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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

 Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία νινθιεξψζεθε κεηά απφ επίκνλεο 

πξνζπάζεηεο. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ θ. Μαηηάην ππξίδσλα 

θπξίσο γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημε θαη ηελ ππνκνλή γηα ηε βειηίσζε ηεο 

πηπρηαθήο κε ζηφρν ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία.  

 

 Δπίζεο ζέισ λα απεπζχλσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηνπο γνλείο κνπ, νη νπνίνη 

ζηήξημαλ ηηο ζπνπδέο κνπ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, θξνληίδνληαο γηα ηελ θαιχηεξε 

δπλαηή κφξθσζε κνπ. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο είλαη ε κειέηε ησλ ηερληθψλ, ησλ 

κεζφδσλ θαη ησλ θαλφλσλ πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχληαη γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε 

ηεο αλάπηπμεο ηφζν ηεο δνκήο φζν θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ηζηνζειίδσλ ψζηε 

λα επηηπγράλεηαη φζν ην δπλαηφλ πςειφηεξε θαηάηαμε ζηα απνηειέζκαηα ησλ 

Μεραλψλ Αλαδήηεζεο (ΜΑ). Δθαξκνγή ησλ κεζφδσλ απηψλ ζε κηα ηζηνζειίδα 

αλακέλεηαη λα απμήζεη ηελ επηζθεςηκφηεηά ηεο κέζσ νξγαληθψλ αλαδεηήζεσλ 

(απνηειεζκάησλ ησλ ΜΑ ζηηο αλαδεηήζεηο κε ιέμεηο θιεηδηά - keywords), ελψ 

παξάιιεια ζα ηελ θάλνπλ θηιηθή ζηνλ ρξήζηε. Θα θαηαγξαθνχλ θαη ζα 

αλαιπζνχλ επίζεο ηα εξγαιεία ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν 

αλάπηπμεο κηαο ηζηνζειίδαο θαζψο θαη ηελ ζπκβνιή ηνπο ζηελ βειηίσζε ηεο 

θαηάηαμήο ηεο ζηα απνηειέζκαηα ησλ ΜΑ. 

 

ABSTRACT 

 

 This thesis covers the techniques, methods and rules that must be followed 

to optimize the development of both structure and content of web pages in order 

to achieve as much as possible higher ranking in search engine results. 

Implementation of such methods in a web page is expected to increase its traffic 

via organic search, while it remains user friendly. We will record and analyze the 

tools which are used for checking the quality of a website as well as their 

contribution in page ranking. 
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1 Μεραλέο αλαδήηεζεο θαη ηξόπνη ιεηηνπξγίαο απηώλ 

 

Οη ΜΑ απνηεινχλ ηε ζχγρξνλε πχιε εηζφδνπ πξνο ην δηαδίθηπν. Σν 

δηαδίθηπν είλαη ην παγθφζκην ζχζηεκα δηαζπλδεδεκέλσλ ππνινγηζηψλ θάησ απφ 

ην νπνίν ιεηηνπξγνχλ ζπγθεθξηκέλα πξσηφθνιια γηα λα εμππεξεηνχληαη 

θαζεκεξηλά εθαηνκκχξηα ρξήζηεο ζε φιν ην θφζκν. Σν δηαδίθηπν απνηειεί ην πην 

ζχγρξνλν ηξφπν αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ,δεδνκέλσλ(πνιπκέζσλ), κελπκάησλ 

θαη ρξεζηκνπνηείηαη αθφκα θαη γηα ην εκπφξην. Αθφκα θαη παξαδνζηαθέο κνξθέο 

ηέρλεο (φπσο γηα παξάδεηγκα ν θηλεκαηνγξάθνο θαη ε κνπζηθή) κέζσ ηεο 

ςεθηαθήο ηερλνινγίαο παίξλνπλ ηελ ίδηα κνξθή (αξρείσλ δεδνκέλσλ) κε 

αληηθείκελα πνπ εθ πξψηεο φςεσο είλαη εληειψο δηαθνξεηηθά (φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε ηαηξηθή επηζηήκε ή θάπνην πξφγξακκα ινγηζκηθνχ). Παξαηεξείηαη 

ινηπφλ κία ζπγθέληξσζε γλψζεο, ή αλ είλαη δπλαηφ λα ιερζεί, πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο, πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην Ίληεξλεη. ήκεξα, ν φξνο απηφο 

θαηέιεμε λα αλαθέξεηαη ζην παγθφζκην απηφ δίθηπν ην νπνίν ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ νινέλα αλαπηπζζφκελε ηερλνινγία έρεη δεκηνπξγήζεη κηα ηεξάζηηα αγνξά απφ 

πιεξνθνξίεο.  Σν κεγάιν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη πιένλ είλαη ην "πνηνο ζα 

δηνηθήζεη, πνηνο ζα ειέγμεη ηελ γλψζε απηή αιιά θαη πσο φιε απηή ε πιεξνθνξία 

δηακνηξάδεηαη θαη γίλεηαη γλσζηή ζηνπο ρξήζηεο ηνπ"[1].  

1.1 Οξηζκόο κεραλώλ αλαδήηεζεο 

  

 Ζ ΜΑ είλαη ππεχζπλε γηα ην δηακνηξαζκφ θαη ηνλ έιεγρν ησλ πιεξνθνξηψλ 

θαη ησλ δεδνκέλσλ. Οη πιεξνθνξίεο απηέο είλαη απνζεθεπκέλεο ζε δηάθνξεο 

ηζηνζειίδεο ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ WWW. Μηα ΜΑ είλαη κηα εθαξκνγή πνπ 

επηηξέπεη ηελ αλαδήηεζε θεηκέλσλ θαη αξρείσλ ζην Γηαδίθηπν . Απνηειείηαη απφ 

έλα πξφγξακκα ππνινγηζηή πνπ βξίζθεηαη ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ππνινγηζηέο 

ή αθφκα θαη θηλεηέο ζπζθεπέο ζηα νπνία δεκηνπξγεί κηα βάζε δεδνκέλσλ κε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγεη απφ ην δηαδίθηπν. Σν δηαδξαζηηθφ πεξηβάιινλ πνπ 

εκθαλίδεηαη ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε είλαη ην απνηέιεζκα ρξεζηκνπνίεζεο ηεο 

εθαξκνγήο θαη ζχλδεζεο ηνπ κε θάπνην άιινλ ππνινγηζηή ζπλδεδεκέλν ζην 

δηαδίθηπν[2]. Γηα ηελ επίηεπμε ηεο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ ν ρξήζηεο απαηηεί λα 

πιεθηξνινγήζεη ζην θαηάιιειν πεδίν ηεο εθαξκνγήο ηηο ιέμεηο πνπ είλαη ζρεηηθέο 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AC%CF%83%CE%B7_%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD&action=edit&redlink=1
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είηε κε ηνλ ηίηιν, είηε κε ηελ ηζηνζειίδα είηε κηα κηθξή πεξηγξαθή ζρεηηθή κε ην 

πεξηερφκελν ην νπνίν ζέιεη λα εκθαληζηεί. Σέινο ε εθαξκνγή ζα δείμεη ηα 

απνηειέζκαηα πνπ έρεη βξεη κε βάζε θάπνηα θξηηήξηα. ε πεξίπησζε πνπ ν 

αξηζκφο ησλ ηζηνζειίδσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαδήηεζε ηνπ ρξήζηε είλαη 

κεγάινο, γίλεηαη ε θαηαλνκή απηψλ ζε κία ή πεξηζζφηεξεο ζειίδεο γηα ηελ 

θαιχηεξε νξγάλσζε ησλ απνηειεζκάησλ. Αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ππάξρνπλ 

πνιιέο ΜΑ νη νπνίεο φκσο γηα ηελ ίδηα αλαδήηεζε κπνξεί λα επηζηξέςνπλ 

δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα,ζπλεπψο ε επηινγή ηεο εθαξκνγήο εμαξηάηαη απφ ηε 

θξίζε ηνπ ρξήζηε. 

 

1.2 Ηζηνξηθή αλαδξνκή κεραλώλ αλαδήηεζεο 

 

Archie 

 

 Ζ πξψηε ΜΑ μεθίλεζε απν κία νκάδα θνηηεηψλ θαη εζεινληψλ ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ McGill(university school of computer science) ηνπ Μφληξεαι ην 

1987. Πην ζπγθεθξηκέλα δεηήζεθε απφ ηνπο Peter Deatch, Emtage θαη Heelan λα 

δηαζπλδέζνπλ ην παλεπηζηήκην ηνπο κε ην δηαδίθηπν. ηα πξψηκα ζηάδηα ηεο 

ππεξεζίαο Archie θαηάθεξαλ λα θξαηήζνπλ ζε ιίζηεο(index) φινπο ηνπο 

δεκφζηνπο ftp servers θαη λα ηηο ελεκεξψλνπλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, 

πεξίπνπ  κία θνξά ην κήλα ψζηε λα κε ζπαηαιψληαη θαη πνιινί πφξνη απφ 

απνκαθξπζκέλνπο δηαθνκηζηέο. Οη θαηαρσξήζεηο απηέο απνζεθεχνληαλ ζε ηνπηθά 

αξρεία ψζηε λα αλαδεηεζνχλ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εληνιή grep ηνπ Unix. Σέινο ε 

ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία ππάξρεη αθφκα θαη ζήκεξα, ιεηηνπξγεί φκσο κφλν σο 

ηζηνζειίδα, σο έλα δηθηπαθφ κνπζεηαθφ έθζεκα : 
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 Eηθόλα 1.1: Mεραλή αλαδήηεζεο archie[3]. 

 

V-Lib 

 

Λίγα ρξφληα πην κεηά ην 1992, εκθαλίζηεθε ε ΜΑ V-Lib. Mηα εηθνληθή 

βηβιηνζήθε αλαδήηεζεο απφ ηνλ παηέξα ηνπ Γηαδηθηχνπ φπσο ζα ραξαθηήξηδαλ 

πνιινί,ηνλ Tim Berners-Lee ε νπνία θηινμελείηαη ζην Cern. Τπάξρεη αθφκα θαη 

ζήκεξα,αιιά δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κία γεληθή ΜΑ. 

 

 

Eηθόλα 1.2: Μεραλή αλαδήηεζεο V-Lib[3]. 
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 Ali-Web 

 

Κάπνπ κέζα ζην 1993, έθαλε ηελ εκθάληζε ηεο ε Ali-Web, ζηελ νπνία νη 

ρξήζηεο κπνξνχζαλ λα θαηαρσξνχλ ηζηνζειίδεο. Τπάξρεη θαη ζήκεξα ζαλ 

ζειίδα. κπνξψληαο λα απνδψζεη θάπνηα απφ ηα θαηαγεγξακκέλα απνηειέζκαηα 

θαη απηή, θαηαηάζζεηαη ζηα κνπζεηαθά είδε, θξαηψληαο κάιηζηα κηα εκθάληζε πνπ 

παξαπέκπεη ζηελ επνρή εθείλε: 

 

Δηθόλα 1.3: Μεραλή αλαδήηεζεο Aliweb[3]. 

 

 

Excite 

 

Σν ίδην αθξηβψο δηάζηεκα (1993), κεηά απφ θάπνηνπο κήλεο αξγφηεξα, 

εκθαλίζηεθε κηα αθνκα ΜΑ, κε πην κνληέξλν interface. Σν φλνκα απηήο Excite, ε 

νπνία ιφγσ ρξεσθνπίαο πνπιήζεθε ην 2001. ήκεξα ιεηηνπξγεί θαλνληθά θαη 

πνιινί ππνζηεξίδνπλ πσο πξφθεηηαη γηα κηα πνιχ ζπνπδαία κεραλή. Αλ θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηα δίλεη ζε έλα θαιφ θαη θαζαξφ γξαθηθφ πεξηβάιινλ(interface) ε 

θεληξηθή ηεο ζειίδα, ζπκίδεη αξθεηά ηα 90s: 

 

http://www.excite.com/
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Eηθόλα 1.4: Μεραλή αλαδήηεζεο excite[3]. 

 

 

WebCrawler 

 

 Έλα ρξφλν αξγφηεξα, ην 1994, ηα πξάγκαηα έρνπλ αξρίζεη λ' αιιάδνπλ θαη 

θάλεη ηελ εκθάληζε ηεο ε WebCrawler, ε πξψηε ΜΑ πνπ ηνπνζεηνχζε ζε 

επξεηήξην νιφθιεξεο ηηο ζειίδεο. Έγηλε ηφζν δεκνθηιήο πνπ νξηζκέλεο θνξέο, κε 

ην δηαδίθηπν ηεο επνρήο ήηαλ ζρεδφλ αδχλαην λα ρξεζηκνπνηεζεί. πλερίδεη λα 

ππάξρεη κε κνληέξλα εκθάληζε, παξνπζηάδνληαο απνηειέζκαηα απφ ηηο κεραλέο 

ησλ Google θαη Yahoo: 

 

Eηθόλα 1.5: Μεραλή αλαδήηεζεο Webcrawler[3]. 
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Δηθόλα 1.6: Απνηειέζκαηα κεραλήο αλαδήηεζεο webcrawler[3]. 

 

Yahoo 

 

Σελ ίδηα ρξφληα ηδξχζεθε ε yahoo απφ ηνπο ηφηε ηειεηφθνηηνπο ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ ηάλθνξλη, David Filo θαη Jerry Yang νη νπνίνη ήζειαλ λα 

νκαδνπνηήζνπλ θαη λα θαηαγξάςνπλ δηαδηθηπαθέο ηνπνζεζίεο κείδνλνο 

ελδηαθέξνληνο θαη λα ηηο ηαμηλνκήζνπλ ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο. Αξρηθά ν ζεκαηηθφο 

θαηάινγνο ήηαλ δεκνζηεπκέλνο ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ηάλθνξλη 

(akebono.stanford.edu/yahoo) θαη ζηηο 2 Μαξηίνπ 1995 εηζήρζε ζην 

ρξεκαηηζηήξην[4]. 

 

 

Δηθόλα 1.7: Μεραλή αλαδήηεζεο yahoo. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%BD%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BD%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/2_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1995
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Lycos 

 

Γελ πεξάζαλ ιίγνη κήλεο θαη ε ΜΑ πνπ μερψξηζε εθείλε ηελ επνρή ήηαλ ε 

Lycos, φπνπ δεκνζηνπνίεζε έλαλ θαηάινγν κε πάλσ απφ 54.000 εγγξαθέο, 

θαηαηάζζνληαο ηα απνηειέζκαηα ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθφηεηα αλάθηεζεο, ελψ 

ζπγρξφλσο έθαλε αληηζηνίρεζε πξνζέκαηνο θαη εγγχηεηαο ιέμεο. Γηα ηελ 

εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ηεο κεραλήο απηήο δεκηνπξγήζεθε ζηα ηέιε Ηνπλίνπ ηνπ 

1995 ε εηαηξεία Lycos Inc., ελψ ηερλνινγηθά απνηειεί έξγν ηνπ Dr. Michael 

Mauldin ζην Παλεπηζηήκην Carnegie Mellon. Δλψ αθφκα ζπλερίδεη λα ππάξρεη, 

πεξηιακβάλεη άλσ ηνπ 90% ησλ δηεπζχλζεσλ ηνπ Web! 

 

 

Δηθόλα 1.8: Μεραλή αλαδήηεζεο lycos[3]. 

 

Altavista 

 

Έλαο ζξχινο γελληέηαη ην 1995: ε Altavista, ε πξψηε κεραλή πνπ επέηξεπε 

αλαδεηήζεηο ζηελ θπζηθή γιψζζα ηνπ θαζελφο, ελψ είρε απεξηφξηζην εχξνο 

δψλεο, κε πξνεγκέλεο ηερληθέο αλαδήηεζεο. Ζ πξνζζήθε θαη ε δηαγξαθή θάπνηνπ 

Url γηλφηαλ κέζα ζε 24 ψξεο! ήκεξα δελ ππάξρεη πιένλ, αλ θαη ην url ηεο 

(altavista.com) είλαη ελεξγφ, θάλεη redirect ζηελ Yahoo ε νπνία θαη ηελ απέθηεζε 

αξγφηεξα. Δλ' ησ κεηαμχ, θάπνην δηάζηεκα αξγφηεξα έθαλε ηελ εκθάληζε ηεο ε 

Raging Search πνπ απεπζχλνληαλ ζε απηνχο πνπ δελ ήζειαλ λα βιέπνπλ ην 

portal ηεο Altavista παξέρνληαο, έηζη ηαρχηεηα ζηελ αλαδήηεζε. Καη απηή 

εμαγνξάζηεθε απφ ηελ Yahoo, ζηελ νπνία θάλεη redirect ην url ηεο. Έρνληαο 

θηάζεη ζην ηέινο ηνπ 1995, μεπήδεζε ε Yahoo ε νπνία ήηαλ ν κεγάινο star, 

ηδηαίηεξα ηελ δηεηία 1995-1997. Ο Jerry Yang θαη ν David Filo, ήηαλ νη δεκηνπξγνί 

http://www.lycos.com/
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ηεο θαη ζηελ αξρή ήηαλ απιά κηα ζπιινγή απφ αγαπεκέλεο ηζηνζειίδεο. Με ην 

κέγεζνο ηεο λα απμάλεηαη ε ηδέα ήηαλ  λα ηε κεηαηξέςνπλ ζε ΜΑ. Ζ πξνζζήθε 

ησλ url's, γηλφηαλ ρεηξνθίλεηα θαη νη ρξφλνη αλακνλήο εκθάληζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ήηαλ κεγάινη. Μηα γεχζε απφ ηηο ηειεπηαίεο εκθαλίζεηο: 

 Δηθόλα 1.9: Μεραλή αλαδήηεζεο altavista[3]. 

 

Ask Jeeves 

 

Κάπνπ εθεί, ζηα κέζα ηνπ 1997, έθαλε ηελ εκθάληζε ηεο ε Ask Jeeves. H 

δηαθνξά ηεο ήηαλ πσο κπνξνχζε θάπνηνο λα ππνβάιεη εξσηήκαηα ζηελ θπζηθή 

ηνπ γιψζζα, κε ρξήζηεο λα πξνζπαζνχλ λα ηαηξηάμνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ 

αλαδεηήζεσλ. Άζεια ηεο κε απηφ ηνλ ηξφπν, ζπλέβαιε θαη ζην spam. Τπάξρεη 

αθφκα θαη ζήκεξα, κε έλα κνληέξλν πεξηβάιινλ, κε αμηφινγα απνηειέζκαηα θαη 

δπλαηφηεηα παξακεηξνπνίεζεο θαη ειέγρνπ ησλ cookies. ήκεξα έρεη κεηαηξαπεί 

ζε Ask.com. ήκεξα ην πεξηβάιινλ απηήο είλαη φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 1.10: 

 

 Δηθόλα 1.10: Μεραλή αλαδήηεζεο ask jeeves. 
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Yandex 

 

Σελ ίδηα ρξνληά ηδξχζεθε θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην ζεπηέκβξην ηνπ 1997 ε 

ΜΑ yandex θαη παξνπζηάζηεθε δεκφζηα ζηελ softlool έθζεζε ηεο Μφζραο. Αξρηθά 

είρε αλαπηπρζεί απφ ηελ comptek θαη δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζηε Ρσζία[6]. 

 

Δηθόλα 1.11: Μεραλή αλαδήηεζεο yandex 

 

 

 

Google 

 

Σν 1998 φκσο έρεη έξζεη θαη έλα φλνκα πνπ αξθεηνί ην "ιάηξεςαλ" γηα 

πνιιά ρξφληα, ε γλσζηή ζε φινπο καο Google.. Οη λεαξνί Lary Page θαη Sergey 

Brin, δεκηνχξγεζαλ κηα ΜΑ πνπ αμηνπνηνχζε ηηο ζπλδέζεηο θαη αλαθνξέο απφ θαη 

πξνο άιιεο ηζηνζειίδεο. H Google ζπλερίδεη ηφζεο δεθαεηίεο κεηά, έρνληαο 

θαηαζηεί ν γίγαληαο θαη ην ζεκείν αλαθνξάο ζηνλ ρψξν (google it), κε ηνλ 97% 

(φπσο ιέγεηαη) ηνπ δηαδηθηχνπ, κα δελ είλαη πιένλ ε ίδηα αγαπεκέλε εηαηξεία, 

φπσο ηα πξψηα ρξφληα ηνπ μεθηλήκαηνο ηεο. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ θαη ακεηάβιεην 

ζηα ρξφληα, απνηειεί ε θεληξηθή ζειίδα ηεο κεραλήο ηεο Google, φπνπ παξέκεηλε 

ιηηή θαη ρξεζηηθή: 
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Δηθόλα 1.12: Μεραλή αλαδήηεζεο google[3]. 

 

Msn-Bing 

 

Σν 1999 έθαλε ηελ εκθάληζε ηεο θαη ε ΜΑ Msn απφ ηε κεγαιχηεξε ζηα 

ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα εθείλεο ηεο επνρήο, microsoft. Αξθεηά αξγφηεξα, ην 2004, 

αλαβαζκίζηεθε κε λένπο αιγνξίζκνπο, ελψ κφιηο έλαλ ρξφλν αξγφηεξα, 

απέξξηπηε ηα απνηειέζκαηα πνπ βαζίδνληαλ ζε αιγνξίζκνπο ηεο Yahoo(απφ ηελ 

νπνία ηειηθά απέθηεζε θαη έλα κέξνο ηεο, θάπνπ 6 κε 7 ρξφληα αξγφηεξα). Σν 

2009 αιιάδεη νλνκαζία θαη γίλεηαη bing.  

 

 

 

Δηθόλα 1.13: Μεραλή αλαδήηεζεο msn[3]. 
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Δηθόλα 1.14: Μεραλή αλαδήηεζεο bing. 

 

Αμηνζεκείωηεο αλαθνξέο 

 

Αμίδεη λα αλαθεξζνχκε θαη ζε άιιεο άγλσζηεο ΜΑ νη νπνίεο ζήκεξα κπνξεί 

λα κε καο ζπκίδνπλ θάηη, φκσο πξηλ απφ 15-20 ρξφληα είραλ ζπκβάιεη θαη απηέο 

κε ην ηξφπν ηνπο ζε φηη έρνπκε ζήκεξα, θαζψο βνήζεζαλ ζηελ αλάπηπμε ηφζν 

ηνπ επηπέδνπ αλαδήηεζεο αιιά θαη επξεηεξίαζεο ηζηνζειίδσλ. Μεξηθέο απφ απηέο 

είλαη νη: 

● Inktomi( ην url ηεο inktomi.berkeley.edu είλαη αλελεξγφ), 

● alltheweb/fast, 

● hotbot (κε ελεξγφ link hotbot.com), 

● direct hit, 

● looksmart(κε ελεξγφ link search.looksmart.com), 

● northern light, 

● wisenut (κε ελεξγφ link wisenut.com),  

● goto/overture (φπνπ ην link ηεο θάλεη redirect ζηε yahoo θαζψο αγνξάζηεθε 

απφ απηή),  

● open directory-dmoz,  

● infoseek, 

● netscape/aol,  

● northernlight, 
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● internetdatabase,  

● deoji,  

● netsearch,  

● 1blink,  

● aliweb,  

● allonesearch, 

● searchking,  

● theinternetdirectories,  

● 7search θαη  

● highway61[3].  

1.3 Λεηηνπξγία κεραλώλ αλαδήηεζεο 

 Όιεο νη ΜΑ παξφιε ηε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπο έρνπλ θάπνηεο θνηλέο 

ιεηηνπξγίεο. Οη ΜΑ έρνπλ 2 βαζηθέο ιεηηνπξγίεο :crawling θαη indexing ψζηε λα 

παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ κία ηαμηλνκεκέλε ιίζηα βάζε ηε 

θαηάηαμε ησλ ηζηνζειίδσλ. Με βάζε ηηο παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο έρνπλ ρηηζηεί νη 

παξαθάησ ηχπνη κεραλψλ αλαδήηεζεο: 

 

● Crawler-based ΜΑ 

● Human- powered MA 

● Hybrid ΜΑ 

● Meta ΜΑ 

 

1.3.1 Crawler- based κεραλέο αλαδήηεζεο 

 

 Αλ θαληαζηνχκε ην παγθφζκην δίθηπν WWW ζα κπνξνχζακε λα ην 

παξνκνηάζνπκε κε έλα ζηαζκφ κε ζεσξεηηθά άπεηξεο κνλαδηθέο 

ζηάζεηο(ηζηνζειίδεο) πνπ ε θαζεκία έρεη λα δείμεη θάηη δηαθνξεηηθφ θαζψο 

πεξηέρεηαη απφ δηαθνξεηηθφ θείκελν,εηθφλεο θαη πεξηερφκελν. Γηα ην ιφγν απηφ,νη 

ΜΑ απνηεινχληαη απφ 3 είδε ινγηζκηθνχ ψζηε λα καο βνεζήζνπλ λα 

πεξηεγεζνχκε επθνιφηεξα. Σα νπνία είλαη : 

 

● ην spider software 
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● ην index software 

● ην query software 

1.3.1.1 Web crawling,robot crawler (Αξάρλε) 

 

 Οη ΜΑ δελ εξεπλνχλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηνλ παγθφζκην ηζηφ αιιά κία 

βάζε δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρεη θάπνηα αληίγξαθα ηζηνζειίδσλ. Οη ηζηνζειίδεο 

απηέο επηιέγνληαη αλάκεζα ζε δηζεθαηνκκχξηα ζειίδεο ζην ίληεξλεη. Γηα ηελ 

έξεπλα απηή ρξεζηκνπνηνχληαη θάπνηα πξνγξάκκαηα πνπ νλνκάδνληαη «ξνκπφη» 

ή «αξάρλεο» (spider, crawler ή webcrawler).Σν ινγηζκηθφ ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ην 

web crawling ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο ΜΑ γηα λα ζαξψζεη θαη λα ζπιιέμεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηζηνζειίδεο. Απηέο νη αξάρλεο ή spiders δελ ζπιιέγνπλ 

images, θαηαιαβαίλνπλ κνλάρα ην θείκελν ησλ ηζηνζειίδσλ, ηα links θαη ην URL.  

πιιέγνπλ φζε πεξηζζφηεξε πιεξνθνξία κπνξνχλ ζην ζπληνκφηεξν δπλαηφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα. Δθφζνλ ηα spiders δελ ζπιιέγνπλ images δελ κπνξνχλ λα 

θαηαιάβνπλ νηηδήπνηε είλαη δεκηνπξγεκέλν ζε flash ή νηηδήπνηε είλαη εηθφλα.  

πλεπψο είλαη ζεκαληηθφ λα βεβαησζνχκε φηη ζε φιεο καο ηηο θσηνγξαθίεο, 

images, flash, logos, videos θάλνπκε ρξήζε ηνπ alt tag γηα λα ηα πεξηγξάςνπκε. 

ηελ αληίζεηε πεξίπησζε ηα spiders ζα ηα αγλνήζνπλ θαη δελ ζα δεκηνπξγήζνπλ 

θακία πξνζηηζέκελε αμία ζηε δηαδηθαζία ηεο πξνψζεζεο ηεο ηζηνζειίδαο ζαο 

κέζσ ηνπ search engine optimization ην νπνίν ζα δνχκε αξγφηεξα[2],[7]. 

Δπηπιένλ αλ παξαηεξεζνχλ αιιαγέο ζε θάπνηεο ηζηνζειίδεο νη αξάρλεο απηέο ζα 

ηηο θαηαιάβνπλ θαη ζα βξνπλ απηέο ηηο αιιαγέο κε απνηέιεζκα λα επεξεάζνπλ ην 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν είλαη θαηαρσξεκέλεο ζηηο ιίζηεο. πλεπψο φια παίδνπλ ξφιν 

θαη ζα πξέπεη λα είκαζηε ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί φπσο ζα δνχκε θαη παξαθάησ. 

 

 Γηα λα απνθχγεη κηα αξάρλε ηνλ έιεγρν ηεο ίδηαο ζειίδαο μαλά θαη μαλά 

θαηαθεχγεη ζπλήζσο ζε θάπνην είδνο θαλνληθνπνίεζεο ζπλδέζκσλ(url 

normalization). Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηξφπνη θαλνληθνπνίεζεο ησλ url. χκθσλα κε 

ην standard URI Generic Syntax RFC 3986[8] πνπ θαζηεξψζεθε ηνλ Ηαλνπάξην 

ηνπ 2005 νη ζσζηνί ηξφπνη θαλνληθνπνίεζεο πεξηιακβάλνπλ: 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%99%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AC%CF%83%CE%B7_%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD
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Καλνληθνπνίεζε θαη δηαηήξεζε ηεο ζεκαζηνινγίαο ηνπ URL 

 

● κεηαηξνπή ησλ url ζε πεδνχο ραξαθηήξεο. 

 

 

Δηθόλα 1.15: URL normalization ζε πεδνχο ραξαθηήξεο[9]. 

 

● κεηαηξνπή ραξαθηήξσλ ζε θεθαιαία κεηά απφ αθνινπζίεο δηαθπγήο 

 

 

Δηθόλα 1.16: Capitalizing letters ζε ραξαθηήξεο δηαθπγήο[9]. 

 

● απνθσδηθνπνίεζε ησλ percent-encoded octets  

 

 

Δηθόλα 1.17: Απνθσδηθνπνίεζε percent-encoded octets [9]. 

 

● αθαίξεζε ηνπ πξνεπηιεγκέλνπ port 

 

 

Δηθόλα 1.18: Αθαίξεζε port[9]. 

 

Καλνληθνπνίεζε πνπ ζπλήζωο δηαηεξείηαη ε ζεκαζηνινγία ηνπ URL 

 

● πξνζζήθε ηνπ slash  

 

 

Δηθόλα 1.19: Πξνζζήθε slash ζην ηέινο ηνπ url[9]. 

 

 

 

● θαη αθαίξεζε ησλ ηειεηψλ (“.”) 

 

 

Δηθόλα 1.20: Αθαίξεζε “.”[9]. 
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Καλνληθνπνίεζε όπνπ ηε ζεκαζηνινγία ηνπ URL δελ δηαηεξείηαη  

 

● αθαίξεζε ηνπ index ,fragments θαη  ησλ δηπιφηππσλ slashes 

 

 

 

 

Δηθόλα 1.21: Αθαίξεζε ηνπ index, ηνπ fragment θαη ησλ δηπιψλ slashes ηνπ url 

αληίζηνηρα[9]. 

 

● αληηθαηάζηαζε ηεο IP κε ην domain name 

 

 

Δηθόλα 1.22: Αληηθαηάζηαζε ηεο IP[9]. 

 

● πεξηνξηζκφο ηνπ νλφκαηνο ησλ πξσηνθφιισλ ζην url 

 

  

Δηθόλα 1.23: Πεξηνξηζκφο ηνπ νλφκαηνο πξσηνθφιινπ ζην url[9]. 

 

● αθαίξεζε ή πξνζζήθε ηνπ “www” 

 

 

Δηθόλα 1.24: Αθαίξεζε ηνπ “www” απφ ην url[9]. 

 

● ηαμηλφκεζε ησλ query 

 

 

 Δηθόλα 1.25: Σαμηλφκεζε ησλ query[9]. 

 

● αθαίξεζε κε ρξεζηκνπνηεκέλσλ κεηαβιεηψλ ησλ query θαη “?” φηαλ 

ην query είλαη θελφ 

 

 



Σερληθέο,κέζνδνη θαη θαλφλεο γηα ηε βειηηζηνπνίεζε αλάπηπμεο ηζηνζειίδσλ 

Γεκεηξηάδεο Εαραξίαο  24 
 

 

Δηθόλα 1.26: Αθαίξεζε κε ρξεζηκνπνηεκέλσλ κεηαβιεηψλ θαη “?” ζην query 

αληίζηνηρα[9]. 

 

Όπσο θαηαιαβαίλεηε ην θφζηνο ελφο ινγηζκηθνχ αξαρλψλ(spider software) 

είλαη πνιχ πςειφ. πλεπψο γηα λα δηαηεξείηαη ζε ζρεηηθά θαλνληθά επίπεδα 

αθνινπζνχληαη θάπνηνη κέζνδνη φπσο: 

 

● Πεξηνξηζκφο ησλ ηζηνζειίδσλ πνπ ππάξρνπλ ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ,δηαγξάθνληαο ηηο παιηφηεξεο ηζηνζειίδεο. 

● Πεξηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ επηζθέςεσλ ηεο αξάρλεο ζε ίδηεο 

ζειίδεο. 

● Πεξηνξηζκφο επίζθεςεο ηεο αξάρλεο ζε θάπνηεο πεξηνρέο ηνπ 

δηαδηθηχνπ. 

 

 Δπίζεο πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο παξφιν πνπ ηα ινγηζκηθά ησλ αξαρλψλ 

έρνπλ ηελ ίδηα ιεηηνπξγία, ν αιγφξηζκνο πξνγξακκαηηζκνχ ηεο θάζε αξάρλεο είλαη 

δηαθνξεηηθφο. Οη θαηεγνξίεο ησλ αξαρλψλ δηαθξίλνληαη αλάινγα κε ηνλ αιγφξηζκν 

ππνινγηζκνχ ηνπ βαζκνχ βαξχηεηαο(αιγφξηζκνο Page Rank βι. 2.1.3). Μεξηθνί 

απφ απηνχο είλαη sharksearch, infospiders θαη άιινη[45]. 

 

1.3.1.2 Web Indexing (Δπξεηεξίαζε) 

 

 Αθνχ ηειεηψζεη κε ηε ζάξσζε(crawling) ησλ ηζηνζειίδσλ ε ΜΑ δεκηνπξγεί 

έλα θαηάινγν ή επξεηήξην. Ζ δηαδηθαζία απηή νλνκάδεηαη επξεηεξίαζε ή αιιηψο 

indexing. Ο αιγφξηζκνο πνπ θαιχπηεη απηή ηε δηαδηθαζία επξεηεξηάδεη ηηο ιέμεηο ή 

δεπγάξηα ιέμεσλ θαη θξάζεσλ ψζηε λα θαηαιάβεη ηε ζεκαηνινγία ζηελ νπνία 

αλαθέξεηαη ε θάζε ηζηνζειίδα. ηε ζπλέρεηα αμηνινγεί ηε πιεξφηεηα θαη ηε 

πιεξνθφξεζε πνπ παξέρνπλ νη δηάθνξεο ηζηνζειίδεο θαη ηηο απνζεθεχεη αλάινγα 

κε ην πφζν ζεκαληηθέο ηηο ζεσξεί. 

 Ο ζθνπφο ηεο απνζήθεπζεο ελφο index είλαη γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο 

επίδνζεο θαη ηεο ηαρχηεηαο ηεο ΜΑ ψζηε λα εμππεξεηεί γξεγνξφηεξα ην ρξήζηε 

φηαλ ηνπ ζηέιλεη έλα εξψηεκα. Υσξίο επξεηήξην, ε ΜΑ ζα αλαγθαδφηαλ λα 
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μαλαθάλεη ζαξψζεηο, θάηη ην νπνίν ζα ρξεηαδφηαλ πνιχ ρξφλν θαη κεγάιε 

ππνινγηζηηθή ηζρχ. Γηα παξάδεηγκα αλ είρακε έλα index κε 10.000 έγγξαθα 

κπνξνχκε λα πνχκε νηη γηα ηελ αλαδήηεζε ζα ρξεηαζηνχκε κεξηθά milisecond, ελψ 

γηα κηα δηαδνρηθή αλαδήηεζε 10.000 index ζα ρξεηαδφκαζηαλ θάπνηεο ψξεο[10]. 

1.3.1.3 Query processing (Δπεμεξγαζία εξωηεκάηωλ) 

 

 Δίλαη απηφ πνπ βιέπνπκε φηαλ ρξεζηκνπνηνχκε ηηο ΜΑ. Πιεθηξνινγψληαο 

κία ιέμε(keyword) ζην θαηάιιειν πεδίν ηεο ΜΑ,καο εκθαλίδνληαη ηα νξγαληθά 

απνηειέζκαηα(βι. θεθάιαην 6.1) γηα απηφ. Γηα λα εκθαληζηνχλ απηά ηα 

απνηειέζκαηα, ην query software έρεη ςάμεη ζηηο επξεηεξηαζκέλεο ζειίδεο πνπ 

έρνπλ απνζεθεπηεί ζηηο ΜΑ θαη παξνπζηάδεη απηά ηα νπνία ζεσξεί ηα πηφ ζρεηηθά 

θαη ζεκαληηθά γηα ην keyword πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί. Οη ΜΑ ινηπφλ ζπιιέγνπλ, 

αλαιχνπλ, επξεηεξηάδνπλ, αμηνινγνχλ θαη απνζεθεχνπλ ηηο ηζηνζειίδεο πνπ 

ππάξρνπλ ζην δηαδίθηπν θαη δηαζέηνπλ ην απνηέιεζκα απηψλ ησλ εξγαζηψλ ζε 

φζνπο πξαγκαηνπνηνχλ αλαδεηήζεηο κε ζπγθεθξηκέλα keywords. ηελ νπζία νη 

ΜΑ ςάρλνπλ ζην επξεηήξηφ ηνπο φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ θαιχπηνπλ ην 

εξψηεκα πνπ έζεζε ν ρξήζηεο θαη παξνπζηάδεη κηα ιίζηα κε ηα απνηειέζκαηα-

απαληήζεηο ηνπ εξσηήκαηνο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί νηη δηαθνξεηηθέο ΜΑ 

επηζηξέθνπλ δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα θαζψο νη αξάρλεο είλαη δηαθνξεηηθά 

νξγαλσκέλεο γηα ηελ θάζε ΜΑ [7]. 

1.3.2 Human- powered κεραλέο αλαδήηεζεο 

 

 Οη ζπγθεθξηκέλεο ΜΑ βαζίδνληαη θαηά θχξην ιφγν ζηνλ άλζξσπν. Απηφ 

ζπκβαίλεη δηφηη ε θαηαρψξεζε ησλ ηζηνζειίδσλ πξέπεη λα γίλεη είηε απφ ηνλ 

θάηνρν ηεο, είηε απφ ηνπο ζπληάθηεο ηνπ αληίζηνηρνπ θαηαιφγνπ πνπ θάλνπλ ηελ 

αμηνιφγεζε απηψλ ελψ ζπλήζσο γίλεηαη επη πιεξσκή. Έλα εξψηεκα αλαδεηείηαη 

κφλν κε βάζε ηε πεξηγξαθή ε νπνί έρεη θαηαρσξεζεί. Οπνηεζδήπνηε είδνπο 

βειηηζηνπνηήζεηο κηαο ζειίδαο ε νπνία βξίζθεηαη ζε ηέηνηνπ είδνπο θαηάινγν δελ 

επηθέξεη θακία απνιχησο αιιαγή. Δλ αληηζέησο είλαη πηζαλφ κηα πνιχ θαιή 

ηζηνζειίδα κε αμηφινγν πεξηερφκελν λα θαηαρσξεζεί δσξεάλ απφ ηνπο ζπληάθηεο 

ρσξίο ν θάηνρνο ε δηαρεηξηζηήο ηεο λα παξνπζηάζεη θάπνην ελδηαθέξνλ θαη λα 

πξνηείλεη ηε θαηαρψξεζε ηεο[12],[13]. 
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1.3.3 Meta- κεραλέο αλαδήηεζεο 

 

 ε αληίζεζε κε ηηο απιέο ΜΑ, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ κηα αξάρλε γηα λα 

ζπγθεληξψζνπλ κηα δηθή ηνπο βάζε δεδνκέλσλ, νη κεηακεραλέο δελ δηαζέηνπλ 

δηθφ ηνπο επξεηήξην, αιιά αληινχλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο απφ ηα επξεηήξηα 

άιισλ ΜΑ. Οη κεηακεραλέο ζηέιλνπλ ηηο ιέμεηο- θιεηδηά ηαπηφρξνλα ζε κία ζεηξά 

απφ πξνθαζνξηζκέλεο ΜΑ(ή θαη ζεκαηηθνχο θαηαιφγνπο) θαη παξνπζηάδνπλ έλα 

κέξνο απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο θάζε κίαο. Καζψο ν κεραληζκφο ησλ 

κεηακεραλψλ παξακέλεη ιίγν ρξφλν ζε θάζε βάζε δεδνκέλσλ αλαθηά ζπρλά κφλν 

ην 10% ησλ απνηειεζκάησλ απφ θάζε βάζε. Ζ πιεηνςεθία ησλ κεηακεραλψλ δελ 

παξέρνπλ πάλσ 10 ζπλδέζκνπο απφ ηε θάζε κεραλή θαη γεληθά δελ επηθνηλσλνχλ 

κε ηηο κεγαιχηεξεο. πλήζσο ηα απνηειέζκαηα ηα νπνία έρνπλ πξνηεξαηφηεηα θαη 

εκθαλίδνληαη πξψηα είλαη απφ δηαθεκίζεηο[46]. ε γεληθέο γξακκέο ε ρξήζε ησλ 

κεηακεραλψλ ελδείθλπηαη γηα απιέο αλαδεηήζεηο (έλαο φξνο ή κία θξάζε), γηα λα 

δηαπηζηψζνπκε αλ θάπνηνο φξνο έρεη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα ή γηα λα 

εμνηθνλνκήζνπκε ρξφλν απνθεχγνληαο λα επηζθεθηνχκε δηαδνρηθά πνιιέο 

κεραλέο. Απφ ηελ άιιε αλ κία αλαδήηεζε πεξηέρεη πεξηζζφηεξεο ιέμεηο- θιεηδηά ή 

έρεη πνιχπινθε ινγηθή (ινγηθή ησλ ηειεζηψλ) είλαη πνιχ πηζαλφ λα ραζεί έλα 

κεγάιν κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ, γηαηί δελ έρνπλ φιεο νη ΜΑ ην ίδην 

πξσηφθνιιν αλαδήηεζεο, δελ ππνζηεξίδνπλ δειαδή φιεο νη κεραλέο ηελ ίδηα 

ινγηθή εηζαγσγήο φξσλ. Βαζηθφ πιενλέθηεκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεραλήο ζα 

κπνξνχζα λα πεη θαλείο πσο είλαη ε δπλαηφηεηα πνπ πξνζθέξεηαη ζην ρξήζηε λα 

αλαδεηεί κηα κία ιέμε ζε δηάθνξεο ΜΑ εμνηθνλνκψληαο ρξφλν ζε πεξίπησζε πνπ 

αλαιάκβαλε ν ίδηνο λα ππνβάιιεη ην εξψηεκα γηα πεξηζζφηεξεο απφ κία ΜΑ. Ζ 

ίδηα ε ΜΑ αλαιακβάλεη λα ππνβάιιεη ην εξψηεκα ηνπ ρξήζηε ζε δηάθνξεο ΜΑ κε 

ηε θαηάιιειε κνξθή ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε αλαδήηεζε ρσξίο 

πξνβιήκαηα[11].  
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Δηθόλα 1.27: Τπνβνιή εξσηήκαο απν κία meta-κεραλή ζε άιιεο ΜΑ. 

1.3.4 Hybrid, Τβξηδηθέο κεραλέο αλαδήηεζεο 

  

 Μία πβξηδηθή ΜΑ ή HSE (ζπληνκνγξαθία ηνπ Hybrid Search Engine) 

ρξεζηκνπνηεί έλα ζπλδπαζκφ απν crawler-based απνηειέζκαηα θαη human- 

based απνηειέζκαηα. Με ιίγα ιφγηα, κηα ηέηνηα ΜΑ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ 

ελδηαθεξφκελν δηαρεηξηζηή ηζηνζειίδαο λα θαηαρσξήζεη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζηνλ 

θαηάινγν θαη παξάιιεια αθήλεη ην απηνκαηνπνηεκέλν πξφγξακκα ηεο κεραλήο 

αλαδήηεζεο λα εηζρσξήζεη ζην πεξηερφκελν ηεο ηζηνζειίδαο θαη λα ην 

απνζεθεχζεη. Οη ζεκεξηλέο ΜΑ ηείλνπλ πξνο απηή ηε θαηεχζπλζε κε ηηο πην 

γλσζηέο απφ απηέο ηηο: Yahoo θαη Google[14]. 
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2 Γεκνθηιέζηεξεο κεραλέο αλαδήηεζεο θαη ιόγνη δεκνθηιίαο 

ηνπο 

 

 ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην ζα δνχκε ηηο δεκνθηιέζηεξεο ΜΑ, πσο 

μεθίλεζαλ θαη εμειίρζεθαλ. Δπίζεο ζα δνχκε θαη ηνπο ιφγνπο πνπ απηέο είλαη νη 

πην δηαδεδνκέλεο θαη ηη πνζνζηά θαηέρνπλ ζηε παγθφζκηα αγνξά ζχκθσλα κε 

αλαιχζεηο. 

2.1 Μ.Α ηεο Google 

 

 ηε πξψηε ζέζε ηεο πην δεκνθηινχο ΜΑ δε ζα κπνξνχζε λα είλαη άιιε 

απφ ηε γλσζηή ζε φινπο καο google. Οη ηδξπηέο απηήο Larry Page θαη Sergey 

Brin, είραλ σο ζηφρν ηελ αλάπηπμεο κηαο ΜΑ άιια κε δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ζην 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν γηλφηαλ ε ειεθηξνληθή αλαδήηεζε. Όπσο είδακε θαη 

πξνεγνπκέλσο κέρξη ηε δεκηνπξγία ηεο google ππήξραλ θαη άιιεο ΜΑ. Βαζηθέο 

φκσο θαηεγνξίεο ΜΑ πνπ ζπλαληνχζακε κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή ήηαλ πξψηα απηέο 

κε ηε κνξθή επξεηεξίνπ νη νπνίεο ζπληεξνχληαλ απφ αλζξψπνπο θαη θαηέηαζζαλ 

ρεηξνθίλεηα ηηο δηάθνξεο ηζηνζειίδεο αλάινγα κε ηε ζεκαηνινγία ηνπο. Απηφ είρε 

σο απνηέιεζκα κεγάιν θφζηνο δεκηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ελψ ε εμέιημε ηνπο 

γηλφηαλ ζε πνιχ αξγνχο ξπζκνχο. ηε δεχηεξε θαηεγνξία ζπλαληήζακε ηηο 

απηνκαηνπνηεκέλεο ΜΑ νη νπνίεο δεκηνπξγνχζαλ θαη ζπληεξνχζαλ απηφκαηα 

επξεηήξηα ηζηνζειίδσλ κε βάζε ηηο ιέμεηο θιεηδηά ή ηα κεηα-δεδνκέλα πνπ είραλ νη 

ηζηνζειίδεο. Δθηφο απφ ην φηη απηή ε κέζνδνο έδηλε ρακειήο πνηφηεηαο 

απνηειέζκαηα ζηηο αλαδεηήζεηο ησλ ρξεζηψλ,ήηαλ πνιχ εχθνιν λα 

παξαπιαλεζνχλ νη ζπγθεθξηκέλεο ΜΑ θάλνληαο κηα ζειίδα λα θαίλεηαη πξψηε 

ζηα απνηειέζκαηα.  

 Ζ ίδηα  ήηαλ ε πξψηε πνπ έθαλε κεγάιε ρξήζε ηνπ ππεξθεηκέλνπ 

(hypertext) ησλ ηζηνζειίδσλ γηα ηελ θαηάηαμε ηνπο. Με βάζε απηφ ην ηξφπν 

αμηνινγνχζε ηηο ζειίδεο κε ηα εμήο θξηηήξηα, ηηο ιέμεηο θιεηδηά αιιά θαη ην πφζν 

γλσζηή είλαη ζην δηαδίθηπν. Με ηε θξάζε πφζν γλσζηή ήηαλ ζην δηαδίθηπν 

ελλννχκε φρη πφζν γλσζηή ήηαλ ζηνπο ρξήζηεο αιιά ζε άιιεο ηζηνζειίδεο. Με ην 

ηξφπν απηφ αμηνινγνχηαλ ε εγθπξφηεηα ησλ ζειίδσλ θαη παξέρνληαλ ζηνπο 

ρξήζηεο πην αμηφπηζηα απνηειέζκαηα. Σέινο, επεηδή φιεο απηέο νη δηαδηθαζίεο 
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είλαη απηνκαηνπνηεκέλεο ην θφζκνο ζπληήξεζεο ηνπ επξεηεξίνπ ήηαλ πνιχ 

ρακειφ[16]. 

2.1.1 Από πνπ πξνήιζε ε νλνκαζία Google 

 

 Αξρηθά ε νλνκαζία πνπ είρε δνζεί απφ ηνπο Page θαη Bring ήηαλ Backrub, 

επεηδή ην ζχζηεκα έιεγρε ηα backlink γηα λα εμεηάζεη ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ 

ηζηνζειίδσλ. Σειηθά φκσο δφζεθε ην φλνκα google. Ζ νλνκαζία «Google» 

πξνήιζε απφ αλαγξακκαηηζκφ ηεο ιέμεο «Googol», ηνλ καζεκαηηθφ φξν πνπ 

εηζήγαγε ν Μίιηνλ ηξφηα γηα ηνλ αξηζκφ 10100 πνπ γξάθεηαη: «1 αθνινπζνχκελν 

απφ 100 κεδεληθά». Με ηνλ φξν απηφλ ε Google επηζπκεί λα ππνδειψζεη ηελ 

απνζηνιή ηεο εηαηξίαο λα νξγαλψζεη ην ηεξάζηην πιήζνο πιεξνθνξηψλ ηνπ 

Ίληεξλεη. ηελ αξρή ην Google έηξερε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

ηάλθνξλη, κε ηα domain google.stanford.edu θαη z.stanford.edu. Σν φλνκα 

domain γηα ηελ Google θαηνρπξψζεθε ζηηο 15 επηεκβξίνπ ηνπ 1997 θαη 

δεκηνπξγήζεθε ε εηαηξία ζηηο 4 επηεκβξίνπ ηνπ 1998[16]. 

 

 

 

 

Δηθόλα 2.1: Λνγφηππν google[17]. 

2.1.2 Πνιηηηθή ηεο ΜΑ Google 

 

 Ζ Google εζηίαζε ηηο πξνζπάζεηέο ηεο ζηελ αλάπηπμε ηεο "ηέιεηαο κεραλήο 

αλαδήηεζεο", πνπ φπσο ηελ νξίδεη ν Larry Page, ζπληδξπηήο ηεο Google, "πξέπεη 

λα θαηαιαβαίλεη επαθξηβψο ηη ελλνεί ν ρξήζηεο  θαη πξέπεη λα δίλεη επαθξηβψο 

απηφ πνπ ζέιεη". Σν ζεκαληηθφηεξν ζέκα πνπ είραλ λα επηιχζνπλ νη δεκηνπξγνί 



Σερληθέο,κέζνδνη θαη θαλφλεο γηα ηε βειηηζηνπνίεζε αλάπηπμεο ηζηνζειίδσλ 

Γεκεηξηάδεο Εαραξίαο  31 
 

ηεο, ήηαλ απηφ ηεο πνηφηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ πνπ θέξλεη κηα ΜΑ, ζηηο 

αλαδεηήζεηο ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε Google θπλήγεζε 

κε ζζέλνο ηελ θαηλνηνκία θαη αξλήζεθε λα δερζεί ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ 

ππαξρφλησλ κνληέισλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ην 1997, κφλν κηα απφ ηηο 

ηέζζεξηο θαιχηεξεο εκπνξηθέο ΜΑ κπνξνχζε λα βξεη ηνλ εαπηφ ηεο (λα θέξεη ηελ 

αξρηθή ηζηνζειίδα ηεο, ζηα πξψηα δέθα απνηειέζκαηα, ζε κία αλαδήηεζε ηνπ 

νλφκαηφο ηεο).�Ωο απνηέιεζκα, ε Google αλάπηπμε ηε δηθή ηεο ππνδνκή 

εμππεξέηεζεο θαη ηελ πξσηνπνξηαθή ηερλνινγία PageRank™, έλαλ αιγφξηζκν 

ζπνπδαηφηεηαο ηζηνζειίδσλ πνπ άιιαμε ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ησλ αλαδεηήζεσλ. 

Απηή ε θαηλνηνκία είρε απνηειέζκαηα, θαζψο εμαζθάιηζε πην γξήγνξνπο ρξφλνπο 

απφθξηζεο, κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα θιηκάθσζεο θαη ρακειφηεξν θφζηνο. 

Πξφθεηηαη γηα κηα ηδέα πνπ βξήθε κηκεηέο, ελψ ε Google ζπλερίδεη λα βειηηψλεη ηελ 

ηερλνινγία back-end γηα αθφκα θαιχηεξεο επηδφζεηο. Αμίδεη επίζεο λα αλαθεξζεί 

πσο ε δηάξθεηα δσήο κηαο εξψηεζεο ζην google δηαξθεί ιηγφηεξν απν κηζφ 

δεπηεξφιεπην θαη πεξηιακβάλεη δηάθνξα ζηάδηα πξηλ ηε παξάδνζε ηεο ηειηθήο 

πιεξνθνξίαο ζην ρξήζηε. 

 

  

Δηθόλα 2.2: ηάδηα ελφο query. 
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2.1.3 Βαζηθή ηερλνινγία ηεο Google, ν αιγόξηζκνο PageRank 

 

Ο πξψηνο θαη βαζηθφο αιγφξηζκνο ν νπνίνο ρξεζηκνπνίεζε ε google γηα 

λα ηαμηλνκήζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο κεραλήο ηεο θαη γηα ηνλ νπνίν έρεη γίλεη 

γλσζηή είλαη ν PageRank. Ο ζπγθεθξηκέλνο αιγφξηζκνο νλνκάζηεθε έηζη απφ ην 

Larry Page. Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαηαγξάςεη ηε ζεκαληηθφηεηα κηαο ζειίδαο 

ζαξψλνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλδέζκσλ πνπ έρεη απηή ζε μέλεο ζειίδεο. Ζ 

ππφζεζε ζηελ νπνία ζηεξίρηεθε, ήηαλ πσο νη ζεκαληηθέο ηζηνζειίδεο είλαη πηζαλφ 

λα λα αλαθέξνληαη θαη ζε άιινπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο. Ο ζπγθεθξηκέλνο 

αιγφξηζκνο απνηειεί έλαλ αιγφξηζκν αλάιπζεο ησλ ζπλδέζκσλ ησλ ηζηνζειίδσλ 

φπνπ γηα θάζε ζηνηρείν απνδίδεη έλα αξηζκφ βαξχηεηαο. Οη κεηξήζεηο απηέο 

απνζθνπνχλ ζηε κέηξεζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηεο ζειίδαο θαη ην εθρσξεκέλν 

“βάξνο” πνπ έρεη δνζεί ζε θάζε ζηνηρείν αλαθέξεηαη ζην PageRank θαη 

ζπκβνιίδεηαη κε PR. Σν PR κηάο ζειίδαο νξίδεηαη αλαδξνκηθά θαη εμαξηάηαη απφ 

ηνλ αξηζκφ ησλ ζειίδσλ αιιά θαη ην PR  απηψλ.  Αλ ε δηεχζπλζε κηαο ζειίδαο 

εληνπίδεηαη ζε πνιιέο άιιεο ηζηνζειίδεο κε πςειφ PR, ηφηε απηφκαηα απηή έρεη 

πςειή θαηάηαμε. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην καζεκαηηθφ 

θνκκάηη ηνπ PR κπνξείηε λα βξείηε ζηε πεγή [19].  

 

Παξάδεηγκα 

 

Έζησ φηη βξηζθφκαζηε ζην πην απιφ δίθηπν πνπ κπνξνχκε λα 

αλαπαξαζηήζνπκε θαη ην PR εθθξάδεηαη κε ηε κνξθή πνζνζηψλ γηα ράξε ηνπ 

παξαδείγκαηνο. Παξαηεξψληαο ηε θσηνγξαθία 2.3 ζα παξαηεξήζνπκε πσο ε 

ζειίδα C έρεη κεγαιχηεξν PR ζε ζρέζε κε ηε ζειίδα E, παξφιν πνπ απηή έρεη 

πεξηζζφηεξα εηζεξρφκελα links πξνο απηή. Ζ ζειίδα C κπνξεί λα πεξηέρεη κφλν 

έλα εηζεξρφκελν link, φκσο απηφ έξρεηαη απφ ηε ζειίδα B ε νπνία έρεη πςειφ PR, 

πξάγκα πνπ ζεκαίλεη πσο απηφ πνπ δείρλεη είλαη έγθπξν θαη αμηφπηζην 

απμάλνληαο απηφκαηα ην PR ηνπ C. 
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Δηθόλα 2.3: Γηαθνξεηηθέο ηζηνζειίδεο κε ην PR ηνπο [19].  

2.2 Μ.Α ηεο Bing 

 

 Ζ Bing απνηειεί κηα ΜΑ πνπ αλήθεη ζηε microsoft. Οη ππεξεζίεο πνπ 

πξνζθέξεη βαζίδνληαη ζε πξνεγνχκελεο ΜΑ φπσο νη : msn search, windows live 

search θαη αξγφηεξα ηεο live search. Ζ Bing πξνζθέξεη κία πιεζψξα απφ 

αλαδεηήζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ web, video, image θαη map.  Γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ε ASP.NET γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

αθνινπζεί ηηο αξρέο ζρεδίαζεο metro ηεο microsoft. 

2.2.1 Ολνκαζία ηεο Bing 

  

 Γηα ηελ επηινγή ηνπ νλφκαηνο ηεο ΜΑ ε microsoft απνθάζηζε πσο ζα 

έπξεπε λα είλαη θάπνην ην νπνίν ζα ην ζπκφηαλ εχθνια ν ρξήζηεο ελψ 

παξάιιεια ζα ήηαλ ζχληνκν θαη ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη σο κηα δηεχζπλζε 

url παγθνζκίσο. Σειηθά βνεζήζεθε απφ κηα νκάδα ζπκβνχισλ γηα ηελ αλαδήηεζε 

ηνπ θαιχηεξνπ δπλαηνχ νλφκαηνο ηεο λέαο ΜΑ. Σν φλνκα Bing ζπκίδεη  ηε ιέμε 

“bingo” θαζψο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζεκάλεη πσο θάηη έρεη βξεζεί ή 

πξαγκαηνπνηεζεί(παηρλίδη Bingo). Δλψ αθφκα δνθηκαδφηαλ εζσηεξηθά ε 

ιεηηνπξγία ηεο απφ ηνπο ππαιιήινπο ηεο microsoft, απηνί ρξεζηκνπνηνχζαλ ην 

φλνκα kumo ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ ηελ ηαπσληθή ιέμε αξάρλε ζέινληαο λα 
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αλαθεξζνχλ ζην ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη αξάρλεο- crawlers ησλ ΜΑ 

ζπκπεξηθέξνληαη ζην δηαδίθηπν. Ο πξφεδξνο ηεο microsoft online services Qi Lu 

αλαθνίλσζε νηη ην φλνκα ζηα θηλέδηθα ζα είλαη bì yìng ην νπνίν ζεκαίλεη “πνιχ 

βέβαην νηη ζα αληαπνθξηζνχλ” ή “πνιχ βέβαην νηη ζα απαληήζεη”, ζέινληαο λα πεη 

θπζηθά πσο ην εξψηεκα ηνπ ρξήζηε ζα απαληεζεί[22]. 

 

 

Δηθόλα 2.4: Λνγφηππν ηεο Bing[22]. 

2.2.2 Feature ηεο Bing πνπ ηελ μερωξίδνπλ από άιιεο ΜΑ 

 

 Ζ ΜΑ ηεο Bing πξνζθέξεη ιεηηνπξγίεο αλαδήηεζεο πνπ ζίγνπξα δελ έρνπκε 

ζπλαληήζεη ζε άιιεο, γηα ηηο νπνίεο ηελ θάλεη ζίγνπξα λα μερσξίζεη. Απηέο είλαη νη: 

 

 Flight cost prediction: ίγνπξα έλα απφ ηα θαιχηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο, 

θαζψο έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα πξνβιέπεη θαη λα δείρλεη ηηο ηηκέο ησλ εηζηηεξίσλ γηα 

δηάθνξεο πηήζεηο ηηο νπνίεο ελδηαθέξεηαη γηα λα πεηάμεη θάπνηνο. Με εηδηθά 

ρξσκαηηθνχο δείθηεο (θφθθηλν θαη πξάζηλν) ππνδεηθλχεη ζην ρξήζηε γηα ηελ 

απμνκείσζε ηεο ηηκήο θαζψο θαη ηηο εκεξνκελίεο. πλεπψο κπνξεί λα ζε 

βνεζήζεη γηα ηελ επηινγή ηεο εκεξνκελίαο ηνπ ηαμηδηνχ γηα λα έρεηο θάπνην 

θαιχηεξε ηηκή. 

 

Δηθόλα 2.5: Flight cost prediction ηεο bing[23]. 
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 Unique Search Operators όπωο LinkFromDomain: Σν ζπγθεθξηκέλν 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο bing παξφιν πνπ δελ έρεη βειηηζηνπνηεζεί ψζηε λα 

εκθαλίδεηαη ζε φιεο ηηο αλαδεηήζεηο ηνπ ρξήζηε, κπνξεί λα απνδεηρζεί πνιχ 

ρξήζηκν. Όπσο είλαη γλσζηφ κεξηθέο ΜΑ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο 

ςάρλνληαο κφλν έλα ζπγθεθξηκέλν ηχπν αξρείνπ(filetype). Ωο απνηέιεζκα ε ΜΑ 

ζα καο επηζηξέςεη απνηειέζκαηα κε βάζε ην ηχπν ηνπ αξρείνπ πνπ ηνπ έρνπκε 

πιεθηξνινγήζεη. Σν linkfromdomain ζα καο επηζηξέςεη ηηο πην δεκνθηιείο θαη 

αγαπεκέλεο ζειίδεο ηνπ blog ή ηεο ζειίδεο πνπ ζα ηνπ νξίζνπκε. 

 

 Video search : Καλείο δε ζα κπνξνχζε λα αξλεζεί πσο ν βαζηιηάο ησλ 

βίληεν είλαη ην youtube. Όκσο ε bing κε ηελ αλαδήηεζε βίληεν πξνζθέξεη ηε 

ιεηηνπξγία λα κπνξείο λα βιέπεηο έλα trailer ηνπ βίληεν θαζψο θάλεηο hover πάλσ 

απφ απηφ.  

 

Δηθόλα 2.6: Feature video search ηεο bing 

 

 Photo Licence: Άιιν έλα πνιχ ελδηαθέξνλ ηεο ΜΑ bing είλαη φηη 

πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο θσηνγξαθηψλ αλάινγα κε ηα πλεπκαηηθά 

δηθαηψκαηα ηνπο. Σν ζπγθεθξηκέλν θίιηξν απνηειεί βαζηθή ιεηηνπξγία ηεο 

αλαδήηεζεο εηθφλσλ ηεο bing. 
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Δηθόλα 2.7: Photo license ιεηηνπξγία ηεο bing[23]. 

2.3 Μ.Α ηεο Baidu 

  

 Ζ ΜΑ ηεο baidu απνηειεί κία θηλέδηθε ππεξεζία κε έδξα ην Πεθίλν. Ζ ίδηα 

ηδξχζεθε ην 2000 απφ ηνπο θηλέδνπο Robin Li θαη Eric Xu θαη πξνζθέξεη αξθεηέο 

ππεξεζίεο φπσο αλαδήηεζε ζε θηλέδηθεο ηζηνζειίδεο, αξρεία ήρνπ θαη εηθφλεο. 

πλνιηθά έρεη 57 ππεξεζίεο κεηαμχ ησλ νπνίσλ αμίδεη λα αλαθέξνπκε ηελ Baidu  

Baike( εγθπθινπαίδεηα) θαζψο θαη έλα keyword-based forum. 

2.3.1 Ολνκαζία ηεο Baidu 

 

 Σν φλνκα baidu πξνέξρεηαη απφ έλα θηλέδηθν πνίεκα ην νπνίν 

ρξνλνινγείηαη νηη γξάθηεθε πξηλ απφ 800 ρξφληα επί ηεο δπλαζηείαο Song. Πην 

ζπγθεθξηκέλα πξνέξρεηαη απφ ην θιαζζηθφ πνίεκα “Green Jade Table in The 

Lantern Festivel” ηνπ Xin Qiji’s. Ζ θξάζε πνπ ελέπλεπζε ηνπο δεκηνπξγνχο ηεο 

ζηε ζεκεξηλή νλνκαζία είλαη “Having searched thousands of times in the crowd, 

suddenly turning back, She is there in the dimmest candlelight”. Όπνπ ε 

θπξηνιεθηηθή ζεκαζία ηνπ είλαη: νη εθαηνληάδεο θνξέο, αληηπξνζσπεχνπλ ηελ 

επηκνλή γηα αλαδήηεζε ηνπ ηδαληθνχ . 
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Δηθόλα 2.8: Λνγφηππν ηεο Baidu[25]. 

2.3.2 Λόγνη γηα ηνπο νπνίνπο ε ΜΑ  Baidu έρεη μερωξίζεη 

 

 Ζ ΜΑ ηεο baidu έρεη δηαθνξεηηθή πξνζσπηθφηεηα ζε ζρέζε κε ηε ΜΑ ηεο 

google. Αλ ε ΜΑ ηεο google καο ξσηάεη “what can i do for you” (ηη κπνξψ λα θάλσ 

γηα ζέλα) ε baidu καο ξσηάεη “what can i help you to do”(ηη κπνξψ λα ζε βνεζήζσ 

γηα λα θάλεηο). Ζ θηλέδηθε baidu έρεη δηαθνξεηηθφ ηξφπν πξνζέγγηζεο θαη 

πξνζαξκφδεηαη ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ρξήζηε. Πην ζπγθεθξηκέλα αλ κπνξνχζακε 

λα θαηνλνκάζνπκε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δηαθέξεη ε baidu είλαη νη εμήο : 

 

● Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν θαηαηάζζνληαη νη ηζηνζειίδεο είλαη δηαθνξεηηθφο. Οη 

δηαρεηξηζηέο ησλ ηζηνζειίδσλ εθηφο ηεο βειηηζηνπνίεζε ησλ ηζηνζειίδσλ 

ηνπο ζα πξέπεη λα πιεξψζνπλ θαη γηα δηαθήκηζε γηα λα εκθαλίδνληαη 

πξψηνη. ε αληίζεζε κε άιιεο ΜΑ νη νπνίεο εκθαλίδνπλ ζην ρξήζηε 

αλαθαηεκέλα απνηειέζκαηα (νξγαληθά θαη κε βι. θεθάιαην 6.1). 

 

Ζ βειηηζηνπνίεζε ησλ ηζηνζειίδσλ γηα ηε ΜΑ θαζνξίδνπλ ην πνζφ ην νπνίν 

πξέπεη λα πιεξψζεη ε ηζηνζειίδα γηα λα εκθαλίδεηαη πςειφηεξα ζηε θαηάηαμε. 

 

● Ζ baidu είλαη εζηηαζκέλε ζην πιεζπζκφ ηεο Κίλαο θαζψο νη ζειίδεο νη 

νπνίεο αλαδεηθλχεη ζηα πςειά απνηειέζκαηα είλαη θηλέδηθήο γιψζζαο θαη 

θηινμελνχληαη(hosted) εληφο ηεο Κίλαο. 

 

● Οη ζχλδεζκνη ζε ιίζηεο επί πιεξσκή (paid link-building φπσο ζα δνχκε 

παξαθάησ) είλαη δηαζέζηκεο αιιά δελ είλαη ηφζν δεκνθηιήο ζηνπο ρξήζηεο. 
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● Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα εθζηξαηείαο(campaign) ζε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή 

ψζηε λα πξνσζνχληαη online θαηαζηήκαηα ηα νπνία κπνξεί λα κελ έρνπλ 

θπζηθή ππφζηαζε θαη πνπ ν αληαγσληζκφο κπνξεί λα είλαη πνιχ ιηγφηεξνο. 

 

● Παξάγνληα θιεηδί γηα ηνπο νπνίνπο δηαθέξνπλ αλαηνιή θαη δχζε απνηειεί ε 

δηαθήκηζε. Καζψο νη εηαηξείεο θαινχληαη λα πιεξψζνπλ γηα λα βξίζθνληαη 

πξψηεο ζηε ΜΑ ηεο baidu, ηαπηφρξνλα απνθηνχλ θχξνο θαη εκπηζηνζχλε. 

Ωο απνηέιεζκα νη άλζξσπνη πνπ ηε ρξεζηκνπνηνχλ δελ είλαη ηφζν 

θαρχπνπηνη γηα ηηο αγνξέο κέζσ απηήο. Γηα ηηο πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ε 

δεκηνπξγία ελφο θαινχ νλφκαηνο θαη ε γλσζηνπνίεζε ηνπο κέζα απφ ην 

baidu θαη απφ ηηο ππφινηπεο ΜΑ απνηειεί δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε.  

πκπεξαζκαηηθά νη επηρεηξήζεηο ρξεηάδεηαη λα επελδχζνπλ ζην SEO γηα λα 

θαίλνληαη πςειά ζηηο ΜΑ φπσο ηεο google ελψ γηα ηε baidu απηφ δελ είλαη 

αξθεηφ. Ο ζπλδηαζκφο SEO θαη πιεξσκήο είλαη ν κνλαδηθφο ηξφπνο ν 

νπνίνο κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα πνπ ρξεηάδνληαη νη 

εηαηξείεο[24].  

2.4 Πνζνζηά κεξηδίνπ ρξήζεο πνπ θαηέρνπλ νη ΜΑ αλά ηνλ θόζκν 

  

 Σα πνζνζηά ρξήζεο ησλ ΜΑ έρνπλ εμαρζεί απφ ηελ ηζηνζειίδα 

www.netmarketshare.com γηα ηα ηειεπηαία 5 ρξφληα. Οη αλαιχζεηο είλαη γηα φιεο 

ηηο ΜΑ αλεμάξηεηα ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. Σα 

απνηειέζκαηα ηα νπνία εμάγεη ε ζειίδα είλαη γηα ηηο 7 πην ρξεζηκνπνηνχκελεο ΜΑ, 

ελψ θαηαηάζζεη φιεο ηηο ππφινηπεο ζηε θαηεγνξία other. 

 

 

 

Δηθόλα 2.9:ηαηηζηηθά δεδνκέλα ρξήζεο κεραλψλ αλαδήηεζεο 2011-2015. 

http://www.netmarketshare.com/
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Παξαηεξψληαο ηα γξαθήκαηα ζα δνχκε πσο ε google απνηειεί ηε 

θπξίαξρε δχλακε κεηαμχ ησλ ππνινίπσλ ΜΑ. Όκσο κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ 

δηαπηζηψλνπκε πσο έρεη θζίλνπζα πνξεία θαζψο απφ ηελ ππεξηζρχνπζα ζέζε 

πνπ βξηζθφηαλ ην 2011 κε πνζνζηφ 83%, ηε ρξνληά 2015 θαηέρεη 66,4%. Απηφ 

πνπ παξαηεξνχκε είλαη πσο θαη άιιεο ΜΑ κπαίλνπλ δπλακηθά ζην ρψξν κε 

απνηέιεζκα λα κεηψζνπλ ηε δπλακηθφηεηα ηεο google. 

2.5 Λόγνη δεκνθηιίαο θάπνηωλ Μ.Α πνπ νδήγεζαλ ζηε ζεκεξηλή 

δηακόξθωζε 

 

 Ο θπξηφηεξνο ιφγνο ν νπνίνο έρεη θαηαζηεί ε Google ε πην δεκνθηιήο ΜΑ 

είλαη δηφηη ήηαλ πνιχ θαιχηεξε ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ηηο ην 1998. Πνιινί 

άλζξσπνη απνδίδνπλ ηελ επηηπρία ηεο google ζηελ επαλαζηαηηθή ηερλνινγία πνπ 

έθεξε γηα ηηο ΜΑ. Πξάγκαηη ην θιεηδί ζηελ επηηπρία ηεο, νθείιεηαη ζην πείζκα πνπ 

έδεημε ε εηαηξία θαζψο αξλνχληαλ λα αθνινπζήζεη ηηο νξζφδνμεο ηερληθέο ηεο 

επνρήο εθείλεο. Όπσο είδακε ε google απνηέιεζε θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε 

ησλ ΜΑ θαζψο νη ηερληθέο ηεο έρνπλ πηνζεηεζεί θαη απφ άιιεο ΜΑ. Πνιινί 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηηπρία ησλ google, bing θαη baidu απνηεινχλ νη εμήο ιφγνη:  

●  Καιχηεξε θαη επθνιφηεξε εκπεηξία αλαδήηεζεο: ε πνηφηεηα ησλ 

απνηειεζκάησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ηαρχηεηα κε ηελ νπνία 

εμππεξεηνχληαη ηα εξσηήκαηα δίλνπλ ησλ ρξεζηψλ,έθαλαλ ηηο παξαπάλσ 

ΜΑ λα δηαθξηζνχλ ζε ζρέζε κε άιιεο 

●  Μεγάιε πξνβνιή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ΜΑ: κέζα απφ ηηο δηζεθαηνκκχξηα 

αλαδεηήζεηο πνπ γίλνληαη δηαθεκίδνληαη νη ππεξεζίεο θαη ηα πξντφληα 

απηψλ 

●  Καηλνηφκα πξντφληα θαη ππεξεζίεο: Δθηφο ηεο αλαδήηεζεο πξνζθέξνπλ 

θαη άιιεο πνηθίιεο web-based ππεξεζίεο θαη πξντφληα. Σα πην δεκνθηιέο 

είλαη ε ππεξεζία ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο νη ράξηεο θαη άιια. [20],[21]. 
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3 Μέζνδνη, θαλόλεο θαη ηερληθέο βειηηζηνπνίεζεο 

 

ην θεθάιαην απηφ ζα δνχκε πσο εμειίρζεθε ην SEO θαη έθηαζε ζην 

ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ζήκεξα,ηνπο “ρξπζνχο” θαλφλεο ηνπ,ηηο ηερληθέο πνπ 

ρξεηάδεηαη λα εθαξκφζνπκε γηα λα βειηηψζνπκε ηε θαηάηαμε κηαο ηζηνζειίδαο ζηα 

απνηειέζκαηα ησλ ΜΑ(SERP) θαζψο θαη ηη πξέπεη λα απνθχγνπκε. Αξρηθά ε ιέμε 

SEO απνηειεί ηε ζπληνκνγξαθία ησλ ιέμεσλ Search Engine Optimization. Σν 

SEO είλαη κηα δηαδηθαζία ε νπνία επεξεάδεη ηελ πξνψζεζε κηαο ηζηνζειίδαο ζηα 

νξγαληθά απνηειέζκαηα(βι. θεθάιαην 6.1) ησλ ΜΑ. Όζν πηφ ςειά εκθαλίδεηαη κηα 

ηζηνζειίδα ηφζν πεξηζζφηεξνη ζα είλαη νη επηζθέπηεο ηεο θαη νη δπλεηηθνί ηεο 

πειάηεο. Σν SEO  είλαη κηα δηαθνξεηηθή δηαδηθαζία απφ απηή ηεο δηαθήκηζεο. ηε 

δηαθήκηζε πιεξψλνπκε γηα λα εκθαληζηεί ε ζειίδα καο ελψ ζην SEO  δελ 

πιεξψλνπκε, ν ηζηνηνπφο καο εκθαλίδεηαη ζηα “θπζηθά” απνηειέζκαηα ησλ ΜΑ κε 

ηε ζεηξά πνπ απνθαζίδνπλ νη ηειεπηαίεο. Σν SEO κπνξεί λα ζηνρεχεη δηαθνξεηηθά 

είδε αλαδήηεζεο φπσο γηα εηθφλεο, videos, ηνπηθφ πεξηερφκελν, αθαδεκαηθά 

άξζξα, θαζψο θαη  αλαδήηήζεηο αλά θιάδν. 

3.1 Θεκειηώδεο αιιαγέο SEO κε ηελ έιεπζε ηωλ Panda θαη Penguin 

 

 Ζ θαζνξηζηηθή εκεξνκελία γηα ην SEO είλαη ε 11ε Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2011. 

Σφηε ε Google άξρηζε λα ρξεζηκνπνηεί ην Panda ην νπνίν είρε ζρεδηαζηεί γηα λα 

θηιηξάξεη ηηο ηζηνζειίδεο ρακειήο πνηφηεηαο. Απηή ε εμέιημε άιιαμε ηα δεδνκέλα 

ζηε βειηηζηνπνίεζε ησλ ηζηνζειίδσλ. Μέρξη ηφηε αξθνχζαλ κεξηθά ηξηθ γηα λα 

εκθαληζηεί κηα ζειίδα ςειά ζηα απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο. Με ηελ πηνζέηεζε ηνπ 

Panda ηα πάληα άιιαμαλ. Πνιινί δηαρεηξηζηέο είδαλ ηνπο ηζηνηφπνπο ηνπο λα 

ηηκσξνχληαη απφ ηελ Google θαη λα εκθαλίδνληαη πνιχ ρακειά ζηα απνηειέζκαηα 

αλαδήηεζεο. 
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Panda 

 

Ο Panda είλαη κία επέθηαζε(extension) ηνπ αιγφξηζκνπ ηεο Google ην 

νπνίν επηθεληξψλεηαη ζηελ πνηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ κηαο ηζηνζειίδαο. 

Δκθαλίζηεθε γηα πξψηε θνξά ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2011 θαη απφ ηφηε έρνπλ γίλεη 

αξθεηέο επηθαηξνπνηήζεηο ηνπ. 

 

 

Δηθόλα 3.1: Google panda[30]. 

 

Penguin  

 

Σα πξάγκαηα έγηλαλ αθφκα πην δχζθνια  ηνλ Απξίιην ηνπ 2012 φπνπ ε 

Google άξρηζε λα ρξεζηκνπνηεί ην Penguin. Δάλ ην Panda ήηαλ κηα ζεκαληηθή 

εμέιημε ην Penguin ήηαλ δέθα θνξέο πην ζεκαληηθή. Άιιαμε εληειψο ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν ζθεθηφκαζηε ην Search Engine Optimization. Σν Penguin έρεη 

ζρεδηαζηεί γηα λα εληνπίδεη ηηο ηζηνζειίδεο ζηηο νπνίεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί 

ηερληθέο βειηηζηνπνίεζεο πνπ δελ είλαη λφκηκεο(black-hat seo)[30]. 
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Δηθόλα 3.2: Google penguin. 

 

3.2 “Υξπζνί θαλόλεο” SEO 

 

 Ζ έιεπζε ησλ google panda θαη google penguin δηακφξθσζε ην seo φπσο 

είλαη ζήκεξα. χκθσλα κε απηά, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε κε βεβαηφηεηα πσο 

πνιχ βαζηθά αλ φρη ηα βαζηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ζα ήηαλ: 

 

● Ζ πνζφηεηα ησλ εηζεξρφκελσλ ζπλδέζκσλ (link) ζηελ ηζηνζειίδα καο: 

Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη πσο φζν ζα “κηινχζαλ”-αλαθεξφληνπζαλ μέλεο 

ηζηνζειίδεο, γηα ηελ δηθή καο ηφζν πην αμηφινγνη θαη ζεκαληηθνί ζα ήκαζηαλ 

γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ. 

 

● Ζ πνηφηεηα ησλ εηζεξρφκελσλ ζπλδέζκσλ (link) ζηελ ηζηνζειίδα καο: 

Φπζηθά, ε πνζφηεηα ησλ εηζεξρφκελσλ ζπλδέζκσλ, δελ είλαη ηφζν 

ζεκαληηθή αλ απηνί δελ πξνέξρνληαη απφ άιινπο ηζηφηνπνπο πνπ 

ζεσξνχληαη θαη είλαη αμηφινγνη πξνο ηνπο ρξήζηεο.  

 

● Ληγφηεξν ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ζε ζρέζε κε ηα δχν πξνεγνχκελα αιιά 

αξθεηά βαζηθφ, είλαη ε ίδηα ε ηζηνζειίδα. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα 

πξνζπαζνχλ νη ρξήζηεο λα βξνπλ κηα ηζηνζειίδα κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ 

ιέμεσλ θιεηδηψλ (keywords) ζα πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδεη ηελ ίδηα. Δπίζεο 

φπσο νη ρξήζηεο βιέπνπλ νπηηθά κέζσ δηάθνξσλ γξαθηθψλ κηα ηζηνζειίδα 

θαη ζα ηνπο αξέζεη έηζη πξέπεη λα θαίλεηαη θαη ζηε ΜΑ. Απηφ ζα ζπκβεί 
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αθνινπζψληαο ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ white-hat seo ην νπνίν ζα 

αλαιχζνπκε παξαθάησ ζην ίδην θεθάιαην. 

3.3 Μέζνδνη βειηηζηνπνίεζεο 

  

 Οη κέζνδνη βειηηζηνπνίεζεο αλάινγα κε ην αλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζεκηηνί ή 

αζέκηηνη ηξφπνη βειηηζηνπνίεζεο ρσξίδνληαη ζε white-hat seo θαη black-hat. ηε 

ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ζα εμεγεζνχλ νη φξνη απηνί θαζψο θαη ηερληθέο πνπ πξέπεη 

λα απνθεχγνληαη θαηά ηε βειηηζηνπνίεζε κηαο ζειίδαο. 

 

Δηθόλα 3.3: Black-hat θαη white-hat seo. 

3.3.1 White hat SEO 

 

 Σν White Hat SEO αθνξά ζηηο εγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο Search Engine 

Optimization πνπ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα έρνπκε ηελ πξνψζεζε 

ηεο ηζηνζειίδαο καο ζε πςειφηεξεο ζέζεηο ζηα απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο. Ζ 

Google δίλεη ζρεηηθέο νδεγίεο ζηνπο δηαρεηξηζηέο(webmasters) γηα απηέο ηηο 

ζηξαηεγηθέο, νη νπνίεο είλαη νη αθφινπζεο: 

 

● Πξέπεη λα βεβαησζνχκε φηη ε ηζηνζειίδα έρεη κηα μεθάζαξε δνκή 

(information architecture) θαζψο θαη ζπλδέζκνπο(links) κε θείκελν. Κάζε 

ζειίδα πξέπεη λα  κπνξεί λα εληνπηζηεί απφ έλα ηνπιάρηζηνλ ζηαηηθφ 

ζχλδεζκν(link) κε θείκελν. Ζ δνκή απηή δεκηνπξγείηαη ζην ζηάδην ηεο 

http://www.seoingreece.org/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8e%ce%b8%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%83%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%b4%cf%89%ce%bd-backlinks/
http://www.seoingreece.org/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8e%ce%b8%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%83%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%b4%cf%89%ce%bd-backlinks/
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δεκηνπξγίαο ηνπ ηζηφηνπνπ θαη απνζθνπεί ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ 

ησλ επηζθεπηψλ ηνπ.  

● Ύπαξμε ελφο sitemap γηα ηελ επθνιφηεξε πεξηήγεζε ησλ ρξεζηψλ ζε κία 

ηζηνζειίδα. 

● Οη ζχλδεζκνη(links) ζε θάζε ζειίδα ζαο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ινγηθφ 

αξηζκφ, θαιφ είλαη λα απνθεχγνληαη νη ππεξβνιέο. 

● Πξέπεη λα πξνζθέξνπκε ρξήζηκε θαη πινχζηα πιεξνθφξεζε θαη λα 

δεκηνπξγνχκε ζειίδεο πνπ κε αθξίβεηα θαη ζαθήλεηα πεξηγξάθνπλ ην 

αληηθείκελν πνπ πξαγκαηεχνληαη. 

● Να ιάβνπκε ππφςηλ ηηο ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ρξήζηεο γηα λα βξνπλ 

ηελ ηζηνζειίδα καο θαη λα βεβαησζνχκε φηη απηέο πεξηιακβάλνληαη ζην 

θείκελν ηεο.  Δίλαη ζεκαληηθφ απηά ηα keywords λα εκθαλίδνληαη κε θπζηθφ 

ηξφπν ζην θείκελν, γηαηί ηφηε κφλν ζεσξείηαη πξαθηηθή White Hat SEO. 

● Να πξνηηκάκε ην θείκελν απφ ηηο εηθφλεο γηα ηελ απεηθφληζε ζεκαληηθήο 

πιεξνθνξίαο. Οη αξάρλεο δελ κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ ην θείκελν ην 

νπνίν πεξηέρεηαη ζε εηθφλεο. Δάλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε εηθφλεο ηφηε 

πξέπεη λα γίλεη ρξήζε ηνπ “ALT” ραξαθηεξηζηηθφ(attribute) γηα λα ηε 

πεξηγξαθή ηνπο. 

● Σα  <title> θαη ALT ραξαθηεξηζηηθά λα είλαη πεξηγξαθηθά θαη αθξηβή. 

● Να ειέγμνπκε γηα ζπλδέζκνπο νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ πξφβιεκα(broken 

links) θαη ηελ ζσζηή ζχληαμε ηεο HTML. 

● Γηα ηηο εηθφλεο(images) πνπ ρξεζηκνπνηνχκε πξέπεη λα δψζνπκε 

πεξηγξαθηθφ ηίηιν,φπσο my-thesis-image-example.jpg δηφηη πεξηέρεη πην 

πνιχ πιεξνθνξία απφ ην IMG00001.JPG. 

● Ζ εθηεηακέλε ρξήζε JavaScript, cookies, session IDs, frames, DHTML ή 

Flash κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζηελ επξεηεξίαζε(indexing) ηεο 

ηζηνζειίδαο καο. 

● Πξέπεη λα είκαζηε ζίγνπξνη φηη επηηξέπνπκε ζηα Google bots λα 

αληρλεχζνπλ ηελ ηζηνζειίδα καο ρσξίο session IDs ή arguments ηα νπνία 

θαηαγξάθνπλ ηελ πνξεία ηνπο ζηελ ηζηνζειίδα καο. 

● Ο web server καο ππνζηεξίδεη ην If-Modified-Since HTTP header. Απηφ ην 

ραξαθηεξηζηηθφ επηηξέπεη ζηνλ web server καο λα πεη ζηελ Google αλ ην 

πεξηερφκελν ηεο ηζηνζειίδαο έρεη αιιάμεη κεηά ηελ ηειεπηαία επίζθεςε ησλ 

αξαρλψλ. 

http://www.seoingreece.org/%ce%b4%ce%bf%ce%bc%ce%ae-keywords/
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● Υξήζε ηνπ robots.txt αξρείνπ γηα λα ηελ θαζνδήγεζε ησλ αξαρλψλ πνηεο 

ζειίδεο λα αληρλεχζνπλ θαη πνηεο φρη. 

● Αλ ρξεζηκνπνηνχκε δηαθεκίζεηο ζηελ ηζηνζειίδα καο πξέπεη λα είκαζηε 

ζίγνπξνη φηη δελ κπινθάξνπλ ηηο ΜΑ. 

● Δάλ ρξεζηκνπνηνχκε έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ(content 

management system/cms) πξέπεη λα είκαζηε ζίγνπξνη φηη ην ζχζηεκα 

δεκηνπξγεί ζειίδεο θαη ζπλδέζκνπο ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα αληρλεχζνπλ 

νη ΜΑ. 

● Ζ ηζηνζειίδα καο πξέπεη λα θαίλεηαη ζσζηά ζε δηαθνξεηηθνχο 

θπιινκεηξεηέο(browsers). 

● Να γίλεη βειηηζηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα θνξησζεί ε 

ηζηνζειίδα καο. 

● Ο ζρεδηαζκφο ησλ ζειίδσλ καο πξέπεη λα είλαη πξσηίζησο γηα ηνπο 

ρξήζηεο θαη κεηά γηα ηηο ΜΑ. Ζ βαζηθή εξψηεζε πνπ πξέπεη λα θάλνπκε 

είλαη αλ ε νπνηαδήπνηε αιιαγή πνπ ζθεθηφκαζηε ζα είλαη ρξήζηκε θαη ζα 

βνεζήζεη ηελ εκπεηξία πεξηήγεζεο ησλ ρξεζηψλ καο(user-experience/ 

UX)[34],[35]. 

3.3.2 Black hat SEO 

 

 Οη ηερληθέο Black Hat SEO  απνζθνπνχλ ζηελ πξνψζεζε ηζηνζειίδσλ ζε 

πςειφηεξεο ζέζεηο  ζηα νξγαληθά απνηειέζκαηα(βι. θεθάιαην 6.1) ησλ ΜΑ 

ρξεζηκνπνηψληαο κε απνδεθηέο πξαθηηθέο.  Γηα ην ιφγν απηφ νη ηζηνζειίδεο πνπ 

ηηο πηνζεηνχλ ηηκσξνχληαη απφ ηελ Google θαη ηηο ινηπέο ΜΑ. Πιένλ  έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί νη panda θαη penguin ψζηε ν κφλνο ηξφπνο γηα λα αλαδεηρζεί κηα 

ζειίδα είλαη λα έρεη πεξηερφκελν ην νπνίν είλαη κνλαδηθφ θαη ελδηαθέξνλ γηα ηνπο 

επηζθέπηεο ηεο.Οη πην βαζηθέο απφ απηέο ηηο κε απνδεθηέο πξαθηηθέο seo είλαη νη 

αθφινπζεο: 
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Παξαγέκηζε πεξηερνκέλνπ κε ηε ιέμε θιεηδί(Keyword stuffing) 

 

 Δίλαη ε πην ζπλεζηζκέλε ηερληθή black hat seo.  Αλαθέξεηαη ζηελ πξαθηηθή 

ηεο επαλάιεςεο keywords  ζε κηα πξνζπάζεηα λα μεγειαζηνχλ νη ΜΑ. πρλά 

απηά ηα keywords εκθαλίδνληαη ζε ιίζηεο(index) ή εκθαλίδνληαη κε αθχζηθν 

ηξφπν. Σν λα γεκίδνπκε ηελ ηζηνζειίδα καο κε keywords ζπλεπάγεηαη αξλεηηθή 

εκπεηξία γηα ηνπο επηζθέπηεο ηεο ελψ ζα κεηψζεη ηελ θαηάηαμε ηεο ζηα νξγαληθά 

απνηειέζκαηα(βι. θεθάιαην 6.1). Γηα παξάδεηγκα: 

 

 

Δηθόλα 3.4: Παξάδεηγκα keyword stuffing. 

 

ειίδεο κε ζθνπό λα νδεγήζνπλ ηνπο ρξήζηεο ζε άιιεο(Doorway pages) 

 

Δίλαη ζειίδεο θησρνχ πεξηερνκέλνπ πνπ έρνπλ βειηηζηνπνηεζεί γηα 

ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο θιεηδηά θαη νη νπνίεο νδεγνχλ ζε άιιε ζειίδα απφ απηή πνπ 

αλαδεηνχλ νη ρξήζηεο. Σείλνπλ λα ελνρινχλ ηνπο ρξήζηεο γηαηί ηνπο νδεγνχλ ζε 

πεξηερφκελν δηαθνξεηηθφ απφ απηφ πνπ δήηεζαλ. 

 

Κξπκκέλα θείκελα(Hidden text) 

 

Αθνξά ζηελ ηνπνζέηεζε ιηζηψλ κε keywords ζην ίδην ρξψκα κε ην θφλην 

ηεο ηζηνζειίδαο έηζη ψζηε λα κελ είλαη νξαηέο απφ ηνπο ρξήζηεο αιιά λα 

αληρλεχνληαη απφ ηηο ΜΑ. Δίλαη κηα πξνζπάζεηα λα μεγειαζηνχλ νη ηειεπηαίεο θαη 

γηα απηφ ηηκσξείηαη.  Ίζσο ε πηo ρξεζηκνπνηεκέλε ηερληθή Black Hat SEO. 

 

πκκεηνρή ζε ζπλδέζκνπο ιηζηώλ(Participating in link schemes) 

 

Αθνξά ζε ζχλδεζε(linking) κε ηζηνζειίδεο ησλ νπνίσλ ν κνλαδηθφο 

ζθνπφο ηνπο είλαη λα πξνβάιινπλ ιίζηεο κε ζπλδέζκνπο ζπρλά άζρεησλ κεηαμχ 

http://www.seoingreece.org/%ce%b4%ce%bf%ce%bc%ce%ae-keywords/
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ηνπο ζειίδσλ. Γελ έρνπλ θακία επίδξαζε ζηε βειηίσζε  θαηάηαμεο ελψ 

δηαηξέρνπκε ηνλ θίλδπλν λα ηηκσξεζνχκε γηα απηή ηελ πξαθηηθή. 

 

Απηόκαηε παξαγωγή πεξηερνκέλνπ(Automatically generated content) 

 

 Δίλαη ε παξαγσγή θεηκέλνπ κε απηνκαηνπνηεκέλν ηξφπν φπσο είλαη ε 

δεκηνπξγία παξαγξάθσλ κε ηπραίν θείκελν ην νπνίν δελ έρεη αμία γηα ηνλ 

αλαγλψζηε ηνπ αιιά ην νπνίν πεξηέρεη keywords. Κείκελν απηήο ηεο θαηεγνξίαο 

ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγεζεί κε δηάθνξεο ηερληθέο, φπσο είλαη κέζσ RSS feeds, 

κε απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο, κε ηε ρξήζε ζπλσλχκσλ, κε απηνκαηνπνηεκέλεο 

δηαδηθαζίεο φπσο είλαη ηα Markov chains ή κε απηφκαηε κεηάθξαζε ε νπνία δελ 

επηκειείηαη απφ αλζξψπνπο. 

 

Παξνρή δηαθνξεηηθνύ πεξηερνκέλνπ ζηνπο ρξήζηεο από απηό πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζηηο ΜΑ (Cloacking) 

 

Αθνξά ζηελ πξαθηηθή θαηά ηελ νπνία παξνπζηάδεηαη δηαθνξεηηθφ 

πεξηερφκελν ή URLs ζηνπο ρξήζηεο θαη δηαθνξεηηθφ ζηηο ΜΑ. Θεσξείηαη φηη 

παξαβηάδεη ηηο πξνδηαγξαθέο (Webmaster Guidlines) ηεο Google[35],[44] γηαηί 

παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα απφ απηά πνπ αλαδεηνχλ. 

Παξάδεηγκα cloacking είλαη ε παξνρή ζειίδαο HTML text ζηηο ΜΑ ελψ ζηνπο 

ρξήζηεο παξνπζηάδεηαη κηα ζειίδα κε εηθφλεο ή flash[32]. 

3.4 Δθαξκνγή ηωλ white-hat seo ηερληθώλ 

 

 Όζα έρνπλ εηπσζεί κέρξη ηψξα ζα πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ μερσξηζηά 

πάλσ ζηε ζειίδα(on site seo) αιιά θαη εθηφο ζειίδαο (off site seo). Σα 

παξαδείγκαηα ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη απφ ηηο νδεγίεο (guidelines) 

πνπ έρεη δεκνζηεχζεη ε google. 

 

 

 



Σερληθέο,κέζνδνη θαη θαλφλεο γηα ηε βειηηζηνπνίεζε αλάπηπμεο ηζηνζειίδσλ 

Γεκεηξηάδεο Εαραξίαο  49 
 

3.4.1 On- site SEO 

 

 Οη on- site ή on-page ηερληθέο αθνξνχλ ηηο αιιαγέο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ 

εληφο ηεο ζειίδαο, απφ ην πεξηερφκελν κέρξη θαη ηνπο ηίηινπο,ηηο εηηθέηεο(tags), 

ζχλδεζκν (url) θαη άιια.  

 

Γεκηνπξγία κνλαδηθώλ θαη αθξηβώλ ηίηιωλ ηωλ ζειίδωλ καο. 

 

Ο ηίηινο ηεο ζειίδαο πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφ πην πεξηγξαθηθφο θαη 

λα πεξηέρεη ιέμεηο θιεηδηά ηεο ζειίδαο ψζηε λα  ελεκεξψλεη θαη ηνπο ρξήζηεο αιιά 

θαη ηελ ίδηα ηε ΜΑ γηα ην πεξηερφκελν ην νπνίν πξφθεηηαη λα δνπλ. Γηα ην ιφγν 

απηφ ζα πξέπεη λα είλαη θαηαλνεηφο. Γηα θάζε κία ζειίδα ηεο ηζηνζειίδαο καο ζα 

πξέπεη λα ππάξρεη ν μερσξηζηφο ηίηινο πνπ λα ππνδεηθλχεη ην πεξηερφκελν ηεο. Ζ 

εηηθέηα ηνπ ηίηινπ (<title>) ζηελ html ζα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη κεηαμχ ησλ 

εηηθεηψλ head σο <title> … </title>. Σν κέγεζνο ηνπ ηίηινπ είλαη θαιφ λα κελ 

μεπεξλάεη ηνπο 50-60 ραξαθηήξεο. ηε παξαθάησ εηθφλα ζα δνχκε πσο πξέπεη λα 

είλαη ελζσκαησκέλνο ν ηίηινο ηεο ζειίδαο κέζα ζε έλα html έγγξαθν: 

 

 

Δηθόλα 3.5: Μνξθή ηνπ ηίηινπ κέζα ζηελ HTML[35]. 

 

Υξεζηκνπνίεζε ηεο πεξηγξαθήο πνπ πξνζθέξεη ε εηηθέηα κεηα(meta 

description). 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε εηηθέηα πξνζθέξεη ζε πνιιέο ΜΑ κηα ζπλνπηηθή πεξηγξαθή 

γηα ην πεξηερφκελε ηεο ζειίδαο. Σν κέγεζνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηγξαθήο είλαη 

κεγαιχηεξν απφ απηφ ηνπ ηίηινπ. Σν ηδαληθφ κέγεζνο είλαη ζηνπο 155-160 

ραξαθηήξεο καδί κε ηα θελά. Γηα θάζε κηα ζειίδα είλαη σθέιηκν λα ππάξρεη 
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δηαθνξεηηθή κεηα-πεξηγξαθή (meta description). Όπσο ε εηηθέηα ηνπ ηίηινπ έηζη 

θαη ε κεηα-εηηθέηα ηνπνζεηείηαη κεηαμχ ηεο εηηθέηαο head. 

 

  

Δηθόλα 3.6: Meta description ζηελ HTML[35]. 

 

Πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε γελίθεπζε ζηε πεξηγξαθή. χκθσλα κε ην 

παξάδεηγκα κία πεξηγξαθή φπσο “Μηα ζειίδα κε θάξηεο ηνπ baseball”(Page about 

baseball cards) ζεσξείηαη πνιχ θαθή. Δπίζεο ε πεξηγξαθή δε πξέπεη λα γεκίδεηαη 

κφλν κε ιέμεηο θιεηδηά φπσο γηα παξάδεηγκα ΄”θάξηεο,baseball(cards,baseball) 

θηι”. Σέινο ε κεηα-πεξηγξαθή εκθαλίδεηαη θαηά ηελ αλαδήηεζε ζηε ΜΑ θαη νη 

ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά γηα ηελ αλαδήηεζε είλαη κε έληνλα γξάκκαηα. 

 

 

Δηθόλα 3.7: Δκθάληζε κεηα-εηηθέηαο θαη έληνλα γξάκκαηα απηήο. 

 

 

Βειηίωζε ηεο δνκήο ηνπ ζπλδέζκνπ(URL) ηεο ζειίδαο καο. 

 

 Ζ δεκηνπξγία θαηεγνξηψλ θαη ε ζσζηή νλνκαηνπνίεζε απηψλ δε βνεζάεη 

κφλν ηνλ ίδην ην δεκηνπξγφ ηεο ζειίδαο αιιά ζπκβάιιεη θαη ζηε θαιχηεξε 

νξγάλσζε ηεο ζειίδαο. Δπηπιένλ βνεζάεη ηηο ίδηεο ηεο ΜΑ θαη ηεο 

ζάξσζε(crawling) ησλ αξρείσλ ηεο ηζηνζειίδαο. Δπίζεο βνεζάεη θαη ηνπο ίδηνπο 

ηνπο ρξήζηεο θαζψο έλαο ζχλδεζκνο φπσο ζην πάλσ κέξνο ηεο εηθφλαο 3.8 ζα 

ήηαλ δχζθνιν λα ηνλ ζπκνχληαη. 
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Δηθόλα 3.8: Καθφο ζχλδεζκνο url[35]. 

 

 

Δηθόλα 3.9: χλδεζκνο θηιηθφο πξνο ηηο ΜΑ. 

 

 

Γεκηνπξγία sitemap γηα ηελ επθνιόηεξε πεξηήγεζε ηεο ζειίδαο. 

 

 Σν sitemap ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο απνηειεί έλα πιήξε ράξηε ηεο 

ηζηνζειίδαο καο. Ζ χπαξμε ηνπ βνεζάεη θαη ηνπο ρξήζηεο αιιά θαη ηνπο 

ζαξσηέο(crawlers). Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη 2 sitemaps. 

Όπσο είλαη ινγηθφ έλαο ράξηεο ηεο ηζηνζειίδαο βνεζάεη ζηε πεξηήγεζε ησλ 

ρξεζηψλ,ηδηαίηεξα φηαλ απηνί δε βξίζθνπλ ην πεξηερφκελν ην νπνίν αλαδεηνχλ. Ζ 

δεκηνπξγία ηνπ γίλεηαη κε HTML γηα απηφ νλνκάδεηαη θαη HTML sitemap. ε 

αληίζεζε κε ην παξαπάλσ ράξηε γηα ηηο ΜΑ ζρεδηάδεηαη έλαο XML sitemap.  

 

 

 

Δηθόλα 3.9: HTML sitemap γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ ρξεζηψλ[35]. 
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Δηθόλα 3.11: XML sitemap γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ ΜΑ[35]. 

 

 

Πξνζθνξά πινύζηνπ θαη πξωηόηππνπ πεξηερνκέλνπ ζηηο δηάθνξεο ζειίδεο 

ρξεζηκνπνηώληαο ηηο ιέμεηο θιεηδηά. 

 

  Δδψ κηιάκε γηα θαζαξφ θείκελν ρσξίο λα ππνινγίδνπκε ηνλ θψδηθα html. 

Δχινγα θάπνηνο ζα αλαξσηεζεί αλ απηφο ν κεγάινο αξηζκφο ιέμεσλ κπνξεί λα 

κεηψζεη ηελ εκπεηξία ηνπ ρξήζηε(user experience-ux) γηαηί ε ζειίδα πνπ ζα ην 

πεξηέρεη ζα είλαη κεγάιε ζε κέγεζνο θαη ν ηειεπηαίνο ζα ρξεηαζηεί λα θάλεη αξθεηφ 

scroll down γηα λα ην δηαβάζεη. Σν ζέκα φκσο απηφ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί 

ρξεζηκνπνηψληαο θαξηέιεο(tab navigation) ζηε ζπγθεθξηκέλε ζειίδα. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ θαη φιν ην θείκελν είλαη ζε κία ζειίδα θαη ε αλάγλσζε ηνπ ζα είλαη 

εχρξεζηε. Γε ζα πξέπεη λα κείλνπκε κφλν ζην κέγεζνο ηνπ θεηκέλνπ αιιά θαη ζηε 

πξσηνηππία ηνπ. 

 

 Ζ Google εμεηάδεη αλ ην πεξηερφκελν κηαο ζειίδαο επαλαιακβάλεηαη είηε 

ζηελ ίδηα ηζηνζειίδα είηε ζε άιιεο. Τπάξρνπλ δηάθνξεο ηερληθέο γηα απηφ φπσο 

είλαη ην hashing ή ε θαηαγξαθή ηνπ κνηίβνπ ησλ ιέμεσλ. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, 

φπσο ζηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα(e-shops) απηφ είλαη έλα πξαγκαηηθφ 
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πξφβιεκα γηαηί γηα παξάδεηγκα ζηηο πεξηγξαθέο ησλ πξντφλησλ ρξεζηκνπνηείηαη 

θείκελν ην νπνίν ππάξρεη ζπλήζσο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ην 

νπνίν ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο είλαη ην ίδην θαη ζε άιια ειεθηξνληθά 

θαηαζηήκαηα πνπ έρνπλ ηα ίδηα πξντφληα. Απηφ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε ηνλ 

εκπινπηηζκφ ηνπ θεηκέλνπ κε αμηνινγήζεηο πνπ θάλνπλ νη πειάηεο, κε ηελ αιιαγή 

ηνπ αξρηθνχ θεηκέλνπ θαη αλ είλαη δπλαηφλ θαη ησλ θσηνγξαθηψλ. ε ηειεπηαία 

αλάιπζε απηφ πνπ δελ ζέινπκε ζε θακία πεξίπησζε είλαη ην θείκελν ηεο ζειίδαο 

λα ππάξρεη ην ίδην θαη απαξάιιαρην ζε πνιιέο άιιεο ηζηνζειίδεο. Δάλ 

ηηκσξεζνχκε γηα αληηγξαθή ηφηε ην λα ην μαλαγξάςνπκε κπνξεί λα κελ είλαη 

αξθεηφ γηα λα αξζεί ε ηηκσξία. Όπσο έρεη δειψζεη ν Matt Cutts, επηθεθαιήο ηνπ 

webspam ηεο Google, ην λέν θείκελν ζα πξέπεη λα είλαη πςειήο πνηφηεηαο θαη λα 

πξνζζέηεη αμία ζην δηαδίθηπν. Μηα κνξθή δηαζθάιηζεο ηνπ πξσηφηππνπ 

πεξηερνκέλνπ καο είλαη λα ην ζπλδέζνπκε κε ην Google+ profile καο (rel=”author”) 

ή κε ην Google+ page καο (rel=”publisher”). Ζ δηαδηθαζία απηή νλνκάδεηαη Google 

Authorship. Με ηνλ ηξφπν απηφ δείρλνπκε ζηελ Google φηη εκείο είκαζηε νη 

δεκηνπξγνί απηνχ ηνπ πξσηφηππνπ πεξηερνκέλνπ. Παξφιν πνπ ε ζπγθεθξηκέλε 

εηαηξία έρεη δειψζεη ζηηο 28 Απγνχζηνπ 2014 φηη δελ ζα επεμεξγάδεηαη πιένλ ην 

Google Authorship ηαπηφρξνλα, δελ καο απνηξέπεη απφ ην λα ζπλερίζνπκε λα ην 

αμηνπνηνχκε. Δίλαη επίζεο ρξήζηκν λα ειέγρεηε αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα αλ 

θάπνηα άιιε ηζηνζειίδα ζαο έρεη αληηγξάςεη πεξηερφκελν ρσξίο λα θάλεη θακία 

αλαθνξά ζηελ δηθή ζαο. Τπάξρνπλ δηάθνξα εξγαιεία γηα ην έξγν απηφ φπσο ην 

copyscape. Αλ εληνπηζηεί ηζηνζειίδα ε νπνία έρεη αληηγξάςεη θάηη ην νπνίν είλαη 

πξσηφηππν απν εκάο, απην πνπ πξέπεη λα θάλνπκε είλαη λα επηθνηλσλήζνπκε κε 

ην δηαρεηξηζηή ηεο ψζηε είηε λα βάιεη θάπνην ζχλδεζκν πνπ λα θάλεη 

αλαθαηεχζπλζε ζηε πεγή(εκάο) είηε λα αθαηξέζεη ην πεξηερφκελν καο[30]. 

 

Βειηηζηνπνίεζε ηωλ θωηνγξαθηώλ. 

 

 Ζ χπαξμε εηθφλσλ απνηειεί έλαλ απιφ ζηνηρείν ζηηο ηζηνζειίδεο,επηδέρεηαη 

φκσο βειηηζηνπνηήζεηο. Σν φλνκα ησλ θσηνγξαθηψλ πξέπεη λα είλαη κηθξφ θαη 

πεξηγξαθηθφ. Σα νλφκαηα ηνπ ηχπνπ “image1.jpg” πξέπεη λα απνθεχγνληαη θαη λα 

κελ είλαη κεγάια ζε κέγεζνο. Παξάιιεια ζα πξέπεη λα ππάξρεη κηα ζπλνπηηθή 

πεξηγξαθή ηεο εηθφλαο ρξεζηκνπνηψληαο ην ραξαθηεξηζηηθφ(attribute) alt. Οη 

ζπλεζέζηεξεο κνξθέο εηθφλσλ πνπ ζπλαληνχκε είλαη gif,bmp,jpeg θαη png κε ηηο 2 
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ηειεπηαίεο απφ απηέο λα είλαη νη πην δεκνθηιήο. Δπίζεο θαιφ είλαη λα ππάξρεη έλα 

sitemap εηθφλσλ ψζηε λα παξέρνληαη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην 

googlebot. Ζ δνκή ηνπ sitemap είλαη παξφκνηα κε απηή ηεο ηζηνζειίδαο ζε XML. Ζ 

ζσζηή κνξθή πνπ κέζα ζηελ html είλαη : 

 

 

Δηθόλα 3.12: HTML εηθφλα κε alt text.  

 

Βειηηζηνπνίεζε ηωλ εηηθεηώλ επηθεθαιίδωλ. 

  

 Οη επηθεθαιίδεο νξίδνληαη απφ <h1> κέρξη <h6> φπνπ ν αξηζκφο νξίδεη ην 

κέγεζνο ηεο γξακκαηνζεηξάο ηνπ θεηκέλνπ. Ο <h1> απνηειεί ηελ εηηθέηα κε ηε 

κεγαιχηεξε ζε κέγεζνο γξακκαηνζεηξά ελψ ν <h6> κε ηε κηθξφηεξε. Απηέο 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε θαιχηεξε παξνπζίαζε ηεο ζειίδαο ζην ρξήζηε. Δπίζεο 

δεκηνπξγνχλ κηα ηεξαξρηθή δνκή ζην πεξηερφκελν καο θαζηζηψληαο ην επθνιφηεξν 

γηα ηελ πινήγεζε ησλ ρξεζηψλ. Καιφ είλαη λα κε ρξεζηκνπνηείηαη αλ δε 

ρξεηάδεηαη θαη ε ρξήζε ηνπο λα κελ είλαη ππεξβνιηθή ζην ίδην θείκελν. Αληί απηνχ 

αλ ζέινπκε λα δψζνπκε έκθαζε ζε θάπνην ζεκείν ηνπ θεηκέλνπ είλαη ζπλεηφ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο εηηθέηεο <em> ή <b>.  

 

 

Δηθόλα 3.13: Οξζή ρξήζε ησλ εηηθεηψλ επηθεθαιίδσλ[35]. 

 

Απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπ αξρείνπ robots.txt 

 

 Σν ζπγθεθξηκέλν αξρείν είλαη πνιχ ζεκαληηθφ δηφηη ελεκεξψλεη ηε ΜΑ γηα 

ηηο πεξηνρέο ηεο ζειίδαο πνπ πξέπεη λα ζαξψζεη θαη λα επξεηεξηάζεη. Απνηειεί 

έλα απιφ αξρείν txt. Γηα ηελ απαγφξεπζε ή απνηξνπή ζάξσζεο απν ηνλ crawler 
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ρξεζηκνπνηείηαη ε εηηθέηα disallow. Σν ζπγθεθξηκέλν αξρείν πξέπεη λα βξίζθεηαη 

ζηε ξίδα (root) ηεο ζειίδαο καο(πρ www.myexample.com/robots.txt). Γηα ηε 

πξνζηαζία επαίζζεηνπ ή απφξξεηνπ πεξηερνκέλνπ δελ ελδείθλπηαη ε 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπ αξρείνπ robots. Έλαο ιφγνο είλαη φηη άιινπ είδνπο ΜΑ νη 

νπνίεο νλνκάδνληαη rogue, δελ αλαγλσξίδνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ αξρείνπ 

robots θαη ζπλεπψο παξαβηάδνπλ ηνπο θαλφλεο πνπ απηφ ζέηεη. Μία θαιή ιχζε 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηερνκέλνπ απνηειεί ε θσδηθνπνίεζε κέζσ ηνπ αξρείνπ 

.htcaccess. Ζ google πξνηείλεη λα απνθεχγνληαη λα ζαξσζνχλ νη ζχλδεζκνη URL 

νη νπνίνη δεκηνπξγνχληαη σο απνηειέζκαηα ησλ ππεξεζηψλ proxy[35]. 

 

  

Δηθόλα 3.14: Παξάδεηγκα αξρείνπ robots.txt. 

 

Ρύζκηζε ηεο παξακέηξνπ rel=”nofollow” 

 

 Ζ παξάκεηξνο rel είλαη ζπληνκνγξαθίαο ηεο ιέμεο relationship. Ζ ξχζκηζε 

ηεο κε παξάκεηξν “nofollow” ελεκεξψλεη ηε ΜΑ λα κελ αθνινπζήζεη νπνηνδήπνηε 

εμεξρφκελν ζχλδεζκν ηεο ζειίδαο. χκθσλα κε ηελ ίδηα ηε google ε 

ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηπηψζεηο φπσο: γηα 

πεξηερφκελν ησλ ζειίδσλ ησλ νπνίσλ δε κπνξείηε λα εγγπεζείηε. Απηφ βνεζάεη 

ζηελ απνθπγή επξεηεξίαζεο spam ζειίδσλ νη νπνίεο ζα έρνπλ αληίθηππν θαη ζηε 

θαηάηαμε ηεο ηζηνζειίδαο. 
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Δηθόλα 3.15: Παξάδεηγκα ελζσκάησζεο ηεο παξακέηξνπ ζηελ HTML[35]. 

 

 

Δζωηεξηθνί ζύλδεζκνη κε αλαθαηεπζύλζεηο ζηε δηθή καο ζειίδα 

 

 Οη εζσηεξηθνί ζχλδεζκνη απνηεινχλ ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηε πξνψζεζε 

θαη αλάδεημε ηεο ηζηνζειίδαο. Αξρηθά σο εζσηεξηθνχο ζπλδέζκνπο νξίδνπκε ηνπο 

ζπλδέζκνπο νη νπνίνη  δείρλνπλ ζε άιιεο ζειίδεο ηεο ίδηαο ηζηνζειίδαο. Οη 

θπξηφηεξνη ιφγνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη δηφηη είλαη γίλεηαη επθνιφηεξε ε 

αλαδήηεζε αιιά θαη ε ζάξσζε απφ ην ρξήζηε θαη ηνλ crawler αληίζηνηρα θαη 

βνεζνχλ ζηελ δφκεζε ηεο πιεξνθνξίαο.  Ζ ηδαληθή δνκή κηαο ηζηνζειίδαο πξέπεη 

λα κνηάδεη κε κηα ππξακίδα φπνπ ε θνξπθή  είλαη ε αξρηθή ζειίδα ηεο 

ηζηνζειίδαο(homepage). Ζ ζπγθεθξηκέλε δνκή επηηξέπεη ηελ νκαιή ζάξσζε 

νιφθιεξεο ηεο ηζηνζειίδαο απφ ηνλ crawler θαη απμάλεη ηε πηζαλφηεηα θαιχηεξεο 

θαηάηαμεο ησλ ζειίδσλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε δνκή είλαη θνηλή κεηαμχ ηζηνζειίδσλ κε 

πςειέο θαηαηάμεηο(πρ amazon) φπνπ ζπλαληνχκε έλα ζχζηεκα απφ θαηεγνξίεο 

θαη ππνθαηεγνξίεο απηψλ[35],[36]. 

 

Δηθόλα 3.16: Πξφηππε δνκή ηζηνζειίδαο[36]. 



Σερληθέο,κέζνδνη θαη θαλφλεο γηα ηε βειηηζηνπνίεζε αλάπηπμεο ηζηνζειίδσλ 

Γεκεηξηάδεο Εαραξίαο  57 
 

3.4.2 Off- site SEO 

 

 ε αληίζεζε κε ην on site seo ην off site ζηνρεχεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξέπεη 

λα γίλνπλ πέξα απφ ηελ ηζηνζειίδα καο. Σν off-site είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ κε ην 

on-site θαη ε επηηπρία αλάδεημεο εμαξηάηαη θαη απφ ηα δχν. Οη ελέξγεηεο απηέο 

είλαη: 

 

Υηίζηκν ζπλδέζκωλ πξνο ηελ ηζηνζειίδα καο(Link Building) 

 

 εκαληηθή παξάκεηξνο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ηζηνζειίδσλ ζηηο ΜΑ 

απνηειεί ε δεκηνπξγία πνηνηηθψλ backlinks. Ζ πξνψζεζε ηζηνζειίδσλ κε ην 

ρηίζηκν ζπλδέζκσλ(links) είλαη κηα επίκνλε θαη ζπλερήο δηαδηθαζία. Πξφθεηηαη γηα 

ζπλδέζκνπο πνπ ππάξρνπλ ζε άιιεο ηζηνζειίδεο ζηνπο νπνίνπο θάλνληαο θιηθ 

νδεγνχκαζηε ζηνλ ηζηφηνπν καο. Ζ χπαξμε ηνπο εξκελεχεηαη απφ ηηο ΜΑ σο 

ςήθνο εκπηζηνζχλεο ηεο δηαδηθηπαθήο θνηλφηεηαο ζηε ζειίδα καο. Γηα ηε 

πξνψζεζε ηζηνζειίδσλ κε πνηνηηθά backlinks ζα πξέπεη απηά λα πξνέξρνληαη κε 

ηνπο εμήο ηξφπνπο: 

 

● Απφ ζειίδεο κε πςειφ PageRank  ην νπνίν κε απιά ιφγηα είλαη ε 

βαζκνινγία πνπ δίλεη ε Google γηα θάζε ηζηνζειίδα, φζν πςειφηεξε είλαη 

ηφζν πην ζεκαληηθφ είλαη ην backlink απφ απηή.  Ζ βαζκνιία απηή 

θπκαίλεηαη απφ ην 0-10. Σν κεηνλέθηεκα ηνπ PageRank είλαη φηη έρεη αξθεηφ 

θαηξφ λα επηθαηξνπνηεζεί απφ ηελ Google, ζπλεπψο λέεο αμηφινγεο 

ηζηνζειίδεο έρνπλ PR 0. Γηα λα αληηζηαζκίζνπκε απηφ ην κεηνλέθηεκα ηνπ 

PR κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην TrustRank. 

 

● Βξίζθνληαη ζε ηζηνζειίδεο κε πςειφ TrustRank.  Γηα λα αληηιεθζνχκε ην 

ζθεπηηθφ ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ αο δνχκε ηελ αθφινπζε εηθφλα: 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/PageRank
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Δηθόλα 3.17: Καηάηαμε ζειίδσλ κε βάζε ηνλ αξηζκφ spam(Trustrank). 

 

ηα αξηζηεξά ηεο εηθφλαο 3.17 βξίζθνληαη ηζηνζειίδεο κε ην κεγαιχηεξν 

βαζκφ εκπηζηνζχλεο,  νη νπνίεο ζεσξνχληαη ηδηαίηεξα πνηνηηθέο θαη αμηφπηζηεο, 

φπσο είλαη εθείλε ηνπ BBC, New York Times,CNN θηι.  Απηέο ζεσξνχληαη φηη 

έρνπλ 0% spam. Όζν πην πνιχ απέρεη κηα ηζηνζειίδα απφ απηέο πνπ ζεσξνχληαη 

απφιπηα αμηφπηζηεο ηφζν ρακειφηεξν TrustRank ζα έρεη. 

 

● Φηινμελνχληαη ζε ζειίδεο κε πεξηερφκελν αληίζηνηρν κε ην δηθφ καο. Δάλ ην 

πεξηερφκελν καο αθνξά ζε ζέκαηα software θαη hardware ηφηε ην λα 

έρνπκε backlink απφ έλα website πνπ αζρνιείηαη κε ινγηζηηθέο ππεξεζίεο 

θαίλεηαη πεξίεξγν. Ζ αμία ελφο ηέηνηνπ ζπλδέζκνπ ζεσξείηαη πιένλ ρακειή 

θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα αμηνινγεζεί αξλεηηθά απφ ηηο ΜΑ. 

● Έρνπλ δηαζπνξά ζε επίπεδν domain, δειαδή πξνέξρνληαη απφ πνιιέο 

ηζηνζειίδεο θαη φρη απφ ιίγεο. Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε πξψηε ηφζν 

απνηειεζκαηηθφηεξε είλαη ε πξνψζεζε ηζηνζειίδσλ. Δίλαη πξνηηκφηεξν λα 

έρνπκε 10 ζπλδέζκνπο πξνο ηελ ζειίδα καο απφ 10 δηαθνξεηηθά websites 

παξά 100 backlinks απφ 3 ηζηνηφπνπο. 

● Έρνπλ δηαζπνξά αλαθνξηθά κε ηνλ ηχπν ησλ ηζηνζειίδσλ απφ ηα νπνία 

πξνέξρνληαη. Γηα παξάδεηγκα αλ φια ηα backlinks καο πξνέξρνληαη απφ 

θαηαιφγνπο(directories) ηφηε απηά ππνβαζκίδνληαη.  Δίλαη ινηπφλ ζεκαληηθφ 

ηα backlinks καο λα πξνέξρνληαη απφ δηάθνξνπο ηχπνπο ηζηνζειίδσλ. 

Πξνέξρνληαη θπξίσο απφ TLDs (Top Level Domains) ηα νπνία αθνξνχλ 

ζηελ ρψξα πνπ ζηνρεχεη ην website.  Γηα παξάδεηγκα ε επηηπρεκέλε 

πξνψζεζε ηζηνζειίδσλ ζηελ Διιάδα πξνππνζέηεη backlinks απφ TLD ζε 

.gr. 
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Γεκηνπξγία πνηνηηθώλ backlinks 

 

Τπάξρνπλ δεθάδεο ηξφπνη γηα ηελ δεκηνπξγία πνηνηηθψλ backlinks, ζα 

αλαθέξνπκε ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο απφ απηνχο. Ζ ινγηθή πνπ πξνηείλνπκε γηα 

ηελ δεκηνπξγία ηνπο είλαη ην ρηίζηκν backlinks ηα νπνία κπνξνχλ λα απμήζνπλ 

απεπζείαο ηελ επηζθεςηκφηεηα ζηελ ηζηνζειίδα ζαο, φρη κφλν λα επεξεάζνπλ 

ζεηηθά ηελ θαηάηαμε ηεο. 

Directories: Σα directories είλαη θαηάινγνη πνπ κπνξνχκε λα ππνβάιινπκε ηελ 

ηζηνζειίδα καο. Ζ ηειεπηαία ζα ειεγρζεί απφ αλζξψπνπο θαη ζηελ πεξίπησζε 

φπνπ πιεξεί ηα θξηηήξηα ηνπ θαηαιφγνπ ζα δεκνζηεπζεί. Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

επηιέμνπκε ηελ πην ζρεηηθή θαηεγνξία κε ηελ ζεκαηνινγία ηνπ ηζηφηνπνπ καο θαη 

ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο – φλνκα, δηεχζπλζε, ηειέθσλν λα είλαη ζπζηεκαηηθά ηα 

ίδηα. Δπίζεο πξέπεη λα αιιάδεη ε πεξηγξαθή έηζη ψζηε ζε θάζε θαηάινγν λα είλαη 

ειαθξψο δηαθνξνπνηεκέλε. Ζ πξνψζεζε ηζηνζειίδσλ κε εγγξαθή ζε 

ειεθηξνληθνχο θαηαιφγνπο ρξεηάδεηαη πξνζνρή θαη ηα ρακειήο πνηφηεηαο 

directories πξέπεη λα απνθεχγνληαη. 

Guest blogging: Αθνξά ζηελ ππνβνιή ζρνιίσλ ζε blogs. Γηα λα είλαη 

επηηπρεκέλε ε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε ζα πξέπεη πξψηα λα εληνπίδνπκε blogs 

ηα νπνία πιεξνχλ δχν πξνυπνζέζεηο: πξψηνλ λα έρνπλ ζεκαηνινγία ζρεηηθή κε 

εθείλε ηεο ηζηνζειίδαο καο. Γεχηεξνλ λα ζηνρεχνπλ ηελ ίδηα γεσγξαθηθή πεξηνρή. 

Σν ζρφιην πνπ ζα ππνβάιινπκε ζα πξέπεη λα πξνζζέηεη αμία ζην post ηνπ blog. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα έρνπκε δηαβάζεη ην πεξηερφκελν ηνπ θαη λα 

γξάςνπκε θάηη ζρεηηθφ θαη επνηθνδνκεηηθφ. Σν θιεηδί ζην guest blogging είλαη ζηε 

ζέζε ηνπ νλφκαηνο απηνχ πνπ ππνβάιιεη ην ζρφιην λα βάδνπκε ιέμεηο- θιεηδηά γηα 

ηηο νπνίεο ζέινπκε λα επηηχρνπκε πςειή θαηάηαμε. Πξνζνρή απηά ηα keywords λα 

δηαθνξνπνηνχληαη, αλ επαλαιακβάλνπκε ζπλερψο ηα ίδηα ε Google ζα καο 

ηηκσξήζεη.  Ζ πξνψζεζε ηζηνζειίδσλ κε ην guest blogging δπζθνιεχεη πάλησο 

δηαξθψο δεδνκέλνπ φηη αξθεηά blogs απελεξγνπνηνχλ ηα ζρφιηα ή ρξεζηκνπνηνχλ 

third-party commending systems φπσο είλαη ην Disqus. 

Γεκνζηνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ καο: Όζνη πεξηζζφηεξνη δηαβάζνπλ ην 

πεξηερφκελν καο ηφζν απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο λα δεκηνπξγεζνχλ backlinks 

πξνο απηφ. Έλαο ηξφπνο είλαη ε ελεκέξσζε κε email(newsletters).  
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Social bookmarking: Τπάξρνπλ πνιιέο ηζηνζειίδεο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο 

social bookmarking ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ(πρ reddit).  Ζ πξνψζεζε 

ηζηνζειίδσλ πνπ επηηπγράλεηαη πάλησο κε απηή ηελ πξαθηηθή έρεη  ρακειή 

δπλακηθή. 

Γειηία ηύπνπ: Αλ έρνπκε λα αλαδείμνπκε θάηη ην νπνίν κπνξεί λα ελδηαθέξεη 

αξθεηφ θφζκν ηφηε κπνξνχκε λα γξάςνπκε έλα δειηίν ηχπνπ γηα απηφ θαη βεβαίσο 

λα ζπκπεξηιάβνπκε ζε απηφ ην url ηεο ηζηνζειίδα ζαο. Όζε πεξηζζφηεξε 

δεκνζηφηεηα επηηεπρζεί ηφζν πεξηζζφηεξνη ζπλδέζκνη(links) ζα δεκηνπξγεζνχλ 

πξνο ηελ ζειίδα καο. 

Wikipedia: Γηεξεχλεζε αλ ππάξρεη θάπνην άξζξν ζηελ Wikipedia ζρεηηθφ κε ην 

θιάδν καο. Αλ φρη είλαη κηα ρξπζή επθαηξία λα γξάςνπκε εκείο έλα. Έπεηηα ην 

δεκνζηεχνπκε θαη δεκηνπξγνχκε έλα backlink πξνο ηoλ ηζηφηνπν καο ην νπνίν ζα 

παξαπέκπεη ζε πεξηερφκελν ην νπνίν ελδηαθέξεη ηνπο αλαγλψζηεο ηνπ. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε ηερληθή γηα πξνψζεζε ηζηνζειίδσλ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη 

κε πξνζνρή, απνθεχγνπκε ηελ εκπνξηθή πξνζέγγηζε θαη δεκηνπξγνχκε 

πεξηερφκελν πνπ πξνζζέηεη αμία. 

πγγξαθή άξζξωλ: Απαηηεηηθή εξγαζία δεδνκέλνπ φηη αλαθεξφκαζηε ζε 

πξσηφηππα άξζξα, ηνπιάρηζηνλ 500 ιέμεσλ. Μπνξνχλ λα ηα ππνβιεζνχλ ζε 

ηζηνζειίδεο πνπ ηα θηινμελνχλ θαη αλ δεκνζηεπζνχλ ζα έρνπκε ρηίζεη dofollow 

backlinks. Πξνζνρή ηα άξζξα πνπ ππνβάιινπκε λα κελ έρνπλ δεκνζηεπζεί ζε 

άιιεο ηζηνζειίδεο γηαηί ηφηε ζα ππάξρεη θίλδπλνο ηηκσξίαο γηα αληηγξαθή 

πεξηερνκέλνπ[37]. 

 

Γεκηνπξγία ελόο αμηόπηζηνπ Blog: Ζ δεκηνπξγία  θαη ιεηηνπξγία ελφο blog 

παξάιιεια κε κηα θεληξηθή ηζηνζειίδα απνηειεί έλα πνιχ θαιφ ηξφπν γηα ηελ 

αχμεζε ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο καο. Δπίζεο ε χπαξμε ελνο blog απνηειεί έλα 

πνιχ θαιφ ηξφπν δεκηνπξγίαο backlink πξνο ηε θεληξηθή καο ζειίδα, απμάλνληαο 

ηαπηφρξνλα θαη ηελ επηζθεςεκφηεηα ηεο. 
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Μέζα θνηλωληθήο δηθηύωζεο(social media) 

 

 Οη ΜΑ αμηνινγνχλ πιένλ κηα ηζηνζειίδα θαη απφ ηελ παξνπζία ηεο ζηα 

social media. Αλάινγα κε ην χςνο ηεο δεκνζηφηεηαο πνπ απνθηά κηα ηζηνζειίδα 

ζηα θνηλσληθά δίθηπα παξαηεξείηαη αιιαγή θαη ζηε θαηάηαμεο ηεο. πλεπψο νη 

ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα θάλνπκε είλαη: 

 

● Γεκηνπξγία ζειίδσλ ζηα κέζα θνηλσληθή δηθηχσζεο φπσο, facebook, 

twitter, linkedin, google+ θαη youtube. Όπσο θαηαιαβαίλεηε φζα 

πεξηζζφηεξα ηφζν θαιχηεξα. 

● Πξνζζήθε θνπκπηψλ ζηελ ηζηνζειίδα καο ψζηε λα επηηξέπεηαη  εχθνια  

ζηνπο ρξήζηεο ε θνηλνπνίεζε. 

● Πξνζζήθε like θνπκπηψλ ζηε ζειίδα. 

● Βειηηζηνπνίεζε ηεο ζειίδαο γηα φιεο ηηο θηλεηέο ζπζθεπέο(smartphone, 

tablets θηι). 

 

 

Γηα λα έρνπκε φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξε θίλεζε απφ ηα κέζα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο πξνο ηε ζειίδα καο,ζα πξέπεη λα πξνθαινχκε ην ρξήζηε ψζηε λα 

θάλεη  θιηθ (cliick bait) γηα λα δηαβάζεη ην πεξηερφκελν καο. Αλ απηφ γίλεη κε 

επηηπρία ηφηε νη ρξήζηεο αληαπνθξίλνληαη κε έλαλ ή κε πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπ 

παξαθάησ ηξφπνπο: 

 

● Απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ αλζξψπσλ πνπ θάλνπλ like.  

● Απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ αλζξψπσλ πνπ θάλνπλ Facebook shares. 

● Απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ αλζξψπσλ πνπ θάλνπλ ζρνιίσλ ζην Facebook. 

● Απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ αλζξψπσλ πνπ θάλνπλ ησλ followers ζην Twitter. 

● Απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ tweets πνπ αλαθέξνπλ ηελ ηζηνζειίδα καο ή πνπ 

πεξηιακβάλνπλ έλα link πξνο απηή 

● Απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ αλζξψπσλ πνπ καο αθνινπζνχλ ζην Google+ 

 

Σα social media(θνηλσληθά κέζα ελεκέξσζεο) γίλνληαη ζηαδηαθά ηα λέα 

backlinks πνπ ζα επεξεάδνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηελ θαηάηαμε ησλ 

ηζηνζειίδσλ. Οη ιφγνη πνπ νδεγνχλ ζε απηφ είλαη πνιινί. Ο θφζκνο καο 
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αζρνιείηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν κε ηα θνηλσληθά κέζα ελεκέξσζεο. Οη λέεο 

γεληέο έρνπλ κεγαιψζεη κε απηά θαη ηα εκπηζηεχνληαη. Δίλαη πην πηζαλφ λα 

πξνηηκήζνπκε κηα ηζηνζειίδα πνπ ηελ έρνπλ πξνηείλεη νη ςεθηαθνί καο θίινη παξά 

νη ΜΑ. πκπεξαζκαηηθά ε ελνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ ελεκέξσζεο θαη ηνπ 

SEO είλαη κνλφδξνκνο γηα απηνχο πνπ ζέινπλ λα έρνπλ πςειή θαηάηαμε. 

Δπηπξφζζεηα ε επίδξαζε ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ ελεκέξσζεο εληζρχεηαη κέζα 

απφ απηή ηελ ελνπνίεζε γηαηί ζα ηξνθνδνηείηαη απφ ηελ βειηίσζε ηνπ SERP 

(Search Engine Results Placement) ην νπνίν ζα δεκηνπξγεί απμεκέλε 

επηζθεςηκφηεηα φρη κνλάρα ζηελ ηζηνζειίδα αιιά θαη ζηηο ζειίδεο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο ηνπ[38]. 

3.5 Λέμεηο θιεηδηά θαη πνπ ζηνρεύνπλ (Keywords, target group) 

 

 Οη ιέμεηο θιεηδηά απνηεινχλ ην ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ρξήζηεο ζα καο 

βξνπλ κέζα απν ηηο ΜΑ. Γηα ην ιφγν απηφ απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα ηελ 

επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ιέμεσλ θιεηδηψλ ηα νπνία ζα είλαη αληαγσληζηηθά αιιά 

ηαπηφρξνλα ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη θαη ζην πεξηερφκελν ησλ ζειίδσλ ησλ 

νπνίσλ αλαθέξνληαη.  Μεγάιε εμίζνπ πξνζνρή ζα πξέπεη λα δείμνπκε θαηά ηελ 

επηινγή αληαγσληζηηθψλ ιέμεσλ. Γηα παξάδεηγκα φηαλ ε ίδηα ιέμε θιεηδί 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ πνιιέο ηζηνζειίδεο νη νπνίεο είλαη απφιπηα ζηνρεπκέλεο ζε 

απηφ ηφηε έρνπλ πνηνηηθή παξνπζία ζην ρψξν ηνπ δηαδηθηχνπ κε πςειφ 

PR(pagerank). πλεπψο θαιφ είλαη λα πξνζπαζήζνπκε λα βξνχκε θάπνην άιιν 

ην νπνίν ζα είλαη αξθεηά αληαγσληζηηθφ αιιά ηαπηφρξνλα δελ έρεη ζηνρεπζεί 

ηθαλνπνηεηηθά απφ πνιιέο πνηνηηθέο ηζηνζειίδεο. Αλ γηα παξάδεηγκα νη πην 

δεκνθηιήο ηζηνζειίδεο πνπ εκθαλίδνληαη γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ arduino 

ρξεζηκνπνηνχλ ηε ιέμε“arduino programming”, γηα ηε δηθή καο ζειίδα ζα πξέπεη 

λα βξνχκε κηα ιέμε ή θξάζε πνπ λα απνδίδεη εμίζνπ ην ίδην. Απηή ζα κπνξνχζε 

λα είλαη “how to program an arduino” ή αθφκα θαη “arduino tutorials”.Φπζηθά, ην λα 

αληαγσληζηεί θάπνηνο απηέο ηηο ηζηνζειίδεο πνπ κπνξεί εδψ θαη ρξφληα λα 

εκθαλίδνληαη ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ Google γηα ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο θιεηδηά, 

ζίγνπξα ζα πξέπεη λα πεξάζεη αξθεηφο ρξφλνο (ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο) θαη ζα 

πξέπεη λα θάλεη πάξα πνιιέο ελέξγεηεο SEO. Σα εξγαιεία ηα νπνία καο βνεζνχλ 

ζηε εχξεζε ησλ ζσζηψλ ιέμεσλ ζα ηα αλαιχζνπκε ζην θεθάιαην 4.πλνςίδνληαο 

http://www.seoingreece.org/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b7-%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%83%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%b4%ce%b1%cf%82/
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ε επηινγή ησλ ζσζηψλ ιέμεσλ θιεηδηψλ ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεη ηα εμήο 

ραξαθηεξηζηηθά: 

 

● Οη ιέμεηο θιεηδηά πνπ επηιέγνληαη ζα πξέπεη λα εκθαλίδνληαη φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ζηηο κεληαίεο αλαδεηήζεηο ησλ ρξεζηψλ θαη ρακειφ 

αληαγσληζκφ. 

● Ζ επηινγή ησλ ιέμεσλ πξέπεη λα είλαη ζπλπθαζκέλε κε ην πεδίν ην νπνίν 

αλαθέξεηαη ζηε ζειίδαο καο. 

● Οη ιέμεηο κε πςειφ αληαγσληζκφ ζα πξέπεη λα απνθεχγνληαη θαη ζηε ζέζε 

ηνπο λα ρξεζηκνπνηνχληαη θξάζεηο θιεηδηά. 

3.6 Μεηνλεθηήκαηα SEO 

 

Σν SEO απνηειεί ηε λνχκεξν πεγή αχμεζεο ηεο επηζθεςηκφηεηαο γηα 

πνιιέο ηζηνζειίδεο, γηα απηφ είλαη θαιφ  λα γλσξίδνπκε θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ. 

ηε παξνχζα ελφηεηα ζα πξνζπαζήζνπκε λα ηα απαξηζκήζνπκε ψζηε λα έρνπκε 

κηα νινθιεξσκέλε άπνςε. 

  

1.Σα απνηειέζκαηα ηεο δνπιεηάο καο πάλσ ζην SEO ζα ρξεηαζηνχλ 

θάπνην ρξφλν κέρξη λα θαξπνθνξήζνπλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη λα 

ιάβνπκε ππφςε,ην ρξφλν ηνλ νπνίν ζα ρξεηαζηεί γηα λα γίλνπλ νη θαηάιιειεο 

αιιαγέο ζηελ ζειίδα θαζψο επίζεο θαη ην ρξφλν πνπ ζα ρξεηαζηνχλ νη ΜΑ κέρξη 

λα πάξνπλ  ην λέν πεξηερφκελν θαη λα ην επξεηεξηάζνπλ(indexing). Αλ ζέινπκε 

γξήγνξα απνηειέζκαηα ηφηε ίζσο ν δξφκνο ηνπ SEO λα κελ είλαη ε θαιχηεξε 

ιχζε. ην θεθάιαην 6 ζα δνχκε ηη άιιεο επηινγέο έρνπκε θαη πσο πξέπεη λα 

θηλεζνχκε. 

 

2.Ωο ινγηθφ αθφινπζν κπνξνχκε λα πνχκε πσο ζα ρξεηαζηεί επίζεο έλα 

εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη λα γίλεη ε απφζβεζε γηα ηελ επέλδπζε πνπ έρεη 

γίλεη πάλσ ζην SEO. Απηφ δελ είλαη θαζφινπ θαιφ γηα ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο πνπ 

ρξεηάδνληαη έζνδα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ο αγγιηθφο φξνο πνπ 

αληηπξνζσπεχεη ηα παξαπάλσ είλαη ROI, ζπληνκνγξαθία ηνπ Return of 

Investments. 
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3.Σν SEO απαηηεί θάπνηα αμηφινγε επέλδπζε ψζηε λα δηαζθαιηζηεί κία 

ζέζε αληαγσληζηηθφηεηαο. Σν SEO δελ απνηειεί θάπνηνπ είδνπο εληειψο δσξεάλ 

εθζηξαηείαο εθηφο θαη αλ κπνξείο λα λα παξάμεηο κφλνο ζνπ πξσηνγελέο 

πεξηερφκελν θαζψο θαη λα πξνζειθχζεηο έλα εχινγν αξηζκφ backlink. πλήζσο 

γηα λα γίλνπλ απηά ρξεηάδεηαη λα πξνζιεθζεί θάπνηνο αξηζκφο αηφκσλ ή 

εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ ψζηε λα θαιπθζνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηε παξαγσγή ζεκαληηθψλ απνηειεζκάησλ.   

 

4.Ζ εκθάληζε ζηε πξψηε ζειίδα ησλ ΜΑ πξέπεη λα απνηειεί ην θχξην 

ζηφρν ζνπ δηφηη ζπάληα έλαο κέζνο ρξήζηεο ζα πεξηεγεζεί ζε πεξηζζφηεξεο απφ 

κία ζειίδεο απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα εκθαληζηνχλ. 

 

5.Καζψο θαλείο δε γλσξίδεη αθξηβψο ην ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ αιγνξίζκσλ 

πνπ ηξέρνπλ πίζσ απφ ηηο ΜΑ, δε κπνξείο λα ειέγμεηο πφζε θίλεζε ζα ππάξρεη 

απφ φιε ηε πξνζπάζεηα βειηηζηνπνίεζεο πνπ έρεη θαηαβιεζεί πξνεγνπκέλσο.  

 

 6.Καζψο πνιιά πξάγκαηα ζρεηηθά κε ην SEO κπνξεί λα αιιάμνπλ ζην 

κέιινλ φπσο έγηλε κε ηνλ εξρνκφ ησλ panda θαη penguin, ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ 

ζπλερείο ελεκεξψζεηο. Ζ ηζηνζειίδα ζα πξέπεη ζπλερψο λα είλαη φζν ην δπλαηφ 

θηιηθή ζηε ΜΑ ρσξίο λα δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ζηελ εκπεηξία ηνπ ρξήζηε 

(User Experience-UX) δηφηη κπνξεί λα ππάξρνπλ πνηλέο απφ απηή επεξεάδνληαο 

ηε θαηάηαμε ησλ ζειίδσλ[33]. 
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4 SEO tools- software 

 

ε απηφ ην θεθάιαην ζα δνχκε θαη ζα εμεγήζνπκε ηα ζεκαληηθφηεξα  εξγαιεία 

πνπ ππάξρνπλ ψζηε λα καο βνεζήζνπλ ζηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο ηζηνζειίδαο 

καο. Σα εξγαιεία απηά ζα κπνξνχζακε λα ηα θαηαηάμνπκε ζε θαηεγνξίεο σο εμήο: 

 

● Δξγαιεία αλαδήηεζεο ιέμεσλ θιεηδηψλ. 

● Δξγαιεία ειέγρνπ ηεο ηζηνζειίδαο καο. 

● Δξγαιεία γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο ηζηνζειίδαο καο. 

● θαη άιια εξγαιεία πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα καο 

βνεζήζνπλ. 

4.1 Δξγαιεία αλαδήηεζεο ιέμεωλ θιεηδηώλ 

 

 Ζ αλαδήηεζε ιέμεσλ είλαη κία βαζηθή κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

επαγγεικαηίεο γηα λα βξνπλ πσο νη ρξήζηεο πξαγκαηνπνηνχλ ηηο αλαδεηήζεηο 

ηνπο ζηηο ΜΑ. Ζ εχξεζε ησλ ζσζηψλ ιέμεσλ θιεηδηψλ απνηειεί κηα ζπλερή 

εξγαζία θαζψο κπνξεί κε ην ρξφλν λα κεηαβιεζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

ςάρλνπλ νη ρξήζηεο ζην δηαδίθηπν. Ζ ζσζηή επηινγή απηψλ απνηειεί θαζνξηζηηθφ 

παξάγνληα ζηε θαηάηαμε ηεο ζειίδαο. Σα ζεκαληηθφηεξα εξγαιεία είλαη : 

 

Google adwords: keyword planner 

 

 Γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ εξγαιείνπ adwords πνπ πξνζθέξεη ε google ην 

κφλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη ε δεκηνπξγία ελφο ινγαξηαζκνχ κε έλαλ ινγαξηαζκφ 

gmail. Οη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη είλαη δσξεάλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα 

ηελ έξεπλα ιέμεσλ θιεηδηψλ αιιά θαη ιήςε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη 

πξνβιέςεσλ επηζθεςηκφηεηαο ελψ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηε 

δεκηνπξγία δηαθεκίζεσλ. Δπίζεο ππάξρνπλ αξθεηά θίιηξα ηα νπνία θάλνπλ ηελ 

αλαδήηεζε καο πην ζηνρεπκέλε θαη πξνηείλνληαη θαη άιιεο ιέμεηο θιεηδηά αλάινγα 

κε ην ηη έρνπκε πιεθηξνινγήζεη. 
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Δηθόλα 4.1: Keyword planner ηεο google. 

 

 

 

Google trends 

 

 Σν google trends απνηειεί κηα αθφκα δσξεάλ ππεξεζία ηεο google ε νπνία 

καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα δνχκε ηε δεκνηηθφηεηα ησλ ιέμεσλ θιεηδηψλ. Δπίζεο 

καο επηηξέπεη λα ζπγθξίλνπκε δηαθνξεηηθέο ιέμεηο θιεηδηά θαζψο θαη ηε ρξνληθή 

πεξίνδν πνπ είλαη πην δεκνθηιή. Σέινο παξέρνληαη εηδηθά θίιηξα ψζηε λα γίλνπλ 

πην ζηνρεπκέλεο αλαδεηήζεηο παξέρνληαο πην αθξηβή απνηειέζκαηα. 

 

 

Δηθόλα 4.2: Google trends. 
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Wordtracker 

 

 Σν ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν παξέρεη κία ηεξάζηηα βάζε δεδνκέλσλ θαζψο 

γηα κία ιέμε κπνξεί λα πξνζθέξεη κέρξη θαη κεξηθέο εθαηνληάδεο ζρεηηθέο ιέμεηο.  

Δπηπιένλ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο γηα δηάθνξεο ιέμεηο θιεηδηά 

ηαπηφρξνλα, ελψ δηαζέηεη θαη θίιηξα ηα νπνία εμεηδηθεχνπλ πεξηζζφηεξν ηελ 

αλαδήηεζε καο. 

 

 

Δηθόλα 4.3: Wordtracker. 

 

 

Keyword tool 

 

 Έλα πνιχ δπλαηφ εξγαιείν πνπ κπνξνχκε λα βξνχκε ζηε ηνπνζεζία 

keywordtool.io ην νπνίν είλαη φκσο δηαζέζηκν επί πιεξσκή. Μπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί αληί ηνπ google adwords θαη πξνζθέξεη κία πιεζψξα απφ 

ραξαθηεξηζηηθά. Πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα εχξεζεο ιέμεσλ θιεηδηψλ θαη ζε άιιεο 

ηνπνζεζίεο θαη ΜΑ φπσο youtube θαη bing θαη ηαπηφρξνλα πξνηείλεη άιια ηα 

νπνία ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 



Σερληθέο,κέζνδνη θαη θαλφλεο γηα ηε βειηηζηνπνίεζε αλάπηπμεο ηζηνζειίδσλ 

Γεκεηξηάδεο Εαραξίαο  68 
 

 

Δηθόλα 4.4: Keyword Tool. 

 

Google suggest- Ubersuggest 

 

 Σα ζπγθεθξηκέλα εξγαιεία είλαη παξφκνηα. Όηαλ ν ρξήζηεο πιεθηξνινγεί 

θάηη ζην πεδίν αλαδήηεζεο(ιέμε ή θξάζε) εκθαλίδνληαη ζε απηφ πξνηάζεηο νη 

νπνίεο βαζίδνληαη ζηνπο πην πνιπαλαδεηεκέλνπο φξνπο. 

 

 

 

Δηθόλα 4.5: Ubersuggest θαη google suggest αληίζηνηρα. 
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4.2 Δξγαιεία ειέγρνπ ηζηνζειίδαο 

 

GtMetrix 

 

  Πνιχ θαιφ εξγαιείν γηα ηελ κέηξεζε ηεο ηαρχηεηαο ηεο ηζηνζειίδαο ζαο.  

Μαο δίλεη ην ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα θνξηψζεη ε ηειεπηαία θαζψο θαη ηηο 

κεηξήζεηο απφ δχν αμηφπηζηα εξγαιεία, ην Page Speed θαη ην YSlow.  Απφ ηα δχν 

ηειεπηαία πξνθχπηνπλ θαη πξνηάζεηο γηα ηελ βειηίσζε ηεο ηαρχηεηαο ηεο 

ηζηνζειίδαο καο. 

 

 

Δηθόλα 4.6: Gtmetrix. 

 

Google Search Console(Google webmaster tools) 

 

 Πνιινί κπνξεί λα ην γλσξίδνπλ κε ηελ νλνκαζία webmaster tools, φκσο ε 

google άιιαμε ην φλνκα ηεο ζε search consoles ζηα κέζα ηνπ 2015. Απνηειεί κηα 

δσξεάλ ππεξεζία ζηελ νπνία δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο θαη ειέγρνπ ησλ 

sitemaps θαη  ηνπ αξρείνπ robots.txt. Παξάιιεια πξνζθέξεη κηα ιίζηα κε ηηο 

εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο ζπλδέζεηο θαζψο θαη κηα ιίζηα κε ηηο ζπλδέζεηο spam. 

Γλσζηνπνηεί ηνπο δείθηεο CTR(click threw rate) θαζψο θαη πηζαλέο ηηκσξίεο ζε 



Σερληθέο,κέζνδνη θαη θαλφλεο γηα ηε βειηηζηνπνίεζε αλάπηπμεο ηζηνζειίδσλ 

Γεκεηξηάδεο Εαραξίαο  70 
 

πεξίπησζε πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί αζέκηηνη ηξφπνη SEO. πλνςίδνληαο καο 

πιεξνθνξεί κε αλαιπηηθά δεδνκέλα γηα φηη ζπκβαίλεη ζηελ ηζηνζειίδα καο[39]. 

 

 

 

Δηθόλα 4.7: Google search console. 

 

Similar web  

 

 Σν εξγαιείν απηφ δείρλεη ηε θαηάηαμε κηαο ηζηνζειίδαο ζε παγθφζκην θαη 

εζληθφ επίπεδν. Μνηάδεη κε ην alexa, φκσο ην similarweb παξέρεη πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο. Απηέο είλαη  ζρεηηθά κε ην αλ δηαθεκίδεηαη κηα ηζηνζειίδα,ηε 

θαηάηαμεο γηα ηε θαηεγνξία ηεο, ηελ χπαξμε εθαξκνγήο γηα θηλεηά ηειέθσλα θαη 

ηε δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο κε αληαγσληζηέο(ηζηνζειίδεο). 

 

 

 

Δηθόλα 4.8:Similarweb. 
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Woorank 

 

Υξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ αλάιπζε κηαο ηζηνζειίδαο.  Σν δπλαηφ ηνπ ζεκείν 

είλαη φηη θάλεη αξθεηνχο ειέγρνπο ηαπηφρξνλα πνπ αθνξνχλ θαη onsite  θαη offsite 

optimization.  Σν αδχλαην ηνπ ζεκείν είλαη φηη ηα απνηειέζκαηα νξηζκέλσλ 

ειέγρσλ δελ είλαη ηδηαίηεξα αθξηβή.  Παξφια απηά είλαη επαξθέζηαην γηα κηα 

πξψηε αμηνιφγεζε κηαο ηζηνζειίδαο[40]. 

 

 

Δηθόλα 4.9: Woorank. 

 

 

Ahrefs 

 

 Απνηειεί έλα απφ ηα θαιχηεξα εξγαιεία SEO γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο 

ησλ backlink ηεο ηζηνζειίδαο καο αιιά θαη ησλ αληαγσληζηψλ καο. Δπίζεο δείρλεη 

ηε θίλεζε ηζηνζειίδσλ αληαγσληζηψλ, πιεξνθνξεί γηα ηα backlink ηεο ηζηνζειίδαο 

καο ηα νπνία είλαη πην δπλαηά θαη πσο κπνξνχκε λα ρηίζνπκε ηε ζηξαηεγηθή καο 

γχξσ απφ απηά. Παξέρεηαη επί πιεξσκή αιιά θαη δσξεάλ. 
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Δηθόλα 4.10: Ahrefs. 

 

 

Copyscape 

 

 Σν copyscape ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ειέγμεη αλ έρεη αληηγξαθεί 

πεξηερφκελν ηεο ηζηνζειίδαο καο. Γηα λα πηζηνπνηεζεί νηη ην πεξηερφκελν καο 

είλαη ην απζεληηθφ ρξεηάδεηαη λα ζπλδεζνχκε κε ην google+ θαη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ ππεξεζία authorship. Δπεηδή ζην δηαδίθηπν ε θινπή 

πεξηερνκέλνπ είλαη πνιχ ζπλεζηζκέλε  ε google επηβξαβεχεη ηνπο δεκηνπξγνχο 

πξσηφηππσλ πεξηερνκέλσλ δίλνληαο ηνπο θαιχηεξε θαηάηαμεο. 

 

 

Δηθόλα 4.11: Copyscape. 
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4.3 Δξγαιεία βειηηζηνπνίεζεο 

 

Moz ή SEOmoz γηα ηνπο παιηόηεξνπο 

 

 Σν moz πεξηέρεη κηα ζεηξά απφ εξγαιεία ηα νπνία καο βνεζνχλ ζηελ 

θαηάηαμε ηεο ηζηνζειίδαο καο ζηηο ΜΑ. Έρεη αξθεηά θηιηθφ πεξηβάιινλ θαη 

πξνηείλεηαη γηα λένπο ρξήζηεο. Σέινο παξέρεη ζπκβνπιέο γηα βειηηζηνπνίεζε ζην 

on-site seo θνκκάηη. Έρεη εξγαιεία ηα νπνία εξεπλνχλ γηα ηηο πην δεκνθηιείο 

αλαδεηήζεηο, ζπγθξίλεη ηελ αμηνπηζηία ηζηνζειίδσλ κέζσ ηνπ εξγαιείνπ moztrust, 

έρεη δηθφ ηεο εξγαιείν γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ pagerank γλσζηφ σο mozrank θαη 

άιια. 

 

 

Δηθόλα 4.12: Moz[41]. 

 

 

 

Google analytics 

 

 Σν ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν παξέρεηαη δσξεάλ απφ ηε google θαη δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα εληνπίζεη ην πεξηερφκελν ηεο ζειίδαο ηνπ ην νπνίν 
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ζεσξείηαη πην δεκνθηιήο. Δπίζεο παξέρεη αλαιπηηθέο αλαθνξέο κε ηελ 

επηζθεςηκφηεηα ησλ ρξεζηψλ ζηελ ηζηνζειίδαο καο.  

 

 

 

Δηθόλα 4.13: Google analytics. 

 

Google pagespeed 

 

 Σν google pagespeed είλαη κηα νηθνγέλεηα απν εξγαιεία ηεο google ηα 

νπνία έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα βειηηψζνπλ ηηο επηδφζεηο ηεο ηζηνζειίδαο. Πξψηε 

θνξα παξνπζηάζηεθε ην 2010 θαη απνηειείηαη απν 4 βαζηθά ζηνηρεία(pagespeed 

module, page speed insights, page speed service θαη pagespeed chrome). Όια 

απηά εμππεξεηνχλ ζηνλ εληνπηζκφ ησλ ιαζψλ κηαο ηζηνζειίδαο γηα ηελ θαιχηεξε 

θαη  ηαρχηεξε επίδνζε ηεο. 



Σερληθέο,κέζνδνη θαη θαλφλεο γηα ηε βειηηζηνπνίεζε αλάπηπμεο ηζηνζειίδσλ 

Γεκεηξηάδεο Εαραξίαο  75 
 

4.4 Άιια εξγαιεία 

 

Broken link checker 

 

 Πξαθηηθφ θαη εχθνιν ζηε ρξήζε ηνπ εξγαιείν ην νπνίν εληνπίδεη ηνπο 

ζπλδέζκνπλ πνπ δε ιεηηνπξγνχλ(broken links) ηεο ηζηνζειίδαο καο.  Δληνπίδεη ην 

URL ζην νπνίν βξίζθεηαη ην broken link θαζψο θαη ηελ ζέζε ηνπ ζηνλ θψδηθα ηεο 

ηζηνζειίδαο[40].  

 

Cloaking checker 

 

 Αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ εξγαιείσλ πνπ ειέγρεη αλ ε ηζηνζειίδα πνπ καο 

ελδηαθέξεη ρξεζηκνπνηεί κηα παξάλνκε ηερληθή βειηηζηνπνίεζεο ηζηνζειίδσλ κε 

ηελ νλνκαζία cloaking[40]. 

 

Google copyright removal 

 

 Δξγαιείν  πνπ βξίζθεηαη ζηα Google Webmaster Tools θαη ην νπνίν καο 

επηηξέπεη λα αλαθέξνπκε ζηελ Google ηηο ηζηνζειίδεο πνπ καο έρνπλ αληηγξάςεη 

ην πεξηερφκελν καο[40]. 

 

Google pagerank center 

 

  Διέγρεη ην PageRank (PR), δειαδή ηε βαζκνινγία πνπ ζεσξεηηθά δίλεη ε 

Google ζηελ ηζηνζειίδα καο.  Απφ ην  εξγαιείν κπνξνχκε επίζεο λα δνχκε θαη ην 

PR ησλ αληαγσληζηψλ καο ή ησλ ηζηνζειίδσλ πνπ ζθνπεχνπκε λα 

δεκηνπξγήζνπκε backlinks.  Βέβαηα ην πξαγκαηηθφ PR πνπ δίλεη ε Google δελ ην 

γλσξίδεη θαλείο, ην εξγαιείν απηφ δίλεη κηα εθηίκεζε γηα απηφ[40]. 

 

Robots.txt checker 

 

 Διέγρεη ην robots.txt αξρείν ηεο ηζηνζειίδαο καο γηα λα εληνπίζεη πηζαλά 

ιάζε ηα νπνία εκπνδίδνπλ ηελ πξφζβαζε ησλ ΜΑ ζε απηή[40]. 

 

http://www.seoingreece.org/black-hat-seo/
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Whatsmyserp 

 

 Δμαηξεηηθφ εξγαιείν γηα λα δνχκε ηελ θαηάηαμε ηεο ηζηνζειίδαο καο γηα ηηο 

ιέμεηο-θιεηδηά πνπ καο ελδηαθέξνπλ.  Ο έιεγρνο ηεο θαηάηαμεο πξαγκαηνπνηείηαη 

δηαδηθηπαθά νπφηε δελ έρνπκε ηνλ θίλδπλν λα καο κπινθάξεη πξνζσξηλά ε 

Google ηηο αλαδεηήζεηο.  Δπίζεο κπνξνχκε ηαπηφρξνλα λα δνχκε θαη ηελ 

θαηάηαμε ησλ βαζηθψλ καο αληαγσληζηψλ[40]. 

 

Topsy 

 

 Δληνπίδεη δεκνθηιέο πεξηερφκελν ζην Twitter γηα ηηο ιέμεηο-θιεηδηά πνπ καο 

ελδηαθέξνπλ θαη καο βνεζάεη λα δεκηνπξγήζνπκε ην δηθφ καο.  Βάδνπκε ηελ ιέμε-

θιεηδί πνπ καο ελδηαθέξεη θαη επηιέγνπκε ζπλδέζκνπο.  Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα καο 

εκθαληζηνχλ ηα πεξηερφκελα πνπ έρνπλ ηα πεξηζζφηεξα backlinks θαη ζπλεπψο 

βαζηδφκελνη ζε απηά θαη αλαπηχζζνληαο ην δηθφ καο πξσηφηππν πεξηερφκελν ζα 

έρνπκε πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα δεκηνπξγήζνπκε θπζηθά backlinks πξνο ηελ 

ηζηνζειίδα καο[40]. 

 

Reduce bounce rate 

 

 Δμαηξεηηθφ plugin ην νπνίν ζπκβάιιεη ζηελ ζεκαληηθή κείσζε ηνπ 

πνζνζηνχ εγθαηάιεηςεο(bounce rate) ηεο ηζηνζειίδαο καο.  Σα Google Analytics 

κεηξάλε σο εγθαηάιεηςε(bounce) ηνπο επηζθέπηεο ηεο ηζηνζειίδαο νη νπνίνη 

βιέπνπλ κνλάρα κηα ζειίδα ηεο θαη κεηά θεχγνπλ, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν πνπ 

έρνπλ κείλεη ζε απηή ή ηηο ελέξγεηεο πνπ έρνπλ γίλεη ζε απηή.  Με ην ζπγθεθξηκέλν 

plugin αλ ν επηζθέπηεο ηεο ηζηνζειίδαο καο κείλεη ζε κηα ζειίδα ηεο πεξηζζφηεξν 

απφ θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα (πξνεπηιεγκέλν είλαη ηα 10 sec) ή θάλεη θάπνηα 

ελέξγεηα φπσο είλαη ην scroll down ηφηε δελ ζα θαηαγξαθεί σο bounce αθφκα θαη 

αλ δελ επηζθεθζεί άιιε ζειίδα.  Με ηνλ ηξφπν απηφ βειηηψλνληαη ηα ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία ηεο ηζηνζειίδαο καο θαη ζπλεπψο έρνπκε πςειφηεξε βαζκνινγία απφ ηελ 

Google[40]. 
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5 SEO γηα ρξήζηεο θηλεηώλ ηειεθώλωλ 

 

 Καζψο ηα smartphone έρνπλ θαηαθιχζεη ηελ αγνξά, φιν θαη πεξηζζφηεξνη 

ρξήζηεο ηα ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα ζπλδεζνχλ ζην δηαδίθηπν. Οη θπξηφηεξνη ιφγνη 

πνπ νη ρξήζηεο ηνπο ηα ρξεζηκνπνηνχλ είηε γηα λα βξνπλ πιεξνθνξίεο είηε γηα 

δηαζθεδάζνπλ ηνλ ειεχζεξν ηνπο ρξφλν. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηνπο ρξήζηεο 

πνπ πεξηεγνχληαη κέζσ  ησλ θηλεηψλ είλαη φηη απαηηνχλ νη αλαδεηήζεηο ζηνπο λα 

είλαη φζν ην δπλαηφλ πην γξήγνξεο. ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην ζα εμεηάζνπκε ην 

seo γηα ηηο ζπζθεπέο ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ηεο 

google. 

5.1 Καηαζθεπή mobile friendly ηζηνζειίδωλ ζύκθωλα κε ηε google 

  

 Οη 3 βαζηθέο ηερληθέο νη νπνίεο ρξεηάδνληαη λα εθαξκνζηνχλ ζε κία 

ηζηνζειίδα ψζηε λα γίλεηαη αληηιεπηή θαη λα βνεζήζεη ηηο ΜΑ λα ηε θαηαλνήζνπλ 

είλαη : 

 

● Responsive web design: πλίζηαηαη σο πξφηππν ζρεδηαζκνχ απφ ηε 

google. Αλεμάξηεηα απφ ηε ζπζθεπή ηνπ ρξήζηε(desktop, mobile θ.α) 

παξέρεηαη ν ίδηνο θψδηθαο HTML. Σν ηειηθφ απνηέιεζκα ην νπνίν 

εκθαλίδεηαη ζηε ζπζθεπή εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηεο νζφλεο ηεο. 

 

● Dynamic Serving: Αλεμάξηεηα απφ ηε ζπζθεπή πνπ ζα θνξηψλεη ε ζειίδα 

ζα πξέπεη ε ζειίδα λα είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγεί γηα ην ίδην URL 

δηαθνξεηηθέο εθδφζεηο HTML. Οη εθδφζεηο HTML βαζίδνληαη ζην ηη γλσξίδεη 

ν server γηα ην θπιινκεηξεηή (browser) ηνπ ρξήζηε. 

 

● Ξερσξηζηά URL: Ζ ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε πξνζπαζεί λα αληρλεχζεη ηε 

ζπζθεπή ηνπ ρξήζηε ψζηε λα ηνλ αλαθαηεπζχλεη ζηε ζπλέρεη ζηε 

θαηάιιειε ζειίδα. 

 

Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα θαηαλνήζνπκε ηηο δηάθνξεο ζπζθεπέο ζηηο 

νπνίεο απεπζπλφκαζηε:  
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● Mobile: Με ηε ρξήζε ηνπ φξνπ mobile απεπζπλφκαζηε ζηηο έμππλεο 

ζπζθεπέο θηλεηψλ ηειεθψλσλ (smartphone) Android, Iphone θαη Windows 

Phone. Οη browsers ησλ θηλεηψλ κνηάδνπλ κε απηέο ησλ ζηαζεξψλ 

ππνινγηζηψλ (desktops) παξφιν πνπ νη νζφλεο ηνπο είλαη κηθξφηεξεο. Οη 

ίδηεο κπνξνχλ λα θάλνπλ render έλα επξχ ζχλνιν ηεο HTML 5. 

 

● Tablet: Οη ζπγθεθξηκέλεο ζπζθεπέο απνηεινχλ μερσξηζηή θαηεγνξία. Γεληθά 

φηαλ κηιάκε γηα mobile ζπζθεπέο δε ζπκπεξηιακβάλνπκε θαη ηηο ζπζθεπέο 

tablet. Απηέο έρνπλ κεγαιχηεξεο νζφλεο θαη νη ρξήζηεο αλακέλνπλ λα 

θαίλνληαη νη ζειίδεο φπσο ζηνλ επηηξαπέδην ππνινγηζηή. 

 

● Multimedia: Οη ζπγθεθξηκέλεο ηειεθσληθέο ζπζθεπέο κπνξνχλ λα 

παξάμνπλ ζειίδεο νη νπνίεο είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο XHTML, 

ππνζηεξίδνπλ HTML 6, Javascript/ECMAscript αιιά κπνξεί λα κελ 

ππνζηεξίδνπλ θάπνηεο επεθηάζεηο(extensions) API ηεο HTML5. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή απεπζχλεηαη ζε browsers 3G ζπζθεπέο νη νπνίεο 

δελ είλαη φκσο smartphone. 

 

● Feature: Οη ηειεθσληθέο ζπζθεπέο feature δελ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα 

πξνβάιινπλ ζειίδεο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ηεο HTML παξακφλν κε 

cHTML(iMode), WML XHTML-Mp. 

5.1.1 Responsive web design 

 

 Ο ζρεδηαζκφο δηαδξαζηηθψλ ζειίδσλ ζην δηαδίθηπν(responsive web 

design) είλαη ε δηαδηθαζία ζηελ νπνία ν server απνζηέιιεη ηνλ ίδην θψδηθα HTML 

ζε φιεο ηηο ζπζθεπέο ελψ ε CSS ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αιιάμεη ηελ εκθάληζε ηεο 

ζειίδαο γηα θάζε ζπζθεπή. Ο αιγφξηζκνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πξέπεη λα είλαη ζε 

ζέζε λα κπνξεί λα αληρλεχζεη απηφκαηα ηα ζηνηρεία ηεο ζειίδαο (CSS, Javascript 

θαη εηθφλεο). 
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Δηθόλα 5.1: Γηαλνκή html ζε δηάθνξεο ζπζθεπέο[26]. 

 

Γηα λα εηδνπνηήζεηο ην θπιινκεηξεηή (browser) ψζηε λα δηαλέκεη ηε ζσζηή 

ζειίδα ζηηο δηάθνξεο ζπζθεπέο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηο ην meta tag κε ηε 

παξάκεηξν name σο εμήο: 

 

 

 

Δηθόλα 5.2: Meta tag[26]. 

 

Σν meta tag δίλεη ζην θπιινκεηξεηή ηηο νδεγίεο ψζηε λα πξνζαξκφζεη ηηο 

δηαζηάζεηο ηεο ζειίδαο ζην πιάηνο ηεο θάζε ζπζθεπήο. Όηαλ απηφ ιείπεη νη 

θπιινκεηξεηέο ρξεζηκνπνηνχλ  ηηο πξνθαζνξηζκέλεο δηαζηάζεηο πξνβνιήο ηεο 

ζειίδαο φπσο ζηνλ επηηξαπέδην ππνινγηζηή. Έπεηηα νη θπιινκεηξεηέο 

πξνζπαζνχλ λα πξνβάιινπλ ην πεξηερφκελν ηεο ζειίδαο πην θαιαίζζεην 

απμάλνληαο ην κέγεζνο ηεο γξακκαηνζεηξάο θαη απμνκεηψλνπλ ην πεξηερφκελν 

ψζηε λα ηαηξηάδεη ζηηο δηαζηάζεηο ηεο νζφλεο  ή ζα εκθαλίδεη κφλν κέξνο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ εληφο ηεο νζφλεο. Γηα ηνπο ρξήζηεο απηφ ζεκαίλεη πσο ην κέγεζνο 

ηεο γξακκαηνζεηξάο πνπ ζα εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε κπνξεί λα είλαη 

δπζαλάγλσζην, κε απνηέιεζκα λα ρξεηαζηεί λα ην κεγελζχλνπλ ψζηε λα 

δηαθξίλνπλ ην πεξηερφκελν ηεο ζειίδαο. 
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Δηθόλα 5.3: Νon responsive vs responsive[26]. 

 

 Οη ιφγνη πνπ εμππεξεηνχλ ην responsive design είλαη νη αθφινπζνη: 

 

● Δίλαη επθνιφηεξν γηα ηνπο ρξήζηεο λα κνηξάδνληαη ηηο ηζηνζειίδεο 

ρξεζηκνπνηψληαο έλα url. 

● Βνεζάεη ηε ΜΑ ψζηε λα εθρσξήζεη κε αθξίβεηα ηηο ηδηφηεηεο ηεο ζειίδαο ζην 

επξεηήξην (index). 

● Γηα ηε ζπληήξεζε δηάθνξσλ ζειίδσλ κε ην ίδην πεξηερφκελν απαηηείηαη 

ιηγφηεξε ζπληήξεζε. 

● Μεηψλεη ηε πηζαλφηεηα ιαζψλ ζηηο ηζηνζειίδεο γηα ηηο δηάθνξεο ζπζθεπέο. 

● Γελ ρξεηάδεηαη αλαθαηεχζπλζε γηα ρξήζηεο πνπ έρνπλ βειηηζηνπνηεκέλεο 

ηηο ζειίδαο κε απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ν ρξφλνο θφξησζεο ηεο ζειίδαο. 

● Μεηψλνληαη νη πφξνη πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ αξάρλε(bot) ψζηε λα 

ζαξψζεη (crawl) ηε ζειίδα. Οη δηαδξαζηηθέο (responsive) ζειίδεο έρνπλ ην 

πιενλέθηεκα φηη δε ζαξψλνληαη πνιιέο θνξέο γηα θάζε είδνπο ζπζθεπή. 

Δπίζεο βνεζάεη ζην λα δηαηεξείηαη ην πεξηερφκελν ηεο ζειίδαο κνλίκσο 

ελεκεξσκέλν. 
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5.1.2 Γπλακηθή εμππεξέηεζε(Dynamic Serving) 

 

 Ζ δπλακηθή εμππεξέηεζε είλαη κηα εγθαηάζηαζε φπνπ ν δηαθνκηζηήο 

απαληά κε δηαθνξεηηθφ HTML θαη CSS γηα ην ίδην URL αλάινγα κε ηε ζειίδαο πνπ 

δεηάεη ν ρξήζηεο. Γεδνκέλνπ φηη δελ είλαη άκεζα εκθαλέο ε αιιαγή ηνπ θψδηθα 

ηεο HTML ηεο ζειίδαο γηα ηνπο ρξήζηεο ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ ν 

δηαθνκηζηήο(server) δεηάεη απν ην bot λα ζαξψζεη(crawl) ηε ζειίδα ψζηε λα 

αληηιεθζεί ην πεξηερφκελν γηα ηηο θηλεηέο ζπζθεπέο. Ζ ππφδεημε απηή θαηαθαίλεηαη 

κέζα ζηνλ HTTP header.  

 

 

Δηθόλα 5.4: Γπλακηθή εμππεξέηεζε ηνπ ίδηνπ URL γηα δηαθνξεηηθέο ζπζθεπέο[27]. 

 

5.1.2.1 Λεηηνπξγία ηνπ vary http header 

 

 Ο vary http header έρεη 2 βαζηθέο θαη ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο: 

 

● Τπελζπκίδεη ζηνπο δηαθνκηζηέο πνπ απνζεθεχνπλ πξνζσξηλά ηηο 

ηζηνζειίδεο(caching servers)ησλ δηαθφξσλ ISP φηη πξέπεη λα ζθεθηνχλ αλ 

ζα δηακνηξάζνπλ ηε ζειίδα απφ cache ή φρη. Υσξίο απηή ηε δπλαηφηεηα 

πνπ πξνζθέξεη ν http header ππάξρεη ε πηζαλφηεηα κηα πξνζσξηλά 

απνζεθεπκέλε ζειίδα λα δηακνηξαζηεί ζε ιάζνο ζπζθεπή. Γηα παξάδεηγκα, 

κηα ζειίδα πνπ πξννξίδεηαη γηα ηηο θηλεηέο ζπζθεπέο ζα κπνξνχζε λα 

ζεξβηξηζηεί ζηνπο ρξήζηεο επηηξαπέδησλ ππνινγηζηψλ θαη ην αληίζηξνθν. 

 

● Βνεζάεη ην ξνκπφη(googlebot) λα αλαθαιχςεη γξεγνξφηεξα ην πεξηερφκελν 

ην νπνίν πξννξίδεηαη γηα ηελ βέιηηζηε εκθάληζε ζηηο θηλεηέο ζπζθεπέο.  
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Δηθόλα 5.5: Παξάδεηγκα vary http header[27]. 

5.1.3 Ξερωξηζηά URL 

 

 Γηα θάζε ηζηφηνπν πνπ επηζθεπηφκαζηε  ζην δηαδίθηπν κέζσ ηνπ 

ππνινγηζηή εηζεξρφκαζηε ζε κία δηεχζπλζε URL. Γηα λα θάλνπκε ηηο ζειίδεο καο 

αθφκα πην θηιηθέο γηα ηηο θηλεηέο ζπζθεπέο ζα πξέπεη θάζε URL πνπ 

επηζθεπηφκαζηε λα έρεη έλα αληίζηνηρν URL γηα ηηο θηλεηέο ζπζθεπέο. Αλ γηα 

παξάδεηγκα έρνπκε ηε ζειίδα www.example.com ε νπνία εμππεξεηεί ηνπο 

ρξήζηεο ησλ επηηξαπέδησλ ππνινγηζηψλ,γηα ηνπο ρξήζηεο ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ 

ζα πξέπεη λα παξαζρεζεί κε ηε δηεχζπλζε m.example.com. Ζ google δελ 

πξνηείλεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε κνξθή ηνπ URL, αξθεί λα έρεη ηε πξφζβαζε πνπ 

ρξεηάδεηαη ην ξνκπφη(googlebot) ηεο. 

 

 

Δηθόλα 5.6: Γηαθνξεηηθέο δηεπζχλζεηο URL γηα ηελ εμππεξέηεζε ρξεζηψλ απφ 

επηηξαπέδην ππνινγηζηή θαη θηλεηέο ζπζθεπέο[28]. 

 

 

 

http://www.example.com/
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 Ζ google επηζεκαίλεη ηνπο εμήο ζρνιηαζκνχο γηα λα βνεζεζνχλ νη 

αιγφξηζκνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα θαηαιάβνπλ ηηο δηεπζχλζεηο URL ησλ 

θηλεηψλ. 

 

1. ηε ζειίδα πνπ πξννξίδεηαη γηα ηνπο επηηξαπέδηνπο ππνινγηζηέο λα 

πξνζηεζεί ε εηηθέηα(tag), rel=”alternate” ην νπνίν παξαπέκπεη ζηε ζειίδα 

ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ. Απηφ βνεζάεη ην ξνκπφη(googlebot) λα βξεη 

επθνιφηεξα ηε ζειίδα γηα ηε θηλεηή ζπζθεπή. 

 

2. ηε ζειίδα πνπ πξννξίδεηαη γηα ηηο θηλεηέο ζπζθεπέο  λα πξνζηεζεί ε 

εηηθέηα (tag) rel=”canonical” ε νπνία ζα δείρλεη ζηε ζειίδα γηα ηνπο 

επηηξαπέδηνπο ππνινγηζηέο. 

 

Απηφο ν ζρνιηαζκφο ζπκβαίλεη γηα λα ππνζηεξίμνπλ 2 κεζφδνπο:  κέζα 

ζηελ HTML ηεο ζειίδαο θαζψο θαη ζην sitemap. Σν sitemap απνηειεί έλα αξρείν 

ζην νπνίν είλαη θαηαγεγξακκέλεο φιεο νη δηεπζχλζεηο(URL) ηεο ηζηνζειίδαο θαη 

βνεζάεη αξθεηέο ΜΑ ζηελ νξγάλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ απηψλ. Δπίζεο ην sitemap 

πεξηέρεη ζεκαληηθά κεηαδεδνκέλα(metadata) ζρεηηθά κε ηηο δηεπζχλζεηο(URL) πνπ 

είλαη θαηαρσξεκέλεο θαη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηα βίληεν, ηηο εηθφλεο αθφκα 

θαη ην πεξηερφκελν γηα θηλεηέο ζπζθεπέο. Έζησ φηη έρνπκε ηηο 

http://example.com/page-1 θαη http://m.example.com/page-1 ζειίδεο γηα ηνλ 

επηηξαπέδην ππνινγηζηή θαη ηηο θηλεηέο ζπζθεπέο αληίζηνηρα. Οη ζρνιηαζκνί γηα 

ηελ HTML ζηνπο επηηξαπέδηνπο ππνινγηζηέο θαη ζηηο θηλεηέο ζπζθεπέο: 

 

 

Δηθόλα 5.7: ρνιηαζκφο(annotation) γηα ηελ www.example.com/page-1 [28]. 

 

 

 

Δηθόλα 5.8: ρνιηαζκφο(annotation) γηα ηελ m.example.com/page-1 [28]. 

 

http://example.com/page-1
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Δλψ ην sitemap γηα ηνπο ππνινγηζηέο θαη ηηο θηλεηέο ζπζθεπέο πξέπεη λα 

είλαη: 

 

 

 

Δηθόλα 5.9: Sitemap γηα ηε ζειίδα ζηνλ ππνινγηζηή θαη ζηε θηλεηή ζπζθεπή 

αληίζηνηρα[29]. 

 

 Δμήγεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ(attributes) ηεο εηηθέηαο(tag) ηνπ 

ζπλδέζκνπ γηα ηε ζειίδα ζηνπο επηηξαπέδηνπο ππνινγηζηέο:  

 

● Σν ραξαθηεξηζηηθφ (attribute) rel=”alternate” ρξεζηκνπνηείηαη ψζηε λα 

γλσζηνπνηήζεη νηη ππάξρεη ελαιιαθηηθφο ζχλδεζκνο γηα ηε ζειίδα πνπ 

εκθαλίδεηαη ζηνπο ππνινγηζηέο. 

● Ζ ηηκή γηα ην ραξαθηεξηζηηθφ(attribute) ηεο CSS πεξηγξάθεη ζηε google 

πφηε πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ν ελαιιαθηηθφο ζχλδεζκνο (url). 

● Σν ραξαθηεξηζηηθφ(attribute) href νξίδεη ηε ηνπνζεζία ζηελ νπνία βξίζθεηαη 

ν ελαιιαθηηθφο ζχλδεζκνο(url). Πνπ ζηε πξνθεηκέλε πεξίπησζε σο 

ελαιιαθηηθφ ζχλδεζκνο ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηηο θηλεηέο ζπζθεπέο 

έρνπκε νξίζεη ηελ m.example.com/page-1. 

 

Απηή ε ακθίδξνκε ζηάζε βνεζάεη ην ξνκπφη λα αλαθαιχςεη ην 

πεξηερφκελν ησλ ζειίδσλ  θαζψο θαη ηνπο αιγνξίζκνπο λα θαηαιάβνπλ ηε ζρέζε 

κεηαμχ  ησλ ζειίδσλ ησλ ππνινγηζηψλ θαη ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ αληίζηνηρα. Ζ 

ρξεζηκνπνίεζε μερσξηζηψλ ζπλδέζκσλ(url) γηα ην ζεξβίξηζκα ηνπ ίδηνπ 

πεξηερνκέλνπ ζε δηάθνξεο κνξθέο βνεζάεη ψζηε λα αληηκεησπίδνληαη σο κία 

νληφηεηα αληί γηα δχν. Αλ ην ξνκπφη δελ είλαη ζε ζέζε λα θαηαιάβεη ηελ 

αληηζηνηρία κεηαμχ ησλ θαη ηηο αληηκεησπίζεη σο 2 νληφηεηεο κπνξεί ε θαηάηαμε 
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ηνπο λα δηαθέξεη. Δπηπξφζζεηα ηα πην ζπλήζεο ιάζε πνπ κπνξεί λα ζπκβνχλ 

είλαη : 

 

● Καηά ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ rel=”alternate” θαη ηνπ rel=”canonical” πξέπεη 

λα δηαηεξείηαη κηα ζρέζε έλα πξνο έλα(1-1) κεηαμχ ζχλδεζεο ηεο ζειίδαο 

πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ ππνινγηζηή θαη ζηε θηλεηή ζπζθεπή.  

● Απαηηείηαη ηδηαίηεξνο έιεγρνο ζηηο αλαθαηεπζχλζεηο ψζηε λα έρνπλ ηνπο 

ζσζηνχο ζπλδέζκνπο. 

 

Δηθόλα 5.10: ρέζε 1 πξνο 1 κεηαμχ ζειίδαο πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ ππνινγηζηή θαη ζηε 

θηλεηή ζπζθεπή κε ζσζηέο αλαθαηεπζχλζεηο[28]. 

 

  

Ζ δεκηνπξγία απηήο ηεο ζρέζεο κπνξεί λα γίλεη κε δχν είδνπο ηερληθέο: 

 

HTTP αλαθαηεπζύλζεηο: Ο ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο απνηειεί ζπλεζηζκέλε ηερληθή 

γηα ηελ αλαθαηεχζπλζε ησλ δηεπζχλζεσλ(url). Οη αλαθαηεπζχλζεηο βαζίδνληαη ζην 

http header θαη είλαη ζεκαληηθφ λα νξίδνληαη ζηε ζειίδα κε ην rel=”alternate” ή ζην 

sitemap. Γελ έρεη ζεκαζία αλ ν server αλαθαηεπζχλεη κε HTTP 301 ή 302 θσδηθφ 

θαηάζηαζεο (status code), φκσο ε ρξήζε ηνπ 302 ζπζηήλεηαη φπνπ είλαη δπλαηφλ.  

 

Javascript αλαθαηεπζύλζεηο: Δάλ ε αλαθαηεχζπλζε είλαη δχζθνιν λα 

εθαξκνζηεί κε HTTP, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε javascript. Αλ επηιεγεί ε 

ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο, ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε θάπνηα θαζπζηέξεζε απφ 

ηε πιεπξά ηνπ ρξήζηε. Απηφ ζα ζπκβεί γηαηί ζα ρξεηαζηεί λα γίλεη πξψηα κηα ιήςε 
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ηεο ζειίδαο πξηλ εθηειεζηεί ε javascript ψζηε λα θάλεη ηε ζσζηή αλαθαηεχζπλζε. 

Τπάξρνπλ πνιιέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ πινπνίεζε κηαο αλαθαηεχζπλζεο κέζσ 

javascript. Γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα πινπνηεζεί κε ηελ ζπλάξηεζε(function) 

matchMedia()[28]. 
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6 SEM- Marketing ζηηο ΜΑ 

 

 Μέρξη ηψξα είδακε πσο ε αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ θαη ε αλάδεημε ηνπο 

γηλφηαλ κε βάζε θάπνηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο πνπ νξίδνπλ νη ΜΑ. Ζ 

κέζνδνο φκσο πνπ νδεγεί ζηε ηειηθή θαηάηαμε ησλ ηζηνζειίδσλ νλνκάδεηαη 

SEM(Search Engine Marketing). ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην ζα δνχκε ηη είλαη ην 

SEM θαη πσο απηφ ζρεηίδεηαη κε ην SEO.  

 

6.1 Οξηζκόο SEM 

 

 Σν κάξθεηηλγθ ησλ ΜΑ(SEM) ζηνρεχεη ζηε πξνψζεζε ηζηνζειίδσλ ζην 

δηαδίθηπν, ζηε θαιχηεξε πξνβνιή απηήο, έρνληαο σο απψηεξν ζθνπφ ηελ 

εκθάληζε ζηα πςειφηεξα απνηειέζκαηα ησλ ΜΑ. Σν SEM ρσξίδεηαη ζε δχν 

θιάδνπο. Ο πξψηνο είλαη ε βειηηζηνπνίεζε ησλ ηζηνζειίδσλ γηα ηηο ΜΑ ή SEO θαη 

ν δεχηεξνο κέζσ δηαθεκίζεσλ πνπ νλνκάδνληαη pay-per click(PPC).  

 

Δηθόλα 6.1: Οξηζκφο SEM. 

 

 ήκεξα νη ΜΑ εκθαλίδνπλ νξγαληθά θαη κε απνηειέζκαηα ζηελ ίδηα 

αλαδήηεζε πνπ θάλεη ν ρξήζηεο. Οξγαληθά νξίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηα νπνία 

εκθαλίδνληαη ζηα εξσηήκαηα ηνπ ρξήζηε θαη δε ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε απηά 

δηαθεκίζεηο. Σν γεγνλφο νηη κηα ηζηνζειίδα πιεξψλεη γηα δηαθήκηζε δε ηε 

θαηαηάζζεη απηφκαηα θαη ζηα πξψηα απνηειέζκαηα ησλ ΜΑ.  
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Δηθόλα 6.2: Γηαθεκίζεηο ελαληίνλ seo. 

 

Δπίζεο πξέπεη λα ηνληζηεί πσο γηα ηνπο ρξήζηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

θάπνηα επέθηαζε(extension) ε νπνία απαγνξεχεη ζην πεξηεγεηή(browser) ηελ 

εκθάληζε δηαθεκίζεσλ, απηνί δε ζα κπνξνχλ λα βιέπνπλ ηηο ζειίδεο πνπ έρνπλ 

επηιέμεη ην ζπγθεθξηκέλν ηξφπν πξνψζεζεο. 

 

 

Δηθόλα 6.3: Σα extension επεξεάδνπλ ην ηξφπν εκθάληζεο απνηειεζκάησλ. 

6.1.1 PPC 

  

 Ζ δηαθήκηζε κε ρξέσζε αλά θιηθ (Pay Per Click/PPC) είλαη ε κέζνδνο πνπ 

πεξηιακβάλεη  ηελ ηηκή πξνζθνξάο πνπ ζα ρξεσζεί ν δηαθεκηδφκελνο, φηαλ ν 

ρξήζηεο ησλ ΜΑ επηιέμεη (θάλεη θιηθ) ζηελ δηαθήκηζε ηνπ. Μία απφ ηηο 

δεκνθηιέζηεξεο πιαηθφξκεο δηαθήκηζεο, είλαη ην Google Adwords,  πνπ εκθαλίδεη 

ηελ δηαθεκηζηηθή ρνξεγία  ζηελ πεξηνρή ηεο ιίζηαο  ησλ απνηειεζκάησλ 

αλαδήηεζεο ηεο Google[42]. 

 

Βαζηθνί όξνη PPC 

 

Αλαινγία θιηθ/εκθαλίζεηο(CTR): Ζ αλαινγία ησλ θιηθ αλά εκθαλίζεηο ή 

αιιηψο ν φξνο CTR (Click Through Rate),  ρξεζηκνπνηείηαη  γηα ηελ κέηξεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο δηαθήκηζεο PPC  (Pay Per Click). Ζ αλαινγία ησλ θιηθ / 
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εκθαλίζεσλ(CTR) αλαθέξεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ επηζθεπηψλ πνπ επέιεμαλ κία 

ζπγθεθξηκέλε δηαθήκηζε θαη βαζίδεηαη ζηηο εκθαλίζεηο  θαη ζηελ δπλακηθή ησλ 

αλαδεηήζεσλ ηεο. Δπηπιένλ, ην CTR κπνξεί λα κεηξήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ ζηνηρείσλ ηνπ κάξθεηηλγθ πνπ αθνινπζνχληαη  ζε κία ηζηνζειίδα. 

 

Πξνζθνξά θόζηνπο αλά ρίιηεο εκθαλίζεηο(CPM): Ζ πξνζθνξά θφζηνπο 

αλά ρίιηεο εκθαλίζεηο, είλαη  έλαο ηξφπνο θνζηνιφγεζεο ησλ δηαθεκίζεσλ κέζσ 

δηαδηθηχνπ, δηαθνξεηηθφο απφ ηελ ρξέσζε αλά θιηθ (PPC). Με ην CPM ην θφζηνο 

ηεο δηαθήκηζεο νξίδεηαη ζηηο 1000 εκθαλίζεηο ή επηζθέςεηο αλεμαηξέησο πφζα θιηθ 

(επηινγέο) ζα ζπγθεληξψζεη[42]. 

 

Κόζηνο Αλά Κιηθ (Cost Per Click, CPC): To πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη γηα 

θάζε θιηθ ζε κηα δηαθήκηζε ε νπνία δεκηνπξγείηε κέζσ κηαο πιαηθφξκαο  

πιεξσκέλσλ δηαθεκίζεσλ φπσο ην Google AdWords, ην Yahoo Search 

Marketing θαη ην Microsoft adCenter[47]. 

 

Conversion rate: Δίλαη έλα πνζνζηφ ην νπνίν ππνινγίδεηαη απφ ηνλ 

αξηζκφ  ησλ ρξεζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ κηα ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα π.ρ. 

αγνξάδνπλ έλα πξνηφλ καο, πξνο ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ ρξεζηψλ πνπ 

πξνζεγγίδνπκε[43]. 

 

6.2 Γηαθνξέο SEO θαη PPC θαη θξηηήξηα επηινγήο 

 

 Βαζηθφο ζθνπφο θαη ησλ 2 κεζφδσλ απνηειεί ε αχμεζε ηεο 

επηζθεςεκφηεηαο(traffic) ηεο ηζηνζειίδαο καο. Ζ δηαθνξά ηνπο είλαη ζην θφζηνο 

θαη ζην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ θαζελφο. Πην ζπγθεθξηκέλα ην 

θφζηνο γηα ην SEO είλαη εθάπαμ ελψ ζηε πεξίπησζε ηνπ PPC ππάξρεη ρξέσζε 

γηα θάζε θνξά πνπ θάπνηνο εηζέξρεηαη ζηε ηζηνζειίδα καο κέζσ ηεο δηαθήκηζεο. 

Όζνλ αλαθνξά ην παξάγνληα ηνπ ρξφλνπ αλ επηιέμνπκε ηε ηερληθή ηνπ seo ζα 

ρξεηαζηνχκε πεξηζζφηεξν θαζψο απαηηείηαη θάπνηα πξνεξγαζία ζηελ ηζηνζειίδα 

καο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ white-hat θαλφλσλ θαη έπεηηα επξεηεξίαζεο(indexing) 

ηεο ηζηνζειίδαο καο απφ ηηο ΜΑ. Καη νη δχν ηξφπνη κπνξνχλ λα καο θέξνπλ θαιά 

απνηειέζκαηα. Σν πην ζεκαληηθφ θξηηήξην ην νπνίν πξέπεη λα ζθεθηνχκε γηα ηελ 
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επηινγή ηνπ ηξφπνπ πξνψζεζεο ηεο ηζηνζειίδαο καο είλαη ην νηθνλνκηθφ θνκκάηη, 

θαζψο θαη πφζν γξήγνξα κπνξεί λα γίλεη ε απφζβεζε ησλ ρξεκάησλ πνπ ζα 

δηαζέζνπκε. Σέινο, πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή θαη ησλ δχν κεζφδσλ ζε πεξίπησζε 

πνπ κπνξεί λα δηαηεζεί θάπνην πνζφ γηα δηαθήκηζε. 
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