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UA-Chess: Ένα Διαδικτυακό Σκάκι για Όλους 
 
 
 

Το διαδικτυακό παιχνίδι UA-Chess επιτρέπει να παίζουν μεταξύ τους σκάκι 
χρήστες με διαφορετικά χαρακτηριστικά και προτιμήσεις, συμπεριλαμ-

βανομένων τυφλών και ατόμων με κινητικά προβλήματα 
 

 

 
 
 

 R Εισαγωγή  
 

 
Εδώ και τουλάχιστον 5.000 χρόνια, τα παιχνίδια τα οποία σήμερα αποκαλούμε 
«επιτραπέζια», αποτελούν ιδιαίτερα προσφιλή πηγή ψυχαγωγίας για άτομα όλων των 
ηλικιών, φύλων και φυλών, προσφέροντας εύφορο έδαφος για υγιή συναγωνισμό, 
εξάσκηση της λογικής σκέψης, επικοινωνία, αλλά και κοινωνικοποίηση. Δυστυχώς, 
στις μέρες μας, η μεταφορά των παιχνιδιών αυτών από το φυσικό κόσμο στην οθόνη 
του ηλεκτρονικού υπολογιστή δημιουργεί σοβαρά προβλήματα σε ένα μεγάλο μέρος 
πιθανών παικτών, συμπεριλαμβανομένων ατόμων με αναπηρία και κυρίως ατόμων με 
προβλήματα όρασης ή κινητικά προβλήματα των άνω άκρων. Και αυτό διότι, 
συνήθως, τα παιχνίδια των ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι ιδιαίτερα απαιτητικά 
όσον αφορά τις κινητικές και αισθητηριακές ικανότητες που απαιτούνται για τον 
έλεγχο της αλληλεπίδρασης, ενώ συχνά υιοθετούν, μη προσβάσιμες ή δύσχρηστες, 
συσκευές και τεχνικές αλληλεπίδρασης.  

A -U C H E S S

AU
C H E S S

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ινστιτούτο Πληροφορικής

AU
C H E S S

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ινστιτούτο Πληροφορικής 

www.ics.forth.gr/uachess 

www.ics.forth.gr/uachess



 

 

 N Προσεγγίσεις στην Προσβασιμότητα των Παιχνιδιών Υπολογιστή 
 

 
Μέχρι σήμερα, για την επίλυση του προβλήματος της προσβασιμότητας των 
παιχνιδιών ηλεκτρονικού υπολογιστή έχουν υιοθετηθεί δυο βασικές προσεγγίσεις: 

• Συμβατότητα ορισμένων παιχνιδιών με τις υπάρχουσες υποστηρικτικές 
τεχνολογίες, όπως για παράδειγμα είναι οι αναγνώστες οθόνης, οι προσομοιωτές 
ποντικιού και τα εικονικά πληκτρολόγια.  

• Ανάπτυξη «ειδικών» παιχνιδιών, τα οποία είναι κατάλληλα (και αποκλειστικά) 
σχεδιασμένα για συγκεκριμένες κατηγορίες ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ), όπως 
π.χ., ηχητικά παιχνίδια για τυφλούς, παιχνίδια που βασίζονται στη χρήση 
διακοπτών για άτομα με κινητικά προβλήματα των άνω άκρων, κ.λ.π. 

 
Στην πληθώρα των περιπτώσεων, η πρώτη προσέγγιση αντιμετωπίζει προβλήματα 
χαμηλής ποιότητας της αλληλεπίδρασης, και παρέχει περιορισμένη προσβασιμότητα. 
Η δεύτερη προσέγγιση συνήθως προσφέρει καλύτερη ποιότητα, αλλά έχει δυο 
βασικά μειονεκτήματα: πρώτον, το κόστος ανάπτυξης παιχνιδιών υψηλής ποιότητας, 
εφάμιλλης με αυτής των ευρέως διαθέσιμων παιχνιδιών, είναι απαγορευτικό καθώς 
το μέγεθος της σχετικής αγοράς είναι περιορισμένο, και δεύτερον, δημιουργεί 
σοβαρό πρόβλημα διαχωρισμού των παικτών με ή δίχως αναπηρία, οδηγώντας στον 
αποκλεισμό και την απομόνωση των παικτών με αναπηρία. 
 
 

 B Καθολική Πρόσβαση σε Παιχνίδια Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 
 

 
Το Κέντρο Καθολικής Πρόσβασης και Υποστηρικτικών Τεχνολογιών του ΙΠ-ΙΤΕ 
έχει ως κύριο στόχο την υποστήριξη της Ηλεκτρονικής Ενσωμάτωσης (e-inclusion) 
όλων των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των ΑμεΑ στην Κοινωνία της 
Πληροφορίας, μέσω της σχεδίασης προϊόντων και υπηρεσιών που ακολουθούν τις 
αρχές της Καθολικής Πρόσβασης και της Σχεδίασης για Όλους. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, το Κέντρο, μεταξύ άλλων, αναπτύσσει καθολικά προσβάσιμα 
ηλεκτρονικά επιτραπέζια παιχνίδια, τα οποία μπορούν να παιχτούν ταυτόχρονα από 
πολλούς παίκτες και έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Είναι σχεδιασμένα για να καλύπτουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ιδιαίτερες 
ικανότητες, απαιτήσεις και προτιμήσεις του κάθε παίκτη. 

• Μπορούν να παιχτούν τόσο μέσω του Διαδικτύου, όσο και «τοπικά». 

• Λειτουργούν σε διαφορετικές τεχνολογικές πλατφόρμες. 
 
Μέσα από τέτοιου είδους παιχνίδια, επιδιώκεται να δοθεί σε όλους, ανεξαρτήτως 
ατομικών ικανοτήτων, η δυνατότητα να ψυχαγωγούνται, αλλά και να συναγωνίζονται 
σε ίση βάση, αλληλεπιδρώντας εύκολα και αποτελεσματικά. 
 
Για το λόγο αυτό, η μεθοδολογία ανάπτυξης που ακολουθείται λαμβάνει υπόψη τα 
χαρακτηριστικά και τις ικανότητες κάθε πιθανού χρήστη, συμπεριλαμβανομένων 
οποιωνδήποτε περιορισμών όσον αφορά τις αισθητηριακές, φυσικές ή νοητικές 

λειτουργίες που επηρεάζουν την πρόσβαση σε εφαρμογές υπολογιστών. Οι 
περιορισμοί αυτοί μπορεί να είναι προσωρινοί ή μόνιμοι και να οφείλονται σε 
οποιαδήποτε αίτια (π.χ., τύφλωση εκ γενετής, σπασμένο χέρι, μειωμένη όραση λόγω 
ηλικίας), ακόμη και στο εκάστοτε περιβάλλον χρήσης (π.χ., τα χέρια και τα μάτια του 
χρήστη είναι απασχολημένα). 
 
 

 Q Το παιχνίδι UA-Chess 
 

 
Tο Κέντρο Καθολικής Πρόσβασης και Υποστηρικτικών Τεχνολογιών του ΙΠ-ΙΤΕ 
έχει αναπτύξει το Universally Accessible (UA) Chess, ένα πλήρες λειτουργικό 
διαδικτυακό σκάκι για δυο παίκτες. Το παιχνίδι υποστηρίζει μια μεγάλη ποικιλία 
καναλιών εισόδου / εξόδου και σχετικών τεχνικών αλληλεπίδρασης, οι οποίες 
μπορούν να συνυπάρχουν στη διεπαφή του. Οι παίκτες μπορούν να αλληλεπιδράσουν 
με το σύστημα χρησιμοποιώντας το ποντίκι, το πληκτρολόγιο, τεχνικές σάρωσης 
(αυτόματης ή μη) σε συνδυασμό με έναν, δυο ή τρεις διακόπτες ή και αναγνώριση 
φωνής. Ο κάθε παίκτης μπορεί να διαμορφώσει το προσωπικό του προφίλ όσον 
αφορά στον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρά με το παιχνίδι (και το παιχνίδι με 
αυτόν) και μπορεί να ορίσει διάφορες σχετικές παραμέτρους (π.χ., χαρακτηριστικά 
της φωνής, παράμετροι σάρωσης, συσκευές εισόδου, τρόπος παρουσίασης της 
σκακιέρας, προβολή της τελευταίας κίνησης, κ.λ.π.). Με αυτό τον τρόπο, το παιχνίδι 
μπορεί να προσαρμόζεται αυτόματα στις απαιτήσεις του εκάστοτε ενεργού παίκτη. 
Το UA-Chess υλοποιεί και ακολουθεί όλους τους κανόνες του παιχνιδιού, όπως αυτοί 
ορίζονται από την Διεθνή Ομοσπονδία Σκακιού (FIDE). 
 
 

 K Διεπαφή του Παιχνιδιού 
 

 
Το κυρίως τμήμα της διεπαφής του παιχνιδιού καταλαμβάνεται από μια «κλασσική» 
σκακιέρα, η οποία έχει επιπλέον τη δυνατότητα να παρουσιάζει στον παίκτη (οπτικά 
ή και ακουστικά) πληροφορίες όπως τις διαθέσιμες δυνατές κινήσεις, την τελευταία 
κίνηση που έγινε, αν απειλείται ο βασιλιάς, κ.λ.π. Δίπλα στη σκακιέρα υπάρχει μια 
λίστα με το ιστορικό της τρέχουσας παρτίδας, μέσα από την οποία οι παίκτες 
μπορούν να επιστρέψουν οποιαδήποτε στιγμή σε κάποιο προηγούμενο σημείο της. 
Τέλος, μέσα από ένα μενού επιλογών και σχετικών πλήκτρων συντόμευσης, οι 
παίκτες μπορούν να αποθηκεύσουν ή να εγκαταλείψουν την τρέχουσα παρτίδα, να 
ανακτήσουν κάποια προηγούμενη, να θέσουν παραμέτρους λειτουργίας της 
εφαρμογής και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για αυτήν. Για παράδειγμα, 
ένας παίχτης με προβλήματα όρασης μπορεί να ζητήσει την ανάγνωση κάθε 
τετραγώνου της σκακιέρας, των διαθέσιμων κινήσεων, των θέσεων του αντιπάλου, 
της τελευταίας κίνησης που έγινε, κ.λ.π. 
 
Το σύνολο της διεπαφής του παιχνιδιού και της λειτουργικότητας του είναι πλήρως 
διαθέσιμο – μέσα από τη χρήση κατάλληλων τεχνικών αλληλεπίδρασης – ακόμη και 
σε τυφλούς ή άτομα με τετραπληγία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν έναν μόνο 
διακόπτη. Μάλιστα, λόγω της συνύπαρξης και συμβατότητας των προσφερόμενων 
τεχνικών αλληλεπίδρασης, είναι δυνατό να υποστηριχθούν και περιπτώσεις 
συνδυασμού αναπηριών, όπως για παράδειγμα ολική τύφλωση και απώλεια των άνω 
άκρων. 
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