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 Εισαγωγή

Η ιστοσελίδα AquaLingua επιτρέπει στον χρήστη να βλέπει σχολιασµένες εικόνες σε µία γλώσσα που µπορεί
να επιλέξει ο ίδιος µεταξύ 15 Ευρωπαϊκών γλωσσών που προτείνονται. Επιπλέον είναι δυνατή η µετάφραση
των σχολίων της εικόνας σε µία από τις 15 γλώσσες. Η γλώσσα πλοήγησης στην ιστοσελίδα είναι η
Αγγλική.

Οι 15 γλώσσες είναι: Βουλγαρικά, Τσέχικα, ∆ανέζικα, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά, Ελληνικά,
Ουγγαρέζικα, Ιταλικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουµάνικα, Σλοβακικά και Ισπανικά.

Υπάρχουν 6 θέµατα:
 Παραγωγή πόσιµου νερού,
 ∆ιανοµή πόσιµου νερού,
 Συλλογή ακαθάρτων υδάτων,
 Μέθοδοι επεξεργασίας ακαθάρτων υδάτων,
 Επεξεργασία ιλύος,
 Εξυγίανση µη συνδεοµένων σε δίκτυο αποχέτευσης.

Οι εικόνες µπορεί να αναζητηθούν
- µέσω θεµατικού καταλόγου
η
- εισάγοντας λέξεις η εκφράσεις προς αναζήτηση. Αυτές οι λέξεις µπορεί να είναι τµήµα των σχολίων της

εικόνας η ο τίτλος της εικόνας.

Η κύρια σελίδα
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 Πρόσβαση ανά θέµα
Ο χρήστης επιλέγει τη γλώσσα

και κατόπιν έχει τη δυνατότητα επιλογής από κατάλογο θεµάτων.

Από τη στιγµή που θα επιλεγεί η γλώσσα και το θέµα, ο χρήστης βλέπει την οθόνη να χωρίζεται σε δύο
µέρη. Αριστερά βρίσκονται τα θέµατα και τα υπο-θέµατα.
Το εικονίδιο  δηλώνει την ύπαρξη εικόνας διασυνδεδεµένης µε το θέµα. Πιέζοντας µε το ποντίκι το
εικονίδιο εµφανίζεται η αντίστοιχη εικόνα.
Στο δεξιό µέρος της οθόνης ο χρήστης µπορεί να αλλάξει την κυρίως γλώσσα και/η το κυρίως θέµα.
Πιέζοντας µε το ποντίκι στην “home page” επιστρέφουµε στην αρχική σελίδα και στη δυνατότητα
αναζήτησης.
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 Πρόσβαση µε αναζήτηση
Η αναζήτηση είναι δυνατή σε όλες τις γλώσσες. Ο χρήστης εισάγει µία η πολλές λέξεις στη θέση του
κειµένου

και επιλέγει την επιλογή για την αναζήτηση:
 All the words (Όλες τις λέξεις) : θα επιλεγούν οι εικόνες των οποίων τα σχόλια η ο τίτλος περιέχουν
όλες τις λέξεις, ακόµα και όταν βρίσκονται χωριστά εντός των σχολίων η στον τίτλο.

 At least one of the words (Τουλάχιστον µία από τις λέξεις) : θα επιλεγούν οι εικόνες των οποίων τα
σχόλια η ο τίτλος περιέχουν τουλάχιστον µία από τις λέξεις. Αυτός είναι ο πιο περιεκτικός τρόπος
αναζήτησης

 Exact expression (Ακριβής έκφραση) : θα επιλεγούν οι εικόνες των οποίων τα σχόλια η ο τίτλος
περιέχουν επακριβώς τις λέξεις που έχουν εισαχθεί. Αυτός είναι ο πιο περιοριστικός τρόπος
αναζήτησης

Η οθόνη που εµφανίζεται διαιρείται σε τρία µέρη:

Στο άνω µέρος, ο χρήστης µπορεί να εκτελέσει νέα αναζήτηση, αλλάζοντας την επιλογή η τις λέξεις.

Στην αριστερή στήλη εµφανίζονται οι διασυνδέσεις µε τις εικόνες, στις οποίες οι λέξεις έχουν βρεθεί στους
τίτλους.

Στην δεξιά στήλη εµφανίζονται οι διασυνδέσεις µε τις εικόνες, στις οποίες οι λέξεις έχουν βρεθεί στους
υποτίτλους.

Το εικονίδιο  δείχνει ότι υπάρχει µία εικόνα διασυνδεόµενη µε το θέµα. Πατώντας το ποντίκι πάνω στο
εικονίδιο δηµιουργείται πρόσβαση στην εικόνα.

Για κάθε εικόνα η γλώσσα εµφανίζεται µεταξύ παρενθέσεων.
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 Προβολή της εικόνας στην οθόνη

Μέσω των θεµάτων η την αναζήτηση του εικονιδίου  εµφανίζεται η εικόνα στην οθόνη. Στο άνω µέρος
της οθόνης εµφανίζεται είτε το κυρίως θέµα, εάν η πρόσβαση γίνει δια των θεµάτων, η το αποτέλεσµα της
αναζήτησης, αν πρόσβαση γίνει µε αναζήτηση.

 ∆ιαφορετική πρόσβαση
Για παράδειγµα :

Πρόσβαση µέσω θεµάτων : ∆ιανοµή πόσιµου νερού

Πρόσβαση µε αναζήτηση της έκφρασης : "επεξεργασία ύδατος" µε την επιλογή "όλες τις λέξεις"
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 Επιλογή δεύτερης γλώσσας

Η οθόνη διαιρείται σε δύο µέρη:

Αριστερά ο τίτλος και οι υπότιτλοι στην κυρίως γλώσσα.

∆εξιά, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα επιλογής µίας δεύτερης γλώσσας.
Μετά την επιλογή της, η γλώσσα θα χρησιµοποιηθεί για την προβολή άλλης εικόνας, εκτός αν ο χρήστης
επιστρέψει στην αρχική σελίδα.
Ο χρήστης µπορεί να αλλάξει την δεύτερη γλώσσα όποτε θελήσει, καθώς ταυτόχρονα βλέπει την εικόνα.

 Ακρόαση των υποτίτλων

Πατώντας στις "προς ακρόαση" διασυνδέσεις ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ακούσει τον υπότιτλο. Όλοι
οι υπότιτλοι έχουν εγγραφεί σε όλες τις γλώσσες.

Τα αρχεία ήχων είναι σε µορφή wav η MP3 .
Τα του τύπου wav, η Microsoft Windows τα αναγνωρίζει αυτόµατα.
Για τα αρχεία του τύπου MP3, υπάρχει διασύνδεση στην αρχική σελίδα διαθέσιµου αρχείου ανάγνωσης MP3,
που πρέπει να εγκατασταθεί από τον χρήστη στον υπολογιστή.


