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Почетак

Увод

Сврха и намјена документа
Идеја овог приручника је да читалац након завршетка читања буде
упућен не само у појам и значај веб приступачности већ и начин на који
слијепе и слабовиде особе користе рачунаре и интернет. Теме које су
обрађене и начин на који су конципиране предвиђа да читалац по
завршетку читања буде способан да процијени да ли је веб сајт
институције за коју ради приступачан и ако није, да га у довољној мјери
преуреди. Такође би требало да има јасну представу како и гдје може
даље проширити своја знања о веб приступачности.
Разлог настанка овог штива је тај да у нашем окружењу не постоји свијест
о проблему веб приступачности, такође не постоји ни литература на
нашем језику која би објаснила проблем и понудила рјешење особљу које
ради на одржавању веб сајтова.
Потребно је учинити кораке ка приближавању веб технологија слијепим
и осталим лицима са инвалидитетом, јер се на тај начин може битно
олакшати њихов свакодневни живот. Специјална библиотека за слијепа и
слабовида лица Републике Српске овим приручником, који уједно
представља и манифест, има за циљ да подигне ниво свијести о значају
веб приступачности.
Европска унија је дала препоруке за прилагођавање веб садржаја
слијепим лицима. У нашем законодавству постоји празнина у погледу
регулисања ове материје. Битан аспект сваког друштва је равноправност
и једнакост свих његових чланова, а повећањем веб приступачности би се
начело једнакости и равноправности досљедније испоштовало.
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Коме је документ намијењен
Веома је важно да информације у вези са јавним службама буду
приступачне слијепим и осталим лицима са инвалидитетом. Документ је
намијењен свим институцијама које могу предузети конкретне кораке у
подизању нивоа свијести о битности веб приступачности. То су у првом
реду институције које представљају јавну власт, државне институције,
министарства, агенције, медији, институције локалних управа и
различите организације које пружају електронске услуге грађанима.
Између осталог то су:





Министарства науке и технологије РС
Агенција за информационо друштво РС
Министарство цивилних послова и комуникација БиХ
Регулаторна агенција за комуникације

Прилози уз документ
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Прилог А - Наводи типове визуелних инвалидитета и даје краћи опис
сваког од њих, као и начине на које лица с том врстом инвалидитета
користе веб те препреке са којима се сусрећу.
Прилог Б - Опширније описује начин на који слијепи користе
интернет и апликације које им у томе помажу, конкретно читаче
екрана. Такође даје кратко упутство за кориштење популарних
читача екрана.
Прилог В - Наводи алате и методе за валидацију кода постојећих веб
сајтова и тестирање приступачности.
Прилог Г - Објашњава принципе приступачног дизајна и може се
користити као конкретно упутство за техничка лица при реализацији
нових веб сајтова тако да буду приступачни.
Прилог Д - Детаљније објашњава проблем и рјешења код поремећаја
колорног вида - далтонизма.
Прилог Ђ - Наводи предност течног и еластичног распореда веб
страна над фиксним и наводи конкретну реализацију.
Прилог Е - Наводи најбитније тренутне стандарде у области
приступачности и даје краће упутство за кориштење WCAG (Web
Content Accessibility Guidelines) смјерница за оне који желе
проучавати материју веб приступачности даље, изван оквира овог
документа.

Даљи кораци
Надамо се да ћете послије читања нашег приручника, који уједно
представља и нашу иницијативу, увидјети важност изложене материје и
учинити кораке у прилагођавању веб садржаја потребама слијепих лица.
Даљи корак који бисмо могли заједнички учинити јесте увођење
законске регулативе у смислу обавезности поштивања правила веб
приступачности при изради сајтова.
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Тема

Веб приступачност

Шта је веб приступачност
Да би се веб сајт могао назвати приступачним сви корисници морају
бити у могућности да приступе свим његовим дијеловима. То не
значи да сви морају доживјети исто корисничко искуство, али значи да
не би требало да постоји нити једна функционалност или дио садржаја
који је недоступан било коме без обзира на његову инвалидност, уређаје
и веб читаче које користи или окружење из ког приступа.

Зашто је веб приступачност
битна
Већина веб сајтова у нашем окружењу има препреке које отежавају
особама са инвалидитетом да их користе, односно већи дио садржаја на
интернету може се само дјелимично или се не може уопште користити
помоћу асистативних технологија као што су читачи екрана. Нажалост,
то представља велику препреку за слијепа лица, поготово што се већина
информација данас добија путем интернета, који је најбржи и
најједноставнији начин за информисање.
Веб је све више битан ресурс у многим областима живота: образовању,
запослењу, трговини, рекреацији итд. Од есенцијалног је значаја да веб
буде приступачан да би се обезбиједио равноправан приступ и
равноправне прилике људима са инвалидитетом.
Ако све више веб сајтова постане приступачно, особе са инвалидитетом
ће моћи да користе и доприносе више вебу. Такође, на тај начин
активније ће учествовати у дешавањима из своје околине и свијета. Тако
ће се смањити њихова изолованост и отуђеност из свакодневног живота.
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Постојећа законска регулатива
и препоруке
Настанак веба као форме информационих и комуникационих технологија од главног значаја покреће интересантна питања о примјени
постојећих закона и политичких рјешења на овај нови медиј и отварању
могућности сваког појединца у друштву, укључујући и људе са
инвалидитетима, да га користе.
Данас се појављује све више закона који регулишу ову област, како
међународном тако и у унутрашњем законодавству. Акценат се ставља на
доступност информационих и комуникационих технологија лицима са
инвалидитетом укључујући интернет и веб. Постоје различити приступи
у рјешавању овог проблема. На примјер, поједини дају предност
успостављању људских и грађанских права над информационим и
комуникационим технологијама, други опет имају став да свака
информациона и комуникациона технологија коју влада купи мора бити
доступна. Постоји и схватање да свака информациона и комуникациона
технологија продата на тржишту мора бити доступна. Овдје су наведена
само нека мишљења и ставови, постоји још и низ других ставова о овој
тематици.
Босна и Херцеговина је једна у низу од земаља која је потписала и
ратификовала Конвенцију Уједињених нација о правима особа са
инвалидитетом те се на тај начин обавезала да ће спроводити исту и
држати се њених начела. Том конвенцијом су загарантована права
инвалида и учињен је покушај да им се значајно олакша и поједностави
живот. У члану 8. тачка 2. став г. наводе се права инвалида на
приступачност и информације. Став гласи: „Промовисање приступачности особама са инвалидитетом нових информационих и
комуникацијских технологија и система, укључујући интернет“.
Дакле, у цитираном члану Конвенције јасно је наведено да инвалиди
имају право на кориштење технолошких достигнућа која им олакшавају
коришћење веба.
Такође, треба неизоставно навести и Стандардна правила УН-а о
изједначавању могућности за особе са инвалидитетом (резолуција
48/96). Ова правила нису правно обавезујућа, али морално јесу. Наведен
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је дио члана који се односи на предмет манифеста гдје се изричито каже
да државе „требају развити стратегију којом ће информационе
услуге и документацију учинити приступачним различитим
категоријама особа са инвалидитетом. Брајево писмо, звучни
снимак и друге одговарајуће технологије треба користити да би
се осигурала доступност писаних информација и документације особама с оштећењима вида.“
Универзална декларација о људским правима (чл. 19.) наводи да свако
има право на слободу мишљења и изражавања, као и право да тражи,
прима и шири обавјештења и идеје било којим средствима и без обзира
на границе.
Европска конвенција о људским правима у члану 10. каже да свако има
право на слободу изражавања. Ово право укључује слободу посједовања
сопственог мишљења, примања и саопштавања информација и идеја.
Конвенција УН за заштиту и промовисање права и достојанства особа
са инвалидитетом уређује приступачност окружења и мобилност
особама са инвалидитетом као и приступе информацијама и
комуникацијама. Одредбе ове конвенције уређују мјере којима се у
пракси остварују права на слободу кретања и изражавања особама са
инвалидитетом.
У земљама у региону недовољно је пажње посвећено питањима приступа
информацијама за особе са инвалидитетом.
Списак адреса постојећих докумената у вези са законским регулисањем
веб доступности у многим земљама свијета (укључујући САД и ЕУ) може
се наћи на званичној страници WAI (Web Accessibility Initiative)
иницијативе за веб приступачност W3C (World Wide Web Consortium)
конзорцијума 2 .

2

http://www.w3.org/WAI/Policy/
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Прилог А

Визуелни инвалидитети

Сљепило
Сљепило подразумијева трајан, неповратан губитак вида на оба ока.
Да би користили веб, слијепе особе се ослањају на читаче екрана софтвер који чита текст који се шаље на монитор и просљеђује ове
информације до синтетизатора говора или до брајевог ретка. Неки
слијепи људи користе текстуалне веб претраживаче као што је Lynx или
говорне веб претраживаче, умјесто претраживача са графичким
корисничким интерфејсом у комбинацији са читачем екрана. Слијепи
морају користити стратегије за брзу навигацију као што је пролажење
кроз наслове или линкове на веб страни помоћу тастера Tab умјесто да
читају сваку ријеч редом.
Примјери препрека које слијепи људи сусрећу на вебу су слиједећи:










слике које немају алтернативни текст;
комплексне слике (дијаграми или графикони) које нису адекватно
описане;
видео који није описан у тексту или кроз аудио запис;
табеле које немају смисла када се читају редом (у линеаризованом
или обрасцу ћелија по ћелија);
оквири који немају „noframe“ алтернативе или који немају садржајне
називе;
форме кроз које се не може кретати помоћу тастера Tab у логичном
редослиједу или којима су поља лоше означена (помоћу label
елемената);
Flash садржај који није приступачан;
дијелови странице који нису приступачни помоћу тастатуре;
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Слабовидост
Постоје многи облици слабовидости, нпр. слаба оштрина вида, сужени
вид, могућност да се виде само спољни ободи видног поља, замагљени
вид...
Да би користиле веб, неке слабовиде особе користе посебно велике
мониторе и повећавају величину системских фонтова и слика. Други
користе софтврска повећала екрана. Неке особе користе посебне
комбинације боја текста и позадине, као што је жути фонт на црну
позадину.
Препреке које слабовиде особе могу сусрести на вебу су слиједеће:






веб странице са фиксним величинама фонтова које се не могу лако
измијенити (повећати или смањити);
веб странице које су због неконзистентног распореда тешке за
навигацију када се увећају, ради губитка околног контекста;
веб странице или слике на веб страницама које имају лош контраст и
чији се контраст не може лако промијенити тако што би корисник
замјенио постојеће дефиниције стилова (CSS);
текст представљен у облику слика, који онемогућава прелазак вишка
текста у нови ред када се увећа.

Далтонизам
Поремећај препознавања боја далтонизам је недостатак осјетљивости
на одређене боје. Чести облици далтонизма укључују отежано
разликовање црвене и зелене, или жуте и плаве боје. Понекад
далтонизам резултира немогућношћу да се види било која боја.
Да би користиле веб, неке особе које су далтонисти користе своје
сопствене дефиниције стилова да измјене оригиналне изборе боја
позадина и фонтова.
Препреке које особе које су далтонисти могу сусрести на вебу
подразумијевају:
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боју која се користи као једини начин да би се нагласио текст на веб
страници;
текст који је у неадекватном контрасту са шемом боја позадине.

Прилог Б

Читачи екрана

Корисничка страна
Да би било ко могао да развија приступачна веб рјешења, мора имати
спознају о корисничком искуству које ће слијепи доживјети и бити
упознат са начином и технологијама помоћу којих они користе рачунаре
и веб. Те технологије су конкретно - читач екрана, синтетизатор гласа и
брајев редак (који у овом случају није практичан јер је хардверска
компонента и захтјева познавање брајевог писма).
Ако је сајт задовољио све тестове и смјернице приступачности, не значи
да ће бити оптималан за кориштење. То је случај као и са сајтовима који
се ослањају на визуелну компоненту - на некима се видећи корисник
може лако снаћи, док ће се на некима за кратко вријеме исфрустрирати и
изгубити жељу за кориштењем. Ако нема контакт са слијепим
корисницима од којих може добити повратну информацију о нивоу
приступачности веб сајта, онај ко га развија мора сам да га тестира
управо помоћу тих технологија.

Појам читача екрана
Читач екрана је апликација која покушава да идентификује и
интерпретира у виду текстуалних информација оно што је приказано на
екрану (или тачније речено оно што се шаље на стандардни излаз, било
да је монитор присутан или не). Ова интерпретација се онда поново
презентује кориснику нпр. помоћу синтетизатора говора или брајевог
ретка. Читачи екрана су основни алат помоћу којег слијепе особе могу
користити рачунар. Дакле слијепе особе не користе специјализоване
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апликације за свакодневно кориштење рачунара, већ стандардне, али уз
помоћ читача екрана. Тако да мјера колико ће нека апликација
одговарати слијепим особама зависи од тога колико добро та апликација
функционише са читачем екрана и да ли он може прочитати садржај који
она приказује. Од популарних веб читача најбољу подршку за читаче
екрана пружају Internet Explorer и Mozilla Firefox, док у раду са Google
Chrome постоје одређени проблеми.
Избор читача екрана зависи од многих фактора укључујући платформу и
цијену јер су неки врло скупи. Водећи оперативни системи укључују неке
једноставније читаче екрана као што је Microsoft Narrator који тренутно
не подржава језике из наше околине, тако да нема неку практичну
примјену.

Синтетизатор говора
Синтетизатор говора је дио рачунарског система задужен за вјештачку
продукцију људског гласа. Може бити реализован као хардверска или
чешће софтверска компонента. Термин TTS (Text To Speach) означава
могућност превођења текста обичног језика у говор. Још један битан
појам за кориснике Windows оперативних система је SAPI (Speech
Application Programming Interface). То је API који омогућава
синтетизацију и препознавање људског гласа у склопу Windows
апликација. Намјена овог API-ja је да омогући програмерима да пишу
апликације које могу да врше препознавање и синтетизацију говора
користећи стандардан скуп интерфејса доступних из различитих
програмских језика. Тако је могуће другим произвођачима да производе
своје TTS машине (упроштени назив за синтетизатор) и машине за
препознавање говора (Speech Recognition и Text To Speach Engine). Ово је
битно у смислу да ако је TTS синтетизатор говора направљен да подржава
SAPI интерфејсе, он се онда може користити умјесто оних које нуди
Microsoft или неки други произвођач, тако да се може користити
синтетизатор прилагођен језицима са наших простора. Конкретно ако
читач екрана подржава SAPI умјесто TTS синтетизатора говора који је
дошао са њим, може се користити синтетизатор прилагођен за наше
подручје.
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API-ji приступачности
У ранијим оперативним системима попут MS-DOS-a, који су користили
интерфејс командне линије, приказ на екран се састојао од карактера
који су мапирани директно на бафер екрана у меморији. Тако да су
читачи могли лако приступити садржају. Са доласком GUI-ja (Graphics
User Interface) ситуација је постала компликованија. Пошто се садржај
састоји и од исцртане графике, читачи морају пресретати поруке
оперативног система и користити их да би изградили “off-screen” модел.
Пресретање порука и прављење модела су компликовани задаци.
Дизајнери оперативних система и апликација су покушавали да ријеше
ове проблеме дајући могућност читачима да приступе садржају екрана на
стандардизован и организован начин путем API-ја приступачности.
Постојећи API-ji укључују:







Apple Accessibility API
AT-SPI
IAaccessible2
Microsoft Active Accessibility (MSAA)
Microsoft UI Automation
Java Access Bridge

Сада читачи екрана могу да врше упите над оперативним системом или
апликацијама за оним што је тренутно приказано. Овај приступ је знатно
лакши, али не задовољава када апликације нису креиране у складу са
API-jeм приступачности, нпр. ако апликација није у складу са MSAA APIjeм, онда читачи екрана морају одржавати off-screen модел за њу.
Од наведених Microsoft-ових API-ja MSAA је старија технологија, док је
тренутна Microsoft UI Automation.
НАПОМЕНА: Разлика између API-ja приступачности и SAPI-ja је у томе
што је намјена API-ja приступачности да читач екрана на стандардизован
начин комуницира са оперативним системом, док је намјена SAPI-ja да
читач екрана комуницира са синтетизатором говора. Ако нека апликација
задовољава API приступачности, онда ће читач екрана моћи лако да
прочита садржај који она приказује; ако синтетизатор говора задовољава
SAPI, онда ће читач екрана помоћу њега моћи презентовати кориснику у
виду гласа оно што апликација тренутно приказује.
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Подржаност за српски и остале
сродне језике
Већина најшире кориштених комерцијалних читача екрана као што су
JAWS произвођача Freedom Scientific, Windows-Eyes фирме GW Micro
направљени су за тржиште енглеског говорног подручја и синтетизатори
говора који долазе са њима, као и TTS машина која долази уз Windows
оперативни систем, не подржавају језике нашег подручја. На срећу
постоје комерцијална рјешења и пројекти отвореног кода који
омогућавају кориштење на српском и сродним језицима.
Као комерцијални екстерни (SAPI 4 i SAPI 5) синтетизатори за српски
језик најчешће се користе AnReader i WinTalker Voice. Произвођач
AnReadera је предузеће AlfaNum из Новог Сада 3 . Актуелна верзија у току
писања овог текста је 4. Као бесплатно рјешење може се користити
синтетизатор отвореног кода eSpeak који подржава већи број језика из
региона и такође подржава SAPI тако да се може користити уз све
наведене комерцијалне и бесплатне читаче екрана.
Још један пројекат за наше просторе који је можда вриједан помена је
MBROLA 4 која није самосталан продукт већ се може користити помоћу
eSpeaka. У склопу тог пројекта постоји база за хрватски језик која се
бесплатно може преузети са њиховог сајта.

JAWS
JAWS (Job Access With Speech) je комерцијални читач екрана компаније
Freedom Scientific намијењен за омогућавање приступачно кориштење
Microsoft Windows оперативног система слијепим и слабовидим
корисницима. Актуелна верзија у току писања овог текста је 12. JAWS
долази са уграђеним синтетизаторима за више свјетских језика
(Eloquence i RealSpeak), али ниједан од ових синтетизатора не подржава

3
4

http://www.alfanum.co.rs/
http://tcts.fpms.ac.be/synthesis/mbrola.html
22

српски језик. JAWS подржава SAPI 5 синтетизаторе, тако да се уз њега
могу користити наведени синтетизатори за језике региона.
Заступник и дистрибутер JAWS-a за Србију је предузеће “Glorria Ferrari” 5 .
Постоје три доступна начина рада која су у вези са радом JAWS-a на вебу.
То су: PC Cursor, JAWS Cursor и Virtual PC Cursor. За HTML окружење тј.
веб странице користи се Virtual PC Cursor. Virtual PC Cursor је уведен у
верзији 3.31 и његова намјена је да опонаша PC курсор и омогући
кориснику да управља кроз HTML документе користећи исте тастере и
команде које би користио за рад у омиљеном програму за обраду текста.
Када се са JAWS-oм користи неки веб читач, ради се у начину Virtual PC
cursor mode. JAWS наглашава постојање оквира, линкова и форми на
страници и њихове бројчане вриједности. Када се виртуални курсор
позиционира на поље форме, могуће је ући у Forms Mode у ком је могуће
едитовати контроле и кретати се по пољима форме (притискање дугмета,
унос текста).

Window-Eyes
Window-Eyes је комерцијални читач екрана компаније GW Micro који
се однедавно појавио на локалном тржишту. У потпуности је
локализован на језике региона. Ради под оперативним системом
Microsoft Windows. Испоручује се у двије верзије: standard и
professional. Isporučuje се са софтверском говорном јединицом
Eloquents са шест језичних подршки. Ради са великим бројем брајевих
редака и са наведеним синтетизаторима гласа. Заступништво GW Micro
Inc. за Хрватску има Удружење за унапређење образовања слијепих и
слабовидих особа 6 , Загреб.

NVDA
NVDA (NonVisual Desktop Access) је бесплатан портабилни (преносни)
читач екрана отвореног кода за Microsoft Windows. Пројекат је покренуо
Мајкл Каран (Michael Curran) u 2006. NVDA је програмиран у Pyton-у.

5
6

http://www.gloria‐ferrari.com/
http://www.uuosso.hr/
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Тренутно избјегава технике пресретања порука оперативног система (које
користи JAWS) и користи API-je приступачности као што су Microsoft
Active Accessibility, Iaccessible2 i Java Access Bridge. NVDA користи eSpeak
као интегрисани синтетизатор говора који подржава многе језика
(између осталога и српски), али додатно подржава SAPI синтетизаторе
(што би значило да може користити и AnReader и WinTalker Voice, али
ови синтетизатори нису бесплатни).
Поред опште Windows функционалности NVDA ради са WordPadom,
Notepadom и Internet Explorerom. Такође подржава основне функционалности Outlook Express-a, Microsoft Word-a 2000/XP/2003 и Microsoft
Excel-а 2000/XP/2003. Бесплатни скуп алата за канцеларијске потребе
OpenOffice је подржан до одређене мјере. NVDA такође подржава Mozillu
Firefox (верзије 3 или више). NVDA програмери препоручују Firefox као
веб читач за максимално искуство веб претраживања без препрека.
Од почетка 2009. NVDA подржава WAI-ARIA тако да будуће веб
апликације могу боље користити слијепим особама.
Подршка за и-мејл је пружена помоћу Mozilla Thunderbird верзије 3 или
више.
У најновијем издању 2010.1 NVDA подржава 64-битни Windows и екран
за пријављивање у систем, такође има и новију верзију eSpeak
синтетизатора говора и пуну подршку за Internet Explorer.
Комплексни документи који се могу само читати (попут HTML страница)
су репрезентовани у NVDA унутар виртуелних бафера. Виртуелни бафер
је дефинисана и јасна презентација садржаја као што је веб страница,
кроз коју се може кретати помоћу тастера за навигацију. Информације
попут оних да ли је текст линк, заглавље итд. се наглашавају заједно са
текстом у току кретања кроз њега. Са виртуелним бафером постоје два
начина интеракције. Први начин је претраживање у ком се може кретати
унаоколо кроз текст користећи виртуални курсор, а други начин је фокус
у ком се може директно интереаговати са контролом (измјена
текстуалног поља, падајућег оквира, радио дугмета). Тренутно NVDA
користи виртуални бафер за читање докумената у Mozilla Firefox-у,
Microsoft Internet Explorer-у и Adobe Reader-у.
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У 2010. год. Специјална библиотека за слијепа и слабовида лица
Републике Српске је обавила локализацију интерфејса програма и
пропратне помоћне документације 7 .

Говорни Linux за слијепе
Још један пројекат који заслужује да буде споменут, јер је везан за наше
просторе и сродне језике је „Говорни Linux за слијепе“, програмски
пакет намијењен слијепим и слабовидим особама. Ради се о Mandrake
oперативном систему и неколико апликација: претраживач датотека,
аудио плејер с подршком за mp3 и WAV, текст процесор, калкулатор и
Интернет претраживач. Пакет долази на једном CD-у, са којег се покреће,
тако да не постоји никакво заузеће рачунара на којем се ради. То
омогућава слијепима и слабовидима да раде на било којем рачунару.
Исто тако, пошто пројекат спада у отворени код, потпуно је бесплатан за
кориснике. Основа GLS-а је звучни интерфејс, односно, корисник
информације с рачунара прима звучним путем. За синтезу говора GLS
користи властити звучни синтетизатор који је посебно развијен за
хрватски језик, а основа је база дифона развијена на Одсјеку за фонетику
Филозофског факултета у Загребу. Пројект се развија од 2001. године, а у
њему су учествовали углавном војни регрути на цивилном одслужењу
војног рока, те волонтери и вањски сарадници. GLS је дио пројекта
ИПСИС - Интернет помоћ слијепим Интернет сурферима 8 .

Тестирање веб стране помоћу
читача екрана
За тестирање приступачности веб стране помоћу читача екрана потребно
је познавати основне команде и концепте кориштења читача екрана.
Читачи екрана се за само читање користе искључиво помоћу команди на
тастатури, тј. комбиновањем тастера. Најчешће је то комбинација
контролног тастера, обично INSERT и неког другог. Овдје ће бити
наведен један кратак сценарио тестирања приступачности странице са
неким основним потребним командама.

7
8

http://bsrs.rs/lokalizovan‐na‐srpski‐jezik‐NVDA
http://www.ipsis.hr/static/hr/gls.htm
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Ако је дата ситуација да је дизајнер тек завршио са прављењем нове веб
стране и жели помоћу читача екрана тестирати приступачност те стране,
тј. провјерити да ли је особи која ће ту страну користити помоћу читача
екрана и тастатуре доступан сваки елемент који је доступан и видећим
корисницима и да ли је садржај и даље логичан и схватљив када се чита
секвенцијално, сценарио и команде које би он користио би могле бити
слиједеће.
У поље за адресе веб читача је унесена адреса веб стране која се тестира.
Веб читач почиње са процесом учитавања стране, за вријеме учитавања
читач екрана ће изговорити постотак учитавања стране. По завршетку
учитавања стране у веб читачу, читач екрана ће изговорити неке
иницијалне податке о страни као што су број наслова (heading), оквира
(frame) и линкова на страни.
Слиједећи корак је да се помоћу команди за читање и кретање прође кроз
читав садржај стране од врха до дна и на тај начин пратећи погледом
садржај у веб читачу и слушајући оно што читач екрана прочита провјери
да ли је сав садржај веб стране доступан читачу екрана. Страница у веб
читачу би требало да се помјера на доле у складу са садржајем који читач
екрана прочита. Слиједи списак основних команди пречица.

Кратак преглед команди
пречица
Упутство за кориштење читача екрана веба намијењено је дизајнерима
или програмерима који ће их користити да би тестирали приступачност
веб страница.
НАПОМЕНА: Већина функција читача екрана је доступна путем
нумеричке тастатуре, зато је за вријеме рада читача екрана аутоматски
угашена опција Num Lock, тј. тастери немају функцију бројева. Тастер
INSERT у лијевом доњем углу се користи у комбинацији са осталим
тастерима да би се контролисало шта ће читач екрана изговорити.
Читање
Прва и основна функција читача екрана је да чита садржај стране.
Постоје на десетине скраћеница на тастатури помоћу којих се може
прочитати садржај по редовима, реченицама, ријечима, слову итд.
Слиједи листа основних скраћеница за читање. Са овим скраћеницама се
може проћи кроз већину садржаја:
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INSERT + Стрелица доле

Прочитај све

Page Up/Page Down

Повећава/Смањује брзину
говора док се користи
„Прочитај све“

Ctrl

Заустави читање

INSERT + Стрелица горе

Тренутни ред

INSERT + Стрелица лијево/десно

Претходна/Слиједећа
ријеч

Стрелица горе

Претходни ред

Стрелица доле

Слиједећи ред

Стрелица лијево/десно

Претходно/Слиједеће
слово, док се користи
„Прочитај све“
уназад/унапријед

F5/Shift + F5

Освјежавање
странице/Потпуно
освјежавање
странице.
Добар начин да се крене из
почетка при збуњивању.

Навигација
Видећи корисници визуелно управљају кроз веб садржај на више начина.
Летимично прелазећи погледом преко стране траже наслове, листе,
табеле итд. Већина ових метода је доступна корисницима читача екрана
ако је сајт исправно структуиран и добро организован. Да би се
управљало напријед и назад кроз линкове и елементе форми на страни,
користи се Tab и Shift + Tab. Остале скраћенице су наведене испод.
Тастери за брзи приступ
Слиједећи тастери помажу при навигацији кроз уобичајене елементе
стране. Функционишу тако што се сваким новим притиском одређеног
тастера читач позиционира на слиједећи елемент тог типа на страни.
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H

Наслови

F

Форме

T

Табеле

N

Текст који није линк (тј.
скочи на прву ствар која
није линк - корисно за
прескакање садржаја)

B

Дугмад. Дугме за претрагу
је обично прво дугме на
страни. Може се доћи до
дугмета
за
претрагу
помоћу B а послије тога
помоћу Shift + Tab вратити
до претходног елемента текст
поља
за
претраживање

L

Листе

I

Ставке листе

1-6

Наслови ниво 1-6

Shift + Тастер за брзи приступ

Кретање кроз елементе у
обрнутом
редослиједу
(функционише са већином
тастера за брзи приступ)

Ctrl + Insert + Тастер за брзи приступ

За већину тастера за брзи
приступ
ова
пречица
приказује листу елемената
са којима је тај тастер
повезан (нпр. Ctrl + Insert
+ T за листу табела)
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Остале скраћенице за управљање
Insert + F1

Помоћ са тренутним
елементом

Insert + F2

Листа форми

Insert + F6

Листа наслова

Insert + F7

Листа линкова

Ctrl + Home

Врх странице

Ctrl + End

Дно странице (Када је
читач позициониран на
врху стране, Shift + Tab ће
фокус
пренијети
на
посљедњи
линк
или
посљедњи елемент форме
на страни)

Alt + D или F6

Поље за адресу веб читача

Слике
Свака слика на страни треба имати алтернативни текст. Ако га нека слика
нема, читач екрана ће је обично игнорисати, али понашање може бити
различито зависно од њене функције
Табеле података
Да се прескочи табела, користи се тастер Т. За кретање кроз ћелије
користи се комбинација Ctrl + Alt са стрелицом горе/доле/лијево/десно.
Ctrl + Alt + 5 (на нумеричкој тастатури) ће прочитати заглавља реда и
колоне за тренутну ћелију.
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Форме
Enter

Када
читач
приступи
елементу форме, помоћу
тастера Enter се улази у
forms mode. Након тога се
може уносити текст. Тастери за брзи приступ су
онемогућени док се уноси
текст у forms моду.

Tab и Shift+Tab

Омогућава кретање кроз
елементе форме у forms
моду.

Spacebar

За одабир поља за потврду

Стрелица горе/доле

За избор из групе радио
дугмади. Такође за избор
ставке у падајућој листи,
може се користити и прво
слово ставке.

+ на нумеричкој тастатури

За напуштање forms мода.
JAWS аутоматски напушта
forms мод након слања
форме притиском на тастер Enter, преласка на
другу страницу или одабира дугмета.

Брзи тастери
У веб читачу брзи тастери (Access key) омогућавају кориснику да
директно „скочи“ на одређен дио веб стране помоћу тастатуре. Они су
уведени 1999. и убрзо су добили универзалну подршку међу свим веб
читачима.
Брзи тастери се наводе у HTML-у помоћу accesskey атрибута. Вриједност
атрибута је тастер који корисник треба притиснути, у комбинацији са
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једним тастером или више њих у зависности од веб читача који је у
питању, да би активирао или пребацио фокус на елемент са тим
атрибутом. Слиједи кратка листа тастера које треба притиснути у
комбинацији са брзим тастером за популарне веб читаче под Windows
оперативним системом:
Internet Explorer

Alt

Firefox 2, 3, 4 и 5

Alt + Shift

Opera

Shift+Esc

Google Chrome 3 и више

Alt

У наредном примјеру послије притиска на тастер “h” у комбинацији са
одговарајућим тастерима, веб читач ће отићи на страну коју линк
показује тј. на почетну страну.

<a href="index.html" accesskey="h">Почетна</a>
Након неког времена показало се да је већина комбинација које брзи
тастери користе у конфликту са тастатурним командама читача екрана и
да стварају проблеме њиховим корисницима. Томе је услиједила
препорука да се брзи тастери уопште не користе.
У HTML 2, ревидираној верзији, HTML радна група W3C конзорцијума је
прогласила употребу accesskey атрибута застарјелом у корист HTML Role
Access Modula 9 . Овај модул се заснива на кориштењу access елемента и
role атрибута 10 . Након HTML 2 званични стандард HTML 5 који је
успостављен августа 2009.
поново допушта кориштење accesskey
атрибута без разлике у односу на верзију HTML 4.01.
Закључак овог конфузног тока одлука је тај да су особе са инвалидитетом
стекле навику на који начин користе асистативне технологије. Овдје је
конкретно ријеч о слијепим и слабовидим особама и начину на који оне
користе веб сајтове помоћу читача екрана. Оне за то користе стратегије
брзе навигације. Веб садржај не би требало да долази у конфликт са
њиховим навикама и намеће начин на који га користе, већ да обезбиједи
стандардне могућности на које би се оне могле ослонити.

9

HTML верзије 1.1 и 2 су модуларне спецификације што значи да се састоје од
основних модула који се могу проширити додатним модулима за специјалне
особине када за то постоји потреба.
10
http://www.w3.org/TR/2005/WD‐xhtml2‐20050527/mod‐role.html
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Прилог В

Процјена
приступачности

Увод у процјењивање
приступачности сајта
Једноставне методе процјене приступачности попут измјене подешавања
у веб читачу (као што је онемогућавање JavaScript-a) могу утврдити да ли
је веб сајт потпуно неприступачан. To ће указати на то да ли постоји
потреба за измјеном дизајна до те мјере да барем задовољи основне
захтјеве приступачности. Свеобухватнија процјена, којом би се утврдило
да ли је веб сајт потпуно приступачан, много је комплекснија и захтјева
залазак у код испод површине сајта и дубље познавање начина на који
особе са инвалидитетом користе веб и принципе приступачног дизајна.
Постоје алати за аутоматску процјену, али ниједан алат не може
самостално утврдити да ли је сајт довољно приступачан. Неопходна је
људска процјена и корисничко искуство. Наравно, треба имати на уму да
термини „потпуно приступачан“ и „потпуно неприступачан“ никада не
одражавају реалну ситуацију. Потребно је схватити разлику у начину на
који здраве и особе са инвалидитетом користе веб. Здраве особе „сурфају“
по вебу само овлаш прегледавајући понуђене стране, брзо прихватајући
њихову структуру и функционалност, пролазећи на тај начин кроз
велики број веб сајтова за кратко вријеме, док слијепе особе на вебу
користе одређен број веб сајтова које добро познају и на чију структуру и
функционалност су се навикле. Ако на сајту који слијепа особа често
користи постоји препрека коју она не може превазићи или је не може ни
32

схватити, она ће просто ту препреку заобићи и наставити да користи онај
дио садржаја и функционалности који су јој приступачни. Такође, треба
имати у виду да је могућност утицања на приступачност сајта доста
условљена технологијом која се користи за израду. Ако сама технологија
генерише садржај који није приступачан, ако је то неки CMS или
технологија која аутоматски рендерише елементе на основу параметара
(нпр. ASP.NET, JSF итд.), суштинска измјена може бити врло скупа и
тешка. Тако да основни циљ при редизајнирању веб сајта треба да буде
тај да се постигне што већа приступачност уклањајући највеће препреке.

Тестирање постојеће странице
Над сајтом који се процјењује треба извршити узорковање репрезентативних страна које задовољава слиједеће критеријуме:




Скуп узорака треба да укључује све странице на којима је већа
могућност да ће корисници ући (као што су почетна страна и стране
које нуде главне функционалности).
Скуп узорака треба да укључује разноврсне стране са различитим
распоредима и функционалностима, нпр:
веб стране са табелама, формама, динамички генерисаним
резултатима;
веб стране са информативним сликама као што су графикони
и дијаграми;
веб стране са скриптама или апликацијама које извршавају
неку функционалност.

Провјера помоћу веб читача са
GUI
Иницијална провјера приступачности која ће указати да ли је веб сајт
потпуно неприступачан или га лица са инвалидитетом у одређеној мјери
могу користити, може се извршити помоћу веб читача са графичким
корисничким интерфејсом (Firefox, Internet Explorer или други). Она
подразумијева провјеру изабраних страница са одређеним подешавањима у веб читачу или оперативном систему. При томе треба урадити
слиједеће:
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1.

Онемогућити приказ слика и провјерити да ли је доступан одговарајући алтернативни текст за слике;
На мјесту гдје су биле слике требало би да се појави алтернативни
текст. Да би се ово постигло, у Internet Explorer-у из менија Tools
потребно је изабрати ставку Internet options. У оквиру за дијалог који
се појави у картици Advanced треба доћи до секције Multimedia и
опозвати избор поља за потврду Show pictures. За Mozilla Firefox из
менија Tools треба изабрати ставку Internet Options, и након тога у
оквиру за дијалог који се појави у картици Content опозвати избор
поља за потврду Load images automatically.

2.

У подешавањима веб читача промијенити величину фонта и
провјерити да ли распоред стране добро подноси ту промјену и да ли
је страна и даље прегледна;
Проблем обично настаје када су висине и ширине структурних
елемената фиксне. Послије повећања фонта може доћи до
преклапања текста или преласка изван граница елемента који га
садржи. Распоред страна би требало да буде еластичан, што значи да
би величине елемената требало да буду релативне у односу на
тренутно постављену величину фонта веб читача, тј. задате помоћу
мјерне јединице em. У Interenet Explorer-у величина фонта се може
промијенити избором једне од понуђених величина у подменију Text
size менија Page. У Firefox-у у менију View потребно је изабрати
падајући подмени Zoom и у њему обиљежити опцију Zoom text only.
Након тога величина текста се може мијењати опцијама из истог
подменија Zoom in/Zoom out или скраћеницама на тастатури Ctrl i +/-

3.

Тестирати са различитим резолуцијама екрана и при томе мијењати
величину прозора веб читача на мање од максимума да би
провјерили да ли је потребна употреба хоризонталне клизне траке;
Пожељно би било да је сав садржај странице смјештен у тренутну
ширину прозора веб читача независно од њене тренутне величине, тј.
распоред странице би требало да буде течан, што се постиже
задавањем димензија структурних елемената у процентима тако да су
релативне у односу на тренутну величину прозора веб читача.

4.
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Обратити пажњу на то да ли су контрасти између боја позадине и
текста који је у првом плану адекватни;

5.

Без кориштења миша, тј. кориштењем само тастатуре, кретати се кроз
линкове и форме на страници (кориштењем тастера Rab), провјеравајући да ли су сви линкови и елементи форме доступни на тај
начин, да ли линкови јасно наглашавају гдје воде помоћу текста, да
ли су елементи форми логички распоређени када се кроз њих
пролази секвенцијално и да ли је за сваки елемент наведена његова
намјена;
Особе са инвалидитетом рачунаре најчешће користе искључиво
помоћу тастатуре, па је могућност кориштења свих функционалности
помоћу тастатуре кључна.

НАПОМЕНА: Користан алат за прегледавање кода веб страна, CSS
дефиниција стилова и JavaScripta за Mozilla Firefox је Firebug 11 , док је за
Internet Explorer еквивалент Developer Tools 12 који долази инсталиран са
новијим верзијама. Остали популарни веб читачи Chrom и Opera имају
интегрисане еквиваленте ових алата. Сви наведени алати се користе на
начин да се курсор миша позиционира над елементом веб стране који се
жели прегледати и онда се кликом на десно дугме миша отвори падајући
мени из кога је потребно изабрати опцију Inspect element. Након тога у
одговарајућем дијелу прозора веб читача или у засебном прозору ће се
приказати подаци о изабраном елементу и осталим елементима стране.
Примјер примјене ових алата је да се види JavaScript код који ће се
извршити након неког догађаја над елементом или да ли ће се тај код
уопште извршити ако се користи тастатура. Још један примјер је
провјера
да
ли
је
одређени
дио
текста
елемент
типа
heading(<h1></h1>,<h2></h2>...) или је то обичан текст на који је
примијењен неки стил да би се постигао визуелни ефекат наслова.

11
12

http://getfirebug.com/
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=95e06cbe‐4940‐4218‐
b75d‐ b8856fced535
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Провјера користећи текстуалне
читаче
Провјера изабране странице се може обавити тако што се користи
текстуални веб читач (као што је Lynx) или се у читачу са GUI онемогући
примјена CSS дефиниција стилова и приказ слика. Приликом провјере
треба одговорити на ова питања:
1.
2.

Да ли су еквивалентне информације доступне кроз текстуални читач
као што су доступне кроз GUI читач?
Да ли су информације представљене у смисленом реду ако се читају
секвенцијално?

Да би се ово постигло, у Internet Explorer-у у подменију Style менија Page
потребно је одабрати опцију No Style. U Mozilla Firefox-u у подменију
Page Style менија View потребно је одабрати опцију No Style.
Искусни корисници могу исти тест извршити са читачем екрана.
Бесплатан читач отвореног кода који би могао послужити за ову намјену
је NVDA. Он долази са интегрисаним синтетизатором eSpeak који
подржава језике из региона.
Начин на који читач екрана „види“ садржај стране се може симулирати
гашењем стила. Читач екрана чита HTML секвенцијално - онако како је
написан. Примјеном стилова визуелна структура може бити промијењена
структура оригиналног текстуалног садржаја и неки дијелови могу бити
измјештени.

Кориштење аутоматизованих
алата за провјеру
приступачности
За аутоматску провјеру приступачности постојећег веб сајта постоје алати
у виду екстензија и утичница за веб читаче, као и у виду онлајн адреса
који након тестирања приказују извјештај о потенцијалним проблемима
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или назначавају конкретна мјеста на страници која могу представљати
проблем. Препоручено је користити барем два различита аутоматизована
алата за провјеру веб приступачности да би се анализирале изабране
стране и примијетили проблеми на које алати указују.
Два алата за које се одлучио аутор су WAVE 13 и A-Checker понуђен на WAI
сајту на страни са листом алата за провјеру 14 . Још неки алати који би
могли бити од користи су:







WAT-C - алат за веб приступачност обезбјеђује колекцију бесплатних
алата који омогућавају лакши развој и тестирање за програмере и
дизајнере 15 ;
Firefox Accessibility Extension - додатак за Firefox који омогућава
слијепим лицима лакшу навигацију кроз страницу, док га програмери могу користити за провјеру исправности веб приступачности 16 ;
Тестирање приступачности са "Style" - онлајн системом 17 ;
TestPage - алат у командној линији за једноставно тестирање
приступачности, аутоматског тестирања проблема везаних за слијепа
лица и других аспеката везаних за HTML према стандарду W3C 18 .

Алати за валидацију кода
Један од најсигурнијих начина да се обезбиједи основна приступачност је
да се тестира валидност кода сајта и задовољи HTML стандард. Ако је
HTML код странице писан према стандардима, већина основних потреба
приступачности ће већ бити задовољена, нпр. потреба да се сваком
елементу форме додијели лабела, да је веб страна подијељена на логичке
секције помоћу наслова, да се за организацију структуре стране користе
div елементи умјесто table, а да се табелама за приказ података додјељују
заглавља, да свака слика има alt атрибут итд. Такође је битно поштовати
добру праксу код развоја сајтова гдје се садржај раздваја од презентације
кориштењем CSS дефиниција стилова. Како би се олакшао развој и

13

http://wave.webaim.org
http://www.w3.org/WAI/ER/tools/complete
15
http://www.wat‐c.org/
16
http://firefox.cita.uiuc.edu/#bet
17
http://www.sidar.org/hera/index.php.sr
18
http://empowermentzone.com/tpgsetup.exe
14
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тестирање кода, постоје алати који врше аутоматски тестирање
валидности HTML кода. За разлику од тестирања приступачности бајта
која може бити релативна, овај процес се може извршити потпуно
аутоматизовано и на резултате се може ослонити јер се процес
валидације заснива на провјери скупа предефинисаних правила.
Исправљање грешака у коду које пријаве алати за тестирање валидности
и примјена HTML стандарда би требало да буде први корак на путу ка
поправљању пристпуачности сајта.



19
20

W3C Markup Validation Service - онлајн алат за провјеру валидности
HTML кода 19
W3C CSS Validation Service - онлајн алат за провјеру валидности CSS
дефиниција стилова 20

http://validator.w3.org/
http://jigsaw.w3.org/css‐validator/
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Прилог Г

Принципи приступачног
дизајна

Листа основних принципа
У наредној листи биће наведени неки од кључних принципа
приступачног дизајна. Већина принципа приступачности се може
имплементирати веома лако и неће утицати на општи изглед веб сајта.






Обезбиједити одговарајући алтернативни текст
Алтернативни текст пружа текстуалну алтернативу нетекстуалном
садржају веб страница. Он је поготово користан људима који су
слијепи и ослањају се на читаче екрана да им читају садржај веб сајта.
Обезбиједити заглавља за табеле података
Табеле на вебу не би требалo користити за распоређивање структуре
странице већ организовање приказа података. Табеле које се користе
да организују табеларне податке би требало да имају одговарајућа
заглавља колона и редова (<th> елементе). Ћелије података би
требало да буду повезане са одговарајућим заглављима и на тај начин
би олакшавале схватање и кретање табелом за кориснике који
користе читаче екрана.
Обезбиједити да корисници могу испунити и послати све
форме
Обезбиједити да сваки елемент форме (текстуално поље, поље за
потврду, падајућа листа итд.) има лабелу и да је та лабела повезана са
коректним елементом користећи <label> tag. Такође обезбиједити да
корисници могу испунити и послати форму независно од улазноизлазног уређаја који користе и исправити било коју врсту грешке,
као што је неиспуњавање свих потребних поља.
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Обезбиједити да сви линкови имају смисла и ван контекста
Сваки линк би требало да има смисла ако се текст линка чита
засебно. Корисници читача екрана ће можда одабрати опцију да
читају само листу линкове са веб стране. Одређене фразе као што су
„кликните овдје“ и „више“ се морају избјегавати.
Обезбиједити приступачност садржаја који се нуди на сајту
и није HTML, укључујући PDF датотеке, Microsoft Word
документе, PowerPoint презентације i Adobe Flash садржај
Додатно свим осталим принципима набројаним овдје, PDF
документи и остали садржај који није HTML морају бити што
приступачнији. Ако се не могу учинити приступачнијим, треба
размотрити могућност кориштења HTML-а умјесто њих или барем
обезбиједити приступачну алтернативу. PDF документи би такође
требало да садрже серију тагова који би их учинили још
приступачнијим. Тагован PDF носи информацију о структури
документа и лакши је за навигацију.
Обезбиједити корисницима могућност да прескоче елементе
на страници који се понављају
Требало би обезбиједити методу која омогућава корисницима да
прескоче навигацију или друге елементе који се понављају на свакој
страни. Ово се обично остварује тако што се додају линкови „Скочи на
садржај“, „Скочи на главни садржај“ или „Прескочи навигацију“ на
врху сваке стране који скачу на главни садржај стране.
Не треба се ослањати само на боју да пренесе значење
Кориштење боје може нагласити битност неке информације, али не
треба користити само боју да би се пренијела информација. Та
информација можда неће бити доступна особи која је далтониста или
особи која користи читач екрана.
Осигурати да је садржај јасно писан, логично организован и
лак за читање
Постоје многи начини да се садржај учини лакшим за разумијевање.
Треба писати јасно, користити прегледне фонтове, користити
заглавља и листе на одговарајући начин да би се направила логична
структура странице.
Учинити JavaScript приступачним
Обезбиједити да JavaScript руковаоци догађајима (event handlers)
буду независни од уређаја (нпр. не захтијевају кориштење миша) и
обезбиједити да се веб страна не ослања искључиво на JavaSript да би
била функционална.
Дизајнирати према стандардима
Стране које задовољавају HTML стандард и које су приступачне су
више робусне и пружају бољу оптимизацију за претраживаче веба.

Каскадно дефинисање стилова (CSS) дозвољава да се садржај одвоји
од презентације. Ово пружа већу флексибилност и приступачност
садржаја.
Ова листа не презентује сва питања приступачности, али се дотиче
основних принципа који осигуравају већу приступачност веб садржаја
свима. У даљем тексту овог поглавља неки од принципа ће бити
детаљније описани.

Обезбиједити одговарајући
алтернативни текст
Додавање алтернативног текста сликама је први принцип веб
приступачности. Алтернативни текст пружа текстуалну алтернативу
нетекстуалном садржају веб страна. Принципи који ће овдје бити
наведени се могу примијенити на медије, аплете или друге нетекстуалне
веб садржаје.
Алтернативни текст има неколико функција:






Читају га читачи екрана умјесто слика омогућавајући да садржај и
функција слике буду приступачни особама са визуелним инвалидитетом.
Приказује се умјесто слике у веб читачима који не подржавају
приказивање слика или када корисници одаберу да не приказују
слике.
Пружа семантичко значење и опис сликама које могу читати претраживачи веба.

Кључни принцип је да рачунари и читачи екрана не могу анализирати
слику и одредити шта слика представља. Програмер мора обезбиједити
кориснику текст који представља садржај и функцију слике унутар веб
садржаја.
Алтернативни текст се може презентовати на два начина:



унутар alt атрибута img елемента;
унутар контекста или окружења саме слике.
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Ово значи да alt атрибут није једини механизам за пружање садржаја и
функције слике. Ова информација се може обезбиједити у тексту који
претходи слици или у неким случајевима линку или longdesc атрибуту
који референцира отворену страну која садржи дуже објашњење. Свака
слика мора имати alt атрибут. Ово је захтјев HTML стандарда. Слике без
alt атрибута су неприступачне 21 .

<img src="logo.jpg" alt="Specijalna biblioteka za
slijepa i slabovida lica Republike Srpske" />

Обезбиједити заглавља за
табеле података
Табеле се на вебу користе за двије основне намјене: као табеле података и
као табеле за распоред структуре странице. Оригинална намјена HTML
табела је била презентација података. Термин „табела података“ се
користи онда када су присутна заглавља редова, заглавља колона или
обоје.
Да би се осигурала приступачност табеларне информације, табеле треба
презентовати на начин који ће очувати везе између информација чак и
када их корисници не могу видјети. Информација се сматра табеларном
када постоје логичне везе између података (текста, бројева, слика или
друге врсте) у двије димензије (вертикалној и хоризонталној). Ове
релације су представљене у колонама и редовима, и колоне и редови
морају бити препознатљиви да би се логичке везе сачувале.
Користећи table елемент са елементима дјецом tr, th и td ове везе се
чувају.
Слиједи примјер једноставне табеле са седмичним распоредом са
колонама и заглављима. Први ред представља дане у седмици.
Временски интервали су наведени у првој колони. Ове ћелије су означене

21

Више можете прочитати на:
http://www.w3.org/TR/WCAG20‐TECHS/H37.html,
http://webaim.org/techniques/alttext/
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са th елементом што идентификује дане седмице као заглавља колона и
временске интервале као заглавља редова.
Читачи екрана изговарају информације о заглављима док се корисник
креће кроз табелу. Тако ако се корисник читача екрана помјери лијево
дуж реда, чуће дан седмице (заглавље колоне) и послије тога податак у
тој ћелији, то јест састанак (ако је унијет у табелу). Ако се креће горе или
доле дуж једне колоне, чуће временске интервале тј. заглавље редова и
послије тога састанак. На овај начин корисник за сваку ћелију зна ком
заглављу припада и знаће тачно гдје се у табели налази 22 .

<table>
<tr>
<td> </td>
<th>Ponedjeljak</th>
<th>Utorak</th>
<th>Srijeda</th>
<th>Četvrtak</th>
<th>Petak</th>
</tr>
<tr>
<th>8:00-9:00</th>
<td>Sastanak sa Marijom</td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<th>9:00-10:00</th>
<td> </td>
<td> </td>
<td>Pregled kod doktora</td>
<td>Ponovo Marija</td>
<td>Polazak na more</td>
</tr>
</table>

22

Више о табелама можете прочитати на:
http://www.w3.org/TR/WCAG20‐TECHS/H51.html,
http://webaim.org/techniques/tables/
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Обезбиједити да корисници
могу испунити и послати све
форме
Форме се користе за све врсте интерактивних намјена на вебу. Помоћу
форме корисник може да изабере и купи робу, испуни анкету, да се
региструје на курс, да претражује информације на вебу и дуг низ других
акција.
Многи корисници могу једино помоћу тастатуре користити страну и
кретати се по њој. Мора се обезбиједити да се форме на страни могу
испунити користећи само тастатуру. Мало је ствари које могу учинити
форму потпуно неприступачном са тастатуром. Најчешћи разлог
неприступачности је кориштење JavaScripta. Треба бити опрезан у
кориштењу JavaScripta при манипулацији подацима форме, постављању
фокуса, промјени елемената форме или слању форми. Свака од ових
ставки може учинити форму тешком или немогућом за испуњавање или
схватање користећи само тастатуру.
Једна од примјена форми која је постала честа на вебу је мени са
падајућим листама за навигацију. Овај начин дозвољава да се доста
ставки за навигацију смјести на мали простор на страници. Корисници
могу користити падајућу листу да изаберу ставку која је у вези са
локацијом на вебу. Ове форме саме по себи не изазивају проблеме у
приступачности, али ако се JavaScript користи да се пошаљу подаци
форме након што корисник изабере ставку падајућег менија, то ће се
одразити негативно на приступачност. Ове форме често користе
JavaScript onChange догађај, што значи да када је форма измијењена, веб
читачу се наређује да аутоматски оде на одређену веб страну. Овај
onChange догађај се окида када корисник ослободи дугме миша након
што је изабрао ставку у падајућем менију. Ако ипак корисник не користи
миша, мораће користити тастере стрелице на тастатури. Сваки пут када
се корисник помјери горе или доле кроз ставке менија, JavaScript
детектује onChange догађај што одводи веб читач на нову страну.
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БИТНО: Не користити JavaScript тако да аутоматски мијења локацију
веб читача послије неког извршеног догађаја. Умјесто тога треба
дозволити кориснику да изабере ставку менија и послије тога да изабере
дугме које слиједи да би отишао на жељену страну. Ово генерално
вриједи за све форме. Корисник треба имати контролу над процесом
слања форме. Када унесе потребне податке, слање форме се потврђује
притиском на назначено дугме.
Форме би увијек требало организовати у логичном редослиједу. Треба
поставити лабелу за елемент форме поред њега самог.

<label for="ime">Ime:</label>
<input type="text" name="ime" id="ime" />
Потребно је обезбиједити јасне инструкције о томе какве информације се
захтијевају за испуњавање форми. Ако је неки елемент форме неопходан,
то је потребно нагласити. Треба обезбиједити да редослијед у ком се
приступа елементима форме буде логичан и лак (тако да се помоћу таб
тастера може кретати кроз поља форме). Ово је некада проблематично
јер се за контролу распореда ставки форме користе табеле. Треба
осигурати да и у линеаризованом облику табеле форма има смисла.
Редослијед табеле се може провјерити помоћу веб читача или алата за
провјеру приступачности 23 .

Обезбиједити да сви линкови
имају смисла и ван контекста
Линкови су један од најосновнијих елемената HTML-a, због тога је
писање линкова на приступачан начин један од основних и најбитнијих
аспеката веб приступачности.
Корисник мора бити у могућности да се креће и селектује било који линк
користећи саму тастатуру. У већини веб читача таб тастер дозвољава
корисницима да скачу са линка на линк, а тастер Enter да селектују тај

Више на:
http://www.w3.org/TR/WCAG20‐TECHS/H44.html,
http://www.w3.org/TR/WCAG20‐TECHS/H4.html,
http://webaim.org/techniques/forms/
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линк. Ако је до линка једино могуће доћи помоћу миша, онда је тај линк
бескористан људима који не могу користити миша. Како је уопште
могуће креирати линк који је недоступан помоћу тастатуре? У већини
уобичајених случајева то је могуће користећи JavaScript руковаоце
догађајима који не дозвољавају приступ тастатури.
Једна од најозбиљнијих препрека је креирање линкова који не воде
нигдје. Програмери понекад користе JavaScript да креирају динамичке
меније који падају када корисник пређе мишем преко одређених
линкова. У неким случајевима сам линк не води нигдје и једина му је
сврха да открије друге линкове у падајућем менију који имају стварне
дестинације. Линкови као што је овај обично имају знак повисилице као
знак дестинације. Кликање на овај линк не води нигдје и не извршава
ништа.

<a href="#"
onmouseover="dropdownmenu()">Produkti</a>
Корисници који могу користити миша моћи ће да кликну на линкове са
падајућег менија, али корисници тастатуре не могу да дођу до падајућег
менија тако да је линк за њих потпуно бескористан, а остали линкови
потпуно неприступачни. Један начин да се ово ријеши јесте да се напусти
рјешење падајућег менија и да се умјесто тога користе стандардни
линкови. Друго рјешење је да се наведе стварна дестинација линка (нпр.
href=”proizvodi.html”) који би излистао исте линкове који су доступни и у
падајућем менију.
Људи који користе читаче екрана често користе тастатуру радије него
миша тако да је приступачност веба помоћу тастатуре битан први корак,
али иза тога важно је знати како читачи екрана приступају линковима.
Читачи екрана обавјештавају корисника да је дио текста (или графички
елемент) линк. JAWS нпр. каже „линк“ прије сваког линка. Тако ће се
нпр. линк чији је текст „производи“ у JAWS-у интерпретирати као „линк
производи“. Закључак овога је да сам текст линка не треба да наводи да је
ту линк, јер ће корисници читача већ то знати.
Корисници читача екрана се обично крећу од линка до линка прескачући
текст између линкова. Један начин на који ово раде је кретање од линка
до линка помоћу тастера таб, али и читачи екрана нуде опцију да
прикажу листу свих линкова на страници. Закључак овог је да би
линкови требало да имају смисла и ван контекста. Фразе као што су
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„кликни овдје“, „више“, „кликни за детаље“ итд. потпуно су безначајни
када се читају ван контекста, опет сувише времена би било потрошено
узалуд када би се сваки пут слушао читав текст контекста у ком се линк
налази. Други закључак је да ако се дио текста понавља у више линкова,
тај дио текста не треба ставити на прво мјесто, већ на прво мјесто треба
доћи дио текста који те линкове разликује.
Један од проблема овог приступа да текст садржи довољно информација
да би се могао користити ван контекста је тај што вишак текста може
нарушити изглед стране за кориснике који нису слијепи. Могуће рјешење
овог проблема је да се дио текста који треба да носи битне информације,
истовремено за слијепе и за лица која нормално виде, остави као видљив,
а остатак текста помакне ван екрана помоћу CSS дефиниција стила тако
да остану доступни читачима екрана, али да не нарушавају изглед
корисницима који виде.

.text-for-blind {
font-size:1px;
position:relative;
top:-10000px;
}
<a href="/xmlui/browse?type=title"
class="">Naslovi<span class="text-for-blind">,
Pregledaj E-Biblioteku po naslovima</span></a>
Разлог зашто је за position кориштено relative умјесто логичног absolute је
тај што читачи екрана погрешно тумаче span елемент као још један линк.
Ако се дио текста који треба сакрити не налази унутар линка, слободно се
може користити absolutе.
Још једна корисна могућност је сакривање дијела текста и од читача
екрана и од корисника који виде, што се може урадити као:

style="display:none"
Видљивост неког дијела странице се може динамички мијењати помоћу
JavaScripta, нпр. омогућавањем опције приказивања више или мање
детаља о некој ставци и на тај начин се страница са много детаља може
учинити једноставнијом за преглед слијепим лицима.
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Обезбиједити приступачност
садржаја који се нуди на сајту
и није HTML
Остали садржај који се појављује на веб сајту, а није HTML такође треба
учинити што приступачнијим.
Корисници који веб користе помоћу читача екрана најчешћи проблем
имају са Flash садржајем. Он по својој природи не одговара начину на
који функционишу читачи екрана. Flash је мултимедијални формат који
се заснива на промјенама у времену док је HTML статичан и текстуалан и
то омогућава читачима екрана да препознају садржај и читају га
линеарно. Flash се може учинити приступачним, он за то пружа више
могућности него HTML. Он допушта већи ниво интеракције помоћу
тастатуре, садржај се може презентовати у аудио формату тако да не
постоји потреба за читачима екрана, сарадња са API-јима
приступачности итд. Али већина Flash садржаја се не прави на начин да
буде приступачан, зато је најбоље рјешење пружити текстуалну
алтернативу свим информацијама које се кроз њега желе пренијети.
Слијепе особе обично читаче екрана подесе тако да занемаре Flash
садржај.
Већ је наведено да би PDF документи требали садржати тагове. Ови
тагови требају бити везани за наслове секција, табеле, листе итд. у
документима слично као тагови у HTML документима и на тај начин
одржати структуру документа да би се корисници лакше кретали кроз
њих. Такође PDF документи се не би требали састојати од скенираних
докумената већ би требали бити текстуални, тј. конвертовани у PDF из
текстуалних докумената. Разлог овоме је што читачи екрана не могу
читати слике, а скенирани документи су управо то. Ако се PDF
документи генеришу из Microsoft Word докумената, постоји могућност
при конверзији да се тагови формирају аутоматски ако је Word документ
коректно форматиран (обиљежени наслови, листе итд). Такође Word
документи би и сами требали бити коректно форматирани, ако су дио
садржаја који се нуди на веб сајту.
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Обезбиједити корисницима да
прескоче елементе на
страници који се понављају
Један од проблема са многим шаблонима за дизајнирање веб страна је да
главни садржај није увијек ставка на страни. Особе које користе читаче
екрана су често приморане да слушају дуге листе навигационих линкова,
подлисте линкова, иконе компаније, елементе за претраживање сајта и
друге елементе прије него што дођу до главног садржаја. У ствари
корисници тастатура су приморани да прођу помоћу тастера Tab кроз све
линкове да би дошли до главног садржаја. У неким случајевима број
линкова може доћи до преко 100. Једно рјешење овог проблема је да се
измијени дизајн странице и да се главни садржај смјести на почетак
странице. Треба напоменути да је да би се ово постигло, потребна
одређен ниво познавању CSS-а да би се елементи навигације и заглавља
визуелно позиционирали на врх стране. Примјер оваквог распореда сајта
се може видјети на страници Специјалне библиотеке за слијепа и
слабовида лица Републике Српске 24 .
Други, једноставнији начин на који се овај проблем може превазићи је
постављање линкова за „прескакање навигације“. Потребно је
обезбиједити линк на врху стране који скаче до сидро линка (anchor) у
доњем дијелу стране на почетку главног садржаја. Иако врло
једноставна, и ова техника се може обавити на више начина. Неки од њих
су слиједећи:
1.
2.
3.
4.

24

Поставити видљиве линкове на врху стране
Поставити видљиве линкове на другим дијеловима стране
Правећи линкове невидљивима
Правећи линкове невидљивима док не добију фокус тастатуре.

http://bsrs.rs/
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Најједноставнији начин је направити видљиви линк на врху стране:

<body>
<a href="#glavnisadrzaj">Preskoči navigaciju</a>
...
<h1><a name="glavnisadrzaj"
id="glavnisadrzaj"></a>Zaglavlje</h1>
<p>Ovo je prvi paragraf</p>
Као што је наведено, линкови се могу направити и невидљивима.
Напомена: За ово је потребно одређено знање CSS-а 25 .

#skip a, #skip a:hover, #skip a:visited
{
position:absolute;
left:0px;
top:-500px;
width:1px;
height:1px;
overflow:hidden;
}
#skip a:active, #skip a:focus
{
position:static;
width:auto;
height:auto;
}

<div id="skip">
<a href="#content">Skoči do glavnog sadržaja</a>
</div>
Position:absolute ће елемент измјестити из његовог природног мјеста у
структури странице и помаћи га на одређену позицију.

25

http://webaim.org/techniques/skipnav/
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Прилог Д

Далтонизам

Процес вида
Осјећај свјетлости код људи почиње са фоторецепторима смјештеним у
мрежњачи. Постоје два типа рецептора: чепићи, или конуси и штапићи.
Визуелна информација од мрежњаче преноси се преко оптичких нервних
влакана до можданих поља и назива се визуелна кора, гдје се визуелни
процес и разумијевање завршава.

Слика Д.1 Нормално виђење боја
Штапићи који су бројнији од чепића раде под слабим амбијенталним
свјетлом и извлаче једино луминентну информацију тј. осјетљиви су само
на промјене у сјајности у средњем дијелу спектра свјетлости. Ако би
човјек имао само штапиће, видио би црно-бијело.
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Чепићи функционишу под сјајним свјетлом и могу да опажају тон боје.
Постоје три врсте чепића које имају преклапајуће прелазне опсеге у
видљивом спектру:
Л – чепићи су осјетљиви примарно на црвени опсег видљивог
спектра
М – чепићи су осјетљиви на зелени опсег
С – чепићи су осјетљиви на плави опсег





Док су црвена, зелена и плава распоређене прилично равномјерно преко
видљивог спектра, одређене осјетљивости Л, М и С чепића нису. Ово може
дјеловати мало збуњујуће поготово зато што Л-чепићи нису чак ни близу
центрирани у црвеној области спектра. На срећу осјетљивост чепића је само
један дио начина на који мозак декодира информацију боје. Додатна
процесирања узимају ове осјетљивости у рачуницу.

Слика Д.2 Три бијеле криве означавају ниво осјетљивости за три типа
чепића. Црна крива означава осјетљивост штапића.

Проблем
Проблем са виђењем боје настаје када сви чепићи једног или више
типова функционишу испод нормалних нивоа или не функционишу
уопште. Пошто су гени који утичу на виђење боје дио X хромозома,
немогућност виђења боја захвата мушкарце знатно више него жене. Око
8 процената свих мушкараца имају неки дефект са виђењем боја, док
само 0.5 процената свих жена има вид са поремећеном могућности
виђења боја.
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Слиједе називи одређених форми поремећаја виђења боја, такође су дати
примјери точкова боја и палета за сваки од њих. Они предочавају на који
начин боју виде људи са поремећајем. Може бити збуњујуће то што се не
говори директно о недостатку „црвене“, „зелене“ и „плаве“. Два фактора
су у игри овдје. Први је тај, као што дијаграм изнад илуструје, да стварна
осјетљивост чепића на боје није директно центрирана унутар њихових
одређених области спектра. Други фактор укључује даље процесирање у
мозгу, које у ствари повезује боју и слику са одговорима штапића/чепића
тако да ће резултантне боје које види корисник са дефектом виђења боја
бити помјерене у покушају компензације.

Слика Д.3 Точак боја
и скала особа које
болују од протанопије

Протанопија утиче на око 1% мушке
популације.
Пронотопија је недостатак осјећаја црвене
боје. Она је резултат губитка функције Лчепића, који омогућавају осјећај црвеног
опсега видљивог спектра. Пошто је црвена
боја на крају видљивог спектра постоји само
дјелимично преклапање са два друга типа
чепића, тако да људи са протанопиом имају
изражен губитак осјетљивости на свијетло
на црвеном крају спектра.
Протаномалија утиче на око 1 проценат
мушке популације.
Протаномалија је слабост осјетљивости на
црвену боју и настаје када Л-чепићи
функционишу, али не на нивоу на коме би
требало.
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Слика Д.4 Точак боја
и скала особа које
болују од
деутеранопије

Слика Д.5 Точак боја
и скала особа које
болују од тританопије
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Деутеранопија утиче на око 1.1% мушке
популације.
Деутеранопија је недостатак осјећаја зелене
боје. Она је резултат губитка функције Мчепића, који омогућавају осјетљивост на
црвени опсег видљивог спектра. Због локације
зелене боје у спектру, стварни осјећај се
преклапа између М-чепића (зелених) и Лчепића (црвених) и због дјелимичног преклапања са С-чепићима (плава). Људи са деутранопијом имају прилично нормалан ниво
осјетљивости дуж спектра, ипак они могу
доживјети да замјене индивидулане боје.
Деутераномалија утиче на око 4.9 процената мушке популације.
Деутераномалија је слабост осјетљивости на
зелену боју и настаје када М-чепићи
функционишу, али не на нивоу на коме би
требало.
Тританопија утиче на око 0.001 проценат
мушке популације.
Тританопија је недостатак осјећаја плаве боје.
Она је најрјеђа од свих форми дефекта
осјетљивости на боје и резултат је губитка
функције С-чепића, који омогућавају осјећај
плавог опсега видљивог спектра. Због тога
што је плава на супротном крају спектра у
односу на црвену и због тога што је
осјетљивост С-чепића у мањем преклапању у
односу на друге двије врсте чепића, људи са
тританопијом имају много израженији губитак осјетљивости дуж читавог спектра.
Деутераномалија би требало да се односи
на слабост осјетљивости на плаву боју, али
чини се да нема познатих случајева ове појаве
који се сматрају дефектом осјетљивости на
боје. Ово би могло бити, између осталога, из
разлога што С-чепићи чине само 10 посто
укупног броја чепића у оку. У већини случајева док абнормалност постане уочива, чепићи
постану већином нефункционални.

Негативан начин кориштења
боја
Гледајући палете боја у претходном поглављу може се схватити зашто
људи који болују од поремећаја препознавања боја неће видјети неке од
боја које су одабране за веб сајт.
На примјер, ако се корисник суочава са слиједећом ситуацијом:

Кликните на
зелено дугме да
наставите,
жуто дугме ако
вам је потребна
помоћ,
или црвено дугме
ако желите да
одустанете.
Слика Д.6 Примјер случаја кориштења боја за преношење информација
на сајтовима
За особу са здравим видом избор би се чинио лаким, али особа са
дефектом би могла видјети слиједеће:

или

или

Слика Д.7 Примјери како претходну слику виде особе са неком
врстом аномалије
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Овај конкретан примјер се ријетко налази на веб сајтовима, али случајеви
овог типа се дешавају, не само на веб странама већ и у стварном животу.
Једноставније је дефинисати функцију дугмади лабелама као што су
„Даље“, „Помоћ“ или „Излаз“, чак заузима и мање мјеста на страници.
Рјешење проблема је избјегавање кориштења боја као јединих
показатеља онога што се може урадити, или као једини начин за
преношење информације. Умјесто тога, боје се могу користити само као
додатна назнака корисницима.

Контраст и боја
Као што је познато свима који се баве дизајнирањем веб сајтова, један од
битних аспеката избора боја је јак контраст између боје позадине и боје
онога што је у првом плану. Контраст омогућава лакше читање текста.
Ово је још битније када се узму у обзир корисници са поремећајем
препознавања боја.
Ако се погледају боје на већ наведеним точковима, и онда погледа на
точак са нормалним бојама, може се примијетити да ће разноликост боја
за кориснике са смањеним осјећајем бити знатно мања у односу на особу
са могућношћу да види све боје. Многе од сусједних боја на точку ће се
чинити практично идентичним. Примјер како ово може утицати на
дизајн сајта је описан у наставку текста:

Слика Д.8 Примјер недовољног контраста боја
Иако ово није пригодан избор боја, такав или сличан може се видјети на
доста сајтова. Иако се овај избор боја може учинити сувише дречавим
кориснику са нормалном могућношћу уочавања боја, он ће ипак моћи да
прочита поруку која је приказана, али шта је са особом која болује од
дефекта осјетљивости на боје?
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Постоји мишљење да је довољан начин провјере да ли ће избор боја
П
а
д
добро
функциониссати за корисникее са дефектом оссјетљивост на бојее
р
редуковање
у палеету са сивим тоновима, тј. нијанса
ама сиве. То нијее
та
ачно. На слиједећеем примјеру ће битти показано како ће
ћ слика изгледати
и
р
редуковањем
помоћ
ћу палете греј скал
ле:

Сли
ика Д.9 Приказ у ск
кали тонова сиве боје
б
Напријед изнесено
Н
о наводи на закљ
ључак да се ова шема боја можее
см
матрати сигурном
м за кориснике са
а дефектом. Али, да
д ли је то заиста
а
та
ако? На слиједећ
ћим примјерима ће бити примијеењена палета која
а
п
прецизније
апрокси
имира шта корисн
ници са дефектом могу
м
видјети:
Протан
нопија:

Слика Д.10
0 Приказ начина на
н који виде особе које
к
болују
од прота
анопије
Деутера
анопија:

Слика Д.11 Приказ
П
начина на који виде особе ко
оје болују од
анопије
деутера
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Тританопија:

Слика Д.12 Приказ начина на који виде особе које болују
од тританопије

Чини се да особе са тританопијом у овом случају имају среће јер боје које
оне виде су мало угодније за гледање него оне за особе са нормалним
видом. Али зато се може видјети да слика која је изгледала
задовољавајуће са палетом сивих тонова очигледно није сигурна
комбинација за многе кориснике са дефектом осјетљивости на боје.
Дизајнери који практикују правилне изборе боја никада не би одабрали
ову конкретну шему боја. Умјесто тога, они би изабрали боје са већим
контрастом да учине информацију угоднијом оку. Ако бисмо, из неког
разлога, морали употријебити ову зелено-жуту комбинацију, шта би
дизајнер могао да уради? Чинећи једну боју тамнијом, а другу свјетлијом
повећаће контраст. На слиједећем примјеру је приказана слика са истим
тоновима боја, док су свјетлина и засићење измијењени да би се
обезбиједио бољи контраст:

Нормална:

Слика Д.13 Примјер примјене довољног контраста
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Протанопија:

Слика Д.14 Примјер како особе које болују од протанопије виде
слику са довољним контрастом

Деутеранопија:

Слика Д.15 Примјер како особе које болују од деутеранопије виде
слику са довољним контрастом

Тританопија:

Слика Д.16 Примјер како особе које болују од тританопије виде
слику са довољним контрастом

Ова конкретна селекција боја још увијек није добра комбинација, али је
много боља од оригиналне. Чак и са овом малом измјеном успјешно је
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постигнуто да се одржи основна намјена оригиналне селекције боја и да
се произведе текст који корисници са дефектом могу читати.

Формула сјајности боја
Да би се испоштовале WCAG смјернице, боје позадине и боје елемената
који су у првом плану треба да омогуће довољан контраст када их гледа
нека слабовида особа или особа са дефектом осјетљивости на боје, или
када се гледају на црно-бијелом екрану.
Формула коју предлаже W3C да би се одредила сјајност боје је:
((Црвена вриједност X 299) + (Зелена вриједност X 587) + (Плава
вриједност X 114)) / 1000
Двије боје пружају добру видљивост боја ако је разлика између сјајности
већа од 125 и разлика у боји већа од 500.

Алат за провјеру контраста
боја
Алат који би помогао дизајнеру да изгради приступачан веб сајт, треба да
посједује могућност тестирања контраста и сјајности боја између
позадине и онога што је у првом плану свих елемената у DOM-у. На тај
начин се осигурава довољно велик контраст за особе са оштећењем вида.
Алати тог типа могу се наћи понуђени на сајту WCAG. Један од таквих
алата је и AccessColor - онлајн алат за провјеру контраста 26 . Овај алат ће
аутоматски пронаћи релевантне комбинације боја унутар HTML и CSS
докумената умјесто да се те боје траже ручно уз тестирање контраста за
сваку комбинацију боја. AccessColor користи алгоритам који предлаже
AERT. Он анализира и екстерне и интерне CSS и онда прорачунава
контраст боја између позадине и текста у првом плану за сваки елемент у
DOM-у.

26

http://www.accesskeys.org/tools/color‐contrast.html
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AccessColor провјерава само контраст између текста и позадине. Овај алат
је намијењен за веб сајтове гдје већина текста није писана на
позадинским сликама или са flash-ом. Поред овог постоји још алата тако
да је могуће изабрати онај који одговара за конкретне намјене. Neki od
njih su








Colour Contrast Check 27 – омогућава основно тестирање шема
боја и нивоа контраста
Color Sheme Designer 28 – омогућава да се палета боја провјери у
складу са неколико нивоа дефекта колорног вида
Color Oracle 29 – овај симулатор дефекта колорог вида ради на
више оперативних система и функционише тако што на екран
примјењује филтере
Contrast-a 30 – овај Flash алат провјерава одређену комбинацију
боја позадине и текста на основу смјерница W3C
GrayBit 31 – конвертуеј читаву страну у grayscale верзију
Check My Colours 32 – функционише слично као и AccessColor.

Кооперативни избор боја
Иако, постоје утврђене формуле и програми који ће аутоматски
тестирати и понудити контрасте боја који би задовољили услов
видљивости за све кориснике, прилично тешко је наћи комбинацију која
је оптимална за сваку врсту корисника. Додајући овој конфузији
различите степене дефекта виђења боја за различите кориснике то још
више компликује проблем. Треба узети у обзир потенцијалну могућност
неправилно подешених монитора, што ће резултовати лошим контрастом чак и за кориснике са нормалним видом. Сви ови фактори заједно
чине избор одговарајуће комбинације боја важним и тешким.
Једно од рјешења је да се након избора боја за веб сајт остави могућност
корисницима да одаберу шему боја која ће бити кориштена на сајту. Ово
је могуће постићи користећи технологију CSS-a која већ подржава појам

27

http://snook.ca/technical/colour_contrast/colour.html
http://colorschemedesigner.com/
29
http://colororacle.cartography.ch/
30
http://contrast‐a.dasplankton.com/
31
http://graybit.com/
32
http://www.checkmycolours.com/
28
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„корисничког CSS-a“ што значи да је корисницима допуштено да задају
сопствене CSS-ове који ће преписати оне које је оригинално поставио веб
дизајнер. Да би се подржала ова могућност, битно је да се избјегава
писање правила са кључном рјечју important јер таква правила корисник
касније не може преписати у својој CSS датотеци. Такође да би се
корисницима олакшало писање сопствених CSS-ова, потребно је body
задати id да би корисник лакше могао да му приступи. Ипак креирање
таквог документа је прекомпликовано за просјечног корисника. Оно што
овдје може да се уради је да се на самом веб сајту кориснику понуди
могућност избора једне од неколико понуђених комбинација боја. На тај
начин ће корисник примијенити ону која му највише одговара. Слиједи
примјер механизма којим је то реализовано на сајту е-Библиотеке
Специјалне библиотеке за слијепа и слабовида лица Републике Српске:
Ако се неколико шема боја припреми у неколико CSS датотека, на
примјер да су то „Sema1.css“, „Sema2.css“, „Sema3.css“, и у свакој од ових
датотека дефинишу се CSS правила која ће конкретним елементима
додијелити боје једне од шема. те фајлове можемо динамички
примјењивати кад корисник на страници одабере једну од понуђених
опција. Примијењена CSS датотека се може динамички замијенити без
поновног учитавања странице користећи JavaScript

<a title="Primjenite prvu šemu boja"
onclick="javascript: zamijeni_css('prvaSema')"
href="javascript:void(0)">
Prva šema boja
</a>
<a title="Primjenite drugu šemu boja"
onclick="javascript: zamijeni_css('drugaSema')"
href="javascript:void(0)">
Druga šema boja
</a>
<a title="Primjenite treću šemu boja"
onclick="javascript: zamijeni_css('trecaSema')"
href="javascript:void(0)">
Treća šema boja
</a>
Када корисник изабере неки од ових линкова, позваће се JavaScript
функција која ће динамички примијенити CSS са одабраном шемом боја.

function zamijeni_css($ime_datoteke )
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{

$('.css_boje').attr('href', $ime_datoteke +
'.css');
$.cookie('css_boje',$ime_datoteke,{ path: '/',
expires: 30});
}
Такође је потребно одређеној релацији за CSS у заглављу HTML фајла
додијелити класу помоћу које ће јој JavaScript функција моћи приступити

<head>
...
<link class="css_boje" type="text/css"
href="Sema1.css"
rel="stylesheet" />
...
</head>
Функција податак о изабраној шеми смјешта се у колачиће (cookies). Тај
податак ће се моћи искористити при учитавању слиједеће странице да би
се примијенила изабрана шема. Реализација читања податка из
колачића и постављања и примјењивања одговарајуће CSS датотеке се
обавља на серверској страни и реализација зависи од програмског језика
који се користи на серверској страни.
Једноставнији начин да се испоштују потребе корисника је да се
дјелимично за боје сајта изаберу боје изабране за Windows оперативни
систем за различите интерфејс компоненте. Користећи контролну таблу
за подешавање приказа корисник је вјероватно већ подесио оперативни
систем према својим потребама, тако да би кориштење понуђених боја
требало да буде задовољавајуће. Негативна страна ове методе је у томе
што је она зависна од веб читача јер тренутно једино Internet Explorer
подржава ову могућност.
Начин коришћења системских боја је да се умјесто конкретних
вриједности боја користе кључне ријечи. На примјер за боју:

<font color="#FFCC9">
би се користило:

<font color="windowtext">
што би поставило боју фонта на исту ону коју је корисник изабрао за боју
текста у Windows оперативном систему 33 .

33

http://msdn.microsoft.com/en‐us/library/bb263953(VS.85).aspx
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Прилог Ђ

Распореди страна

Увод у распореде страна
При раду са веб сајтовима слабовиде особе обично користе велике
мониторе или повећавају величину фонта у веб читачу. Главни проблем
при овоме представљају распореди страна са фиксним ширинама
елемената. Они су врло чести јер дизајнеру дају већу контролу над
распоредом и позиционирањем. Ако се ширина постави на 720 пиксела,
она ће увијек бити 720 пиксела. Овај приступ има неколико негативних
посљедица.
Прво, због тога што су фиксни увијек су исте величине и не
искориштавају оптимално доступни простор. На великим екранима сајт дизајниран за резолуцију 800x600 чиниће се малим и
изгубљеним у центру екрана. Супротно од тога сајт дизајниран за
резолуцију од 1024x760 изазваће појаву хоризонталне клизне траке на
мањим резолуцијама што ће увелико умањити прегледност.
Друга негативна страна се односи на дужине линија и читљивост
текста. Распореди са фиксном ширином обично добро раде са унапријед
одређеним величинама фонтова у веб читачима, али ако се величина
повећа за неколико корака, линије текста се почињу преламати до мјере
када су прекратке и непогодне за читање, а ако се повећавање настави и
даље, текст ће прећи задате границе и прећи у сусједне елементе.
Ова два проблема се могу ријешити примјеном течног и еластичног
распореда.
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Течни распоред
Код течног распореда димензије се задају помоћу процената умјесто
пиксела. Ово омогућава течним распоредима да се скалирају релативно у
односу на величину прозора веб читача. Како се повећа или смањи
прозор веб читача, тако ће се мијењати и димензије елемената.
Али ни течни распореди нису без негативних страна. При малим
величинама прозора, дужине линија текста могу постати врло уске и
тешке за читање. Ово се може спријечити постављањем параметра minwidth у пикселима или у em да би се спријечило да распоред постане
преузак.
Супротна ситуација је ако се распоред рашири превише, линије могу
постати предугачке и тешке за читање. Овај проблем се може ријешити
на више начина. Главни елемeат који садржи остале елементе се не мора
простирати читавом дужином прозора већ само одређеним дијелом,
рецимо 85 процената. Padding и margin се такође могу задати помоћу
процената. На овај начин они ће се мијењати сразмјерно величини
прозора не дозвољавајући садржају да се прошири превише. На крају
такође се може поставити максимална ширина помоћу max-width
главног елемента у пикселима.
Једна ствар на коју треба обратити пажњу при раду са процентима је да
се димензија елемента рачуна на основу елемента који га садржи, а не на
основу читавог прозора.
Слиједи примјер веб стране са еластичним распоредом са три колоне.
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Слика Ђ.17 Примјер распореда стране са три колоне
За почетак се поставља ширина омотача, главног div елемент који ће
садржати остале елементе, као проценат ширине прозора веб читача. У
овом примјеру то ће бити 85 процената што даје добре резултате на
широком спектру величина екрана. Слиједеће што се поставља је ширина
секције за навигацију и секције за садржај као проценат ширине омотача,
у овом случају 23 и 75 процената респективно. Остављена су 2 процента
слободног простора за све грешке у заокруживању и нерегуларности у
ширини до којих би могло доћи.

#omotac {
width: 85%;
}
#navigacija {
width: 23%;
float: left;
}
#sadrzaj {
width: 75%;
float: right;
}
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Слиједећи корак је постављање ширина колона у секцији за садржај. Овај
дио је мало компликованији јер ће ширине div елемената унутар ње бити
засноване на ширини div елемента садржај, а не цијелог прозора веб
читача. Ако величина споредног садржаја треба бити иста као и ширина
секције за навигацију, потребно је израчунати колико је 23 процента
омотача у односу на ширину секције за садржај. Ово је 23 (ширина
секције за навигацију) подијељено са 75 (ширина секције за садржај)
помножено са 100 што на крају даје око 31 проценат. Потребно је
оставити простор за грешке као и између секција за навигацију и
садржај, ово по истој формули изађе на око 3 процента, што значи да за
секцију главног садржаја остаје 66 процената.

#glavniSadrzaj {
width: 66%;
float: left;
}
#sporedniSadrzaj {
width: 31%;
float: right;
}
Овако задат течни распоред је оптималан на резолуцији од 1024x780, али
се може лако читати на мањим и већим резолуцијама као што се може
видјети на слици.
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Слика Ђ.18 Приказ скалирања распореда стране при промјени величине веб
читача
Из разлога што се дати распоред тако добро скалира нема превелике
потребе за постављањем max-width, али садржај би се почео понашати
лоше при малим величинама екрана тако да се може поставити minwidth на 720 пиксела за омотач.

Еластични распоред
Док је течни распоред добар за оптимално искориштавање доступног
простора, дужине линија ипак могу постати непријатно предугачке на
мониторима са великим резолуцијама, супротно томе линије могу
постати врло кратке и изломљене и изаћи из оквира елемената који их
садрже при уским димензијама прозора и при повећавању фонта. У овим
случајевима рјешење проблема је еластични распоред.
Еластични распоред функционише на начин да се ширине елемената
задају релативно у односу на величину фонта умјесто на ширину прозора.
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Задајући ширине у em осигурава се да када се повећава величина фонта,
читав распоред се прераспореди сразмјерно. Ово омогућава да дужине
линија остану комфорне за читање што је посебно битно за слабовида и
ментално недовољно развијена лица.
Као и друге методе распоређивања ни еластични распоред није без
проблема. Најбитнији је сличан проблем као и код распореда са фиксном
ширином, а то је да не користи максимално доступан простор. Такође
пошто се читав распоред увећава при повећању фонта, садржај може
изаћи из оквира прозора веб читача, што приморава на кориштење
хоризонталне клизне траке. Овај проблем се може ријешити задавањем
величине max-width од 100%.
Еластични распоред се креира много брже од течног јер у суштини сви
елементи остају на истом мјесту у односу једни на друге, с тим што им се
повећава величина. Измјена распореда са фиксном ширином у
еластични је једноставан задатак. Трик је у томе да се одреди основна
величина фонта тако да 1 em буде угрубо око 10 пиксела.
Стандардна величина фонта на већини веб читача је 16 пиксела. Десет
пиксела је отприлике 62.5 процената од 16 пиксела, тако да је потребно
задати величину фонта од 62.5% за елемент body.
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body {
font-size: 62.5%;
}
Пошто је сада 1 em еквивалентан 10 пиксела, конвертовање распореда са
фиксном ширином у еластични се своди на конвертовање свих ширина у
пикселима у ширине задате у em.

# omotac {
width: 72em;
margin: 0 auto;
text-align: left;
}
# navigacija {
width: 18em;
float: left;
}
#sadrzaj {
width: 52em;
float: right;
}
#glavniSadrzaj {
width: 32em;
float: left;
}
#sporedniSadrzaj {
width: 18em;
float: right;
}
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Слика Ђ.19 Приказ распореда стране са еластичним распоредом при
стандардној величини фонта веб читача

Слика Ђ.20 Приказ скалирања стране са еластичним распоредом при
повећању величине фонта у веб читачу
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Еластично-течни хибрид
На крају може се употријебити хибридни распоред који комбинује
технике еластичног и течног распореда. Овај комбиновани приступ ради
на принципу да су ширине елемената постављене у em, а постављањем
максималне ширине у процентима:

#omotac {
width: 72em;
max-width: 100%;
margin: 0 auto;
text-align: left;
}
#navigacija {
width: 18em;
max-width: 23%;
float: left;
}
#sadrzaj {
width: 52em;
max-width: 75%;
float: right;
}
#glavniSadrzaj {
width: 32em;
max-width: 66%;
float: left;
}
#sporedniSadrzaj {
width: 18em;
max-width: 31%;
float: right;
}
На веб читачима који подржавају max-width овај распоред ће се
мијењати сразмјерно величини текста, али никада неће постати већи од
ширине прозора веб читача.
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Слика Ђ.21 Приказ скалирања стране са комбинованим распоредом при
повећању величине фонта у веб читачу
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Прилог Е

WCAG

Постојећи стандарди
Постоји више стандарда и асоцијација који се баве имплементацијом веб
приступачности. Тренутно најпознатији од њих су Section 508 Standards и
WAI.
У 1998. Конгрес САД је измијенио закон о рехабилитацији који захтијева
од савезних агенција да учине своје електронске и информационе
технологије приступачним особама са инвалидитетом. Секција 508 34 је
донијета да би елиминисала препреке у информационој технологији, да
би омогућила нове прилике за особе са инвалидитетом и да би охрабрила
развој технологија које би помогле остваривању ових циљева.
У 1999. Web Accessibility Initiative 35 , пројекат World Web Consortiuma
(W3C) објављује Web Content Accessibility Guidelines WCAG 1.0. У
прошлим годинама ове смјернице су биле широко прихваћене као
коначне смјернице како креирати веб сајтове.
WAI је критикован због дозвољавања да WCAG 1.0 постане све више ван
корака са данашњим технологијама и техникама за креирање и
кориштење веб садржаја, такође и због спорог темпа развоја WCAG 2.0 и
због тога што су нове смјернице тешке за навигацију и разумијевање.

34

http://www.section508.gov/ ,
http://en.wikipedia.org/wiki/Section_508
35
http://www.w3.org/WAI/
74

Разлика између WAI смјерница и Section 508 је у томе што је примјена
W3C-ових WAI смјерница на потпуно добровољној бази, док Section 508
пружа правни лијек онима који су оштећени кршењем ових захтјева.
Наравно, то важи за САД, у дијелу који је у вези са законском
регулативом наведени су неки важећи закони за наше подручје.
При навођењу примјера кода аутор се одлучио за примјену WАI
смјерница на основу препоруке програмера и слијепих корисника из
његовог окружења.

Појам WCAG
WCAG документује како учинити веб садржај приступачним лицима са
инвалидитетом. Веб “садржај” се у општем смислу ријечи односи на
информације на веб страницама или веб апликацијама укључујући текст,
слике, форме, звукове и ал.
WCAG је дио серије смјерница о приступачности укључујући Authoring
Tool Accessibility Guidelines (ATAG) и User Accessibility Guidelines (UAAG).

За кога је WCAG
WCAG је примарно намијењена за:
•
•
•
•

програмере веб садржаја (ауторе страница, дизајнере сајтова итд.),
ауторе алата за израду веба,
програмере алата за тестирање приступачности веба,
остале који желе или требају технички стандард за веб приступачност.

WCAG верзије 1.0 и 2.0
Web Content Accessibility Guidelines 1.0 је објављен 1999. WCAG 2.0 је
објављен 11. децембра 2008. WCAG 2.0 је шире примјењив на напредније
технологије. Лакши је за кориштење и за разумијевање и лакше га је
прецизније тестирати са аутоматизованим алатима и људском провјером.
W3C WAI препоручује кориштење 2.0 умјесто WCAG 1.0.
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Шта се налази у WCAG 2.0
WCAG 2.0 има 12 смјерница које су организоване под четири принципа:
примјетност, операбилност, разумљивост и робусност. За сваку смјерницу
постоји критеријуми успјешности, који се могу тестирати и који се
дијеле у три нивоа: А, АА, ААА.

Разумијевање четири
принципа приступачности
Смјернице и критеријуми успјешности су организовани око четири
сљедећа принципа која постављају основ неопходан свима да приступају
веб садржају.
Свако ко хоће да приступи веб садржају мора имати садржај који је:
1.

2.

3.

4.
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Примјетан - информације и компоненте корисничког интерфејса
морају бити презентоване на начин на који корисник то може
примијетити

То значи да се корисницима мора омогућити да примјећују
информације које се презентују (не могу бити невидљиве
свим њиховим чулима)
Операбилан - компоненте корисничког интерфејса и навигација
морају бити операбилне

То значи да се корисницима мора омогућити да врше
операције над интерфејсом (интерфејс не може захтијевати
интеракцију коју корисник није способан да изведе)
Разумљив - информације и операције корисничког интерфејса морају
бити разумљиве.

То значи да се корисницима мора омогућити да разумију
информацију као и операцију корисничког интерфејса
(садржај или операција не могу бити изнад њиховог
схватања)
Робусан - садржај мора бити довољно робустан да се може поуздано
интерпретирати помоћу разних корисничких агената укључујући и
технологије приступачности.

То значи да се корисницима мора омогућити приступ
садржају како технологија напредује (како технологије и
кориснички агенти еволуирају, садржај би требало да остане
приступачан).

Ако и један од ових принципа није испуњен, корисници са инвалидитетом неће моћи користити веб.

Како се снаћи на сајту и
користити документацију?
На самом сајту постоји више докумената везаних за разумијевање и
примјењивање WCAG 2.0. Један је сам документ са WCAG 2.0
смјерницама 36 , али такође битни су помоћни документи које већина
људи док развијају приступачан веб садржај и алате користе умјесто
самог документа са смјерницама. WCAG помоћни технички материјали
садрже:
•
•

•
•

Како испоштовати WCAG 2.0 - прилагодљиви брзи подсјетник на
WCAG 2.0 захтјеве (критеријуме успјешности) и технике 37
Разумијевање WCAG 2.0 - садржи додатна упутства о учењу и
имплементацији WCAG 2.0 за људе који желе дубље разумјети
смјернице и критеријуме успјешности 38
Технике за WCAG 2.0 - даје конкретне детаље како развијати
приступачан веб садржај нпр. у виду примјера HTML кода 39
WCAG документи - дијаграм и опис на који начин су документи
повезани 40

На самом сајту препоручују да се проучавање WCAG почне од уводне
локације 41 која нуди уводна објашњења и преглед веза постојећих
докумената.
Као примарни ресурс за програмере који користе WCAG 2.0 наводе
документ прилагодљиви брзи подсјетник наведен раније у тексту. Он
садржи све WCAG 2.0 смјернице и критеријуме успјешности. Критеријуми успјешности су наредбе на основу којих се може тестирати да ли је
веб садржај приступачан тј. да ли је у складу са WCAG 2.0. Под сваким
критеријумом успјешности је наведена листа довољних техника, то значи

36

http://www.w3.org/TR/WCAG20/
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/
38
http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING‐WCAG20/
39
http://www.w3.org/TR/WCAG20‐TECHS/
40
http://www.w3.org/WAI/intro/wcag20
41
http://www.w3.org/WAI/intro/wcag
37
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да ако се имплементирају те технике, онда је критеријум задовољен.
Такође је наведена листа најчешћих неуспјеха који не задовољавају
смјернице.
Подсјетник се може прилагођавати на основу онога што се користе CSS,
JavaScript мултимедија или друге веб технологије, такође се може
изабрати ниво А, АА или ААА критеријума успјешности.

Слика Е.1 Веза између WCAG 2.0 докумената
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Порука аутора

У претходним поглављима обухваћене су области које формирају чврсту
основу за познавање и примјену смјерница веб приступачности. На
основу знања које сте преузели из њих требало би да имате формирану и
јасну слику о генералном концепту веб приступачности и помоћу којих
термина би могли да вршите претрагу за даљим знањем.
Тип веб сајтова који сам планирао да обухватим овим приручником су
веб сајтови јавних институција, који су обично статичне веб презентације,
са једноставним формама тј. нису „богате“ веб апликације као нпр. веб
стране са Ajax садржајем. У случају да је потребно осигурати
приступачност таквих, комплекснијих веб апликација, потребно је
примијенити WAI-ARIA (Accessible Rich Internet Applications Suite) скуп
смјерница.
Као почетно мјесто за даље проучавање веб приступачности, поред WAI
веб сајта описаног у посљедњем поглављу, препоручујем веб сајт
организације WebAIM 42 . Такође одговоре на питања и помоћ можете
добити на адреси информатичког одјељења наше организације it@bsrs.rs
Надам се да ће овај приручник и напор Специјалне библиотеке за слијепа
и слабовида лица РС бар мало помоћи и подстаћи развој веб сајтова и веб
апликација које сви могу користити једнако.

42

http://webaim.org/
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