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Inl ed ni n g

Jag har  valt  at t skr iva ett  program som  uti f rån webbsidor gener er ar  uppl äsbar  text  och anropar 
t al synt esprogramm et  Fest i val som  läser upp texten. Målet  var  at t gör a et t  användar vänli gt  och
väl  f unger ande pr ogr am  samt  att  ta r eda på vil ka hj äl pm edel som  redan fi nns f ör  t ex bl inda och
synskadade för at t navigera på i nt er net . Jag har  skri vi t  i programspråket Java,  ef tersom det  är
det  j ag har mest er f ar enhet  av att  pr ogramm era i . 

I  uppsat sen beskr iver jag hur  jag har  gåt t til l väga när  jag skrev progr amm et  och hur  det 
f ungerar . Jag behandlar även andra li knande pr ogr am  och al ter nati va lösni ngar ,
utveckl i ngsm öjl ighet er  och ol öst a pr obl em  hos mi t t eget  pr ogr am .

F ör  att  göra pr ogram met maxim al t  användar vänli gt  skul le man kunna lägga til l tal igenkänni ng
så at t man skul le sl ippa tr ycka på någr a tangent er och ist äl l et  säga til l  progr amm et  vi lken si da
m an vil l  ha uppläst  och vil ka länkar  man vi l l föl ja. Det ta är  dock inget  jag fr ån bör jan tänkt e
gör a och det  skul le antagli gen kräva mi nst lika mycket tid ti ll  som  jag redan lagt  ner på den här 
uppsatsen. 
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Web bsid ors t i ll gängl ighet 

F ör  att  göra webbsi dor  ti ll gängl iga för  så många som möj li gt  har www-konsor ti et  (w3c)  dragi t 
upp ett  antal  riktl i nj er  för hur  man skri ver  webbsi dor som  är  til lgängli ga i så st or  ut st räckning
som  m öj l igt (htt p: // www.w3.org/T R/ WAI -WE BCONTE NT) .

E n av de vikt igaste punkt er na säger att  man bör til lhandahål l a motsvar ande,  alt ernat i v
i nf or mat ion för  audit or i skt och visuel lt  innehål l.  Dett a gäl ler t ex al t er nat iva texter til l bi l der. 
När  sådana fi nns kan även bli nda och synskadade ta del av inf or mati onen som  bil der na
i nnehål l er , för ut sat t at t  det  pr ogram  de använder  läser  upp de al ter nati va text erna.  Mi tt  pr ogram 
l äser  upp al t er nati va texter ti l l bi l der när  sådana för ekomm er,  men på si dor med många bi lder
utan al t er nat iva texter bli r den t il l gängli ga inf or mati onen väl di gt  begr änsad.

E n annan vikt ig punkt säger  att  man int e ska använda tabel ler  för  at t pr esent er a i cke- tabul är 
i nf or mat ion.  Dett a ber or  på att  just  tabell er of t a medf ör pr obl em  vi d användning av skärm läsar e
och t al ande webbl äsare. Om man ändå vil l använda tabell er för  l ayout  som  inte kan läsas r ad för
r ad, bör  man ti ll handahål la en alt er nat iv version. Dett a kan vara t ex en linjär  ver sion av
t abel len. Mi t t pr ogr am  kl ar ar  endast  at t läsa tabel ler rad för rad och skul le därf ör  of tast  åt er ge
i nf or mat ionen bät tr e m ed en alt ernat i v versi on.

Att  ange det  huvudsakl iga spr åket i ett  dokument  samt  at t tydli gt  ange när språket  i et t
dokum ent  ändr as är också vi kt igt . När  det  gäll er  dokumentets huvudsakl iga spr åk har mit t
progr am  en reservfunkt ion som  letar eft er  enskil da or d som  är  typiska för  svenska respekt ive
engel ska. Om  det huvudsakli ga språket  är angivet  i dokum entet s huvud sli pper pr ogr am m et 
gissa och ri sken för  att  det för söker  läsa upp dokument et på fel spr åk mi ni meras. Pr ogr am met 
utgår  fr ån at t hela det dokum ent  det  läser är skr ivet  på sam m a språk. Genom  att  leta ef ter kod
som  säger at t  spr åket ändras,  skul le det kunna skicka inform ati on ti ll  t al synt esprogramm et 
F esti val  om att  til l fäll i gt  ändr a uppläsningsspr åk.  När  koden sedan anger  att  det huvudsakl i ga
spr åket  åt er i gen gäl ler skull e progr amm et  kunna ski cka ny inf or mati on ti l l Fest i val om at t ändra
t il lbaka t il l  utgångsspr åket. 

K ort in t rodu k ti on  t i ll  H TML

De fl est a webbsidor  skri vs i et t  mär kspråk som  heter HT ML och bet yder Hyper Text Mar kup
L anguage. Mit t pr ogr am  är  skr ivet för  att  kunna l äsa och generera uppl äsbar  t ext  uti f rån HT ML- 
dokum ent .

F ör  att  även de som  inte är  i nsatt a i HTML ska kunna för st å progr am beskr i vningen nedan följ er
här  en kor t int rodukti on ti ll  HT ML .

E tt  HTML -dokument  är  indelat i textel em ent som  har hand om  ol ika saker . All a textelem ent
bör jar med tecknet ’<’  f ölj t av el em ent et s typ och tecknet  ’>’ och slutar  på sam ma sätt  f ast  med
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ett  snedst reck pr eci s för e typen. Snedstr ecket  betyder all tså att  t ext el ement et  sl ut ar där.  Det som 
står ut anf ör  vi nkel par ent eser na är  br ödtext  som visas på webbsi dan,  medan det  som st år inom 
vinkelparent eserna,  märkorden, beskr i ver hur  text , bi lder mm  ska se ut  på skärm en och vil ken
f unkt ion de har . Där  finns t ex infor mati on om  vi lket  typsni t t och vil ken teckenst or l ek text en
ska ha,  var på skär m en text en ska vi sas och vi lken färg text en ska ha.  Där kan också fi nnas
i nf or mat ion som  t al ar om  at t texten är t ex en r ubr ik, ett  ci tat el l er  en f ör kor tning ell er  at t ett  ord
ell er  en meni ng ska betonas sär ski lt .  Vid bi lder  kan där  finnas alt ernat i va text er  som beskr iver 
bil derna och vi d länkar finns där inf or mati on om  länkar nas adress.

F ör st  i dokum entet finns et t huvud som innehål ler  inf or m at ion om dokum ent et  som  helhet.  Här 
kan bl a fi nnas inf or mat ion om vi lket spr åk dokument et är  skri vet  på och vil ket  program som 
använts för att  skapa dokum entet . Body är  det största text element et som  innehåll er 
i nf or mat ionen som  vi sas på webbsidan.  I bodyn fi nns ett  antal  andra text element  som kan
i nnehål l a text,  tabell er ,  bil der , länkar mm .  En webbsida kan innehål la fl er a ram ar , s.k. fr ames, 
som  hänvisar  ti ll  si dor som  i  si n tur  i nnehåll er  var si n body. Ramar  används of t a när  m an har en
m eny med länkar  til l  del si dor  inom  en si da.  Då ändras int e innehåll et  i menyn när  man kl i ckar 
på en l änk ut an endast  det övri ga innehål let  på sidan.

Nedan f ölj er  et t exempel  på hur  en webbsi da kan var a uppbygd med HTML. 

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="sv">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<title>Kamrérbaletten</title>
</head>

<body bgcolor="#000000" text="#FFFFFF" link="#FFFFFF" vlink="#FFFFFF">

<p align="center"><b><font size="4" face="Galant">Välkommen till</font></b></p>
<p align="center"><b><font size="7" face="Galant">Kamrérbaletten</font></b></p>
<p align="center"><font face="Galant"><img border="0" src="stork5.JPG" width="416"
height="277"></font></p>
<p align="center"><font face="Galant" size="4">På studentorkesterfestival i Uppsala
12-14 maj 2000</font></p>
<p align="center"><b><font size="4" face="Galant">Balettens motto:</font></b></p>
<p align="center"><b><font size="7" face="Galant">ÄT MER SÅ SYNS VI
BÄTTRE!</font></b></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>

</body>

</html>

Alt ernat iva märkspråk

E ft er som  HTML  är gj ort  fr äm st  för vi suell  layout  ut veckl as nya märkspr åk speciel lt  ut vecklade
f ör  t al komm uni kat ion.  Ol ika för et ag har utveckat  sina egna mär kspråk för  t al komm uni kat ion
m ed oli ka nam n.  IBM: s ur spr ungl i ga språk het te S peechML , AT & T och L ucent har  båda
utveckl at var  sit t spr åk med sam ma namn: P ML  (P hone Mar kup Language) och Mot orolas
urspr ungli ga språk het te VoxML . Til lsamm ans har  IBM,  AT& T , L ucent och Motorola sedan
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utveckl at Voi ceXML , som  www-konsor t iet har  använt  som  model l när de ut veckl ade Dial og
ML.  ( htt p: // www.w3.org/Voice/ ) 

T anken är at t  man ska kunna få til lgång til l  i nt er net  via vanl iga tel efoner genom  användning av
t al synt es,  inspel at  tal och tal i genkänning.  På så vis skul le ti ll gängl ighet en öka dr amati skt ,
eft er som  m ånga fl er  har til lgång t il l  t el ef on än ti ll  dator och i nt er net uppkoppli ng. 

Tal synt esp rogramm et  Fest i val

F esti val  är ett  fler språkigt t al synt esprogram för  omvandli ng av text  til l  tal .  Det  är  skr i vet i
progr am spr åket C++ med en S chem e- baser ad komm andot olk och st öder märkspr åket S able
som  är baser at på XML . Genom  at t sätt a oli ka värden ti l l ol ika par ametr ar  kan man få det 
synteti ser ade tal et  at t låt a ol i ka. Int onat i onsparameter ns st ar t-  och slutdef aul tvärden är  130 Hz
r esp.  110  Hz,  men genom att  sätt a dem  til l  andra värden kan man ändr a int onat i onen.
Dur at ionspar ameterns def ault vär de är  100 mi ll i sekunder för  var je segm ent , men det t a kan också
ändras genom  at t sät ta et t annat  vär de för att  öka el ler  minska dur at ionen. Genom  at t sät ta oli ka
vär den til l röstpar ameter n kan man ändr a spr åket  som texten ska läsas upp på.  För fl era spr åk
f inns det fl era oli ka röster at t  väl j a mell an och i spr åkpar ametern anges vil ken röst  som  ska
användas. För  att  kunna läsa upp text er  som  är  ol ika st r uktur er ade på ol i ka sät t  finns det flera
oli ka s.k t ext- modes. När  ett  vi sst  t ext- mode används läser Festi val  upp text en på det sätt  som
det  akt uel la t ext- modet  anger.  Man kan själv skapa ett  nytt  t ext- mode om  man har  en text som 
är st rukturer ad på ett  särski lt  sätt .  ( htt p: // www.cstr .ed. ac. uk/ pr oj ect s/ festi val/ ) 

Mit t program 

När  man st ar t ar  programm et uppm anas man för st at t  skr iva in adr essen til l  den si da man vi ll  ha
uppläst .  Om sidan inte hi tt as, avslut as programm et och ett  felm eddel ande vi sas på skärm en.
Annar s bör jar  progr amm et  läsa i genom  si dan och skapa en text f il  som  senar e ska läsas upp. 

P rogr am m et  har två oli ka metoder  (subruti ner  i Java) för  att  läsa in text  från HTML- 
dokum ent et . Den ena metoden, r eadL ink, läser  mär kor den innanf ör  vi nkel par enteser na och den
andra, r eadT ext , läser  brödtext en som står utanf ör .  De anr opas varannan gång ti l ls hel a
dokum ent et  har läst s igenom . Ibl and är st rängen som  r eadT ext  läser in tom och då händer
i ngenti ng,  ut an r eadL ink anopas igen och så for tsätt er  det. 

ReadL ink kol l ar  var j e gång if al l  str ängen den läser  in bet yder at t något  särski l t ska gör as.  Här 
f öl jer en för teckni ng över al la möjl i ga text el em ent  som  fi nns (htt p: // www.w3.org/T R/REC- 
htm l40/ i ndex/ el em ent s. ht m l)  och vi lka åtgär der  programm et  tar för  var j e el ement :

Bet eckni ng Bet ydel se Åtgär d
a Ankar e Om el em ent et  följ s av at t ri butet  ”href” - ange at t

här  finns en länk ti ll  en annan webbsida sam t
l änkens nr  och skapa ett  nytt  javaobj ekt av kl assen
L ink så at t man kan följ a l änken senare

abbr F ör kort ning I ngen
acr onym Akr onym I ngen
address I nf or mat ion om förf att ar en I ngen
applet Java applet Ange at t  en applet finns men hoppas över
area S peci fi cer ar  en bil dkart as

geometr i ska regioner 
I ngen
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b F et  sti l I ngen
base Dokum ent bas URI I ngen
basef ont Base- st orl ek I ngen
bdo Åsi dosät ter BiDi- al gor it m en I ngen
big S tor text I ngen
blockquote L ångt  ci tat I ngen
body Dokum ent kr opp Vid elem entet s sl ut ,  slut a läsa dokum ent
br Radbr yt ning I ngen
but ton Knapptr yckni ng I ngen
capti on T abel lbeskri vni ng Ange at t  där  fi nns en tabel lbeskri vni ng sam t  skr i v

ut tabel lbeskri vningen
center F ör kort ning för  DIV

ali gn=cent er 
I ngen

cit e Cit at  el ler åberopande av
annan käll a

I ngen

code F ragm ent  av dat or kod I ngen
col T abel lkolumn I ngen
col gr oup Grupp av t abell kolum ner I ngen
dd Def init i onsbeskri vni ng Ange at t  där  fi nns en def init ionsbeskri vning sam t 

skr iv ut  def i ni ti onsbeskr ivni ngen
del Bor tt agen text I ngen
dfn I nstansdef ini ti on I ngen
dir Bibli ot eksli sta I ngen
div All män spr åk/ sti l- behål lar e I ngen
dl Def init i onsl i st a Ange at t  där  fi nns en def init ionsl ist a
dt Def init i onst erm Ange at t  där  fi nns en def init ionst er m  sam t skr iv ut 

def init i onst erm en
em T onvi kt ,  bet oni ng I ngen
f ieldset Grupp av f or m ul är hanterar e I ngen
f ont L okal  ändr ing av typsnit t I ngen
f or m I nt er akt iv f orm I ngen
f rame Del si da S para adressen ti ll  del si dan för  senare uppl äsning. 

Vid elem entet s sl ut  – sl uta l äsa dokument 
f rameset Mängd av del si dor I ngen
h1 Rubri k 1 I ngen
h2 Rubri k 2 I ngen
h3 Rubri k 3 I ngen
h4 Rubri k 4 I ngen
h5 Rubri k 5 I ngen
h6 Rubri k 6 I ngen
head Dokum ent huvud I ngen
hr Hor isont al t str eck I ngen
htm l F ör st a elementet I ngen
i Kur si v sti l I ngen
i fr am e S ida i sidan I ngen
i mg Bil d Ange at t  där  fi nns en bi l d samt  event uell  al ternati v

t ext
i nput F or mulär hant erare I ngen
i ns I nsat t text I ngen
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i si ndex E nr adspr om pt I ngen
kbd T ext som  ska skri vas in av

användar en
I ngen

l abel L edtext I ngen
l egend T il låter  beskri vning av

f ieldset 
I ngen

l i L istelem ent I ngen
l ink Ref er ens t il l  annat  dokum ent I ngen
m ap Bil dkar t a I ngen
m enu Menyl ist a I ngen
m et a All män met ai nform at i on I ngen
nof rames Alt er nat iv fr am st äl l ni ng för

progr am  som int e kan läsa
f rames

I ngen

noscr ipt Alt er nat iv fr am st äl l ni ng för
progr am  som int e kan läsa
scr ipts

L äs i st äll et  för scr ipt

obj ect All mänt  inbäddat obj ekt I ngen
ol Ordnad lista Ange at t  där  fi nns en or dnad li sta
opt gr oup Grupp av val m öj li gheter I ngen
opt ion Val möjl i ghet I ngen
p P ar agraf L ägg ti l l en paus i  text f il en
par am P ar am et r ar  i  applet- element I ngen
pre F ör form att er ad text I ngen
q Kor t ci t at I ngen
s Genom st r uken text st i l I ngen
sam p T estout put  fr ån program, 

scr ipts mm 
I ngen

scr ipt Manus Hoppa över  al l text  i det ta t ext el em ent et 
sel ect S kapar en meny med

val möjl i ghet er
I ngen

small L it en st il I ngen
span All män spr åk/ sti l- behål lar e I ngen
str ike Genom st r uken text I ngen
str ong S tark betoni ng I ngen
style S ti li nf orm at i on i form  av

sti lm al l ar 
Hoppa över  al l text  i det ta t ext el em ent 

sub I ndex I ngen
sup E xponent I ngen
t able T abel l Ange at t  där  fi nns en tabel l
t body T abel lkr opp I ngen
t d Dat acel l  i  t abell I ngen
t extarea F lerr ads t ext fält I ngen
t foot T abel lf ot I ngen
t h Rubri kcell  i  tabell I ngen
t head T abel lhuvud I ngen
t it le T it el Ange ti t el n
t r T abel lr ad I ngen
t t T extsti l  t el et ype ell er I ngen
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m onospace
u Under st r uken text st i l I ngen
ul Oor dnad li st a Ange at t  här  fi nns en oor dnad l i st a
var Var iabel  ell er

progr am argum ent 
I ngen

P rogr am m et  br yr  sig bara om  någr a få av all a text el em ent  som  fi nns.  Dett a ber or  bl a på at t
m ånga av t ext el em ent en beskri ver  att  text en ska se ut  på ett  särski l t sät t och eft er som  t ext en som
progr am m et  genererar  ska läsas upp br yr  det  si g int e om  if al l  t exten är t ex fet  ell er kursi v. 

F ör  att  veta när hel a dokum entet  har  läst s igenom  kol lar  r eadL ink om den akt uel la st rängen som 
l ästs i n är ”/body” el ler ”/f rame”.  När den stöt er  på någon av dessa st r ängar  avbryt s inl äsni ngen. 

S å länge ingen st räng med något  av de två pr ef ixen ovan påtr äff as läser progr am m et  fr am åt  i
f il en och ski ckar  r elevant text  ti ll  text fi l en som senar e ska l äsas upp. 

I  HTML- dokum ent et s huvud,  som  fi nns för e body,  fi nns oft a inf or mat ion om  vi lket språk
dokum ent et  är  skr ivet på.  Progr amm et  letar där för  eft er  denna inf or m at ion för  at t vet a på vi lket 
spr åk si dan ska läsas upp. Ef ter som det  i nt e är hel t säker t att  det  hi tt ar den sökta inform ati onen i
huvudet ,  räknar  r eadT ext  för ekomster na av orden ”och” och ”and” för  att  kunna gissa om  si dan
är skri ven på svenska el l er  engelska. 

När  programm et tr äf f ar  på en länk skapas et t  nyt t  javaobjekt  av klassen Link som  repr esenter ar 
den akt uel la länken.  Där  spar as infor mati on om  länkens nam n och adr ess. Länkobj ekt et  får
också et t num mer som  funger ar  som et t  idnum m er . Til l textf il en skickas en mening som  talar
om at t där  fi nns en länk och om  den har  något nam n el ler  är koppl ad ti ll  en bil d ell er en
email adr ess anges även dett a. 

När  programm et tr äf f ar  på en bi l d kol lar det  om det  finns en beskri vni ng ti ll  bi lden.  Sedan
ski ckas en m eni ng som tal ar  om att  där fi nns en bil d och eventuel l beskr i vning til l textf il en. 

Brödt ext en skickas til l textf il en för  uppläsni ng,  men först kol lar progr amm et  om  den innehål ler
några st rängar som representerar  å, ä ell er  ö.  I HT ML -kod represent eras näm li gen dessa tecken
m ed konsti ga st rängar (”& ouml ;” används t ex för  at t representera ’ö’)  som när de hi t tas av
progr am m et  byts ut mot  r ätt  t ecken. Sam ti di gt räknar pr ogr am m et hur  många ’ å’ , ’ ä’  och ’ö’ det 
hit tar på var je sida för  at t senar e vet a säker t om si dan är svensk ell er  inte, ifall  ingen
i nf or mat ion om dett a hit t at s i huvudet.  Det  fi nns många fl er  tecken som representeras på
l iknande sät t , men jag t ar bara hand om  någr a få ef tersom de fl esta förekom mer väl di gt säll an. 

P rogr am m et  letar också ef ter st r ängar  som  innehål ler tecknet  ’ @’  och punkter  som  inte
eft er föl js av blankt ecken. Sådana st r ängar är vanli ga på webbsi dor eft er som  både webbadresser
och m ai ladr esser  är  uppbyggda så,  men t al synt esprogramm et  Fest i val kl arar int e at t  läsa sådana
str ängar . Där för gör s de om  så att  t ecknet ’@’  byts ut m ot  st rängen ” snabel a ” och punkter  som 
i nt e ef t er föl js av blankt ecken byt s ut mot str ängen ” punkt ” så at t  Fest ival  ska kunna läsa upp
det . S tr ängen ”webmast er@lu. se” gör s t ex om til l ”webmast er snabel a l u punkt  se”.  Även
str ängar  som  innehål ler bindest r eck kan innebära pr oblem  vid uppl äsningen. Därf ör söker 
progr am m et  också ef t er  sådana st rängar och ersät t er  bindestr ecket  med läm pl ig st räng ut if rån
kontext en. 
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När  hel a sidan läst s igenom  ski ckar progr am m et  en fråga ti ll  text fi l en huruvi da man vil l föl ja
någon av de påt räff ade länkar na,  hör a sidan igen el ler avslut a pr ogr am met . Däref ter kom mer
nam nen på al l a länkarna i num mer or dni ng eft er der as i dnum mer . Fr ågan är  form ulerad så at t 
m an uppm anas at t tr ycka in et t l änknum m er  om  man vi ll  följ a någon länk, tr ycka på s om  man
vil l ha si dan uppläst en gång t i ll  el ler tr ycka på a om  man vil l avsluta pr ogram met. 

S edan koll ar  pr ogram met ifall  inform ati on om  vil ket  spr åk si dan är skr iven på hi tt ades i
huvudet .  Om ingen inf orm at ion hit t ades koll ar  det hur  många ’och’ , ’and’  och ’å’,  ’ä’ och ’ö’ 
det  har  st öt t  på och om det  har  hi tt at fl er  ”and” än ”och” och det int e finns någr a ’å’ , ’ä’  ell er ’ö’
gissar det  at t si dan är skr iven på engelska.  Annars gissar  det at t sidan är  skr i ven på svenska, för 
några andr a alt er nat iv har det int e. 

När  det  har bestämt  si g för  vil ket  språk si dan ska läsas upp på gör s en lit en text fi l  som 
i nnehål l er  komm andon til l  tal syntespr ogramm et Festi val.  I fi l en anges om  text en ska läsas på
svenska el ler  engel ska och sedan anr opas Festi val  med den st ora text fi len som  skapades när
progr am m et  l äst e igenom sidan.

När  man har hör t hel a si dan och fr ågan på sl ut et  välj er  man att  avsl ut a,  höra si dan igen el l er 
f öl ja en länk. Om  man väl jer at t  f öl j a en l änk börj ar  pr ogram met om  med den val da länken som 
ny input .

And ra l i kn an d e program 

När  jag har let at  ef ter liknande program har  jag funnit  at t den sor t s pr ogr am  som bl i nda och
synskadade använder  mest  är  s.k.  skärm läsar e.  Både på svenska Hjäl pm edelsinst i tutet s hemsi da,
htt p: // www.hi .se/ def ault . shtm ,  och på den br it ti ska si dan för  bli nda ( Royal  Nati onal  I nsti tut e for 
t he Bli nd) , htt p: // r ni b. org.uk/ ,  kan man läsa om  ol ika skärm läsar e som  det  fr äm sta
dat or hj älpmedlet för  bli nda och synskadade.  S kärm läsar e är et t progr am som fångar  upp den
i nf or mat ion som  dat orn pr esenter ar  på bil dskär men och pr esent er ar  den som  syntet iskt  tal el l er 
som  punktskr i ft  på en punkt skri f tsskärm . Skärm läsar na funger ar även när man kör  andr a
progr am  än webbläsar e och har  därf ör  et t br ett  användni ngsom r åde.  Ef tersom de bara ser det
som  visas på skär men är skärm läsar na beroende av det pr ogr am  som kör s.  Webbläsar en
Net scape Navi gator visar  t ex inte AL T- text erna (de beskri vande alt ernat i vt exter  som  ibland
f inns ti ll  bi lder ) och därf ör  har skärm läsar na ingen chans at t veta vad bil derna på webbsidor
i nnehål l er  och användaren f år  därm ed hell er  ingen i nf or m at ion om det ta.

Jag har  också hit tat  ett  antal progr am vars uppgi ft  är att  pr esenter a just webbsidor  med hj älp av
t al . Nedan f ölj er  en kor t  presentati on av någr a av dem. 

F ör et aget P honeti com  (htt p: // www.phonet icom. com /)  utvecklar produkt er som  gör  at t man kan
f å webbsidor  uppl äst a vi a dat or  el ler  tel ef on.  IS I Browser  är  en tjänst  til l  för et ag som  gör  at t
m an kan lyssna på deras hem si da ut an kost nad. Det  är för et aget som bet al ar Phoneti com  för 
t jänsten, som  gör  at t der as hem sida bli r mer a ti l lgängl i g.  IS I P hone Access är  ett  syst em som
gör  webbsi dor  t il lgängli ga vi a tel ef on. 

Jag har  test at en ti di g ver si on av IS I Browser  och den funger ar  br a.  Man kan väl ja at t få bara
t ext,  bara l änkar  el ler all t på si dan uppläst.  Man välj er genom  att  kl icka på någon av ikonerna på
P honeti com s panel  som vi sas över st  på sidan.  Om man vil l  föl j a en länk skri ver man in länkens
num mer i ett  inmatni ngsf ält  och kl ickar  på knappen ”Gå til l”.  Ljudkval it eten är  ganska dåli g.
F ör et agets poli cy är  att  man int e ska behöva ha en snabb dat or,  bredband el ler behöva l adda ner
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några pr ogram  för  at t använda tj änst en och där för  är lj udet väl di gt  kompr im er at ,  vil ket  gör  at t
det  bli r  brus.

Vocal Poi nt  T echnol ogi es (htt p: // www.vocalpoi nt. com /i ndex. ht ml )  erbjuder  företag att  skapa
r öststyr da tj änst er  för exi st er ande webbi nf orm at i on. Vocal Poi nt  Voi ceBr owser  gör
t al komm uni kat ion med nat url igt tal  möjl ig fr ån en vanli g tel efon ti l l en exister ande webbsi da
m ed HTML-  el ler XML -kod.  På för et agets webbsi da fi nns en dem onst r at ion av Vocal Poi nt 
Voi ceBr owser  som vi sar  hur en it al iensk användar e kan få traf ikinfor mati on genom  tel efonen
dir ekt från en webbsida. 

One Voi ce T echnol ogi es (htt p: // www.onevoi cet ech. com /i ndex. ht m l)  har  ut veckl at  IVAN (the
I nt el li gent Voi ce Ani mated Navi gat or ),  som är  en li ten ani merad gubbe som hjälper  en at t
naviger a på i nt er net .  IVAN för st år natur li gt  tal och tal ar sj äl v ganska nat url igt . Man kan be
honom  söka ef ter speci fi ka saker  ell er si dor  ell er berät ta om  oli ka saker  på en webbsida. 

Analys

Här  kom m er  jag at t ta upp möj li ga al t er nati va lösni ngar ,  utveckli ngsmöjl i ghet er  och olöst a
probl em . 

Alt ernat iv

När  m an ti tt ar på en webbsi da l äser man oft ast  i nte all t  som  st år  på sidan ut an bara valda del ar . 
Det  finns bl a en under sökning gjor d av Jakob Nielsen och John Mor kes där  bara 16 % av
t estanvändar na läst e webbsi dor ord för or d och hela 79 % scannade av nya webbsi dor  som  de
såg för  först a gången.  ( htt p: // www.usei t. com /aler tbox/9710a. htm l)  Ist äl l et  för at t låt a
progr am m et  läsa upp en hel si da på en gång skull e man därf ör  kunna låt a det  läsa upp valda
del ar  av en sida.  Dett a skull e kräva at t pr ogr am met  f ör st läste i genom  sidan en gång och sparade
i nf or mat ionen i t ex oli ka text f il er  så att  det,  sedan användar en valt  vi lka del ar  som skal l  läsas
upp, kunde anropa Fest ival med de akt uell a textf i lerna.  För att  vet a vad som över huvud taget
f inns på sidan måst e emel lert id användaren för st  få en överbl ick för  att  kunna väl ja vi lka del ar 
m an vil l  hör a. Dett a skul le kräva at t  man först present erade et t ant al  rubr iker  el ler , i br i st  på
det ta, inl edande meningar  för  varj e stycke.  Al ter nati vt  skul l e man när  som helst  under
uppläsni ngen av hel a sidan kunna avbr yt a och hoppa ti ll  näst a stycke. Det ta skul le i pr inci p
kräva at t pr ogr am met  ski ckade text en meni ng för mening til l Festi val  och mell an varj e mening
kol lade if al l  användar en hade tr yckt  ner någon tangent som  betydde att  man skul l e hoppa til l 
nästa st ycke. 

Man skul le också kunna göra som  Phoneti com och er bj uda möj li gheten att  välj a at t  hör a bar a
t ext,  bara länkar  el ler all t på si dan. Dett a skul le kunna åst adkomm as genom  att  pr ogr am met, 
m edan det läste igenom  si dan,  spar ade inf or m at ionen i tr e ol i ka text fi ler ; en med bar a text ,  en
m ed bar a länkar  och en med både text  och länkar.  Sedan användar en valt  vad som skull e läsas
upp skul le pr ogramm et kunna anr opa F est ival  med den t ext fi l som  i nnehåll er vald infor mati on. 

E n annan sak som man skul le kunna ändra på för  at t öka användar vänl i ghet en en aning är at t
erbjuda användaren att  när som hel st  kunna skr iva in adr essen til l en hel t ny webbsi da.  Som  det
är nu måst e man för st avsluta pr ogram met och sedan st ar t a det  igen,  vi lket kan ver ka ganska
klumpigt . För  att  avhj äl pa dett a skul le man kunna utöka al ter nati ven som  redan finns (hör a
sidan igen, föl ja en länk, avsl uta pr ogramm et)  med et t fjärde alt er nat iv;  att  höra en hel t ny
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webbsida. När  det ta fj är de al ter nati v val ts skul l e pr ogr am met  start a om från bör jan och glöm ma
all a gam la l änkar  och adr esser som  det ti di gar e sparat. 

I st äl let  för  at t skr iva all  käl l kod själv skul le jag ha kunnat skri va et t  nyt t t ext- mode för  HTML
t il l t al synt esprogramm et  Fest i val och sedan använda det för att  läsa upp webbsidor . Ett  annat
alt er nat iv hade var i t at t  använda en färdig HT ML - parser  för att  str ukt ur era upp webbsidor  i en
t rädstr ukt ur  så att  pr ogr am met lät tar e hade kunnat hoppa mel l an oli ka del ar  av en si da och
endast läsa upp val da del ar . Anl edni ngen ti l l at t  jag inte valt  det  först a al ter nati vet  är att  jag då
skull e ha bl i vi t tvungen at t lär a mi g Schem e och fr am för  all t  att  jag upptäckte möjl i ghet en först 
när  programm et var nästan fär di gt.  Anledningen ti ll  att  jag int e val t det  senar e alt ernat ivet är  at t
j ag int e hit t at  någon par ser som  jag kunde instal lera och kör a hemm a (där  jag har gj ort  den
största delen av uppsatsen)  och som läm nade en output  som var  läm pl i g at t  använda
( javakl asser  el ler rena textf il er) .

Utveckl i ngsm öjl ighet er

Ur användarvänl ighet ssynpunkt  f i nns det  f ler a del ar  av progr amm et  som skull e kunna utveckl as
och byggas på. En del näm nde jag redan i inl edni ngen,  näml igen at t int e bar a använda talsynt es
utan at t  även koppl a in tal igenkänni ng så at t användaren eft er at t ha st art at  pr ogram met int e
skull e behöva använda var ken tangentbor d,  mus ell er  bi ldskärm . Et t  sådant  program skull e
kunna användas även av personer  med nedsatt  rörel seförm åga och dessutom var a enklare för
all a med en fungerande talappar at at t  använda,  förutsat t  att  tali genkänni ngen funger ar
t il lf redst äl l ande.

E n annan del  som man skul le kunna ut veckl a är möj li ghet en at t  dir ekt  föl j a länkar ti l l
m ai ladr esser .  Som  pr ogram met är  skri vet  nu,  talar  det  om  när  det hi t tar en länk ti ll  en
m ai ladr ess och namnet på adressen,  men man har  ingen möj li ghet at t dir ekt  föl ja länken och
ski cka ett  m ai l ti l l adr essen.  Man skul le al lt så kunna utveckl a en met od (subrut in i Java) som 
utf ör  det som  händer  när  man kl i ckar  på en länk til l en m ai ladr ess i en vanl ig webbläsar e, 
näm li gen öppna et t m ai lprogram och en ruta för at t  ski cka ett  nytt  email .  Det ta borde int e var a
omöjl igt , men m in nuvarande kunskap räcker int e til l för  att  beskri va hur  m an skul le gå t il l  väga
f ör  att  skri va en sådan met od.

Vid list or , cit at  och bet onade ord el ler meningar  skull e ett  li te tätare samarbete mell an mi tt 
progr am  och Festi val  kunna bi dr a t il l  störr e känsla i  uppl äsningen. 

När  man läser  upp en list a använder man prosodi för  att  tala om  ifal l det  kom mer  fler  punkt er
ell er  om  det  är  den si st a m an just  läser upp.  Med rät t di r ekti v til l Festi val  skul le man kunna få
ungef är  samm a eff ekt  vid uppl äsning av en li st a på en webbsi da.  Det ta skul le man kunna
åst adkom ma genom at t  man varj e gång man hit t ar  et t text element som tal ar  om  att  där finns en
l ista av något sl ag,  avsl ut ar  aktuel l  textf i l och ski ckar den til l Festi val  och däref ter läser  igenom 
hel a li stan så at t man vet hur många li st el ement  den innehål l er . Sedan skul le man kunna anr opa
F esti val  med en fil  som innehål l er  pr osodiska di r ekti v som  st äm mer för  al la utom  det  si st a
l istelem entet , en t ext fi l  m ed al la ut om  det  si st a l istel em ent et  och ti ll  si st  pr osodi ska di r ekti v som 
ställ er  in norm al  pr osodi  igen.  Sedan skull e det  si st a listel em entet  kunna vara börj an på näst a
t extf il  och läsas upp som  vanli gt oberoende av vad som kom mer  eft er .  Vid defi ni t ionsl istor
m ar kerade med textel em ent et  ’ dl ’  skull e man kunna ange en särskil d typ av int onati on som
F esti val  skul le använda för  j ust  den här typen av l istor . Vi d de ol i ka el ementen ’ dt ’  och ’ dd’  i  en
def init i onsl i st a skull e man också kunna använda sig av oli ka pr osodi inst äll ni ngar för  att  få det 
att  l åt a m er  naturl i gt .
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Vid enst aka bet onade ord el ler meningar  skul le man kunna gör a ungef är li kadant.  När
progr am m et  uppt äcker  något av text el ement en ’em’  ell er ’st rong’ skull e den aktuel l a text f il en
avslutas och skickas til l  Festi val . Där ef ter  skul le man kunna anr opa Fest ival  med en fi l som 
i nnehål l er  di rekt iv om  at t ändr a bet oni ngsgr aden (oli ka gr ad beroende på om  ’em’  ell er ’st rong’
påt räff ats),  en text fi l med ordet el l er  meni ngen som ska bet onas sam t di r ekti v om at t  ändra
bet oningsgraden t il l  nor m al  i gen.

Vid cit at som  är mar kerade genom  text el em ent en ’q’,  ’cit e’  och ’blockquote’ skull e man kunna
ändra röst  i Fest ival,  så att  sj äl va ci tatet  läses upp med en annan röst  än den som läser  den
övr iga texten. Et t annat  al ternati v är at t använda pr osodi för ändr ing f ör  at t vi sa at t  det  är  ett  ci tat. 
Man skul le också kunna lägga ti l l or det  ”ci t at ” för e ci t at et  och ”sl ut  på cit at ” eft er för att 
ytt er li gar e för tydl i ga var ci tat et  börj ar  och sl utar. 

Möj li gheten att  backa ti l l föregående sida finns inte i pr ogr am met som  det ser ut nu.  Det  skul le
m an kunna lösa genom  att  lägga til l ett  alt ernat i v,  backa,  ti ll  val m öj li gheterna och om  det t a
alt er nat iv välj s använda adressen ti l l den för ra si dan som  m an spar at i en vari abel. 
 
O löst a probl em

När  man använder en vanl i g webbl äsar e kan man ibl and skr iva in text  i sär skil da text f äl t.  Dett a
behövs t ex när  man fyll er i for mulär  ell er  använder användar identi t et  och lösenor d för  att 
kom ma åt  per sonli ga uppgi ft er . Mit t progr am  har inget  sätt  at t hant era sådana si tuat i oner  och
det ta är  en stor begränsning. 

T abel ler  kan vara svår a att  f ör stå ef tersom  de l äses rad f ör  rad. 

S lu tsat s

När  mer  och mer  av inf or m at ionssökandet  sker  på i nt er net  ökar  behovet av at t gör a
i nf or mat ionen på webbsidor ti ll gängl i g för fler.  Jag har  själ v uppt äckt,  när jag skr ev mi tt 
progam,  at t det  är ganska klumpi gt  och svår t  att  göra inform ati onen på vanl iga webbsi dor, 
skr ivna i HT ML,  til l gängl ig via t al synt es.  Tr ot s at t  det  fi nns riktl i nj er  för hur  man gör
webbsidor mer  til lgängli ga,  är de al l ra flesta webbsi dor  skapade hel t ut an vetskap om  dessa
r iktl inj er  och därm ed ganska ot i ll gängl iga. 

E ft er som  det  vi sat sig at t HT ML  inte är  sär ski lt  väl läm pat för  t al komm uni kat ion ut veckl as nya
m är kspr åk,  särski lt  ut veckl ade för  t al komm uni kat ion,  såsom Voi ceXML . Jag tror att  dett a i
f ramt iden kom mer at t  leda til l att  åt mi nstone en del av infor mati onssökandet på i nt er net 
kom mer att  ske vi a tel ef on. 
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