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Access Clinic, desgaitasuna dutenei nabigazioa  
errazteko metodoa 

 
2016ko apirilaren 13an, Access Clinic jardunaldia egin zen Donostian, 
Tabakaleran. Bertan, Irekia webguneko edukietarako irisgarritasuna errazten duten 
hiru aplikazio aurkeztu zituen Gobernu Irekiaren Zuzendaritzak, Tabakalerako 
Hirikilabs laborategi hiritarrarekin lankidetzan. Honako hauek dira prototipoak: 
ReadSpeaker (eduki-irakurgailua), Inclusite eta Closed Captions (bideoei azpitituluak 
jartzen dizkien aplikazioa). 
 
Hiru aplikazioek helburu berbera dute: web-nabigazioa erraztea dibertsitate 
funtzionala dutenei, beste hizkuntza batekoei, hirugarren adinekoei edo alfabetatze- 
eta trebakuntza-maila mugatua dutenei. 
 
Lehenik eta behin, ReadSpeaker aplikazioa aurkeztu zen. Hau irisgarritasunerako 
osagarri bat da, web-ean zehar nabigatzen ari garen bitartean edukiak irakurtzen 
dituena.  
 
ReadSpeaker sortu zutenen iritziz, web-ek organikoki irisgarriak izan behar dute, 
eta, horrez gain, garapen propiorako estandar jakin batzuk bete behar dituzte. 
Aplikazio hau eskuratzen dutenek koloreak edo deskargaren abiadura aukera 
ditzakete, besteak beste. 
 
Daukan diseinuarekin, edozein erabiltzailek Irekiako edukia entzun dezake, edozein 
gailu erabiltzen duela ere eta inolako instalaziorik egin behar izan gabe. 
 
ReadSpeaker-ek dei bat egiten die Irekiaren zerbitzariei, eta haiek dena denbora 
errealean sortzen dute. Horrela, aldaketaren bat egiten denean, aldaketa horrek eduki 
osoari eragiten dio. 
 
Inclusite da bigarren aplikazioa. Aplikazio horren helburua, definizioz, 
irisgarritasunaren gabezia saihestu eta laguntza teknikoarekiko lotura egitea da. 
Irekiaren kasuan, hizkuntzaren menuan dagoen ikono baten bidez funtzionatzen du 
sistemak. Webaren goialdean dago ikono hori, ezkerraldean. Ikono horretan klik 
eginez, leiho bat irekiko zaigu, eta laguntzarekin nabigatu ahal izango dugu (Inclusite 
aplikazioaren bidez egiten da lehenbiziko murgiltze-aldia), baita testu luzeak entzun 
eta deskargatu ere, gero erabiltzeko. 
 
Aplikaziora sartuta, lau aukera izango ditugu: 
 
• Teklatua: ikusteko desgaitasuna dutenei, hirugarren adinekoei eta gabezia 

intelektual arinak dituztenei zuzendua dago. 
• Ahozko aginduak: mugigarritasunik ez dutenentzat. Kasu honetan, nabigatzaileari 

hitz egiten zaio, mikrofono baten bidez.  
• Soinuak: desgaitasun larria dutenei, ahotsik ez dutenei eta mugigarritasunik ez 

dutenei zuzendua. Erreminta honekin, botoi batzuen bidez eskaneatzen da weba. 
• Pantaila-irakurgailuak: aukera hau erabiltzeko, laguntza teknikoa behar da; 

horrekin lortzen da irisgarritasuna.  
 

Azkenik, azpitituluak dituzten bideoen tresna dago. Aplikazio hau desgaitasunak 
dituztenei zuzenduta dago bereziki, baina baita hizkuntza bat ikasten ari direnei eta 
edozein unetan bideo baten audioa eskuratu ezin duten erabiltzaileei ere. 
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Vicomtech enpresak kudeatzen du aplikazio hau, eta bideoak gehitu eta azpititulatu 
daitezke automatikoki edo eskuz, srt fitxategien bidez.  
	


