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 СЪКРАЩЕНИЯ  

АТ – асистиращи технологии 

Е-обучение – Електронно обучение 

ИКТ – Информационни и комуникационни технологии 

ПУ – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” 

СеО – Система (среда, сайт) за електронно обучение 

СеО в. 1.0 – Първа версия на СеО, разработена по методиката 

СеО в. 2.0 – Втора версия на СеО, разработена по методиката 

СОП – Специални образователни потребности 

ATAG – Authoring Tool Accessibility Guidelines 

BEST – Bulgarian Educational Site – сайт на ПУ за е-обучение 

CAPTCHA – Completely Automated Public Turing test to tell 

Computers and Humans Apart 

CMS – Content Management System, Система за управление 

на съдържание 

CSS  – Cascading Style Sheets 

HTML – HyperText Markup Language 

LMS – Learning Management System, Система за управление 

на учебно съдържание  

PDF – Portable Document Format 

PeU – Plovdiv e-University, Пловдивски електронен универ-

ситет 

SCORM – Sharable Content Object Reference Mode 

W3C – World Wide Web Consortium 

WAI – Web Accessibility Initiative, инициатива за достъпен 

Уеб към W3C 

WCAG – Web Content Accessibility Guidelines, насоки на W3C 

за достъпност на съдържание в Уеб 

WWW – World Wide Web, Уеб 

XML – еXtensible Markup Language 

  

http://www.w3.org/Style/CSS/
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УВОД  

АКТУАЛНО СТ НА ПР ОБ ЛЕМ А  

Въпреки че темата за интернет достъпност за хората със специални 

образователни потребности не е нова, все още голям брой сайтове, вклю-

чително за електронно и дистанционно обучение, са в значителна степен 

„недостъпни“ за ползване от потребители със зрителни, а в някои случаи, 

и с двигателни увреждания. Основната причина за наличието на тези 

проблеми е, че на осигуряването на достъпност не се гледа достатъчно 

сериозно и на този процес не се отделят необходимите внимание и уси-

лия. 

ЦЕЛИ И ЗА ДАЧ И НА Д ИС Е РТАЦИОННИ Я ТРУД  

Основната цел на дисертационния труд е да се разработят и пре-

доставят на проектанти и програмисти методика и софтуерни средства за 

създаване на достъпни интернет страници в различен контекст (Портал за 

новини и консултиране на лица със СОП, Университетски портал, сайто-

ве (среди) за електронно обучение (СеО) за лица със СОП, мобилни при-

ложения (Android), както и нормални уеб сайтове и приложения), 

подходящи за използване и от лица с различни видове СОП. 

За да се постигне основната цел, е нужно да бъдат решени следни-

те задачи: 

Задача 1. Изследване на функционалността на съвременните ин-

формационни технологии, методи и системи по отношение на тяхната 

достъпност за лица с различни специални образователни потребности (в 

частност при използване на уеб сайтове).  

Задача 2. Анализ на основните принципи, стандарти и софтуерни 

инструменти за осигуряване и изследване на достъпността в Интернет за 

лица с различни СОП с цел извеждане на добри практики и създаване на 

методика за проектиране и програмиране на достъпни уеб сайтове. 

Задача 3. Проектиране, реализация и тестване (в рамките на съз-

даваната методика) на софтуерни инструменти за осигуряване на интер-

нет достъпност в различен контекст. 

Задача 4. Даване на препоръки в рамките на създадената методика 

и за конвергенция на стандартни уеб страници (конвенционален сайт) до 

сайт с осигурена достъпност. 
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Задача 5. Тестване и валидация на сайтовете, продукт на предло-

жената методика, с анализ и оценка на тяхното качество (вкл. чрез про-

веждане на анкети сред потребители със СОП). 

ЕТАП И НА Д ИСЕРТАЦ ИО НН ОТО ИЗ СЛЕДВАНЕ  

Постигането на основната цел предполага провеждането на 

следните етапи:  

1. запознаване с особеностите на лицата с различни видове специ-

ални образователни потребности и със стандартите за осигурява-

не на достъпност; 

2. извеждане на добри практики и създаване на методика в помощ 

на проектанти и програмисти на достъпни уеб сайтове;  

3. проектиране, реализация и тестване на създадената методика в 

различен контекст;  

4. анализ на ефективността и приложимостта на методиката и екс-

перименталните средства и посочване на насоки за тяхното усъ-

вършенстване. 

КОНТЕКСТ НА ИЗ С ЛЕДВАНЕТО .   

За онагледяване на разглежданите проблеми с достъпността са из-

брани предимно СеО, като най-подходящи и най-необходими на лицата 

със СОП, но всички разгледани стандарти за достъпност, инструментите 

за валидиране и осигуряване на достъпност, както и самата методика за 

осигуряване на достъпност, са приложими и препоръчителни за произво-

лен тип сайтове в интернет. 

СТРУКТУРА Н А ДИСЕРТ АЦ ИОНН ИЯ ТРУД  

Представеният дисертационен труд се състои от: увод, четири гла-

ви и заключение, списък на използваната литература, списък на авторс-

ките публикации по темата, декларация за оригиналност и приложения. 

Съдържа разработена методика и инструменти за осигуряване на достъп-

ност, както и анализ на качеството на методиката на базата на проведено 

анкетно изследване сред лица със СОП. 

В Глава първа се обосновава актуалността на изследването. 

Представени са основните видове СОП, основните проблеми при възпри-
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емането на информацията от хора със СОП и начините за преодоляването 

им (алтернативите за достъп до информация при отделните видове спе-

циални потребности). 

В Глава втора са разгледани основните принципи, стандарти и 

средства за осигуряване на достъпност и инструментите за валидация на 

достъпност в интернет сайтовете. Направен е обзор на някои от същест-

вуващите в България и чужбина СеО, тествани са за достъпност и са по-

сочени откритите проблеми.  

В Глава трета е изложена методиката за осигуряване на достъп-

ност, която е основната и главна цел на настоящата разработка. Обособе-

ни са подточки за основните стъпки при осигуряване на достъпност по 

предложената методика, проектирането на сайт, средствата за постигане 

на достъпност при използване на тази методика, както и други средства 

за достъпност и проектиране на достъпни Интернет сайтове. 

В Глава четвърта е описано приложението на методиката от гла-

ва 3 за изготвяне на достъпни уеб сайтове, като е обърнато внимание на 

следните под-етапи – достъпен дизайн, програмна реализация, добавяне 

на функционалност, особености на мобилната версия, тестване и валида-

ция на достъпността, както и резултатите от тестването и валидацията на 

сайтовете. Изложена е подробно реализацията на примерен сайт за е-

обучение на лица със СОП (СеО в.2.0), изграден с помощта на описаната 

методика, като е извършена и детайлна валидация, както и анализ на 

качеството му с помощта на анкета с лица със СОП. 

В Заключението са систематизирани получените резултати и са 

изброени научно-приложните и приложните приноси на дисертационния 

труд. Очертани са насоките за бъдещо развитие на методиката. 

Основният текст на изследването (общо 146 страници) е придру-

жен от 3 приложения, поместени на 12 страници, които представляват 

анкетите, използвани за анализ и оценка на качеството на сайта СеО в. 

2.0, описан в глава 4, и в частност на методиката, която е цел на настоя-

щия научен труд; както и изходния код на някои софтуерни инструменти, 

разработени или подобрени в процеса на работата по дисертационния 

труд. 

Списъкът на използваната литература в дисертационния труд 

съдържа 51 заглавия, от които 14 на кирилица, 37 на латиница, включи-

телно и 26 уеб-базирани източници. 
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Списъкът на авторските публикации се състои от 9 излезли от пе-

чат заглавия. От тях 8 са публикации на български език, а 1 е на английс-

ки език.  

ГЛАВА  1.  ОСНОВНИ  ВИДОВЕ  СПЕЦИАЛНИ  

ПОТРЕБНОСТИ  

1 . 1  В ъ в е д е н и е  

Понятието „специални образователни потребности” (СОП, още и 

специфични образователни потребности) е определено в нормативните 

актове на Министерството на образованието и науката. СОП могат да 

имат деца и възрастни, които срещат различни затруднения в обучението 

си поради: сензорни увреждания (нарушено зрение или увреден слух), 

физически увреждания, умствена изостаналост, комуникативни наруше-

ния, специфични обучителни трудности, емоционални или поведенчески, 

хронични заболявания, които водят до СОП, и множествени увреждания. 

За съжаление, много малка част от действащите уеб сайтове (стра-

ници и системи с различно предназначение, включително и създаваните в 

рамките на електронното правителство) са достъпни за хора със СОП. 

Трудността пред разработчиците произлиза от разнообразието на затруд-

ненията в интернет-достъпността, предизвикани от широкия спектър на 

възможните заболявания и увреждания, както и честото им комбиниране 

(няколко различни увреждания на едно лице). Много често, решенията са 

само за определени групи от потребители със СОП.  

Сред интернет-ресурсите за обучение особен интерес представля-

ват системите за онлайн-обучение и по-точно системите за обучение, 

предоставящи възможност за управление на учебното съдържание – LMS 

(Learning Management System). Софтуерните компании, разработващи 

LMS, често пренебрегват изискванията за достъпност и не се съобразя-

ват, че техният продукт може (и трябва да може) да бъде използван и от 

потребители със СОП.  

1 . 2  В и д о в е  с п е ц иа л ни  о б ра з о ва т е лн и  по т р е б н о ст и  

В тази част на дисертационния труд се разглеждат в етимологичен 

аспект и в светлината на достъпността до интернет СОП като умствена 

изостаналост, слухови увреди, зрителни затруднения, специфични нару-

шения на способността за учене - обучителни трудности, двигателни 

нарушения, множествени нарушения, комуникативни нарушения и др.  
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1 . 3  П р о б л ем и  п р и  в ъ з п р и е м а н е  н а  и н ф о рм а ц и ят а  о т  

х о р а  с ъ с  С ОП  и  а лт ер н а т и в и  за  о с и гу р я ва н е  на  до с -

т ъ п но ст  

Хората със зрителни увреждания всички Flash анимации, frames 

и други ефекти затрудняват ползването на уеб страниците. За подобрява-

не на достъпността на хора със зрителни увреждания до тях се предлагат: 

звукова книга - електронен запис на магнитен или друг носител, който 

може да се прослушва от компютъра с говорещ синтезатор; скрийнри-

дър - възприема информацията от екрана и я изпраща на синтезатор за 

звуково възпроизвеждане на текст или на Брайлов дисплей.  

За да бъдат по-удобни за използване от слабовиждащите потре-

бители, достъпните приложения, софтуер или уеб страници трябва да 

предоставят възможност за увеличаване на контролите и текста, разпо-

ложени на екрана. Те също трябва да позволяват да се използват силно 

контрастни цветове или да предлагат осигуряване на възможности, които 

да позволяват на потребителите да избират подходящи за тях цветове. За 

да бъдат по-достъпни за слепи потребители трябва да имат клавиатурен 

интерфейс със звуков изход. По този начин те ще се ползват и от хората с 

физически увреждания. Звуковият изход трябва да съобщава за присъст-

вието и състоянието на всички екранни контроли и да пресъздава по под-

ходящ начин разглежданото приложение или сайт [Авторски 

колектив‘07]. 

За да се увеличи достъпността на софтуера за потребителите със 

слухови увреждания, може: всяка слухова информация да се представи 

визуално; да се осигури всички визуални реплики да бъдат забележими, 

дори ако потребителят не гледа право в екрана; важната информация да 

бъде прихваната от потребителското внимание, дори и чрез периферното 

му зрение; да се поддържат начини за представяне на звука визуално, 

така че да се позволи на потребителя да получава информация за всяко 

звуково събитие.  

Особеностите при хора с двигателни нарушения налагат адапта-

ционни решения като: възможности за по-лесно манипулиране на интер-

фейса, поднасяне на информацията максимално точна, ясна и кратка, 

обектите трябва да не съдържат прекалено много детайли, да бъдат оп-

ростени и с по-изчистени форми, едновременно представяне на инфор-

мацията образно и звуково [Янина‘03]. 

За да се подобри достъпността на хора с езикови проблеми е не-

обходимо: да се позволява на всички предупредителни съобщения да 
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останат на екрана, докато не бъдат изключени от самия потребител; да се 

направят и езика и инструкциите колкото е възможно по-прости и прями, 

както на екрана, така и в документацията; да се използва просто и логич-

но екранно оформление. За да се повиши достъпността им, трябва да се 

направят програмите и сайтовете съвместими с екран-четящия софтуер. 

За хората с дислексия подобрена достъпност може да се постигне 

с предоставяне на средства за избор на предпочитания шрифт; създаване 

на приложения, използващи софтуер за ‘четене на глас’ от екрана и за 

разпознаване на глас; използване на логични оформления и формати; 

използване на разбираеми и несложни фонови изображения зад текста; 

избягване на проблясващ, движещ се или анимиран текст; изброяване на 

линкове в съответния параграф или секция, вместо зад общия текст; 

описване на типа на информацията или на уеб страницата към линка, и 

др. 

 

ГЛАВА  2.  СТАНДАРТИ,  ПРИНЦИПИ  И  ИНСТРУМЕНТИ  

ЗА  ОСИГУРЯВАНЕ  НА  ДОСТЪПНОСТ  

2 . 1  Д о ст ъ п но ст ,  ст а нд а рт и ,  п р и н ц и п и  

В текста на дисертационния труд се изясняват основните понятия, 

стандарти и принципи на достъпността. Представени са понятия като 

електронно обучение, дистанционно обучение, осигуряване на достъп-

ност до интернет, и пр. Обяснени са ключови положения като приоритет-

ности (степени на достъпност), съответствия на достъпност (A, AA, 

AAA), 14-те основни принципа за създаване на достъпни интернет стра-

ници по WCAG 1.0, 4те принципа за създаване на достъпни интернет 

страници по WCAG 2.0, препоръки на WebAIM по Секция 508 от 

Rehabilitation Act (САЩ) и пр.  

2 . 2  И н ст ру м ент и  з а  ва л и да ц и я  на  до ст ъ п но ст т а  

Инструментите за валидация помагат да се откриват слабите места 

в кода (ако има такива) и да се коригират. Те не само посочват грешките, 

но и подсказват алтернативни решения за даден проблем. При разработ-

ването или преработването на сайт, оценяването на достъпността от са-

мото начало и по време на процеса на разработка, спомагат да се 

идентифицират проблемите по-рано, когато е и по-лесно да бъдат отстра-

нени. Този дял на дисертационния труд е посветен на следните инстру-

менти за валидация: Mozilla web developer toolbar, HTML Validator plugin, 

User Agent Switcher plugin, Colorblind Web Page Filter, Luminosity Colour 
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Contrast Ratio Analyser, LYNX Viewer, WAVE (web accessibility evaluation 

tool). 

2 . 3  С п е ц иа л и з и р а н и  с р е д ст в а  и  и нст р у мент и  з а  до с -

т ъ п но ст  

Специализирани средства за достъпност 

За преодоляване на проблемите с достъпност до информация са 

разработени софтуерни и хардуерни технологии и средства, наречени 

помощни технологии. Подпомагащи софтуерни технологии са прило-

жения за разпознаване на глас, приложения за ‘предсказване’ на думи, 

софтуер за правилно изговаряне, гласови синтезатори, приложения и 

пособия за четене, продукти с функции за достъпност, обучителни при-

ложения, а подпомагащи хардуерни технологии са брайлови четци, брай-

лови принтери, брайлови дисплеи, брайлови клавиатури, екранни 

увеличители, специална мишка, модифицирани клавиатури, входни сис-

теми, контролирани от поглед, единични ключове, екранни клавиатури, 

общи входни устройства. 

Специализирани инструменти за достъпност 

Този раздел разглежда асистиращи технологии за хора със СОП, 

както и насоки за разработчиците с оглед осигуряване на интернет дос-

тъпност. Сред разгледаните възможности са Софтуер за представяне на 

идеите, Софтуерът за предсказване на думи, Говорещите калкулатори, 

Менажерите на персонална информация и други. 

Чуждият опит 

Изследван е чуждият опит в намиране на решения за специалните 

нужди на хората с увреждания. Специално внимание се отделя на конк-

ретни програми за разпознаване на оптични символи, софтуерни прило-

жения за разпознаване на глас, текст в реч, например скрийнрийдъри, 

програмно-апаратният комплекс „Видимая реч 3“, както и функционални 

възможности за достъпност, вградени в популярни операционни системи. 

Българският опит 

В тази част от дисертационния труд е отделено внимание и на бъл-

гарския принос в усилията за достъпност за хората със СОП. Синтезато-

рът на говор Betsy и „Bts“, поддържащ и английски език, Win2dos, 

Golden, Sadb, Sigsad, софтуерните средства за озвучаване на компютър-

ни текстове на български език като СЛОГ и синтезатора SpeechLab. 
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Специално внимание е отделено на първото българско Уеб прило-

жение за виртуално консултиране и терапия на хора с различни комуни-

кативни нарушения е ЛОГОПЕД 3.0, което предоставя на специалиста-

логопед средства за моделиране, създаване и прилагане на различни ме-

тодики за цялостна автоматизирана терапия (разработено в ПУ с участие-

то и на автора на настоящия дисертационен труд) [Ангелова-

Сивакова’09, Арутюнян-Андронова’93, Сивакова’09, Sivakova’08, 

Sivakova’09, Totkov’03, Totkov’03a]. 

PeU за хора с увреждания  

PeU е една от първите среди за електронно обучение, където се 

правят реални опити за реализирането на система за обучение на хора с 

увреждания. За реализацията на част от тях се използва съществуващата 

тестова система към PeU 2.0, а за останалите са реализирани още 8 нови 

типа тестови задачи [Авторски колектив’07, Донева’98, Сомова’03]. Нап-

равено проучване показва, че задачите са подходящи и за хора с умстве-

ни, интелектуални и говорни увреждания, както и за хора с церебрална 

парализа. 

2 . 4  П р е гл е д  и  п р а кт ич е с к и  т ест о в е  з а  д о ст ъ п н о ст  на  

С е О  a T u to r  и  e F ro n t  

В тази част на дисертационния труд авторът анализира резултатите 

от проведените от него тестове на две популярни системи с отворен код 

за онлайн обучение:  ATutor [aTutor] и eFront [eFront]. Специално вни-

мание е отделено на техните недостатъци и възможности за усъвършенс-

тване с цел осигуряване на адекватна интернет достъпност за хора със 

СОП. 

 

ГЛАВА  3.  МЕТОДИКА  ЗА  ДОСТЪПНОСТ  НА  УЕБ -

САЙТОВЕ  

Разработената от автора методика съдържа препоръки, принципи, 

средства и инструменти за осигуряване на достъпност в 2 основни кон-

текста – при нов сайт и при модифициране на вече съществуващ сайт, 

който трябва да бъде направен достъпен, както и в допълнителните кон-

тексти – мобилни приложения, шаблони и отделни инструменти. 
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3 . 1  М ет о д и ка  -  о б щ и  п р е п о р ъ к и  к ъ м  п р инц и п ит е  з а  

д о ст ъп н о ст  

Методиката изисква стриктното спазване на принципите на 

WCAG, затова към всеки принцип първо са посочени препоръки, които 

дават практически насоки и указания, извлечени в процеса на проучване-

то и прилагането на стандартите и принципите. Тези препоръки са в по-

мощ на използващите методиката дизайнери и проектанти. Авторът 

извежда и конкретни примери за всеки от принципите и е установена 

взаимовръзка с приоритетностите. Тук за илюстрация ще поместим само 

по една. 

Препоръки към Принцип 1: 

 За комплексно съдържание (например схема), където „alt” не 

осигурява цялостен текстов еквивалент, да се осигурява до-

пълнително описание, например връзка вътре в обекта или 

връзка към описание на обекта. 

Препоръки към Принцип 2: 

 Проверка, дали комбинацията от преден и заден фон дава за-

доволителен контраст, когато страницата се разглежда от чо-

век с цветен дефицит или от потребител, използващ черно бял 

екран (Приоритетност 2 за изображения, Приоритетност 3 за 

текст).  

Препоръки към Принцип 3: 

 Създаване на документи, валидирани до публични формални 

граматики (Приоритетност 2). Например, включване на декла-

рацията на типа на документа в началото на документа, което 

се отнася до публикуван DTD (например, стриктен HTML 4.0 

DTD). 

Препоръки към Принцип 4: 

 Уточняване на разширението на всяко съкращение или акро-

ним в документа там, където първо се е появило (Приоритет-

ност 3). Например в HTML използване на „title” атрибута на 

ABBR и ACRONYM елементите.  

Препоръки към Принцип 5: 

 За таблици с данни, които имат две или повече логични нива 

от заглавия на редове или колони, да се използва markup стил, 

който се асоциира със съдържанието на клетките или заглав-
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ните клетки (Приоритетност 1). Например, в HTML да се из-

ползват THEAD, TFOOT и TBODY за групиране на редове, 

COL и COLGROUP за групиране на колони, също и "axis", 

"scope" и "header" атрибутите за описание на по-сложни отно-

шения между данните.  

Препоръки към Принцип 6: 

 Да се осигури, че динамичното съдържание е достъпно, или да 

се осигури алтернативна презентация или страница (Приори-

тетност 2). Например, в HTML да се използва NOFRAMES в 

края на всяка рамка. За някои приложения server-side скрипто-

вете трябва да са по-достъпни от client-side скриптовете. 

Препоръки към Принцип 7: 

 Освен, ако потребителските агенти не осигуряват свойството 

да спират авто-пренасочването, да не се използва markup за 

автоматично пренасочване на страниците. Вместо това, да се 

конфигурира web сървъра да изпълнява пренасочването (При-

оритетност 2). Забележка: Елементите BLINK и MARQUEE не 

са дефинирани в никои W3C HTML спецификации и не бива 

да се използват. 

Препоръка към Принцип 8: 

 Да се направят програмните елементи, като скриптове и апле-

ти, директно достъпни или съвместими с асистиращите техно-

логии (Приоритетност 1 - ако функционалността е важна и не е 

представена никъде другаде, иначе Приоритетност 2). 

Препоръки към Принцип 9: 

 Да се осигуряват client-side карти на изображенията вместо 

server-side карти на изображенията, освен там, където регио-

ните не могат да бъдат дефинирани с подходяща геометрична 

форма (Приоритетност 1). 

Препоръка към Принцип 10: 

 Не предизвиквайте появяването на нови прозорци без да ин-

формирате потребителя изрично (Приоритетност 2).  

Препоръки към Принцип 11: 

 Да се избягват неодобрени елементи на W3C технологиите 

(Приоритетност 2). Например, в HTML да не се използва нео-
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добреният елемент FONT, а вместо това да се използват сти-

лове (свойството font на CSS). 

Препоръки към Принцип 12: 

 Да се описват целта на рамките и какви са взаимоотношенията 

им една с друга, освен ако не е очевидно от заглавията им 

(Приоритетност 2). Например, в HTML да се използва longdesc 

или описателна връзка.  

Препоръки към Принцип 13: 

 Да се осигурява мета-информация за семантичната информа-

ция на страниците и сайтовете (Приоритетност 2). Например, 

да се използва RDF за указване на автора на документа, типа 

на съдържанието и др. Забележка: някои HTML потребителски 

агенти могат да построяват навигационни инструменти от вза-

имоотношенията между документите, описвани чрез HTML 

LINK елемент и “rel” или “rev” атрибути (например, rel="next", 

rel="previous", rel="index").  

Препоръки към Принцип 14: 

 Да се използва най-ясният и прост език (стил на писане), под-

ходящ за съдържанието на сайта (Приоритетност 1). Това пра-

ви съдържанието по-лесно за четене от всеки, особено от хора, 

имащи проблеми с писането или когнитивни неспособности: 

Да се прилага текст с графика или слухови презентации, къде-

то те ще улесняват разбирането на страницата (Приоритетност 

3). Да се създава стил на представянето, който е постоянен в 

страниците (Приоритетност 3). 

3 . 2  М ет о д и ка  з а  о си гу р я в а н е  н а  д о ст ъ п но ст  п р и  но в  

с а йт  

За да бъде реализиран даден сайт като „достъпен сайт“, при проек-

тирането му трябва да се обърне внимание на следните неща: достъпен 

дизайн, валидност на XHTML и CSS, внедряване на достъпни техноло-

гии, логическо разделение на сайта, структурно разделение на сайта. 

Проектиране и реализиране на достъпен дизайн 

Проектирането и създаването на достъпен дизайн е конкретна под-

задача на по-горе спомената задача, дизайнерът трябва да се съобрази с 

всички критерии и принципи за достъпност, които трябва да са спазени 
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[Clark’02, Galan’09, Harper’08, Henry’07, Mankoff’05, Paciello’00, 

Sirithumgul’09, Sydik’07, WAI, WCAG1.0, WCAG2.0]. 

Определяне на логическото разделение на сайта 

Препоръчва се системата за стандартизация на размери „960 Grid 

System” с цел определяне на размерите на колоните в сайта и съотноше-

нието на тяхната широчина.  

Създаване на интуитивен потребителски интерфейс 

Подредбата на елементите да следва естествените посоки на чете-

не – от ляво на дясно и отгоре на долу, което спомага за преработка на 

постъпващата информация. Препоръчва се организиране и поднасяне на 

съдържанието на сайта в различни контейнери и таблици, целящи по-

добра структура на поднесената информация и нейното по-лесно възпри-

емане. 

Трансформиране на дизайна в HTML и CSS код 

Избор на фиксиран или плаващ layout, с цел задаване на фиксира-

ни или относителни размери на елементите, за да могат те да бъдат пра-

вилно показвани под различните видове резолюции. Ефектите, 

постигнати чрез CSS3, не се поддържат в по-старите версии на браузъри-

те, затова за разрешаване на този проблем, се препоръчва и добавянето на 

стандартни CSS2 правила като тяхна алтернатива. 

Проектиране и реализиране на мобилна версия на сайта 

За минимален размер е подходящо да се вземат 130 пиксела широ-

чина и височина, а за максимален – 960 пиксела широчина и 640 пиксела 

височина. За тези цел е подходящ fluid layout, в който няма зададени 

фиксирани размери, а са използвани процентни съотношения. 

Валидиране на XHTML, CSS кода и достъпността 

За валидирането на XHTML, CSS и достъпността се препоръчват 

следните стъпки, развити подробно в дисертационния труд: 

 Тестване при изключени CSS стилове  

 Тестване при изключени изображения 

 Тестване под различни резолюции 

 Тестване под различни браузъри 

 Тестване за валидност на HTML кода 

 Тестване за валидност според стандартите на WAI 

 Тестване за валидност според стандартите на Section 508 

 Тестване за валидни линкове 
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 Тестване за видимостта на елементите  

 Проверка на контраста 

 Тестване за преглед под текстови браузър 

 Тестване за валидност на достъпността  

3 . 3  М ет о д и ка  з а  д о ст ъ п н о ст  –  с р е д ст в а  и  и н ст р у ме нт и  

За да се повишава достъпността на даден сайт, по създаваната ме-

тодика са подбрани, подобрени и апробирани следните програмни инст-

рументи и средства: 

Виртуална клавиатура  

Това решение ще помага на хора, които не могат да ползват клави-

атура, поради моторно-двигателни проблеми и са принудени да работят 

само с мишка или алтернативно посочващо устройство.  

Вграждане на „Достъпни клавиши“ 

Предоставя се достъп до менюто и основните функции на сайта 

чрез клавиатура за потребители, които не могат да използват мишка или 

друго устройство. Достъпът се реализира, като към желания елемент в 

HTML кода (a, area, button, input, label, legend и text area) се добавя атри-

бута “аccessкey” [AccessKeys]. 

TinyMCE редактор  

TinyMCE е платформено–независимо уеб базирано приложение от 

тип WYSIWYG, което може в реално време да прави промени по текста в 

полетата от тип <text field>. Този инструмент отговаря на изискванията за 

достъпност, лесен е за инсталиране и приятен за ползване [TinyMCE].  

Tab индексиране 

Желателно е да се използва Tab индексиране за достъп до важните 

функционалности в активната страница. По този начин се избягва фоку-

сирането върху информацията с по-малка важност и навигацията в сайта 

става по-бърза. 

Достъпен CAPTCHA код 

Във формите за регистриране на нови потребители е добре да се 

добави CAPTCHA код с цел предотвратяване на SPAM регистрации. 

Предложеният код е достъпен, осигурен е аудио запис на генерираната 

дума, който ще бъде полезен за хората с проблеми в зрението.  
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Инструменти за подпомагане на достъпността, реализирани с jQuery 

плъгини 

Дисертационният труд разглежда три примера за използване на 

jQuery - виртуална клавиатура, екранна лупа и превключвател на стилове. 

ГЛАВА  4.  ПРИЛОЖЕНИЕ  НА  МЕТОДИКАТА  ЗА  

ДОСТЪПНОСТ  НА  УЕБСАЙТОВЕ  

Разработената от автора методиката за осигуряване на Интернет 

достъпност е приложена и изпробвана в различни типове контекст – 4 

сайта (два с използването на готов CMS и два със собствен LMS), един 

шаблон за CMS, едно мобилно приложение за Android и една имплемен-

тация на вграждане на достъпност в готов сайт (университетски портал). 

Получените резултати са използвани за подобряване на методиката и на 

препоръките, които са съществена част от нея. 

4 . 1  А п р о б и р а н и с а йт о в е  и ш а б л о ни  в  п р о ц е с а  на  ра з -

р а б от к а  н а  м ет о д и ка т а  

Описват се апробираните сайтове и шаблони, създадени с водещо-

то участие на автора на дисертационния труд, като се посочват и иденти-

фицираните недостатъци и възможности за развитие: 

 Портал за информация и консултиране на лица със СОП 

DisabilityBG  

 Портал за информация за лица със СОП „Портал за хора с ув-

реждания“ 

 Добавка (модул) към Joomla за осигуряване на достъпност на 

съществуващ произволен сайт 

 СеО за лица със СОП, СеО в. 1.0 (ниво на достъпност от AA до 

AAA според WAI стандартите) 

 Портал на Пловдивския университет - подобряване на достъп-

ността на съществуващия сайт http://accessibility.uni-plovdiv.bg 

 Мобилно приложение m-Moodle за Android 

 СеО за лица със СОП, СеО в. 2.0 (http://www.accessibility-

bg.com/ ниво на достъпност от AA до AAA според WAI стандар-

тите) в две версии: десктоп и мобилна. 

http://accessibility.uni-plovdiv.bg/
http://www.accessibility-bg.com/
http://www.accessibility-bg.com/
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4 . 2  П р о ект и р а не  и  р еа л и з и р а не  н а  д о ст ъ пе н  д и з а й н  в  

С е О  в .2 .0  

В този раздел на дисертационния труд подробно се разглежда проектира-

нето и осъществяването на достъпен дизайн в СеО в.2.0. 

4 . 3  П е р с п ект и в и  з а  ра з в ит и е  н а  С еО  в . 2 .0  

Част от функционалностите, които могат да бъдат добавени, са: 

1. Възможност за настройване на интерфейса на приложението 

според нуждите на потребителя, цветове, позиция на елементи и 

контейнери. 

2. Интегриране на Open Social и използване на приложения от со-

циални мрежи. 

3. Създаване на работни групи с което да се улесни работата в екип. 

4. Създаване на речници към уроците. 

5. Изграждане на системата за комуникация между потребителите. 

Изпращане на лични съобщения и чат в реално време. 

6. Възможност за следене на урок и курс. Ако бъдат направени ня-

какви промени върху урока или курса потребителя да бъде уве-

домен чрез лично съобщение или email.  

7. Система за оценяване на урок, която да дава възможност на пот-

ребителите да оценяват даден урок по десетобалната система по 

различни критерии като трудност, яснота и др. 

8. Изграждане на SCORM модул, който позволява вмъкването на 

вече готови уроци от други учебни системи. Това включва и 

чуждоезични курсове, тъй като базата данни използва Unicode 

encoding, който позволява вмъкването на данни в базата, написа-

ни на други езици. 

9. Поддръжка на мултиезичност, което позволява на хора от цял 

свят да се възползват от системата за обучение. В CodeIgniter е 

предвидено използването на езикови файлове и изграждането на 

тази функционалност се улеснява. 

Средата за е-обучение има голям потенциал за развиване и усъ-

вършенстване, защото е модулно ориентирана и лесно могат да се изг-

раждат и добавят нови модули и функционалност. Част от 

функционалността, която се планира да бъде добавена е: 

1. Потребителска система за изграждане на шаблони към страница-

та, която ще дава възможност да се персонализира изгледът на 

системата от потребителя според неговите желания; 
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2. Добавяне на дискусионен форум към сайта с възможност за до-

бавяне на аудио-видео съобщения, което ще дава по-голяма сво-

бода на потребителите за обсъждане на материалите по сайта. 

3. Система за оценяване на уроците, която да дава възможност на 

обучаемите да оценяват даден урок с цел обратна връзка; 

4. Подобряване на курсовете – абонамент за курс (набор от уроци), 

задания към уроците (тестова система); 

5. Изграждане и интегриране на SCORM-модул, който позволява 

вмъкването на готови уроци от други LMS (вкл. чуждоезични, 

защото базата данни използва Unicode encoding), както и експор-

тирането на уроци от настоящата към други системи. 

 

4 . 4  И з м е р ва н е  н а  ка че ст в о т о  на  м ет о д и к а т а  ( за  С е О 

в . 2 .0 )  

За създаденото приложение (уеб сайт) качеството трябва да се де-

финира като степента, на която системата отговаря на потребителските 

нужди или очаквания. Определянето на качеството на създаденото при-

ложение се свежда до определяне на неговата достъпност за хора с ув-

реждания.  

Има различни начини за оценяване на качеството на софтуерна 

система. Авторът е избрал модела на качество на софтуер, описан от Ма-

нева и Ескенази [Манева и др., 2001] поради неговата по-голяма попу-

лярност в България. В този модел качеството се разглежда като 

йерархична структура: 

В дисертационния труд са представени подробно съответните дес-

криптори. 

Факторите, които избираме за сайта, са: използваемост, разбирае-

мост, надеждност, удобство за ползване, пълнота, ефективност, корект-

ност. 

Всеки фактор се определя от няколко критерия. За определяне 

стойностите на оценъчните елементи за факторите авторът избира от 

наличния богат инструментариум социологическия метод за получаване 

на информация, а именно стойностите се получават чрез разработването 

на специални въпросници.  

За целта авторът на дисертационния труд създава два въпросника - 

съответно за потребители с увреждания и специалисти по достъпността, 

поместени в Приложенията към дисертационния труд.  
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Следва събиране на информация за самия сайт и неговата достъп-

ност. Въпросникът за потребители е насочен към определянето на дос-

тъпността до всеки елемент на сайта. 

Въпросите във въпросника са от следните групи критерии: научае-

мост (дали лесно се управлява системата, реализират ли се задачите 

лесно, съществува ли помощна информация по екрана, разбираеми ли са 

командите), екран (ясно ли е организирана информацията по екрана), 

терминология (дали шрифта и размера му са разбираеми, дали използва-

ните термини са разбираеми), система (бърза ли е системата, надеждна 

ли е, проявяват ли се грешки и лесно ли се оправят), както и критериите 

за достъпност. 

Част от въпросите целят проверка на грешки, които да се поправят, 

и по-този начин да се усъвършенства системата.  

В дисертационния труд са изложени подробни описания на адми-

нистрирането на въпросниците при лица със СОП от гр. Пловдив и обра-

ботените резултати. Пълният текст на анкетите е поместен в 

приложенията към дисертационния труд. 

4 . 5  Р е з у лт ат и  и  и з в о д и  о т  т е ст ва н ет о  н а  м ет о д ик а т а  

в ъ р х у  С е О  в .  2 .0  

Целта на въпросника е да се оцени достъпността на сайта 

http://www.accessibility-bg.com/ - (потребител: test, парола: test). 

Всички изследвани лица са направили регистрация в сайта, след 

което са попълнили анкетата, която им е била предоставена. 

От изследваните участници 67% са жени. Всички са безработни. 

По професия има графичен дизайнер и музикален и вокален педагог. 

Изследваните потребители притежават следните увреждания: детска 

церебрална парализа, зрителни затруднения, зрително-слухови затрудне-

ния, кокоша слепота, слухово увреждане и други. 

Само един от потребителите притежава квалифицирани познания 

по информатика, останалите не притежават такива познания.  

Само двама използват помощни технологии от типа: мишка, кла-

виатура и Jaws for Windows. 

Всички отразяват, че сайтът е достъпен. По отношение на степента 

на достъпност, повечето смятат, че е достъпен в степен 3, при скала на 

достъпност от 0 до 4.  
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50% смятат, че съществува поне един компонент, който не е дос-

тъпен. Някои споменават компонента за търсене. 

83% са се регистрирали лесно в сайта. Всички лесно успяват да 

влизат в профила си. 

Всички смятат, че със сайта се работи лесно като цяло и ако искат, 

да направят нещо в сайта, им е ясно как да го направят. 67% смятат, че 

лесно се навигира в сайта, за останалите това не е лесно. 83% смятат, че 

лесно се открива търсената информация на екрана. 

67% смятат, че Captcha кодът е разбираем. Такъв процент от анке-

тираните слепи потребители успяват да чуят аудио записа, но са на мне-

ние, че не е добър – за съжаление, системата, използвана в момента, е 

публична и нямаме контрол над нея. 

Оказва се, че менюто е достъпно за 83% от анкетираните. 

Всички смятат, че сайтът се зарежда бързо и не блокира по време 

на работа. 

За 83% от участниците в проучването информацията на екрана е 

ясно организирана. 

Всички смятат, че цветовата гама, цветовият контраст и дизайна са 

добри. 

Всички смятат, че четимостта на текста е приемлива и разбират 

функционалната цел на бутоните, текстовите полета и другите контроли. 

Обаче 83% лесно различават бутоните и текстовите полета в интерфейса. 

83% смятат, че съществува виртуална клавиатура и че е достъпна, 

т.е. само 17% не успяват да я открият.  33% откриват проблеми с вирту-

алната клавиатура.  

Всички смятат, че има бързи клавиши за достъп както и легенда за 

работа с тях. 

Всички смятат, че не се изискват много усилия при работа със сай-

та. Това не се отнася обаче за календара със събитията. 17% смятат, че с 

него се работи трудно. Всички смятат, че е достъпен и 33% смятат, че не 

е ефективен. 

83% смятат, че: 

 Шрифтът в сайта лесно се чете; 

 Сайтът изглежда привлекателно; 

 Лесно се вижда на пръв поглед какви са възможностите на 

сайта. 
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Половината от участниците смятат, че няма възможност за промя-

на на размера на текста, а 67% - че няма възможност за промяна на 

шрифта. 

Препоръките, които дават потребителите, са свързани с: 

 Captcha кодът – не се разбира достатъчно добре; 

 Аудио записа на Captcha кода – записът продължава да се 

просвирва, дори след затворен браузър; аудио записът не се 

разбира дори и от нормално чуващ човек, има фонов шум; 

 Неправилно са изписвани някои думи в alt-таговете; 

 Легендата с бутоните – обикновено се поставя в началото като 

навигационна лента, която дава достъп до различните секции 

на страницата. Текстът към някои от линковете е понякога из-

лишно подробен, което не пречи особено, но и не помага. Бу-

тоните за влизане и регистрация са направени като линкове и 

при работа с екранен четец изискват двойно натискане, което 

може да се извърши само, ако човек знае, че е нужно. 

 Не се зареждат бутоните с главните менюта; 

 Предимно при недостъпността на някои сайтове до текстови 

или графични елементи, поради различния тип форматиране, 

Java script–ове, затрудняващи достъпа, както и всеки тип 

оформление, който не позволява пълен достъп до информаци-

ята. Например, някои уеб дизайнери не се съобразяват, че ме-

нютата и категориите се повтарят, че информацията е 

подредена понякога в такъв вид че на един ред се оказва както 

елемент от навигационното меню, така и информацията, която 

е отляво или отдясно на навигационното меню. Сайтовете 

трябва да бъдат направени максимално достъпни, така че ек-

ранните четци да успяват да четат информацията последова-

телно и без повторение на вече чута такава. Нека да са 

максимално изчистени и опростени и удобни за навигация. 

 Повтарят се менютата, което е досадно за незрящия потреби-

тел! 

 Да се въведат хединги и различни номера на хедингите, защо-

то незрящият потребител прескача с тяхна помощ към един 

или друг обект на сайта. 

 

Нека отбележим, че доста от препоръките в анкетата (в полетата за 

свободен коментар) се отнасят изобщо за сайтовете в Интернет, не само 

за тествания сайт на СеО в.2.0. 
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4 . 6  П р и ло же н и я  

Приложенията включват подробна информация за използваните 

анкети и софтуерен код. 

 Въпросник за достъпност (за потребители със СОП) 

 Въпросник за достъпност (за разработчици и специалисти) 

 Изходни кодове (Код 1 - Виртуална клавиатура с jQuery; Код 2 – 

Екранна лупа с jQuery; Код 3 – Превключвател на стилове с 

jQuery) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В разгледания дисертационен труд е показано, че осигуряването на 

достъпност в интернет сайтовете, става все по-важен и значим фактор 

при създаването на уеб сайтове, не само когато става въпрос за потреби-

тели със специфични потребности, но и за такива с по-стари компютри, 

операционни системи и браузъри.  

Създадената система за обучение в контекст „нов сайт“ – СеО 

в.2.0 дава възможност на лица със СОП да се учат наравно с другите и 

потвърждава използваемостта на предложената методика. 

АПРОБАЦИЯ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Научно-изследователски проекти 

1. Съвременни методи, средства и технологии в диагностиката, 

консултирането и обучението на лица с увреждания, ВУ-ОХН-14 

(Фонд „Научни изследвания“ - МОМН), 2005-2009. 
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ОСНОВНИ ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД  

Основните научно-приложни и приложни приноси на изследва-

нето са свързани с предложената методика. С нейна помощ всеки един 

ново-разработван или вече готов сайт може да стане достъпен за хора със 

СОП. Специалистите могат да използват методиката при разработването 

на своите сайтове от нулата, за да ги направят по-достъпни. По този на-

чин лицата със СОП ще получават облекчен достъп до повече информа-

ция в Интернет. 

Научно-приложни приноси 

Създадена е методика (набор от препоръки, правила, инструменти 

и съвети) за осигуряване на достъпност в интернет сайтове в различен 

контекст. 

Приложни приноси  

1. Изследвана е функционалността на съвременните ИКТ по отно-

шение на достъпността и използваемостта от лица със СОП. 

Проучени са основните видове СОП и начините за решаване на 

проблемите им при достъп до информационни ресурси в Интер-

нет. 

2. Извършени са практически анализ, проучване и подбор на прин-

ципите и стандартите за осигуряване на достъпност на WAI – 

WCAG 1.0 и 2.0 и са изведени практически препоръки за тяхното 

използване и прилагане във вид на методика. 

3. Създадената методика е използвана за изграждането (или подоб-

ряването) на реални сайтове и инструменти – порталът на Плов-



28 

дивския университет, портали за обучение и консултиране на 

лица със СОП, СеО за лица със СОП, мобилен сайт за обучение с 

Android, модул за достъпност за Joomla и др. 

4. Проведен е анализ (анкета) сред потребители със СОП, показващ 

практическата приложимост и валидация на създадената методи-

ка. 
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