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• Ο νόμος του Moore περιγράφει εδώ και δεκαετίες την 

πρόοδο των υπολογιστών 

• Εκθετική αύξηση ισχύος όσον αφορά το υλικό
 5 χρόνια ~ 10x βελτίωση

 10 χρόνια ~ 100x βελτίωση

 20 χρόνια ~ 10,000x βελτίωση

• Όμως δεν υπάρχει αντίστοιχος κανόνας για τις διεπαφές 

χρήστη (user interfaces)

 Αποτέλεσμα;

Παρατήρηση



Αποτέλεσμα

Άλλη οπτική γωνία:

Δεν ορίζεται νόμος του Moore

για ανθρώπους



Curse of the delta
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• Αλληλεπιδραστικές, πολυτροπικές διεπαφές 

μοντελοποιημένες σύμφωνα με τους κανόνες 

επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων

• Στόχος: Οι άνθρωποι να μπορούν να αλληλεπιδρούν με 

μηχανές με όμοιο τρόπο με αυτόν που αλληλεπιδρούν 

μεταξύ τους αλλά και με το φυσικό κόσμο

Φυσικές διεπαφές

Όχι απλά παθητικές

Πολλοί τρόποι αλληλεπίδρασης: 

όχι μόνο πληκτρολόγιο, ποντίκι, κλπ
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Αλληλεπίδραση ανθρώπων

όραση
αφή

ακοή

γεύση; όσφρηση;

Αντίληψη

Νόηση

Κοινωνικότητα

Κοινωνικοί κανόνες

Αμοιβαία γνώση

Προσαρμογή
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Φυσική διεπαφή

όραση
αφή

ακοή

γεύση; όσφρηση;

Αντίληψη

Νόηση

Κοινωνικότητα

Κοινωνικοί κανόνες

Αμοιβαία γνώση

Προσαρμογή

γραφικά μάθηση χρήστης;



Παράδειγμα (“Put that there”, Bolt 1980)
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• Τα οπτικά χαρακτηριστικά είναι σημαντικά στην 

επικοινωνία
 Παρουσία

 Θέση

 Ταυτότητα (και φύλο, ηλικία, κλπ)

 Εκφράσεις

 Γλώσσα σώματος

 Προσοχή

 Χειρονομίες ελέγχου και επικοινωνίας

 Κίνηση χειλιών

 Δραστηριότητα

• VBI: Χρήση υπολογιστικής όρασης (computer vision) για 

την αντίληψη των χαρκτηριστικών αυτών

Οπτικές διεπαφές (VBI)
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Στοιχεία οπτικών διεπαφών

Θέση χεριών

Χειρονομίες

Κίνηση χεριών

Θέση και κίνηση σώματος

Δραστηριότητα

Θέση/κίνηση κεφαλιού

Θέση/κίνηση ματιών

Κίνηση χειλιών

Αναγνώριση προσώπου

Εκφράσεις προσώπου
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• Προσβασιμότητα, αλληλεπίδραση χωρίς χέρια

• Τέχνη

• Διασκέδαση (π.χ. παιχνίδια)

• Κοινωνικές διεπαφές

• Τηλεδιάσκεψη

• Βιομετρία

• Έξυπνα περιβάλλοντα

• Ανάλυση κίνησης

• Μελέτη μη λεκτικής επικοινωνίας

• Φορητές διεπαφές

Παραδείγματα εφαρμογών (VBI)



VBI παράδειγμα (Assembly)



VBI παράδειγμα (3D search)
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Τι είναι η χειρονομία; (gesture)

A movement of a limb or the body as an 
expression of thought or feeling.

--Oxford Concise Dictionary 1995
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• Η διάθεση και το συναίσθημα εκφράζονται μέσω της 

γλώσσας του σώματος

• Εκφράσεις προσώπου

• Τόνος φωνής

• Η αναγνώριση-επεξεργασία των παραπάνω επιτρέπει στις 

μηχανές να αλληλεπιδρούν με τον άνθρωπο με πιο 

φυσικό τρόπο

Διάθεση - συναίσθημα
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• Ο άνθρωπος μπορεί να κάνει έως 700.000 διαφορετικά 

φυσικά σύμβολα (M. Pei)

• 250.000 εκφράσεις προσώπου (Birdwhistell)

• 5000 χειρονομίες (Krout)

• Οι άνθρωποι χειρονομούν ακόμα και όταν μιλούν στο 

τηλέφωνο

• Οι τυφλοί χειρονομούν όταν μιλούν μεταξύ τους

• Οι χειρονομίες έχουν πολλές φορές και κοινωνικό-

πολιτισμικό περιεχόμενο

 Σημάδι νίκης...

 ...

Άνθρωπος και χειρονομία



17

• Είναι σαφές ότι η χειρονομία συνδέεται με τη σκέψη. Πώς 

όμως;

 Είναι η χειρονομία μία απεικόνιση της σκέψης;

 Ακολουθούν οι χειρονομίες τη δική τους γλώσσα;

• Πώς συνδέονται οι χειρονομίες με τη γλώσσα

 Μία οπτική γωνία

Χειρονομία και σκέψη

Σκέψη Έκφραση

Ομιλία

Χειρονομία
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• Η σύνθεση της χειρονομίας είναι πεπλεγμένη με τη σκέψη 

και την ομιλία

 Η χειρονομία δεν είναι απεικόνιση της γλώσσας

• Η σκέψη και η χειρονομία επιδρούν η μία στην άλλη

 Η χειρονομία δεν είναι απλά απεικόνιση της σκέψης

 Ούτε είναι γλώσσα

Χειρονομία και σκέψη
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• Το “πλαίσιο” στο οποίο εκτελείται μία χειρονομία 

υποδεικνύει τη σχέση της με το νόημά της

• Εκτός από ειδικές περιπτώσεις δεν είναι δυνατό να 

καταλάβουμε το νόημα μίας χειρονομίας εάν δε 

γνωρίζουμε το πλαίσιο στο οποίο εκτελείται

• Πρέπει να επιτύχουμε ταυτόχρονα την κατανόηση της 

παραγωγής της χειρονομίας και την αναγνώρισή της

• Φαύλος κύκλος...

Πλαίσιο-συμφραζόμενα
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Διεπαφές που χρησιμοποιούν χειρονομίες:

• Αντικατάσταση πληκτρολογίου και ποντικιού

• Δεικτικές χειρονομίες

• Περιήγηση σε εικονικά περιβάλλοντα

• Επιλογή και χειραγώγηση εικονικών αντικειμένων

• Αλληλεπίδραση με έναν 3Δ κόσμο

• Δεν υπάρχει φυσική επαφή με τον υπολογιστή

• Επικοινωνία εξ’ αποστάσεως

Διεπαφές ανθρώπου-μηχανής
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• 5000 χειρονομίες στο λεξιλόγιο

• Κάθε χειρονομία εκφράζεται από το σχήμα του χεριού, την 

κίνησή του και τη θέση του στον 3Δ χώρο

• Οι εκφράσεις προσώπου είναι σημαντικές

• Υλοποιεί γραμματική και συντακτικό

• Κάθε χώρα έχει διαφορετική νοηματική

• Η ελληνική νοηματική είναι διαφορετική από την ιταλική ή 

την αγγλική

Νοηματική
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Νοηματική

A C F
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Ταξονομία – κατηγοριοποίηση

Κινήσεις χεριών

Χειρονομίες Ακούσιες κινήσεις

Χειραγώγηση Επικοινωνία

Αναπαραστάσεις

Μίμηση Δεικτικές

Σύμβολα

Αναφορικά Αόριστα
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• Υπάρχουν πολλές χρήσιμες εφαρμογές αναγνώρισης 

χειρονομιών

 Τηλεχειρισμός συσκευών

 Αναγνώριση νοηματικής γλώσσας

 Χαρακτηρισμός κίνησης (αθλητισμός, χορός, θέατρο, κλπ)

 Επικοινωνία ανθρώπου-μηχανής

 Προσβασιμότητα, παιχνίδια, ...

• Η υπολογιστική όραση (computer vision) δεν είναι πάντα 

απαραίτητη

 Γιατί να μη χρησιμοποιηθεί μία συσκευή (π.χ. φορητή);

 Είναι η όραση ανάγκη ή πρόσθετη επιλογή;

 Είναι η όραση απλά ένα εργαλείο;

Σημασία αναγνώρισης χειρονομιών
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• Θεωρία

 Τι είναι μία χειρονομία;

 Ποια είναι η επιθυμητή έξοδος;

 Ποια είναι τα “συμφραζόμενα” μίας χειρονομίας

• Αναπαράσταση/Αλγοριθμικό επίπεδο

 Ποια χαρακτηριστικά είναι σημαντικά/σχετικά;

 Πώς μπορούμε να υπολογίσουμε τα χαρακτηριστικά αυτά;

 Πώς μπορούμε να αναπαραστήσουμε δυναμικά χαρακτηριστικά 

των χειρονομιών

 Πώς θα κάνουμε την αναγνώριση

• Υλοποίηση

 Είναι οι αισθητήρες κατάλληλοι;

 Ποια μέθοδος αναγνώρισης είναι η καλύτερη; Πόσο εκπαίδευση 

χρειάζεται;

 Πως κάνουμε αρχικοποίηση; “Τρέχει” γρήγορα;

VBI αναγνώριση χειρονομιών
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Γάντια δεδομένων - Datagloves

• Τρόπος λετουργίας

• Πλεονεκτήματα

• Μειονεκτήματα
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Τεχνολογίες αναγνώρισης 

χειρονομιών
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• Μοντελοποίηση κίνησης

• Ανάλυση κίνησης

• Αναγνώριση κίνησης

• Μηχανική μάθηση

• Θεωρητική μελέτη

• ......

• Καθόλου εύκολη διεργασία!

Αναγνώριση χειρονομιών
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Θεωρητική μελέτη (Stokoe):

• Σχήμα χεριού 

• Θέση

• Προσανατολισμός

• Κίνηση

Αναπαράσταση χειρονομίας
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Παραδείγματα χρήσης χειρονομιών:

• Συζήτηση

• Έλεγχος

 Π.χ. VBI

• Χειραγώγηση

 Π.χ. Αλληλεπίδραση με εικονικά αντικείμενα

• Επικοινωνία

 Π.χ. Νοηματική  Ιδιαίτερα δομημένη

Αναπαράσταση χειρονομίας
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• Ιδιαίτερα δομημένες

• 3 φάσεις

 Προετοιμασία

 Κίνηση (δυναμικό μέρος)

 Ανάκληση

• Το δυναμικό μέρος εμπεριέχει την περισσότερη 

πληροφορία

Χειρονομίες επικοινωνίας
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• Η σωστή εξαγωγή χαρακτηριστικών είναι κρίσιμης 

σημασίας

• Στατικό σχήμα χεριού

 Άκρα των δακτύλων

 Κατεύθυνση δακτύλων

 Περίγραμμα χεριού

 ...

Εξαγωγή χαρακτηριστικών
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• Δυναμικά χαρακτηριστικά χειρονομιών

 Χωρικά χαρακτηριστικά

 Π.χ. 2Δ συντεταγμένες των χεριών, 3Δ?

 Χαρακτηριστικά χρονικά μεταβαλόμενα

 Χρειαζόμαστε στατιστικές μεθόδους ανεξάρτητες του χρόνου

 ...

• Επιλογή μόνο των πιο σχετικών χαρακτηριστικών

 MEF: Most Expressive Features

 KLT

 MDF: Most Discriminative Features

Εξαγωγή χαρακτηριστικών
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Δεικτικές χειρονομίες
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• Είναι μία κάμερα αρκετή;

• Πληροφορία ποιας διάστασης είναι απαραίτητη;

• Λύση

 Στερεοσκοπική όραση

 SfM: Structure from Motion 

Δεικτικές χειρονομίες
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Δεικτικές χειρονομίες
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Δεικτικές χειρονομίες



Εφαρμογή δεικτικής χειρονομίας



Εφαρμογή δεικτικής χειρονομίας
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Απλό παράδειγμα:

• Αναγνώριση χρησιμοποιώντας 2Δ-3Δ ελάχιστα τετράγωνα

• Όπου fi(x) είναι η ελάχιστη απόσταση του σημείου i από το 

γεωμετρικό σχήμα με διάνυσμα περιγραφής p.

Δυναμικές χειρονομίες
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Δυναμικές χειρονομίες
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Δυναμικές χειρονομίες (παράδειγμα)
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Απαραίτητες διαδικασίες υπολογιστικής όρασης:

Υπολογιστική όραση

Αναγνώριση

• Ανίχνευση κεφαλής

• Ανίχνευση χεριών

 Με χρήση γαντιών

 Με χρήση χρώματος 

δέρματος 

 Πρότυπα

• 2Δ-3Δ

• ...

Παρακολούθηση

• Block matching

 Κανονικό

 Πλέγμα

• Παρακολούθηση 

περιγράμματος

• Πρότυπο

• Παρακολούθηση σημείων

• 2Δ-3Δ

• ...
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Παράδειγμα υλοποίησης VBI

• Ιεραρχική αναζήτηση

• Χώρος χαρακτηριστικών
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Γάντια συγκεκριμένου χρώματος

Φίλτρο 

χρώματος

Αφαίρεση

Θορύβου

Κλιμάκωση
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Σχήμα χεριού

A B C Y

Yes/No?
Yes/No?

Yes/No?

Yes/No?
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Σχήμα χεριού

Αρχική εικόνα Blurring Factor = 1

Blurring Factor = 2Blurring Factor = 3
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Σχήμα χεριού - Ιεραρχία

Factor = 3.0

Factor =  2.0

Factor =  1.0
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• Κάθε σημείο αναπαριστά μία διαφορετική εικόνα

• Ομάδες σημείων αναπαριστούν διαφορετικά σχήματα 

χεριών 

• Η απόσταση μεταξύ των σημείων εξαρτάται από το πόσο 

όμοιες είναι οι εικόνες

Χώρος χαρακτηριστικών
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• Μία συνεχής χειρονομία; 

 συνθέτει μία τροχιά στο χώρο χαρακτηριστικών

Χώρος χαρακτηριστικών
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• Κατηγοριοποίηση μίας νέας εικόνας

Χώρος χαρακτηριστικών

Χώρος χαρακτηριστικών

Χειρονομία 1

Χειρονομία 2



• Έχοντας την προηγούμενη θέση στο χώρο κατάστασης 

μπορούμε να προβλέψουμε τι θα συμβεί

• Ταχύτερη αναζήτηση

Πρόβλεψη και παρακολούθηση



• Αναγνώριση εκφράσεων

Άλλες εφαρμογές

Θυμός Φόβος Ενόχληση Χαρά Λύπη Έκπληξη



• Στάση σώματος

Άλλες εφαρμογές



• Αναγνώριση δραστηριοτήτων

Άλλες εφαρμογές



Άλλες διεπαφές - BCI



• Αλληλεπίδραση με μία εφαρμογή σκακιού 

χρησιμοποιώντας 2D δεικτικές χειρονομίες

• Ανίχνευση δυναμικών χειρονομιών και απόδοση 

λειτουργίας σε ένα γραφικό περιβάλλον (π.χ. windows)

• Αλληλεπίδραση με:

 Ένα χρήστη και πολλαπλούς παρατηρητές

 Πολλαπλούς χρήστες

 Πολλαπλά χέρια

Παραδείγματα - Προβλήματα



• Έστω οι εξής διανυσματικοί χώροι χαρακτηριστικών

 6 διαστάσεων: x1, x2, x3, (θέση-μετατόπιση), ω1, ω2, ω3

(προσανατολισμός-περιστροφή).

 7 διαστάσεων: x1, x2, x3, (θέση-μετατόπιση), ω1, ω2, ω3

(προσανατολισμός-περιστροφή), t (χρόνος)

• Περιγράψτε και αιτιολογήστε ποιοτικά τι γεωμετρικές 

καμπύλες ορίζονται στους παραπάνω χώρους από τις 

εξής χειρονομίες

 Στατική χειρονομία

 Χειρονομία που μετατοπίζεται στο χρόνο ως προς το x1 με 

σταθερή ταχύτητα

 Χειρονομία που μετασχηματίζεται στο χρόνο ως προς το x1 και ω1

με σταθερή ταχύτητα και περιστροφή 

Παραδείγματα



Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή 

 Τεχνολογία 
προσβασιμότητας 



Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή 

Προσβασιμότητα: Γιατί είναι σημαντική 
και ποιους αφορά  

 Για ποιούς λόγους είναι σημαντική; 

 Οικονομικοί: Αφορά 20% των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο ~ Lang, 2003  

 Νομικοί: Εθνική Νομοθεσία, Ευρωπαϊκές Ντιρεκτίβες, USA Section 508 

 Ηθικοί/Κοινωνικοί: Το Web αποτελεί πλέον «κοινωνικό αγαθό» 

 Μπόνους Ευχρηστίας: Προσβάσιμα sites = πιο εύχρηστα για όλους! ~ Sulivan 2000  

 

 Ποιους αφορά; 

 Άτομα με ειδικές ανάγκες  

                                                            

  Άτομα που χρησιμοποιούν ειδικές τεχνολογίες και συσκευές  αλληλεπίδρασης                                                      

  Άτομα που αλληλεπιδρούν υπό «περίεργες συνθήκες» (π.χ. οδηγώντας) 

 

 

 Δυσκολίες στην όραση 

 Ακουστικές δυσκολίες 

 Γνωστικές δυσκολίες 

 Κινητικές δυσκολίες  



Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή 3 

Άτομα με ειδικές ανάγκες 

• Άτομα με δυσκολίες όρασης 

• Δυσκολίες ακοής 

• Κινητικές δυσκολίες 

Επίσης… 

• Άτομα τρίτης ηλικίας με επιδείνωση 
αισθησιοκινητικών λειτουργιών 

• Άτομα πρώτης ηλικίας με μη-ανεπτυγμένες 
αισθησιοκινητικές λειτουργίες 

 



Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή 4 

Δυσκολίες όρασης 

Χρήση συσκευών αναγνώρισης-σύνθεσης ομιλίας 

- phonetic typewriter 

- VoiceType (IBM) 

- Mathtalk 

- Soundtrack : ηχητική διεπιφάνεια σε 
επεξεργαστή κειμένου 

- Συσκευές braille 

 



Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή 5 

Ακουστικές δυσκολίες 

Συσκευές για κωφάλαλους 

- μετατροπή κινήσεων σε κείμενο 

- Glove-talk 

- Avatars (ομιλούσες κεφαλές) 

Σχήμα 3.29 Συσκευή υποβοήθησης ομιλίας μέσω μετατροπής νευμάτων σε λόγο



Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή 6 

Κινητικές δυσκολίες 

Εικόνα 3.30 Συσκευή Hawking (Equalizer) : τυπική οθόνη

επιλογής για σύνθεση ομιλίας



Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή 

Πληκτρολόγιο Braille 



Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή 8 

Προσβασιμότητα στο διαδίκτυο 

 Φυλλομετρητές διαδικτύου για άτομα με 
ειδικές ανάγκες (π.χ. Jaws) 

 Αρχές προσβασιμότητας (accessibility) 
δικτυακών τόπων http://www.w3.org/WAI/ 

 



Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή 

Προσβασιμότητα στο διαδίκτυο 

Ο βαθμός κατά τον οποίο ένας δικτυακός κόμβος επιτρέπει την 

εύκολη και αποτελεσματική πρόσβαση στο μεγαλύτερο 

δυνατό ποσοστό ανθρώπων ανεξάρτητα από τις 

 ιδιαίτερες ανάγκες τους (προβλήματα όρασης, 

κίνησης κλπ) 

χρησιμοποιούμενες συσκευές αλληλεπίδρασης 

(PC, PDA κλπ)  

συνθήκες αλληλεπίδρασης (θόρυβος, έλλειψη 

φωτισμού κλπ) 

 



Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή 

Βοηθητικές Τεχνολογίες Υποστήριξης   
(Assistive Technologies) (1/2) 

 Προβλήματα Ακοής 

 Voice recognition (ομιλία σε κείμενο ή 
στη νοηματική γλώσσα) 

 Light signaler alerts (ηχητικά 
μηνύματα σε οπτικά – π.χ. λήψη 
email) 

 

 Προβλήματα Όρασης 

 ScreenReaders  (π.χ. JAWS) 

 Ειδικοί Browsers (π.χ. IBM HomePage 
Reader) 

 Screen Magnifiers (π.χ. ZoomText) 

 Speech Recognition (εισαγωγή 
εντολών μέσω ομιλίας) 

 Συσκευές εισόδου/εξόδου Braille (π.χ. 
Braille mouse, οθόνη Braille) 

 
 

 
 

Οθόνη Braille Braille Mouse 

200% μεγέθυνση GreyScale 



Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή 

Βοηθητικές Τεχνολογίες Υποστήριξης   
(Assistive Technologies) (2/2) 

 Γνωστικές Δυσκολίες 

 Προγράμματα βελτίωσης ανάγνωσης 
(π.χ. αλλάζουν το layout της σελίδας) 

 Προγράμματα πρόβλεψης λέξεων (1-2 
γράμματα και εμφανίζουν λίστα λέξεων) 

 Speech Synthesizers (π.χ. στην 
δυσλεξία βοηθά ταυτόχρονα να ακούς 
αυτό που διαβάζεις) 

 Κινητικά Προβλήματα 

 Eικονικά πληκτρολόγια 

 Oθόνες αφής 

 Speech Recognition 

 Sip-and-puff systems (χρήση αναπνοής) 

 Wands and sticks (συνήθως φοριούνται 
στο κεφάλι, το στόμα, κλπ) 

 
 

 
 

EyeGaze Communication System  

Sip & Puff σύστημα  Οπτικό Head Mouse 
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Έλλειψη Προσβασιμότητας –  
Συχνά Προβλήματα (1/2) 

 Άτομα με προβλήματα στην ακοή 

 έλλειψη εναλλακτικών τρόπων παρουσίασης ηχητικού 
περιεχομένου 

 links με ακατάλληλες περιγραφές 

 γραφικά και κείμενο δεν αλλάζουν μέγεθος σωστά 

 Άτομα με προβλήματα στην όραση 

 προβληματική λειτουργία ScreenReaders εξαιτίας κακής 
χρήσης HTML 

 links με ακατάλληλες περιγραφές 

 ασυνέπειες στους μηχανισμούς πλοήγησης  

 έλλειψη ALT tags ή παρέχουν άχρηστες πληροφορίες 

 λανθασμένη χρήση χρωμάτων 

 γραφικά και κείμενο δεν αλλάζουν μέγεθος σωστά 
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Έλλειψη Προσβασιμότητας –  
Συχνά Προβλήματα (2/2) 

 Άτομα με γνωστικά προβλήματα 

 χρήση πολύπλοκων όρων και μεγάλων προτάσεων 

 «Βαρύ» layout (π.χ. μπερδεύονται όταν δεν υπάρχει αρκετό white 
space) 

 ασυνέπειες στους μηχανισμούς πλοήγησης  

 links με ακατάλληλες περιγραφές 

 ανεπαρκής χρωματική αντίθεση κειμένου φόντου 

 Άτομα με κινητικά προβλήματατα 

 αδυναμία εκτέλεσης ενεργειών που απαιτούν συγκεκριμένες 
συσκευές αλληλεπίδρασης (π.χ. onmouse events) 

 προβλήματα layout (π.χ. λάθος tabindex) 

 ασυνέπειες στους μηχανισμούς πλοήγησης 
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Ανάπτυξη/Αξιολόγηση 
προσβάσιμων web sites 

 Σχεδιασμός με βάση Κανόνες/Πρότυπα προσβασιμότητας:  

 Web Content Accessibility Guidelines – WCAG (το πιο 
γνωστό) 

 1999 από το Web Accessibility Initiative (WAI) του W3C 

 Αποτελούνται από 14 κανόνες και 65 σημεία ελέγχου 

 Κάθε σημείο ελέγχου μπορεί να είναι 1ης, 2ης ή 3ης 
Προτεραιότητας 

 Υπάρχουν 3 επίπεδα προσαρμογής Α, ΑΑ ή ΑΑΑ 

 Σήμερα - Draft WCAG Version 2  

 USA - Section 508 of the Rehabilitation Act (Access 
Board),  

 See It Right (Royal National Institute for the Blind-
RNIB) 
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Μεθοδολογίες Αξιολόγησης 
Προσβασιμότητας 

 Χειροκίνητη: Επισκόπηση με βάση τους 
κανόνες (χρονοβόρα, κοπιαστική, μεγάλη 
εμπειρία 

 Αυτόματη: Χρήση εργαλείων που ελέγχουν 
τον DHTML κώδικα (ασυμφωνίες μεταξύ 
διαφορετικών εργαλείων, δεν μπορούν να 
εντοπίσουν όλα τα προβλήματα) 

 Ημι-Αυτόματη: Συνδυασμός των παραπάνω 
(η πιο αποτελεσματική μέθοδος) 
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Απόσπασμα από τις Οδηγίες 
WCAG v.1 

Παρέχετε ισοδύναμες εναλλακτικές λύσεις στο ακουστικό και 
οπτικό περιεχόμενο 

Για κάθε εικόνα να παρέχεται εναλλακτικά και ισοδύναμο 
κείμενο, το οποίο να περιγράφει το σκοπό και την 
λειτουργία της. 

Mην στηρίζεστε στο χρώμα μόνο 

Βεβαιωθείτε ότι όλες οι πληροφορίες που αναπαρίστανται με 
χρώμα είναι εξίσου διαθέσιμες και χωρίς χρώμα. 

δημιουργήστε πίνακες που μετασχηματίζονται επιτυχώς 

Να αποφεύγεται η κατασκευή πινάκων που αποσκοπούν μόνο στη 
μορφοποίηση περιεχομένου (layout), εκτός και αν το περιεχόμενο 
παραμένει ευανάγνωστο όταν προσπελαύνεται γραμμικά 

(linearized). 
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WCAG v.1 
Αριθμός 
Οδηγίας 

Περιγραφή 

1η Παρέχετεισοδύναμακείμεναγιατοακουστικόκαιτοοπτικόπεριεχόμενο. 

2η Μηνβασίζεστεμόνοστοχρώμα. 

3η Χρησιμοποιείστεσήμανσηκαιφύλλαστυλ,καιμάλισταμετονενδεδειγμένοτρόπο. 

4η Αποσαφηνίστετηχρήσηφυσικήςγλώσσας. 

5η Δημιουργήστεπίνακεςπουμετατρέπονταιομαλά. 

6η Εξασφαλίστεότιοισελίδεςπουεμπεριέχουννέεςτεχνολογίεςμετατρέπονταιομαλά. 

7η Εξασφαλίστεότιοχρήστηςελέγχειτιςμεταβολέςπεριεχομένουπουεξαρτώνταιαπό
τονχρόνο. 

8η Εξασφαλίστε την άμεση προσβασιμότητα των ενσωματωμένων περιβαλλόντων
διεπαφήςχρήστη. 

9η Σχεδιάστεανεξάρτητααπόσυσκευές. 

10η Χρησιμοποιείστεπροσωρινέςλύσεις. 

11η ΧρησιμοποιείστετιςτεχνολογίεςκαιοδηγίεςτουW3C. 

12η Παρέχετεπληροφορίεςσχετικάμετογενικότεροπλαίσιοκαιτονπροσανατολισμό. 

13η Παρέχετεκατανοητούςμηχανισμούςπλοήγησης. 

14η Εξασφαλίστεότιταέγγραφαείναικατανοητάκαιαπλά. 
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Εργαλεία Αξιολόγησης 
Προσβασιμότητας 

 Web-Tools 

 taw, WAVE, Lift, Cynthia Says… 

 Παράγουν αναφορές με errors 
(σίγουρο πρόβλημα)  και warnings 
(απαιτεί χειροκίνητη επισκόπηση) 

 Browser Toolbars 

 AIS Toolbar, Mozilla Accessibility 
Toolbar, Mozilla Web Developer 

 Υποστηρίζουν την επισκόπηση 

 Άλλα Εργαλεία / Simulators 

 Vischeck color deficit emulation 

 WebAIM Disability Simulations 

 HTML, CSS Validators 

 Προσωπική χρήση βοηθητικών 
συσκευών διάδρασης (π.χ. JAWS) 

Αποτελέσματα WebExact 

AIS ToolBar 
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http://www.tawdis.net 
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evalaccess 



Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή 

Παράδειγμα 1 – Χρήση AIS Toolbar 

 Σημείο ελέγχου 6.3 (P1): Είναι απαραίτητο να διασφαλίζεται ότι το 
περιεχόμενο μιας σελίδας παραμένει διαθέσιμο, όταν όλα τα scripts και τα 
applets απενεργοποιούνται ή δεν υποστηρίζονται. 

 

Web Accessibility - Κατσάνος Χρήστος - HCI Group 

Οι βασικοί σύνδεσμοι της 
σελίδας δεν είναι 

διαθέσιμοι. 
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Παράδειγμα 2 – Χρήση WebExact 

 Σημείο ελέγχου 1.1 (P1): Για κάθε εικόνα να παρέχεται εναλλακτικά και 
ισοδύναμο κείμενο, το οποίο να περιγράφει το σκοπό της. 

 

Web Accessibility - Κατσάνος Χρήστος - HCI Group 

Για έναν ScreenReader δεν 
υπάρχουν τα βασικά 
navigation links ….. 



Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή 

Firefox accessibility toolbar 
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Παραδείγματα εφαρμογής VisCheck σε εικόνες 

Web Accessibility - Κατσάνος Χρήστος - HCI Group 

Κανονική Deuteranopia  Protanopia 

Κανονική Αχρωματοψία στο κόκκινο/πράσινο 
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Προσομοίωση του πως βλέπει ένας χρήστης με 
δυσλεξία ένα κείμενο στο Web 

Web Accessibility - Κατσάνος Χρήστος - HCI Group 
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Φροντιστηριακή άσκηση Φ4 

 Άσκηση: Μελετήστε το πρότυπο 
προσβασιμότητας WCAG v1 και συγκρίνετε 
την προσβασιμότητα των δικτυακών τόπων 2 
Ελληνικών Πανεπιστημίων   

 Χρησιμοποιήστε και συγκρίνετε την απόδοση 
δύο εργαλείων (πχ εργαλείο taw και κάποιο 
σχετικό toolbar (AIS Toolbar, Mozilla 

Accessibility Toolbar). 

 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα 
υποστήριξης: hci.ece.upatras.gr/esalp 

 



Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή 

Autodesk 3ds Max 

 

Παράθυρα Προβολής 
(Viewports) 

Menu Bar 

Βασική Εργαλειοθήκη 

Ταμπλό Εντολών (Command Panel) 
Trackbar 
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Στελέχωση των χαρακτήρων με σκελετό (Skeletal Rigging) 

 Λογική κίνησης παρόμοια με πραγματικό κόσμο : εισαγωγή συστήματος 

οστών 

 Έτοιμο σύστημα οστών με μορφή δίποδου 

 πλάσματος : Biped με κεντρικό οστό αυτό της 

  λεκάνης (pelvis) 

 Ιεραρχική σχέση των οστών (parent/child) 

 Λειτουργία με Inverse Kinematics (IK) 
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• Εισαγωγή του πλέγματος. 

• Εισαγωγή του biped. 

• Τροποποίηση του biped ώστε να είναι στη στάση 

του πλέγματος. 

• Ενσωμάτωση του biped στο πλέγμα με τον 

τροποποιητή “Skin”. 

 

 

Τροποποιητές (Modifiers) : εργαλεία τα οποία 

προστίθενται σε κάποιο αντικείμενο και 

τροποποιούν τη γεωμετρία και άλλες ιδιότητές του. 

 

 
• Ομοίως για το χαρακτήρα του παιδιού. 
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Δημιουργία Animation 

 Βασική ιδέα animation η ίδια από την αρχή εμφάνισής του : ταχύτατα 

εναλλασσόμενες εικόνες που δημιουργούν στο σύνολό τους την 

ψευδαίσθηση της κίνησης. 

 Στο 3ds Max χρησιμοποιούνται τα keyframes (καρέ-κλειδιά). 

 Σε κάθε keyframe δίνουμε μια διαφορετική στάση στο χαρακτήρα ώστε 

στο σύνολό τους να δημιουργούν μία ομαλή κίνηση. 

 2 μέθοδοι δημιουργίας animation : 

 Καθοδηγούμενη από βήματα (Footstep Driven) 

 Ελεύθερης Μορφής (Freeform) 

 Κύκλοι animation (Animation Cycles) 
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 Δημιουργούμε την ίδια στάση του χαρακτήρα στο πρώτο και στο 

τελευταίο keyframe μετακινώντας τον χαρακτήρα και τα μέλη του. 

 Στο μεσαίο ακριβώς keyframe δημιουργούμε την αντίστροφη στάση. 

 Τροποποιούμε τις στάσεις στα ενδιάμεσα keyframes ώστε να γίνει πιο 

ομαλή η κίνηση. 

Παράδειγμα: Δημιουργία ενός walk cycle 



Τέλος Ενότητας 
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Χρηματοδότηση 
• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του 

εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. 

• Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» 
έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού 
υλικού.  

• Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς 
πόρους. 
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