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“I ett samhälle som håller på att bli 
mer och mer tekniskt behöver vi 
försäkra oss om att tekniken också 
blir mer social.

Källa: Analysis of European target groups related to inclusive 
eGovernment, i2010 eGovernment, 27 november 2006



Video on the internet

Presenter
Presentation Notes
Generellt sett har antalet videos och ljudfiler på webben ökat mycket snabbt.I slutet av 2010 tror man att 90% av all trafik på internet består av videouppspelningarYouTube, andra filmwebbar samt ett stort och växande antal radio- och TV-stationer som är direktuppkopplade på nätet bildar tillsammans en mycket stor del av trafiken på nätet. Under 2006 så såg de amerikanska internetanvändarna sammanlagt 3,7 miljarder filmer på nätet varje månad. En årlig ökning på 60% gällande filmer och ljudfiler förväntas, vilket skulle leda till mer än 18,4 miljarder filmuppspelningar per månad totalt på jorden. Man tror att hälften av den totala andelen filmer kommer vara skapad av användare. 



Aktuella Videoprojekt

Litteratur- och teknikforskning
Matris för behörighetskrav 
Utveckling och etablering av koncept
Bearbetning av existerande Flashspelare
Utveckling av scenarion and videos för att 
implementera en matris (pågår fortfarande)
Användartester (personer med syn- hörsel och 
motoriska funktionsnedsättningar)
4-stegsmetod för digital utbildning

www.accessibility.nl/internet/artikelen/audiovideo



Varför göra videos på nätet tillgängliga

Internationella riktlinjer (W3C WCAG2.0)
Lagar och regler: USAs Section508, EUs direktiv, 
FNs konvention, EUs medlemsstaters 
lagar/bestämmelser
Ökad sökbarhet(Google)
Lägre kostnad för ägande (mer affärsmässigt)
Regeringen/utbildningar och annat borde bli 
tillgängliga för alla medborgare som kan använda 
internet.
Det är trenden…

Mer information om lagar och bestämmelser, men också exempel på att det 
kan vara affärsmässigt: 
www.w3.org/WAI, www.wabcluster.org and www.euconformance.eu



Trender på internet 2009

Presenter
Presentation Notes
Känna: http://www.flickr.com/photos/formforce/3409362834/sizes/o/



Nuvarande status för det genomslag tillgängliga videos har 
fått (i jämförelse med otillgängliga videos på internet)
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Men vem ska sköta frivilliga insatser?

Presenter
Presentation Notes
Titta på en film utan ljud. Om ljudinformation behövs för att förstå en film och det inte finns beskrivet genom text så ska man lägga till textning (för dialoger, ljudeffekter, musik, skratt, identifikation av talare samt plats om det är relevant).Exempel på program man kan använda för att skapa denna textning: MAGpie, Subtitle Workshop etc. �Du kan sätta på eller stänga av textningen�Kom ihåg att för döva personer är det bättre att lägga till teckenspråk. För döva kan text mycket väl vara som ett andra språk. Med Flashspelare och många andra mediaspelare har man möjlighet att parallellt med den ordinarie filmen se teckenspråksvideo i samma fönster. 



Vad behövs för att en film ska bli tillgänglig?

Spelare som stödjer tillgänglighet
(Flashspelare, Silverlight?? andra...)
Verktyg som kan generera ytterligare innehåll som är
tillgängligt
(kommer snart finnas i enklare form)
Hjälp som kan göra dina filmer tillgängliga
(eller har du tänkt göra det själv?)

Vem kan hjälpa till??





Hur svårt är det att göra filmer på nätet 
tillgängliga?

Presenter
Presentation Notes
Titta på filmen utan ljud. Om ljudinformation behövs för att förstå en film och det inte finns beskrivet genom text så ska man lägga till textning av denna beskrivning (för dialoger, ljudeffekter, musik, skratt, identifikation av talare samt plats om det är relevant).Exempel på program man kan använda för att skapa denna textning: MAGpie, Subtitle Workshop etc. �Du kan sätta på eller stänga av textningen�Kom ihåg att för döva personer är det bättre att lägga till teckenspråk. För dom kan text mycket väl vara som ett andra språk. Med Flashspelare och många andra mediaspelare har man möjlighet att parallellt med den ordinarie filmen se teckenspråksvideo i samma fönster. 



Steg 1

Först: Behöver du (alltid) texta? 

Sen: Hur gör du textning? 

MAGpie, Subtitle Workshop är gratis att använda



Steg 2

Först: Behöver du (alltid) ljudbeskrivning? 

EXEMPELVIS, VAD HANDLAR DENNA FILM OM

Sen: Hur gör du ljudbeskrivningar? 
Windows Movie Maker?  Studio?

Presenter
Presentation Notes
Lyssna på filmen utan att titta på skärmen. Om visuella detaljer behövs för att förstå video ej finns med i ljudfilen, då bode du lägga till denna i ljudfilen. Det blir som en berättelse som läggs till i pauserna av existerande ljud. Glöm ej att även beskriva sådana saker som handlingar, personer, scenförändringar, text i filmen samt annat visuellt innehåll som är relevant.�För professionella filmer är kvaliten av ljudet och rösterna mer viktigt. Då bör man spela in allt ljud i en studio.



Steg 3

Lägg ut filerna på nätet: 
(1) filmfilen, 
(2) textningsfilen (oftast.srt eller .tt filer) och
(3) mp3-filen med ljudbeskrivningen. 

Installera spelaren: Vi använder ”Jeroen Wijering Accessible 
player”. 

Gör det själv nästa helg: packa upp spelaren och scripten och följ
de enkla stegen för att installera. Det borde inte ta mer än 30 
minuter. Fyll i filnamnen på sidan så kan du spela upp filmen. 
Detta kommer fungera på alla datorer som idag kan spela upp en 
film som ligger på YouTube.



Steg 4

Tillhandahåll alternativa lager 
(1) Låt filmen ha öppen texning (istället för stängd) och
med ljudbeskrivning som lagts till utöver ljudfilen.
(2) Låt alla filerna ligga för sig så man kan välja vilka
man vill ladda ner: filmfilen, textfilen och
ljudbeskrivningsfilen.
(3) lägg till en SMIL-fil med separata filer (se förslag 2) 
för nedladdning.

Att använda SMIL skulle vara det bästa alternativet.

Presenter
Presentation Notes
Tillhandahåll alternativa lager för personer och apparater som inte stödjer Flash eller script. För att följa WCAG behöver det finnas valmöjligheter. Dessa alternativ ska vara klart synliga vid filmen. Välj en eller fler valmöjligheter som alternativ:��(1) Låt filmen ha öppen texning (istället för stängd) och med ljudbeskrivning som lagts till utöver ljudfilen.(2) Låt alla filerna ligga för sig så man kan välja vilka man vill ladda ner: filmfilen, textfilen och ljudbeskrivningsfilen.(3) lägg till en SMIL-fil med separata filer (se förslag 2) för nedladdning.��Att använda SMIL skulle vara det bästa alternativet, men tyvärr är stöds det nästan aldrig av webläsaren.



Tack
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