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προςβαςιμότθτασ διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν ςε μορφι κατάλλθλθ για χριςθ 

από άτομα με αναπθρία 

Γεϊργιοσ Μπουλουκάκθσ 

Μεταπτυχιακι Εργαςία 

Τμιμα Επιςτιμθσ Υπολογιςτϊν, Ρανεπιςτιμιο Κριτθσ 

 

Περίλθψθ 

Οι διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ (Web services) είναι μια αναπτυςςόμενθ τεχνολογία που επικεντρϊνει όλο 

και περιςςότερο τθν προςοχι τόςο τθσ ακαδθμαϊκισ όςο και τθσ βιομθχανικισ κοινότθτασ. Η 

αξιοποίθςθ τουσ ωσ δομικό ςτοιχείο ςε μια διαδικτυακι εφαρμογι εξυπθρετεί τθν ευκολότερθ 

καταςκευι μεγάλων πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, εφόςον υποςτθρίηει τθ διαλειτουργικότθτα των 

εφαρμογϊν ανεξαρτιτωσ πλατφόρμασ και γλϊςςασ προγραμματιςμοφ. Η διαλειτουργικότθτα αυτι 

επιτυγχάνεται και με τθν αξιοποίθςθ το ανοικτοφ προτφπου Web Services Description Language  

(WSDL), το οποίο παρζχει ζνα καλά οριςμζνο τρόπο περιγραφισ των διεπαφϊν των διαδικτυακϊν 

υπθρεςιϊν, προκειμζνου αυτζσ να χρθςιμοποιθκοφν από τουσ τελικοφσ χριςτεσ. 

Ο παγκόςμιοσ ιςτόσ, ωσ μζςο διάχυςθσ τθσ πλθροφορίασ και παροχισ υπθρεςιϊν, απευκφνεται ςτο 

ευρφ κοινό. Κατά ςυνζπεια, θ χριςθ διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν κα ζπρεπε να είναι εφκολθ και δυνατι 

από όλουσ τουσ πολίτεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και εκείνων των πλθκυςμιακϊν ομάδων που ςυνικωσ 

δεν λαμβάνονται υπόψθ κατά το ςχεδιαςμό όπωσ τα άτομα με αναπθρία (ΑμεΑ) και οι θλικιωμζνοι. 

Ωςτόςο, τα αποτελζςματα μελετϊν καταδεικνφουν ότι το περιεχόμενο του ιςτοφ είναι κάκε άλλο παρά 

προςβάςιμο ςε αυτζσ τισ κατθγορίεσ. Στο επίπεδο τθσ καταςκευισ διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν, τα 

πρότυπα που μζχρι ςιμερα ζχουν αναπτυχκεί δεν λαμβάνουν υπόψθ το γεγονόσ ότι το περιεχόμενο 

και θ λειτουργικότθτα που προςφζρουν, με τθν οποία ο τελικόσ χριςτθσ αλλθλεπιδρά, κα πρζπει να 

είναι προςβάςιμθ και ςε ΑμεΑ.  Επιπλζον, λόγω ζλλειψθσ κατανόθςθσ και εκπαίδευςθσ αναφορικά με 

τθν προςφορά προςβάςιμων θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν, θ ςυμμόρφωςθ του περιεχομζνου με τα 

πρότυπα αυτά είναι ςυνικωσ μθδαμινι, με αποτζλεςμα το τελικό προϊόν να μθν μπορεί να αξιοποιθκεί 

αποτελεςματικά όχι μόνο με λφςεισ υποςτθρικτικισ τεχνολογίασ αλλά και με πλθκϊρα άλλων 

μοντζρνων ςυςκευϊν. 

Στο πλαίςιο αυτό, ςτόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ αποτζλεςε θ επεξεργαςία μιασ τεχνικισ λφςθσ 

που επιτρζπει τον θμιαυτοματοποιθμζνο εμπλουτιςμό τθσ προςφερόμενθσ τυποποίθςθσ των 

διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν με τθν απαραίτθτθ για τον τρόπο αλλθλεπίδραςθσ πλθροφορία, που κα 

καταςτιςει ευκολότερο το ζργο τθσ διάκεςισ τουσ μζςω διαφορετικϊν μορφϊν διεπαφϊν, που κα 

υποςτθρίηουν τισ ιδιαιτερότθτεσ αλλθλεπίδραςθσ του μεγαλφτερου δυνατοφ ςυνόλου τελικϊν 

χρθςτϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων και των χρθςτϊν ΑμεΑ. 
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Ωσ τελικό αποτζλεςμα, θ πλατφόρμα myWebAccess παρζχει ζνα μθχανιςμό προςκικθσ ανοικτά 

προςφερομζνων διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν και θμιαυτοματοποιθμζνθσ «επιδιόρκωςθσ» τουσ, ϊςτε να 

κακορίηονται όλα εκείνα τα ςτοιχεία αλλθλεπίδραςθσ που κακιςτοφν τεχνικά εφικτι τθν καταςκευι 

προςβάςιμων διαδικτυακϊν διεπαφϊν που ςυμμορφϊνονται με το de facto πρότυπο των Οδθγιϊν για 

τθν προςβαςιμότθτα ςτο περιεχόμενο Ιςτοφ 2.0 (WCAG 2.0). Η προτεινόμενθ τεχνικι εμπλουτιςμοφ 

που ενυπάρχει ςτθν πλατφόρμα, όχι μόνο προςφζρει  τθν προςδοκϊμενθ επαφξθςθ τθσ ποιότθτασ 

αλλθλεπίδραςθσ από ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ χρθςτϊν όπωσ άτομα με προβλιματα όραςθσ και 

κινθτικι αναπθρία, αλλά και τθν περαιτζρω αξιοποίθςθ των προςφερομζνων υπθρεςιϊν μζςω άλλων 

μοντζρνων ςυςκευϊν (π.χ., κινθτό τθλζφωνο με browser). Με τθ ςυγκεκριμζνθ προςζγγιςθ, 

προςφζρεται θ δυνατότθτα ςτον τελικό χριςτθ να διαμορφϊςει ζνα προςωποποιθμζνο περιβάλλον 

εργαςίασ με τισ αγαπθμζνεσ του υπθρεςίεσ (που προςφζρονται από τρίτουσ καταςκευαςτζσ), και να 

αλλθλεπιδρά με αυτζσ μζςω ενόσ προςωποποιθμζνου – για τισ ανάγκεσ του – περιβάλλοντοσ χριςθσ. 

Επόπτθσ Κακθγθτισ: Κωνςταντίνοσ Στεφανίδθσ 
Κακθγθτισ 
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Abstract 

Web services are an emerging technology which attracts much attention from both the research and the 

industry sectors in recent years. The exploitation of web services as components in web applications 

facilitates development and supports applications interoperability regardless of platform and 

programming language. The open standard Web Services Description Language (WSDL) provides a well-

defined way to describe web services and make them available to end users through an interface. 

The World Wide Web is the universe of information and services to the general public. Consequently, 

access to and usability of web services by all citizens, including groups at risk of exclusion such as 

disabled and older people, becomes imperative. However, the web services development standards 

which have been elaborated so far do not take into account the fact that the provided content and the 

functionality and with which the end user interacts should be accessible to people with disabilities. 

Moreover, the compliance of the development process with such standards is usually partial, and as a 

result the final product cannot be used effectively. 

In this context, the aim of this work has been the development of a technical solution that allows the 
semi-automated enrichment of web services standards with the additional required information to 
support accessibility. As a result, the necessary meta-data are provided to ensure that accessible user 
interfaces to web services can be developed. 

The platform myWebAccess provides a mechanism for the semi-automated “repair” of web services in 
order to support accessible interfaces that conform with the de facto standard of the Web Content 
Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0). In this way, it achieves the expected enhancement of the 
interaction quality for specific categories of users, including people with visual and motor disabilities, 
and the further utilization of different input and output channels (e.g., mobile phone with browser). 
With this approach, web users can create a personalized environment containing their favorite services 
(offered by third parties), in order to interact with them through interfaces appropriate for specific 
usage characteristics. 
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1 Ειςαγωγή 

1.1 Γενικά θέματα για την ηλεκτρονική προςβαςιμότητα του 

Ιςτού 
Ο αρικμόσ των χρθςτϊν του Ραγκόςμιου Ιςτοφ αυξάνεται ςτακερά τθν τελευταία δεκαετία. Στθν Εικόνα 

1-1: Η αφξθςθ των χρθςτϊν του διαδικτφου τθν τελευταία δεκαετία εμφανίηεται θ ραγδαία αφξθςθ των 

χρθςτϊν ςτο διαδίκτυο ανά περιοχι ςε όλο τον κόςμο, ακόμα και ςε περιοχζσ που κεωροφνται 

υπανάπτυκτεσ.  

 

Εικόνα 1-1: Η αφξθςθ των χρθςτϊν του διαδικτφου τθν τελευταία δεκαετία 

Αυτι θ αυξανόμενθ χριςθ του ιςτοφ καταδεικνφει ότι πλζον μπορεί να κεωρείται ωσ ζνα από τα 

ςθμαντικότερα τεχνολογικά μζςα που ςυςχετίηεται άμεςα ι ζμμεςα με όλεσ ςχεδόν τισ εκφάνςεισ τθσ 

κακθμερινισ ηωισ. Ωσ εκ τοφτου, θ αξιοποίθςι του ζχει τθ δυνατότθτα να επιδρά κετικά ςτθ βελτίωςθ 

τθσ ποιότθτασ ηωισ του πολίτθ, διευκολφνοντασ τθν παροχι υπθρεςιϊν ςε βαςικοφσ τομείσ όπωσ θ 

εργαςία, θ εκπαίδευςθ, θ αγορά και θ υγεία. Ιδιαιτζρωσ δε για ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ πολιτϊν οι 

οποίοι αντιμετωπίηουν εμπόδια ςτθ προςβαςιμότθτα με τισ διακζςιμεσ υπθρεςίεσ (π.χ., διακζςιμου 

χρόνου, δυςκολίασ ςτθν προςπζλαςθ, κ.α.), θ χριςθ του διαδικτφου ωσ μζςο πρόςβαςθσ ςε αυτζσ 

αναδεικνφεται ςε κακοριςτικι παράμετρο για τθν πρόοδο και τθν ευθμερία του ατόμου. 

Ιδιαιτζρωσ δε για ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ πολιτϊν όπου θ φυςικι πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ 

παρουςιάηει διαχρονικά προβλιματα ςε ςχζςθ με τθ προςβαςιμότθτα, το διαδίκτυο, εφόςον 
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αξιοποιείται ορκά, προςφζρει μία –ίςωσ και τθ μόνθ – εναλλακτικι λφςθ πρόςβαςθσ ςε αυτζσ. Σε αυτι 

τθν κατθγορία ανικουν : 

 τα άτομα με αναπθρία (ΑμεΑ) όπου περίπου 1 δισ αυτϊν αντιμετωπίηουν προβλιματα φυςικισ 

προςβαςιμότθτασ ςε κακθμερινι βάςθ1 και αποτελοφν περίπου το 10% του παγκόςμιου 

πλθκυςμοφ2 

 οι θλικιωμζνοι ο αρικμόσ των οποίων παρουςιάηει αυξθτικι τάςθ ςε ςθμείο που ζνασ ςτουσ 

πζντε πολίτεσ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ κεωρείται θλικιωμζνοσ3 και αξιοποιοφν ολοζνα και 

περιςςότερο τισ δυνατότθτεσ πρόςβαςθσ μζςω διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν εφόςον αυτζσ 

καταςκευάηονται λαμβάνοντασ υπόψθ και τισ δικζσ τουσ ιδιαιτερότθτεσ ςτθν αλλθλεπίδραςθ 

με αυτζσ 

 πολίτεσ με προςωρινι αδυναμία αξιοποίθςθσ κάποιων αιςκιςεων λόγω προβλιματοσ υγείασ ι 

κάποιασ άλλθσ παράλλθλθσ δραςτθριότθτασ 

 πολίτεσ με χαμθλό επίπεδο κατανόθςθσ και χριςθσ τθσ τεχνολογίασ και άλλοι. 

Στθν πράξθ ζχει επανειλθμμζνα αποδειχκεί ότι θ κατανόθςθ από τουσ καταςκευαςτζσ ψθφιακοφ 

περιεχομζνου (π.χ., θλεκτρονικά βιβλία, ιςτοςελίδεσ, κ.α.) των προβλθμάτων των ΑμεΑ που ςχετίηονται 

με τθν προςβαςιμότθτα των υποδομϊν, αποτελεί το κομβικό ςθμείο για τθν επίλυςι τουσ 

ελαχιςτοποιϊντασ και το επιπλζον κόςτοσ (Sierkowski, 2002), (Basdekis, Alexandraki, Mourouzis, & 

Stephanidis, 2005). Ζχοντασ ςυγκεκριμζνθ εικόνα των δυςκολιϊν και των εμποδίων που προκαλοφνται, 

θ υλοποίθςθ καταςκευαςτικϊν λφςεων προσ επίλυςθ των όποιων προβλθμάτων ςτθν πρόςβαςθ, όπωσ 

για παράδειγμα θ καταςκευι μίασ ράμπασ για τθν είςοδο ςε ζνα κτιριο, επιφζρει ςθμαντικζσ 

βελτιϊςεισ ςτθν προςπελάςιμότθτά τουσ. Σθμειϊνεται ότι οι βελτιϊςεισ αυτζσ δεν είναι μόνο προσ 

όφελοσ των ΑμεΑ αλλά και όλων ςχεδόν των κατθγοριϊν τελικϊν χρθςτϊν. Ζτςι, τισ περιςςότερεσ 

φορζσ, το τελικό αποτζλεςμα είναι οι όποιεσ λφςεισ επαυξάνουν τθν ποιότθτα και τθν ευχρθςτία ςτθν 

αλλθλεπίδραςθ για τθν πλειοψθφία των πολιτϊν. Ζτςι ςτο ςυγκεκριμζνο παράδειγμα καταςκευισ μίασ 

ράμπασ, ωφελοφμενοι επιπλζον των ατόμων με αναπθρία ςτα κάτω άκρα που κινοφνται με αναπθρικό 

αμαξίδιο είναι οι θλικιωμζνοι, των οποίων θ ικανότθτα βάδιςθσ ελαττϊνεται λόγω τθσ γιρανςθσ και 

κυκλοφοροφν με μπαςτοφνι, οι «αρτιμελείσ» γονείσ που κυκλοφοροφν με ζνα καρότςι με το μωρό τουσ, 

οι τραυματιοφορείσ οι οποίοι προςπακοφν με ταχφτερο τρόπο να μεταφζρουν ζναν αςκενι ςτο 

αςκενοφόρο για τθ διακομιδι του ςε ζνα νοςοκομείο, οι μεταφορείσ που χρειάηεται να μεταφζρουν 

ζνα πακζτο μεγάλου όγκου και βάρουσ με τθ χριςθ μεταφορζα, και βεβαίωσ μποροφν να αναφερκοφν 

πολλά ακόμα παραδείγματα από άλλεσ κατθγορίεσ ωφελουμζνων. 

                                                           
1
 World Health Organization: 

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2011/disabilities_20110609/en/index.html  

2
 World Health Organization: http://www.disabled-world.com/disability/statistics  

3
 Eurostat’s Cronos Database: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home  

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2011/disabilities_20110609/en/index.html
http://www.disabled-world.com/disability/statistics
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home
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Οι περιςςότεροι χριςτεσ δεν χρθςιμοποιοφν το διαδίκτυο μόνο για πρόςβαςθ ςε ςυγκεκριμζνθ 

υπθρεςία-εργαςία (online φόρμεσ) ι για να λάβουν ςυγκεκριμζνθ πλθροφόρθςθ (ςτατικά ι δυναμικά 

παραγόμενεσ ιςτοςελίδεσ) ζχοντασ ζνα ρόλο πακθτικοφ δζκτθ (λιπτθ τθσ πλθροφορίασ). Ρλζον, τα 

τελευταία χρόνια με τθν ακρόα προςφορά online εργαλείων για τθν ανταλλαγι περιεχομζνου και 

κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ, οι χριςτεσ ζχουν αποκτιςει ζνα ενεργθτικό ρόλο προςφζροντασ με άμεςο ι 

ζμμεςο τρόπο περιεχόμενο. Η κουλτοφρα αυτι ζχει επαυξιςει τισ απαιτιςεισ για εφχρθςτθ λειτουργία 

των τελικϊν χρθςτϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων βεβαίωσ των ΑμεΑ και των θλικιωμζνων. Ωςτόςο και 

παρά τθν απαίτθςθ αυτι, τα ΑμεΑ ςυχνά βρίςκουν το διαδίκτυο περίπλοκο και δφςκολο ςτθ χριςθ. Και 

αυτό παρά το ότι ο διαδίκτυο ωσ μζςο διάχυςθσ τθσ πλθροφορίασ και παροχισ υπθρεςιϊν, από τθν 

αρχι τθσ δθμιουργίασ του ςχεδιάςτθκε για να απευκφνεται ςε όλουσ ανεξαιρζτωσ τουσ πολίτεσ. Ζτςι, 

παρότι από τα πρϊτα κιόλασ βιματά του, θ ζννοια τθσ προςβαςιμότθτασ του περιεχομζνου του Ιςτοφ, 

που δυνθτικά ςυνεπάγεται με τθν ευχζρεια αλλθλεπίδραςθσ με το περιεχόμενο και από κατθγορίεσ 

χρθςτϊν, προωκείται με διάφορεσ πολιτικζσ4 και με ςυγκεκριμζνεσ τεχνικζσ λφςεισ5 προςφζροντασ 

ζμπρακτα πρακτικι αντιμετϊπιςθ κεμάτων ςχεδιαςμοφ προςβάςιμου περιεχομζνου για το διαδίκτυο. 

Γενικά θ καταςκευι ενόσ δικτυακοφ τόπου, δθλαδι του ςυνόλου πλθροφορίασ που παρουςιάηεται ςε 

διαφορετικζσ ιςτοςελίδεσ δυναμικισ ι ςτατικισ μορφισ, υποςτθρίηεται από πλικοσ εμπορικϊν 

εφαρμογϊν για το ςκοπό. Σιμερα προςφζρονται αρκετζσ εμπορικζσ ι μθ ςουίτεσ μζςω των οποίων 

καταςκευάηονται τα πλζον περίπλοκα πλθροφορικά ςυςτιματα (π.χ., Microsoft Studio, Eclipse, κ.α.), 

ςυςτιματα διαχείριςθσ περιεχομζνου (Content Management Systems - CMS) όπου ακόμα και με 

μζτριεσ τεχνικζσ γνϊςεισ μπορεί κάποιοσ να καταςκευαςτεί θλεκτρονικό περιεχόμενο, προγράμματα 

δθμιουργίασ και επεξεργαςίασ ιςτοςελίδων (π.χ., Dreamweaver), ακόμα και διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ 

μζςω των οποίων μπορεί ζνασ τελικόσ χριςτθσ να καταςκευάςει ζναν προςωπικό ιςτοχϊρο ι ζνα blog. 

Κοινό γνϊριςμα αυτισ τθσ πλθκϊρασ επιλογϊν είναι ότι δίνουν μεγάλθ ελευκερία ςχεδιαςμοφ και 

ευκολίασ ςτθν παραγωγι περιεχομζνου, χωρίσ από τθν άλλθ να βοθκοφν ςτθ διερεφνθςθ και ςτον 

προςδιοριςμό των απαιτιςεων των τελικϊν αποδεκτϊν των πλθροφοριϊν και των υπθρεςιϊν που 

παρζχονται μζςω αυτοφ, εφόςον θ καταςκευι αυτι δεν λαμβάνει υπόψθ ςυγκεκριμζνεσ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ και ιδιαιτζρωσ εκείνεσ που αφοροφν τθν θλεκτρονικι προςβαςιμότθτα6. 

Σε πρακτικό επίπεδο επειδι ακριβϊσ τα εργαλεία δεν υποβοθκοφν τθν ορκι καταςκευι, οι 

καταςκευαςτζσ περιεχομζνου (επαγγελματίεσ ι μθ) μθ ζχοντασ γνϊςθ για τισ βζλτιςτεσ ςχεδιαςτικζσ 

τεχνικζσ που υιοκετοφν τισ αρχζσ τθσ Σχεδίαςθσ για Πλουσ, ςυχνά εφαρμόηουν τθν όποια δικι τουσ 

εμπειρία χριςθσ του διαδικτφου, με αποτζλεςμα θ διεπαφι και το περιεχόμενο που προκφπτουν να 

μθν λαμβάνουν υπόψθ τισ ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ διαφορετικϊν ομάδων χρθςτϊν μεταξφ των οποίων 

και των ΑμεΑ. Επιπρόςκετα, θ ανάπτυξθ ενόσ δικτυακοφ τόπου προςβάςιμου και από ΑμεΑ 

                                                           
4
 Policies Relating to Web Accessibility: http://www.w3.org/WAI/Policy  

5
 WAI Guidelines and Techniques: http://www.w3.org/WAI/guid-tech.html  

6
 HiSoftware White paper 2009: Content Management Systems (CMS) and WCAG 2.0: 

http://www.hisoftware.com/why-hisoftware/thought-leadership/whitepapers/cms-wcag-2-0-whitepaper.aspx  

http://www.w3.org/WAI/Policy
http://www.w3.org/WAI/guid-tech.html
http://www.hisoftware.com/why-hisoftware/thought-leadership/whitepapers/cms-wcag-2-0-whitepaper.aspx
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προχποκζτει τθν προμικεια και χριςθ κατάλλθλου εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ τόςο για τθν πρόςβαςθ 

όςο και για τθν αξιολόγθςθ του τελικοφ προϊόντοσ που ςτθν πράξθ ελάχιςτοι γνωρίηουν. 

Γενικά ζχει αποδειχτεί ότι προκειμζνου να ικανοποιθκοφν οι ανάγκεσ των χρθςτϊν ΑμεΑ για τθν 

αλλθλεπίδραςθ με τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ και εφαρμογζσ ενόσ δικτυακοφ τόπου, είναι 

απαραίτθτεσ οριςμζνεσ προςαρμογζσ τθσ διεπαφισ και των δομικϊν καταςκευαςτικϊν ςτοιχείων του 

περιεχομζνου, οι οποίεσ μποροφν είτε να προβλεφκοφν ςε αρχικά ςτάδια ςχεδίαςθσ – λφςθ που 

μειϊνει ςθμαντικά το κόςτοσ (Clark, 2003). - είτε να πραγματοποιθκοφν εκ των υςτζρων με τθν χριςθ 

προϊόντων με τον γενικό όρο “accessibility-oriented transcoding” (Alexandraki, Paramythis, Maou, & 

Stephanidis, 2004) και (Maeda, Fukuda, Takagi, & Asakawa, 2004) που λειτουργοφν ωσ proxy και 

αναδιαμορφϊνουν και επιδιορκϊνουν, όςο είναι αυτό εφικτό, το παραγόμενο markup προκειμζνου να 

καταςτεί περιςςότερο προςβάςιμο. Είναι γνωςτό επίςθσ πωσ το κόςτοσ των όποιων προςαρμογϊν 

απαιτοφνται ςε ζνα δικτυακό τόπο, ελαχιςτοποιείται εάν αυτζσ ςχεδιαςτοφν και ενςωματωκοφν ςτα 

πρϊιμα ςτάδια τθσ ανάπτυξθσ (Sierkowski, 2002), (Clark, 2003) και (Basdekis, Alexandraki, Mourouzis, & 

Stephanidis, 2005). Βεβαίωσ υπάρχουν παράγοντεσ που ςυνικωσ αυξάνουν τουσ απαιτοφμενουσ 

πόρουσ (π.χ., θ φάςθ καταςκευισ και θ προθγοφμενθ εκπαίδευςθ ςε κζματα υιοκζτθςθσ τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν για τθν θλεκτρονικι προςβαςιμότθτα), όμωσ για τθν εξ αρχισ καταςκευι ενόσ 

δικτυακοφ τόπου θ λφςθ τθσ προςαρμογισ των όποιων ςχεδιαςτικϊν λφςεων ςτισ απαιτιςεισ τθσ 

προςβαςιμότθτασ από τα πρϊτα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ ςχεδίαςθσ παραμζνει θ βζλτιςτθ δυνατι και θ 

προτεινομζνθ προςζγγιςθ προσ τουσ ςχεδιαςτζσ ενόψει μάλιςτα και των επικείμενων νομοκετικϊν 

παρεμβάςεων. 

Οι καταςκευαςτικά εφικτζσ απαιτιςεισ προςβαςιμότθτασ για ζναν δικτυακό τόπο που 

αντιμετωπίηονται με τισ οδθγίεσ θλεκτρονικισ προςβαςιμότθτασ όπωσ εκείνεσ των Οδθγιϊν για τθν 

Ρροςβαςιμότθτα του Ρεριεχομζνου του Ιςτοφ 2.07 (WCAG 2.0) ι το Section 5088 , μποροφν να 

ομαδοποιθκοφν ανάλογα με τον τρόπο που προςπακοφν να επιλφςουν τα παρακάτω προβλιματα: 

 Αναγνωριςιμότθτα των διακζςιμων λειτουργιϊν για τθν εκτζλεςθ των επικυμθτϊν εργαςιϊν 

από το χριςτθ (π.χ. κατανοθτόσ προςδιοριςμόσ μενοφ επιλογϊν, εναλλακτικϊν τιμϊν για 

διακζςιμα πεδία θλεκτρονικισ φόρμασ ςτοιχείων). 

 Ευχρθςτία των διακζςιμων λειτουργιϊν διαμζςου μιασ φιλικισ προσ το χριςτθ διεπαφισ (π.χ. 

ευκολία ςυμπλιρωςθσ μίασ φόρμασ ςτοιχείων μόνο με τθ χριςθ πλθκτρολογίου, γριγορθ 

πρόςβαςθ ςε ςθμεία του περιεχομζνου). 

 Ρροςαρμοςτικότθτα τθσ διεπαφισ ςτισ εκάςτοτε προτιμιςεισ του χριςτθ (π.χ., δυνατότθτα 

επιλογισ εναλλακτικϊν μορφϊν παρουςίαςθσ του περιεχομζνου με χριςθ διαφορετικϊν 

ςτοιχείων μορφοποίθςθσ, απενεργοποίθςθ εμφάνιςθσ εικόνων με ταυτόχρονθ επίδειξθ του 

εναλλακτικοφ κειμζνου αυτϊν). 

                                                           
7
 Οδθγίεσ για τθν Ρροςβαςιμότθτα του Ρεριεχομζνου του Ιςτοφ 2.0:  

http://www.w3c.gr/wai/translations/wcag20.html  

8
 Section 508: http://www.section508.gov  

http://www.w3c.gr/wai/translations/wcag20.html
http://www.section508.gov/
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 Δυνατότθτα ενςωματωμζνθσ και ανεξάρτθτθσ ςυνεργαςίασ με άλλεσ εφαρμογζσ που 

υποβοθκοφν τθ χριςθ από ΑμεΑ (π.χ. διαλειτουργικότθτα με αναγνϊςτεσ οκόνθσ, μεγάλα 

πλθκτρολόγια, εναλλακτικζσ ςυςκευζσ κατάδειξθσ). 

 Δυνατότθτα αναβάκμιςθσ ςφμφωνα με τθν τεχνολογικι εξζλιξθ (π.χ. ίδια λειτουργικότθτα με τθ 

χριςθ διαφορετικϊν φυλλομετρθτϊν (browsers) ι/και ςυςκευϊν). 

 Χριςθ ζγκυρθσ μεταγλϊςςασ (π.χ. ΗΤΜL, XHTML) ϊςτε να αποφεφγονται παρερμθνείεσ από 

τον εκάςτοτε φυλλομετρθτι. 

Ραρά τθν φπαρξθ όμωσ των προτφπων για τθν θλεκτρονικι προςβαςιμότθτα που αντιμετωπίηουν 

ςθμαντικά τα παραπάνω ηθτιματα, τισ περιςςότερεσ φορζσ οι καταςκευαςτζσ δικτυακϊν τόπων τα 

αγνοοφν ι/και τα παραβλζπουν, με ςυνζπεια τον περιοριςμό τθσ πρόςβαςθσ των χρθςτϊν ΑμεΑ ςτθν 

πλοιγθςθ, ςτθν πλθροφορία και τισ υπθρεςίεσ που περιζχει  ο δικτυακόσ τόποσ. H ζλλειψθ κατάλλθλθσ 

δομισ και ορκά προςδιοριςμζνων (εγκυρότθτα χριςθσ HTML-XHTML) ςθμείων πλοιγθςθσ δυςκολεφει 

τθν πρόςβαςθ ςτθν πλθροφορία. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, θ χριςθ εναλλακτικϊν μεκόδων 

αλλθλεπίδραςθσ και βοθκθμάτων υποςτθρικτικισ τεχνολογίασ είναι ςυνικωσ ανεπιτυχισ. Επιπλζον, οι 

ιςτοςελίδεσ με πλαίςια (frames), οι εικόνεσ με κίνθςθ (animated images) κακϊσ και οι εικόνεσ που δεν 

ςυνοδεφονται από ςχετικζσ επεξθγιςεισ ςε μορφι κειμζνου (alternative text), είναι παράγοντεσ που 

επιδροφν αρνθτικά ςτθν ςυνολικι προςβαςιμότθτα του δικτυακοφ τόπου. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι, 

αρκετοί δικτυακοί τόποι για τθν εξυπθρζτθςθ και χρθςτϊν ΑμεΑ, προςφζρουν εκδόςεισ οι οποίεσ 

περιζχουν μόνο κείμενο (text only version), χωρίσ όμωσ ταυτόχρονα να υποςτθρίηουν εναλλακτικζσ 

τεχνικζσ αλλθλεπίδραςθσ, με αποτζλεςμα θ χριςθ κειμζνου από μόνθ τθσ να μθν παρζχει καμία 

διευκόλυνςθ ςε χριςτεσ ΑμεΑ. Ραραδείγματα εναλλακτικϊν τεχνικϊν αλλθλεπίδραςθσ είναι θ χριςθ 

λογιςμικοφ ςφνκεςθσ φωνισ ι/και τα πλθκτρολόγια ανάγλυφθσ γραφισ (Braille) για τουσ τυφλοφσ 

χριςτεσ, κακϊσ και θ τεχνικι τθσ ςάρωςθσ (scanning) για τθ διευκόλυνςθ ατόμων με κινθτικι 

αναπθρία. 

Η τιρθςθ των διεκνϊσ αναγνωριςμζνων προτφπων θλεκτρονικισ προςβαςιμότθτασ κατά τθ διάρκεια 

ςχεδιαςμοφ και καταςκευισ ενόσ δικτυακοφ τόπου από τουσ ςχεδιαςτζσ, ςυμβάλει κακοριςτικά ςτθν 

αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων που αντιμετωπίηουν οι χριςτεσ ΑμεΑ ςτθν πλοιγθςι τουσ ςε ζναν 

δικτυακό τόπο. 

1.2 H πρόςβαςη των ΑμεΑ ςτο διαδίκτυο 
Από τα παραπάνω γίνεται κατανοθτό πόςο ςθμαντικι είναι θ κακολικι πρόςβαςθ ςτθ πλθροφορία, 

ζτςι ϊςτε να γίνει πραγματικότθτα θ φπαρξθ ενόσ Ραγκόςμιου Ιςτοφ (Global Internet). Τα 

πλεονεκτιματα τθσ κακολικισ πρόςβαςθσ είναι πολλά. Σε οικονομοκοινωνικό επίπεδο, δίνει τθν 

επιλογι και ςτα ΑμεΑ να εργάηονται, να εκπαιδεφονται, να διαςκεδάςουν και να αναπτφςςουν 

διαπροςωπικζσ ςχζςεισ και με τθν βοικεια των ΤΡΕ. Ρροκειμζνου όμωσ να καταςτεί εφχρθςτθ θ 

πρόςβαςθ ςτισ υπθρεςίεσ του διαδικτφου ςυμπεριλαμβάνοντασ και τθν ςυγκεκριμζνθ κατθγορία 

τελικϊν χρθςτϊν είναι απαραίτθτο το περιεχόμενο και τα διάφορα ςτοιχεία αλλθλεπίδραςθσ με το 

χριςτθ να ζχουν ςχεδιαςτεί λαμβάνοντασ υπόψθ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά πρόςβαςθσ των 

ςυγκεκριμζνων χρθςτϊν με ζμφαςθ ςτθν θλεκτρονικι  προςβαςιμότθτα του τελικοφ αποτελζςματοσ. 

Δεδομζνου του ρόλου του διαδικτφου, πολλζσ ερευνθτικζσ προςπάκειεσ ζχουν επικεντρωκεί  ςτθν 
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προςβαςιμότθτα του περιεχομζνου Ραγκόςμιου Ιςτοφ. Επί του παρόντοσ, ο μεγαλφτεροσ κακοδθγθτισ 

αυτισ τθσ προςπάκειασ είναι θ διεκνισ κοινότθτα World Wide Web Consortium  (W3C). Το W3C ζχει 

δθμιουργιςει τθν «Ρρωτοβουλία για τθν Ρροςβαςιμότθτα του Ραγκόςμιου Ιςτοφ» (WAI-W3C), κφριο 

ζργο τθσ οποίασ είναι θ ανεφρεςθ λφςεων για τθν προςβαςιμότθτα ςτον Ραγκόςμιο Ιςτό από άτομα με 

οπτικζσ, ακουςτικζσ, ςωματικζσ, γνωςτικζσ και νευρολογικζσ αναπθρίεσ. Αποτζλεςμα τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ πρωτοβουλίασ αποτελοφν οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ Web Content Accessibility 

Guidelines9 (WCAG), Authoring Tool Accessibility Guidelines10 (ATAG) και User Agent Accessibility 

Guidelines11 (UAAG), με ζμφαςθ ςτο παραγόμενο αποτζλεςμα (ςτο φυλλομετρθτι) και το πωσ αυτό 

διαλειτουργεί με λφςεισ υποςτθρικτικισ τεχνολογίασ. Αντικζτωσ , μζχρι ςτιγμισ δεν υπάρχει ςθμαντικι 

πρόοδοσ αναφορικά με αυτι κακεαυτι τθν καταςκευι υπθρεςιϊν του διαδικτφου (Web Services) (π.χ., 

ο υπολογιςμόσ του αποτελζςματοσ μίασ αλγορικμικισ διαδικαςίασ) εφόςον θ καταςκευι αυτϊν δεν 

φαίνεται να επθρεάηει άμεςα το αποτζλεςμα προσ τον τελικό χριςτθ.   

Οι διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ παρζχουν ζνα πρότυπο μζςο επικοινωνίασ μεταξφ των διαφορετικϊν 

εφαρμογϊν λογιςμικοφ με γνϊμονα τθν ενθμζρωςθ του χριςτθ. Οι διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ 

διαδραματίηουν καίριο ρόλο για τθ παροχι περιεχομζνου και υπθρεςιϊν μζςω του διαδικτφου. Ζνασ 

μεγάλοσ αρικμόσ εταιριϊν και των μθ κερδοςκοπικϊν οργανϊςεων παρζχει υπθρεςίεσ μζςω 

διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν.  Η χριςθ των Web Services ζχει ενιςχυκεί μζςω των προςπακειϊν 

τυποποίθςθσ  που ζχουν γίνει ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ τθσ δια-λειτουργικότθτασ τουσ. Ωςτόςο, τα 

πρότυπα που ζχουν αναπτυχκεί μζχρι ςιμερα δεν λαμβάνουν υπόψθ το γεγονόσ ότι το 

περιεχόμενο και θ λειτουργικότθτα που προζρχονται από μια διαδικτυακι υπθρεςία και 

παραδίδεται ςτο τελικό χριςτθ κα πρζπει να είναι προςβάςιμθ και ςε άτομα με αναπθρίεσ.   

Επιπρόςκετα, θ δομι των διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν γίνεται με τον καιρό όλο και πιο πολφπλοκθ, 

προκειμζνου να υποςτθρίξει τισ τεχνολογικά ανεπτυγμζνεσ ςυςκευζσ, τισ ανάγκεσ των χρθςτϊν για 

εξατομίκευςθ των εφαρμογϊν, πολλαπλά περιβάλλοντα χριςθσ, κ.ο.κ. Αυτό το κφμα τεχνολογικϊν 

αλλαγϊν και καινοτομιϊν ζχει αλλάξει ριηικά τον τρόπο με τον οποίο καταςκευάηονται οι διαδικτυακζσ 

εφαρμογζσ και ζχει επθρεάςει δραςτικά το περιεχόμενο που περιλαμβάνουν. Ρλζον ςτισ μζρεσ μασ οι 

υπθρεςίεσ δεν ςχεδιάηονται μόνο για τθν κλαςςικι αλλθλεπίδραςθ με τον χριςθ (π.χ., μζςω μίασ 

ιςτοςελίδασ) αλλά και για χριςθ από άλλεσ υπθρεςίεσ και εφαρμογζσ (B2B). Ρροκειμζνου επομζνωσ οι 

υπθρεςίεσ να καταςτοφν προςβάςιμεσ και από μια μεγάλθ γκάμα ςυςκευϊν, οι ςχεδιαςτζσ 

διαδικτυακοφ περιεχομζνου, προκειμζνου να επιτφχουν τθ λεγόμενθ «ανεξαρτθςία από τθ ςυςκευι», 

πρζπει να παρζχουν το περιεχόμενο των εφαρμογϊν τουσ ςε τζτοια μορφι ϊςτε να είναι ςυμβατό με 

διάφορεσ ςυςκευζσ. Σε γενικζσ επομζνωσ γραμμζσ υπάρχει θ ανάγκθ χριςθσ προδιαγραφϊν όχι μόνο 

ςτο «ορατό» αποτζλεςμα μίασ διαδικαςίασ που επιδρά άμεςα ςτο βακμό προςβαςιμότθτασ του 

περιεχομζνου, αλλά και ςτα δομικά ςτοιχεία αυτισ κακεαυτισ τθσ υπθρεςίασ. Για παράδειγμα, εφόςον 

μία υπθρεςία (Web service) ενόσ δθμοςιογραφικοφ πρακτορείου προςφζρει μία εικόνα ωσ 

                                                           
9
 Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) Overview: http://www.w3.org/WAI/intro/wcag.php  

10
 Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG): http://www.w3.org/WAI/intro/atag.php  

11
 User Agent Accessibility Guidelines (UAAG) Overview: http://www.w3.org/WAI/intro/uaag.php  

http://www.w3.org/WAI/intro/wcag.php
http://www.w3.org/WAI/intro/atag.php
http://www.w3.org/WAI/intro/uaag.php
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ςυμπλθρωματικι πλθροφορία ςε μία είδθςθ, εφόςον θ υπθρεςία αυτι δεν εξάγει ταυτόχρονα το 

εναλλακτικό τθσ κείμενο (το οποίο ζχει ειςάγει προθγουμζνωσ ζνασ δθμοςιογράφοσ) ι όποια ορκι 

τιρθςθ των προδιαγραφϊν αναφορικά με τθν καταςκευι του ιςτοχϊρου που παρουςιάηει τθν είδθςθ 

είναι άνευ ουςίασ. 

1.3 Σκοπόσ εργαςίασ 
Αποςκοπϊντασ ςτθ κάλυψθ του κενοφ που περιγράφτθκε ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα  1.2, αυτι θ 

εργαςία φιλοδοξεί ςτο να ςυνειςφζρει πρακτικά εφαρμόςιμεσ λφςεισ ϊςτε οι διαδικτυακζσ 

υπθρεςίεσ να διακζτουν όλα τα χαρακτθριςτικά που τισ κακιςτοφν προςβάςιμεσ και ςτα ΑμεΑ. 

Συγκεκριμζνα, ςτο πλαίςιο τθσ εργαςίασ αυτισ εξετάηονται τα πρότυπα περιγραφισ δεδομζνων των 

διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν για τθν υλοποίθςθ κανόνων που κα υποδεικνφουν το «ςυμπλιρωμα τθσ  

πλθροφορίασ» που πρζπει να προςφζρεται ϊςτε το τελικό προϊόν αυτϊν να ςυμμορφϊνεται με τουσ 

κανόνεσ προςβαςιμότθτασ, κατά τθν ενςωμάτωςθ τουσ ςε ζνα διαδικτυακό ιςτοχϊρο. 

Τα ευριματα τθσ ανάλυςθσ που κα προκφψουν κα αποτελζςουν προδιαγραφζσ για το ςχεδιαςμό και 

τθν καταςκευι ενόσ ςυςτιματοσ με τθ χριςθ του οποίου κα είναι εφικτι θ θμιαυτόματθ επιδιόρκωςθ 

των προβλθματικϊν διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν (που προςφζρονται για χριςθ B2B) κακϊσ και θ 

προςφορά τουσ με ζνα τρόπο ομοιόμορφο, φιλικό και αλλθλεπιδράςιμο με λφςεισ υποςτθρικτικισ 

τεχνολογίασ. Επιπροςκζτωσ, το ςφςτθμα αυτό κα παρζχει τθν αυτόματθ προςαρμογι του 

παραγόμενου από τρίτουσ περιεχομζνου και ςε άλλεσ ςυςκευζσ εφοδιαςμζνεσ με φυλλομετρθτι όπωσ 

κινθτά και  smartphones, προςφζροντασ διαφορετικζσ επιλογζσ εξατομίκευςθσ για τον κάκε τελικό 

χριςτθ.  

1.4 Δομή εργαςίασ 
Στο δεφτερο κεφάλαιο τθσ εργαςίασ παρουςιάηεται θ τρζχουςα κατάςταςθ αναφορικά με τθν 

προςβαςιμότθτα του περιεχομζνου του Ιςτοφ, ενϊ παρουςιάηεται θ κατανεμθμζνθ τεχνολογία των 

διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν,  θ τρζχουςα κατάςταςθ για τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν από χριςτεσ ΑμεΑ 

και θ διαδικαςία που πρζπει να ακολουκθκεί για τθν προςκικθ προςβάςιμων χαρακτθριςτικϊν 

(επιδιόρκωςθ) ςτισ διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουςιάηονται οι απαιτιςεισ για τθ δθμιουργία ενόσ ςυςτιματοσ που κα 

ενςωματϊνει προςβάςιμεσ διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ τρίτων καταςκευαςτϊν. Ριο ςυγκεκριμζνα, 

αναλφονται θ αρχιτεκτονικι του ςυςτιματοσ,  θ διαδικαςία για τθν προςκικθ διαδικτυακϊν 

υπθρεςιϊν, θ μοντελοποίθςθ ενόσ χριςτθ ςτο ςφςτθμα και θ υποςτιριξθ πολλαπλϊν ςυςκευϊν μζςα 

από τθ δθμιουργία ςχεδιαςτικϊν προτφπων. 

Στο τζταρτο κεφάλαιο παρουςιάηεται θ πλατφόρμα myWebAccess, θ οποία  παρζχει ζνα μθχανιςμό 

προςκικθσ προςφερομζνων ανοικτϊν διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν, και θμιαυτοματοποιθμζνθσ 

«επιδιόρκωςθσ» τουσ ϊςτε να κακορίηονται όλα εκείνα τα ςτοιχεία αλλθλεπίδραςθσ που κακιςτοφν 

εφικτι τεχνικά τθν καταςκευι προςβάςιμων διαδικτυακϊν διεπαφϊν που ςυμμορφϊνονται με το de 

facto πρότυπο των Οδθγιϊν για τθν προςβαςιμότθτα ςτο περιεχόμενο Ιςτοφ 2.0 (WCAG 2.0). Με αυτό 

τον τρόπο, επιτυγχάνει τθν προςδοκϊμενθ επαφξθςθ τθσ ποιότθτασ αλλθλεπίδραςθσ ςε ςυγκεκριμζνεσ 

κατθγορίεσ χρθςτϊν όπωσ άτομα με προβλιματα όραςθσ και κινθτικι αναπθρία, αλλά και τθν 
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περαιτζρω αξιοποίθςι τουσ από διαφορετικά κανάλια ειςόδου-εξόδου (π.χ., κινθτό τθλζφωνο με 

browser) . Με τθ ςυγκεκριμζνθ προςζγγιςθ οι χριςτεσ του διαδικτφου αποκτοφν τθ δυνατότθτα να 

δθμιουργιςουν ζνα προςωποποιθμζνο περιβάλλον εργαςίασ με τισ αγαπθμζνεσ τουσ υπθρεςίεσ (που 

προςφζρονται από τρίτουσ καταςκευαςτζσ), και να αλλθλεπιδροφν με αυτζσ μζςω διεπαφϊν 

κατάλλθλων για ατομικά χαρακτθριςτικά χριςθσ. 

Στο πζμπτο κεφάλαιο παρουςιάηονται τα αποτελζςματα αξιολόγθςθσ τθσ ευχρθςτίασ και τθσ 

προςβαςιμότθτασ των προςφερομζνων , μζςω τθσ πλατφόρμασ – διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν με τθ 

χριςθ ειδικϊν εργαλείων κ αι με τθ ςυμμετοχι τελικϊν χρθςτϊν ΑμεΑ. 

Τζλοσ, ςτο ζκτο κεφάλαιο παρατίκενται προτάςεισ για τθν περεταίρω ζρευνα και επζκταςθ των 

αποτελεςμάτων τθσ παροφςασ εργαςίασ. 
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2 Η υποςτήριξη τησ καταςκευήσ προςβάςιμων 

διαδικτυακών υπηρεςιών 
Στο αυτό το κεφάλαιο παρουςιάηεται θ τρζχουςα κατάςταςθ για τθν υποςτιριξθ τθσ προςβαςιμότθτασ 

του περιεχομζνου του Ραγκοςμίου Ιςτοφ. Συγκεκριμζνα, παρουςιάηεται θ τρζχουςα κατάςταςθ 

αναφορικά με τθν υποςτιριξθ τθσ θλεκτρονικισ προςβαςιμότθτασ, ενϊ αναλφονται τα πλεονεκτιματα 

τθσ  κατανεμθμζνθσ τεχνολογίασ των διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν ςε ςχζςθ με τισ υπόλοιπεσ τεχνολογίεσ, 

υπό το πρίςμα τθσ ςυνφπαρξθσ αυτϊν των τεχνολογιϊν με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ θλεκτρονικισ 

προςβαςιμότθτασ. Τζλοσ, αναλφεται θ τεχνικι διαδικαςία που πρζπει να ακολουκθκεί προκειμζνου να 

προςτεκοφν χαρακτθριςτικά που κακιςτοφν τισ διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ προςβάςιμεσ. 

2.1 Το ςύγχρονο τοπίο ςτην υποςτήριξη τησ 

προςβαςιμότητασ του διαδικτύου 
Στο πλαίςιο τθσ ςφγχρονθσ Κοινωνίασ τθσ Ρλθροφορίασ, θ ιςότιμθ πρόςβαςθ των ατόμων με αναπθρία 

ςτο Διαδίκτυο, όπωσ προβλζπουν διάφορεσ διεκνείσ ςυνκικεσ (π.χ., θ Διεκνισ Σφμβαςθ του ΟΗΕ για τα 

Δικαιϊματα των Ατόμων με Αναπθρία12  και το Ρροαιρετικό τθσ Ρρωτόκολλο), κανονιςτικά πλαίςια και 

νόμοι διεκνϊσ (π.χ, το άρκρο 5Α παρ. 2 του Ελλθνικοφ Συντάγματοσ, ο Νόμοσ 3979/2011 «Για τθν 

θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ και λοιπζσ διατάξεισ»),  - αποτελεί καίριο ηιτθμα για όλα τα κράτθ. 

Επιπλζον όμωσ απαςχολεί ολοζνα και περιςςότερεσ επιχειριςεισ κακϊσ τα άτομα με αναπθρία 

αποτελοφν το 10% περίπου του πλθκυςμοφ και κατά ςυνζπεια ζνα μεγάλο αρικμό δυνθτικϊν χρθςτϊν 

των υπθρεςιϊν τουσ. 

Η ποικιλομορφία του ανκρϊπινου πλθκυςμοφ, όςον αφορά το ευρφ φάςμα των ςωματικϊν, 

διανοθτικϊν και αιςκθτθριακϊν διαφορϊν, επθρεάηει τον τρόπο με τον οποίο ο χριςτθσ αλλθλεπιδρά 

με τον υπολογιςτι και τισ διάφορεσ εφαρμογζσ που είναι εγκαταςτθμζνεσ ςε αυτόν. Οι ιδιαιτερότθτεσ 

ςτθ χριςθ που καλφπτουν οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τθν θλεκτρονικι προςβαςιμότθτα που 

αναφζρκθςαν ςτο Ειςαγωγι αφοροφν κυρίωσ είδθ αναπθριϊν που διαφοροποιοφν τον τρόπο με τον 

οποίο ο τελικόσ χριςτθσ διαβάηει, γράφει, επικοινωνεί και γενικά αλλθλεπιδρά τισ όποιεσ διαδικτυακζσ 

υπθρεςίεσ, ςε ςφγκριςθ με τθν «κλαςςικι» χριςθ (χριςθ ποντικιοφ), και επακόλουκα επθρεάηουν το 

βακμό ευκολίασ και το χρόνο που απαιτείται για τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ μίασ ενζργειασ. Για 

παράδειγμα:  

 Κάποιοι άνκρωποι δεν μποροφν να χρθςιμοποιιςουν τα χζρια τουσ ι τισ παλάμεσ τουσ για να 

πλθκτρολογιςουν κείμενο μζςω του πλθκτρολογίου ι να κινιςουν με επιτυχία το ποντίκι. 

 Κάποιοι άνκρωποι με αςτάκεια ςτα άκρα και άτομα μεγάλθσ θλικίασ με μειωμζνθ ικανότθτα 

ελζγχου κίνθςθσ αδυνατοφν να χρθςιμοποιοφςουν ποντίκι και ενδεχομζνωσ προτιμοφν άλλεσ 

ςυςκευζσ κατάδειξθσ (π.χ., ιχνόςφαιρα). 

 Κάποιοι άνκρωποι δε μποροφν να δουν κακόλου ι ελάχιςτα και χρθςιμοποιοφν πρόγραμμα 

ανάγνωςθσ οκόνθσ. 

                                                           
12

   Η Σφμβαςθ υιοκετικθκε με τθν Απόφαςθ 61/611τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ του ΟΗΕ ςτθ Νζα Υόρκθ, ςτισ 13 

Δεκεμβρίου 2006 και τζκθκε ςε ιςχφ ςτισ 4 Μαΐου 2008. 
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 Κάποιοι άνκρωποι πάςχουν από προβλιματα του αιςκθτθρίου τθσ όραςθσ (π.χ., αχρωματοψία) 

ι αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ ςτθν ανάγνωςθ κειμζνων με μικροφ μεγζκουσ γραμματοςειρά. 

Αν και το επίπεδο τθσ βλάβθσ που κακορίηει το κριτιριο για το κατά πόςο ζνα άτομο κεωρείται άτομο 

με αναπθρία ποικίλλει από χϊρα ςε χϊρα, τελευταίεσ μελζτεσ δείχνουν ότι ζνα ποςοςτό περίπου ςτο 

20% του πλθκυςμοφ μιασ ανεπτυγμζνθσ χϊρασ αντιμετωπίηει κάποια αναπθρία που επθρεάηει τθν 

ικανότθτά του να χρθςιμοποιιςει το διαδίκτυο. Επιπλζον, το ποςοςτό αυτό φαίνεται να αυξάνεται 

ςυνεχϊσ ςτο πζραςμα του χρόνου, κυρίωσ λόγω τθσ γιρανςθσ που παρουςιάηει ο πλθκυςμόσ ςε 

παγκόςμια κλίμακα. Για τα ΑμεΑ κυρίωσ αλλά και για τουσ θλικιωμζνουσ προςφζρονται λφςεισ 

υποςτθρικτικισ τεχνολογίασ13 με τθ χριςθ των οποίων διευκολφνεται θ πρόςβαςι τουσ ςτο διαδίκτυο. 

Οι λφςεισ αυτζσ όμωσ προκειμζνου να λειτουργιςουν αποδοτικά, απαιτοφν ςυγκεκριμζνεσ 

καταςκευαςτικζσ προδιαγραφζσ με τθν υιοκζτθςθ των οποίων το διαδικτυακό περιεχόμενο κακίςταται 

προςβάςιμο, δθλαδι αναγνϊςιμο και από αυτζσ τισ ςυςκευζσ ι/και το λογιςμικό. Στο πλαίςιο 

αντιμετϊπιςθσ των παραπάνω προβλθμάτων διαλειτουργικότθτασ με τθν υποςτθρικτικι τεχνολογία, 

ζχουν δθμιουργθκεί πρότυπα προςβαςιμότθτασ, θ πιςτι τιρθςθ των οποίων επιδρά καταλυτικά ςτθν 

παραγωγι ενόσ κακολικά προςβάςιμου δικτυακοφ τόπου, όπωσ αυτά που αναφζρκθςαν. Αυτά 

ςυμπεριλαμβάνονται ςε διεκνείσ κανόνεσ και ςυμβάςεισ14. Πμωσ παρά τθν φπαρξι τουσ εδϊ και 

αρκετά χρόνια, τισ περιςςότερεσ φορζσ οι καταςκευαςτζσ δικτυακϊν τόπων τα αγνοοφν ι/και τα 

παραβλζπουν, με ςυνζπεια τον περιοριςμό τθσ πρόςβαςθσ των χρθςτϊν ΑμεΑ ςτθν πλοιγθςθ, ςτθν 

πλθροφορία και τισ υπθρεςίεσ που περιζχει  ο δικτυακόσ τόποσ. Αυτι θ εικόνα αποτυπϊνεται ςτα 

ιδιαίτερα χαμθλά ποςοςτά προςβαςιμότθτασ των διαδικτυακϊν εφαρμογϊν που παρατθροφνται ςε 

παγκόςμια κλίμακα και ζχουν ωσ αποτζλεςμα τον αποκλειςμό του πλθκυςμοφ των ΑμεΑ από τθ 

δυνατότθτα να αξιοποιιςουν τα οφζλθ που προςφζρονται από τθν τεχνολογικι πρόοδο.. 

Συγκεκριμζνα, ςφμφωνα με τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ θλεκτρονικισ προςβαςιμότθτασ που 

διενεργικθκε το 2008 ςε δείγμα 257 ελλθνικϊν διαδικτυακϊν τόπων διαφόρων κατθγοριϊν, δθμοςίου 

κυρίωσ χαρακτιρα βρζκθκαν ποςοςτό 85% αυτϊν να μθν είναι προςβάςιμοι (Basdekis, Klironomos, 

Metaxas, & Stephanidis, 2010) (Εικόνα 2-1: Αξιολόγθςθ προςβαςιμότθτασ) , ενϊ αντίςτοιχα ποςοςτά 

καταγράφονται και ςε άλλεσ χϊρεσ15.  

                                                           
13

 Βοθκιματα: http://e-bility.gr/eutexnos/assistants.asp  

14
 Policies Relating to Web Accessibility: http://www.w3.org/WAI/Policy  

15
 Nomensa: United Nations global audit of web accessibility (2006):  

http://www.un.org/disabilities/documents/fnomensarep.pdf 

http://e-bility.gr/eutexnos/assistants.asp
http://www.w3.org/WAI/Policy/
http://www.un.org/disabilities/documents/fnomensarep.pdf
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Εικόνα 2-1: Αξιολόγθςθ προςβαςιμότθτασ 

Τα δεδομζνα αυτά καταδεικνφουν ότι παρά τθ ραγδαία ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ τα τελευταία χρόνια, 

γεγονόσ το οποίο κα ζπρεπε να ςυμβάλλει ςτθν ανοδικι πορεία των επιπζδων προςβαςιμότθτασ, τα 

διεκνι επίπεδα προςβαςιμότθτασ (και ςτθ χϊρα μασ) δεν παρουςιάηουν βελτίωςθ. Επομζνωσ εκτόσ 

από τθν υιοκζτθςθ τεχνικϊν προδιαγραφϊν που αφοροφν τθν αλλθλεπίδραςθ (διαδικτυακι διεπαφι 

και περιεχόμενο), προδιαγραφζσ κα πρζπει να εφαρμόηεται ςε αυτι κακεαυτι τθν καταςκευι των 

υπθρεςιϊν. 

2.2 Τι είναι οι διαδικτυακέσ υπηρεςίεσ 
Υπάρχουν πολλοί οριςμοί για το τι είναι διαδικτυακι υπθρεςία (web service), περίπου όςοι και οι 
εταιρίεσ πλθροφορικισ που αναπτφςςουν εργαλεία για τα web services. Ζνασ πολφ καλόσ οριςμόσ 
ζρχεται από τθν IBM16: 

Τα web services είναι μια τεχνολογία που επιτρζπει ςτισ εφαρμογζσ να επικοινωνοφν 

μεταξφ τουσ ανεξαρτιτωσ πλατφόρμασ και γλϊςςασ προγραμματιςμοφ. Ζνα web service 

είναι μια διεπαφι λογιςμικοφ (software interface) που περιγράφει μια ςυλλογι από 

λειτουργίεσ οι οποίεσ μποροφν να προςεγγιςτοφν από το δίκτυο μζςω πρότυπων 

μθνυμάτων XML. Χρθςιμοποιεί πρότυπα βαςιςμζνα ςτθ γλϊςςα XML για να περιγράψει 

μία λειτουργία (operation) προσ εκτζλεςθ και τα δεδομζνα προσ ανταλλαγι με κάποια 

άλλθ εφαρμογι. Μια ομάδα από web services οι οποίεσ αλλθλεπιδροφν μεταξφ τουσ 

κακορίηει μια εφαρμογι web services. 

 

                                                           
16

 Web services overview ΙΒΜ: 

http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/rtnlhelp/v6r0m0/index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.etools.webservice.doc%

2Fconcepts%2Fcws.html  
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http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/rtnlhelp/v6r0m0/index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.etools.webservice.doc%2Fconcepts%2Fcws.html
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/rtnlhelp/v6r0m0/index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.etools.webservice.doc%2Fconcepts%2Fcws.html
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H Microsoft μζςα από το MSDN τθσ καταλιγει ότι όλα τα web services ζχουν τρία (3) κοινά 

χαρακτθριςτικά17: 

 Τα web services εκκζτουν χριςιμθ λειτουργικότθτα ςε χριςτεσ του διαδικτφου μζςα από ζνα 
πρότυπο δικτυακό πρωτόκολλο. Στισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ αυτό το πρωτόκολλο είναι το 
SOAP (Simple Object Access Protocol).  

 Τα web services παρζχουν ζνα τρόπο να περιγράψουν τισ διεπαφζσ τουσ με αρκετι 
λεπτομζρεια ϊςτε να επιτρζψουν ςτο χριςτθ τουσ να χτίςει μια εφαρμογι πελάτθ θ οποία να 
επικοινωνιςει μαηί τουσ. Η περιγραφι ςυνικωσ παρζχεται ςε ζνα ζγγραφο XML το οποίο 
ονομάηεται ζγγραφο WSDL (Web Services Description Language).  

 Τα web services καταχωροφνται ϊςτε οι δυνθτικοί χριςτεσ να μποροφν να τα βρουν εφκολα. 
Αυτό γίνεται με το UDDI (Universal Discovery Description and Integration).  

 
Τα web services λοιπόν αποτελοφν μία αρχιτεκτονικι κατανεμθμζνων ςυςτθμάτων καταςκευαςμζνθ 

από πολλά διαφορετικά υπολογιςτικά ςυςτιματα τα οποία επικοινωνοφν μζςω του δικτφου ϊςτε να 

δθμιουργιςουν ζνα ςφςτθμα. Αποτελοφνται από ζνα ςφνολο με πρότυπα τα οποία επιτρζπουν ςτουσ 

υπεφκυνουσ (προγραμματιςτζσ) τθν ανάπτυξθ και υλοποίθςθ κατανεμθμζνων εφαρμογϊν  

χρθςιμοποιϊντασ διαφορετικά εργαλεία από διαφορετικοφσ προμθκευτζσ, ϊςτε να καταςκευάςουν 

εφαρμογζσ που χρθςιμοποιοφν ζνα ςυνδυαςμό από ενότθτεσ λογιςμικοφ (software modules) οι οποίεσ 

καλοφνται από ςυςτιματα που ανικουν ςε διαφορετικά τμιματα ενόσ οργανιςμοφ ι ςε διαφορετικοφσ 

οργανιςμοφσ. 

Κάνοντασ δε μία ιςτορικι αναδρομι ςτθν υποςτιριξθ κατανεμθμζνων τεχνολογιϊν αυτοφ του είδουσ, 

καταλιγουμε ςε μερικζσ τεχνολογίεσ που ζχουν χρθςιμοποιθκεί ι και χρθςιμοποιοφνται: 

 EDI 

 CORBA 

 COM και DCOM 

 RMI 

Σε ςχζςθ με τισ διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ αυτζσ οι τεχνολογίεσ είχαν μια ςειρά από μειονεκτιματα, με τα 

κυριότερα από αυτά να είναι το κόςτοσ και θ πολυπλοκότθτα υλοποίθςθσ, θ χριςθ μόνο ςε ιδιωτικά 

δίκτυα και θ χριςθ μόνο ςε εφαρμογζσ που εκτελοφνται ςτθν ίδια πλατφόρμα. 

Άρα θ τεχνολογία των διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν ζρχεται να δϊςει μια λφςθ ςτα παραπάνω 

μειονεκτιματα και να προςφζρει τα παρακάτω, τα οποία κα αναλυκοφν περαιτζρω ςτισ επόμενεσ 

ενότθτεσ: 

 Ευκολότεροσ χειριςμόσ δεδομζνων 

 Απλότθτα πρωτοκόλλου επικοινωνίασ 

 Απλότθτα υποδομισ 

 Ευκολία ςτθν επικοινωνία 

 Διαλειτουργικότθτα και ευκολία ανάπτυξθσ νζων λειτουργιϊν 

                                                           
17

 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms996507.aspx 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms996507.aspx
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2.3 Εφαρμογέσ των διαδικτυακών υπηρεςιών 
Τα πρϊτα web services ςκόπευαν να είναι πθγζσ πλθροφορίασ τισ οποίεσ μπορεί κανείσ πολφ εφκολα 

να ενςωματϊςει ςτισ εφαρμογζσ του: τιμζσ μετοχϊν, προβλζψεισ καιροφ, αποτελζςματα ακλθτικϊν 

παιχνιδιϊν, κλπ. Είναι εφκολο να φανταςτεί κανείσ μια ολόκλθρθ κατθγορία εφαρμογϊν που μπορεί να 

καταςκευάςει ϊςτε να αναλφει και να ςυνδυάηει πλθροφορία που τον ενδιαφζρει και να τθν 

παρουςιάηει με ποικίλουσ τρόπουσ. Για παράδειγμα, κα μποροφςαμε να ζχουμε ζνα λογιςτικό φφλλο 

(spreadsheet) το οποίο ςυνοψίηει όλθ τθν οικονομικι μασ εικόνα : μετοχζσ, τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ, 

δάνεια, κλπ. Αν αυτι θ πλθροφορία ιταν διακζςιμθ μζςω των web services, το λογιςτικό φφλλο κα 

μποροφςε να ενθμερϊνεται ςυνεχϊσ. Οι περιςςότερεσ από αυτζσ τισ πλθροφορίεσ είναι ιδθ 

διακζςιμεσ ςτον Ραγκόςμιο Ιςτό, αλλά τα web services κάνουν τθν προγραμματιςτικι πρόςβαςθ ςε 

αυτζσ πιο εφκολθ και πιο αξιόπιςτθ. 

Ήδθ υπάρχουςεσ εφαρμογζσ τισ αξιοποιοφν ςαν δομικά ςτοιχεία επιτρζποντασ ςτουσ χριςτεσ να 

καταςκευάςουν νζεσ πιο ιςχυρζσ εφαρμογζσ. Για παράδειγμα, ζνασ χριςτθσ κα μποροφςε να 

αναπτφξει μια εφαρμογι προμθκειϊν θ οποία να παίρνει αυτόματα τιμζσ από προμθκευτζσ, να 

επιτρζπει τθν επιλογι προμθκευτι, τθν υποβολι παραγγελίασ και τθν παρακολοφκθςθ τθσ αποςτολισ 

ζωσ ότου να γίνει θ παραλαβι τθσ. Η εφαρμογι του προμθκευτι εκτόσ από το να εκκζτει τισ υπθρεςίεσ 

τθσ ςτον ιςτό, κα μποροφςε να χρθςιμοποιιςει άλλα web services για να ελζγξει τθν πιςτολθπτικι 

ικανότθτα του πελάτθ, να χρεϊςει τον τραπεηικό λογαριαςμό του και να κακορίςει τθν αποςτολι με 

μια εταιρία μεταφορϊν. 

Στο άμεςο μζλλον μερικά από τα πιο ενδιαφζροντα web services κα υποςτθρίηουν εφαρμογζσ που 

χρθςιμοποιοφν τον ιςτό για ακόμα περιςςότερο πολφπλοκεσ διαδικαςίεσ. Για παράδειγμα, μία από τισ 

υπθρεςίεσ που τα web services κα κάνουν δυνατι είναι θ υπθρεςία θμερολογίου. Αν ο οδοντίατροσ ι ο 

μθχανικόσ ςασ εξζκεταν τα θμερολόγιά τουσ μζςω ενόσ web service, κα μποροφςε ζνασ χριςτθσ να 

προγραμματίηει το ραντεβοφ του με αυτοφσ ι κα μποροφςαν να προγραμματίςουν αυτοί τα ραντεβοφ 

κατευκείαν ςτο δικό του θμερολόγιο με τθ χριςθ μίασ διαδικτυακισ υπθρεςίασ που ςυγκεντρϊνει και 

διαχειρίηεται όλθ αυτι τθν πλθροφορία, θ οποία παράγεται από τρίτα ςυςτιματα.  

Ροια είναι όμωσ θ ςχζςθ μεταξφ του παραγόμενου αποτελζςματοσ μίασ διαδικτυακισ υπθρεςίασ και 

τθσ επίτευξθσ υψθλοφ επιπζδου προςβαςιμότθτασ και ευχρθςτίασ του περιεχομζνου; Στισ επόμενεσ 

ενότθτεσ επιχειρείται μία ανάλυςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν WCAG, ενϊ ςτθ ςυνζχεια 

παρουςιάηεται θ μορφι και θ λειτουργία που πρζπει να ζχει μια διαδικτυακι υπθρεςία εάν ζχει 

υλοποιθκεί ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ προςβαςιμότθτασ. 

2.4 Το πρότυπο W3C WCAG 
Οι Οδθγίεσ για τθν προςβαςιμότθτα του περιεχομζνου του παγκόςμιου ιςτοφ (Web Content 

Accessibility Guidelines - WCAG) είναι μζροσ μιασ ςειράσ οδθγιϊν προςβαςιμότθτασ που εκδίδονται 

από τθν Ρρωτοβουλία για τθν Ρροςβαςιμότθτα του Ιςτοφ (Web Accessibility Initiative- WAI) και 

απευκφνονται ςε καταςκευαςτζσ διαδικτυακοφ περιεχομζνου. Βαςικόσ ςτόχοσ τουσ είναι να 

προωκιςουν τθν προςβαςιμότθτα, ανεξάρτθτα από τισ ιδιαίτερεσ ικανότθτεσ του χριςτθ (π.χ., 

ςωματικι αναπθρία), τον πράκτορα που χρθςιμοποιεί για τθν πλοιγθςθ (π.χ., φυλλομετρθτι, 
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φωνθτικό φυλλομετρθτι, κινθτό τθλζφωνο, προςωπικό υπολογιςτι αυτοκινιτου) ι τουσ περιοριςμοφσ 

υπό τουσ οποίουσ εργάηεται (π.χ., κορυβϊδεσ περιβάλλον, υποφωτιςμζνουσ ι υπερφωτιςμζνουσ 

χϊρουσ, περιβάλλον εργαςίασ που απαιτεί ελεφκερα χζρια). Η εφαρμογι αυτϊν των οδθγιϊν βοθκάει 

ςθμαντικά ςτθν εφκολθ εφρεςθ πλθροφορίασ ςτον ιςτό, χωρίσ να αποκαρρφνουν τουσ καταςκευαςτζσ 

περιεχομζνου από το να χρθςιμοποιοφν πολυτροπικό περιεχόμενο (π.χ., εικόνεσ, βίντεο), αλλά δίνουν 

ςαφείσ οδθγίεσ ϊςτε το περιεχόμενο αυτό να είναι προςβάςιμο ςε ζνα ευρφ κοινό. 

Το ςφνολο κανόνων προςβαςιμότθτασ WCAG 1.0 (προθγοφμενθ ζκδοςθ) αποτελείται από 14 οδθγίεσ, 

κάκε μία από τισ οποίεσ εμπεριζχει ςθμεία ελζγχου (checkpoints). Σε κάκε ςθμείο ελζγχου αντιςτοιχεί 

ζνασ δείκτθσ προτεραιότθτασ από ζνα μζχρι τρία. Σφμφωνα με τουσ δείκτεσ αυτοφσ, ορίηονται και τα 

επίπεδα προςβαςιμότθτασ του περιεχομζνου ςτο διαδίκτυο τα οποία είναι WAI-A, WAI-AA και WAI-

AAA ανάλογα με το βακμό ςυμμόρφωςισ με τα ςθμεία ελζγχου. Ζτςι, αν μια ιςτοςελίδα ικανοποιεί τισ 

ςυνκικεσ που ορίηει το πρϊτο επίπεδο των οδθγιϊν προςβαςιμότθτασ, τότε χαρακτθρίηεται ωσ WAI-A. 

Αντίςτοιχα, αν ςυμμορφϊνεται με τα δφο πρϊτα επίπεδα, χαρακτθρίηεται ωσ WAI-AA ενϊ αν 

ικανοποιεί τισ οδθγίεσ και των τριϊν επιπζδων, ωσ WAI-AAA. 

Ρρακτικά, θ ςυμμόρφωςθ ενόσ δικτυακοφ τόπου με τισ οδθγίεσ προςβαςιμότθτασ WCAG ςε επίπεδο 

AAA, ςθμαίνει ότι όλεσ οι ςελίδεσ του ςυγκεκριμζνου δικτυακοφ τόπου είναι ςε κζςθ να ικανοποιιςουν 

τισ ανάγκεσ οποιαςδιποτε ομάδασ χρθςτϊν και ωσ εκ τοφτου χρειάηεται ςωςτό και προςεκτικό 

ςχεδιαςμό. 

Ρρόςφατα, το W3C ανακοίνωςε τθ δθμοςίευςθ του προτφπου Web Content Accessibility Guidelines18 

(WCAG) 2.0 ωσ νεότερθ ζκδοςθ. Σε αυτι κακορίηεται  μια λογικι ιεραρχία των οδθγιϊν 

προςβαςιμότθτασ, τα λεγόμενα επίπεδα κακοδιγθςθσ, και είναι βαςιςμζνθ ςε τζςςερισ αρχζσ που 

είναι απαραίτθτεσ, προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ δυνατότθτα από τον οποιονδιποτε να ζχει 

πρόςβαςθ και να μπορεί να χρθςιμοποιιςει το διαδικτυακό περιεχόμενο. Οι τζςςερισ αυτζσ αρχζσ που 

κα πρζπει να διζπουν ζναν ιςτοχϊρο είναι: 

1. Αντιλθπτόσ 

2. Λειτουργικόσ 

3. Κατανοθτόσ 

4. Ανκεκτικόσ 

Οι αρχζσ αυτζσ είναι οι τζςςερισ πυλϊνεσ τθσ προςβαςιμότθτασ ςτον παγκόςμιο ιςτό και περιγράφουν 

ςε υψθλό επίπεδο το τι μπορεί να γίνει για να βοθκθκοφν χριςτεσ με ποικίλεσ ανάγκεσ να ζχουν 

πρόςβαςθ με επιτυχία το περιεχόμενό του. Επιπλζον, ςτισ νζεσ οδθγίεσ υπάρχουν δϊδεκα 

κατευκυντιριεσ γραμμζσ, που αποτελοφν βαςικοφσ ςτόχουσ κάκε δθμιουργοφ διαδικτυακοφ 

περιεχομζνου, προκειμζνου το αποτζλεςμα που παράγει να είναι πλιρωσ προςβάςιμο. 

                                                           
18

 http://www.w3c.gr/wai/translations/wcag20.html  

http://www.w3c.gr/wai/translations/wcag20.html
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Τζλοσ, για κάκε κατευκυντιρια γραμμι, παρζχονται κάποια κριτιρια επιτυχίασ, με τα οποία μποροφν 

να ελεγχκοφν οι ιςτοςελίδεσ και να αξιολογθκεί θ προςβαςιμότθτά τουσ ωσ αλθκισ ι ψευδισ. Τα 

κριτιρια αυτά χωρίηονται περαιτζρω ςε τρία επίπεδα ςυμμόρφωςθσ, όπωσ και ςτθν πρϊτθ ζκδοςθ του 

προτφπου: 

 Επίπεδο Α (χαμθλότερο επίπεδο ςυμμόρφωςθσ) 

 Επίπεδο ΑΑ (μεςαίο επίπεδο ςυμμόρφωςθσ) 

 Επίπεδο AAA (υψθλότερο επίπεδο ςυμμόρφωςθσ) 

Στθν Εικόνα 2-2: Αρχζσ, κατευκυντιριεσ γραμμζσ και κριτιρια επιτυχίασ του προτφπου WCAG 2.0 

ςυνοψίηονται και απεικονίηονται οι αρχζσ που διζπουν τισ εν λόγω οδθγίεσ, οι κατευκυντιριεσ γραμμζσ 

και τα κριτιρια επιτυχίασ για τα τρία επίπεδα. 

 

 

Εικόνα 2-2: Αρχζσ, κατευκυντιριεσ γραμμζσ και κριτιρια επιτυχίασ του προτφπου WCAG 2.0 

Οι οδθγίεσ WCAG 2.0 προςφζρουν περιςςότερα πλεονεκτιματα ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ, 

κακϊσ είναι ευκολότερεσ και ςαφζςτερεσ ςτθ χριςθ και ςτθν εφαρμογι, περιζχουν δε ςυγκεκριμζνα 

κριτιρια επιτυχίασ τα οποία  μποροφν  να εφαρμοςτοφν και ςε άλλεσ τεχνολογίεσ πλθν εκείνθσ του 

διαδικτφου. Βεβαίωσ, γίνεται εφκολα αντιλθπτό ότι θ υιοκζτθςι τουσ επιβαρφνει με επιπλζον φόρτο 

εργαςίασ τθ διαδικαςία τθσ καταςκευισ και τθσ αξιολόγθςθσ τθσ προςβαςιμότθτασ ενόσ διαδικτυακοφ 

τόπου. 
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2.5 Συνήθη προβλήματα ςτην πρόςβαςη 
Ζνασ ςθμαντικόσ παράγοντασ δθμιουργίασ προβλθμάτων πρόςβαςθσ ι/και αλλθλεπίδραςθσ ςε ζνα 

διαδικτυακό τόπο είναι θ χριςθ των εικόνων και των γραφικϊν, τα οποία εκτόσ από τθν κλαςςικι 

χριςθ τουσ ωσ ςυμπλιρωμα ενόσ κειμζνου, χρθςιμοποιοφνται και για τθν γραφικι απόδοςθ 

λογοτφπων, για τθν καλφτερθ αιςκθτικι των μθχανιςμϊν πλοιγθςθσ, ςε κουμπιά φορμϊν αποςτολισ 

δεδομζνων αλλά και ωσ ετικζτεσ για τθν μορφοποίθςθ του περιεχομζνου. Λόγω αυτισ τθσ ποικίλθσ 

χριςθσ τουσ, αρκετζσ φορζσ προκαλοφν προβλιματα κατανόθςθσ από τον χριςτθ και ειδικότερα από 

άτομα με προβλιματα όραςθσ ι/και οπτικισ αντίλθψθσ. Γενικά θ χριςθ ιςοδφναμου εναλλακτικοφ 

κειμζνου – όπωσ ςτθν περίπτωςθ πολυμζςων – αποτελεί μία λφςθ για τθν περίπτωςθ όπου θ εικόνα 

περιζχει χριςιμθ, για τθν απόδοςθ του νοιματοσ, πλθροφορία. 

Μια άλλθ παράμετροσ που επιδρά αρνθτικά ςτθν προςβαςιμότθτα ενόσ δικτυακοφ τόπου είναι θ 

επιλογι χρωματικϊν ςυνδυαςμϊν τζτοιων που δεν μποροφν να αναγνωριςτοφν λόγω τθσ χαμθλισ 

αντίκεςθσ φόντου-προςκθνίου. Το πρόβλθμα αυτό επθρεάηει ςθμαντικά τουσ χριςτεσ με 

αχρωματοψία (δαλτωνιςμό) ι δυςχρωματοψία, δθλαδι άτομα με ατζλεια του αιςκθτθρίου τθσ όραςθσ 

κατά τθν οποία το άτομο δεν μπορεί να ξεχωρίςει ζνα ι περιςςότερα από τα χρϊματα (ςυνικωσ το 

κόκκινο και το πράςινο). Επίςθσ, θ χριςθ εικόνων ςτο φόντο μιασ ιςτοςελίδασ επιδρά άμεςα ςτθν 

αναγνωςιμότθτα του περιεχομζνου τθσ δυςχεραίνοντασ τθν ανάγνωςθ ακόμα και ςε χριςτεσ που δεν 

ζχουν ςθμαντικό πρόβλθμα ςτθν όραςθ, για το λόγο αυτό θ υψθλι αντίκεςθ των χρωμάτων ανάμεςα 

ςτα γράμματα και ςτο φόντο είναι επικυμθτι γενικότερα από τθν πλειοψθφία των χρθςτϊν αυτϊν. Η 

επιλογι των κατάλλθλων χρωματικϊν ςυνδυαςμϊν για όλεσ τισ μορφζσ αχρωματοψίασ (colorblindness) 

δεν αποτελεί αξεπζραςτο εμπόδιο για τουσ ςχεδιαςτζσ. Οι ςυνδυαςμοί μαφρο-άςπρο και κίτρινο-

μαφρο είναι προτεινόμενοι, ενϊ υπάρχουν τεχνικζσ και υποβοθκθτικά εργαλεία μζςω των οποίων οι 

ςχεδιαςτζσ μποροφν να αξιολογιςουν το αν το αποτζλεςμα τθσ εργαςίασ τουσ είναι «αναγνϊςιμο» ςτισ 

διάφορεσ διαταραχζσ οπτικισ αντίλθψθσ. 

Συχνά θ προςπζλαςθ ςτο περιεχόμενο ενόσ δικτυακοφ τόπου δεν είναι εφκολθ ςε άτομα με αναπθρία 

που δεν μποροφν να χρθςιμοποιιςουν αποδοτικά τα άνω άκρα. Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ θ χριςθ 

επιπρόςκετων μθχανιςμϊν πλοιγθςθσ αποτελεί αςφαλιςτικι δικλείδα για τθν ταχφτερθ πρόςβαςθ και 

των ςυγκεκριμζνων χρθςτϊν ΑμεΑ. 

Τα παραπάνω προβλιματα αφοροφν κυρίωσ τον τρόπο με τον οποίο καταςκευάηεται το ςχεδιαςτικό 

πρότυπο ι θ διεπαφι μίασ ιςτοςελίδασ. Πμωσ ακόμα και θ καταςκευι μίασ διαδικτυακισ υπθρεςίασ 

(π.χ., οι παράμετροι εξόδου ενόσ πίνακα δεδομζνων) επιδροφν ςτθν τελικι ποιότθτα. Ρροςπακϊντασ 

να κατθγοριοποιιςουμε τισ διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ ςε εκείνεσ που είναι διαλειτουργικζσ με το χριςτθ 

ι όχι, μποροφν να διακρικοφν ςε δφο κατθγορίεσ. Στθ 1θ κατθγορία, κατατάςςουμε εκείνεσ τισ 

υπθρεςίεσ όπου ο χριςτθσ μπορεί να τισ ενςωματϊςει ςαν πθγι πλθροφορίασ και ενεργοποιοφνται 

χωρίσ καμία ενζργεια από πλευράσ χριςτθ, και ςτθν 2θ κατθγορία όπου ανικουν εκείνεσ όπου ο 

χριςτθσ δζχεται τθν πλθροφορία εφόςον προθγθκεί κάποιασ μορφισ αποςτολι δεδομζνων προσ αυτι  

(π.χ., για τθ υπθρεςία τθσ μετεωρολογικισ πρόγνωςθσ χρειάηεται θ ειςαγωγι τθσ επικυμθτισ πόλθσ ςε 

μια φόρμα). Στθν πρϊτθ περίπτωςθ λοιπόν ζχουμε υπθρεςίεσ όπου ο χριςτθσ δε χρειάηεται να δϊςει 

κάποια παράμετρο ειςόδου για τθν εκτζλεςθ μιασ διαδικτυακισ υπθρεςίασ, ενϊ ςτθ δεφτερθ 
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απαιτείται θ αλλθλεπίδραςθ του χριςτθ για τθ δθμιουργία τθσ ειςόδου που κα δοκεί ςτο web service 

για τθν εκτζλεςθ του.   

Ρροκειμζνου το περιεχόμενο να καταςτεί προςβάςιμο, θ ζξοδοσ μιασ διαδικτυακισ υπθρεςίασ κα 

πρζπει να προςφζρει όλα εκείνα τα τεχνικά χαρακτθριςτικά που επαυξάνουν τθν προςβαςιμότθτα. Ριο 

ςυγκεκριμζνα: 

 Θα πρζπει να προςφζρεται εφχρθςτοσ μθχανιςμόσ πλοιγθςθσ ο οποίοσ κα μποροφςε να είναι 

και παραμετροποιιςιμοσ (π.χ., επιπλζον χαρακτθριςτικά για χριςτεσ με αναπθρία ςτα άνω 

άκρα). 

 Για το κειμενικό περιεχόμενο, αυτό κα πρζπει να είναι ευανάγνωςτο ςε όλουσ εξετάηοντασ 

αρχικά τισ αντικζςεισ των χρωμάτων του ςχεδιαςτικοφ προτφπου, τθ δυνατότθτα αυξομείωςθσ 

του μεγζκουσ τθσ γραμματοςειράσ. 

 Στθν περίπτωςθ μθ-κειμενικοφ περιεχομζνου, τότε τα αντικείμενα που αντιπροςωπεφουν τθν 

ζξοδο είναι ςυνικωσ εικόνεσ, γραφιματα και ςπανιότερα αρχεία πολυμζςων. Αυτά κα πρζπει 

να παρζχουν εναλλακτικι περιγραφι με κείμενο για το περιεχόμενο που παρουςιάηουν, κάτι 

που κα ιταν χριςιμο για χριςτεσ με προβλιματα όραςθσ. Στθν περίπτωςθ των εικόνων και 

των γραφθμάτων πρζπει να υπάρχουν ιςοδφναμα εναλλακτικά κείμενα, για τουσ πίνακεσ 

δεδομζνων πρζπει να υπάρχουν caption και summary tags, ενϊ οι διακοςμθτικζσ εικόνεσ δεν 

πρζπει να ζχουν εναλλακτικό κείμενο ϊςτε να μθν λαμβάνονται υπόψθ. 

 Στθν περίπτωςθ φορμϊν ςτοιχείων, που αποτελοφν τθν  είςοδο που δζχεται μια διαδικτυακι 

υπθρεςία από το χριςτθ, κα πρζπει να υπάρχουν καταρχιν labels ςε κάκε input tag και να 

παρζχεται θ ςωςτι πλοιγθςθ για τθ ςυμπλιρωςθ τθσ φόρμασ χρθςιμοποιϊντασ το tab key 

(focus order). Επιπλζον, κα πρζπει να παρζχεται μθχανιςμόσ επικφρωςθσ των ςτοιχείων τθσ 

φόρμασ. Αυτόσ ο μθχανιςμόσ κα παρζχει βοικεια ϊςτε να διορκωκοφν τυχόν λάκθ. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, κα πρζπει να ζχουν τοποκετθκεί μθνφματα βοικειασ, ενϊ αυτά τα μθνφματα κα 

πρζπει να αξιολογοφνται για τθ ςαφινεια τουσ και τθν βοικεια που προςφζρουν. 

Συνοψίηοντασ όλα τα παραπάνω, θ είςοδοσ και θ ζξοδοσ μιασ διαδικτυακισ υπθρεςίασ, ανεξάρτθτα 

από το περιεχόμενο τθσ, κα πρζπει να προςαρμόηεται κατάλλθλα ςτα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά του 

χριςτθ αλλά και ςτισ όποιεσ τεχνικζσ δυνατότθτεσ τθσ οκόνθσ χριςθσ. Ρροκειμζνου να επιτευχκεί θ 

ορκι καταςκευι, τα τεχνικά αυτά ςτοιχεία κα πρζπει να εμπεριζχονται ςτθν είςοδο-ζξοδο τθσ 

διαδικτυακισ υπθρεςίασ, ειδάλλωσ αυτά κα πρζπει να υποςτθρίηονται από το περιβάλλον χριςθσ ςτο 

οποίο θ υπθρεςία αυτι ενςωματϊνεται. 

2.6 Η αξιοποίηςη του προτύπου των διαδικτυακών 

υπηρεςιών για την επαύξηςη τησ προςβαςιμότητασ 
Ασ εξετάςουμε ζνα ςενάριο ςτο οποίο χρειάηεται να εντοπίςουμε ζνα ςυγκεκριμζνο φαρμακείο ςτθν 

περιοχι μασ το οποίο διακζτει ιςτοςελίδα ςτο διαδίκτυο. Αν γνωρίηαμε τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ 

ιςτοςελίδασ κα πλοθγοφμαςταν κατευκείαν ςε αυτι και κα βρίςκαμε τθν ταχυδρομικι διεφκυνςι του 



36 
 

για τθν οποία ενδιαφερόμαςτε. Εάν αντικζτωσ δεν γνωρίηαμε τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ του 

φαρμακείου, κα πλοθγοφμαςταν ςε μια μθχανι αναηιτθςθσ και κα πλθκτρολογοφςαμε το όνομα του 

φαρμακείου ςτθ γλϊςςα τθν οποία θ μθχανι αναηιτθςθσ αναγνωρίηει. Αφοφ βρίςκαμε τθν ιςτοςελίδα, 

κα πλοθγοφμαςταν ςε αυτιν και ςτθ ςυνζχεια κα βρίςκαμε τθν ταχυδρομικι διεφκυνςθ. 

Η δομι των web services είναι παραπλιςια με αυτό το ςενάριο. Σε αυτό υπάρχει ζνασ αιτοφμενοσ ι 

καταναλωτισ, δθλαδι εμείσ. Υπάρχει επίςθσ μία υπθρεςία, δθλαδι το φαρμακείο. Η κεντρικι βάςθ 

δεδομζνων είναι το διαδίκτυο, μζςω τθσ οποίασ κα βροφμε τθν τοποκεςία του φαρμακείου. Στο 

παράδειγμα, όταν εκτελοφμε μία αναηιτθςθ ςτθ μθχανι αναηιτθςθσ, θ αίτθςι μασ τυλίγεται ςε μία 

δομι, τθσ οποίασ θ γλϊςςα είναι προκακοριςμζνθ και τοπικι, και τότε περνιζται ςτον εξυπθρετθτι τθσ 

μθχανισ αναηιτθςθσ.  

Το μοντζλο των web services ακολουκεί το παράδειγμα δθμοςίευςθ (publish), εφρεςθ(find) και 

ςφνδεςθ(bind). Στο πρϊτο βιμα, ο προμθκευτισ τθσ υπθρεςίασ δθμοςιεφει τθν υπθρεςία ςε ζνα 

κατάλογο υπθρεςιϊν. Στο δεφτερο βιμα, ο πελάτθσ ο οποίοσ ψάχνει για μία υπθρεςία θ οποία να 

καλφπτει τισ απαιτιςεισ του, τθν αναηθτεί ςτον κατάλογο. Αφοφ επιτυχθμζνα βρει πολλαπλζσ 

υπθρεςίεσ επιλζγει μία βάςει των προτιμιςεϊν του. Τότε μεταφορτϊνει τθν περιγραφι τθσ υπθρεςίασ 

και ςυνδζεται (δεςμεφεται) με αυτιν ϊςτε να μπορζςει να καλζςει και να εκτελζςει τθν υπθρεςία19.  

Πταν ςυηθτάμε για μία αρχιτεκτονικι προςανατολιςμζνθ ςτισ υπθρεςίεσ προκφπτουν οριςμζνα 

ηθτιματα επικοινωνίασ μεταξφ των ςυντελεςτϊν (Εικόνα 2-3: Αρχιτεκτονικι των web services). Η 

εφαρμογι που παρζχει τθν υπθρεςία και θ εφαρμογι-πελάτθσ θ οποία χρθςιμοποιεί τθν υπθρεςία 

επικοινωνοφν μεταξφ τουσ ςε μια κοινι γλϊςςα. Ζπειτα οι δφο εφαρμογζσ χρειάηονται ζνα τρόπο να 

εντοπίηουν θ μία τθν άλλθ πριν ξεκινιςουν τθν επικοινωνία. Αυτό αλθκεφει ακόμθ παραπάνω για τισ 

κατανεμθμζνεσ εφαρμογζσ, όπου μία εφαρμογι δεν ζχει καμία γνϊςθ τθσ κζςθσ τθσ άλλθσ. Ωσ εκ 

τοφτου, μια βαςικι αρχιτεκτονικι για web services πρζπει να παρζχει20:  

• Ζναν πρότυπο τρόπο για επικοινωνία. 

• Ζνα ομοιόμορφο μθχανιςμό για περιγραφι και ανταλλαγι των δεδομζνων. 

• Μια πρότυπθ περιγραφικι γλϊςςα (meta language) για να περιγράψει τισ υπθρεςίεσ που 

προςφζρονται. 

• Ζνα μθχανιςμό για να καταχωροφνται και να εντοπίηονται οι εφαρμογζσ που βαςίηονται ςε web 

services. 

 

                                                           
19

 Developer.com (2003), Web Services Tutorial: Understanding XML and XML Schema 

http://www.developer.com/index.php?/services/print.php/2195981  

20
 Developer.com (2002), Introduction to Web Services 

http://www.developer.com/services/article.php/1495091/Introduction-to-Web-Services---Part-2-Architecture.htm 

http://www.developer.com/index.php?/services/print.php/2195981
http://www.developer.com/services/article.php/1495091/Introduction-to-Web-Services---Part-2-Architecture.htm
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Εικόνα 2-3: Αρχιτεκτονικι των web services 

Οι βαςικζσ τεχνολογίεσ ςτισ οποίεσ βαςίηονται οι διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ ςυνοψίηονται ςτισ παρακάτω 

ενότθτεσ. 

2.6.1  XML 
Η eXtensible Markup Language (XML) είναι μια μεταγλϊςςα (περιγραφικι γλϊςςα) θ οποία ζχει καλι 

κακοριςμζνθ ςφνταξθ και ςθμαςιολογία (Papazoglou, 2008, pp. 90-109). Τα «αυτοπεριγραφικά» 

χαρακτθριςτικά τθσ XML τθν κακιςτοφν ζνα απλό, αλλά δυνατό, μθχανιςμό για τθ ςφλλθψθ και τθν 

ανταλλαγι των ςτοιχείων μεταξφ των διαφορετικϊν εφαρμογϊν. Ζνα XML ζγγραφο (XML document) 

αναπαριςτά τα δεδομζνα με τζτοιο τρόπο ϊςτε θ τελικι του μορφι να κακιςτά ικανι τθν επικοινωνία 

των ςυςτθμάτων ανεξαρτιτωσ πλατφόρμασ και γλϊςςασ προγραμματιςμοφ. Ζνα ζγγραφο XML ςτθν 

πιο απλι του μορφι είναι ζνα αρχείο κειμζνου το οποίο περιζχει δεδομζνα μαηί με ςιμανςθ θ οποία 

κακορίηει τθ δομι των δεδομζνων. 

Η XML είναι μια παγκοςμίωσ ςυμφωνθμζνθ μεταγλϊςςα ςιμανςθσ που χρθςιμοποιείται πρϊτιςτα για 

τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν, είναι δε επεκτάςιμθ. Απλά, θ XML είναι ζνα ςφνολο προκακοριςμζνων 

κανόνων (ςυντακτικό πλαίςιο) που πρζπει να ακολουκθκοφν κατά τθ δόμθςθ των δεδομζνων. 

Για ζνα μεγάλο χρονικό διάςτθμα, οι προγραμματιςτζσ και οι προμθκευτζσ εφαρμογϊν καταςκεφαηαν 

εφαρμογζσ και ςυςτιματα εγκατεςτθμζνα ςε μια επιχείρθςθ τα οποία επεξεργάηονταν δεδομζνα με το 

δικό τουσ ιδιωτικό τρόπο. Αλλά κακϊσ θ ανταλλαγι πλθροφορίασ μεταξφ εφαρμογϊν και ςυςτθμάτων 

ςτισ επιχειριςεισ επικρατοφςε, θ ανταλλαγι δεδομζνων ζγινε ολοζνα και δυςκολότερθ διότι τα 

ανομοιογενι ςυςτιματα δε ςχεδιάςτθκαν ϊςτε να δζχονται δεδομζνα από εξωτερικά, άγνωςτα 

ςυςτιματα. 

Η XML παρζχει μία πρότυπθ και κοινι δομι για τθ διανομι δεδομζνων μεταξφ ανόμοιων ςυςτθμάτων. 

Επιπλζον, θ XML ζχει ενςωματωμζνο ζνα μθχανιςμό επικφρωςθσ δεδομζνων, ο οποίοσ εγγυάται ότι θ 

δομι των δεδομζνων που λαμβάνεται είναι ζγκυρθ. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ XML παρζχει τθ δυνατότθτα 

να οριςτεί θ προδιαγραφι που κα πρζπει να ακολουκθκεί ςε ζνα ζγγραφο. Αυτι θ προδιαγραφι 

μπορεί να υλοποιθκεί είτε με το Document Type Definition (DTD), είτε με το XML Schema. Με τθν XML 
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μποροφμε να δθμιουργιςουμε XML parsers οι οποίοι χρθςιμοποιοφν το DTD και το XML Schema για να 

ελζγξουν τθν εγκυρότθτα ενόσ εγγράφου XML. 

2.6.2 Soap 
Το W3C από τον Ιοφνιο του 2003 ζχει ςυντάξει μία Σφςταςθ21  θ οποία κακορίηει τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ του Simple Object Access Protocol (SOAP). Εντόσ τθσ Σφςταςθσ αυτισ βρίςκεται ο 

παρακάτω οριςμόσ: 

Το SOAP ςτθν ζκδοςθ 1.2 είναι ζνα ελαφρφ πρωτόκολλο προοριςμζνο για τθν ανταλλαγι 

δομθμζνων πλθροφοριϊν ςε ζνα αποκεντρωμζνο, διανεμθμζνο περιβάλλον. Χρθςιμοποιεί 

τεχνολογίεσ XML για να κακορίςει ζνα επεκτάςιμο πλαίςιο παρζχοντασ μια δομι 

μθνυμάτων θ οποία μπορεί να ανταλλαχκεί πάνω από ποικίλα δικτυακά πρωτόκολλα. Το 

πλαίςιο ζχει ςχεδιαςτεί να είναι ανεξάρτθτο από οποιοδιποτε προγραμματιςτικό μοντζλο 

και ςθμαςιολογία υλοποίθςθσ.  

 

Δφο βαςικοί ςτόχοι του ςχεδιαςμοφ του SOAP είναι θ απλότθτα και θ επεκταςιμότθτα. Το SOAP 

προςπακεί να πετφχει αυτοφσ τουσ ςτόχουσ παραλείποντασ, από το πλαίςιο μθνυμάτων, 

χαρακτθριςτικά γνωρίςματα τα οποία ςυνικωσ ςυναντοφνται ςε κατανεμθμζνα ςυςτιματα. Μερικά 

από αυτά τα γνωρίςματα είναι θ «αξιοπιςτία» (reliability),θ «αςφάλεια» (security), ο «ςυςχετιμόσ» 

(correlation),θ «δρομολόγθςθ» (routing) και τα «ςχζδια ανταλλαγισ μθνυμάτων» (Message Exchange 

Patterns - MPEs) (Papazoglou, 2008, pp. 119-144).  

Ενϊ αναμζνεται ότι πολλά χαρακτθριςτικά κα κακοριςτοφν, θ παροφςα προδιαγραφι παρζχει τισ 

λεπτομζρειεσ μόνο για δφο μζρθ: το HTTP και το SMTP. Τα υπόλοιπα χαρακτθριςτικά γνωρίςματα 

αφινονται να κακοριςτοφν από άλλεσ προδιαγραφζσ. Με πιο απλά λόγια το SOAP είναι ζνα 

πρωτόκολλο βαςιςμζνο ςτθν XML το οποίο επιτρζπει ςτισ εφαρμογζσ να ανταλλάςουν πλθροφορία 

πάνω από κοινϊσ χρθςιμοποιοφμενα πρωτόκολλα του διαδικτφου. 

Στθν προςπάκεια δθμιουργίασ του SOAP λιφκθκαν υπόψθ όλεσ οι παλαιότερεσ κατανεμθμζνεσ 

τεχνολογίεσ και κυρίωσ τα μειονεκτιματα που ζχουν και δθμιουργικθκε ζνα πρωτόκολλο με τα εξισ 

χαρακτθριςτικά: 

• Το SOAP είναι απλό. Άρα το κόςτοσ και θ πολυπλοκότθτα υλοποίθςθσ μειϊνονται αιςκθτά.  

• Το SOAP είναι ανεξάρτθτο από πλατφόρμα και γλϊςςα προγραμματιςμοφ, οπότε μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί για επικοινωνία μεταξφ εφαρμογϊν γραμμζνων για διαφορετικζσ πλατφόρμεσ 

και ςε διαφορετικζσ γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ.  

• Το SOAP είναι ευζλικτο. Χρθςιμοποιεί πρότυπα πρωτόκολλα όπωσ το HTTP και το SMTP ωσ 

μζςα μεταφοράσ, οπότε μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςτο διαδίκτυο και να διαπερνά τφχθ 

προςταςίασ χωρίσ ςυμβιβαςμοφσ ςτθν αςφάλεια τθσ υποδομισ μιασ επιχείρθςθσ. 

•  Το SOAP είναι επεκτάςιμο. Αν και δεν προςφζρει τόςεσ πολλζσ λειτουργίεσ όςο άλλεσ 

τεχνολογίεσ όπωσ το CORBA και το DCOM, επιτρζπει ςε άλλα πρότυπα να το επεκτείνουν 

                                                           
21

 Latest SOAP versions: http://www.w3.org/TR/soap  

http://www.w3.org/TR/soap
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παρζχοντασ υπθρεςίεσ που λείπουν από αυτό. Αυτό το χαρακτθριςτικό αποδείχκθκε ίςωσ το 

ςθμαντικότερο γιατί επάνω του βαςίηονται πολλζσ αναπτυςςόμενεσ τεχνολογίεσ των web 

services που προςφζρουν υπθρεςίεσ όπωσ «αξιοπιςτία» (reliability), «δρομολόγθςθ» (routing) 

και «αςφάλεια» (security).  

• Πςον αφορά τθ δθμιουργία προςβάςιμων διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν, το SOAP ζχει κακορίςει 

μία ομοιόμορφθ αναπαράςταςθ μθνφματοσ για κλιςεισ RPC και απαντιςεισ. Επομζνωσ, για μια 

απομακρυςμζνθ κλιςθ μιασ διαδικαςίασ, θ δομι τθσ αίτθςθσ και τθσ απάντθςθσ SOAP είναι 

αυςτθρά κακοριςμζνθ. Ριο απλά, με τθ χριςθ του πρωτοκόλλου SOAP γνωρίηουμε είναι 

γνωςτι ακριβϊσ θ είςοδοσ και θ ζξοδοσ μιασ διαδικτυακισ υπθρεςίασ. 

Η Εικόνα 2-4: Δομι ενόσ μθνφματοσ SOAP απεικονίηει τθ δομι που ζχει ζνα SOAP μινυμα το οποίο 

περιλαμβάνει το header και body. 

 

Εικόνα 2-4: Δομι ενόσ μθνφματοσ SOAP 

2.6.3 REST 
Το REST (REpresentational State Transfer) ζχει κερδίςει ευρεία αποδοχι από το όλο το διαδίκτυο κακϊσ 

αποτελεί μια απλοφςτερθ εναλλακτικι λφςθ ςε ςχζςθ με τθν τεχνολογία των SOAP – WSDL. To REST 

ορίηει ζνα ςφνολο από κανόνεσ με τουσ οποίουσ μποροφν να ςχεδιαςτοφν web services που εςτιάηουν 

ςτουσ πόρουσ του ςυςτιματοσ, ςυμπεριλαμβανομζνου τθσ τοποκεςίασ που βρίςκονται και του τρόπου 

που μεταφζρονται μζςω HTTP από ζνα ευρφ φάςμα με clients ανεξαρτιτωσ γλϊςςασ 

προγραμματιςμοφ.  

Τα REST δε κατάφεραν να τραβιξουν τθ προςοχι όταν εμφανίςτθκαν για πρϊτθ φορά το 2000 από το 

Roy Fielding του ςτο Ρανεπιςτιμιο τθσ Καλιφόρνια ςτθν ακαδθμαϊκι διατριβι με τίτλο, “Architectural 

Styles and the Design of Network-based Software Architectures” (Fielding, 2000), θ οποία αναλφει ζνα 

ςφνολο με αρχζσ λογιςμικοφ που χρθςιμοποιοφν το web ωσ μια πλατφόρμα για κατανεμθμζνα 

ςυςτιματα. Σιμερα, 11 χρόνια μετά τθν εμφάνιςθ του, ζχουν αρχίςει να προγραμματίηονται αρκετά 

frameworks για το REST λόγο τθσ απλότθτασ του. 
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Μια εφαρμογι ενόσ REST web service ακολουκεί 4 αρχζσ ςχεδιαςμοφ: 

 Χρθςιμοποιεί μόνο τισ μεκόδουσ του HTTP. 

 Είναι Stateless, δθλαδι ςε ζνα HTTP request δε κρατάει κάποια κατάςταςθ για το HTTP 

response. 

 Το directory-structure βαςίηεται ςτα URIs. 

 Η μεταφορά των δεδομζνων γίνεται είτε με τθ μορφι XML, είτε με τθ μορφι JSON (JavaScript 

Object Notation), είτε και με τισ δφο μορφζσ. 

Το REST ςε αντίκεςθ με τθν τεχνολογία SOAP δεν κακορίηει αυςτθρά τθ μορφι που κα ζχει ζνα  REST 

response. 

2.6.3.1 REST + XML 
Ζνα REST request είναι ζνα απλό HTTP request, το ίδιο ακριβϊσ με αυτό που ςτζλνεται από ζνα 

browser ςε ζνα web server για τθν αίτθςθ ενόσ διαδικτυακοφ ιςτοτόπου. Το REST response είναι ζνα 

HTTP response το οποίο περιζχει ζνα XML document.  

2.6.3.2 REST + JSON 
Η λειτουργικότθτα των REST + JSON services είναι ακριβϊσ θ ίδια με αυτι των REST + XML, με τθ μόνθ 

διαφορά ότι τα δεδομζνα μεταφζρονται ςε JSON κωδικοποίθςθ και όχι ςε XML. Το πλεονζκτθμα αυτισ 

τθσ διαφοράσ είναι ότι ο browser ζχει τθν δυνατότθτα να αναλφςει τα JSON structures ςε JavaScript 

αντικείμενα. Στθ περίπτωςθ των REST + XML χρειάηεται ζνασ XML parser. 

2.6.3.3 XML RPC 
Το πρωτόκολλο XML-RPC δθμιουργικθκε από τον Dave Winer22 τθσ UserLand το 1998 και είναι ο 

πρόδρομοσ του πρωτοκόλλου SOAP. Το XML-RPC εκτελεί απομακρυςμζνεσ κλιςεισ διαδικαςίασ μζςω 

μιασ αίτθςθσ HTTP POST με κωδικοποίθςθ XML 1. Χρθςιμοποιϊντασ το ευρζωσ υποςτθριηόμενο 

πρωτόκολλο http, κάνει δυνατι τθν προςκικθ επεξεργαςίασ του XML-RPC ςε κάκε εξυπθρετθτι ιςτοφ 

που υποςτθρίηει CGI (Common Gateway Interface).  

Επίςθσ χρθςιμοποιϊντασ αυτό το πρότυπο πρωτόκολλο επιτρζπει το πζραςμα των τυχϊν προςταςίασ, 

κάνοντασ εφκολθ τθν εγκατάςταςθ ενόσ εξυπθρετθτι XML-RPC χωρίσ ςυμβιβαςμοφσ ςτθν αςφάλεια.  

Το XML-RPC είναι πολφ πιο απλό από το SOAP αλλά δεν ζχει και τόςεσ δυνατότθτεσ όςεσ το SOAP. 

Υποςτθρίηει βαςικοφσ τφπουσ δεδομζνων αλλά και ςφνκετουσ (μζςω των τφπων <struct> και <array>). 

Η πρϊτθ προςπάκεια για τθ δθμιουργία του SOAP (ζκδοςθ 1.1) είχε ςαν βάςθ τθσ αυτό το πρωτόκολλο. 

2.6.4 Τρόποσ περιγραφήσ δεδομένων των web services 
Οι προθγοφμενεσ ενότθτεσ ανζλυςαν τουσ εφικτοφσ τρόπουσ (πρωτόκολλα) που υπάρχουν για να 

μεταφζρονται δεδομζνα χρθςιμοποιϊντασ τθν τεχνολογία των web services. Για κάκε περίπτωςθ τα 

δεδομζνα μεταφζρονται με τθ μορφι που ορίηει θ μεταγλϊςςα XML ενϊ, ςε μερικζσ περιπτϊςεισ 

ζχουν κακοριςτεί οι προδιαγραφζσ με τισ οποίεσ πρζπει να ςυντάςςονται τα δεδομζνα που ςτζλνονται 

                                                           
22

 http://en.wikipedia.org/wiki/Dave_Winer 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dave_Winer
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από κάκε web service. Ριο ςυγκεκριμζνα ζχει οριςτεί κάποιο πρότυπο περιγραφισ δεδομζνων. 

Ραρακάτω παρουςιάηονται μερικζσ από τισ προδιαγραφζσ που ζχουν χρθςιμοποιθκεί κατά καιροφσ.  

2.6.4.1 DTD 
Ππωσ ςε μία γλϊςςα προγραμματιςμοφ πρζπει να είναι γνωςτζσ οι προδιαγραφζσ τθσ γλϊςςασ, με 

παρόμοιο τρόπο το Document Type Definition (DTD) είναι μία προδιαγραφι, θ οποία πρζπει να 

ακολουκθκεί όταν δθμιουργείται ζνα ζγγραφο XML. Επίςθσ, όπωσ μία από τισ εργαςίεσ του 

μεταγλωττιςτι για κάκε γλϊςςα προγραμματιςμοφ είναι να ελζγξει αν θ προδιαγραφζσ 

ακολουκικθκαν, με παρόμοιο τρόπο υπάρχουν XML parsers οι οποίοι χρθςιμοποιοφν το DTD για να 

ελζγξουν τθν εγκυρότθτα ενόσ εγγράφου XML. 

Ζνα DTD βοθκάει να κακοριςτεί θ δομι ενόσ εγγράφου XML, και παρζχει ζνα αυςτθρό πλαίςιο και 

κανόνεσ οι οποίοι κα ακολουκθκοφν όταν δθμιουργοφνται ζγγραφα XML. Επιπρόςκετα, το DTD μπορεί 

να χρθςιμοποιθκεί για τον ζλεγχο τθσ εγκυρότθτασ και τθσ ακεραιότθτασ των δεδομζνων που 

περιζχονται ςε ζνα ζγγραφο XML.  

Μερικά χαρακτθριςτικά του DTD είναι τα παρακάτω: 

• Το DTD χρθςιμοποιείται για να κακορίςει ζγκυρα ςτοιχεία και ιδιότθτεσ που μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν ςε ζνα ζγγραφο XML. 

• Με ζνα DTD μπορεί να κακοριςτεί μια ιεραρχικι δομι ςτοιχείων. 

• Σε ζνα DTD μπορεί επίςθσ να κακοριςτεί θ διαδοχικι οργάνωςθ μιασ ςυλλογισ ςτοιχείων-

παιδιϊν τα οποία μποροφν να υπάρχουν ςε ζνα ζγγραφο XML. 

Ζνα DTD μπορεί να χρθςιμοποιθκεί απευκείασ μζςα ςε ζνα ζγγραφο XML ι μπορεί να υπάρχει εκτόσ 

του εγγράφου XML. Στθ δεφτερθ περίπτωςθ κα αναφζρεται με ζνα δεςμό μζςα ςτο ζγγραφο XML που 

δείχνει ςε αυτό το DTD. 

2.6.4.2 XML Schema 
Το XML Schema είναι μια πιο προθγμζνθ ζκδοςθ του DTD. Το DTD ζχει πολλά μειονεκτιματα ςε ςχζςθ 

με το XML schema, όπωσ το ότι δεν υποςτθρίηει ιςχυροφσ τφπουσ δεδομζνων, ζχει ςφνταξθ 

διαφορετικι από τθν XML και δεν είναι επεκτάςιμο. Το XML Schema παρουςιάςτθκε για να 

υπερνικιςει αυτά τα μειονεκτιματα. 

Οι δφο κφριοι ςτόχοι του W3c XML Schema working group23 κατά τθ διάρκεια του ςχεδιαςμοφ του 

προτφπου του XML Schema ιταν: 

• Να μπορζςουν να εκφράςουν μζςα ςτο πρότυπο αρχζσ αντικειμενοςτραφοφσ ςχεδιαςμοφ οι 

οποίεσ μποροφν να βρεκοφν ςε όλεσ τισ αντικειμενοςτραφείσ γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ. 

• Να παρζχουν υποςτιριξθ για ςφνκετουσ τφπουσ δεδομζνων παρόμοια με τθν υποςτιριξθ που 

υπάρχει ςτισ περιςςότερεσ ςχεςιακζσ βάςεισ δεδομζνων.  

                                                           
23

 http://www.w3.org/2003/09/xmlap/xml-schema-wg-charter.html 

http://www.w3.org/2003/09/xmlap/xml-schema-wg-charter.html
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2.6.4.3 RSS 
Το RSS 24(Really Simple Syndication), αναφζρεται ςε μία προτυποποιθμζνθ μζκοδο ανταλλαγισ 

ψθφιακοφ πλθροφοριακοφ περιεχομζνου διαμζςου του Διαδικτφου, ςτθριγμζνθ ςτθν πρότυπθ, 

κακιερωμζνθ και ευρζωσ υποςτθριηόμενθ γλϊςςα ςιμανςθσ XML. Ζνασ χριςτθσ του Διαδικτφου 

μπορεί ζτςι να ενθμερϊνεται αυτομάτωσ για γεγονότα και νζα από όςεσ ιςτοςελίδεσ υποςτθρίηουν 

RSS, αρκεί να ζχει εγγραφεί ο ίδιοσ ςυνδρομθτισ ςτθν αντίςτοιχθ υπθρεςία τθσ εκάςτοτε ιςτοςελίδασ. 

Οι εν λόγω ενθμερϊςεισ, «RSS feeds» περιζχουν τα πλιρθ δεδομζνα, ςφνοψθ των δεδομζνων, ςχετικά 

μεταδεδομζνα, θμερομθνία ζκδοςθσ κλπ, ενϊ αποςτζλλονται αυτομάτωσ ςτον ςυνδρομθτι μζςω 

Διαδικτφου. 

Το πρότυπο RSS υπάρχει από το 1999, ωςτόςο παλαιότερεσ, όχι τόςο επιτυχθμζνεσ τεχνολογίεσ 

παρόμοιου ςκοποφ (οι οποίεσ βζβαια δεν αξιοποιοφςαν τθν κακιερωμζνθ ςιμερα γλϊςςα XML, κακϊσ 

αυτι δεν είχε εμφανιςτεί πριν το 1998) κυκλοφοροφςαν από τα μζςα τθσ δεκαετία του 1990. Ρερί το 

2005, το RSS άρχιςε να υποςτθρίηεται ευρζωσ από τουσ δθμοφιλζςτερουσ πλοθγοφσ Web και γριγορα 

κακιερϊκθκε, ιδιαιτζρωσ λόγω τθσ εξάπλωςθσ κατά τθν ίδια περίοδο των προςωπικϊν ιςτοχϊρων με 

τακτικι ανανζωςθ περιεχομζνου.  

2.6.4.4 WSDL 
Ο οριςμόσ που δίνει το W3C για τθν Web Services Description Language25 είναι ο παρακάτω: 

Η WSDL είναι ζνα XML schema για τθν περιγραφι δικτυακϊν υπθρεςιϊν ςαν ζνα ςφνολο 

από τελικά ςθμεία που λειτουργοφν ςε μθνφματα τα οποία περιζχουν πλθροφορία είτε 

προςανατολιςμζνθ ςτα ζγγραφα είτε προςανατολιςμζνθ ςτισ διαδικαςίεσ.  

Οι λειτουργίεσ και τα μθνφματα περιγράφονται περιλθπτικά, και τότε δζνονται ςε ζνα 

ςυγκεκριμζνο πρωτόκολλο δικτφων και μορφι μθνυμάτων για να κακορίςουν ζνα τελικό 

ςθμείο. Πολλά ςχετικά τελικά ςθμεία ςυνδυάηονται ςε υπθρεςίεσ (services).  

Η WSDL είναι επεκτάςιμθ ςτο να επιτρζπει τθν περιγραφι τελικϊν ςθμείων και των 

μθνυμάτων τουσ άςχετα από τθ μορφι των μθνυμάτων και των πρωτοκόλλων δικτφων που 

χρθςιμοποιοφνται για τθν επικοινωνία. Παρόλα αυτά, αυτι τθ ςτιγμι ςτθν προδιαγραφι 

τθσ WSDL οι μόνεσ ςυνδζςεισ που περιλαμβάνονται περιγράφουν πϊσ μποροφμε να 

χρθςιμοποιιςουμε τθν WSDL ςε ςυνδυαςμό με το SOAP 1.1, το HTTP GET/POST και το 

MIME. 

 

Με πιο απλά λόγια θ WSDL επιτρζπει τθν περιγραφι ενόσ ςυνόλου από μθνφματα και κακορίηει πϊσ 

αυτά τα μθνφματα ανταλλάςςονται. 

Η WSDL παρζχει ζνα τρόπο ςτουσ πάροχουσ υπθρεςιϊν να περιγράψουν τθ βαςικι μορφι των 

αιτιςεων και απαντιςεων των υπθρεςιϊν πάνω από διαφορετικά πρωτόκολλα και κωδικοποιιςεισ. Η 

WSDL χρθςιμοποιείται για να περιγράψει τί μπορεί να κάνει ζνα web service, ποφ βρίςκεται και πϊσ να 

                                                           
24

 http://en.wikipedia.org/wiki/RSS 

25
 W3C (2001), Web Service Definition Language (WSDL) http://www.w3.org/TR/wsdl 

http://en.wikipedia.org/wiki/RSS
http://www.w3.org/TR/wsdl
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το καλζςει κανείσ. Οι κατάλογοι UDDI περιγράφουν πολλζσ πτυχζσ των web services, 

ςυμπεριλαμβανομζνων και των λεπτομερειϊν ςφνδεςθσ μίασ υπθρεςίασ. Η WSDL ταιριάηει απόλυτα ςε 

μια τζτοια περιγραφι μιασ υπθρεςίασ του UDDI. 

Η WSDL ορίηει υπθρεςίεσ ςαν ςυλλογζσ από τελικά ςθμεία δικτφου ι αλλιϊσ ports. Στθν WSDL ο 

περιγραφικόσ οριςμόσ των τελικϊν ςθμείων και των μθνυμάτων διαχωρίηεται από ςυγκεκριμζνα 

διαδικτυακά πρωτόκολλα ι μορφζσ δεδομζνων. Αυτό επιτρζπει τθν επαναχρθςιμοποίθςθ των 

περιγραφικϊν οριςμϊν, δθλαδι των μθνυμάτων (messages). Τα μθνφματα είναι αόριςτεσ περιγραφζσ 

των δεδομζνων που ανταλλάςςονται και των τφπων τελικϊν ςθμείων (port types). Οι τφποι τελικϊν 

ςθμείων είναι ςυλλογζσ λειτουργιϊν. 

Το ςυγκεκριμζνο πρωτόκολλο και ο οριςμόσ τθσ μορφισ των δεδομζνων για ζνα ςυγκεκριμζνο τφπο 

τελικϊν ςθμείων δθμιουργεί μία επαναχρθςιμοποιοφμενθ ςφνδεςθ (binding). Ζνα τελικό ςθμείο (port) 

ορίηεται ςυνδζοντασ μια διεφκυνςθ δικτφου με μία επαναχρθςιμοποιοφμενθ ςφνδεςθ (binding), και 

μία ςυλλογι τελικϊν ςθμείων ορίηουν μία υπθρεςία (service).  

Ωσ εκ τοφτου, ζνα ζγγραφο WSDL χρθςιμοποιεί τα παρακάτω ςτοιχεία για τον οριςμό δικτυακϊν 

υπθρεςιϊν: 

• Types - ζνα περίβλθμα για οριςμοφσ τφπων δεδομζνων χρθςιμοποιϊντασ ζνα ςφςτθμα τφπων 

(όπωσ για παράδειγμα το XML Schema).  

• Message - ζνασ περιγραφικόσ οριςμόσ των δεδομζνων που ανταλλάςςονται.  

• Operation - μία περιγραφι μίασ λειτουργίασ που υποςτθρίηεται από μία υπθρεςία. 

• Port Type - ζνα περιγραφικό ςφνολο από λειτουργίεσ που υποςτθρίηονται από ζνα ι 

περιςςότερα τελικά ςθμεία.  

• Binding - ζνα ςυγκεκριμζνο πρωτόκολλο και μορφι δεδομζνων για ζνα ςυγκεκριμζνο τφπο 

τελικϊν ςθμείων (port type).  

• Port - ζνα μοναδικό τελικό ςθμείο που ορίηεται ςαν ςυνδυαςμόσ μίασ ςφνδεςθσ (binding) και 

μιασ διεφκυνςθσ δικτφου. 

• Service - μία ςυλλογι από ςχετικά τελικά ςθμεία.  

Από τα παραπάνω, το ςτοιχείο types είναι το ςθμαντικότερο για τθ δθμιουργία προςβάςιμων 

διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν. Στθν Εικόνα 2-5: Δομικά ςτοιχεία τθσ WSDL για τον οριςμό διαδικτυακϊν 

υπθρεςιϊν απεικονίηονται τα ςτοιχεία αυτά κακϊσ και θ ςχζςθ που ζχουν με τα υπόλοιπα (Papazoglou, 

2008, pp. 148-171). 
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Εικόνα 2-5: Δομικά ςτοιχεία τθσ WSDL για τον οριςμό διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν 
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2.7 Συναφείσ εργαςίεσ 
Αυτι θ ενότθτα παρουςιάηει μια ςειρά από τισ προςπάκειεσ τθσ ερευνθτικισ κοινότθτασ τα τελευταία 

χρόνια ςτο κζμα τθσ προςβαςιμότθτασ για το τομζα των υπθρεςιϊν του διαδικτφου (Web Services). 

Επίςθσ γίνεται μια αναςκόπθςθ ςε υπάρχοντα ςυςτιματα εξατομίκευςθσ τα οποία περιζχουν ωσ 

δομικά ςτοιχεία τισ επικυμθτζσ λειτουργίεσ (gadgets) ενόσ χριςτθ. Τζλοσ, εξετάηονται ερευνθτικζσ 

προςπάκειεσ για τθν αυτόματθ προςαρμογι του περιεχομζνου των διεπαφϊν ςε ςυνάρτθςθ με τθν 

ςυςκευι πρόςβαςθσ και τθν μοντελοποίθςθ του προφίλ ενόσ χριςτθ ςε αυτι τθ διεπαφι.  

2.7.1 Εργαλείο αξιολόγηςησ τησ προςβαςιμότητασ μιασ 

διαδικτυακήσ υπηρεςίασ τύπου SOAP ή REST 
Με ςκοπό τθν αξιοποίθςθ των διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν από όλουσ τουσ χριςτεσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων και των ατόμων με αναπθρία, ζχει προτακεί ζνα εργαλείο αξιολόγθςθσ του 

βακμοφ προςβαςιμότθτασ των διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν (Giakoumis, Tzovaras, & Hassapis, 2011). Με 

τθ χριςθ αυτοφ του εργαλείου, υπάρχει θ δυνατότθτα να εκτιμθκεί κατά πόςο οι διαδικτυακζσ 

υπθρεςίεσ τφπου SOAP και REST είναι ςφμφωνεσ με τουσ κανόνεσ προςβαςιμότθτασ που αναλφκθκαν 

παραπάνω.  

Ριο ςυγκεκριμζνα, για το ςυγκεκριμζνο εργαλείο ζχει αναπτυχκεί το «Web Service Accessibility 

Assessment Framework», το οποίο με βάςθ τουσ κανόνεσ προςβαςιμότθτασ παίρνει ςαν είςοδο μια 

διαδικτυακι υπθρεςία και τθν αντιςτοιχεί ςε μια από τισ επόμενεσ κατθγορίεσ: 

 Καλά δομθμζνο και ικανό να αξιοποιθκεί από ζνα αρικμό χρθςτϊν (Class A). 

 Διακζτει προςβάςιμα χαρακτθριςτικά και μπορεί να αξιοποιθκεί και από ζνα μζροσ των 

ατόμων με αναπθρία (Class AA). 

 Ραρζχει δεδομζνα με αρκετι μετά-πλθροφορία και είναι ικανό να αξιοποιθκεί από όλουσ τουσ 

χριςτεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των ατόμων με αναπθρία (Class AAA). 

Στθν Εικόνα 2-6: Ο τρόποσ λειτουργίασ του Web Service Assessment Tool απεικονίηεται θ μονάδα που 

χρθςιμοποιείται ςτο «Web Service Accessibility Assessment Framework» θ οποία αποτελείται από 

πολλζσ υπό-ομάδεσ που ςυνεργάηονται για να δϊςουν το κατάλλθλο αποτζλεςμα. Στθν είςοδο τθσ 

μονάδασ υπάρχει το πρότυπο περιγραφισ δεδομζνων τθσ διαδικτυακισ υπθρεςίασ (WSDL θ WADL 

αρχείο) ςε ςυνδυαςμό με τθν «Accessible Ontology» θ οποία είναι μια οντολογία που περιζχει όλουσ 

τουσ κανόνεσ προςβαςιμότθτασ. Στθ ςυνζχεια γίνεται θ ανάλυςθ του WSDL/WADL αρχείου από τθν 

υπό-ομάδα «Service Definition Parser»  και με τθ βοικεια του «Service Alignment Tool» 

πραγματοποιείται θ αντιςτοίχιςθ των λειτουργιϊν (Operations) τθσ υπθρεςίασ με τα «ιδανικά» 

operations, δθλαδι με αυτά που αν είχαν τθν μορφι τουσ κα ιταν και πλιρωσ προςβάςιμα. 
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Εικόνα 2-6: Ο τρόποσ λειτουργίασ του Web Service Assessment Tool 

Τζλοσ, ο «Accessible Web Service Evaluator» ςυνδυάηει τα αποτελζςματα τθσ οντολογίασ, του Service 

Definition Parser και τθσ μονάδασ με τα operations και εξάγει τθν κατθγορία που ανικει θ διαδικτυακι 

υπθρεςία με κατάλλθλεσ αναφορζσ. 

Με βάςθ τθν λειτουργία του παραπάνω εργαλείου προκφπτουν τα παρακάτω ςυμπεράςματα: 

 Λόγω των περιοριςμζνων προδιαγραφϊν του προτφπου περιγραφισ δεδομζνων (WSDL) και ςε 

ςυνδυαςμό με τθν ςυνθκιςμζνθ τακτικι των προγραμματιςτϊν διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν να 

μθν ακλουκοφν αυτζσ τισ προδιαγραφζσ, ςπάνια κα δοκεί ςαν είςοδο μια διαδικτυακι 

υπθρεςία τφπου SOAP, με αποτζλεςμα να παρζχει όλθ τθν πλθροφορία που το κακιςτά 

προςβάςιμο. 

 Στθ περίπτωςθ που δοκεί ςαν είςοδο μια διαδικτυακι υπθρεςία τφπου REST, και λόγω τθσ μθ 

φπαρξθσ ενόσ προτφπου για τον ςυγκεκριμζνο τφπο διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν, μζςω μιασ 

διεπαφισ ο χριςτθσ κα δθμιουργιςει αυτό το πρότυπο που ονομάηεται WADL το οποίο 

υπάρχει πικανότθτα να είναι πλιρωσ προςβάςιμο. Το πρόβλθμα ςτθν κατθγορία των 

υπθρεςιϊν REST είναι ότι ο χριςτθσ καταβάλει μεγάλθ προςπάκεια για τθν  δθμιουργία ενόσ 

τζτοιου προτφπου με το ενδεχόμενο να μθν είναι προςβάςιμθ θ υπθρεςία. 

 Τζλοσ, το παραπάνω εργαλείο προςφζρει μονάχα τθν πλθροφορία του βακμοφ 

προςβαςιμότθτασ μιασ διαδικτυακισ υπθρεςίασ χωρίσ να προτείνει κάποια λφςθ επιδιόρκωςθσ 

αυτϊν. 
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2.7.2 Σύςτημα βαςιςμένο ςτην αρχιτεκτονική των υπηρεςιών για 

χρήςτεσ με κινητικά προβλήματα 
Ππωσ ζχει προαναφερκεί, ζνα από τα μειονεκτιματα του προτφπου περιγραφισ δεδομζνων (WSDL) 

είναι ο περιοριςμζνοσ τρόποσ που περιγράφει τα δεδομζνα ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του. Το 

παραπάνω μειονζκτθμα περιορίηει κατά πολφ τθν καταςκευι ςυςτθμάτων που κα βαςίηεται ςτθν 

αρχιτεκτονικι υπθρεςιϊν. Κατά καιροφσ ζχουν προτακεί διάφοροι τρόποι αντιμετϊπιςθσ. Για 

παράδειγμα το ςφςτθμα ASK-IT (ambient intelligent framework) είναι βαςιςμζνο ςτθν κατανεμθμζνθ 

αρχιτεκτονικι και προςφζρει διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ ςε χριςτεσ με κινθτικά προβλιματα για τθν 

άνετθ μεταφορά και αναψυχι ςε μια πόλθ (Kehagias, Giakoumis, & Tzovaras). Ριο ςυγκεκριμζνα, ςτο 

ςφςτθμα υπάρχει μια οντολογία και κφριοσ ςτόχοσ είναι να διευκολφνει τουσ χριςτεσ με κινθτικά 

προβλιματα να ζχουν πρόςβαςθ ςε διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ. Για να επιτευχκεί θ ευκολότερθ και 

ταχφτερθ ανακάλυψθ των διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν χρθςιμοποιείται θ οντολογία, θ οποία ζρχεται να 

δϊςει το ςθμαςιολογικό περιεχόμενο που λείπει από τισ διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ.  

Στθν Εικόνα 2-7: Η κφρια μονάδα λειτουργίασ του ASK-IT απεικονίηεται ο τρόποσ λειτουργίασ του 

προτεινόμενου ςυςτιματοσ ςτο οποίο παρατθροφμε τθν βαςικι υπό-μονάδα «Client user interfaces», 

θ οποία υποςτθρίηει τθν αλλθλεπίδραςθ με τουσ χριςτεσ του ςυςτιματοσ. Το «Service repository» 

είναι θ μονάδα που ζχει τισ εγγεγραμμζνεσ υπθρεςίεσ που προςφζρει το ςφςτθμα και ςυνδυάηεται με 

το «Data Management Module» ϊςτε να παρζχει τθν εφκολθ εφρεςθ διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν με 

βάςθ τισ υπάρχον οντολογίεσ. Τζλοσ, υπάρχουν οι «Service providers» οι οποίοι παρζχουν τθν 

απαραίτθτθ πλθροφορία μζςω των διακζςιμων web services. 

 

Εικόνα 2-7: Η κφρια μονάδα λειτουργίασ του ASK-IT 



48 
 

Με βάςθ τθν λειτουργία του παραπάνω προτεινόμενου ςυςτιματοσ προκφπτουν τα παρακάτω 

ςυμπεράςματα: 

 Οι προδιαγραφζσ που ορίηουν τθ μορφι των δεδομζνων ςε ζνα WSDL είναι αρκετά 

περιοριςμζνεσ και ειδικά ςτθ περίπτωςθ τθσ ειςαγωγισ ςθμαςιολογικισ πλθροφορίασ ςε αυτά. 

Αυτόσ είναι και ο λόγοσ που χρθςιμοποιοφνται οι οντολογίεσ ςτο ςφςτθμα, οι οποίεσ παρζχουν 

τθν απαραίτθτθ ςθμαςιολογικι πλθροφορία 

 Στθ προτεινόμενθ αρχιτεκτονικι ίςωσ κα ιταν προτιμότερο να δοκεί μια πιο δραςτικι λφςθ για 

τθν απουςία τθσ ςθμαςιολογικισ πλθροφορίασ. Αντί τθ χρθςιμοποίθςθ των οντολογιϊν ωσ 

επιπρόςκετθ πλθροφορία, θ μετατροπι των διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν (Web Services) ςε 

ςθμαςιολογικζσ διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ (Semantic Web Services) (McIlraith, Son, & Zeng, 

2001) κα ζδιναν ζνα ολοκλθρωμζνο αποτζλεςμα και τθ δυνατότθτα χρθςιμοποίθςθσ και ςε 

άλλα ςυςτιματα. 

 Οι διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ και ειδικότερα οι ςθμαςιολογικζσ διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ μποροφν 

ιδιαίτερα χριςιμεσ ςτα κζματα που ζχουν να κάνουν με τθν προςβαςιμότθτα του διαδικτφου. 

2.7.3 Εξατομικευμένεσ διεπαφέσ 
Αυτι τθν ενότθτα κα εξετάςει μια ςειρά από τα πιο δθμοφιλι ςυςτιματα που παρζχουν 

εξατομικευμζνεσ διεπαφζσ οι οποίεσ ζχουν ωσ περιεχόμενο τισ αγαπθμζνεσ (gadgets) λειτουργίεσ του 

χριςτθ. Στθ ςυνζχεια κα γίνει ςφγκριςθ των διεπαφϊν αυτϊν ϊςτε να ελεγχτεί αν υποςτθρίηουν 

κάποιεσ λειτουργίεσ και αν πλθροφν προδιαγραφζσ θλεκτρονικισ προςβαςιμότθτασ. 

Netvibes 

Από όλεσ τισ εξατομικευμζνεσ διεπαφζσ προσ διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ που κα παρουςιαςτοφν, το 

Netvibes26 είναι ζνα από τα καλφτερα αναφορικά με τθν προςφερόμενθ λειτουργικότθτα. Η 

παραμετροποίθςθ του περιζχει αρκετζσ δυνατότθτεσ που το κακιςτοφν εξαιρετικά ευζλικτο ςτθν 

χριςθ. Επιπρόςκετα, το Netvibes (Εικόνα 2-8: Η προςωπικι ςελίδα ενόσ χριςτθ ςτθ διεπαφι Netvibes) 

παρζχει ςυνδεςιμότθτα με τα πλζον γνωςτά κοινωνικά δίκτυα, κακϊσ και ςυνεργαςία με άλλεσ 

μονάδεσ του διαδικτφου. Σε γενικζσ γραμμζσ με το Netvibes προςφζρεται θ δυνατότθτα ςτο χριςτθ 

ενςωματϊνει ςτο προφίλ του οποιαδιποτε πλθροφορία επικυμεί να παρακολουκεί κακθμερινά.   

Η πλοφςια προςφερόμενθ λειτουργικότθτα του είναι ςχεδιαςμζνθ για το «μζςο χριςτθ». Πςον αφορά 

τθ χρθςιμοποίθςθ τθσ διεπαφισ του από άτομα με αναπθρία, αυτι δεν ςυμμορφϊνεται με τισ 

προδιαγραφζσ του WCAG, ενϊ θ ςφνταξθ τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ XHTML 1.0 παρουςιάηει λάκθ ςτθν 

ζγκυρθ χριςθ. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ δφςκολθ ζωσ αδφνατθ πλοιγθςθ ςτο περιεχόμενο τθσ 

ςελίδασ για χριςτεσ που κάνουν χριςθ λφςεων υποςτθρικτικισ τεχνολογίασ, ενϊ θ παραμετροποίθςθ 

του γι’ αυτοφσ είναι κάκε άλλο παρά προφανισ. Στα αρνθτικά μποροφν να καταγραφοφν οι επιλογζσ 

                                                           
26

 http://www.netvibes.com 

http://www.netvibes.com/
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γραμματοςειράσ και χρωμάτων οι οποίεσ δεν είναι κατάλλθλεσ για χριςτεσ με δυςχρωματοψία, ενϊ 

δεν παρζχεται κάποια επιλογι για τθν παραμετροποίθςθ αυτϊν των επιλογϊν. 

 

Εικόνα 2-8: Η προςωπικι ςελίδα ενόσ χριςτθ ςτθ διεπαφι Netvibes 

iGoogle 

Μία από τισ πλζον δθμοφιλισ μθχανζσ αναηιτθςθσ διακζτει μια ςελίδα εκκίνθςθσ, το iGoogle27, το 

οποίο επιτρζπει ςε κάκε χριςτθ να προςκζςει περιεχόμενο από τρίτουσ ςτθν αρχικι του ςελίδα 

(Εικόνα 2-9: Η προςωπικι ςελίδα ενόσ χριςτθ ςτθ διεπαφι iGoogle), τθν καταςκευι και προςφορά των 

οποίων χρθματοδοτεί θ ίδια θ Google μζςω του project «Google Gadget Ventures». 

Πςον αφορά τθ χρθςιμοποίθςθ τθσ διεπαφισ από άτομα με αναπθρία, το παραγόμενο περιεχόμενο 

δεν ςυμμορφϊνεται με τα standarts του W3C (WCAG 2.0  και ζγκυρθ χριςθ XHTML 1.0). Ραρότι για 

παράδειγμα υποςτθρίηεται θ υπθρεςία ενθμζρωςθσ των χρθςτϊν από τθ Google με εικονικό και 

κειμενικό περιεχόμενο, ςε αυτό δεν εμπεριζχεται θ ιςοδφναμθ εναλλακτικι περιγραφι (alternative 

text) για τθν εικόνα. 

                                                           
27

 http://www.google.com 

http://www.google.com/
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Εικόνα 2-9: Η προςωπικι ςελίδα ενόσ χριςτθ ςτθ διεπαφι iGoogle 

MyYahoo 

Το MyYahoo28 είναι μία ακόμα υπθρεςία ςχεδιαςμζνθ για το μζςο χριςτθ και διακζτει ζνα τεράςτιο 

ακροατιριο. Στθν περίπτωςθ που χρθςιμοποιεί κάποιοσ τισ υπθρεςίεσ τθσ Yahoo, ζχει τθν ευχζρεια να  

χρθςιμοποιεί και τθν αρχικι του ςελίδα (Εικόνα 2-10: Η προςωπικι ςελίδα ενόσ χριςτθ ςτθ διεπαφι 

MyYahoo) ςτθν οποία παρζχεται θ δυνατότθτα προςαρμογισ των εμφανιηομζνων ςε αυτι υπθρεςιϊν. 

Η ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία ζχει υλοποιθκεί με ζγκυρθ χριςθ μεταγλϊςςασ XHTML 1.0, όμωσ και αυτι 

με τθ ςειρά τθσ δεν τθρεί πλιρωσ τουσ κανόνεσ προςβαςιμότθτασ WCAG 2.0. Ραρόλα αυτά διακζτει 

πολλζσ επιλογζσ για τθν παραμετροποίθςθ τθσ αρχικισ ςελίδασ για τθν χριςθ τθσ από άτομα με 

αναπθρία. 

                                                           
28

 http://my.yahoo.com 

http://my.yahoo.com/
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Εικόνα 2-10: Η προςωπικι ςελίδα ενόσ χριςτθ ςτθ διεπαφι MyYahoo 

WebWag 

Το WebWag29 είναι κυρίωσ δθμοφιλισ ςτθν Γαλλία. Διακζτει ζνα αρκετά ευανάγνωςτο περιβάλλον 

χριςθσ (Εικόνα 2-11: Η προςωπικι ςελίδα ενόσ χριςτθ ςτθ διεπαφι WebWag) με τισ προςωπικζσ 

επιλογζσ ενόσ χριςτθ, προςομοιάηοντασ αρκετά ςτθν παρουςίαςθ με το MyYahoo, παρότι αλλά 

υςτερεί ςτισ επιλογζσ παραμετροποίθςθσ τθσ ςελίδασ. Γενικϊσ δεν προςφζρει καμία πρόνοια για 

χριςθ από άτομα με αναπθρία και θ καταςκευι του δεν υιοκετεί κανόνεσ προςβαςιμότθτασ. 

 

Εικόνα 2-11: Η προςωπικι ςελίδα ενόσ χριςτθ ςτθ διεπαφι WebWag 

                                                           
29

 http://www.webwag.com 

http://www.webwag.com/
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Gritwire 

Το Gritwire30 είναι περιςςότερο ζνασ αναγνϊςτθσ RSS τρίτων, καταγραφζσ οι οποίεσ ςυγκεντρϊνονται 

ςε μια αρχικι ςελίδα (Εικόνα 2-12: Η προςωπικι ςελίδα ενόσ χριςτθ ςτθ διεπαφι Gritwire).  Το 

Gritwire ξεκίνθςε ωσ μια εικονικι επιφάνεια εργαςίασ του RSS reader και τϊρα γίνεται μια προςπάκεια 

προκειμζνου να μετατραπεί ςε μια υπθρεςία με το περιεχόμενο τρίτων που επικυμεί ο χριςτθσ.. Η 

πρόςβαςθ από άτομα με αναπθρία είναι δεν υποςτθρίηεται  κακϊσ θ καταςκευι τθσ δεν ακολουκεί το 

specification τθσ  XHTML. 

 

Εικόνα 2-12: Η προςωπικι ςελίδα ενόσ χριςτθ ςτθ διεπαφι Gritwire 

Στον παρακάτω  Ρίνακασ 1: Οι δθμοφιλζςτερεσ εξατομικευμζνεσ διεπαφζσ ςτο διαδίκτυο 

απεικονίηονται ςυνοπτικά τα όςα αναφζρκθκαν παραπάνω, χωρίσ καμία από τισ αναφερόμενεσ 

υπθρεςίεσ να ςυμμορφϊνεται με το πρότυπο του WCAG. 

Ιςτοχϊροσ Κοινωνικά 
Δίκτυα 

RSS 
Feeds 

Επζκταςθ 
Διάταξθσ 

Παραμετροποίθςθ 
Χρωμάτων 

API Τποςτιριξθ 
Προςβαςιμότθτασ 

Netvibes Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Πχι 

iGoogle Πχι Ναι Πχι Εναλλαγι κεμάτων Ναι Πχι 

MyYahoo Πχι Ναι Ναι Ναι Ναι Πχι 

WebWag Πχι Ναι Πχι Πχι Ναι Πχι  

Gritwire Πχι Ναι Πχι Πχι Πχι Πχι 

Πίνακασ 1: Οι δθμοφιλζςτερεσ εξατομικευμζνεσ διεπαφζσ ςτο διαδίκτυο 

Το ιδανικό περιβάλλον για όλουσ τουσ χριςτεσ του διαδικτφου κα ιταν μία υπθρεςία που κα 

ςυνζλλεγε διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ τρίτων, θ οποία κα πλθροφςε τισ προδιαγραφζσ για τθν 

θλεκτρονικι προςβαςιμότθτα (XHTML 1.0 και τουσ κανόνεσ προςβαςιμότθτασ WCAG 2.0), ϊςτε να 

προςζφερε τθ δυνατότθτα αλλθλεπίδραςθσ με λφςεισ υποςτθρικτικισ τεχνολογίασ. Επιπρόςκετα, θ 

                                                           
30

 http://my.gritwire.com 

http://my.gritwire.com/
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δυνατότθτα τθσ παραμετροποίθςθσ του ςυςτιματοσ για κάποιεσ κατθγορίεσ χρθςτϊν, όπωσ άτομα με 

μερικι όραςθ και με κινθτικά προβλιματα κα προςζφερε εκείνο το αναγκαίο βακμό προςωποποίθςθσ 

ϊςτε να επιτυγχάνεται το κατά το δυνατότερο εφχρθςτο περιβάλλον χριςθσ. 

2.7.4 Συςτήματα αυτόματησ προςαρμογήσ του περιεχομένου ωσ 

proxy 
Εκτόσ από τθν προςφορά διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν που πρακτικά «ςυλλζγουν» υπθρεςίεσ τρίτων, 

υπάρχουν και άλλα ςυςτιματα που προςπακοφν, χρθςιμοποιϊντασ διάφορεσ μεκόδουσ, να 

αναλφςουν το παραγόμενο αποτζλεςμα μίασ ιςτοςελίδασ και να το μετατρζψουν ςε μία άλλθ μορφι. 

Αυτζσ οι υπθρεςίεσ λειτουργοφν ςυνικωσ ωσ proxy και κάνοντασ μία λεξικογραφικι ανάλυςθ του 

markup μία ιςτοςελίδασ και ανακατατάςςουν το περιεχόμενό τθσ ενϊ ταυτόχρονα προβαίνουν και ςε 

κάποιου είδουσ επιδιόρκωςθ αυτοφ, προκειμζνου να επαυξθκεί θ προςβαςιμότθτά του. Ραραδείγματα 

τζτοιου είδουσ ςυςτθμάτων που ζχουν καταςκευαςτεί κυρίωσ ςτο πλαίςιο ερευνθτικϊν εργαςιϊν 

αποτελοφν: 

 H (κατθργθμζνθ πλζον) υπθρεςία Betsie31 του BBC με τθ χριςθ τθσ οποίασ το περιεχόμενο τθσ 

ιςτοςελίδασ του BBC γίνονταν ευκολότερθ ςτθν ανάγνωςθ για τυφλοφσ και χριςτεσ με 

δυςχρωματοψία. 

 To εργαλείο WebFACE μζςω του οποίου προςτίκονταν επιπλζον χαρακτθριςτικά για τθν 

επαφξθςθ τθσ προςβαςιμότθτασ πλθν όμωσ εφαρμόηονταν για ιςτοςελίδα με ςυγκεκριμζνθ 

δομι (Alexandraki, Paramythis, Maou, & Stephanidis, 2004). 

 Σφςτθμα για τθ δυναμικι αναπροςαρμογι ιςτοςελίδων προκειμζνου να επιτευχκεί υψθλι 

αντίκεςθ φόντου-προςκθνίου, απαλοιφι εικόνων και τμθμάτων του περιεχομζνου που ζχουν 

καταςκευαςτεί με μθ ζγκυρθ ςφνταξθ κακϊσ και προςφορά πλοιγθςθσ για εναλλακτικζσ του 

ποντικοφ ςυςκευζσ κατάδειξθσ (Richards & Hanson, 2004). 

Πλα τα αναφερόμενα ςυςτιματα, χρθςιμοποιϊντασ κάποιασ μορφισ ευριςτικϊν αλγορίκμων, 

αναγιγνϊςκουν (parse) το παραγόμενο αποτζλεςμα και ζπειτα το αναπροςαρμόηουν και το 

αναδιατάςςουν χρθςιμοποιϊντασ τισ κατάλλθλεσ ανά περίπτωςθ ετικζτεσ (tags). H επιτυχία του 

τελικοφ αποτελζςματοσ είναι παράγοντασ του κατά πόςο θ αρχικι μορφι τθσ ιςτοςελίδασ 

χρθςιμοποιεί ζγκυρα τθ μεταγλϊςςα XHTML, ενϊ ςυνικωσ τα εργαλεία αυτοφ του τφπου δεν μποροφν 

να διαβάςουν περιεχόμενο χωρίσ να προχπάρχει κάποια γνϊςθ για τθν υπάρχουςα δομι τθσ ςελίδασ ι 

άλλου είδουσ ςθμαςιολογικι πλθροφορία. 

2.8 Η διαδικαςία προςθήκησ προςβάςιμων χαρακτηριςτικών 

ςτισ διαδικτυακέσ υπηρεςίεσ    
Μια εφλογθ ερϊτθςθ είναι τι διαφορετικό ζχει να προςφζρει θ τεχνολογία των web services ςε ςχζςθ 

με προθγοφμενεσ κατανεμθμζνεσ τεχνολογίεσ ι άλλεσ εφαρμογζσ που αναφζρκθκαν. Ραρακάτω 
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παρατίκενται τα πλεονεκτιματα των web services ζναντι των τεχνολογιϊν που παρουςιαςτικαν, με 

τελικό ςτόχο να γίνει ξεκάκαρο το πλεονζκτθμα που προςφζρουν και ο τρόποσ αξιοποίθςθσ αυτϊν.  

1. Τα web services προςφζρουν ευκολότερο χειριςμό δεδομζνων, επειδι χρθςιμοποιοφν τθ 

γλϊςςα XML θ οποία μπορεί να περιγράψει οποιαδιποτε δεδομζνα ςε ζνα πραγματικά 

ανεξάρτθτο από πλατφόρμα τρόπο, για ανταλλαγι αυτϊν των δεδομζνων μεταξφ των 

ςυςτθμάτων. Με αυτόν τον τρόπο οδθγοφμαςτε ςε εφαρμογζσ με χαλαρι ςυνδεςιμότθτα 

(loosely coupled). Επιπλζον τα web services μποροφν να λειτουργιςουν ςε πιο αφθρθμζνο 

επίπεδο ςτο οποίο μποροφν να επαναξιολογθκοφν, να τροποποιθκοφν ι να χειριςτοφν τφπουσ 

δεδομζνων δυναμικά κατά περίπτωςθ. Ζτςι ςε τεχνικό επίπεδο τα web services μποροφν να 

χειριςτοφν δεδομζνα πολφ ευκολότερα και να επιτρζψουν ςτο λογιςμικό να επικοινωνεί πιο 

ελεφκερα32. 

2. Η απλότθτα πρωτοκόλλου επικοινωνίασ οφείλεται ςτο γεγονόσ του ότι χρθςιμοποιοφν ωσ 

πρωτόκολλο επικοινωνίασ το SOAP. Το πρωτόκολλο αυτό είναι απλοφςτερο από πρωτόκολλα 

παλαιότερων τεχνολογιϊν, όπωσ αυτά που χρθςιμοποιοφνταν από τα κατανεμθμζνα 

περιβάλλοντα CORBA, DCOM, RPC. Ζτςι το να δθμιουργιςει κανείσ μια υλοποίθςθ SOAP που 

υπόκειται ςτα πρότυπα (standards-compliant) είναι πολφ πιο εφκολο. Σιμερα μπορεί να βρει 

κανείσ υλοποιιςεισ του SOAP από τισ μεγαλφτερεσ εταιρίεσ πλθροφορικισ αλλά ακόμθ και από 

μεμονωμζνουσ προγραμματιςτζσ, πράγμα αδιανόθτο για προθγοφμενεσ κατανεμθμζνεσ 

τεχνολογίεσ. 

3. Τα web services λειτουργοφν με πρότυπεσ γλϊςςεσ και πρωτόκολλα όπωσ θ XML, το HTTP και 

το TCP/IP. Αυτό προςφζρει μια απλότθτα υποδομισ και επειδι θ πλειονότθτα των εταιριϊν 

ζχουν τθν δικτυακι υποδομι και τουσ ανκρϊπουσ με γνϊςεισ και εμπειρία που τθ ςυντθροφν, 

το κόςτοσ για τθν εφαρμογι των web services είναι ςθμαντικά μικρότερο από αυτό των 

προθγοφμενων τεχνολογιϊν33. 

4. Επιπλζον θ ευκολία ςτθν επικοινωνία είναι ζνα ςθμαντικό χαρακτθριςτικό των web services. 

Με τισ προθγοφμενεσ τεχνολογίεσ θ ςυνεργαςία μεταξφ εταιριϊν ιταν ζνα κζμα διότι 

κατανεμθμζνεσ τεχνολογίεσ όπωσ CORBA και DCOM χρθςιμοποιοφςαν μθ πρότυπεσ πόρτεσ. 

Σαν αποτζλεςμα θ ςυνεργαςία ςιμαινε άνοιγμα «οπϊν» ςτα τείχθ προςταςίασ (firewalls) κάτι 

που πολλζσ φορζσ δεν ιταν αποδεκτό από τουσ ανκρϊπουσ τθσ πλθροφορικισ ςε μια εταιρία 

αφοφ ζκετε ςε κίνδυνο ςτθν αςφάλεια των ςυςτθμάτων. Το γεγονόσ αυτό δεν επζτρεπε 

δυναμικι ςυνεργαςία λόγω  του ότι απαιτοφςε μια χειροκίνθτθ διαδικαςία για τθ ςυνεργαςία 

μιασ εταιρίασ με τουσ ςυνεργάτεσ τθσ. Τα web services μποροφν να χρθςιμοποιιςουν (μεταξφ 

άλλων) το HTTP ωσ πρωτόκολλο μεταφοράσ και τα περιςςότερα τείχθ προςταςίασ επιτρζπουν 

τθν πρόςβαςθ μζςω τθσ κφρασ 80 (πρότυπθ κφρα για το HTTP). Με αυτόν τον τρόπο 

οδθγοφμαςτε ςε ευκολότερεσ και δυναμικζσ ςυνεργαςίεσ μεταξφ ςυςτθμάτων των εταιριϊν. 
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5. Τζλοσ, υποςτθρίηεται ολοκλθρωμζνθ διαλειτουργικότθτα και ευκολία ςτθν ανάπτυξθ νζων 

εφαρμογϊν. Οι προθγοφμενεσ κατανεμθμζνεσ τεχνολογίεσ υπζφεραν από ηθτιματα 

διαλειτουργικότθτασ διότι κάκε προμθκευτισ (vendor) υλοποιοφςε το δικό του πρότυπο για 

distributed object messaging. Με τθν XML ςαν το μόνο πρότυπο ςτα web services, ςυςτιματα 

φτιαγμζνα από διαφορετικζσ τεχνολογίεσ όπωσ θ Java και το .Net μποροφν να επικοινωνιςουν 

μεταξφ τουσ. Επιπλζον λόγω τθσ απλότθτασ τθσ XML είναι πολφ πιο εφκολο να γραφτοφν νζεσ 

εφαρμογζσ ςε μικρό χρονικό διάςτθμα34. 

Στισ προθγοφμενεσ ενότθτεσ παρουςιάςτθκαν τα χαρακτθριςτικά των διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν. Το 

βαςικότερο από αυτά είναι ότι κάποιοσ μπορεί να τα ενςωματϊςει ςτθν εφαρμογι του ωσ δομικό 

ςτοιχείο ανεξάρτθτα από τθ πλατφόρμα και τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ που χρθςιμοποιεί. Εκτόσ τθσ 

επαναχρθςιμοποίθςθσ των διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν ςτισ εφαρμογζσ, θ μεκοδολογικι προςζγγιςθ που 

υποςτθρίηεται είναι θ ανεξαρτθςία τθσ εργαςίασ μεταξφ  ςχεδιαςτϊν (designers) που είναι υπεφκυνοι 

για τον τρόπο παρουςίαςθσ του περιεχομζνου, και των προγραμματιςτϊν (developers) που είναι 

υπεφκυνοι για τθν ορκι αλγορικμικι λειτουργία μίασ υπθρεςίασ. Με απλά λόγια, οι προγραμματιςτζσ 

καταςκευάηουν τισ διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ με ςυγκεκριμζνεσ προδιαγραφζσ και με τθ ςειρά τουσ οι 

ςχεδιαςτζσ τισ ενςωματϊνουν ςτισ εφαρμογζσ τουσ.   

Στθν πλειοψθφία τθσ καταςκευισ των διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν θ πρακτικι είναι ότι ςχεδιαςτζσ και 

προγραμματιςτζσ αποτελοφν τα ίδια άτομα με τθν ίδια ευκφνθ. Αυτό άλλωςτε υποςτθρίηεται και από 

τισ ςφγχρονεσ ςουίτεσ καταςκευισ (π.χ., .Net Studio) με αποτζλεςμα να καταςκευάηουν οι ίδιοι τισ 

διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ και να τισ ενςωματϊνουν ςτισ εφαρμογζσ τουσ. Με το ςυγκεκριμζνο τρόπο 

εργαςίασ δεν γίνεται πλιρθσ εκμετάλλευςθ τθσ χριςθσ των προδιαγραφϊν των διαδικτυακϊν 

υπθρεςιϊν κατά τθν καταςκευι τουσ, γεγονόσ που μεταξφ άλλων οδθγεί ςτο να μθν μποροφν εκ των 

υςτζρων να τθρθκοφν οι κανόνεσ προςβαςιμότθτασ κατά τθν ενςωμάτωςθ των υπθρεςιϊν ςε μια τρίτθ 

διαδικτυακι εφαρμογι. Ωσ εκ τοφτου δεν υιοκετοφνται ςτθν πράξθ οι πραγματικζσ δυνατότθτεσ του 

γενικοφ μοντζλου των web services, γεγονόσ που κακιςτά εξαιρετικά δφςκολθ κάκε μορφι 

διαλειτουργικότθτασ. 

Συμπεραίνεται επομζνωσ ότι για να ενςωματωκεί μια διαδικτυακι υπθρεςία ςε μια άλλθ διαδικτυακι 

εφαρμογι το αποτζλεςμα τθσ χριςθσ τθσ οποίασ να μπορεί να ςυμμορφωκεί με τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ των  οδθγιϊν προςβαςιμότθτασ, πρζπει να λθφκοφν υπόψθ τα παρακάτω: 

 Η επιλογι διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν που μεταφζρονται πρζπει να χρθςιμοποιεί το πρωτόκολλο 

SOAP, κακϊσ προςφζρει τθ δυνατότθτα να είναι γνωςτι θ δομι των μθνυμάτων που 

ςτζλνονται, είτε πρόκειται για μινυμα αίτθςθσ, είτε για μινυμα απόκριςθσ. 
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 Developer.com (2003), Web Services Tutorial: Understanding XML and XML Schema 
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 Ο τρόποσ περιγραφισ δεδομζνων των διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν να ακολουκεί τθν 

προδιαγραφι τθσ WSDL, κακϊσ θ δομι αυτοφ του προτφπου ζρχεται ςε ςυμφωνία με τισ 

προδιαγραφζσ του SOAP ςε ότι αφορά τθ δομι των μθνυμάτων. 

 Τζλοσ, είναι επίςθσ εφικτι θ επιλογι διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν που ακολουκοφν το πρότυπο 

RSS λόγο τθσ απλότθτασ αυτοφ του προτφπου. 

Ζνασ άλλοσ ςθμαντικόσ παράγοντασ είναι ότι ζχουν ιδθ αναπτυχκεί μια πλθκϊρα από ζγκυρα web 

services, τα οποία μποροφν να ενςωματωκοφν ςε εφαρμογζσ τρίτων, εφόςον τθροφνται τα παραπάνω. 

Ακόμα όμωσ και ςτθν περίπτωςθ χριςθσ τθσ προδιαγραφισ  WSDL υπάρχουν τεχνικοί περιοριςμοί. 

Συγκεκριμζνα, κατόπιν ανάλυςθσ αρκετϊν υπθρεςιϊν, προκφπτει ότι παρουςιάηει τα δεδομζνα με μία 

περιοριςμζνθ μορφι από αυτι που απαιτείται προκειμζνου για να δθμιουργθκοφν προςβάςιμεσ 

διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ. Το ςυμπζραςμα αυτό γίνεται κατανοθτό μζςα από το επόμενο παράδειγμα.  

Ζςτω ότι κάποιοσ χριςτθσ κζλει να ενςωματϊςει ςτθν εφαρμογι του μια διαδικτυακι υπθρεςία, θ 

οποία χρθςιμοποιείται για τθ δθμιουργία εικόνων με κείμενο που δίνει ςαν είςοδο ο χριςτθσ. Οι 

παράμετροι ειςόδου τθσ υπθρεςίασ ςε αυτι τθν περίπτωςθ είναι το φψοσ, το πλάτοσ, το χρϊμα και το 

κείμενο που κα απεικονίηεται ςτθν εικόνα. Η προδιαγραφι τθσ WSDL προςφζρει τθν δυνατότθτα να 

οριςτοφν τα παρακάτω: 

 Φψοσ εικόνασ, τφπου Integer 

 Ρλάτοσ εικόνασ, τφπου Integer 

 Χρϊμα εικόνασ, τφπου String 

 Κείμενο εικόνασ, τφπου String 

Κατά τθ ςυμπλιρωςθ τθσ φόρμασ ειςαγωγισ δεδομζνων από το χριςτθ κα πρζπει να παρζχεται ζνασ 

μθχανιςμόσ επικφρωςθσ τθσ ορκότθτασ των δεδομζνων, ο οποίοσ με βάςθ τθν πλθροφορία που 

προςφζρει το WSDL είναι ελλιπισ.  Για παράδειγμα, ςτα παραπάνω πεδία που πρζπει να 

ςυμπλθρωκοφν δεν είναι γνωςτι θ μονάδα μζτρθςθσ για  το φψοσ τθσ εικόνασ (pixel θ inches). Επίςθσ 

δεν υπάρχει κανζνασ περιοριςμόσ για το μζγεκοσ του αλφαρικμθτικοφ που δίνεται ςαν είςοδοσ. Τζλοσ, 

δεν γίνεται ξεκάκαρο το μοντζλο για το χρϊμα τθσ εικόνασ (rgb, hex, cmyk). Σε αυτι τθν περίπτωςθ 

επομζνωσ, θ επιπλζον πλθροφορία κα πρζπει με κάποιο τρόπο να προςφερκεί (είτε από κάποια 

μεταπλθροφορία που προςφζρει ο καταςκευαςτισ τθσ υπθρεςίασ είτε από κάποιον διαχειριςτι που 

επιδιορκϊνει αυτζσ τισ ελλείψεισ) . 

Κάκε web service αντιςτοιχεί ςε ζνα WSDL αρχείο που περιγράφει τθν πλθροφορία που είναι 

απαραίτθτθ για τθν εκτζλεςθ του. Για τθ δθμιουργία μιασ προςβάςιμθσ διαδικτυακισ υπθρεςίασ 

κρίνεται απαραίτθτο να εφαρμοςτοφν τα παρακάτω: 

 Ανάλυςθ του wsdl αρχείου. 

 Διαχωριςμόσ των παραμζτρων που χρειάηονται περιςςότερθ πλθροφορία. 

 Ειςαγωγι τθσ πλθροφορίασ για κάκε παράμετρο με βάςθ τθσ οδθγίεσ για τθ δθμιουργία 

προςβαςιμου διαδικτυακοφ περιεχομζνου. 

 Δθμιουργία ενόσ XML αρχείου με τθν απαραίτθτθ πλθροφορία. 
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Το XML που δθμιουργείται ςυνδζεται άμεςα με το WSDL, και αυτά τα δφο αρχεία κα αποτελζςουν τθν 

απαραίτθτθ πλθροφορία που πρζπει να υπάρχει για τθν εκτζλεςθ διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν από 

χριςτεσ ΑμεΑ. Στθν Εικόνα 2-13: Διαδικαςία προςκικθσ χαρακτθριςτικϊν προςβαςιμότθτασ 

απεικονίηεται θ διαδικαςία αυτι. 

 

Εικόνα 2-13: Διαδικαςία προςκικθσ χαρακτθριςτικϊν προςβαςιμότθτασ  

Για να αξιολογθκεί το αποτζλεςμα τθσ παραπάνω διαδικαςίασ το ιδανικότερο ςενάριο κα ιταν να 

υπιρχε μια διαδικτυακι εφαρμογι, θ οποία κα αναλφει και κα υποδεικνφει ςε χριςτεσ, οι οποίοι είναι 

ζμπειροι ςε κζματα θλεκτρονικισ προςβαςιμότθτασ, τθν επιπρόςκετθ πλθροφορία που πρζπει να 

δοκεί από αυτοφσ. Επιπλζον κα πρζπει να ζχουν τθ δυνατότθτα να χρθςιμοποιιςουν τθν εφαρμογι 

απλοί χριςτεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των χρθςτϊν ΑμεΑ, ϊςτε να βγουν τα κατάλλθλα 

ςυμπεράςματα μετά τθν εφαρμογι τθσ προτεινόμενθσ διαδικαςίασ. 

Στο επόμενο κεφάλαιο κα αναλυκοφν περαιτζρω οι απαιτιςεισ για τθν καταςκευι μιασ τζτοιασ 

εφαρμογισ Ραγκόςμιου Ιςτοφ. 
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3 Απαιτήςεισ  για τη καταςκευή ςυςτήματοσ με 

προςβάςιμεσ διαδικτυακέσ υπηρεςίεσ  
Στο προθγοφμενο κεφάλαιο  παρουςιάςτθκαν οι βαςικζσ τεχνολογίεσ μζςω των οποίων παράγονται 

διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ και οι τεχνικζσ αδυναμίεσ των καταςκευαςτϊν ςτο να τισ αξιοποιιςουν 

επαρκϊσ ϊςτε να προςδϊςουν τα απαραίτθτα εκείνα ςυςτατικά χαρακτθριςτικά ςε μία διαδικτυακι 

υπθρεςία ϊςτε το παραγόμενο περιεχόμενό τθσ να πλθροί τισ προδιαγραφζσ θλεκτρονικισ 

προςβαςιμότθτασ. Εφόςον οι διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ, που αποτελοφν τα δομικά ςυςτατικά ςτοιχεία 

ςε μια εφαρμογι, δεν εμπεριζχουν τα ςυςτατικά αυτά, είναι αναπόφευκτο το τελικό προϊόν να υςτερεί 

ςτο ηιτθμα τθσ πρόςβαςθσ από χριςτεσ ΑμεΑ.  

Ρροκειμζνου να υποςτθριχκεί ςτθν πράξθ θ διάκεςθ «ορκά καταςκευαςμζνων» υπθρεςιϊν που να 

μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν από ΑμεΑ, απαιτείται κάποιου είδουσ διαμεςολαβθτισ ο οποίοσ κα 

αναλάβει το ζργο: 

 Τθσ επιδιόρκωςθσ-προςκικθσ των απαραίτθτων δομικϊν ςτοιχείων. 

 Τθσ διάκεςθσ των επιδιορκωμζνων υπθρεςιϊν ςε ζνα περιβάλλον και αυτό με τθ ςειρά του 

πλθροί τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ θλεκτρονικισ προςβαςιμότθτασ. 

Από τα παραπάνω φαίνεται απαραίτθτθ θ δθμιουργία ενόσ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ που κα 

μπορεί να εμφωλεφει διακζςιμεσ υπθρεςίεσ και να τισ διαμοιράηει με ζνα νζο εφχρθςτο – για τον 

τελικό χριςτθ ΑμεΑ – τρόπο. Το ςφςτθμα αυτό κα πρζπει να  παρζχει μθχανιςμοφσ προςκικθσ 

υπθρεςιϊν, προςκικθσ προςβαςιμϊν χαρακτθριςτικϊν ςε αυτζσ και διάκεςθσ αυτϊν. Επιπρόςκετα, θ 

μοντελοποίθςθ τθσ πλθροφορίασ ςχετικά με το προφίλ του χριςτθ κα διευκολφνει ακόμα περιςςότερο 

τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν από τουσ τελικοφσ χριςτεσ, προςφζροντασ επιπλζον ευκολίεσ ςτθν 

πρόςβαςθ ανά κατθγορία χριςτθ (π.χ., προφίλ για άτομα με δυςχρωματοψία). Ραράλλθλα και 

ςφμφωνα με τισ τρζχουςεσ τεχνολογικζσ εξελίξεισ, το όποιο αποτζλεςμα κα πρζπει να μπορεί να 

προςαρμόηεται ςτθν ςυςκευι χριςθσ, αξιοποιϊντασ με άλλα λόγια και κινθτζσ ςυςκευζσ εφοδιαςμζνεσ 

με φυλλομετρθτι. 

Στο πλαίςιο τθσ παροφςασ εργαςίασ προτείνεται και υλοποιείται ζνα ςφςτθμα ικανό να υποςτθρίξει 

αυτό το διαμεςολαβθτικό ρόλο. Η πλατφόρμα με τθν ονομαςία myWebAccess παρζχει ζνα μθχανιςμό 

προςκικθσ προςφερομζνων ανοικτϊν διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν, και θμιαυτοματοποιθμζνθσ 

«επιδιόρκωςθσ» τουσ ϊςτε να κακορίηονται όλα εκείνα τα ςτοιχεία αλλθλεπίδραςθσ που κακιςτοφν 

εφικτι τεχνικά θ καταςκευι προςβάςιμων διαδικτυακϊν διεπαφϊν που ςυμμορφϊνονται με το de 

facto πρότυπο των Οδθγιϊν για τθν προςβαςιμότθτα ςτο περιεχόμενο Ιςτοφ 2.0 (WCAG 2.0). Με αυτό 

τον τρόπο, επιτυγχάνει τθν προςδοκϊμενθ επαφξθςθ τθσ ποιότθτασ αλλθλεπίδραςθσ ςε ςυγκεκριμζνεσ 

κατθγορίεσ χρθςτϊν όπωσ άτομα με προβλιματα όραςθσ και κινθτικι αναπθρία, αλλά και τθν 

περαιτζρω αξιοποίθςι τουσ από διαφορετικά κανάλια ειςόδου-εξόδου (π.χ., κινθτό τθλζφωνο με 

browser) . Με τθ ςυγκεκριμζνθ προςζγγιςθ οι χριςτεσ του διαδικτφου αποκτοφν τθ δυνατότθτα να 

δθμιουργιςουν ζνα προςωποποιθμζνο περιβάλλον εργαςίασ με τισ αγαπθμζνεσ τουσ υπθρεςίεσ (που 

προςφζρονται από τρίτουσ καταςκευαςτζσ), και να αλλθλεπιδροφν με αυτζσ μζςω διεπαφϊν 
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κατάλλθλων για ατομικά χαρακτθριςτικά χριςθσ. Βάςει αυτϊν των βαςικϊν απαιτιςεων, αυτό το 

κεφάλαιο παρουςιάηει τθν αρχιτεκτονικι και τθ λειτουργικότθτα του ςυςτιματοσ.  

3.1 Αρχιτεκτονική Συςτήματοσ 
Ο όροσ αρχιτεκτονικι ςτον Ραγκόςμιο Ιςτό ςυχνά ςυγχζεται με το ςχεδιαςμό και τθν ανάπτυξθ των 

εφαρμογϊν Ραγκόςμιου Ιςτοφ, όμωσ ςτθν πραγματικότθτα αφορά τθν υποδομι υποςτιριξθσ τθσ 

λειτουργίασ των εφαρμογϊν και των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων Ραγκόςμιου Ιςτοφ. Χρθςιμοποιείται 

δε για να περιγράψει το μοντζλο λειτουργίασ, επικοινωνίασ και διαςφνδεςθσ των διαφόρων 

ςυςτατικϊν ςτοιχείων μιασ εφαρμογισ Ραγκόςμιου Ιςτοφ, και κατά ςυνζπεια επθρεάηει όλα τα ςτάδια 

του κφκλου ηωισ των εφαρμογϊν. 

Ραράλλθλα με τθν ανάπτυξθ των εφαρμογϊν Ραγκόςμιου Ιςτοφ, άρχιςαν να εμφανίηονται διάφορεσ 

προτάςεισ για τισ κατάλλθλεσ αρχιτεκτονικζσ υποςτιριξθσ τουσ. Οι περιςςότερεσ εξ αυτϊν βαςιηόταν 

ςε αντίςτοιχεσ λφςεισ του Software Engineering, όμωσ με τθν πάροδο του χρόνου απζκτθςαν τα δικά 

τουσ ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά ϊςτε να αντιμετωπίςουν καλφτερα τισ ιδιαιτερότθτεσ ςτθ χριςθ του 

διαδικτφου. Οι αρχιτεκτονικζσ που χρθςιμοποιοφνται ςιμερα για τθν υποςτιριξθ εφαρμογϊν 

Ραγκόςμιου Ιςτοφ είναι: 

 Client – Server35:  αποτελεί μια δομι κατανεμθμζνων εφαρμογϊν όπου οι διεργαςίεσ και ο 

φόρτοσ κατανζμονται ανάμεςα ςε πάροχουσ υπθρεςιϊν (servers) και ςε χριςτεσ υπθρεςιϊν 

(clients). Αποτελείται δθλαδι από δφο μζρθ που αλλθλεπιδροφν με μια λογικι αιτιματοσ-

απάντθςθσ, κακϊσ ο client κάνει αίτθςθ για μια ενζργεια ι μια υπθρεςία από το server και 

αναμζνει τθ ςχετικι του απάντθςθ ςτο αίτθμα αυτό. 

 Model – View – Controller: για λόγουσ αποδοτικότθτασ των εφαρμογϊν, με αυτι τθν 

αρχιτεκτονικι επιτυγχάνεται θ κατάλλθλθ ςυνεννόθςθ μεταξφ των βαςικϊν τμθμάτων ενόσ 

server, δθλαδι τθσ διεπαφισ του χριςτθ και τθσ πθγισ δεδομζνων. Στθν επόμενθ ενότθτα κα 

αναλυκεί εκτενζςτερα αυτι θ προςζγγιςθ. 

 3 – tier36: είναι μια client-server αρχιτεκτονικι, ςτθν οποία θ απεικόνιςθ (presentation), θ 

διαχείριςθ δεδομζνων (data management) και θ επεξεργαςία (processing) είναι διακριτζσ 

διαδικαςίεσ. Για παράδειγμα, μια εφαρμογι θ οποία χρθςιμοποιεί μια ενδιάμεςθ βακμίδα 

(tier) για να ικανοποιιςει αιτιματα για δεδομζνα (data requests) ανάμεςα ςε ζνα χριςτθ και 

μια βάςθ δεδομζνων μπορεί να κεωρθκεί πωσ ζχει ςχεδιαςτεί με βάςθ μια πολφ-επίπεδθ 

(multitier) αρχιτεκτονικι37. 

 XRX38: είναι μια αρχιτεκτονικι εφαρμογϊν Ραγκόςμιου Ιςτοφ που βαςίηεται ςτισ XForms 

(εξζλιξθ των HTML forms), ςτθν REST (Representational State Transfer) και ςτθν XQuery (μια 

                                                           
35

 Client-server model: http://en.wikipedia.org/wiki/Client%E2%80%93server_model 

36
 http://en.wikipedia.org/wiki/Multitier_architecture#Three-tier_architecture 

37
 http://en.wikipedia.org/wiki/Multitier_architecture 

38
 XRX (web application architecture): http://en.wikipedia.org/wiki/XRX_(web_application_architecture) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Client%E2%80%93server_model
http://en.wikipedia.org/wiki/Multitier_architecture#Three-tier_architecture
http://en.wikipedia.org/wiki/Multitier_architecture
http://en.wikipedia.org/wiki/XRX_(web_application_architecture)
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ςυναρτθςιακι γλϊςςα προγραμματιςμοφ που ζχει ςχεδιαςτεί για τθν εκτζλεςθ ερωτθματϊν ςε 

ςυλλογζσ XML δεδομζνων). 

Σε ότι αφορά το ςφςτθμα που προτείνεται ςε αυτι τθν εργαςία με τθν ονομαςία myWebAccess, θ 

υποδομι βαςίηεται ςτθν Αρχιτεκτονικι Model View Controller. Στθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ θ MVC 

αρχιτεκτονικι παρζχει μια ςειρά από πλεονεκτιματα που αναλφονται ςτθν επόμενθ ενότθτα. 

3.1.1 Model View Controller Αρχιτεκτονική 
Σκοπόσ των περιςςότερων υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων είναι να ανακτοφν δεδομζνα από μια πθγι και 

να τα εμφανίηουν ςτο χριςτθ. Πταν ο χριςτθσ ειςάγει δεδομζνα ςτο ςφςτθμα με τθ χριςθ μίασ 

διεπαφισ, αυτό ενθμερϊνει τθν πθγι με τα νζα δεδομζνα. Αφοφ θ ανταλλαγι πλθροφορίασ ςτο 

ςφςτθμα γίνεται ανάμεςα ςτθν πθγι δεδομζνων και τθ διεπαφι, εφόςον τα 2 αυτά τμιματα 

εμπεριζχονται ςτο ίδιο τμιμα κϊδικα φαντάηει λογικό με τθ μείωςθ του ςυνολικοφ μεγζκουσ του 

κϊδικα τθσ εφαρμογισ να αυξάνεται και θ απόδοςι τθσ. 

Αντικζτωσ όμωσ, αυτι θ κεωρία δεν αποτυπϊνεται ςτθν πράξθ. Ζνα πρακτικό πρόβλθμα είναι ότι θ 

διεπαφι τροποποιείται αρκετά ςυχνά ςε ςχζςθ με το ςφςτθμα αποκικευςθσ δεδομζνων (που μπορεί 

να μείνει άκικτο για πολλά χρόνια). Ζνα άλλο πρόβλθμα τθσ διαςφνδεςθσ τθσ διεπαφισ με τθν πθγι 

δεδομζνων είναι ότι οι εφαρμογζσ ενςωματϊνουν και τθ «λογικι» του ςυςτιματοσ 

(application/business logic), θ οποία και αυτι με τθ ςειρά τθσ μπορεί να διαφοροποιείται και αυτό με 

τθ ςειρά του να προκαλεί και αλλαγζσ ςτθ διεπαφι. Τζλοσ, παρότι το ςφςτθμα αποκικευςθσ και θ 

λογικι μπορεί να είναι ίδια για διαφορετικζσ ςυςκευζσ χριςθσ, αντικζτωσ θ διεπαφι απαιτεί 

διαφοροποιιςεισ ϊςτε να ζχει τθν κατάλλθλθ για τθν περίπτωςθ μορφι και με χριςθ διαφορετικοφ 

ςτυλ παρουςίαςθσ. Από όλα αυτά προκφπτει ότι εάν θ διεπαφι χριςτθ και θ «λογικι» είναι 

ςυνδεδεμζνεσ ςε ζνα ενιαίο τμιμα/αντικείμενο τθσ εφαρμογισ τότε κάκε φορά που απαιτείται μια 

αλλαγι ςτθ διεπαφι χριςτθ να τροποποιείται και όλο το τμιμα που περιζχει τθ «λογικι». Αυτι τθ 

μεκοδολογία καταςκευισ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων είναι πικανό να ειςάγει λάκθ ςτθν καταςκευι, 

απαιτεί κάκε φορά επανζλεγχο όλου του τμιματοσ τθσ «λογικισ» μετά από κάκε, ζςτω και μικρι, 

αλλαγι τθσ διεπαφισ και γι αυτό το λόγο δεν ακολουκείται ςτθν πράξθ από τουσ καταςκευαςτζσ όχι 

μόνο διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν αλλά εν γζνθ ςτθν ανάπτυξθ κάκε είδουσ ςοβαροφ πλθροφοριακοφ 

ςυςτιματοσ 

Η Model-View-Controller (MVC) (Reenskaug, 2003), (Deacon, 2005) αρχιτεκτονικι προςπακεί να 

επιλφςει  το παραπάνω πρόβλθμα διαχωρίηοντασ τθν απεικόνιςθ των δεδομζνων, τισ λειτουργίεσ τθσ 

εφαρμογισ που βαςίηονται ςτθν είςοδο δεδομζνων από το χριςτθ, και τον τρόπο αποκικευςθσ των 

δεδομζνων, ςε τρία διακριτά τμιματα/αντικείμενα. Ριο ςυγκεκριμζνα, το αντικείμενο Controller 

μεταφράηει τθν είςοδο που δζχεται από το χριςτθ (ςυνικωσ κλικ ποντικιοφ ι πλθκτρολόγθςθ) και 

ενθμερϊνει το αντικείμενο Model ι/και το αντικείμενο View για να τροποποιθκοφν κατάλλθλα. Το 

View διαχειρίηεται τθν απεικόνιςθ των δεδομζνων, ενϊ το Model «κρατά» τθ δομι των δεδομζνων, 

απαντά ςτα «αιτιματα» για ενθμζρωςθ των δεδομζνων που δζχεται από το Controller, ενϊ δζχεται και 

«αιτιματα» για ανάκτθςθ δεδομζνων, ςυνικωσ από το View. Η Εικόνα 3-1: Η MVC Αρχιτεκτονικι 

απεικονίηει τθ ςχζςθ ανάμεςα ςε αυτά τα τρία τμιματα/αντικείμενα: 



61 
 

 

Εικόνα 3-1: Η MVC Αρχιτεκτονικι 

Ρρζπει να ςθμειωκεί ότι τα αντικείμενα View και Controller εξαρτϊνται από το Model, ενϊ το Model 

δεν εξαρτάται οφτε από το View οφτε από το Controller. Αυτό είναι ζνα από τα βαςικά πλεονεκτιματα 

όταν διαχωρίηοντα οι κφριεσ λειτουργίεσ μια εφαρμογισ. Ο διαχωριςμόσ αυτόσ επιτρζπει ςτο Model να 

αναπτυχκεί και να ελεγχκεί ανεξάρτθτα από τα υπόλοιπα, χωρίσ δθλαδι να είναι απαραίτθτθ θ 

ανάπτυξθ λειτουργίασ που κα απεικονίηει τα δεδομζνα (View). 

Στισ εφαρμογζσ Ραγκόςμιου Ιςτοφ, ο διαχωριςμόσ ανάμεςα ςτο View (browser) και ςτο Controller (τα 

server-side τμιματα που χειρίηονται τα HTTP αιτιματα) είναι ςυνικωσ πολφ καλά οριςμζνοσ, με 

αποτζλεςμα θ MVC αρχιτεκτονικι να είναι να είναι πολφ δθμοφιλισ ςε εφαρμογζσ όπου απαιτείται 

διαχωριςμόσ τθσ διεπαφισ χριςτθ από τθ «λογικι» τθσ εφαρμογισ. Βζβαια, θ ςυχνι χριςθ τθσ 

αρχιτεκτονικισ ζχει προκαλζςει κάποιεσ παρανοιςεισ ωσ προσ τον ακριβι διαχωριςμό κα τισ ζννοιεσ 

των τριϊν τμθμάτων/αντικειμζνων. Στθν Εικόνα 3-2: Η αλλθλεπίδραςθ του χριςτθ με τθν MVC 

Αρχιτεκτονικι απεικονίηεται θ ςυμπεριφορά ενόσ client ςτθν αλλθλεπίδραςθ με αυτά τα τρία 

τμιματα/αντικείμενα μιασ εφαρμογισ: 

 

Εικόνα 3-2: Η αλλθλεπίδραςθ του χριςτθ με τθν MVC Αρχιτεκτονικι 
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3.1.1.1 Πλεονεκτήματα MVC Αρχιτεκτονικήσ 
Η υποδομι τθσ αρχιτεκτονικισ του ςυςτιματοσ myWebAccess είναι βαςιςμζνθ με το Model-View-

Controller. Οι λόγοι που οδιγθςαν ςε αυτι τθν επιλογι αναλφονται παρακάτω: 

 Η χριςθ τθσ Model-View-Controller αρχιτεκτονικισ αυξάνει ςθμαντικά τθ δυνατότθτα για 

ζλεγχο (testing) τθσ εφαρμογισ. Ο ζλεγχοσ των ςυςτατικϊν μερϊν (components) μιασ 

εφαρμογισ γίνεται δφςκολοσ όταν αυτά διαςυνδζονται μεταξφ τουσ, ειδικότερα όταν αυτι θ 

διαςφνδεςθ εμπλζκει και ςυςτατικά διεπαφισ, κακϊσ τα τελευταία ςυχνά απαιτοφν ζνα 

ςφνκετο μθχανιςμό ελζγχου, ακόμα και για τον ζλεγχο μιασ απλισ ςυνάρτθςθσ. Ρολφ δε 

περιςςότερο, όταν εμφανίηεται ζνα λάκοσ, είναι δφςκολο να απομονωκεί το πρόβλθμα ςε ζνα 

ςυγκεκριμζνο ςυςτατικό. Αυτόσ είναι ο λόγοσ που ο διαχωριςμόσ των τμθμάτων/αντικειμζνων 

είναι πολφ ςθμαντικόσ ςτο ςχεδιαςμό των αρχιτεκτονικϊν και ςε αυτό βοθκάει θ MVC 

διαχωρίηοντασ τισ ζννοιεσ τισ αποκικευςθσ, τθσ εμφάνιςθσ και τθσ ενθμζρωςθσ των δεδομζνων 

ςε τρία ςυςτατικά ςτοιχεία που μποροφν να ελεγχκοφν ανεξάρτθτα.  

 Εφόςον το ςφςτθμα υποςτθρίηει τθ χριςθ από (εν δυνάμει) ζνα ςθμαντικό αρικμό τελικϊν 

χρθςτϊν, όπου βεβαίωσ μεταξφ αυτϊν ςυμπεριλαμβάνονται και χριςτεσ ΑμεΑ, ςτθν MVC 

Αρχιτεκτονικι το View (δθλ. θ παρουςίαςθ του περιεχομζνου) είναι διαχωριςμζνο από το 

Model και δεν υπάρχει άμεςθ εξάρτθςθ μεταξφ τουσ. Επακόλουκα, θ διεπαφι μπορεί να 

απεικονίηει πολλαπλά View των ίδιων δεδομζνων τθν ίδια ςτιγμι, υποςτθρίηοντασ για 

παράδειγμα άλλθ διεπαφι για τον τυφλό χριςτθ, άλλθ για εκείνον που χρθςιμοποιεί switches 

αντί του ποντικιοφ και άλλθ για εκείνον που χρθςιμοποιεί το κινθτό του τθλζφωνο. Αυτζσ οι 

διαφορετικζσ ςτθ μορφι ιςτοςελίδεσ απεικονίηουν τα ίδια δεδομζνα μζςω ενόσ κοινοφ 

μοντζλου, αλλά το εμφανίηουν ςτθν οκόνθ με διαφορετικό τρόπο. 

 Η παρουςίαςθ μιασ διεπαφισ αλλάηει ςυχνότερα από ότι θ «λογικι» τθσ εφαρμογισ. Οι 

χριςτεσ (και ειδικότερα οι χριςτεσ ΑμεΑ) μπορεί να προτιμοφν διαφορετικά χρϊματα, μεγζκθ 

και είδοσ γραμματοςειρϊν, ενϊ τισ χρθςιμοποιοφν μζςω αρκετά διαφορετικϊν - από τον 

κλαςςικό υπολογιςτι γραφείου - ςυςκευϊν απεικόνιςθσ όπωσ κινθτά τθλζφωνα, PDA, οκόνεσ 

Braille ι ακόμα και μζςω τθσ ψθφιακισ τθλεόραςθσ. Επειδι το Model δεν εξαρτάται από το 

View, θ προςκικθ νζων  τφπων View ςτο ςφςτθμα δεν επθρεάηει το Model.  

 Τζλοσ, θ χριςθ τθσ MVC διευκολφνει ςε μεγάλο τισ διαδικαςίεσ ελζγχου τθσ τελικισ 

εφαρμογισ, λόγω τθσ εγγενοφσ ανεξαρτθςίασ των ςυςτατικϊν μερϊν τθσ.  

3.1.1.2 Η υλοποίηςη τησ MVC αρχιτεκτονικήσ ςτο ςύςτημα myWebAccess 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ απαιτιςεισ του ςυςτιματοσ που αναφζρκθκαν ςτθν αρχι του κεφαλαίου και 

τα πλεονεκτιματα τθσ MVC αρχιτεκτονικισ όπωσ περιγράφονται παραπάνω, επιλζχτθκε ωσ υποδομι 

του ςυςτιματοσ αυτι θ αρχιτεκτονικι, ενϊ προςκζτονται/τροποποιοφνται κάποια 

τμιματα/αντικείμενα. Ριο ςυγκεκριμζνα, προςτίκεται το τμιμα εντοπιςμοφ τθσ ςυςκευισ (detect 

device) μζςω από του οποίου γίνεται θ πρόςβαςθ ςτο ςφςτθμα, τροποποιείται το View και προςτίκεται 

το τμιμα επιλογισ ςχεδιαςτικοφ προτφπου (user group) ςε ςχζςθ με τθν ομάδα που ανικει ο χριςτθσ, 

κακϊσ και το τμιμα που είναι υπεφκυνο για τθν προςαρμογι του χριςτθ ςτο ςφςτθμα (adaptation) 

ανάλογα με τα αποτελζςματα των παραπάνω τμθμάτων (detect device, user group). Με βάςθ τα 

παραπάνω, θ MVC αρχιτεκτονικι διαφοροποιείται ςφμφωνα με τθν Εικόνα 3-3: Γενικι Αρχιτεκτονικι 

Συςτιματοσ: 
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Εικόνα 3-3: Γενικι Αρχιτεκτονικι υςτιματοσ 

3.1.1.3 Δομή και οργάνωςη πληροφορίασ (Model) 
Από τα τρία τμιματα τθσ MVC αρχιτεκτονικισ, το τμιμα Model είναι υπεφκυνο για τθν μεταφορά τθσ 

αποκθκευμζνθσ πλθροφορίασ ςτο ςφςτθμα. Για παράδειγμα, όταν ζνασ χριςτθσ επικυμεί τθν εκτζλεςθ 

μιασ διαδικτυακισ υπθρεςίασ, τότε μζςω ενόσ browser ςτζλνεται ζνα αίτθμα ςτο server του 

ςυςτιματοσ, και αυτό με τθ ςειρά του μεταφράηεται ςε ζνα HTTP request. Σφμφωνα με τθν γενικι 

αρχιτεκτονικι του ςυςτιματοσ που απεικονίηεται ςτθν Εικόνα 3-3: Γενικι Αρχιτεκτονικι Συςτιματοσ, το 

τμιμα controller αναλαμβάνει το HTTP request και ςφμφωνα με αυτό αποφαςίηει για τθν πλθροφορία 

που πρζπει να ανακτθκεί με τθ βοικεια του τμιματοσ Model. Η πλθροφορία είναι αποκθκευμζνθ ςε 

ζνα ςφςτθμα διαχείριςθσ βάςεων δεδομζνων που ονομάηεται MySQL39. Ο MySQL διακομιςτισ 

επιτρζπει να εκτελεςτοφν ςτα δεδομζνα βαςικζσ λειτουργίεσ όπωσ είναι θ αναηιτθςθ, θ αποκικευςθ,  

θ ταξινόμθςθ κτλ. Χρθςιμοποιεί τθν παγκόςμια γνωςτι SQL (Structured Query Language), τθν τυπικι 

γλϊςςα ερωτθμάτων για βάςεισ δεδομζνων.  Στθ βάςθ δεδομζνων του ςυςτιματοσ υπάρχουν οι 

οντότθτεσ (entities). Η οντότθτα είναι μια αναπαράςταςθ κάποιασ αυτόνομθσ φπαρξθσ με υλικι (ςτον 

πραγματικό κόςμο) ι κεωρθτικι υπόςταςθ (ςυμβατικι φπαρξθ). Για παράδειγμα, οντότθτα μπορεί να 

είναι μια διαδικτυακι υπθρεςία (μια υπθρεςία με όνομα, χαρακτθριςτικά και άλλα), όπωσ και ζνα 

μάκθμα ςε μια ςχολι (κάτι άυλο αλλά με ςυμβατικι υπόςταςθ). Στθν Εικόνα 3-4: Το Διάγραμμα τθσ 

βάςθσ δεδομζνων του ςυςτιματοσ  απεικονίηεται θ διαγραμματικι αναπαράςταςθ τθσ δομισ μιασ 

βάςθσ δεδομζνων και χρθςιμοποιείται κατά τθ φάςθ του λογικοφ ςχεδιαςμοφ τθσ βάςθσ δεδομζνων. 

Δθλαδι, δεν αςχολείται με τον τρόπο που αποκθκεφονται τα δεδομζνα τθσ βάςθσ, αλλά με τθν 

ταυτοποίθςθ των δεδομζνων και με τον τρόπο με τον οποίο αυτά ςυςχετίηονται μεταξφ τουσ. 

                                                           
39

 Relational database management system: http://en.wikipedia.org/wiki/MySQL 

http://en.wikipedia.org/wiki/MySQL
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Εικόνα 3-4: Σο Διάγραμμα τθσ βάςθσ δεδομζνων του ςυςτιματοσ  

Για τθ διαςφνδεςθ του τμιματοσ Model με τισ οντότθτεσ τθσ βάςθσ δεδομζνων ακολουκικθκε μια 

ευρζωσ ακολουκοφμενθ τακτικι. Ριο ςυγκεκριμζνα για κάκε οντότθτα δθμιουργείται μια αφθρθμζνθ 

κλάςθ (abstract class) θ οποία περιζχει τισ κοινζσ μεταβλθτζσ των κλάςεων (αν υπάρχουν) και τισ κοινζσ 

μεκόδουσ. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι για τισ μεκόδουσ ςτθν abstract κλάςθ δεν υπάρχει υλοποίθςθ. Στθν 

περίπτωςθ του ςυςτιματοσ myWebAccess, οι μζκοδοι που δθμιουργοφνται είναι για τθν ειςαγωγι, τθν 

διαγραφι και τθν ενθμζρωςθ μιασ ολόκλθρθσ εγγραφισ ςε μια οντότθτα. Στθ ςυνζχεια, για κάκε 

οντότθτα δθμιουργείται μια κλάςθ θ οποία περιζχει ωσ μεταβλθτζσ τα πεδία τθσ κάκε οντότθτασ και 

δθμιουργοφνται μζκοδοι get και set για κάκε μεταβλθτι. Επίςθσ κλθρονομεί τα χαρακτθριςτικά τθσ 

abstract κλάςθσ υλοποιϊντασ τισ μεκόδουσ που ζχει. Στθν Εικόνα 3-5: Κατανομι πλθροφορίασ από τθν 

βάςθ δεδομζνων ςτο ςφςτθμα απεικονίηεται  ο τρόποσ με τον οποίο ςυνδζεται το τμιμα Model με τθ 

βάςθ δεδομζνων. 
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Εικόνα 3-5: Κατανομι πλθροφορίασ από τθν βάςθ δεδομζνων ςτο ςφςτθμα 

 

3.2 Απαιτήςεισ για την προςθήκη διαδικτυακών υπηρεςιών 
Ζνα από τα βαςικότερα μζρθ του ςυςτιματοσ είναι θ διαχείριςθ των διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν, και πιο 

ςυγκεκριμζνα θ διαχείριςθ των λειτουργιϊν που αυτζσ διακζτουν. Ππωσ αναφζρκθκε ςτο 

προθγοφμενο κεφάλαιο, οι υπθρεςίεσ αυτζσ μεταφζρουν τα μθνφματα τουσ με το πρωτόκολλο SOAP 

και ςυνεπϊσ ο τρόποσ περιγραφισ των μθνυμάτων είναι ςφμφωνα με το πρότυπο WSDL. Σε μια τζτοια 

διαδικτυακι υπθρεςία οι πλθροφορίεσ που είναι απαραίτθτεσ για τθν εκτζλεςθ μιασ λειτουργίασ 

βρίςκεται ςτο WSDL αρχείο, το οποίο είναι ζνα XML Schema (XSD) που δθμοςιεφεται ςτο διαδίκτυο 

χρθςιμοποιϊντασ ζνα URL, αφοφ πρϊτα το web service που αναφζρεται είναι εγκατεςτθμζνο και 

εκτελείται κανονικά.  
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Η εκτζλεςθ μια προςφερόμενθσ λειτουργίασ τθσ διαδικτυακισ υπθρεςίασ προχποκζτει τθν παροχι τθσ 

πλθροφορίασ που περιγράφεται ςτο WSDL αρχείο για τθ ςυγκεκριμζνθ λειτουργία και τθν φπαρξθ μιασ 

διαδικτυακισ εφαρμογισ από τθν οποία και κα κλθκεί θ λειτουργία. Το ςφςτθμα  myWebAccess κα 

πρζπει να παρζχει ζνα μθχανιςμό για τθν προςκικθ των λειτουργιϊν από τισ διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ 

και πιο ςυγκεκριμζνα από τα WSDL αρχεία. Επίςθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ και τον αυςτθρό τεχνικό 

περιοριςμό ότι θ ςυμμόρφωςθ τθσ παρουςίαςθσ με τουσ κανόνεσ προςβαςιμότθτασ των λειτουργιϊν 

προσ το χριςτθ είναι απαραίτθτθ θ πλθροφορία που εξάγεται κατατάςςεται ςτο τμιμα Model. Στισ 

επόμενεσ ενότθτεσ κα παρουςιαςτεί αναλυτικά ο τρόποσ που απομονϊνεται θ απαραίτθτθ 

πλθροφορία κακϊσ και τθν αλλθλεπίδραςθ του ςυςτιματοσ με το τμιμα Model.  

3.2.1 Ανάλυςη του προτύπου περιγραφήσ δεδομένων 
Η διαδικαςία τθσ προςκικθσ διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν προχποκζτει τθν ανάλυςθ των προτφπων 

περιγραφισ δεδομζνων. Κάκε διαδικτυακι υπθρεςία περιγράφεται από ζνα ςυγκεκριμζνο πρότυπο, 

αυτό είναι και το WSDL αρχείο. Το WSDL χρθςιμοποιείται για να περιγράψει τι μπορεί να κάνει ζνα 

web service, που βρίςκεται και πωσ αυτό καλείται. Στθν Εικόνα 2-4: Δομι ενόσ μθνφματοσ SOAP 

απεικονίηονται τα ςτοιχεία που δομοφν ζνα WSDL αρχείο. Στθν περίπτωςθ του ςυςτιματοσ 

myWebAccess, τα μθνφματα των διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν μεταφζρονται με το πρωτόκολλο SOAP και 

ωσ εκ τοφτου θ δομι του προτφπου WSDL ζρχεται ςε ςυμφωνία με τισ προδιαγραφζσ του SOAP ςε ότι 

αφορά τθ δομι των μθνυμάτων. Στθν Εικόνα 3-6: Οι τφποι τθσ WSDL για ζνα μινυμα που μεταφζρεται 

με το πρωτόκολλο SOAP απεικονίηεται το ςτοιχείο operation και πωσ αυτό αναλφεται ςφμφωνα με τισ 

προδιαγραφζσ του SOAP. 

 

Εικόνα 3-6: Οι τφποι τθσ WSDL για ζνα μινυμα που μεταφζρεται με το πρωτόκολλο SOAP 
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Αναλυτικότερα, το ςτοιχείο operation περιγράφει μια λειτουργία ενόσ web service. Ζνα operation 

περιζχει το Input και Output Message, δθλαδι τουσ παραμζτρουσ ειςόδου και εξόδου. Η δομι αυτϊν 

των παραμζτρων βαςίηεται ςε αυτι που ζχει ζνα element. Το element δθλϊνει το τφπο του μθνφματοσ 

και όπωσ δείχνει θ Εικόνα 3-6: Οι τφποι τθσ WSDL για ζνα μινυμα που μεταφζρεται με το πρωτόκολλο 

SOAP χωρίηεται ςε 2 κατθγορίεσ, τα Simple Types και τα Compound Types. Το ςφςτθμα αναλαμβάνει 

τθν ανάλυςθ του WSDL αρχείου και το κακοριςμό του τφπου για ζνα μινυμα. Από αυτοφσ του τφπουσ, 

τα structures είναι αυτά που μποροφν να περιζχουν και απλοφσ τφπουσ δεδομζνων όπωσ για 

παράδειγμα και strings και int types. 

Ρροκειμζνου να υποςτθριχκεί θ διαχείριςθ αυτϊν των παραμζτρων, το υπό καταςκευι ςφςτθμα 

myWebAccess το οποίο είναι μια διαδικτυακι εφαρμογι καταςκευαςμζνθ με τθν χριςθ τθσ γλϊςςασ 

προγραμματιςμοφ PHP, κα παρζχει αναλυτι προτφπου περιγραφισ δεδομζνων (WSDL parser), ικανό 

να αποτυπϊνει όλθ τθ διακζςιμθ πλθροφορία  του WSDL αρχείου. Στο πλαίςιο τθσ εργαςίασ,  

δθμιουργικθκε ζνασ WSDL parser με τθ βοικεια τθσ PHP επζκταςθσ (extension) SOAP (Stogov, Client, & 

Server, 2004). Το PHP SOAP Extension αποτελεί μια από τισ πιο διάςθμεσ υλοποιιςεισ του SOAP 1.2, και 

προςφζρει μια ςειρά από δυνατότθτεσ όπωσ τθν κλιςθ ενόσ web service, τθν ανάλυςθ των λειτουργιϊν 

που περιζχει ζνα WSDL αρχείο, και τθν ανάπτυξθ διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν ςε PHP. Στθν Εικόνα 3-7: 

Αναλυτισ προτφπου περιγραφισ δεδομζνων απεικονίηονται τα μζρθ που απαρτίηουν τον υλοποιθκζντα 

WSDL parser που ζχει ωσ είςοδο ζνα WSDL αρχείο και ωσ ζξοδο ζνα php αρχείο κακϊσ και κάποια 

ςτοιχεία ςτθ βάςθ δεδομζνων.   

 

Εικόνα 3-7: Αναλυτισ προτφπου περιγραφισ δεδομζνων 
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Στθν είςοδο του αναλυτι, εκτόσ από το WSDL αρχείο, δίνεται και το url ςτο οποίο προςφζρεται θ 

υπθρεςία (μζςω διαδικτφου). Το τμιμα Soap Proxy Generator αναλαμβάνει τθν εξαγωγι όλθσ τθσ 

πλθροφορίασ που υπάρχει ςτο WSDL αρχείο για τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικτυακι υπθρεςία. Η ανάλυςθ 

των δεδομζνων γίνεται με τθν χριςθ των αντικειμζνων Parse Operations και Parse Types τα οποία 

αναλαμβάνουν τθν ανάλυςθ των λειτουργιϊν και των τφπων δεδομζνων για τα μθνφματα ειςόδου και 

εξόδου.  

Ζνασ βαςικόσ τφποσ δεδομζνων, όπωσ απεικονίηεται και ςτθν Εικόνα 3-6: Οι τφποι τθσ WSDL για ζνα 

μινυμα που μεταφζρεται με το πρωτόκολλο SOAP, είναι το enumeration. Το αντικείμενο Check for 

Enums ελζγχει τθν φπαρξθ αυτοφ του τφπου ςτο μινυμα ειςόδου. Τζλοσ, το αντικείμενο Generate Type 

είναι υπεφκυνο για τθν παραγωγι του PHP κϊδικα για κάκε τφπο δεδομζνων ξεχωριςτά. Η φπαρξθ του 

αντικειμζνου Check for Enums είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι, κακϊσ το PHP SOAP extension δεν 

υποςτθρίηει τον ζλεγχο για αυτό το τφπο δεδομζνων. Το τμιμα Create Soap Service με τα αντικείμενα 

Create Service και Set Operations είναι υπεφκυνα για τθν καταχϊρθςθ των βαςικϊν ςτοιχείων του web 

service ςτθ βάςθ δεδομζνων. Στθν Εικόνα 3-8: Η μορφι του παραγόμενου PHP αρχείου από τον wsdl 

parser απεικονίηεται θ μορφι που ζχει το PHP αρχείο από τθν ζξοδο του τμιματοσ Soap Proxy 

Generator. 

 

Εικόνα 3-8: Η μορφι του παραγόμενου PHP αρχείου από τον wsdl parser 

Ωσ αποτζλεςμα αυτισ τθ διαδικαςίασ ανάλυςθσ, το παραγόμενο php αρχείο αναφζρεται ςτο web 

service που περιγράφει το WSDL αρχείο και εμπεριζχει τθν αφθρθμζνθ κλάςθ (abstract class) Service, θ 
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οποία κλθρονομεί τα χαρακτθριςτικά τθσ Soap Client, τθσ κλάςθσ που παρζχεται από το PHP SOAP 

extension και επιτρζπει τθν κλιςθ ενόσ web service. Επιπλζον, θ κλάςθ Service περιζχει τόςεσ 

ςυναρτιςεισ (functions), όςεσ είναι και οι λειτουργίεσ (operations) τθσ διαδικτυακισ υπθρεςίασ, 

δθλϊνοντασ τουσ παραμζτρουσ ειςόδου και εξόδου. Ππωσ απεικονίηεται και ςτθν Εικόνα 3-7: Αναλυτισ 

προτφπου περιγραφισ δεδομζνων, το αντικείμενο Generate Type ελζγχει τουσ τφπουσ δεδομζνων που 

υπάρχουν ςτο WSDL αρχείο και παράγει τον απαραίτθτο κϊδικα για τθν αναπαράςταςθ τουσ ςτο php 

αρχείο. Στθν Εικόνα 3-8: Η μορφι του παραγόμενου PHP αρχείου από τον wsdl parser απεικονίηεται ο 

παραγόμενοσ κϊδικασ (οι εςωτερικζσ κλάςεισ τθσ Service, που περιζχουν αναλυτικζσ πλθροφορίεσ των 

παραμζτρων). Τζλοσ, όλα τα παραπάνω δίνουν τθ δυνατότθτα να καλεςτεί ζνα web service από το 

ςφςτθμα myWebAccess, γνωρίηοντασ εκ των προτζρων τθ δομι που ζχουν τα μθνφματα ειςόδου και 

εξόδου.  

3.2.2 Συμμόρφωςη  με τουσ κανόνεσ προςβαςιμότητασ 
Το βαςικότερο χαρακτθριςτικό του ςυςτιματοσ myWebAccess είναι θ δυνατότθτα κλιςθσ μιασ 

διαδικτυακισ υπθρεςίασ και των επιμζρουσ λειτουργιϊν τθσ από όλουσ τουσ χριςτεσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των ΑμεΑ που κάνουν ςυνικωσ χριςθ λφςεων υποςτθρικτικισ τεχνολογίασ. Για 

τθν επίτευξθ αυτοφ του κυρίαρχου ςτόχου κρίκθκε αναγκαία θ ανάλυςθ του προτφπου περιγραφισ 

δεδομζνων, αφενόσ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ κλιςθσ μιασ διαδικτυακισ υπθρεςίασ και αφετζρου για τον 

εμπλουτιςμό του WSDL αρχείου με επιπρόςκετθ πλθροφορία λόγω των περιοριςμζνων προδιαγραφϊν 

που διακζτει. Αυτό διότι θ δυνατότθτα κλιςθσ μιασ διαδικτυακισ υπθρεςίασ από το ςφςτθμα 

myWebAccess μζςω μόνο του παραγόμενου (από τθ διαδικαςία ανάλυςθσ) php αρχείου και  των 

ςτοιχείων που βρίςκονται ςτθ βάςθ δεδομζνων, δεν εξαςφαλίηει τθ ςωςτι παραγωγι τθσ κατάλλθλθσ 

– ανά κατθγορία τελικοφ χριςτθ – διεπαφισ, θ οποία κα πρζπει να παρζχει και τουσ κατάλλθλουσ 

βοθκθτικοφσ μθχανιςμοφσ για τθν αλλθλεπίδραςθ με τα ςτοιχεία τθσ. Αυτό διότι οι προδιαγραφζσ του 

προτφπου περιγραφισ δεδομζνων (WSDL) είναι περιοριςμζνεσ ςε ότι αφορά τουσ τφπουσ δεδομζνων 

μιασ διαδικτυακισ υπθρεςίασ ςχετικά με τα μθνφματα ειςόδου και εξόδου. Για παράδειγμα, ςε μια 

διαδικτυακι υπθρεςία που ζχει ςαν ζξοδο μια εικόνα, πικανόν να μθν περιζχονται πλθροφορίεσ όπωσ 

το ιςοδφναμο εναλλακτικό τθσ κείμενο (alternative text) ι το επεξθγθματικό ςυνοδευτικό τθσ κείμενο 

(longdesc). 

Για κάκε τφπο δεδομζνων, και επομζνωσ για κάκε παράμετρο ειςόδου και εξόδου τθσ διαδικτυακισ 

υπθρεςίασ, πρζπει να υπάρχουν μια ςειρά από μετά-δεδομζνα τα οποία βοθκοφν ςτθ μετζπειτα 

ςυμμορφοφμενθ με τισ προδιαγραφζσ θλεκτρονικισ προςβαςιμότθτασ καταςκευι του διαδικτυακοφ 

περιεχομζνου.. Ζνα ςυμπλθρωματικό πρότυπο περιγραφισ δεδομζνων το οποίο κα περιζχει τθν 

επιπρόςκετθ πλθροφορία για κάκε παράμετρο ειςόδου και εξόδου κα είναι υπεφκυνο για τθ 

διαχείριςθ αυτϊν των μεταδεδομζνων. Αυτό κα είναι ζνα XML αρχείο το οποίο δθμιουργείται και 

δθμοςιεφεται ςτο διαδίκτυο ςφμφωνα με το WSDL αρχείο τθσ διαδικτυακισ υπθρεςίασ και με βάςθ του 

ειδικά διαμορφωμζνου XSD (XML Schema). Αυτό το «ςυμπλθρωματικό για τθ διλωςθ τθσ υπθρεςίασ» 

αρχείο ουςιαςτικά υποδεικνφει τα «κενά» που πρζπει να προςτεκοφν ςε μια παράμετρο μετά τθν 

ανάλυςθ του WSDL αρχείου. Στόχοσ είναι το πρότυπο περιγραφισ δεδομζνων τθσ διαδικτυακισ 

υπθρεςίασ (WSDL αρχείο) και θ επιπρόςκετθ πλθροφορία (XML αρχείο) να είναι άμεςα ςυνδεδεμζνα 
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μεταξφ τουσ, ταυτόχρονα όμωσ και εντελϊσ ανεξάρτθτα από το ςφςτθμα, ζτςι ϊςτε ζνασ 

καταςκευαςτισ διαδικτυακοφ περιεχομζνου να ζχει όλθ τθν απαιτοφμενθ πλθροφορία. 

Στθν Εικόνα 3-9: Τα ςτοιχεία τθσ διαδικτυακισ υπθρεςίασ με τθ βοικεια του element data 

απεικονίηεται θ δομι που ζχει το XML αρχείο με τθν επιπρόςκετθ πλθροφορία. Συγκεκριμζνα, υπάρχει 

το βαςικό element «service» το οποίο και αναφζρεται ςε μια διαδικτυακι υπθρεςία, ενϊ υπάρχουν οι 

βαςικζσ πλθροφορίεσ τθσ υπθρεςίασ ςτο element «data», όπωσ το όνομα, θ περιγραφι και το url που 

υπάρχει το WSDL αρχείο. Αυτά τα ςτοιχεία τοποκετοφνται μετά τθν ανάλυςθ του WSDL αρχείου,  αφοφ 

υπάρχει θ πικανότθτα να είναι τα ίδια με αυτά που υπάρχουν ςτο WSDL αρχείο χωρίσ όμωσ να είναι 

υποχρεωτικό. Το element «operations» περιζχει όλεσ τισ λειτουργίεσ τθσ υπθρεςίασ. 

 

Εικόνα 3-9: Σα ςτοιχεία τθσ διαδικτυακισ υπθρεςίασ με τθ βοικεια του element data 

Η Εικόνα 3-10: Η δομι τθσ ενόσ operation ςτο αρχείο με τθ πρόςκετθ πλθροφορία εμφανίηει τθ δομι 

που ζχει οποιαδιποτε λειτουργία από μια υπθρεςία μζςω του element «operation». Το κάκε operation 

χαρακτθρίηεται μοναδικά από το ςτοιχείο id, το οποίο είναι ζνασ ακζραιοσ μοναδικόσ αρικμόσ για όλα 

τα operations ανεξάρτθτα ςε ποια διαδικτυακι υπθρεςία ανικουν, και από το wsdlName, που είναι 

ζνα μοναδικό αλφαρικμθτικό που εξαρτάται όμωσ από τθν διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν οποία ανικει, 

και το όνομα του είναι το ίδιο με αυτό που υπάρχει ςτο WSDL αρχείο. Αυτόσ είναι και ο τρόποσ που το 

XML και το WSDL αρχείο ςυνδζονται άμεςα μεταξφ τουσ. Επιπλζον, κάκε operation διακζτει όνομα, 

περιγραφι, παραμζτρουσ ειςόδου και παραμζτρουσ εξόδου. Ειδικά για τουσ παραμζτρουσ τθσ 

διαδικτυακισ υπθρεςίασ υπάρχει ςυγκεκριμζνθ δομι για κάκε παράμετρο, που ουςιαςτικά 

υποδεικνφει τθν πλθροφορία που πρζπει να υπάρχει ανεξάρτθτα αν είναι παράμετροσ ειςόδου θ 

εξόδου. 
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Εικόνα 3-10: Η δομι τθσ ενόσ operation ςτο αρχείο με τθ πρόςκετθ πλθροφορία 

Τζλοσ, τα ςτοιχεία που πρζπει να ζχει κάκε παράμετροσ εμφανίηονται ςτθν Εικόνα 3-11: Τα απαραίτθτα 

elements για κάκε παράμετρο. Συγκεκριμζνα πρζπει να ζχει τα εξισ: 

 type - ο τφποσ δεδομζνων 

 name - το όνομα που κα απεικονίηεται ςτο χριςτθ 

 min - αν πρόκειται για αρικμθτικό πεδίο είναι θ ελάχιςτθ τιμι που πρζπει να δοκεί, ενϊ αν 

πρόκειται για αλφαρικμθτικό πεδίο είναι το ελάχιςτο μικοσ που πρζπει να δοκεί 

 max - αν πρόκειται για αρικμθτικό πεδίο είναι θ μζγιςτθ τιμι που πρζπει να δοκεί, ενϊ αν 

πρόκειται για αλφαρικμθτικό πεδίο είναι το μζγιςτο μικοσ που πρζπει να δοκεί  

 alt - το alternative text αν πρόκειται για εικόνα ι πίνακα 

 title - ο τίτλοσ αν πρόκειται για εικόνα ι πίνακα 

 

 

Εικόνα 3-11: Σα απαραίτθτα elements για κάκε παράμετρο 
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3.3 Προδιαγραφέσ για την υποςτήριξη εκτέλεςησ 

διαδικτυακών υπηρεςιών από χρήςτεσ ΑμεΑ 
Εφόςον ζχει πραγματοποιθκεί θ ανάλυςθ των προτφπων περιγραφισ δεδομζνων και θ προςκικθ τθσ 

επιπρόςκετθσ πλθροφορίασ (επιδιόρκωςθ), το ςφςτθμα myWebAccess παρζχει προσ τουσ τελικοφσ 

χριςτεσ τθν θμιαυτοματοποιθμζνθ δυνατότθτα κλιςθσ αυτϊν των υπθρεςιϊν, ζχοντασ δθμιουργιςει 

αυτόματα μία διεπαφι κατάλλθλθ για τισ ιδιαιτερότθτεσ ςτθ χριςθ από αυτοφσ, υποςτθρίηοντασ και 

εκείνουσ τουσ τελικοφσ χριςτεσ ΑμεΑ. Εφόςον οι επιμζρουσ λειτουργίεσ των υπθρεςιϊν είναι πλζον 

δομθμζνεσ με τθν ςωςτι πλθροφορία, το παραγόμενο αποτζλεςμα (προςβάςιμθ ιςτοςελίδα) είναι 

εφχρθςτο και προσ τον χριςτθ ΑμεΑ . Αυτό διότι θ προςωποποιθμζνθ παραγωγι (διαφορετικά Views) 

εναλλακτικοφ περιεχομζνου υποςτθρίηει διαφορετικζσ κατθγορίεσ χρθςτϊν, προςφζροντάσ τουσ ανά 

περίπτωςθ: 

 Τυφλοί χριςτεσ: περιεχόμενο που πλθροί το WCAG 2.0 ςε επίπεδο ςυμμόρφωςθσ ΑΑ. 

 Χριςτεσ με προβλιματα όραςθσ ι αχρωματοψία: περιεχόμενο που πλθροί το WCAG 2.0 ςε 

επίπεδο ςυμμόρφωςθσ ΑΑ και ταυτόχρονα με υψθλι χρωματικι αντίκεςθ φόντου – 

προςκθνίου. 

 Χριςτεσ με αναπθρία ςτα άνω άκρα: προςκικθ μθχανιςμοφ ςυντομεφςεων. 

 Χριςτεσ με αναπθρία ςτα άνω άκρα: προςκικθ μθχανιςμοφ ςυντομεφςεων και εικονικοφ 

πλθκτρολογίου. 

Βάςθ των παραπάνω, θ ποιότθτα τθσ θλεκτρονικισ προςβαςιμότθτασ του παραγόμενου περιεχομζνου 

με τισ διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ ζχει παρακάτω τζςςερισ βαςικζσ ςυνιςτϊςεσ: 

 Τθ ςυμμόρφωςθ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ WCAG 2.0. 

 Τθν ζγκυρθ χριςθ τθσ μεταγλϊςςασ XHTML για τθν παραγωγι του. 

 Τον εμπλουτιςμό του περιεχομζνου με ςθμαςιολογικι πλθροφορία (εάν απαιτείται). 

 Τθν υποςτιριξθ των επιλογϊν προςαρμογισ του περιεχομζνου ςτισ ιδιαιτερότθτεσ 

αλλθλεπίδραςθσ που ταιριάηουν ςτον τελικό χριςτθ. 

 

Μία λφςθ για τθν εξατομίκευςθ του παραγόμενου περιεχομζνου ςφμφωνα με τισ επιλογζσ του χριςτθ 

μπορεί να τθ προςφζρει θ χριςθ των ςχεδιαςτικϊν προτφπων. Ππωσ κα παρουςιαςτεί ςε επόμενεσ 

ενότθτεσ, με τα ςχεδιαςτικά πρότυπα υποςτθρίηεται παράλλθλα και θ πρόςβαςθ από πολλαπλζσ 

ςυςκευζσ. Η αρχιτεκτονικι του ςυςτιματοσ (Αρχιτεκτονικι Συςτιματοσ) παρζχει τον απαραίτθτο 

βακμό ελευκερίασ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ πολυμορφίασ των απαιτιςεων των χρθςτϊν και του 

προγράμματοσ περιιγθςθσ τθσ ςυςκευισ, καλφπτοντασ τα διάφορα ςενάρια που προζρχονται από 

ςυνδυαςμό των δφο αυτϊν παραγόντων. Αυτό επιτυγχάνεται με τθν φπαρξθ μιασ βιβλιοκικθσ 

εναλλακτικϊν προτφπων και με τθν ζνταξθ των χρθςτϊν ςε κατθγορίεσ, ανάλογα με τθ μοντελοποίθςθ 

του προφίλ τουσ ςτο ςφςτθμα myWebAccess. 
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3.3.1 Η Χρήςη του ςχεδιαςτικού πρότυπου 
Με τθ χριςθ των ςχεδιαςτικϊν προτφπων ο ςχεδιαςτισ μπορεί να αντικαταςτιςει πολφπλοκεσ 

λειτουργίεσ τθσ εφαρμογισ του με μαφρα κουτιά. Η ζννοια του ςχεδιαςτικοφ προτφπου υπάρχει εδϊ 

και αρκετά χρόνια. Ήδθ από το 1970, ο αρχιτζκτονασ Κρίςτοφερ Αλεξάντερ 40 προςπάκθςε να βρει και 

να καταγράψει αποδεδειγμζνα ποιοτικοφσ ςχεδιαςμοφσ ςτον τομζα των καταςκευϊν. Ζτςι, μελζτθςε 

πολλζσ διαφορετικζσ καταςκευζσ που εξυπθρετοφςαν τον ίδιο ςκοπό και προςπάκθςε να ανακαλφψει 

κοινά ςτοιχεία, ϊςτε να τα κατθγοριοποιιςει και να καταλιξει ςε κάποια ςχεδιαςτικά πρότυπα. 

Στθν παροφςα υλοποίθςθ, τα ςχεδιαςτικά πρότυπα αποτελοφν μια λφςθ για τθ παρουςίαςθ του 

διαδικτυακοφ περιεχομζνου ςε πολλαπλά επίπεδα. Για παράδειγμα, τα ςχεδιαςτικά πρότυπα πρζπει 

να μποροφν να προςαρμόηουν τθν εμφάνιςθ του περιεχόμενου (π.χ., δομι, μζγεκοσ, χρωματικοί 

ςυνδυαςμοί, τοποκζτθςθ ςτο χϊρο, κ.α.) ανάλογα με τισ επιλογζσ εξατομίκευςθσ του κάκε χριςτθ και 

ςυνεπϊσ με τθν ομάδα χρθςτϊν που ανικει. Στο ςφςτθμα και προκειμζνου να υποςτθριχκοφν 

διαφορετικζσ κατθγορίεσ χρθςτϊν προςφζρονται κοινά χαρακτθριςτικά ανάλογα με τισ επιλογζσ 

εξατομίκευςθσ. 

Για τθν υποςτιριξθ αυτισ τθσ εξατομίκευςθσ, γίνεται άμεςα αντιλθπτι θ ανάγκθ διάςπαςθσ του κάκε 

ςχεδιαςτικοφ προτφπου ςε τόςεσ μορφοποιιςεισ όςεσ κα είναι και οι ομάδεσ χρθςτϊν. Ρροκείμενου 

να διατθρθκεί μια ορκι δομι εμφάνιςθσ για τθν κάκε μορφοποίθςθ, είναι απαραίτθτθ θ υιοκζτθςθ 

κάποιων περιοχϊν ςτισ οποίεσ κα διαιρείται θ κάκε μορφοποίθςθ και οι οποίεσ κα φιλοξενιςουν ι κα 

πλαιςιϊςουν οπτικά το περιεχόμενο και κατ’ επζκταςθ κα διαμορφϊςουν τθν παρουςίαςθ για κάκε 

ομάδα χρθςτϊν. Στθν Εικόνα 3-12: Δομι ςχεδιαςτικϊν προτφπων απεικονίηεται θ δομι ενόσ 

ςχεδιαςτικοφ προτφπου για ζνα αρικμό N ομάδων χρθςτϊν του ςυςτιματοσ myWebAccess 

 

Εικόνα 3-12: Δομι ςχεδιαςτικϊν προτφπων 

                                                           
40

 http://en.wikipedia.org/wiki/Design_pattern 

http://en.wikipedia.org/wiki/Design_pattern
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3.3.1.1 Υποςτήριξη τησ ύπαρξησ ςχεδιαςτικών προτύπων με  την 

αρχιτεκτονική του ςυςτήματοσ (MVC) 
Στθν Εικόνα 3-3: Γενικι Αρχιτεκτονικι Συςτιματοσ απεικονίηεται θ αρχιτεκτονικι του ςυςτιματοσ. Με 

βάςθ τθ ςυςκευι πρόςβαςθσ του χριςτθ και το προφίλ του, γίνεται θ αυτόματθ προςαρμογι του 

ςυςτιματοσ (adaptation) με ζνα από τα ςχεδιαςτικά πρότυπα που υπάρχουν ςτθ βιβλιοκικθ. Στθν 

Εικόνα 3-13: Η λειτουργία του Controller για τθν εμφάνιςθ ενόσ ςχεδιαςτικοφ προτφπου απεικονίηεται  

θ ςυμπεριφορά του τμιματοσ Controller ςε μια HTTP αίτθςθ. Ριο ςυγκεκριμζνα, για  μια αίτθςθ ενόσ 

χριςτθ καλείται ο αντίςτοιχοσ Controller, ο οποίοσ κλθρονομεί τα χαρακτθριςτικά τθσ κλάςθσ Base που 

με βάςθ τισ ανάγκεσ του χριςτθ ορίηει το αντίςτοιχο ςχεδιαςτικό πρότυπο και φορτϊνει τα κατάλλθλα 

Views ςτθ κλάςθ Template. Η κλάςθ Template ορίηει μια ςειρά από μεκόδουσ, όπου με βάςθ το 

ςχεδιαςτικό πρότυπο πρζπει να ορίςει τισ απαραίτθτεσ μεταβλθτζσ, να φορτϊςει τισ περιοχζσ και ςτο 

τζλοσ να εμφανίςει το ςχεδιαςτικό πρότυπο ςτο χριςτθ.  

Πςον αφορά τθν εμφάνιςθ των περιοχϊν ςτο ςχεδιαςτικό πρότυπο, αυτό επιτυγχάνεται με τθ μζκοδο 

Load Areas τθσ κλάςθσ Template αφοφ λάβει υπόψθ τθν ομάδα που ανικει ο χριςτθσ. Η Εικόνα 3-13: Η 

λειτουργία του Controller για τθν εμφάνιςθ ενόσ ςχεδιαςτικοφ προτφπου δείχνει τθ μορφι που ζχουν 

αυτζσ οι περιοχζσ ενόσ ςχεδιαςτικοφ προτφπου. Τζλοσ, θ μζκοδοσ Set Template Type ορίηει το 

ςχεδιαςτικό πρότυπο που κα χρθςιμοποιθκεί αφοφ πρϊτα εξετάςει τθ ςυςκευι πρόςβαςθσ. 

 

Εικόνα 3-13: Η λειτουργία του Controller για τθν εμφάνιςθ ενόσ ςχεδιαςτικοφ προτφπου 

3.3.2 Μοντελοποίηςη χαρακτηριςτικών ενόσ χρήςτη ςτο ςύςτημα  
Η Η Χριςθ του ςχεδιαςτικοφ πρότυπου περιζγραψε αναλυτικά τθ δομι ενόσ ςχεδιαςτικοφ προτφπου, 

το οποίο περιζχει διάφορεσ μορφοποιιςεισ, ανάλογα με τισ ομάδεσ χρθςτϊν που υπάρχουν. Αυτι θ 

ενότθτα κα αναλφςει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται θ ςυλλογι των πλθροφοριϊν από κάκε χριςτθ, 

για να καταλιξει ο διαχειριςτισ του ςυςτιματοσ ςε μια ομάδα χρθςτϊν. Στθν Εικόνα 3-14: Τα 
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χαρακτθριςτικά ενόσ χριςτθ για τθ μοντελοποίθςθ του ςτο ςφςτθμα απεικονίηονται τα χαρακτθριςτικά 

που πρζπει να δοκοφν κατά τθν εγγραφι ενόσ χριςτθ ςτο ςφςτθμα. 

 

Εικόνα 3-14: Σα χαρακτθριςτικά ενόσ χριςτθ για τθ μοντελοποίθςθ του ςτο ςφςτθμα 

Ριο αναλυτικά, ο χριςτθσ πρζπει να δϊςει διάφορα ςτοιχεία, όπωσ τα βαςικά ςτοιχεία, τα ςτοιχεία 

επικοινωνίασ και τθν φπαρξθ κάποιασ αναπθρίασ. Τα παραπάνω χαρακτθριςτικά είναι αυτά τα οποία 

κα κακορίςουν τθν μορφοποίθςθ των περιοχϊν ςε ζνα ςχεδιαςτικό πρότυπο.  

3.3.3 Ενοποίηςη και εκτέλεςη λειτουργιών από κάθε χρήςτη 
Στθν Απαιτιςεισ για τθν προςκικθ διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν παρουςιάςτθκε το πωσ μποροφν να 

προςτεκοφν διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ ςτο ςφςτθμα με τθν πλθροφορία που είναι απαραίτθτθ ζτςι ϊςτε 

να υπάρχει ευελιξία ςτθ ςωςτι χρθςιμοποίθςθ του παραγόμενου κϊδικα τθσ διεπαφισ για τθν 

εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν.  

Στθ βάςθ δεδομζνων του ςυςτιματοσ υπάρχουν όλεσ οι απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ για τισ διαδικτυακζσ 

υπθρεςίεσ, ζτςι ϊςτε να παρζχουν τθ δυνατότθτα τθσ κλιςθσ μιασ λειτουργίασ. Επιπλζον, το ςφςτθμα 

δίνει τθ δυνατότθτα ςε ζνα χριςτθ να επιλζξει τισ λειτουργίεσ που επικυμεί να εκτελεί, ενϊ τισ παρζχει 

ενοποιθμζνεσ ςε μια διεπαφι ςτα «μζτρα» του.  Ππωσ προαναφζρκθκε ςτθν Απαιτιςεισ για τθν 

προςκικθ διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν, μια από τισ εξόδουσ του αναλυτι του προτφπου περιγραφισ 

δεδομζνων (WSDL parser) είναι το php αρχείο. Ο βαςικότεροσ λόγοσ τθσ φπαρξθσ αυτοφ του αρχείου 

είναι ότι με αυτό μποροφν να εκτελεςτοφν οι διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ από το ςφςτθμα. Συνοψίηοντασ, 

όπωσ δείχνει θ Εικόνα 3-5: Κατανομι πλθροφορίασ από τθν βάςθ δεδομζνων ςτο ςφςτθμα, θ φπαρξθ 

των ςτοιχείων ςτθ βάςθ δεδομζνων, θ μοντελοποίθςθ του χριςτθ ςτο ςφςτθμα, κακϊσ και θ φπαρξθ 

του php αρχείου είναι ικανά να επιτευχκεί θ εκτζλεςθ μιασ λειτουργίασ για ζνα web service.  
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Εικόνα 3-15: Η διαδικαςία εκτζλεςθσ  μιασ λειτουργίασ ςε μια διαδικτυακι υπθρεςία 

Για τθν εκτζλεςθ μιασ λειτουργίασ αρχικά αντλοφνται τα δεδομζνα τθσ από τθ βάςθ δεδομζνων και 

αποκθκεφονται ςτθ μνιμθ του ςυςτιματοσ. Στθ ςυνζχεια, το ςφςτθμα αναλαμβάνει τθν παραγωγι του 

markup τθσ διεπαφισ που χρειάηεται για να ςυμπλθρωκοφν οι παράμετροι ειςόδου χρθςιμοποιϊντασ 

τθν Soap Client και κάποιεσ επιπρόςκετεσ ςυναρτιςεισ. Ζπειτα ο χριςτθσ ςυμπλθρϊνει τα ςτοιχεία τθσ 

διεπαφισ ενϊ το ςφςτθμα παρζχει μθχανιςμό διόρκωςθσ λακϊν ζωσ ότου ςυμπλθρωκοφν τα ςωςτά 

ανά περίπτωςθ δεδομζνα ειςόδου προσ τον server του ςυςτιματοσ. Κατόπιν, το ςφςτθμα ςε 

ςυνεργαςία με τον Soap Client αναλαμβάνει τθ ςωςτι τοποκζτθςθ των παραμζτρων ςτα πρότυπα του 

αντίςτοιχου operation, ζτςι ϊςτε να καταλιξει ςτθ κλιςθ του operation. Τζλοσ, ο χριςτθσ 

πλθροφορείται για τα αποτελζςματα από το operation.  

3.3.3.1 Μορφοποίηςη των περιοχών ςτα ςχεδιαςτικά πρότυπα για κάθε 

ομάδα χρηςτών  
Αφοφ ζχουν δθλωκεί τα χαρακτθριςτικά του χριςτθ κατά τθν εγγραφι του ςτο ςφςτθμα, πρζπει να 

μοντελοποιθκοφν οι περιπτϊςεισ χριςθσ κάκε ςτοιχείου (element) για τισ περιοχζσ των ςχεδιαςτικϊν 

προτφπων. Επίςθσ, πρζπει να μοντελοποιθκοφν ςτοιχεία που αναφζρονται ςε ολόκλθρο το ςχεδιαςτικό 

πρότυπο και όχι αποκλειςτικά ςε μεμονωμζνεσ περιοχζσ. Για παράδειγμα ςτθ περίπτωςθ ατόμων με 

μερικι όραςθ, ςτθν Εικόνα 3-16: Χαρακτθριςτικά ςτοιχεία για το ςχεδιαςτικό πρότυπο των ατόμων με 

μερικι όραςθ απεικονίηονται τα υποςτθριηόμενα χαρακτθριςτικά. 
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Εικόνα 3-16: Χαρακτθριςτικά ςτοιχεία για το ςχεδιαςτικό πρότυπο των ατόμων με μερικι όραςθ 

Στθν Εικόνα 3-17: Χαρακτθριςτικά ςτοιχεία για το ςχεδιαςτικό πρότυπο των ατόμων με κινθτικά 

προβλιματα απεικονίηονται τα χαρακτθριςτικά ςτοιχεία και πωσ αυτά διαμορφϊνονται ςτο 

ςχεδιαςτικό πρότυπο για τθν υποςτιριξθ χριςθσ από άτομα με αναπθρία ςτα άνω άκρα (Myers, 

Wobbrock, Yang, Yeung, Nichols, & Miller, 2002). Σε αυτό το ςχεδιαςτικό πρότυπο προςτίκεται ζνασ 

εναλλακτικόσ τρόποσ πλοιγθςθσ (Accessible Sliding Navigation) (Adams, Collison, Budd, Boulton, & 

Clarke, 2007, pp. 242-260) που παρζχει μια γρθγορότερθ και άμεςθ πλοιγθςθ ςτον ιςτόχωρο και ςε 

όλα του τα δομικά ςτοιχεία. 

Επιπλζον, για τα άτομα με αναπθρία ςτα άνω άκρα που δεν μποροφν να χρθςιμοποιιςουν πραγματικό 

πλθκτρολόγιο, προςτίκεται ζνα εικονικό πλθκτρολόγιο (Norte & Lobo, 2007), (Zhai, Hunter, & Smith, 

2000) το οποίο δίνει τθν δυνατότθτα ςτον χριςτθ να πλθκτρολογιςει όποιο χαρακτιρα επικυμεί με τθν 

χριςθ μόνο 2 πλικτρων. Βαςικό του πλεονζκτθμα είναι ότι ενςωματϊνεται ςτο ςφςτθμα myWebAccess 

και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ανεξάρτθτα από το φυλλομετρθτθ και το λειτουργικό ςφςτθμα του 

χριςτθ. 

Στθν ουςία, τα παραπάνω ςτοιχεία αποτελοφν πρόςκετα ατομικά χαρακτθριςτικά που εξατομικεφουν 

τθν αλλθλεπίδραςθ του τελικοφ χριςτθ με τθν υπθρεςία. Oι επόμενεσ ενότθτεσ κα αναλφςουν το 

τμιμα που είναι υπεφκυνο (Decision Making Component) για τθν επιλογι τθσ κατάλλθλθσ μορφισ που 

κα ζχει ζνα ςτοιχείο, ανάλογα με αυτά τα χαρακτθριςτικά του χριςτθ. 
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Εικόνα 3-17: Χαρακτθριςτικά ςτοιχεία για το ςχεδιαςτικό πρότυπο των ατόμων με κινθτικά προβλιματα 

3.4 Υποςτήριξη πολλαπλών ςυςκευών 
Η ςυνεχισ εξζλιξθ και διάδοςθ του διαδικτφου ζχει δθμιουργιςει τισ κατάλλθλεσ ςυνκικεσ ϊςτε το 

περιεχόμενό του να είναι διακζςιμο ςτον κακζνα, ανεξάρτθτα από το ςφςτθμα ι τθ ςυςκευι που 

χρθςιμοποιεί, το δίκτυο ι τθ γεωγραφικι κζςθ όπου βρίςκεται, τθσ ςωματικισ ι διανοθτικισ 

ικανότθτασ που ζχει. Επιπρόςκετα, θ προςβαςιμότθτα του Ραγκόςμιου Ιςτοφ από όλουσ, δεν αφορά 

μονάχα τα άτομα με αναπθρία, αλλά αποςκοπεί ςε μια ευρφτερθ ζννοια που περιλαμβάνει επίςθσ τθν 

ανεξαρτθςία τθσ ςυςκευισ, ανεξάρτθτα από τθν αναπθρία του ατόμου που τθ χρθςιμοποιεί. 

Αντικζτωσ, τα ιδθ υπάρχοντα εργαλεία δεν παρζχουν λφςεισ που να εκμεταλλεφονται όλεσ τουσ 

πικανοφσ ςυνδυαςμοφσ των παραπάνω ι νζων που ενδεχομζνωσ να προκφψουν ςτο μζλλον, ενϊ οι 

δικτυακοί τόπου ςχεδιάηονται ςτθν πλειοψθφία τουσ δίνοντασ βάροσ ςτθν απεικόνιςι τουσ ςε 

προςωπικοφσ υπολογιςτζσ. 

Πμωσ, κακϊσ όλο και περιςςότερο ςφγχρονεσ ςυςκευζσ εμφανίηονται ςτθν αγορά, είναι απαραίτθτθ θ 

εφκολθ πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο του ιςτοφ μζςω αυτϊν. Οι ςυςκευζσ με τισ οποίεσ μποροφν ςιμερα 

οι χριςτεσ να δουν το περιεχόμενο του διαδικτφου, εκτόσ των κλαςικϊν θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, 

είναι, μεταξφ άλλων, φορθτζσ ςυςκευζσ παλάμθσ (PDA), κινθτά τθλζφωνα, τθλεοράςεισ και 

θλεκτρονικοί αναγνϊςτεσ βιβλίων. 

Η ζλευςθ των νζων αυτϊν ςυςκευϊν επζκτεινε περεταίρω το φάςμα του πλθκυςμοφ που 

αντιμετωπίηει προβλιματα προςβαςιμότθτασ, όπωσ για παράδειγμα άτομα με αναπθρίεσ και 

θλικιωμζνοι χριςτεσ. Για το ςκοπό αυτό, πζραν των προβλθμάτων που προκφπτουν λόγω τθσ 

αδυναμίασ πρόςβαςθσ ςτα περιεχόμενα που προβάλλονται από τουσ επιτραπζηιουσ υπολογιςτζσ, το 
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διαδικτυακό περιεχόμενο παρουςιάηει, επίςθσ, δυςκολίεσ όςον αφορά τθν προςπελαςιμότθτα του από 

φορθτζσ ςυςκευζσ (π.χ., PDA, κινθτά τθλζφωνα, netbooks, κτλ) δεδομζνου ότι ειςάγουν νζα δεδομζνα 

ςτον τρόπο χριςθσ τουσ, και κατ’ επζκταςθ νζα προβλιματα προςβαςιμότθτασ για πολλοφσ χριςτεσ. 

Για παράδειγμα, θ χριςθ οκόνθσ αφισ ι μικρϊν πλικτρων ςαν είςοδο και θ οκόνθ μικρϊν διαςτάςεων 

ςαν ζξοδο, δθμιουργεί εμπόδια ςε πολλοφσ χριςτεσ, ιδιαιτζρωσ ςε άτομα με προβλιματα όραςθσ ι 

αναπθρία ςτα άνω άκρα. 

Επιπλζον, οι προεγκατεςτθμζνεσ εφαρμογζσ πλοιγθςθσ ιςτοφ ςτισ φορθτζσ ςυςκευζσ διαφζρουν 

ςθμαντικά ςτον τρόπο που προβάλουν τισ ιςτοςελίδεσ, παρουςιάηοντασ αρκετζσ φορζσ αςυμβατότθτα 

με τα πρότυπα W3C (π.χ., HTML Basic, cHTML, CSS κτλ). Εκτόσ των παραπάνω, θ ζλλειψθ βοθκθτικϊν 

τεχνολογιϊν για τισ ςυςκευζσ αυτζσ δυςχεραίνει ακόμα περιςςότερο τθν κατάςταςθ, κακϊσ θ 

ανάπτυξθ τουσ γίνεται είτε μόνο για δθμοφιλισ ςυςκευζσ, είτε για ςυγκεκριμζνα λειτουργικά 

ςυςτιματα. Τζλοσ να ςθμειωκεί, ότι τα λειτουργικά ςυςτιματα των εν λόγω ςυςκευϊν παρζχουν 

ελάχιςτθ θ μθδαμινι υποςτιριξθ προςβαςιμότθτασ (με ελάχιςτεσ εξαιρζςεισ όπωσ το iPhone), λόγω 

των περιοριςμϊν ςτο υλικό τουσ (επεξεργαςτικι ιςχφ, μνιμθ). Συνοψίηοντασ όλα τα παραπάνω, 

προκφπτει το ςυμπζραςμα ότι οι ςφγχρονεσ ςυςκευζσ και τα περιβάλλοντα χριςθσ τουσ ειςάγουν 

επιπρόςκετα εμπόδια προςβαςιμότθτασ ςε χριςτεσ με αναπθρία. 

Για τουσ ανκρϊπουσ με προβλιματα όραςθσ θ χριςθ των κινθτϊν τθλεφϊνων και ιδιαίτερα των 

ςφγχρονων ςυςκευϊν, είναι παρόμοια με τθ χριςθ των Η/Υ. Τα κινθτά τθλζφωνα είναι δφςκολο να 

χρθςιμοποιθκοφν χωρίσ τθ ςυνδρομι υποςτθρικτικϊν τεχνολογιϊν, ι τουλάχιςτον χωρίσ τθν 

αξιοποίθςθ κάποιων ενςωματωμζνων χαρακτθριςτικϊν προςβαςιμότθτασ. Για παράδειγμα, θ χριςθ 

ενόσ ςφγχρονου κινθτοφ τθλεφϊνου από ζνα τυφλό χριςτθ απαιτεί και τθ χριςθ κάποιου λογιςμικοφ 

ανάγνωςθσ τθσ οκόνθσ κακϊσ και κάποιου λογιςμικοφ αναγνϊριςθσ φωνθτικϊν εντολϊν. 

Ο ςχεδιαςμόσ μιασ διαδικτυακισ εφαρμογισ με γνϊμονα τθ δυνατότθτα αναπαραγωγισ του 

περιεχομζνου τθσ ςε πολλαπλζσ ςυςκευζσ αποτελεί πλζον απαίτθςθ των καιρϊν.  Η απαίτθςθ αυτι 

επθρεάηει ζντονα τθν προςβαςιμότθτα και τθν ευχρθςτία των εφαρμογϊν του Ραγκόςμιου Ιςτοφ. Οι 

περιοριςμζνεσ δυνατότθτεσ ςε υλικό των φορθτϊν ςυςκευϊν (μικρι οκόνθ, περιοριςμζνθ μνιμθ, 

ζλλειψθ φυςικοφ πλθκτρολογίου), οι αδυναμία κάποιων φυλλομετρθτϊν να ενςωματϊςουν τα 

ςφγχρονα χαρακτθριςτικά του διαδικτυακοφ περιεχομζνου (χριςθ τεχνολογιϊν όπωσ JavaScript), αλλά 

και θ περιοριςμζνθ ταχφτθτα πρόςβαςθσ ςτο διαδίκτυο μποροφν να προκαλζςουν προβλιματα 

πρόςβαςθσ και εν τζλει δυςαρζςκεια ςτο χριςτθ του ιςτοχϊρου. Ραράλλθλα, θ παροχι του ίδιου 

περιεχομζνου του ιςτοχϊρου για κάκε ςυςκευι πρόςβαςθσ αποτελεί βαςικι απαίτθςθ για τθ ςχεδίαςθ 

ιςτοχϊρων για πολλαπλζσ ςυςκευζσ. Για το λόγο αυτό θ απόκρυψθ των περιττϊν πλθροφοριϊν και θ 

διαβάκμιςθ τθσ πλθροφορίασ μποροφν να βοθκιςουν ςτθν επαφξθςθ τθσ ευχρθςτίασ και τθσ 

αποτελεςματικότθτασ τθσ χριςθσ του ιςτοχϊρου (Chuter & Yesilada, 2009). 

Ωσ καλό παράδειγμα κινθτοφ τθλεφϊνου με υποςτιριξθ χαρακτθριςτικϊν προςβαςιμότθτασ 

αναφζρεται εκείνο του Apple iPhone. H Apple™ κατάφερε να ενςωματϊςει πολλά χαρακτθριςτικά 

προςβαςιμότθτασ ςτο τελευταίο μοντζλο του iPhone™. Αυτό μπορεί να αποτελζςει μια τεράςτια 

καινοτομία, αφοφ εγκαινιάηει μια εποχι όπου τα ΑμεΑ κα αγοράηουν ζνα προϊόν ιδθ ζτοιμο για χριςθ, 

χωρίσ να απαιτείται θ αγορά  υποςτθρικτικισ τεχνολογίασ. 
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Η εμφάνιςθ του iPhone™ ςτθν αγορά αρχικά δθμιοφργθςε προβλιματα προςβαςιμότθτασ, κακϊσ τα 

ΑμεΑ εξαιρζκθκαν από τθν ελευκερία επικοινωνίασ που εξαςφαλίηει μια τζτοια ςυςκευι ςτον κάτοχό 

τθσ. Οι λόγοι ιταν κυρίωσ θ ζλλειψθ χαρακτθριςτικϊν προςβαςιμότθτασ αλλά και θ αδυναμία χριςθσ 

οποιαςδιποτε υποςτθρικτικισ τεχνολογίασ που δεν ιταν ενςωματωμζνθ ςτο λειτουργικό του ςφςτθμα. 

Το iPhone™, πλζον, περιλαμβάνει ζνα ενςωματωμζνο λογιςμικό ανάγνωςθσ οκόνθσ. Η διαφορά αυτοφ 

του λογιςμικοφ ζναντι άλλων, είναι ότι εκτόσ από το να διαβάηει τθν οκόνθ του τθλεφϊνου και να 

επιτρζπει ςε τυφλοφσ χριςτεσ να αξιοποιιςουν τισ λειτουργίεσ του, ζχει ακόμα δφο ςθμαντικζσ 

ιδιότθτεσ: 

 Επιτρζπει ςε χριςτεσ με προβλιματα όραςθσ να χρθςιμοποιοφν τθν οκόνθ αφισ του 

τθλεφϊνου. 

 Ενςωματϊνει τεχνικζσ πρόβλεψθσ λζξεων ϊςτε ο χριςτθσ να ακοφει τισ προτεινόμενεσ 

επιλογζσ που του παρζχει το τθλζφωνο κατά τθν πλθκτρολόγθςθ και να μθ χρειάηεται να 

πλθκτρολογεί ολόκλθρθ τθ λζξθ, αλλά να επιλζγει εκείνθ που του προτείνει το κινθτό 

τθλζφωνο. 

Οι χριςτεσ ΑμεΑ που χρθςιμοποιοφν υποςτθρικτικζσ τεχνολογίεσ, εκτόσ του ότι πρζπει να 

εξοικειωκοφν με το ςφςτθμά που χρθςιμοποιοφν, πρζπει να εξοικειωκοφν και με ζνα μεγάλο όγκο 

λειτουργιϊν που κα υποςτθρίηει θ εκάςτοτε υποςτθρικτικι τεχνολογία που χρθςιμοποιοφν. Η Apple™, 

για το καινοφριο iPhone™, δθλϊνει ότι είναι πολφ εφκολο να χρθςιμοποιθκεί από οποιονδιποτε χωρίσ 

να χρειάηεται οποιαδιποτε απομνθμόνευςθ. Αυτό ενδζχεται να  βοθκιςει πολφ και τα άτομα με 

νοθτικζσ ι μακθςιακζσ δυςκολίεσ.  

Επίςθσ, είναι πιο εφχρθςτο και για άτομα με κινθτικζσ αναπθρίεσ, δεδομζνου ότι δε κα απαιτεί τθ 

χριςθ πολλαπλϊν δακτφλων και μπορεί να παραβλζψει μικρζσ και ανεπαίςκθτεσ κινιςεισ. Επίςθσ, 

παρζχει πλθκϊρα επιλογϊν για τα άτομα με προβλιματα ακοισ, όπωσ για παράδειγμα εφκολθ αλλαγι 

από ςτερεοφωνικό ιχο ςε μονοφωνικό και το αντίκετο. Επιπροςκζτωσ, υποςτθρίηει επιλογζσ 

χρωμάτων υψθλισ αντίκεςθσ και μεγαλφτερου μεγζκουσ γραμματοςειρζσ. Αναλυτικότερα τα 

χαρακτθριςτικά προςβαςιμότθτασ για το καινοφριο μοντζλο του iPhone™ υπάρχουν ςτθν ιςτοςελίδα 

τθσ Apple™ 41. 

3.4.1 Προςαρμογή ςυςτήματοσ ανάλογα με τη ςυςκευή 

πρόςβαςησ 
Για τθν υποςτιριξθ τζτοιου είδουσ ςυςκευϊν όπωσ το iPhone, o εντοπιςμόσ τθσ ςυςκευισ από τθν 

οποία γίνεται θ πρόςβαςθ ςτο ςφςτθμα myWebAccess είναι μια κρίςιμθ διαδικαςία και ςφμφωνα με 

το αποτζλεςμα αυτισ πραγματοποιείται θ επιλογι του ςχεδιαςτικοφ προτφπου. Ππωσ κα δοφμε και 

παρακάτω, ο οριςμόσ του ςχεδιαςτικοφ προτφπου εξαρτάται άμεςα από τθν ςυςκευι εντοπιςμοφ και 

τθν ανάλυςθ τθσ αντίςτοιχθσ οκόνθσ. Επομζνωσ, ςφμφωνα με τθ ςυςκευι που εντοπίηεται, 

ενεργοποιείται και ο αντίςτοιχοσ τφποσ ςχεδιαςτικοφ προτφπου. Σε μια HTTP αίτθςθ ενόσ χριςτθ το 

                                                           
41

 Apple – Accessibility – iPhone - Vision http://www.apple.com/accessibility/iphone/vision.html 

http://www.apple.com/accessibility/iphone/vision.html
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τμιμα εντοπιςμοφ ςυςκευισ (Detect Device), είναι και το πρϊτο τμιμα τθσ αρχιτεκτονικισ που 

εκτελείται. Η λειτουργία αυτοφ του τμιματοσ απεικονίηεται ςτθν Εικόνα 3-18: Η διαδικαςία για τον 

εντοπιςμό τθσ ςυςκευισ πρόςβαςθσ περιγράφοντασ αναλυτικότερα τθ διαδικαςία αυτι. 

 

Εικόνα 3-18: Η διαδικαςία για τον εντοπιςμό τθσ ςυςκευισ πρόςβαςθσ 

Ριο ςυγκεκριμζνα, το HTTP request δίνεται ςαν είςοδο ςτο τμιμα Detect, το οποίο ενθμερϊνει για τον 

τφπο τθσ ςυςκευισ πρόςβαςθσ. Εν ςυνεχεία, το τμιμα Set Header ςτζλνει τουσ HTTP headers που 

αφοροφν κινθτζσ ςυςκευζσ και τζλοσ το τμιμα Get Mobile ενθμερϊνει για τθν φπαρξθ κινθτισ 

ςυςκευισ.  

Η ςυςκευι του Η/Υ, ζχοντασ ωσ κυρίαρχο χαρακτθριςτικό εκείνο τθσ μεγαλφτερθσ ανάλυςθσ οκόνθσ, 

υποδεικνφει το υπερςφνολο των περιοχϊν που μπορεί να υποςτθρίξει θ βιβλιοκικθ ςχεδιαςτικϊν 

προτφπων. Πλεσ οι άλλεσ ςυςκευζσ, εφόςον ζχουν οκόνεσ με μικρότερθ ωφζλιμθ ανάλυςθ, 

ενςωματϊνουν ζνα υποςφνολο των περιοχϊν αυτϊν. Ωςτόςο, τα ςχεδιαςτικά πρότυπα και οι 

μορφοποιιςεισ για τθν κάκε ςυςκευι ςχεδιάηονται με τζτοιο τρόπο ϊςτε το περιεχόμενο που 

διαμορφϊνεται από αυτζσ να παραμζνει αμετάβλθτο και ανεξάρτθτο τθσ ςυςκευισ χριςθσ, δθλαδι 

ιςοδφναμο. 

Στθν Εικόνα 3-19: Οι μορφοποιιςεισ για τισ δφο βαςικζσ υποςτθριηόμενεσ κινθτζσ ςυςκευζσ 

απεικονίηονται οι δφο βαςικζσ μορφοποιιςεισ για δφο από τισ υποςτθριηόμενεσ ςυςκευζσ. Ππωσ 

αναφζρκθκε και ςτθν Model View Controller Αρχιτεκτονικι, θ MVC αρχιτεκτονικι είναι θ 

καταλλθλότερθ για τθν υποςτιριξθ πολλαπλϊν ςυςκευϊν, κακϊσ το τμιμα View περιζχει τθ 

βιβλιοκικθ των ςχεδιαςτικϊν προτφπων. 
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Εικόνα 3-19: Οι μορφοποιιςεισ για τισ δφο βαςικζσ υποςτθριηόμενεσ κινθτζσ ςυςκευζσ 
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4 Καταςκευή του ςυςτήματοσ myWebAccess για τη 

χρήςη προςβάςιμων διαδικτυακών υπηρεςιών από 

χρήςτεσ ΑμεΑ 
Στο προθγοφμενο κεφάλαιο παρουςιάςτθκαν οι απαιτιςεισ για τθν καταςκευι ενόσ ςυςτιματοσ που 

κα υποςτθρίηει τθ διαχείριςθ, επιδιόρκωςθ και εξατομικευμζνθ παρουςίαςθ διαδικτυακϊν 

υπθρεςιϊν, με ςτόχο τθν χριςθ τουσ και από τελικοφσ χριςτεσ ΑμεΑ. Μεταξφ όμωσ του ςταδίου τθσ 

αυτοματοποιθμζνθσ διαχείριςθσ των υπθρεςιϊν και εκείνου τθσ παραγωγισ των εξατομικευμζνων 

ιςτοςελίδων, μεςολαβεί θ χριςθ των βαςικϊν κατθγοριϊν χρθςτϊν του ςυςτιματοσ. Συγκεκριμζνα 

των: 

 Διαχειριςτι, ο οποίοσ ςτο πλαίςιο τθσ διαχείριςθσ και επιδιόρκωςθσ μίασ υπθρεςίασ (με 

προςκικθ επιπλζον μεταπλθροφορίασ), επεμβαίνει με κατάλλθλθ επεξεργαςία των ςτοιχείων 

τθσ, με τελικό ςτόχο να καλφψει τα κενά που υπάρχουν ςε ςθμαςιολογικζσ πλθροφορίεσ που 

υποδεικνφει το ςφςτθμα. 

 Τελικοφ χριςτθ, ο οποίοσ επιλζγοντασ το κατάλλθλο προφίλ, τροφοδοτεί το ςφςτθμα με τισ 

κατάλλθλεσ παραμζτρουσ για τθν καταςκευι του τελικοφ παραγομζνου αποτελζςματοσ 

(εξατομικευμζνθ παρουςίαςθ των επιλεγμζνων υπθρεςιϊν). 

Ρροκειμζνου να δοκεί θ δυνατότθτα ςτουσ τελικοφσ χριςτεσ του ςυςτιματοσ να επιλζξουν εκείνεσ τισ 

υπθρεςίεσ που τουσ ενδιαφζρουν, ο ςχεδιαςμόσ του ςυςτιματοσ κα προβλζπει τθ διαχείριςθ των 

όποιων  διακεςίμων και «επιδιορκωμζνων» λειτουργιϊν ανά χριςτθ και επιπρόςκετα τθν δυνατότθτα 

ειςαγωγισ αρχικϊν παραμζτρων ςε αυτζσ προσ αποφυγι τθσ επαναειςαγωγισ δεδομζνων. Στισ 

επόμενεσ ενότθτεσ παρουςιάηεται αναλυτικότερα θ προςφερόμενθ λειτουργικότθτα του ςυςτιματοσ 

myWebAccess, προςφζροντασ και τισ καταςκευαςμζνεσ τελικζσ οκόνεσ όπωσ αυτζσ εμφανίηονται ςτον 

φυλλομετρθτι Mozilla Firefox ςε υπολογιςτι γραφείου. 

4.1 Παρουςίαςη προςφερόμενησ λειτουργικότητασ 

4.1.1 Διαδικαςία προςθήκησ μιασ διαδικτυακήσ υπηρεςίασ 
Στο ςφςτθμα myWebAccess υπάρχει μια ειδικά διαμορφωμζνθ διεπαφι (Εικόνα 4-1: Φόρμα για τθν 

επεξεργαςία του προτφπου περιγραφισ δεδομζνων) για τθν ειςαγωγι ενόσ url, το οποίο δίνει το 

πρότυπο περιγραφισ δεδομζνων (WSDL) ςτον απομακρυςμζνο web server. 
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Εικόνα 4-1: Φόρμα για τθν επεξεργαςία του προτφπου περιγραφισ δεδομζνων 

Ππωσ αναφζρκθκε ςτο κεφάλαιο 2, το πρότυπο περιγραφισ δεδομζνων (WSDL) δίνει πλθροφορίεσ 

ςχετικά με τουσ παραμζτρουσ ειςόδου και εξόδου μιασ διαδικτυακισ υπθρεςίασ.  Η υπθρεςία αυτι 

δζχεται τα δεδομζνα ειςόδου και εκτελείται ςε ζνα απομακρυςμζνο server, επιςτρζφοντασ τα 

δεδομζνα εξόδου ςτο ςφςτθμα myWebAccess. Εφόςον θ διαδικτυακι υπθρεςία εκτελείται ςε ζνα 

απομακρυςμζνο server, υπάρχει και το ενδεχόμενο να μθν είναι διακζςιμθ θ υπθρεςία, λόγο κάποιου 

προβλιματοσ που προζκυψε ςτον server. Στθν Εικόνα 4-2: Μθ διακζςιμθ διαδικτυακι υπθρεςία 

απεικονίηεται  το μινυμα λάκουσ που εμφανίηεται κατά τθν προςπάκεια τθσ ανάλυςθσ μιασ 

διαδικτυακισ υπθρεςίασ από το διαχειριςτι του ςυςτιματοσ. 



85 
 

 

Εικόνα 4-2: Μθ διακζςιμθ διαδικτυακι υπθρεςία 

Εφόςον πραγματοποιθκεί με επιτυχία θ ανάλυςθ ενόσ WSDL από το ςφςτθμα, τότε επιςθμάνονται ςτο 

διαχειριςτι του ςυςτιματοσ τα ςθμεία που πρζπει να δοκεί θ επιπρόςκετθ πλθροφορία. Στθν Εικόνα 

4-3: Το αποτζλεςμα από τθν ανάλυςθ του WSDL αρχείου απεικονίηεται θ διεπαφι μζςω τθσ οποίασ 

δίνεται θ επιπρόςκετθ πλθροφορία ςτθ διαδικτυακι υπθρεςία, κακϊσ και ςτισ λειτουργίεσ που 

παρζχει. 

 

Εικόνα 4-3: Σο αποτζλεςμα από τθν ανάλυςθ του WSDL αρχείου 
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4.1.2 Διαχείριςη υπηρεςιών 
Μετά τθν ανάλυςθ του προτφπου περιγραφισ δεδομζνων, θ υπθρεςία και οι λειτουργίεσ που διακζτει 

καταχωροφνται ςτθ βάςθ δεδομζνων για περεταίρω επεξεργαςία και παρακολοφκθςθ. Η επεξεργαςία 

τθσ υπθρεςίασ μπορεί να γίνει ςε δφο φάςεισ, θ πρϊτθ είναι αμζςωσ μετά τθν ειςαγωγι τθσ ςτο 

ςφςτθμα, όπου ο διαχειριςτισ πρζπει να ειςάγει τθν πλθροφορία που επιτάςςουν οι τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ θλεκτρονικισ προςβαςιμότθτασ, και θ δεφτερθ είναι κατά τθ χριςθ από τουσ χριςτεσ 

του ςυςτιματοσ, όπου μποροφν να πραγματοποιιςουν οποιαδιποτε τροποποίθςθ επικυμοφν.  Από 

τθν διεπαφι τθσ Εικόνα 4-4: Η λίςτα με τισ διακζςιμεσ υπθρεςίεσ του ςυςτιματοσ ο διαχειριςτισ 

μπορεί να δει τισ διακζςιμεσ υπθρεςίεσ του ςυςτιματοσ. 

 

Εικόνα 4-4: Η λίςτα με τισ διακζςιμεσ υπθρεςίεσ του ςυςτιματοσ 

Ρροκειμζνου να επεξεργαςτεί περεταίρω μία υπθρεςία, από τθν παραπάνω λίςτα (Εικόνα 4-4: Η λίςτα 

με τισ διακζςιμεσ υπθρεςίεσ του ςυςτιματοσ) ο διαχειριςτισ μπορεί να επιλζξει μια υπθρεςία και να 

τθν επεξεργαςτεί («Edit»).  
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Εικόνα 4-5: Επεξεργαςία τθσ διαδικτυακισ υπθρεςίασ από το διαχειριςτι 

Μζςω τθσ διεπαφισ ςτθν Εικόνα 4-5: Επεξεργαςία τθσ διαδικτυακισ υπθρεςίασ από το διαχειριςτι ο 

διαχειριςτισ του ςυςτιματοσ ζχει τθ δυνατότθτα να αλλάξει το φιλικό όνομα τθσ διαδικτυακισ 

υπθρεςίασ και τθν περιγραφι τθσ. Εφόςον αυτι πλθροί τισ προδιαγραφζσ, μπορεί να τθν κάνει 

διακζςιμθ προσ τουσ τελικοφσ χριςτεσ ϊςτε να ζχουν τθ δυνατότθτα να εκτελζςουν τισ λειτουργίεσ τθσ. 

Αφοφ αποκθκευτοφν οι παραπάνω πλθροφορίεσ ςτο ςφςτθμα, θ παρακολοφκθςθ τθσ υπθρεςίασ 

γίνεται μζςω τθσ διεπαφισ ςτθν Εικόνα 4-6: Ραρακολοφκθςθ μιασ υπθρεςίασ από το διαχειριςτι του 

ςυςτιματοσ. 

 

Εικόνα 4-6: Παρακολοφκθςθ μιασ υπθρεςίασ από το διαχειριςτι του ςυςτιματοσ 
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Από τθν παραπάνω διεπαφι ο διαχειριςτισ ζχει τθ δυνατότθτα να δει τα βαςικά ςτοιχεία τθσ 

υπθρεςίασ, το πρότυπο που τθν περιγράφει (WSDL), κακϊσ και τθν επιπρόςκετθ πλθροφορία (XML 

αρχείο). Επιπλζον προςφζρονται υπερςυνδζςμοι προσ τισ διακζςιμεσ λειτουργίεσ τθσ υπθρεςίασ, οι 

οποίεσ οδθγοφν ςτθ διεπαφι τθσ παρακολοφκθςθσ κάκε λειτουργίασ όπωσ περιγράφονται ςτθν 

επόμενθ ενότθτα.  

4.1.3 Διαχείριςη λειτουργιών 
Μετά τθν ανάλυςθ ενόσ προτφπου περιγραφισ δεδομζνων, ο διαχειριςτισ του ςυςτιματοσ ζχει τθ 

δυνατότθτα να βλζπει τισ ςυνολικζσ λειτουργίεσ ανά διαδικτυακι υπθρεςία και να τισ διαχειρίηεται. Η 

διεπαφι μζςω τθσ οποίασ υπάρχουν οι λειτουργίεσ ζχει τθ μορφι τθσ Εικόνα 4-7: Οι διακζςιμεσ 

λειτουργίεσ του ςυςτιματοσ. 

 

Εικόνα 4-7: Οι διακζςιμεσ λειτουργίεσ του ςυςτιματοσ 

Από τθν παραπάνω λίςτα ο διαχειριςτισ μπορεί να επιλζξει μια λειτουργία και να τθν διαχειριςτεί.  

 

Εικόνα 4-8: Διαχείριςθ μιασ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ 
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Από τθ διεπαφι τθσ Εικόνα 4-8: Διαχείριςθ μιασ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ ο διαχειριςτισ του 

ςυςτιματοσ ζχει τθ δυνατότθτα είτε να επεξεργαςτεί, είτε να προςκζςει τισ βαςικζσ πλθροφορίεσ τθσ 

λειτουργίασ μζςω του υπερςυνδζςμου «Edit Operation», ο οποίοσ κα τον οδθγιςει ςτθ διεπαφι τθσ 

Εικόνα 4-9: Η επεξεργαςία των βαςικϊν πλθροφοριϊν μιασ λειτουργίασ. 

 

Εικόνα 4-9: Η επεξεργαςία των βαςικϊν πλθροφοριϊν μιασ λειτουργίασ 

Στθν Εικόνα 4-8: Διαχείριςθ μιασ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ παρατθροφμε ότι ο διαχειριςτισ μπορεί 

να επεξεργαςτεί και τουσ παραμζτρουσ ειςόδου και εξόδου. Σε αυτι τθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα μετά 

τθν ανάλυςθ του προτφπου περιγραφισ δεδομζνων, ζχει τθν ικανότθτα να υποδείξει ςτο διαχειριςτι 

τα ςτοιχεία που πρζπει να προςκζςει ι να επεξεργαςτεί. 

 

Εικόνα 4-10: Φόρμα επεξεργαςίασ παραμζτρων ειςόδου 
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Στθ διεπαφι τθσ Εικόνα 4-10: Φόρμα επεξεργαςίασ παραμζτρων ειςόδου, ο διαχειριςτισ ζχει τθ 

δυνατότθτα να αλλάξει τα ονόματα των παραμζτρων (οι προγραμματιςτζσ των διαδικτυακϊν 

υπθρεςιϊν ςυνθκίηουν να βάηουν ονόματα μεταβλθτϊν οι οποίεσ δεν αντιπροςωπεφουν το πεδίο που 

πρζπει να δϊςουν οι απλοί χριςτεσ). Επιπλζον με βάςθ τον τφπο τθσ κάκε παραμζτρου, κα ηθτθκεί 

από τον διαχειριςτι να δϊςει περεταίρω πλθροφορίεσ, οι οποίεσ ςκοπό ζχουν τθ διευκόλυνςθ των 

απλϊν χρθςτϊν κατά τθν εκτζλεςθ μιασ λειτουργίασ. Για παράδειγμα, ςτθν προθγοφμενθ εικόνα, θ 

λειτουργία «Add» είναι τφπου double. Αυτόματα λοιπόν το ςφςτθμα προτείνει ςτο διαχειριςτι του 

ςυςτιματοσ να ορίςει ζνα επιτρεπτό διάςτθμα για τθν ειςαγωγι κάκε αρικμοφ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ 

λειτουργίασ. 

Τζλοσ, ςτθ διεπαφι τθσ Εικόνα 4-11: Φόρμα επεξεργαςίασ παραμζτρων εξόδου ο διαχειριςτισ ζχει τθ 

δυνατότθτα να ορίςει τθν επιπρόςκετθ πλθροφορία που είναι απαραίτθτθ για το αποτζλεςμα μιασ 

λειτουργίασ ανάλογα με τον τφπο που ανικει. Για παράδειγμα, το αποτζλεςμα τθσ λειτουργίασ ςτθν 

Εικόνα 4-11: Φόρμα επεξεργαςίασ παραμζτρων εξόδου είναι μια εικόνα. Το πρότυπο περιγραφισ 

δεδομζνων δεν ζχει προνοιςει τον οριςμό των επιπλζον πεδίων, όπωσ το εναλλακτικό κείμενο και ο 

τίτλοσ τθσ εικόνασ τα οποία είναι απαραίτθτα για τθν ειςαγωγι μιασ εικόνασ ςε μια διαδικτυακι 

εφαρμογι ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ προςβαςιμότθτασ. Επιπλζον ςτθ περίπτωςθ που μια λειτουργία 

ζχει ςαν ζξοδο ζνα αλφαρικμθτικό, το μζγεκοσ του δεν είναι γνωςτό από το πρότυπο περιγραφισ 

δεδομζνων και ο διαχειριςτισ ζχει τθ δυνατότθτα να το ορίςει γνωρίηοντασ εκ των προτζρων το χϊρο 

που κα δεςμευτεί.  

 

Εικόνα 4-11: Φόρμα επεξεργαςίασ παραμζτρων εξόδου 

4.1.4 Διαχείριςη χρηςτών 
Για τθ διαχείριςθ των χρθςτϊν, το ςφςτθμα υποςτθρίηει το role-based access. Ζτςι προςφζρεται ςτο 

διαχειριςτι  θ δυνατότθτα να δίνει τουσ υποςτθριηόμενουσ ρόλουσ. Στθν διεπαφι τθσ Εικόνα 4-12: Η 

λίςτα με τουσ χριςτεσ του ςυςτιματοσ υπάρχει μια λίςτα με τουσ χριςτεσ του ςυςτιματοσ, όπου ο 

διαχειριςτισ μπορεί να επιλζξει ζνα από αυτοφσ και να τον διαχειριςτεί μζςω του link ςτθ καρτζλα 

«Edit».   
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Εικόνα 4-12: Η λίςτα με τουσ χριςτεσ του ςυςτιματοσ 

Από τθ παραπάνω λίςτα, ο διαχειριςτισ του ςυςτιματοσ εκτόσ από τθν επεξεργαςία ενόσ χριςτθ, ζχει 

και τθ δυνατότθτα να πλθροφορθκεί για τισ επιλογζσ του, τθν ομάδα χρθςτϊν ςτθν οποία ανικει, ενϊ 

ζχει τθν ευχζρεια να τον διαγράψει από το ςφςτθμα. 

Στθν περίπτωςθ όπου ο διαχειριςτισ κζλει να δει τισ επιλογζσ ενόσ χριςτθ, το επιτυγχάνει μζςω τθσ 

διεπαφισ ςτθν Εικόνα 4-13: Γενικζσ πλθροφορίεσ με βάςθ τισ επιλογζσ ενόσ χριςτθ. 

 

Εικόνα 4-13: Γενικζσ πλθροφορίεσ με βάςθ τισ επιλογζσ ενόσ χριςτθ 

Από τθν παραπάνω διεπαφι ελζγχονται οι γενικζσ πλθροφορίεσ ενόσ χριςτθ, κακϊσ και θ φπαρξθ 

κάποιου είδουσ αναπθρίασ. Επιπλζον, δίνεται θ δυνατότθτα να δει και να επεξεργαςτεί τθν κατάςταςθ 

ενόσ χριςτθ, δθλαδι αν είναι ενεργόσ ι μπλοκαριςμζνοσ(Εικόνα 4-14: Επεξεργαςία κατάςταςθσ ενόσ 

απλοφ χριςτθ). 
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Εικόνα 4-14: Επεξεργαςία κατάςταςθσ ενόσ απλοφ χριςτθ 

Στθν περίπτωςθ που ο διαχειριςτισ του ςυςτιματοσ κζλει να ελζγξει τισ λειτουργίεσ που ζχει επιλζξει 

κάποιοσ χριςτθσ, μπορεί να χρθςιμοποιιςει τθ  διεπαφι τθσ Εικόνα 4-15: Λίςτα των λειτουργιϊν ενόσ 

απλοφ χριςτθ. 

 

Εικόνα 4-15: Λίςτα των λειτουργιϊν ενόσ απλοφ χριςτθ 
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4.1.5 Ομάδεσ χρηςτών 
Το ςφςτθμα myWebAccess διακζτει δφο βαςικά είδθ χρθςτϊν, τον διαχειριςτι του ςυςτιματοσ και τον 

απλό χριςτθ. Ππωσ προαναφζρκθκε, ο διαχειριςτισ του ςυςτιματοσ ζχει βαςικό ρόλο τθ  διαχείριςθ 

χρθςτϊν και των διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν. Στθ διεπαφι τθσ Εικόνα 4-16: Ομάδεσ χρθςτϊν εμφανίηεται 

ο τρόποσ που ο διαχειριςτισ του ςυςτιματοσ ελζγχει τισ διακζςιμεσ κατθγορίεσ χρθςτϊν. 

 

Εικόνα 4-16: Ομάδεσ χρθςτϊν 

Κατά τθν επεξεργαςία κάποιασ ομάδασ χρθςτϊν, ςυμπλθρϊνονται οι λζξεισ-κλειδιά που χαρακτθρίηουν 

μια ομάδα. Το ςφςτθμα δίνει ζμφαςθ ςε χριςτεσ ΑμεΑ ζτςι ϊςτε να προςαρμόηεται το περιβάλλον 

εκτζλεςθσ των λειτουργιϊν ςτισ ανάγκεσ τουσ.  

4.1.6 Προφίλ απλού χρήςτη 
Με τθ διεπαφι τθσ Εικόνα 4-17: Διαδικαςία εγγραφισ ςτο ςφςτθμα ζνασ απλόσ χριςτθσ ζχει τθ 

δυνατότθτα να κάνει εγγραφι ςτο ςφςτθμα ςυμπλθρϊνοντασ τα βαςικά του ςτοιχεία. 

 

Εικόνα 4-17: Διαδικαςία εγγραφισ ςτο ςφςτθμα 

Αμζςωσ μετά τθν ζγκριςθ από το διαχειριςτι, το ςφςτθμα ηθτάει από το χριςτθ παραπάνω 

πλθροφορίεσ που αφοροφν το προφίλ του, με ζμφαςθ ςτο εάν επικυμεί τθν ενεργοποίθςθ ενόσ προφίλ 

ειδικά για ςυγκεκριμζνθ κατθγορία αναπθρίασ (Εικόνα 4-18: Επεξεργαςία του προφίλ ενόσ χριςτθ). 
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Εικόνα 4-18: Επεξεργαςία του προφίλ ενόσ χριςτθ 

Κατά τθν αποςτολι των παραπάνω ςτοιχείων, το ςφςτθμα κατατάςςει τον χριςτθ ςε μια ομάδα 

χρθςτϊν και προςαρμόηει το παραγόμενο αποτζλεςμα. Ριο ςυγκεκριμζνα, το ςφςτθμα αρχικοποιεί τισ 

παραμζτρουσ που ορίηουν τθν εμφάνιςθ του περιβάλλοντοσ, ςε ςυνδυαςμό με τισ επιλογζσ που ζχει 

δϊςει.  

Για παράδειγμα, ςτθν περίπτωςθ όπου ζνασ χριςτθσ δθλϊςει το προφίλ τθσ μειωμζνθσ όραςθσ, τότε 

αυτόματα το μζγεκοσ τθσ γραμματοςειράσ κα είναι πιο μεγάλο από το κανονικό, και οι εικόνεσ κα 

πρζπει να ζχουν εναλλακτικό κείμενο ϊςτε να υπάρχει θ δυνατότθτα τθσ ανάγνωςθσ αυτοφ από 

αναγνϊςτθ οκόνθσ. 

Για τουσ χριςτεσ του ςυςτιματοσ myWebAccess υποςτθρίηονται 2 βαςικά πρότυπα. Εκείνο για τθν 

υποςτιριξθ , ατόμων με μερικι όραςθ και εκείνο για τα άτομα με κινθτικά προβλιματα. Επιπρόςκετα 

για τθ δεφτερθ κατθγορία προςφζρεται και ζνα επιπλζον ςχεδιαςτικό πρότυπο με διαφορετικό τρόπο 

πλοιγθςθσ ςτα επιμζρουσ τμιματα του ιςτοχϊρου, ενϊ υπάρχει και θ δυνατότθτα τθσ προςκικθσ ενόσ 

ειδικά ςχεδιαςμζνου εικονικοφ πλθκτρολογίου γι’ αυτοφσ τουσ χριςτεσ. 

Ρζραν του προφίλ χριςθσ και των γενικϊν ςτοιχείων, ο χριςτθσ μπορεί να επιλζξει κάποιεσ από τισ 

διακζςιμεσ υπθρεςίεσ (Εικόνα 4-19: Επιλογζσ χριςτθ). 
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Εικόνα 4-19: Επιλογζσ χριςτθ 

4.1.7 Διαχείριςη διαθέςιμων λειτουργιών 
Στθν αρχι του κεφαλαίου περιγράφτθκε λεπτομερϊσ θ διαδικαςία που ακολουκεί ο διαχειριςτισ του 

ςυςτιματοσ για να ενςωματϊςει προςβάςιμεσ διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ, κάνοντασ τισ διακζςιμεσ ςτουσ 

τελικοφσ χριςτεσ του ςυςτιματοσ. Οι διακζςιμεσ αυτζσ υπθρεςίεσ και οι επιμζρουσ λειτουργίεσ τουσ 

μποροφν, εφόςον το επιλζξει ο χριςτθσ, να ενςωματωκοφν ςτθν αρχικι του ςελίδα, από όπου και είναι 

διακζςιμεσ για κλιςθ. (Εικόνα 4-20: Επιλογι λειτουργιϊν για τθν αρχικι ςελίδα ενόσ χριςτθ). 
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Εικόνα 4-20: Επιλογι λειτουργιϊν για τθν αρχικι ςελίδα ενόσ χριςτθ 

Εφόςον ζνασ απλόσ χριςτθσ επιλζξει τισ λειτουργίεσ που επικυμεί, τότε μπορεί να τισ επεξεργαςτεί 

περεταίρω. Ζχει τθ δυνατότθτα να τισ δθμοςιεφςει ςτθν αρχικι του ςελίδα, ενϊ παράλλθλα μπορεί 

μζςω μιασ διεπαφισ να ορίςει αρχικζσ παραμζτρουσ ειςόδου οι οποίεσ κα είναι αποκθκευμζνεσ 

μόνιμα ςτο ςφςτθμα για το ςυγκεκριμζνο χριςτθ και κα εκτελοφνται αυτόματα κατά τθν είςοδο του 

ςτο ςφςτθμα. Στθν παρακάτω Εικόνα 4-21: Φόρμα δθμοςίευςθσ λειτουργιϊν ςτθν αρχικι ςελίδα του 

χριςτθ, παρουςιάηεται ο τρόποσ επιλογισ των υπθρεςιϊν που κα εμφανίηονται ςτθν αρχικι ςελίδα. 

 

Εικόνα 4-21: Φόρμα δθμοςίευςθσ λειτουργιϊν ςτθν αρχικι ςελίδα του χριςτθ 
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Οι λειτουργίεσ των διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν μποροφν να διακρικοφν ςε δφο κατθγορίεσ. Σε αυτζσ που 

για να κλθκοφν απαιτείται κάποια/εσ παράμετροι ειςόδου και ςε εκείνεσ των οποίων θ κλιςθ δεν 

απαιτεί κάποια παράμετρο ειςόδου. Στθν περίπτωςθ που ο χριςτθσ ζχει επιλζξει λειτουργίεσ που δεν 

χρειάηονται παραμζτρουσ για τθν εκτζλεςθ τουσ, τότε αυτζσ κα εκτελοφνται αυτόματα κατά τθν είςοδο 

του χριςτθ ςτο ςφςτθμα (ςτθν αρχικι ςελίδα του ςυςτιματοσ).  

Στθν περίπτωςθ όπου απαιτοφνται παράμετροι ειςόδου, τότε ο χριςτθσ κα πρζπει να τισ ειςάγει. Ππωσ 

αναφζρκθκε, ζχει τθ δυνατότθτα να ορίςει εκ των προτζρων αυτζσ παραμζτρουσ ειςόδου, ζτςι ϊςτε οι 

λειτουργίεσ να εκτελοφνται αυτόματα κατά τθν ειςαγωγι του ςτο ςφςτθμα. Για παράδειγμα, μια από 

τισ διακζςιμεσ λειτουργίεσ ςτθν Εικόνα 4-21: Φόρμα δθμοςίευςθσ λειτουργιϊν ςτθν αρχικι ςελίδα του 

χριςτθ είναι θ «Get Weather» θ οποία παίρνει ωσ παράμετρο ειςόδου τθ χϊρα και τθν πόλθ που 

επικυμεί ο χριςτθσ, και ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν παρουςίαςθ του καιροφ ςε αυτό το μζροσ τθ 

ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι τθσ κλιςθσ. Στθ περίπτωςθ που ζνασ χριςτθσ κατοικεί ςτθν Ακινα και 

ενδιαφζρεται να πλθροφορείται για τον καιρό ςε τακτικά χρονικά διαςτιματα, κα πρζπει να εκτελεί 

τθν λειτουργία ειςάγοντασ κάκε φορά ωσ παράμετρο τθν πόλθ «Ακινα». Είναι ξεκάκαρθ λοιπόν θ 

χρθςιμότθτα μια τζτοιασ κατθγορίασ λειτουργιϊν ςτο ςφςτθμα. Στθ Εικόνα 4-22: Λίςτα διακζςιμϊν 

λειτουργιϊν ενόσ χριςτθ με τθν κατθγορία που ανικει το κακζνα εμφανίηονται οι διακζςιμεσ 

λειτουργίεσ ενόσ χριςτθ κακϊσ και θ κατθγορία ςτθν οποία ανικει κάκε μία. 

Στθ περίπτωςθ υπθρεςίασ με κατθγορία «Without Parameters», τότε ο χριςτθσ δεν μπορεί να ορίςει 

παραμζτρουσ ειςόδου. Στθ περίπτωςθ τθσ κατθγορίασ «With Parameters», ο χριςτθσ ζχει τθ 

δυνατότθτα να ορίςει παραμζτρουσ ειςόδου και να μετατρζψει τθν κατθγορία τθσ λειτουργίασ ςε 

«With Default Values». Τζλοσ, ςτθν περίπτωςθ τθσ κατθγορίασ «With Default Values», ο χριςτθσ ζχει τθ 

δυνατότθτα να επεξεργαςτεί αυτζσ τισ παραμζτρουσ ι να τισ διαγράψει επαναφζροντασ τθ κατθγορία 

ςε «With Parameters». 
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Εικόνα 4-22: Λίςτα διακζςιμϊν λειτουργιϊν ενόσ χριςτθ με τθν κατθγορία που ανικει το κακζνα 

Στο παράδειγμα τθσ λειτουργίασ «Get Weather», μζςω τθσ επιλογισ ςτθν καρτζλα «Edit» από τθ 

διεπαφι τθσ Εικόνα 4-22: Λίςτα διακζςιμϊν λειτουργιϊν ενόσ χριςτθ με τθν κατθγορία που ανικει το 

κακζνα εμφανίηεται θ διεπαφι τθσ Εικόνα 4-23: Ειςαγωγι παραμζτρων ειςόδου όπου δθλϊνονται θ 

παράμετροσ τθσ πόλθσ (“Athens”). 

 

Εικόνα 4-23: Ειςαγωγι παραμζτρων ειςόδου 

4.1.8 Εκτέλεςη λειτουργιών  
Ζχοντασ επιλζξει κάποιεσ υπθρεςίεσ για τθν αρχικι του ςελίδα, αυτζσ παρουςιάηονται με το που κάνει 

ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα. Ρρϊτα παρουςιάηονται εκείνεσ για τισ οποίεσ δεν απαιτείται θ είςοδοσ 

παραμζτρων, ενϊ ακολουκοφν εκείνεσ για τισ οποίεσ απαιτείται. Στθν παρακάτω Εικόνα 4-24: Αρχικι 

ςελίδα ενόσ εγγεγραμμζνου χριςτθ παρουςιάηεται θ αρχικι ςελίδα ενόσ χριςτθ ο οποίοσ ζχει επιλζξει 

τισ υπθρεςίεσ Yahoo News (χωρίσ παράμετρο ειςόδου), τθν GetWeather (με προκακοριςμζνθ 

παράμετρο ειςόδου εκείνθ του «Paris»), κακϊσ και άλλεσ 6 υπθρεςίεσ. 
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Εικόνα 4-24: Αρχικι ςελίδα ενόσ εγγεγραμμζνου χριςτθ 

Στθν παραπάνω εικόνα, θ πρϊτθ λειτουργία εκτελείται αυτόματα και ζχει ωσ ζξοδο τα τελευταία νζα 

μζςω τθσ διαδικτυακισ υπθρεςίασ που προςφζρει θ Yahoo. Η παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων πρζπει 

να πλθροί τισ προδιαγραφζσ θλεκτρονικισ  προςβαςιμότθτασ. Εάν για παράδειγμα, αν δεν παρζχεται θ 

εναλλακτικι περιγραφι μιασ εικόνασ από τα τελευταία νζα τθσ Yahoo, τότε αυτι δεν κα εμφανιςτεί 

ςτθν αρχικι ςελίδα του χριςτθ. Στθν επόμενθ λειτουργία ο χριςτθσ ειδοποιείται για όλα τα ςτοιχεία 

καιροφ του Ραριςιοφ. Σφμφωνα με αυτά που αναφζρκθκαν ςτο δεφτερο κεφάλαιο, αξίηει να ςθμειωκεί 

πωσ το ςφςτθμα γνωρίηει ακριβϊσ τθν ζξοδο τθσ λειτουργίασ κακϊσ για τθ μεταφορά των δεδομζνων 

χρθςιμοποιείται το πρωτόκολλο SOAP και θ περιγραφι των δεδομζνων γίνεται με το WSDL.  

 Οι ζξι τελευταίεσ λειτουργίεσ εμφανίηονται ςε μορφι λίςτασ. Αυτό ςθμαίνει ότι για να εκτελεςτοφν 

πρζπει να δεχτοφν προθγουμζνωσ τισ παραμζτρουσ ειςόδου από τον χριςτθ. Το ςφςτθμα παρζχει μια 

διεπαφι θ οποία προςαρμόηεται ανάλογα με το πλικοσ των παραμζτρων, αλλά και τον τφπο τθσ κάκε 
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μιασ ξεχωριςτά. Στθν Εικόνα 4-25: Φόρμα ειςαγωγισ παραμζτρων ειςόδου ςτθ λειτουργία 

παρουςιάηεται θ διεπαφι που χρθςιμοποιείται για τον οριςμό των παραμζτρων ςτο παράδειγμα τθσ 

λειτουργίασ «Add». 

 

Εικόνα 4-25: Φόρμα ειςαγωγισ παραμζτρων ειςόδου ςτθ λειτουργία «Add» 

Εφόςον δοκοφν οι παράμετροι ειςόδου από το χριςτθ, τότε το ςφςτθμα καλεί τθν αντίςτοιχθ 

διαδικτυακι υπθρεςία ςτον απομακρυςμζνο εξυπθρετθτι. Με τθ ςειρά του ο εξυπθρετθτισ 

επιςτρζφει το αποτζλεςμα ςτο ςφςτθμα που αναλαμβάνει τθν παρουςίαςθ του ςτον χριςτθ. Στθ 

διεπαφι τθσ Εικόνα 4-26: Το αποτζλεςμα κλιςθσ τθσ λειτουργίασ «Add» εμφανίηεται το αποτζλεςμα 

τθσ παραπάνω διαδικαςίασ. 

 

Εικόνα 4-26: Σο αποτζλεςμα κλιςθσ τθσ λειτουργίασ «Add» 

Ζνα από τα μειονεκτιματα των διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν είναι ότι δεν παρζχουν αρκετι πλθροφορία 

ϊςτε να εφαρμόηεται επαλικευςθ των ςτοιχείων που δίνονται ςτισ φόρμεσ. Ππωσ αναφζρκθκε, το 

ςφςτθμα myWebAccess αρχικά εξάγει όςο το δυνατόν περιςςότερθ πλθροφορία από το πρότυπο 

περιγραφισ δεδομζνων και ςτθ ςυνζχεια κατευκφνει το διαχειριςτι του ςυςτιματοσ να προςκζςει τθ 

πλθροφορία που είναι απαραίτθτθ ζτςι ϊςτε τελικά να πραγματοποιθκεί μια αξιόπιςτθ επαλικευςθ 

δεδομζνων. Ζτςι ςτο παράδειγμα τθσ λειτουργίασ «Add», θ Εικόνα 4-27: Μθνφματα λάκουσ κατά τθν 

αποςτολι των παραμζτρων ειςόδου παρουςιάηει τα μθνφματα λάκουσ ςτθ περίπτωςθ που δοκοφν για 

παράμετροι ειςόδου οτιδιποτε άλλο εκτόσ από αρικμοί. 
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Εικόνα 4-27: Μθνφματα λάκουσ κατά τθν αποςτολι των παραμζτρων ειςόδου 

Ρροσ διευκόλυνςθ του τελικοφ χριςτθ, το κάκε μινυμα λάκουσ ζχει τθ μορφι υπερςυνδζςμου ο 

οποίοσ οδθγεί ςτο ςχετικό με το λάκοσ πεδίο. Για παράδειγμα ςτθν Εικόνα 4-28: Μθνφματα λάκουσ 

κατά τθν εκτζλεςθ μιασ λειτουργίασ χωρίσ παραμζτρουσ ειςόδου παρουςιάηονται αντίςτοιχα τα 

μθνφματα λάκουσ που εμφανίηονται αν καλεςτεί μια λειτουργία χωρίσ να ειςαχκοφν οι απαραίτθτεσ 

παράμετροι ειςόδου. 

 

Εικόνα 4-28: Μθνφματα λάκουσ κατά τθν εκτζλεςθ μιασ λειτουργίασ χωρίσ παραμζτρουσ ειςόδου 

4.1.9 Υποςτήριξη ατόμων με μερική όραςη 
Ππωσ προαναφζρκθκε, μζςω τθσ διεπαφισ ςτθν Εικόνα 4-18: Επεξεργαςία του προφίλ ενόσ χριςτθ 

δίνεται θ δυνατότθτα ςτουσ χριςτεσ του ςυςτιματοσ myWebAccess να επιλζξουν ζνα από τα 

διακζςιμα προφίλ το οποίο ςυςχετίηεται με κάποια αναπθρία. Στθ περίπτωςθ όπου ο χριςτθσ επιλζξει 

εκείνο τθσ μερικισ όραςθσ (Visual impaired), τότε το περιβάλλον χριςθσ προςαρμόηεται ςτισ 

ιδιαιτερότθτεσ χριςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ χρθςτϊν. Η Εικόνα 4-29: Αρχικι ςελίδα για 

χριςτθ με μερικι όραςθ απεικονίηει τθν αρχικι ςελίδα ςε αυτι τθν περίπτωςθ και πωσ αυτι 

μεταβάλλεται ςε ςχζςθ με εκείνθ τθσ Εικόνα 4-24: Αρχικι ςελίδα ενόσ εγγεγραμμζνου χριςτθ. 
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Εικόνα 4-29: Αρχικι ςελίδα για χριςτθ με μερικι όραςθ 

Στθ παραπάνω εικόνα παρουςιάηεται θ ίδια ακριβϊσ πλθροφορία, πλθν όμωσ οι χρωματικζσ 

αποχρϊςεισ εξυπθρετοφν τα άτομα με μερικι όραςθ ι δυςχρωματοψία. Είναι ξεκάκαρο πωσ ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ θ χρωματικι αντίκεςθ μεταξφ προςκθνίου και φόντου ζχει τθ μεγαλφτερθ 

δυνατι τιμι, το μζγεκοσ τθσ γραμματοςειράσ είναι μεγαλφτερο και γενικότερα υπάρχει αλλαγι ςτθ 

δομι τθσ ιςτοςελίδασ. 
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Στθν παρακάτω Εικόνα 4-30: Φόρμα ειςαγωγισ παραμζτρων ειςόδου ςτθ λειτουργία «Add» από 

χριςτθ με μερικι όραςθ παρουςιάηεται θ μορφι τθσ διεπαφισ ςτθν περίπτωςθ τθσ λειτουργίασ 

«Add». 

 

Εικόνα 4-30: Φόρμα ειςαγωγισ παραμζτρων ειςόδου ςτθ λειτουργία «Add» από χριςτθ με μερικι όραςθ 

4.1.10 Υποςτήριξη ατόμων με αναπηρία ςτα άνω άκρα 
Στθ περίπτωςθ που κάποιοσ χριςτθσ επιλζξει το προφίλ τθσ κινθτικισ αναπθρίασ (Motor impaired), 

τότε το περιβάλλον χριςθσ προςαρμόηεται με διαφορετικό τρόπο ςε ςχζςθ με εκείνο των χρθςτϊν με 

μειωμζνθ όραςθ. 

Η ςυγκεκριμζνθ κατθγορία χρθςτϊν επωφελείται από τθ δυνατότθτα ταχείασ πρόςβαςθσ ςτα ενεργά 

ςτοιχεία τθσ ιςτοςελίδασ. Ρροσ τοφτο ςτθν Εικόνα 4-31: Αρχικι ςελίδα για χριςτθ με κινθτικά 

προβλιματα απεικονίηεται θ αρχικι ςελίδα για τθν ςυγκεκριμζνθ κατθγορία χρθςτϊν. Για τθ 

διευκόλυνςθ αυτϊν, το ςφςτθμα myWebAccess παρζχει ζνα ςχεδιαςτικό πρότυπο το οποίο διακζτει 

ζνα διαφορετικό τρόπο πλοιγθςθσ (Accessible Sliding Navigation) (Adams, Collison, Budd, Boulton, & 

Clarke, 2007, ςς. 242 - 260) των χρθςτϊν ςτο περιεχόμενο. Ππωσ φαίνεται και από τθν παρακάτω 

εικόνα, ο ιςτοχϊροσ χωρίηεται ςε τζςςερισ βαςικζσ περιοχζσ, όπου για τθν κακεμιά εξ αυτϊν 

προςφζρεται ζνασ υπερςφνδεςμοσ ςτο κορυφι τθσ ςελίδασ. Στθ περίπτωςθ που ο χριςτθσ επιλζξει μια 

υπερςφνδεςθ, τότε εμφανίηεται ζνα παράκυρο, το οποίο περιζχει όλεσ τισ υπερςυνδζςεισ που 

βρίςκονται μζςα ςτθν επιλεγμζνθ περιοχι. Με αυτό τον τρόπο προςφζρεται θ ευχζρεια ςτον χριςτθ να 

πλοθγθκεί ςε όλο τον ιςτοχϊρο με τθν χριςθ ενόσ μόνο πλικτρου (Tab) ι ενόσ switch,  “δαπανϊντασ” 

λιγότερεσ κινιςεισ.  
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Εικόνα 4-31: Αρχικι ςελίδα για χριςτθ με κινθτικά προβλιματα 

Επιπλζον, ςτθν περίπτωςθ εκτζλεςθσ μιασ υπθρεςίασ όπου απαιτοφνται παράμετροι ειςόδου, ςτο 

παράκυρο τθσ ςχετικισ περιοχισ υπάρχουν υπερςυνδζςεισ που οδθγοφν ςε όποιο πεδίο τθσ φόρμασ 

επικυμεί ο χριςτθσ να ςυμπλθρϊςει τα ςχετικά ςτοιχεία (Εικόνα 4-32: Φόρμα ειςαγωγισ ςτθ 

λειτουργία «Add» από χριςτθ με κινθτικά προβλιματα). 
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Εικόνα 4-32: Φόρμα ειςαγωγισ ςτθ λειτουργία «Add» από χριςτθ με κινθτικά προβλιματα 

Τζλοσ, ςτθ περίπτωςθ όπου ο χριςτθσ με κινθτικά προβλιματα δεν ζχει εγκατεςτθμζνο εναλλακτικό 

πλθκτρολόγιο και επικυμεί να χρθςιμοποιεί περιοριςμζνο αρικμό πλικτρων, το ςφςτθμα διακζτει ζνα 

ειδικά ςχεδιαςμζνο εικονικό πλθκτρολόγιο, μζςω του οποίο μπορεί ζνασ χριςτθσ να ειςάγει δεδομζνα 

με τθ χριςθ δφο πλικτρων μόνο (Εικόνα 4-33: Φόρμα ειςαγωγισ παραμζτρων ειςόδου από χριςτθ με 

κινθτικά προβλιματα μζςω εικονικοφ πλθκτρολογίου). 

 

Εικόνα 4-33: Φόρμα ειςαγωγισ παραμζτρων ειςόδου από χριςτθ με κινθτικά προβλιματα μζςω εικονικοφ πλθκτρολογίου 
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4.1.11 Χρήςη ςύγχρονων ςυςκευών 
Το ςφςτθμα myWebAccess παρζχει τθν κατάλλθλθ διεπαφι για τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και από 

κινθτζσ ςυςκευζσ εφοδιαςμζνεσ με φυλλομετρθτι. Ζτςι ςτθν περίπτωςθ όπου ο χριςτθσ προςπελαφνει 

το ςφςτθμα myWebAccess μζςω του φυλλομετρθτι ενόσ  ςφγχρονου κινθτοφ τθλεφϊνου, τότε 

εμφανίηεται θ οκόνθ (Α) τθσ Εικόνα 4-34: Οι , μζςω τθσ οποίασ ο χριςτθσ κα πρζπει να ςυμπλθρϊςει τα 

ςτοιχεία ειςόδου. Στθ περίπτωςθ που ζχει δϊςει τα ςωςτά ςτοιχεία, μεταφζρεται ςτθν οκόνθ (Β).    

 

Εικόνα 4-34: Οι οκόνεσ για τθν είςοδο του χριςτθ ςτθν προςωπικι του ςελίδα 

Η οκόνθ Β παρουςιάηει τισ δυνατότθτεσ που παρζχει το ςφςτθμα, κατ’ αναλογία με τθ διακζςιμθ 

λειτουργικότθτα μζςω του υπολογιςτι γραφείου. Ριο ςυγκεκριμζνα, οι διακζςιμεσ επιλογζσ του είναι θ 

προβολι των διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν που εκτελοφνται αυτόματα, θ λίςτα των υπολοίπων υπθρεςιϊν, 

θ διαχείριςθ του προφίλ του και τζλοσ θ ζξοδοσ από το ςφςτθμα. 

Στθ περίπτωςθ που ο χριςτθσ επιλζξει «Onload Operations», τότε επιτυγχάνεται θ εκτζλεςθ των 

αυτόματων λειτουργιϊν όπωσ δείχνει και θ οκόνθ Α τθσ Εικόνα 4-35: . Στθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ 

εμφανίηονται τα τελευταία νζα από τθν διαδικτυακι υπθρεςία τθσ Yahoo, τα αποτελζςματα τθσ 

μετεωρολογικισ πρόγνωςθσ για τθν πόλθ του Ηρακλείου και μερικζσ πλθροφορίεσ από τθν IP τθσ 

ςυςκευισ. Στο ςυγκεκριμζνο παράδειγμα, για τθ διαδικτυακι υπθρεςία τθσ Yahoo εμφανίηεται μια 

είδθςθ, ενϊ προςφζρεται θ δυνατότθτα τθσ ρφκμιςθσ του πλικουσ των ειδιςεων για τον εκάςτοτε 

χριςτθ. 

Από τισ επιλογζσ τθσ οκόνθσ Β ςτθν Εικόνα 4-34: Οι , αν ο χριςτθσ επιλζξει «Profile», τότε μεταφζρεται 

ςτθ οκόνθ Β τθσ Εικόνα 4-35:  όπου γίνεται προβολι των βαςικϊν του ςτοιχείων, των ςτοιχείων 

επικοινωνίασ και του προφίλ χριςθσ. Για τα ςτοιχεία αυτά υπάρχει θ δυνατότθτα τθσ επεξεργαςίασ 

τουσ («Edit Profile»). 
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Εικόνα 4-35: Α: Η αρχικι οκόνθ του χριςτθ και Β: Σο προφίλ του χριςτθ 

Στθν περίπτωςθ όπου ο χριςτθσ από τθν οκόνθ Β τθσ Εικόνα 4-34: Οι  επιλζξει «Execute operations» 

τότε μεταφζρεται ςτθν οκόνθ Α τθσ Εικόνα 4-36: , μζςω τθσ οποίασ μπορεί να επιλζξει τθν λειτουργία 

που επικυμεί να καλζςει. Στθν περίπτωςθ όπου ο χριςτθσ επιλζξει τθν λειτουργία «Add», τότε 

μεταφζρεται ςτθ οκόνθ Β τθσ Εικόνα 4-36: , ςτθν οποία καλείται να  ειςάγει τα απαραίτθτα ςτοιχεία. 

Στθν οκόνθ Β τθσ Εικόνα 4-37:  εμφανίηονται τα αποτελζςματα τθσ λειτουργίασ «Add».  
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Εικόνα 4-36: Α: Βαςικό μενοφ επιλογϊν, Β: Κλιςθ τθσ λειτουργίασ «Add» 

Εάν για παράδειγμα ςτθν λειτουργία «Add» δοκεί ςαν πρϊτθ παράμετροσ ζνα γράμμα ενϊ απαιτείται 

αρικμόσ, τότε το ςφςτθμα κα ειδοποιιςει τον χριςτθ για το ςυγκεκριμζνο λάκοσ. Στθν οκόνθ Α τθσ 

Εικόνα 4-37:  εμφανίηονται τα ςχετικά μθνφματα λάκουσ. 
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Εικόνα 4-37: A: Εμφάνιςθ μθνυμάτων λάκουσ ςυμπλιρωςθσ ςτοιχείων, Β: Αποτζλεςμα διαδικαςίασ «Add» 
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5 Αξιολόγηςη 
Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τθ διαδικαςία και τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ τθσ 

προςβαςιμότθτασ και τθσ ευχρθςτίασ των υπθρεςιϊν τθσ πλατφόρμασ myWebAccess. Συγκεκριμζνα, 

εξετάηει αν θ προτεινόμενθ τεχνικι λφςθ επιφζρει τα επικυμθτά αποτελζςματα ςφμφωνα με τισ 

προδιαγραφζσ που τζκθκαν. Ραρακάτω παρουςιάηονται θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ, κακϊσ και θ 

μεκοδολογία που ακολουκικθκε για τθν εξαγωγι των ςυμπεραςμάτων. 

5.1 Διαδικαςία αξιολόγηςησ τησ ηλεκτρονικήσ 

προςβαςιμότητασ των υπηρεςιών 
Για τθν αξιολόγθςθ τθσ θλεκτρονικισ προςβαςιμότθτασ του περιεχομζνου μίασ ιςτοςελίδασ υπάρχουν 

2 βαςικζσ προςεγγίςεισ. Η πρϊτθ αφορά τθν αξιολόγθςθ του παραγόμενου περιεχομζνου (markup 

ιςτοςελίδασ) με τθ χριςθ εργαλείων που αναλφουν λεξικογραφικά το κάκε ςθμείο αυτοφ. Γενικά, τα 

εργαλεία αυτοφ του είδουσ εκτελοφν μια ςάρωςθ ςε κάκε ζγγραφο τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ και 

αναηθτοφν, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ θλεκτρονικισ προςβαςιμότθτασ (WCAG 1.0 ι τθν πρόςφατθ 2.0), 

τισ όποιεσ παραβιάςεισ υπάρχουν. Λόγω τθσ αδυναμίασ ανίχνευςθσ όλων των πικανϊν αςτοχιϊν που 

μποροφν να υπάρχουν, τα αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ αυτισ επαλθκεφονται από ειδικοφσ ςε 

κζματα θλεκτρονικισ προςβαςιμότθτασ, ϊςτε τυχόν αδιευκρίνιςτεσ περιπτϊςεισ να αξιολογθκοφν 

ορκά. 

Η δεφτερθ προςζγγιςθ αφορά τισ δοκιμζσ ευχρθςτίασ (user testing), βάςει τθσ οποίασ μποροφν να 

αναδυκοφν πρακτικά προβλιματα ςτθ χριςθ που δεν μποροφν να αναδειχκοφν από μία λεξικογραφικι 

ςάρωςθ ενόσ εργαλείου και εν τζλει δίνει εγκυρότερα αποτελζςματα. 

Για τθν  αξιολόγθςθ των υπθρεςιϊν τθσ πλατφόρμασ  «myWebAccess» ακολουκικθκαν και οι δφο 

μζκοδοι αξιολόγθςθσ. Η πρϊτθ είναι ο ςυςτθματικόσ ζλεγχοσ ςυμμόρφωςθσ με τα πρότυπα του W3C 

για τον πθγαίο κϊδικα και με τισ οδθγίεσ WCAG 2.0. Η δεφτερθ είναι θ εκτζλεςθ ενόσ ςεναρίου από 

χριςτεσ, ςτοχεφοντασ ςτθν αξιολόγθςθ τθσ προςβαςιμότθτασ, τθσ ευχρθςτίασ και τθσ χρθςιμότθτασ 

του ςυςτιματοσ. 

5.2 Μεθοδολογία αξιολόγηςησ 
Ρροκειμζνου να εκτιμθκεί το επίπεδο ςυμμόρφωςθσ με τισ οδθγίεσ WCAG των προςφερόμενων προσ 

τον τελικό χριςτθ υπθρεςιϊν, πραγματοποιικθκαν ενζργειεσ ελζγχου ενόσ αρικμοφ ιςτοςελίδων του 

ςυςτιματοσ myWebAccess, με τθ χριςθ θμιαυτόματων εργαλείων ελζγχου προςβαςιμότθτασ. Η 

διαδικαςία ελζγχου περιλάμβανε: 

 Μια προκαταρκτικι εξζταςθ για τθν ζγκυρθ χριςθ τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ μεταγλϊςςασ. Με 

τον ζλεγχο αυτό εντοπίηονται και επιδιορκϊνονται ςφάλματα ςτθ χριςθ του παραγόμενου 

markup τα οποία μπορεί να προκαλζςουν δυςλειτουργία ςε ςυςκευζσ υποςτθρικτικισ 
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τεχνολογίασ. Η εξζταςθ αυτι πραγματοποιικθκε με χριςθ εργαλείων ελζγχου εγκυρότθτασ του 

W3C για HTML42 και CSS43.  

 Τθν προβολι των ιςτοςελίδων με χριςθ όλων των γνωςτϊν φυλλομετρθτϊν (Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari), ςε διαφορετικά λειτουργικά ςυςτιματα 

(Microsoft Windows, Ubuntu, Microsoft Windows Mobile, Apple iPhoneOS, Google Android) και 

δφο είδθ ςυςκευϊν (προςωπικόσ υπολογιςτισ και φορθτι  ςυςκευι iPhone), ϊςτε να 

επιβεβαιωκεί θ ορκι παρουςίαςθ και δομι του περιεχομζνου ςε ςυνδυαςμοφσ των 

παραπάνω. Αυτι θ ςειρά από ελζγχουσ ςυνζβαλλε ςθμαντικά ςτον εντοπιςμό και ςτθ 

διόρκωςθ κάποιων προβλθμάτων ςτθν παρουςίαςθ του περιεχομζνου με τθ χριςθ των 

διαφορετικϊν ςτυλ μορφοποίθςθσ (CSS) 

 Για τον ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του περιεχομζνου με τισ οδθγίεσ WCAG, χρθςιμοποιικθκε θ 

τελευταία ζκδοςθ τθσ online υπθρεςίασ  διαδεδομζνα εργαλεία ελζγχου θλεκτρονικισ 

προςβαςιμότθτασ T.A.W.44 (Web Accessibility Test). Το Τ.Α.W. είναι ζνα δθμοφιλζσ εργαλείο 

αυτόματθσ αξιολόγθςθσ προςβαςιμότθτασ, του οποίου τα αποτελζςματα παρζχουν 

ςθμαντικζσ, αν και οριςμζνεσ φορζσ ελλιπείσ, πλθροφορίεσ όςον αφορά τα επίπεδα 

προςβαςιμότθτασ ενόσ ιςτοτόπου. Είναι από τα λίγα εργαλεία που επιτελοφν ζλεγχο 

αναφορικά με τθ δεφτερθ ζκδοςθ των οδθγιϊν WCAG. 

Μετά τισ όποιεσ διορκϊςεισ προζκυψαν από τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ με τα 

προαναφερκζντα εργαλεία, το δεφτερο βιμα τθσ αξιολόγθςθσ περιλάμβανε τισ δοκιμζσ ευχρθςτίασ με 

πραγματικοφσ χριςτεσ. Στο πλαίςιο αυτό καταςκευάςτθκε ζνα ςενάριο χριςθσ, μζςω του οποίου κα 

ελζγχονταν θ ορκι απόδοςθ των υπθρεςιϊν, θ ευχρθςτία και τθ χρθςιμότθτά τουσ από τισ κατθγορίεσ 

των εμπλεκόμενων χρθςτϊν. Το ςενάριο χριςθσ παρουςιάηεται αναλυτικά ςτο Ραράρτθμα Α και 

ακολουκικθκε από 12 διαφορετικοφσ χριςτεσ, που ανικουν ςε ομάδεσ με διαφορετικά 

χαρακτθριςτικά, προκειμζνου να εξαχκοφν όςο το δυνατόν πιο αξιόπιςτα αποτελζςματα. Τα 

χαρακτθριςτικά του κάκε χριςτθ φαίνονται αναλυτικά ςτον Ρίνακασ 2: Χαρακτθριςτικά χρθςτϊν 

αξιολόγθςθσ.  

θμειϊνεται ότι προκειμζνου να αξιολογθκεί θ προςβαςιμότθτα των υπθρεςιϊν, ηθτικθκε από 

οριςμζνουσ από τουσ τελικοφσ χριςτεσ με εμπειρία ςτθ χριςθ ςυςκευϊν υποςτθρικτικισ τεχνολογίασ 

να χρθςιμοποιιςουν αναγνϊςτθ οκόνθσ και δυαδικοφσ  διακόπτεσ προκειμζνου να ακολουκιςουν εκ 

νζου το ςενάριο χριςθσ. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ οι χριςτεσ είχαν το αντίςτοιχο για τθν κατθγορία 

αναπθρίασ προφίλ χριςτθ. Οι χριςτεσ αυτοί για τθν αποτφπωςθ των αποτελεςμάτων τθσ αξιολόγθςθσ, 

καταγράφονται εικονικά ωσ «χριςτεσ με αναπθρία» και παρουςιάηονται να ζχουν δφο τφπουσ 

αναπθρίασ (με τθν ζνδειξθ Οπτικι ι Κινθτικι) ςτον παρακάτω Ρίνακασ 2: Χαρακτθριςτικά χρθςτϊν 

αξιολόγθςθσ, που αντιςτοιχεί ςτθ χριςθ αναγνϊςτθ οκόνθσ ι δυαδικϊν διακοπτϊν. 

                                                           
42

 http://validator.w3.org/ 

43
 http://jigsaw.w3.org/css-validator/ 

44
 http://www.tawdis.net/ingles.html 

http://validator.w3.org/
http://jigsaw.w3.org/css-validator/
http://www.tawdis.net/ingles.html
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Χριςτθσ Ηλικία Επίπεδο Αναπθρία Φφλο Εκπαίδευςθ Χριςθ 
υπολογιςτι 

Χριςτθσ 1 20-29 Ζμπειροσ Οπτικι Θ Μεταπτυχιακό Ρολφ καλι 

Χριςτθσ 2 30-39 Αρχάριοσ Οπτικι Α Ανϊτατθ Λίγθ 

Χριςτθσ 3 20-29 Αρχάριοσ Οπτικι Α Ανϊτατθ Καλι 

Χριςτθσ 4 30-39 Ζμπειροσ Πχι Α Ανϊτατθ Ρολφ καλι 

Χριςτθσ 5 30-39 Ζμπειροσ Πχι Θ Δευτεροβάκμια Ρολφ καλι 

Χριςτθσ 6 20-29 Αρχάριοσ Οπτικι Θ Μεταπτυχιακό Αρκετά καλι 

Χριςτθσ 7 30-39 Ζμπειροσ Πχι Α Μεταπτυχιακό Καλι 

Χριςτθσ 8 50-59 Αρχάριοσ Οπτικι Θ Ανϊτατθ Λίγθ 

Χριςτθσ 9 40-49 Ζμπειροσ Πχι Θ Ανϊτατθ Καλι 

Χριςτθσ 10 30-39 Αρχάριοσ Πχι Α Μεταπτυχιακό Ρολφ καλι 

Χριςτθσ 11 20-29 Ζμπειροσ Κινθτικι Α Ανϊτατθ Ρολφ καλι 

Χριςτθσ 12 30-39 Αρχάριοσ Κινθτικι Θ Δευτεροβάκμια Καλι 

Πίνακασ 2: Χαρακτθριςτικά χρθςτϊν αξιολόγθςθσ 

Ρροκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ εγκυρότθτα και θ αξιοπιςτία τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ, 

προτιμικθκε θ επιλογι δείγματοσ από χριςτεσ με διαφορετικά χαρακτθριςτικά. Συγκεκριμζνα, τα 

κριτιρια διαφοροποίθςθσ μεταξφ των χρθςτϊν ιταν θ θλικία (Εικόνα 5-1: Ηλικία ), θ εμπειρία (Εικόνα 

5-2: Εμπειρία ), θ αναπθρία (Εικόνα 5-3: ), το φφλο (Εικόνα 5-4: Φφλο ), θ εκπαίδευςθ (Εικόνα 5-5: 

Εκπαίδευςθ ) και θ χριςθ υπολογιςτϊν (Εικόνα 5-6: Χριςθ υπολογιςτϊν ). 

 

Εικόνα 5-1: Ηλικία ςυμμετεχόντων ςτθν αξιολόγθςθ τελικϊν χρθςτϊν 
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Εικόνα 5-2: Εμπειρία ςυμμετεχόντων ςτθν αξιολόγθςθ τελικϊν χρθςτϊν 

 

Εικόνα 5-3: Εικονικό είδοσ αναπθρίασ ςυμμετεχόντων ςτθν αξιολόγθςθ τελικϊν χρθςτϊν 
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Εικόνα 5-4: Φφλο ςυμμετεχόντων ςτθν αξιολόγθςθ τελικϊν χρθςτϊν 

 

Εικόνα 5-5: Εκπαίδευςθ ςυμμετεχόντων ςτθν αξιολόγθςθ τελικϊν χρθςτϊν 
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Εικόνα 5-6: Χριςθ υπολογιςτϊν ςυμμετεχόντων ςτθν αξιολόγθςθ τελικϊν χρθςτϊν 

Κατά τθν εκτζλεςθ του ςεναρίου, ηθτικθκε από τουσ χριςτεσ να επιλζξουν τισ λειτουργίεσ που 
επικυμοφν να προςκζςουν ςτθ προςωπικι τουσ ςελίδα και  να τισ επεξεργαςτοφν. Στο πλαίςιο τθσ 
αξιολόγθςθσ πραγματοποιικθκε  καταγραφι των παρακάτω παραμζτρων: 

 Χρόνοσ εκτζλεςθσ των επιμζρουσ εργαςιϊν του ςεναρίου και ςυνολικόσ χρόνοσ εκτζλεςθσ. 

 Ρλικοσ λακϊν των χρθςτϊν. 

5.3 Αποτελέςματα 
τάδιο 1: όλο το παραγόμενο περιεχόμενο ςυμμορφϊνεται με τισ οδθγίεσ προςβαςιμότθτασ WCAG 

2.0, βάςει των τα αποτελεςμάτων του εργαλείου αξιολόγθςθσ t.a.w. για όλεσ τισ παραγόμενεσ 

ιςτοςελίδεσ των υπθρεςιϊν του myWebAccess. Στθν Εικόνα 5-7: Αποτζλεςμα αξιολόγθςθσ του 

ςυςτιματοσ myWebAccess με βάςθ τθσ οδθγίεσ προςβαςιμότθτασ WCAG 2.0. απεικονίηεται το 

αποτζλεςμα για τθν αρχικι ςελίδα του εκάςτοτε τελικοφ χριςτθ  και αναγράφεται ο αρικμόσ των 

αποτυχιϊν, των επιςθμάνςεων (που απαιτοφν τθν περεταίρω ανάλυςθ από ειδικοφσ) και των ςθμείων 

που δεν μποροφν να ελεγχκοφν από το εργαλείο. Βάςει αυτϊν δεν παρατθρείται αποτυχία, ενϊ 

υπάρχουν επιςθμάνςεισ (30) που απαιτοφν επανζλεγχο από ειδικοφσ.   
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Εικόνα 5-7: Αποτζλεςμα αξιολόγθςθσ του ςυςτιματοσ myWebAccess με βάςθ τθσ οδθγίεσ προςβαςιμότθτασ WCAG 2.0. 

Οι επιςθμάνςεισ αυτζσ αφοροφςαν: 

 Κάποιεσ από τισ εικόνεσ ίςωσ να χρειάηονται μεγαλφτερθ περιγραφι (long description). 

 Ο τίτλοσ τθσ ςελίδασ να είναι περιγραφικόσ. 

 Οι κεφαλίδεσ ςε κάκε ςελίδα και τα labels ςτισ φόρμεσ να είναι καλά δομθμζνεσ και αρκετά 

περιγραφικζσ. 

 Ζλεγχοσ του ςυνδυαςμοφ τθσ επιλογισ των χρωμάτων και το βακμό αντίκεςθσ που υπάρχει 

ςτον ιςτόχωρο. 

 Εναλλακτικζσ επιλογζσ πλοιγθςθσ ςτον ιςτόχωρο. 

 Ζλεγχοσ τθσ ςωςτισ ςειράσ κατά τθν πλοιγθςθ όπωσ και τθσ εναλλαγισ του φόντου κατά τθν 

ςυγκζντρωςθ του ςε κάποιο ςτοιχείο. 

 

Πλεσ οι παραπάνω επιςθμάνςεισ ελζγχκθκαν και διαπιςτϊκθκε ότι τθροφνται. 

Πςον αφορά τον ζλεγχο εγκυρότθτασ τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ μεταγλϊςςασ (XHTML), οι παραγόμενεσ  

ιςτοςελίδεσ καταςκευάηονται ςφμφωνα με τα πρότυπα ΧHTML και CSS του W3C. Στθν Εικόνα 5-8: 

Αποτζλεςμα  απεικονίηονται τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ από τθν αρχικι ςελίδα του 

ςυςτιματοσ. 
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Εικόνα 5-8: Αποτζλεςμα ελζγχου ζγκυρθσ χριςθσ τθσ XHTML ςτθν αρχικι ςελίδα του myWebAccess 

τάδιο 2: από τα παρακάτω διαγράμματα παρατθροφμε ότι ο μζγιςτοσ χρόνοσ είναι 22 λεπτά, αυτό 

ςθμαίνει ότι όλοι οι χριςτεσ ολοκλιρωςαν μζςα ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα τισ ηθτοφμενεσ εργαςίεσ 

του ςεναρίου. Κατά τθν εκτζλεςθ των ςεναρίων, παρατθρικθκε μεγάλθ διαφορά ςτουσ χρόνουσ των 

χρθςτϊν όταν εκείνοι χρθςιμοποίθςαν δυαδικοφσ διακόπτεσ ςε ςχζςθ με τουσ χρόνουσ ςτισ άλλεσ 

περιπτϊςεισ και για το λόγο αυτό τα ςυγκεκριμζνα αποτελζςματα παρουςιάηονται ξεχωριςτά. Στισ 

παρακάτω εικόνεσ (Εικόνα 5-9: Χρόνοι (min) ολοκλιρωςθσ τθσ εργαςίασ 1, Εικόνα 5-10: Χρόνοι (min) 

ολοκλιρωςθσ τθσ εργαςίασ 2, Εικόνα 5-11: Χρόνοι (min) ολοκλιρωςθσ για τθν εργαςία 3) 

παρουςιάηονται διαγραμματικά οι χρόνοι (ςε λεπτά) που χρειάςτθκε κάκε χριςτθσ για τισ εργαςίεσ του 

ςεναρίου. 

 

Εικόνα 5-9: Χρόνοι (min) ολοκλιρωςθσ τθσ εργαςίασ 1 
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Εικόνα 5-10: Χρόνοι (min) ολοκλιρωςθσ τθσ εργαςίασ 2 

 

Εικόνα 5-11: Χρόνοι (min) ολοκλιρωςθσ για τθν εργαςία 3 

Διαπιςτϊνεται ότι οι  χριςτεσ που χρθςιμοποίθςαν αναγνϊςτθ οκόνθσ υςτεροφςαν ςε ςχζςθ με τουσ 

υπολοίπουσ, πραγματοποιϊντασ τισ εργαςίεσ ςε διπλάςιο ι και τετραπλάςιο χρόνο. Αυτι θ διαφορά 

ςτθν απόδοςθ είναι αναμενόμενθ, κακϊσ ςε αυτι τθν περίπτωςθ ο χριςτθσ είναι υποχρεωμζνοσ να 

ακοφει ςθμαντικό μζροσ του περιεχομζνου προτοφ κατανοιςει ςε ποιο ςθμείο βρίςκεται, ενϊ θ 

ςυμπλιρωςθ ςτοιχείων ςε φόρμεσ απαιτεί ιδιαίτερθ διαδικαςία (form mode) ςτον αναγνϊςτθ. 

Ωςτόςο, ςτο ςφνολο τουσ, όλοι ολοκλιρωςαν τισ εργαςίεσ, μζςα ςε λογικά χρονικά πλαίςια. 

Μια άλλθ μζτρθςθ που ζγινε κατά τθ διάρκεια τθσ αξιολόγθςθσ ιταν το πλικοσ των λακϊν του κάκε 

χριςτθ. Στθν Εικόνα 5-12: Ρλικοσ λακϊν των χρθςτϊν κατά τθν αξιολόγθςθ, απεικονίηονται αναλυτικά 

τα λάκθ που παρουςίαςαν οι χριςτεσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ. 
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Εικόνα 5-12: Πλικοσ λακϊν των χρθςτϊν κατά τθν αξιολόγθςθ 

Ππωσ είναι αναμενόμενο, υψθλόσ αρικμόσ λακϊν παρουςιάηεται ςτθν κατθγορία χρθςτϊν που 

χρθςιμοποιοφν αναγνϊςτθ οκόνθσ. 

Ειδικά ςτθν περίπτωςθ εκτζλεςθσ των ςεναρίων από χριςτεσ που χρθςιμοποίθςαν δυαδικοφσ 

διακόπτεσ, ςτθν προςπάκεια να προςομοιωκεί θ ςυμπεριφορά ενόσ χριςτθ με αναπθρία ςτα άνω 

άκρα, παρατθρικθκε μεγάλθ διαφορά ςτα αποτελζςματα των χρόνων εκτζλεςθσ των ςεναρίων ςε 

ςχζςθ με τουσ υπόλοιπουσ χριςτεσ από το δείγμα τθσ αξιολόγθςθσ.  

Οι χρόνοι που πραγματοποιικθκαν από τουσ δφο χριςτεσ με προθγοφμενθ εμπειρία ςτθ χριςθ αυτϊν 

των ςυςκευϊν παρουςιάηεται ςτθν Εικόνα 5-13: . Σε αυτι τθν περίπτωςθ χριςθσ, είχε προθγουμζνωσ 

ενεργοποιθκεί το προφίλ εκείνο που παρουςιάηει ζνα επιπρόςκετο μενοφ με υπερςυνδζςμουσ ταχείασ 

πρόςβαςθσ. 
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Εικόνα 5-13: Χρόνοι (min) ολοκλιρωςθσ για τισ τρεισ εργαςίεσ 

Στθν Εικόνα 5-13:  απεικονίηονται, για κάκε εργαςία του ςεναρίου χριςθσ, τα αποτελζςματα από τουσ 

χρόνουσ για τθν εκτζλεςθ τουσ. Τα αποτελζςματα μεταξφ των χρθςτϊν (Χριςτθσ 11, Χριςτθσ 12) δεν 

ζχουν μεγάλθ διαφορά μεταξφ τουσ, ςφμφωνα όμωσ με τισ εικόνεσ Εικόνα 5-9: Χρόνοι (min) 

ολοκλιρωςθσ τθσ εργαςίασ 1, Εικόνα 5-10: Χρόνοι (min) ολοκλιρωςθσ τθσ εργαςίασ 2, Εικόνα 5-11: 

Χρόνοι (min) ολοκλιρωςθσ για τθν εργαςία 3 θ διαφορά είναι ςχεδόν τετραπλάςια ςε ςχζςθ με τουσ 

υπόλοιπουσ χριςτεσ για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. Αυτι θ διαφορά ςτο χρόνο που παρατθρείται 

ειδικά ςτισ περιπτϊςεισ των εργαςιϊν 2 και 3 οφείλεται και ςτο γεγονόσ ότι οι χριςτεσ καλοφνται να 

ςυμπλθρϊςουν τα ςτοιχεία ςε μία φόρμα ςτοιχείων χρθςιμοποιϊντασ το διακζςιμο εικονικό 

πλθκτρολόγιο (με ςειριακι επιλογι χαρακτιρων). 

Συνοψίηοντασ όλα τα παραπάνω, προκφπτει ότι και οι χριςτεσ που χρθςιμοποιοφν υποςτθρικτικι 

τεχνολογία μποροφν ςε ικανοποιθτικό βακμό να διαλειτουργιςουν με τισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ. 

Βεβαίωσ προκειμζνου να εξαχκεί μία αντικειμενικότερθ εικόνα ςχετικά με τισ δυςκολίεσ που τυχόν 

αντιμετωπίηουν χριςτεσ με πραγματικά προβλιματα αναπθρίασ, κα πρζπει να διενεργθκοφν δοκιμζσ 

χριςθσ με τισ ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ χρθςτϊν. 
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6 Συμπεράςματα 

6.1 Ανακεφαλαίωςη 
Η πλειοψθφία των εφαρμογϊν του Ραγκόςμιου Ιςτοφ ακολουκοφν μια ςυγκεκριμζνθ δομι κατά τθν 

καταςκευι τουσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, ςφμφωνα με τθν τακτικι που ακολουκείται τα τελευταία χρόνια, 

ςε ζνα ιςτοχϊρο τοποκετοφνται 4 βαςικζσ περιοχζσ: 

 Ρεριοχι κεφαλίδασ - τοποκετείτε το λογότυπο και διάφοροι ςφνδεςμοι. 

 Ρεριοχι πλοιγθςθσ - τοποκετείτε το μενοφ πλοιγθςθσ. 

 Ρεριοχι βαςικοφ περιεχομζνου - τοποκετείτε το βαςικό περιεχόμενο του ιςτοχϊρου. 

 Ρεριοχι υποςζλιδου – τοποκετείτε το copyright κακϊσ και διάφοροι ςφνδεςμοι. 

Πλεσ οι παραπάνω περιοχζσ, εκτόσ τθ περιοχι βαςικοφ περιεχομζνου, ζχουν τθν ίδια μορφι 

ανεξάρτθτα τισ ςελίδεσ που διακζτει ο ιςτοχϊροσ, ενϊ γίνεται κατανοθτό ότι θ καταςκευι τουσ 

ςφμφωνα με το de facto πρότυπο των οδθγιϊν για τθν προςβαςιμότθτα ςτο περιεχόμενο Ιςτοφ 2.0 

(WCAG 2.0.) μετατρζπεται ςε ρουτίνα. Επομζνωσ, το πρόβλθμα που προκφπτει είναι θ καταςκευι του 

βαςικοφ περιεχομζνου ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ προςβαςιμότθτασ. 

Οι διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ (Web services) είναι μια αναπτυςςόμενθ τεχνολογία που επικεντρϊνει όλο 

και περιςςότερο τθν προςοχι τθσ βιομθχανίασ και τθσ πλθροφορικισ. Η αξιοποίθςθ τουσ ωσ δομικό 

ςτοιχείο ςε μια διαδικτυακι εφαρμογι αρχίηει να αποκτά ολοζνα και περιςςότερουσ υποςτθρικτζσ 

εφόςον τα οφζλθ τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ και τθσ διαλειτουργικότθτασ γίνονται περιςςότερο 

εμφανι. Η αξιοποίθςι τουσ διευκολφνει τθν ταχφτερθ καταςκευι, ενϊ θ διαλειτουργικότθτα των 

εφαρμογϊν ανεξαρτιτωσ πλατφόρμασ και ςυςκευισ χριςθσ αποτελεί ςθμαντικό πρόβλθμα, το οποίο θ 

ςυγκεκριμζνθ μεκοδολογικι προςζγγιςθ μπορεί να βοθκιςει. 

Με δεδομζνο ότι οι προδιαγραφζσ καταςκευισ διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν, τόςο ςτθν αποτφπωςι τουσ 

ςε μία οκόνθ ενόσ υπολογιςτι όςο και ςτο ςκζλοσ τθσ δομικισ τουσ καταςκευισ, φαίνεται να μθν 

λαμβάνουν υπόψθ τισ ιδιαιτερότθτεσ των χρθςτϊν με αναπθρία. Ωσ εκ τοφτου, το μεγαλφτερο, πλθν 

ελαχίςτων ίςωσ εξαιρζςεων, ποςοςτό των προςφερομζνων διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν που μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν από τρίτεσ εφαρμογζσ, δεν καταςκευάηονται με γνϊμονα τθν αξιοποίθςι τουσ και 

από τθν ςυγκεκριμζνθ κατθγορία χρθςτϊν, με αποτζλεςμα τθν μθ ςυμμόρφωςι τουσ με τισ 

προδιαγραφζσ θλεκτρονικισ προςβαςιμότθτασ. 

Στόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ αποτζλεςε θ επεξεργαςία μιασ τεχνικισ λφςθσ που επιτρζπει τον 

θμιαυτοματοποιθμζνο εμπλουτιςμό τθσ προςφερόμενθσ τυποποίθςθσ των διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν 

με τθν επιπρόςκετθ απαραίτθτθ πλθροφορία, ϊςτε βάςθ τθσ παρεχόμενθσ ςε αυτι μεταπλθροφορίασ 

για τον τρόπο αλλθλεπίδραςθσ με τον τελικό χριςτθ, να μπορεί να παραχκεί μία μορφι εφχρθςτθ και 

προςβάςιμθ ςε μία ευρφτερθ γκάμα τελικϊν χρθςτϊν. Επακόλουκα, οι εμπλουτιςμζνεσ με τα 

ςυγκεκριμζνα μετα-χαρακτθριςτικά υπθρεςίεσ μποροφν να γίνουν διακζςιμεσ με τθ χριςθ 

διαφορετικϊν μορφοτφπων, ειδικά ςχεδιαςμζνων για τθν υποβοικθςθ των λφςεων υποςτθρικτικισ 

τεχνολογίασ, αλλά και διαφορετικϊν ςυςκευϊν χριςθσ. 
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Στο πλαίςιο αυτό, εκμεταλλευόμενοι τθν κατανεμθμζνθ τεχνολογία των διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν ωσ 

δομικό ςτοιχείο, ςχεδιάςτθκε και υλοποιικθκε θ πλατφόρμα myWebAccess, με τθ χριςθ τθσ οποίασ 

επιτυγχάνεται: 

 Η επιλογι ελευκζρωσ διακζςιμων διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν όπου ο τρόποσ περιγραφισ 

δεδομζνων των διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν ακολουκεί τθν προδιαγραφι τθσ WSDL και RSS 

 Η ανάλυςθ και επιδιόρκωςθ των υπθρεςιϊν αυτϊν προκειμζνου αυτζσ να αποκτιςουν τα 

απαραίτθτα μετα-χαρακτθριςτικά. Η διάκεςθ ςε εξατομικευμζνθ προςβάςιμθ μορφι των 

υπθρεςιϊν προσ τελικοφσ χριςτεσ που υποςτθρίηει διαφορετικά προφίλ χριςθσ και ςυςκευζσ. 

6.2 Μελλοντικέσ επεκτάςεισ 
Η πλατφόρμα για τθν επιδιόρκωςθ και τθσ επαφξθςθ τθσ προςβαςιμότθτασ διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν 

ςε μορφι κατάλλθλθ για χριςθ από άτομα με αναπθρία προςφζρει κάποιεσ νζεσ δυνατότθτεσ ςτο 

κζμα τθσ επαναχρθςιμοποιιςθσ διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν, ϊςτε αυτζσ να μποροφν να αξιοποιθκοφν 

περαιτζρω και να μποροφν να διαλειτουργιςουν με λφςεισ υποςτθρικτικισ τεχνολογίασ. Με δεδομζνο 

ότι απαιτείται εκτεταμζνθ αξιολόγθςθ από τελικοφσ χριςτεσ ΑμεΑ αλλά και άλλεσ κατθγορίεσ που δεν 

λαμβάνονται υπόψθ κατά το ςχεδιαςμό εμπορικϊν εφαρμογϊν για τον Ιςτό, όπωσ οι θλικιωμζνοι, οι 

ακόλουκεσ επεκτάςεισ κα μποροφςαν να ενςωματωκοφν μελλοντικά ςτο υπάρχον ςφςτθμα: 

 Η υποςτιριξθ εξαγωγισ ςε προτυποποιθμζνθ μορφι ΧHTML μιασ διαδικτυακισ υπθρεςίασ 

όπου κα αντλεί τα δεδομζνα από το ιδθ υπάρχον WSDL και από το αρχείο XML που 

δθμιουργείται από το ςφςτθμα myWebAccess. 

 Η περαιτζρω εκμετάλλευςθ του Σθμαςιολογικοφ Ιςτοφ (Semantic Web45) και των 

Σθμαςιολογικϊν Διαδικτυακϊν Υπθρεςιϊν (Semantic Web Services), (McIlraith, Son, & Zeng, 

2001), (Martin, και ςυν., 2004) για μια πιο ολοκλθρωμζνθ λφςθ που ςθμαίνει τθ μετάβαςθ από 

το WSDL πρότυπο ςε κάποιο πρότυπο με ςθμαςιολογικι πλθροφορία. 

 Η δυνατότθτα δθμιουργίασ προτφπων για τθν αξιοποίθςθ διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν τφπου 

REST46. 

 Η δθμιουργία ςχεδιαςτικϊν προτφπων για περιςςότερα περιβάλλοντα χριςθσ, καλφπτοντασ 

ειδικζσ περιπτϊςεισ αναπθρίασ, αλλά και μοντζρνεσ ςυςκευζσ (π.χ., ψθφιακι τθλεόραςθ). 

 Η δθμιουργία μιασ διαδικτυακισ υπθρεςίασ θ οποία κατά τθν κλιςθ τθσ από ζνα ιςτοχϊρο, 

αφοφ αυτόσ πλθροί κάποιεσ προδιαγραφζσ όςον αφορά τθ δομι του, κα προςκζτει τθν 

πλοιγθςθ για τουσ χριςτεσ με κινθτικά προβλιματα (Accessible Sliding Navigation). 

 Η μοντελοποίθςθ του προφίλ κάκε χριςτθ βάςει οντολογιϊν και θ δθμιουργία μιασ 

ςθμαςιολογικισ διαδικτυακισ υπθρεςίασ, θ οποία κα δζχεται ωσ είςοδο τθν οντολογία με το 

προφίλ του χριςτθ και όταν καλείται κα μετατρζπει τα δομικά ςτοιχεία ενόσ ιςτοχϊρου 

λαμβάνοντασ τθν οντολογία. 

 Η υλοποίθςθ ςυςτιματοσ αναηιτθςθσ διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν ςτο ςφςτθμα myWebAccess 

για τθν αυτοματοποιθμζνθ ειςαγωγι υπθρεςιϊν ςε μία βιβλιοκικθ υπθρεςιϊν. 

                                                           
45

 W3C Semantic Web Activity: http://www.w3.org/2001/sw 

46
 http://en.wikipedia.org/wiki/Representational_state_transfer 

http://www.w3.org/2001/sw/
http://en.wikipedia.org/wiki/Representational_state_transfer
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 H δυνατότθτα προςκικθσ διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν από τουσ απλοφσ χριςτεσ που ακολουκοφν 

τα ςυγκεκριμζνα πρότυπα. 
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Παράρτημα Α 

Σενάριο χρήςησ 
Ο ςτόχοσ του παρακάτω ςεναρίου χριςθσ είναι θ εξοικείωςθ ςασ με τθν επιλογι, τθν επεξεργαςία και 

τθν εκτζλεςθ των διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν, κακϊσ και θ εξαγωγι αποτελεςμάτων κατά τθν 

αξιολόγθςθ τουσ. Υποκζτοντασ ότι ζχετε ιδθ εγγραφεί και ςυνδεκεί ςτο ςφςτθμα, κα ςασ ηθτθκεί να 

επεξεργαςτείτε το προφίλ ςασ, κατόπιν κα επιλζξτε και κα επεξεργαςτείτε τισ λειτουργίεσ από τισ 

διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ που επικυμείτε και ςτο τζλοσ κα πρζπει να τισ εκτελζςετε με ςκοπό να δείτε 

τα αποτελζςματα αυτϊν. 

Εργαςία 1: Επεξεργαςία του προφίλ ςασ 
Στόχοσ τθσ εργαςίασ αυτισ είναι θ ειςαγωγι των χαρακτθριςτικϊν ςασ για τθν μοντελοποίθςθ του 

προφίλ ςτο ςφςτθμα μασ. 

1. Από το οριηόντιο μενοφ επιλζξτε το «Profile». Με αυτι τθν επιλογι μπορείτε να επεξεργαςτείτε 

το προφίλ ςασ. 

2. Από το αριςτερό μενοφ επιλζξτε το «User Information». 

a. Δείτε τα ςτοιχεία ςασ ςε κατθγορίεσ  

b. Επιςτροφι ςτθν επιλογι «Profile» 

3. Από το αριςτερό μενοφ επιλζξτε το «Basic and Contact Info». 

a. Για κάκε κατθγορία δϊςτε μια επιλογι ϊςτε να διαμορφϊςετε το προφίλ ςασ. 

b. Αποκθκεφςτε 

c. Επιςτροφι ςτθν επιλογι «Profile» 

4. Από το αριςτερό μενοφ επιλζξτε το «Accessibility Preferences». 

a. Επιλζξτε τθν κατθγορία ςτθν οποία ανικετε 

b. Αποκθκεφςτε 

c. Επιςτροφι ςτθν επιλογι «Profile» 

5. Επιλζξτε από το οριηόντιο μενοφ «Home» και πλοθγθκείτε ςτθν αρχικι ςελίδα 

Συγχαρθτιρια, μόλισ διαμορφϊςατε το προφίλ ςασ. 
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Εργαςία 2: Επιλογή λειτουργιών 
Στόχοσ τθσ εργαςίασ αυτισ είναι θ επιλογι και ςτθ ςυνζχεια θ επεξεργαςία των διακζςιμων 

λειτουργιϊν ζτςι ϊςτε να διαμορφωκεί θ αρχικι ςελίδα ςασ με τισ επικυμθτζσ λειτουργίεσ. 

1. Από το οριηόντιο μενοφ επιλζξτε το «My Operations». Με αυτι τθν επιλογι μπορείτε να 

επεξεργαςτείτε τισ λειτουργίεσ ςασ. 

2. Από το αριςτερό μενοφ επιλζξτε το «Available». Με τθν επιλογι αυτι μπορείτε να προςκζςετε 

μια ι περιςςότερεσ από τισ λειτουργίεσ που είναι διακζςιμεσ από το διαχειριςτι του 

ςυςτιματοσ. 

a. Από τθν υπάρχουςα λίςτα επιλζξτε μια ι περιςςότερεσ από τισ λειτουργίεσ που κζλετε 

να προςκζςετε ςτο λογαριαςμό ςασ. (Στισ επιλογζσ ςασ να ςυμπεριλάβετε και τισ 

λειτουργίεσ με ονόματα «Bar Code Generator» και «Get Weather») 

b. Αποκθκεφςτε 

c. Επιςτροφι ςτθν επιλογι «My Operations» 

3. Από το αριςτερό μενοφ επιλζξτε το «Customize». Μζςω αυτισ τθσ επιλογισ μπορείτε να 

επεξεργαςτείτε τισ λειτουργίεσ που επιλζξατε ςτο προθγοφμενο βιμα. Ριο ςυγκεκριμζνα κα 

ορίςετε τθν πόλθ που επικυμείτε να βλζπετε τθ μετεωρολογικι πρόγνωςθ και θ λειτουργία 

αυτι κα εκτελείται αυτόματα κατά τθν είςοδο ςασ ςτθν αρχικι ςελίδα. 

a. Αν θ επιλογι «Category» των λειτουργιϊν ζχει τθν ζνδειξθ «With Parameters» ςθμαίνει 

ότι ζχουμε τθν δυνατότθτα να τισ επεξεργαςτοφμε 

b. Επιλζξτε τθ λειτουργία «Get Weather» να τθν επεξεργαςτείτε 

c. Συμπλθρϊςτε τθ φόρμα. Δϊςτε ζνα από τα παρακάτω ονόματα: Athens, Heraklion, 

Salonika κτλ 

d. Αποκθκεφςτε 

e. Επιςτροφι ςτθν επιλογι «My Operations» 

4. Από το αριςτερό μενοφ επιλζξτε το «Selected». Με αυτι τθν επιλογι μπορείτε να εμφανίςετε 

ςτθν αρχικι ςασ ςελίδα τισ λειτουργίεσ που επικυμείτε. 

a. Από τθ διακζςιμθ λίςτα με τισ λειτουργίεσ που επιλζξατε ςτο βιμα 2, επιλζξτε μια ι 

περιςςότερεσ από αυτζσ που κζλετε να εμφανίηονται ςτθν αρχικι ςελίδα 

ςυμπεριλαμβανομζνων και των «Bar Code Generator», «Get Weather») 

b. Ορίςτε τθν ςειρά με τθν οποία κζλετε να εμφανίηονται ςτθν αρχικι ςελίδα 

c. Αποκθκεφςτε 

d. Επιςτροφι ςτθν επιλογι «My Operations» 

5. Επιλζξτε από το οριηόντιο μενοφ «Home» και πλοθγθκείτε ςτθν αρχικι ςελίδα. 

Συγχαρθτιρια, μόλισ επιλζξατε τισ λειτουργίεσ ςασ. 
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Εργαςία 3: Εκτέλεςη λειτουργιών 
Σκοπόσ αυτισ τθσ εργαςίασ είναι να μπορείτε να εκτελείτε τισ λειτουργίεσ που ζχετε επιλζξει ςτθν 

εργαςία 2 και να αντιλαμβάνεςτε με ευκολία τα αποτελζςματα αυτϊν. 

1. Από τι λίςτα με τισ διακζςιμεσ λειτουργίεσ επιλζξτε μια κάνοντασ κλικ ςτθν υπερςφνδεςθ με το 

όνομα τθσ αντίςτοιχθσ λειτουργίασ. 

a. Επιλζξτε τθ λειτουργία «Bar Code Generator» 

b. Συμπλθρϊςτε τθ φόρμα 

c. Επιλζξτε «Submit» 

d. Δείτε το παραγόμενο αποτζλεςμα τθσ λειτουργίασ 

2. Επιςτροφι ςτθν επιλογι «Home» 

Συγχαρθτιρια, μόλισ εκτελζςατε μια λειτουργία. 
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