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Анотация: По света постоянно се случва множество хора да изпадат в
различни инциденти, било то катастрофи, или каквото и да е друго. Някои пък
са с вродени увреждания, които перманентно ограничават техния контакт с
обграждащата ги среда.
Това само по себе си означава, че разработчиците трябва да мислят за
другите и това как за тях достъпността е наистина сериозен фактор.
Тези наложени от околната среда ограничения могат да направят хората
с увреждания не толкова пълноценна част от обществото.
Оказва се, всъщност, че достъпността на даден продукт е нещо, което
може да

има

много по-значима роля, отколкото разработчиците са

предполагали в началото, че ще бъде.
В днешно време технологиите позволяват на създателите на някакъв
софтуер да имат инструментите за разрешаването на тези проблеми.
Въпреки че звучи логично да се прави това, всъщност на практика се
оказва, че се приема за очаквано хората с увреждания да се „справят от само
себе си“ с тях.
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Точно и заради това трябва да се създават продукти, наистина
разрешаващи някакъв проблем. Не е нужно да бъде нещо изключително важно,
за да може всъщност да окаже витална роля в живота на група хора.
.

Abstract: There are many people around the world constantly getting
involved in different incidents, be it catastrophes or whatever. Some have birth
defects that permanently limit their contact with the surrounding environment.
This in itself means that developers need to think about others and how
accessibility is a serious factor for them.
These environmental constraints can make disabled people less well-off in
society.
It turns out, in fact, that accessibility to a product is something that can play a
much more significant role than developers originally thought it would be.
Nowadays, technologies allow software creators to have the tools to solve
these problems.
While it may seem logical to do so, in fact it turns out to be considered as
expected that people with disabilities will "handle themselves" with them.
This is precisely why products that really solve a problem must be created. It
does not need to be something extremely important to actually play a vital role in the
life of a group of people.

В днешния свят технологиите са неизменна част от нашето ежедневие.
Свикнали сме да ги използваме постоянно, до степен въобще да не се
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замисляме за това как без тях би ни било изключително трудно да се справяме с
различни задачи.
Точно и поради тази причина се налага да бъдем в крак с новостите в
технологичния свят, за да улесняваме самите нас, а и да си спестяваме време,
което без различните софтуерни решения, би било безвъзратно изгубено.
Технологиите ни свързват със заобикалящия ни свят, но и с хора, с които
не бихме могли да комуникираме другояче.
Съществуват изключително разнообразни софтуерни решения, които ни
съпътстват във всички аспекти на ежедневието ни – в работата ни, в
образованието ни, в свободното ни време.
Те са инструмент, без който бихме били изключително изолирани от
заобикалящия ни свят и би ограничило не просто осезаемо, но и до степен да
изпитваме сериозни затруднения, нашата роля в обществото.
Навлизането на технологиите трайно променя не просто света, но и
самите нас. Хората се приспособяват към средата, която ги заобикаля. Поради
тази причина и масово съществува мнението, че хората „оглупяват“ все повече
заради все „по-умните“ технологии.
Противно на тези становища, обаче, целта, която винаги се е
преследвала при разработването на приложения, е разрешаването на някакъв
проблем на дадена група хора. На технологиите трябва да бъде гледано като на
помощник в ежедневието. Те трябва да бъдат максимално удобни, полезни и
лесни за употреба от потребителите.
Софтуерните решения трябва да улесняват, а не да затрудняват. При
разработването им трябва да се следи за това да няма ограничения на част от
таргет групата да работят с тях. Това са и част от съпътстващите причини за
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възникването на достъпността (Accessibility) като основен фактор, за който е
изключително важно да бъде следено при разработката на софтуерни решения.
За жалост, в много от случаите, той бива пренебрегнат. Причините това да са
случва са множество. Един от тях е ограничение във времето за разработване на
продуктите.
Масово различните компании се стараят да предоставят софтуера си
възможно най-бързо на пазара, тъй като се стараят да са първи в това, което
правят, или пък защото трябва да се преборят с конкуренцията.
Нещо повече - липсата на достатъчно бюджет налага ограничения във
времето, което бива предоставено за разработката на продукта. Обикновено се
стига до това, че началните фази, в които трябва да се осмисли това как точно
ще изглежда това софтуерно решение, какъв ще бъде дизайнът му, какви точно
проблеми ще разрешава то и по какъв начин, биват ограничени до минимум,
пренебрегнати и дори пропуснати. В повечето случаи извинението за това е, че
не може да бъде инвестирано в допълнителен персонал, който да разработи тази
стратегия. Разчита се на това, че програмистите ще го разработят достатъчно
добре и нещата ще се случат от само себе си. Истината е, че в много от случаите
това повлиява негативно на цялостната разработка на продукта. В процеса на
работа е нормално да изникват множество промени в изискванията от страна на
клиента, таргет групата, или пък самите разработчици на продукта стигат до
заключението, че подходът, с който са започнали, е грешен.
При разработването на даден продукт на първо място трябва да се мисли
за това кой ще го използва, каква ще е аудиторията и най-вече – самият
софтуер, който създават, ще им предостави ли на таргет групата наистина това,
от което тя има нужда.
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Дори продуктът да бъде разработен по „най-блестящият“ възможен
начин, дори самата компания да има голям бюджет, професионални
програмисти, невероятен екип и прочие, ако не се мисли за това какво хората,
които ще използват продукта, очакват, ще се окаже, че всичките усилия и
средства, са били напразно.
Нещо повече - може да се стигне до това дори да е пагубно за самото
съществуване на продукта.
Оказва се, че дребни и пренебрегнати неща могат да имат голямо
влияние на хората и може да се случи така, че с един продукт дори могат да се
променят животи, колкото и пресилено би звучало първоначално това.
Основната цел, която е поставена е да се разработи уеб приложение,
което да улеснява работата на създателите на уеб сайтове или приложения.
Нещо повече - фокусирано е към кода и достъпността му на screen reader-и
(екранни четци). Продуктът прави сравнение между DOM дървото на даден
уебсайт и Accessibility дървото, като визуализира разликите в двете. По този
начин демонстрира нагледно каква част от кода всъщност ще бъде достъпна от
screen reader-ите (четците).
Уеб приложението комбинира в себе си различни подходи на анализ на
структурата на даден сайт, като представлява помощник в ежедневната работа
на програмисти, чиято целева група включва в себе си хора с нарушено зрение.
Нещо повече - то би помогнало и на всички останали, които се стараят
да поддържат добре кода си, да го структурират правилно и да го направят
максимално достъпен.
Целта е да се насочи фокуса към достъпността като ключова при
създаването на различни продукти. Предлага различни инструменти, чрез които
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да улеснява разработката на достъпни уеб сайтове. Предоставя ресурси, които
да задълбочат познанията на програмистите в тази сфера, като по този начин ще
повиши качеството на работата им.
Основната цел, която е поставена е да се разработи уеб приложение,
което да улеснява работата на създателите на уеб сайтове или приложения.
Нещо повече - фокусирано е към кода и достъпността му на screen reader-и
(екранни четци). Продуктът прави сравнение между DOM дървото на даден
уебсайт и Accessibility дървото, като визуализира разликите в двете. По този
начин демонстрира нагледно каква част от кода всъщност ще бъде достъпна от
screen reader-ите (четците).
Уеб приложението комбинира в себе си различни подходи на анализ на
структурата на даден сайт, като представлява помощник в ежедневната работа
на програмисти, чиято целева група включва в себе си хора с нарушено зрение.
Нещо повече - то би помогнало и на всички останали, които се стараят
да поддържат добре кода си, да го структурират правилно и да го направят
максимално достъпен.
Целта е да се насочи фокуса към достъпността като ключова при
създаването на различни продукти. Предлага различни инструменти, чрез които
да улеснява разработката на достъпни уеб сайтове. Предоставя ресурси, които
да задълбочат познанията на програмистите в тази сфера, като по този начин ще
повиши качеството на работата им.
Структурата на продукта трябва да е максимално олекотена, което от
своя страна го прави лесен и приятен за употреба. Нуждата от този фактор е
породена от това, че се очаква приложението да бъде използвано ежедневно,
което му налага да бъде максимално лесно достъпно.
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Предоставянето на достъпни сайтове е част от закона в някои страни,
което може да отвори достъпа и до някои значими пазари, които в противен
случай не биха могли да използват съответния продукт или да решат да го
закупят.
Изграждането на достъпни сайтове е от полза за всички. Например - Semantic
HTML, който подобрява достъпността, подобрява и SEO, което прави
съответният сайт по-лесен за намиране в търсачките.
Грижата за достъпността демонстрира добра етика и морал, което
подобрява обществения имидж на компанията, която го разработва.
Други добри практики, които подобряват достъпността, също правят
вашия сайт по-използваем от други групи, като потребители на мобилни
телефони или такива с ниска скорост на мрежата.
Хората с увреждания са също толкова различни едни от други, колкото и
хората без увреждания, както и уврежданията сами по себе си.
Ключовият подход тук е да се мисли отвъд собствения компютър и
личното използване на интернет и да се добият познания за това как го
използват другите – тъй като самите разраобтичици не са истинските
потребители на продукта.
Хора със зрителни увреждания . Те включват хора със слепота, зрение на
ниско ниво и цветна слепота. Много хора със зрителни увреждания използват
екранни лупи, които са или физически лупи, или софтуер, който увеличава
текста на екрана.
възможности

Повечето браузъри и операционни системи днес имат
за

увеличение.

Някои потребители разчитат на screen reader- ите (екранните четци) – софтуер,
който чете текста на глас. Някои примери за четене на екрани включват:
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платени търговски продукти, като JAWS (Windows) и Dolphin Screen
Reader (Windows)
безплатни продукти, като NVDA (Windows), ChromeVox (Chrome,
Windows и Mac OS X) и Orca (Linux)
вградени в операционната система, като VoiceOver (macOS, iPadOS,
iOS), Разказвач (Microsoft Windows), ChromeVox (в Chrome OS) и TalkBack
(Android).
Изключително добра идея е самите разработчици да бъдат запознати с
screen reader-ите (екранните четци); например да настроят четец на екрана и да
отделят някакво време, в което да работят с него, за да добият представа как
работи.
Честият мит, свърсзан с достъпността е, че достъпността е скъпа
„добавена екстра“, която да се реализира по проект. Този мит всъщност може да
бъде верен, ако например:
Разработчиците се опитват

да „преоборудват“ достъпността на

съществуващ уебсайт, който има значителни проблеми с достъпността.
Екипът е започнал да обмисляте достъпността и да разкрива свързани с
тях проблеми в продукта си в късните етапи на проекта.
Ако обаче достъпността се взима предвид от самото начало на проекта,
цената за осигуряване на достъп до повечето съдържание трябва да бъде
сравнително минимална.
Когато се планира един проект, е хубаво да се предвиди време, отделено
за достъпност към режима на тестване, също както се отделя такова за
тестването на всеки друг важен сегмент за целева аудитория (например целеви
десктоп или мобилни браузъри).
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Добри практики, които трябва да се следват:
Да се тества рано и често.
•

в идеалния случай да се използват автоматизирани тестове, за да
се вземат липсващите функции, които могат да бъдат разпознати:

•

алтернативен текст на липсващо изображение

•

лош текст на връзката

Да се направят тестове с потребителски групи с увреждания, като
например:
•

Може ли контролът за избор на дата да се използва от хората,
които използват screen reader-ите (екранни четци)?

•

Ако съдържанието се актуализира динамично, хората с увредено
зрение знаят ли за това?

•

Достъпни ли са бутоните на потребителския интерфейс с
помощта на клавиатурата и на сензорния интерфейс?

Трябва да се вземе предвид бюджета на проекта и реалистично да се
помисли какви решения има на разположение, за да се направи съдържанието
достъпно.
Хубаво е преценката да бъде реалистична. „100% достъпност“ е
неосъществим идеал - винаги човек се натъква на някакъв краен случай, в
резултат на който определен потребител ще намери определено съдържание
трудно за използване - но трябва да направи каквото може по въпроса.Трябва да
се подходи по гъвкав начин и се взимат предвид факторите, които ще окажат
най-голямо влияние. Достъпната мрежа помага на хората с увреждания да
участват по-активно в обществото.
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Заключение
Основната цел, която тази разработка си поставя – това е именно да
насочи фокуса на обществото към достъпността като ключова при създаването
на различни продукти. Нещо повече - да предложи различни инструменти, чрез
които да улеснява разработката на достъпни уеб сайтове.
Също така, предоставяйки ресурси, които да задълбочат познанията на
програмистите в тази сфера, спомага за повишаването качеството на работата
им.
Дипломната работа цели създаденото уеб приложение да бъде насочено
към това да е инструмент за създаване на софтуер, чиято основна таргет група е
хората с увредено зрение. Тя предлага функционалност, която да подобри
качеството на кода на даден продукт, предостави възможности, статистики и
съвети на разработчиците.
Нещо повече – визуалните елементи имат за цел да спомогнат за лесното
възприемане на информация, което с други подобни инструменти е
изключително сложно. Така приложението нагледно визуализира Accessibility
дървото, сравнявайки го с DOM дървото, показвайки нагледно как всъщност ще
бъде променена структурата на продукта.
Продуктът предоставя изключително разнообразни възможности за
реализация, поради социалната си насоченост, удобството си, но и не само –
технологиите се развиват ежедневно, заради това и продуктът с времето се
очаква да се ориентира според промяната.
Виждайки визуално каква е разликата, ще помогне изключително много
на разработчиците на софтуер във взимането на решения за това как биха
искали да е структуриран продукта им. Също така – могат да открият проблеми,
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които в противен случаи биха им убягнали и впоследствие могат да окажат
голям проблем. По този начин, използвайки уеб приложнието, те си осигуряват
една сигурност, че това, което разработват, ще бъде достатъчно добро за таргет
групата им.
На достъпността трябва да бъде гледано като на третиране на всички
хора еднакво и предоставянето им на равни възможности, независимо от
техните способности или обстоятелства.
Точно както е погрешно да се изключва някого от физическа сграда,
защото той е в инвалидна количка (съвременните обществени сгради
обикновено имат рампи за инвалидни колички или асансьори), така също не е
правилно да се изключва потребител от уебсайт, защото има зрително
увреждане. Всички сме различни, но всички сме хора и следователно имаме
еднакви човешки права.
Грижата за достъпността демонстрира добра етика и морал, което
подобрява обществения имидж на компанията, която го разработва.
Хората с увреждания са също толкова различни едни от други, колкото и
хората без увреждания, както и уврежданията сами по себе си. Ключовият урок
тук е да се мисли отвъд собствения компютър и личното използване на
интернет и да се добият познания за това как го използват другите – тъй като
самите разраобтичици не са истинските потребители на продукта.
Основното, за което трябва да се мисли в процеса на работа – това е
достъпността на продукта. В днешно време този фактор оказва влияние не
просто на работата ни, но и в живота ни като цяло. Човек прави множество
неща едновременно постоянно. Точно и заради това трябва да се гледа на
достъпността като неизменна част от разработката на продукта.
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ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:
● Accessibility Handbook: Making 508 Compliant Websites - Book by Katie
Cunningham
● https://developer.mozilla.org/enUS/docs/Learn/Accessibility/What_is_accessibility
● https://www.pexels.com/
● https://www.monterail.com/blog/nodejs-development-enterprises
● https://developers.google.com/web/tools/lighthouse
● https://materializecss.com/
● https://www.webfx.com/web-design/why-responsive-design-important.html
● https://fperucic.github.io/treant-js/
● https://dynomapper.com/
● https://www.softwaretestinghelp.com/web-accessibility-testing-tools/
● https://webaim.org/projects/screenreadersurvey7/
● https://developers.google.com/web/fundamentals/accessibility
● http://everyeye.org.uk/
● https://hearinghealthfoundation.org
● Наръчник

за

провеждане

на

студентски

стажове

Съвети

за

работодателите и университетите: https://www.fbo.bg/bg/библиотека/16библиотека/83-наръчник-за-провеждане-на-студентски-стажове-съветиза-работодателите-и-университетите
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