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“There are 10 types of people in the world. Those who 

understand binary and those who don’t!” 

Unknown geek 

 

 

 

  



 

 

7 
Καταςκευό βιβλιοθόκησ ςχεδιαςτικών προτύπων για την υποςτόριξη 
δημιουργύασ προςβϊςιμου διαδικτυακού περιεχομϋνου 

Περύληψη 

 

  



 

 

8 
Καταςκευό βιβλιοθόκησ ςχεδιαςτικών προτύπων για την υποςτόριξη 
δημιουργύασ προςβϊςιμου διαδικτυακού περιεχομϋνου 

Περύληψη 

Περύληψη 
Η χρόςη του Παγκοςμύου Ιςτού ωσ μϋςο διϊχυςησ τησ πληροφορύασ και παροχόσ 

υπηρεςιών απευθύνεται πλϋον ςτο ευρύ κοινό. Κατϊ ςυνϋπεια, η ανϊγκη 

καταςκευόσ προςβϊςιμου για όλουσ περιεχομϋνου αποκτϊ ζωτικό ςημαςύα, 

καθώσ η πρόςβαςη ςτην πληροφορύα από όλουσ τουσ πολύτεσ καθύςταται 

επιτακτικό. Με δεδομϋνο ότι η ποιότητα τησ πρόςβαςησ ςτην πληροφορύα ενόσ 

ιςτοχώρου επηρεϊζεται ςημαντικϊ από τα πρώτα κιόλασ βόματα τησ ςχεδύαςησ, 

εύναι κρύςιμο να γύνουν διαθϋςιμεσ τεχνικϋσ και υπηρεςύεσ οι οπούεσ 

υποςτηρύζουν τη ςχεδύαςη προςβαςύμων ιςτοχώρων χωρύσ να απαιτούν 

εξειδικευμϋνεσ γνώςεισ προςβαςιμότητασ από τον ςχεδιαςτό.  

Σα πρώτα βόματα ςτη ςχεδύαςη ενόσ δικτυακού τόπου, πϋρα από τισ όποιεσ 

γραφιςτικϋσ αποτυπώςεισ που αποδύδουν ϋνα ςυγκεκριμϋνο ύφοσ ςτο 

παρουςιαζόμενο περιεχόμενο, θα πρϋπει να λαμβϊνουν ςοβαρϊ υπόψη τισ 

απαιτόςεισ των τελικών αποδεκτών των πληροφοριών και των υπηρεςιών που 

παρϋχονται μϋςω αυτού. Λαμβϊνοντασ υπόψη την πολυπλοκότητα των 

ςυνθηκών χρόςησ από Άτομα με Αναπηρύα (ΑμεΑ) ό από ηλικιωμϋνουσ, και των 

λύςεων υποςτηρικτικόσ τεχνολογύασ που επιφϋρουν νϋεσ προςαρμογϋσ, 

καθύςταται αναγκαύα η καταςκευό ςχεδιαςτικών προτύπων που να 

ανταποκρύνονται αφενόσ ςτισ ιδιαύτερεσ απαιτόςεισ διαφορετικών ομϊδων 

χρηςτών, μεταξύ των οπούων και των χρηςτών ΑμεΑ, και αφετϋρου ςτην 

ποικιλομορφύα του τρόπου πρόςβαςησ (π.χ., ςυνδυαςμόσ ςυςκευών-

φυλλομετρητών).  

Εύναι γενικώσ παραδεκτό ότι η προςβαςιμότητα θα πρϋπει να λαμβϊνεται 

υπόψη το νωρύτερο δυνατό, κατϊ τα τη διϊρκεια τησ ςχεδύαςησ ενόσ προώόντοσ. 

Όμωσ, με δεδομϋνο ότι οι ςύγχρονεσ τεχνικϋσ καταςκευόσ ςχεδιαςτικών 

προτύπων για το διαδύκτυο δεν λαμβϊνουν εκ των προτϋρων υπόψη τα θϋματα 

ηλεκτρονικόσ προςβαςιμότητασ, ςτόχοσ τησ εργαςύασ αποτϋλεςε ο ςχεδιαςμόσ 

και η υλοπούηςη καινοτόμου διαδικτυακόσ υπηρεςύασ καταςκευόσ 

ςχεδιαςτικών προτύπων με τη χρόςη τησ οπούασ: 

1. Παρϋχεται η δυνατότητα καταςκευόσ ςχεδιαςτικών προτύπων ανϊ 

κατηγορύα ςυςκευόσ (π.χ., Desktop PC, iPhone™, PDA). 
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2. Παρϋχεται η δυνατότητα καταςκευόσ και απόδοςησ ιδιοτότων 

μορφοπούηςησ ςε περιοχϋσ, με τελικό ςτόχο την καταςκευό ϋγκυρου 

κώδικα μεταγλώςςασ (markup) και φύλλων διαμόρφωςησ (CSS) χωρύσ 

να απαιτεύται η όποια τεχνικό εμπειρύα από πλευρϊσ χρόςτη ςτην 

καταςκευό κώδικα μεταγλώςςασ (markup). 

3. Καθοδηγεύται ο χρόςτησ ώςτε το τελικό αποτϋλεςμα, αναφορικϊ με τη 

χρόςη χρωματικών αποχρώςεων να επιτυγχϊνει υψηλό βαθμό 

ευχρηςτύασ και ςε ςχϋςη με το παραγόμενο markup να ςυμμορφώνεται 

πλόρωσ με τισ Οδηγύεσ προςβαςιμότητασ του Ιςτού, ϋκδοςη 1.0. 

4. Να προςφϋρει τη δυνατότητα επαναχρηςιμοπούηςησ των 

καταςκευαςμϋνων ςχεδιαςτικών προτύπων (μϋρουσ ό καθ’ ολοκληρύαν) 

και από ϊλλουσ ςχεδιαςτϋσ. 

Για την υλοπούηςη τησ υπηρεςύασ που ονομϊςτηκε Designer, χρηςιμοποιόθηκε η 

πλατφόρμα Web Harmonia, με τη χρόςη τησ οπούασ καταςκευϊζεται 

προςβϊςιμο διαδικτυακό περιεχόμενο. Η ςυγκεκριμϋνη υπηρεςύα και οι 

ςυμπληρωματικϋσ με αυτόσ λειτουργύεσ εντϊχθηκαν ςτην ςυγκεκριμϋνη 

πλατφόρμα με ςτόχο την υποςτόριξη τησ καταςκευόσ ςχεδιαςτικών προτύπων 

που υποςτηρύζουν την προςβαςιμότητα και την πολυμορφικότητα του 

περιεχομϋνου  για τον Παγκόςμιο Ιςτό.  



 

 

10 
Καταςκευό βιβλιοθόκησ ςχεδιαςτικών προτύπων για την υποςτόριξη 
δημιουργύασ προςβϊςιμου διαδικτυακού περιεχομϋνου 

Abstract 

Abstract 
The World Wide Web, as a mean of propagation of information and services, 

addresses a wider range of people. Consequently, the need for accessible Web 

content construction becomes even more prominent taking into account the fact 

that all the people should be able to access such information. Given the fact that 

the access to Web content is greatly affected by design decisions taken during 

the early stages of Web development, it is of critical importance to offer methods 

and services supporting the design and construction of accessible websites, 

without requiring specific technical experience for accessible Web authoring. 

Excluding the specific graphical style been adopted for the construction of a web 

template, it is of critical importance for developers to satisfy a variety of implied 

users requirements as early as possible during the website implementation. In 

addition to human diversity due to a disability or age, and assistive technology 

(in-) compatibility to new features introduced, it is important the final outcome 

to address diversity of end users requirements and to multi-device support (e.g., 

device-browser pair), as opposed to reactive or ad hoc approaches, and 

additional consideration toward. 

It is generally advisable to take accessibility into consideration as early as 

possible, i.e., during product specification. However, since in practice Web 

accessibility is not considered early enough, the main purpose of this thesis is to 

provide an innovative online authoring service that constructs accessible 

website designs. The specific service designed and constructed: 

1. Supports the construction of different styles according to the device in use 

(i.e., Desktop PC, iPhone™, PDA). 

2. Supports the application of CSS styles to preselected template areas, and 

produces valid markup and CSS coding without requiring any prior 

knowledge or authoring expertise. 

3. Provides guidance to the designer in such a way that the final outcome 

achieves high usefulness, in terms of background-foreground color 

combinations and to the produced markup as well, which fully complies 

with the WC AG 1.0. 
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Lastly, the reusability of design cases provided by other users enhances 

collaboration towards Web authoring the aforementioned service called 

Designer implemented with the use of the Web Harmonia platform, Web 

Harmonia, an interaction platform, accompanied by supporting services, that 

facilitates the production of universally accessible web material. The Design 

along with its subservices was embedded to the Web Harmonia in order to 

facilitate the production of fully accessible and polymorphic web design 

templates.  
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1 Ειςαγωγό 

1.1 Πρόςβαςη ςτο περιεχόμενο του διαδικτύου 
ύμφωνα με ϋρευνεσ μεγϊλων οργανιςμών, το 80% [1] των ανθρώπων θεωρεύ 

ότι η πρόςβαςη ςτο διαδύκτυο πρϋπει να αποτελεύ θεμελιώδεσ ανθρώπινο 

δικαύωμα και ωσ τϋτοιο θα πρϋπει να προςτατεύεται. Πολλϋσ χώρεσ τησ 

Ευρωπαώκόσ Ένωςησ, όπωσ η Υιλανδύα και η Εςθονύα, ϋχουν κατοχυρώςει 

νομοθετικϊ αυτό το δικαύωμα για τουσ πολύτεσ τουσ. Σαυτόχρονα ο ΟΗΕ πιϋζει 

ώςτε να διαςφαλιςτεύ η καθολικό ελεύθερη πρόςβαςη των πολιτών ςτισ 

πληροφορύεσ του διαδικτύου. 

Σο διαδύκτυο αποτελεύ την πιο ιςχυρό και ϊμεςη πηγό πληροφοριών, 

ενημϋρωςησ και γνώςησ που ϋχει δημιουργόςει ο ϊνθρωποσ. Επομϋνωσ, κρύνεται 

αναγκαύο, οι κυβερνόςεισ και ϊλλοι αρμόδιοι φορεύσ να αντιμετωπύζουν το 

Διαδύκτυο ςαν μια βαςικό υποδομό όπωσ το οδικό δύκτυο και την ύδρευςη ώςτε 

η Κοινωνύα τησ Πληροφορύασ και τησ Γνώςησ, να εύναι προςβϊςιμη απ’ τον 

καθϋνα. 

1.2 Καθολικό πρόςβαςη ςτον Παγκόςμιο Ιςτό 
Όςο οι καθημερινϋσ δραςτηριότητεσ εξαρτώνται ϊμεςα από το διαδύκτυο, τόςο 

θα μεγαλώνει το ψηφιακό χϊςμα που δημιουργεύται εξαιτύασ τησ διαφορϊσ ςτην 

προςβαςιμότητα ςε νϋεσ τεχνολογύεσ, όπωσ για παρϊδειγμα PDAs, φορητϋσ 

ςυςκευϋσ κ.τ.λ., που αντιμετωπύζουν οι διϊφορεσ ομϊδεσ χρηςτών. Η δομό των 

διαδικτυακών εφαρμογών γύνεται με τον καιρό όλο και πιο πολύπλοκη, 

προκειμϋνου να υποςτηρύξει τισ τεχνολογικϊ ανεπτυγμϋνεσ ςυςκευϋσ, τισ 

ανϊγκεσ των χρηςτών για εξατομύκευςη των εφαρμογών, πολλαπλϊ 

περιβϊλλοντα χρόςησ, κ.ο.κ. Αυτό το κύμα τεχνολογικών αλλαγών και 

καινοτομιών ϋχει αλλϊξει δραςτικϊ τον τρόπο με τον οπούο καταςκευϊζονται οι 

διαδικτυακϋσ εφαρμογϋσ και ϋχει επηρεϊςει δρςτικϊ το περιεχόμενο που 

περιλαμβϊνουν. 

Σο διαδικτυακό περιεχόμενο και οι διαδικτυακϋσ εφαρμογϋσ οφεύλουν να εύναι 

προςβϊςιμεσ από μια μεγϊλη γκϊμα ςυςκευών. Οι ςυςκευϋσ αυτϋσ, ωςτόςο, 

εξαιτύασ των υποκεύμενων δυνατοτότων οι οπούεσ προςδύδονται από το υλικό 

που ϋχει χρηςιμοποιηθεύ για τη ςύνθεςό τουσ, υποςτηρύζουν διαφορετικούσ 
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τύπουσ περιεχομϋνου. Οι ςχεδιαςτϋσ ιςτοχώρων, προκειμϋνου να επιτύχουν 

ανεξαρτηςύα από τη ςυςκευό, πρϋπει να παρϋχουν το περιεχόμενο των 

εφαρμογών τουσ ςε τϋτοια μορφό ώςτε να εύναι ςυμβατό με διϊφορεσ 

ςυςκευϋσ.  

Επομϋνωσ, γύνεται ξεκϊθαρο ότι το διαδύκτυο ϋχει αναδεικνύεται ςε ϋνα 

εκπληκτικό περιβϊλλον πληροφορύασ και πολυμϋςων. Οι χρόςτεσ ϋχουν ανϊγκη 

και επιθυμύα να μπορούν να ϋχουν πρόςβαςη ςτο περιβϊλλον αυτό μϋςω 

πολλών διαφορετικών καναλιών. Οι ςχεδιαςτϋσ, ςτην προςπϊθεια τουσ να 

επιτύχουν την προςαρμοςτικότητα όςον αφορϊ τα διαφορετικϊ περιβϊλλοντα 

και τισ διαφορετικϋσ ςυςκευϋσ χρόςησ καθώσ και τισ ανϊγκεσ του μϋςου χρόςτη, 

οδηγόθηκαν ςτο να κϊνουν τισ εφαρμογϋσ τουσ τόςο πολύπλοκεσ ώςτε τελικϊ 

να δημιουργόςουν νϋα εμπόδια ςτη χρόςη τουσ από Άτομα με αναπηρύα (ΑμεΑ).  

Ένασ οριςμόσ για τη προςβαςιμότητα του διαδικτύου λϋει ότι οι ιςτοχώροι, οι 

οπούοι εύναι προςβϊςιμοι εύναι εύκολα αντιληπτού, χρηςτικού και κατανοητού 

από το μεγαλύτερο δυνατό ςύνολο χρηςτών, και επύςησ εύναι ςυμβατού με μια 

μεγϊλη γκϊμα υποςτηρικτικών τεχνολογιών τισ οπούεσ τα ΑμεΑ χρηςιμοποιούν 

τώρα αλλϊ και ςτο μϋλλον [2]. Ουςιαςτικϊ, αυτόσ ο οριςμόσ ςυνδϋει την 

προςβαςιμότητα και την ανεξαρτηςύα από τη ςυςκευό χρόςησ. Δεδομϋνου, 

όμωσ, ότι δεν υπϊρχει μϋςοσ χρόςτησ, δεν υπϊρχει μϋςο υλικό και δεν υπϊρχει 

μϋςοσ φυλλομετρηθεύσ (browser), αυτόματα καθύςταται ανϊγκη το διαδύκτυο να 

εύναι ςχεδιαςμϋνο με τϋτοιο τρόπο ώςτε να μπορεύ να υποςτηρύξει όλουσ τουσ 

χρόςτεσ, όλεσ τισ ςυςκευϋσ και όλουσ τουσ φυλλομϋτρηςεσ (browsers). 

Επιπρόςθετα, η προςβαςιμότητα του διαδικτύου εύναι κϊτι το οπούο δεν ωφελεύ 

μόνο τουσ χρόςτεσ ΑμεΑ. Για παρϊδειγμα, μια βαςικό αρχό τησ 

προςβαςιμότητασ του διαδικτυακού περιεχομϋνου λϋει ότι πρϋπει να εύναι τόςο 

ευϋλικτο ώςτε να μπορεύ να ανταποκριθεύ ςτισ ανϊγκεσ διαφορετικών ομϊδων 

χρηςτών. Ενδεικτικό εύναι ότι χρόςτεσ που δεν ϋχουν κϊποια αναπηρύα μπορούν 

να αξιοποιόςουν χαρακτηριςτικϊ προςβαςιμότητασ διαδικτυακού περιεχομϋνου 

ώςτε να χρηςιμοποιόςουν, π.χ., το φυλλομετρητό (browser) τησ αρεςκεύασ τουσ, 

να χρηςιμοποιόςουν ςυντομεύςεισ του πληκτρολογύου, κ.τ.λ. υμπληρωματικϊ, 

ομϊδεσ χρηςτών με χαμηλό επύπεδο μόρφωςησ, χρηςτών που χρηςιμοποιούν 
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νϋεσ ςυςκευϋσ, και χρηςτών με περιοριςμϋνησ ταχύτητασ πρόςβαςη ςτο 

διαδύκτυο μπορούν να επωφεληθούν από τα χαρακτηριςτικϊ προςβαςιμότητασ 

του διαδικτυακού περιεχομϋνου. 

Μερικϋσ από τισ νϋεσ προκλόςεισ που αντιμετωπύζουν οι ςχεδιαςτϋσ 

προκειμϋνου να δημιουργόςουν προςβϊςιμο διαδικτυακό περιεχόμενο, εύναι: 

 Μϋριμνα υλοπούηςησ εναλλακτικών διεπαφών ανϊλογα με τισ νϋεσ 

ςυςκευϋσ και τεχνολογύεσ. 

 Ευφυό προςαρμογό και εξατομύκευςη ώςτε να ανταπεξϋλθει ςτισ 

ανϊγκεσ για διαφορετικϊ μεγϋθη οθονών, διαφοροπούηςη του τρόπου 

ειςαγωγόσ δεδομϋνων από το χρόςτη αλλϊ και του περιβϊλλοντοσ 

χρόςησ. 

 υνεχό εξϋλιξη των προδιαγραφών των τεχνολογιών του διαδικτύου. 

Επομϋνωσ, η πρόςβαςη ςτο διαδύκτυο πρϋπει αντιμετωπιςτεύ υπό το ευρύτερο 

πρύςμα τησ Καθολικό Πρόςβαςησ [3], με ςκοπό την προοπτικό πρόςβαςησ από 

τον οποιονδόποτε, οπουδόποτε, οποτεδόποτε μϋςω μιασ μεγϊλησ ποικιλύασ 

υπολογιςτικών ςυςτημϊτων και ςυςκευών ςε πολλαπλϊ προώόντα και 

υπηρεςύεσ. 

1.3 Σκοπόσ εργαςύασ 
Όλο και περιςςότεροι ςχεδιαςτϋσ διαδικτυακού περιεχομϋνου αρχύζουν να 

ευαιςθητοποιούνται ςε θϋματα ςχετικϊ με την προςβαςιμότητα. Έχει γύνει 

ξεκϊθαρο ότι αφόνοντασ το παραγόμενο περιεχόμενο τουσ χωρύσ πρόβλεψη 

προςβαςιμότητασ και από χρόςτεσ ΑμεΑ, αφόνουν εκτόσ ομϊδασ ςτόχου ϋνα 

ςημαντικό ποςοςτό του πληθυςμού. Ωςτόςο, το παραχθϋν διαδικτυακό 

περιεχόμενο ϋχει τόςο μεγϊλο όγκο, ώςτε θεωρεύται αδιανόητο να δημιουργηθεύ 

από την αρχό, με γνώμονα την προςβαςιμότητα. Η ςυμμόρφωςη του 

διαδικτυακού περιεχομϋνου με τισ οδηγύεσ προςβαςιμότητασ που ορύζει το W3C 

[4] μπορεύ να γύνει με πολλούσ τρόπουσ, ωςτόςο εύναι προτιμότερο να 

ενςωματωθούν χαρακτηριςτικϊ προςβαςιμότητασ από τα πρώτα ςτϊδια τησ 

ςχεδύαςόσ και καταςκευόσ του διαδικτυακού περιεχομϋνου. 

Παρόλο που υπϊρχει εκτεταμϋνη καθοδόγηςη για την καταςκευό διαδικτυακού 

περιεχομϋνου που ςυμμορφώνεται με τισ οδηγύεσ προςβαςιμότητασ που ορύζει 
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το W3C, λύγοι εύναι εκεύνοι οι οπούοι ϋχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν 

ώςτε να καταςκευϊζουν προςβϊςιμο διαδικτυακό περιεχόμενο. Παρϊλληλα, 

υπϊρχει μεγϊλο απόθεμα περιεχομϋνου και υπηρεςιών, το οπούο ςχεδιϊςτηκε 

χωρύσ μϋριμνα για προςβαςιμότητα και το οπούο δημιουργεύ ςτον ςχεδιαςτό τη 

διϊθεςη να προτιμόςει τισ ϋτοιμεσ λύςεισ αντύ να αναπτύξει κϊτι καινούριο από 

την αρχό.  

Με την αλλαγό τησ φιλοςοφύασ χρόςησ του διαδικτύου, οι τελικού χρόςτεσ 

γύνονται ςυντϊκτεσ γνώςησ και πληροφορύασ. Οι χρόςτεσ αυτού, οι οπούοι μπορεύ 

να εύναι ηλικιωμϋνοι, ΑμεΑ, παιδιϊ, δεν ϋχουν καμύα γνώςη ςε θϋματα ςχεδύαςησ 

διαδικτυακού περιεχομϋνου και ςε θϋματα προςβαςιμότητασ, γεγονόσ που 

προεξοφλεύ την ανϊγκη ανεξαρτητοπούηςησ των εργαλεύων καταςκευόσ και 

διαμόρφωςησ περιεχομϋνου από την ανϊγκη γνώςησ διαδικτυακόσ ςχεδύαςησ 

και προςβαςιμότητασ. Επύςησ καθιςτϊ αναγκαύο τα εργαλεύα αυτϊ να εύναι 

προςβϊςιμα ώςτε να μπορούν να χρηςιμοποιηθούν από το μεγαλύτερο δυνατό 

ςύνολο χρηςτών, κϊτι που τελικϊ, θα βοηθόςει και τουσ επαγγελματύεσ 

ςχεδιαςτϋσ, οι οπούοι δε θα χρειαςτεύ να αςχοληθούν με οτιδόποτε αφορϊ την 

προςβαςιμότητα του περιεχομϋνου που καταςκευϊζουν. 

κοπόσ τησ εργαςύασ αυτόσ, εύναι να παρουςιαςτούν οι βαςικϋσ αρχϋσ, 

απαιτόςεισ και εφαρμογϋσ για τη δημιουργύα προςβϊςιμων εργαλεύων που 

παρϊγουν προςβϊςιμο περιεχόμενο, η προςαρμογό του οπούου θα γύνεται 

αυτόματα για τισ διαφορετικϋσ ςυςκευϋσ, τισ διαφορετικϋσ επιλογϋσ 

εξατομύκευςησ, τα διαφορετικϊ περιβϊλλοντα χρόςησ αλλϊ και τισ διαφορετικϋσ 

διαδικτυακϋσ τεχνολογύεσ και πρότυπα που μπορεύ να προκύψουν. Πιο 

ςυγκεκριμϋνα, παρουςιϊζεται η υλοπούηςη μιασ υπηρεςύασ καταςκευόσ 

ςχεδιαςτικών προτύπων που χρηςιμοποιούνται ςτη διαμόρφωςη περιεχομϋνου 

για τον Παγκόςμιο Ιςτό. Η υπηρεςύα αυτό ενςωματώνεται ςτην προςβϊςιμη 

πλατφόρμα καταςκευόσ προςβϊςιμου διαδικτυακού περιεχομϋνου (Web 

Harmonia), με ςκοπό να διαμορφώςει το περιεχόμενο αυτό με τα παραγόμενα 

ςχεδιαςτικϊ πρότυπα. Σα πρότυπα παρϋχουν υποςτόριξη διαφορετικών 

διαμορφώςεων για πολλαπλϋσ ςυςκευϋσ ενώ με τη χρόςη μηχανιςμών 

ενςωμϊτωςησ, υποςτηρύζουν την προςαρμογό ςτισ προτιμόςεισ των χρηςτών. 
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1.4 Διϊρθρωςη τησ αναφορϊσ 
το δεύτερο κεφϊλαιο αυτόσ τησ αναφορϊσ παρουςιϊζονται οι τρϋχουςεσ 

τϊςεισ ςχετικϊ με την προςβαςιμότητα του διαδικτυακού περιεχομϋνου, 

εςτιϊζοντασ ςε προβλόματα και λύςεισ για την πρόςβαςη αλλϊ και την 

καταςκευό, κυρύωσ από ΑμεΑ.  

το τρύτο κεφϊλαιο γύνεται αναφορϊ για μεθόδουσ παραγωγόσ προςβϊςιμου 

περιεχομϋνου με την υιοθϋτηςη ςχεδιαςτικών προτύπων και ενςωμϊτωςη τησ 

φιλοςοφύασ αυτόσ ςτην πλατφόρμα καταςκευόσ προςβϊςιμου περιεχομϋνου 

Web Harmonia για χρόςη και από ΑμεΑ. 

το τϋταρτο κεφϊλαιο παρουςιϊζεται η βιβλιοθόκη που υλοποιεύ τη φιλοςοφύα 

των ςχεδιαςτικών προτύπων, αναλύοντασ παρϊλληλα μηχανιςμούσ 

προςαρμογόσ των προτύπων ςε διαφορετικϋσ ςυςκευϋσ καθώσ και 

εξατομύκευςη ανϊλογα με υπϊρχοντα προφύλ χρόςησ. 

το πϋμπτο κεφϊλαιο αναλύονται τα θϋματα ςχεδύαςησ και καταςκευόσ τησ 

υπηρεςύασ καταςκευόσ ςχεδιαςτικών προτύπων για την πλατφόρμα Web 

Harmonia, ςενϊρια χρόςησ και τακτικϋσ διαςφϊλιςησ προςβαςιμότητασ του 

παραγόμενου προώόντοσ. Σϋλοσ, περιγρϊφονται λεπτομερώσ οι μηχανιςμού 

προςαρμογόσ και εξατομύκευςησ. 

το ϋκτο κεφϊλαιο παρουςιϊζεται η αξιολόγηςη τησ προςβαςιμότητασ και τησ 

χρηςτικότητασ των υπηρεςιών και των εργαλεύων που δημιουργηθόκαν ςτα 

πλαύςια τησ εργαςύασ. Επύςησ παρουςιϊζεται η αξιολόγηςη των νϋων υπηρεςιών 

και εργαλεύων από προγραμματιςτϋσ και ςχεδιαςτϋσ διεπαφών (γραφύςτεσ). 

το ϋβδομο κεφϊλαιο παρουςιϊζονται τα ςυμπερϊςματα τησ ερευνητικόσ 

διαδικαςύασ ςτα πλαύςια τησ μεταπτυχιακόσ εργαςύασ, ενώ παρατύθενται και 

προτϊςεισ για περαιτϋρω ϋρευνα και επϋκταςη των ερευνητικών 

αποτελεςμϊτων. 

  



 

 

31 
Καταςκευό βιβλιοθόκησ ςχεδιαςτικών προτύπων για την υποςτόριξη 
δημιουργύασ προςβϊςιμου διαδικτυακού περιεχομϋνου 

Σεχνικϋσ ςχεδιαςμού προςβϊςιμων ιςτοςελύδων 

2 Τεχνικϋσ ςχεδιαςμού προςβϊςιμων ιςτοςελύδων 

2.1 Η πρόςβαςη ςτο διαδύκτυο για Άτομα με Αναπηρύα 
Λαμβϊνοντασ υπ’ όψη το ςυνεχώσ αυξανόμενο όγκο πληροφοριών και 

υπηρεςιών που βρύςκονται διαθϋςιμα ςτο διαδύκτυο, γύνεται εύκολα αντιληπτό 

ότι η δυνατότητα πρόςβαςησ ς’ αυτό την πληροφορύα πρϋπει να εύναι καθολικό. 

Υυςικϊ, τα ΑμεΑ δε θα μπορούςαν να εξαιρεθούν. Μϊλιςτα, τα ΑμεΑ ϋχουν την 

πρωτοφανό ευκαιρύα να αποκτόςουν πρόςβαςη ςε πληροφορύεσ και υπηρεςύεσ 

μϋςω του διαδικτύου, την οπούα μϋχρι πρότινοσ δεν εύχαν. Ωςτόςο υπϊρχουν και 

προκλόςεισ που πρϋπει να αντιμετωπιςτούν.  

Σο κύνημα του προςβϊςιμου διαδικτυακού περιεχομϋνου και των προςβϊςιμων 

διαδικτυακών υπηρεςιών ςυνεχώσ μεγαλώνει. Ενδεικτικϋσ εύναι οι 

πρωτοβουλύεσ που δημιουργούνται ανϊ τον κόςμο, κϊτι που θα μπορούςε να 

θεωρηθεύ δεύκτησ που φανερώνει την ευαιςθητοπούηςη του κόςμου ςε τϋτοια 

θϋματα. 

Όςο ο πληθυςμόσ τησ γησ μεγαλώνει ηλικιακϊ, το πλόθοσ των ατόμων με 

αναπηρύεσ αναμϋνεται να αυξηθεύ ακόμα περιςςότερο. Για την ακρύβεια, μϋχρι το 

2020 αναμϋνεται να υπϊρχουν πϊνω από 1 διςεκατομμύριο ϊνθρωποι ηλικύασ 

60 ετών και ϊνω. Επομϋνωσ, αναμϋνεται να αυξηθεύ ςημαντικϊ το ποςοςτό των 

λειτουργικών περιοριςμών που ςχετύζονται με τη γόρανςη, όπωσ για 

παρϊδειγμα η μειωμϋνη όραςη. Εύναι ενδεικτικό ότι εύτε η απώλεια όραςησ, που 

αποτελεύ τη μεγαλύτερη πρόκληςη ςτα θϋματα τησ προςβαςιμότητασ, ό οι 

γενικότερεσ βλϊβεσ του αιςθητηρύου τησ επηρεϊζουν περύπου 180 εκατομμύρια 

ανθρώπουσ παγκοςμύωσ [5]. ύγουρα υπϊρχουν και ϊλλεσ προκλόςεισ όπωσ 

αυτϋσ που προκύπτουν από κινητικϋσ ό μαθηςιακϋσ αναπηρύεσ, ωςτόςο η 

τύφλωςη και γενικότερα τα προβλόματα όραςησ εύναι από τα πιο ςoβαρϊ 

θϋματα προςβαςιμότητασ που αντιμετωπύζονται ςόμερα. 

Αναπόφευκτα, τα προβλόματα διαδικτυακόσ προςβαςιμότητασ δεν πρόκειται 

να εκλεύψουν. Αντιθϋτωσ, θα διογκωθούν ειδικϊ αν αναλογιςτεύ κανεύσ ότι ο 

πληθυςμόσ των ΑμεΑ ςυνεχώσ αυξϊνει και το διαδύκτυο χαρακτηρύζει όλεσ τισ 

εκφϊνςεισ τησ κοινωνύασ.  Η λύςη εύναι η αντιμετώπιςη του προβλόματοσ με 
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ςυςτηματικό τρόπο και ςε επύπεδο ςχεδύαςησ διαδικτυακών εφαρμογών και 

υπηρεςιών. 

Σα ΑμεΑ και χρόςτεσ που δεν υποφϋρουν από αναπηρύεσ χρηςιμοποιούν το 

διαδύκτυο για τουσ ύδιουσ ςκοπούσ. Πλοηγούνται ψϊχνοντασ αντικεύμενα 

ενδιαφϋροντοσ, ςτϋλνουν ηλεκτρονικϊ μηνύματα, αγορϊζουν προώόντα από 

διαδικτυακϊ καταςτόματα, κ.ο.κ. Η διαφορϊ ϋγκειται ςτο γεγονόσ ότι τα ΑμεΑ 

αντιμετωπύζουν ςυγκεκριμϋνεσ δυςκολύεσ ςτη χρόςη των τεχνολογιών που 

χρηςιμοποιούν ώςτε να αποκτόςουν πρόςβαςη ςτο διαδύκτυο. Οι δυςκολύεσ 

ποικύλουν, εξαιτύασ του μεγϊλου εύρουσ αναπηριών που υπϊρχουν.  

 Ο Παγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Τγεύασ υπολογύζει ότι ο παγκόςμιοσ πληθυςμόσ ΑμεΑ 

βρύςκεται ανϊμεςα ςτο 7% και 10%. Αυτό ςημαύνει ότι πϊνω από 500 

εκατομμύρια ϊνθρωποι ςτον κόςμο εντϊςςονται ςτην ομϊδα ΑμεΑ. Σο 80% 

αυτών, υπολογύζεται ότι ζει ςε αναπτυςςόμενεσ χώρεσ [6].  

Όπωσ αναφϋρθηκε παραπϊνω, υπϊρχουν πολλϊ ςημαντικϊ ζητόματα που 

αφορούν τα ΑμεΑ και την προςβαςιμότητα του διαδικτύου. Σο πιο ςημαντικό, 

ωςτόςο, εύναι η αδυναμύα αξιοπούηςησ τησ διαδικτυακόσ πληροφορύασ εξαιτύασ 

τησ παρουςύαςόσ τησ με μη ενδεδειγμϋνο τρόπο. Εκεύνοι που επηρεϊζονται 

περιςςότερο από τη μη ενδεδειγμϋνη παρουςύαςη του διαδικτυακού 

περιεχομϋνου εύναι οι χρόςτεσ με απώλεια ό διαταραχϋσ τησ όραςησ. Παρόλα 

αυτϊ, η ςυνεχώσ αυξανόμενη χρόςη πολυμϋςων ςτο διαδύκτυο επηρεϊζει και 

χρόςτεσ που παρουςιϊζουν και διαφορετικού τύπου αναπηρύεσ. 

2.1.1 Τρϋχουςα νομοθεςύα 
Σο Ευρωπαώκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαώκό Ένωςη εύναι οι κύριοι 

διαμορφωτϋσ του ευρωπαώκού θεςμικού πλαιςύου για τισ ευπαθεύσ ομϊδεσ 

(ΑμεΑ και ηλικιωμϋνοι) ςτο πεδύο των Σεχνολογιών, Πληροφορικόσ και 

Σηλεπικοινωνιών (ΣΠΕ). Οι ϊξονεσ πϊνω ςτουσ οπούουσ αναπτύςςεται το 

θεςμικό πλαύςιο προκύπτουν από τα ψηφύςματα και τισ οδηγύεσ που εκδύδονται 

από τα όργανα αυτϊ. Αξύζει να ςημειωθεύ ότι ςτα κεύμενα ςτρατηγικόσ πολλών 

ευρωπαώκών χωρών όπωσ τησ Δανύασ και τησ Μεγϊλησ Βρετανύασ, καθώσ και 

ςτη νομολογύα τησ Ελλϊδασ αναφϋρεται η βαςικό οδηγύα «2000/78/ΕΚ του 
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υμβουλύου τησ 27ησ Νοεμβρύου 2000 για την διαμόρφωςη γενικού πλαιςύου 

για την ύςη μεταχεύριςη ςτην απαςχόληςη και την εργαςύα». 

Η ϋρευνα του ςχετικού πλαιςύου, οδόγηςε ςτη ςυγκϋντρωςη οδηγιών του 

Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου, όπωσ 2002/21/EC και 2002/22/EC, οι οπούεσ 

αφορούν ςτο κανονιςτικό πλαύςιο για τισ ΣΠΕ και ςτην καθολικό οδηγύα για τα 

δικαιώματα των χρηςτών αντύςτοιχα. Επύςησ και ςτο ψόφιςμα του Ευρωπαώκού 

υμβουλύου 2001/C 292/02 (1/2) που αφορϊ ςτην αξιοπούηςη των 

δυνατοτότων τησ Κοινωνύασ τησ Πληροφορύασ (ΚτΠ) και ςτην ενθϊρρυνςη των 

εταιρικών ςχϋςεων με ϋμφαςη ςτην περιφερειακό και τοπικό διούκηςη. 

Επιπροςθϋτωσ καταγρϊφηκε η Ευρωπαώκό τρατηγικό i2010 και η Διακόρυξη 

τησ Ρύγα η οπούα υπεγρϊφη από τουσ ηγϋτεσ των 25 κρατών μελών τησ 

Ευρωπαώκόσ Ένωςησ ςτισ 12/06/06. Η Ευρωπαώκό τρατηγικό i2010 προωθεύ 

μια Ευρωπαώκό Κοινωνύα τησ Πληροφορύασ χωρύσ κοινωνικούσ αποκλειςμούσ, 

ενώ η Διακόρυξη τησ Ρύγα θϋτει τη ςυμμετοχό όλων των Ευρωπαύων ςτην 

Κοινωνύα τησ Πληροφορύασ όχι μόνο ωσ κοινωνικό αναγκαιότητα αλλϊ και ωσ 

μια οικονομικό ευκαιρύα. Ουςιαςτικόσ ςτόχοσ τησ όταν η μεύωςη του χϊςματοσ 

ςτη χρόςη του διαδικτύου μϋχρι το 2010 για ομϊδεσ πληθυςμού με υψηλό 

κύνδυνο αποκλειςμού από την ηλεκτρονικό ςυμμετοχό, όπωσ τα ΑμεΑ, οι 

ηλικιωμϋνοι κ.τ.λ. Ανϊμεςα ςτισ βαςικϋσ προτεραιότητεσ ςυμπεριλαμβϊνονται 

και οι εξόσ: 

 Ικανοπούηςη των αναγκών των ηλικιωμϋνων και των ΑμεΑ. 

 Προώθηςη τησ κοινωνικόσ ςυνοχόσ και τησ προςβαςιμότητασ. 

 υμμετοχό ςτην ηλεκτρονικό διακυβϋρνηςησ. 

Με τη διακόρυξη ςτη Ρύγα, υιοθετόθηκε τον Απρύλιο του 2006 από το υμβούλιο 

των Τπουργών τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ το χϋδιο Δρϊςησ για τα ΑμεΑ 

(Disability Action Plan) 2006-2015, που ςα βαςικό προτεραιότητα ϋχει την 

ανϊδειξη του καθόκοντοσ κϊθε κοινωνύασ να μειώςει ςτο ελϊχιςτο τα 

προβλόματα αναπηρύασ μϋςω των προςφερόμενων ςυνθηκών διαβύωςησ, 

επαρκούσ υγειονομικόσ περύθαλψησ και δημιουργύασ υποςτηρικτικών δομών. Ο 

πρωταρχικόσ του ςτόχοσ εύναι να χρηςιμοποιηθεύ ωσ ϋνα πρακτικό εργαλεύο για 
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την ανϊπτυξη και εφαρμογό ςτρατηγικών, ώςτε να εξαςφαλύζεται η καθολικό 

ςυμμετοχό των ΑμεΑ ςτην κοινωνύα. 

Οι βαςικού ϊξονεσ που ϋχει θϋςει η Ευρωπαώκό Επιτροπό και το Ευρωπαώκό 

Κοινοβούλιο περιλαμβϊνουν: 

 Σην αξιοπούηςη των δυνατοτότων τησ ΚτΠ για τισ κοινωνικϊ ευπαθεύσ 

ομϊδεσ. 

 Σην ϊρςη εμποδύων προσ την κοινωνύα τησ πληροφορύασ. 

 Σην ενθϊρρυνςη ςυνεργαςιών ςε εθνικό και τοπικό επύπεδο για την 

ηλεκτρονικό ςυμμετοχό. 

Επιπροςθϋτωσ, η πρωτοβουλύα i2010 υιοθετεύ 3 ϊξονεσ που αφορούν το ςύνολο 

του πληθυςμού, ενώ παρϊλληλα αποκτούν ιδιαύτερο νόημα για τισ κοινωνικϊ 

ευπαθεύσ ομϊδεσ και αφορούν: 

 Σην ηλεκτρονικό προςβαςιμότητα. 

 Σην πρόςβαςη ςτην αγορϊ εργαςύασ. 

 Σην πρόςβαςη ςε ηλεκτρονικϋσ υπηρεςύεσ. 

χετικϊ με την αμερικϊνικη νομοθεςύα ςε θϋματα προςβαςιμότητασ 

διαδικτυακού περιεχομϋνου, υπϊρχει μια τροποπούηςη τησ Εργατικόσ 

Αναμορφωτικόσ Δρϊςησ του 1973, που ονομϊζεται Section 508 [7]. Η 

τροπολογύα αυτό εύχε υπογραφεύ από τον πρόεδρο Κλύντον ςτισ 7 Αυγούςτου 

του 1998. Προώποθϋτει ότι οποιαδόποτε ηλεκτρονικό και πληροφοριακό 

τεχνολογύα που θα αγορϊζεται από τισ ομοςπονδιακϋσ υπηρεςύεσ θα πρϋπει να 

εύναι προςβϊςιμη και από ΑμεΑ.  

Η ϋκδοςη των οδηγιών του Section 508 που εκδόθηκε το 1986 καθιϋρωςε μη 

δεςμευτικϋσ κατευθυντόριεσ γραμμϋσ για την προςβαςιμότητα τησ τεχνολογύασ, 

ενώ η ϋκδοςη του 1998 μετϋτρεψε αυτϋσ τισ κατευθυντόριεσ γραμμϋσ ςε 

δεςμευτικϋσ οδηγύεσ και υποχρϋωςε ςτην ενςωμϊτωςη τουσ ςτη διαδικαςύα 

ομοςπονδιακών προμηθειών. 
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Σο Section 508 παρϋχει οδηγύεσ προςβαςιμότητασ για όλεσ τισ εκφϊνςεισ τησ 

τεχνολογύασ, όπωσ για παρϊδειγμα το λογιςμικό των Η/Τ, το υλικό τουσ, καθώσ 

και τησ τεκμηρύωςόσ τουσ. 

2.1.2 Οδηγύεσ προςβαςιμότητασ WCAG 1.0 και ATAG 1.0 
Οι οδηγύεσ προςβαςιμότητασ WCAG 1.0 (Web Content Accessibility Guidelines) 

εξηγούν τον τρόπο με τον οπούο το περιεχόμενο για τον παγκόςμιο ιςτό μπορεύ 

να γύνει προςβϊςιμο για τα ΑμεΑ. Οι οδηγύεσ αυτϋσ προορύζονται για τουσ 

ςχεδιαςτϋσ διαδικτυακού περιεχομϋνου και τουσ ςχεδιαςτϋσ εργαλεύων 

καταςκευόσ περιεχομϋνου για τον παγκόςμιο ιςτό. Κύριοσ ςτόχοσ τουσ εύναι να 

προωθόςουν την προςβαςιμότητα, ωςτόςο αν τηρηθούν μπορούν επύςησ να 

καταςτόςουν το διαδικτυακό περιεχόμενο πιο προςιτό ςε όλουσ τουσ χρόςτεσ 

ανεξϊρτητα από τη ςυςκευό χρόςησ. Αυτϋσ οι οδηγύεσ δεν αποθαρρύνουν τουσ 

ςχεδιαςτϋσ να χρηςιμοποιούν εικόνεσ, βύντεο, κ.τ.λ., αντιθϋτωσ τουσ δεύχνουν 

τον τρόπο με τον οπούο το πολυμεςικό περιεχόμενο μπορεύ να γύνει προςβϊςιμο 

ςτο ευρύτερο κοινό. 

Κϊθε οδηγύα περιλαμβϊνει κϊποια ςημεύα ελϋγχου τα οπούα χρηςιμοποιεύ ο 

ςχεδιαςτόσ για να βεβαιώςει τη ςυμμόρφωςη του περιεχομϋνου του με την 

οδηγύα αυτό. ε κϊθε ςημεύο ελϋγχου αποδύδεται ϋνασ βαθμόσ προτεραιότητασ, 

ο οπούοσ βαςύζεται ςτον αντύκτυπο που ϋχει το ςυγκεκριμϋνο ςημεύο ελϋγχου 

ςτην τελικό προςβαςιμότητα του περιεχομϋνου [4]. Επομϋνωσ τα ςημεύα 

ελϋγχου χωρύζονται ςε 3 κατηγορύεσ ανϊλογα με το βαθμό προτεραιότητασ: 

1. Προτεραιότητα 1: Ο ςχεδιαςτόσ περιεχομϋνου για τον παγκόςμιο ιςτό 

πρϋπει να καταςκευϊζει περιεχόμενο που πληρού τα ςημεύα ελϋγχου 

αυτόσ τησ κατηγορύασ. Ειδϊλλωσ, μύα ό περιςςότερεσ ομϊδεσ χρηςτών δε 

θα μπορούν να ϋχουν πρόςβαςη ςτισ πληροφορύεσ που το περιεχόμενο 

παρϋχει. Η ςυμμόρφωςη με τα ςημεύα ελϋγχου αυτόσ τησ κατηγορύασ 

θεωρεύται βαςικό απαύτηςη. 

2. Προτεραιότητα 2: Ο ςχεδιαςτόσ περιεχομϋνου για τον παγκόςμιο ιςτό 

ενδεύκνυται να καταςκευϊζει περιεχόμενο που πληρού τα ςημεύα ελϋγχου 

αυτόσ τησ κατηγορύασ. Σα ςημεύα ελϋγχου τησ κατηγορύασ αυτόσ δεν εύναι 

τόςο ςημαντικϊ όςο αυτϊ τησ κατηγορύασ “Προτεραιότητα 1”, ωςτόςο η 
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ςυμμόρφωςη με αυτϊ ανούγει το δρόμο για μεγαλύτερη προςβαςιμότητα 

του διαδικτυακού περιεχομϋνου. 

3. Προτεραιότητα 3: Ο ςχεδιαςτόσ περιεχομϋνου για τον παγκόςμιο ιςτό 

θα μπορούςε να καταςκευϊζει περιεχόμενο που πληρού τα ςημεύα 

ελϋγχου αυτόσ τησ κατηγορύασ. Η ςυμμόρφωςη με τα ςημεύα ελϋγχου τησ 

κατηγορύασ αυτόσ προϊγει την προςβαςιμότητα του διαδικτυακού 

περιεχομϋνου ςτο μϋγιςτο επύπεδο. 

Οι οδηγύεσ προςβαςιμότητασ ATAG 1.0 (Authoring Tools Accessibility 

Guidelines) απευθύνονται ςτουσ ςχεδιαςτϋσ εργαλεύων καταςκευόσ 

διαδικτυακού περιεχομϋνου. Ο ρόλοσ τουσ εύναι διπλόσ. Αφενόσ ςτοχεύουν ςτο 

να βοηθόςουν τουσ ςχεδιαςτϋσ να καταςκευϊςουν εργαλεύα που δημιουργούν 

προςβϊςιμο περιεχόμενο, και αφετϋρου ςτο να τουσ βοηθόςουν ςτην 

καταςκευό προςβϊςιμησ διεπαφόσ για τα εργαλεύα αυτϊ. Σα εργαλεύα 

καταςκευόσ διαδικτυακού περιεχομϋνου μπορούν να ενθαρρύνουν τουσ χρόςτεσ 

(ςχεδιαςτϋσ) ςτη δημιουργύα προςβϊςιμου διαδικτυακού περιεχομϋνου μϋςα 

από μηνύματα ελϋγχου, ειδοποιόςεισ ςφαλμϊτων, ςυναρτόςεισ ελϋγχου και 

επιδιόρθωςησ και γενικότερα μϋςα από αυτοματοποιημϋνεσ διαδικαςύεσ. Εύναι 

το ύδιο ςημαντικό για όλουσ τουσ χρόςτεσ να μπορούν να καταςκευϊςουν 

προςβϊςιμο περιεχόμενο όςο ςημαντικό εύναι να μπορούν όλοι να ϋχουν 

πρόςβαςη ςε αυτό. Σο εργαλεύο που θα χρηςιμοποιηθεύ για την καταςκευό 

αυτού του περιεχομϋνου πρϋπει να εύναι επύςησ προςβϊςιμο. Η ςυμμόρφωςη με 

τισ οδηγύεσ αυτϋσ, θα ςυνειςφϋρει ςτον πολλαπλαςιαςμό του διαδικτυακού 

περιεχομϋνου που εύναι προςβϊςιμο από ϋνα μεγαλύτερο εύροσ χρηςτών ενώ θα 

οδηγόςει ςτη δημιουργύα εργαλεύων καταςκευόσ περιεχομϋνου για τον 

παγκόςμιο ιςτό από μεγαλύτερο εύροσ ςχεδιαςτών. 

2.1.3 Σενϊρια χρόςησ 
Σα ςενϊρια που ακολουθούν παρουςιϊζουν χρόςτεσ ΑμεΑ με διαφορετικϊ 

χαρακτηριςτικϊ, οι οπούοι χρηςιμοποιούν υποςτηρικτικϋσ τεχνολογύεσ και 

ςτρατηγικϋσ προςαρμογόσ προκειμϋνου να ϋχουν πρόςβαςη ςτο διαδύκτυο. ε 

κϊποια από τα ςενϊρια, θα φανεύ ο τρόποσ με τον οπούο το διαδύκτυο μπορεύ να 

κϊνει κϊποιεσ εργαςύεσ ευκολότερεσ για τα ΑμεΑ. 
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Σα ςενϊρια αυτϊ δεν αντιπροςωπεύουν ςυγκεκριμϋνουσ χρόςτεσ, αλλϊ 

περιςςότερο χρόςτεσ που εμπλϋκονται ςε δραςτηριότητεσ που εκτελούνται 

μϋςω τησ πρόςβαςησ ςτο διαδύκτυο, χρηςιμοποιώντασ ςύγχρονεσ τεχνολογύεσ 

διαδικτύου και υποςτηρικτικϋσ τεχνολογύεσ. Βεβαύωσ δεν πρϋπει να θεωρηθεύ 

αυτονόητο ότι κϊθε χρόςτησ με παρόμοια αναπηρύα με αυτϋσ που 

παρουςιϊζονται ςτα ςενϊρια που ακολουθούν, θα χρηςιμοποιούςε την ύδια 

υποςτηρικτικό τεχνολογύα ό θα εύχε το ύδιο επύπεδο εξειδύκευςησ ςτη χρόςη των 

τεχνολογιών αυτών.  

2.1.3.1 Καταναλωτόσ χρόςτησ με αχρωματοψύα 
Ο κύριοσ Αντωνύου, επιθυμεύ να αγορϊςει καινούρια ρούχα, ςυςκευϋσ και 

μουςικό. Όπωσ ςυνηθύζει, περνϊει τα απογεύματϊ του ψωνύζοντασ από 

διαδικτυακϊ μαγαζιϊ. Ωςτόςο πϊςχει από αχρωματοψύα, δηλαδό αδυναμύα να 

ξεχωρύςει το κόκκινο και το πρϊςινο χρώμα. 

Επιπροςθϋτωσ αντιμετωπύζει δυςκολύεσ ςτην ανϊγνωςη του κειμϋνου αρκετών 

ιςτοςελύδων. Όταν πρωτοξεκύνηςε να χρηςιμοποιεύ το διαδύκτυο, εύχε την 

εντύπωςη ότι το κεύμενο και οι εικόνεσ ςε πολλϋσ ιςτοςελύδεσ δεν εύχαν αρκετϊ 

καλό αντύθεςη. υχνϊ νόμιζε ότι οι ςχεδιαςτϋσ χρηςιμοποιούν κοντινϋσ 

αποχρώςεισ του καφϋ. υνειδητοπούηςε, όμωσ, ότι πολλϋσ ιςτοςελύδεσ 

χρηςιμοποιούςαν χρώματα τα οπούα όταν δυςδιϊκριτα ςε αυτόν, εξαιτύασ τησ 

αναπηρύασ του. ε πολλϋσ περιπτώςεισ, οδηγύεσ που εμφανύζονταν ςτισ 

ιςτοςελύδεσ με κόκκινη επιςόμανςη όπωσ για παρϊδειγμα τα υποχρεωτικϊ 

πεδύα μιασ φόρμασ, όταν αδύνατο να τισ διακρύνει. 

Με τον καιρό ο κ. Αντωνύου ςτρϊφηκε προσ ιςτοςελύδεσ οι οπούεσ 

χρηςιμοποιούςαν επαρκό αντύθεςη χρωμϊτων και βοηθητικϋσ πληροφορύεσ για 

τα χρώματϊ που χρηςιμοποιούςαν. Η βοηθητικό πληροφορύα παρϋχεται με την 

παρϊλληλη αναγραφό του χρώματοσ των ρούχων και την επύδειξη ενόσ 

δεύγματοσ του χρώματοσ. Επύςησ, παρϊλληλα με τη χρόςη χρώματοσ για την 

υπόδειξη των υποχρεωτικών πεδύων μιασ φόρμασ, χρηςιμοποιεύται και ϋνασ 

αςτερύςκοσ (*). 

Ο κ. Αντωνύου, εν ςυνεχεύα, ςυνειδητοπούηςε ότι οι πιο ςύγχρονεσ ιςτοςελύδεσ 

υλοποιούςαν τον ϋλεγχο των χρωμϊτων τουσ με τη χρόςη φύλλων 
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διαμόρφωςησ. Σο πλεονϋκτημα αυτόσ τησ προςϋγγιςησ όταν ότι μπορούςε να 

απενεργοποιόςει τα φύλλα διαμόρφωςησ με τη χρόςη του φυλλομετρητό του ό 

και να τα παρακϊμψει ώςτε να χρηςιμοποιόςει τα δικϊ του. τισ ιςτοςελύδεσ, οι 

οπούεσ δεν χρηςιμοποιούςαν φύλλα διαμόρφωςησ δεν όταν δυνατό να 

χρηςιμοποιόςει αυτό τη λύςη. 

Επομϋνωσ, κατϋληξε να χρηςιμοπούει ιςτοςελύδεσ οι οπούεσ μπορούςαν να του 

παρϋχουν αξιόπιςτεσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με το χρώμα των προώόντων τουσ, 

και με ϊλλα χαρακτηριςτικϊ των προώόντων τα οπούα δεν εξαρτώνται από το 

χρώμα τησ παρουςύαςόσ τουσ. 

2.1.3.2 Δημοςιογρϊφοσ που υποφϋρει από ςύνδρομο 
επαναλαμβανόμενησ καταπόνηςησ 

Η κυρύα Μαρακϊκη εύναι δημοςιογρϊφοσ. Παραδύδει τα ϊρθρα που γρϊφει, ςε 

μορφό HTML ώςτε αυτϊ να δημοςιεύονται απευθεύασ ςε διαδικτυακϊ 

περιοδικϊ. Η 20-ετόσ καριϋρασ τησ, τησ ϋχει κληροδοτόςει το ςύνδρομο 

επαναλαμβανόμενησ καταπόνηςησ ςτα χϋρια. Αυτό καθιςτϊ οποιαδόποτε 

προςπϊθεια τησ να πληκτρολογόςει, ιδιαύτερα επώδυνη. Προκειμϋνου να 

ανταπεξϋλθει ςτισ ανϊγκεσ τησ εργαςύασ τησ χρηςιμοποιεύ ϋνα ςυνδυαςμό 

λογιςμικού αναγνώριςησ φωνόσ και εναλλακτικού πληκτρολογύου. Η χρόςη του 

ποντικιού ϋχει αποκλειςτεύ εντελώσ. Η διαδικαςύα χρόςησ εναλλακτικών 

τεχνικών ειςόδου, την ϋκανε να ξοδϋψει αρκετό χρόνο ώςτε να εξοικειωθεύ με 

αυτϋσ. Ωςτόςο υπϊρχουν προβλόματα, ωσ επύ το πλεύςτον τεχνικόσ φύςεωσ, τα 

οπούα δεν ϋχει καταφϋρει ακόμα να λύςει, ςυμπεριλαμβανομϋνων των 

προβλημϊτων που δημιουργούνται με την κϊρτα όχου κϊθε φορϊ που 

προςπαθεύ να χρηςιμοποιόςει το λογιςμικό αναγνώριςησ φωνόσ ςε ιςτοςελύδεσ 

που αναπαρϊγουν ηχητικϊ πολυμϋςα. 

Εκτόσ των ϊλλων, δεν μπορεύ να χρηςιμοποιόςει το ύδιο εργαλεύο ςυγγραφόσ 

που χρηςιμοποιούν οι ςυνϊδελφού τησ. Σο λογιςμικό αυτό δεν παρϋχει χρόςη 

εναλλακτικών λειτουργιών με το πληκτρολόγιο προκειμϋνου να αντικαταςτόςει 

κϊποιεσ από τισ λειτουργύεσ που γύνονται με το ποντύκι. Για την αξιοπούηςη 

τϋτοιων λειτουργιών θα ϋπρεπε να χρηςιμοποιόςει το ποντύκι και το 

πληκτρολόγιο, κϊτι το οπούο θα επιβϊρυνε την κατϊςταςη των χεριών τησ. 

Μετϊ από ϋρευνα ςτισ πιο πρόςφατεσ εκδόςεισ των εργαλεύων ςυγγραφόσ, 
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εντόπιςε ϋνα εργαλεύο το οπούο παρεύχε πλόρη υποςτόριξη πληκτρολογύου και 

ξεκύνηςε να το χρηςιμοποιεύ. Με ϋκπληξη τησ διαπύςτωςε ότι μετϊ από λύγο 

καιρό, όλοι οι ςυνϊδελφοι τησ εύχαν μεταβεύ ςτισ νϋεσ εκδόςεισ του λογιςμικού 

αφού ςυνειδητοπούηςαν ότι το νϋο χαρακτηριςτικό που ϋκανε εφικτό τη 

δουλεύα τησ κ. Μαρακϊκη, καθιςτούςε και τη δικό τουσ δουλειϊ πιο εύκολη, ενώ 

τουσ εξοικονομούςε και χρόνο. 

Κατϊ την πλοόγηςη τησ ςτο διαδύκτυο η κ. Μαρακϊκη, χρηςιμοποιεύ τα κουμπιϊ 

ϊμεςησ πρόςβαςησ τα οπούα ϋχουν ενςωματωθεύ ςτισ περιςςότερεσ ςύγχρονεσ 

ιςτοςελύδεσ. Σησ επιτρϋπουν να προςπερνϊ ϋνα μεγϊλο αριθμό από ςυνδϋςμουσ, 

τουσ οπούουσ υπό διαφορετικϋσ ςυνθόκεσ θα ϋπρεπε να προςπερϊςει ϋνα-ϋνα 

χρηςιμοποιώντασ το λογιςμικό αναγνώριςησ φωνόσ. 

2.1.3.3 Συνταξιούχοσ με αναπηρύεσ που οφεύλονται ςτην ενηλικύωςη 
Ο κύριοσ Μενεςιώτησ χρηςιμοποιεύ το διαδύκτυο ώςτε να διαχειρύζεται τα 

οικονομικϊ του. Πϊςχει από απώλεια του κεντρικού πεδύου όραςησ, τρϋμουλο 

των χεριών και μερικό απώλεια βραχυπρόθεςμησ μνόμησ. 

Φρηςιμοποιεύ ϋνα μεγεθυντό οθόνησ για να καταπολεμόςει τα προβλόματα 

όραςησ και το τρϋμουλο του χεριού. Όταν τα ςημεύα ενδιαφϋροντοσ ςε μια 

ιςτοςελύδα, όπωσ τα κουμπιϊ και οι ςύνδεςμοι, ϋχουν μεγαλύτερο μϋγεθοσ, εύναι 

πιο εύκολο για εκεύνον να τα διακρύνει και να τα επιλϋξει. Επομϋνωσ εύναι 

φυςιολογικό ιςτοχώροι που χρηςιμοποιούν φύλλα διαμόρφωςησ να τον 

εξυπηρετούν καλύτερα. Όταν πρωτοξεκύνηςε να χρηςιμοποιεύ το διαδύκτυο, ςε 

κϊποιεσ ιςτοςελύδεσ οικονομικού αντικειμϋνου, αντιμετώπιςε ϋντονο πρόβλημα 

με τισ κυλιόμενεσ μπϊρεσ που εμφανύζουν τισ τιμϋσ των μετοχών. Οι μπϊρεσ  

κυλούςαν πολύ γρόγορα και ο κ. Μενεςιώτησ αδυνατούςε να τισ διαβϊςει. 

Επύςησ, πολύ ςυχνϊ ο ρυθμόσ ανανϋωςησ των ιςτοςελύδων όταν πιο γρόγοροσ 

από αυτόν με τον οπούο μπορούςε να ολοκληρώςει την ανϊγνωςη τησ 

προηγούμενησ ϋκδοςησ τησ ιςτοςελύδασ. Επομϋνωσ οι προτιμόςεισ του 

διαμορφώθηκαν γύρω από ιςτοςελύδεσ που δεν εμπεριεύχαν κινούμενο κεύμενο 

και από ιςτοςελύδεσ που δεν ανανϋωναν αυτόματα το περιεχόμενό τουσ. Επύςησ 

ςυνειδητοπούηςε ότι η πλοόγηςό του εμποδιζόταν όταν χρηςιμοποιούςε 

ιςτοςελύδεσ που τον οδηγούςαν αυτόματα ςε διαφορετικϊ ςημεύα, με τη χρόςη 

αναδυόμενων παραθύρων, χωρύσ να τον ειδοποιόςουν. 
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Ο κ. Μενεςιώτησ ςταδιακϊ βρόκε κϊποιεσ ιςτοςελύδεσ οι οπούεσ δουλεύουν με 

τον τρόπο που εκεύνοσ επιθυμεύ. 

2.1.3.4 Φοιτητόσ με  κώφωςη και προβλόματα όραςησ  
Ο Κωνςταντύνοσ χρηςιμοποιεύ το διαδύκτυο για να εντοπύςει νϋα εςτιατόρια 

προκειμϋνου να τα επιςκεφθεύ με τουσ φύλουσ του και τουσ ςυμμαθητϋσ του. 

Πϊςχει από βλϊβη ςτο ακουςτικό αιςθητόριο, ενώ πρόςφατα απϋκτηςε και 

προβλόματα μειωμϋνησ όραςησ, με αποτϋλεςμα να μπορεύ πλϋον να δει μόνο 

μικρϊ κομμϊτια τησ οθόνησ. 

Ο Κωνςταντύνοσ δεν ϋχει υπολογιςτό ςτο ςπύτι του, και για το λόγο αυτό εύναι 

αναγκαςμϋνοσ να χρηςιμοποιεύ τουσ υπολογιςτϋσ του πανεπιςτημύου, οι οπούοι 

δεν εύναι ρυθμιςμϋνοι για χρόςη και από ΑμεΑ, ούτε ςυνοδεύονται από 

υποςτηρικτικϋσ τεχνολογύεσ. Για το λόγο αυτό, τον εξυπηρετεύ να χρηςιμοποιεύ 

περιςςότερο το κινητό του τηλϋφωνο ώςτε να αποκτϊ πρόςβαςη ςτο 

διαδύκτυο. Σο κινητό τηλϋφωνο εμφανύζει κουμπιϊ και ανϊγλυφουσ χαρακτόρεσ 

(Braille) ςτην οθόνη, ενώ χρηςιμοποιεύ τη δονητικό δυνατότητα για να τον 

ειδοποιεύ όταν ψϊχνει με τα ακροδϊχτυλϊ του πϊνω ςτην οθόνη. Επιπλϋον 

χρηςιμοποιεύ τισ δυνατότητεσ που του προςφϋρει το GPS, προκειμϋνου να 

αποκτόςει καλύτερο προςανατολιςμό ςε ςχϋςη με αυτό που ψϊχνει. 

Προκειμϋνου να προγραμματύςει τισ εξορμόςεισ του χρηςιμοποιεύ τα μϋςα 

μεταφορϊσ. Ωςτόςο, η ιςτοςελύδα με τα δρομολόγια των λεωφορεύων δεν 

φαύνεται με ςωςτό τρόπο ςτο κινητό του εξαιτύασ τησ κακόσ ςχεδύαςησ ςε 

αντύθεςη με την ιςτοςελύδα των δρομολογύων των τρϋνων όπου εύναι καλύτερα 

ςχεδιαςμϋνη με γνώμονα την προςβαςιμότητα. Αυτό, αμϋςωσ, την καθιςτϊ ωσ 

ϋνα πολύ χρόςιμο εργαλεύο και κϊνει τη χρόςη των τρϋνων ακόμα πιο προςιτό. 

Ο Κωνςταντύνοσ, φρόντιςε να ενημερώςει τον διαχειριςτό τησ ιςτοςελύδασ του 

οργανιςμού διαχεύριςησ των λεωφορεύων ότι η ιςτοςελύδα με τα δρομολόγια 

των λεωφορεύων δεν εύναι προςβϊςιμη και ότι ο ύδιοσ αντιμετωπύζει πρόβλημα 

ςτην λόψη τησ πληροφορύασ που προςφϋρει η ιςτοςελύδα. Σϋλοσ, του εξόγηςε 

ότι κατϋληξε να χρηςιμοποιεύ περιςςότερο το τρϋνο ωσ μϋςο μεταφορϊσ, από τη 

ςτιγμό που μπορεύ να ενημερωθεύ καλύτερα για τα δρομολόγια τουσ από το 

κινητό του τηλϋφωνο. 
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2.1.4 Χρόςη ςυςκευών υποςτηρικτικόσ τεχνολογύασ 
Οι υποςτηρικτικϋσ τεχνολογύεσ εύναι προώόντα και υπηρεςύεσ που χρηςιμοποιούν 

τα ΑμεΑ ώςτε να διεκπεραιώςουν κϊποιεσ εργαςύεσ τισ οπούεσ διαφορετικϊ θα 

δυςκολευόντουςαν ό και θα αδυνατούςαν να διεκπεραιώςουν. Ο τρόποσ με τον 

οπούο επιτυγχϊνεται αυτό εύναι η παροχό εμπλουτιςμϋνων ό μεταλλαγμϋνων 

μεθόδων αλληλεπύδραςησ με την υπϊρχουςα τεχνολογύα. 

Οι ςύγχρονεσ υποςτηρικτικϋσ τεχνολογύεσ τησ πρόςβαςησ ςτο διαδύκτυο 

βρύςκονται εύτε ενςωματωμϋνεσ ςτο λειτουργικό ςύςτημα εύτε ςε εφαρμογϋσ, ό 

αποτελούνται από κϊποιο εξωτερικό υλικό το οπούο ςυνδϋεται εξωτερικϊ. Για 

παρϊδειγμα, η δυνατότητα του λειτουργικού ςυςτόματοσ να μεταβϊλει κατϊ 

βούληςη το μϋγεθοσ των γραμμϊτων του ςυςτόματοσ και η δυνατότητα 

εργαςύεσ που απαιτούν πολλαπλϊ πατόματα πλόκτρων να γύνονται με μια 

ακολουθύα μονών πατημϊτων πλόκτρων αποτελεύ υποςτηρικτικό τεχνολογύα 

που ενςωματώνεται ςτο λειτουργικό ςύςτημα. Η δυνατότητα απενεργοπούηςησ 

των φύλλων διαμόρφωςησ ό η μετατροπό των ιςτοςελύδων ςε εκδόςεισ που 

περιϋχουν μόνο κεύμενο αποτελούν υποςτηρικτικϋσ τεχνολογύεσ που 

υποςτηρύζονται από εφαρμογϋσ που εγκαθύςτανται ςτο εκϊςτοτε υπολογιςτικό 

ςύςτημα. Σϋλοσ, ςυςκευϋσ ελϋγχου ειςόδου όπωσ διακόπτεσ για ϊτομα με 

κινητικϋσ αναπηρύεσ και ςυςκευϋσ εντοπιςμού τησ κόρησ του ματιού αποτελούν 

παρϊδειγμα υποςτηρικτικόσ τεχνολογύασ που εφαρμόζεται με τη χρόςη 

εξωτερικού υλικού. Βϋβαια, μπορούν να υπϊρξουν και ςυνδυαςμού των 

παραπϊνω τεχνολογιών ώςτε να μπορούν να καλυφθούν πιο ςύνθετεσ ανϊγκεσ 

για διϊφορεσ ομϊδεσ χρηςτών ΑμεΑ. 

Ακολουθούν μερικϊ παραδεύγματα υποςτηρικτικών τεχνολογιών. 

2.1.4.1 Εναλλακτικό πληκτρολόγιο 
Σα εναλλακτικό πληκτρολόγιο μπορεύ να εύναι υλικό ό λογιςμικό το οπούο 

χρηςιμοποιεύται από ϊτομα με κινητικϋσ αναπηρύεσ, και τουσ παρϋχουν 

εναλλακτικϋσ μεθόδουσ ειςαγωγόσ δεδομϋνων. Σο αποτϋλεςμα εύναι το ύδιο με 

αυτό που προκύπτει από τη χρόςη κανονικού πληκτρολογύου, αν και ο χρόνοσ 

ειςαγωγόσ κειμϋνου μπορεύ να εύναι αρκετϊ μεγαλύτεροσ. Οι διαφοροποιόςεισ 

των πληκτρολογύων αυτών βρύςκονται ςτα κενϊ ανϊμεςα ςτα πλόκτρα, ςτα 

προςτατευτικϊ που αποτρϋπουν την πύεςη παραπϊνω του ενόσ πλόκτρου κϊθε 
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φορϊ, κ.ο.κ. Οι διαδικτυακϋσ εφαρμογϋσ που μπορούν να χρηςιμοποιηθούν εξ 

ολοκλόρου με τη χρόςη πληκτρολογύου, μπορούν να χρηςιμοποιηθούν και με μια 

μεγϊλη γκϊμα εναλλακτικών ςυςκευών ειςόδου. 

2.1.4.2 Λογιςμικϊ ςϊρωςησ 
Σα λογιςμικϊ ςϊρωςησ, εύναι υποςτηρικτικϋσ τεχνολογύεσ που 

χρηςιμοποιούνται από ϊτομα με κινητικϋσ αναπηρύεσ και τα οπούα τονύζουν 

κϊθε φορϊ τισ περιοχϋσ επιλογόσ, όπωσ για παρϊδειγμα το μενού πλοόγηςησ, 

τουσ ςυνδϋςμουσ κ.ο.κ. Ο χρόςτησ επιλϋγει την επιθυμητό περιοχό με τη χρόςη 

ενόσ διακόπτη όταν τονιςθεύ ό ανακοινωθεύ το όνομα τησ περιοχόσ αυτόσ. 

2.1.4.3 Λογιςμικϊ ανϊγνωςησ οθόνησ 
Σα λογιςμικϊ ανϊγνωςησ οθόνησ χρηςιμοποιούνται ςυνόθωσ από τυφλούσ ό 

από χρόςτεσ με δυςλεξύα. Ουςιαςτικϊ, μεταφϋρουν αυτϊ που εμφανύζονται ςτην 

οθόνη εύτε μϋςω διαδικαςύασ ςύνθεςησ φωνόσ ςε ηχητικό ϋξοδο, ό ςε 

ανανεώςιμη οθόνη ανϊγλυφων χαρακτόρων (Braille). Λογιςμικϊ ανϊγνωςησ 

οθόνησ παλαιότερησ γενιϊσ μεταςχηματύζουν το ϋγγραφο που «διαβϊζουν» κϊτι 

το οπούο μπορεύ να οδηγόςει ςτο να χαθεύ η δομό του εγγρϊφου. 

2.1.4.4 Λογιςμικϊ αναγνώριςησ φωνόσ 
Σα λογιςμικϊ αναγνώριςησ φωνόσ χρηςιμοποιούνται από ϊτομα με κινητικϋσ 

αναπηρύεσ ό προςωρινούσ τραυματιςμούσ ςτα χϋρια. Φρηςιμοποιούνται ωσ 

εναλλακτικϋσ μϋθοδοι ειςόδου. Εφαρμογϋσ που υιοθετούν πλόρη υποςτόριξη 

πληκτρολογύου, μπορούν να χρηςιμοποιηθούν με τη χρόςη λογιςμικών 

αναγνώριςησ φωνόσ. 

2.1.4.5 Λογιςμικϊ μεγϋθυνςησ οθόνησ 
Σα λογιςμικϊ μεγϋθυνςησ οθόνησ χρηςιμοποιούνται από ϊτομα με προβλόματα 

όραςησ. Ουςιαςτικϊ μεγεθύνουν ϋνα κομμϊτι τησ οθόνησ καθιςτώντασ το πιο 

εύκολο να το διακρύνει κϊποιοσ με προβλόματα όραςησ. Σαυτόχρονα, 

εμφανύζουν τα ϋγγραφα μεγαλύτερα και μειώνουν το κομμϊτι του κειμϋνου που 

βλϋπει ο χρόςτησ αφαιρώντασ το περιβϊλλον περιεχόμενο. Πολλϊ λογιςμικϊ 

μεγϋθυνςησ οθόνησ προςφϋρουν τη δυνατότητα ςτο χρόςτη να βλϋπει δυο 

εκφϊνςεισ τησ οθόνησ: τη μεγεθυμϋνη οθόνη και την κανονικό. 
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2.1.5 Χρόςη ςύγχρονων ςυςκευών 
Όλο και περιςςότερεσ από τισ ςυςκευϋσ που διατύθενται ςτη αγορϊ εύναι 

ςχεδιαςμϋνεσ με τϋτοιο τρόπο ώςτε να υποςτηρύζουν πρόςβαςη ςτο διαδύκτυο. 

Η ςύνδεςη αυτό πραγματοποιεύται με διϊφορουσ τρόπουσ όπωσ για παρϊδειγμα 

μϋςω δικτύων κινητόσ τηλεφωνύασ, μϋςω αςύρματων ςημεύων πρόςβαςησ, κ.τ.λ. 

Οι πρώτεσ εκδόςεισ των ςυςκευών αυτών όταν δύςχρηςτεσ ακόμα και από 

ϊτομα χωρύσ αναπηρύεσ, ενώ δεν εύχε ληφθεύ μϋριμνα ςχετικϊ με την 

προςβαςιμότητασ και την ευχρηςτύα και από τα ΑμεΑ. Οι εταιρύεσ δεν ϊργηςαν 

να ςυνειδητοποιόςουν ότι τα ΑμεΑ αποτελούν ϋνα ςημαντικό ποςοςτό του 

πληθυςμού και ότι το ποςοςτό αυτό μπορεύ μόνο να αυξηθεύ. 

Ακολουθούν μερικϊ παραδεύγματα ςύγχρονων ςυςκευών που μπορούν να 

χρηςιμοποιούν και τα ΑμεΑ για την πρόςβαςό τουσ ςτο διαδύκτυο και 

γενικότερα ςε προςβϊςιμη πληροφορύα. 

2.1.5.1 Κινητϊ τηλϋφωνα 
Για τουσ ανθρώπουσ με προβλόματα όραςησ η χρόςη των κινητών τηλεφώνων 

και ιδιαύτερα των ςύγχρονων ςυςκευών, εύναι παρόμοια με τη χρόςη των Η/Τ. 

Σα κινητϊ τηλϋφωνα εύναι δύςκολο να χρηςιμοποιηθούν χωρύσ τη ςυνδρομό 

υποςτηρικτικών τεχνολογιών, ό τουλϊχιςτον χωρύσ την αξιοπούηςη κϊποιων 

ενςωματωμϋνων χαρακτηριςτικών προςβαςιμότητασ. Για παρϊδειγμα, η χρόςη 

ενόσ ςύγχρονου κινητού τηλεφώνου από ϋνα τυφλό χρόςτη απαιτεύ και τη 

χρόςη κϊποιου λογιςμικού ανϊγνωςησ τησ οθόνησ καθώσ και κϊποιου 

λογιςμικού αναγνώριςησ φωνητικών εντολών. 

Όταν τα κινητϊ τηλϋφωνα ϊρχιςαν να κϊνουν την εμφϊνιςό τουσ ςτην αγορϊ, 

τα χαρακτηριςτικϊ προςβαςιμότητασ τουσ όταν πολύ απλϊ. Ο χρόςτησ, το μόνο 

που ϋπρεπε να κϊνει όταν να απομνημονεύςει τη διϊταξη του πληκτρολογύου 

του τηλεφώνου, η οπούα όταν παρόμοια με αυτό των κοινών ςταθερών 

τηλεφώνων και επιπροςθϋτωσ δύο πλόκτρων, τησ Αποςτολό και τησ Ακύρωςη. 

Σο μεγαλύτερο μϋροσ τησ λειτουργικότητασ των τηλεφώνων αυτών, όταν 

διαθϋςιμα, πλϋον, για το χρόςτη ΑμεΑ. 

Με την πρόοδο τησ τεχνολογύασ, τα κινητϊ τηλϋφωνα ϋγιναν πιο ςύνθετα και 

απαιτούνταν μεγαλύτερη προςπϊθεια για να καταςτούν προςβϊςιμα και από 

ΑμεΑ. Οι καταςκευαςτϋσ ξεκύνηςαν να ενςωματώνουν λογιςμικϊ αναγνώριςησ 
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φωνόσ. Με τον τρόπο αυτό, τα κινητϊ τηλϋφωνα παρϋμεναν δύςχρηςτα για τα 

ΑμεΑ, αλλϊ τουλϊχιςτον μπορούςαν να αξιοποιόςουν τισ βαςικϋσ λειτουργύεσ 

τουσ όπωσ ο τηλεφωνικόσ κατϊλογοσ, η αποςτολό μηνυμϊτων, κ.τ.λ. 

Με την εμφϊνιςη των πρώτων οθονών αφόσ, η χρόςη του πληκτρολογύου ςτα 

κινητϊ τηλϋφωνα, που όταν και ο ενδεδειγμϋνοσ τρόποσ ειςαγωγόσ για τα ΑμεΑ, 

παραμερύςθηκε και τότε τα πρϊγματα γύρω από την προςβαςιμότητασ ϋγιναν 

ακόμα πιο δύςκολα. Οι προγραμματιςτϋσ ϊμεςα ςυγχρονύςτηκαν με τη νϋα τϊςη 

ςτισ μεθόδουσ ειςαγωγόσ, παραλεύποντασ ςε πολλϋσ περιπτώςεισ τη μϋριμνα για 

χρόςη των εφαρμογών τουσ με εναλλακτικϋσ μεθόδουσ ειςαγωγόσ, όπωσ το 

πληκτρολόγιο. Για το λόγο αυτό, χρόςτεσ ΑμεΑ που μπορούςαν να 

χρηςιμοποιόςουν λογιςμικϊ ανϊγνωςησ οθόνησ ςτα κινητϊ τουσ τηλϋφωνα, δεν 

μπορούςαν να χρηςιμοποιόςουν τισ εφαρμογϋσ αυτϋσ. 

Οι εταιρύεσ ανϊπτυξησ λογιςμικών ανϊγνωςησ οθόνησ ϊρχιςαν να παρϋχουν 

λύςεισ για τη χρόςη των οθονών αφόσ. Μια προςϋγγιςη όταν να 

απενεργοποιόςουν τισ κλαςςικϋσ λειτουργύεσ των οθονών και να τουσ 

προςδώςουν νϋεσ. Η οθόνη χωρύζεται ςε τϋςςερα ύςα κομμϊτια και κϊθε 

κομμϊτι αντιπροςωπεύει ϋνα κουμπύ. το κϊθε κουμπύ ανατύθεται και μια από 

τισ νϋεσ λειτουργύεσ.  

Άλλη μια καινοτομύα όταν η παραλλαγό τησ λειτουργύασ του εικονικού 

πληκτρολογύου. Η κανονικό χρόςη του εικονικού πληκτρολογύου εύναι να 

ενεργοποιούνται τα γρϊμματα τη ςτιγμό που ο χρόςτησ πιϋζει με το δϊχτυλό 

του την περιοχό που τουσ αντιςτοιχεύ. Για τουσ τυφλούσ χρόςτεσ, η χρόςη του 

εικονικού πληκτρολογύου παραλλϊχθηκε ϋτςι ώςτε με το πϊτημα τησ οθόνησ να 

μην ενεργοποιεύται το γρϊμμα που αντιςτοιχεύ ςε εκεύνη την περιοχό, αλλϊ απλϊ 

να ανακοινώνεται από το λογιςμικό ανϊγνωςησ οθόνησ. Ο χρόςτησ ΑμεΑ μπορεύ 

να ςύρει το δϊχτυλό του πϊνω ςτην οθόνη μϋχρι να ακούςει το γρϊμμα που τον 

ενδιαφϋρει και να ςηκώςει το δϊχτυλό του από την οθόνη τη ςτιγμό που θα 

γύνει αυτό. Ση ςτιγμό εκεύνη ενεργοποιεύται το γρϊμμα. 

Ωςτόςο, το μεγϊλο πρόβλημα τησ χρόςη των ςύγχρονων κινητών τηλεφώνων 

και από ΑμεΑ παραμϋνει ϊλυτο. Ένα λογιςμικό ανϊγνωςησ οθόνησ δε μπορεύ να 

καταςτόςει προςβϊςιμο ϋνα γραφικό περιβϊλλον κατϊ τη ςχεδύαςη του οπούου 



 

 

45 
Καταςκευό βιβλιοθόκησ ςχεδιαςτικών προτύπων για την υποςτόριξη 
δημιουργύασ προςβϊςιμου διαδικτυακού περιεχομϋνου 

Σεχνικϋσ ςχεδιαςμού προςβϊςιμων ιςτοςελύδων 

δεν ϋχει γύνει καμύα πρόβλεψη για ενςωμϊτωςη χαρακτηριςτικών 

προςβαςιμότητασ. Η χρόςη διεπαφών γραφικόσ αλληλεπύδραςησ ϋχει αρχύςει να 

γύνεται τϊςη, τη ςτιγμό μϊλιςτα που οι ςχεδιαςτϋσ δε γνωρύζουν αρκετϊ για 

θϋματα ςχετικϊ με την προςβαςιμότητα τουσ. Αυτό, αυτομϊτωσ, δυςχεραύνει τισ 

προςπϊθειεσ των εταιριών ανϊπτυξησ λογιςμικού ανϊγνωςησ οθόνησ, οι οπούεσ 

προςπαθούν να ςυμβαδύςουν με την τϊςη αυτό. 

2.1.5.2 iPhone™ 
H Apple™ κατϊφερε να ενςωματώςει πολλϊ χαρακτηριςτικϊ προςβαςιμότητασ 

ςτο τελευταύο μοντϋλο του iPhone™. Αυτό μπορεύ να αποτελϋςει μια τερϊςτια 

καινοτομύα, αφού εγκαινιϊζει μια εποχό όπου τα ΑμεΑ θα αγορϊζουν ϋνα προώόν 

όδη ϋτοιμο για χρόςη, χωρύσ να απαιτεύται η αγορϊ  υποςτηρικτικόσ 

τεχνολογύασ. 

Η εμφϊνιςη του iPhone™ ςτην αγορϊ αρχικϊ δημιούργηςε προβλόματα 

προςβαςιμότητασ, καθώσ τα ΑμεΑ εξαιρϋθηκαν από την ελευθερύα επικοινωνύασ 

που εξαςφαλύζει μια τϋτοια ςυςκευό ςτον κϊτοχό τησ. Οι λόγοι όταν κυρύωσ η 

ϋλλειψη χαρακτηριςτικών προςβαςιμότητασ αλλϊ και η αδυναμύα χρόςησ 

οποιαςδόποτε υποςτηρικτικόσ τεχνολογύασ που δεν όταν ενςωματωμϋνη ςτο 

λειτουργικό του ςύςτημα. 

Σο iPhone™, πλϋον, περιλαμβϊνει ϋνα ενςωματωμϋνο λογιςμικό ανϊγνωςησ 

οθόνησ. Η διαφορϊ αυτού του λογιςμικού ϋναντι ϊλλων, εύναι ότι εκτόσ από το 

να διαβϊζει την οθόνη του τηλεφώνου και να επιτρϋπει ςε τυφλούσ χρόςτεσ να 

αξιοποιόςουν τισ λειτουργύεσ του ϋχει ακόμα δύο ςημαντικϋσ ιδιότητεσ: 

 Επιτρϋπει ςε χρόςτεσ με προβλόματα όραςησ να χρηςιμοποιούν την 

οθόνη αφόσ του τηλεφώνου 

 Ενςωματώνει τεχνικϋσ πρόβλεψησ λϋξεων ώςτε ο χρόςτησ να ακούει τισ 

προτεινόμενεσ επιλογϋσ που του παρϋχει το τηλϋφωνο κατϊ την 

πληκτρολόγηςη και να μη χρειϊζεται να πληκτρολογεύ ολόκληρη τη λϋξη, 

αλλϊ να επιλϋγει εκεύνη που του προτεύνει το κινητό τηλϋφωνο. 

Οι χρόςτεσ ΑμεΑ που χρηςιμοποιούν υποςτηρικτικϋσ τεχνολογύεσ, εκτόσ του ότι 

πρϋπει να εξοικειωθούν με το ςύςτημϊ που χρηςιμοποιούν, πρϋπει να 

εξοικειωθούν και με ϋνα μεγϊλο όγκο λειτουργιών που θα υποςτηρύζει η 



 

 

46 
Καταςκευό βιβλιοθόκησ ςχεδιαςτικών προτύπων για την υποςτόριξη 
δημιουργύασ προςβϊςιμου διαδικτυακού περιεχομϋνου 

Σεχνικϋσ ςχεδιαςμού προςβϊςιμων ιςτοςελύδων 

εκϊςτοτε υποςτηρικτικό τεχνολογύα που χρηςιμοποιούν. Η Apple™, για το 

καινούριο iPhone™, δηλώνει ότι εύναι πολύ εύκολο να χρηςιμοποιόθει από 

οποιονδόποτε χωρύσ να χρειϊζεται οποιαδόποτε απομνημόνευςη. Αυτό 

ενδϋχεται να  βοηθόςει πολύ και τα ϊτομα με νοητικϋσ ό μαθηςιακϋσ δυςκολύεσ.  

Επύςησ, εύναι πιο εύχρηςτο και για ϊτομα με κινητικϋσ αναπηρύεσ, δεδομϋνου ότι 

δε θα απαιτεύ τη χρόςη πολλαπλών δακτύλων και μπορεύ να παραβλϋψει μικρϋσ 

και ανεπαύςθητεσ κινόςεισ. Επύςησ, παρϋχει πληθώρα επιλογών για τα ϊτομα με 

προβλόματα ακοόσ, όπωσ για παρϊδειγμα εύκολη αλλαγό από ςτερεοφωνικό 

όχο ςε μονοφωνικό και το αντύθετο. Επιπροςθϋτωσ, υποςτηρύζει επιλογϋσ 

χρωμϊτων υψηλόσ αντύθεςησ και μεγαλύτερου μεγϋθουσ γραμματοςειρϋσ. 

Αναλυτικότερα τα χαρακτηριςτικϊ προςβαςιμότητασ για το καινούριο μοντϋλο 

του iPhone™ υπϊρχουν ςτην ιςτοςελύδα τησ Apple™ [8]. 

2.2 Θϋματα ςχεδιαςμού 

2.2.1 Συνόθη προβλόματα 
Ο Παγκόςμιοσ Ιςτόσ αποτελεύ πλϋον ϋνα μϋςο διαμοιραςμού πληροφορύασ και 

παροχόσ υπηρεςιών το οπούο δεν απευθύνεται, όπωσ παλαιότερα, ςε κϊποια 

ςυγκεκριμϋνη ομϊδα χρηςτών, απεναντύασ ςτοχεύει ςτο ευρύ κοινό. Κατϊ 

ςυνϋπεια, η ανϊγκη προςβαςιμότητασ τησ πληροφορύασ και των υπηρεςιών που 

παρϋχονται, κρύνεται ακόμα μεγαλύτερη προκειμϋνου να εξαςφαλιςτεύ η 

ιςοτιμύα ςτην πρόςβαςη από όλουσ του χρόςτεσ. 

Ο τρόποσ με τον οπούο θα γύνει η ςχεδύαςη ενόσ ιςτοχώρου θα πρϋπει να 

βαςιςτεύ ςε αρχϋσ που προκύπτουν ϋπειτα από διερεύνηςη και προςδιοριςμό 

των απαιτόςεων και των αναγκών των τελικών αποδεκτών των πληροφοριών 

και των υπηρεςιών που παρϋχονται μϋςω του ιςτοχώρου αυτού. Οι ςχεδιαςτϋσ 

όμωσ ςυχνϊ αξιοποιούν τη δικό τουσ εμπειρύα χρόςησ, χρηςιμοποιώντασ οικύεσ 

τεχνικϋσ ςχεδύαςησ, κϊτι το οπούο ϋχει ωσ αποτϋλεςμα το τελικό πρότυπο 

ςχεδύαςησ να μη λαμβϊνει υπ’ όψη ιδιαύτερεσ απαιτόςεισ που μπορεύ να 

προκύψουν αν ο ιςτοχώροσ χρηςιμοποιηθεύ από χρόςτεσ διαφορετικών 

ομϊδων, όπωσ για παρϊδειγμα από χρόςτεσ ΑμεΑ. Επύςησ, για τη ςχεδύαςη ενόσ 

ιςτοχώρου, ο οπούοσ θα εύναι προςβϊςιμοσ και από ΑμεΑ, κρύνεται απαραύτητη η 

προμόθεια εξοπλιςμού, ο οπούοσ θα υποςτηρύζει την πρόςβαςη, αλλϊ και 
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λογιςμικού το οπούο θα αξιολογόςει την προςβαςιμότητα του ιςτοχώρου. 

Επομϋνωσ, γύνεται εύκολα αντιληπτό ότι η ανϊπτυξη ενόσ προςβϊςιμου 

ιςτοχώρου απαιτεύ τη δαπϊνη πόρων, πϋραν των ςυνηθιςμϋνων. 

Η εμπειρύα δεύχνει ότι οι ςχεδιαςτϋσ ενόσ ιςτοχώρου πρϋπει εύτε να προβλϋψουν 

κατϊ τη ςχεδύαςη εύτε να πραγματοποιόςουν μετϊ το πϋρασ αυτόσ, κϊποιεσ 

προςαρμογϋσ ςτη ςυνολικό διεπαφό του ιςτοχώρου ώςτε να επιτευχθεύ η 

προςβαςιμότητα του. Βαςικό αρχό ελϊττωςησ του κόςτουσ τυχών 

προςαρμογών που απαιτούνται να γύνουν ςτη διεπαφό του ιςτοχώρου, εύναι 

αυτϋσ να προβλεφθούν και να ενςωματωθούν ςτα αρχικϊ ςτϊδια ςχεδύαςησ και 

ανϊπτυξησ [9]. Αν και εφόςον γύνει ςωςτό ςχεδύαςη, το κόςτοσ αυτό δύςκολα 

θα ξεπερϊςει το 3% του ςυνολικού κόςτουσ καταςκευόσ [10]. Σο ποςοςτό αυτό, 

εύναι πιθανόν να μεταβληθεύ αυξητικϊ, παρόλα αυτϊ η εκ των θεμελύων μϋριμνα 

για την ενςωμϊτωςη των απαιτόςεων προςβαςιμότητασ ςτισ αρχικϋσ 

απαιτόςεισ ςχεδύαςησ του ιςτοχώρου παραμϋνει η βϋλτιςτη δυνατό και 

προτεινόμενη προςϋγγιςη προσ τουσ ςχεδιαςτϋσ. Η ενςωμϊτωςη αυτό κρύνεται 

ακόμα πιο επιτακτικό λαμβϊνοντασ υπ’ όψη και διϊφορεσ νομοθετικϋσ 

παρεμβϊςεισ [11]. 

Σα προβλόματα που ακολουθούν, εύναι και αυτϊ που καθορύζουν τον τρόπο με 

τον οπούο γύνεται η ομαδοπούηςη των καταςκευαςτικϊ εφικτών απαιτόςεων 

προςβαςιμότητασ για ϋναν ιςτοχώρο, οι οπούεσ επιλύονται ςύμφωνα με τισ 

οδηγύεσ ηλεκτρονικόσ προςβαςιμότητασ (βλ. επόμενη ενότητα). 

 Αναγνωριςιμότητα των διαθϋςιμων λειτουργιών για την εκτϋλεςη των 

επιθυμητών εργαςιών από το χρόςτη, όπωσ για παρϊδειγμα κατανοητόσ 

προςδιοριςμόσ μενού επιλογών, εναλλακτικών τιμών για τα διαθϋςιμα 

πεδύα ηλεκτρονικόσ φόρμασ ςτοιχεύων, κ.τ.λ. 

 Ευχρηςτύα των διαθϋςιμων λειτουργιών με τη υιοθϋτηςη μιασ φιλικόσ 

προσ το χρόςτη διεπαφόσ, όπωσ για παρϊδειγμα ευκολύα ςυμπλόρωςησ 

μιασ ηλεκτρονικόσ φόρμασ ςτοιχεύων με την αποκλειςτικό χρόςη 

πληκτρολογύου, κ.τ.λ. 
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 Προςαρμοςτικότητα τησ διεπαφόσ ςτισ εκϊςτοτε προτιμόςεισ του 

χρόςτη, όπωσ για παρϊδειγμα απενεργοπούηςη εμφϊνιςησ εικόνων, 

γραμμικοπούηςησ πινϊκα δεδομϋνων, κ.τ.λ. 

 Δυνατότητα αναβαθμύςεων ςύμφωνα με την τεχνολογικό εξϋλιξη, όπωσ 

για παρϊδειγμα πανομοιότυπη λειτουργικότητα με τη χρόςη 

διαφορετικών φυλλομετρητών (browsers), ςυςκευών κ.τ.λ. 

 Φρόςη ϋγκυρου κώδικα μεταγλώςςασ (mark up), όπωσ για παρϊδειγμα 

HTML, XHTML, κ.τ.λ., ώςτε να μειώνονται ςτο ελϊχιςτο τυχόν 

παρερμηνεύεσ από τον εκϊςτοτε φυλλομετρητό (browser). 

2.2.2 Μη τόρηςη οδηγιών προςβαςιμότητασ 
Προκειμϋνου να αποφευχθούν τα προαναφερθϋντα προβλόματα, ςυντϊχθηκαν 

κϊποιεσ οδηγύεσ προςβϊςιμησ ςχεδύαςησ, η πιςτό τόρηςη των οπούων αποτελεύ 

την βαςικότερη προώπόθεςη για την καταςκευό ενόσ ιςτοχώρου, ο οπούοσ θα 

εύναι καθολικϊ προςβϊςιμοσ. 

Φαρακτηριςτικϊ παραδεύγματα θεμελιωδών οδηγιών ςχεδύαςησ αποτελούν οι 

Οδηγύεσ Προςβαςιμότητασ για το Περιεχόμενο ςτον Παγκόςμιο Ιςτό [4] τησ 

διεθνούσ κοινοπραξύασ του W3C καθώσ και το Section 508 [12]. τισ 

περιςςότερεσ περιπτώςεισ, ωςτόςο, οι οδηγύεσ αυτϋσ παραβλϋπονται. Σο 

αποτϋλεςμα δεν εύναι ϊλλο από το να καταςκευϊζονται ιςτοχώροι, ςτουσ 

οπούουσ τα ΑμεΑ δεν μπορούν να ϋχουν ολοκληρωμϋνη πρόςβαςη. 

Η ϋλλειψη κατϊλληλησ δομόσ και ορθϊ προςδιοριςμϋνων ςημεύων πλοόγηςησ 

δυςκολεύει την πρόςβαςη ςτισ πληροφορύεσ και τισ υπηρεςύεσ των ιςτοχώρων. 

Εξαιτύασ αυτού κϊθε προςπϊθεια χρόςησ εναλλακτικών μεθόδων και 

βοηθημϊτων υποςτηρικτικόσ τεχνολογύασ αποτυγχϊνει. 

Επιπροςθϋτωσ, ιςτοχώροι που κϊνουν χρόςη πλαιςύων (frames), εικόνων με 

κύνηςη (animated images) καθώσ και εικόνων που δε ςυνοδεύονται από 

εναλλακτικό κειμενικό περιγραφό (alternative text) καθύςτανται αυτόματα μη 

προςβϊςιμοι από ΑμεΑ. Ωςτόςο, αρκετού ιςτοχώροι παρϋχουν εκδόςεισ του 

περιεχομϋνου και των υπηρεςιών τουσ αποτελούμενεσ μόνο από κεύμενο (text 

only version), χωρύσ ταυτόχρονα να υποςτηρύζονται εναλλακτικϋσ τεχνικϋσ 

αλληλεπύδραςησ, καθιςτώντασ και πϊλι τον ιςτοχώρο μη προςβϊςιμο, 
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δεδομϋνου ότι η χρόςη του κειμϋνου από μόνη τησ δεν παρϋχει καμύα 

διευκόλυνςη για τουσ χρόςτεσ ΑμεΑ. Σϋτοιεσ εναλλακτικϋσ τεχνικϋσ θα 

μπορούςαν να εύναι η χρόςη λογιςμικού ςύνθεςησ φωνόσ, τα πληκτρολόγια 

ανϊγλυφησ γραφόσ (Braille) για τυφλούσ χρόςτεσ, καθώσ και τεχνικϋσ ςϊρωςη 

(scanning) για τη διευκόλυνςη ατόμων με κινητικό αναπηρύα. 

2.2.3 Προβλόματα αλληλεπύδραςησ 
Πολύ ςημαντικόσ παρϊγοντασ δημιουργύασ προβλημϊτων ςτην πρόςβαςη και 

την αλληλεπύδραςη με ϋνα ιςτοχώρο αποτελεύ η χρόςη εικόνων και γραφικών. 

Οι εικόνεσ και τα γραφικϊ ςε ϋναν ιςτοχώρο, πϋραν των βαςικών τουσ ςκοπών, 

εξυπηρετούν και ϊλλουσ, όπωσ για παρϊδειγμα να αποτελούν το ςυμπλόρωμα 

κϊποιου κειμϋνου, να βελτιώνουν την αιςθητικό των μηχανιςμών πλοόγηςησ 

και των κουμπιών ςε φόρμεσ αποςτολόσ δεδομϋνων, κ.τ.λ. Εύναι αυτονόητο, 

λοιπόν, ότι από τη ςτιγμό που το φϊςμα χρόςησ τουσ εύναι τόςο ευρύ, μπορεύ να 

προκαλϋςουν παρεξηγόςεισ ςτο χρόςτη, ιδιαύτερα δε ςε ϊτομα τα οπούα ϋχουν 

προβλόματα όραςη ό οπτικόσ αντύληψησ. 

Άλλοσ ϋνασ παρϊγοντασ που μπορεύ να δημιουργόςει προβλόματα 

προςβαςιμότητασ και αλληλεπύδραςησ με ϋναν ιςτοχώρο, αποτελεύ η επιλογό 

λανθαςμϋνων χρωματικών ςυνδυαςμών. Σο ύδιο πρόβλημα μπορεύ να προκύψει  

και ςτην περύπτωςη όπου το φόντο τησ ιςτοςελύδασ αποτελεύται από μια ό 

περιςςότερεσ εικόνεσ, διότι και πϊλι επηρεϊζεται ϊμεςα η αναγνωςιμότητα του 

περιεχομϋνου τησ. Σο πρόβλημα γύνεται πιο ϋντονο για χρόςτεσ με αχρωματοψύα 

ό δυςχρωματοψύα (αδυναμύα διαχωριςμού ενόσ ό περιςςοτϋρων χρωμϊτων, 

ςυνόθωσ το κόκκινο και το πρϊςινο), και επομϋνωσ γύνεται κοινό η απαύτηςη 

τησ ύπαρξησ επαρκούσ αντύθεςησ ανϊμεςα ςτα γρϊμματα τησ εκϊςτοτε 

ιςτοςελύδασ και του φόντου τησ. Η επιλογό κατϊλληλων χρωματικών 

ςυνδυαςμών εύναι ϋνα θϋμα ςχεδύαςησ που μπορεύ πλϋον και αντιμετωπύζεται 

αποτελεςματικϊ. Προσ όφελοσ των ςχεδιαςτών, υπϊρχουν κϊποιοι γνωςτού 

προτεινόμενοι ςυνδυαςμού χρωμϊτων προςκηνύου-φόντου, όπωσ κύτρινο-μαύρο 

ό μαύρο-ϊςπρο, οι οπούοι παρϋχουν επαρκό αντύθεςη προκειμϋνου το 

περιεχόμενο να εύναι εύκολα αναγνώςιμο, ενώ παρϊλληλα υπϊρχει πληθώρα 

τεχνικών και εργαλεύων υποβοόθηςησ ώςτε ο ςχεδιαςτόσ να εκτιμόςει το 

αποτϋλεςμα τησ ςχεδύαςησ του ώςτε να κρύνει το κατϊ πόςον αυτό εύναι 
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«αναγνώςιμη» από χρόςτεσ που υποφϋρουν από διϊφορεσ διαταραχϋσ τησ 

οπτικόσ αντύληψόσ τουσ. 

Σϋλοσ, προβλόματα προςβαςιμότητασ και αλληλεπύδραςησ με ϋναν ιςτοχώρο 

μπορούν να δημιουργόςουν και διϊφορεσ διαδικτυακϋσ τεχνολογύεσ που δεν 

ενςωματώνουν χαρακτηριςτικϊ προςβαςιμότητασ, όπωσ η JavaScript. Η 

JavaScript, ενώ επιτρϋπει ςτο ςχεδιαςτό να προςδώςει αυξημϋνη 

αλληλεπύδραςη, επεξεργαςύα πληροφορύασ και καλύτερο ϋλεγχο του 

περιεχομϋνου, ειςϊγει κϊποια προβλόματα ςχετικϊ με την προςβαςιμότητα του 

περιεχομϋνου: 

 Πλοόγηςη: Αδυναμύα ό δυςκολύα πλοόγηςησ με τη χρόςη πληκτρολογύου 

ό υποςτηρικτικόσ τεχνολογύασ. 

 Κρυφό περιεχόμενο: Παρουςύαςη περιεχομϋνου ό λειτουργικότητα που 

δεν εύναι προςβϊςιμη από υποςτηρικτικϋσ τεχνολογύεσ. 

 Έλεγχοσ του χρόςτη: Απουςύα ελϋγχου του χρόςτη ςε 

αυτοματοποιημϋνεσ αλλαγϋσ του περιεχομϋνου. 

 Σύγχυςη ό αποπροςανατολιςμόσ: Μεταβολό ό απενεργοπούηςη τησ 

ςυνηθιςμϋνησ λειτουργικότητασ του φυλλομετρητό ό ενεργοπούηςη 

ςυμβϊντων τα οπούα ο χρόςτησ ενδϋχεται να μην αντιληφθεύ. 

Μια ιςτοςελύδα που ενςωματώνει ςτοιχεύα JavaScript, τυπικϊ θα εύναι πλόρωσ 

προςβϊςιμη αν η λειτουργικότητα του script εύναι ανεξϊρτητη ςυςκευόσ (δεν 

απαιτεύ τη χρόςη μόνο ποντικιού ό μόνο πληκτρολογύου) και η πληροφορύα που 

παρϋχει (περιεχόμενο) εύναι διαθϋςιμη για τισ υποςτηρικτικϋσ τεχνολογύεσ. Δεν 

υπϊρχει εύκολοσ τρόποσ που να μπορεύ να εφαρμοςτεύ γενικϊ ώςτε να λυθούν 

όλα τα προβλόματα προςβαςιμότητασ που ςχετύζονται με τη JavaScript. 

Αντιθϋτωσ πρϋπει το κϊθε script να αξιολογηθεύ ξεχωριςτϊ και να δημιουργηθεύ 

μια προςαρμοςμϋνη λύςη ςτο πρόβλημα προςβαςιμότητασ που δημιουργεύ. Οι 

ςχεδιαςτϋσ πρϋπει, προτού χρηςιμοποιόςουν τη JavaScript, να γνωρύζουν καλϊ 

τα θϋματα που εύναι ςχετικϊ με την προςβαςιμότητα τησ. το περιεχόμενου που 

ςχεδιϊζουν πρϋπει να τηρούνται ϋνα ό και τα δύο από τα ακόλουθα: 

 Εξαςφϊλιςη τησ ϊμεςησ προςβαςιμότητασ του κϊθε script. 
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 Παροχό εναλλακτικού προςβϊςιμου περιεχομϋνου που δε χρηςιμοποιεύ 

JavaScript. 

2.2.4 Προβλόματα ςτο περιεχόμενο 
υχνϊ το περιεχόμενο ενόσ ιςτοχώρου ενδϋχεται να περιϋχει εύτε μη κατανοητό 

ορολογύα ό τεχνικούσ όρουσ οι οπούοι δεν γύνονται εύκολα αντιληπτού από 

ϊτομα χωρύσ ειδικϋσ γνώςεισ ό από ϊτομα με περιοριςμϋνο λεξιλόγιο. 

Προκειμϋνου να αντιμετωπιςτούν τϋτοιου τύπου προβλόματα, εύναι αναγκαύο 

να χρηςιμοποιηθεύ πιο κατανοητό γλώςςα, να παρϋχεται λεξικό όρων και να 

δημιουργηθούν εναλλακτικού διϊλογοι. Η ςυμμόρφωςη με τισ παραπϊνω 

οδηγύεσ, πιθανότατα θα αυξόςει και το χρόνο αλλϊ και το κόςτοσ ςχεδύαςησ και 

καταςκευόσ του ιςτοχώρου, καθώσ επύςησ και το κόςτοσ ςυντόρηςησ του. 

Ωςτόςο, με τη ςυμμόρφωςη, η πιθανότητα ο ιςτοχώροσ να μην εύναι καθολικϊ 

προςβϊςιμοσ, μειώνεται ακόμα περιςςότερο. 

2.3 Σύγχρονεσ τεχνικϋσ ςχεδιαςμού και καταςκευόσ 

2.3.1 Διαδικτυακϋσ εφαρμογϋσ καταςκευόσ ιςτοχώρων 
Πρόςφατα, ϋχουν κϊνει την εμφϊνιςη τουσ πολλϋσ διαδικτυακϋσ εφαρμογϋσ 

καταςκευόσ ιςτοχώρων. Η λειτουργικότητα που προςφϋρουν ςτουσ χρόςτεσ 

ποικύλει ανϊλογα με το εύδοσ τησ εφαρμογόσ. αν αποτϋλεςμα αυτού, μπορούν 

να εξυπηρετηθούν από τισ εφαρμογϋσ αυτϋσ αρκετϋσ ομϊδεσ χρηςτών, από τουσ 

εραςιτϋχνεσ ςχεδιαςτϋσ ιςτοχώρων μϋχρι εκεύνουσ που επιθυμούν κϊποια πιο 

εξεζητημϋνη ςχεδύαςη.  

Η χρόςη τϋτοιων διαδικτυακών εφαρμογών, προςφϋρει αρκετϊ πλεονεκτόματα 

ϋναντι των παραδοςιακών εργαλεύων καταςκευόσ που τρϋχουν τοπικϊ ςε ϋναν 

υπολογιςτό. Για παρϊδειγμα παρϋχουν τη δυνατότητα επεξεργαςύασ του 

παραγόμενου ιςτοχώρου από οποιοδόποτε υπολογιςτό ό ςυςκευό, με τη χρόςη 

ενόσ ςύγχρονου φυλλομετρητό. Ένα ϊλλο ςημαντικό πλεονϋκτημα εύναι ότι 

τϋτοιεσ εφαρμογϋσ παρϋχουν, δωρεϊν τισ περιςςότερεσ φορϋσ, τη φιλοξενύα και 

την προώθηςη ςτισ μηχανϋσ αναζότηςησ του παραγόμενου ιςτοχώρου, 

προςφϋροντασ ϋτςι μια ολοκληρωμϋνη υπηρεςύα διαδικτυακόσ παρουςύασ. 

Αρκετϋσ από αυτϋσ τισ εφαρμογϋσ, εκτόσ του ότι προςφϋρουν ςτο χρόςτη τη 

δυνατότητα να καταςκευϊςει περιεχόμενο και να το διαμορφώςει βϊςει 
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προκαθοριςμϋνων θεμϊτων διαμόρφωςησ και εμφϊνιςησ, του επιτρϋπουν, 

ταυτόχρονα, να πραγματοποιόςει τη διαμόρφωςη του περιεχομϋνου του 

χρηςιμοποιώντασ φύλλα διαμόρφωςησ που ϋχει δημιουργόςει ο ύδιοσ. Αυτό 

επιτρϋπει να δημιουργηθούν και ιςτοςελύδεσ με πιο εξεζητημϋνεσ ςχεδιϊςεισ. 

Ένα ζότημα που αμφιςβητεύται για το παραγόμενο αποτϋλεςμα των εφαρμογών 

αυτών, εύναι το κατϊ πόςον αυτό εύναι προςβϊςιμο. Ξεκινώντασ με δεδομϋνο ότι 

τϋτοιου εύδουσ διαδικτυακϋσ εφαρμογϋσ δεν εύναι οι ύδιεσ προςβϊςιμεσ και 

χρηςιμοποιούνται κυρύωσ από χρόςτεσ που δεν ϋχουν γνώςεισ ςε θϋματα 

προςβαςιμότητασ, γύνεται εύκολα αντιληπτό το πόςο δύςκολο εύναι να 

ενςωματωθούν ςε αυτϋσ οι κατϊλληλεσ λειτουργύεσ ώςτε το αποτϋλεςμα να 

παρϊγεται μϋςω αυςτηρϊ ελεγχόμενησ διαδικαςύασ προκειμϋνου να 

ςυμμορφώνεται με τισ οδηγύεσ προςβαςιμότητασ. Σισ περιςςότερεσ φορϋσ, 

τϋτοιεσ λειτουργύεσ απουςιϊζουν. Σο ζότημα τησ προςβαςιμότητασ γύνεται πιο 

ϋντονα αμφιλεγόμενο αν αναλογιςτεύ κανεύσ ότι κϊποιεσ εφαρμογϋσ επιτρϋπουν 

ςτουσ χρόςτεσ να διαμορφώνουν το περιεχόμενό τουσ με τη χρόςη δικών τουσ 

φύλλων διαμόρφωςησ, δύνοντασ ακόμα μεγαλύτερο περιθώριο για ειςαγωγό 

χαρακτηριςτικών που καθιςτούν τον παραγόμενο ιςτοχώρο μη προςβϊςιμο. 

Δύο από τισ πιο γνωςτϋσ διαδικτυακϋσ εφαρμογϋσ καταςκευόσ ιςτοχώρων 

περιγρϊφονται παρακϊτω: 

 Google Sites™ [13]: Σο Google Sites™ αποτελεύ μια διαδικτυακό 

εφαρμογό καταςκευόσ ιςτοχώρων από την εταιρύα Google™. Παρϋχει τη 

δυνατότητα ςτο ςχεδιαςτό να καταςκευϊςει το περιεχόμενό του 

ιςτοχώρου, να το ταξινομόςει χρηςιμοποιώντασ τη δομό τησ αρεςκεύασ 

του, να το διαμορφώςει με τον θϋμα που εκεύνοσ επιθυμεύ και να το 

δημοςιεύςει. Η φιλοξενύα των ιςτοςελύδων του ιςτοχώρου γύνεται από τη 

Google™. Από πλευρϊσ περιεχομϋνου, το Google Sites™ προςφϋρει 

πληθώρα επιλογών, ανϊμεςα ςτισ οπούεσ βρύςκονται εκτόσ από το 

κεύμενο και την εικόνα, τα Google Maps™, τα Google Documents™, τα 

YouTube Videos™, κ.τ.λ.  

Η εφαρμογό Google Sites™, καθώσ και οι ιςτοχώροι που 

καταςκευϊζονται από αυτό βαςύζονται ωσ επύ το πλεύςτον ςτην 
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τεχνολογύα AJAX. Δεδομϋνου ότι η τεχνολογύα αυτό εύναι ϋνασ 

ςυνδυαςμόσ JavaScript, XHTML και CSS, αν για το παραγόμενο 

περιεχόμενο δεν προςφϋρεται και κϊποιο εναλλακτικό που δεν κϊνει 

χρόςη JavaScript, τότε δε μπορεύ να εύναι προςβϊςιμο, εύτε πρόκειται για 

χρόςτεσ ΑμεΑ ό για χρόςτεσ που χρηςιμοποιούν ςυςκευϋσ οι οπούεσ δεν 

υποςτηρύζουν JavaScript. 

 Moonfruit™ [14]: Σο Moonfruit™ αποτελεύ ϊλλη μια εφαρμογό 

καταςκευόσ και φιλοξενύασ ιςτοχώρων. Προςφϋρει μια πολύ εύκολη 

διαδικτυακό διεπαφό ςχεδύαςησ η οπούα επιτρϋπει ςτο ςχεδιαςτό να 

αποκτόςει απόλυτο ϋλεγχο ςτη ςχεδύαςη του χωρύσ να ϋχει 

προηγούμενεσ γνώςεισ ςχεδύαςησ διαδικτυακού περιεχομϋνου. Η 

διεπαφό ςχεδύαςησ δύνει τη δυνατότητα μεταβολόσ χαρακτηριςτικών 

φύλλων διαμόρφωςησ (χρώμα και μϋγεθοσ γραμματοςειρών), των 

εικόνων, του λογοτύπου τησ ςελύδασ, κ.ο.κ. Η τοποθϋτηςη των ςτοιχεύων 

τισ ιςτοςελύδασ γύνεται τόςο απλϊ όςο επιτρϋπει η μϋθοδοσ του drag & 

drop, ενώ η επεξεργαςύα τουσ γύνεται με ϋνα απλό διπλό κλικ. Με τη 

χρόςησ ενόσ διαχειριςτό αρχεύων, παρϋχετε η δυνατότητα 

μεταφόρτωςησ αρχεύων, εικόνων και γενικϊ όλων των αρχεύων που 

πρόκειται να χρειαςτούν για την ςχεδιαζόμενη ιςτοςελύδα. 

Η διεπαφόσ ςχεδύαςησ τησ εφαρμογό δεν εύναι προςβϊςιμη, δεδομϋνου 

ότι μεταξύ ϊλλων χρηςιμοποιεύ τεχνολογύεσ JavaScript και Flash. Ωςτόςο, 

γύνεται ςυνεχόσ προςπϊθεια για ενςωμϊτωςη χαρακτηριςτικών 

προςβαςιμότητασ ςτουσ καταςκευαζόμενουσ ιςτοχώρουσ, όπωσ η 

παροχό εναλλακτικού περιεχομϋνου για τα Flash ςτοιχεύα τησ ςελύδασ. 

Ωςτόςο, δεν παρϋχονται μηχανιςμού εξαςφϊλιςησ τησ καθολικόσ 

προςβαςιμότητασ, όπωσ για παρϊδειγμα εργαλεύα εξαςφϊλιςησ χρόςησ 

ςωςτών χρωματικών ςυνδυαςμών, κ.τ.λ. 

2.3.2 Υποςτόριξη καταςκευόσ ιςτοχώρων για φορητϋσ 
ςυςκευϋσ  

Λαμβϊνοντασ υπ’ όψη αυτϊ που αναφϋρθηκαν ςτισ ενότητεσ 2.1.3 και 2.1.5, 

προκύπτει η ανϊγκη υποςτόριξησ ςχεδύαςησ και για φορητϋσ ςυςκευϋσ. Οι 

κυριότεροι ϊξονεσ πϊνω ςτουσ οπούουσ πρϋπει να βαςιςτεύ η υποςτόριξη 
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καταςκευόσ περιεχομϋνου για φορητϋσ ςυςκευϋσ εύναι το μικρό μϋγεθοσ τησ 

οθόνησ, οι περιοριςμού που θϋτουν οι τεχνολογικϋσ προδιαγραφϋσ των 

ςυςκευών αυτών και η περιοριςμϋνη ταχύτητα πρόςβαςησ ςτο διαδύκτυο όταν 

ο χρόςτησ βρύςκεται ςε κύνηςη.  

Καμύα υποςτόριξη δεν υπόρχε μϋχρι πρότινοσ και το περιεχόμενο των 

ιςτοςελύδων απλϊ προςαρμοζόταν με διϊφορουσ τρόπουσ ςτην οθόνη τησ 

φορητόσ ςυςκευόσ. Καθώσ, όμωσ, τα ποςοςτϊ πρόςβαςησ ςτο διαδύκτυο από 

φορητϋσ ςυςκευϋσ αυξϊνονται, κρύνεται επιτακτικό η ανϊγκη δημιουργύασ 

ςχεδιϊςεων που θα εναρμονύζονται με τουσ περιοριςμούσ που θϋτουν αυτϋσ οι 

ςυςκευϋσ. 

Σο διαδικτυακό περιεχόμενο που προορύζεται για φορητϋσ ςυςκευϋσ, 

αποτελεύται από απλϋσ επιλογϋσ, περιορύζει τη χρόςη εικόνων και εύναι 

κατηγοριοποιημϋνο βϊςει προτεραιότητασ εμφϊνιςησ. 

2.3.3 Απαιτόςεισ για την καταςκευό προςβϊςιμων ιςτοχώρων 
Για να καταςκευαςτούν προςβϊςιμοι ιςτοχώροι, θα πρϋπει να δημιουργηθούν 

εναλλακτικϋσ διεπαφϋσ οι οπούεσ θα προςαρμόζονται ςτισ προδιαγραφϋσ που 

θϋτουν οι ικανότητεσ και οι προτιμόςεισ των χρηςτών, οι τεχνικϋσ 

προδιαγραφϋσ των ςυςκευών χρόςησ και οι φυλλομϋτρηςεσ που 

χρηςιμοποιούνται. Επομϋνωσ, εύναι ξεκϊθαρο ότι μια από τισ βαςικότερεσ 

προώποθϋςεισ για να υπϊρξουν προςβϊςιμοι ιςτοχώροι εύναι ο διαχωριςμόσ 

περιεχομϋνου και παρουςύαςησ. 

Κατϊ ςυνϋπεια, για την καταςκευό προςβϊςιμων ιςτοχώρων πρϋπει να 

ακολουθηθούν πιςτϊ οι οδηγύεσ προςβϊςιμησ ςχεδύαςησ με τη χρόςη 

προςβϊςιμων τεχνολογιών (XHTML, CSS) καθώσ επύςησ να ληφθεύ υπ’ όψη η 

εύκολη επϋκταςη τησ ςχεδύαςησ για ςυμμόρφωςη με τισ οδηγύεσ προςβϊςιμησ 

ςχεδύαςησ ςτο μϋλλον (WCAG 2.0). 

Προκειμϋνου η καταςκευό προςβϊςιμων ιςτοχώρων να γύνει ακόμα πιο εύκολη, 

θα πρϋπει να χρηςιμοποιηθούν εργαλεύα τα οπούα θα εύναι εύχρηςτα και δε θα 

απαιτούν ιδιαύτερεσ γνώςεισ ςε θϋματα καταςκευόσ προςβϊςιμου 

περιεχομϋνου. Μια καλό τακτικό θα όταν τα εργαλεύα αυτϊ να εύναι 

διαδικτυακϊ, ώςτε να μπορούν όλοι οι χρόςτεσ να ϋχουν πρόςβαςη ςε αυτϊ από 
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οποιαδόποτε ςυςκευό ϋχει τη δυνατότητα να φιλοξενόςει εφαρμογϋσ 

φυλλομετρητών. 

Οι πρακτικϋσ που ακολουθόθηκαν ςτο παρελθόν, ςε θϋματα ςχεδύαςησ 

διαδικτυακού περιεχομϋνου, μερικϋσ από τισ οπούεσ χρηςιμοποιούνται ακόμα 

και ςόμερα, οδόγηςαν ςτην καταςκευό περιεχομϋνου περιοριςμϋνησ ποιότητασ, 

κϊτι που το καθιςτϊ μη προςβϊςιμο από τα ΑμεΑ. Επομϋνωσ, αποτελεύ 

μονόδρομο η υιοθϋτηςη ςυγκεκριμϋνων αρχών ςχεδύαςησ και μεθόδων 

καταςκευόσ προκειμϋνου να εξαςφαλιςτεύ ότι το περιεχόμενου που θα 

καταςκευϊζεται ςτο εξόσ θα πληρού τισ προδιαγραφϋσ προςβαςιμότητασ που 

ορύζουν οι παραπϊνω αρχϋσ. 

Πρϋπει να γύνουν ςυνεύδηςη ςτουσ καταςκευαςτϋσ οι αρχϋσ προςβϊςιμησ 

ςχεδύαςησ και καταςκευόσ περιεχομϋνου, προκειμϋνου το αυτό να 

καταςκευϊζεται και να ενςωματώνει χαρακτηριςτικϊ προςβαςιμότητασ αντύ 

του να γύνονται, ϋπειτα τησ καταςκευόσ του, παρεμβϊςεισ και να προςτύθενται 

ςε αυτό. Ο τρόποσ αυτόσ θα εγγυϊται καλύτερη ςυμμόρφωςη του περιεχομϋνου 

με τισ οδηγύεσ προςβαςιμότητασ. 

2.4 Προδιαγραφϋσ καταςκευόσ προςβϊςιμου 
περιεχομϋνου 

2.4.1 Ευχρηςτύα ιςτοχώρων 
Η ευχρηςτύα ενόσ ιςτοχώρου αποτελεύ κριτόριο αποτύμηςησ τησ ποιότητασ και 

τησ εμπειρύασ του χρόςτη κατϊ την αλληλεπύδραςό του με αυτόν. Η ευχρηςτύα, 

όταν αναφϋρεται για ϋναν ιςτοχώρο, περιγρϊφει το κατϊ πόςον ο χρόςτησ εύναι 

εύκολο να εξοικειωθεύ και να μϊθει να χρηςιμοποιεύ τον ιςτοχώρο ώςτε να 

εξυπηρετόςει τισ ανϊγκεσ του καθώσ και το κατϊ πόςον εύναι ικανοποιημϋνοσ 

από τη ςυνολικό αλληλεπύδραςη. Επομϋνωσ, η ευχρηςτύα αποτελεύ τη 

ςυνιςταμϋνη πολλών παραγόντων, μϋςα ςτουσ οπούουσ περιλαμβϊνονται η 

ευκολύα μϊθηςησ (learnability), η αποτελεςματικότητα χρόςησ (efficiency to 

use), η απομνημόνευςη (memorability), η ςυχνότητα και η ςοβαρότητα των 

λαθών (error frequency and severity), καθώσ και η υποκειμενικό ικανοπούηςη 

(satisfaction). 



 

 

56 
Καταςκευό βιβλιοθόκησ ςχεδιαςτικών προτύπων για την υποςτόριξη 
δημιουργύασ προςβϊςιμου διαδικτυακού περιεχομϋνου 

Σεχνικϋσ ςχεδιαςμού προςβϊςιμων ιςτοςελύδων 

Μερικϊ από τα ςημαντικότερα προβλόματα των ςύγχρονων ιςτοχώρων, όμωσ, 

εύναι ότι εύναι δύςχρηςτοι, δεν λειτουργούν με τον τρόπο που θα ϋπρεπε και 

τελικϊ οι χρόςτεσ που τουσ χρηςιμοποιούν μϋνουν ανικανοπούητοι. Σο 

ςημαντικότερο πρόβλημα εύναι ότι οι χρόςτεσ αδυνατούν να εντοπύςουν την 

πληροφορύα που επιθυμούν. Από ϋρευνεσ που ϋχουν γύνει [15], προκύπτει ότι το 

60% των χρηςτών αδυνατεύ να εντοπύςει την πληροφορύα που ψϊχνει κατϊ την 

πλοόγηςό τουσ ςτουσ διϊφορουσ ιςτοχώρουσ. 

Οι χρόςτεσ ϋχουν αναπτύξει μια φιλοςοφύα χρόςησ των ιςτοχώρων, η οπούα 

κινεύται γύρω από ςυγκεκριμϋνεσ φρϊςεισ και ςυγκεκριμϋνεσ διατϊξεισ 

ςτοιχεύων. Έτςι, για παρϊδειγμα, οι χρόςτεσ ϋχουν ςυνηθύςει να βρύςκουν το 

λογότυπο του φορϋα ςτον οπούο ανόκει ο ιςτοχώροσ ςτο πϊνω αριςτερό μϋροσ 

τησ ιςτοςελύδασ το οπούο ςυνδϋεται με την κεντρικό ςελύδα. Επύςησ, οι χρόςτεσ 

περιμϋνουν να εντοπύζουν ςτην ύδια θϋςη κϊθε ιςτοςελύδασ του ιςτοχώρου το 

μενού πλοόγηςησ, κ.ο.κ. Δεδομϋνου ότι οι ιςτοχώροι του διαδικτύου αυξϊνουν 

καθημερινϊ και οι ςυμβϊςεισ ευχρηςτύασ τεύνουν να γύνουν πρότυπα αντύληψησ 

χρηςτών, οι ςχεδιαςτϋσ πρϋπει να αξιοποιούν όςεσ περιςςότερεσ από αυτϋσ 

μπορούν [16], ώςτε να αυξϊνουν την ευχρηςτύα του υπό καταςκευό ιςτοχώρου 

ςτο μϋγιςτο δυνατό βαθμό. 

Από ερευνητικϊ δεδομϋνα που προκύπτουν, ο μϋγιςτοσ χρόνοσ, τον οπούο εύναι 

διατεθειμϋνοσ ϋνασ χρόςτησ να περιμϋνει μϋχρι να φορτώςει μια ιςτοςελύδα 

εύναι τησ τϊξησ των 8.6 δευτερολϋπτων [17]. Άρα, προκειμϋνου να βελτιωθεύ η 

ευχρηςτύα του ιςτοχώρου, ο ςχεδιαςτόσ πρϋπει να φροντύζει ώςτε ο 

προαναφερθεύσ χρόνοσ να μειωθεύ ςτο ελϊχιςτο. Επύςησ, οι ςχεδιαςτϋσ του 

ιςτοχώρου εύναι προτιμότερο να χρηςιμοποιόςουν φύλλα διαμόρφωςησ CSS για 

να διαμορφώςουν το περιεχόμενο των ιςτοςελύδων τουσ, αντύ πινϊκων, και για 

τη δημιουργύα μιασ οπτικϊ εμφανύςιμησ διεπαφόσ, αντύ γραφικών. 

Οι χρόςτεσ του διαδικτύου δεν ςυνηθύζουν να διαβϊζουν τισ ιςτοςελύδεσ, ςτισ 

οπούεσ πλοηγούνται, λϋξη προσ λϋξη, αντιθϋτωσ τισ ςαρώνουν τμηματικϊ και 

κατϊ τη διαδικαςύα αυτόσ τησ ςϊρωςησ το ανθρώπινο μϊτι ςε ςυνεργαςύα με 

τον ανθρώπινο εγκϋφαλο ξεχωρύζουν κϊποια αντικεύμενα τησ ιςτοςελύδασ όπωσ 

οι επικεφαλύδεσ, οι ςύνδεςμοι, κ.τ.λ. Έρευνεσ ϋχουν δεύξει πωσ ο χρόςτησ που 
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πλοηγεύται ςε μια ιςτοςελύδα, πρώτα αναγνωρύζει το κεύμενο και μετϊ τισ 

εικόνεσ. Αυτό θα πρϋπει να αποτρϋψει το ςχεδιαςτό του ιςτοχώρου να 

τοποθετόςει ςημαντικϋσ πληροφορύεσ που αφορούν ςτο περιεχόμενο του 

ιςτοχώρου μϋςα ςε εικόνεσ. Και ο λόγοσ εύναι ότι υπϊρχει ςημαντικό 

πιθανότητα, οι πληροφορύεσ αυτϋσ να περϊςουν απαρατόρητεσ. 

Σϋλοσ, ϊλλοσ ϋνασ ςημαντικόσ παρϊγοντασ που βελτιώνει την ευχρηςτύα, εύναι 

να επιτρϋπεται ςτο χρόςτη να επιλϋγει εκεύνοσ τον τρόπο με τον οπούο επιθυμεύ 

να πλοηγηθεύ ςτο διαδύκτυο. Για παρϊδειγμα, όταν μια ιςτοςελύδα αναγκϊζει το 

φυλλομετρητό να ανούξει ϋνα νϋο παρϊθυρο, το κουμπύ «back» εύναι αχνό και 

απενεργοποιημϋνο. Αυτό αντιβαύνει ςτην επιθυμύα των χρηςτών να 

πλοηγούνται με τον τρόπου που εκεύνοι επιθυμούν, αφού υπϊρχουν ϋρευνεσ 

[18] τα αποτελϋςματα των οπούων υποδεικνύουν ότι το 60% περύπου των 

χρηςτών του διαδικτύου χρηςιμοποιεύ το κουμπύ «back» ωσ πρωταρχικό μϋςο 

για την πλοόγηςό του. 

2.4.2 Προςβαςιμότητα ιςτοχώρων 
Η τόρηςη, ωςτόςο, των θεμελιωδών προτύπων ςχεδύαςησ, από μόνη τησ δεν 

εγγυϊται την προςβαςιμότητα. Πολλού παρϊγοντεσ εύναι ικανού να επηρεϊςουν 

ουςιαςτικϊ το τελικό αποτϋλεςμα. Από ςχετικό μελϋτη που διεξόγαγε το 

Πανεπιςτόμιο Κρότησ [19], πϊνω ςε δεύγμα 256 ιςτοχώρων, το οπούο 

διαμορφώθηκε ςύμφωνα με το κριτόριο τησ επιςκεψιμότητασ, καθώσ και τησ 

ύπαρξησ ςημαντικόσ πληροφορύασ για τουσ πολύτεσ, όπωσ για παρϊδειγμα τουσ 

ιςτοχώρουσ τησ Ελληνικό Ηλεκτρονικόσ Διούκηςησ, παρουςιϊζονται φαινόμενα 

μη τόρηςησ των κανόνων προςβαςιμότητασ, ςε ςημεύο όπου περύπου το 93% 

του δεύγματοσ παρουςιϊζει μϋτρια ό και χαμηλό προςβαςιμότητα ακόμα και ςε 

επύπεδο Προτεραιότητασ 1 [4]. Σο γεγονόσ αυτό, αυτόματα καθιςτϊ 

προβληματικό εν γϋνει τη χρόςη των δικτυακών τόπων από ΑμεΑ ακόμα και με 

τη χρόςη εναλλακτικών ςυςκευών αλληλεπύδραςησ.  

2.4.3 Οδηγύεσ ςχεδύαςησ  
Όπωσ αναφϋρθηκε και παραπϊνω, αν τηρηθούν τα θεμελιώδη πρότυπα 

ςχεδύαςησ από τα πρώτα ςτϊδια τησ ςχεδύαςησ και καταςκευόσ ενόσ 

ιςτοχώρου, τότε τοποθετούνται γερϊ θεμϋλια ώςτε αυτόσ ο ιςτοχώροσ να 

καταςτεύ ιςότιμα προςβϊςιμοσ για όλουσ. Επύςησ, εύναι κοινώσ αποδεκτό η ιδϋα 
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ότι η τόρηςη των θεμελιωδών αρχών ςχεδύαςησ για την ενςωμϊτωςη 

χαρακτηριςτικών προςβαςιμότητασ ςτον υπό καταςκευό ιςτοχώρο, επηρεϊζει 

ελϊχιςτα την αιςθητικό του ιςτοχώρου, κϊτι το οπούο επιτρϋπει ςτο ςχεδιαςτό 

να προςδώςει κατϊ βούληςη καλλιτεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ ώςτε το τελικό 

αποτϋλεςμα να εύναι οπτικϊ εμφανύςιμο [20]. 

Από το  Εργαςτόριο Επικοινωνύασ Ανθρώπου - Μηχανόσ (HCI) του ΙΣΕ-ΙΠ ϋχει 

παραχθεύ μύα μεθοδολογύα ςχεδύαςησ και καταςκευόσ καθολικϊ προςβϊςιμων 

ιςτοχώρων, η οπούα μπορεύ να αποτυπωθεύ πρακτικϊ ςτουσ παρακϊτω 

γενικούσ: 

 Φρόςη κατϊλληλων και ςωςτών χρωματιςμών 

 υμμόρφωςη με το πρότυπο W3C WCAG 1.0 

 Διαχωριςμόσ περιεχομϋνου και ςτοιχεύων παρουςύαςησ 

 Δομό και οργϊνωςη τησ πληροφορύασ για εύχρηςτη ανϊκτηςη τησ 

2.4.3.1 Χρόςη ορθών χρωματικών ςυνδυαςμών 
Η επιλογό των χρωμϊτων και η χρόςη των γραφικών αποτελεύ ϋνα ςημαντικό 

παρϊγοντα κατϊ τα αρχικϊ ςτϊδια ςχεδύαςησ ενόσ υπό καταςκευό ιςτοχώρου. 

Σα γραφικϊ, ςυνόθωσ χρηςιμοποιούνται ώςτε να αποδοθούν τα λογότυπα και 

να βελτιωθεύ η αιςθητικό διαφόρων τμημϊτων του ιςτοχώρου, όπωσ για 

παρϊδειγμα των μηχανιςμών πλοόγηςησ, των μηχανιςμών αποςτολόσ 

δεδομϋνων, κ.τ.λ. Ωςτόςο, δεν παραλεύπεται και η χρόςη τουσ ωσ ςυμπλόρωμα 

του κειμϋνου. Η ορθολογικό και αποτελεςματικό χρόςη των εικόνων και 

γραφικών, βοηθϊει τουσ χρόςτεσ του ιςτοχώρου να αλληλεπιδρϊςουν με αυτόν. 

Προκεύμενου ο υπό καταςκευό ιςτοχώρο να εύναι προςβϊςιμοσ και από ϊτομα 

με προβλόματα αντύληψησ χρωμϊτων, εύναι αναγκαύο να τηρηθούν κϊποιεσ 

βαςικϋσ αρχϋσ ώςτε να μην προκληθεύ κϊποιο πρόβλημα ςτουσ χρόςτεσ του 

κατϊ την αλληλεπύδραςό τουσ με αυτόν, από την επιλογό των εκϊςτοτε 

χρωματικών ςυνδυαςμών που ϋγινε κατϊ τη ςχεδύαςη. 

1. Αποφυγό ανοιχτόχρωμων χρωμϊτων όταν αυτϊ βρύςκονται δύπλα το ϋνα 

ςτο ϊλλο, ακόμα και όταν αυτϊ διαφϋρουν ςτην αξύα ό ςτο χρώμα. 
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Εικόνα 2-1: 1ο παρϊδειγμα επιτυχούσ και ανεπιτυχούσ εφαρμογόσ χρωματικού ςυνδυαςμού 
κειμϋνου-φόντου 

 

2. Προτύμηςη των ςκούρων χρωμϊτων ϋναντι των ανοιχτών όταν αυτϊ 

πρόκειται να χρωματύςουν το κεύμενο. Απεναντύασ, για το φόντο 

προτιμούνται τα ανοιχτϊ χρώματα ϋναντι των ςκούρων. 

Εικόνα 2-2: Χρωματικϋσ επιλογϋσ 

 

Εικόνα 2-3: 2ο παρϊδειγμα επιτυχούσ και ανεπιτυχούσ εφαρμογόσ χρωματικού ςυνδυαςμού 
κειμϋνου-φόντου 

 

3. Αποφυγό των χρωμϊτων από κοντινϊ μϋρη του χρωματικού κύκλου, 

ειδικϊ όταν τα χρώματα δεν αντιπαραβϊλλονται αιςθητϊ ωσ προσ την 

ελαφρότητα. 
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Εικόνα 2-4: Χρωματικού ςυνδυαςμού: Αποφυγό παρακεύμενων χρωμϊτων 

 

Εικόνα 2-5: 3ο παρϊδειγμα επιτυχούσ και ανεπιτυχούσ εφαρμογόσ χρωματικού ςυνδυαςμού 
κειμϋνου-φόντου 

 

2.4.3.2 Συμμόρφωςη με το πρότυπο W3C WCAG 1.0 
Σο πρότυπο προςβαςιμότητασ W3G WCAG 1.0 [4] αποτελεύται από 14 οδηγύεσ 

και κϊθε οδηγύα περιϋχει ϋνα ό περιςςότερα ςημεύα ελϋγχου (checkpoints). ε 

κϊθε ςημεύο ελϋγχου αντιςτοιχεύ ϋνασ δεύκτησ προτεραιότητασ από το 1 μϋχρι το 

3. Με τον τρόπο αυτό, οριοθετούνται τρύα επύπεδα προςβαςιμότητασ για το 

περιεχόμενο των ιςτοςελύδων. Σα τρύα αυτϊ επύπεδα χαρακτηρύζονται ωσ WAI-

A, WAI-AA και WAI-AAA, ανϊλογα με το βαθμό ςτον οπούο ςυμμορφώνεται ο 

κώδικασ μεταγλώςςασ καταςκευόσ τησ ιςτοςελύδασ (HTML, XHTML) με τισ 

αντύςτοιχεσ οδηγύεσ προςβαςιμότητασ και τισ προτεραιότητεσ (priority 

checkpoints) κϊθε μύασ.  

Επομϋνωσ, ϋνασ ιςτοχώρο χαρακτηρύζεται WAI-A αν και μόνο αν ικανοποιεύ τισ 

οδηγύεσ προςβαςιμότητασ του πρώτου επιπϋδου, WAI-AA αν και μόνο αν 
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ικανοποιεύ τισ οδηγύεσ προςβαςιμότητασ του πρώτου και δεύτερου επιπϋδου, 

και τϋλοσ WAI-AAA αν και μόνο αν ικανοποιεύ τισ οδηγύεσ προςβαςιμότητασ και 

των τριών επιπϋδων. 

Όταν ϋνασ ιςτοχώροσ εμφανύζεται ωσ ςυμμορφωμϋνοσ με τισ οδηγύεσ 

προςβαςιμότητασ WCAG 1.0 ςε επύπεδο ΑΑΑ, αυτό υποδηλώνει ότι ο ιςτοχώροσ 

αυτόσ ςτο ςύνολό του ικανοποιεύ τισ ανϊγκεσ όλων των ομϊδων χρηςτών. Σο να 

ςυμμορφωθεύ ϋνασ ιςτοχώρο με τισ οδηγύεσ προςβαςιμότητασ WCAG 1.0 ςε 

επύπεδο ΑΑΑ, δεν εύναι δύςκολο, αλλϊ προώποθϋτει ότι ϋχει γύνει ςωςτό 

ςχεδύαςη του ιςτοχώρου από την αρχό και πριν την ϋναρξη τησ καταςκευόσ του. 

2.4.3.3 Διαχωριςμόσ περιεχομϋνου-ςτοιχεύων ςχεδύαςησ 
Πολύ ςημαντικό ςημεύο κατϊ τη διαδικαςύα ςχεδύαςησ και καταςκευόσ ενόσ 

ιςτοχώρου, αποτελεύ αυτό του διαχωριςμού περιεχομϋνου και ςτοιχεύων 

ςχεδύαςησ, δηλαδό των ςτοιχεύων που αφορούν την εμφϊνιςη του ιςτοχώρου. Η 

χρόςη του κώδικα μεταγλώςςασ XHTML, απογόνου τησ HTML και βαςιςμϋνη 

ςτην XML, και η εφαρμογό ς’ αυτό διαφόρων ςτοιχεύων παρουςύαςησ 

(Cascading Style Sheet-CSS), αποτελεύ μια ορθό τακτικό. Η χρόςη «ϋγκυρησ» 

XHTML μεταγλώςςασ και CSS για την καταςκευό ενόσ ιςτοχώρου αφενόσ 

προςδύδει ευκολύα ςτη μεταβολό τησ παρουςύαςησ του περιεχομϋνου και 

αφετϋρου την ορθό απόδοςη του ιςτοχώρου από εφαρμογϋσ και ςυςκευϋσ 

υποςτηρικτικόσ τεχνολογύασ, ενώ παρϊλληλα υπϊρχει και μϋριμνα για τη 

ςυντόρηςη αλλϊ και τη μελλοντικό επϋκταςη του ιςτοχώρου.  

2.4.3.4 Δομό και οργϊνωςη τησ πληροφορύασ 
Εξύςου βαςικό ζότημα ςτη ςχεδύαςη ενόσ ιςτοχώρου αποτελεύ η ςωςτό 

οριοθϋτηςη τησ πληροφορύασ που εμπεριϋχεται ςτον ιςτοχώρο αυτό. Η 

οριοθϋτηςη αυτό, επηρεϊζει ςε μεγϊλο βαθμό την προςβαςιμότητα και την 

ευχρηςτύα του ιςτοχώρου. Η απουςύα δομόσ και ξεκϊθαρων ςημεύων 

πλοόγηςησ, προκαλεύ ϋντονα προβλόματα ςτο χρόςτη του ιςτοχώρου κατϊ την 

ανϊκτηςη τησ πληροφορύασ, καθώσ και ςτην περαιτϋρω ανϊπτυξη του 

περιεχομϋνου και την επαναχρηςιμοπούηςη του από τουσ καταςκευαςτϋσ και 

τουσ διαχειριςτϋσ του. 
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2.4.3.5 Υποςτόριξη ςτην πλοόγηςη 
Η οριοθϋτηςη των περιοχών του ιςτοχώρου ςε τϋςςερισ κύριεσ ζώνεσ, αποτελεύ 

μια καλό τακτικό. Οι κύριεσ, αυτϋσ ζώνεσ, περιλαμβϊνουν κϊποια ςτοιχεύα 

βοηθητικϊ για την πλοόγηςη και τη λειτουργικότητα: 

 Κεφαλύδα (Header) 

o ύνδεςμοι προςβαςιμότητασ (Accessibility links) και 

ςυντομεύςεισ προσ τα βαςικϊ ςτοιχεύα τησ ιςτοςελύδασ, όπωσ για 

παρϊδειγμα το μενού πλοόγηςησ κ.τ.λ. 

 Πλοόγηςη (Navigation) 

o Φϊρτησ ιςτοχώρου (Site map) 

o Παρακαμπτηρύουσ ςυνδϋςμουσ (skipping mechanisms) 

o Τπηρεςύα αναζότηςησ 

 Περιεχόμενο (Content) 

 Τποςϋλιδο (Footer) 

o ύνδεςμοι ταχεύασ πρόςβαςησ (quick access links) 

Με την παραπϊνω οριοθϋτηςη, δύνεται η δυνατότητα ςτουσ χρόςτεσ ΑμεΑ να 

διατρϋξουν τισ επιλογϋσ του μενού ςε πολύ ςύντομο χρόνο, να εςτιϊςουν απ’ 

ευθεύασ ςτο περιεχόμενο παραβλϋποντασ το μενού πλοόγηςησ, και γενικϊ 

διευκολύνεται ϋτςι η αλληλεπύδραςό με την ιςτοςελύδα, δεδομϋνου ότι ο 

χρόςτησ δεν χρηςιμοποιεύ απαραύτητα το ποντύκι του υπολογιςτό. 

2.4.3.6 Υποςτόριξη για πολλαπλϋσ ςυςκευϋσ 
Ο ςχεδιαςμόσ ενόσ ιςτοχώρου με γνώμονα την δυνατότητα αναπαραγωγόσ του 

διαδικτυακού περιεχομϋνου ςε πολλαπλϋσ ςυςκευϋσ, αποτελεύ πλϋον απαύτηςη 

για τουσ προγραμματιςτϋσ του Παγκόςμιου Ιςτού. Η απαύτηςη αυτό επηρεϊζει 

ϋντονα την προςβαςιμότητα και την ευχρηςτύα των ιςτοχώρων. Οι 

περιοριςμϋνεσ δυνατότητεσ ςε υλικό των φορητών ςυςκευών (μικρό οθόνη, 

περιοριςμϋνη μνόμη, ϋλλειψη φυςικού πληκτρολογύου), οι αδυναμύα κϊποιων 

φυλλομετρητών να ενςωματώςουν τα ςύγχρονα χαρακτηριςτικϊ του 

διαδικτυακού περιεχομϋνου (χρόςη τεχνολογιών όπωσ JavaScript), αλλϊ και η 

περιοριςμϋνη ταχύτητα πρόςβαςησ ςτο διαδύκτυο μπορούν να προκαλϋςουν 

ϋντονα προβλόματα ςτο χρόςτη του ιςτοχώρου. Η παροχό του ύδιου 

περιεχομϋνου του ιςτοχώρου για κϊθε ςυςκευό πρόςβαςησ αποτελεύ βαςικό 
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απαύτηςη για τη ςχεδύαςη ιςτοχώρων για πολλαπλϋσ ςυςκευϋσ. Η απόκρυψη 

περιττών πληροφοριών και η διαβϊθμιςη τησ πληροφορύασ μπορούν να 

βοηθόςουν ςτην αύξηςη τησ χρηςτικότητασ και τησ αποτελεςματικότητασ του 

ιςτοχώρου. 

2.4.4 Μϋθοδοι και εργαλεύα αξιολόγηςησ προςβαςιμότητασ 
τελικού αποτελϋςματοσ ςχεδιαςμού 

 Έλεγχοσ εγκυρότητασ του HTML/XHTML κώδικα: Οι πιθανότητεσ 

ύπαρξησ λαθών ςτον κώδικα μεταγλώςςασ τησ HTML/XHTML εύναι 

μεγϊλεσ, όςο λεπτομερόσ και προςεκτικό ςχεδύαςη και αν ϋχει γύνει. 

Επομϋνωσ προκύπτει ϊμεςα η ανϊγκη ςυνεχόμενου ελϋγχου του κώδικα 

HTML/XHTML ςε κϊθε φϊςη τησ ςχεδύαςησ και καταςκευόσ για όλεσ τισ 

ιςτοςελύδεσ του ιςτοχώρου. Η διαδικαςύα αυτό μπορεύ να γύνει 

ευκολότερη και αμεςότερη, δεδομϋνου ότι ϋχουν αναπτυχθεύ διϊφορα 

εργαλεύα ελϋγχου εγκυρότητασ του κώδικα μεταγλώςςασ HTML/XHTML. 

την πρώτη θϋςη των εργαλεύων εγκυρότητασ τησ μεταγλώςςασ, 

βρύςκεται ο ελεγκτόσ εγκυρότητασ του W3C (W3C Mark Up Validator) 

[21], ο οπούοσ ελϋγχει ο κώδικασ HTML/XHTML για ςυμμόρφωςη του με 

τισ W3C HTML/XHTML ςυςτϊςεισ καθώσ και με ϊλλα HTML πρότυπα. 

Παρϊλληλα με τον ελεγκτό εγκυρότητασ του W3C, ϋχουν αναπτυχθεύ και 

ϊλλα προγρϊμματα που ςυνόθωσ ενςωματώνονται ςτισ ςουύτεσ 

καταςκευόσ ιςτοςελύδων.  

Αν, για ϋναν ιςτοχώρο, ο ςχεδιαςτόσ προβεύ ςε όλουσ τουσ απαραύτητουσ 

ελϋγχουν προκειμϋνου να διαβεβαιώςει ότι ο ιςτοχώροσ πληρού τισ 

απαιτόςεισ ςυμμόρφωςησ με τισ W3C HTML/XHTML ςυςτϊςεισ, τότε 

ςύμφωνα με τον κανονιςμό χρόςησ των εικονιδύων του W3C, θα μπορεύ 

να ενςωματώςει ςτον ιςτοχώρο αυτό την ϋνδειξη εγκυρότητασ που 

φαύνεται ςτην Εικόνα 2-6. 
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Εικόνα 2-6: Εικονύδιο W3C για ςυμμόρφωςη με τισ XHTML ςυςτϊςεισ 

 

 Έλεγχοσ ςυμμόρφωςησ με το πρότυπο W3C WCAG 1.0 και W3C 

ATAG 1.0: την ιςτοςελύδα τησ Πρωτοβουλύασ για την Προςβαςιμότητα 

του Παγκόςμιου Ιςτού (Web Accessibility Initiative) του W3C [22], 

υπϊρχουν ςχετικϋσ αναφορϋσ για υπηρεςύεσ ελϋγχου ςυμμόρφωςησ με τα 

πρότυπα W3C WCAG 1.0. Ενδεικτικϊ, αναφϋρεται ϋνα από τα πιο 

αξιόλογα λογιςμικϊ ελϋγχου ςυμμόρφωςησ με το πρότυπο WCAG 1.0, το 

λογιςμικό Bobby™, το οπούο δε διατύθεται πλϋον. Ομούωσ με το εικονύδιο 

ςυμμόρφωςησ με τισ XHTML ςυςτϊςεισ του W3C, ϋτςι και τώρα, αν ο 

ςχεδιαςτόσ του ιςτοχώρου όλεγχε όλεσ τισ ιςτοςελύδεσ αυτού με το 

λογιςμικό Bobby και κατϋληγε ςτο ότι ςυμμορφώνονται με τισ ςυςτϊςεισ 

Προτεραιότητασ 1 & 2 & 3, τότε μπορούςε να ενςωματώςει ςτον 

ιςτοχώρο αυτό την ϋνδειξη ςυμμόρφωςησ που φαύνεται ςτην Εικόνα 2-7. 

Ωςτόςο το λογιςμικό Bobby™ όταν απλϊ ϋνα παρϊδειγμα. την 

ιςτοςελύδα τησ Πρωτοβουλύασ για την Προςβαςιμότητα του Παγκόςμιου 

Ιςτού (Web Accessibility Initiative) του W3C υπϊρχουν πολλϊ ακόμα 

εργαλεύα που θα εξαςφαλύςουν ςτο ςχεδιαςτό τη ςυμμόρφωςη του 

ιςτοχώρου του με προαναφερθϋντα πρότυπα. 

Εικόνα 2-7: Εικονύδιο Συμμόρφωςη με ςυςτϊςεισ Προτεραιότητασ 1 & 2 & 3 

 

 Έλεγχοσ εγκυρότητασ CSS: Όμοια με τον ϋλεγχο εγκυρότητασ του 

HTML/XHTML κώδικα ςε κϊθε ςτϊδιο τησ διαδικαςύασ ςχεδύαςησ και 

καταςκευόσ του ιςτοχώρου πρϋπει να γύνεται ϋλεγχοσ και για την 

εγκυρότητασ του κώδικα των CSS ςτοιχεύων που ενςωματώνονται ςτον 

ιςτοχώρο. Ένα πολύ αξιόλογο εργαλεύο, εύναι ο ελεγκτόσ εγκυρότητασ 

των CSS ςτοιχεύων του W3C [23]. Αν, για ϋναν ιςτοχώρο, ο ςχεδιαςτόσ 

προβεύ ςε όλουσ τουσ απαραύτητουσ ελϋγχουσ προκειμϋνου να 
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διαβεβαιώςει ότι ο ιςτοχώροσ πληρού τισ απαιτόςεισ εγκυρότητασ των 

CSS ςτοιχεύων, τότε ςύμφωνα με τον κανονιςμό χρόςησ των εικονιδύων 

του W3C, θα μπορεύ να ενςωματώςει ςτον ιςτοχώρο αυτό την ϋνδειξη 

εγκυρότητασ που φαύνεται ςτην Εικόνα 2-8. 

Εικόνα 2-8: Εικονύδιο εγκυρότητασ των CSS ςτοιχεύων 

 

 Έλεγχοσ χρωμϊτων: τα πλαύςια τησ αξιολόγηςησ προςβαςιμότητασ 

ενόσ ιςτοχώρου εντϊςςεται και ο ϋλεγχοσ χρωμϊτων και χρωματικών 

ςυνδυαςμών. Ο ϋλεγχοσ αυτόσ μπορεύ να γύνει με τη χρόςη διαφόρων 

εργαλεύων που διατύθενται ςτο διαδύκτυο, τα οπούα ελϋγχουν τα 

χρώματα των εικόνων με τϋτοιο τρόπο ώςτε αυτϋσ να εύναι αναγνώςιμεσ 

από χρόςτεσ με αχρωματοψύα ό δυςχρωματοψύα.  

 Λοιπού ϋλεγχοι: Ο ςχεδιαςτόσ του ιςτοχώρου, εκτόσ από τουσ ελϋγχουσ 

που πρϋπει να κϊνει ςχετικϊ με την εγκυρότητα του κώδικα 

μεταγλώςςασ HTML/XHTML, τουσ ελϋγχουσ εγκυρότητασ των CSS 

ςτοιχεύων και τη ςυμμόρφωςό του με τισ οδηγύεσ προςβαςιμότητασ 

(WCAG 1.0), οφεύλει να χρηςιμοποιόςει κϊποια εργαλεύα ώςτε να 

μετατρϋψει το περιεχόμενο τησ ιςτοςελύδασ του ςε απλό μορφό κειμϋνου. 

Ο ςκοπόσ αυτόσ τησ μετατροπόσ εύναι η αναδιαμόρφωςη του 

περιεχομϋνου του ιςτοχώρου ώςτε να διαπιςτώςει ο ςχεδιαςτόσ το κατϊ 

πόςον μπορεύ αυτό να αναπαραχθεύ χωρύσ δυςκολύεσ από τισ 

υποςτηρικτικϋσ τεχνολογύεσ, όπωσ για παρϊδειγμα φωνητικόσ 

αναγνώςτησ οθόνησ, αναγνώςτεσ οθόνησ ανϊγλυφησ γραφόσ (Braille), 

κ.τ.λ.  
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3 Θϋματα ςχεδιαςμού και καταςκευόσ ιςτοχώρων 

3.1 Σύγχρονεσ τεχνικϋσ ςχεδιαςμού ιςτοχώρων 
Η ςυνεργατικό δομό που αποκτϊ το διαδύκτυο με τον ερχομό του Web 2.0, ϋχει 

τη δυνατότητα να προωθεύ την καταςκευό προςβϊςιμων διαδικτυακών τόπων. 

Η πϊγια δικαιολογύα των ςχεδιαςτών και των καταςκευαςτών διαδικτυακού 

περιεχομϋνου όταν η ϊγνοια των αρχών προςβϊςιμησ ςχεδύαςησ και η ϊρνηςη 

ςυμμόρφωςησ των παραγόμενων προώόντων με τισ αρχϋσ αυτϋσ. Σο διαδύκτυο 

πλϋον εύναι ςε θϋςη να καταρρύψει τη δικαιολογύα αυτό, αφού μπορεύ να παρϋχει 

ϋναν απλούςτερο διαμοιραςμό των καθηκόντων. Δεν εύναι αναγκαύο όλοι οι 

ςχεδιαςτϋσ να ϋχουν γνώςεισ προςβϊςιμησ ςχεδύαςησ αφού υπϊρχει η 

δυνατότητα η ςχεδύαςη και η καταςκευό να γύνει ςυνεργατικϊ και χωρύσ τη 

φυςικό παρουςύα όλων των ςχεδιαςτών ςτον ύδιο χώρο. Επομϋνωσ, αρκεύ να 

υπϊρχουν ςχεδιαςτϋσ που εύναι αρμόδιοι για το περιεχόμενο, ςχεδιαςτϋσ 

αρμόδιοι για την διαμόρφωςη τησ εμφϊνιςησ του περιεχομϋνου και ϊτομα  

αρμόδια για την αξιολόγηςη του παραγόμενου προώόντοσ από πλευρϊσ 

προςβαςιμότητασ. 

Η ουςύα, όμωσ, τησ ςυνεργατικόσ δομόσ βρύςκεται βαθύτερα. Ιδανικό περύπτωςη 

μπορεύ να αποτελϋςει ϋνα διαδικτυακό εργαλεύο, το οπούο θα μπορεύ να εύναι 

προςβϊςιμο από οπουδόποτε, ανεξαρτότωσ ςυςκευόσ και φυλλομετρητό, και 

από οποιονδόποτε, εύτε πρόκειται για χρόςτεσ ΑμεΑ εύτε όχι. Σο εργαλεύο αυτό 

θα πρϋπει να δύνει τη δυνατότητα ςε οποιονδόποτε κατϋχει ςτοιχειώδεισ 

γνώςεισ ςύνθεςησ περιεχομϋνου, και ελϊχιςτεσ ό καθόλου γνώςεισ προςβϊςιμησ 

ςχεδύαςησ, να καταφϋρνει να παρϊγει προςβϊςιμο διαδικτυακό περιεχόμενο 

εύτε μόνοσ του ό λειτουργώντασ ςυνεργατικϊ με ϊλλουσ. Επύςησ, θα πρϋπει να 

επιτρϋπει ςε οποιονδόποτε κατϋχει βαςικϋσ γνώςεισ διαμόρφωςησ τησ 

εμφϊνιςόσ του περιεχομϋνου και καθόλου γνώςεισ προςβαςιμότητασ, να 

καταφϋρνει να παρϊγει προςβϊςιμεσ και οπτικϊ αξιοπρεπεύσ διαδικτυακϋσ 

ςχεδιϊςεισ εύτε μόνοσ του εύτε ςυνεργατικϊ και με ϊλλουσ. Ο βαςικότεροσ 

ςκοπόσ, όμωσ, ενόσ τϋτοιου εργαλεύο θα εύναι να επιτρϋπει τη ςυνεργαςύα 

πολλών διαφορετικών χρηςτών ώςτε να ςυντελεςτεύ διαμοιραςμόσ πόρων 

προκειμϋνου να προκύψουν προςβϊςιμοι ιςτοχώροι ωσ αποτϋλεςμα 

ςυνεργαςύασ. Επομϋνωσ, ςτη θϋςη των ςχεδιαςτών μπαύνουν οι ηλικιωμϋνοι, οι 
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χρόςτεσ ΑμεΑ και γενικϊ πϊςησ φύςεωσ χρόςτεσ αφού θα παρϋχεται η 

δυνατότητα δημιουργύασ και οπτικϊ αξιοπρεπούσ διαμόρφωςησ προςβϊςιμου 

περιεχομϋνου, από χρόςτεσ που δεν ϋχουν γνώςεισ ςε θϋματα προςβαςιμότητασ 

ό διαδικτυακόσ ςχεδύαςησ. 

Ωςτόςο, ο όροσ «περιεχόμενο» δεν πρϋπει να εγκλωβύζεται ςτα ςτενϊ πλαύςια 

των κειμϋνων, των εικόνων και διαφόρων ϊλλων πολυμεςικών ςτοιχεύων. Η 

ςυνεργατικό φιλοςοφύα που αναλύθηκε παραπϊνω, μπορεύ να εφαρμοςτεύ 

κϊλλιςτα και ςτην ανϊπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών. 

3.2 Η χρόςη τησ πλατφόρμασ Web Harmonia 

3.2.1 Η πλατφόρμα Web Harmonia 
Τπϊρχουν δύο βαςικϋσ μεθοδολογύεσ καταςκευόσ προςβϊςιμου διαδικτυακού 

περιεχομϋνου [24], οι οπούεσ εκτόσ των ϊλλων διαφϋρουν ςτο χρονικό ςημεύο 

όπου λαμβϊνονται, ςε τεχνικό επύπεδο, υπόψη οι ιδιαιτερότητεσ ςτην 

αλληλεπύδραςη των ατόμων που κϊνουν χρόςη υποςτηρικτικόσ τεχνολογύασ. 

Επύ τησ ουςύασ, με την πρώτη γενικό μϋθοδο (“Accessibility by design”), ο 

ςχεδιαςμόσ των διεπαφών χρόςησ και του περιεχομϋνου λαμβϊνει υπόψη τισ 

όποιεσ ιδιαιτερότητεσ και προςφϋρει εναλλακτικϋσ προςεγγύςεισ (για 

παρϊδειγμα δυνατότητεσ διαφοροπούηςησ του κώδικα μεταγλώςςασ και των 

φύλλων διαμόρφωςησ του CSS) τόςο του τρόπου με τον οπούο εμφανύζεται η 

πληροφορύα όςο και του τρόπου με τον οπούο ο τελικόσ χρόςτησ αλληλεπιδρϊ με 

αυτόν. την ϊλλη πλευρϊ, με τη δεύτερη μϋθοδο πραγματοποιεύται εκ των 

υςτϋρων «μεταςχηματιςμόσ» του περιεχομϋνου προκειμϋνου να 

αντιμετωπιςτούν τα όποια προβλόματα δεν εύχαν εξ αρχόσ αντιμετωπιςτεύ κατϊ 

τη διϊρκεια τησ ςχεδύαςησ. Και ςτισ δύο αυτϋσ περιπτώςεισ, η πιςτοπούηςη τησ 

ορθότητασ του τελικού αποτελϋςματοσ (αναφορικϊ με το επύπεδο 

προςβαςιμότητασ) γύνεται με την αξιολόγηςό του αναφορικϊ με το εϊν 

ςυμμορφώνεται με ςυγκεκριμϋνεσ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ (WCAG). την πρϊξη 

τόςο η διαδικαςύα καταςκευόσ του περιεχομϋνου όςο και η διαδικαςύα 

αξιολόγηςησ απαιτούν προηγούμενη εμπειρύα ςε θϋματα ηλεκτρονικόσ 

προςβαςιμότητασ, ενώ η όλη διαδικαςύα ςτηρύζεται ςε εργαλεύα που ϋχουν 

καταςκευαςτεύ με βϊςη την αρχό του WYSIWYG (What You See Is What You 

Get). 
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H πλατφόρμα Web Harmonia [25] προςφϋρει μια εναλλακτικό μϋθοδο για την 

καταςκευό προςβϊςιμου περιεχομϋνου. ε αντύθεςη με όλεσ τισ εμπορικϋσ 

πλατφόρμεσ καταςκευόσ περιεχομϋνου και υπηρεςιών για το διαδύκτυο, οι 

οπούεσ απευθύνονται ςε ϋμπειρουσ και «αρτιμελόσ» προγραμματιςτϋσ, η 

πλατφόρμα Web Harmonia αποτελεύ ϋνα περιβϊλλον καταςκευόσ όπου η 

προςβαςιμότητα των υπηρεςιών και του περιεχομϋνου λαμβϊνεται υπόψη ωσ 

θεμϋλιο για την καταςκευό τησ όποιασ υπηρεςύασ. Σο κύριο ςκεπτικό εύναι ότι 

εφόςον κϊποιο περιεχόμενο αποτελεύται από προςβϊςιμα «καταςκευαςτικϊ 

υλικϊ», κατϊλληλα ςχεδιαςμϋνα, τότε και το ύδιο το περιεχόμενο θα εύναι 

προςβϊςιμο. 

Ωσ αποτϋλεςμα, η πλατφόρμα Web Harmonia υποςτηρύζει εγγενώσ τη 

δημιουργύα προςβϊςιμου και πολυμορφικού (για χρόςη από διαφορετικϋσ 

ςυςκευϋσ εφοδιαςμϋνεσ με κϊποιο φυλλομετρητό) περιεχομϋνου. Επιπλϋον οι 

υπηρεςύεσ καταςκευόσ που προςφϋρει η πλατφόρμα Web Harmonia 

ςυμμορφώνονται με τα κριτόρια προςβαςιμότητασ του WCAG 1.0, και επομϋνωσ 

μπορούν να χρηςιμοποιηθούν και από ΑμεΑ. Η Web Harmonia υποςτηρύζει την 

επεκταςιμότητα τησ παρουςύαςησ του περιεχομϋνου και ςτισ όποιεσ μελλοντικϋσ 

εκδόςεισ κώδικα μεταγλώςςασ προκύψουν, και δεν απαιτεύ προηγούμενη 

εμπειρύα ςε θϋματα ηλεκτρονικόσ προςβαςιμότητασ από τον καταςκευαςτό 

περιεχομϋνου.  

Η πλατφόρμα Web Harmonia βαςύζεται ςε μύα πολύ-επύπεδη αρχιτεκτονικό, 

ςτην οπούα η λογικό καταςκευόσ εύναι ανεξϊρτητη από τον τρόπο με τον οπούο 

ϋνα ςυςτατικό (π.χ., ϋνα κεύμενο, ϋνασ πύνακασ δεδομϋνων) παρϊγεται και τελικϊ 

παρουςιϊζεται ςτο φυλλομετρητό του τελικού χρόςτη. Η λογικό αυτό εύναι 

ςυμβατό με την αρχό του W3C που αναφϋρει ότι εύναι επιθυμητόσ ο πλόρησ 

διαχωριςμόσ μεταξύ περιεχομϋνου και ςτοιχεύων παρουςύαςησ. Επιπρόςθετα, η 

ςυγκεκριμϋνη αρχιτεκτονικό επιτρϋπει την χρόςη ακόμα περιςςοτϋρων βαθμών 

ελευθερύασ ςτην παραγωγό του τελικού αποτελϋςματοσ, ώςτε να λαμβϊνονται 

υπόψη και οι όποιεσ ρυθμύςεισ επιθυμεύ ο χρόςτησ. Η βαςικό αρχιτεκτονικό τησ 

πλατφόρμασ Web Harmonia παρουςιϊζεται ςτην Εικόνα 3-1 ωσ ϋνα ςύνολο από 

επύπεδα που αλληλεπιδρούν μεταξύ τουσ.  
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Εικόνα 3-1: Η γενικό αρχιτεκτονικό τησ πλατφόρμασ Web Harmonia ςυνοδευόμενη με ϋνα 
παρϊδειγμα του τρόπου με τον οπούο λειτουργούν τα επιμϋρουσ επύπεδα [Basdekis et all, 2010] 

Οι προςβϊςιμεσ και από ΑμεΑ υπηρεςύεσ που καταςκευϊζονται αξιοποιώντασ 

την ςυγκεκριμϋνη πλατφόρμα επιτυγχϊνουν: 

 Σην καταςκευό περιεχομϋνου με τρόπο ανεξϊρτητο από την ϋκδοςη του 

κώδικα μεταγλώςςασ που υποςτηρύζεται από τον εκϊςτοτε 

φυλλομετρητό (backwards and forward mark-up compatibility). 

 Σην καταςκευό μηχανιςμού πλοόγηςησ ςτο περιεχόμενο (εςωτερικών 

και εξωτερικών ςυνδϋςμων) ώςτε χρόςτεσ χωρύσ τεχνικό υπόβαθρο να 

εύναι ςε θϋςη να καταςκευϊςουν ιςτοςελύδεσ προςβϊςιμεσ από όλουσ. 

 Σην καταςκευό πολυγλωςςικού περιεχομϋνου. 

Σα βαςικϊ επύπεδα τησ πλατφόρμασ εύναι:  

a) περιεχόμενο 

b) πλοόγηςη 

c) αυτόματη προςαρμογό 

d) βιβλιοθόκη κώδικα μεταγλώςςασ 

e) βιβλιοθόκη ςτοιχεύων διεπαφόσ 
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Σο επύπεδο του περιεχομϋνου εύναι το τελευταύο κατϊ ςειρϊ δημιουργύασ. ε 

αυτό το επύπεδο πραγματοποιεύται η παραγωγό του κώδικα μεταγλώςςασ, με 

βϊςη τισ όποιεσ ρυθμύςεισ επιθυμεύ ο χρόςτησ, καθώσ και τουσ περιοριςμούσ 

χρόςησ του φυλλομετρητό και των διαθϋςιμων εκδόςεων κώδικα μεταγλώςςασ 

που αυτόσ υποςτηρύζει. Σο επύπεδο αυτό επιτρϋπει την επεκταςιμότητα 

αναφορικϊ με την υποςτόριξη μελλοντικών εκδόςεων κώδικα μεταγλώςςασ, 

εφόςον περιγραφούν κατϊλληλα όλα τα ςυςτατικϊ ςτοιχεύα. Η Εικόνα 3-2 

παρουςιϊζει το ςχόμα τησ βϊςησ που εύναι υπεύθυνο για την αποθόκευςη 

αυτών των ςυςτατικών ςε μύα ιςτοςελύδα που καταςκευϊζεται από το χρόςτη, 

ενώ η Εικόνα 3-3 δεύχνει τον τρόπο που υποςτηρύζεται η πολυγλωςςύα του 

περιεχομϋνου. 

Εικόνα 3-2: Σκϋλοσ του ςχόματοσ τησ βϊςησ για την υποςτόριξη τησ αποθόκευςησ των 
ςυςτατικών ςτοιχεύων μύασ ιςτοςελύδασ 

 



 

 

71 
Καταςκευό βιβλιοθόκησ ςχεδιαςτικών προτύπων για την υποςτόριξη 
δημιουργύασ προςβϊςιμου διαδικτυακού περιεχομϋνου 

Θϋματα ςχεδιαςμού και καταςκευόσ ιςτοχώρων 

Εικόνα 3-3: Σκϋλοσ του ςχόματοσ τησ βϊςησ για την υποςτόριξη τησ πολυγλωςςύασ του 
περιεχομϋνου 

Προκειμϋνου το περιεχόμενο να επιτυγχϊνει υψηλό βαθμό προςβαςιμότητασ και 

ςε ςημαςιολογικό επύπεδο, πϋρα από την ϋγκυρη χρόςη των ςυςτατικών 

ςτοιχεύων που το απαρτύζουν, θα πρϋπει να περιϋχει ςτοιχεύα που να καθιςτούν 

την παρουςύαςη και την ιεραρχύα του κατανοητό και ςυνεπό ςε οποιαδόποτε 

μορφό του. τα πλαύςια αυτϊ, βαςικόσ παρϊγοντασ που επηρεϊζει την ταχύτητα 

πρόςβαςησ (π.χ., ςε αντιςτοιχύα με την αναζότηςη με τη χρόςη τησ όραςησ 

ςυγκεκριμϋνησ περιοχόσ ςε μύα ιςτοςελύδα) αλλϊ γενικότερα την κατανόηςη του 

περιεχομϋνου ενόσ ιςτοχώρου εύναι ο τρόποσ πλοόγηςησ ςτο περιεχόμενο αυτό. 

Παραδοςιακϊ, τα ςτοιχεύα εκεύνα που καθιςτούν την πλοόγηςη προςβϊςιμη και 

κατανοητό εύναι η χρόςη ενόσ ορθολογικϊ ςχεδιαςμϋνου μενού επιλογών 

(απλού ό ςύνθετου), η χρόςη βοηθητικών ςυντομεύςεων (αντιληπτών ςε 

χρόςτεσ που κϊνουν χρόςη αναγνωςτών οθόνησ), αλλϊ και η χρόςη βοηθητικών 

υπερςυνδϋςμων ςε τοποθεςύεσ εντόσ του κυρύωσ περιεχομϋνου μύασ 

ιςτοςελύδασ. Εν κατακλεύδι, ςκοπόσ του επιπϋδου πλοόγηςησ εύναι η 

υποβοηθούμενη οριοθϋτηςη τησ ιεραρχύασ ενόσ ιςτοχώρου (και επομϋνωσ του 

περιεχόμενου του). 

Μϋςω του επιπϋδου αυτόματησ προςαρμογόσ επιτυγχϊνεται η προςαρμογό των 

ςτοιχεύων ςύμφωνα με τισ ανϊγκεσ χρόςησ, που ςυμπεριλαμβϊνουν τη χρόςη 

υποςτηρικτικών τεχνολογιών, και τουσ περιοριςμούσ από το περιβϊλλον χρόςησ 

(π.χ., κινητό τηλϋφωνο εν κινόςει). Σο επύπεδο αυτό εύναι υπεύθυνο για το 

χειριςμό των όποιων ρυθμύςεων επηρεϊζουν τον τρόπο παρουςύαςησ των 

ςτοιχεύων του περιεχομϋνου κατόπιν επιθυμύασ του χρόςτη, εύτε λόγω 

περιοριςμών τησ ςυςκευόσ χρόςησ. Οι επιμϋρουσ παρϊμετροι τροφοδοτούν τα 

κατώτερα επύπεδα ώςτε το κϊθε ςτοιχεύο να λϊβει την κατϊλληλη μορφό ςτην 

κϊθε περύπτωςη χρόςησ. Η Εικόνα 3-4 παρουςιϊζει τον τρόπο με τον οπούο οι 
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παρϊμετροι χρόςησ (χρόςτη-ςυςκευόσ) τροφοδοτούν ωσ αρχικϋσ τιμϋσ τη 

παραγωγό των ςτοιχεύων (ςε επύπεδο βιβλιοθόκησ αντικειμϋνων). 

Εικόνα 3-4: Σχηματικό αναπαρϊςταςη αρχικοπούηςησ παραμϋτρων για την καταςκευό 
μεταδεδομϋνων ςε μύα ιςτοςελύδα 

Η βιβλιοθόκη κώδικα μεταγλώςςασ περιϋχει όλα τα επιμϋρουσ ςτοιχεύα που 

δύναται να χρηςιμοποιηθούν ςε μύα ιςτοςελύδα, ςυςχετιςμϋνα με τα αντύςτοιχα 

κϊθε ϋκδοςησ κώδικα μεταγλώςςασ (π.χ., HTML 4.01, XTHML 1.0, XTHML Basic 

1.1, XHTML 1.0 Strict, etc.). Η βιβλιοθόκη παρϊγει το κατϊλληλο για την κϊθε 

ςυςκευό κώδικα μεταγλώςςασ. Έτςι, για παρϊδειγμα το ςτοιχεύο <table> 

βρύςκεται ςτη βιβλιοθόκη με όλεσ τισ δυνατϋσ εκδόςεισ του και αναλόγωσ τισ 

δυνατότητεσ του ςυνδυαςμού φυλλομετρητό-ςυςκευόσ ενεργοποιούνται τα 

κατϊλληλα ςυςτατικϊ του ςτοιχεύου (ό απενεργοποιούνται ϊλλα). Η Εικόνα 3-5 

δεύχνει το ςυςχετιςμό των εκδόςεων κώδικα μεταγλώςςασ για το ςτοιχεύο 

<table>. 

  



 

 

73 
Καταςκευό βιβλιοθόκησ ςχεδιαςτικών προτύπων για την υποςτόριξη 
δημιουργύασ προςβϊςιμου διαδικτυακού περιεχομϋνου 

Θϋματα ςχεδιαςμού και καταςκευόσ ιςτοχώρων 

Εικόνα 3-5: Ένα παρϊδειγμα τησ βαςικόσ ιδϋασ υποςτόριξησ πολλαπλών εκδόςεων κώδικα 
μεταγλώςςασ. Υπερςύνολο χαρακτηριςτικών τησ ετικϋτασ <table>. Πρόςφατεσ εκδόςεισ του 

κώδικα μεταγλώςςασ υποςτηρύζουν τα ύδια χαρακτηριςτικϊ ενώ οι εκδόςεισ για φορητϋσ 
ςυςκευϋσ υποςτηρύζουν μόνο ϋνα υποςύνολο 

 

3.2.2 Καταςκευό προςβϊςιμου περιεχομϋνου 
Με βϊςη την αρχιτεκτονικό που περιγρϊφεται ςτην προηγούμενη ενότητα, το 

αποτϋλεςμα του κϊθε επιπϋδου τροφοδοτεύ ωσ παρϊμετροσ την αρχικοπούηςη 

που πραγματοποιεύται ςτο επόμενο, και ούτω καθ’ εξόσ. Η διαδικαςύα αυτό 

πραγματοποιεύται με βϊςη τα παρακϊτω ςτϊδια: 

 τϊδιο 1ο: με την χρόςη των υπηρεςιών καταςκευόσ περιεχομϋνου 

ςυγκεντρώνονται όλα τα ςτοιχεύα περιεχομϋνου, ώςτε να υπϊρχουν 

διαθϋςιμα όλα εκεύνα τα επιμϋρουσ ςυςτατικϊ αυτών για την καλύτερη 

δυνατό απόδοςό τουσ ςε προςβϊςιμη μορφό (π.χ., εναλλακτικϊ κεύμενα 

εικόνων, περύληψη πύνακα δεδομϋνων, κ.α.). 

 τϊδιο 2ο: Η πληροφορύα περιεχομϋνου αποθηκεύεται από το επύπεδο 

περιεχομϋνου ςε βϊςη για το ςκοπό αυτό. 
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 τϊδιο 3ο: Ο ςυγγραφϋσ επιλϋγει ϋνα από τα διαθϋςιμα πρότυπα 

ςχεδύαςησ, με βϊςη το οπούο θα παρουςιαςτεύ γραφικϊ το περιεχόμενο. 

 τϊδιο 4: Οι παρϊμετροι μεταςχηματιςμού τροφοδοτούν τη διαδικαςύα 

παραγωγόσ του κώδικα μεταγλώςςασ (βιβλιοθόκη καταςκευόσ). 

 τϊδιο 4.1: οι ρυθμύςεισ που ϋχει δώςει ο χρόςη τη αναφορικϊ με τη 

διεπαφό τροφοδοτούν τη διαδικαςύα (π.χ., γραμμικοπούηςη πύνακα = 

ΝΑΙ). 

 τϊδιο 4.2: Σο ςύςτημα επιλϋγει το κατϊλληλο για τη χρόςη κώδικα 

μεταγλώςςασ και φύλλων διαμόρφωςησ, το οπούο πληρού τουσ 

περιοριςμούσ χρόςησ για το ςυγκεκριμϋνο ςυνδυαςμό χρόςησ 

φυλλομετρητό-ςυςκευόσ (π.χ., mark up support = HTML 4.0, CSS support 

= 1.0). 

 τϊδιο 5ο: Με βϊςη όλεσ τισ παραμϋτρουσ αρχικοπούηςησ παρϊγεται ο 

κώδικασ μεταγλώςςασ και παρουςιϊζεται ςτο φυλλομετρητό του 

χρόςτη.  

Η Εικόνα 3-6 απεικονύζει την παραπϊνω διαδικαςύα. 

Εικόνα 3-6: Βόματα δημιουργύασ ςτοιχεύων ςελύδασ 
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3.3 Υποςτόριξη ςχεδιαςμού και καταςκευόσ 
ςχεδιαςτικών προτύπων 

3.3.1 Η ϋννοια του ςχεδιαςτικού προτύπου 
Με τον όρο ςχεδιαςτικϊ πρότυπα ορύζεται μια αποδεδειγμϋνα καλό λύςη που 

ϋχει εφαρμοςτεύ προκειμϋνου να λυθεύ αποτελεςματικϊ ϋνα επαναλαμβανόμενο 

πρόβλημα ςχεδύαςησ. Με τη χρόςη των ςχεδιαςτικών προτύπων ο ςχεδιαςτόσ 

μπορεύ να αντικαταςτόςει πολύπλοκεσ λειτουργύεσ τησ εφαρμογόσ του με μαύρα 

κουτιϊ. 

Η ϋννοια του ςχεδιαςτικού προτύπου υφύςταται εδώ και αρκετϊ χρόνια. Ήδη 

από το 1970, ο αρχιτϋκτονασ Κρύςτοφερ Αλεξϊντερ προςπϊθηςε να βρει και να 

καταγρϊψει αποδεδειγμϋνα ποιοτικούσ ςχεδιαςμούσ ςτον τομϋα των 

καταςκευών. Έτςι, μελϋτηςε πολλϋσ διαφορετικϋσ καταςκευϋσ που 

εξυπηρετούςαν τον ύδιο ςκοπό και προςπϊθηςε να ανακαλύψει κοινϊ ςτοιχεύα, 

ώςτε να τα κατηγοριοποιόςει και να καταλόξει ςε κϊποια ςχεδιαςτικϊ πρότυπα. 

Η καταςκευό προςβϊςιμων ιςτοχώρων, η οπούα υιοθετεύ την ϋννοια των 

ςχεδιαςτικών προτύπων, ουςιαςτικϊ δεν διαφοροποιεύται ιδιαύτερα ςε ςχϋςη 

με τον οριςμό που ϋδωςε ο Αλεξϊντερ. Αντιλαμβϊνεται την ϋννοια αυτό ςαν 

παραμετροπούηςη των μορφοποιόςεων εμφϊνιςησ του προςβϊςιμου 

διαδικτυακού περιεχομϋνου με τϋτοιο τρόπο ώςτε αν αυτϋσ ςυγχωνευθούν με το 

προςβϊςιμο διαδικτυακό περιεχόμενο, να προκύψει ϋνασ ολοκληρωμϋνοσ 

προςβϊςιμοσ ιςτοχώροσ. Σο ιδιαύτερο χαρακτηριςτικό τησ χρόςησ ςχεδιαςτικών 

προτύπων εύναι ότι επειδό ακριβώσ περιλαμβϊνουν τα κύρια χαρακτηριςτικϊ 

των ςχεδιϊςεων, μπορούν να παραμετροποιηθούν με τϋτοιο τρόπο ώςτε κϊθε 

φορϊ να προκύπτει το επιθυμητό αποτϋλεςμα λαμβϊνοντασ πϊντα υπ’ όψη 

θϋματα καθολικόσ πρόςβαςησ και προςβϊςιμησ ςχεδύαςησ. 

Για να ενςωματωθεύ το προςβϊςιμο περιεχόμενο ςτο ςχεδιαςτικό πρότυπο, 

πρϋπει να γύνει η ςχετικό πρόβλεψη κατϊ την καταςκευό του. Ένασ ιςτοχώροσ 

ουςιαςτικϊ αποτελεύ ϋνα καμβϊ πϊνω ςτον οπούο ο ςχεδιαςτόσ «ζωγραφύζει» ςε 

επύπεδα. Όταν ολοκληρώςει τη «ζωγραφικό», τότε ςτο υψηλότερο επύπεδο 

τοποθετεύται το προςβϊςιμο περιεχόμενο ςτισ προκαθοριςμϋνεσ θϋςεισ. 

Επομϋνωσ, προκύπτει ϋνασ προςβϊςιμοσ και χρηςτικόσ ιςτοχώροσ. 
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3.3.2 Προδιαγραφϋσ για την υποςτόριξη ςχεδιαςμού και 
καταςκευόσ ςχεδιαςτικών προτύπων για το διαδύκτυο 

Παρόλο που η καταςκευό διαδικτυακού περιεχομϋνου αποτελεύ μια τετριμμϋνη 

διαδικαςύα, η καταςκευό ςχεδιαςτικών προτύπων για τη διαμόρφωςη του 

διαδικτυακού περιεχομϋνου, παραμϋνει ακόμα μια διαδικαςύα που δεν ϋχει 

υποςτεύ ιδιαύτερη ανϊπτυξη. Η διαμόρφωςη του περιεχομϋνου παρουςιϊζει 

μεγϊλη πολυπλοκότητα και λαμβϊνει υπ’ όψη πολλούσ παρϊγοντεσ προκειμϋνου 

να προκύψει ϋνα οπτικϊ ορθό αποτϋλεςμα. 

Η διαδικαςύα αυτό πρϋπει να βαςιςτεύ ςε κϊποιεσ θεμελιώδεισ προδιαγραφϋσ 

και να επεκταθεύ ςτηριζόμενη ςε αυτϋσ. Αρχικϊ, ο καταςκευαςτόσ πρϋπει να ϋχει 

τη δυνατότητα να επιλϋξει τη διϊταξη που θα λϊβει το περιεχόμενο του ςτο 

χώρο. Για παρϊδειγμα, θα πρϋπει να ϋχει επιλογό μονόςτηλησ, δύςτηλησ και 

τρύςτηλησ παρουςύαςησ καθώσ και τοποθϋτηςησ του μενού πλοόγηςησ και τησ 

γραμμόσ εργαλεύων ςε διαφορετικϊ ςημεύα τησ ςχεδύαςησ, όπωσ ςτην κορυφό 

τησ ςελύδασ, πριν το περιεχόμενο, ςτην αριςτερό ςτόλη, ςτη δεξιϊ ςτόλη, μετϊ 

το περιεχόμενο, κ.ο.κ. 

Έχοντασ ολοκληρώςει την επιλογό τησ διϊταξησ του περιεχομϋνου, το επόμενο 

βόμα εύναι ο ςχεδιαςτόσ να προςαρμόςει τη γραφικό ςχεδύαςη που θα 

πλαιςιώςει το περιεχόμενο. Επομϋνωσ, θα πρϋπει να εύναι ςε θϋςη να καθορύζει 

τα χρώματα των περιοχών του προτύπου του, να τισ διαμορφώνει με τη χρόςη 

γραφικών, και να προςθϋτει πϊνω ςτισ περιοχϋσ αυτϋσ ϊλλα ςτρώματα 

διαμόρφωςησ εμφανύςεων προκειμϋνου να επιτύχει πιο πολύπλοκα 

αποτελϋςματα. ημαντικό θϋμα κατϊ τη ςχεδύαςη τησ πλαιςύωςησ του 

περιεχομϋνου, αποτελεύ και η δυνατότητα μεταβολόσ τησ χωροταξικόσ 

τοποθϋτηςησ των περιοχών. 

Σϋλοσ, αφού ϋχει καθορύςει την τελικό διϊταξη και τα τελικϊ πλαύςια εμφϊνιςησ, 

πρϋπει να καθορύςει τον τρόπο με τον οπούο θα εμφανύζεται το περιεχόμενο, 

αυτό καθεαυτό. Άρα, θα πρϋπει να εύναι ςε θϋςη να επιλϋγει τισ γραμματοςειρϋσ, 

τα μεγϋθη και τα χρώματα ξεχωριςτϊ για το κϊθε εύδοσ περιεχομϋνου, να 

επιλϋγει ξεχωριςτϋσ χωροταξικϋσ διαμορφώςεισ για το κϊθε εύδοσ περιεχομϋνου, 

κ.ο.κ. 
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3.3.3 Υποςτόριξη καταςκευόσ ςχεδιαςτικών προτύπων ςτην 
πλατφόρμα Web Harmonia 

Η πλατφόρμα Web Harmonia, για την οπούα ϋγινε λόγοσ ςτο 3.2, αποτελεύ το 

ιδανικό περιβϊλλον για τη φιλοξενύα εργαλεύων καταςκευόσ ςχεδιαςτικών 

προτύπων (designs). Η πλατφόρμα Web Harmonia εύχε ςχεδιαςτεύ με βαςικό 

ςτόχο την καταςκευό προςβϊςιμου διαδικτυακού περιεχομϋνου. την αρχικό 

ϋκδοςη τησ πλατφόρμασ, δεν υπόρχε η υποςτόριξη λειτουργικότητασ 

διαμόρφωςησ του περιεχομϋνου. Επομϋνωσ επιλεγόταν εύτε κϊποια 

προεπιλεγμϋνη διαμόρφωςη ό παραλειπόταν εντελώσ το κομμϊτι τησ 

διαμόρφωςησ του παραγόμενου περιεχομϋνου. Η λειτουργικότητα που 

αναπτύχθηκε ςτα πλαύςια τησ παρούςασ εργαςύασ ςυμπληρώνει την 

πλατφόρμα προςφϋροντασ τη δυνατότητα καταςκευόσ ςχεδιαςτικών 

προτύπων τα οπούα μπορούν να χρηςιμοποιηθούν για να διαμορφώςουν το 

παραγόμενο περιεχόμενο. 

Η γενικότερη φιλοςοφύα πϊνω ςτην οπούα ςτηρύχθηκε η καταςκευό τησ 

πλατφόρμασ Web Harmonia όταν η πλϋον απλό διαδικαςύα καταςκευόσ 

περιεχομϋνου από χρόςτεσ που δεν ϋχουν καμύα ςχετικό γνώςη ούτε ςτη 

ςχεδύαςη διαδικτυακού περιεχομϋνου ό ςε θϋματα προςβαςιμότητασ, αλλϊ και 

από χρόςτεσ ΑμεΑ. την ύδια ακριβώσ φιλοςοφύα πρϋπει να βαςιςτεύ και το 

εργαλεύο ςχεδύαςησ ςχεδιαςτικών προτύπων. τη περύπτωςη αυτό, όμωσ, 

υπειςϋρχονται και κϊποιοι ϊλλοι παρϊγοντεσ οι οπούοι δεν μπορούν να 

αξιολογηθούν με τη χρόςη αλγοριθμικών διαδικαςιών. Για παρϊδειγμα, μπορεύ 

ϋνασ χρόςτησ με προβλόματα όραςησ να δημιουργόςει ϋνα ςχεδιαςτικό πρότυπο 

το οπούο θα εύναι καθόλα προςβϊςιμο, αλλϊ δε μπορεύ να κϊνει οτιδόποτε για να 

επιβεβαιώςει ότι εύναι οπτικϊ ορθό. Επύςησ, η διαδικαςύα καταςκευόσ ενόσ 

ςχεδιαςτικού προτύπου γύνεται πιο αποτελεςματικό όταν υπϊρχουν κϊποιεσ 

γνώςεισ ςχεδύαςησ χωρύσ όμωσ αυτό να αποτελεύ προαπαιτούμενο. 

Επιπρόςθετα, για τουσ λόγουσ που αναφϋρθηκαν ςτισ ενότητεσ 2.1.3 και 2.3.2, η 

ενςωμϊτωςη ςχεδιαςτικών προτύπων ςτην πλατφόρμα Web Harmonia, πρϋπει 

να υποςτηρύζει και καταςκευό ςχεδιαςτικών προτύπων για πληθώρα ςυςκευών 

και περιβαλλόντων εργαςύασ. 
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3.3.4 Η υποςτόριξη καταςκευόσ περιεχομϋνου και από ΑμεΑ: 
χρόςη ςχεδιαςτικών προτύπων 

Η βαςικό ιδϋα που παρακύνηςε τουσ καταςκευαςτϋσ τησ πλατφόρμασ Web 

Harmonia, ςε αφαιρετικό επύπεδο, όταν να δώςουν ϋνα εργαλεύο ςε κϊποιο 

χρόςτη με προβλόματα του αιςθητηρύου τησ όραςησ, ώςτε να μπορεύ να 

καταςκευϊςει προςβϊςιμο διαδικτυακό περιεχόμενο το οπούο θα απευθύνεται 

και ςε χρόςτεσ χωρύσ αναπηρύεσ. Επομϋνωσ, το περιεχόμενο θα πρϋπει εκτόσ από 

προςβϊςιμο να εύναι και οπτικϊ ορθό και εν τϋλει αρεςτό. 

το 3.3.3 αναφϋρθηκε ότι για ϊτομα χωρύσ ςχετικό γνώςη ςε θϋματα ςχεδύαςησ 

και πόςο μϊλλον ςε χρόςτεσ ΑμεΑ, θα όταν πολύ δύςκολο να καταςκευϊςουν 

κϊποιο ςχεδιαςτικό πρότυπο, ακόμα και με τη χρόςη των ϋξυπνων εργαλεύων 

που ενςωματώνονται ςτην πλατφόρμα Web Harmonia. τα πλαύςια τησ 

ςυνεργατικόσ φιλοςοφύασ που αποκτϊ με τον καιρό το διαδύκτυο, θα μπορούςε 

κϊποιοσ να πει ότι αποτελεύ καλό τακτικό οι χρόςτεσ ΑμεΑ να διαμορφώνουν το 

περιεχόμενο τουσ εύτε με τη χρόςη κϊποιων προκαθοριςμϋνων ςχεδιαςτικών 

προτύπων ό με τη χρόςη ςχεδιαςτικών προτύπων που ϋχουν καταςκευϊςει 

ϊλλοι χρόςτεσ τησ πλατφόρμασ. Η τακτικό αυτό φαύνεται να ςυμπληρώνει τη 

διαδικαςύα καταςκευόσ ενόσ ολοκληρωμϋνου προςβϊςιμου ιςτοχώρου από 

χρόςτεσ ΑμεΑ. 

Η κατϊςταςη ετοιμότητασ ενόσ ςχεδιαςτικού προτύπου δεν μπορεύ να 

αξιολογηθεύ αλγοριθμικϊ. Για παρϊδειγμα, ϋνασ ςχεδιαςτόσ μπορεύ να θεωρεύ 

ϋνα ςχεδιαςτικό πρότυπο ϋτοιμο για χρόςη, την ώρα που κϊποιοσ ϊλλοσ θα 

θεωρούςε ότι πρϋπει να αλλϊξει το χρώμα του φόντου τησ ςελύδασ για να 

ολοκληρωθεύ. Για να υιοθετηθεύ, λοιπόν, η χρόςη ςχεδιαςτικών προτύπων που 

ϋχουν καταςκευϊςει ϊλλοι ςχεδιαςτϋσ, θα πρϋπει να υπϊρχουν κϊποιεσ 

διαδικαςύεσ οι οπούεσ θα ενημερώνουν αυτούσ που δανεύζονται τουσ πόρουσ για 

το τι ακριβώσ πρόκειται να χρηςιμοποιόςουν. Επομϋνωσ, θα πρϋπει κϊθε 

ςχεδιαςτικό πρότυπο να ςυνοδεύεται από μια λεπτομερό περιγραφό, η οπούα 

μεταξύ ϊλλων θα περιλαμβϊνει τουσ χρωματικούσ ςυνδυαςμούσ που 

χρηςιμοποιόθηκαν, καθώσ και ϊλλα ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ που θα πρϋπει να 

γνωρύζει όποιοσ πρόκειται να το χρηςιμοποιόςει. ημαντικό θα όταν και η 
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ςυνειςφορϊ τησ αξιολόγηςησ των διαμοιραζόμενων ςχεδιαςτικών προτύπων 

από ϊλλουσ χρόςτεσ.  

Επομϋνωσ, διαφαύνεται καθαρϊ η ανϊγκη για την υιοθϋτηςη μιασ δομόσ, η οπούα 

θα διαβεβαιώνει το χρόςτη και ιδιαύτερα το χρόςτη ΑμεΑ ότι οι πόροι που θα 

χρηςιμοποιόςει εύναι και αυτού που πληρούν τισ απαιτόςεισ του. υνεπώσ, η 

βιβλιοθόκη ςχεδιαςτικών προτύπων πρϋπει να χρηςιμοποιεύ μια κατϊλληλη 

δομό προκειμϋνου να προκύψει αποτελεςματικόσ διαμοιραςμόσ των πόρων 

αυτών. 
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4 Προδιαγραφϋσ καταςκευόσ ςχεδιαςτικών 

προτύπων 

4.1 Γενικϊ 
Όπωσ αναφϋρθηκε και ςτην ενότητα 3.3, η πλατφόρμα Web Harmonia αποτελεύ 

βϋλτιςτο περιβϊλλον για την ενςωμϊτωςη μύασ βιβλιοθόκησ ςχεδιαςτικών 

προτύπων. Η βιβλιοθόκη ςχεδιαςτικών προτύπων εύναι μια υπηρεςύα που 

επιτρϋπει ςτο χρόςτη να ςχεδιϊςει και να αποθηκεύςει ςχεδιαςτικϊ πρότυπα 

διαμόρφωςησ του διαδικτυακού περιεχομϋνου, καθιςτώντασ τα διαθϋςιμα για 

χρόςη μϋςω τησ πλατφόρμασ Web Harmonia. 

Σα ςχεδιαςτικϊ πρότυπα αποτελούν μια λύςη για τη διαμόρφωςη του 

διαδικτυακού περιεχομϋνου ςε πολλαπλϊ επύπεδα. Για παρϊδειγμα, τα 

ςχεδιαςτικϊ πρότυπα, πρϋπει να μπορούν να προςαρμόζουν την εμφϊνιςη του 

περιεχόμενου ανϊλογα με τη ςυςκευό χρόςησ και ανϊλογα με τισ επιλογϋσ 

εξατομύκευςησ του κϊθε χρόςτη. 

Επομϋνωσ, γύνεται ϊμεςα αντιληπτό η ανϊγκη διϊςπαςησ του κϊθε 

ςχεδιαςτικού προτύπου ςε τόςεσ μορφοποιόςεισ όςεσ θα εύναι και οι 

υποςτηριζόμενεσ ςυςκευϋσ. Κϊτι τϋτοιο θα δύνει μεγϊλη ευελιξύα ςτο ςχεδιαςτό 

να εκμεταλλευτεύ τισ δυνατότητεσ που δύνει το υλικό και το λογιςμικό τησ κϊθε 

ςυςκευόσ, ώςτε να προχωρόςει ςε περύτεχνεσ ςχεδιϊςεισ, ενώ ταυτόχρονα θα 

του επιτρϋπει να παρϋχει ιςότιμη πληροφορύα ςε όλεσ τισ ςυςκευϋσ.  

Προκεύμενου να διατηρηθεύ μια ορθό δομό εμφϊνιςησ για την κϊθε 

μορφοπούηςη, εύναι απαραύτητη η υιοθϋτηςη κϊποιων περιοχών ςτισ οπούεσ θα 

διαιρεύται η κϊθε μορφοπούηςη και οι οπούεσ θα φιλοξενόςουν ό θα 

πλαιςιώςουν οπτικϊ το περιεχόμενο και κατ’ επϋκταςη θα διαμορφώςουν την 

παρουςύαςη για την κϊθε ςυςκευό. 

Η εφαρμογό των επιλογών εξατομύκευςησ ςτο περιεχόμενο, ακολουθεύ λογικϊ 

και χρονικϊ την εφαρμογό των μορφοποιόςεων ςυςκευών, δεδομϋνου ότι δεν 

υποςτηρύζονται όλεσ οι επιλογϋσ από όλεσ τισ ςυςκευϋσ. Δηλαδό, το ςχεδιαςτικό 

πρότυπο προςαρμόζεται ουςιαςτικϊ ςτη ςυςκευό χρόςησ, και ϋπειτα 

τροποποιεύ το περιεχόμενο βϊςει των επιλογών εξατομύκευςησ, όπου αυτϋσ 

εύναι εφικτό να εφαρμοςτούν. 
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Η βιβλιοθόκη ςχεδιαςτικών προτύπων ςχεδιϊςτηκε για να εξυπηρετόςει 

πρωταρχικϊ τισ ανϊγκεσ ςχεδιαςτών που δεν ϋχουν γνώςεισ καταςκευόσ και 

διαμόρφωςησ περιεχομϋνου για τον Παγκόςμιο Ιςτό, αλλϊ και ςχεδιαςτϋσ με 

γνώςεισ ςτη ςχεδύαςη γραφικών.  

4.2 Επύπεδο μορφοπούηςησ ανϊ ςυςκευό 
Η αφαιρετικό δομό των ςχεδιαςτικών προτύπων που περιγρϊφηκε ςτην 

ενότητα 4.1 απεικονύζεται με μεγαλύτερη λεπτομϋρεια ςτην Εικόνα 4-1. 

Εικόνα 4-1: Δομό επιπϋδων ςχεδιαςτικών προτύπων 

 

τη βαςικό δομό του ςχεδιαςτικού προτύπου, ενςωματώνονται τόςα 

διαφορετικϊ επύπεδα μορφοπούηςησ όςεσ και οι υποςτηριζόμενεσ ςυςκευϋσ. Σα 

επύπεδα μορφοπούηςησ αντιπροςωπεύουν τισ τροποποιόςεισ που υφύςταται το 

κϊθε ςχεδιαςτικό πρότυπο ανϊλογα με τη ςυςκευό ςτην οπούα εμφανύζεται. Σο 

επόμενο επύπεδο εύναι αυτό που αναλαμβϊνει να προςαρμόςει την εμφϊνιςη τησ 

κϊθε μορφοπούηςησ ςτισ προτιμόςεισ του χρόςτη. Η προςαρμοςτικότητα ςτισ 

επιλογϋσ του χρόςτη αναφϋρεται κυρύωσ ςε αλλαγϋσ των ςτοιχεύων του 

περιεχομϋνου τησ ςελύδασ, δηλαδό ςε επύπεδο κώδικα μεταγλώςςασ. Κϊποιεσ 

από τισ ςυςκευϋσ ενδϋχεται να μην υποςτηρύζουν τισ τροποποιόςεισ αυτϋσ, 

επομϋνωσ εύναι πιθανό κϊποιεσ από τισ επιλογϋσ εξατομύκευςησ του χρόςτη να 

μη μπορούν να ενςωματωθούν. 

Η κϊθε μορφοπούηςη ενςωματώνει μια προκαθοριςμϋνη δομό ςχεδιαςτικών 

περιοχών, η οπούα ορύζεται με τϋτοιο τρόπο ώςτε να εξαςφαλύζεται η ορθό 
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οπτικό εμφϊνιςη του ςχεδιαςτικού προτύπου ςτη ςυγκεκριμϋνη ςυςκευό και 

εξαρτϊται από αυτό. 

Οι ςχεδιαςτικϋσ περιοχϋσ που απαρτύζουν τισ μορφοποιόςεισ ενόσ ςχεδιαςτικού 

προτύπου, μπορούν να εύναι δύο ειδών: 

 Περιοχϋσ παρουςύαςησ: Εύναι περιοχϋσ ςτισ οπούεσ ο ςχεδιαςτόσ μπορεύ 

να μεταβϊλλει τα χαρακτηριςτικϊ εμφϊνιςησ, όπωσ το χρώμα του 

φόντου, τισ διαςτϊςεισ τησ περιοχόσ και τισ διαςτϊςεισ των εςοχών και 

των περιθωρύων. Οι περιοχϋσ αυτϋσ αποτελούν τα πρώτα επύπεδα μιασ 

ιεραρχύασ ςχεδιαςτικών δομών που ορύζει ο ςχεδιαςτόσ.  

 Περιοχϋσ περιεχομϋνου: Εύναι περιοχϋσ οι οπούεσ ϋχουν όλα τα 

χαρακτηριςτικϊ των περιοχών παρουςύαςησ, εκτόσ από τη δυνατότητα 

να αποτελϋςουν τον ιεραρχικό γονϋα κϊποιασ δομόσ προτύπου. 

Επιπροςθϋτωσ, ςτισ περιοχϋσ περιεχομϋνου, ο ςχεδιαςτόσ μπορεύ να 

μεταβϊλλει τα χαρακτηριςτικϊ εμφϊνιςησ του περιεχομϋνου. Ανϊλογα με 

το εύδοσ του περιεχομϋνου που ανατύθεται ςε κϊθε περιοχό περιεχομϋνου 

δύνεται η δυνατότητα ςτο ςχεδιαςτό να επιλϋξει το χρώμα του κειμϋνου ό 

τα χρώματα των ςυνδϋςμων, την οικογϋνεια γραμματοςειρών, κ.ο.κ. 

4.3 Υποςτηριζόμενεσ δομϋσ προτύπων 
Δεδομϋνου ότι δεν υπϊρχει δυνατότητα προςθόκησ περιοχών παρουςύαςησ 

εκτόσ τησ ιεραρχύασ των περιοχών, κϊτι που θα ϊλλαζε την επιλεγμϋνη δομό για 

κϊθε ςυςκευό, παρϋχεται η επιλογό εμπλουτιςμού τουσ. Ο εμπλουτιςμόσ τουσ, 

και κατ’ επϋκταςη ο εμπλουτιςμόσ των μορφοποιόςεων για την εκϊςτοτε 

ςυςκευό, ςυντελεύται με τη χρόςη ςχεδιαςτικών δομών προτύπων. Με τη χρόςη 

των δομών αυτών, η βιβλιοθόκη ςχεδιαςτικών προτύπων καταφϋρνει να 

υποςτηρύξει και να καταςτόςει υλοποιόςιμεσ τισ πλϋον πολύπλοκεσ ςχεδιϊςεισ. 

Οι δομϋσ προτύπων ςχεδύαςησ, αποςκοπούν αφενόσ ςτη διευκόλυνςη του 

χρόςτη ςτο να καταςκευϊςει πολύπλοκεσ ςχεδιϊςεισ, και αφετϋρου ςτο να μη 

χρειϊζεται εξειδικευμϋνεσ γνώςεισ ςχεδύαςησ και προςβαςιμότητασ, ενώ 

παρϊλληλα δεν διακυβεύει και την προςβαςιμότητα των ςχεδιαςτικών 

προτύπων. Παρϊλληλα ενιςχύουν το ρόλο του ςχεδιαςτό διαμορφώςεων 

περιεχομϋνου, διαχωρύζοντϊσ τον πλόρωσ από εκεύνον του καταςκευαςτό.  
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Για την υλοπούηςη τησ βιβλιοθόκησ ςχεδιαςτικών προτύπων προτιμόθηκαν οι 

δομϋσ προτύπων ςχεδύαςησ ϋναντι οποιαςδόποτε ϊλλησ υλοπούηςησ, γιατύ 

παρϋχουν ςτο ςχεδιαςτό τη δυνατότητα να δημιουργόςει περιοχϋσ 

διαμόρφωςησ χωρύσ να χρειαςτεύ να γρϊψει καθόλου κώδικα μεταγλώςςασ. 

Σαυτόχρονα, με τον τρόπο αυτό, οι δομϋσ προτύπων ςχεδύαςησ διατηρούν 

πϊντα τα χαρακτηριςτικϊ προςβαςιμότητασ τουσ, για τα οπούα ο ςχεδιαςτόσ δε 

χρειϊζεται να μεριμνόςει καθόλου. Επιπλϋον, ϋνασ επύςησ ςημαντικόσ λόγοσ, 

εύναι και η δυνατότητα δυναμικόσ προςαρμογόσ των μορφοποιόςεων ςτισ 

διαφορετικϋσ εκδόςεισ των προτύπων μεταγλώςςασ, κϊτι το οπούο θα όταν από 

χρονοβόρο ϋωσ αδύνατο ςτην περύπτωςη τησ ςυγγραφόσ κώδικα μεταγλώςςασ. 

Για παρϊδειγμα, αν ο ςχεδιαςτόσ θελόςει να χρηςιμοποιόςει μια δομό πύνακα, 

όπου ςτη μεταγλώςςα XHTML 1.0 απαιτεύ 9 περιοχϋσ (divs), ενώ ςε κϊποια 

ϊλλη πιο εμπλουτιςμϋνη ϋκδοςη τησ μεταγλώςςασ που μπορεύ να προκύψει θα 

απαιτεύ μόνο 5, τότε ο ςχεδιαςτόσ δεν εύναι απαραύτητο να κϊνει κϊποια 

αλλαγό, αφού η βιβλιοθόκη των ςχεδιαςτικών προτύπων θα φροντύςει να 

προςαρμόςει τη ςχεδύαςη του αναλόγωσ, χωρύσ καμύα δικό του παρϋμβαςη. Με 

τον τρόπο αυτό εξαςφαλύζεται και η οικονομύα κλύμακασ ςτον κώδικα 

μεταγλώςςασ. 

Οι ςχεδιαςτικϋσ δομϋσ προτύπων που υλοποιόθηκαν για να ενςωματωθούν ςτην 

πλατφόρμα Web Harmonia εύναι: 

 H δομό επιπϋδου (Layer), η οπούα αποτελεύ ουςιαςτικϊ μια επιπρόςθετη 

περιοχό παρουςύαςησ. 

 Η δομό πύνακα (Matrix), η οπούα αποτελεύ ϋνα ςύμπλεγμα περιοχών 

παρουςύαςησ  που θα αναλυθεύ ςτην ενότητα 4.3.1. 

 Η δομό ςυγχώνευςησ περιοχών περιεχομϋνου, η οπούα αποτελεύ 

ουςιαςτικϊ μια δομό περιοχών παρουςύαςησ που επιτυγχϊνει τη 

ςυγχώνευςη περιοχών περιεχομϋνου. 

 Η δομό διαχωριςμού περιοχών περιεχομϋνου, η οπούα αποτελεύ μια δομό 

περιοχών παρουςύαςησ προκειμϋνου που επιτυγχϊνει το διαχωριςμό 

περιοχών περιεχομϋνου. 
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Όλεσ οι δομϋσ προτύπων ςχεδύαςησ που αναφϋρθηκαν παραπϊνω 

τοποθετούνται ςτην ιεραρχύα εύτε κϊτω από τισ προκαθοριςμϋνεσ περιοχϋσ 

παρουςύαςησ και πϊνω από τισ προκαθοριςμϋνεσ περιοχϋσ περιεχομϋνου, ό 

κϊτω από ϊλλεσ δομϋσ προτύπων ςχεδύαςησ και πϊνω από τισ προκαθοριςμϋνεσ 

περιοχϋσ περιεχομϋνου. Σα παιδιϊ του γονϋα, πλϋον, αποκτούν νϋο γονϋα, την 

περιοχό που μόλισ ειςόχθη. Η μεταβολό τησ ιεραρχύασ φαύνεται ςτην Εικόνα 4-2. 

Εικόνα 4-2: Προςθόκη τησ «Περιοχόσ επιπϋδου 1» ςτην ιεραρχύα κϊτω από την «Προκαθοριςμϋνη 
περιοχό 1». Η πρώτη γύνεται γονιόσ τησ τελευταύασ και όλοι οι απόγονοι τησ τελευταύασ γύνονται 

απόγονοι τησ πρώτησ. 

 

4.3.1 Η δομό προτύπου πύνακα (Matrix) 
Η δομό πύνακα, αποτελεύ ϋνα ςύμπλεγμα περιοχών παρουςύαςησ, παρόμοιεσ με 

αυτϋσ που χρηςιμοποιούνται για τη δημιουργύα των προκαθοριςμϋνων 

περιοχών τησ κϊθε ςχεδύαςησ, οι οπούεσ δομούνται ιεραρχικϊ. Η ύπαρξη μιασ 

τϋτοιασ δομό, υπαγορεύεται από την ανϊγκη για εύκολη δημιουργύα πλαιςύων 

παρουςύαςησ με τη χρόςη γραφικών. Οι γραφύςτεσ και οι ςχεδιαςτϋσ 

διαμορφώςεων διαδικτυακών περιεχομϋνου, χρηςιμοποιούν ςυχνϊ την ϋννοια 

του πύνακα ωσ πλαύςιο παρουςύαςησ. Ένα πλαύςιο παρουςύαςησ εύναι μια 

γραφικό δομό πϊνω ςτην οπούα τοποθετεύται εύτε το περιεχόμενο ό κϊποια 

ϊλλη γραφικό δομό προκειμϋνου να δημιουργηθούν πιο ςύνθετεσ παρουςιϊςεισ. 
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Σο ςύμπλεγμα των περιοχών παρουςύαςησ μπορεύ να αναπαραςταθεύ με τα 8 

κελιϊ που βρύςκονται ςτην εξωτερικό πλευρϊ ενόσ πύνακα 3x3. το κϊθε κελύ 

τοποθετεύται το κατϊλληλο γραφικό ό χρώμα ώςτε να δημιουργηθεύ το 

επιθυμητό πλαύςιο παρουςύαςησ. την Εικόνα 4-3 φαύνεται ο τρόποσ με τον 

οπούο τεμαχύζεται το πλαύςιο παρουςύαςησ καθώσ και η ιεραρχύα των περιοχών 

παρουςύαςησ. Η ιεραρχύα αυτό επιλϋχθηκε ύςτερα από προτροπϋσ ςχεδιαςτών 

εμφϊνιςησ διαδικτυακού περιεχομϋνου, η εμπειρύα των οπούων επιδεικνύει ότι 

αποτελεύ την πλϋον αποτελεςματικό ιερϊρχηςη τουσ. Ωςτόςο, από τη ςτιγμό 

που κϊθε ςχεδύαςη εύναι διαφορετικό, παρϋχεται η ευελιξύα αναδιϊρθρωςησ τησ 

ιεραρχύασ ςύμφωνα με τισ ανϊγκεσ του ςχεδιαςτό. 

Εικόνα 4-3: Τεμαχιςμόσ πλαιςύου παρουςύαςησ 

 

4.4 Υποςτόριξη πολλαπλών ςυςκευών 
Η ςυςκευό του Η/Τ υποδεικνύει το υπερςύνολο των περιοχών που μπορεύ να 

υποςτηρύξει η βιβλιοθόκη ςχεδιαςτικών προτύπων. Όλεσ οι ϊλλεσ ςυςκευϋσ 

ενςωματώνουν ϋνα υποςύνολο των περιοχών αυτών. Η μεύωςη του πλόθουσ 

τουσ οφεύλεται κυρύωσ ςτουσ περιοριςμούσ που θϋτουν οι προδιαγραφϋσ 

καταςκευόσ των ςυςκευών αυτών, όπωσ για παρϊδειγμα το μικρό μϋγεθοσ τησ 

οθόνησ. Ωςτόςο, τα ςχεδιαςτικϊ πρότυπα και οι μορφοποιόςεισ για την κϊθε 

ςυςκευό ςχεδιϊζονται με τϋτοιο τρόπο ώςτε το περιεχόμενο που 

διαμορφώνεται από αυτϋσ, να παραμϋνει αμετϊβλητο και ανεξϊρτητο τησ 

ςυςκευόσ χρόςησ. 

Οι μορφοποιόςεισ για την κϊθε ςυςκευό δύνουν ςτο ςχεδιαςτό τη δυνατότητα 

να διαμορφώςει τισ περιοχϋσ ςτισ οπούεσ θα μπει το περιεχόμενο, αλλϊ όχι το τι 

περιεχόμενο θα μπει ςτην κϊθε περιοχό. την Εικόνα 4-4 φαύνονται τρεισ 

υποτιθϋμενεσ μορφοποιόςεισ για τρεισ από τισ υποςτηριζόμενεσ ςυςκευϋσ. Ενώ 

το πλόθοσ των ςυςκευών διαφϋρει, το εύδοσ του περιεχομϋνου που δηλώνει ο 

τύτλοσ τησ κϊθε περιοχόσ εύναι ακριβώσ το ύδιο. 
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Εικόνα 4-4: Μορφοποιόςεισ για τρεισ από τισ υποςτηριζόμενεσ ςυςκευϋσ 

 

4.5 Αξιοπούηςη ςχεδιαςτικών επιλογών ανϊ πρότυπο με 

χρόςη μηχανιςμών εξατομύκευςησ  
Η πλατφόρμα Web Harmonia, για να παρϋχει τη μϋγιςτη χρηςτικότητα και 

προςβαςιμότητα, υιοθετεύ τη χρόςησ διαφόρων μηχανιςμών εξατομύκευςησ. Οι 

μηχανιςμού εξατομύκευςησ προςαρμόζουν τα χαρακτηριςτικϊ και την εμφϊνιςη 

τησ πλατφόρμασ και του περιεχομϋνου ςύμφωνα με κϊποιεσ επιλογϋσ που κϊνει 

ο χρόςτησ κατϊ τη διαδικαςύα τησ εγγραφόσ του ό ανϊ πϊςα ςτιγμό με τη χρόςη 

του εργαλεύου μεταβολόσ των επιλογών εξατομύκευςησ (Personalizer). 

Κύριο χαρακτηριςτικό εξατομύκευςησ αποτελεύ η επιλογό τησ ςυςκευόσ ειςόδου. 

Η πλατφόρμα Web Harmonia προςφϋρει πληθώρα επιλογών ςχετικϊ με τον 

τρόπο αλληλεπύδραςη των χρηςτών με αυτό. Έτςι, προςφϋρεται δυνατότητα 

επιλογόσ ςυςκευόσ ό ςυνδυαςμού ςυςκευών ειςόδου. Ο χρόςτησ καλεύται να 

επιλϋξει ανϊμεςα χρόςη ςε: 

 Μόνο πληκτρολόγιο 

 Μόνο ποντύκι 

 υνδυαςμόσ πληκτρολογύου και ποντικιού 

 Διακόπτεσ (2, 3 ό 5 κουμπιϊ) 
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 Πϋνα ό οθόνη αφόσ 

 Φειριςτόριο παιχνιδιού 

Ωςτόςο, η πλειοψηφύα των μηχανιςμών εξατομύκευςησ που υλοποιούνται ςτην 

πλατφόρμα Web Harmonia, αφορϊ τη μεταβολό του τρόπου παρουςύαςησ του 

περιεχομϋνου τησ πλατφόρμασ. Ωσ εκ τούτου, ο χρόςτησ τησ πλατφόρμασ μπορεύ 

να επιλϋξει ανϊμεςα από μια ποικιλύα επιλογών εμφϊνιςησ των εικόνων, των 

ςτοιχεύων λύςτασ, των πινϊκων και των ςτοιχεύων μιασ φόρμασ. Ενδεικτικϊ θα 

αναφερθούν μερικϊ δεύγματα τησ ποικιλύασ των επιλογών που προςφϋρουν οι 

μηχανιςμού εξατομύκευςησ τησ πλατφόρμασ Web Harmonia. Επομϋνωσ, ςχετικϊ 

με τισ επιλογϋσ εμφϊνιςησ των εικόνων, η πλατφόρμα παρϋχει τη δυνατότητα 

κανονικόσ εμφϊνιςησ τουσ, τη δυνατότητα απόκρυψησ όλων των εικόνων εκτόσ 

από αυτϋσ που ανόκουν ςτο περιεχόμενο, και τϋλοσ τη δυνατότητα 

ολοκληρωτικόσ απόκρυψησ τουσ. Επιπροςθϋτωσ, ςχετικϊ με την εμφϊνιςη των 

πινϊκων, η πλατφόρμα υποςτηρύζει εύτε την κανονικό τουσ εμφϊνιςη εύτε τη 

γραμμικοπούηςό τουσ. Ειδικϊ, η γραμμικοπούηςη υποςτηρύζεται εύτε ανϊ γραμμό 

ό ανϊ ςτόλη, και η επανϊληψη των κεφαλύδων του πύνακα επύςησ υποςτηρύζεται 

εύτε για κϊθε γραμμό ό για κϊθε κελύ. Σϋλοσ, για τα ςτοιχεύα τησ φόρμασ, η 

πλατφόρμα παρϋχει τη δυνατότητα προβολόσ περεταύρω βοηθητικόσ 

πληροφορύασ για τον τύπο δεδομϋνων που απαιτούνται να ειςαχθούν ςτο κϊθε 

πεδύο και δυνατότητα επιλογόσ ανϊμεςα ςε εμφϊνιςη λύςτασ ό ςε εμφϊνιςη 

radio buttons για την περύπτωςη ςτοιχεύου επιλογόσ 1-από-Ν. 

Όλοι οι προαναφερθϋντεσ μηχανιςμού εξατομύκευςησ τροποποιούν εύτε τον 

κώδικα μεταγλώςςασ τησ πλατφόρμασ Web Harmonia εύτε των κώδικα φύλλων 

διαμόρφωςησ τησ ό το ςυνδυαςμό τουσ. Με την τροποπούηςη του κώδικα 

μεταγλώςςασ και του κώδικα των φύλλων διαμόρφωςησ, ςυντελεύται η 

προςαρμογό τησ πλατφόρμασ ςτισ προτιμόςεισ του χρόςτη. 

Η πλατφόρμα Web Harmonia υλοποιεύ και ενςωματώνει τουσ μηχανιςμούσ 

εξατομύκευςησ με τϋτοιο τρόπο ώςτε να καθύςταται εύκολο να προςτεθούν νϋοι, 

οι οπούοι μπορεύ να προκύψουν εύτε από τισ ανϊγκεσ των χρηςτών ό από τα 

αποτελϋςματα ερευνών πϊνω ςε θϋματα προςβαςιμότητασ διαδικτυακού 

περιεχομϋνου. 
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Σην ύδια φιλοςοφύα υιοθετεύ και η βιβλιοθόκη ςχεδιαςτικών προτύπων για τα 

ςχεδιαςτικϊ πρότυπα τα οπούα καταςκευϊζονται μϋςω αυτόσ. Οι 

προαναφερθϋντεσ μηχανιςμού εξατομύκευςησ ενςωματώνονται από τη 

βιβλιοθόκη ςχεδιαςτικών προτύπων ςε κϊθε ςχεδιαςτικό πρότυπο που 

καταςκευϊζεται. Επομϋνωσ ο ςχεδιαςτόσ, τελικϊ, παρϊγει ϋνα ςχεδιαςτικό 

πρότυπο για το οπούο δε χρειϊζεται να μεριμνόςει καθόλου ςχετικϊ με θϋματα 

προςβαςιμότητασ, ευχρηςτύασ και προςαρμοςτικότητασ ςτισ ανϊγκεσ του κϊθε 

χρόςτη τησ πλατφόρμασ που πρόκειται να το χρηςιμοποιόςει, προκειμϋνου να 

διαμορφώςει το διαδικτυακό περιεχόμενό του ό του κϊθε χρόςτη που θα 

χρηςιμοποιόςει το διαδικτυακό περιεχόμενο και θα απαιτεύ να προςαρμόζεται 

ςτισ ανϊγκεσ του. 

4.6 Μηχανιςμόσ ενςωμϊτωςησ νϋων προτύπων  
Η βιβλιοθόκη ςχεδιαςτικών προτύπων, όπωσ αναφϋρθηκε παραπϊνω, 

υποςτηρύζει την καταςκευό νϋων ςχεδιαςτικών προτύπων. Ωςτόςο, η 

διαδικαςύα καταςκευόσ ςχεδιαςτικών προτύπων εύναι ιδιαύτερα χρονοβόρα, 

ειδικϊ όταν απαιτηθεύ να καταςκευαςτεύ μια παραλλαγό ενόσ όδη υπϊρχοντοσ 

ςχεδιαςτικού προτύπου. Ο μεγϊλοσ χρόνοσ καταςκευόσ ενόσ ςύνθετου 

ςχεδιαςτικού προτύπου προκύπτει από την ανϊγκη μεθόδευςησ τησ 

διαδικαςύασ καταςκευόσ με τϋτοιο τρόπο ώςτε να διατηρηθούν αναλλούωτα όλα 

τα χαρακτηριςτικϊ προςβαςιμότητασ και χρηςτικότητασ που απαιτεύ το 

αποςτειρωμϋνο περιβϊλλον προςβαςιμότητασ τησ πλατφόρμασ Web Harmonia. 

Η βιβλιοθόκη ςχεδιαςτικών προτύπων ϋχει ςχεδιαςτεύ με τϋτοιο τρόπο ώςτε να 

υποςτηρύξει την προςθόκη ενόσ μηχανιςμού ο οπούο θα ενςωματώνει ςτη 

βιβλιοθόκη ςχεδιαςτικϊ πρότυπα που ϋχουν υλοποιηθεύ από εξωτερικϊ 

εργαλεύα. Ο ςχεδιαςτόσ θα υποχρεούται να τροποποιόςει το όδη υπϊρχον 

ςχεδιαςτικό πρότυπο ό να δημιουργόςει ϋνα νϋο βαςιζόμενοσ ςε κϊποιεσ 

αυςτηρϋσ προδιαγραφϋσ που θα εξαςφαλύζουν την ορθό δομό του ςχεδιαςτικού 

προτύπου, την ορθό εμφϊνιςη του, καθώσ και την εναρμόνιςη του με τισ βαςικϋσ 

αρχϋσ προςβϊςιμησ ςχεδύαςησ που υπαγορεύει η πλατφόρμα Web Harmonia. Η 

τόρηςη αρκετών από τισ οδηγύεσ προςβαςιμότητασ διαδικτυακού περιεχομϋνου 

εύναι αδύνατον να εξακριβωθεύ αλγοριθμικϊ. Για το λόγο αυτό, κρύνεται 

επιτακτικό η περεταύρω επιθεώρηςη του νεοειςαχθϋντοσ ςχεδιαςτικού 
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προτύπου από ειδικούσ ςε θϋματα προςβαςιμότητασ διαδικτυακού 

περιεχομϋνου. Αυτό εύναι και η μοναδικό περύπτωςη κατϊ τη χρόςη τησ 

βιβλιοθόκησ ςχεδιαςτικών προτύπων όπου απαιτεύται η παρϋμβαςη κϊποιου 

εξωτερικού παρϊγοντα προκειμϋνου να εξαςφαλιςθεύ η προςβαςιμότητα του 

αποτελϋςματοσ. Η βιβλιοθόκη προςφϋρει όλα τα εργαλεύα για την καταςκευό 

ενόσ προςβϊςιμου ςχεδιαςτικού προτύπου, αλλϊ εφόςον ο ςχεδιαςτόσ επιθυμεύ 

να χρηςιμοποιόςεισ εξωτερικϊ εργαλεύα και υπηρεςύεσ, του δύνει τη δυνατότητα 

να το κϊνει, ωςτόςο, ταυτόχρονα, λαμβϊνει όλα τα απαραύτητα μϋτρα 

προκειμϋνου να εξαςφαλύςει ότι το ειςαχθϋν ςχεδιαςτικό πρότυπο θα εύναι 

προςβϊςιμο. Και αυτό δε μπορεύ να γύνει μόνο με αυτοματοποιημϋνεσ 

διαδικαςύεσ, αλλϊ απαιτεύ και την αξιολόγηςη από ειδικούσ. 

Η βαςικό υλοπούηςη του μηχανιςμού αυτού βαςύζεται ςτην ύπαρξη μιασ 

ιεραρχύασ ειδικϊ δομημϋνων και κατϊλληλα ονομαςμϋνων αρχεύων και φακϋλων 

η οπούα ςυμπιϋζεται και μεταφορτώνεται μϋςω ενόσ εργαλεύου ςτον 

εξυπηρετητό που θα φιλοξενεύ την πλατφόρμα για περεταύρω επιθεώρηςη. Σα 

αρχεύα αυτϊ περιγρϊφουν την ιεραρχικό δομό των περιοχών ςχεδύαςησ των 

διαμορφώςεων του ςχεδιαςτικού προτύπου, καθώσ επύςησ και τα 

χαρακτηριςτικϊ διαμόρφωςησ για την κϊθε περιοχό. Σϋλοσ, ςε κϊθε 

διαμόρφωςη θα αντιςτοιχεύ ϋνασ φϊκελοσ που θα περιλαμβϊνει τισ εικόνεσ τισ 

οπούεσ ενςωματώνει η εκϊςτοτε διαμόρφωςη. Ο μηχανιςμόσ ενςωμϊτωςησ των 

νϋων προτύπων, αποςυμπιϋζει το αρχεύο αμϋςωσ μετϊ την ολοκλόρωςη τησ 

μεταφόρτωςόσ του και ελϋγχει το πρότυπο ςύμφωνα με τισ οδηγύεσ 

προςβαςιμότητασ του διαδικτυακού περιεχομϋνου, οι οπούεσ μπορούν να 

ελεγχθούν αλγοριθμικϊ. Αν εντοπιςτεύ οποιαδόποτε αςυμφωνύα με τισ οδηγύεσ 

προςβαςιμότητασ, ο μηχανιςμόσ ακυρώνει τη διαδικαςύα, ςβόνοντασ τα αρχεύα 

που δημιουργόθηκαν από αυτό και ενημερώνοντασ το χρόςτη, εφόςον αυτό 

εύναι εφικτό, ςε ποιο ςημεύο εντοπύςτηκε η παραβύαςη των οδηγιών. Εφόςον η 

διαδικαςύα ελϋγχου ςυμμόρφωςησ με τισ οδηγύεσ προςβαςιμότητασ 

ολοκληρωθεύ με επιτυχύα, ο μηχανιςμόσ ενςωμϊτωςησ δημιουργεύ ςτη βϊςη 

δεδομϋνων τησ πλατφόρμασ Web Harmonia ςτουσ πύνακεσ που αφορούν τη 

βιβλιοθόκη των ςχεδιαςτικών προτύπων τισ κατϊλληλεσ εγγραφϋσ προκειμϋνου 

να ςχηματιςτεύ ςτη βϊςη η ιεραρχύα των περιοχών ςχεδύαςησ για την κϊθε 
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διαμόρφωςη του ςχεδιαςτικού προτύπου που ϋχει ορύςει ο χρόςτησ, και να 

καταγραφούν για κϊθε περιοχό ςχεδύαςησ τα αντύςτοιχα χαρακτηριςτικϊ 

παρουςύαςησ. 
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Τπηρεςύα καταςκευόσ  ςχεδιαςτικών προτύπων ςτην πλατφόρμα Web 

Harmonia 

5 Υπηρεςύα καταςκευόσ  ςχεδιαςτικών προτύπων 

ςτην πλατφόρμα Web Harmonia 

5.1 Η υπηρεςύα “Designer” 

5.1.1 Σχεδιαςμόσ τησ διεπαφόσ 
ύμφωνα με όςα αναφϋρθηκαν ςτην ενότητα 4.1, ουςιαςτικϊ καθορύζονται οι 

βαςικού ϊξονεσ πϊνω ςτουσ οπούουσ ςχεδιϊςτηκε η υπηρεςύα “Designer”. Ο 

τρόποσ με τον οπούο ςυνδϋονται τα ςχεδιαςτικϊ πρότυπα, οι μορφοποιόςεισ 

τουσ για την κϊθε ςυςκευό και οι περιοχϋσ τησ κϊθε μορφοπούηςησ, 

περιγρϊφονται από το ςχόμα τησ βϊςησ δεδομϋνων που φαύνεται ςτην Εικόνα 

5-1. την εικόνα φαύνεται ότι ϋνα ςχεδιαςτικό πρότυπο (που αποθηκεύεται 

ςτον πύνακα “designs”) δύναται να ϋχει πολλαπλϋσ μορφοποιόςεισ, τόςεσ όςεσ οι 

υποςτηριζόμενεσ ςυςκευϋσ, (που αποθηκεύονται ςτον πύνακα “designstyles”), 

και κϊθε μορφοπούηςη δύναται να περιϋχει πολλαπλϋσ ςχεδιαςτικϋσ περιοχϋσ, 

δηλαδό περιοχϋσ παρουςύαςησ και περιοχϋσ περιεχομϋνου εύτε προκαθοριςμϋνεσ 

ό προςαρμοςμϋνεσ από το χρόςτη (που αποθηκεύονται ςτον πύνακα 

“designstyleareas”). 

Εικόνα 5-1: Συςχϋτιςη ςχεδιαςτικών προτύπων, εμφανύςεων ανϊ ςυςκευό και περιοχών ανϊ 
εμφϊνιςη ςε ςχόμα βϊςησ δεδομϋνων 

 

Οι περιοχϋσ που εμπεριϋχονται ςτισ μορφοποιόςεισ των ςχεδιαςτικών 

προτύπων εύναι προκαθοριςμϋνεσ. Όπωσ αναφϋρθηκε και παραπϊνω εύναι 2 

ειδών, περιοχϋσ παρουςύαςησ και περιοχϋσ περιεχομϋνου. Για τισ περιοχϋσ αυτϋσ 

προώπϊρχουν κϊποια πρότυπα που τισ ορύζουν. Η ςχϋςησ μεταξύ των περιοχών 

των μορφοποιόςεων (πύνακασ “designstyleareas”) με τα πρότυπα τουσ (πύνακασ 

“designestyleareasprototypes”) εκφρϊζεται ςτο ςχόμα τησ βϊςησ δεδομϋνων 

που φαύνεται ςτην Εικόνα 5-2. 
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Σϋλοσ, τα χαρακτηριςτικϊ εμφϊνιςησ των περιοχών αυτών, εύτε πρόκειται για 

περιοχϋσ περιεχομϋνου ό για περιοχϋσ παρουςύαςησ, εξαρτώνται από το εύδοσ 

τησ περιοχόσ και πρϋπει να ορύζονται βϊςη αυτόσ. Σα χαρακτηριςτικϊ αυτϊ εύναι 

δεδομϋνα και προκαθοριςμϋνα για την κϊθε περιοχό, επομϋνωσ υπϊρχουν και τα 

πρότυπα των χαρακτηριςτικών αυτών. Η ςχϋςη που ςυνδϋει τισ περιοχϋσ 

(πύνακασ “designstyleareas”), τα χαρακτηριςτικϊ εμφϊνιςησ (πύνακασ 

“designstyleareaproperties”) και τα πρότυπα των χαρακτηριςτικών (πύνακασ 

“designstyleareapropertiesprototypes”), εκφρϊζεται από το ςχόμα τησ βϊςησ 

δεδομϋνων που φαύνεται ςτην Εικόνα 5-3. 

Εικόνα 5-2: Συςχϋτιςη των περιοχών και  των προτύπων τουσ ςε ςχόμα βϊςησ δεδομϋνων 

  

Από τα παραπϊνω προκύπτουν οι ακόλουθεσ ςχεδιϊςεισ για τη βιβλιοθόκη των 

ςχεδιαςτικών προτύπων. την Εικόνα 5-4 παρουςιϊζεται μια ϊποψη τησ 

αρχικόσ ςελύδασ τησ βιβλιοθόκησ. Εμφανύζεται ϋνασ πύνακασ με τα όδη 

δημιουργηθϋντα ςχεδιαςτικϊ πρότυπα (“designs”) και ςχετικϋσ πληροφορύεσ για 

αυτϊ, καθώσ επύςησ και τα μενού για την πλοόγηςη ςτισ λειτουργύεσ 

καταςκευόσ, διόρθωςησ και διαγραφόσ ενόσ ςχεδιαςτικού προτύπου. 

Σα ςχεδιαςτικϊ πρότυπα περιλαμβϊνουν τισ αντύςτοιχεσ μορφοποιόςεισ 

(“styles”) και πιο ςυγκεκριμϋνα τόςεσ όςεσ εύναι οι υποςτηριζόμενεσ ςυςκευϋσ 

(Εικόνα 5-5). Οι μορφοποιόςεισ αυτϋσ αντιπροςωπεύουν τον τρόπο εμφϊνιςησ 

του ςχεδιαςτικού προτύπου ςτην εκϊςτοτε ςυςκευό. Για την κϊθε 

μορφοπούηςη ορύζεται μια δομό προκαθοριςμϋνων ςχεδιαςτικών περιοχών, η 

οπούα καθορύζεται με τϋτοιο τρόπο ώςτε να εξαςφαλύζει την ορθό οπτικό 

εμφϊνιςη του ςχεδιαςτικού προτύπου ςτη ςυςκευό. Η δομό αυτό δε δύναται να 

μεταβληθεύ ριζικϊ, παρϊ μόνο να εμπλουτιςτεύ. 
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Εικόνα 5-3: Συςχϋτιςη των περιοχών, των χαρακτηριςτικών εμφϊνιςησ και  των προτύπων τουσ 
ςε ςχόμα βϊςησ δεδομϋνων 

 

Εικόνα 5-4: Αρχικό ςελύδα τησ βιβλιοθόκησ ςχεδιαςτικών προτύπων 

 

την Εικόνα 5-6 και ςτην Εικόνα 5-7 παρουςιϊζονται δύο παραδεύγματα των 

περιοχών που περιλαμβϊνει μια μορφοπούηςη για δύο διαφορετικϋσ ςυςκευϋσ. 
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Οι δύο μορφοποιόςεισ περιλαμβϊνουν μόνο τισ προκαθοριςμϋνεσ περιοχϋσ, 

αυτϋσ δηλαδό που ειςϊγονται ςτην μορφοπούηςη ταυτόχρονα με τη δημιουργύα 

του ςχεδιαςτικού προτύπου. την αριςτερό ςτόλη του πύνακα εμφανύζονται τα 

ονόματα των περιοχών τησ εμφϊνιςησ και με τισ απαραύτητεσ εςοχϋσ 

αναπαρύςταται η ιεραρχικό δομό των περιοχών που αναφϋρθηκε παραπϊνω. 

Για του χρόςτεσ ΑμεΑ με προβλόματα όραςησ, προκειμϋνου να αντιληφθούν την 

ιεραρχικό δομό των περιοχών παρϋχεται η δεύτερη ςτόλη του πύνακα που 

ουςιαςτικϊ δηλώνει τον πατϋρα ςτην ιεραρχύα για την κϊθε περιοχό. Σϋλοσ, η 

τρύτη ςτόλη εμφανύζει την κατϊςταςη τησ κϊθε περιοχόσ ςχετικϊ με τη 

νομιμότητα τησ όςον αφορϊ τουσ χρωματικούσ ςυνδυαςμούσ φόντου και 

γραμμϊτων προκειμϋνου να τηρούνται οι οδηγύεσ προςβαςιμότητασ. 

Οι περιοχϋσ περιεχομϋνου ξεχωρύζουν γιατύ δύπλα από το όνομϊ τουσ ϋχουν το 

λατινικό γρϊμμα “(C)”. Οι περιοχϋσ που δεν ϋχουν το λατινικό γρϊμμα “(C)”, εύναι 

οι περιοχϋσ παρουςύαςησ. Οι περιοχϋσ περιεχομϋνου εύναι προκαθοριςμϋνεσ και 

δεν μπορεύ ο ςχεδιαςτόσ να προςθϋςει ϊλλεσ. Οι περιοχϋσ παρουςύαςησ δε 

μπορούν να μετακινηθούν, ωςτόςο μπορούν να εμπλουτιςτούν. 

Αν ο ςχεδιαςτόσ θϋλει να επιτύχει πολυπλοκότερεσ και εντυπωςιακότερεσ 

ςχεδιϊςεισ, θα πρϋπει να εμπλουτύςει τισ όδη υπϊρχουςεσ περιοχϋσ ςχεδύαςησ 

χρηςιμοποιώντασ κϊποια από τισ δομϋσ προτύπων που αναφϋρθηκαν ςτην  

ενότητα 4.3. Επομϋνωσ, ϋςτω, για παρϊδειγμα, ότι ο ςχεδιαςτόσ επιθυμεύ να 

τοποθετόςει μια δομό επιπϋδου ςε κϊποια από τισ προκαθοριςμϋνεσ περιοχϋσ 

παρουςύαςησ, τότε θα πρϋπει πρώτα να περϊςει ςτη ςελύδα διαχεύριςησ τησ 

περιοχόσ αυτόσ, πατώντασ το όνομα τησ (Εικόνα 5-8) και ϋπειτα να κϊνει την 

προςθόκη τησ περιοχόσ που επιθυμεύ από τη ςελύδα διαχεύριςησ τησ περιοχόσ 

που επϋλεξε (Εικόνα 5-9). 
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Εικόνα 5-5: Οι ςχεδιϊςεισ που περιλαμβϊνονται ςτο ςχεδιαςτικό πρότυπο "Joyful design" 

 

Εικόνα 5-6: Η εμφϊνιςη του ςχεδιαςτικού προτύπου "Joyful design" για τον Η/Υ 
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Εικόνα 5-7: Η εμφϊνιςη του ςχεδιαςτικού προτύπου "Joyful design" για το iPhone 

 

Εικόνα 5-8: Η εμφϊνιςη του ςχεδιαςτικού προτύπου "Joyful design" για τον Η/Υ, όπου επιλϋγεται η 
περιοχό “Body area” 
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Αφού ορύςει τα χαρακτηριςτικϊ εμφϊνιςησ τησ νϋασ περιοχόσ επιπϋδου, όπωσ 

χρώμα φόντου, εςοχϋσ, περιθώρια, κ.ο.κ (Εικόνα 5-10 και Εικόνα 5-11 

αντύςτοιχα), η περιοχό επιπϋδου προςτύθεται κϊτω από την περιοχό που 

επϋλεξε αρχικϊ και τα παιδιϊ τησ γύνονται παιδιϊ αυτόσ τησ νϋασ περιοχόσ 

(Εικόνα 5-12).  

τη ςελύδα διαχεύριςησ τησ επιλεγμϋνησ περιοχόσ (Εικόνα 5-9) παρουςιϊζονται 

και τα χαρακτηριςτικϊ εμφϊνιςησ, τα οπούα ο ςχεδιαςτόσ όριςε με διαδικαςύα 

όμοια με την παραπϊνω. Πατώντασ την κατϊλληλη επιλογό από το μενού 

επιλογών (“Edit area”), ο ςχεδιαςτόσ μπορεύ να επεξεργαςτεύ τα χαρακτηριςτικϊ 

αυτϊ για την εκϊςτοτε περιοχό. 

Εικόνα 5-9: Η παρουςύαςη των χαρακτηριςτικών εμφϊνιςησ τησ περιοχόσ “Body area”, όπου 
γύνεται η επιλογό προςθόκησ δομόσ επιπϋδου 

 

Ομούωσ, αν ο ςχεδιαςτόσ επιθυμεύ να τοποθετόςει μια δομό πύνακα ςε κϊποια 

από τισ προκαθοριςμϋνεσ περιοχϋσ παρουςύαςησ, αφού περϊςει από τη ςελύδα 

διαχεύριςησ τησ περιοχόσ αυτόσ, πατώντασ το όνομα τησ (Εικόνα 5-8), ϋπειτα θα 

κϊνει την προςθόκη τησ περιοχόσ που επιθυμεύ από τη ςελύδα διαχεύριςησ τησ 

περιοχόσ που επϋλεξε (Εικόνα 5-14). 
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Εικόνα 5-10: Επεξεργαςύα χαρακτηριςτικών δομό επιπϋδου (και περιοχόσ παρουςύαςησ), 
καθοριςμόσ χρώματοσ φόντου 

 

Εικόνα 5-11: Επεξεργαςύα χαρακτηριςτικών δομό επιπϋδου (και περιοχόσ παρουςύαςησ), 
καθοριςμόσ διαςτϊςεων, εςοχών και περιθωρύων περιοχόσ 
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Εικόνα 5-12: Η εμφϊνιςη του ςχεδιαςτικού προτύπου "Joyful design" για τον Η/Υ, όπου ϋχει 
προςτεθεύ η περιοχό επιπϋδου “Layer 1” 

 

Εικόνα 5-13: Η παρουςύαςη των χαρακτηριςτικών εμφϊνιςησ τησ περιοχόσ “Body area”, όπου 
γύνεται η επιλογό για την επεξεργαςύα τουσ 
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Εικόνα 5-14: Η παρουςύαςη των χαρακτηριςτικών εμφϊνιςησ τησ περιοχόσ “Body area”, όπου 
γύνεται η επιλογό προςθόκησ δομόσ πύνακα 

 

το 4.3.1, αναφϋρεται ότι κϊθε δομό πύνακα θα προςθϋτει εννιϊ περιοχϋσ 

παρουςύαςησ ςτη ιεραρχύα των περιοχών τησ μορφοπούηςησ. Από τη ςτιγμό που 

προςτύθενται εννιϊ περιοχϋσ αντύ μύασ, αλλϊ και δεδομϋνου ότι αυτϋσ οι περιοχϋσ 

ςυνεχύζουν να υφύςτανται ςαν μια ενιαύα δομό, ο χρόςτησ πρϋπει να ϋχει μια 

γενικό εποπτεύα ολόκληρησ τησ δομό. Επομϋνωσ το ζητούμενο εύναι μια διεπαφό 

όπου οι περιοχϋσ θα παρουςιϊζονται με μορφό πύνακα, ενώ παρϊλληλα θα 

εμφανύζεται το όνομϊ τουσ, η θϋςη τουσ ςτην ιεραρχύα αλλϊ και κϊποια από τα 

χαρακτηριςτικϊ εμφϊνιςησ τησ κϊθε μιασ, για όςεσ από αυτϋσ ϋχουν οριςτεύ 

τϋτοια. Μια τϋτοια ςχεδύαςη φαύνεται ςτην Εικόνα 5-15. 
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Εικόνα 5-15: Η παρουςύαςη των χαρακτηριςτικών εμφϊνιςησ τησ περιοχόσ “Matrix 2”, περιοχόσ 
που αποτελεύ δομό προτύπου πύνακα 

 

Εικόνα 5-16: Μηχανιςμόσ ενςωμϊτωςησ νϋων ςχεδιαςτικών προτύπων 
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Η μεςαύα περιοχό με τον τύτλο “background” αντιπροςωπεύει την πρώτη ςτην 

ιεραρχύα περιοχό, η οπούα ουςιαςτικϊ ορύζει το χρώμα φόντου τησ καθώσ επύςησ 

και το μϋγεθοσ αλλϊ και την τοποθϋτηςό τησ ςτο χώρο. Οι περιοχϋσ τησ δομόσ 

πύνακα για τισ οπούεσ ϋχουν οριςτεύ χαρακτηριςτικϊ εμφϊνιςησ παρουςιϊζονται 

με πιο ϋντονο χρώμα από αυτϋσ που ϋχουν παραμεύνει αναλλούωτεσ. 

Σϋλοσ, ςχετικϊ με το μηχανιςμό ενςωμϊτωςησ νϋων προτύπων, ο τρόποσ με τον 

οπούο γύνεται η μεταφόρτωςη του ςυμπιεςμϋνου αρχεύου που θα περιϋχει το 

ςχεδιαςτικό πρότυπο φαύνεται ςτην Εικόνα 5-16. τη περύπτωςη που υπϊρξει 

αδυναμύα αποδοχόσ και ενςωμϊτωςησ του ςχεδιαςτικού προτύπου, εμφανύζεται 

μια ειδοπούηςησ με τη μορφό που δεύχνει η Εικόνα 5-17. 

Εικόνα 5-17: Απόρριψη ενςωμϊτωςησ νϋου ςχεδιαςτικού προτύπου 

 

5.1.2 Προκαθοριςμϋνεσ μορφοποιόςεισ υποςτηριζόμενων 
ςυςκευών 

Αναφϋρθηκε παραπϊνω ότι ταυτόχρονα με τη δημιουργύα του ςχεδιαςτικού 

προτύπου ενςωματώνονται ςε αυτό τόςεσ μορφοποιόςεισ όςεσ οι 

υποςτηριζόμενεσ ςυςκευϋσ. Οι μορφοποιόςεισ αυτϋσ περιϋχουν μια 

προκαθοριςμϋνη ιεραρχύα περιοχών παρουςύαςησ, η οπούα δεν εύναι δυνατό να 

μεταβληθεύ παρϊ μόνο να εμπλουτιςτεύ. 
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Με ςτόχο τη διατόρηςη μιασ αρμονικόσ ιςορροπύασ ανϊμεςα ςτην 

προςβαςιμότητα, την ευχρηςτύα, τη λειτουργικότητα και τη δημιουργικότητα, 

επιλϋχθηκαν οι διαμορφώςεισ που παρουςιϊζονται ςτη ςυνϋχεια 

 Ηλεκτρονικόσ υπολογιςτόσ (PC): Ο ηλεκτρονικόσ υπολογιςτόσ 

αποτελεύ τη δημοφιλϋςτερη ςυςκευό πρόςβαςησ ςτο διαδύκτυο, καθώσ, 

μεταξύ ϊλλων, εκμεταλλεύεται το μϋγιςτο επύπεδο ευχρηςτύασ και 

προςβαςιμότητασ που μπορεύ να προςφϋρει ϋνασ ιςτοχώροσ, και 

υποςτηρύζει τη μεγαλύτερη ποικιλύα υποςτηρικτικών ςυςκευών που 

μπορεύ να αξιοποιόςει ϋνασ χρόςτησ ΑμεΑ.  

Η μεγϊλη επιφϊνεια εμφϊνιςησ μιασ οθόνησ ηλεκτρονικού υπολογιςτό 

προςφϋρει μεγϊλη ελευθερύα ςτη ςχεδύαςη. Ωςτόςο, για να διατηρηθεύ η ορθό 

δομό του περιεχομϋνου, ϋχει υιοθετηθεύ ϋνα πρότυπο ςχεδύαςησ με 4 

παραλλαγϋσ που φαύνονται ςτην Εικόνα 5-18, ςτην Εικόνα 5-19, ςτην  

 και ςτην Εικόνα 5-21. Η ύπαρξη των παραλλαγών αυτών δεν περιορύζει 

την υιοθϋτηςη κϊποιων νϋων, αφού η ςχεδύαςη τησ βιβλιοθόκησ 

ςχεδιαςτικών προτύπων ϋχει γύνει με τϋτοιο τρόπο ώςτε να 

ενςωματώνονται εύκολα νϋεσ μορφοποιόςεισ για την κϊθε ςυςκευό. 

Εικόνα 5-18: Μορφοπούηςη για τον Η/Υ, 1η παραλλαγό 
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Εικόνα 5-19: Μορφοπούηςη για τον Η/Υ, 2η παραλλαγό 

 

Εικόνα 5-20: Μορφοπούηςη για τον Η/Υ, 3η παραλλαγό 
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Εικόνα 5-21: Μορφοπούηςη για τον Η/Υ, 4η παραλλαγό 

 

Οι διαφορϋσ των τεςςϊρων παραλλαγών εςτιϊζονται ςτη μεταβολό των 

θϋςεων του κυρύωσ μενού πλοόγηςησ και του δευτερευόντωσ μενού 

πλοόγηςησ εφόςον υπϊρχει τϋτοιο. Αξύζει να αναφερθεύ ότι μεταβολό των 

θϋςεων ςτα μενού πλοόγηςησ δε ςημαύνει απαραύτητα και μεταβολό τησ 

θϋςησ τουσ ςτον κώδικα μεταγλώςςασ τησ τελικόσ ςελύδασ. Η βιβλιοθόκη 

ςχεδιαςτικών προτύπων παρϋχει κατϊλληλα εργαλεύα που επιτρϋπουν την 

μεταβολό τησ θϋςησ των ςτοιχεύων μιασ ςχεδύαςησ, μεταβϊλλοντασ 

ουςιαςτικϊ τισ παραμϋτρουσ για τα ςτοιχεύα αυτϊ ςτα φύλλα διαμόρφωςησ 

τησ εκϊςτοτε ςχεδύαςησ. 

 Προςωπικόσ ψηφιακόσ βοηθόσ (PDA): τισ ςυςκευϋσ PDA, το μϋγεθοσ 

τησ οθόνησ εύναι κατϊ πολύ μικρότερο ςε ςχϋςη με το μϋγεθοσ τησ οθόνησ 

του Η/Τ. Επύςησ, ςτισ περιςςότερεσ ςυςκευϋσ PDA δεν παρϋχεται φυςικό 

πληκτρολόγιο. Σα δύο αυτϊ χαρακτηριςτικϊ υπαγορεύουν την ανϊγκη 

απλούςτευςησ τησ ςχεδύαςησ με την ταυτόχρονη μεγιςτοπούηςησ τησ 

ευχρηςτύασ τησ. 

Η εμφϊνιςη που υιοθετεύται για τη ςυςκευό PDA θυμύζει μια 

μικρογραφύα αυτόσ για τον Η/Τ, ενώ προςφϋρονται και γι’ αυτό δύο 

παραλλαγϋσ. Οι παραλλαγϋσ φαύνονται ςτην Εικόνα 5-22 και ςτην Εικόνα 

5-23. 
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Εικόνα 5-22: Μορφοπούηςη για το PDA, 1η παραλλαγό 

 

Εικόνα 5-23: Μορφοπούηςη για το PDA, 2η παραλλαγό 

 

Ομούωσ με τον Η/Τ, οι παραλλαγϋσ τησ εμφϊνιςησ διαφϋρουν ςτη θϋςη τησ 

περιοχόσ πλοόγηςησ. 

 Κινητό τηλϋφωνο (Mobile phone): Αντύθετα από τισ ςυςκευϋσ PDA, οι 

ςυςκευϋσ κινητόσ τηλεφωνύασ διαθϋτουν φυςικό πληκτρολόγιο, ωςτόςο 

υςτερούν κατϊ πολύ ςτο μϋγεθοσ τησ οθόνησ, όπου ςτην προκειμϋνη 

περύπτωςη εύναι ακόμα πιο μικρό και ςτα τεχνολογικϊ χαρακτηριςτικϊ (π.χ., 

μνόμη, επεξεργαςτικό ιςχύ κ.τ.λ.). 

Η εμφϊνιςη εδώ απλουςτεύεται αρκετϊ. Η περιοχό τοποθϋτηςησ τησ 

κεφαλύδασ καθώσ και η περιοχό τοποθϋτηςησ του υποςϋλιδου, 
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αποκρύπτονται. Επύςησ, αποκρύπτεται και η περιοχό τοποθϋτηςησ των 

μενού πλοόγηςησ. Επομϋνωσ, για την προτεινόμενη εμφϊνιςη παραμϋνει 

μόνο η περιοχό τοποθϋτηςησ του περιεχομϋνου τησ ςελύδασ. την ύδια μικρό 

περιοχό εμφανύζεται ϊλλοτε το μενού πλοόγηςησ και ϊλλοτε το περιεχόμενο 

ςτο οπούο αποφαςύζει να πλοηγηθεύ ο χρόςτησ που χρηςιμοποιεύ το κινητό 

τηλϋφωνο.  

Η προτεινόμενη εμφϊνιςη φαύνεται ςτην Εικόνα 5-24. 

Εικόνα 5-24: Μορφοπούηςη για το κινητό τηλϋφωνο 

 

 iPhone™: Σο iPhone™ εύναι πολύ δημοφιλόσ ςυςκευό κινητόσ 

τηλεφωνύασ. Επιπλϋον, προςφϋρει και πρόςβαςησ ςε δύκτυα κινητόσ 

τηλεφωνύασ τρύτησ γενιϊσ (3G) καθώσ και η δυνατότητα αςύρματησ 

δικτύωςησ του προςδύδουν τη λειτουργικότητα τησ πλοόγηςησ ςτο 

διαδύκτυο.  

Η εμφϊνιςη που προτεύνεται για το iPhone™, μοιϊζει πολύ με αυτό που 

προτεύνεται για το PDA, ωςτόςο απουςιϊζει η περιοχό τοποθϋτηςησ του 

μενού πλοόγηςησ. Αντύ για τη χρόςη εξειδικευμϋνησ περιοχόσ 

τοποθϋτηςησ, το μενού πλοόγηςησ και το περιεχόμενο εναλλϊςςονται 

ςτην κεντρικό περιοχό τησ εμφϊνιςησ ανϊλογα με τισ επιλογϋσ του 

χρόςτη.  

Η προτεινόμενη εμφϊνιςη φαύνεται ςτην Εικόνα 5-25. 
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Εικόνα 5-25: Μορφοπούηςη για το iPhone 

 

5.2 Προςφερόμενη λειτουργικότητασ τησ υπηρεςύασ 

“Designer” 
Η υπηρεςύα “Designer” επιτρϋπει ςτο χρόςτη τησ πλατφόρμασ, μϋςω απλών και 

καθοδηγούμενων διαδικαςιών, να καταςκευϊςει και να αποθηκεύςει προσ 

χρόςη και διαμοιραςμό ϋνα ςχεδιαςτικό πρότυπο. 

Η κεντρικό ςελύδα τησ υπηρεςύασ “Designer” (Εικόνα 5-26) παρϋχει ϋνα πύνακα 

με πληροφορύεσ ςχετικϊ με όλα τα ςχεδιαςτικϊ πρότυπα που ϋχει καταςκευϊςει 

ο εκϊςτοτε χρόςτησ, όπωσ το όνομα του κϊθε προτύπου, η εγκυρότητα του 

(Ενότητα 5.2.5), η ημερομηνύα καταςκευόσ και η ημερομηνύα τελευταύασ 

επεξεργαςύασ. Σο όνομα του κϊθε ςχεδιαςτικού προτύπου προβϊλλεται με τη 

μορφό υπερςυνδϋςμου, ο οπούοσ δύνει τη δυνατότητα ςτο ςχεδιαςτό να μεταβεύ 

ςτη ςελύδα διαχεύριςησ του.  

Οι επιλογϋσ του μενού ςτα δεξιϊ παρϋχουν τη δυνατότητα δημιουργύασ νϋου και 

απευθεύασ επεξεργαςύασ ό διαγραφόσ κϊποιου όδη καταςκευαςμϋνου 

ςχεδιαςτικού προτύπου. 
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Εικόνα 5-26: Η κεντρικό ςελύδα τησ υπηρεςύασ “Designer” 

 

5.2.1 Δημιουργύα / Επεξεργαςύα ςχεδιαςτικού προτύπου 
Όταν ο ςχεδιαςτόσ επιλϋξει να δημιουργόςεισ νϋο ςχεδιαςτικό πρότυπο, 

πατώντασ την αντύςτοιχη επιλογό ςτο μενού λειτουργιών τησ υπηρεςύασ 

ενεργοποιεύ μια διαδικαςύα που αποτελεύται από δύο βόματα. Σο ϋνα από αυτϊ 

απαιτεύ την επϋμβαςη του χρόςτη, ενώ το ϊλλο εκτελεύται από την υπηρεςύα. 

το πρώτο βόμα, ο χρόςτησ καλεύται να δώςει ϋνα όνομα για το ςχεδιαςτικό 

πρότυπου που προτύθεται να καταςκευϊςει (Εικόνα 5-27). Σο βόμα αυτό 

ολοκληρώνεται όταν ο χρόςτησ πατόςει το κουμπύ “Submit”. Σο δεύτερο βόμα, 

το οπούο εκτελεύται από την υπηρεςύα, εύναι η δημιουργύα και ενςωμϊτωςη ςτο 

ςχεδιαςτικό πρότυπο των μορφοποιόςεων του προτύπου για κϊθε μύα από τισ 

υποςτηριζόμενεσ ςυςκευϋσ. Η μορφοπούηςη που δημιουργεύται από την 

υπηρεςύα για την κϊθε ςυςκευό, αποτελεύται από μια προεπιλεγμϋνη δομό 

περιοχών παρουςύαςησ και περιεχομϋνου για τη ςυγκεκριμϋνη ςυςκευό. ε κϊθε 

περιοχό από τισ προεπιλεγμϋνεσ, ϋχουν ανατεθεύ τα προεπιλεγμϋνα 

χαρακτηριςτικϊ εμφϊνιςησ του περιεχομϋνου, για τα οπούα ϋγινε λόγοσ ςτην 

ενότητα 4.1. 

Η λειτουργύα τησ επεξεργαςύασ ενόσ ςχεδιαςτικού προτύπου αφορϊ τισ γενικϋσ 

πληροφορύεσ αυτού και περιορύζεται ςτη δυνατότητα μεταβολόσ του αρχικού 

ονόματοσ που επϋλεξε ο χρόςτησ κατϊ την καταςκευό του. Η επεξεργαςύα του 

ςχεδιαςτού προτύπου βαςύζεται ςτην δυνατότητα τροποπούηςησ των 

προεπιλεγμϋνων εμφανύςεων για την κϊθε ςυςκευό που δημιούργηςε και 

ενςωμϊτωςε η υπηρεςύα ςτο εκϊςτοτε ςχεδιαςτικό πρότυπο. 
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Εικόνα 5-27: Δημιουργύα ςχεδιαςτικού προτύπου, βόμα 1, γενικϋσ πληροφορύεσ 

 

5.2.2 Διαχεύριςη μορφοποιόςεων ςχεδιαςτικού προτύπου για 

την κϊθε ςυςκευό: Η υπηρεςύα “Styler” 
Όπωσ αναφϋρθηκε ςτην ενότητα 5.2.1, η δημιουργύα ενόσ ςχεδιαςτικού 

προτύπου ςυνεπϊγεται και τη δημιουργύα και ενςωμϊτωςη ςε αυτό των 

μορφοποιόςεων του ςχεδιαςτικού προτύπου για τισ διαφορετικϋσ ςυςκευϋσ. 

Προκειμϋνου να διατηρηθεύ η ακεραιότητα τησ δομόσ του ςχεδιαςτικού 

προτύπου, ο χρόςτησ δεν επιτρϋπεται ούτε να δημιουργόςει νϋεσ αλλϊ ούτε και 

να διαγρϊψει τισ όδη υπϊρχουςεσ μορφοποιόςεισ. Η επϋμβαςη του χρόςτη 

περιορύζεται αυςτηρϊ ςτην τροποπούηςη των μορφοποιόςεων που δημιούργηςε 

η υπηρεςύα για το κϊθε ςχεδιαςτικό πρότυπο. Η μοναδικό περύπτωςη 

προςθόκησ νϋων μορφοποιόςεων εύναι η προςθόκη νϋων ςυςκευών ςτη λύςτα 

με τισ όδη υποςτηριζόμενεσ.  Αυτό μπορεύ να γύνει, όμωσ, μονϊχα από τουσ 

υπεύθυνουσ για την ανϊπτυξη τησ υπηρεςύασ “Designer”. 

Η υπηρεςύα που διαχειρύζεται τισ μορφοποιόςεισ του ςχεδιαςτικού προτύπου 

για την κϊθε ςυςκευό, ονομϊζεται “Styler”, και αποτελεύ μϋροσ τησ υπηρεςύασ 

“Designer”. Όταν ο χρόςτησ, πατόςει τον υπερςύνδεςμο με τον οπούο 

προβϊλλεται το όνομα κϊποιου ςχεδιαςτικού προτύπου από αυτϊ που 

φαύνονται ςτον πύνακα τησ Εικόνα 5-26, τότε μεταφϋρεται ςτην υπηρεςύα 

“Styler” και ςτη ςελύδα διαχεύριςησ του ςχεδιαςτικού προτύπου όπου 

παρουςιϊζονται οι μορφοποιόςεισ για την κϊθε ςυςκευό για το ςυγκεκριμϋνο 

ςχεδιαςτικό πρότυπο (Εικόνα 5-28). Ομούωσ με την υπηρεςύασ "Designer”, ϋτςι 

και η υπηρεςύα "Styler" ςτην κεντρικό τησ ςελύδα ενςωματώνει ϋνα πύνακα με 

τισ ςχετικϋσ για τισ μορφοποιόςεισ πληροφορύεσ. Πιο ςυγκεκριμϋνα, για κϊθε 

μορφοπούηςη παρουςιϊζει το όνομα τησ, καθώσ και τη ςυςκευό ςτην οπούα 
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αντιςτοιχεύ. Η υπηρεςύα "Styler" επιτρϋπει ςτο χρόςτη να επεξεργαςτεύ τισ 

πληροφορύεσ που αφορούν την κϊθε μορφοπούηςη. την ςυγκεκριμϋνη 

υλοπούηςη τησ υπηρεςύασ "Styler", η μοναδικό πληροφορύα που μπορεύ να 

επεξεργαςτεύ ο ςχεδιαςτόσ εύναι το όνομα τησ μορφοπούηςησ (Εικόνα 5-29). 

Ωςτόςο, υπϊρχει πρόβλεψη για ενςωμϊτωςη εξειδικευμϋνησ πολυγλωςςικόσ 

περιγραφόσ και λειτουργύα επαναφορϊσ τησ εκϊςτοτε εμφϊνιςησ ςτην 

προκαθοριςμϋνη δομό. 

Εικόνα 5-28: Κεντρικό ςελύδα τησ υπηρεςύασ "Styler" 

 

Εικόνα 5-29: Σελύδα επεξεργαςύασ πληροφοριών τησ εμφϊνιςησ για τον Η/Υ 
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5.2.3 Διαμόρφωςη μορφοποιόςεων ςχεδιαςτικού προτύπου 

για την κϊθε ςυςκευό: Η υπηρεςύα "Builder" 
Σην καρδύα τησ υπηρεςύασ "Designer" αποτελεύ η υπηρεςύα "Builder". Η 

υπηρεςύα αυτό εύναι επιφορτιςμϋνη με τη διαμόρφωςη και τον εμπλουτιςμό 

των προκαθοριςμϋνων διαμορφώςεων που ενςωματώνονται ςτο ςχεδιαςτικό 

πρότυπο. 

Όταν ο ςχεδιαςτόσ πατόςει τον υπερςύνδεςμο με τον οπούο προβϊλλεται το 

όνομα τησ μορφοπούηςησ για κϊποια ςυςκευό, μεταφϋρεται ςτην υπηρεςύα 

“Builder” και ςτη ςελύδα διαχεύριςησ τησ μορφοπούηςησ. Ανϊλογα με τη 

ςυςκευό, ποικύλει και ο τύποσ των προεπιλεγμϋνων περιοχών για την κϊθε 

μορφοπούηςη. Ενδεικτικϊ, ςτην Εικόνα 5-30 και ςτην Εικόνα 5-31 εμφανύζονται 

οι προκαθοριςμϋνεσ περιοχϋσ για τη μορφοπούηςη του Η/Τ και του PDA 

αντύςτοιχα. 

Η κεντρικό ςελύδα τησ υπηρεςύασ “Builder” ενςωματώνει ϋνα πύνακα ο οπούοσ 

περιϋχει ςχετικϋσ πληροφορύεσ για τισ περιοχϋσ που περιλαμβϊνονται ςτην 

επιλεγμϋνη μορφοπούηςη. Η πρώτη ςτόλη προβϊλλει το όνομα τησ κϊθε 

περιοχόσ με τη χρόςη ενόσ υπερςυνδϋςμου, ο οπούοσ οδηγεύ ςτη ςελύδα 

διαχεύριςησ των χαρακτηριςτικών τησ περιοχόσ. Δύπλα από το όνομα κϊποιων 

περιοχών διακρύνεται ςε παρϋνθεςη το λατινικό γρϊμμα “(C)”. Σο γρϊμμα “(C)” 

διαχωρύζει τισ περιοχϋσ περιεχομϋνου (Content) από τισ περιοχϋσ παρουςύαςησ. 

Η μεςαύα ςτόλη υποδηλώνει ποια εύναι η περιοχό γονιόσ τησ εκϊςτοτε περιοχόσ. 

Ουςιαςτικϊ, με τον τρόπο αυτό παρουςιϊζεται η ιεραρχικό δομό των περιοχών 

τησ μορφοπούηςησ για τουσ χρόςτεσ με προβλόματα όραςησ που θα 

χρηςιμοποιόςουν αναγνώςτη οθόνησ προκειμϋνου να διαχειριςτούν τη 

μορφοπούηςό του ςχεδιαςτικού προτύπου τουσ. Η τρύτη και τελευταύα ςτόλη 

εμφανύζει την κατϊςταςη εγκυρότητασ τησ περιοχόσ ςτα πλαύςια τησ επαρκούσ 

χρωματικόσ διαφορϊσ του χρώματοσ τησ γραμματοςειρϊσ και του χρώματοσ του 

φόντου τησ. Οι ενϋργειεσ τισ βιβλιοθόκησ ςχεδιαςτικών προτύπων προκειμϋνου 

να αποφευχθούν προβλόματα προςβαςιμότητασ αυτού του τύπου, 

περιγρϊφονται ςτην ενότητα 5.2.5. 
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Εικόνα 5-30: Κεντρικό ςελύδα τησ υπηρεςύασ "Builder" για τη μορφοπούηςη του προτύπου για Η/Υ 

 

Από τισ επιλογϋσ του μενού λειτουργιών τησ υπηρεςύασ “Builder” ο ςχεδιαςτόσ 

μπορεύ να επιλϋξει εύτε να επεξεργαςτεύ κϊποια από τισ περιοχϋσ εύτε να 

πραγματοποιόςει προεπιςκόπηςη τησ μορφοπούηςησ. 

Εικόνα 5-31: Κεντρικό ςελύδα τησ υπηρεςύασ "Builder" για τη μορφοπούηςη του PDA 
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5.2.4 Διαμόρφωςησ περιοχών ςχεδύαςησ τησ μορφοπούηςησ: Η 
υπηρεςύα “Area Editor” 

Αν ο ςχεδιαςτόσ πατόςει πϊνω ςτο όνομα κϊποιασ περιοχόσ ςχεδύαςησ (Εικόνα 

5-30), η οπούα προβϊλλεται με τη μορφό υπερςυνδϋςμου, τότε θα μεταφερθεύ 

ςτην ςελύδα διαχεύριςησ των χαρακτηριςτικών τησ περιοχόσ όπου αν πρόκειται 

για περιοχόσ περιεχομϋνου θα εύναι παρϊλληλα και ςελύδα διαχεύριςησ των 

χαρακτηριςτικών του περιεχομϋνου τησ. Η υπηρεςύα διαχεύριςησ των 

χαρακτηριςτικών τησ περιοχόσ ονομϊζεται “Area Editor”. 

Η κεντρικό ςελύδα τησ υπηρεςύασ “Area Editor”, εμφανύζεται ςτην Εικόνα 5-32 

και ςτην Εικόνα 5-33 αν πρόκειται για διαχεύριςη περιοχόσ παρουςύαςησ ό 

περιοχόσ περιεχομϋνου αντύςτοιχα.  

Εικόνα 5-32: Κεντρικό ςελύδα τησ υπηρεςύασ “Area Editor” για η διαχεύριςη μιασ περιοχόσ 
παρουςύαςησ 

 

Και ςτισ δύο εμφανύζεται ϋνασ πύνακασ ςτον οπούο αναγρϊφονται οι τιμϋσ των 

χαρακτηριςτικών μορφοπούηςησ τησ περιοχόσ που ϋχει δώςει ο ςχεδιαςτόσ. Ο 

πύνακασ αυτόσ δεν εμφανύζεται εφόςον ο ςχεδιαςτόσ δεν ϋχει δώςει κϊποια τιμό 
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για οποιοδόποτε από τα χαρακτηριςτικϊ μορφοπούηςησ. Για την περύπτωςη 

των περιοχών περιεχομϋνου, εκτόσ από τον προαναφερθϋντα πύνακα, 

εμφανύζονται και ϊλλοι δύο. την κορυφό τησ ςελύδασ εμφανύζεται ο πύνακασ, ο 

οπούοσ δηλώνει την εγκυρότητα τησ περιοχόσ ςτα πλαύςια τησ επαρκούσ 

χρωματικόσ διαφορϊσ του χρώματοσ τησ γραμματοςειρϊσ και του χρώματοσ του 

φόντου τησ με αναλυτικό περιγραφό για τουσ χρωματικούσ ελϋγχουσ που 

εφαρμόζονται, αλλϊ και το αποτϋλεςμα που δύνουν οι ϋλεγχοι για κϊθε ϋναν από 

αυτούσ. Ο πύνακασ των χρωματικών ελϋγχων εμφανύζεται πϊντα. Επύςησ, ςτο 

κϊτω μϋροσ τησ ςελύδασ, εμφανύζεται ο πύνακασ που παρουςιϊζει τα 

χαρακτηριςτικϊ διαμόρφωςησ του περιεχομϋνου που εναποτύθεται ςτην 

περιοχό αυτό. 

Εικόνα 5-33: Κεντρικό ςελύδα τησ υπηρεςύασ “Area Editor” για η διαχεύριςη μιασ περιοχόσ 
περιεχομϋνου 

 

Ο ςχεδιαςτόσ, πατώντασ τισ επιλογϋσ “Edit area properties” και “Edit content 

element properties” (όταν εύναι διαθϋςιμη η δεύτερη) από το μενού των 

λειτουργιών τησ υπηρεςύασ, και αφού επιλϋξει κϊποια περιοχό, ενεργοποιεύ τη 
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διαδικαςύα οριςμού/διαχεύριςησ εύτε των χαρακτηριςτικών διαμόρφωςησ τησ 

περιοχόσ εύτε των χαρακτηριςτικών διαμόρφωςησ του περιεχομϋνου τησ. Και οι 

δύο διαδικαςύεσ αποτελούνται από 2 βόματα. Αφενόσ, για την περύπτωςη τησ 

περιοχόσ περιεχομϋνου, ςτο πρώτο βόμα (Εικόνα 5-34) ορύζεται ό 

διαμορφώνεται το χρώμα του φόντου τησ περιοχόσ, εύτε με τη χρόςη 

δεκαεξαδικού κωδικού χρώματοσ ό με τη χρόςη κϊποιου από τα ονόματα των 

χρωμϊτων που ορύζει το W3C ωσ ϋγκυρα για χρόςη ςε HTML ϋγγραφα [26]. το 

δεύτερο βόμα (Εικόνα 5-35) ορύζονται ό διαμορφώνονται τα χαρακτηριςτικϊ 

μεγϋθουσ, ορύων και περιθωρύων τησ περιοχόσ με δυνατότητα να ειςαχθούν οι 

ανϊλογεσ τιμϋσ ςε pixels, em [27], ό ποςοςτϊ. 

Εικόνα 5-34: Σελύδα επεξεργαςύασ του χρώματοσ φόντου μιασ περιοχόσ 

 

Εικόνα 5-35: Σελύδα επεξεργαςύασ των χαρακτηριςτικών του  μεγϋθουσ, των εςοχών και των 
περιθωρύων μιασ περιοχόσ 

 

Αφετϋρου, για την περύπτωςη τησ περιοχόσ περιεχομϋνου, ςτο πρώτο βόμα 

(Εικόνα 5-36) ορύζονται ό διαμορφώνονται τα χαρακτηριςτικϊ τησ 

γραμματοςειρϊσ (οικογϋνεια γραμματοςειρών, μϋγεθοσ, ςτούχιςη, χρώμα κ.ο.κ.) 

για το περιεχόμενο τησ ςυγκεκριμϋνησ περιοχόσ, για κϊθε τύπο περιεχομϋνου 

που επιτρϋπει η βιβλιοθόκη ςχεδιαςτικών προτύπων για την περιοχό αυτό. το 

δεύτερο βόμα (Εικόνα 5-37) ορύζονται ό διαμορφώνονται τα χαρακτηριςτικϊ 

ορύων και περιθωρύων του περιεχομϋνου για τη ςυγκεκριμϋνη περιοχό, για κϊθε 

τύπο περιεχομϋνου που επιτρϋπει η βιβλιοθόκη ςχεδιαςτικών προτύπων για την 
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περιοχό αυτό. Και πϊλι, οι τιμϋσ μπορεύ να ειςαχθούν οι ςε pixels, em, ό 

ποςοςτϊ. 

Εικόνα 5-36: Σελύδα επεξεργαςύασ των χαρακτηριςτικών εμφϊνιςησ τησ γραμματοςειρϊσ του 
περιεχομϋνου, για όλουσ τουσ δυνατούσ τύπουσ περιεχομϋνου 

 

Εικόνα 5-37: Σελύδα επεξεργαςύασ των χαρακτηριςτικών ορύου και περιθωρύου του περιεχομϋνου, 
για όλουσ τουσ δυνατούσ τύπουσ περιεχομϋνου 

 

ε περύπτωςη που ο ςχεδιαςτόσ επιθυμεύ να εμπλουτύςει τη ςχεδύαςη του, 

μπορεύ να το κϊνει με τη χρόςη εύτε δομών επιπϋδου ό δομών πινϊκα. Η Εικόνα 

5-32 δεύχνει τη ςχετικό λειτουργικότητα. Αν ο ςχεδιαςτόσ πατόςει την επιλογό 

“Add layer”, τότε ενεργοποιεύ μια διαδικαςύα κατϊ την οπούα ειςϊγεται μια νϋα 

δομό επιπϋδου με πρόγονο ςτην ιεραρχύα των περιοχών τησ διαμόρφωςησ, την 

περιοχό την οπούα διαχειριζόταν. Όλοι οι απόγονοι τησ περιοχόσ αυτόσ γύνονται 

πλϋον απόγονοι τησ νϋασ δομόσ επιπϋδου. Η δομό επιπϋδου, εύναι ςτην ουςύα μια 

περιοχό παρουςύαςησ. Επομϋνωσ, αμϋςωσ μετϊ την προςθόκη τησ δομόσ ςτην 

ιεραρχύα των περιοχών τησ διαμόρφωςησ, ο ςχεδιαςτόσ καλεύται με τη 

διαδικαςύα που απεικονύζεται ςτην Εικόνα 5-34 και Εικόνα 5-35 να ορύςει τα 
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χαρακτηριςτικϊ τησ περιοχόσ αυτόσ. Η διαδικαςύα ειςαγωγόσ δομόσ επιπϋδου 

ϋχει ολοκληρωθεύ και ο ςχεδιαςτόσ μεταβαύνει ςτη ςελύδα διαχεύριςησ τησ νϋασ 

δομόσ, ςτην οπούα παρουςιϊζονται τα χαρακτηριςτικϊ που προηγουμϋνωσ όριςε 

ο χρόςτησ, με τον τρόπο που φαύνεται ςτην Εικόνα 5-32. Σο αποτϋλεςμα τησ 

ειςαγωγόσ τησ δομόσ ςτην ιεραρχύα των περιοχών τησ μορφοπούηςησ, φαύνεται 

ςτην Εικόνα 5-38, όπου κϊτω από την περιοχό “Body Area” ϋχει ειςαχθεύ μια 

δομό επιπϋδου με το όνομα “Layer 426”. Σο όνομα τησ περιοχόσ δύνεται 

αυτόματα από τη βιβλιοθόκη ςχεδιαςτικών προτύπων, προκειμϋνου να 

ανατεθούν με το ςωςτό τρόπο ςτη δομό αυτό τα χαρακτηριςτικϊ που θα ορύςει 

ο ςχεδιαςτόσ, ςτο φύλλο διαμόρφωςησ που θα παραχθεύ από το ςχεδιαςτικό 

πρότυπο. 

Εικόνα 5-38:  Κεντρικό ςελύδα τησ υπηρεςύασ "Builder" για τη μορφοπούηςη του Η/Υ, ςτην οπούα 
ϋχει ειςαχθεύ η δομό επιπϋδου “Layer 426” κϊτω από την περιοχό “Body Area” 

 

την Εικόνα 5-32, αν ο ςχεδιαςτόσ πατόςει την επιλογό “Add matrix”, τότε 

ενεργοποιεύ μια διαδικαςύα κατϊ την οπούα ειςϊγεται μια νϋα δομό πύνακα που 

τοποθετεύται ςτην ιεραρχύα των περιοχών τησ διαμόρφωςησ με τον ύδιο τρόπο 

που περιγρϊφηκε προηγουμϋνωσ. Η δομό πύνακα αποτελεύ ςτην ουςύα μια 

αλληλουχύα από εννιϊ περιοχϋσ διαμόρφωςησ, όπου η κϊθε μύα εύναι απόγονοσ 

τησ προηγούμενόσ τησ, ενώ ο υψηλότεροσ πρόγονοσ όλων εύναι η περιοχό 

διαμόρφωςησ που γύνεται απόγονοσ τησ περιοχόσ την οπούα διαχειριζόταν. Όλοι 

οι απόγονοι τησ περιοχόσ αυτόσ γύνονται πλϋον απόγονοι τησ τελευταύασ 

περιοχόσ παρουςύαςησ τησ νϋασ δομόσ πύνακα. Επομϋνωσ, αμϋςωσ μετϊ την 

προςθόκη τησ δομόσ ςτην ιεραρχύα των περιοχών διαμόρφωςησ, ο ςχεδιαςτόσ 
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καλεύται και πϊλι με τη διαδικαςύα που απεικονύζεται ςτην Εικόνα 5-34 και 

Εικόνα 5-35 να ορύςει τα χαρακτηριςτικϊ τησ περιοχόσ. Όπωσ αναφϋρθηκε και 

ςτην ενότητα 5.1.1, η περιοχό αυτό ορύζει, ςτην ουςύα, το χρώμα φόντου τησ 

δομόσ καθώσ επύςησ το μϋγεθοσ αλλϊ και την τοποθϋτηςό τησ ςτο χώρο. Η 

διαδικαςύα ειςαγωγόσ δομόσ επιπϋδου ϋχει ολοκληρωθεύ και ο ςχεδιαςτόσ 

μεταβαύνει ςτη ςελύδα διαχεύριςησ τησ νϋασ δομόσ, ςτην οπούα παρουςιϊζονται 

τα χαρακτηριςτικϊ όλων των περιοχών που την αποτελούν, με τον τρόπο που 

φαύνεται ςτην Εικόνα 5-39. Σο αποτϋλεςμα τησ ειςαγωγόσ τησ δομόσ ςτην 

ιεραρχύα των περιοχών τησ μορφοπούηςησ, φαύνεται ςτην Εικόνα 5-40, όπου 

ανϊμεςα ςτισ περιοχϋσ “Body Area” και “Layer 426”, ϋχει ειςαχθεύ η δομό “Matrix 

427”. Η ανϊθεςη ονόματοσ για τη δομό πύνακα γύνεται με τον ύδιο τρόπο και για 

τον ύδιο λόγο που γύνεται και για τη δομό επιπϋδου. 

Εικόνα 5-39: Κεντρικό ςελύδα τησ υπηρεςύασ “Area Editor” για η διαχεύριςη μιασ δομόσ πύνακα 

 

τη Εικόνα 5-39, αν ο ςχεδιαςτόσ πατόςει ςτο όνομα κϊποιασ από τισ περιοχϋσ 

ςτη δομό πύνακα, θα ενεργοποιόςει μια διαδικαςύα διαχεύριςησ τησ περιοχόσ 

αυτόσ, η οπούα και πϊλι αποτελεύται από δύο βόματα. Σο πρώτο βόμα φαύνεται 

ςτην Εικόνα 5-41 και εύναι αντύςτοιχο με το πρώτο βόμα τησ διαχεύριςησ 

περιοχόσ παρουςύαςησ (Εικόνα 5-34). Τπϊρχει ωςτόςο η διαφορϊ ότι εκτόσ από 

το χρώμα του φόντου τησ περιοχόσ, ο ςχεδιαςτόσ εδώ μπορεύ να ορύςει και 

εικόνα για το φόντο τησ περιοχόσ, εφόςον το επιθυμεύ. Σο δεύτερο βόμα τησ 
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διαδικαςύασ εύναι αντύςτοιχο με αυτό που απεικονύζεται ςτην Εικόνα 5-35. 

Μόλισ ολοκληρωθεύ η διαδικαςύα, ο χρόςτησ μεταφϋρεται ςτη ςελύδα τησ Εικόνα 

5-39, με τη διαφορϊ ότι η επεξεργαςθεύςα περιοχό ϋχει το χαρακτηριςτικό 

γαλϊζιο χρώμα, ενώ μϋςα ςε αυτόν αναγρϊφονται τα χαρακτηριςτικϊ που 

ορύςτηκαν. 

Εικόνα 5-40:  Κεντρικό ςελύδα τησ υπηρεςύασ "Builder" για τη μορφοπούηςη του Η/Υ, ςτην οπούα 
ϋχει ειςαχθεύ η δομό πύνακα “Matrix 427” ανϊμεςα ςτην περιοχό “Body Area” και την περιοχό 

“Layer 426”  

 

Εικόνα 5-41: Σελύδα επεξεργαςύασ των χαρακτηριςτικών του φόντου μιασ περιοχόσ δομόσ πύνακα 

 

Πατώντασ την επιλογό “Matrix areas rearrange”, ο ςχεδιαςτόσ μπορεύ να 

αναδιοργανώςει την ςειρϊ των περιοχών παρουςύαςησ ςτην ιεραρχύα τησ δομόσ 

του πύνακα. Μεταφϋρεται ςτη ςελύδα διαχεύριςησ τησ ςειρϊσ των περιοχών που 

φαύνεται ςτην Εικόνα 5-42, και αφού ορύςει τη ςειρϊ που επιθυμεύ επανϋρχεται 

ςτην οθόνη τησ Εικόνα 5-39, όπου η ςειρϊ πλϋον εύναι αυτό που επϋλεξε. 
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Εικόνα 5-42: Σελύδα αναδιοργϊνωςησ των περιοχών παρουςύαςησ που αποτελούν τη δομό πύνακα 

 

Σρεισ πολύ ςημαντικϋσ λειτουργύεσ τησ υπηρεςύασ “Area Editor” εύναι αυτό τησ 

αναδιϊταξησ των δομών προτύπων που χρηςιμοποιόθηκαν για να εμπλουτιςτεύ 

η διαμόρφωςη, καθώσ και ο διαχωριςμόσ και η ςυγχώνευςη των περιοχών 

περιεχομϋνου. Οι λειτουργύεσ αυτϋσ εμφανύζονται αν ςτη ςελύδα διαχεύριςησ 

χαρακτηριςτικών τησ περιοχόσ εμφϊνιςησ (Εικόνα 5-32) ο ςχεδιαςτόσ πατόςει 

την επιλογό “Administrate areas” (Εικόνα 5-43). 

Εικόνα 5-43: Σελύδα διαχεύριςη των περιοχών απογόνων τησ περιοχόσ “Body Area” 

 

Η λειτουργύα αναδιϊταξησ των δομών προτύπων (επιλογό “Rearrange Areas”) 

εύναι παρόμοια με τη λειτουργύα αναδιϊταξησ των περιοχών παρουςύαςησ τησ 

δομόσ πύνακα (Εικόνα 5-42). Η υπηρεςύα εντοπύζει τισ δομϋσ προτύπων που 

ϋχουν ειςαχθεύ από το χρόςτη κϊτω από την περιοχό που επεξεργϊζεται και του 

προςφϋρει τη δυνατότητα να αλλϊξει τη ςειρϊ τουσ, μεταφϋροντϊσ τεσ πιο 

πϊνω ό πιο κϊτω ςτην ιεραρχύα των περιοχών (Εικόνα 5-44). 
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Εικόνα 5-44: Σελύδα αναδιοργϊνωςησ των δομών προτύπων που βρύςκονται κϊτω από την 
περιοχό “Body Area” 

 

Αντύθετα από την λειτουργύα αναδιϊταξησ των δομών προτύπων, οι ϊλλεσ δύο 

λειτουργύεσ ϋχουν να κϊνουν με τισ περιοχϋσ περιεχομϋνου. Η υπηρεςύα “Area 

Editor” εντοπύζει τισ περιοχϋσ περιεχομϋνου που ϋχουν ςαν πρόγονο την περιοχό 

που επεξεργϊζεται ο χρόςτησ, δύνοντϊσ του τη δυνατότητα εύτε να τισ διαςπϊςει 

εύτε να τισ ςυγχωνεύςει. Και ςτισ δύο περιπτώςεισ ςυντελεύται μια ομαδοπούηςη 

των περιοχών περιεχομϋνου. την περύπτωςη τησ διϊςπαςησ  (επιλογό “Split 

Areas”), ο ςχεδιαςτόσ ϋχει τη δυνατότητα να προχωρόςει εύτε ςε κϊθετη ό ςε 

οριζόντια διϊςπαςη (Εικόνα 5-45), ενώ ςτο επόμενο βόμα καλεύται να επιλϋξει 

ποιεσ περιοχϋσ θα ομαδοποιηθούν και με ποιο τρόπο, πϊνω ό κϊτω (Εικόνα 

5-46) ό δεξιϊ-αριςτερϊ (Εικόνα 5-47) αντύςτοιχα. Οι περιοχϋσ που θα επιλεγούν 

να ομαδοποιηθούν θα πρϋπει να εύναι διαδοχικϋσ ςτην ιεραρχύα. 

Εικόνα 5-45: Σελύδα επιλογόσ τύπου διϊςπαςησ περιοχών περιεχομϋνου 

 

Εικόνα 5-46: Σελύδα επιλογόσ ομαδοπούηςησ ςτην κϊθετη διϊςπαςη  
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Εικόνα 5-47: Σελύδα επιλογόσ ομαδοπούηςησ ςτην οριζόντια διϊςπαςη 

 

Σο αποτϋλεςμα τησ κϊθετησ διϊςπαςησ ςτην ιεραρχύα των περιοχών τησ 

μορφοπούηςησ απεικονύζεται ςτην Εικόνα 5-48. 

Εικόνα 5-48: Κεντρικό ςελύδα τησ υπηρεςύασ "Builder" για τη μορφοπούηςη του Η/Υ, ςτην οπούα 
ϋχει πραγματοποιηθεύ μια διϊςπαςη των περιοχών περιεχομϋνου τησ περιοχόσ “Body Area” 

 

Αντύςτοιχα, ςτην περύπτωςη τησ ςυγχώνευςησ (επιλογό “Merge Areas”), ο 

ςχεδιαςτόσ ϋχει τη δυνατότητα να ςυγχωνεύςει τισ περιοχϋσ περιεχομϋνου που 

επιλϋγει (Εικόνα 5-49). Και πϊλι, οι περιοχϋσ που θα ςυγχωνευθούν θα πρϋπει να 

εύναι διαδοχικϋσ ςτην ιεραρχύα. 

Εικόνα 5-49: Σελύδα επιλογόσ περιοχών προσ ςυγχώνευςη 
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Σο αποτϋλεςμα τησ ςυγχώνευςησ των περιοχών περιεχομϋνου, εμφανύζεται 

ςτην Εικόνα 5-50. 

Εικόνα 5-50: Κεντρικό ςελύδα τησ υπηρεςύασ "Builder" για τη μορφοπούηςη του Η/Υ, ςτην οπούα 
ϋχει πραγματοποιηθεύ μια ςυγχώνευςη των περιοχών περιεχομϋνου τησ περιοχόσ “Body Area” 

 

5.2.5 Μηχανιςμού εξαςφϊλιςησ προςβαςιμότητασ 
Καθ’ όλη τη διϊρκεια ςχεδιαςμού και καταςκευόσ του ςχεδιαςτικού προτύπου, 

ο ςχεδιαςτόσ, ακολουθώντασ αυςτηρϊ οριςμϋνεσ και καθοδηγούμενεσ 

διαδικαςύεσ, δημιουργεύ περιοχϋσ ςχεδύαςησ με τη χρόςη δομών προτύπων, και 

αναθϋτει τιμϋσ ςτα χαρακτηριςτικϊ τουσ καθώσ και ςτα χαρακτηριςτικϊ του 

περιεχομϋνου που εναποτύθεται ςε κϊποιεσ από αυτϋσ. ε κανϋνα μϋροσ τησ 

διαδικαςύασ ςχεδύαςησ και καταςκευόσ δεν καλεύται να ςυγγρϊψει κϊποιο 

κομμϊτι κώδικα μεταγλώςςασ ό κώδικα φύλλων διαμόρφωςησ. ’ αυτϊ τα δύο 

ςημεύα, λοιπόν, ςτον κώδικα μεταγλώςςασ και ςτον κώδικα φύλλων 

διαμόρφωςησ του ςχεδιαςτικού προτύπου επικεντρώνονται οι μηχανιςμού 

εξαςφϊλιςησ προςβαςιμότητασ τησ βιβλιοθόκησ ςχεδιαςτικών προτύπων. 

Δεδομϋνου ότι οι περιςςότεροι ςχεδιαςτϋσ δεν ϋχουν γνώςεισ πϊνω ςε θϋματα 

προςβαςιμότητασ, θα όταν επύφοβο και ριψοκύνδυνο από πλευρϊσ 

προςβαςιμότητασ κϊποιοσ ςχεδιαςτόσ να αποκτόςει απευθεύασ πρόςβαςη ςτον 

κώδικα μεταγλώςςασ του ςχεδιαςτικού προτύπου. Εκτόσ αυτού, κϊθε φορϊ που 

αλλϊζει το πρότυπο του κώδικα μεταγλώςςασ, ο ςχεδιαςτόσ θα ϋπρεπε να 

γρϊψει εύτε εξ’ αρχόσ  ό να διαμορφώςει τον κώδικα μεταγλώςςασ όλων των 

ςχεδιαςτικών προτύπων που ϋχει δημιουργόςει, προκειμϋνου να ςυνεχύςουν να 

εύναι ςυνεπό με τα νϋα πρότυπα του κώδικα μεταγλώςςασ. Σϋλοσ, κϊθε φορϊ 
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που δημοςιεύεται μια νϋα ϋκδοςη οδηγιών προςβαςιμότητασ, θα πρϋπει να 

επαναλαμβϊνει την ύδια διαδικαςύα. Κϊτι τϋτοιο, απαιτεύ πολύ χρόνο και 

αρκετϋσ εξειδικευμϋνεσ γνώςεισ. Για τουσ παραπϊνω λόγουσ και προκειμϋνου να 

εγγυηθεύ η προςβαςιμότητα ο ςχεδιαςτόσ δημιουργεύ περιοχϋσ ςχεδύαςησ με τη 

χρόςη οδηγών. Έπειτα η βιβλιοθόκη μετϊφραςησ των ςχεδιαςτικών προτύπων 

τησ πλατφόρμασ Web Harmonia, αναλαμβϊνει να μεταφρϊςει το ςχεδιαςτικό 

πρότυπο ςε κώδικα μεταγλώςςασ, ενςωματώνοντϊσ του παρϊλληλα και το 

περιεχόμενο που επιθυμεύ ο χρόςτησ. 

Οι ύδιοι περιοριςμού που ιςχύουν για την περύπτωςη του κώδικα μεταγλώςςασ, 

ιςχύουν και για αυτό του κώδικα των φύλλων διαμόρφωςησ. Και πϊλι, ο 

ςχεδιαςτόσ με τη χρόςη οδηγών, ορύζει τιμϋσ για τα χαρακτηριςτικϊ των 

περιοχών που δημιουργεύ. Ωςτόςο, τα πρϊγματα εδώ εύναι λύγο πιο περύπλοκα. 

Τπϊρχουν περιπτώςεισ όπου ο κώδικασ μεταγλώςςασ μπορεύ να εύναι καθόλα 

ςωςτόσ, ωςτόςο, υπϊρχει πιθανότητα το αποτϋλεςμα διαμόρφωςησ που 

προκύπτει από αυτόν να μη ςυμμορφώνεται απόλυτα με τισ οδηγύεσ 

προςβαςιμότητασ. Φαρακτηριςτικό παρϊδειγμα αποτελεύ η περύπτωςη τησ 

επιλογόσ ενόσ χρώματοσ για τη γραμματοςειρϊ του περιεχομϋνου κϊποιασ 

περιοχόσ, η οπούα προκαλεύ αδυναμύα ανϊγνωςησ εξαιτύασ τησ κακόσ αντύθεςόσ 

του με το χρώμα φόντου τησ περιοχόσ αυτόσ. Αυτόσ, βϋβαια, εύναι ϋνασ 

περιοριςμόσ που αφορϊ μόνο τισ περιοχϋσ περιεχομϋνου. 

Η βιβλιοθόκη ςχεδιαςτικών προτύπων τησ πλατφόρμασ Web Harmonia, 

υιοθετεύ οριςμϋνεσ τεχνικϋσ και μηχανιςμούσ προκειμϋνου να εξαςφαλύςει ότι ο 

ςχεδιαςτόσ δε θα μπορεύ εύτε να χρηςιμοποιόςει ςε κϊποιον από τουσ 

ιςτοχώρουσ που ϋχει καταςκευϊςει ό να διαμοιρϊςει ςτουσ υπόλοιπουσ χρόςτεσ 

τησ πλατφόρμασ ϋνα ςχεδιαςτικό πρότυπο το οπούο θα κϊνει τον ιςτοχώρο να 

μην ςυμμορφώνεται με τισ οδηγύεσ προςβαςιμότητασ. Αυτϋσ οι τεχνικϋσ 

ςτρϋφονται κυρύωσ γύρω από τη διατόρηςη τησ ομαλότητασ των χρωματικών 

επιλογών ανϊμεςα ςτα χρώματα τησ γραμματοςειρϊσ του περιεχομϋνου και του 

χρώματοσ του φόντου τησ περιοχόσ που το περιλαμβϊνει. Προκειμϋνου να 

επιτευχθεύ αυτό, υιοθετούνται κϊποιεσ αλγοριθμικϋσ διαδικαςύεσ ςύγκριςησ των 

δύο χρωμϊτων, οι οπούεσ ςτηρύζονται ςτισ μετρικϋσ, που προτεύνει το W3C και 

πιο ςυγκεκριμϋνα το “Color difference”, το “Brightness difference” και το 
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“Luminosity contrast” [28], [29]. Οι τρεύσ αυτϋσ μετρικϋσ ςτηρύζονται ςε 

κϊποιουσ υπολογιςμούσ που γύνονται ανϊμεςα ςτισ τιμϋσ R, G, B του κϊθε 

χρώματοσ και ςυγκρύνοντϊσ τισ με κϊποιεσ τιμϋσ κατώφλια που ορύζει το W3C, 

κρύνονται τα χρώματα κατϊλληλα ό όχι.  

ε εφαρμογό των τριών παραπϊνω μετρικών, ενςωματώθηκαν ςτην 

πλατφόρμα Web Harmonia, δύο πολύ βαςικϋσ υπηρεςύεσ, η “Proper color finder” 

και η “Color checker”. Η υπηρεςύα “Proper color finder” (Εικόνα 5-51) δϋχεται 

ςαν εύςοδο τον δεκαεξαδικό κώδικα ενόσ χρώματοσ και εντοπύζει, εφόςον 

υπϊρχει τϋτοιο, το χρώμα εκεύνο που υπερβαύνει τα κατώφλια και για τισ 3 

μετρικϋσ. την ουςύα βοηθϊει το ςχεδιαςτό, δεδομϋνου ενόσ χρώματοσ εύτε 

φόντου ό γραμματοςειρϊσ, να εντοπύςει ϋνα από τα ενδεχομϋνωσ αρκετϊ 

χρώματα που πληρούν τισ απαιτόςεισ προςβαςιμότητασ που ορύζει το W3C. 

Εικόνα 5-51: Σελύδα τησ υπηρεςύασ “Proper color finder” με τα αποτελϋςματα των μετρικών για το 
χρώμα #313131 

 

Η υπηρεςύα “Color checker” (Εικόνα 5-52) δϋχεται ςαν εύςοδο δύο 

δεκαεξαδικούσ κωδικούσ χρωμϊτων, ϋναν για το χρώμα του φόντου και ϋνα για 

το χρώμα τησ γραμματοςειρϊσ του περιεχομϋνου, και το αποτϋλεςμϊ τησ εύναι οι 

τιμϋσ των μετρικών και το κατϊ πόςον ξεπερνούν τα κατώφλια που ορύζει το 

W3C. 

τη φιλοςοφύα αυτών των δύο υπηρεςιών ςτηρύζονται και οι μηχανιςμού που 

χρηςιμοποιεύ η υπηρεςύα “Designer” για να προςτατεύςει το ςχεδιαςτό από 

λϊθοσ επιλογϋσ χρωμϊτων. 
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Εικόνα 5-52: Σελύδα τησ υπηρεςύασ “Color checker” με τα αποτελϋςματα των μετρικών για τo 
χρώμα #ababab ςε κεύμενο και για το χρώμα #222333 ςτο φόντο. 

 

Οι μηχανιςμού αυτού, ςχεδιϊςτηκαν για να βρύςκουν εφαρμογό ςε δύο ςενϊρια. 

Σο πρώτο ςενϊριο εύναι αυτό όπου ο ςχεδιαςτόσ ϋχει ορύςει ϋνα  χρώμα για το 

φόντο μιασ περιοχόσ και ϋπειτα προςπαθεύ να δώςει ςτο περιεχόμενό του 

κϊποιο ϊλλο χρώμα το οπούο δεν καλύπτει τισ απαιτηςεισ που θϋτουν τα 

κατώφλια των μετρικών. Απορρύπτει λοιπόν το αύτημϊ του και εφόςον υπϊρχει 

τϋτοιο, του προτεύνει ϋνα χρώμα που δεν δημιουργεύ πρόβλημα (Εικόνα 5-53). 

Σο δεύτερο ςενϊριο εύναι αυτό όπου ο ςχεδιαςτόσ ϋχει ορύςει το χρώμα τησ 

γραμματοςειρϊσ του, το οπούο ταιριϊζει και με το χρώμα του φόντου τησ 

περιοχόσ, αλλϊ αποφαςύζει ότι θϋλει να το αλλϊξει το χρώμα του φόντου τησ 

περιοχόσ. Αν το καινούριο χρώμα που θα επιλϋξει για το φόντο, δεν ταιριϊζει με 

το χρώμα τησ γραμματοςειρϊσ του περιεχομϋνου, τότε το περιεχόμενο θα 

επιςτρϋψει αυτόματα ςτισ προεπιλεγμϋνεσ τιμϋσ του. 

5.2.6 Χρόςη προτύπων ςε ςυνδυαςμό με το περιεχόμενο 
Όταν ο ςχεδιαςτόσ ολοκληρώςει τη καταςκευό του ςχεδιαςτικού του 

προτύπου, το επόμενο βόμα εύναι να το χρηςιμοποιόςει προκειμϋνου να 

διαμορφώςει κϊποιον από τουσ ιςτοχώρουσ που ϋχει όδη καταςκευϊςει. Για να 

εύναι ςε θϋςη το πρότυπο να χρηςιμοποιηθεύ για τϋτοιο ςκοπό, θα πρϋπει να 

εύναι ϋγκυρο. Έγκυρο θεωρεύται ϋνα πρότυπο το οπούο ςτην κεντρικό ςελύδα τησ 

υπηρεςύασ “Builder” (Εικόνα 5-30), για όλεσ τισ μορφοποιόςεισ που ανόκουν ςε 

αυτό, ϋχει όλεσ τισ περιοχϋσ του επιςημαςμϋνεσ ωσ “valid” ςτο πεδύο “Area 

validity”. 
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Εικόνα 5-53: Σελύδα επεξεργαςύασ χαρακτηριςτικών περιοχόσ όπου το επιλεγμϋνο χρώμα για τουσ 
υπερςυνδϋςμουσ τησ περιοχόσ δεν ταιριϊζει με το χρώμα του φόντου τησ περιοχόσ. Ενημϋρωςη 

και πρόταςη για το χρώμα που δε θα προκαλεύ πρόβλημα 

 

Η χρόςη προτύπων ςε ςυνδυαςμό με το περιεχόμενο, ςτην πλατφόρμα Web 

Harmonia, γύνεται με τη χρόςη τησ υπηρεςύασ “Publisher”. Η υπηρεςύα αυτό 

ςτην αρχικό υλοπούηςη τησ πλατφόρμασ Web Harmonia αναλαμβϊνει να 

ςυνθϋςει τα τμόματα από τα οπούα αποτελεύται ο ιςτοχώροσ (μενού πλοόγηςησ, 

ςελύδεσ περιεχομϋνου, ςτοιχεύα περιεχομϋνου, κ.τ.λ.) και αφού ενςωματώςει 

τουσ μηχανιςμούσ εξατομύκευςησ ςύμφωνα με τισ προτιμόςεισ του χρόςτη, να 

δημιουργόςει τα αρχεύα που θα περιϋχουν τον κώδικα μεταγλώςςασ του τελικού 

ιςτοχώρου. Μετϊ την ενςωμϊτωςη τησ υπηρεςύα “Designer”, η υπηρεςύα 

“Publisher” επεκτϊθηκε προκειμϋνου να υποςτηρύζει και την ενςωμϊτωςη 

κϊποιου ςχεδιαςτικού προτύπου ςτον ιςτοχώρο που πρόκειται να δημοςιεύςει 

ο χρόςτησ. Όταν ο χρόςτησ, ςτην κεντρικό ςελύδα τησ υπηρεςύασ “Publisher” 

(Εικόνα 5-54) πατόςει την επιλογό “Create publication” ενεργοποιεύ τη 

διαδικαςύα δημοςύευςησ ενόσ ιςτοχώρου. 

το πρώτο βόμα καλεύται να επιλϋξει κϊποιον από τουσ ιςτοχώρουσ του, η 

ςύνθεςη του οπούου ϋχει ολοκληρωθεύ, καθώσ και διϊφορα ϊλλα 

χαρακτηριςτικϊ που αφορούν τη δημοςύευςη του (εςωτερικό όνομα αναφορϊσ 

ςτην πλατφόρμα Web Harmonia, διαθεςιμότητα του ιςτοχώρου, κ.τ.λ.) μεταξύ 

των οπούων και το ςχεδιαςτικό πρότυπο ςύμφωνα με το οπούο αυτόσ θα 

διαμορφωθεύ (Εικόνα 5-55). 
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Εικόνα 5-54: Κεντρικό ςελύδα τησ υπηρεςύασ "Publisher" 

 

το επόμενο βόμα, ο παρουςιϊζεται ςτο χρόςτη μια αναςκόπηςη των επιλογών 

που ϋκανε ςτο πρώτο βόμα πριν προχωρόςει ςτη δημοςύευςη (Εικόνα 5-56). 

Πατώντασ το κουμπύ “Publish” ολοκληρώνεται η δημοςύευςη του ιςτοχώρου με 

την ενςωμϊτωςη του ςχεδιαςτικού προτύπου που επιλϋχθηκε. Μια ϊποψη του 

αποτελϋςματοσ τησ διαδικαςύασ που περιγρϊφηκε παραπϊνω, φαύνεται ςτην 

Εικόνα 5-57, ςτην Εικόνα 5-58, ςτην Εικόνα 5-59 και ςτην Εικόνα 5-60 όπου 

πλϋον το αποτϋλεςμα εύναι ϋνασ ολοκληρωμϋνοσ ιςτοχώροσ. 

Εικόνα 5-55: Πρώτο βόμα τησ δημιουργύασ δημοςύευςησ ιςτοχώρου. Επιλογϋσ χαρακτηριςτικών 
δημοςύευςησ 
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Τπηρεςύα καταςκευόσ  ςχεδιαςτικών προτύπων ςτην πλατφόρμα Web 

Harmonia 

Εικόνα 5-56: Δεύτερο βόμα τησ δημιουργύασ δημοςύευςησ ιςτοχώρου. Προβολό επιλογών 
δημοςύευςησ 

 

Εικόνα 5-57: Αποτϋλεςμα ενςωμϊτωςησ ςχεδιαςτικού προτύπου ςε ϋναν ιςτοχώρο 
καταςκευαςμϋνο από την πλατφόρμα Web Harmonia (Αρχικό Σελύδα) 
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Τπηρεςύα καταςκευόσ  ςχεδιαςτικών προτύπων ςτην πλατφόρμα Web 

Harmonia 

Εικόνα 5-58: Αποτϋλεςμα ενςωμϊτωςησ ςχεδιαςτικού προτύπου ςε ϋναν ιςτοχώρο 
καταςκευαςμϋνο από την πλατφόρμα Web Harmonia (Μϋγασ Αλϋξανδροσ) 
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Τπηρεςύα καταςκευόσ  ςχεδιαςτικών προτύπων ςτην πλατφόρμα Web 

Harmonia 

Εικόνα 5-59: Αποτϋλεςμα ενςωμϊτωςησ ςχεδιαςτικού προτύπου ςε ϋναν ιςτοχώρο 
καταςκευαςμϋνο από την πλατφόρμα Web Harmonia (Θεόδωροσ Κολοκοτρώνησ) 
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Τπηρεςύα καταςκευόσ  ςχεδιαςτικών προτύπων ςτην πλατφόρμα Web 

Harmonia 

Εικόνα 5-60: Αποτϋλεςμα ενςωμϊτωςησ ςχεδιαςτικού προτύπου ςε ϋναν ιςτοχώρο 
καταςκευαςμϋνο από την πλατφόρμα Web Harmonia (Γεώργιοσ Παπανικολϊου) 
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Αξιολόγηςη 

6 Αξιολόγηςη 

6.1 Ειςαγωγό 
Η φϊςη αξιολόγηςησ πραγματοποιόθηκε με ςτόχο να διαπιςτωθεύ η ποιότητα 

του τελικού αποτελϋςματοσ, αναφορικϊ με τισ προώποθϋςεισ για την 

ηλεκτρονικό προςβαςιμότητα. Για το λόγο αυτό, η τεκμηρύωςη τησ ποιότητασ 

του τελικού αποτελϋςματοσ (ςχεδιαςτικϊ πρότυπα), ςτηρύχθηκε ςτουσ 

παρακϊτω ελϋγχουσ: 

1. υμμόρφωςη με τισ οδηγύεσ WCAG 1.0. 

2. Φρόςησ ϋγκυρησ μεταγλώςςασ (π.χ. ΗΣΜL, XHTML)  

3. Προςαρμοςτικότητα τησ διεπαφόσ ςτισ διαφορετικϋσ ρυθμύςεισ μεγϋθουσ 

γραμματοςειρϊσ 

4. Φρόςη ορθών χρωματικών ςυνδυαςμών μεταξύ προςκηνύου και φόντου  

Όςον αφορϊ τη ςυμμόρφωςη τησ ύδιασ τησ υπηρεςύασ αναφορικϊ με τισ οδηγύεσ 

ATAG 1.0, αναφϋρονται οι ςυγκεκριμϋνοι ϋλεγχοι εγκυρότητασ που αφορούν τη 

διαδικαςύα καταςκευόσ ενόσ ςχεδιαςτικού προτύπου ώςτε αυτό να οδηγεύ ςτην 

τελικό καταςκευό ςυμμορφούμενη με τισ οδηγύεσ WCAG 1.0. 

6.2 Προδιαγραφϋσ καταςκευόσ ςχεδιαςτικού προτύπου 
Για τισ ανϊγκεσ τησ αξιολόγηςησ ζητόθηκε από χρόςτη τησ υπηρεςύασ με 

προηγούμενη εμπειρύα ςτο ςχεδιαςμό προτύπων, με τη χρόςη εφαρμογών 

καταςκευόσ γραφικών, να δημιουργόςει ϋνα ςχεδιαςτικό πρότυπο με ϋμφαςη 

ςτη μορφοπούηςη για Η/Τ. Οι ςυγκεκριμϋνεσ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ 

χαρακτηρύζονται απολύτωσ ρεαλιςτικϋσ όςον αφορϊ τον τρόπο καταςκευόσ 

προτύπων για ιςτοχώρουσ, επομϋνωσ με βϊςη την προηγούμενό του εμπειρύα ο 

χρόςτησ εύναι ςε θϋςη να αξιολογεύ ςε κϊθε βόμα το τελικό αποτϋλεςμα και να 

προβαύνει ςε διορθωτικϋσ κινόςεισ εφόςον αυτό χρειαςτεύ. Επιπλϋον, οι τεχνικϋσ 

απαιτόςεισ για την ςυγκεκριμϋνη ςχεδύαςη όςον αφορϊ τη χρόςη κώδικα 

μεταγλώςςασ δεν εύναι ςυνόθωσ γνωςτϋσ εκ των προτϋρων (για παρϊδειγμα, 

πόςεσ περιοχϋσ <div> θα χρειαςτούν τελικϊ), επομϋνωσ κατϊ τη διϊρκεια τησ 

ςχεδύαςησ ο χρόςτησ θα εύναι ςε θϋςη να γνωρύζει ανϊ πϊςα ςτιγμό τον ακριβό 

αριθμό περιοχών και τισ ςυγκριμϋνεσ ιδιότητεσ τουσ που χρηςιμοποιούνται. 
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υγκεκριμϋνα, η καταςκευό που θα προκύψει, κϊνει χρόςη τεςςϊρων 

ςυγκεκριμϋνων ςελύδων περιεχομϋνου που περιλαμβϊνονται ςε ϋναν ιςτοχώρο 

με την ονομαςύα «Μεγϊλοι Έλληνεσ». Οι απαιτόςεισ τησ ςυγκεκριμϋνησ 

ςχεδύαςησ, εύναι εξαιρετικϊ απλϋσ και ςυνοψύζονται ςτισ: 

1. Σο πρότυπο να καταλαμβϊνει το 100% τησ ενεργόσ διϊςταςησ τησ 

οθόνησ και η διϊςταςη των ενεργών του μερών να προςαρμόζεται ςτο 

χρηςιμοποιούμενο μϋγεθοσ γραμματοςειρϊσ που επιλϋγει ο τελικόσ 

χρόςτη. 

2. Σο χρώμα του πλαιςύου τησ κύριασ περιοχόσ να ϋχει δεκαεξαδικό κώδικα 

#2a738e 

3. Σο πλαύςιο ςτο οπούο περιλαμβϊνεται το μενού επιλογών να βρύςκεται 

ςτο αριςτερό μϋροσ τησ ςχεδύαςησ καταλαμβϊνοντασ το 35% τησ ενεργόσ 

διϊςταςησ τησ οθόνησ. Για το πλαύςιο αυτό: 

a. Σο χρώμα του φόντου να εύναι ςυμβατό με το πρότυπο. 

b. Σο πλαύςιο να ϋχει ςχόμα κουτιού με κυρτϋσ γωνύεσ που δύνονται 

από ςυγκεκριμϋνα αρχεύα εικόνων. 

c. Να δοθούν τιμϋσ ςτισ ιδιότητεσ εςοχό (padding) και περιθωρύου 

(margin) του φύλλου διαμόρφωςησ (CSS) (π.χ. 10px). 

d. Να δοθούν κατϊλληλεσ τιμϋσ ςτισ ιδιότητεσ των υπερςυνδϋςμων. 

4. Σο πλαύςιο ςτο οπούο περιλαμβϊνεται το κυρύωσ περιεχόμενο να 

βρύςκεται ςτο δεξιό μϋροσ τησ ςχεδύαςησ καταλαμβϊνοντασ το 64% τησ 

ενεργόσ διϊςταςησ τησ οθόνησ. Για το πλαύςιο αυτό: 

a. Σο χρώμα του φόντου να εύναι ςυμβατό με το πρότυπο. 

b. Σο πλαύςιο να ϋχει ςχόμα κουτιού με κυρτϋσ γωνύεσ που δύνονται 

από ςυγκεκριμϋνα αρχεύα εικόνων. 

c. Να δοθούν τιμϋσ ςτισ ιδιότητεσ εςοχό (padding) και περιθωρύου 

(margin) του φύλλου διαμόρφωςησ (CSS) (π.χ. 10px) 

d. Να δοθούν τιμϋσ ςτισ ιδιότητεσ των υπερςυνδϋςμων. 

Η Εικόνα 6-1 παρουςιϊζει ςχηματικϊ το επιδιωκόμενο αποτϋλεςμα. 
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Εικόνα 6-1: Σχηματικό αναπαρϊςταςη του επιδιωκόμενου αποτελϋςματοσ 

 

6.3 Αποτελϋςματα αξιολόγηςησ 
Προκειμϋνου να αξιολογηθεύ το τελικό αποτϋλεςμα (ιςτοχώροσ), το οπούο 

ενςωματώνει το προκαταςκευαςμϋνο περιεχόμενο των επιμϋρουσ ιςτοςελύδων, 

χρηςιμοποιόθηκαν: 

 Tο εργαλεύο Watchfire Bobby™, το οπούο ελϋγχει τη ςυμμόρφωςη ςε 

ςχϋςη με τισ οδηγύεσ WCAG 1.0. 

 Η υπηρεςύα Cynthiasays.com, η οπούα ελϋγχει τη ςυμμόρφωςη ςε ςχϋςη 

με τισ οδηγύεσ WCAG 1.0. 

 H υπηρεςύα W3C Markup Validation Service (http://validator.w3.org/), με 

την οπούα γύνεται ϋλεγχοσ εγκυρότητασ τησ χρόςησ του κώδικα 

μεταγλώςςασ. 

 H υπηρεςύα W3C CSS Validation Service (http://jigsaw.w3.org/css-validator/), 

με την οπούα γύνεται ϋλεγχοσ εγκυρότητασ τησ χρόςησ των φύλλων 

διαμόρφωςησ. 

Κατϊ τη διαδικαςύα αξιολόγηςησ ϋγιναν οι εξόσ ενϋργειεσ: 

http://validator.w3.org/
http://jigsaw.w3.org/css-validator/
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 Πραγματοποιόθηκαν ϋλεγχοι ςτισ τϋςςερισ ιςτοςελύδεσ του 

ςυγκεκριμϋνου ιςόχωρου. 

 Για τα ςχετικϊ ςημεύα ελϋγχου των οδηγιών WCAG χρηςιμοποιόθηκαν τα 

αυτόματα εργαλεύα αξιολόγηςησ προςβαςιμότητασ CynthiaSays, το 

Bobby και το TAW Online, τα οπούα υπϋδειξαν πωσ η εκϊςτοτε 

ιςτοςελύδα ςυμμορφώνεται με τισ οδηγύεσ προςβαςιμότητασ.  

 Για τισ οδηγύεσ που δεν μπορούν να διερευνηθούν αυτόματα ϋγινε μη-

αυτόματη αξιολόγηςη, και ςυγκεκριμϋνα: 

o Εξετϊςτηκαν οι ςελύδεσ χρηςιμοποιώντασ τα ςχετικϊ ημεύα 

Ελϋγχου από τη Λύςτα Ελϋγχου των ημεύων Ελϋγχου για τισ 

Οδηγύεσ Προςβαςιμότητασ Περιεχομϋνου του Παγκόςμιου Ιςτού 

1.0 (Checklist of Checkpoints for Web Content Accessibility 

Guidelines 1.0).  

o Έγινε εξϋταςη με διϊφορουσ φυλλομϋτρηςεσ με γραφικό διεπαφόσ 

του χρόςτη (graphical user interface - GUI) και μϋςω 

πειραματιςμών με διαφορετικϋσ ρυθμύςεισ του λογιςμικού, όπωσ 

για παρϊδειγμα απενεργοπούηςη των εικόνων προκειμϋνου να 

ελεγχθεύ η διαθεςιμότητα κατϊλληλου εναλλακτικού κειμϋνου 

(alternative text). 

 Έγινε ϋλεγχοσ με απενεργοποιημϋνα τα ςτοιχεύα μορφοπούηςησ φύλλων 

διαμόρφωςησ. 

 Έγινε ϋλεγχοσ με το μϋγιςτο μϋγεθοσ γραμματοςειρϊσ που υποςτηρύζουν 

οι φυλλομϋτρηςεσ Internet Explorer και Mozilla Firefox. 

την Εικόνα 6-2 παρουςιϊζεται το τελικό αποτϋλεςμα του ςχεδιαςτικού 

προτύπου εφαρμοζόμενο ςτην ςελύδα περιεχομϋνου «Μϋγασ Αλϋξανδροσ». 

Η Εικόνα 6-3 παρουςιϊζει ςε πινακωτό μορφό το πλόθοσ των διαφορετικών 

περιοχών που χρηςιμοποιούνται προκειμϋνου να καταςκευαςτεύ το παραπϊνω 

πρότυπο. ε οριςμϋνεσ περιοχϋσ ϋχουν δοθεύ τιμϋσ ςε ςυγκεκριμϋνεσ ιδιότητεσ 

ςύμφωνα με τισ ζητούμενεσ προδιαγραφϋσ. Για παρϊδειγμα, η Εικόνα 6-4 

παρουςιϊζει τισ ιδιότητεσ τησ δομόσ προτύπου πύνακα (matrix), με τη χρόςη τησ 

οπούασ καταςκευϊζεται το πλαύςιο παρουςύαςησ του περιεχομϋνου. 
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Εικόνα 6-2: Τελικό αποτϋλεςμα του ςχεδιαςτικού προτύπου εφαρμοςμϋνο ςτη ςελύδα «Μϋγασ 
Αλϋξανδροσ» 

 

Εικόνα 6-3: Οι διαφορετικϋσ περιοχϋσ που απαρτύζουν τη μορφοπούηςη του ςχεδιαςτικού 
προτύπου τησ αξιολόγηςησ για τον Η/Υ 
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Εικόνα 6-4: Ιδιότητεσ περιοχόσ πύνακα (matrix) 

 

υγκεκριμϋνα, με βϊςη τα αποτελϋςματα αυτϊ: 

 Για τα ςχετικϊ ςημεύα ελϋγχου των οδηγιών WCAG, επιτυγχϊνεται 

ςυμμόρφωςη με το επύπεδο ΑΑΑ των οδηγιών WCAG 1.0. Η Εικόνα 6-5 

παρουςιϊςει το ςυγκεκριμϋνο αποτϋλεςμα αναφορικϊ με την ςελύδα 

«Μϋγασ Αλϋξανδροσ». 

Εικόνα 6-5: Αποτϋλεςμα αξιολόγηςησ προςβαςιμότητασ Watchfire  για τη ςελύδα περιεχομϋνου 
«Μϋγασ Αλϋξανδροσ» 

 

To ύδιο αποτϋλεςμα δεύχνει και η ανϊλυςη με τη χρόςη τησ υπηρεςύασ 

TAW Online (Εικόνα 6-6): 
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Εικόνα 6-6: Αποτϋλεςμα αξιολόγηςησ προςβαςιμότητασ T.A.W. Online  για τη ςελύδα περιεχομϋνου 
«Μϋγασ Αλϋξανδροσ» 

 

 Για τισ οδηγύεσ που δεν μπορούν να διερευνηθούν αυτόματα ϋγινε μη-

αυτόματη αξιολόγηςη, κατϊ την οπούα επιβεβαιώθηκε η ορθότητα 

χρόςησ για όλα τα ςημεύα ελϋγχου. 

 Ο ϋλεγχοσ με το μϋγιςτο μϋγεθοσ γραμματοςειρϊσ που υποςτηρύζουν οι 

φυλλομϋτρηςεσ Internet Explorer και Mozilla Firefox ϋδειξε ότι οι 

περιοχϋσ ςχεδύαςησ εξακολουθούν να ϋχουν την αρχικό τουσ 

μορφοπούηςη ανεξαρτότωσ του χρηςιμοποιημϋνου μεγϋθουσ 

γραμματοςειρϊσ και ανϊλυςησ οθόνησ (Εικόνα 6-7). 

Εικόνα 6-7: Διατόρηςη αρχικόσ μορφοπούηςησ των περιοχών ςχεδύαςησ ανεξϊρτητα από το 
χρηςιμοποιούμενο μϋγεθοσ γραμματοςειρών για τη ςελύδα περιεχομϋνου «Μϋγασ Αλϋξανδροσ»  

 

 Ο ϋλεγχοσ για την εγκυρότητα ςτη χρόςη του κώδικα μεταγλώςςασ που 

παρϊγεται δεν ανϋδειξε κανϋνα ςφϊλμα. 
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Εικόνα 6-8: Αποτϋλεςμα ελϋγχου του κώδικα μεταγλώςςασ που χρηςιμοποιεύται για τη ςελύδα 
περιεχομϋνου «Μϋγασ Αλϋξανδροσ» από το εργαλεύο W3C Markup Validation Service 

 

 Ο ϋλεγχοσ για την εγκυρότητα ςτη χρόςη των ςτοιχεύων μορφοπούηςησ 

των φύλλων διαμόρφωςησ που παρϊγεται δεν ανϋδειξε κανϋνα ςφϊλμα. 

Εικόνα 6-9: Αποτϋλεςμα ελϋγχου του κώδικα των φύλλων διαμόρφωςησ που χρηςιμοποιεύται για 
τη ςελύδα περιεχομϋνου «Μϋγασ Αλϋξανδροσ» από το εργαλεύο W3C Markup Validation Service 

 

Αναφορικϊ με την ςυμμόρφωςη τησ ύδιασ τησ υπηρεςύασ με τισ οδηγύεσ ΑTAG 

1.0, ςημειώνεται ότι: 

 Για την καταςκευό περιοχών και τη χρόςη ιδιοτότων μορφοπούηςησ 

χρηςιμοποιεύται κώδικασ μεταγλώςςασ και φύλλα διαμόρφωςησ 

αντύςτοιχα και με ϋγκυρο τρόπο, χωρύσ προηγούμενη εμπειρύα του 

χρόςτη τησ υπηρεςύασ.  
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 Για κϊθε περιοχό εφαρμόζεται ο αλγόριθμοσ Color Contrast Checker1, με 

τη χρόςη του οπούου αποφεύγεται η λανθαςμϋνη χρόςη χρωματικών 

ςυνδυαςμών προςκηνύου (γραμματοςειρών περιεχομϋνου) και φόντου. 

 Η καταςκευό των περιοχών και των ιδιοτότων αυτών προςαρμόζεται 

ςτην ϋκδοςη του κώδικα μεταγλώςςασ που υποςτηρύζεται από το 

φυλλομετρητό του τελικού χρόςτη. 

Ειδικότερα, ο παρακϊτω πύνακασ παραθϋτει το πλόθοσ των εφαρμόςιμων 

ςημεύων των οδηγιών ATAG 1.0 (YES): 

Σημεύο ελϋγχου Επεξόγηςη Συμμόρφωςη 

Σημεύο Ελϋγχου 1.1 
Εξαςφϊλιςη ότι ο ςχεδιαςτόσ μπορεύ να παρϊγει προςβϊςιμο 
περιεχόμενο ςε όλεσ τισ εκδόςεισ κώδικα μεταγλώςςασ που 
υποςτηρύζονται από το εργαλεύο 

NAI 

Σημεύο Ελϋγχου 1.2 
Εξαςφϊλιςη ότι η υπηρεςύα διατηρεύ όλα τα χαρακτηριςτικϊ 
προςβαςιμότητασ κατϊ τη διϊρκεια τησ καταςκευαςτικόσ 
διαδικαςύασ 

NAI 

Σημεύο Ελϋγχου 2.2 Εξαςφϊλιςη ότι η υπηρεςύα παρϊγει αυτόματα ϋγκυρο κώδικα 
μεταγλώςςασ 

NAI 

Σημεύο Ελϋγχου 3.4 

Αποτροπό αυτόματησ δημιουργύασ εναλλακτικών ιςοδύναμων. 
Αποφυγό επαναχρηςιμοπούηςησ εναλλακτικών που 
δημιουργόθηκαν προηγούμενα ςτη διαδικαςύα χωρύσ αποδοχό 
από το χρόςτη, εκτόσ και αν αυτό η επιλογό μπορεύ να γύνει με 
ςιγουριϊ 

Δ/Ε 

Σημεύο Ελϋγχου 6.1 Σεκμηρύωςη όλων των χαρακτηριςτικών που προϊγουν τη 
δημιουργύα προςβϊςιμου περιεχομϋνου 

Δ/Ε 

Σημεύο Ελϋγχου 7.2 
Παροχό τησ δυνατότητασ ςτον καταςκευαςτό εναλλαγόσ τησ 
παρουςύαςησ του περιεχομϋνου με επεξεργαςύα των προτύπων  
χωρύσ την παρϋμβαςη ςτον κώδικα μεταγλώςςασ 

NAI 

Σημεύο Ελϋγχου 7.3 Παροχό τησ δυνατότητασ επεξεργαςύασ των χαρακτηριςτικών 
κϊθε ςτοιχεύου και αντικειμϋνου με προςβϊςιμο τρόπο 

NAI 

Σημεύο Ελϋγχου 7.4 Εξαςφϊλιςη ότι η επεξεργαςύα των προτύπων γύνεται μϋςω 
τησ διϊρθρωςησ του εγγρϊφου με προςβϊςιμο τρόπο 

NAI 

Σημεύο Ελϋγχου 1.3 Εξαςφϊλιςη ότι η υπηρεςύα παρϊγει κώδικα μεταγλώςςασ που 
ςυμμορφώνεται με τισ οδηγύεσ προςβαςιμότητασ WCAG 1.0 

NAI 

(εκτόσ του 14.1) 

Σημεύο Ελϋγχου 1.4 
Εξαςφϊλιςη ότι το πρότυπο εμφϊνιςησ που παρϋχεται για την 
υπηρεςύα ςυμμορφώνεται με τισ οδηγύεσ προςβαςιμότητασ 
WCAG 1.0 

NAI 

Σημεύο Ελϋγχου 3.1 Ειδοπούηςη του ςχεδιαςτό προκειμϋνου να παρϋχει ιςοδύναμη 
εναλλακτικό πληροφορύα 

Δ/Ε 

Σημεύο Ελϋγχου 3.2 
Τποβοόθηςη του καταςκευαςτό προκειμϋνου να δημιουργόςει 
δομημϋνο περιεχόμενο και ξεχωριςτό από τισ πληροφορύεσ 
διαμόρφωςόσ του 

NAI 

                                                        
 

1 Andreas Gohr: http://www.splitbrain.org/_static/color/index.php 
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Σημεύο Ελϋγχου 3.3 Εξαςφϊλιςη ότι οποιοδόποτε περιεχόμενο προώπϊρχει, 
ςυμμορφώνεται με τισ οδηγύεσ WCAG 1.0 

NAI 

Σημεύο Ελϋγχου 4.1 Αναζότηςησ και ενημϋρωςη του καταςκευαςτό για 
προβλόματα προςβαςιμότητασ 

NAI 

Σημεύο Ελϋγχου 4.2 Τποβοόθηςη του καταςκευαςτό ςτη διόρθωςη τυχόν 
προβλημϊτων 

NAI 

Σημεύο Ελϋγχου 7.1 Φρόςη όλων των εφαρμοζόμενων defacto προτύπων 
προςβαςιμότητασ που προςφϋρει το λειτουργικό ςύςτημα 

Δ/Ε 

Σημεύο Ελϋγχου 2.1 Φρόςη τησ τελευταύασ ϋκδοςησ των οδηγιών του W3C όταν 
εύναι διαθϋςιμεσ και κατϊλληλεσ για χρόςησ 

NAI 

Σημεύο Ελϋγχου 4.3 Να επιτρϋπεται ςτο ςυγγραφϋα να διατηρεύ κώδικα 
μεταγλώςςασ που δεν αναγνωρύζεται από το εργαλεύο 

Δ/Ε 

Σημεύο Ελϋγχου 5.1 

Εξαςφϊλιςη ότι η λειτουργικότητα που ςχετύζεται με 
πρακτικϋσ προςβϊςιμησ καταςκευόσ περιεχομϋνου εύναι 
πλόρωσ ενςωματωμϋνεσ ςτην εμφϊνιςη και τη λειτουργύα τησ 
υπηρεςύασ 

NAI 

Σημεύο Ελϋγχου 5.2 

Εξαςφϊλιςη ότι οι προςβϊςιμεσ πρακτικϋσ καταςκευόσ 
περιεχομϋνου, οι οπούεσ υποςτηρύζουν τα ςημεύα ελϋγχου του 
WCAG 1.0 Priority 1, φαύνονται ξεκϊθαρα και μπορούν εύκολα 
να χρηςιμοποιηθούν από τον καταςκευαςτό 

Δ/Ε 

Σημεύο Ελϋγχου 6.2 
Εξαςφϊλιςη ότι η δημιουργύα προςβϊςιμου περιεχομϋνου 
αποτελεύ αναπόςπαςτο κομμϊτι τησ τεκμηρύωςησ και 
περιλαμβϊνει και παραδεύγματα 

Δ/Ε 

Σημεύο Ελϋγχου 7.5 Να επιτρϋπεται η διαμόρφωςη τησ δομόσ του εγγρϊφου με 
προςβϊςιμο τρόπο 

NAI 

Σημεύο Ελϋγχου 7.6 Να επιτρϋπεται ςτο ςχεδιαςτό η αναζότηςη μϋςα ςτα πρότυπα NAI 

Σημεύο Ελϋγχου 2.3 

Εξαςφϊλιςη για την ϊμεςη ενημϋρωςη του καταςκευαςτό ςε 
περύπτωςη που ο κώδικασ μεταγλώςςασ που παρϊγεται από 
την υπηρεςύα δε ςυμμορφώνεται με τισ προδιαγραφϋσ του 
W3C 

Δ/Ε 

Σημεύο Ελϋγχου 3.5 
Παροχό λειτουργικότητασ διαχεύριςησ, επεξεργαςύασ και 
επαναχρηςιμοπούηςησ εναλλακτικών ιςοδύναμων για το 
πολυμεςικό περιεχόμενο 

Δ/Ε 

Σημεύο Ελϋγχου 4.4 Παροχό ςύνοψησ τησ κατϊςταςησ προςβαςιμότητασ του 
ςυνολικού αποτελϋςματοσ ςτο ςχεδιαςτό 

Δ/Ε 

Σημεύο Ελϋγχου 4.5 

Να επιτρϋπεται ςτο ςχεδιαςτό να μετατρϋψει τον κώδικα 
μεταγλώςςασ τησ παρουςύαςησ που χρηςιμοποιεύται με 
λανθαςμϋνο τρόπο για να μεταφϋρει τη δομό ςε δομικό κώδικα 
μεταγλώςςασ και να μετατρϋψει το κώδικα μεταγλώςςασ που 
χρηςιμοποιεύται για τη μορφοπούηςη ςε κώδικα φύλλων 
διαμόρφωςησ 

NAI 

Σημεύο Ελϋγχου 6.3 Σεκμηρύωςη όλων των ιδιοτότων του εργαλεύου που προϊγουν 
τη δημιουργύα προςβϊςιμο περιεχομϋνου ςε ξεχωριςτό μϋροσ  

Δ/Ε 

  



 

 

144 
Καταςκευό βιβλιοθόκησ ςχεδιαςτικών προτύπων για την υποςτόριξη 
δημιουργύασ προςβϊςιμου διαδικτυακού περιεχομϋνου 

υμπερϊςματα και μελλοντικό εργαςύα 

7 Συμπερϊςματα και μελλοντικό εργαςύα 

7.1 Συμπερϊςματα 
Η εργαςύα αυτό προόγαγε την επιτακτικό ανϊγκη ύπαρξησ μιασ διαδικτυακόσ 

υπηρεςύασ καταςκευόσ μορφοποιόςεων περιεχομϋνου για τον παγκόςμιο ιςτό, η 

οπούα αφενόσ θα εύναι καθολικϊ προςβϊςιμη, και αφετϋρου θα παρϋχει τη 

δυνατότητα ςτο ςχεδιαςτό να ςχεδιϊςει και να καταςκευϊςει μορφοποιόςεισ 

διαδικτυακού περιεχομϋνου χωρύσ να ϋχει προηγούμενεσ γνώςεισ ςχετικϊ με τισ 

τεχνικϋσ μορφοπούηςησ καθώσ και με την προςβαςιμότητα του περιεχομϋνου. 

Επομϋνωσ, προτεύνει την υπηρεςύα “Designer”, η οπούα υποςτηρύζει την 

ςχεδύαςη και καταςκευό ςχεδιαςτικών προτύπων και μορφοποιόςεων 

περιεχομϋνου για τον παγκόςμιο ιςτό, και η οπούα εντϊςςεται ςτα πλαύςια τησ 

προςβϊςιμησ πλατφόρμασ ανϊπτυξησ ολοκληρωμϋνων προςβϊςιμων 

ιςτοχώρων Web Harmonia. Η υπηρεςύα “Designer”, ςε ςχϋςη με ϊλλεσ υπηρεςύεσ 

αυτού του τύπου, ϋχει μεγϊλο πλεονϋκτημα εξαιτύασ του ότι τα παραγόμενα από 

αυτό ςχεδιαςτικϊ πρότυπα: 

 υμμορφώνονται πλόρωσ με τισ οδηγύεσ προςβαςιμότητασ WCAG 1.0. 

 Προςφϋρουν τη δυνατότητα διαμόρφωςησ διαδικτυακού περιεχομϋνου 

για πληθώρα ςυςκευών με δυνατότητα προςθόκησ νϋων. 

 Προςφϋρουν τη δυνατότητασ προςαρμογόσ τησ εμφϊνιςησ τησ 

μορφοπούηςησ, αλλϊ και του περιεχομϋνου που διαμορφώνει ςτισ 

επιλογϋσ εξατομύκευςησ που προκύπτουν από τισ προτιμόςεισ των 

χρηςτών. 

Η διαδικαςύα καταςκευόσ ςχεδιαςτικών προτύπων, αυτό καθεαυτό, 

απλοποιεύται ςημαντικϊ: 

 Προςφϋρεται η δυνατότητα εξολοκλόρου χειριςμού τησ υπηρεςύασ με τη 

χρόςη μιασ προςβϊςιμησ διαδικτυακόσ διεπαφόσ και με τη χρόςη 

καθοδηγούμενων διαδικαςιών. 

 Δεν προώποθϋτει την προηγούμενη γνώςη ό εμπειρύα ςε θϋματα 

μορφοπούηςησ αλλϊ και ςε θϋματα προςβαςιμότητασ περιεχομϋνου για 

τον παγκόςμιο ιςτό. Γύνεται πιο προςιτό ςτη χρόςη από χρόςτεσ όπωσ οι 

γραφύςτεσ. 
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 Δεν απαιτεύ γνώςη και χρόςη πρόςθετων προγραμματιςτικών τεχνικών. 

 Παρϋχεται η δυνατότητα επϋκταςησ με την ειςαγωγό ςχεδιαςτικών 

προτύπων από εξωτερικϋσ πηγϋσ, τα οπούα ενςωματώνονται ςτην 

υπηρεςύα αφότου ελεγχθούν ότι πληρούν τησ προδιαγραφϋσ που αυτό 

θϋτει. 

Η υλοπούηςη τησ υπηρεςύασ που τεκμηριώνει αυτό η εργαςύα ϋχει ςα ςκοπό να 

προτυποποιόςει την υλοπούηςη μια τϋτοιασ υπηρεςύασ και να θϋςει τουσ ϊξονεσ 

θεμελύωςησ με τϋτοιο τρόπο ώςτε να εύναι εύκολο να αναπτυχθεύ περεταύρω. 

Ενώ προςφϋρεται η δυνατότητα πλόρουσ διαμόρφωςησ των περιοχών 

ςχεδύαςησ, ωςτόςο υλοποιούνται ενδεικτικϊ κϊποιεσ λειτουργύεσ διαμόρφωςησ 

του περιεχομϋνου αυτών και πιο ςυγκεκριμϋνα παρϋχεται η δυνατότητα 

διαμόρφωςησ μόνο των ςτοιχεύων κειμϋνου και των ςτοιχεύων υπερςυνδϋςμου. 

Επύςησ, επιλϋχθηκαν μόνο κϊποιεσ από τισ πιο δημοφιλεύσ ςυςκευϋσ που 

χρηςιμοποιούνται για την πρόςβαςη ςτο διαδύκτυο και για τισ οπούεσ 

υλοποιόθηκαν μορφοποιόςεισ. 

Η υπηρεςύα “Designer”, καθώσ και τα παραγόμενα ςχεδιαςτικϊ πρότυπα τησ, 

αξιολογόθηκαν με γνώμονα την προςβαςιμότητα και την ευχρηςτύα. Η 

αξιολόγηςη τησ προςβαςιμότητασ ϋλαβε, κυρύωσ, χώρα με τη χρόςη 

αυτοματοποιημϋνων εργαλεύων και τα αποτελϋςματα αυτόσ υποδεικνύουν ότι η 

υπηρεςύα καθώσ και τα παραγόμενϊ τησ ςυμμορφώνονται με τισ οδηγύεσ 

προςβαςιμότητασ ςε επύπεδο ΑΑΑ. Η αξιολόγηςη τησ χρηςτικότητασ ϋγινε με τη 

ςχεδύαςη, καταςκευό και εφαρμογό ενόσ ςχεδιαςτικού προτύπου από ϋναν 

πεπειραμϋνο ςχεδιαςτό περιεχομϋνου για τον παγκόςμιο ιςτό, από ϋνα 

γραφύςτα χωρύσ γνώςεισ ςχεδύαςησ διαδικτυακού περιεχομϋνου και από ϋναν 

τυφλό χρόςτη. Σα αποτελϋςματα τησ αξιολόγηςησ απϋδειξαν την ευχρηςτύα τησ 

υπηρεςύασ, ενώ παρϊλληλα υπόδειξαν κϊποια θϋματα για περεταύρω βελτύωςη 

τησ. 

7.2 Μελλοντικό εργαςύα 
Τπϊρχουν αρκετϋσ βελτιώςεισ που θα μπορούςαν να προςδώςουν ϋνα 

χαρακτόρα ολοκλόρωςησ ςτην υπηρεςύα “Designer”. Επομϋνωσ, αυτό η εργαςύα 

προτεύνει ωσ μελλοντικό επϋκταςη τησ υπηρεςύασ αυτόσ τα ακόλουθα: 
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 Εκτεταμϋνη αξιολόγηςη τησ ευχρηςτύασ τησ υπηρεςύασ. 

 Προςθόκη μορφοποιόςεων για νϋεσ ςυςκευϋσ. 

 Προςθόκη διαμορφώςεων για περιςςότερα ςτοιχεύα διαδικτυακού 

περιεχομϋνου. 

 Επϋκταςη των τεχνικών πιςτοπούηςησ και εξαςφϊλιςησ τησ 

προςβαςιμότητασ των παραγόμενων ςχεδιαςτικών προτύπων. 

 Τλοπούηςη μηχανιςμού ειςαγωγόσ εξωτερικών ςχεδιαςτικών προτύπων. 
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