Ph.d.-studerende Christian Thomsen er med i et EU-finansieret
projekt, som vil opbygge et observatorium, der automatisk
evaluerer websider for tilgængelighed.
Inst. for Datalogi flytter pr. 1/8 til KMD's tidligere bygning på
Selma Lagerlöfs Vej 300. Det vil på samme tid samle instituttet
og give bedre plads til Inst. for Sundhedsvidenskab- og Teknologi i E-bygningen.

Af Alice Bonde

AAU-dataloger hjælper handicappede
til bedre at kunne bruge WWW
På Institut for Datalogi på AAU deltager
ph.d.-studerende Christian Thomsen
sammen med sin vejleder, lektor Torben
Bach Pedersen, i et europæisk samarbejde, der skal hjælpe handicappede til
bedre at kunne bruge websider. De bruger business intelligence* og designer
og bygger en stor database - et såkaldt
data warehouse -, som skal indeholde
millioner af testresultater om brugervenligheden for handicappede af forskellige
websider.
- Efterhånden, som flere og flere ting
bliver lagt på World Wide Web – og ofte
endda kun der –, bliver det et større og
større problem, at mange hjemmesider
ikke er tilgængelige for brugere med
særlige behov. Fx bruger mange hjemmesider billeder, som brugeren skal
klikke på for at navigere videre. Men hvis
sådan en hjemmeside ikke også tilbyder
en alternativ tekstuel beskrivelse af billedet, kan en blind bruger, der benytter et
program til at læse teksten på hjemmesider op, ikke bruge siden. For at være
tilgængelig skal en hjemmeside også
kunne bruges af handicappede, forklarer
Christian Thomsen.
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Retningslinjer for programmører
For at øge tilgængeligheden af websider
har den internationale standardiseringsorganisation World Wide Web Consortium udarbejdet et sæt retningslinjer kaldet WCAG, som webprogrammører bør
følge. WCAG-retningslinjerne siger bl.a.,
at websider skal indeholde tekstuelle
alternativer for alt ikke-tekstuelt indhold,
og at websider ikke skal benytte en fast
skriftstørrelse, som ikke kan ændres af
brugeren.
- Ved at overholde disse retningslinjer
får man langt mere brugervenlige websider – ikke kun for handicappede, men
også for andre, fx en bilist, der ikke kan
se på en skærm, mens han kører, eller en

bruger, der browser fra sin mobiltelefon,
som har en lille skærm, siger datalogen.
For mange af retningslinjerne fra WCAG
er det muligt at checke automatisk, om
en hjemmeside overholder dem. Og det
er netop, hvad konsortiet ”European
Internet Accessibility Observatory”
(EIAO) projektet gør. EIAO vil opbygge et
observatorium, som automatisk evaluerer websider. Det er planlagt at undersøge ca. 10.000 websites hver måned. På
hvert site vil et antal hjemmesider blive
udvalgt og få testet tilgængeligheden af
dets HTML-elementer, som er de koder,
der bestemmer, hvordan hjemmesiden
skal vises i en browser.
I konsortiet bag EIAO-projektet, som er
finansieret af EU-Kommisionen, indgår
partnere fra universiteter og organisationer i Danmark, Italien, Norge, Storbritannien og Tyskland. Foruden Christian
Thomsen deltager fra AAU Torben Bach
Pedersen og to studenterprogrammører
Jens Frøkjær og Tom Oddershede fra
Center for Data-intensive Systemer.
- Vores opgave er at designe og bygge
et data warehouse kaldet EIAO DW, som
skal gemme de indsamlede data om
tilgængelighed og give adgang til nem
og hurtig analyse af de fundne resultater, fortæller Christian Thomsen. Andre
partnere udvikler bl.a. software, som kan
hente prøver fra websites og evaluere
tilgængeligheden af dem. Alle detaljer
fra tilgængelighedstestene bliver gemt
i data warehouset. Et foreløbigt skøn
lyder på, at der hver måned vil komme
29 millioner nye testresultater ind i EIAO
DW.
- De allermest detaljerede testresultater
er ikke så spændende for en typisk bruger, men rapporter, der opsummerer, kan
have stor relevans for handicappede,

politikere og ejere af websites. Fx kan
man få en oversigt over tilgængeligheden af et bestemt website, sammenligne tilgængeligheden af websider i
Tyskland og Danmark eller se på udviklingen af tilgængeligheden for e-handel
websites gennem de sidste måneder.
Christian Thomsen pointerer, at det er
første gang, at business intelligenceteknologier anvendes på en generel og
skalerbar måde på data om tilgængelighed.
- Tilgængelighed er et komplekst område, og det er derfor en udfordring at
modellere korrekt i et data warehouse.
En anden udfordring er, at EIAO-projektet kun bruger gratis, såkaldt opensource software, som er software, hvor
koden er frit tilgængelig og gerne må
ændres. Et kendt eksempel er styresystemet Linux.
Gennem hele sit ph.d-projekt har Christian Thomsen arbejdet med design
og udvikling af EIAO DW og brug af
open-source software til business intelligence. Det har foreløbig betydet en
demonstrationsversion af EIAO DW,
som sammen med resten af observatoriet snart ”går i luften” i fuld skala samt
et antal sidegevinster i form af nogle
generelle værktøjer, som kan bruges til
andre business intelligence-projekter.

Business intelligence*
Business intelligence betegner en
samling teknologier, som bruges til
at samle, vise og analysere data.
Ofte bruges det til at træffe beslutninger på baggrund af forretningsdata, men teknologierne kan også
anvendes på andre slags data som
fx trafik-, sundheds- og tilgængelighedsdata.

