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Hvað er aðgengi?

•

Vefaðgengi (e. web accessibility) felur í sér að
vefir séu aðgengilegir öllum – líka fólki með
sérþarfir.

•

Þegar vefur er búinn til með ákveðna þætti í
huga hafa allir notendur jafnan aðgang að
upplýsingunum sem á honum eru og virkni.

Hvað er aðgengi?

•

Aðgengi byggir á því að vefir séu hannaðir og
búnir til samkvæmt alþjóðlegum stöðlum.
W3C Web Accessibility Initiative
http://www.w3.org/WAI/
Alþjóðlegur samstarfshópur

Mikilvægt!!!
• Að huga að aðgengi, það gagnast öllum
... líka ófötluðum notendum.

Hvers vegna aðgengi?

•

600 milljónir manna í heiminum eru fatlaðir á einhvern hátt, um 10-15% í hverju þýði.

•

Samkvæmt erlendum spám frá 1991 þá eru 30% líkur á því að einstaklingur á aldrinum
35-65 ára verði fyrir einhvers konar fötlun.

•

Notendur eldri en 50 ára er sá hópur notenda sem ráðstafar hvað mestu fé á Netinu.

•

Áætlað er að eftir 25 ár mun 20% af hverri þjóð samanstanda af öldruðum.

•

Ekki má horfa fram hjá því að með því að gera vefsíður aðgengilegar er verið að stuðla
að því að stærri hópur notenda hafi aðgang að þeim, auglýsingar ná til breiðari
markhópa og rúsínan í pylsuendanum er að líkurnar á því að þessi hópur versli á vefjum
aukast töluvert.

•

Ráðstöfunartekjur fatlaðra eru hærri en marga grunar (sérstaklega erlendis t.d. 35
milljarðar punda í Bretlandi).

Hvers vegna aðgengi?
Ýmsir hópar fatlaðra
•

Blindir: - þurfa að nota skjálesara, vefsíður þurfa að vera
rétt hannaðar.

•

Sjónskertir: - sjá illa smáan texta. Litir þurfa að vera skarpir
t.d. svart á hvítu en ekki ljósblátt á bláum grunni.

•

Heyrnalausir: - skertur málskilningur og margmiðlunarefni
eins og auglýsingar sem eru ekki textaðar.

•

Flogaveikir: - myndir á skjám mega ekki blikka hratt.

•

Hreyfihamlaðir: - þarf að vera hægt að nota TAB lykilinn á
öllum vefnum þ.e. ekki bara mús.

•

Notendur með skertan skilning/námsörðugleika: - mál má
ekki vera flókið né tyrfið (til dæmis sérfræðiheiti og
skammstafanir) og efni þarf að vera vel upp sett og skýrt.

•

Lesblindir notendur: - má ekki nota mikið af skáletruðum
texta, texta í hástöfum og serif- fonta. Línubil þarf að vera
gott og ekki má vera mikill textaflaumur heldur þarf efni að
vera vel aðgreint með fyrirsögnum.

Hvers vegna aðgengi?
Lög og reglur annars staðar
• Lög hafa verið sett í Bandaríkjunum (section 508) þess efnis
að upplýsingar á Netinu þurfa að vera aðgengilegar öllum
notendum þ.m.t. PDF skjöl. Að minnsta kosti 2 lögsóknir
hafa farið í gegn (árið 2004) og fyrirtæki þurftu að greiða
þeim notendum sem höfðuðu málsókn (hvort fyrirtæki um
sig þurfti að greiða um $20.000).
• Lög hafa einnig verið sett í Bretlandi (DDA) en eru aðeins
víðari í túlkun. Það er þó hægt að túlka þau á þann veg að
upplýsingar eigi að vera aðgengilegar á Netinu. Engar
lögsóknir enn sem komið er en nokkrar í farveginum.
• Í Ástralíu eru svipuð lög og í Bretlandi og þar fór ein lögsókn
í gegn árið 2000 og stofnunin sem um ræddi var sektuð.
• Önnur lönd eru mislangt á veg komin í stöðlum og lagagjöf.

Helstu tæki og tól
• Supernova/HAL 5.0 (eða nýrri útgáfur af skjálesara) (les það sem fyrir
kemur á skjá.). Supernova er í raun skjástækkari en HAL er talgervillinn.
Notað á hverri síðu sem tekin er út.
• Jaws: skjálesari (minna notaður en Supernova). Jaws er nánast
eingöngu notað af 2-3 blindum notendum á Íslandi. Í Bretlandi er Jaws
og IBM Home Page Reader mest notað.
• Lynx textavafri: Ekki margir sem nota en nauðsynlegt að prófa vefi með
Lynx textavafra til að sjá hvernig vefir eru uppbyggðir varðandi töflur og
myndir o.fl. Prófað á hverri síðu sem tekin er út.
• Braille lyklaborð: (ekki margir sem nota það enda dýrt og ekki margir
sem eru kunnugir Braille blindraletrinu).
• Mismunandi vafrar: Mikilvægt er að prófa síður með mismunandi
vöfrum vegna aukinnar notkunar. Við prófum allar síður sem taka skal
út með Mozilla Firefox, Chrome, Opera og Internet Explorer (ásamt
fyrrnefndum Lynx textavafra).

Önnur gagnleg tól
Ýmis tól sem má nýta sér til að gera vefi aðgengilega
– Sjálfvirk próf sem eru aðgengileg á netinu og hægt er að
renna vefslóðum í gegnum, það skal þó tekið fram að alltaf er
betra að nota aðrar aðferðir samhliða sjálfvirkum prófum til að
kanna hvort vefur sé aðgengilegur eða ekki.
• Achecker - http://achecker.ca
• Wave - http://wave.webaim.org/
• Webxact http://www.w3c.hu/talks/2006/wai_de/mate/watchfire.html
• Etre Accessibility Tool http://www.etre.com/tools/accessibilitycheck/
• TAW - http://www.tawdis.net/ingles.html?lang=en
• Vischeck (fyrir lesblindu) - http://www.vischeck.com/
• Accesscolor tool - www.accesskeys.org/tools/colorcontrast.html
• Browser Shots, til að skoða hvernig vefir birtast í ólíkum
vöfrum – http://browsershots.org
8

Önnur gagnleg tól
Tól sem má hlaða niður
•
•
•

•
•

TAW add on for Firefox - https://addons.mozilla.org/enUS/firefox/addon/taw3-with-a-click/
Firefox Evaluation Toolbar - https://addons.mozilla.org/enUS/firefox/addon/accessibility-evaluation-toolb/?src=ss
Juicy Studio Accessibility Toolbar
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/juicy-studioaccessibility-too/
Color doctor
http://www.fujitsu.com/global/accessibility/assistance/cd/
Color selector
http://www.fujitsu.com/global/accessibility/assistance/cs/

...og svo miklu miklu fleiri....
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Önnur gagnleg tól
Yfirfer kóðann
http://validator.w3.org/
Finnur brotna tengla
http://validator.w3.org/checklink
Yfirfer stílsnið CSS
http://jigsaw.w3.org/css-validator/

Listar yfir ýmis gagnleg tól

WAI listi yfir tól – öll helstu aðgengistólin:
http://www.w3.org/WAI/ER/tools/complete

Annar listi ágægur listi – ókeypis eða ódýr tól:
http://www.sc.edu/scatp/webaccesstools.htm
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Aðgengi á netinu

- Vinnureglur Hvað skiptir helst máli varðandi bætt aðgengi á vefnum?
Leiðbeiningar fyrir þá sem skrifa eða setja inn efni, myndir og
skjöl en gagnast vonandi fleirum líka.
Ekki tæmandi umfjöllun – drepið á aðalatriðunum.

WCAG 2.0 gátlisti (AA)
a. Allt efni sem er sett fram í öðru formi en texta þarf einnig að vera aðgengilegt sem
texti til að notendur geti nýtt sér aðra framsetningu, svo sem stærra letur, Braille,
talmál eða tákn.
b. Myndefni sem sett er fram á vefjum þarf einnig að vera hægt að miðla á annan
hátt.
c. Búa þarf þannig um efni að mismunandi tæki og tól geti lesið úr því sömu
upplýsingar.
d. Notendur þurfa að sjá eða heyra efni og geta aðskilið efni í forgrunni frá bakgrunni.
e. Vefsíður þurfa að búa yfir fullri virkni hjá notendum sem nýta sér eingöngu
lyklaborð við skoðun vefja.
f. Veita þarf notendum nægan tíma til að lesa efni og vinna á vefsíðum.
g. Ekki hanna efni á þann hátt sem vitað er að geti valdið flogaköstum.
h. Útfæra þarf leiðir til að hjálpa notendum að finna efni og ákvarða hvar þeir eru
staddir á vefsvæðum hverju sinni.
i. Ganga þarf þannig frá texta að hann sé læsilegur og skiljanlegur.
j. Vefsíður þurfa að virka með fyrirsjáanlegum hætti.
k. Hjálpa þarf notendum að forðast og leiðrétta mistök.
l. Ganga þarf úr skugga um að öll tækni vefsíðunnar styðji staðla, tryggja þarf að
framtíðartækni og hjálpartæki sem notendur nýta sér til að skoða vefi virki.
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Aðgengi á netinu
Hverju þarf að huga að varðandi myndir
•

Blindir og sjónskertir notendur nota skjálesara/raddgervil til að lesa vefsíður og til að koma til móts við
þennan notendahóp þarf að fylgja skýringartexti með myndum, svokallaður „alt“-texti. Skýringar með
myndum þurfa að vera lýsandi.

•

Setja þarf ALT texta á allar myndir (ef þær eru mikilvægar fyrir efni síðunnar), myndahnappa og
myndatengla.

•

Fyrir lengri lýsingar eins og kort eða skipurit skal bjóða upp á html síðu (þó má bjóða upp á ALT texta í
staðinn).

•

ALT texti þarf að vera lýsandi og skýr, orð eins og mynd1, skreytimynd eru ekki nógu skýr heldur ætti frekar
að nota Barn að leik (sem dæmi). Notkun fer eftir aðstæðum:
•

Ef að myndir eru aðeins til skrauts og ekki mikilvægar hvað innihald eða umfjöllun á síðunni varðar
má skilgreina myndir sem tómar þ.e. alt=“” Þetta er gert á eftirfarandi hátt:

•

Nota má tóman ALT texta ef texti fylgir myndum (fyrir ofan eða neðan mynd). Textinn þarf að vera
lýsandi fyrir efni myndarinnar.

Aðgengi á netinu
Myndir og ALT texti

Dæmi um hvernig á ekki að gera:
„Fréttamynd 262771.”

Dæmi um hvernig er best að gera:
„Hallveig Andrésdóttir vinningshafi
skemmtiferðar 2005 og Sólveig Hjaltadóttir frá
TM.”

Aðgengi á netinu
Myndatenglar / myndahnappar og ALT texti
 Alltaf skal gefa notendum hugmynd um
hvert er verið að leiða þá.



Mikilvægt er að myndahnappar hafi skýran
ALT texta (þetta á aðeins við ef hnapparnir
eru skilgreindir sem „input type=“image”).

Dæmi um hvernig á ekki að gera:

Dæmi um hvernig er best að gera:

Dæmi um hvernig er best að gera:
Hér hafa hnapparnir annars
vegar verið skilgreindir með
<input> eigindi (efri hnappurinn)
(skjálesarinn les textann sjálfkrafa).
Neðri hnappurinn hefur verið skilgreindur
sem <button> með ALT texta.

Aðgengi á netinu
Texti
 Skáletraðan texta ætti að forðast þar sem lesblindir og sjónskertir geta átt í
erfiðleikum með að lesa hann.

 Skammstafanir reynast lesblindum, heyrnarlausum og öðrum þeim sem eiga við
skertan málskilning að etja, mjög erfiðar. Bjóða þarf upp á skýringar á
skammstöfunum eða orðalista.

Aðgengi á netinu
Texti
 Alltaf skal skilgreina á hvaða tungumáli er skrifað, sérstaklega skal gæta þessa þegar um
tungumálabreytingar í miðjum texta er að ræða. Íslenskan er skilgreind “lang=is” en
enska “lang=en”, franska “lang=fr” og svo framvegis.
 Þetta er mikilvægt fyrir notendur talgervla því ef tungumálið er ekki skilgreint rétt les
talgervillinn t.d. frönsku eða ensku á íslensku sem er að sjálfsögðu óskiljanlegt.

Dæmi um hvernig er best að gera:

Aðgengi á netinu
Texti
 Alltaf gæta þess að efni sé ekki of ítarlegt.
 Brjóta langan texta upp með fyrirsögnum og millifyrirsögnum sem endurspegla innihald.
 Oft gott að bjóða upp á efnisyfirlit efst á hverri síðu sem jafnvel er búið að tengja innan
síðunnar.

Dæmi um hvernig á ekki að gera:

Aðgengi á netinu
Texti
 Sjónskertir eiga erfitt með að lesa of ljóst eða of smátt letur.
 Gott er því að bjóða upp á stækkun leturs.
 Breytingar á bakgrunnslit og letri nýtast einnig sjónskertum og lesblindum.
 Einnig tækni eins og Vefþulan.
Dæmi um hvernig er best að gera:

Stillingar.is

Aðgengi á netinu
Skjöl
 Skýra þarf notendum frá því á hvaða sniði skjöl eru og hver stærð þeirra er t.d. PDF
5MB, Word 109Kb.
 Mikilvægt er að PDF skjöl séu útbúin á þann
hátt að þau séu aðgengileg (efnisyfirlit,
fyrirsagnir, alt text á myndum o.s.frv.).
Dæmi um hvernig á ekki að gera:

Dæmi um hvernig er best að gera:

Aðgengi á netinu
Tenglar





Tenglar þurfa að vera lýsandi og skýrir.
Tenglar þurfa að geta staðið einir og sér en samt vera skiljanlegir.
Mikilvægt fyrir notendur skjálesara sem fletta upp á tenglum í boði á síðum.
Þegar margir t.d. Meira eða hér tenglar eru í boði átta blindir notendur sig ekki á
samhenginu.

Dæmi um hvernig á ekki að gera: nánar

Dæmi um hvernig er best að gera:
Sjá nánar um innheimtuþjónustu

Aðgengi á netinu
Tenglar
 Mikilvægt er að tenglar með sama nafninu leiði notendur á sama staðinn innan
vefjarins. Blindir notendur geta ekki vitað að tenglar með nákvæmlega sama heiti t.d.
Nánar leiði þá ekki á sama staðinn.
 Eins er mikilvægt að tenglar með mismunandi nafni leiði notendur ekki á sama staðinn
innan vefjarins.
Dæmi um hvernig á ekki að gera:

Dæmi um hvernig er best að gera:

Aðgengi á netinu
Flýtitenglar
 Bæta þarf inn tengli Beint í meginmál/Sleppa leiðarkerfi (falið í HTML kóðanum) til að
notendur skjálesara þurfi ekki að fara alltaf í gegnum allt leiðarkerfið.

Dæmi um hvernig er best að gera:

Í stað þess að lesa allt leiðarkerfið
aftur og aftur þegar farið er á nýja
síðu innan vefjarins þá byrjar
skjálesarinn að lesa meginmálið
strax.

Aðgengi á netinu
Fyrirsagnir (headings)
 Fyrirsagnir ætti að skilgreina þ.e. <H1>, <H2> o.s.frv. þar sem notendur skjálesara fletta
gjarnan upp á fyrirsögnum á hverri síðu.
 Þannig fást gagnlegar upplýsingar um uppsetningu efnis á hverri síðu og er einn
mikilvægasti eiginleiki talgervilsins
 Þess vegna er mjög mikilvægt að fyrirsagnir séu rétt skilgreindar eins og gert er á
þessari síðu.

Aðgengi á netinu
Skilningur / leiðbeiningar
 Mikilvægt er að útskýra vel efni og tilgang hverrar síðu, sérstaklega ef um er að ræða
flókna virkni, form, leit og þess háttar sem vafist gæti fyrir mörgum notendum. Stuttar
útskýringar og leiðbeiningar gera vefinn yfirleitt betri.

Dæmi um hvernig er best að gera:

Aðgengi á netinu
Villumeldingar í formum

 Hjálpa þarf notendum að forðast og leiðrétta mistök.
 Ekki er nægjanlegt að merkja tilskilin svæði þannig að þau birtist í rauðu.

Dæmi um hvernig er best að gera:
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Aðgengi á netinu
Nauðsynlegir reitir í formum (stjörnur)

 Stjarnan þarf að birtast fyrir framan orðið sem reiturinn á við, ekki fyrir aftan orðið né reitinn.
Athugið að þetta atriði er ekki tekið fram í gátlistum heldur hafa blindir notendur sem og
sjónskertir bent á þetta.

Dæmi um hvernig á ekki að gera:
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Aðgengi á netinu
Nauðsynlegir reitir í formum (stjörnur)

 Best er að stjarnan birtist fyrir framan orðið sem reiturinn á við, ekki fyrir aftan orðið né
reitinn. Athugið að þetta atriði er ekki tekið fram í gátlistum heldur hafa blindir notendur sem
og sjónskertir bent á þetta.

Dæmi um hvernig er best að gera:
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Aðgengi á netinu
Töflunotkun

 Töflur ætti einungis að nota ef um töflugögn er að ræða (ekki til að stilla af útlit).
 Skjálesarar eiga oft erfitt með að lesa innihald sem sett er fram í töflum nema þær séu rétt
skilgreindar.
 Skilgreina þarf fyrirsagnir töflunnar sérstaklega með því að nota th-merki í stað td-merkis í
kóða. Þannig veit vafrinn og einnig skjálesari að þarna sé fyrirsögn og gefur notendum það til
kynna. Þetta þyrfti að gera fyrir allar fyrirsagnir töflunnar.

Ávöxtur

Grænmeti

Epli

Gulrót

Ananas

Kúrbítur

•

Rétt skilgreining: Skjálesari les; Ávöxtur: Epli, ananas. Grænmeti, Gulrót, kúrbítur.

•

Röng skilgreining: Skjálesari les; Ávöxtur, grænmeti, epli, gulrót, ananas, kúrbítur.
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Aðgengi á netinu
Hljóðskrár og myndskeið (leikin, teiknuð)
 Ef um efni eins og beinar útsendingar eða auglýsingar er að ræða ætti að bjóða upp á textað
efni á rauntíma fyrir heyrnarlausa eða aðra sem þurfa á slíkri stoð að halda.
 Best er að notast við yfirskrift eða captions.

Jóhanna Símonardóttir | Sjá ehf – óháð ráðgjöf | johanna@sja.is
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Aðgengi á netinu
Hljóðskrár og myndskeið (leikin og/eða teiknuð)
 Einnig er hægt er að fara þá leið að bjóða upp á textaskrár af myndskeiðum.
Koma þarf fram hvert efni myndskeiðsins er sem og lýsing á því sem er að gerast t.d.:
Auglýsing frá Símanum, auglýsing vegna Símavina...... Sveppi og Auddi takast á í Villta
vestrinu og Auddi dettur af hestbaki. Auddi segir við Sveppa....... og Sveppi svarar........
Einnig mætti birta bara lýsingu af auglýsingunni þ.e. Vissir þú að Líf- og
sjúkdómatrygging fyrir þrítugan karlmann....... Hvor leiðin er farin, fer eftir efni
auglýsinga/ myndskeiða.

Dæmi um hvernig er best að gera:

Aðgengi á netinu
Myndskeið fyrir heyrnarlausa notendur
•

Setja má upp myndskeið fyrir heyrnarlausa notendur. Hafa ber í huga að táknmál er
fyrsta tungumál heyrnarlausra, íslenskan er það ekki.

Aðgengi á netinu
Adobe Flash
 Fyrir Flash myndir á að nota NAME og DESCRIPTION tögin eins og boðið er upp á í
Adobe Flash hugbúnaðinum. Þrátt fyrir að íslenskir skjálesarar lesi ekki þessar viðbætur
eins og er, munu þeir gera það í framtíðinni.
 NAME ætti að nota fyrir styttri lýsingar (undir 500 orð) t.d. fyrir styttri auglýsingar en
DESCRIPTION ætti að notast fyrir lengri lýsingar (yfir 500 orð).
 Fyrir neðan eða ofan allar Flash auglýsingar ætti að setja hvítan texta (svo almennir
notendur sjái hann ekki). Stærð textans skiptir ekki máli (en gott að hafa hann eins lítinn
og hægt er t.d. 1 px) til að rugla ekki uppsetningu á öðru efni á síðu. Efni textans á að
endurspegla efni Flash auglýsingarinnar t.d.:
Flash auglýsing: Kynntu þér tilboð á nýjustu bók Jóns Jónssonar

Aðgengi á netinu
Mikilvægustu atriðin
• Að ALT texti sé á myndum (blindir, notendur með skertan skilning).
• Að töflur séu rétt merktar (blindir).
• Að stílsíður (CSS) séu notaðar og að töflur og myndir séu ekki notaðar til að stjórna útliti (blindir og
sjónskertir).
• Að hægt sé að stækka letur/breyta bakgrunnslitum og litum á letri (blindir, sjónskertir og lesblindir).
• Að allt mál sé eins skýrt og einfalt og mögulegt er (allir notendur, sérstaklega þó lesblindir, heyrnarlausir,
notendur með skertan skilning, blindir og fleiri).
• Að vefurinn virki þó að Javascript virkni sé tekin af (10% notenda hafa ekki Javascript á sínum vélum, getur
virkað illa með skjálesara).
• Að hljóðskrár hafi sambærilega textaskrá (heyrnarlausir, heyrnaskertir, aðrir notendur með skertan
málskilning).
• Að myndskeið séu textuð eða með yfirskrift (caption) eða að handrit á textaformi fylgi.
• Að hægt sé að ferðast um vefinn með TAB lyklinum þ.e. að mús sé ekki nauðsynleg (hreyfihamlaðir, blindir).

• Að myndir hreyfist ekki hratt yfir skjáinn og/eða blikki (flogaveikir).
• Að fyrirsagnir (headings eigindið) séu rétt skilgreindar í kóðanum (blindir).
• Að endurgjöf og skilaboð til notandans séu skýr og leiðbeinandi (t.d. þegar form eru fyllt út og villuskilaboð).

Að lokum

Aðgengilegri vefur er nánast án undantekninga notendavænni vefur
Aðgengilegur vefur skilar inn meiri tekjum til lengri tíma:

Auðveldara að nálgast upplýsingar um vöru og þjónustu
Jákvætt umtal og umfjöllun
Meiri auglýsingatekjur (fleiri hafa aðgang að auglýsingum og tilboðum)
Skilar vefnum ávallt hærra í leitarvélum
10-15% notenda eru fatlaðir, margir þeirra vilja notfæra sér þjónustu á Netinu en geta það
ekki.

Gagnlegt efni
Myndskeið um skjálesara
• Myndskeið frá BBC – Click Accessibility (7,12 mín)
http://www.youtube.com/watch?v=U2VVxrWun6A&feature=related

• Web Accessibility through the eyes of a screen reader (3,04 mín)
http://www.youtube.com/watch?v=d5oZf9ULAyw

• JAWS Screen Reader - Hear an Example (1,23 min)
http://www.youtube.com/watch?v=IK97XMibEws&feature=related

• Introduction to screenreaders - JAWS (0,5 sek)
http://www.youtube.com/watch?v=8yWgoPW0nxM&feature=related

• Looking at the J K Rowling website with the Jaws screen reader (1,20 mín)
http://www.youtube.com/watch?v=u1xxAgVat64

• Laptops, Braille Displays, Screen Readers & Screen Enlargement - Assistive
Technology for the Blind (1,03 mín)
http://www.youtube.com/watch?v=lLaUx7BJ4r0

Gagnlegt efni
Myndskeið um aðgengismál
• Carsonified – Think Vitamin (vefráðgjafar)
http://membership.thinkvitamin.com/library/accessibility/?cid=106

Mjög góð umfjöllun um aðgengismál og ólíka hópa
Athugið að um áskriftarvef er að ræða, en hægt er að horfa einhver myndskeið án þess að skrá sig.

Síðast en ekki síst
• Vefhandbókin á UT vefnum
http://www.ut.is/vefhandbok

Handbók um margt af því sem þarf að
huga að við að halda úti vef.

TAKK FYRIR

