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Abstract: Properly built websites enable users to find information without
disturbances, and gives them a friendly user experience with its interface. At a point
of the construction phase of websites, authors must keep in mind the potential users
that it will be built for. Potential users can be very diverse. One of the groups are
people with disabilities, in which we include blind and visually impaired people. The
blind and visually impaired have the same information needs as the sighted, but
they need access to information in a way that suites their needs. Accessibility on
websites can be accomplished if the websites follow the Web content accessibility
guidelines 2.0 that have become an international standard for creating universally
accessible web products. In this study we have evaluated and compared four
websites that are meant for the blind and visually impaired. That websites are KSS,
ZDSSS, Rikoss and Dostopno. The method of study was expert study. Despite the
assumption that all websites will have no mistakes, it has become clear that all four
have to make some changes to improve accessibility for the blind and visually
impaired users.
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1 UVOD
Idejo za temo magistrske naloge sem dobila ob pregledovanju seznama
predlogov za raziskovanje. Ena od razpoložljivih tem se je imenovala »Primerjava
in vrednotenje digitalnih knjižnic«. Za ciljno skupino sem si izbrala slepe in
slabovidne, saj sem o tej skupini vedela zelo malo.Želela sem raziskati, kako slepi
in slabovidni uporabljajo svetovni splet, na katere omejitve pri tem naletijo in na
kakšen način jim lahko primerna spletišča čim bolj olajšajo delo.
Slepi in slabovidni glede na različne vidne sposobnosti oz. omejitve ob
uporabi interneta naletijo na raznovrstne težave. Nekatere lahko uspešno rešijo z
uporabo podporne tehnologije, drugih, ki so največkrat posledica nepravilnega
načrtovanja spletnih strani in njihovih vsebin, ne morejo. Tovrstne spletne strani oz.
njihova vsebina niso dostopne za osebe z določenimi omejitvami. Da je svetovni
splet dostopnejši za osebe s posebnimi potrebami, med katere štejemo tudi slepe
in slabovidne, je priporočljivo, da avtorji spletnih strani in njihovih vsebin sledijo
smernicam oz. standardu Web Content Accessibilty Guidelines, WCAG 2.0, ki so
opisane v magistrski nalogi.
Ta standard sem uporabila kot okvir za vrednotenje štirih spletišč, ki so
namenjena slepim in slabovidnim uporabnikom. Vsako spletišče sem najprej
ovrednotila s pomočjo spletnega orodja AChecker, ki mi je glede na predloženo
spletno povezavo prikazal znane napake po standardu WCAG 2.0. Vsako spletno
stran sem glede na standard vrednotila tudi osebno. Na koncu sem med seboj
primerjala rezultate vrednotenja.

2 SLEPI IN SLABOVIDNI
Izraz slabovidnost zajema tako blage kot težje omejitve vida, skupaj s slepoto
pa predstavlja vse omejitve vida skupaj.
Med slepe uvrščamo ljudi, ki so popolnoma izgubili sposobnost vida in je
njihovo zaznavanje enako nič, mednje pa se zaradi socialnega vidika šteje tudi
osebe z določenim ostankom vida (do 5 %), saj jim ta ne omogoča samostojne
orientacije (Kodrič-Dačić et al., 2010).
Med slabovidne osebe se, glede na Svetovno zdravstveno organizacijo
(ang.: World Health Organization, WHO), uvrščajo osebe, ki imajo vidno ostrino od
0,3 do 0,1 ali 0,1 do 0,05 ali zoženo vidno polje na 20 stopinj ali manj, okrog
fiksacijske točke, ne glede na ostrino vida (Zveza društev slepih in slabovidnih
Slovenije, 2018).
Po oceni Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je na svetu približno 285
milijonov ljudi z okvaro vida, od tega je 36 milijonov slepih ter 217 milijonov
slabovidnih. Okoli 90 % vseh slepih in slabovidnih živi v državah v razvoju. 81%
slepih in slabovidnih ljudi je starih 50 let ali več. Zaradi naraščanja populacije
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starejših ljudi je ocenjeno, da se število oseb z omejitvami vida lahko tudi potroji
(Blindness and visual impairment, 2017).
28 % ljudi z blago ali težjo obliko slabovidnosti je v svojih delovnih letih.
Njihove omejitve vida vplivajo na zmožnost pri iskanju zaposlitve ter pri preživljanju
sebe in svoje družine (10 facts about blindness and visual impairment).
V Sloveniji naj bi se po grobih ocenah število slepih in slabovidnih gibalo med
8.000 in 10.000 ljudi. Ta številka ne vključuje tistih, ki zaradi starostne oslabelosti
vida praktično ne morejo več spremljati televizijskih programov, brati knjig, ki so
natisnjene za populacijo z zdravim vidom, in podobno (Kodrič-Dačić et al., 2010).
Resnejše okvare vida naj bi imelo celo od 30 do 40 tisoč ljudi (Zveza društev slepih
in slabovidnih Slovenije, 2018).
Praviloma se za število slepih in slabovidnih v Sloveniji uporablja podatek o
številu članov ZDSSS, to pa je imelo, konec leta 2009, 4.021 članov, od tega 1.739
slabovidnih in 2.282 slepih (Kodrič-Dačić et al., 2010). Po teh grobih ocenah se
število slepih in slabovidnih v Sloveniji giblje med 0,2 in 0,5 % celotnega prebivalstva
(Kodrič-Dačić et al., 2010).
Večino članov predstavljajo odrasli nad 22 let, v starostne skupine od 0 do
21 let je uvrščenih le 5 % (202) vseh članov. Največ članov, kar 53 % (2.150), je v
skupini nad 65 let. Odstotek je bistveno višji od odstotka slovenske populacije v tej
starostni skupini, ki je v letu 2008 znašala 16,3 %. Ker se lahko delež te starostne
skupine do leta 2060 povzpne celo na 35 % slovenske populacije, lahko v prihodnjih
desetletjih pričakujemo tudi znatno povečanje števila slepih in slabovidnih – delež
prebivalstva nad 65 let nezadržno raste, zato z njim raste tudi število slepih in
slabovidnih oseb (Kodrič-Dačić et al., 2010).
Glede na te podatke se lahko predvidi število in značilnosti slepih in
slabovidnih uporabnikov svetovnega spleta ter se še bolj osredotoči na načrtovanje,
gradnjo in popravke spletnih strani in njihovih vsebin, da bodo dostopnejše. Slepi in
slabovidni so namreč tako generacijsko kot tudi interesno in izobrazbeno
heterogena skupina uporabnikov, z enakimi informacijskimi potrebami kot videči
uporabniki, zato jim je treba omogočiti dostop do vseh stopenj izobraževanja in
kulturnega življenja ter jim zagotoviti možnosti, ki bodo primerljive s tistimi, ki jih
družba nudi drugim državljanom (Kodrič-Dačić et al., 2010).
Slovenija je s tem namenom 13. decembra 2006 podpisala Konvencijo o
pravicah invalidov, prvi pravno zavezujoč dokument Združenih narodov s področja
invalidskega varstva, ki zagotavlja uveljavljanje človekovih pravic oziroma načela
enakih možnosti in enake obravnave ter preprečevanje diskriminacije, ki jo doživljajo
invalidi na različnih področjih življenja. Med drugim konvencija navaja, da mora
država podpisnica razvijati dostop do novih tehnologij ter zagotavljati dostopnost
informacij o zadevah, ki so invalidom v pomoč (Zakon, 2008).
V 9. in 21. členu je navedeno, da mora biti osebam z invalidnostjo
omogočeno neodvisno življenje in polno sodelovanje na vseh področjih življenja ter
da jim morajo biti zagotovljene enake pravice do pridobivanja informacij in
svobodnega izražanja kot drugim ljudem. To vključuje zagotavljanje informacij, ki so
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namenjene javnosti, v razumljivi obliki zapisa in v tehnologijah, ki ustrezajo različnim
oblikam invalidnosti, pravočasno in brez dodatnih stroškov, spodbujanje medijev,
tudi ponudnikov informacij na internetu, da zagotovijo dostopne informacije, ter
spodbujanje dostopnosti novih informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter
sistemov, vključno z internetom (Zakon, 2008).
Slepi ali slabovidni uporabniki svetovnega spleta torej potrebujejo dostop do
informacij v obliki, ki jim najbolje ustreza (Knjižnice za slepe v informacijski dobi:
razvojne smernice, 2010). Kakšne so te oblike, kako definiramo dostopnost in na
kakšne težave naletijo slepi in slabovidni uporabniki, če se dostopnosti ne zagotovi,
je opisano v naslednjih poglavjih.

2.1 DOSTOPNOST SPLETNIH VSEBIN ZA SLEPE IN SLABOVIDNE
Da so spletne vsebine dostopne ljudem s posebnimi potrebami, je bistvenega
pomena medsebojno sodelovanje različnih komponent, ki so:










vsebina: informacije na spletni strani ali spletni aplikaciji vključujejo:
o naravne informacije, kot so besedilo, slike in zvoki,
o kode ali označevalni jezik, ki definira strukturo, prezentacijo;
spletni brskalniki, medijski predvajalniki in drugi uporabniški agenti
(katerakoli programska oprema, ki za uporabnika pridobi in prikaže spletno
vsebino, npr. spletni brskalniki, medijski predvajalniki, vključno s podporno
tehnologijo);
podporna tehnologija, npr. bralniki zaslonov, elektronske brajeve tipkovnice,
stikala, programi za skeniranje ipd.;
znanje, izkušnje in v nekaterih primerih strategije prilagajanja uporabnikov pri
uporabi spleta;
razvijalci – načrtovalci, koderji, avtorji ipd., vključno z razvijalci z invalidnostjo
in uporabniki, ki prispevajo vsebine;
spletna orodja – programska oprema, ki ustvarja spletne strani;
orodja za vrednotenje – orodja za vrednotenje spletne dostopnosti, HTML
validatorji, CSS validatorji ... (Essential components of web accessibility,
2018).
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Slika 1 prikazuje soodvisnost komponent spletne dostopnosti. Spletni
razvijalci uporabljajo spletna orodja in orodja za vrednotenje pri ustvarjanju spletne
vsebine. Na drugi strani pa uporabniki uporabljajo spletne brskalnike, medijske
predvajalnike, podporno tehnologijo ali druge uporabniške agente za pridobitev in
interakcijo z vsebino (Essential components of web accessibility, 2018).

Slika 1: Soodvisnost komponent spletne dostopnosti. Pridobljeno 27. 5. 2018 na:
https://www.w3.org/WAI/fundamentals/components/Image Image by Michael Duffy,
from: Essential Components of Web Accessibility. S.L. Henry, ed. Copyright W3C ®
(MIT, ERCIM, Keio, Beihang). w3.org/WAI/intro/components.php.

Med komponentami obstajajo bistvene soodvisnosti, kar pomeni, da morajo
med seboj sodelovati, da ustvarijo dostopen splet. Npr. za alternativno besedilo na
slikah:









tehnične specifikacije naslovijo alternativno besedilo (npr. HTML definira
atribut alternativnega besedila (alt) elementa slike (img));
WAI smernice: WCAG, ATAG in UAAG definirajo, kako implementirati
alternativno besedilo za dostopnost pri različnih komponentah;
razvijalci zagotovijo primerne besede za alternativno besedilo;
spletna orodja omogočajo, olajšajo in promovirajo zagotavljanje
alternativnega besedila na spletni strani;
evalvacijska orodja se uporabljajo kot pomoč, da preverimo prisotnost
alternativnega besedila na spletni strani;
uporabniški agenti zagotavljajo človeške in strojne vmesnike za alternativno
besedilo;
podporne tehnologije zagotovijo človeške vmesnike za alternativno besedilo
v različnih modalitetah;
uporabniki znajo pridobiti alternativno besedilo od svojega uporabniškega
agenta in/ali podporne tehnologije, ki jo potrebujejo (Essential components
of web accessibility, 2018).
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2.1.1 Podporna tehnologija
Za slepe uporabnike je interakcija s spletno stranjo in njeno vsebino v večji
meri slušna aktivnost, saj jim je le-ta omogočena z uporabo podporne tehnologije,
največkrat v obliki bralnikov zaslona v kombinaciji s sintetizatorjem zvoka.
Bralnik zaslona je programska oprema, ki omogoča branje teksta, ki se
prikazuje na zaslonu računalnika (Čitalci zaslona, 2018). Grafične in besedilne
elemente na spletni strani prevede v govorni oz. zvočni izhod z uporabo
sintetizatorja zvoka.
Ko uporabnik prispe na spletno stran, bralnik zaslona običajno prebere tri
vrste podatkov: naslov spletne strani, kompozicijo strani, v smislu elementov
uporabniškega vmesnika (npr. stran ima tri okvirje, dva naslova, 20 povezav, tri
tabele ...), ter vse besedilo, ki je na voljo od levega zgornjega do desnega spodnjega
kota. Da to lahko stori, mu morajo biti na voljo točno določeni metapodatki (Xie et
al., 2015).
Bralniki zaslonov v kombinaciji s sintetizatorji zvoka so popularni tudi pri
slabovidnih uporabnikih. Pri tej skupini uporabnikov pride v poštev tudi možnost
podporne tehnologije v obliki povečevalnikov zaslonov, ki zagotavljajo zmožnost
povečave tako besedila kot grafike z možnostjo širšega nabora stopenj. Na splošno
uporabnik določi, ali je povečan celoten zaslon ali le del zaslona, ki sledi kurzorju,
ali pa je povečana aktivnost v menijski vrstici (Chiang et al., 2005). Primer delne
povečave zaslona je moč videti na sliki 2 (Chiang et al., 2005).

Slika 2: Pogled ekrana z uporabo povečevalnika zaslona.
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Tretja zelo pomembna podporna tehnologija, ki jo uporabljajo tako slepi kot
slabovidni, je elektronska Brajeva vrstica, ki je prikazana na sliki 3. To so prenosne
naprave ali tipkovnice, ki jih priključimo na računalnik. Z Brajevo vrstico se slepim
uporabnikom ponudi zapis v obliki brajice (Knjižnice za slepe v informacijski dobi:
razvojne smernice, 2010). Sestavljajo jih v vrsto vgrajene brajeve celice, ki s
pomočjo piezo-električnih modulov izbočijo pike, različna kombinacija pik pa
predstavlja določeno črko v brajevi pisavi. Slepi uporabnik lahko na ta način, vrstico
za vrstico, pregleda in prebere celoten zaslon računalnika (Brajeve vrstice, 2018).
Večkrat se uporabljajo v kombinaciji z bralniki zaslonov.

Slika 3: Elektronska Brajeva vrstica.

Čeprav je bila podporna tehnologija ustvarjena z namenom, da izboljša
dostopnost, med drugim tudi do spletnih strani in njenih vsebin, se v primerih
slabega načrtovanja zgodi, da tovrstna tehnologija ni v pravo pomoč. Slepi in
slabovidni uporabniki pri tem naletijo na različne ovire.
2.1.2 Ovire spletne dostopnosti za slepe in slabovidne
Ob načrtovanju spletnih strani in njenih vsebin je treba upoštevati dejstvo, da
so lahko potencialni uporabniki tudi osebe z določenimi omejitvami, kamor
uvrščamo tudi slepe in slabovidne uporabnike, ki pri interakciji z elektronskimi
vsebinami uporabljajo podporno tehnologijo.
Zaradi slabo načrtovanih spletnih strani se lahko dostopnost za to ciljno
skupino hitro zmanjša, tudi do točke popolne nedostopnosti, zaradi česar se slepi in
slabovidni uporabniki srečujejo z različnimi težavami. Na kakšne ovire lahko naletijo,
so med drugimi ugotavljali avtorji Xie et al. (2015) v študiji, ki je vključevala 15 slepih
udeležencev, ki so morali opraviti tri naloge z različnim načinom poizvedovanja po
izbrani digitalni knjižnici.
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Na podlagi pridobljenih rezultatov so ugotovili, da so imeli slepi udeleženci
naslednje težave:





težave pri dostopanju do informacij,
težave pri identifikaciji trenutnega statusa in poti,
težave pri učinkovitem vrednotenju informacij,
pojavljala se je zmedenost zaradi hkratne interakcije več programov in
nerazumevanja strukture strani,
 težave pri razumevanju informacij,
 težave pri razumevanju in uporabi funkcij digitalne knjižnice ter
izogibanje specifičnega formata ali pristopa (Xie et al., 2015).
V drugi raziskavi sta avtorja Harper in Vigo (2014) raziskovala vedenje novih
uporabnikov z nezmožnostmi vida ob interakciji s svetovnim spletom. Ti
raziskovanci so imeli, poleg ogromnega števila nedostopnih spletnih strani na
svetovnem spletu in omejitve vida, tudi omejitev neizkušenosti. Znanje, izkušnje in
v nekaterih primerih strategije prilagajanja uporabnikov pri uporabi spleta so, kot je
navedeno že zgoraj, ena od bistvenih komponent spletne dostopnosti, ki tesno
sodeluje z drugimi komponentami.
Avtorja sta ugotovila, da se, kljub nedostopnosti spletnih strani, ob večkratni
interakciji slepim in slabovidnim uporabnikom izboljšajo njihove zmožnosti
opravljanja določenih nalog – postanejo hitrejši, posvojijo več taktik iskanja
informacij in so samozavestnejši pri obiskovanju več različnih spletnih strani (Vigo
in Harper, 2014).
Da se omogoči čimbolj dostopna spletna stran za slepe in slabovidne ter se
izogne težavam, na katere naletijo, če je stran slabo načrtovana, je priporočljivo, da
načrtovalci spletnih strani in avtorji vsebin sledijo smernicam Web content
accessibility guidelines 2.0, ki jih je pripravil World Wide Web konzorcij (W3C).

3 SMERNICE WEB CONTENT ACCESSIBILITY GUIDELINES 2.0
(WCAG 2.0)
V tem poglavju so opisane smernice Web content accessibility guidelines 2.0
(WCAG 2.0), ki mi bodo služile kot okvir za vrednotenje izbranih digitalnih knjižnic.
Osredotočila sem se na opis smernic za izboljšanje dostopnosti le za slepe in
slabovidne uporabnike svetovnega spleta.
Smernice WCAG 2.0 pokrivajo širok obseg priporočil za boljšo dosegljivost
spletnih vsebin, nastale pa so kot cilj skupnega standarda za dostopnost spletnih
vsebin, ki bi zadovoljil potrebe posameznikov, organizacij in vlad po svetu (Web
content accessibility guidelines (WCAG) 2.0, 2008). Upoštevanje smernic izboljšuje
dostopnost vsebin širšemu spektru ljudi s posebnimi potrebami, vključno s slepimi
in slabovidnimi, kot uporabne pa so se smernice pokazale tudi za splošno populacijo
uporabnikov (Web content accessibility guidelines (WCAG) 2.0, 2008).
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Dostopnost vključuje širok obseg invalidnosti, vključno z vizualnimi,
avditornimi, fizičnimi, govornimi, kognitivnimi, jezikovnimi, učnimi, izobraževalnimi
ter nevrološkimi nezmožnostmi (Web content accessibility guidelines (WCAG) 2.0,
2008).
Med pisanjem magistrske naloge so 5. junija 2018 v veljavo stopile že
smernice WCAG 2.1, ki so nadgradnja smernic WCAG 2.0.
WCAG 2.1 dodaja nove kazalce uspešnosti, definicije, ki jih podpirajo,
smernice za organizacijo dodatkov, vključuje pa tudi nekaj dodatkov v predelu
skladnosti. Naslednji kazalci uspešnosti so v smernicah WCAG 2.1 novi:


















1.3.4: Orientacija (stopnja AA);
1.3.5: Identifikacija namena vnosa (stopnja AA);
1.3.6: Identifikacija namena (stopnja AAA);
1.4.10: Prerazporeditev (stopnja AA);
1.4.11: Ne-besedilni kontrast (stopnja AA);
1.4.12: Razmiki v besedilu (stopnja AA);
1.4.13: Vsebina na lebdenju ali fokusu (stopnja AA);
2.1.4: Bližnjice z znakom iz tipkovnice (stopnja A);
2.2.6: Premori (stopnja AAA);
2.3.3: Animacija iz interakcije (stopnja AAA);
2.5.1: Poteze kazalnika (stopnja A);
2.5.2: Ukinitev kazalnika (stopnja A);
2.5.3: Oznaka v imenu (stopnja A);
2.5.4: Aktiviranje gibanja (stopnja A);
2.5.5: Velikost cilja (stopnja AAA);
2.5.6: Mehanizmi sočasnega vnosa (stopnja AAA) in
4.1.3: Sporočila statusa (stopnja AA) (Web content accessibility guidelines
(WCAG) 2.1, 2018).

3.1 STRUKTURA WCAG 2.0
Da bi smernice lahko zadovoljile vse uporabnike, so osnovane na več nivojih,
vključno z osnovnimi načeli, splošnimi smernicami, testnimi kazalci uspešnosti ter
bogato kolekcijo zadovoljivih tehnik, svetovalnih nasvetov, dokumentiranih skupnih
napak s primeri, povezavami virov in kod (Web content accessibility guidelines
(WCAG) 2.0, 2008).
Struktura WCAG 2.0 je prikazana na sliki 4, sestavljajo pa jo:



4 načela za spletno dostopnost: zaznavanje, uporabnost, razumljivost
in robustnost.
12 smernic, ki zagotavljajo ključne cilje, proti katerim naj bi stremeli,
da bi bila vsebina dostopnejša uporabnikom z različnimi
nezmožnostmi. Smernic se ne da testirati, vendar zagotavljajo okvir in
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cilje kot pomoč avtorjem pri razumevanju kazalcev uspešnosti ter
boljši implementaciji tehnik.
61 kazalcev uspešnosti. Za vsako smernico so na voljo merljivi kazalci
uspešnosti, ki omogočajo uporabo WCAG 2.0, kjer so potrebna
testiranja, zadovoljevanja zahtev in skladnosti. Da se lahko zadovoljijo
potrebe različnih skupin ter različnih situacij, so definirani trije nivoji
skladnosti: A (najnižji nivo), AA in AAA (najvišji nivo).
Zadostne in svetovalne tehnike: za vsako smernico in kazalec
uspešnosti je delovna skupina WAI dokumentirala širok izbor tehnik.
Tehnike so informativne in se delijo na dva dela: na tiste, ki so
zadostne za doseganje kriterijev uspešnosti, in na tiste, ki so
svetovalne. Svetovalne tehnike se dvignejo nad zahtevano stopnjo
doseganja posameznega kriterija uspešnosti ter dovoljujejo avtorjem,
da se bolj posvetijo smernicam (Web content accessibility guidelines
(WCAG) 2.0, 2008).
Alternativno
besedilo

ZAZNAVANJE

Časovno
osnovan medij
Prilagodljivost

Razlikovanje
Dostopnost s
tipkovnico
Dovolj časa
UPORABNOST
Napadi

WCAG 2.0

Vodljivost

Berljivost

RAZUMLJIVOST

Predvidljivost
Pomoč pri
vnosu

ROBUSTNOST

Slika 4: Struktura WCAG 2.0.

Združljivost
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Vsi nivoji usmerjanja (načela, smernice, kazalci uspešnosti ter zadostne in
svetovalne tehnike) sodelujejo pri zagotavljanju usmerjanja k večji
dostopnosti spletnih vsebin. Pomembno je poudariti, da tudi vsebina, ki se sklada z
najvišjim nivojem (AAA), ne bo dostopna vsem posameznikom vseh tipov, stopenj
ali kombinacij nezmožnosti/invalidnosti, sploh na področju kognitivnega jezika in
učenja. Metapodatki lahko uporabnikom pomagajo pri iskanju vsebin, ki najbolj
ustrezajo njihovim potrebam (Web content accessibility guidelines (WCAG) 2.0,
2008).
Spodaj so predstavljena načela in smernice WCAG 2.0, ki se nanašajo na
slepe in slabovidne uporabnike.

3.2 NAČELO 1: ZAZNAVANJE
Informacije in uporabniški vmesniki morajo biti uporabnikom predstavljeni
tako, da jih oni lahko razumejo (Web content accessibility guidelines (WCAG 2.0),
2008). Načelo zaznavanja ima 4 smernice in 22 kazalcev uspešnosti.
3.2.1 Smernica 1.1: Alternativno besedilo
Uporabnikom je treba zagotoviti alternativno besedilo za katerokoli
nebesedilno vsebino, tako da jo lahko spremenijo v druge oblike, ki jih potrebujejo,
kot npr. veliki tisk, brajeva pisava ... Namen te smernice je zagotoviti, da je vsa
nebesedilna vsebina na voljo tudi v besedilni obliki. »Besedilo« se nanaša na
elektronsko besedilo in ne na sliko besedila. Elektronsko besedilo ima edinstveno
prednost, da je prezentacijsko nevtralno. To pomeni, da je lahko upodobljeno
vizualno, avditorno, taktilno ali kombinirano, uporabnik pa si tako lahko izbere
obliko, ki najbolje ustreza njegovim potrebam. Elektronsko besedilo je lahko še
povečano ali izgovorjeno na glas in tako lažje razumljivo osebam z bralnimi
nezmožnostmi.
Primer: slepa ali slabovidna oseba, ki ne vidi slike, lahko uporabi bralnik
zaslona s sintetizatorjem govora, da prebere alternativno besedilo (Cooper,
Kirkpatrick in O'Connor, 2016).
3.2.2 Smernica 1.2: Časovno osnovan medij
Uporabnikom je treba zagotoviti alternativo za časovno osnovan medij, ki
mora vsebovati enakovredne informacije. To so npr. filmi, video ali avdio posnetki
ipd. Namen te smernice je zagotavljanje dostopa do časovno osnovanih in
sinhroniziranih medijev. To vključuje medije, ki so izključno v avdio oz. video obliki,
avdio-video obliki ali v kombinirani obliki z interakcijo. Zagotavljanje alternativnih
oblik pomaga ljudem, ki imajo težave z zaznavanjem vizualnih informacij. Podporna
tehnologija lahko prebere informacije na glas, jih predstavi vizualno ali prevede v
brajevo pisavo.
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Primer: ena od alternativ časovno osnovanega medija za slepe in slabovidne
uporabnike je npr. avdio opis, zagotovljen v vnaprej posnetih video vsebinah. Avdio
opis poudari avdio del predstavitve s potrebnimi informacijami, ko video del ni na
voljo. Med pavzami v dialogu avdio opis zagotovi informacije o dogajanju, zamenjavi
scene, pomembnem besedilu na zaslonu, ki ni opisano ali izgovorjeno v osrednjem
zvočnem posnetku (Cooper, Kirkpatrick in O'Connor, 2016).
3.2.3 Smernica 1.3 Prilagodljivost
Ustvariti je treba vsebino, ki je lahko predstavljena na različne načine (npr.
poenostavljena razporeditev/postavitev), ne da bi pri tem izgubili informacije ali
strukturo. Struktura se nanaša na način, kako so deli spletne strani organizirani v
odnosu drug do drugega, in na način, kako so organizirane spletne strani v
spletišču. Namen te smernice je zagotoviti, da so vse informacije dostopne v obliki,
ki jo lahko zaznajo vsi uporabniki, npr. izgovorjena na glas ali predstavljena v
poenostavljeni, vizualni razporeditvi. Če so vse informacije na voljo v obliki, na
katero lahko vpliva programska oprema, so tako lahko uporabnikom predstavljene
na različne načine (vizualno, avditorno, taktilno ...). Če so informacije vgrajene v
določeno predstavitev na način, da informacije in struktura ne moreta biti
programsko določeni s podporno tehnologijo, potem vsebina ne more biti
predstavljena v drugih formatih, ki bi jih morda potrebovali uporabniki. Vsebina pa
mora biti predstavljena v obliki, ki jo lahko zaznajo vsi uporabniki.
Kazalci uspešnosti pod to smernico hočejo zagotoviti, da so različni tipi
informacij, ki so pogosto kodirane v predstavitvi, na razpolago za predstavitev tudi
v drugih modalitetah (Cooper, Kirkpatrick in O'Connor, 2016).
Primer: informacije, ki si delijo določeno karakteristiko, so grupirane skupaj v
tabelo, kjer je pomembnost odnosa, med stvarmi v istih vrsticah in stolpcih,
poudarjena z oznakami, ki so nujne za razumevanje teh odnosov. Če so te strukture
in odnosi programsko določeni ali dosegljivi v besedilu, to omogoča, da bodo
informacije, pomembne za razumevanje, zaznavne za slepe in slabovidne.
3.2.4 Smernica 1.4: Razlikovanje
Ta smernica skuša uporabnikom pomagati, da vidijo in slišijo vsebino,
vključno z ločevanjem ozadja od ospredja. Medtem ko se druge smernice
osredotočajo na zagotavljanje informacij v obliki, ki omogoča, da so lahko
predstavljene v alternativnih formatih, se ta smernica osredotoča na to, da privzeto
prezentacijo naredi najlažjo možno za zaznavanje za slepe in slabovidne.
Primarni fokus je olajšati uporabo na način, da se loči informacije v ospredju
od informacij v ozadju. Za vizualne informacije to pomeni, da se zagotovi, da so
informacije pred ozadjem v zadostnem kontrastu z ozadjem. Za avdio prezentacije
to pomeni, da so zvoki v ospredju glasnejši od zvokov v ozadju. Posamezniki z
nezmožnostmi vida, imajo običajno veliko težav z ločevanjem informacij iz ospredja
od informacij v ozadju.
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Spodaj navedene tehnike niso zahtevane pri kazalcih uspešnosti, vendar
lahko pripomorejo k boljši dostopnosti do spletnih strani za večje število ljudi.




Uporaba berljivih tipov pisav.
Zagotavljanje, da je besedilo v velikosti črk vsaj 14 in ima dober kontrast.
Zagotavljanje visoko vidnih mehanizmov poudarjanja za povezave ali
kontrole, ko pridobijo fokus tipkovnice (ang.: keyboard focus).
Primeri: na voljo je mehanizem za izbiro barve ozadja in ospredja; besedilu
se lahko spremeni velikost, brez uporabe podporne tehnologije, do 200 %, na način,
ki od uporabnika ne zahteva, da se pomika vodoravno, da prebere vrstico besedila
na celozaslonskem pogledu; na voljo je mehanizem, ki lahko pavzira, ustavi avdio
zvok ali jakost zvoka (Cooper, Kirkpatrick in O'Connor, 2016).

3.3 NAČELO 2: UPORABNOST
Komponente uporabniškega vmesnika in navigacija morajo biti uporabni
(Cooper, Kirkpatrick in O'Connor, 2016).
3.3.1 Smernica 2.1: Dostopnost s tipkovnico
Vse funkcionalnosti naj bodo dostopne s tipkovnico.
Če je funkcionalnosti uporabniškega vmesnika moč doseči z uporabo
tipkovnice, jih lahko opravijo uporabniki tipkovnic, mišk (za uporabo zaslonskih
tipkovnic) in raznolikih podpornih tehnologij, ki ustvarijo simulirane udarce po
tipkovnici kot njihov izhod (npr. brajeva vrstica).
Nobena oblika vhoda nima take fleksibilnosti, ali je univerzalno podprta in
operativna za ljudi z različnimi nezmožnostmi, vsaj dokler vhod tipkovnice ni
časovno omejen. Pomembno je poudariti, da univerzalni vhod z uporabo tipkovnice
ne pomeni, da druge vrste vhodov ne bi smeli biti podprti.
Ta smernica zagotavlja pomoč slepim in slabovidnim uporabnikom, ki težje
uporabljajo miško in tipkovnico hkrati, saj to zahteva dobro koordinacijo oči in rok.
Primer: vsa funkcionalnost vsebine je operativna z uporabo vmesnika
tipkovnice, brez zahtevane časovne kontrole za posamezne udarce po tipkovnici.
Posamezniki s slabim vidom imajo lahko težave z iskanjem kazalca miške in zato
lažje uporabljajo programsko opremo, ki jo opravljajo zgolj s tipkovnico (Cooper,
Kirkpatrick, O'Connor in 2016).
3.3.2 Smernica 2.2: Dovolj časa
Uporabnikom je treba zagotoviti dovolj časa za branje in uporabo vsebine.
Slepi in slabovidni uporabniki pri tem potrebujejo več časa, da se fizično odzovejo,
da preberejo vsebino, da najdejo, kar iščejo (nenazadnje je dostop do vsebin s
pomočjo podporne tehnologije dolgotrajnejši postopek), kot videči uporabniki. Ta
smernica se osredotoča na zagotavljanje zadostne količine časa za končanje
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naloge, ki jo zahteva vsebina. Primarni pristop je eliminirati časovne omejitve ali
uporabnikom zagotoviti dovolj dodatnega časa, kar jim omogoča, da končajo
nalogo.
Primer: uporabniku je dovoljeno, da ugasne ali prilagodi časovno omejitev
(Cooper, Kirkpatrick in O'Connor, 2016).
3.3.3 Smernica 2.3: Napadi
Smernica načrtovalcem nalaga, da ne načrtujejo vsebine na način, ki znano
povzroča napade. Smernica ni namenjena slepim in slabovidnim uporabnikom.
3.3.4 Smernica 2.4: Vodljivost
Zagotoviti je treba načine, kako pomagati uporabnikom pri navigaciji, iskanju
vsebine in ugotavljanju, kje se nahajajo. Namen te smernice je uporabnikom
pomagati poiskati vsebino, ki jo potrebujejo, in zagotoviti, da sledijo, kje na strani se
nahajajo. Te naloge so za slepe in slabovidne uporabnike zahtevne. Za iskanje,
navigacijo in orientacijo je pomembno, da uporabnik ugotovi, kje se v danem
trenutku nahaja. Za navigacijo so potrebne informacije o možnih ciljih. Bralniki
zaslonov pretvarjajo vsebino v sintetični govor, ki mora biti predstavljen v linearnem
zaporedju, saj gre za avdio posnetek. Nekateri kazalci uspešnosti pod to smernico
razlagajo, katere ukrepe je treba sprejeti, da se lahko uporabnikom bralnikov
zaslonov zagotovi uspešno navigacijo po vsebini. Drugi kazalci uspešnosti
uporabnikom omogočajo, da lažje prepoznajo navigacijske vrstice in naslove
spletnih strani ter da obidejo to ponavljajočo se vsebino. Nenavadne značilnosti ali
vedenje uporabniških vmesnikov lahko zmedejo uporabnike. Navigacija ima dve
glavni funkciji: povedati uporabniku, kje se nahaja, in mu omogočiti, da se premakne
drugam.
Ta smernica tesno sodeluje s smernico 1.3, ki zagotavlja, da je katerakoli
struktura v vsebini lahko zaznana, kar je ključno za navigacijo. Naslovi so posebej
pomembni mehanizmi za pomoč pri tem, da se uporabniki orientirajo po vsebini in
se po njej uspešno navigirajo. Mnogo uporabnikov, ki uporabljajo podporno
tehnologijo, se zanaša na pravilno naslavljanje, da lahko preletavajo čez informacije
in lažje locirajo različne predele vsebine. Zadovoljevanje kazalca uspešnosti 1.3.1
za naslove prav tako naslavlja nekatere aspekte smernice 2.4.
Specifične tehnike, ki sicer ne spadajo pod kazalce uspešnosti te smernice,
niti niso zahtevane, a lahko pripomorejo pri dostopnosti za večje število ljudi:





omejitev števila povezav na določeni strani,
zagotavljanje mehanizmov za navigacijo na različne predele vsebine spletne
strani,
zagotavljanje vizualno razločnih povezav,
poudarjanje iskalnih izrazov.
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Primeri: opisni naslovi na vsaki spletni strani; namen povezave je lahko določiti
že iz besedila same povezave ipd. (Cooper, Kirkpatrick in O'Connor, 2016).

3.4 NAČELO 3: RAZUMLJIVOST
Informacije in operacije uporabniškega vmesnika morajo biti razumljive
(Cooper, Kirkpatrick in O'Connor, 2016).
3.4.1 Smernica 3.1: Berljivost
Besedilo vsebine mora biti berljivo in razumljivo.
Namen te smernice je, da omogoča uporabnikom in podporni tehnologiji, da
lahko preberejo besedilo vsebine, in da zagotovi, da so na voljo informacije, ki so
potrebne za razumevanje tega besedila.
Slepi in slabovidni izkušajo besedilo na različne načine. Za nekatere je
izkušnja vizualna; za druge avditorna; za nekatere taktilna; za nekatere pa celo
vizualna in avditorna hkrati. Nekateri uporabniki imajo težave pri prepoznavanju
pisane besede, a kljub temu razumejo izredno kompleksne in sofisticirane
dokumente, ko so ti prebrani na glas. Za nekatere uporabnike je težko sklepati o
pomenu besede ali fraze iz konteksta, še posebej, ko je beseda ali fraza uporabljena
na nenavaden način ali ima specifičen pomen; za te uporabnike je zmožnost
prebrati in razumeti lahko odvisna od razpoložljivosti specifične definicije ali
razširjenih oblik kratic ali okrajšav.
Uporabniški agenti, vključno z govorno omogočenimi in grafičnimi
aplikacijami, so lahko nezmožni predstavljati besedilo pravilno, če jezik in smer
besedila nista zaznana. Medtem ko so to lahko manjši problemi za nekatere
uporabnike, za uporabnike z nezmožnostmi predstavljajo ogromne prepreke. V
primerih, ko pomen ne more biti določen brez informacij o izgovarjavi, npr. določeni
znaki japonske abecede, morajo biti na voljo tudi informacije o izgovarjavi.
Spodaj navedene tehnike so tehnike, ki ne spadajo pod noben kazalec
uspešnosti v tej smernici. Te tehnike sicer niso zahtevane, vendar pripomorejo k
boljši dostopnosti za več ljudi:










nastaviti pričakovanja o vsebini na strani iz nekontroliranih virov;
uporaba najjasnejšega in najbolj enostavnega jezika, primernega za vsebino;
izogibanje sredinski poravnavi besedila;
izogibanje poravnavi, ki besedilo poravna na levi in desni rob, z dodajanjem
dodatnih presledkov med besede;
uporaba levo poravnanega besedila za jezike, ki so pisani od leve proti desni,
ter desna poravnava za besedila v jezikih, ki so pisani od desne proti levi;
omejitev širine stolpcev besedila;
izogibanje večjih kosov poševnega besedila;
izogibanje prevelike uporabe različnih stilov na posamezni strani ali straneh;
zagotavljanje, da so povezave vizualno razločne;
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uporaba slik, video ilustracij, avdio vsebin ali simbolov za razjasnitev
pomena;
 zagotavljanje praktičnih primerov za razjasnitev pomena;
 uporaba svetlega pastelnega ozadja, ki je boljša kot belo ozadje za črnim
besedilom;
 izogibanje edinstvenih ukazov vmesnika po nepotrebnem;
 uporaba velikih in malih črk glede na pravila črkovanja jezika besedila;
 izogibanje nenavadnih tujih besed;
 vsaka referenca na lokacijo naj bo hkrati povezava na to lokacijo;
 reference na naslov naj vključujejo celotno besedilo naslova;
 zagotavljanje lahko berljivih verzij osnovnih informacij o skupini spletnih
strani, vključno z informacijami o tem, kako kontaktirati skrbnika spletne
strani.
Primer: privzeti človeški jezik vsake spletne strani je lahko programsko
določiti. Podporna tehnologija lahko upodobi besedilo točneje, ko je jezik spletne
strani zaznan. Bralniki zaslona lahko naložijo prava pravila za izgovarjavo (Cooper,
Kirkpatrick in O'Connor, 2016).
3.4.2 Smernica 3.2: Predvidljivost
Narediti spletne strani na način, da bo prikaz in upravljanje predvidljivo.
Namen te smernice je pomagati slepim in slabovidnim uporabnikom tako, da
je vsebina predstavljena v predvidljivem zaporedju, od ene spletne strani do druge,
in da je obnašanje funkcionalnih in interaktivnih komponent predvidljivo.
Za slepe in slabovidne uporabnike je težko postaviti pregled nad spletno
stranjo: bralniki zaslonov predstavljajo vsebino kot enodimenzionalni tok
sintetičnega govora, zaradi česar so prostorski odnosi težko razumljivi. Uporabniki
lahko postanejo zmedeni, če se komponente pojavljajo na različnih mestih, na
različnih straneh.
Primer: ljudje, ki uporabljajo povečevalnike zaslonov, vidijo le del zaslona
naenkrat; konsistentna postavitev jim omogoča lažje poiskati navigacijske vrstice in
druge komponente. Postavljanje ponavljajočih se komponent v enak red, znotraj
skupine spletnih strani, dovoljuje uporabnikom z bralnimi nezmožnostmi, da se
fokusirajo na področje zaslona, ne da pri tem porabijo dodaten čas za dešifriranje
besedila vsake posamezne povezave (Cooper, Kirkpatrick in O'Connor, 2016).
3.4.3 Smernica 3.3: Pomoč pri vnosu
Uporabnikom je treba pomagati, da se izognejo napakam in jih popravijo.
Vsi delamo napake, a posamezniki z določenimi omejitvami imajo večje
težave pri ustvarjanju vnosa brez napak. Poleg tega ti posamezniki tudi težje
zaznajo, da so storili napako. Tipične metode zaznavanja napak zaradi omejenega
polja vida ali uporabe podporne tehnologije ne pridejo v poštev.
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Ta smernica stremi k zmanjšanju resnih in nepopravljivih napak, poveča
verjetnost, da bo uporabnik zaznal vse napake, ter pomaga uporabnikom razumeti,
kaj storiti v primeru, da želijo napako popraviti.
Primer: storjena napaka je uporabniku opisana v obliki besedila, čim bolj
specifično (Cooper, Kirkpatrick in O'Connor, 2016).

3.5 NAČELO 4: ROBUSTNOST
Vsebina mora biti dovolj stabilna, robustna, da je lahko zanesljivo
interpretirana z raznolikim izborom uporabniških agentov, vključno s podporno
tehnologijo (Cooper, Kirkpatrick in O'Connor, 2016).
3.5.1 Smernica 4.1: Združljivost
Smernica priporoča maksimiziranje združljivosti s trenutnimi ali bodočimi
uporabniškimi agenti, vključno s podporno tehnologijo.
Namen te smernice je podpirati združljivost s trenutnimi in bodočimi
uporabniškimi agenti, še posebej s podporno tehnologijo. To je storjeno na način,
da avtorji ne naredijo česa, kar bi zlomilo podporno tehnologijo (slabo oblikovan
označevalni jezik) ali preprečilo delovanje podporne tehnologije, ter da razkrijejo
informacije v vsebini na standardne načine, ki jih podporna tehnologija lahko
prepozna in ima z njimi interakcijo. Ker se tehnologija hitro spreminja in imajo
razvijalci podporne tehnologije težave pri sledenju hitrih tehnoloških sprememb, je
pomembno, da vsebina sledi navadam in je kompatibilna s podpornimi
tehnologijami. Tako lahko podporne tehnologije lažje sodelujejo z novimi
tehnologijami, ko se razvijajo.
Svetovalne tehnike:



izogibanje nasprotnim značilnostim tehnologij W3C;
izogibanje prikazovanju vsebine, ki se zanaša na tehnologijo, ki ne podpira
dostopnosti, ko je tehnologija ugasnjena ali ni podprta (Cooper, Kirkpatrick in
O'Connor, 2016).

4 VREDNOTENJE SPLETIŠČ
V tem poglavju bom ovrednotila štiri spletišča, ki so namenjena slepim in
slabovidnim uporabnikom. To so Knjižnica slepih in slabovidnih, Zveza društev
slepih in slabovidnih Slovenije, Rikoss in Dostopno.
Vsako stran posameznega spletišča bom najprej ovrednotila s spletnim
programom Achecker, dodala pa bom tudi osebna opažanja, s pomočjo html
zapisov posameznih elementov na strani. V obeh primerih bo vrednotenje temeljilo
na podlagi smernic WCAG 2.0, ki so opisane v prejšnjem poglavju.
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4.1 KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH (KSS)
Spletišče KSS (Knjižnica slepih in slabovidnih) je spletna stran Knjižnice
slepih in slabovidnih Minke Skaberne, ki deluje pod okriljem Zveze društev slepih in
slabovidnih Slovenije in je namenjena slepim in slabovidnim ter drugim osebam, ki
ne morejo brati običajnega tiska.
Spletišče ima sedem glavnih strani: Naslovno stran (stran Domov), Knjižnica,
Aktualno, Strokovno, Galerija, Ebralec in O KSS. Vseh sedem glavnih strani vsebuje
stalne elemente, ki se kontinuirano ponavljajo na istem mestu in imajo enako
funkcijo.
Ti elementi so:



logotip KSS, ki je hkrati povezava na domačo stran;
orodna vrstica s povezavami na šest glavnih strani z naslovi: Knjižnica,
Aktualno, Strokovno, Galerija, eBralec in O KSS;
 gumb za povečavo in pomanjšavo spletne strani A+;
 navodilo povečave in pomanjšave z uporabo tipkovnice;
 spustni seznam z možnostjo izbire barvne teme;
 ukazno okno za iskanje po vsebini;
 logotipi sponzorjev na spodnjem delu strani, ki služijo kot povezave na
te spletne strani;
 zadnji element na dnu strani, ki ga sestavljajo povezave Domov,
Kazalo strani, Seznam oznak ter Kontakt.
Logotip KSS (Slika 5), ki je na skrajni levi zgoraj, je hkrati povezava na
domačo stran. Slika logotipa je primerno označena z atributom alt1. Ko se z miško
postavimo na logotip, se prikaže oznaka povezave Domov.

Slika 5: Logotip KSS.

1

Glede na WCAG 2.0 kazalec uspešnosti 1.1.1 morajo imeti vsi img elementi alt atribut. V tem primeru:
<imgalt="logotip KSS" src="http://www.kss-ess.si/wp-content/uploads/2014/01/logo-knjiznica-slepih-inslabovidnih-black.png">.
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Desno od logotipa se nahaja orodna vrstica s povezavami na šest glavnih
strani (Slika 6) z naslovi: Knjižnica, Aktualno, Strokovno, Galerija, eBralec in O KSS.
Povezave Knjižnica, Aktualno, Strokovno in eBralec imajo več podstrani, s
postavitvijo miške na naslov se odpre spustni seznam, ki nam ponudi njihova imena
in povezave.

Slika 6: Orodna vrstica s spustnim seznamom.

V glavi spletne strani je uporabniku ponujena možnosti A+, to je gumb za
povečavo in pomanjšavo spletne strani. Ko miško postavimo na ikono A+, se nam
prikaže pomoč, ki pove, da za povečavo ali pomanjšavo lahko uporabljamo tudi
tipko CONTROL+ in CONTROL- (Slika 7) na tipkovnici. Tu velja poudariti, da je
dodatna možnost povečave oz. zmanjšanja besedila z ukazom, z uporabo

Slika 7: Možnost izbire povečave ali pomanjšanja.

tipkovnice, v pomoč uporabnikom, ki se zanašajo le na vmesnike tipkovnice.
Primerno je tudi, da se opiše, kot pomoč, da je ta opcija na voljo.
Na desni strani ikone A+ je seznam »Izberi barvno temo« (Slika 8). Možne
so sledeče kombinacije: črn tekst na beli podlagi, bel tekst na črni podlagi, rumen
tekst na modri podlagi, črn tekst na bež podlagi, zelen tekst na črni podlagi. Možna
je tudi izbira privzete barve.

Slika 8: Možnost izbire barvne teme.

Da se nam ponudi spustni seznam, moramo klikniti na miško ali pa se z
uporabo tabulatorja pomikamo toliko časa, da pridemo do ikone »Izberi barvno
temo«, pritisnemo enter in prikaže se spustni seznam. Ta funkcija izboljša
dostopnost za slepe in slabovidne uporabnike, ki zaradi slabše koordinacije rok in
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oči ne morejo ali težko uporabljajo miško, in se zato zanašajo na vhode s tipkovnico.
Zaradi te možnosti prihranijo tudi na času. Ko se z miško postavimo na ikono »Izberi
barvno temo«, se prikaže oznaka z napisom »Izberi barvno temo.
Desno od seznama »Izberi barvno temo« se nahaja ukazno okence
»Iskanje« (slika 9), ki uporabniku daje možnost, da z vnosom ključnih besed išče po
katerikoli strani v spletišču.

Slika 9: Ukazno okno »Iskanje«.

Na spodnji strani vsake strani spletišča KSS (Slika 10) so navedeni podatki
z naslovom »Projekt KSS so podpirali«. Nanizani so logotipi sponzorjev, ki služijo
kot povezave na te spletne strani.

Slika 10: Spodnji del strani.

Na desni strani spodnjega dela strani (Slika 10) je še zadnji element, ki ga
sestavljajo povezave Domov, Kazalo strani, Seznam oznak ter Kontakt. Povezava
Domov pomaga pri navigaciji, da se uporabnik lahko hitro vrne na izhodiščno stran.
Sledi povezava Kazalo strani, ki služi kot zemljevid spletišča, ki uporabnikom
omogoča izboljšano navigacijo. Povezava je zahtevana glede na kazalec
uspešnosti 2.4.5: Več načinov, ki pravi, da je uporabnikom treba zagotoviti več
različnih možnosti, da locirajo vsebino na način, ki najbolje ustreza njihovim
zahtevam.
Vse te povezave so skladno z WCAG 2.0 v pomoč slepim in slabovidnim
uporabnikom.
Pisava na spletnih straneh je primerne velikosti (13) in pisave (Arial), ki se
priporoča kot lažje berljiva za slepe in slabovidne. Razmik vrstic in odstavka ustreza
kazalcu uspešnosti 1.4.8: Vizualna predstavitev na stopnji AAA, smernice 1.4:
Razlikovanje.
Na spletnih straneh je primerno označena tudi struktura strani. Različni deli
strani so med seboj ločeni glede na barvo in z okvirji.
4.1.1 Napake stalnih elementov
V Tabeli 1 so nanizane napake, ki jih prikaže spletni program Achecker za
elemente, ki se pojavljajo na vseh glavnih straneh spletišča KSS. Prikazani so
kazalci uspešnosti, na katere se nanašajo napake, in stopnja skladnosti
posameznega kazalca. Najdenih je bilo pet vrst napak.
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Tabela 1: Napake pri elementih na vseh straneh.

STRAN

VSE
STRANI

NAPAKA
Elementu za vnos tipa
besedila »Iskanje« manjka
povezovalna oznaka.
Elementu za vnos tipa
besedila »Iskanje« manjka
oznaka, ki opisuje namen
funkcije.
Nezadosten kontrast med
ospredjem in ozadjem.
Nepravilno gnezdenje
naslovov.
Besedilo oznake elementa za
iskanje po vsebini je prazno.

KAZALEC
USPEŠNOSTI

STOPNJA
SKLADNOSTI

1.3.1

A

1.3.1

A

1.4.6

AAA

2.4.6

AA

3.3.2

A

Pri elementu za iskanje po vsebini spletišča KSS (»Iskanje«) program
Achecker najde dve napaki, ki se nanašata na kazalec uspešnosti 1.3.1:
Informacije in odnosi na stopnji A, pod smernico 1.3: Prilagodljivost. Kot je bilo
opisano v prejšnjem poglavju, je namen te smernice zagotoviti dostopnost do
informacij v obliki, ki jo lahko zaznajo vsi uporabniki, npr. izgovorjena na glas ali
predstavljena v poenostavljeni vizualni razporeditvi.
Če so vse informacije na voljo v obliki, na katero lahko vpliva programska
oprema, so tako lahko uporabnikom predstavljene na različne načine (vizualno,
avditorno, taktilno ...). Če pa so informacije vgrajene v določeno predstavitev na
način, da informacije in struktura ne moreta biti programsko določeni s podporno
tehnologijo, potem vsebina ne more biti predstavljena v drugih formatih, ki bi jih
morda potrebovali uporabniki.
Zato je pri tem elementu program zaznal napako, ki pravi, da elementu za
»vnos, tip besedila« manjka povezovalna oznaka. Popraviti jo je mogoče tako, da
dodamo element »oznaka«, ki obkroža »oznako« ukaznega okenca »Iskanje«.
Treba je nastaviti atribut »for« (za) elementu »oznaka« na isto vrednost kot je atribut
»id« ukaznega okenca »Iskanje« in/ali dodati atribut »naslov« elementu »vnos«
in/ali ustvariti element »oznaka«, ki vsebuje element »vnos«.
Druga napaka opozarja, da element za »vnos, tip besedila«, nima besedila v
»oznaki«. Napako je treba popraviti, in sicer tako, da dodamo besedilo povezovalni
oznaki elementa »vnos«, ki opisuje namen ali funkcijo ukaznega okenca »Iskanje«.
Program Achecker poleg navedenih napak najde tudi napako, ki se nanaša
na kazalec uspešnosti 1.4.6: Kontrast (Povečan) na stopnji AAA, smernice 1.4:
Razlikovanje. Ta smernica olajša slepim in slabovidnim uporabnikom videnje
vsebine, z razlikovanjem ozadja od ospredja. Napaka, ki jo zazna Achecker, pravi,
da je kontrast med barvo izbranega besedila povezave in njenega ozadja
nezadosten za skladanje na stopnji AAA z WCAG 2.0. Napako se lahko popravi
tako, da se s pomočjo programa za vrednotenje barvnega kontrasta določi, če
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besedilo in njegovo ozadje zagotavljata kontrast v razmerju 7 : 1 za standardno
besedilo oz. 4,5 : 1 za večje besedilo. Zamenjati je treba barvne kode za zadosten
kontrast. Ta napaka je zaznana na naslovu Knjižnica v orodni vrstici.
Program Achecker navede še eno znano napako, ki opozarja, da je
uporabljeno nepravilno gnezdenje naslovov. Npr.: na naslovni strani je za naslovom
članka »Z belo palico po mestu« namesto oznake naslova h1, h2, h3 ali h4 naslov
»Projekt KSS so podpirali« označen kot h6. Zaradi te napake je kršen kazalec
uspešnosti 2.4.6: Naslovi in oznake, smernice 2.4: Vodljivost, ki med drugim
uporabniku zagotavlja, da ve, kako so informacije organizirane. Treba je slediti
določeni hierarhiji naslavljanja. Napako se popravi tako, da se zamenja oznako
naslova, naslovu h3 sledijo naslovi, ki so za stopnjo višji, enakovredni ali za stopnjo
nižji, torej h1, h2, h3 ali h4.
Zadnja napaka se nanaša na kazalec uspešnosti 3.3.2: Oznake ali navodila
na stopnji A, smernice 3.3: Pomoč pri vnosu. Ta kazalec uspešnosti določa, da
morajo uporabniki vedeti, kakšne podatke naj vnašajo v določene obrazce oz.
ukazna okenca. Pri ukaznem okencu »Iskanje« je besedilo oznake prazno, zato
uporabnik ne ve, kateri podatki za vnos so potrebni. Napako je treba popraviti z
vnosom besedila elementu »oznaka«.
Možna izboljšava bi bila na elementu povezave Domov na dnu spletne strani.
Primerno bi jo bilo zamenjati z ukazom »Na vrh strani«, saj te možnosti nobena
stran v spletišču ne omogoča, ukaz »Domov« pa je na voljo že s klikom na logotip
levo zgoraj. Za slepe in slabovidne uporabnike bi bilo v veliko pomoč, da bi se lahko
takoj vrnili na vrh strani. Na ta način bi tudi vedeli, kdaj točno so prispeli na vrh strani.
4.1.2 Stran 1: Naslovna stran
Prva stran, ki se odpre na spletišču KSS, je naslovna stran Domov.

Slika 11: Naslovna stran KSS.
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Na desni strani naslovne strani (Slika 11) so uporabniku najprej na voljo
koristne povezave na druge spletne strani. Gre za povezave na: EIS-elektronski
informacijski sistem ZDSSS, sintetizator zvoka eBralec, Biblos ter Zvezo društev
slepih in slabovidnih Slovenije. Povezave so narejene kot slika logotipa neodvisne
spletne strani.
Pod povezavami je rubrika Zadnje objave, kjer so nanizane povezave na
zadnjih pet objav na spletni strani. Povezave so primerno označene z dodatnim
opisom, ko nanje premaknemo miško.
Pod Zadnjimi objavami vidimo napis: »Spletna stran je dostopna slepim in
slabovidnim«, pod napisom pa povezavo v obliki slike oz. logotipa spletne strani, na
katero povezava vodi.
Sredina naslovne strani na vrhu prikazuje projekcijo slik z določenimi napisi.
Slike se samodejno premikajo, uporabniku pa je zagotovljena možnost, da se s
klikom na puščico premakne na naslednjo ali prejšnjo sliko.
Pod projekcijo slik sledi rubrika Aktualno, kjer so nanizane povezave na
najnovejše članke oz. prispevke, ki so objavljeni na spletni strani. Naslovi prispevkov
služijo kot povezave, poleg tega pa ima vsak opis prispevka še gumb »Preberi več«,
ki prav tako služi kot povezava na razširjeni opis prispevka. Pod to rubriko je
navedenih nekaj povezav s krajšim opisom prispevkov oz. člankov, ki sodijo v predel
Strokovno. Tudi te povezave so primerno opremljene z opisnimi naslovi in gumbom
»Preberi več«, ki služijo kot povezave na razširjeni opis prispevka oz. članka.
4.1.2.1 Napake na naslovni strani
V Tabeli 2 so prikazane napake, na katere opozori spletni program Achecker,
za elemente, ki se, poleg zgoraj omenjenih stalnih elementov, pojavljajo na naslovni
strani spletišča KSS. Prikazani so kazalci uspešnosti, na katere se nanašajo
napake, in stopnja skladnosti posameznega kazalca. Najdena je bila ena vrsta
napak.
Tabela 2: Napake na naslovni strani.

STRAN
NASLOVNA
STRAN

NAPAKA
Elementom »img«
manjka atribut »alt«.

KAZALEC
USPEŠNOSTI

STOPNJA
SKLADNOSTI

1.1.1

A

Pri povezavah na EIS-elektronski informacijski sistem ZDSSS, sintetizator
zvoka eBralec, Biblos, Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije ter Inštitut za
dobre vsebine program Ackecker zazna napake, ki se nanašajo na kazalec
uspešnosti 1.1.1: Nebesedilna vsebina na stopnji A, smernice 1.1: Alternative
besedila.
Kazalec uspešnosti priporoča, da se zagotovi alternativna besedila za vso
nebesedilno vsebino. Zaznane napake pravijo, da elementom »img« manjka atribut
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»alt«, kar pomeni, da slika povezave nima vključenega alternativnega besedila.
Torej, čeprav je nad povezavo napisano ime povezave, ni nujno, da bodo slepi in
slabovidni uporabniki, ki npr. uporabljajo bralnike zaslona, vedeli, da gre za
povezane informacije. Poleg tega ni nikjer navedeno, da gre za uporabnikom
koristne povezave, torej mora uporabnik o tem sklepati sam.
Pri logotipu z napisom »Dostopno slepim in slabovidnim«, ki služi kot
povezava na spletno stran Inštituta za dobro vsebino, ni vključene informacije o cilju
povezave. Slepi in slabovidni uporabnik ne bo vedel, da ga bo klik na to sliko
povezave peljal na neodvisno spletno stran, ki ni nujno dostopna za slepe in
slabovidne.
Pri projekciji slik z določenimi napisi se najprej pokaže slika novih prostorov
fizične knjižnice slepih in slabovidnih ter njen naslov. Ker slika ni dekorativnega
pomena, je primerno opremljena z alternativnim besedilom oz. je glede na kazalec
uspešnosti 1.1.1: Nebesedilna vsebina smernice 1.1: Alternativno besedilo
primerno povezana na besedilo, ki opisuje, kaj je na sliki oz. čemu je slika
namenjena.
Menim, da pri drugi sliki v projekciji njen opis ne odraža dobro povezave, na
katero vodi. Na njej piše »Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skaberne že od
1918«, povezava pa vodi na stran z naslovom Knjižnica. Tu je opis slike dvoumen,
uporabnik ne ve, kam točno ga bo povezava vodila, saj bi lahko pričakoval, da ga
bo vodila npr. na stran Zgodovina knjižnice ali pa na stran O KSS. Program
Achecker te napake sicer ne navede, vendar bi lahko opis slike kljub temu bolje
predstavili.
Tretja slika povezave je primerno opisana, zato uporabnik točno ve, kam ga
povezava vodi. Gre za povezavo na stran o eBralcu, sintetizatorju govora.
Četrta slika povezave, ki vodi na samostojno spletno stran Biblos, je sicer
primerno opredeljena, vendar pa je prevelika, zato je del besedila odrezan in ni
viden.
4.1.3 Stran 2 : Knjižnica
Stran z naslovom Knjižnica ima sedem podstrani: Knjižnica, Katalog del,
Kontakt, Zgodovina knjižnice, Projekt KSS, Biografija Minke Skaberne in Biblos.
Podstran Knjižnica uporabnikom nudi osnovne podatke o delovanju fizične
knjižnice: delovni čas, izposoja, naročanje, Biblos. V kratkem opisu so navedeni
podatki o fondu knjižnice, formatih, v katerih je možna izposoja, načinih izposoje,
kontaktni podatki, na kratko pa je opisano tudi, kaj nudi sistem Biblos. Vključeni sta
dve sliki, ki sta primerno označeni z razširjenim alternativnim besedilom.
Da uporabnik lahko sledi, na kateri strani je, mu je v pomoč element pod
naslovom te strani, ki opisuje pot, ki jo je naredil, da je prišel do te točke v spletišču:
KSS > Knjižnica. Element drobtinjenja je dodan vsem stranem, razen naslovni.
Zaradi tega elementa stran ustreza kazalcu uspešnosti 2.4.8: Lokacija na stopnji
AAA. Pri tem KSS služi kot povezava, kar je razvidno že takoj, saj je kratica
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podčrtana, če pa se z miško postavimo nanjo, se obarva glede na izbrano barvno
temo, zato je primeren tudi kontrast.
Podstran Katalog uporabnikom nudi kataloge del, ki so na izposojo v Knjižnici
za slepe in slabovidne Minke Skaberne, in se deli na Katalog del v brajici, Katalog
del v zvoku in Katalog del v zvoku – novitete 2018 januar – april. Ta stran je ena
redkih v tem spletišču, ki na desni strani nima okvirja s koristnimi povezavami,
vsebuje pa podatke o zadnji posodobitvi katalogov in ponudi oznake članka, ki
služijo kot povezave na ostale članke oz. prispevke, ki so označeni z enakimi
oznakami.
Ko uporabnik klikne povezavo Katalog del, se mu odpre dokument v PDFformatu, ki ni narejen kot slika, temveč kot besedilo, in je torej uporaben za slepe in
slabovidne, saj se z dokumentom da manipulirati, zato ga posamezni uporabniki
lahko prilagajajo glede na svoje potrebe. Dokument si lahko tudi prenesejo in ga
shranijo na svoj računalnik.
Podstran Kontakt uporabnikom nudi kontakte podatke Zveze društev slepih
in slabovidnih Slovenije ter kontaktne podatke Knjižnice slepih in slabovidnih Minke
Skaberne. Lokacija Knjižnice slepih in slabovidnih Minke Skaberne je predstavljena
tudi z zemljevidom, ki je primerno opisno označen, da se ga povečati in pomanjšati
ter zamenjati prikaz v satelitski posnetek.
Podstran Zgodovina knjižnice uporabniku nudi informacije o začetkih
Knjižnice slepih in slabovidnih Minke Skaberne. V besedilo sta vključeni dve sliki, ki
sta primerno opremljeni z alternativnim besedilom.
Naslednja podstran Projekt KSS vodi na še štiri strani: O ZDSSS, Konzorcij
KSS, Časopisi in Pogosta vprašanja. Spletne strani vsebujejo primerno označene
slike in povezave z alternativnim besedilom, primerna je tudi struktura.
Podstran Biografija Minke Skaberne opisuje življenje ustanoviteljice
slovenske knjižnice slepih.
Zadnja podstran, Biblos, navaja informacije za uporabnike o sistemu Biblos.
Ta stran nima vključenega desnega okvirja s koristnimi povezavami. Vsebina te
podstrani vključuje sliko, ki ima primerno označeno alternativno besedilo.
Uporabnikom so ponujeni tudi kontaktni podatki za podporo, kar je tudi ena od
zahtev smernic za dostopnost spletne vsebine (WCAG 2.0).
4.1.3.1 Napake na strani Knjižnica
V Tabeli 3 so prikazane napake, na katere nas opozori spletni program
Achecker za elemente, ki se, poleg stalnih elementov, pojavljajo na glavni strani
Knjižnica, kot tudi na njenih podstraneh. Prikazani so kazalci uspešnosti, na katere
se nanašajo napake, in stopnja skladnosti posameznega kazalca. Najdene so bile
tri vrste napak.
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Tabela 3: Napake na strani Knjižnica.

STRAN

KNJIŽNICA

KAZALEC
USPEŠNOSTI

STOPNJA
SKLADNOSTI

Slikam manjka tehtno
alternativno besedilo.

1.1.1

A

Uporabljen je element »i«.

1.4.4

AA

Uporabljen je element »b«.

1.4.4

AA

NAPAKA

Program Achecker najde novo vrsto napak na podstrani Katalog, ki se
nanašajo na dva elementa slik (Slika 12), ki ne ustrezata zahtevam kazalca
uspešnosti 1.1.1: Nebesedilna vsebina na stopnji A, smernice 1.1: Alternativno
besedilo.

Slika 12: Sliki z napako na podstrani Katalog.

Slikama, ki sta uporabljeni kot povezavi, manjka tehtno alternativno besedilo.
Napaki je moč popraviti tako, da elementu »alt« dodamo besedilo, ki identificira
namen ali funkcijo slike. Desna slika sicer nudi razširjen opis slike, vendar je
element »alt« še vedno prazen (alt=˝˝). Problem je tudi v tem, da sliki, ki sta
označeni kot povezavi, ne vodita k nekemu ciljnemu besedilu, ampak se le prikažeta
v povečani obliki, čez celoten zaslon, kar ni smiselno, saj se lahko povečata z
uporabo A+ ali Control +/- tipke, zato uporabniku lahko povzroči več težav kot koristi.
Podstrani Zgodovina knjižnice in Biografija Minke Skaberne imata dve
napaki, ki se nanašata na kazalec uspešnosti 1.4.4: Spremenljiva velikost besedila
na stopnji AA, smernice 1.4: Razlikovanje, ki med drugim zahteva, da v besedilu ni
uporabljeno ležeče besedilo, saj »i« (ang.: italic = ležeče besedilo) elemente bralnik
zaslonov ne prebere tako dobro kot element »em« (ang.: emphasized = poudarjeno
besedilo) ali »strong« (poudarja izredno pomembnost vsebine). Napaki je treba
popraviti, zato zamenjamo »i« element z elementom »em« ali »strong«.
Na podstrani Projekt KSS je zaznana podobna napaka, ki se nanaša na
kazalec uspešnosti 1.4.4: Spremenljiva velikost besedila na stopnji AA, smernice
1.4: Razlikovanje, ki med drugim zahteva, da v besedilu ni uporabljeno krepko
besedilo, saj »b« (ang.: bold = krepko besedilo) elementov bralnik zaslonov ne
prebere tako dobro kot element »em« (ang.: emphasized = poudarjeno besedilo) ali
»strong« (poudarja izredno pomembnost vsebine). Napaki je treba popraviti, zato
zamenjamo »b« element z elementom »em« ali »strong«.
Kot pomanjkljivost pri tem naboru spletnih strani bi izpostavila stran Pogosta
vprašanja. Menim, da bi bila stran lahko uvrščena kam drugam, saj je tu nekoliko
skrita. To so vprašanja, do katerih bi morali uporabniki hitro dostopati. Poleg tega je
pod pogosta vprašanja vključeno vprašanje, ki ni več ažurno, saj se nanaša na
relokacijo knjižnice v nove prostore, ki se je zgodila že leta 2014.
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Podstran Biblos vključuje sliko, ki ima primerno označeno alternativno
besedilo, ki je sicer vidno le podporni tehnologiji, kot npr. bralniku zaslonov, zato
menim, da bi lahko dodali napis slike.
4.1.4 Stran 3: Aktualno
Stran z naslovom Aktualno ima tri podstrani: Aktualno, Novice in dogodki ter
Kaj brati?.
Podstran Aktualno navaja 34 strani prispevkov oz. člankov, ki so navedeni,
kot kaže Slika 13. Vsaka objava je v svojem okvirju, taka struktura pa uporabniku
omogoči boljšo orientacijo na strani. Na levi strani okvirja je naveden datum objave,
ki je, glede na izbrano barvno temo, druge barve kot ostalo besedilo, kar priskrbi
boljši kontrast. Enake barve je tudi gumb »Preberi več« desno spodaj, ki služi kot
povezava na članek. Povezava na članek je tudi naslov objave, ki se jasno loči od
ostalega besedila, in sicer z večjo pisavo in s tem, da je podčrtan.

Slika 13: Objave pod rubriko Aktualno.

Pod kratkim opisom članka so navedene še označbe članka, ki služijo kot povezava
na stran s sorodnimi temami.
Naslednja podstran z naslovom Novice in dogodki vsebuje 20 strani objav, ki
so navedene na enak način kot objave pod rubriko Aktualno.
Podstran Kaj brati? je podobna podstranem Aktualno ter Novice in dogodki,
le da posamezna objava vsebuje sliko opisane knjige. Slike so primerno opremljene
z alternativnim besedilom.
4.1.4.1 Napake na strani Aktualno
V Tabeli 4 so prikazane napake, ki jih prikaže spletni program Achecker za
elemente, ki se, poleg stalnih elementov, pojavljajo na glavni strani Aktualno in
njenih podstraneh. Prikazani so kazalci uspešnosti, na katere se nanašajo napake,
in stopnja skladnosti posameznega kazalca. Najdene so bile tri vrste napak.
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Tabela 4: Objave pod rubriko Aktualno.

STRAN

NAPAKA

KAZALEC
USPEŠNOSTI

STOPNJA
SKLADNOSTI

1.4.4

AA

1.4.3

AA

2.4.4

A

Uporabljen je element »i«.
AKTUALNO

Kontrast med barvo izbrane
povezave in njenega ozadja
ni zadosten.
Krmilo povezave (»a«
element) ne vsebuje besedila.

Program Achecker zazna vrsto napake, ki se nanaša na kazalec uspešnosti
1.4.4: Spremenljiva velikost besedila na stopnji AA, smernice 1.4: Razlikovanje, ki
jo je treba popraviti, in sicer tako, da zamenjamo »i« element z elementom »em« ali
»strong«. To se na vsebini vidi kot poševno oz. ležeče besedilo.
Sledijo napake zaradi neupoštevanja razmerij kontrasta.
Kontrast je treba popraviti pri elementu na spodnjem delu strani, in sicer
povezave na druge strani, ki pripadajo rubriki Aktualno. To so povezave z oznako
2, 3, 4, 34 in Naprej (Slika 14). Povezava 1 se smatra za dovolj kontrastno, saj
barvna tema omogoča lažje razlikovanje ozadja od ospredja. Te napake se ponovijo
na vsaki sledeči strani, le z drugimi številkami, npr. na naslednji strani bodo napačni
kontrasti pri povezavah z oznakami številk 1, 3, 4, 5, 34, Naprej in Nazaj, številka 2
pa bo dovolj kontrastna, saj bo obarvana. Ta vrsta napake se nanaša na kazalec
uspešnosti 1.4.3: Kontrast (minimalni) na stopnji AA, smernice 1.4: Razlikovanje.

Slika 14: Napaka v kontrastu.

Slab kontrast je zaznan tudi pri besedi »AVTOR«, ki se nahaja na levi strani
okvirja objave (Slika 13). Za ta element je navedena dodatna vrsta napake, saj je
element označen kot povezava, ki ne vodi nikamor in ne vsebuje besedila. Napake
je treba popraviti, in sicer tako, da dodamo besedilo »a« (ang.: anchor) elementu,
ki je besedilo med začetkom in koncem povezave v html, ali pa dodamo atribut
naslova »a« elementu. To je zahteva kazalca uspešnosti 2.4.4: Namen povezave
(v kontekstu) na stopnji A, smernice 2.4: Vodljivost.
Poleg navedenih napak je možna pomanjkljivost strani tudi v tem, da so pod
rubrikama Aktualno ter Novice in dogodki zajete objave vse do leta 2013, kar pa ni
več tako aktualno. Tudi stran Kaj brati? ni ažurna, saj je najmlajša objava oz.
priporočilo, kaj brati, iz leta 2015.
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4.1.5 Stran 4: Strokovno
Stran z naslovom Strokovno ima pet podstrani: Elaborati projekta, Branje,
Izobraževanje in vseživljenjsko učenje, Orientacija in mobilnost ter Motnje branja.
Podobna je stranem Aktualno, Novice in dogodki ter Kaj brati?. Razdeljena je na
šest strani objav.
Podstran Elaborati projekta vsebuje štiri objave, ki so v enakih okvirjih kot
prispevki pod rubriko Strokovno, le da levo spodaj tokrat ni zaznati označb člankov.
Podstrani Branje, Izobraževanje in vseživljenjsko učenje ter Orientacija in
mobilnost imajo enako strukturo kot podstran Elaborati projekta, razdeljene pa so
na dve strani. Večina okvirjev vključuje element »Označba člankov«, ki vključujejo
povezave na sorodne teme, nekaj okvirjev je tudi brez tega elementa.
Podstran Motnje branja ima prav tako enako strukturo kot podstran
Orientacija in mobilnost in je razdeljena na dve strani. Vsi okvirji imajo element
»Označba člankov«, ki vključujejo povezave na sorodne teme.
4.1.5.1 Napake na strani Strokovno
Na strani Strokovno in njenih podstraneh program Achecker najde enake
vrste napak kot pri strani Aktualno in njenih podstraneh, le da variira število najdenih
napak.
Pri spustnem seznamu strani Strokovno se prvič zgodi, da naslov glavne
strani, torej Strokovno, ni uvrščen tudi v spustni seznam kot podstran. Npr. pri strani
Knjižnica je v spustnem seznamu kot prva podstran navedena prav Knjižnica, obe
povezavi pa vodita na isti cilj. To sicer ni v neskladju s kazalci uspešnosti, vendar
pa je glede na smernice zaželeno, da se zagotavlja neka kontinuiteta strukture ali
stalnih elementov spletnih strani.
4.1.6 Stran 5: Galerija
Stran z naslovom Galerija nima podstrani. Struktura strani je enaka kot npr.
na strani Strokovno, le da je razdeljena na pet strani.
4.1.6.1 Napake na strani Galerija
Program Achecker zazna enake vrste napak kot na strani Strokovno.
Ko uporabnik odpre povezavo objave, ni nikjer nobenih slik, le opis dogodka.
Nekaj objav ima sicer v prvotnem okvirju dodano sliko, ki je primerno označena z
alternativnim besedilom, vendar ko to povezavo odpremo, tam ni moč najti slik, pač
pa le opis dogodka, ki je identičen opisu v objavi na prvotni strani. To lahko zmede
slepe in slabovidne uporabnike, ki ob kliku na povezavo pričakujejo en element,
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dobijo pa nekaj drugega. Lahko se zgodi, da bodo mislili, da so zašli na napačno
stran.
4.1.7 Stran 6: Ebralec
Stran z naslovom Ebralec ima 3 podstrani: eBralec – Sintetizator govora
slovenskega jezika, eBralec – pridobitev licence in eBralec – tehnična pomoč.
Podstran eBralec – sintetizator govora slovenskega jezika uporabnikom nudi
opis eBralca. Nad besedilom je slika logotipa eBralca, ki je primerno opremljena z
alternativnim besedilom, služi pa kot povezava, a le v novo okno, ki vsebuje sliko
logotipa.
Podstran eBralec – pridobitev licence uporabnikom nudi informacije o
upravičenosti do licence za eBralec.
Podstran Tehnična pomoč nudi le povezavo do navodil za uporabo eBralca
ter kontaktni podatek za možne predloge izboljšav.
4.1.7.1 Napake na strani Ebralec
V Tabeli 5 so prikazane napake, ki jih prikaže spletni program Achecker za
elemente, ki se, poleg stalnih elementov, pojavljajo na glavni strani Ebralec in njenih
podstraneh. Prikazani so kazalci uspešnosti, na katere se nanašajo napake, in
stopnja skladnosti posameznega kazalca. Najdena je bila ena vrsta napake.
Tabela 5: Napake na strani 'Ebralec'.

STRAN

NAPAKA

EBRALEC Uporabljen je element »b«.

KAZALEC
USPEŠNOSTI

STOPNJA
SKLADNOSTI

1.4.4

AA

Napaka se nanaša na neskladje s kazalcem uspešnosti 1.4.4: Spremenljiva
velikost besedila na stopnji AA, smernice 1.4: Razlikovanje. Napako je treba
popraviti – zamenjamo »b« element z elementom »em« ali »strong«.
4.1.8 Stran 7: O KSS
Stran z naslovom O KSS nima podstrani. Nudi le podatke o Knjižnici slepih
in slabovidnih ter povezave na katalog del.
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4.1.8.1 Napake na strani O KSS
Program Achecker za to spletno stran zazna le pet napak, saj desnega
okvirja s koristnimi povezavami tu ni. Teh pet napak se nanaša na stalne elemente
spletišča.
Pod naslov Katalog v besedilu so pozabili vključiti aktualni katalog del z
novitetami: »Katalog del v zvoku – novitete 2018 januar – april«.
4.1.9 Primer iskanja po spletišču z vnosom v ukazno okence Iskanje
Zadnji element, ki sem ga vrednotila v tem spletišču, je poizvedba. V iskalno
okence »Iskanje« sem vtipkala Minka Skaberne. Stran z rezultati iskanja sem
vrednotila z Acheckerjem, ki je zaznal 13 napak. Vse napake se nanašajo na enaka
neskladja kot pri stalnih elementih spletišča, le pri gnezdenju naslovov sta dve
napaki več, uporabljen pa je tudi element »i«, ki ga je treba zamenjati z elementom
»em« ali »strong«.
4.1.10 Ocena dostopnosti spletišča KSS
Spletišče KSS krši osem kazalcev uspešnosti, ki pripadajo petim različnim
smernicam. Štiri kazalci uspešnosti so stopnje A, trije kazalci uspešnosti so stopnje
AA in eden stopnje AAA.
Spletišče vsebuje skoraj večino pomembnih elementov ali funkcij, ki
pomembno pripomorejo k boljši dostopnosti spletnih vsebin slepim in slabovidnim
uporabnikom. To so:
 ikona za spreminjanje velikosti vsebine;
 navodilo za uporabo tipkovnice pri spreminjanju velikosti vsebine;
 možnost izbire barvne teme;
 iskanje po spletišču;
 konsistentna struktura stalnih elementov;
 za slepe in slabovidne berljiva oblika pisave;
 velikost pisave od 12 do 16 točk;
 levo poravnano besedilo;
 podčrtane spletne povezave;
 zemljevid spletišča;
 drobtinjenje;
 povezava na naslovno stran.
Ne vsebuje pa povezave na vrh strani.
Ker spletišče krši le štiri kazalce uspešnosti na stopnji A in vsebuje skoraj vse
pomembne elemente za slepe in slabovidne uporabnike, lahko sklenemo, da je
spletna stran dostopna.
S smernicami WCAG 2.0 se ne sklada popolnoma, vendar napake kljub
vsemu ne nosijo take teže, da bi spletišče ocenila za nedostopno. Večina napak je

ŠMIDOVNIK, J. Primerjava in vrednotenje spletnih strani za slepe in slabovidne. Mag. delo.
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2018.

41

tehnične narave, zato na prvi pogled uporabniku niso vidne. Do izraza pridejo najbrž
šele pri uporabi podporne tehnologije, kot je bralnik zaslona. To bi lahko preučili v
nadaljnji študiji.

4.2 SPLETNA STRAN DOSTOPNO
Portal Dostopno je namenjen ljudem z različnimi oblikami invalidnosti.
Namen spletišča je, da se omogoči dostop do informacij, ki opredeljujejo
pravice in dolžnosti slepih in slabovidnih, ter da slovensko javnost opominja, da
želijo invalidi doseči boljše razumevanje invalidnosti v družbi in se aktivno
vključevati v politično, socialno, gospodarsko in kulturno življenje v svojem okolju.
Na tem portalu osebam z različnimi oblikami invalidnosti omogočajo hiter
dostop do raznih informacij, predvsem gluhim in naglušnim ter slepim in
slabovidnim, med ciljno publiko pa so navedene tudi starejše osebe s pešanjem vida
in sluha.
Osredotočila se bom le na vrednotenje spletišča s stališča slepih in
slabovidnih, zato sem spletne strani, ki so namenjene osebam z drugimi
nezmožnostmi, izpustila. To sta strani Oddaje z znakovnim jezikom in Prisluhnimo
tišini.
Spletišče Dostopno naj bi omogočalo vsebine v tehnikah, ki so prilagojene
slepim in slabovidnim. Spletna stran ima šest glavnih strani, katerih naslovi oz.
povezave so vidne v orodni vrstici na vrhu vsake strani, ki jo obiščemo. Vseh šest
glavnih strani vsebuje stalne elemente, ki se kontinuirano ponavljajo na istem mestu
in imajo enako funkcijo. Ti elementi so:


orodna vrstica RTV Slovenije na vrhu zgoraj (portal Dostopno upravlja
RTV SLO), ki ga tu nisem prikazala in ga ne bom vrednotila, saj gre
za drug portal;
 logotip spletišča Dostopno;
 gumb za povečavo in pomanjšavo spletne strani;
 orodna vrstica s povezavami na šest glavnih strani z naslovi: Domov,
Podnaslovljene oddaje, Oddaje z znakovnim jezikom, Oddaje z
zvočnim opisom, Prisluhnimo tišini in O strani.
Na levi strani zgoraj je logotip portala Dostopno (Slika 15), ki je označen kot
glavni naslov spletne strani in se pojavlja na vseh straneh spletišča. Logotip služi
tudi kot povezava Domov, ki uporabnika vodi na prvotno izhodišče, ne glede na to,
na kateri strani v spletišču se nahaja. Ko se z miško postavimo na besedilo logotipa,
se pokaže oznaka z napisom »Dostopno«.

Slika 15: Logotip spletišča Dostopno.
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Desno zgoraj je gumb za povečanje oz. pomanjšanje vsebine (Slika 16).
Gumb je prikazan s sliko lupe in znakom +. S klikom na gumb se vsebina na strani
enkrat poveča in pomanjša nazaj na privzeto velikost, z uporabo tipkovnice pa lahko
stran večkrat povečamo ali pomanjšamo z ukazom CONTROL+/-.

Slika 16: Gumb za spreminjanje velikosti vsebine.

Pod tema elementoma sledi orodna vrstica z naslovi oz. povezavami na šest
glavnih strani spletišča (Slika 17). To so: Domov, Podnaslovljene oddaje, Oddaje z
znakovnim jezikom, Oddaje z zvočnim opisom, Prisluhnimo tišini ter O strani. Gumbi
služijo kot povezave. Vse so dovolj kontrastne in imajo alternativno besedilo.

Slika 17: Orodna vrstica s povezavami na glavne strani.

4.2.1 Napake stalnih elementov
V Tabeli 6 so prikazane napake za elemente, ki se pojavljajo na vseh glavnih
straneh spletišča Dostopno. Prikazani so tudi kazalci uspešnosti, na katere se
nanašajo napake, in stopnja skladnosti posameznega kazalca. Najdenih je bilo pet
vrst napak.
Tabela 6: Napake za stalne elemente spletišča Dostopno.

STRAN

VSE
STRANI

NAPAKA
Elementom »img« manjka
atribut »alt«.
Atribut »id« ni unikaten.
Manjka mehanizem za
spremembo barvne teme.
Ni na voljo več načinov za
lokacijo spletne strani.
Ni drobtinjenja.

KAZALEC
USPEŠNOSTI

STOPNJA
SKLADNOSTI

1.1.1

A

4.1.1

A

1.4.8

AAA

2.4.5

AA

2.4.8

AAA

Prva vrsta napake se pojavi pri logotipu Dostopno in se nanaša na kazalec
uspešnosti 1.1.1: Nebesedilna vsebina na stopnji A, smernice 1.1: Alternativno
besedilo.
Napaka pravi, da »img« elementu manjka atribut »alt«. Ker alternativno
besedilo za ta vizualni element ne obstaja, ga slepi ali slabovidni uporabnik z
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bralnikom zaslona ne bo mogel zaznati in uporabljati kot povezavo. Napako je treba
popraviti tako, da se sliko opremi z alternativnim besedilom.
Pri istem elementu je zaznana še ena napaka, ki se nanaša na kazalec
uspešnosti 4.1.1: Razčlenitev na stopnji A, smernice 4.1: Združljivost.
Pri logotipu Dostopno »id« atribut ni unikaten, zato ga je treba primerno
popraviti, saj morajo biti v vsebini, ki je implementirana z uporabo označevalnega
jezika, katerikoli ID-ji unikatni. Samo tako lahko uporabniški agenti, vključno s
podporno tehnologijo, natančno interpretirajo in razčlenijo vsebino. Če podatki ne
morejo biti razčlenjeni v podatkovno strukturo, jo lahko različni uporabniški agenti
prikazujejo drugače ali pa je razčlemba popolnoma onemogočena.
Ker logotip služi tudi kot povezava na naslovno stran, bi bilo bolje, da nosi
oznako »Domov« namesto oznake »Dostopno«. Uporabniki bi z izbiro tega izraza
lažje razbrali, čemu je povezava namenjena, medtem ko z uporabo izraza
»Dostopno« to ni nujno razvidno.
Pomanjkljivost gumba za spreminjanje velikosti vsebine je v tem, da se s
klikom na gumb vsebina poveča le enkrat, pomanjša pa se le nazaj na privzeto
velikost. Zato bi moral uporabnik vedeti, da z uporabo tipkovnice lahko stran večkrat
poveča ali pomanjša z uporabo CONTROL +/-. Opombe, ki bi pojasnila, da je to
mogoče, stran ne ponuja.
Ker se znak lupe s plusom v elektronskih virih pogosto uporablja kot prikaz
za spreminjanje velikosti, izkušeni uporabnik hitro ve, čemu je gumb namenjen.
Problem nastane pri neizkušenih uporabnikih, ki tega še ne vedo in se za pojasnilo
funkcije zanašajo na podporno tehnologijo.
Spletišče Dostopno ima še eno napako, ki je program Achecker ni zaznal. Na
strani ni možnosti spremembe barvne teme, ki bi uporabniku omogočala, da si sam
prilagodi kontrast barv glede na svoje potrebe. Uporabljenih je veliko različnih barv,
kar ni optimalno za vse uporabnike. Ta napaka se nanaša na kazalec uspešnosti
1.4.8: Vizualna predstavitev na stopnji AAA, smernice 1.4: Razlikovanje.
Ta kazalec uspešnosti je sicer nastavljen za stopnjo AAA, kar samo po sebi
še ne pomeni, da vsebina za uporabnike ni dostopna, če se s kazalcem ne sklada.
Vsekakor pa nam nakazuje, da je manj dostopna, kot bi lahko bila. Kazalec
uspešnosti navaja, da naj bo za vizualno predstavitev blokov besedila na voljo
mehanizem, ki doseže, da barvo ozadja in ospredja lahko izbere uporabnik sam.
Ljudje z vidnimi nezmožnostmi morajo imeti možnost izbire barve besedila in barve
ozadja. Zgodi se namreč, da izberejo barvno kombinacijo, ki se ljudem brez
invalidnosti zdi ne-intuitivna. Včasih imajo te kombinacije zelo nizek kontrast. Včasih
pride v poštev le zelo specifična barvna kombinacija. Nadzor nad barvo ali drugimi
aspekti besedilne predstavitve naredi veliko razliko v njihovem razumevanju, zato
bi bilo dobro, da se to napako popravi, in sicer tako, da se doda mehanizem za
spremembo barvne teme.
Še ena napaka, ki bi jo izpostavila, je pomanjkanje načinov, ki bi uporabniku
zagotovili možnost, da locira vsebino spletišča na način, ki mu najbolje ustreza. Ta
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element, ki manjka, je zemljevid strani, zaradi česar spletišče ne ustreza kazalcu
uspešnosti 2.4.5: Več načinov stopnje AA, smernice 2.4: Vodljivost.
Zadnji element, ki bi ga lahko vključili na spletne strani, je drobtinjenje, to je
element opisa poti, ki uporabniku služi, da lahko sledi, na kateri strani je. Ker ta
element manjka, stran ne ustreza kazalcu uspešnosti 2.4.8: Lokacija na stopnji AAA,
smernice 2.4: Vodljivost. Ta element bi slepim in slabovidnim uporabnikom
omogočal orientacijo znotraj spletišča ter povezavo na sorodne informacije.
4.2.2 Stran 1: Naslovna stran Domov
Prva stran, ki se odpre na spletišču Dostopno, je stran Domov (Slika 18).

Slika 18: Naslovna stran spletišča Dostopno.

Pod naslovi glavnih strani se na naslovni strani nahaja projekcija štirih
aktualnih oz. zadnjih objav na portalu (Slika 18). Vsaka slika ima vključeno
razširjeno alternativno besedilo, ki pojasnjuje, kaj se na sliki dogaja. Levo od slike
se vsakič, ko se slika prikaže, obarva naslov prispevka, ki je upodobljen s to sliko.
Ko se z miško postavimo na določen naslov, projekcija pokaže sliko naslova, četudi
ni naslednja po vrsti. Če uporabnik odpre povezavo, ga preusmeri na stran z
naslovom Članki.
Desno od projekcije aktualnih prispevkov je rubrika Uporabno (Slika 18). V
okvirju so nanizane tri objave. Gumb z naslovom »Več« na spodnjem delu okvirja
služi kot povezava, ki uporabnika vodi na stran z vsebino, ki daje nasvete ali pomoč,
oz. na stran z vsebino, ki je uporabna za življenje invalidnih oseb. Stran Uporabno
glede na program Achecker nima novih napak, ima le napake, ki veljajo za stalne
elemente, ki se pojavljajo na vsaki strani spletišča.
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Pod projekcijo aktualnih objav je nanizanih šest okvirjev, ki prikazujejo
aktualne oz. zadnje objave, ki sodijo v določeno rubriko (Slika 19).

Slika 19: Rubrike na strani Domov spletišča Dostopno.

Te rubrike so: Podnaslovljene oddaje, Oddaje z zvočnim opisom,
Izpostavljamo iz TV, Oddaje z znakovnim jezikom, Prisluhnimo tišini in
Izpostavljamo iz RA. Pod vsakim okvirjem najdemo gumb »Več«, ki služi kot
povezava na naštete spletne strani. Štiri od teh rubrik so povezave na glavne strani,
to so Podnaslovljene oddaje, Oddaje z zvočnim opisom, Oddaje z znakovnim
jezikom in Prisluhnimo tišini. Vsak od teh šestih okvirjev vsebuje zadnje tri objave,
ki so bile dodane posameznim rubrikam.
Objave v vsakem okvirju so primerno označene z razširjenim alternativnim
besedilom, zato lahko uporabnik takoj zve, za kaj gre pri posamezni objavi, in v
trenutku lahko presodi, ali je zanj relevantna ali ne.
Na spodnjem delu strani (Slika 20) je uporabnikom ponujena povezava na
Facebook stran Dostopno.si. Uporabnik ima na voljo več možnosti povezav. S
klikom na Dostopno.si stran vodi direktno na vsebine v aplikaciji Facebook.

Slika 20: Povezave na Dostopno.si na Facebook strani.
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S klikom na »Všečkaj stran« se uporabnika preusmeri na obrazec za prijavo
v aplikacijo Facebook in šele nato na želeni cilj. Enako je z gumbom »Deli z
drugimi«. Na desni strani tega okvirja so nanizane zadnje objave v aplikaciji
Facebook. Zopet je na voljo povezava na to vsebino ter gumb »Všečkaj stran«. Tako
kot povezava na Facebook stran Dostopno.si ponuja tudi možnost »Več«, gumb, ki
se nahaja pod okvirjem.
Zadnji element na naslovni strani Domov je okvir Uporabne povezave (Slika
21), ki je lociran na dnu strani. V okvirju so nanizane koristne povezave za
uporabnike. Vse povezave so opremljene s primernim imenom, ki uporabnika
opremi z zadostnimi informacijami o cilju povezave.

Slika 21: Okvir z uporabnimi povezavami.

Struktura na strani je primerna. Že na prvi pogled je vsebina ločena z uporabo
okvirjev in različnih barv.
4.2.2.1 Napake naslovne strani Domov
V Tabeli 7 so prikazane napake, ki se pojavljajo na naslovni strani Domov.
Prikazani so tudi kazalci uspešnosti, na katere se nanašajo napake, in stopnja
skladnosti posameznega kazalca. Najdena je bila ena vrsta napake.
Tabela 7: Napake na naslovni strani Domov.

STRAN
STRAN
DOMOV

NAPAKA
Nepravilno gnezdenje
naslovov.

KAZALEC
USPEŠNOSTI
2.4.6

STOPNJA
SKLADNOSTI
AA

Program Achecker na tej strani najde napako, ki se nanaša na kazalec
uspešnosti 2.4.6: Naslovi in oznake na stopnji AA, smernice 2.4: Vodljivost. Napaka
pravi, da je gnezdenje naslovov nepravilno. Naslov, ki sledi h1 je nepravilen,
popraviti ga je treba tako, da spremenimo nivo naslova v h1 ali h2. Namen
pravilnega gnezdenja naslovov je v tem, da slepi in slabovidni uporabniki razumejo,
kako so informacije na spletni strani organizirane. Nepravilno gnezdenje naslovov
na prvi pogled ni opazno, zmoti pa lahko podporno tehnologijo, kot je npr. bralnik
zaslona.
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To je edina napaka, ki jo zazna Achecker, na osnovi lastnih opažanj pa bi
izpostavila še nekaj pomanjkljivosti na strani Domov. Prvič, pri projekciji slik
aktualnih objav uporabnik ne more sam zaustaviti projekcije. Ta se konstantno
predvaja. Ker se lahko zgodi, da slepi in slabovidni uporabniki za zaznavanje
informacij potrebujejo več časa kot videči uporabniki, bi bil tu potreben mehanizem,
ki bi projekcijo ustavil. Drugič, ko uporabnik sledi eni od povezav v projekciji, ga ta
preusmeri na stran z naslovom Članki. Da ta stran obstaja, ni zavedeno nikjer drugje
v spletišču.
Tretjič, naslovi posameznih okvirjev na strani ne služijo kot povezave na
domnevne rubrike, kot bi lahko napak pričakovali, pač pa se je treba za sledenje
povezavi postaviti na gumb »Več«, za kar mora uporabnik vložiti dodaten trud.
Četrtič, povezava na Facebookovo stran Dostopno.si uporabnika najprej vodi na
stran z obrazcem za prijavo v aplikacijo Facebook in šele po prijavi na želeni cilj.
Bolj optimalno bi bilo, če bi se uporabnika takoj opozorilo, da se je treba v aplikacijo
najprej prijaviti. In zadnjič, povezave v okvirju Uporabne povezave ne spremenijo
kontrasta ob fokusu miške ali tipkovnice niti niso podčrtane, zato se ne ve, da gre
za povezave.
4.2.3 Stran 2: Podnaslovljene oddaje
Stran Podnaslovljene oddaje nudi povezave na različne oddaje (Slika 22), ki
so opremljene s podnapisi. Namenjena je predvsem gluhim in naglušnim
uporabnikom, uporabljajo pa jo lahko tudi slepi in slabovidni, saj je vsebina
kombinirana tako z avdio kot z video posnetki.

Slika 22: Stran Podnaslovljene oddaje.
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V okvirju z vsebino je pod naslovom Podnaslovljene oddaje uporabnikom na
voljo orodna vrstica, ki omogoča tri funkcije.
Prva kategorija uporabniku daje možnost, da si iz spustnega seznama (Slika
22), ki se prikaže, ko kliknemo na puščico, izbere, da stran prikaže prispevke, ki so
bili objavljeni kadarkoli, zadnjih štiriindvajset ur, zadnji teden ali zadnji mesec.
Uporabniku s privzeto nastavitvijo »Kadarkoli« takoj na voljo vsa vsebina. Na strani
je sprva na voljo le 12 objav, če kliknemo na gumb »Več«, se nam ponudi večje
število objav.
Druga funkcija je namenjena izbiri med programi TV SLO 1, TV SLO 2, TV
SLO 3, TV Koper in TV Maribor. Ta funkcija deluje primerno, saj dosledno ponudi le
vsebino, ki spada pod izbrani program. Tudi tu lahko s klikom na gumb »Več«
pridobimo večje število objav. Privzeta možnost so »vsi programi«.
Tretja funkcija z naslovom Vse zvrsti v spustnem seznamu uporabniku
ponudi naslednje možnosti: vse zvrsti, kulturno umetniške, otroške, mladinske,
verske, izobraževalne, informativne, športne, razvedrilne. »Vse zvrsti« so privzeta
možnost. Vsaka od možnih zvrsti ponudi točno tisto vsebino, ki sem jo želela. Da so
objave smiselno grupirane, je razvidno že iz naslovov objav posameznih povezav.
To pomeni, da so povezave poimensko dovolj opisne, da uporabnik takoj ve, kaj
lahko od prispevka pričakuje.
Ko uporabnik odpre povezavo na strani Podnaslovljene oddaje, ga le-ta
najprej privede do razširjenega opisa multimedijske vsebine, ki je opremljen z
metapodatki, ki uporabniku nudijo dodatne informacije o samem prispevku (Slika
23).

Slika 23: Odprta povezava Podnaslovljene oddaje.

Ko kliknemo na video, moramo najprej vklopiti podnapise, ki se ne sprožijo
sami od sebe. Na voljo je povečava podnapisov, in sicer v majhne, srednje ali velike.
Video posnetek ima možnost, da ga ustavimo na katerikoli točki. Prilagajamo lahko
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zvok in povečamo posnetek na celozaslonski način. Ponujena je tudi možnost, da
se v vsebini pomaknemo za 10 sekund nazaj.
4.2.3.1 Napake na strani Podnaslovljene oddaje
V Tabeli 8 so prikazane napake, ki se pojavljajo na strani Podnaslovljene
oddaje. Prikazani so tudi kazalci uspešnosti, na katere se nanašajo napake, in
stopnja skladnosti posameznega kazalca. Najdeni sta bili dve vrsti napak.
Tabela 8: Napake na strani Podnaslovljene oddaje.

STRAN

NAPAKA

Elementu »select«
manjka oznaka
STRAN
PODNASLOVLJENE povezovanja.
ODDAJE
Uporabljen je
element »b«.

KAZALEC
USPEŠNOSTI

STOPNJA
SKLADNOSTI

1.3.1

A

1.4.4

AA

Pri funkcijah izbire med tremi kategorijami podnaslovljenih oddaj program
Achecker najde napako, ki se nanašaj na kazalec uspešnosti 1.3.1: Informacije in
odnosi na stopnji A, smernice 1.3: Prilagodljivost.
Napake se zgodijo na gumbih »Kadarkoli«, »Vsi programi« in »Vse zvrsti«.
Napaka se glasi: »Elementu select (izbirni element) manjka oznaka povezovanja.«
Popraviti jo je mogoče, in sicer tako, da dodamo element »oznaka«, ki obkroža
oznako gumba »Kadarkoli, »Vsi programi« in »Vse zvrsti«. Treba je nastaviti atribut
»for« (ang.: for = za) elementu »oznaka« na isto vrednost kot je atribut »id« gumbov
»Kadarkoli«, »Vsi programi« in »Vse zvrsti« in/ali dodati atribut »naslov« izbirnemu
elementu (ang.: select) in/ali ustvariti element »oznaka«, ki vsebuje element
»select«.
To pomeni, da je treba programsko določiti odnos, ki ga imata funkcija gumba
in besedilo gumba, da so lahko te informacije, struktura in odnosi prikazani tudi ob
uporabi podporne tehnologije. Namen tega kazalca uspešnosti je namreč ta, da se
zagotovi, da so informacije in odnosi, ki so nakazani z vizualnim oblikovanjem,
ohranjene, ko se oblika prezentacije spremeni, ta pa se spremeni, ko vsebino bere
bralnik zaslonov.
Napaka, ki je program Achecker ne najde, se zgodi pri gumbu »Kadarkoli«.
Ko sem izbrala katerokoli od danih možnosti v spustnem seznamu, sem ugotovila,
da ne delujejo. Včasih, ko izberem možnost »Zadnjih 24 ur«, mi pokaže prazno
stran, drugič vse objave. Včasih mi med objavami »Zadnjih 24 ur« ponudi celo več
mesecev stare objave. Ta napaka lahko slepe in slabovidne še toliko bolj zmoti, saj
bodo potrebovali več časa, da bodo ugotovili, da možnost izbire ne deluje pravilno.
Ko uporabnik odpre povezavo na strani Podnaslovljene oddaje, ga ta najprej
privede do razširjenega opisa multimedijske vsebine. Tu program Achecker najde
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novo vrsto napake. Napaka se pojavi zaradi uporabe krepkega besedila, zaradi
česar vsebina ne ustreza kazalcu uspešnosti 1.4.4: Spremenljiva velikost besedil
na stopnji AA, smernice 1.4: Razlikovanje.
Napaka pravi, da je uporabljen »b« element, ki ga je treba zamenjati z
elementom »em« ali »strong«, ki ne zmoti delovanja podporne tehnologije.
4.2.4 Stran 4: Oddaje z zvočnim opisom
Stran Oddaje z zvočnim opisom nudi povezave na različne oddaje v
spletišču, ki so opremljene z dodatnim zvočnim opisom. Tako slepi in slabovidni
uporabniki vedo, kaj se v video vsebini dogaja, tudi v predelih, kjer sicer ni avdio
vsebine.
Zvočni opis je dodaten glas v mediju, ki uporabnika vodi čez vsebino in mu
sproti govori, kaj je tam prikazano in kaj se dogaja (npr. ta oseba je šla v tisti prostor
in dela to stvar). Zvočni opis slepim in slabovidnim uporabnikom omogoča, da
sledijo vsebini in od nje dobijo enakovredne informacije kot videči uporabniki. Po
potrebi lahko uporabnik vsebino ustavi ali pa se premakne na katerokoli časovno
točko. Na voljo mu je tudi funkcija, ki ga premakne za 10 sekund nazaj. Spreminja
lahko jakost zvoka ter stran poveča na celozaslonski način. Vsi ti podatki, skupaj z
dodatnimi metapodatki, so uporabniku na voljo v trenutku, ko odpre povezavo.
4.2.4.1 Napake na strani Oddaje z zvočnim opisom
V Tabeli 9 so prikazane napake, ki se pojavljajo na strani Oddaje z zvočnim
opisom. Prikazani so tudi kazalci uspešnosti, na katere se nanašajo napake, in
stopnja skladnosti posameznega kazalca. Najdena je bila ena vrsta napake.
Tabela 9: Napake na strani Oddaje z zvočnim opisom.

STRAN
STRAN ODDAJE
Z ZVOČNIM
OPISOM

NAPAKA
Uporabljen je element
»b«.

KAZALEC
USPEŠNOSTI

STOPNJA
SKLADNOSTI

1.4.4

AA

Napake, ki se pojavljajo na strani Oddaje z zvočnim opisom, se nanašajo na
stalne elemente v spletišču.
Ko odpremo povezavo, program Achecker najde novo vrsto napake. Napaka
se pojavi zaradi uporabe krepkega besedila, zaradi česar vsebina ne ustreza
kazalcu uspešnosti 1.4.4: Spremenljiva velikost besedil na stopnji AA, smernice 1.4:
Razlikovanje.
Napaka pravi, da je uporabljen »b« element, ki ga je treba zamenjati z
elementom »em« ali »strong«, da ne zmoti delovanja podporne tehnologije.
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4.2.5 Stran 6: O strani
Stran ponuja besedilo z informacijami o strani: komu je namenjena, kdo so
njeni ustvarjalci ter kakšna je njena vsebina. Vstavljena je tudi slika uredniške ekipe.
Slika je primerno opremljena z alternativnim besedilom. Na dnu strani je dodana še
dekorativna slika, ki je temu primerno opremljena z alt=˝˝.
Glede na program Achecker stran vsebuje le dve napaki, ki sta enaki kot na
prejšnji strani.
4.2.6 Primer iskanja po spletišču
Stran žal ne omogoča iskanja po vsebini, omogoča le brskanje. Prav tako na
strani manjka zemljevid strani za boljšo orientacijo in navigacijo, ki bi koristil
posameznim uporabnikom. Prav tako ni označena pot, ki jo je uporabnik naredil s
kliki na naslednje strani. Strani torej niso razvrščene v neko zaporedje, ki bi mu
uporabnik lahko sledil.
4.2.7 Ocena dostopnosti spletišča Dostopno
Spletišče Dostopno krši osem kazalcev uspešnosti, ki pripadajo petim
različnim smernicam. Trije kazalci uspešnosti so stopnje A, trije kazalci uspešnosti
so stopnje AA in dva stopnje AAA.
Spletišče vsebuje večino pomembnih elementov ali funkcij, ki pripomorejo k
boljši dostopnosti spletnih vsebin slepim in slabovidnim uporabnikom. To so:
 ikona za spreminjanje velikosti vsebine;
 konsistentna struktura stalnih elementov;
 za slepe in slabovidne berljiva oblika pisave;
 velikost pisave od 12 do 16 točk;
 levo poravnano besedilo;
 podčrtane spletne povezave;
 povezava na naslovno stran.
Ker spletišče krši le tri kazalce uspešnosti na stopnji A, bi lahko rekli, da je
spletna stran dostopna. Po drugi strani spletišču manjka kar šest pomembnih
elementov za slepe in slabovidne, zaradi katerih je stran za tovrstne uporabnike
slabše dostopna. Kljub temu ocenjujem, da je zanje še vedno uporabna.
S smernicami WCAG 2.0 se stran ne sklada popolnoma, vendar pa menim,
da napake nimajo take teže, da bi spletišče označila za nedostopno. Večina napak
je tehnične narave in na prvi pogled uporabniku niso opazne. Do izraza pridejo
najbrž šele pri uporabi podporne tehnologije, kot je bralnik zaslona. To bi lahko
preučili v nadaljnji študiji.
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4.3 SPLETNA STRAN ZVEZA DRUŠTEV SLEPIH IN SLABOVIDNIH
SLOVENIJE – ZDSSS
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS) je invalidska
organizacija, ki v Sloveniji deluje z namenom zadovoljevanja potreb slepih in
slabovidnih, kot tudi izvajanja posebnih socialnih in drugih programov ter njim
prilagojenih storitev na državni ravni.
Spletišče ima sedem glavnih strani: naslovno stran (stran Domov), Aktualno,
O ZDSSS, Okvare vida, Program, Dostopnost in Pripomočki. Vseh sedem glavnih
strani vsebuje stalne elemente, ki se kontinuirano ponavljajo na istem mestu in imajo
enako funkcijo. Ti elementi so:


logotip Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, ki je hkrati
povezava na naslovno stran;
 orodna vrstica s povezavami na šest glavnih strani: Aktualno, O
ZDSSS, Okvare vida, Programi, Dostopnost in Pripomočki;
 gumb za povečavo in pomanjšavo spletne strani A+;
 spustni seznam z možnostjo izbire barvne teme;
 ukazno okno za iskanje po vsebini;
 element na dnu strani, ki ga sestavljajo povezave Domov, Kazalo
strani, Aktualno, Seznam oznak, O ZDSSS, Kontakt, Dostopnost in
Katalog tehničnih pripomočkov za slepe in slabovidne.
Logotip Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije (Slika 24) na skrajni levi
zgoraj je hkrati povezava na domačo stran. Slika logotipa je primerno označena z
atributom »alt«, kar pomeni, da ima dodano alternativno besedilo. Ko se z miško
postavimo na logotip, se prikaže oznaka povezave Domov.

Slika 24: Logotip ZDSSS.

Desno od logotipa se nahaja orodna vrstica s povezavami na šest glavnih
strani z naslovi (Slika 25): Aktualno, OZDSSS, Okvare vida, Programi, Dostopnost
in Pripomočki. Povezave O ZDSSS, Okvare vida, Programi, Dostopnost in
Pripomočki imajo več podstrani. S postavitvijo miške na naslov se odpre spustni
seznam, ki nam ponudi imena in povezave na omenjene podstrani.

Slika 25: Orodna vrstica s spustnim seznamom.
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V glavi spletne strani je uporabniku ponujena možnosti A+, to je gumb za
povečavo in pomanjšavo spletne strani (Slika 26). Ko miško postavimo na ikono A+,
se nam prikaže pomoč, ki pove, da za povečavo ali pomanjšavo lahko uporabljamo
tudi tipko na tipkovnici, CONTROL+ in CONTROL-. Prikaže se tudi oznaka gumba
A+ z napisom »Povečaj črke«.

Slika 26: Gumb za povečavo ali pomanjšavo spletne strani.

Dodatna možnost povečanja oz. pomanjšanja besedila z ukazom na
tipkovnici je v pomoč uporabnikom, ki se zanašajo le na uporabo vmesnika
tipkovnice. K večji dostopnosti pripomore tudi navodilo, ki uporabnike obvesti, da je
ta možnost na voljo. Povečava s klikom na gumb A+ je možna le enkrat, nato pa le
še pomanjšava na privzeto velikost. Z uporabo CONTROL+/- je vsebino možno
večkrat povečati ali pomanjšati.
Na desni strani ikone A+ je ikona »Izberi barvno temo« (Slika 27). Možne so
sledeče kombinacije: črn tekst na beli podlagi, bel tekst na črni podlagi, rumen tekst
na modri podlagi, črn tekst na bež podlagi, zelen tekst na črni podlagi. Možna je tudi
izbira privzete barve. Da se nam ponudi spustni seznam, moramo klikniti na miško
ali pa se s tabulatorjem pomikati po strani, vse dokler ne pridemo do ikone »Izberi
barvno temo«. Ko pritisnemo enter, se nam ponudi spustni seznam. Ta funkcija
izboljša dostopnost za slepe in slabovidne uporabnike, ki zaradi slabše motorike ali
slabše koordinacije rok in oči ne morejo ali težko uporabljajo miško ter se posledično
zanašajo na vhode s tipkovnico. Zahvaljujoč tej možnosti lahko prihranijo na času.
Ko se z miško postavimo na ikono »Izberi barvno temo«, se prikaže oznaka z
napisom »Izberi barvno temo«.

Slika 27: Možnost izbire barvne teme.

Desno od seznama za izbiro barvne teme se nahaja ukazno okence
»Iskanje« (Slika 28), ki uporabniku daje možnost, da z vnosom ključnih besed išče
po katerikoli strani v spletišču.

Slika 28: Ukazno okno »Iskanje«.
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Na dnu strani (Slika 29) je še zadnji element, ki ga sestavljajo povezave
Domov, Kazalo strani, Aktualno, Seznam oznak, O ZDSSS, Kontakt, Dostopnost in
Katalog tehničnih pripomočkov za slepe in slabovidne. Vse te povezave so v pomoč
slepim in slabovidnim uporabnikom.
Povezava Domov služi kot navigacija, s pomočjo katere se lahko uporabnik
hitro vrne na izhodiščno stran, ne glede na to, na kateri strani v spletišču se nahaja.
Sledi povezava Kazalo strani, ki služi kot zemljevid spletišča, ki uporabnikom
omogoča izboljšano navigacijo. Izpolnjuje zahtevo kazalca uspešnosti 2.4.5: Več
načinov, ki pravi, da je uporabnikom treba zagotoviti več različnih možnosti, da
locirajo vsebino na način, ki najbolje ustreza njihovim zahtevam.
Ostale povezave vodijo na glavne spletne strani v spletišču ali na koristne
vsebine za slepe in slabovidne uporabnike.

Slika 29: Spodnji del strani.

Pisava (Arial) na spletni strani je primerne velikosti, kar pomeni, da je za
slebe in slabovidne lažje berljiva. Razmik vrstic in odstavka ustreza kazalcu
uspešnosti 1.4.8: Vizualna predstavitev na stopnji AAA, smernice 1.4: Razlikovanje.
V spletišču je primerno označena tudi struktura strani. Različni deli strani so
med seboj ločeni glede na barvo in z okvirji.
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4.3.1 Napake stalnih elementov
V Tabeli 10 so prikazane napake za elemente, ki se pojavljajo na vseh
glavnih straneh spletišča ZDSSS. Prikazani so tudi kazalci uspešnosti, na katere se
nanašajo napake, in stopnja skladnosti posameznega kazalca. Najdenih je bilo pet
vrst napak.
Tabela 10: Napake stalnih elementov ZDSSS.

STRAN

NAPAKA
Elementu za vnos tipa
besedila »Iskanje«
manjka povezovalna
oznaka.

VSE STRANI

Elementu za vnos tipa
besedila »Iskanje«
manjka oznaka, ki opisuje
namen funkcije.
Besedilo oznake
elementa za iskanje po
vsebini je prazno.
Atribut »id« ni unikaten.
Ni drobtinjenja.

KAZALEC
USPEŠNOSTI

STOPJA
SKLADNOSTI

1.3.1

A

1.3.1

A

3.3.2

A

4.1.1

A

2.4.8

AAA

Pri elementu za iskanje po vsebini spletišča ZDSSS, »Iskanje«, program
Achecker najde tri vrste napak. Dva problema se nanašata na kazalec uspešnosti
1.3.1: Informacije in odnosi na stopnji A, pod smernico 1.3: Prilagodljivost.
Zaznana napaka pravi, da elementu za »vnos, tip besedila« manjka
povezovalna oznaka. Popraviti jo je mogoče tako, da dodamo element »oznaka«, ki
obkroža »oznako« ukaznega okenca »Iskanje«. Treba je nastaviti atribut »for« (za),
elementu »oznaka« na isto vrednost kot je atribut »id« ukaznega okenca »Iskanje«
in/ali dodati atribut »naslov« elementu »vnos« in/ali ustvariti element »oznaka«, ki
vsebuje element »vnos«.
Druga napaka glede na program Achecker opozarja, da element za »vnos,
tip besedila« nima besedila v »oznaki«. Napako je treba popraviti, in sicer tako, da
dodamo besedilo povezovalni oznaki elementa »vnos«, ki opisuje namen ali funkcijo
ukaznega okenca »Iskanje«.
Zadnja napaka za ta element, ki jo Achecker najde na strani, se nanaša na
kazalec uspešnosti 3.3.2: Oznake ali navodila stopnje A, smernice 3.3: Pomoč pri
vnosu.
Ta kazalec uspešnosti določa, da morajo uporabniki vedeti, kakšne podatke
morajo vnašati v določene obrazce oz. ukazna okenca. Pri ukaznem okencu
»Iskanje« je besedilo oznake prazno, zato uporabnik ne more vedeti, kateri podatki
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za vnos so sploh potrebni. Napako je treba popraviti z vnosom besedila elementu
»oznaka«.
Zadnja zaznana napaka, ki jo najde program Achecker, se nanaša na kazalec
uspešnosti 4.1.1: Razčlenitev na stopnji A, smernice 4.1: Združljivost.
Pri oznaki z besedilom »skip to main content«, ki se nanaša na povezavo do
naslovne strani na zgornji strani vsake strani v spletišču, »id« atribut ni unikaten,
zato ga je treba prilagoditi. Samo z unikatnim »id« atributom lahko uporabniški
agenti, vključno s podporno tehnologijo, natančno interpretirajo in razčlenijo vsebino
spletne strani.
Možna izboljšava bi bila na elementu povezave Domov na dnu spletne strani.
Smiselno bi jo bilo zamenjati z ukazom »Na vrh strani«, saj te možnosti nobena
stran v spletišču ne omogoča, ukaz »Domov« pa je na voljo že s klikom na logotip
levo zgoraj. Za slepe in slabovidne uporabnike bi bilo v veliko pomoč, da bi se lahko
takoj vrnili na vrh strani. Tako bi tudi vedeli, kdaj točno so prispeli na vrh strani.
Zadnji element, ki bi ga lahko vključili na spletne strani, je drobtinjenje, to je
element opisa poti, ki omogoča, da uporabnik lahko sledi, na kateri strani se nahaja.
Ker ta element manjka, stran ne ustreza kazalcu uspešnosti 2.4.8: Lokacija na
stopnji AAA, smernice 2.4: Vodljivost. Ta element bi slepim in slabovidnim
uporabnikom omogočal orientacijo znotraj spletišča ter povezavo na sorodne
informacije.
4.3.2 Stran 1: Naslovna stran
Prva stran, ki se odpre v spletišču ZDSSS, je naslovna stran Domov (Slika
30).

Slika 30: Naslovna stran ZDSSS.
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Na desni strani naslovne strani je uporabniku najprej na voljo obrazec za
prijavo v elektronski informacijski sistem (EIS). Vsi elementi tega obrazca so
pravilno označeni in opremljeni z alternativnim besedilom.
Sledita povezavi Knjižnica slepih in slabovidnih ter eBralec. Povezavi sta
narejeni kot sliki logotipa neodvisne spletne strani. Pod njima leži okvir z naslovom
Dobrodelnost, ki vsebuje povezavo na obrazec za namembo dela odmere
dohodnine.
Sledi predel z naslovom Zadnje objave, ki uporabniku ponuja tri najbolj
aktualne objave na strani. Vse povezave imajo primerne naslove, ki uporabniku
takoj povedo, kaj lahko pričakuje, če povezavi sledi. Vsaka povezava vodi na
obljubljeni cilj. Pod Zadnje objave je navedena še ena povezava s sliko logotipa
neodvisne spletne strani RIKOSS.
Sledi del Psi vodiči, ki nudi povezave do pravilnika in sklepa o dodelitvi psa
vodiča. Ko uporabnik povezavo odpre, ga le-ta preusmeri na neodvisno spletišče
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Naslednji okvir na desni strani ima štiri povezave v obliki slik logotipov
spletnih strani. Pod temi povezavami je še en okvir, v katerem piše, da je stran
dostopna za slepe in slabovidne.
V zadnjem okvirju na desni strani sta uporabniku na voljo povezavi za
sledenje ZDSSS na Facebook in Twitter aplikacijah. Obe povezavi na aplikaciji sta
primerno označeni z alternativnim besedilom in uporabnika vodita na pravi cilj.
Naslovna stran je razdeljena na 22 strani z objavami. Vsaka objava je
strukturirana tako, da je od preostale vsebine ločena s posebnim okvirjem, ki ima
drugačno barvno podlago, s čimer se bolje loči od ostalih delov strani (Slika 30).
Naslovni del objave je drugače obarvan kot opisni del, vsebuje pa datum in
naslov objave, ki služi kot povezava na prispevek. Po pregledu naslovov povezav
lahko potrdim, da so njihovi naslovi dovolj opisni, da uporabnik ve, kaj od določene
povezave lahko pričakuje.
4.3.2.1 Napake naslovne strani
V Tabeli 11 so prikazane napake, ki se pojavljajo na naslovni strani Domov.
Prikazani so tudi kazalci uspešnosti, na katere se nanašajo napake, in stopnja
skladnosti posameznega kazalca. Najdene so bile tri vrste napak.
Tabela 11: Napake na naslovni strani ZDSSS.

STRAN

NAPAKA

STRAN DOMOV

Elementom »img«
manjka atribut »alt«.
Uporabljen je element
»i«.
Nepravilno gnezdenje
naslovov.

KAZALEC
USPEŠNOSTI

STOPNJA
SKLADNOSTI

1.1.1

A

1.4.4

AA

2.4.6

AA
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Pri povezavah na KSS, eBralec, Rikoss, FIHO, Ministrstvo za kulturo,
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, MOL ter Dostopno
slepim in slabovidnim ni nikjer navedeno, da gre za uporabnikom koristne povezave,
kar pomeni, da mora uporabnik do tega sklepa priti sam. Za lažjo orientacijo slepih
in slabovidnih bi bilo smiselno, da bi bile te povezave navedene v istem predelu.
Poleg tega program Ackecker zazna napako, ki se nanašata na kazalec
uspešnosti 1.1.1 Nebesedilna vsebina na stopnji A, smernice 1.1: Alternative
besedila, ki priporoča, da se zagotovijo alternativna besedila za vso nebesedilno
vsebino.
Zaznana napaka pravi, da elementom »img« manjka atribut »alt«, kar
pomeni, da slika povezave nima vključenega alternativnega besedila. Čeprav je nad
povezavo napisano ime povezave, ni nujno, da bodo slepi in slabovidni uporabniki,
ki uporabljajo bralnike zaslona, vedeli, da gre za povezane informacije.
Povezava Dobrodelnost, ki vodi na obrazec za namembo dela odmere
dohodnine, je prazna, obrazec ni na voljo, kot je na strani obljubljeno. Tovrstne
povezave lahko slepega ali slabovidnega uporabnika zmedejo, mu dajo misliti, da
se je zmotil ali pa da stran ne deluje pravilno in jo zapusti.
Problematični sta tudi povezavi do pravilnika in sklepa o dodelitvi psa vodiča.
Ko uporabnik odpre povezavo Sklep, je preusmerjen na spletno stran Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, kjer naleti na napako strani, ki pravi, da spletne
strani ni mogoče najti. Druga povezava Pravilnik uporabnika vodi na neodvisno
spletno stran Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki pa ima po
opravljenem hitrem pregledu lahko veliko ovir za slepe in slabovidne uporabnike.
V okvirju objav na naslovni strani je desno od naslova ikona za koledar, ki je
označena kot »i« element, kar je v neskladju s kazalcem uspešnosti 1.4.4:
Spremenljiva velikost besedila na stopnji AA, smernice 1.4: Razlikovanje. Napako
je treba popraviti tako, da zamenjamo »i« element z elementom »em« ali »strong«.
Te napake se ponovijo na vseh dvaindvajsetih straneh, ki sodijo pod Naslovno stran.
Program Achecker najde še napako, ki se nanaša na gnezdenje naslovov.
Program opozarja, da naslovi, ki sledijo naslovu h3, niso pravilni, saj ne upoštevajo
kazalca uspešnosti 2.4.6: Naslovi in oznake stopnje AA, smernice 2.4: Vodljivost, ki
med drugim uporabniku zagotavlja, da ve, kako so informacije organizirane. Napako
se popravi tako, da se zamenja oznako naslova – naslovu h3 naj sledijo naslovi, ki
so za stopnjo višji, enakovredni ali za stopnjo nižji, torej h1, h2, h3 ali h4.
4.3.3 Stran 2: Aktualno
Stran Aktualno je strukturno enako organizirana kot naslovna stran.
Uporabniku nudi 22 strani aktualnih objav v spletišču. Objave segajo vse do leta
2011, kar pa se ne zdi več tako aktualno.
Program Achecker na strani najde napake, ki so enake kot napake na
naslovni strani Domov.
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Ko uporabnik odpre povezavo objave, mu ponudi stran z več informacijami o
objavi: z metapodatki ter dodatnimi oznakami članka, ki uporabnika vodijo na
podobne prispevke (Slika 31).

Slika 31: Aktualna objava.

4.3.4 Stran 3: O ZDSSS
Stran O ZDSSS ima dve podstrani: Zgodovina in Kontakt. Uporabnikom nudi
besedilo z nekaj osnovnimi informacijami o sami Zvezi društev slepih in slabovidnih.
Podstran Zgodovina uporabniku nudi besedilo z informacijami o zgodovini
Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije.
Podstran Kontakt uporabnikom nudi kontaktne podatke, vključen je tudi
zemljevid lokacije ter povezave na medobčinska društva slepih in slabovidnih.
Program Achecker na strani najde napake, ki so identične napakam na
naslovni strani Domov.
4.3.5 Stran 4: Okvare vida
Stran Okvare vida ima pet podstrani: Pravice slepih in slabovidnih,
Zakonodaja, Pogosta vprašanja, Testi vida in Strokovni prispevki.
Program Achecker najde napake, ki so enake tistim na naslovni strani.
Stran uporabnikom nudi informacije o definiciji slepote in slabovidnosti,
najpogostejših vzrokih izgube vida, vključeni pa so tudi slikovni prikazi primerov
okvar vida.
Na strani je najprej besedilo, pod njim so nanizane še slike, ki so označene
kot povezave, ki ob kliku sprožijo novo okno, v katerem je slika povečana. Slike
vsebujejo gumb »i« v levem spodnjem kotu, ki naj bi bil namenjen prikazu
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razširjenega opisa slike. Ko uporabnik pritisne na gumb, se polje slike obarva belo,
na desni strani pa se prikaže element za premikanje po strani.
Podstran Pravice slepih in slabovidnih uporabniku nudi besedilo z
informacijami o pravicah slepih in slabovidnih posameznikov, upravičenosti do
pripomočkov ipd. Nekaj besedila je označenega s html oznako »strong«, kar
pomeni, da je poudarjeno kot pomembno besedilo.
Podstran Zakonodaja uporabniku omogoča povezave na določene zakone,
konvencije, pravilnike ipd. Vse povezave so dovolj opisne, kar pomeni, da uporabnik
takoj razume, kam ga bo povezava vodila. Povezave so nanizane s točkovnim
seznamom.
Podstran Pogosta vprašanja nudi odgovore na največkrat zastavljena
vprašanja. Vprašanja in odgovori so med seboj ločeni z uporabo poudarjenega
besedila. Vprašanja so opremljena z oznako »strong«, kar pomeni, da je besedilo
pomembnejše narave. Od oznake »b« (ang.: bold) se loči po tem, da je »bold« le
krepko označeno besedilo, ki ne nakazuje nujno na pomembnost informacij,
medtem ko oznaka »strong« poudarja prav to – pomembnost informacij, ki jih nosi
besedilo. Na videz besedilo v obeh primerih izgleda enako.
Podstran Testi vida uporabniku nudijo možnost, da s pomočjo nanizanih
testov lažje prepoznajo, če imajo kakšno poškodbo. Ti testi ne morejo nadomestiti
strokovnega pregleda, kar je navedeno tudi na vrhu strani, in sicer s poudarjenim
besedilom, ki je označeno z oznako »strong«.
Podstran Strokovni prispevki uporabnikom nudi sedem objav, vsako v svojem
okvirju. Okvir objave je sestavljen iz datuma objave na levi strani zgoraj, naslova, ki
služi kot povezava na sredini zgoraj, in opisa prispevka pod naslovom.
4.3.6 Stran 5: Programi
Stran Programi uporabnikom nudi seznam povezav na posebne socialne
programe ZDSSS.
Stran ima devet podstrani: Založniška dejavnost, Informativna dejavnost,
Tehnični pripomočki, Mreža spremljevalcev, Ohranjevanje zdravja, Za otroke,
mladostnike in svojce, Šport in šah, Usposabljanje za aktivno življenje ter Kulturno
udejstvovanje in ustvarjalnost. Program Achecker na tej strani zazna napake, ki so
enake kot tiste na prejšnjih straneh. Povezave na tej strani vodijo na podstrani.
Vse podstrani so enako strukturirane. Vsebujejo besedilo z informacijami in
vsaj eno sliko, ki je primerno opremljena z alternativnim besedilom.
4.3.7 Stran 6: Dostopnost
Stran Dostopnost uporabniku nudi besedilo z informacijami o definiciji in
pomenu dostopnosti za slepe in slabovidne. Navaja tudi nekaj uporabnih povezav,
ki vodijo na spletne strani, ki se ne ukvarjajo zgolj z dostopnostjo, pač pa tudi z

ŠMIDOVNIK, J. Primerjava in vrednotenje spletnih strani za slepe in slabovidne. Mag. delo.
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2018.

61

nekaterimi drugimi tematikami, zato bi jih uvrstili drugam. Program Achecker za to
stran najde enake napake kot na prejšnjih straneh.
Stran ima tri podstrani: Dostopnost informacij, Dostopnost prostora in TTVS
(talni taktilni vodilni sistem). Tudi tu so vse podstrani strukturirane enako. Vse
vsebujejo besedilo z informacijami o temi podstrani ter vsaj eno sliko, ki je primerno
opremljena z alternativnim besedilo. Dve podstrani vključujeta uporabne povezave,
ki so primerno naslovljene, zato uporabnik ve, kam vodijo.
4.3.8 Stran 7: Pripomočki
Stran Pripomočki je strukturno identična strani Programi. Nudi seznam
povezav na podstran z določeno vrsto pripomočkov.
Ima sedem podstrani: eBralec, Pripomočki za slabovidne, Pripomočki za
mobilnost in orientacijo, Pripomočki za gluhoslepe, Pripomočki za vsakodnevno
življenje, Pripomočki za izobraževanje in Pripomočki za informacijsko tehnologijo.
Program Achecker na tej strani zazna napake, ki so enake kot na prejšnjih straneh.
Podstran eBralec uporabnika poveže na neodvisno stran, ki je del spletišča
Knjižnice slepih in slabovidnih. Ta stran je bila opisana in vrednotena že v poglavju
4.1 Knjižnica slepih in slabovidnih.
Ostale podstrani imajo enako strukturo. Vse nudijo seznam pripomočkov, ki
so hkrati povezave na naslednje strani, ki nudijo opis teh pripomočkov in njihovo
slikovno upodobitev. Ko uporabnik odpre katerkoli od povezav, mu je ponujeno
besedilo z informacijami o pripomočkih. Na straneh naj bi bile na voljo tudi slike, a
ko se z miško postavimo na besedilo, ki se sklicuje na sliko, se ta obarva, kot bi šlo
za povezavo, slike pa ni moč videti.
4.3.8.1 Napake na strani Pripomočki
V Tabeli 12 so prikazane napake, ki se pojavljajo na strani Pripomočki.
Prikazani so tudi kazalci uspešnosti, na katere se nanašajo napake, in stopnja
skladnosti posameznega kazalca. Najdena je bila ena vrsta napake.
Tabela 12: Napake na strani Pripomočki.

STRAN
STRAN
PRIPOMOČKI

NAPAKA
Elementom »img«
manjka tehtno
alternativno besedilo.

KAZALEC
USPEŠNOSTI

STOPNJA
SKLADNOSTI

1.1.1

A

Na straneh, kjer naj bi bile prikazane slike pripomočkov, se veliko besedila
sklicuje na slike, ki pa uporabniku niso na voljo. Vse, kar se zgodi, ko se z miško
postavimo na besedilo, ki se sklicuje na sliko, je, da se ta obarva, kot bi šlo za
povezavo. Zato tu program Achecker javlja napako, ki se nanaša na kazalec
uspešnosti 1.1.1: Nebesedilna vsebina.
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Slikam, ki jih stran ne prikaže, manjka tehtno alternativno besedilo. Napake
je moč popraviti tako, da elementu »alt« dodamo besedilo, ki identificira namen ali
funkcijo slike. Te napake se zgodijo na vseh straneh s povezavo na pripomočke.
4.3.9 Primer iskanja po spletišču z vnosom v ukazno okence Iskanje
Zadnji element, ki sem ga vrednotila v tej digitalni knjižnici, je poizvedba. V
iskalno okence »Iskanje« sem vtipkala izraz »pripomočki«. Poizvedba je vrnila pet
strani rezultatov. Zanimivo je, da rezultati niso skrajšani, ampak so besedila
prikazana v celoti, čeprav se je s klikom na naslov enega od rezultatov mogoče
prestaviti na novo stran, kjer lahko prav tako dostopamo do celotnega besedila.
Stran z rezultati iskanja sem vrednotila z Acheckerjem, ki je zaznal več vrst
napak, ki pa so enake kot na prejšnjih straneh.
4.3.10 Ocena dostopnosti spletišča ZDSSS
Spletišče ZDSSS krši sedem kazalcev uspešnosti, ki pripadajo šestim
različnim smernicam. Štiri kazalci uspešnosti so stopnje A, dva kazalca uspešnosti
sta stopnje AA in eden stopnje AAA.
Spletišče vsebuje večino pomembnih elementov ali funkcij, ki pripomorejo k
boljši dostopnosti spletnih vsebin slepim in slabovidnim uporabnikom. To so:
 ikona za spreminjanje velikosti vsebine;
 navodilo za uporabo tipkovnice pri spreminjanju velikosti vsebine;
 možnost izbire barvne teme;
 iskanje po spletišču;
 konsistentna struktura stalnih elementov;
 za slepe in slabovidne berljiva oblika pisave;
 velikost pisave od 12 do 16 točk;
 levo poravnano besedilo;
 podčrtane spletne povezave;
 zemljevid spletišča;
 povezava na naslovno stran.
Ne vsebuje pa povezave na vrh strani in drobtinjenja.
Ker spletišče krši le štiri kazalce uspešnosti na stopnji A in vsebuje skoraj vse
pomembne elemente za slepe in slabovidne uporabnike, lahko rečemo, da je
spletna stran dostopna.
S smernicami WCAG 2.0 se spletna stran ne sklada popolnoma. Mislim, da
napake ne glede na to nimajo take teže, da bi spletišče označili za nedostopno.
Večina napak je tehnične narave in na prvi pogled uporabniku niso opazne. Do
izraza pridejo najbrž šele pri uporabi podporne tehnologije, kot je bralnik zaslona.
To bi lahko preučili v nadaljnji študiji.
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4.4 SPLETNA STRAN RIKOSS
Spletna stran Rikoss omogoča dostop do edine slovenske
poljudnoznanstvene revije na področju ljudi z okvaro vida.
Teme, ki jih uporabniki lahko najdejo v tej reviji, govorijo o najnovejši IKT ter
specialni informacijski opremi, o spoznanjih iz izobraževalnih, oftalmoloških in
socioloških področij, o možnostih za usposabljanje in delo, o prostem času, pravicah
ter zakonodaji.
Stran omogoča, da si uporabniki preberejo revijo v PDF formatu ali poslušajo
zvočni posnetek. Revija Rikoss je brezplačna in izhaja vsake tri mesece, naročnik
pa je lahko kdorkoli. Na svoj elektronski poštni naslov prejme en izvod revije v PDF
obliki.
Spletna stran Rikoss ima pet glavnih strani: Naslovno stran, Arhiv Rikoss,
Strokovno, Uredništvo in Povezave.
Vseh pet glavnih strani vsebuje stalne elemente, ki se kontinuirano ponavljajo
na istem mestu in imajo enako funkcijo. Ti elementi so:



logotip RIKOSS, ki je hkrati povezava na naslovno stran;
orodna vrstica s povezavami na štiri glavne strani z naslovi: Arhiv
Rikoss, Strokovno, Uredništvo, Povezave;
 gumb za povečavo in pomanjšavo spletne strani A+;
 spustni seznam z možnostjo izbire barvne teme;
 ukazno okno za iskanje po vsebini;
 povezave na spodnjem delu strani: Vizitka Rikoss, Uredništvo Rikoss
ter Zveza slepih in slabovidnih Slovenije.
Logotip RIKOSS (Slika 32) na skrajni levi zgoraj je hkrati povezava na
naslovno stran. Slika logotipa je primerno označena z atributom »alt«. To je prvo
spletišče, pri katerem se ne pokaže oznaka z besedilom, ko se z miško postavimo
na logotip.

Slika 32: Logotip Rikoss.

Desno od logotipa se nahaja orodna vrstica (Slika 33) s povezavami na štiri
glavne strani z naslovi: Arhiv Rikoss, Strokovno, Uredništvo, Povezave. Nobena od
naštetih strani nima spustnega seznama s podstranmi.

Slika 33: Orodna vrstica.
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V glavi spletne strani je uporabniku ponujena možnosti A+, to je gumb za
povečavo in pomanjšavo spletne strani (Slika 34). Ko miško postavimo na ikono A+,
se nam prikaže pomoč, ki pove, da za povečavo ali pomanjšavo lahko uporabljamo
tudi tipko na tipkovnici CONTROL+ in CONTROL-. Ob premiku miške na gumb A+
se pokaže oznaka z besedilom »Povečaj črke«.

Slika 34: Gumb za spreminjanje velikosti vsebine.

Na desni strani ikone A+ je seznam »Izberi barvno temo« (Slika 35). Možne
so naslednje kombinacije: črn tekst na beli podlagi, bel tekst na črni podlagi, rumen
tekst na modri podlagi, črn tekst na bež podlagi, zelen tekst na črni podlagi. Možna
je tudi izbira privzete barve. Da se nam ponudi spustni seznam, moramo klikniti na
miško ali pa se z uporabo tabulatorja pomikamo toliko časa, da pridemo do ikone
»Izberi barvno temo«, pritisnemo enter in prikaže se spustni seznam.

Slika 35: Možnost izbire barvne teme.

Desno od seznama »Izberi barvno temo«, se nahaja ukazno okence
»Iskanje« (Slika 36), ki uporabniku daje možnost, da z vnosom ključnih besed išče
po katerikoli strani v spletišču.

Slika 36: Ukazno okno »Iskanje«.

Na spodnjem delu strani so uporabniku ponujene povezave Vizitka Rikoss,
Uredništvo Rikoss ter Zveza slepih in slabovidnih Slovenije.
Pisava na spletni strani je primerne velikosti in pisave (Arial), ki se priporoča
kot lažje berljiva za slepe in slabovidne. Razmik vrstic in odstavka ustreza kazalcu
uspešnosti 1.4.8: Vizualna predstavitev stopnje AAA, smernice 1.4: Razlikovanje.
V spletišču je primerno označena tudi struktura strani. Različni deli strani so
med seboj ločeni glede na barvo in z okvirji.
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4.4.1 Napake stalnih elementov
V Tabeli 13 so prikazane napake, ki jih prikaže spletni program Achecker za
elemente, ki se pojavljajo na vseh straneh spletišča Rikoss. Prikazani so kazalci
uspešnosti, na katere se nanašajo napake, in stopnja skladnosti posameznega
kazalca. Najdenih je bilo šest vrst napak.
Tabela 13: Napake pri elementih na vseh straneh.

STRAN

NAPAKA
Elementu za vnos tipa
besedila »Iskanje« manjka
povezovalna oznaka.

VSE STRANI

Elementu za vnos tipa
besedila »Iskanje« manjka
oznaka, ki opisuje namen
funkcije.
Nepravilno gnezdenje
naslovov.
Besedilo oznake elementa
za iskanje po vsebini je
prazno.
Ni na voljo več načinov za
lokacijo spletne strani.
Ni drobtinjenja.

KAZALEC
USPEŠNOSTI

STOPNJA
SKLADNOSTI

1.3.1

A

1.3.1

A

2.4.6

AA

3.3.2

A

2.4.5

AA

2.4.8

AAA

Pri elementu za iskanje po vsebini spletišča Rikoss se pojavijo tri vrste napak.
Dva problema se nanašata na kazalec uspešnosti 1.3.1: Informacije in odnosi
na stopnji A, smernice 1.3: Prilagodljivost. Zaznana je napaka, ki opozarja, da
elementu »vnos, tip besedila« manjka povezovalna oznaka. Popraviti jo je mogoče,
in sicer tako, da dodamo element »oznaka«, ki obkroža »oznako« ukaznega okenca
»Iskanje«. Treba je nastaviti atribut »for« (za) elementu »oznaka« na isto vrednost
kot je atribut »id« ukaznega okenca »Iskanje« in/ali dodati atribut »naslov« elementu
»vnos« in/ali ustvariti element »oznaka«, ki vsebuje element »vnos«.
Druga napaka, ki jo zazna program Achecker, pravi, da element »vnos, tip
besedila« nima besedila v »oznaki«. Napako je treba popraviti tako, da dodamo
besedilo povezovalni oznaki elementa »vnos«, ki opisuje namen ali funkcijo
ukaznega okenca »Iskanje«.
Zadnja napaka za dotični element, ki jo Achecker prepozna na strani, se
nanaša na kazalec uspešnosti 3.3.2: Oznake ali navodila na stopnji A, smernice 3.3:
Pomoč pri vnosu. Ta kazalec uspešnosti določa, da morajo uporabniki vedeti,
kakšne podatke morajo vnašati v določene obrazce oz. ukazna okenca. Pri
ukaznem okencu »Iskanje« je besedilo oznake prazno, zato uporabnik ne more
vedeti, kateri podatki za vnos so potrebni. Napako je treba popraviti z vnosom
besedila elementu »oznaka«.
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Naslednja vrsta napake se nanaša na kazalec uspešnosti 2.4.6: Naslovi in
oznake na stopnji AA, ki pravi, da je uporabljeno nepravilno gnezdenje naslovov.
Naslov, ki sledi h3, je nepravilen. Spremeniti je treba nivoje naslovov, in sicer tako,
da naslovu h3 sledjo naslovi h1, h2, h3 ali h4.
Še ena vrsta napake, ki bi jo izpostavila, je, da v spletišču ni na voljo več
načinov, ki bi uporabniku zagotovili možnost, da locira vsebino na način, ki mu
najbolje ustreza. Ta element, ki manjka, je zemljevid strani, zaradi česar spletišče
ne ustreza kazalcu uspešnosti 2.4.5: Več načinov stopnje AA, smernice 2.4:
Vodljivost.
Zadnji element, ki bi ga lahko vključili na spletno stran, je drobtinjenje, to je
element opisa poti, ki uporabniku omogoči, da lažje sledi, na kateri strani se nahaja.
S tem stran ne ustreza kazalcu uspešnosti 2.4.8: Lokacija na stopnji AAA, smernice
2.4: Vodljivost. Ta element bi slepim in slabovidnim uporabnikom omogočil
orientacijo znotraj spletišča ter povezavo na sorodne informacije.
4.4.2 Naslovna stran Rikoss
Prva stran, ki se odpre na spletišču Rikoss, je naslovna stran (Slika 37).

Slika 37: Naslovna stran Rikoss.

Na desni strani najprej zasledimo okvir z naslovom Naročilo na revijo Rikoss.
Če uporabnik odpre povezavo Naročite se, se prikaže obrazec za naročilo na revijo
Rikoss.
Sledijo tri povezave s sliko logotipa spletnih strani, kamor povezave vodijo.
To so spletišča ZDSSS, KSS in Inštitut za dobre vsebine.
Zadnji element, prav tako lociran na desni strani, je okvir z naslovom
Dobrodelnost, ki uporabnikom nudi povezavo na obrazec za odmero dela
dohodnine v dobrodelne namene.
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4.4.2.1 Napake na naslovni strani
V Tabeli 14 so prikazane napake, ki se pojavljajo na naslovni strani. Prikazani
so tudi kazalci uspešnosti, na katere se nanašajo napake, in stopnja skladnosti
posameznega kazalca. Najdenih je bilo šest vrst napak.
Tabela 14: Napake na naslovni strani.

STRAN

NASLOVNA
STRAN

NAPAKA
Elementom »img« manjka
atribut »alt«.
Elementu za vnos tipa
besedila manjka oznaka,
ki opisuje namen funkcije.
Elementu za vnos tipa
besedila »Iskanje« manjka
povezovalna oznaka.
Uporabljen je element »i«.
Nezadosten kontrast med
ospredjem in ozadjem.
Besedilo oznake elementa
za iskanje po vsebini je
prazno.

KAZALEC
USPEŠNOSTI

STOPNJA
SKLADNOSTI

1.1.1

A

1.3.1

A

1.3.1

A

1.4.4

AA

1.4.6

AAA

3.3.2

A

Ko uporabnik sledi povezavi Naročite se, se prikaže obrazec za naročilo na
revijo Rikoss.
Pojavijo se napake, ki se nanašajo na povezave s slikami logotipov spletnih
strani. To so povezave na spletišča ZDSSS, KSS in Inštitut za dobre vsebine. Tem
trem slikam manjka alternativno besedilo, ki ga je treba dodati, če želimo, da se
stran sklada s kazalcem uspešnosti 1.1.1 Nebesedilna vsebina na stopnji A,
smernice 1.1: Alternative besedila.
Naslednja vrsta napake se nanaša na kazalec uspešnosti 1.3.1: Informacije
in odnosi na stopnji A, smernice 1.3: Prilagodljivost. Napake pravijo, da element
»vnos, tip besedila« nima besedila v »oznaki«. Napako je treba popraviti tako, da
dodamo besedilo povezovalni oznaki elementa »vnos«, ki opisuje namen ali funkcijo
ukaznega okenca »Iskanje".
Te napake se nanašajo na polja za vnašanje besedila v obrazec: Ime in
Priimek, Naslov elektronske pošte, Vid (polnoviden, slaboviden, slep), Področje
dela/aktivnosti (kje in kaj delate), Pripomba, komentar, vprašanje.
Pri polju za vnašanje besedila z naslovom Pripombe, komentar, vprašanje
program Achecker najde še eno napako, ki se ne sklada z zgornjim kazalcem
uspešnosti, in sicer elementu »polje besedila« manjka povezovalna oznaka.
Napako je treba popraviti – dodamo oznako elementa takoj pred ali za elementom
»polje besedila«; vrednost oznake elementa za »for« atribut je treba nastaviti na isto
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vrednost kot je vrednost »id« atributa za element »polje besedila«. Dodati je treba
besedilo elementu »oznaka« ali pa je treba nastaviti vrednost atributa naslova
elementu »polje besedila« na besedilo »oznake« ali dodati element »oznaka«, ki
obkroža element »polje besedila« in dodati besedilo »oznake«. Napaka se prav tako
nanaša na kazalec uspešnosti 1.3.1: Informacije in odnosi na stopnji A, smernice
1.3: Prilagodljivost.
Naslednja napaka opozarja na uporabo »i« elementa, ki ga je treba zamenjati
z elementom »em« ali »strong«. Napaka se nanaša na kazalec uspešnosti 1.4.4:
Spremenljiva velikost besedila na stopnji AA, smernice 1.4: Razlikovanje.
Naslednja vrsta napake se nanaša na isto smernico, kazalec uspešnosti
1.4.6: Kontrast (povečan) na stopnji AAA. Napake pravijo, da kontrast med barvo
besedila in njegovim ozadjem ni zadosten. To se lahko popravi tako, da spremenimo
barvne kode, s katerimi dosežemo zadosten kontrast. Te napake se nanašajo na
opise polj za vnašanje besedila: Ime in Priimek, Naslov elektronske pošte, Vid
(polnoviden, slaboviden, slep), Področje dela/aktivnosti (kje in kaj delate),
Pripomba, komentar, vprašanje.
Zadnje zaznane napake se nanašajo na kazalec uspešnosti 3.3.2: Pomoč pri
vnosu, smernice 3.3: Pomoč pri vnosu, ki pravijo, da je besedilo oznake prazno.
Napake popravimo tako, da elementu »oznaka« dodamo besedilo. Napake se
zgodijo pri poljih za vnos besedila v obrazcu.
Na desni strani naslovne strani je okvir z naslovom Dobrodelnost, ki vsebuje
povezavo na obrazec za odmero dela dohodnine v dobrodelne namene. Ko
uporabnik povezavo odpre, je le-ta prazna, obrazca ni.
4.4.3 Stran 2: Arhiv Rikoss
Stran Arhiv Rikoss ponudi uporabniku dve povezavi: Arhiv RIKOSS v PDF in
Arhiv Rikoss v zvočni obliki.
Ko uporabnik odpre povezavo Arhiv Rikoss, se prikaže stran s povezavami
na določeno številko revije v določenem letu. Revije so smiselno grupirane skupaj
glede na leto izida. Vsebine revij tako mlajših kot starejših, glede na program
Achecker, nimajo napak.
Stran Arhiv Rikoss v zvočni obliki je strukturno enaka kot stran Arhiv Rikoss
v PDF, ima pa tudi enake vrste napak. Da uporabnik lahko uporabi vsebino, jo mora
najprej prenesti na svoj računalnik.
4.4.4 Stran 3: Strokovno
Stran Strokovno uporabniku nudi objave različnih člankov ali prispevkov na
dveh straneh (Slika 38).
Objava je sestavljena z ikono za koledar, zraven stojita datum in naslov, ki
služita tudi kot povezava na stran s celotnim prispevkom oz. člankom. Naslovi so
dovolj opisni, da uporabnik razume, kam ga bo povezava vodila. Pod naslovom je
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Slika 38: Objave na strani Strokovno.

krajši opis prispevka oz. članka ter gumb »Preberi več«, ki služi kot povezava na
stran z razširjenim opisom objave.
Ko uporabnik odpre povezavo določene objave, se odpre stran z razširjenim
opisom (Slika 39), ki vključuje povezavo na članek oz. prispevek.
Ko uporabnik odpre članek, se ta odpre v PDF-formatu. Program Achecker
pri tem dokumentu ne zazna nobenih napak.

Slika 39: Razširjeni opis objave.
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4.4.4.1 Napake na strani Strokovno
V Tabeli 15 so prikazane napake, ki se pojavljajo na strani Strokovno.
Prikazani so tudi kazalci uspešnosti, na katere se nanašajo napake, in stopnja
skladnosti posameznega kazalca. Najdena je bila ena vrsta napake.
Tabela 15: Napake na strani Strokovno.

STRAN
STRAN
STROKOVNO

NAPAKA
Uporabljen je element
»i«.

KAZALEC
USPEŠNOSTI

STOPNJA
SKLADNOSTI

1.4.4

AA

Napaka, ki se pojavi na tej strani, se nanaša na ikono za koledar ob datumu
objave, ki je označena kot »i« element ga je treba v element »em« ali »strong«.
Napaka se nanaša na kazalec uspešnosti 1.4.4: Spremenljiva velikost besedila na
stopnji AA, smernice 1.4: Razlikovanje.
4.4.5 Stran 4: Uredništvo
Stran Uredništvo uporabniku nudi kontaktne podatke uredništva revije
Rikoss. Vsebuje tudi povezave na Vizitko Rikoss in Smernice za pisanje članka.
Ob kliku na povezavo se tako Vizitka Rikoss kot Smernice za pisanje članka
odpreta kot dokumenta v PDF in nimata napak.
4.4.5.1 Napake na strani Uredništvo
V Tabeli 16 so prikazane napake, ki se pojavljajo na strani Uredništvo.
Prikazani so tudi kazalci uspešnosti, na katere se nanašajo napake, in stopnja
skladnosti posameznega kazalca. Najdena je bila ena vrsta napake.
Tabela 16: Napake na strani Uredništvo.

STRAN
STRAN
STROKOVNO

NAPAKA
Uporabljen je element
»b«.

KAZALEC
USPEŠNOSTI

STOPNJA
SKLADNOSTI

1.4.4

AA

Napaka se na strani pojavi zaradi uporabe »b« elementa, ki bi ga bilo treba
spremeniti v element »em« ali »strong«.
4.4.6 Stran 5: Povezave
Ta stran uporabniku nudi koristne povezave, ki so nanizane v obliki seznama.
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4.4.7 Primer iskanja po spletišču z vnosom v ukazno okence »Iskanje«
Zadnji element, ki sem ga vrednotila na spletni strani, je poizvedba. V iskalno
okence »Iskanje« sem vtipkala izraz »bela palica«. Poizvedba vrne 1 rezultat.
Program Achecker na strani z rezultati javi tri napake. Vse se nanašajo na stalne
elemente v spletišču, ki so bile že opisane zgoraj.
4.4.8 Ocena dostopnosti spletišča Rikoss
Spletišče Rikoss krši osem kazalcev uspešnosti, ki pripadajo petim različnim
smernicam. Tri kazalci uspešnosti so stopnje A, trije kazalci uspešnosti so stopnje
AA in dva stopnje AAA.
Spletišče vsebuje večino pomembnih elementov ali funkcij, ki pripomorejo k
boljši dostopnosti spletnih vsebin slepim in slabovidnim uporabnikom. To so:
 ikona za spreminjanje velikosti vsebine;
 navodilo za uporabo tipkovnice pri spreminjanju velikosti vsebine;
 možnost izbire barvne teme;
 iskanje po spletišču;
 konsistentna struktura stalnih elementov;
 za slepe in slabovidne berljiva oblika pisave;
 velikost pisave od 12 do 16 točk;
 levo poravnano besedilo;
 podčrtane spletne povezave;
 povezava na naslovno stran.
Ne vsebuje pa povezave na vrh strani, zemljevida spletišča in drobtinjenja.
Ker spletišče krši le tri kazalce uspešnosti na stopnji A in vsebuje skoraj vse
pomembne elemente za slepe in slabovidne uporabnike, lahko rečemo, da je
spletna stran dostopna.
S smernicami WCAG 2.0 se spletna stran ne sklada popolnoma. Mislim, da
napake ne glede na to nimajo take teže, da bi spletišče označili za nedostopno.
Večina napak je tehnične narave in na prvi pogled uporabniku niso opazne. Do
izraza pridejo najbrž šele pri uporabi podporne tehnologije, kot je bralnik zaslona.
To bi lahko preučili v nadaljnji študiji.
S tem je del vrednotenja spletišč končan, v naslednjem poglavju sledi
primerjalna analiza vseh štirih spletnih strani.
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5 PRIMERJAVA VREDNOTENIH SPLETIŠČ
V tem poglavju bom med seboj primerjala zgoraj vrednotena spletišča.
Spletne strani bom primerjala glede na naslednje kriterije: katerim kazalcem
uspešnosti spletišča ne ustrezajo, katere so stopnje skladnosti teh kazalcev
uspešnosti, katere vrste napak lahko najdemo in kateri so najpomembnejši najdeni
elementi, ki so na straneh relevantni za slepe in slabovidne uporabnike.
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5.1 PRIMERJAVA GLEDE NA KAZALCE USPEŠNOSTI IN STOPNJE
SKLADNOSTI
Tabela 17: Primerjava spletišč glede na kazalce uspešnosti, napake in stopnjo skladnosti.
SPLETIŠČE
KAZALEC
USPEŠNOSTI

STOPNJA
SKLADNOSTI

1.1.1:
NEBESEDILNA
VSEBINA

A

1.3.1:
INFORMACIJE IN
ODNOSI

A

1.4.3: KONTRAST
(MINIMALNI)

AA

1.4.4:
SPREMENLJIVA
VELIKOST
BESEDILA

AA

1.4.6: KONTRAST
(POVEČAN)

AAA

1.4.8: VIZUALNA
PREDSTAVITEV

AAA

2.4.4: NAMEN
POVEZAVE (V
KONTEKSTU)

A

2.4.5: VEČ
NAČINOV

AA

2.4.6: NASLOVI IN
OZNAKE

AA

2.4.8: LOKACIJA

AAA

3.3.2: OZNAKE
ALI NAVODILA

A

4.1.1:
RAZČLENITEV

A

OPIS NAPAKE

Slikam manjka
alternativno
besedilo.
Informacije,
strukture in
odnosi niso
programsko
določeni ali na
razpolago v
besedilu.
Manjkajo
povezovalni
elementi ali
besedilo v
oznaki.
Kontrast med
ospredjem in
ozadjem ni
zadosten.
Uporabljen je
»i« ali »b«
element.
Kontrast med
ospredjem in
ozadjem ni
zadosten.
Uporabnik ne
more sam
izbrati barve
ospredja in
ozadja.
Krmilo
povezave ne
vsebuje
besedila.
Ni na voljo več
načinov za
lokacijo spletne
strani
Naslovi so
nepravilno
gnezdeni.
Ni na voljo
informacije o
lokaciji
uporabnika
znotraj
spletišča.
Besedilo
oznake je
prazno.
»id« atributi
niso unikatni.

KSS

DOSTOPNO

ZDSSS

RIKOSS

x

x

x

x

x

x

x

x

x

✓

✓

✓

x

x

x

x

x

✓

✓

x

✓

x

✓

✓

x

✓

✓

✓

✓

x

✓

x

x

x

x

x

✓

x

x

x

x

✓

x

x

✓

x

x

✓
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Tabela 17 prikazuje primerjavo vrednotenih spletišč glede na kazalce
uspešnosti, ki jim ne ustrezajo, ter glede na stopnje skladnosti, ki pripada
določenemu kazalcu uspešnosti.
V stolpcu Opis napake so kratki opisi napake, ki se je pokazala v spletiščih
in se nanaša na določen kazalec uspešnosti.
V stolpcu z naslovom Kazalec uspešnosti so nanizani vsi kazalci uspešnosti,
pri katerih se je zgodila napaka na katerikoli spletni strani.
V stolpcu z naslovom Stopnja skladnosti so navedene stopnje skladnosti za
posamezen kazalec uspešnosti.
V stolpcu z naslovom Spletišče so navedena štiri vrednotena spletišča, ki
imajo pri določenem kazalcu uspešnosti »x«, kar pomeni, da ne ustrezajo
pripadajočemu kazalcu uspešnosti, ali pa so označena s »✓«, kar pomeni, da
kazalcu uspešnosti ustrezajo. Ostali kazalci uspešnosti smernic WCAG 2.0 v
razpredelnici niso navedeni, saj vse spletne strani ustrezajo njihovim zahtevam.
Razvidno je, da je bilo skupaj kršenih dvanajst kazalcev uspešnosti od
skupno enainšestdesetih (61) kazalcev uspešnosti v smernicah WCAG 2.0. Iz
tabele lahko razberemo, da spletišča KSS, Dostopno in Rikoss ne ustrezajo
zahtevam osmih kazalcev uspešnost, ZDSSS pa ne ustreza zahtevam sedmih
kazalcev uspešnosti.
Vsa štiri spletišča vsebujejo napake, zaradi katerih ne ustrezajo kazalcem
uspešnosti 1.1.1: Nebesedilna vsebina, 1.3.1: Informacije in odnosi, 1.4.4:
Spremenljiva velikost besedila in 2.4.6: Naslovi in oznake.
Spletišči KSS in Rikoss ne ustrezata kazalcu uspešnosti 1.4.6: Kontrast
(povečan), medtem ko Dostopno in ZDSSS zapisanim zahtevam ustrezata. KSS in
Rikoss sta edini spletišči, ki ustrezata kazalcu uspešnosti 4.1.1: Razčlenitev.
Zahtevam tega kazalca uspešnosti ne ustrezata Dostopno in ZDSSS.
Spletišče KSS je edino, ki ne ustreza kazalcema uspešnosti 2.4.4: Namen
povezave ter 1.4.3: Kontrast (minimalni). Ostala tri spletišča zahtevam tega kazalca
uspešnosti ustrezajo. Po drugi strani je spletišče KSS edino, ki ustreza zahtevam
kazalca uspešnosti 2.4.8: Lokacija, saj se pri ostalih treh straneh tu nahaja napaka.
KSS in ZDSSS ustrezata kazalcu uspešnosti 2.4.5: Več načinov, medtem ko
Dostopno in Rikoss ne ustrezata zahtevam tega kazalca uspešnosti.
Spletišče Dostopno edino ustreza kazalcu uspešnosti 3.3.2: Oznake ali
navodila, pri ostalih treh digitalnih knjižnicah se pojavljajo napake.
Pet kazalcev uspešnosti je stopnje A, štirje kazalci uspešnosti so stopnje AA,
trije kazalci uspešnosti pa so stopnje AAA.
Spletišče KSS ne ustreza štirim kazalcem uspešnosti na stopnji A, trem
kazalcem uspešnosti na stopnji AA in enemu kazalcu uspešnosti na stopnji AAA.
Spletišče Dostopno ne ustreza trem kazalcem uspešnosti na stopnji A, trem
kazalcem uspešnosti na stopnji AA in dvema kazalcema uspešnosti na stopnji AAA.
Spletišče ZDSSS ne ustreza štirim kazalcem uspešnosti na stopnji A, dvema
kazalcema uspešnosti na stopnji AA in enemu kazalcu uspešnosti na stopnji AAA.
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Spletišče Rikoss ne ustreza trem kazalcem uspešnosti na stopnji A, trem
kazalcem uspešnosti na stopnji AA in dvema kazalcema uspešnosti na stopnji AAA.

5.2 PRIMERJAVA GLEDE NA VSEBNOST POMEMBNIH ELEMENTOV
Tabela 18: Primerjava glede na vsebnost pomembnih elementov.

SPLETIŠČA
POMEMBEN ELEMENT
KSS

DOSTOPNO

ZDSSS

RIKOSS

✓

✓

✓

✓

✓

X

✓

✓

MOŽNOST IZBIRE BARVNE
TEME

✓

X

✓

✓

ISKANJE PO SPLETIŠČU

✓

X

✓

✓

KONSISTENTNA STRUKTURA
STALNIH ELEMENTOV

✓

✓

✓

✓

UPORABLJENA OBLIKA PISAVE
ARIEL

✓

✓

✓

✓

VELIKOST PISAVE 12–16 TOČK

✓

✓

✓

✓

LEVO PORAVNAVA BESEDILA

✓

✓

✓

✓

PODČRTANE SPLETNE
POVEZAVZE

✓

✓

✓

✓

ZEMLJEVID SPLETIŠČA

✓

X

✓

X

DROBTINJENJE

✓

X

X

X

POVEZAVA NA VRH STRANI

X

X

X

X

POVEZAVA NA NASLOVNO
STRAN

✓

✓

✓

✓

IKONA, KI OMOGOČA
POVEČAVO/POMANJŠAVO
VSEBINE
NAVODILO ZA POMANJŠANJE
IN POVEČANJE Z UPORABO
CTRL +/-

Tabela 18 prikazuje primerjavo štirih vrednotenih spletišč glede na vsebnost
elementov, ki so relevantni za slepe in slabovidne uporabnike. Znak »✓« pomeni,
da spletišče element vsebuje, znak »X« pa elementa ne vsebuje.
Vsa štiri spletišča imajo možnost povečanja oz. pomanjšanja vsebine, in sicer
s klikom na ikono.
Spletišča KSS, ZDSSS in Rikoss imajo pod ikono za povečanje ali
pomanjšanje vsebine tudi navodilo, kako si lahko uporabnik pri tem pomaga z
uporabo tipke CTRL+/- na tipkovnici. Spletišče Dostopno tega navodila nima.
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Prav tako imajo KSS, ZDSSS in Rikoss možnost izbire barvne teme, torej
možnost prilagajanja kontrasta, česar spletišče Dostopno svojim uporabnikom ne
omogoča.
Po spletnih straneh Dostopno je mogoče le brskanje, medtem ko je na
spletnih straneh KSS, ZDSSS in Rikoss omogočeno tudi iskanje po naloženi
vsebini.
Vsa spletišča vsebujejo stalne, konsistentne, elemente, ki se pojavljajo na
vseh straneh, kar pomeni, da se nahajajo na istem mestu in so strukturirano enaki
kot na domači strani.
Vsebina ima na vseh raziskanih straneh obliko pisave Ariel, ki je
najprimernejša za slepe in slabovidne, velikost pisave je od 12 do 16 točk,
poravnava besedila pa je levo usmerjena.
KSS in ZDSSS uporabniku omogočata uporabo zemljevida strani, medtem
ko Dostopno in Rikoss tega elementa ne vključujeta.
Drobtinjenje omogoča le spletišče KSS, ostale te storitve uporabniku ne
nudijo.
Nobena od strani ne omogoča povezave na vrh strani, vse štiri pa vsebujejo
povezavo na domačo stran, na vseh straneh je to omogočeno znotraj spletišča.
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6 RAZPRAVA
Glede na vrednotenje in primerjavo spletišč KSS, ZDSSS, Rikoss in
Dostopno bi lahko rekli, da večjih razlik med temi štirimi stranmi, kar se tiče
dostopnosti za slepe in slabovidne uporabnike, ni. Odstopanja med eno, drugo,
tretjo in četrto so zelo majhna.
Ob primerjavi spletišč glede na neustrezanje zahtev kazalcev uspešnosti
smernic WCAG 2.0 lahko na prvi pogled rečemo, da je slepim in slabovidnim
uporabnikom najdostopnejše spletišče ZDSSS, saj krši sedem kazalcev uspešnosti,
za razliko od spletišč KSS, Rikoss in Dostopno, ki kršijo osem kazalcev uspešnosti.
Vendar pa po pregledu stopenj skladnosti posameznega kazalca uspešnosti
pridemo do ravno obratnih spoznanj, saj ugotovimo, da spletišči Dostopno in Rikoss
kršita en kazalec uspešnosti na stopnji skladnosti A manj kot KSS in ZDSSS.
Da se spletišče sklada z WCAG 2.0 na stopnji A, ki je minimalna stopnja
skladnosti, mora zadovoljiti vsem kazalcem uspešnosti stopnje A, da pa se s
smernicami sklada na stopnji AA, mora zadovoljiti tako vsem kazalcem uspešnosti
stopnje A kot vsem kazalcem uspešnosti stopnje AA. Enak princip je s stopnjo
skladnosti AAA – spletišče mora zadovoljiti vsem kazalcem uspešnosti stopnje A,
stopnje AA in stopnje AAA.
Spletišči Rikoss in Dostopno sta torej, upoštevajoč smernice WCAG 2.0, bolj
dostopni slepim in slabovidnim kot spletišči KSS in ZDSSS.
Če pogledamo napake, ki se zgodijo na posameznih spletiščih, ugotovimo,
da se enaka vrsta napak ponavlja na skoraj vsaki strani.
Npr. kazalec uspešnosti 1.1.1: Nebesedilna vsebina vsa spletišča kršijo s
tem, da slikam, ki so namenjene kot povezave na druge spletne strani in so
prikazane s slikami logotipov, manjka alternativno besedilo. Bralnik zaslona kot
podporna tehnologija je torej ne bi znal predstaviti slepemu ali slabovidnemu
uporabniku.
Prav tako vsa štiri spletišča ne dosegajo zahtev kazalca uspešnosti 1.3.1:
Informacije in odnosi, saj se pri vseh pojavijo napake, ki opozarjajo, da elementom
manjkajo povezovalne oznake ali pa da v oznaki manjka besedilo, kar pomeni, da
bi morale biti oznake določenih elementov na teh spletnih straneh nastavljene tako,
da se razumejo odnosi med posameznimi kontrolami. Da se razume, kakšna je
funkcija in namen te kontrole, oznaki dodamo ustrezno besedilo.
Pri vseh štirih spletiščih so v besedilu, na različnih straneh, uporabljeni
elementi »i« ali »b«, kar pomeni, da je besedilo slabše berljivo za bralnike zaslonov.
Besedilo se za identičen vizualni efekt označi s HTML značkami »em« ali
»strong«, s čimer besedilo pridobi neko težo. »Emphasized« npr. pomeni, da bo
besedilo poudarjeno, »strong« pa poleg tega informacijam pripiše večjo
pomembnost.
Zadnja napaka, ki se zgodi pri vseh štirih spletiščih, je nepravilno gnezdenje
naslovov. Kazalec uspešnosti 2.4.6: Naslovi in oznake pomaga uporabnikom, ki se
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poslužujejo bralnikov zaslonov, tako, da zagotovi, da so naslovi jasni in opisni, da
uporabnik lažje najde informacije, ki jih išče, ter bolje razume odnose med
posameznimi vsebinami (katere informacije so zajete na strani in kako so
organizirane). Uporabnika lahko nepravilno označeni naslovi zmedejo, saj
upravičeno pričakuje drugo vsebino, kot je dejansko ponujena, ali pa misli, da je na
napačnem delu strani.
To so napake, ki se pojavljajo na vseh štirih pregledanih spletiščih, in so torej,
glede na isto naravo napak, enako nedostopne slepim in slabovidnim uporabnikom.
Spletišči KSS in Rikoss imata probleme v kontrastu, saj kontrast med
ospredjem in ozadjem pri nekaterih elementih ni zadosten. Napaka se nanaša na
kazalec uspešnosti na stopnji AAA, kar pomeni, da sta strani dostopni, a je tu še
vedno nekaj prostora za izboljšavo. Pri spletišču KSS je kršen tudi kazalec
uspešnosti 1.4.3: Kontrast (Minimalni) na stopnji AA, ki ima manj stroga pravila kot
kazalec uspešnosti na stopnji AAA. Upoštevajoč ta kriterij sta spletišči ZDSSS in
Dostopno za slepe in slabovidne uporabnike dostopnejši.
Spletišče KSS ima še eno napako, zaradi katere je za svoje uporabnike manj
dostopna od ostalih treh. Napaka pravi, da krmilo povezave ne vsebuje besedila.
Ta napaka se nanaša na kazalec uspešnosti 2.4.4: Namen povezav, ki določa, da
mora biti namen povezave določljiv že iz besedila same povezave ali z besedilom
povezave skupaj s programsko določenim kontekstom povezave. Ker tu besedilo
samega krmila povezave manjka, je tudi nemogoče razbrati, kam bo uporabnika
stran vodila.
Vsa spletišča, razen Dostopno, imajo napako, ki pravi, da je besedilo oznake
prazno. Napaka se navezuje na ukazno okence »Iskanje«, ki ga stran Dostopno
nima. Ko vsebina zahteva uporabnikov vnos, bi morale biti zagotovljene oznake ali
navodila, ki uporabnika seznanijo z vrsto podatkov, ki so potrebni za vnos. Oznaka
je sicer na voljo, a je prazna, zato npr. bralnik zaslona ne bo vedel, kako element
prikazati uporabniku.
Zadnja predstavljena vrsta napake se zgodi v spletiščih Dostopno in Rikoss.
Pri teh dveh spletiščih »id« atributi niso unikatni, kar pomeni, da podporna
tehnologija ne more natančno interpretirati in razčleniti vsebine. Če podatki ne
morejo biti razčlenjeni v podatkovno strukturo, jo različni uporabniški agenti
prikazujejo drugače.
Določeni elementi naredijo spletno stran bolj dostopno za slepe in slabovidne
uporabnike. Ti elementi so prikazani v Tabeli 18. Čeprav so to elementi, ki so
zahtevani že s strani smernic WCAG 2.0, sem jih želela ponovno poudariti, saj so
njihove funkcije zelo pomembne za slepe in slabovidne uporabnike.
Vsa štiri spletišča imajo na svojih straneh tudi ikono za povečanje ali
pomanjšanje vsebine, ki uporabniku omogoča boljšo preglednost nad strukturo
strani, prav tako lažje prebere besedilo. Vsebino je mogoče pri vseh spletiščih
povečati ali pomanjšati z uporabo ukaza tipkovnice CTRL+/-, kar je posebej
primerno za uporabnike s slabšo koordinacijo rok in oči. Da ta opcija obstaja, je pri
spletiščih KSS, ZDSSS in Rikoss na voljo opomba, ki služi tudi kot navodilo, kako z

ŠMIDOVNIK, J. Primerjava in vrednotenje spletnih strani za slepe in slabovidne. Mag. delo.
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2018.

79

uporabo tipkovnice sprožimo ukaz. Tega navodila pri spletišču Dostopno ni, kar
lahko pomeni, da bo imel uporabnik pri povečanju ali pomanjšanju vsebine spletne
strani večje težave.
Spletišča KSS, ZDSSS in Rikoss uporabniku omogočajo izbiro barvne teme,
medtem ko Dostopno tega ne omogoča. Ta element je na spletnih straneh za slepe
in slabovidne nepogrešljiv. Pogosto je prav od izbire kontrasta med ospredjem in
ozadjem odvisno, ali bo uporabnik, glede na svoje (ne)zmožnosti vida, besedilo
lahko prebral ali ne. Odsotnost te pomembne funkcije naredi spletišče Dostopno
torej za manj dostopno od ostalih treh spletišč. Prav tako so spletišča dostopnejša
z vidika iskanja informacij po vsebini, saj iskanje omogočajo, medtem ko stran
Dostopno omogoča le brskanje po strani. To je lahko za marsikaterega uporabnika
zamudno in utrudljivo, saj se mora, zaradi svojih nezmožnosti, precej bolj truditi, da
pride do želenih informacij oz. da ugotovi, če spletišče želeno informacijo sploh
vsebuje.
Po pregledu vseh štirih spletišč je moč ugotoviti, da so strukturno
konsistentne, kar pomeni, da se stalni elementI, kot npr. orodna vrstica, ukaz
»Domov«, ikona za povečanje/zmanjšanje ipd., pojavljajo na vseh straneh spletišč
na istem mestu, da je postavitev strani vedno enaka, da so informacije organizirane
na podoben način ipd. To so stvari, zaradi katerih ima uporabnik boljšo izkušnjo
med interakcijo z vmesnikom spletne strani, zaradi katerih se ne izgubi ali zmede
na strani, saj lažje ugotovi, kje se nahaja, kam se mora postaviti za izvedbo
določenega ukaza, kje najde iskane informacije ipd. Če vmesnik omogoča pozitivno
uporabniško izkušnjo, se bodo uporabniki na strani počutili bolj udobno, sproščeno
in se bodo na stran ponovno vračali, kar je še posebej pomembno pri uporabnikih z
določenimi nezmožnostmi.
Da je besedilo lažje berljivo za slepe in slabovidne uporabnike, je
priporočljivo, da je napisano v obliki pisave Ariel, da je velikost pisave od 12 do
največ 16 točk in da je besedilo levo poravnano. Te elemente vsebujejo vsa štiri
spletišča, zaradi česar ugotavljam, da je besedilo dostopno za slepe in slabovidne
uporabnike.
Pomembno je tudi, da uporabnik na strani razume, kdaj naleti na povezavo
na drugo stran. Da je to takoj razvidno, je priporočljivo, da so povezave med drugim
podčrtane, kar upoštevajo vsa štiri spletišča.
Spletišči Dostopno in Rikoss na spletni strani uporabniku ne omogočata
zemljevida strani. Zaradi te pomanjkljivosti sta manj dostopni, saj uporabnik pri
iskanju želene vsebine nima na voljo več načinov, med katerimi bi si izbral sebi
najprimernejšega. Različni uporabniki namreč preferirajo različne tehnike; tako je
lahko vsakemu uporabniku ena tehnika lažja ali bolj razumljiva za uporabo kot
druge.
Spletišče KSS je edino izmed vseh štirih, ki omogoča drobtinjenje. S to
funkcijo prikaže pot, ki jo uporabnik naredi do strani, na kateri se trenutno nahaja.
Na ta način lahko uporabnik sledi svojim korakom in ve, kje v spletišču je lociran,
zato se na strani ne izgubi in ne zmede.
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Ob tem velja opozoriti na še en element, ki je lahko v pomoč slepim in
slabovidnim uporabnikom, ki ga sicer ne vsebuje nobeno od štirih pregledanih
spletišč – to je povezava z naslovom Na vrh strani. Ta povezava uporabniku
omogoči, da se lahko na vsakem koraku vrne na vrh strani in mu s tem prihrani trud,
ki ga porabi za navigacijo.
Vsa štiri spletišča pa omogočajo vrnitev na domačo stran z gumbom
»Domov«, kar je za slepe in slabovidne uporabnike v pomoč, saj se lahko tako
vedno vrnejo na prvotno lokacijo. To je primerno sploh takrat, ko izgubijo svojo
lokacijo in se s klikom na »Domov« vrnejo na izhodiščno mesto, kjer ponovno
začnejo z iskanjem po vsebini.
Če strani medsebojno primerjamo glede na vsebnost zgoraj opisanih
elementov, bi lahko rekli, da je spletišče Dostopno med vsemi štirimi najmanj
dostopno spletišče, saj mu manjka kar šest elementov, vsebuje pa jih le sedem.
Najdostopnejše spletno mesto glede na ta kriterij je zagotovo KSS, ki mu manjka le
element povezave na vrh strani. Takoj za njim je ZDSSS, ki poleg tega elementa ne
omogoča drobtinjenja. Na tretjem mestu pa je RIKOSS, ki poleg odsotnosti
elementa povezave na vrh strani in elementa drobtinjenja uporabniku ne olajša
uporabe niti z zemljevidom strani.
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7 ZAKLJUČEK
Pravilno zasnovano spletišče uporabniku omogoča nemoteno iskanje
informacij, ta proces pa mu s pomočjo vmesnika, ki naj bi bil uporabniško prijazen,
skuša čim bolj olajšati. Že pri samem načrtovanju spletnih vsebin mora imeti
načrtovalec v mislih potencialne uporabnike, ki se med seboj lahko zelo razlikujejo.
Ena od skupin potencialnih uporabnikov so ljudje s posebnimi potrebami, med
katere uvrščamo tudi slepe in slabovidne.
Hiter napredek v informacijski tehnologiji je dramatično spremenil svet v
preteklih nekaj desetletjih. Dostop do informacij na svetovnem spletu je zelo
pomemben za vse aspekte vsakodnevnega življenja. Vendar dostop do teh vsebin
slepim in slabovidnim otežuje veliko stvari, kar so ugotavljali že avtorji Xie et al.
(2015) v študiji, opisani v uvodnem delu magistrske naloge. Nekatere napake, ki jih
izpostavljajo v tej raziskavi, bi se lahko zgodile tudi slepim in slabovidnim
uporabnikom, in sicer ob dostopanju na štiri spletišča, ki sem jih v raziskovalni
namen ovrednotila tudi sama. Te napake so: težave pri identifikaciji trenutnega
statusa in poti in težave pri razumevanju informacij ter druge težave, ki jih v raziskavi
niso navajali, nanašajo pa se na nekompatibilnost strukture strani s podporno
tehnologijo.
Spletišča za slepe in slabovidne uporabnike morajo imeti temu primerno
prilagojene uporabniške vmesnike, kar je določeno že z Zakonom o ratifikaciji
Konvencije o pravicah invalidov in Izbirnega protokola h Konvenciji o pravicah
invalidov. Poleg tega je treba biti pri izgradnji in dopolnjevanju spletnih vsebin
pozoren na podporno tehnologijo, ki jo uporabljajo slepi in slabovidni. To so npr.
brajeve vrstice, povečevalniki zaslona, bralniki zaslonov in podobno.
Spletišča, namenjena slepim in slabovidnim, naj bi bila za svojo ciljno skupino
uporabnikov dostopna in primerna za uporabo ter naj bi omogočala povezave do
drugih virov ali dejavnosti, ki jim ponujajo pomembne in koristne informacije. Zato
sem se v magistrski nalogi osredotočila na vrednotenje in primerjavo štirih spletišč,
ki so namenjene prav slepim in slabovidnim posameznikom.
Z metodo ekspertne študije sem s pomočjo vnaprej postavljenega okvirja, na
osnovi smernic WCAG 2.0, opisala, ovrednotila in medsebojno primerjala spletišča
KSS, ZDSSS, Rikoss in Dostopno. V pomoč mi je bilo spletno orodje Achecker, ki
je posamezno spletno stran vrednotilo glede na predpisane smernice WCAG 2.0.
Ker so ciljni uporabniki slepi in slabovidni, sem napak predpostavljala, da
bodo spletišča brez kakršnihkoli napak in se bodo v celoti skladala s standardom
smernic WCAG 2.0, vsaj na stopnji A, če ne celo na stopnji AA. Predpostavljala
sem, da se s stopnjo AAA ne bo skladala nobena od vrednotenih digitalnih knjižnic,
saj je že v smernicah WCAG 2.0 navedeno, da je skladnost s to stopnjo, za večino
spletišč, težko dosegljiva.
Po vrednotenju in primerjavi zgoraj navedenih spletišč sem ugotovila, da se
prav nobena ne sklada s smernicami WCAG 2.0 na stopnji A, kaj šele na stopnjah
AA ali AAA. Vsako od pregledanih spletišč mora popraviti določene elemente svojih
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spletnih strani, da bodo posledično dostopnejši za slepe in slabovidne uporabnike.
Še posebno velja izpostaviti pomembnost izboljšave spletnih strani za tiste
uporabnike, ki pri dostopanju uporabljajo podporno tehnologijo. Izkazalo se je
namreč, da je večina napak tehnične narave.
Kljub temu menim, da napake, ki jih je bilo pri tem moč najti, nimajo take teže,
da bi spletišča označili za nedostopna. Večina napak je tehnične narave, zato na
prvi pogled uporabniku niso opazne. Do izraza pridejo najbrž šele pri uporabi
podporne tehnologije, kot je bralnik zaslona.
Po pregledu vseh spletnih strani lahko rečem, da se trud, ki ga vlagajo v
napredek k dostopnejšim vsebinam in h kakovostnejši distribuciji informacij slepim
in slabovidnim uporabnikom, opazi, kar je zelo pomembno že z vidika staranja
prebivalstva. Kot je bilo omenjeno v uvodnem delu magistrske naloge, se delež
prebivalstva nad 65 let vztrajno povečuje, to pa je tudi skupina, ki predstavlja večji
del slepih in slabovidnih posameznikov.
Bodoči slepi in slabovidni uporabniki, torej tisti, ki bodo šele enkrat v
prihodnosti dosegli skupino nad 65 let, bodo imeli tudi to skupno lastnost, da so
odraščali v informacijski dobi, torej bodo informacijsko pismeni in posledično bolj
zahtevni uporabniki svetovnega spleta kot slepi in slabovidni danes. Glede na
raziskavo avtorjev Harper in Vigo (2014) lahko predvidevamo, da bodo imeli bodoči
slepi in slabovidni uporabniki več izkušenj s svetovnim spletom in bodo zato lažje
premagovali morebitne ovire.
Med pisanje magistrske naloge so na W3C smernice WCAG 2.0 nadgradili s
smernicami WCAG 2.1, ki je sedaj veljaven dokument, na katerega se lahko
sklicujemo. Zato bi lahko te rezultate, pridobljene z ozirom na smernice WCAG 2.0,
primerjali z rezultati, ki bi jih dobili, če bi spletišča vrednotili glede na smernice
WCAG 2.1.
To bi bil morebiten predlog za nadaljnje študije. Rezultate bi lahko primerjali
tudi z rezultati uporabniške študije, ki bi bilo nekakšno nadaljevanje te študije. S
slepimi in slabovidnimi uporabniki in podporno tehnologijo, ki jo uporabljajo, bi lahko
ocenjevali dostopnost teh štirih spletišč, zanimivo pa bi bilo tudi raziskati, kako se
podporna tehnologija obnaša v primerih napak v spletišču.
Rezultate bi lahko uporabili za morebitno izboljšavo teh štirih spletišč, ki bi
tako postala dostopnejša za slepe in slabovidne uporabnike.
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PRILOGA 1 IZRAZI
PROGRAMSKO DOLOČEN: več kriterijev uspešnosti zahteva, da je vsebina ali
določen aspekt vsebine lahko programsko določena. To pomeni, da je vsebina
omogočena na tak način, da jo lahko uporabniški agent, vključno s podporno
tehnologijo, pridobi in predstavi te informacije v različnih modalitetah. To pomeni, da
je vsebina ustvarjena na način, ki uporabniškim agentom omogoča, da dostopajo do
informacij. Da je lahko vsebina, ustvarjena s tehnologijami svetovnega spleta (kot npr.
HTML, CSS, PDF, GIF, MPEG, Flash …), dostopna ljudem z različnimi vrstami
nezmožnostmi, je ključno, da tehnologije, ki so bile uporabljene, sodelujejo s
karakteristikami dostopnosti brskalnikov in drugih uporabniških posrednikov, vključno
s pripomočki. Da je nekaj skladno s kazalcem uspešnosti, ki zahteva, da je programsko
določen, mora biti to nekaj implementirano z uporabo tehnologije, ki ima podporo
tehnologije za pomoč. Vsebino, ki je lahko programsko določena, je lahko preoblikovati
(z uporabo uporabniških agentov) v različne senzorne formate (vizualne, avditorne ...)
ali stile prezentacij, ki jih potrebujejo uporabniki.
UPORABNIŠKI AGENT: katerakoli programska oprema, ki pridobi in predstavi spletno
vsebino za uporabnike. Primeri: spletni brskalniki, medijski predvajalniki ter drugi
progami, vključno s podporno tehnologijo, ki pomaga pri pridobivanju, predstavitvi in
interakciji s spletno vsebino.

