PDF-XChange Editor
Saavutettavuus
Saavutettavuus ............................................................................................................................................ 1
Saavutettavuustarkistuksen toteuttaminen ................................................................................................. 4
Saavutettavuuden tarkistus -ruutu ............................................................................................................... 6
Saavutettavuusraportti ...............................................................................................................................11
Lukujärjestyksen asettaminen ja tunnisteiden määrittäminen.....................................................................13
Tunnisteet-ruutu ........................................................................................................................................18
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Haettava teksti, joka varmistaa, että näytönlukijat ja muut vastaavat ohjelmistot voivat lukea ja/tai
purkaa asiakirjan tekstiä, samoin kuin varmistaa, että käyttäjät voivat valita, muokata ja käsitellä
tekstiä. Jos asiakirjoissa on skannattuja kuvia tekstistä, josta ei voi hakea, silloin nämä asiakirjat
eivät täytä esteettömyysvaatimuksia ja saattavat tulla hylätyksi saavutettavuustarkastuksessa.
Näille asiakirjoille on suoritettava optinen tekstin tunnistus (OCR), jotta skannattu teksti on
haettavissa ja valittavissa.
Kirjasimet, jotka mahdollistavat tarkan merkkien poiminnan, jotta tekstiin voidaan käyttää sekä
Lue ääneen -toimintoa että joitain näytönlukijoita, sekä tallentaa tekstiä pistekirjoitukseksi.
Tunnistettavat lomakekentät, joihin on liitetty virheilmoituksia ja joissa ei ole ajoitusta. Nämä
vaatimukset on tarkoitettu PDF-asiakirjoille, jotka sisältävät käyttäjän täytettäväksi tarkoitettuja
lomakkeita. Lomakekenttien on oltava interaktiivisia ollakseen käytetettäviä, ja käyttäjien on
voitava syöttää tietoja lomakkeisiin. Lomakkeissa on myös oltava tunnistetiedot, annettava vinkkejä
niiden täyttämiseen ja estettävä virheiden tekeminen. Lomakkeen täyttämistä ei tule ajastaa, ellei
käyttäjä voi pyytää lisäaikaa.
Asiakirjan kieli ja otsikkomerkintä, jotta näytönlukijat voivat käyttää oikeaa puhesyntetisaattoria ja
kieltä, ja käyttäjät voivat löytää ja tunnistaa asiakirjan.
Suojaus, joka ei häiritse avustavaa tekniikkaa. Saavutettavissa olevien PDF-tiedostojen tekstin on
oltava näytön lukijoiden saatavilla. Jotkut PDF-dokumenttien tekijät estävät käyttäjiä tulostamasta,
kopioimasta, purkamasta, muokkaamasta tai lisäämästä kommentteja asiakirjaan. Asiakirjojen
suojausasetukset eivät saa estää näytönlukijoiden kykyä muuntaa teksti puheeksi tai
pistekirjoitukseksi, jotta asiakirja täyttää esteettömyysvaatimukset.
Asiakirjan rakenne ja lukujärjestysmerkit, joiden avulla näytönlukijat ja muut teksti puheeksi työkalut voivat esittää asiakirjan sisällön käyttäjille loogisessa järjestyksessä.
Vaihtoehtoiset tekstikuvaukset muille kuin tekstielementeille, joiden avulla näytönlukijat voivat
antaa selityksen asiakirjan sellaisellekin sisällölle, joka ei ole tekstipohjaista.
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Kun Saavutettavuus (Accessibility) -välilehti on valittu, ovat käytettävissä seuraavat vaihtoehdot:

Kuva 1. Saavutettavuus-välilehti

Välilehdellä on kaksi komentoryhmää:

Saavutettavuustarkistus (Accessibility Check)
Saavutettavuustarkistus-ryhmä sisältää vaihtoehtoja nykyisen asiakirjan savutettavuustarkastuksen
suorittamiseksi ja siihen liittyvien saavutettavuustarkistusraporttien tarkastelemiseksi:





Napsauta Saavutettavuustarkistus (Accessibility Check) suorittaaksesi nykyisen asiakirjan
saavutettavuustarkastuksen. Saavutettavuuden tarkistamisen asetukset (Accessibility Checker
Options) -valintaikkuna avautuu alla olevan kuvan (kuva 3) mukaisesti.
Saavutettavuuden raportti (Accessibility Report) avaa tai sulkee Saavutettavuusraportti
(Accessibility Report) ruudun, jota käytetään tarkastelemaan nykyisen asiakirjan saavutettavuuden
yksityiskohtia. Tämä ruutu selostetaan yksityiskohtainen myöhemmin kohdassa
”Saavutettavuusraportti”.
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Muokkaa (Edit)

Napsauta Lukujärjestys (Reading Order) määrittääksesi sivujen lukemisjärjestyksen. Näytönlukijat ja muut
avustavat tekniikat käyttävät lukujärjestystä päättääkseen järjestyksen, jossa sivun sisältö tulisi sanella
käyttäjille. Kun tämä vaihtoehto on valittuna, napsauta sivulle ja vedä valintakehys halutun kohteen
ympärille, napsauta sitten hiiren kakkospainikkeella valintaan ja valitse tunnisteen tyyppi, jonka haluat
liittää kohteeseen. Sitten se nimetään ensimmäiseksi kohdaksi lukujärjestyksessä. Toista prosessi ja luo
sivulle täydellinen lukujärjestys. Lisätietoja sivujen lukujärjestyksen määrittämisestä on myöhemmin
kohdassa ”Lukujärjestyksen asettaminen ja tunnisteiden määrittäminen”.
Napsauta Vaihtoehtoinen teksti (Set Alternate Text) lisätäksesi vaihtoehtoista tekstiä kohteisiin, jotka on
esitetty asiakirjassa kuvina. Vaihtoehtoinen teksti (Fix Figures Alternate Text) – valintaikkuna avautuu:

Kuva 2. Kuvan vaihtoehtoinen teksti -valintaikkuna
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Napsauta valittavaan kuvaan ja kirjoita sitten haluttu teksti ruutuun Vaihtoehtoinen teksti
(Alternate Text).
Valitse ruutu Koristekuva (Decorative figure) määrittääksesi, että kuvio on koristeellinen kuva, jolle
vaihtoehtoista tekstiä ei tarvita.
Napsauta Edellinen (Prev) tai Seuraava (Next) siirtyäksesi seuraavaan tai edelliseen kuvaan.

Tallenna muutokset napsauttamalla OK.

Saavutettavuustarkistuksen toteuttaminen
Napsauta Saavutettavuustarkistus (Accessibility Check) suorittaaksesi nykyisen dokumentin tarkistuksen:

Kuva 3. Saavutettavuus-välilehti ja tarkistuspainike
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Valintaikkuna Saavutettavuuden tarkistuksen asetukset (Accessibility Checker Options) avautuu:

Kuva 4. Saavutettavuuden tarkistuksen asetukset -valintaikkuna

Kolmekymmentäkaksi esteettömyystarkistusta / -sääntöä kuvataan tarkistusruudussa. Näiden sääntöjen
määritelmät ovat kuvattu yksityiskohtaisemmin kohdassa ”Saavutettavuuden tarkistus -ruutu”.
Valitse ne tarkistukset, jotka haluat suorittaa asiakirjassa.






Valitse Tallenna saavutettavuusraportti (Save accessibility report) tallentaaksesi raportista kopion
tiedostoksi ja määritä sitten kansio, johon haluat tallentaa raportin.
Valitse Liitä raportti dokumenttiin (Attach report to document) -ruutu liittääksesi kopion
raportista nykyiseen asiakirjaan.
Valitse Näytä tämä valintaikkuna kun tarkistus käynnistyy (Show this dialog box when the Checker
starts) -ruutu pitääksesi Saavutettavuuden tarkistamisen asetukset -valintaikkunan auki, kun
tarkistus suoritetaan.
Napsauta Aloita tarkistus (Start Checking) ja saavutettavuuden tarkistaminen aloitetaan. Tämän
jälkeen tarkistus suoritetaan ja tulokset näytetään Saavutettavuuden tarkistus (Accessibility
Checker) -ruudussa.
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Saavutettavuuden tarkistus -ruutu
Jos saavutettavuuden tarkistusruutu ei ole avoinna, voit avata sen Näytä (View) -välilehden
ruutupainikkeen luettelosta. Napsauta Saavutettavuuden tarkistus (Accessibility Checker) ja ruutu
avautuu.

Kuva 5. Saavutettavuustarkistuksen avaaminen
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Saavutettavuuden tarkistus -ruutu näyttää tarkistuksen tulokset:

Kuva 6. Saavutettavuuden tarkistus -ruutu

PDF-XChange Editorin Saavutettavuuden tarkistus -ominaisuuden avulla voit tarkistaa, onko asiakirja
kansainvälisten saavutettavuusstandardien mukainen. Näiden standardien noudattaminen varmistaa
dokumenttiin pääsyn vammaisille, jotka käyttävät tekniikkaa, kuten näytönlukijoita, näytön suurennuslasia
ja muita laitteita sähköisessä sisällössä liikkumiseen ja sen lukemiseen. Saavutettavuustarkistus sisältää 32
sääntöä, joita käytetään asiakirjojen esteettömyyden määrittämiseen. Ne koskevat tiettyjä asiakirjojen osia,
ja siksi ne on ryhmitelty seuraaviin luokkiin:
Dokumentti (Document)






Saavutettavuuslupa (Accessibility Permission Flag). Saavutettavuuslupa ilmoittaa tarpeesta ottaa
käyttöön saavutettavuuden mahdollistavat suojausasetukset. Jotkut asiakirjat sisältävät
käyttöoikeusasetuksia, jotka estävät kopioimasta, muokkaamasta, tulostamasta, purkamasta ja/tai
merkitsemästä niitä. Nämä asetukset voivat häiritä näytönlukijan kykyä lukea asiakirjaa, koska
näytönlukuohjelmien on kyettävä kopioimaan tai purkamaan asiakirjatekstiä voidakseen lukea sen
käyttäjälle. Saavutettavuuslupa ilmoittaa, onko näytönlukijan esteettömyyden mahdollistavat
suojausasetukset kytkettävä päälle.
Vain-kuva –PDF (Image-Only PDF). Vain kuva -muotoiset asiakirjat sisältävät vain tunnistamatonta
muuta kuin tekstisisältöä, kuten kuvia. (Huomaa, että jotkut kuvat voivat olla tekstiä - jos
asiakirjassa ei ole kirjasimia, tekstiä ei tunnisteta.)
Merkitty PDF (Tagged PDF). Tunnisteelliset PDF-dokumentit sisältävät jäsennystunnisteita, jotka
määrittelevät asiakirjan sisällön luettavuuden järjestyksen.
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Looginen lukemisen järjestys (Logical Reading Order). Looginen lukujärjestys on tarkistettava
joskus manuaalisesti ja se on sisällytettävä dokumenttiin sen varmistamiseksi, että lukujärjestysruudun järjestys noudattaa asiakirjan loogista lukujärjestystä
Ensisijainen kieli (Document Language). Dokumentin kieli – kohta ilmoittaa, onko asiakirjojen
ensisijainen tekstikieli määritetty, ja antaa joidenkin näytönlukuohjelmien vaihtaa määritettyyn
kieleen.
Otsikko (Title). Otsikko ilmoittaa otsikon dokumentin ominaisuuksissa kuvatulla tavalla.
Kirjanmerkit (Bookmarks). Kirjanmerkit raportoi, onko vähintään 21 sivua sisältävissä
dokumenteissa myös kirjanmerkkejä, jotka vastaavat asiakirjan rakennetta.
Värin kontrasti (Color Contrast). Värikontrasti kertoo, ovatko asiakirjat riittävän saavutettavia
värisokeille käyttäjille.

Sivun sisältö (Page Content)















Merkitty sisältö (Tagged Content). Sisällön merkintä raportoi asiakirjan sisällön tilan, joka on joko
tunnistettava tai merkittävä artefaktiksi (kuten grafiikka tai koristeelliset kuvat), jotta se olisi
saavutettavuusstandardien mukainen.
Merkityt huomautukset (Tagged Annotations). Huomautusten merkintä raportoi huomautusten
tilan asiakirjoissa. Huomautukset on joko tunnistettava tai merkittävä artefaktiksi , jotta ne
täyttävät säännöt.
Sarkainjärjestys (Tab Order). Sarkainjärjestys ilmoittaa, vastaako asiakirjojen sarkainjärjestys
asiakirjan rakennetta.
Merkkien koodaus (Character Encoding). Merkkikoodaus ilmoittaa, sisältävätkö dokumentit niiden
sisältämien kirjasinten näyttämiseen tarvittavan koodauksen.
Merkitty multimedia (Tagged Multimedia). Multimedian merkintä ilmoittaa asiakirjan
multimediaobjektien tilan, jotka on joko tunnistettava tai merkittävä artefakteina
saavutettavuusstandardien noudattamiseksi.
Näytön välkkyminen (Screen Flicker). Näytön välkyntä -raportti ilmoittaa, sisältävätkö dokumentit
sisältöä, joka saa näytön välkkymään. Tämän tyyppistä sisältöä voi olla vaikea nähdä, kun näyttö on
suurennettu, ja se voi aiheuttaa kohtauksia ihmisille, joilla on valoherkkä epilepsia.
Skriptit (Scripts). Skriptit raportoivat, sisältävätkö dokumentit komentosarjoja, jotka häiritsevät
näppäimistönavigointia tai estävät syöttölaitteiden käytön. Asiakirjan sisältö ja toiminnot eivät saa
olla riippuvaisia komentosarjoista, jotka eivät ole avustavan tekniikan käytettävissä.
Ajoitetut vastaukset (Timed Responses). Ajoitetut vastaukset –kohta raportoi, sisältävätkö
dokumentit JavaScript-lomakkeita, jotka edellyttävät käyttäjiltä vastausta tietyn ajan kuluessa.
Navigointilinkit (Accessible Links). Linkit –kohta raportoi, onko asiakirjoissa olevat URL-osoitteet
merkitty oikein ja onko samassa asiakirjassa useita samanlaisia linkkejä. URL-osoitteiden on oltava
aktiivisia ja merkitty oikein, jotta ne ovat näytön lukijoiden käytettävissä.

Lomakkeet (Forms)



Merkityt lomakekentät (Tagged Form Fields). Lomakekenttien merkintä ilmoittaa, onko kaikki
asiakirjan lomakekentät merkitty.
Kentän kuvaukset (Field Descriptions). Kenttäkuvaukset ilmoittavat, sisältävätkö kaikki
lomakekentät tekstikuvauksen, joka vaaditaan saavutettavissa asiakirjoissa.
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Vaihtoehtoinen teksti (Alternate Text)









Kuvien vaihtoehtoinen teksti (Figures Alternate Text). Kuvien vaihtoehtoinen teksti ilmoittaa, onko
dokumentin kuvissa ja kuvioissa joko vaihtoehtoista tekstiä vai onko ne merkitty artefakteiksi.
Kaikkien asiakirjakuvien on kuuluttava näihin luokkiin, jotta ne ovat saavutettavuusstandardien
mukaisia.
Sisäkkäinen vaihtoehtoinen teksti (Nested Alternate Text). Sisäkkäinen vaihtoehtoinen teksti
ilmoittaa, sisältävätkö dokumentit vaihtoehtoista tekstiä, jota näytönlukijat eivät lue.
Liittyy sisältöön (Associated with Content). Liitos sisältöön kertoo, onko vaihtoehtoinen teksti
liitetty sivun sisältöön. Tämä sääntö on välttämätön, koska tapauksissa, joissa asiakirjaelementeillä
on vaihtoehtoista tekstiä, mutta jotka eivät sisällä sivun sisältöä, ei ole mahdollista määrittää
asiakirjasivua, johon vaihtoehtoinen teksti liittyy.
Piilottaa huomautukset (Hides Annotation). Piilotetut huomautukset raportoi, piilottako
vaihtoehtoinen teksti merkinnät, koska näytönlukijat eivät pysty lukemaan huomautuksia
tapauksissa, joissa ne ovat sisäkkäin toisen elementin alla, jolla on vaihtoehtoista tekstiä.
Muiden elementtien vaihtoehtoinen teksti (Other Elements Alternate Text). Muiden elementtien
vaihtoehtoinen teksti ilmoittaa, sisältävätkö dokumentit sisältöä (muuta kuin kuvioita), joka vaatii
vaihtoehtoista tekstiä, kuten 3D-mallit, huomautukset ja multimedia.

Taulukot (Tables)
Huomaa, että taulukoiden rakenne on usein monimutkainen, ja siksi on suositeltavaa suorittaa
manuaalinen tarkistus sen varmistamiseksi, että taulukot ovat saavutettavuusstandardien mukaisia.







Rivit (Rows). Rivit –kohta raportoi, ovatko kaikki taulukkorivit taulukon, THeadin, TBody: n tai
TFootin lapsia.
TH ja TD (TH and TD). TH ja TD ilmoittavat, ovatko TH ja TD TR: n lapsia.
Otsikot (Headers). Taulukoissa on oltava otsikoita. Tämä on välttämätöntä, jotta taulukot ovat
saavutettavuusstandardien mukaisia.
Säännöllisyys (Regularity). Säännöllisyystarkistus kertoo, sisältävätkö taulukot saman määrän
sarakkeita kullakin rivillä ja rivejä kussakin sarakkeessa - molemmat ovat välttämättömiä
saavutettavuusstandardien noudattamiseksi.
Yhteenveto (Summary). Yhteenveto –kohta raportoi, onko taulukoissa taulukon yhteenveto.
Taulukkoyhteenvetoja ei vaadita asiakirjoista saavutettavuusstandardien mukaisiksi.

Luettelot (Lists)




Luettelokohdat (List Items). Luettelokohdat–kohta raportoi, ovatko kaikki luettelokohteet luettelon
alatasoja. Luetteloelementtien on sisällettävä luettelokohde-elementtejä, ja luettelokohdeelementtien on sisällettävä vain otsikkoja ja luettelokohteiden runko-osia, jotta ne ovat
saavutettavuusstandardien mukaisia.
Lbl ja LBody (Lbl and LBody). Lbl ja LBody ovat identtiset luettelokohteiden kanssa.

Otsikot (Headings)


Sopiva rakenne (Appropriate Nesting). Sopiva rakenne -kohta raportoi, ovatko otsikot sisäkkäin
oikein.
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Napsauta hiiren kakkospainikkeella epäonnistuneita sääntöjä, jos haluat tarkastella sääntöön liittyvien
toimintojen vaihtoehtoja:

Kuva 7. Saavutettavuuden tarkistus ruutu – korjausten pikavalikko









Napsauta Korjaa (Fix) korjataksesi asiakirjan säännön mukaiseksi. Huomaa, että jotkut säännöt
vaativat manuaalisen korjauksen.
Napsauta Ohita sääntö (Skip Rule) ja voit ohittaa säännön saavutettavuustarkistuksessa.
Napsauta Selitä (Explain) katsoaksesi säännön ohjeen.
Napsauta Tarkista uudelleen (Check Again) tarkistaaksesi uudelleen säännön toteutumisen. Tämän
vaihtoehdon avulla voit säästää aikaa sen sijaan, että suoritat täydellisen
saavutettavuustarkistuksen sen jälkeen, kun olet tehnyt manuaaliset korjaukset.
Napsauta Näytä raportti (Show Report) avataksesi Saavutettavuusraportti (Accessibility Report) ruudun ja tarkastellaksesi nykyisen dokumentin saavutettavuutta.
Napsauta Asetukset (Options) määrittääksesi vaihtoehdot saavutettavuuden tarkistuksen ajaksi
kuten aikaisemmin kuvattiin luvussa ”Saavutettavuustarkistuksen suorittaminen”.
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Saavutettavuusraportti
Saavutettavuusraportin voit avata monella tavalla. Napsauta Saavutettavuus (Accessibility) –
välilehdellä Saavutettavuuden raportti tai valitse komento Näytä (View) –välilehden
ruutupainikeluettelosta.

Kuva 8. Saavutettavuusruudun avaaminen

Saavutettavuusraportti-ruutu näyttää raportin, kun saavutettavuustarkistus on suoritettu:
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Kuva 9. Saavutettavuusraportti-ruutu

Tässä raportissa on yhteenveto saavutettavuustarkastuksen tuloksista. Siinä luetellaan myös asiakirjan
nykyinen tila suhteessa kaikkiin esteettömyystarkastuksen sääntöihin. Napsauta sääntöjä nähdäksesi
ohjeet. Erittely näistä säännöistä esitettiin kohdassa ”Saavutettavuuden tarkistus -ruutu”. Voit tarkastella
lisätietoja kunkin säännön tuloksista ja korjata ongelmat, jotka estävät asiakirjaa läpäisemästä
saavutettavuustarkistusta.

Kuva 10. Yksityiskohtainen raportti

12
www.mmpro.fi

Lukujärjestyksen asettaminen ja tunnisteiden määrittäminen
Määritä dokumentin lukujärjestys ja tunnisteet seuraavasti:
1. Avaa Näytä (View) -välilehdellä ruutuluettelosta Järjestys (Order) ja napsauta painiketta
Lukujärjestys (Reading Order). Voit myös valita komennon Saavutettavuus (Accessibility) välilehdeltä.
2. Määritä lukujärjestyksen ensimmäinen objekti napsauttamalla ja vetämällä kehys. Korostukset
ilmestyvät valitun sisällön ympärille:

Kuva 11. Aktivoitulukujärjestysmääritys

3. Valitse valintanauhasta tai Järjestys (Order) ruudun painikkeesta Asetukset… (Options…) tai hiiren
kakkospainikkeella pikavalikosta tunnistetyyppi, jonka haluat liittää valittuun alueeseen.
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Kuva 12. Tunnistemäärityksen komentovalikko

4. Ensimmäinen järjestys määritetään lukujärjestyksessä, ja tunniste lisätään dokumenttiin ja
kuvataan Tunnisteet (Tags) -ruudussa:

Kuva 13. Tunnistemääritys dokumentissa

5. Toista, kunnes kaikki tarvittava dokumentin sisältö on merkitty ja järjestetty.
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Järjestys (Order) -valintanauhan kohdan Näytä (View) -painikkeilla Sivun sisältöjärjestys (Page Content
Order) ja Rakennetyypit (Structure Types) voit vaihtaa dokumentissa näkyvää tunnistetta.







Napsauta Sivun sisältöjärjestys (Page Content Order) näyttääksesi tunnisteiden sivujärjestyksen.
Tämä on dokumentin lukemisjärjestys.
Napsauta Rakennetyypit (Structure Types) näyttää tunnisteiden rakennetyypit.
Napsauta Ei mitään (None)tarkastelee sivuja näyttämättä niiden järjestyksen tai rakenteen
tunnisteita.
Napsauta Näytä taulukon solut (Show table cells) korostaaksesi taulukon soluksi merkityn
dokumentin sisällön.
Napsauta Näytä taulukon solut tai kuviot (Show tables and figures) korostaaksesi taulukon soluksi
tai kuvaksi merkityn dokumentin sisällön.

Järjestys (Order) -ruudun Asetukset… (Options…) painikkeen valikossa on tunnistemääritysten lisäksi
seuraavat komennot:









Avaa Näytä sisältöryhmä (Show page content group) -kohdan valikko, napsauta Sivun
sisältöjärjestys (Page Content Order), Rakennetyypit (Structure Types) tai Ei mitään (None)
määrittääksesi , mitä sisältöryhmiä dokumentissa näytetään.
Napsauta Näytä samanlaiset elementit yhdessä ruudussa (Display like elements in a single
box) näyttääksesi samantyyppiset elementit yhdessä kehyksessä.
Napsauta Näytä taulukon solut (Show table cells) nähdäksesi taulukon soluiksi merkityn
dokumentin sisällön.
Napsauta Näytä taulukon solut tai kuviot (Show tables and figures) korostaaksesi taulukon soluksi
tai kuvaksi merkityn dokumentin sisällön.
Napsauta Poista valittu kohteen rakenne (Delete Selected Item Structure) poistaaksesi valitut
rakenteet.
Napsauta Tyhjennä sivurakenne (Clear page structure) poistaaksesi sivun rakennemäärityksen.
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Lukujärjestyksen ja tunnisteiden muuttaminen
Lukemisen järjestyksen ja objektin tunnisteen muuttamisen voit tehdä Järjestys (Order) -ruudussa näin:
1. Valitse luettelosta kohta, jonka tunnisteen haluat vaihtaa.
2. Avaa tai Asetukset… (Options…) -painikkeen valikko tai pikavalikko hiiren kakkospainikkeella
ja valitse uusi tunniste.

Kuva 14. Tunnisteen muuttaminen Järjestys-ruudussa

Voit myös valita muutettavan objektin dokumentista ja vaihtaa tunnisteen Järjestys (Order) -valintanauhan
työkaluilla.

Kuva 15. Tunnisteen muuttaminen Järjestys-valintanauhassa
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Elementtien lukujärjestystä voit muuttaa hiirellä vetämällä.

Kuva 16. Lukujärjestyksen muuttaminen

Jos valitset objektin ja muutat sen kuvaksi ja siltä puuttuu vaihtoehtoinen teksti, valitse muokattu kuva ja
napsauta Saavutettavuus (Accessibility) -valintanauhan painiketta Vaihtoehtoinen teksti (Alternative Text).
Kirjoita kuvaus ja napsauta OK.
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Kuvat 17 ja 18. Määrittäminen kuvaksi ja vaihtoehtoinen teksti

Tunnisteet-ruutu
Napsauta Näytä (View) -välilehdellä ruutuluettelosta Tunnisteet (Tags).

Kuva 19. Näytä-valintanauha ja Ruudut-valikko

18
www.mmpro.fi

Tunnisteet (Tags) ruutu näyttää kaikki dokumentissa olevat tunnisteet.

Kuva 20. Tunnisteet-ruutu

Ruudun painikkeilla voit suorittaa seuraavat toiminnot:
Napsauta Uusi tunniste (New Tag) luodaksesi uuden tunnisteen. Uusi tunniste (New Tag) -valintaikkuna
avautuu. Valitse luotavan tunnisteen tyyppi, kirjoita sitten otsikko ja luo se napsauttamalla OK.
Napsauta Poista (Delete), jos haluat poistaa valitut tunnisteet.
Napsauta Ominaisuudet… (Properties…), jos haluat tarkastella/muokata valittujen tunnisteiden
ominaisuuksia. Tunnisteiden ominaisuudet -ruutu avautuu.

Kuva 21. Tunnisteiden ominaisuusruutu
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Napsauta muokattavaa ominaisuutta. Tunnisteilla on seuraavat ominaisuudet:







Tyyppi (Type) on tunnisteen tyyppi.
Otsikko (Title) on tunnisteen nimi.
Todellinen teksti (Actual Text) on todellinen teksti tapauksissa, joissa merkitty sisältö on
tekstipohjaista.
Vaihtoehtoinen teksti (Alternate Text) on vaihtoehtoinen teksti varsinaiselle tekstille tai kuville.
Kuvien vaihtoehtoinen tekstitys on välttämätön vaatimus saavutettavuustarkistusten
läpäisemiseksi. Tekstin voit kirjoittaa ominaisuusruudussa napsauttamalla vaihtoehtoisen tekstin
riville.
Kieli (Language) on tunnisteen määritetty kieli.

Tunnisteruudun Asetukset… (Options…) valikon komennoilla voit luoda uusia tunnisteita ja poistaa niitä
luettelosta tai esimerkiksi etsiä sivulla valitun kohteen tunnisteluettelosta..

Kuva 22. Tunnisteiden asetukset -valikko
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