www.tiresias.org/equipment/eb26.htm
 

[28] Hadjadj D. and Burger D. (1999). BrailleSurf: An HTML Browser for visually 
handicapped people. CSUN'99. Los Angeles, USA. 

 
[29] Raman, T.V (1996). Emacspeak - direct speech access. Proc. of The Second Annual 

ACM Conference on Assistive Technologies (ASSETS ’96) 
 
[30] pWWebSpeak32 : http://www.soundlinks.com/pwgen.htm 
 
[31] BrookesTalk : 

http://www.brookes.ac.uk/schools/cms/research/speech/aboutBrookesTalk.htm 
 

http://dlib.libh.uoc.gr/Dienst/UI/2.0/Describe/uch.csd.msc/2001blatsios
http://www.tiresias.org/equipment/eb26.htm
http://www.soundlinks.com/pwgen.htm
http://www.brookes.ac.uk/schools/cms/research/speech/aboutBrookesTalk.htm


134  Βιβλιογραφία                                   

Τριµίντζιος Ελευθέριος 

[32] Home Page Reader : www-3.ibm.com/able/hpr.html 
 
[33] Lori Petrucci, Eric Harth, Patrick Roth, André Assimacopoulos and Thierry Pun 

(2000), WebSound: a generic Web sonification tool, and its application to an 
auditory Web browser for blind and visually impaired users, In Proceedings of the 
Sixth International Conference on Auditory Display (ICAD 2000), 2-5  

 
[34] JAWS 5.0 Screen Reader For Windows: 

http://www.freedomscientific.com/fs_products/software_jaws5fea.asp
 
[35] HAL Screen Reader : 

http://www.dolphinuk.co.uk/products/hal.htm
 
[36] Savidis A., Stergiou A., & Stephanidis C. (1997). Metaphor Fusion in Non-Visual 

Interaction. In Abridged Proceedings of the 7th International Conference on 
Human-Computer Interaction (HCI International '97), San Francisco, USA, 24-29 
August (pp. 61). 

 
[37] Microsoft Corporation, Speech Application Programming Interface SAPI, 

http://www.microsoft.com/speech
 

[38] Dolphin Computer Access, Synthesized Access Manager SAM, 
http://www.dolphinuk.co.uk/downloads/sam.htm 

 
[39] W3C-WAI. Voice Browser Activity, Voice Extensible Markup Language 2.0, 

Available on line at : http://www.w3.org/TR/2004/PR-voicexml20-20040203/ 
 
[40] SALT Forum, Speech Application Language Tags Technical White Paper, 

Available on line at :  
http://www.saltforum.org/whitepapers/whitepapers.asp

 
[41] Hopson, Nichelle. (2002). WebSphere Transcoding Publisher: HTML-to-

VoiceXML Transcoder. IBM WebSphere Developer Domain Library, January 
2002. Accessed on April 27, 2003 from: 
http://www7b.boulder.ibm.com/wsdd/library/techarticles/0201_hopson/0201_hopso
n.html 

 
[42] Asakawa, C. and Takagi, H. (2000). Annotation-Based Transcoding for Nonvisual 

Web Access. The Fourth International ACM Conference on Assistive Technologies 
ASSETS, 172-179. ACM. 

 
[43] W3C Multimodal Interaction Activity (MMI) :  http://www.w3.org/2002/mmi/ 
 
[44] Brewster, S.A., Wright, P.C. & Edwards, A.D.N. (1992). A detailed investigation 

into the effectiveness of earcons. In G. Kramer (Ed.), Auditory display, sonification, 
audification and auditory interfaces. The Proceedings of the First International 

http://www.freedomscientific.com/fs_products/software_jaws5fea.asp
http://www.dolphinuk.co.uk/products/hal.htm
http://www.microsoft.com/speech
http://www.dolphinuk.co.uk/downloads/sam.htm
http://www.saltforum.org/whitepapers/whitepapers.asp
http://www7b.boulder.ibm.com/wsdd/library/techarticles/0201_hopson/0201_hopson.html
http://www7b.boulder.ibm.com/wsdd/library/techarticles/0201_hopson/0201_hopson.html


Βιβλιογραφία  135 

Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών 

Conference on Auditory Display, Santa Fe Institute, Santa Fe, NM: Addison-
Wesley, pp. 471-498 

 
[45] Brewster, S.A., Wright, P.C. & Edwards, A.D.N. (1993). An evaluation of earcons 

for use in auditory human-computer interfaces. In S. Ashlund, K. Mullet, A. 
Henderson, E. Hollnagel, & T. White (Eds.), Proceedings of InterCHI'93, 
Amsterdam: ACM Press, Addison-Wesley, pp. 222-227 

 
[46] Bolt R.A. (1980), Put-That-There: voice and gesture at the graphics interface. 

Computer Graphics, Vol. 14, No. 3, 262-270. 
 
[47] Yacine Bellik, and Dominique Burger, The Potential of Multimodal Interfaces For 

the Blind : An Exploratory Study, RESNA'95, Vancouver, Canada, 9-14 June 1995. 
 
[48] Nigay, L. and Coutaz, J. A Design Space for Multimodal Systems: Concurrent 

Processing and Data Fusion. In Proceedings of InterCHI '93, 172-78. 
 
[49] Jacob Nielsen, 1997, How Users Read on the Web, Available on line 

http://www.useit.com/alertbox/9710a.html
 

[50] Lehors A., Le Hegaret P. (eds) (2000, September). Document Object Model (DOM) 
Level 2 HTML Specification. W3C Recommendation. [On-line]. Available at: 
http://www.w3.org/TR/DOM-Level-2-HTML/ 

 
[51] Microsoft Corporation, OLE Automation (http://www.microsoft.com/com/). 
 

http://www.useit.com/alertbox/9710a.html
http://www.w3.org/TR/DOM-Level-2-HTML/
http://www.microsoft.com/com/


136  Παράρτηµα                              

Τριµίντζιος Ελευθέριος 

Παράρτηµα 
 
Στο παράρτηµα αυτό παρουσιάζονται αναλυτικά όλες οι διαθέσιµες εντολές της µη 
οπτικής διεπαφής του πολυκαναλικού πλοηγού ONyX χρησιµοποιώντας ως συσκευή 
εισόδου το πληκτρολόγιο ή το µικρόφωνο µε τη χρήση φωνητικών εντολών. Η 
παρουσίαση δοµείται σε πίνακες ως εξής. Πρώτα παρουσιάζονται ξεχωριστά για κάθε 
τύπου µη οπτικό αντικείµενο οι προκαθορισµένες εντολές που υποστηρίζει και οι 
τρόποι ενεργοποίησής τους. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι επιπρόσθετες εντολές 
που έχουν προστεθεί σε συγκεκριµένα αντικείµενα για την εκτέλεση ειδικών εντολών 
που δηµιουργήθηκαν για τις ανάγκες αλληλεπίδρασης µε τη µη οπτική διεπαφή του 
πλοηγού ONyX 
 
1. Κοινές εντολές για όλα τα αντικείµενα 
 

Λειτουργία Ενεργοποίηση µέσω 
πληκτρολογίου 

Ενεργοποίηση µέσω 
φωνητικής εντολής 

Μετάβαση στο επόµενο 
αντικείµενο της ιεραρχίας Ctrl-N “Next Object” 

Μετάβαση στο 
προηγούµενο αντικείµενο 

ίδιου επιπέδου της ιεραρχίας 
Ctrl-P “Previous Object” 

Μετάβαση στο πρώτο 
αντικείµενο ίδιου επιπέδου Ctrl-F “First Object” 

Μετάβαση στο τελευταίο 
αντικείµενο ίδιου επιπέδου Ctrl-L “Last Object” 

Μετάβαση στο πατρικό 
αντικείµενο F1 “Parent Object” 

Μετάβαση στον περιέκτη 
ανώτατου επιπέδου Ctrl-F1 “Top level Object” 

Επίσκεψη στο πρώτο 
αντικείµενο ενός περιέκτη F “First child” 

Ενεργοποίηση βοήθειας Ctrl-h “Help” 
Επανάληψη της 
παρουσίασης ενός 
αντικειµένου 

Ctrl-r “Redisplay” 

 
 
2. Για τα αντικείµενα Περιέκτες 
 

Λειτουργία Ενεργοποίηση µέσω 
πληκτρολογίου 

Ενεργοποίηση µέσω 
φωνητικής εντολής 

Επίσκεψη στο τελευταίο 
αντικείµενο ενός περιέκτη L “Last child” 

Επίσκεψη στο επόµενο 
αντικείµενο ενός περιέκτη N “Next child” 

Επίσκεψη στο προηγούµενο 
αντικείµενο ενός περιέκτη P “Previous Child” 
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3. Για τα αντικείµενα σύνθετους περιέκτες αντικειµένων και εισαγωγής κειµένου 
 

Λειτουργία Ενεργοποίηση µέσω 
πληκτρολογίου 

Ενεργοποίηση µέσω 
φωνητικής εντολής 

Μετακίνηση του ιδεατού 
κέρσορα δεξιά Right arrow “Next” 

Μετακίνηση του ιδεατού 
κέρσορα αριστερά Left arrow “Previous” 

Μετακίνηση του ιδεατού 
κέρσορα στην αρχή Home “Home” 

Μετακίνηση του ιδεατού 
κέρσορα στο τέλος End “End” 

Μετάβαση σε ένα 
περιεχόµενο αντικειµένο Ctrl-Enter “Start dialogue” 

 
 
4. Για τα µη οπτικά κουµπιά 
 

Λειτουργία Ενεργοποίηση µέσω 
πληκτρολογίου 

Ενεργοποίηση µέσω 
φωνητικής εντολής 

Ενεργοποίηση λειτουργίας 
κουµπιού Enter “Activate button” 

 
 
5. Για τα µη οπτικά αντικείµενα επιλογής 
 

Λειτουργία Ενεργοποίηση µέσω 
πληκτρολογίου 

Ενεργοποίηση µέσω 
φωνητικής εντολής 

Μετάβαση στην  πρώτη 
επιλογή F “First Item” 

Μετάβαση στην επόµενη 
επιλογή Down Arrow “Next Item” 

Μετάβαση στην 
προηγούµενη επιλογή Up Arrow “Previous Item” 

Επιλογή ενός αντικειµένου Enter “Select Item” 
Ακύρωση επιλογής ενός 

αντικειµένου Esc “Deselect Item” 

 
 
6. Για τα µη οπτικά κουµπιά δύο καταστάσεων 
 

Λειτουργία Ενεργοποίηση µέσω 
πληκτρολογίου 

Ενεργοποίηση µέσω 
φωνητικής εντολής 

Αλλαγή κατάστασης του 
κουµπιού Enter “Toggle button” 
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7. Επιπρόσθετες εντολές 
 
Για τις επιπρόσθετες εντολές παρουσιάζονται επιπλέον και τα αντικείµενα για τα οποία 
είναι ενεργοποιηµένες. Ορισµένες από αυτές είναι διαθέσιµες σε όλα τα αντικείµενα ενώ 
κάποιες είναι δεσµευµένες µε συγκεκριµένα αντικείµενα, πράγµα που σηµαίνει ότι για 
την ενεργοποίησή τους θα πρέπει η µη οπτική εστίαση να είναι σε αυτά τα αντικείµενα. 
 

Λειτουργία 
Ενεργοποίηση 

µέσω 
πληκτρολογίου 

Ενεργοποίηση 
µέσω φωνητικής 

εντολής 
∆ιαθεσιµότητα 

∆ιακοπή φόρτωσης 
διαδικτυακού 
εγγράφου 

F2 “Stop download” Σε όλα τα 
αντικείµενα 

Ενεργοποίηση 
διαλόγου 

αναζήτησης 
F3 “Find Dialog” 

Σε όλα τα 
αντικείµενα που 
βρίσκονται εντός 
του µη οπτικού 
εγγράφου 

Μετάβαση στον 
επόµενο σύνδεσµο Ctrl-1 “Next Link” 

Σε όλα τα 
αντικείµενα που 
βρίσκονται εντός 
του µη οπτικού 
εγγράφου 

Μετάβαση στην 
επόµενη 

επικεφαλίδα 
Ctrl-2 “Next Heading” 

Σε όλα τα 
αντικείµενα που 
βρίσκονται εντός 
του µη οπτικού 
εγγράφου 

Μετάβαση στο 
επόµενο 

αλληλεπιδραστικό 
αντικείµενο 

Ctrl-3 “Next Interactable” 

Σε όλα τα 
αντικείµενα που 
βρίσκονται εντός 
του µη οπτικού 
εγγράφου 

Εισαγωγή 
εσωτερικού 
συνδέσµου 

F5 “Insert Bookmark” 

Σε όλα τα 
αντικείµενα που 
βρίσκονται εντός 
του µη οπτικού 
εγγράφου 

∆ιαγραφή 
εσωτερικού 
συνδέσµου 

F6 “Delete Bookmark”

Σε όλα τα 
αντικείµενα που 
βρίσκονται εντός 
του µη οπτικού 
εγγράφου 

Μετάβαση στον 
επόµενο εσωτερικό 

σύνδεσµο  
F7 “Next Bookmark” 

Σε όλα τα 
αντικείµενα που 
βρίσκονται εντός 
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Λειτουργία 
Ενεργοποίηση 

µέσω 
πληκτρολογίου 

Ενεργοποίηση 
µέσω φωνητικής 

εντολής 
∆ιαθεσιµότητα 

του µη οπτικού 
εγγράφου 

Μετάβαση κατά ένα 
κελί προς τα κάτω Ctrl-down arrow “Down cell” 

Σε µη οπτικά 
αντικείµενα που 
αντιστοιχούν σε 
κελιά πίνακα 

Μετάβαση κατά ένα 
κελί προς τα πάνω Ctrl-up arrow “Up cell” 

Σε µη οπτικά 
αντικείµενα που 
αντιστοιχούν σε 
κελιά πίνακα 
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