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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης (Search Engine Optimization - SEO) αποτελείται 

από μερικές τεχνικές, τρόπους και μεθόδους μέσω τον οποίων ένας ιστότοπος (Web) 

μπορεί να ανέβει κατηγορία και να εμφανίζεται στα κορυφαία αποτελέσματα αναζήτησης 

των μηχανών αναζήτησης. Υπάρχουν διάφοροι τύποι ιστοτόπων, οι οποίοι μέσω στατικών 

τοποθεσιών του Web, πρέπει να χρησιμοποιήσουν έναν επαγγελματικό προγραμματισμό 

συμβατό με SEO σε συνδυασμό με δυναμικές τοποθεσίες Web και με ορισμένα έτοιμα 

μοντέλα – επεκτάσεις (Plugins), ώστε σαν αποτέλεσμα να βελτιωθεί το SEO. Το κύριο 

πρόβλημα για όλους τους κατόχους ιστοτόπων είναι η χαμηλή κατάταξη της ιστοσελίδας 

τους (Page Rank - PR), η επισκεψιμότητα, η χρήση και η προβολή της τοποθεσίας Web 

στις μηχανές αναζήτησης. Έτσι, πρέπει να χρησιμοποιηθούν διαφορετικές τεχνικές SEO 

για να βελτιωθεί η PR, η κυκλοφορία, η χρήση και οι προβολές των ιστοτόπων με 

αποτέλεσμα να αποκτήσουν τις πρώτες θέσεις στην Σελίδα Αποτελεσμάτων Μηχανών 

Αναζήτησης (Search Engine Results Page - SERP). Στην παρούσα εργασία έγινε μια 

ανάλυση της θεωρίας της βελτίωσης του SEO, χρησιμοποιώντας τα σωστά εργαλεία και 

ως εκ τούτου τη βελτίωση της στρατηγικής μάρκετινγκ. Επίσης, αναλύθηκαν εργαλεία και 

βελτιστοποίησης SEO που παρέχονται από τις μηχανές αναζήτησης καθώς έγινε και 

πρακτική υλοποίηση ενός εργαλείου SEO. Στο τέταρτο κεφάλαιο συνοψίζονται και 

δίνονται ως συμβουλές βελτίωσης στρατηγικής μάρκετινγκ όλα τα βήματα και οι ενέργειες 

που θα πρέπει να γίνουν για την επίτευξη αυτού του στόχου. 
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ABSTRACT 

Search engine optimization consists of some techniques, ways, and methods through which 

a website can be ranked and appear in the top of search engine searches. There are several 

types of websites that, through static web sites, need to use SEO-friendly business planning 

in conjunction with dynamic Web sites and some plug-ins to improve SEO. The main 

problem for all website owners is the low ranking of their website (Page Rank - PR), the 

traffic and use and visibility of the website in search engines. So, different SEO techniques 

should be used to improve the PR, traffic, use and visibility of the sites and gain the top 

positions on the Search Engine Results Page (SERP).In the current thesis there has been an 

analysis of the theory of improving SEO, using the proper tools and as a result improving 

the marketing strategy. The SEO optimization tools provided by the search engines were 

also analyzed and were also presented an example of using search SEO tools. The fourth 

chapter summarizes and advises all the steps and actions that need to be taken to achieve 

this goal. 

 

 

 

 

Key Words : PageRank, Web site, Μηχανές αναζήτησης, Search Engine  

Optimization. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το Διαδίκτυο, ως η παγκόσμια πηγή πληροφοριών, έχει καταστεί ουσιαστικό μέρος της 

καθημερινότητάς των ανθρώπων και χρησιμοποιείται συνήθως για το ηλεκτρονικό 

εμπόριο και την κοινωνική δικτύωση. Εκατομμύρια άνθρωποι το χρησιμοποιούν για 

ποικίλες εργασίες, όπως αγορές, τραπεζικές συναλλαγές, τυχερά παιχνίδια, χρονολόγηση, 

online κρατήσεις και κοινωνική δικτύωση. Με το Wireless Fidelity (Wi-Fi) δηλαδή την 

ασύρματη σύνδεση, το διαδίκτυο είναι τώρα προσβάσιμο στα περισσότερα κινητά και στις 

φορητές συσκευές. Οι ηλεκτρονικές δηλώσεις, τα ηλεκτρονικά έντυπα, οι πληρωμές 

λογαριασμών και η επαναφόρτιση λογαριασμού είναι μερικά παραδείγματα αυτής της 

μετατροπής. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του CNNIC (China Internet Network 

Information Centre), το 76,4% των χρηστών προτιμούν να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο 

για πρόσβαση σε πληροφορίες από οποιαδήποτε άλλη πηγή πληροφοριών.  

Σήμερα, πολλές επιχειρήσεις βασίζονται στην ηλεκτρονική διαφήμιση και το ηλεκτρονικό 

εμπόριο. Ιστότοποι όπως το Google και το Yahoo κερδίζουν τεράστια έσοδα από 

διαδικτυακές διαφημίσεις.  Με την ανάπτυξη των επιχειρήσεων σε απευθείας σύνδεση, 

υπάρχουν εκατομμύρια ιστοσελίδες που ανεβαίνουν στο Διαδίκτυο και ο αριθμός τους 

συνεχώς πολλαπλασιάζεται. Ως αποτέλεσμα αυτής της αύξησης, οι επιχειρήσεις πρέπει να 

ανταγωνίζονται άλλους ανταγωνιστές που πωλούν παρόμοια προϊόντα και υπηρεσίες, σε 

απευθείας σύνδεση, για την αύξηση των πωλήσεών τους. Αυτό έχει εισαγάγει την έννοια 

των online διαφημίσεων και βελτιστοποιήσεις του δικτυακού τόπου για τις μηχανές 

αναζήτησης.  

Οι άνθρωποι εμπιστεύονται τις μηχανές αναζήτησης για να βρουν μια αξιόπιστη 

επιχείρηση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναζήτησης. Ως εκ τούτου, μια μηχανή 

αναζήτησης είναι βασικός πόρος για την ενίσχυση των επιχειρήσεων στο διαδίκτυο(Ho et 

al., 2010).  

Οι επιχειρήσεις στο διαδίκτυο πληρώνουν χιλιάδες δολάρια για να κάνουν τις μηχανές 

αναζήτησης φιλικές προς τον ιστότοπό τους. Αναφέρεται ότι περίπου 15,8 δισεκατομμύρια 

αναζητήσεις εκτελούνται κάθε μήνα, που αντιστοιχούν σε περίπου 6.100 αναζητήσεις / 

δευτερόλεπτο. Αυτά τα στοιχεία αποδεικνύουν την ενσωμάτωση των μηχανών 

αναζήτησης στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Οι μηχανές αναζήτησης όχι μόνο 
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δίνουν ένα βελτιωμένο περιθώριο στο διαδίκτυο αλλά έχουν γίνει η μεγαλύτερη πηγή 

παγκόσμιας ανάκτησης πληροφοριών. Με τις εξελίξεις αυτές, οι χρήστες του Διαδικτύου 

δεν κάνουν τον κόπο να απομνημονεύσουν τη διεύθυνση URL του ιστότοπου για να 

αποσπάσουν πληροφορίες από έναν συγκεκριμένο ιστότοπο. Αντίθετα, καθορίζουν ρητές 

λέξεις - κλειδιά στην περιοχή αναζήτησης της μηχανής αναζήτησης για να αποκτήσουν τις 

επιθυμητές πληροφορίες ή για να βρουν την επιθυμητή ιστοσελίδα (Huang and Zhang, 

2011). 

Η διεργασία αναζήτησης, εξετάζει το σύνολο των διαθέσιμων πόρων δικτύου και παρέχει 

στους χρήστες τις περισσότερες σχετικές πληροφορίες ως αποτελέσματα αναζήτησης. Το 

Google, το Yahoo, το Microsoft Bing, το Ask και το AOL είναι μερικές από τις μηχανές 

αναζήτησης που χρησιμοποιούνται συνήθως. Οι μηχανές αναζήτησης είναι το λογισμικό 

που λειτουργεί στο πίσω μέρος των διαδικασιών αναζήτησης. Ανιχνεύουν και ευρετηρούν 

ιστότοπους και συλλέγουν τις απαραίτητες πληροφορίες, δηλ. τις λέξεις - κλειδιά και 

φράσεις από τους ιστότοπους (Jerkovic, 2009). Αυτές οι λέξεις - κλειδιά και οι φράσεις 

αντικατοπτρίζουν το τι είναι ολόκληρη η ιστοσελίδα. Σε συνέχεια, αυτές οι πληροφορίες 

που συλλέγονται αποθηκεύονται στις βάσεις δεδομένων των μηχανών αναζήτησης. Τα 

αποτελέσματα αναζήτησης για οποιαδήποτε λέξη - κλειδί ή σύνολο λέξεων - κλειδιών για 

την εύρεση πληροφοριών μπορεί να είναι εκατοντάδες σελίδες. Ωστόσο, είναι κοινή 

πρακτική ότι οι χρήστες δεν υπερβαίνουν τα πρώτα ζεύγη σελίδων στα αποτελέσματα 

αναζήτησης(Kritzinger and Weideman, 2013). 

Οι μηχανές αναζήτησης χρησιμοποιούν ειδικά προγράμματα που ονομάζονται ανιχνευτές 

ή αράχνες (Crawlers ή Spiders) που ανιχνεύουν και ευρετηριοποιούν τους ιστότοπους. Οι 

Crawlers διερευνούν συνεχώς το διαδίκτυο και περιλαμβάνουν νέες ιστοσελίδες στις 

βάσεις δεδομένων μηχανών αναζήτησης, ευρετήρια ή ιστοσελίδες ανακαταγραφής. Η 

ταξινόμηση των ιστότοπων γίνετε με βάση την ποιότητα του περιεχομένου τους.  

 

 

 

1.1 Μηχανές αναζήτησης 

 

Μια μηχανή αναζήτησης θεωρείται ως πηγή προώθησης ενός ιστότοπου και των συναφών 

δραστηριοτήτων του μέσω διαδικτύου. Οι μηχανές αναζήτησης διερευνούν τα 
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περιεχόμενα των ιστοτόπων για να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με αυτόν. Ως εκ 

τούτου, υπάρχει ανάγκη βελτιστοποίησης ενός ιστότοπου ώστε να καταστεί φιλική η 

μηχανή αναζήτησης. Αυτό θα βοηθήσει τον δημιουργό, να φέρει έναν ιστότοπο σε 

κορυφαία αποτελέσματα αναζήτησης. Τα προγράμματα μηχανών αναζήτησης 

ονομάζονται «ανιχνευτές», «ρομπότ» ή «αράχνες» (“crawlers”, “robots” ή “spiders”) 

(Sullivan, 2002).  

Οι μηχανές αναζήτησης ταξινομούνται σε δύο γενικές κατηγορίες: μηχανές αναζήτησης 

που βασίζονται σε 1) crawler(Ανιχνευτές) και 2) human-powered καταλόγους.  

Οι μηχανές αναζήτησης με βάση το πρόγραμμα ανίχνευσης συνήθως λειτουργούν σε τρία 

στάδια. Πρώτον, βαδίζουνε μέσω του ιστότοπου. Δεύτερον, αναλύουν τις πληροφορίες 

ιστοσελίδας για μια στοχευμένη διεύθυνση URL ή λέξεις - κλειδιά, αξιολογούν την 

αντιστοιχία μεταξύ ιστοσελίδας και κριτηρίων αναζήτησης και στη συνέχεια γράφουν 

αυτές τις πληροφορίες σε συγκεκριμένη μορφή στη βάση δεδομένων του δείκτη (Nazar, 

2009). Τέλος, εξάγουν ιστοσελίδες σε απόκριση ερωτήματος αναζήτησης, που περιέχει τις 

πιο σχετικές πληροφορίες, από τη βάση δεδομένων ευρετηρίου. Το τελικό αποτέλεσμα 

παρουσιάζεται με τη μορφή υπερσυνδέσμων (hyperlinks) και εξακριβωμένων περιλήψεων 

αντίστοιχων ιστότοπων. 

Οι κατάλογοι που κινούνται με βάση το human-powered (ανθρώπινη ενέργεια) βασίζονται 

στην κριτική του ανθρώπου, στη λίστα κατηγοριών ή στην ευρετηρίαση. Ο ιδιοκτήτης του 

ιστότοπου υποβάλλει σύντομη επεξήγηση ολόκληρου του ιστότοπου σε τέτοιους 

καταλόγους (Newlands, 2011). Ο κάτοχος του ιστότοπου δεν γνωρίζει ποιο μέρος των 

περιεχομένων θα εμφανιστεί ως περιγραφή στα τελικά αποτελέσματα αναζήτησης. Οι 

ιστοσελίδες με πολύτιμα και ουσιαστικά περιεχόμενα προτιμώνται να αναθεωρούνται και 

αποθηκεύονται στον κατάλογο web όπως το Open Directory, το Google Directory, το 

Yahoo Directory και το Looksmart. Σήμερα, είναι κοινή η παρουσίαση τόσο των 

αποτελεσμάτων που βασίζονται στον άνθρωπο όσο και στα προγράμματα που βασίζονται 

σε crawler. Αυτοί οι τύποι μηχανών αναζήτησης είναι γνωστοί ως υβριδικές μηχανές 

αναζήτησης (hybrid search engines) (Ni and Shi, 2013). 

 

1.2 Αποτέλεσμα χορηγούμενων διαφημίσεων ενάντια στα 

οργανικά αποτελέσματα 
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Οι μηχανές αναζήτησης όπως το Google και το Yahoo παρουσιάζουν δύο τύπους 

αποτελεσμάτων αναζήτησης με λέξεις - κλειδιά αναζήτησης. Αυτά τα αποτελέσματα 

κατηγοριοποιούνται ως «αμειβόμενα αποτελέσματα» (Paid results) ή «πληρωμή ανά κλικ» 

(Pay Per Click - PPC), τα οποία τροφοδοτούνται από καταλόγους human-powered-

directories και Οργανικά ή φυσικά αποτελέσματα (Organic ή Natural). Οι περισσότερες 

μηχανές αναζήτησης εμφανίζουν τα αμειβόμενα αποτελέσματα αναζήτησης στην κορυφή 

ή στη δεξιά πλευρά των σελίδων που εμφανίζονται (Odden, 2012). Ορισμένες μηχανές 

αναζήτησης έχουν τη δική τους πολιτική να τοποθετούν τέτοια αποτελέσματα. Για 

παράδειγμα, το Google Adwords καθορίζει από το μοντέλο υποβολής προσφορών όπου οι 

επιχειρήσεις κάνουν προσφορά για το κόστος ανά κλικ (Cost Per Click - CPC) για να 

εμφανίσουν τη διαφήμισή τους στα αποτελέσματα πληρωμένης αναζήτησης. Οι 

διαφημιζόμενοι υποβάλλουν προσφορές μόνο για εκείνες τις λέξεις - κλειδιά ή τις φράσεις 

για τις οποίες θέλουν να έχουν προβολή της ιστοσελίδας τους στα αποτελέσματα 

αναζήτησης (αμειβόμενα αποτελέσματα) (Pandey, 2012). 

Από την άλλη πλευρά, τα αποτελέσματα οργανικών / φυσικών αφορούν στην επίτευξη της 

κορυφαίας τοποθέτησης για να γίνουν πιο ορατά στα SERP χωρίς να πληρώσουν στις 

μηχανές αναζήτησης. Τέτοια αποτελέσματα τροφοδοτούνται από μηχανές αναζήτησης 

που βασίζονται σε ανιχνευτές. Σε αντίθεση με τις αμειβόμενες διαφημίσεις, οι υπεύθυνοι 

ανάπτυξης ιστοσελίδων επεξεργάζονται τους ιστότοπούς τους για να αποκτήσουν την 

κορυφαία θέση στα SERP’s και στις περισσότερες περιπτώσεις γενικά ειναι δωρεάν. Οι 

ιστότοποι με μοναδικά, ποιοτικά και ενημερωμένα περιεχόμενα με τους περισσότερους 

συνδέσμους θα έχουν υψηλότερη θέση στα Οργανικά αποτελέσματα(Patel, Prajapati and 

Patel, 2012).  

Η μακροπρόθεσμη απόδοση επένδυσης (Return on Investment - ROI) για εμφάνιση σε 

οργανικά αποτελέσματα είναι πολύ πιο πολύτιμη από την εμφάνιση στα πληρωμένα 

αποτελέσματα, καθώς οι ερευνητές είναι πιο πιθανό να κάνουν κλικ στα οργανικά 

αποτελέσματα. Ως εκ τούτου, οι προγραμματιστές τείνουν να βελτιστοποιούν τις 

ιστοσελίδες τους για να αυξήσουν την ορατότητα του ιστοτόπου τους σε οργανικά 

αποτελέσματα στις μηχανές αναζήτησης. Η δημιουργία ιστοσελίδας για να γίνει φιλική 

προς τις μηχανές αναζήτησης, για να αποκτήσει ορατότητα και να αποκτήσει υψηλότερη 

θέση στα SERP’s, αποτελεί ύλη του SEO (Patrutiu-Baltes, 2016). 



13 

 

 

 

1.3 Σύγκριση αναζήτησης ιστοσελίδας σε σχέση με την κατάταξη 

που εμφανίζεται 

 

Όπως αναλύθηκε σε προηγούμενη ενότητα, οι μηχανές αναζήτησης που βασίζονται σε 

ανιχνευτές χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένα προγράμματα που ονομάζονται «crawler». 

Ο crawler ανιχνεύει και διαβάζει τις ιστοσελίδες, ενώ σε συνέχεια αποθηκεύει τις 

ανακτημένες πληροφορίες σε συνοπτική μορφή στο κεντρικό αποθετήριο. Η διαδικασία 

αυτή είναι γνωστή ως ευρετηρίαση(indexing).  Όταν ένας ερευνητής εισάγει έναν 

επιθυμητό όρο αναζήτησης, συνήθως ένα σύνολο λέξεων - κλειδιών ή φράσεων, για να 

βρει τις επιθυμητές πληροφορίες μέσω της μηχανής αναζήτησης, η μηχανή αναζήτησης 

τραβά τα αποτελέσματα από ευρετήρια (βάσεις δεδομένων μηχανών αναζήτησης), σε 

απαντήσεις του παρεχόμενου ερωτήματος ή φράσης - κλειδιού του ερευνητή(Aswathy and 

Nair, 2020). Ο σκοπός πίσω από την ανίχνευση και την ευρετηρίαση είναι η 

βελτιστοποίηση της ταχύτητας και της απόδοσης για την εύρεση σχετικών πληροφοριών 

για ένα ερώτημα αναζήτησης. 

Οι μηχανές αναζήτησης μπορούν να ταξινομήσουν μόνο ιστότοπους με ευρετήριο. Αυτός 

είναι ο λόγος που οι πρόσφατα μεταφορτωμένοι ιστότοποι δεν εμφανίζονται στα 

αποτελέσματα αναζήτησης. Οι ανιχνευτές επισκέπτονται περιοδικά νέους ιστότοπους οι 

οποίοι έχουν ήδη μια ευρετηρίαση. Ο ιστότοπος με τις περισσότερες σχετικές πληροφορίες 

για το ερώτημα αναζήτησης εμφανίζεται στην κορυφή στα αποτελέσματα αναζήτησης. 

Οι προγραμματιστές web προσπαθούν να βελτιστοποιήσουν τις ιστοσελίδες τους για 

υψηλότερη κατάταξη στις μηχανές αναζήτησης, επειδή η υψηλότερη τοποθέτηση του 

ιστότοπου στα αποτελέσματα αναζήτησης φέρνει τελικά περισσότερα κλικ ή την 

κυκλοφορία περισσότερων χρηστών και προωθούν τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις του 

ιστότοπου (Baltes, 2015). 

 

1.4 Ορατός ιστότοπος συγκριτικά με μη ορατό. 
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Ο όρος «ορατός ιστός» ή «επιφανειακός ιστός» (Visible Web ή Surface Web) είναι γενικά 

μια συλλογή στατικών ιστοσελίδων που συνδέονται με υπερσυνδέσμους και ένα τέτοιο 

είδος ιστού μπορεί να ανακτηθεί από κοινές μηχανές αναζήτησης.  

Αντίθετα, η τεράστια συλλογή πληροφοριών που εξέρχεται και είναι προσβάσιμη μέσω 

του (WWW) αλλά δεν είναι προσβάσιμη μέσω μηχανής αναζήτησης γενικής χρήσης 

αναφέρεται ως «Αόρατος Ιστός» (Invisible Web ) (Berman and Katona, 2013). 

 

 Γενικά, οι δυναμικές ιστοσελίδες, τα βίντεο κλιπ / ήχου, οι ταινίες flash και τα αρχεία / 

έγγραφα σε μη τυποποιημένες μορφές θεωρούνται «αόρατο Web» και δεν είναι 

ευρετηριασμένες από συμβατικές μηχανές αναζήτησης. Επομένως, μια τέτοια μορφή Web 

δημιουργεί δύο προβλήματα για τις μηχανές αναζήτησης (Bertoli, 2012). Πρώτον, οι 

ανιχνευτές μηχανών αναζήτησης (search engines’ crawlers) δεν μπορούν να κάνουν τις 

επιλογές από το μενού για να κατασκευάσουν αυτές τις δυναμικές ιστοσελίδες. Επομένως, 

οι περισσότερες δυναμικές ιστοσελίδες δεν είναι ευρετηριασμένες στις μηχανές 

αναζήτησης, και δεύτερον, οι Spiders (αράχνες) των μηχανών αναζήτησης δεν είναι 

προγραμματισμένες να ακολουθούν ή να ευρετηριάζουν δυναμικές διευθύνσεις URL. 

Ένας λόγος μπορεί να είναι ότι οι δυναμικές διευθύνσεις URL μπορούν να προκαλέσουν 

τις Spiders να μπουν σε απεριόριστη παγίδα βρόχου / αράχνης. Ως αποτέλεσμα, ένας 

μεγάλος αριθμός ιστοσελίδων παραμένει αόρατος στις μηχανές αναζήτησης. Εκτός από 

αυτό, οι μηχανές αναζήτησης συνεχώς εξελίσσονται, για να κατανοήσουν τους δυναμικούς 

ιστότοπους (Bischopinck and Ceyp, 2008). 

 

1.5 Βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης (SEO)  

 

Όταν εξετάζεται η ανάπτυξη ενός ιστότοπου, πρέπει να εξεταστούν όλοι οι σημαντικοί 

παράγοντες που μπορούν να αυξήσουν την απευθείας επισκεψιμότητα στον ιστότοπο ή 

μέσω μηχανών αναζήτησης.  

Όσο περισσότερη είναι η κίνηση, τόσο υψηλότερη είναι η κατάταξη του ιστότοπου και θα 

είναι υψηλότερη η τιμή πωλήσεων. Είναι μια κοινή πρακτική, το γεγονός ότι οι 

προγραμματιστές χρησιμοποιούν διάφορους τρόπους για να δημιουργήσουν εικονοληψία 

και περιεχόμενο, τα οποία επηρεάζουν τους ιστότοπους, ώστε να φαίνονται ελκυστικοί και 
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προσιτοί για τους χρήστες του ιστότοπου, αλλά ο ιδιοκτήτης του ιστότοπου δεν μπορεί να 

βρει τίποτα από τον ιστότοπο αυτό, εάν ο χρήστης δεν είναι σε θέση να δει ή να βρει τον 

ιστότοπο μέσω των μηχανών αναζήτησης (Castronovo and Huang, 2012).  

Οι μηχανές αναζήτησης παρέχουν μια πλατφόρμα για την παρουσίαση ή την πώληση 

προϊόντων ή υπηρεσιών και οι τεχνικές SEO βοηθούν στην προώθηση των επιχειρήσεων 

μέσω των μηχανών αναζήτησης. Ταυτόχρονα, μια μηχανή αναζήτησης διευκολύνει τον 

τελικό χρήστη να ψάξει αυτό που τον ενδιαφέρει να αγοράσει.  

Η SEO είναι η διαδικασία βελτίωσης της ορατότητας ενός δικτυακού τόπου ή μιας 

ιστοσελίδας στις μηχανές αναζήτησης μέσω «φυσικών / οργανικών» (natural / organic, μη 

πληρωμένων) αποτελεσμάτων αναζήτησης. Η SEO, είναι μια τέχνη για να προσαρμοστούν 

τα περιεχόμενα μιας ιστοσελίδας που θα την καταστήσει φιλική προς τη μηχανή 

αναζήτησης. Ο Crawler μπορεί να διαβάσει ιστοσελίδες που βασίζονται σε HTML χωρίς 

κανένα πρόβλημα.  (Eric Enge,Spencer, Stricchiola and Fishkin, 2009) 

Ωστόσο, οι δυναμικές ιστοσελίδες δεν είναι πάντοτε δυνατό να αναζητηθούν σε όλες τις 

μηχανές αναζήτησης.  

Οι τεχνικές SEO για δυναμικές εφαρμογές ιστού απαιτούν ελάχιστες επιπλέον 

προγραμματιστικές γνώσεις σχετικά με τη συμπεριφορά της μηχανής αναζήτησης. Οι 

περισσότεροι από τους σημερινούς ιστότοπους τείνουν να περιλαμβάνουν δυναμικά 

περιεχόμενα επειδή οι δυναμικές ιστοσελίδες είναι εύκολο να ενημερωθούν και να 

διαχειριστούν με τη χρήση συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου. Οι ιστότοποι 

ηλεκτρονικού εμπορίου(e-shop), τα ιστολόγια και τα φόρουμ βασίζονται στο 

CMS(Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου) (Enache, 2014).  

 Δεν έχουν προγραμματιστεί όλες οι μηχανές αναζήτησης για ανίχνευση και ευρετηρίαση 

δυναμικών διευθύνσεων URL. Ως εκ τούτου, οι δυναμικές ιστοσελίδες απαιτούν κάποια 

επιπλέον προσπάθεια για τη βελτιστοποίηση και τη διευκόλυνση της μηχανής αναζήτησης. 

Οι επιχειρήσεις στο διαδίκτυο μπορούν να προωθηθούν με τη βελτιστοποίηση 

ιστοσελίδων για το Yahoo, το Microsoft Bing, το Ask και το AOL(Enge et al., 2012).  

Οι συνήθεις τεχνικές SEO που χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση του στατικού 

ιστότοπου ενδέχεται να μην επαρκούν για τη βελτιστοποίηση των δυναμικών ιστοσελίδων. 

Υπάρχουν αρκετές γνωστές τεχνικές SEO για τη βελτιστοποίηση δυναμικών ιστοσελίδων 

για τις κοινές μηχανές αναζήτησης. Μια πρακτική για τη βελτιστοποίηση δυναμικών 

ιστότοπων είναι η ανάπτυξη στατικών ιστότοπων αντίστοιχων με κάθε δυναμική 

ιστοσελίδα και η διατήρησή τους στον ιστότοπο. Η επανεγγραφή διευθύνσεων URL είναι 

μια άλλη προσέγγιση για την αποφυγή προβλημάτων δυναμικού / σύνθετου περιεχομένου 
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διευθύνσεων URL (Fiorini and Lipsky, 2012). Οι διευθύνσεις URL ξαναγράφονται 

αφαιρώντας παραμέτρους και ειδικούς χαρακτήρες που είναι προβληματικοί για τις 

αράχνες της μηχανής αναζήτησης, για να μπορούν να τις διαβάσουν και να τις 

ευρετηριάσουν. Η υποβολή σελίδας/ων ανίχνευσης είναι μια άλλη χρήσιμη προσέγγιση 

για τη βελτίωση της ορατότητας των δυναμικών ιστοσελίδων, οι στοχευμένες ιστοσελίδες 

αναπτύσσονται χρησιμοποιώντας PHP και είναι δυναμικές (Fishkin and Høgenhaven, 

2013).  

 

Σε αυτή τήν ερευνητική έργασία Θα αναφερθούν οι παραπάνω και μερικές επιπλέον 

τεχνικές SEO που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να κάνουν τις ιστοσελίδες 

φιλικές προς την Google, το Yahoo και το Microsoft Bing. Ένας άλλος στόχος της 

ερευνητικής εργασίας είναι να βελτιωθεί η γνώση των προγραμματιστών σχετικά με την 

SEO κατά την οικοδόμηση ενός απλού ιστότοπου που κατευθύνεται από το CMS χωρίς 

περίεργη αναζήτηση URL που ενθαρρύνει τη μηχανή αναζήτησης να ανιχνεύσει.  

Επιπλέον, θα αναφερθεί σε ποιο βαθμό αυτές οι τεχνικές SEO είναι αποτελεσματικές για 

την προώθηση δικτυακών τόπων στο Google, στο Yahoo και στη Microsoft Bing.  

Επιπλέον, θα γίνει αναφορά στα διαθέσιμα χρήσιμα εργαλεία για SEO, τα οποία κάνουν 

τις διαδικασίες SEO αποδοτικές και αποτελεσματικές. 

 

1.6 Σχετικές έρευνες  

 

Στην σημερινή εποχή, οι ιστοτόποι υπόκεινται σε προβλήματα ευρετηρίασης και 

ταξινόμησης. 

Η Google ισχυρίστηκε στα τέλη του 2008 ότι έχει σημειώσει κάποια πρόοδο όσον αφορά 

στην ευρετηρίαση και στην ανίχνευση δυναμικών δικτυακών τόπων και μπορεί να 

μεταχειριστεί τον δυναμικό ιστότοπο τόσο καλά όσο τον στατικό, αλλά  έρευνες 

αντικατοπτρίζουν ότι η Google εξακολουθεί να έχει πρόβλημα στην ευρετηρίαση 

δυναμικών ιστοτόπων (Gorielova, 2016). 

Έχουν γίνει αρκετές έρευνες για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος. Δυστυχώς, καμία 

προηγούμενη έρευνα δεν αντιμετωπίζει πλήρως το ζήτημα. Οι περισσότερες μελέτες που 

έγιναν μέχρι τώρα καλύπτουν μόνο τη βελτίωση των προβλημάτων κατάταξης στη Google. 

Παρ’ όλα αυτά, το Yahoo και το Bing είναι επίσης γνωστές μηχανές αναζήτησης. Και οι 
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δύο μηχανές αναζήτησης αυξάνονται μέρα με τη μέρα και είναι αρκετά ανταγωνιστικές με 

την Google (Ho et al., 2010). Οι ερευνητές, ανέφερουν σε έργα τους, ότι οι διευθύνσεις 

URL των δυναμικών ιστοτόπων δεν είναι φιλικές προς τις μηχανές αναζήτησης, επειδή 

πολλές μηχανές αναζήτησης δεν έχουν προγραμματιστεί να χειρίζονται δυναμικές 

διευθύνσεις URL.  Επιπλέον ισχυρίζονται ότι η χρήση τεχνικών SEO μπορεί να βελτιώσει 

την προβολή του δυναμικού ιστότοπου. Επίσης οι τεχνικές SEO θα μπορούσαν να 

βοηθήσουν στην επίλυση προβλημάτων ευρετηρίασης στις μηχανές αναζήτησης σε μια 

καλή έκταση (Huang and Zhang, 2011).  

Ο G. Rogan  εργάστηκε για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων των μεθόδων SEO για 

τη βελτίωση της κατάταξης των ιστότοπων. Προσδιόρισε μερικές μεθόδους SEO, 

πραγματοποιώντας περιπτωσιολογικές μελέτες σε διαφορετικούς ιστότοπους για να 

διερευνήσει την αποτελεσματικότητα των προσδιορισμένων μεθόδων για καλύτερη 

κατάταξη στις μηχανές αναζήτησης (McVittie, 2011). Το ερευνητικό του έργο 

αποσκοπούσε στη βελτίωση της κατάταξης των ιστότοπων στη μηχανή αναζήτησης 

Google. Πρόσφατα, οι Dr. K. Baskaran και R. Vadivel εργάστηκαν για την εφαρμογή 

τεχνικών SEO σε στατικές και δυναμικές ιστοσελίδες (Mitchell, 2012). Το επίκεντρο της 

ερευνητικής τους εργασίας ήταν η δημιουργία φιλικών / καθαρών διευθύνσεων URL για 

εφαρμογές ιστού του ελεγκτή προβολής μοντέλου (Model View Controller - MVC). Η 

εστίασή τους στην έρευνα ήταν να διερευνηθεί η συνέπεια κάποιων τεχνικών SEO για να 

γίνουν δυναμικές καθαριστικές διευθύνσεις URL και για να γίνουν προσανατολισμένες 

στις λέξεις - κλειδιά. Επιπλέον, εργάστηκαν στο να διερευνήσουν την υλοποίηση της 

αναδιατύπωσης και της ανακατεύθυνσης URL χρησιμοποιώντας το ASP.Net.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Ορισμός του προβλήματος και της ανάγκης για SEO 

 

 

2.1 Περιγραφή 

 

Η προβολή των ιστότοπων στη μηχανή αναζήτησης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 

προώθηση των ηλεκτρονικών επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου, οι προγραμματιστές 

ιστοσελίδων έχουν ως κίνητρο να βελτιστοποιήσουν τις ιστοσελίδες για να αποκτήσουν 

υψηλή κατάταξη και ορατότητα στις μηχανές αναζήτησης για την αύξηση των εσόδων των 

επιχειρήσεων. Οι δυναμικές ιστοσελίδες δεν θεωρούνται φιλικές προς τις μηχανές 

αναζήτησης για τις περισσότερες εξέχουσες μηχανές αναζήτησης όπως το Yahoo και το 

Microsoft Bing και δεν θεωρούνται ακόμα τέλειες για ανίχνευση και ευρετηρίαση 

δυναμικών ιστοσελίδων(Newlands, 2011).  

Το Google και το Yahoo θεωρούνται ως οι πιο διαδεδομένες μηχανές αναζήτησης στο 

web. Μεταξύ των άλλων μηχανών αναζήτησης, το πρόγραμμα ανίχνευσης της Google 

αναγνωρίζεται ως αρκετά ακριβές για την εύρεση δυναμικών ιστοσελίδων, εικόνων και 

άλλων τύπων στατικού περιεχομένου στον ιστό. Από την άλλη πλευρά, τα περιεχόμενα 

των δυναμικών ιστότοπων αποθηκεύονται στις βάσεις δεδομένων και δεν έχουν σταθερές 

διευθύνσεις ή διευθύνσεις URL. Ως εκ τούτου, οι περισσότερες από τις μηχανές 

αναζήτησης (συμπεριλαμβανομένης της Google) είναι είτε ανύπαρκτες είτε μακριά από 

την τελειότητα για την αναζήτηση δυναμικών ιστοσελίδων (Ni and Shi, 2013). Η Google 

ισχυρίστηκε στα τέλη του 2008 ότι έχει σημειώσει κάποια πρόοδο στην ευρετηρίαση και 

την ανίχνευση δυναμικών ιστότοπων και μπορεί να μεταχειριστεί τον δυναμικό ιστότοπο 
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τόσο καλό όσο και τον στατικό. Τώρα το ερώτημα είναι: πόσο έχει σημειωθεί πρόοδος για 

την αντιμετώπιση των δυναμικών ζητημάτων ευρετηρίασης ιστότοπων. Επιπλέον, μια 

στατιστική αναφορά αναφέρει ότι το 35% των ανθρώπων βασίζονται σε άλλες μηχανές 

αναζήτησης εκτός από την Google. Το Yahoo και η Microsoft Bing έρχονται στη 2η και 3η 

θέση για να καλύψουν τις περιοχές αναζήτησης και τις προτιμήσεις του ερευνητή (Odden, 

2012). Έτσι το πρόβλημα μπορεί να οριστεί ως εξής: Δεν είναι ακόμη γνωστή η πρόοδος 

που έχει σημειωθεί από τρεις μεγάλες μηχανές αναζήτησης (Google, Yahoo και Microsoft 

Bing) για την ευρετηρίαση δυναμικών ιστοσελίδων. Παρ’ όλο που η Google ισχυρίζεται 

ότι έχει σημειώσει καλές προόδους στην ευρετηρίαση δυναμικών ιστότοπων και 

υποδεικνύει ότι δεν εκτελεί κοινές γνωστές τεχνικές βελτιστοποίησης που ονομάζονται 

επαναδιατύπωση διεύθυνσης URL(Pandey, 2012).  

Υπάρχει ανάγκη να γνωρίζει κάποιος εάν είναι δυνατόν να βελτιωθεί η προβολή ενός 

δυναμικού ιστότοπου στη Google, εφαρμόζοντας κάποιες τεχνικές SEO για να καταστήσει 

τους μηχανισμούς αναζήτησης δυναμικών ιστοσελίδων φιλικούς. Επίσης, πρέπει να 

γνωρίζει εάν αυτό θα επηρεάσει τις τεχνικές SEO και την προβολή της δυναμικής 

ιστοσελίδας στο Yahoo και τη Microsoft Bing. Περαιτέρω, είναι βασικό ερώτημα, το σε 

ποιο βαθμό οι τεχνικές SEO καθιστούν δυναμικές ιστοσελίδες φιλικές προς τις μηχανές 

αναζήτησης σε σχέση με τις τρεις μεγάλες μηχανές αναζήτησης (Patel, Prajapati and Patel, 

2012). 

 

 

 

2.2 Αντικείμενα και στόχοι 

 

Ο κύριος στόχος αυτής της μελέτης είναι να αναλύσει και να διερευνήσει τις τεχνικές SEO 

για να καταστήσει τους μηχανισμούς αναζήτησης δυναμικών ιστοσελίδων φιλικούς σε 

τρεις μεγάλες μηχανές αναζήτησης (Google, Yahoo και Microsoft Bing).  

Για το σκοπό αυτό, θα αναφερθούν  κάποια πειράματα σε δυναμικό ιστότοπο, 

εφαρμόζοντας διαφορετικές τεχνικές SEO για να κατασταθεί φιλικός στις μηχανές 

αναζήτησης Google, Yahoo και στο Microsoft Bing. 

 Όπως αναλύθηκε σε προηγούμενη ενότητα, η Google ισχυρίζεται ότι μπορεί να 

αντιμετωπίσει τον δυναμικό ιστότοπο για ευρετηρίαση και δεν έχει κανένα πρόβλημα με 
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τη μη φιλική / δυναμική διεύθυνση URL(Patrutiu-Baltes, 2016). Επιπλέον, η Google 

συνιστά να αποφεύγεται η μετατροπή δυναμικών διευθύνσεων URL σε φιλικές 

διευθύνσεις URL. Από την άλλη πλευρά, οι ερευνητές συνεχώς συζητούν ότι οι μηχανές 

αναζήτησης (συμπεριλαμβανομένης της Google) δεν είναι εντελώς τέλειες για την 

ευρετηρίαση δυναμικών διευθύνσεων URL. 

 Παρακάτω θα παρουσιαστούν  κάποιες τεχνικές SEO για να μετρηθεί ο τρόπος με τον 

οποίο οι μεγάλες μηχανές αναζήτησης ανταποκρίνονται για την ευρετηρίαση ιστότοπων. 

 

2.3 Περιορισμοί 

 

Όταν μια μηχανή αναζήτησης ανταποκρίνεται σε ένα ερώτημα αναζήτησης, μπορεί να έχει 

ως αποτέλεσμα εκατοντάδες σελίδες με εκατομμύρια αποτελέσματα. Ωστόσο, είναι 

γνώστο ότι οι ερευνητές δεν υπερβαίνουν τις πρώτες δύο ή τρεις σελίδες στα 

αποτελέσματα αναζήτησης. Όπως προαναφέρθηκε, τα κορυφαία αποτελέσματα 

αναζήτησης λαμβάνονται από ιστότοπους με σχετικά υψηλότερη βαθμολογία.  

Γενικά, ο στόχος του SEO είναι να βελτιώσει την προβολή της ιστοσελίδας στη μηχανή 

αναζήτησης και να αποκτήσει υψηλότερη κατάταξη (Wynne, 2012). Σε πολλές 

περιπτώσεις η κατάταξη διαρκεί περισσότερο από τρεις μήνες για να υπάρξουν σαφή 

αποτελέσματα σχετικά με το πόσο επιτυχημένες είναι οι προσπάθειες για τη βελτίωση της 

κατάταξης του ιστότοπου στη μηχανή αναζήτησης. Οι μηχανές αναζήτησης που 

βασίζονται στο crawler, ανιχνεύουν περιοδικά νεοσυσταθείσες και ήδη ευρετηριασμένες 

ιστοσελίδες. Η συχνότητα του χρόνου επισκέψεων εξαρτάται από τον αλγόριθμο της 

μηχανής αναζήτησης. Ωστόσο, η κατάταξη του ιστότοπου μπορεί να βελτιωθεί σταθερά 

ακόμα και μετά από μια σελίδα που έχει αναπροσαρμοστεί από τις spiders των μηχανών 

αναζήτησης (Yalçın and Köse, 2010).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Έρευνα θεωρητικής προσέγγισης 

 

 

 

Η βιβλιογραφική έρευνα βασίζεται κυρίως σε ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις και σε σχετικά 

βιβλία.  

Στην πρώτη φάση, γίνεται εντοπισμός του θέματος, ώστε να προσεγγιστούν οι πηγές 

αναζήτησης και ανασκόπησης της βιβλιογραφίας. Η κύρια εστίασή ήταν στην εύρεση 

βιβλίων, ερευνητικών εγγράφων, άρθρων, εταιρειών και ιστότοπων που σχετίζονται με το 

θέμα της έρευνας. Για την εύρεση του σχετικού υλικού, έγινε χρήση ηλεκτρονικών 

Βιβλιοθηκών και ιστοτώπων που σχετίζονται με το ερευνητικό θέμα. Επιπλέον έγινε 

χρήση επίσημων ιστοσελίδων της Google, του Yahoo και του Bing για να αποκτηθούν οι 

πιο ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με διαθέσιμα εργαλεία και τεχνικές SEO και την 

επισκόπηση πολλών online άρθρων από τις επίσημες ιστοσελίδες τους σχετικά με το θέμα 

της έρευνας. Στη δεύτερη φάση της έρευνας της βιβλιογραφίας, συνοψίστηκαν, 

διαχωρίστηκαν, κατηγοριοποιήθηκαν και κρίθηκαν όλες οι συλλεγμένες και διαθέσιμες 

πηγές.  

Στο παρακάτω σχήμα  (σχήμα 1) αναγράφετε ο τρόπος λειτουργιάς για το σχεδιασμό της 

ερευνητικής εργασίας. 
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Πίνακας 1.  Διαδικασία λειτουργίας ερευνητικής εργασία. 

 

 

3.1 Τεχνικές λειτουργικότητας SEO 

 

Οι SEO, αναφέρονται σε όλα σχετικά με τον τρόπο βελτιστοποίησης των ιστοσελίδων με 

στόχο να γίνει ο δικτυακός τόπος του πωλητή πιο ορατός στις μηχανές αναζήτησης για να 

αποκτήσει την προσοχή του ερευνητή / κοινού στην ιστοσελίδα και να ενισχύσει την 

κυκλοφορία της. Πράγματι, το SEO είναι πολύ ευρύς όρος που είναι σχεδόν αδύνατο να 

εξηγηθεί, αν κάποιος προσπαθήσει να το καταλάβει αμέσως. Ο γενικός στόχος του SEO 

είναι να φέρει τον ιστότοπο στην κορυφή στα αποτελέσματα αναζήτησης (οργανικά 

αποτελέσματα) (Dover and Dafforn, 2011).  

Στις επιχειρήσεις, όταν χτίζεται ο ιστότοπος, ο κύριος στόχος είναι να εισφέρει όλο και 

περισσότερη επισκεψιμότητα μέσω των μηχανών αναζήτησης. Οι τεχνικές / στρατηγικές 

του SEO θεωρούνται ως βασικές τακτικές και ηθικά βήματα που πρέπει να εξεταστούν 

κατά την ανάπτυξη των ιστοσελίδων, αν και ο στόχος να εμφανιστεί ένας ιστότοπος μεταξύ 

των κορυφαίων ιστότοπων δεν είναι ένα εύκολα εφικτός. Ωστόσο, το SEO είναι μια 

μακροπρόθεσμη διαδικασία που συνεχίζεται με την διατήρηση των ιστοσελίδων.  

Οι τεχνικές SEO καθιστούν δυνατή την ενημέρωση των στοχοθετημένων μηχανών 

αναζήτησης για τον σκοπό που έχει δημιουργηθεί ο ιστότοπος (Crestodina, 2018). Τέλος, 
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παρέχει έναν όμορφο τρόπο στο να υπάρχει μια πιο στοχευμένη χρήση / πελάτη για να 

επισκέπτονται τον ιστότοπο μέσω αποτελεσμάτων αναζήτησης σε στοχευμένη μηχανή 

αναζήτησης.  

Σήμερα, οι εταιρείες αναπτύσσουν ιστότοπους και μετά προσλαμβάνουν εμπειρογνώμονες 

SEO για να βελτιστοποιήσουν τις ιστοσελίδες τους για να τους κάνουν φιλικούς ως προς 

τις μηχανές αναζήτησης. Υπάρχει μια εσφαλμένη αντίληψη ότι οι τεχνικές SEO είναι 

μερικές μαγικές ενέργειες που μπορούν να γίνουν μόνο από τους «ειδικούς SEO» 

(Castronovo and Huang, 2012).  

Σε αντίθεση με αυτή τη σκέψη, ένας προγραμματιστής ιστού, που μπορεί να μην είναι 

ειδικός SEO, μπορεί να φροντίσει μερικά βασικά σημεία κατά την ανάπτυξη της 

ιστοσελίδας για να βελτιστοποιήσει τον ιστότοπο και να τον κάνει φιλικό προς τις μηχανές 

αναζήτησης. Σε ευρεία κλίμακα, οι τεχνικές SEO αναγνωρίζονται ότι περιέχουν δύο 

βασικά συστατικά, τεχνικές On - page SEO(εντός σελίδας)  και τεχνικές off - page 

SEO(εκτός σελίδας). Και οι δύο τεχνικές είναι απαραίτητες και πρέπει να εξεταστούν 

συγκριτικά η μια με την άλλη, για την επίτευξη του στόχου του SEO για στατικές 

ιστοσελίδες καθώς και για δυναμικές ιστοσελίδες (Bischopinck and Ceyp, 2008).  

Υπάρχουν διάφορα εργαλεία που παρέχονται από τις μηχανές αναζήτησης για να αναλυθεί 

η ανίχνευση, η ευρετηρίαση και η κατάταξη της ιστοσελίδας. Οι μηχανές αναζήτησης 

ανιχνεύουν τους ιστότοπους και εξάγουν πληροφορίες σύμφωνα με τα δικά τους κριτήρια. 

Αργότερα, αυτές οι πληροφορίες συνοψίζονται και αποθηκεύονται στις βάσεις δεδομένων 

της μηχανής αναζήτησης και τέλος, αυτές οι αποθηκευμένες πληροφορίες παρουσιάζονται 

ως αποτέλεσμα αναζήτησης των ιστότοπων σε SERPs σε απάντηση του ερωτήματος που 

αναζητήθηκε (Bertoli, 2012). Επομένως, η δημιουργία ενός ιστότοπου για την ενίσχυση 

της κατάλληλης ανίχνευσης / ευρετηρίασης θα μπορούσε να αποτελέσει ένα θετικό βήμα 

προς την επίτευξη καλύτερης κατάταξης.  

Στις παρακάτω υποενότητες περιγράφονται ορισμένες από τις χρήσιμες τεχνικές SEO On-

Page και Off - page οι οποίες πρέπει να εξεταστούν ουσιαστικά κατά τη βελτιστοποίηση 

δυναμικών ιστοσελίδων. Οι δυναμικές ιστοσελίδες δεν θεωρούνται φιλικές προς τις 

μηχανές αναζήτησης όπως οι στατικές ιστοσελίδες, για τις περισσότερες μηχανές 

αναζήτησης, όπως προαναφέρθηκε (Berman and Katona, 2013).  
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3.2 Τεχνικές προσαρμογής SEO σε μία ιστοσελίδα(on page)  

 

Οι τεχνικές SEO Οn-page χρησιμοποιούνται σε ιστοσελίδες για να τις βελτιστοποιήσουν 

στο να αυξήσουν την αξία τους σε συγκεκριμένες μηχανές αναζήτησης. Με άλλα λόγια, 

οι τεχνικές SEO on-page χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση των παραγόντων που 

σχετίζονται με το περιεχόμενο κάθε ιστοσελίδας (τι βλέπουν οι χρήστες / ερευνητές στις 

ιστοσελίδες / ιστότοπους) και τη δομή του ιστότοπου (ποια crawlers μηχανών αναζήτησης 

βλέπουν στην ιστοσελίδα) (Eric Enge,Spencer, Stricchiola and Fishkin, 2009).  

Αυτές οι τεχνικές περιλαμβάνουν κυρίως τον τίτλο της σελίδας, τις ετικέτες κεφαλίδας, τις 

ετικέτες Meta, τις λέξεις - κλειδιά προορισμού, την πυκνότητα λέξεων - κλειδιών, τις 

ετικέτες ALT, την τοποθέτηση περιεχομένου, τη διαδρομή, τη δομή και το μέγεθος της 

διεύθυνσης URL καθώς και την εσωτερική σύνδεση των ιστοσελίδων.  

 

3.2.1 Τίτλος ή μετονομασία ιστοσελίδας  

 

Η ετικέτα του τίτλου της σελίδας (page title tag) είναι μία από τις σημαντικότερες ετικέτες 

στην On-page SEO επειδή ενημερώνει τόσο τις μηχανές αναζήτησης όσο και τους χρήστες 

του ιστότοπου σχετικά με το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ιστοσελίδας. 

Η ετικέτα τίτλου αντιπροσωπεύεται ως  <title>  και είναι ένας κώδικας HTML στην 

ενότητα <head>. Είναι σημαντικό επειδή χρησιμοποιείται για τη δημιουργία μιας 

συμβολοσειράς κειμένου που εμφανίζεται στην επάνω μπάρα του προγράμματος 

περιήγησης στο Web (Aswathy and Nair, 2020). Επίσης, οι μηχανές αναζήτησης 

προβάλλουν τον τίτλο της σελίδας ως τίτλο με υπερσύνδεση στα αποτελέσματα της 

μηχανής αναζήτησης. Ο τίτλος της σελίδας είναι ουσιαστικός και κρίσιμος παράγοντας 

εξαιτίας ενός άλλου λόγου, διότι σχεδόν κάθε αλγόριθμος ταξινόμησης μηχανών 

αναζήτησης λαμβάνει υπόψην τον τίτλο της ιστοσελίδας ενώ ανιχνεύει.  

Κατά τη διαδικασία ανίχνευσης της μηχανής αναζήτησης, ο τίτλος σελίδας είναι ένα 

σημείο έναρξης των ανιχνευτών. Επιπλέον, τα αποτελέσματα αναζήτησης στην αναζήτηση 

στο SERP της μηχανής αναζήτησης, εντοπίζει τίτλους σελίδας που σχετίζονται με το 
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ερώτημα αναζήτησης. Ο τίτλος της ετικέτας της ιστοσελίδας θεωρείται ως βασικός 

παράγοντας στην on-page SEO λόγω των ακόλουθων εμφανών λόγων: 

Ο αλγόριθμος κατάταξης της μηχανής αναζήτησης αναμένει το περιεχόμενο της 

ιστοσελίδας που σχετίζεται με τον τίτλο της ιστοσελίδας. 

Στα SERP, οι μηχανές αναζήτησης εμφανίζουν τον τίτλο της σελίδας ως τίτλο απόκρισης 

(Yalçın and Köse, 2010). 

Σύμφωνα με το ερώτημα της αναζήτησης, ο τίτλος της σελίδας εμφανίζεται ως σύνδεσμος 

κειμένου στον ιστότοπο. Ο τίτλος της σελίδας εμφανίζεται στην επάνω μπάρα του 

παραθύρου του προγράμματος περιήγησης ως το όνομα της σελίδας. 

Επιπλέον, προβάλλεται από έναν χρήστη, έτσι έχει μια σημαντική χρησιμότητα πλοήγησης 

για τους χρήστες και για τους browser. 

Το World Wide Web Consortium (W3C) συνιστά το μήκος του τίτλου της σελίδας στο μην 

υπερβαίνει τους 64 χαρακτήρες (συμπεριλαμβανομένων των διαστημάτων), επειδή τα 

περισσότερα προγράμματα περιήγησης και οι μηχανές αναζήτησης μειώνουν το μήκος του 

τίτλου της ιστοσελίδας ώστε να είναι συνεπείς στην εμφάνιση του σε SERP(Wynne, 2012). 

Οι spiders των μηχανών αναζήτησης παίρνουν τα περιεχόμενα του  <Title>  για να 

προσδιορίσουν το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ιστοσελίδας και τι αναμένεται να 

παραδώσει στον τελικό χρήστη, επομένως, συνιστάται πάντοτε να χρησιμοποιούνται 

λέξεις - κλειδιά στον τίτλο (στην αρχή της συμβολοσειράς του τίτλου). Χρήση 

διαχωριστικών όπως «|», «-» και «.» είναι καλύτερα να γίνεται στις περιπτώσεις που ο 

τίτλος είναι ένας συνδυασμός περισσότερων από μία φράσεων-κλειδιών(Shih, Chen and 

Chen, 2013). Παρ’ όλο που αυτοί οι διαχωριστές δεν λειτουργούν ως αναγνωριστικά για 

τις spiders των μηχανών αναζήτησης και δεν αναφέρονται στα πλεονεκτήματα του SEO, 

αυξάνουν την αναγνωσιμότητα του τίτλου και ενθαρρύνουν τους χρήστες να κάνουν κλικ 

στο αποτέλεσμα της αναζήτησης που έχουν αναγνώσιμο και σχετικό τίτλο.  

Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση αποστρόφου, κόμμα και άλλων ειδικών χαρακτήρων και 

εάν υπάρχει ανάγκη χρήσης τους, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται ο κώδικας HTML 

του χαρακτήρα που θα χρησιμοποιηθεί στον τίτλο. Δεν είναι όλες οι μηχανές αναζήτησης 

ικανές στο να αναγνωρίζουν την απόστροφο με τον ίδιο τρόπο. Όπως διαπιστώθηκε, η Ask 

έχει πρόβλημα στην αναζήτηση ιστοσελίδων κατά λέξης-κλειδιού αναζήτησης που 

περιέχει απόστροφο σε αυτήν(Ramos and Cota, 2008). 
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Εικόνα 1. Παράδειγμα τίτλου της σελίδας και της εμφάνισής της στις μηχανές αναζήτησης. 

(πηγή εικόνας από το βιβλίο: SEO Made Simple) 

 
 

 

3.2.2 Ετικέτες (Meta tags) 

 

Όπως και ο <Title>, οι μετα-ετικέτες (meta tags) τοποθετούνται επίσης στην ενότητα 

κεφαλίδας μιας σελίδας, δηλαδή μεταξύ των ετικετών <head> του κώδικα HTML. 

Ορισμένες από τις ετικέτες meta είναι απαραίτητες για την σωστή καταχώρηση του 

ιστότοπου σε μηχανές αναζήτησης.  

Οι κοινώς χρησιμοποιούμενες ετικέτες meta είναι οι εξής: abstract (αφηρημένη) meta tag, 

keyword (λέξη κλειδί) meta tag, description (περιγραφή) meta tags, expiry (λήξη) meta 

Tag, distribution (διανομή) meta tag, copyright (πνευματικών δικαιωμάτων) meta tag, 

robot (ρομπότ) meta tag, language (γλώσσα) meta tag. Ωστόσο, δεν είναι απαραίτητο να 

δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε όλες αυτές τις ετικέτες, διότι οι περισσότερες από τις μηχανές 

αναζήτησης τις εξετάζουνε στην ευρετηρίαση και στην κατάταξη της ιστοσελίδας 

(Patrutiu-Baltes, 2016).  
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Keyword Meta Tag 

 

H keyword Meta tag είναι μια πολύ σημαντική ετικέτα που χρησιμοποιείται από τις 

μηχανές αναζήτησης για να βρει μια σελίδα για έναν ερευνητή. Περιέχει μια σειρά από 

σημαντικές λέξεις - κλειδιά οι οποίες τελικά αντικατοπτρίζουν / αντιπροσωπεύουν το 

περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Οι μηχανές αναζήτησης που υποστηρίζουν τις ετικέτες Meta 

θεωρούν αυτή την ετικέτα σημαντική για την ευρετηρίαση του ιστότοπου. Η σύνταξη της 

keyword Meta tag είναι όπως παρακάτω(Patel, Prajapati and Patel, 2012): 

 

  
Εικόνα 2. Σύνταξη της keyword Meta tag ετικέτας. 

 

 

Descriptions Meta Tag 

 

Η description Meta tag χρησιμοποιείται για την περιγραφή περιεχομένων ιστοσελίδων σε 

σύντομη μορφή αλλά με ακριβείς λέξεις - κλειδιά που σχετίζονται με την ιστοσελίδα. 

Ορισμένες μηχανές αναζήτησης χρησιμοποιούν τα περιεχόμενα της ετικέτας description 

Meta tag όπως και για την ευρετηρίαση / καταχώριση. Αυτή η ετικέτα διαδραματίζει πολύ 

σημαντικό ρόλο για τη βελτίωση του ποσοστού των κλικ (CTR) στον ιστότοπο. Το 

εργαλείο Google Webmaster, παρέχει ορισμένες χρήσιμες συμβουλές και προειδοποιήσεις 

σχετικά με τη χρήση της description Meta tag (Odden, 2012).  

Οι περισσότερες από τις μηχανές αναζήτησης χρησιμοποιούν την description Meta tag για 

να πάρουν την εικόνα της ιστοσελίδας. Αργότερα, αυτό το απόσπασμα χρησιμοποιείται 

για την εμφάνιση στα αποτελέσματα αναζήτησης. Επομένως, αυτός ο παράγοντας 

επηρεάζει τελικά την CTR του ιστότοπου. Η σύνταξη της description Meta tag, είναι η 

εξής: 
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Εικόνα 3. Σύνταξη και εμφάνιση της description Meta tag ετικέτας. 

 

 

 

Robot Meta Tag 

 

Η robot Meta tag χρησιμοποιείται ειδικά για τον καθορισμό των κανόνων για τις μηχανές 

αναζήτησης σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης της ιστοσελίδας. Ο πραγματικός σκοπός 

αυτής της ετικέτας είναι να καθοδηγήσει και να ελέγξει ανιχνευτές για την ανίχνευση και 

την ευρετηρίαση των ιστοσελίδων. Οι συγκεκριμένοι κανόνες κάτω από αυτήν την ετικέτα 

εφαρμόζονται σε όλες τις μηχανές αναζήτησης. Πολλαπλές προδιαγραφές μπορούν να 

παρέχονται σε αυτήν την ετικέτα. Μπορεί να περιέχει τιμές όπως(Ni and Shi, 2013): 

 

 
Πίνακας 2. Τιμές robot Meta tag και η λειτουργικότητά τους. 

 

Εάν δεν χρησιμοποιείται αυτή η ετικέτα, τότε οι μηχανές αναζήτησης θεωρούν ότι από 

προεπιλογή λαμβάνουν υπόψη την ανίχνευση και την ευρετηρίαση των ιστοσελίδων. 

Αυτή η ετικέτα είναι πολύ χρήσιμη όταν χρειάζεται να περιοριστούν οι μηχανές 

αναζήτησης για ανίχνευση αρχείων εκτός HTML όπως (εικόνα, αρχεία PDF και άλλα είδη 

αρχείων doc). Ορισμένες φορές, ο ιστότοπος πρέπει να έχει περισσότερες από μία εκδόσεις 

των ίδιων περιεχομένων (.html, .pdf, .doc και φιλικές προς εκτύπωση) που δημιουργούν 

πρόβλημα διπλού περιεχομένου (Newlands, 2011). Ωστόσο, οι μηχανές αναζήτησης είναι 

αρκετά έξυπνες για να βρουν διπλότυπα περιεχόμενα και να δείξουν μόνο τη μία έκδοση, 

αλλά καταναλώνουν χρόνο ανίχνευσης ενός ιστότοπου. Ευτυχώς, τα «nofollow» και 

«noindex» μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίλυση αυτού του προβλήματος 

περιορίζοντας τους ανιχνευτές στο να ανιχνεύσουν διαφορετικές εκδόσεις του ίδιου 

περιεχομένου. Στον αποθηκευμένο χρόνο ανίχνευσης, μπορούν να προβληθούν άλλες 
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σημαντικές ιστοσελίδες. που τελικά βελτιώνουν την ευρετηρίαση του ιστότοπου. Η 

σύνταξη της robot Meta tag είναι ως εξής(Nazar, 2009): 

 

 
Εικόνα 4. Σύνταξη της robot Meta tag ετικέτας. 

 

 

Distribution Meta Tag 

 

Η distribution Meta tag χρησιμοποιείται για την παροχή προδιαγραφών σχετικά με τη 

διανομή του περιεχομένου των ιστοσελίδων.  

Με απλά λόγια, αυτή η ετικέτα διευκρινίζει σε ποιες περιοχές τα περιεχόμενα του 

ιστότοπου πρέπει να είναι διαθέσιμα μέσω των μηχανών αναζήτησης 

 

 

Η σύνταξη της distribution Meta tag είναι: 

 
Εικόνα 5. Σύνταξη της distribution Meta tag ετικέτας. 

 

 

Expiry Meta Tag 

 

Το expiry Meta tag είναι πολύ σημαντικό, καθώς χρειάζεται για να καθοριστεί πότε 

χρειάζεται να αφαιρεθούν οι ιστοσελίδες από τους δείκτες / τον κατάλογο της μηχανής 

αναζήτησης. Αυτή η ετικέτα είναι πολύ χρήσιμη για τους συχνά ενημερωμένους 

ιστότοπους (π.χ. ιστότοπους ειδήσεων) για ανανέωση των δεικτών των μηχανών 

αναζήτησης. Αυτή η ετικέτα επιτρέπει στους ιστότοπους να αποκτούν περισσότερα σημεία 

στις βάσεις δεδομένων της μηχανής αναζήτησης για την ευρετηρίαση νέων / 

ενημερωμένων περιεχομένων της σελίδας (McVittie, 2011). Αυτό μπορεί να οριστεί με 

συγκεκριμένη ημερομηνία. Για παράδειγμα, αν αυτή η ετικέτα παρέχεται έως τις 30 

Σεπτεμβρίου 2010, τότε οι μηχανές αναζήτησης θα αφαιρέσουν την ιστοσελίδα από τους 

δείκτες των μηχανών αναζήτησης σε δεδομένη ημερομηνία. Η σύνταξη του expiry Meta 

tag είναι όπως παρακάτω: 

 

 
Εικόνα 6. Σύνταξη της expiry Meta tag ετικέτας. 
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3.2.3 Στοχευμένες λέξεις-κλειδιά 

 

Όταν γίνεται μια αναζήτηση, ο χρήστης εισάγει λέξεις - κλειδιά / φράσεις - κλειδιά στην 

περιοχή αναζήτησης της μηχανής αναζήτησης για να αποκτήσει τις επιθυμητές 

πληροφορίες. Ως εκ τούτου, η επιλογή και τοποθέτηση των λέξεων-κλειδιών είναι ένα 

ουσιαστικό στοιχείο της εκστρατείας SEO.  

Η ανακάλυψη και η απόφαση σχετικά με τις λέξεις-κλειδιά θα πρέπει να ληφθούν υπόψην 

ακόμη και πριν από την επιλογή του ονόματος τομέα, δεδομένου ότι τα περιεχόμενα, ο 

τίτλος και η διεύθυνση URL του ιστότοπου πρέπει να έχουν αρκετές λέξεις-κλειδιά. 

Ωστόσο, ένας ήδη εξερχόμενος ιστότοπος μπορεί επίσης να βελτιστοποιηθεί επενδύοντας 

κάποια ενέργεια και χρόνο για την εύρεση λέξεων-κλειδιών(Kritzinger and Weideman, 

2013).  

Η ανακάλυψη λέξεων-κλειδιών και η κατάλληλη χρήση τους στο περιεχόμενο του 

δικτυακού τόπου οδηγεί σε καλύτερη ευρετηρίαση και αργότερα σε καλύτερη κατάταξη. 

Οι προγραμματιστές κάνουν ένα κοινό λάθος, όταν προσπαθούν να ταξινομήσουν την 

ιστοσελίδα τους με μία λέξη αντί με μια αλυσίδα λέξεων-κλειδιών. Αυτό οδηγεί τον 

ιστότοπό τους σε μια συνεχή και χαμένη κίνηση (δηλαδή, χαμένη κίνηση κατά 80%) στις 

μηχανές αναζήτησης, επειδή μόνο το 20% των ερευνητών αναζητούν μια μόνο λέξη (όρος 

αναζήτησης), ενώ το 33%, 26% και το 21% κάνουν αναζήτηση για δύο, τρία και τέσσερα 

σύνολα λέξεων-κλειδιών - αντίστοιχα- μέσω των μηχανών αναζήτησης (Jerkovic, 2009).  

Μία συνηθισμένη ερώτηση μπορεί να απαντήσει στο ποια πρέπει να είναι η πυκνότητα 

λέξης-κλειδιού μιας ιστοσελίδας, όπου η πυκνότητα λέξεων-κλειδιών σημαίνει πόσες 

φορές εμφανίζεται η συγκεκριμένη λέξη-κλειδί στα περιεχόμενα της ιστοσελίδας. Με 

απλά λόγια, είναι ο λόγος της ύπαρξης της λέξης-κλειδιού στην ιστοσελίδα. Η υπερβολική 

χρήση λέξεων-κλειδιών σε μια ιστοσελίδα καθίσταται μερικές φορές προβληματική. Αυτό 

θα μπορούσε να προκαλέσει το γεγονός ότι ένας τέτοιος ιστότοπος δεν θα είναι 

ευρετηριασμένος από τις μηχανές αναζήτησης και στην χειρότερη περίπτωση θα 

απαγορευτεί ο ιστότοπος (οι μηχανές αναζήτησης καταργούν αυτόν τον ιστότοπο από τους 

δείκτες τους) (Huang and Zhang, 2011). 
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3.2.4 Ετικέτες επικεφαλίδων 

 

Οι ετικέτες κεφαλίδων (header tags) είναι ένα άλλο σημαντικό στοιχείο των στρατηγικών 

SEO σε μια σελίδα. Αυτές οι ετικέτες εξέρχονται επίσης από τον κώδικα HTML λίγο πριν 

την  <body>  ετικέτα. Το HTML υποστηρίζει 6 επίπεδα της επικεφαλίδας. Τα Cascading 

Style Sheets (CSS) μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να χειριστούν αυτές τις 

ετικέτες με συστηματικό τρόπο (Ho et al., 2010). 

 Όταν οι μηχανές αναζήτησης εξετάζουν την ιστοσελίδα, θεωρούν επίσης κείμενο / 

περιεχόμενο κάτω από αυτήν την ετικέτα για να συμπεριληφθούν στους δείκτες. 

Επομένως, η χρήση λέξεων-κλειδιών στην ετικέτα κεφαλίδας είναι σημαντική για την 

ανίχνευση της γενικότερης εικόνας, καθώς επιτρέπει την παροχή σημαντικών λέξεων-

κλειδιών με τον κατάλληλο τρόπο. Όλες οι μηχανές αναζήτησης βλέπουν αυτήν την 

ετικέτα, οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος για να αποφεύγεται. Η σύνταξη της header tag 

(τίτλος πρώτου επιπέδου) φαίνεται ως εξής (Gorielova, 2016): 

 
Εικόνα 7. Σύνταξη της header tag ετικέτας. 

 

3.2.5 Ετικέτες ALT 

 

Η χρήση εικόνων σε ιστότοπους θεωρείτε ότι είναι πιο περιγραφική και εντυπωσιακή από 

την περιγραφή σε μορφή κειμένου. Αν και τα φιλικά προς τον χρήστη περιεχόμενα της 

ιστοσελίδας μπορεί να μην είναι φιλικά προς τις μηχανές αναζήτησης, καθώς οι μηχανές 

αναζήτησης δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση και να κατανοούν κάθε τύπο περιεχομένου. 

Οι εικόνες είναι ένα από αυτά τα περιεχόμενα για τις μηχανές αναζήτησης. Είναι πάντα 

απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι τα περιεχόμενα του ιστότοπου είναι επίσης προσβάσιμα 

και μπορούν να μεταφερθούν από τις μηχανές αναζήτησης . Ακούγεται απλό να 

πραγματοποιηθεί αυτό, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο εύκολο να εφαρμοστεί. 

Καθώς οι εικόνες είναι σχεδόν αόρατες στις μηχανές αναζήτησης, οι ετικέτες ALT είναι 
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χρήσιμες για την ορατότητα των εικόνων στις μηχανές αναζήτησης. Μια ετικέτα ALT 

είναι συντομευμένη με το όνομα «εναλλακτική ετικέτα» (alternative tag).  

Οι ετικέτες ALT χρησιμοποιούνται για την περιγραφή κειμένου της εικόνας. Αυτή η 

περιγραφή κειμένου λέει στις μηχανές αναζήτησης ότι είναι η εικόνα (Fishkin and 

Høgenhaven, 2013). Επιπλέον, αυτή η ετικέτα είναι χρήσιμη όταν ο χρήστης προσπαθεί 

να έχει πρόσβαση στον ιστότοπο σε εκείνο το πρόγραμμα περιήγησης το οποίο δεν 

υποστηρίζει εικόνες, τότε αυτές οι πληροφορίες κειμένου σχετικά με την εικόνα (κάτω από 

την ετικέτα ATL) παρουσιάζονται στο χρήστη ως εναλλακτική λύση της εικόνας. Ένα 

άλλο πλεονέκτημα αυτών των ετικετών είναι ότι κάνει τις εικόνες να αναζητούνται στις 

μηχανές αναζήτησης. Η λειτουργία της αναζήτησης εικόνων της Google βασίζεται επίσης 

σε αυτήν την ετικέτα. Η σύνταξη της ετικέτας ALT έχει ως εξής (Fiorini and Lipsky, 2012): 

 
Εικόνα 8. Σύνταξη της ALT tag ετικέτας. 

 

3.2.6 Εσωτερικοί σύνδεσμοι 

 

Οι μηχανές αναζήτησης ακολουθούν συνδέσμους στις ιστοσελίδες για να ανακαλύψουν 

άλλες ιστοσελίδες του ιστότοπου. Για το λόγο αυτό, οι προγραμματιστές πρέπει να δώσουν 

μεγάλη προσοχή στην οικοδόμηση της εσωτερικής διάρθρωσης συνδέσμου του δικτυακού 

τόπου. Μερικοί προγραμματιστές κάνουν ένα κοινό λάθος στο να κρύβουν την πλοήγηση 

ή προκαλώντας σύγχυση στις πλοήγησεις, γεγονός που καθιστά τον ιστοχώρο δύσκολο να 

ανιχνευτεί και να εμφανιστεί στις μηχανές αναζήτησης (Enge et al., 2012).  
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Εικόνα 9. Παράδειγμα προβληματικής δομής σύνδεσης / εσωτερικής σύνδεσης μιας ιστοσελίδας. 

 

Αυτή η δομή σύνδεσης του ιστότοπου αυτού, δεν συνδέει σωστά όλες τις ιστοσελίδες 

ιστότοπων. Δείχνει ότι η σελίδα 4 και η σελίδα 5 δεν είναι συνδεδεμένες με οποιαδήποτε 

άλλη ιστοσελίδα. Ως εκ τούτου, η αράχνη της μηχανής αναζήτησης δεν έχει τρόπο να 

φτάσει σε εκείνες τις ιστοσελίδες. Το γεγονός αυτό μπορεί να οδηγήσει τις αράχνες των 

μηχανών αναζήτησης στο να εγκαταλείψουν τον ιστότοπο χωρίς να ευρετηριάσουν τις 

αποσυνδεδεμένες ιστοσελίδες.  

Στην ουσία, είναι πολύ σημαντικό να μεριμνήσει κάποιος ώστε κάθε επιθυμητή ιστοσελίδα 

μιας ιστοσελίδας να συνδέεται με σωστές πλοηγήσεις και να είναι προσβάσιμη για τις 

μηχανές αναζήτησης (Enache, 2014). 

 

3.2.7 Τοποθέτηση περιεχομένου 

 

Στην εκστρατεία SEO, η σαφής προβολή και η πρόσβαση στο επιθυμητό περιεχόμενο σε 

κάθε ιστοσελίδα είναι επιθυμητή για τους χρήστες του δικτυακού τόπου. Παρ’ όλα αυτά, 

είναι απαραίτητο να παρέχεται και μια καλή παρουσίαση σημαντικών περιεχομένων της 

ιστοσελίδας στη μηχανή αναζήτησης. Θα βοηθούσε τις μηχανές αναζήτησης να 

ανιχνεύσουν και να ευρετηριοποιήσουν αποτελεσματικότερους ιστότοπους.  

Μερικές φορές, τα σημαντικά περιεχόμενα του ιστότοπου, τα οποία χρειάζονται για να 

βγει ένα ευρετήριο, αποκρύπτονται από τις αράχνες, επειδή τα επιθυμητά περιεχόμενα 

τοποθετούνται στη σελίδα που ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται στους δείκτες της 

μηχανής αναζήτησηs (Dover and Dafforn, 2011).  

Οι προγραμματιστές του διαδικτύου κάνουν ένα παρόμοιο λάθος που θέτουν σημαντικά 

περιεχόμενα με τρόπο όλο και πιο προσβάσιμο για τους χρήστες της ιστοσελίδας, ωστόσο, 

μια φιλική προς το χρήστη τοποθέτηση περιεχομένου ίσως να μην δώσει καρποφόρα 

αποτελέσματα από την ευρετηρίαση. Η τοποθέτηση πλοήγησης σε άλλες ιστοσελίδες στην 

αρχή της ιστοσελίδας μπορεί να προκαλέσει αράχνες να μεταβούν στην επόμενη σελίδα 

και αυτό να προκαλέσει αράχνη να χάσει χρήσιμα περιεχόμενα της τρέχουσας σελίδας. Η 

τοποθέτηση περιεχομένων που δεν είναι φιλικά προς τις μηχανές αναζήτησης όπως το 

JavaScript δεν πρέπει να τοποθετείται στην αρχή του κώδικα (Crestodina, 2018). 
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3.2.8 Ίχνος πλοήγησης - bread-crumb trail 

 

Το bread-crumb trail είναι μια προσέγγιση πλοήγησης με βάση το κείμενο. Είναι πολύ 

χρήσιμο για τους χρήστες και τις spiders(αράχνες) του ιστότοπου, για να επιστρέψουν στην 

προηγούμενη ιστοσελίδα στην διαδρομή πλοήγησης του ιστότοπου.  

Επιτρέπει στους χρήστες του ιστότοπου να γνωρίζουν πού βρίσκονται στον ιστότοπο, 

γεγονός που διευκολύνει το ταξίδι τους μέσω του ιστότοπου. Παρ’ όλα αυτά, καθιστά 

ευκολότερο για τους ανιχνευτές να εξετάσουν εντελώς τον ιστότοπο. Οδηγεί τους 

ανιχνευτές στο να ανιχνεύουν κάθε ιστοσελίδα του ιστότοπου που απαιτείται για να 

συμπεριληφθεί στο SERP. Επίσης, υποχρεώνει την επίλυση του διπλού προβλήματος 

ιστοσελίδων / περιεχομένων σε ιστότοπους. Δυστυχώς, δεν αγνοείται στο μεγαλύτερο 

μέρος του ιστότοπου. Συνήθως το bread-crumb trail είναι γραμμένο με αυτό τον 

τρόπο(Castronovo and Huang, 2012): 

 

 
Εικόνα 10. Παράδειγμα breadcrumb trail. 

 

Γενικά, το bread-crumb trail χωρίζεται σε τρεις διαφορετικούς τύπους: 

 

• Location-based bread-crumb (με βάση την τοποθεσία): Ενημερώνει ότι η ιστοσελίδα 

βρίσκεται στην ιεραρχία του ιστότοπου. 

 

• Path-based bread-crumb (με βάση τη διαδρομή): Ενημερώνει ποια διαδρομή έχει ληφθεί 

για να φτάσει στην τρέχουσα ιστοσελίδα. 

 

• Attribute-based bread-crumb (βασίζεται σε χαρακτηριστικά): Παρέχει πληροφορίες 

σχετικά με την κατηγορία της τρέχουσας ιστοσελίδας (Bischopinck and Ceyp, 2008). 
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Εικόνα 11. Παράδειγμα location based bread-crumb σε έναν ιστότοπο. 
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3.2.9 Δομή και μέγεθος URL 

 

Οι στοχευμένες διευθύνσεις URL προορισμού και λέξης-κλειδιού θεωρούνται ως οι 

καλύτερες για τους χρήστες του ιστότοπου και τις αράχνες των μηχανών αναζήτησης, 

επειδή οι αναγνώσιμες διευθύνσεις URL αντανακλούν την εικόνα μιας ιστοσελίδας. Οι 

αναγνώσιμες διευθύνσεις URL χρησιμεύουν ως πινακίδα του σπιτιού που προσδιορίζει την 

ιστοσελίδα. Οι δυσκολίες κατανόησης των διευθύνσεων URL καλούνται συχνά ως 

βρώμικες διευθύνσεις URL (dirty URLs), επειδή αποτελούνται από ειδικούς χαρακτήρες 

που δεν σχετίζονται με τους χρήστες (Bertoli, 2012).  

Η διεύθυνση URL μιας στατικής ιστοσελίδας μπορεί να μοιάζει με αυτή: 

http://www.Domain.com/products/car-Bikes.htm.  

Η διεύθυνση URL της δυναμικής ιστοσελίδας μπορεί να μοιάζει με αυτή: 

http://www.domain.com/product/ref = sa_menu_lapnet4? ie = UTF8 & node = 5688 

Δυστυχώς, οι περισσότεροι ανιχνευτές μηχανών αναζήτησης δεν μπορούν να ανιχνεύσουν 

δυναμική διεύθυνση URL που περιέχει ειδικούς χαρακτήρες (όπως &, %, ?) ή αποφεύγει 

να τις ανιχνεύσει. Επομένως, οι διευθύνσεις URL ιστότοπων θα πρέπει να είναι 

ευανάγνωστες για τους χρήστες και η δομή τους θα πρέπει να είναι καλά οργανωμένη, 

διατηρώντας την κατανοητή για τις αράχνες (Berman and Katona, 2013).  

 

Αυτές οι στατικές και αναγνώσιμες διευθύνσεις URL καθιστούν το μεγαλύτερο μέρος των 

ανιχνευτών μηχανών αναζήτησης εύκολο να ακολουθήσει και να πλοηγηθεί στην 

ιστοσελίδα. Μια σύνθετη και παράλογη δομή διευθύνσεων URL υποχρεώνει τους χρήστες 

και τις αράχνες να ψάχνουν για κάτι που αγωνίζονται να ανακαλύψουν. Οι διευθύνσεις 

URL με βρώμικες αναζητήσεις έχουν κάποιες ανησυχητικές πτυχές, όπως (Baltes, 2015): 

• Είναι δύσκολο να πληκτρολογηθούν μεγάλες διευθύνσεις URL που περιέχουν σημεία 

στίξης. 

• Είναι δύσκολο να θυμάται ο χρήστης τις μεγάλες και σύνθετες διευθύνσεις URL, καθώς 

αυτές οι διευθύνσεις URL δεν παρέχουν καμία υπόδειξη του τι περιέχει η πηγή στόχου ή 

ποια λειτουργία θα εκτελεστεί. Επομένως, αυτές οι διευθύνσεις URL δεν προωθούν τη 

χρηστικότητα. 

• Οι δυναμικές αναζητήσεις διευθύνσεων URL ενδέχεται να έχουν κινδύνους ασφαλείας. 

Τέτοιες διευθύνσεις URL έχουν συμβολοσειρά ερωτήματος «?» (Ερωτηματικό). Αυτοί οι 

τύποι διευθύνσεων URL συχνά τροποποιούνται από χάκερς για τη σύνδεση των 

εφαρμογών ιστού. Οι επεκτάσεις αρχείων, όπως οι .pl, .asp και .jsp κ.λπ., δίνουν επίσης 
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κάποιες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση μιας δυναμικής ιστοσελίδας 

που μπορεί να πειραχτεί από τους χάκερς (Aswathy and Nair, 2020). 

• Οι ¨βρώμικες¨ διευθύνσεις URL μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα στις αράχνες. 

Μερικοί προγραμματιστές ιστού, εκ προθέσεως ή ακούσια, κάνουν έναν άπειρο αριθμό 

αιτημάτων που μπορούν να προσελκύσουν crawlers σε έναν άπειρο βρόχο. Αυτός ο λόγος 

μπορεί να προκαλέσει την ανάρτηση του ανιχνευτή στον έλεγχο της ίδιας ιστοσελίδας 

πολλές φορές, πράγμα που είναι στην πραγματικότητα η ίδια ιστοσελίδα με διαφορετικές 

διευθύνσεις URL. Τέτοιες ιστοσελίδες αναφέρονται ως παγίδες αράχνης. Επομένως, 

ορισμένες μηχανές αναζήτησης αποφεύγουν την ανίχνευση των δυναμικών διευθύνσεων 

URL ιστότοπων. 

Ως εκ τούτου, συνιστάται από τις μεγάλες μηχανές αναζήτησης να αποφεύγεται μια 

σύνθετη και μακροσκελής διεύθυνση URL. 

 
 

 3.2.10 Συχνότητα ανανέωσης ιστοσελίδας  

 

 

Συχνά, οι υπεύθυνοι ανάπτυξης ιστοσελίδων παρερμηνεύουν ότι οι τεχνικές on-page SEO 

πρέπει να υλοποιηθούν μόνο μία φορά και αργότερα δεν υπάρχει τίποτα να ξανασκεφτούν, 

αλλά αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.  

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τη διατήρηση του 

περιεχομένου της ιστοσελίδας, ακόμη και όταν ο ιστότοπος είναι ευρετήριο ή έχει 

κορυφαία κατάταξη. Οι περισσότεροι προγραμματιστές ιστού επιθυμούν να αποκτήσουν 

μια βαθύτερη και συχνότερη ανίχνευση των ιστοτόπων τους. Οι μηχανές αναζήτησης 

φέρουν μοναδικό περιεχόμενο. Ως εκ τούτου, είναι αποδοτικό να ενημερώνεται ο 

ιστότοπος τακτικά και συχνά, προσθέτοντας νέες ιστοσελίδες και μοναδικά περιεχόμενα, 

επειδή είναι ένας προφανής τρόπος για να προσελκύσει τις μηχανές αναζήτησης να 

επιστρέψουν για να ανιχνεύσουν τους ιστοτόπους και να τους αναδείξουν ξανά . 
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3.2.11 Συμπίεση σελίδας 

 

Σήμερα, οι φιλικές προς το χρήστη εφαρμογές έγιναν όλο και πιο απαιτητικές. Μια φιλική 

προς το χρήστη ιστοσελίδα πρέπει μερικές φορές να προσθέσει πολλές εικόνες, με 

αποτέλεσμα να προκύπτει μια βαριά ιστοσελίδα. Για τον λογο αυτό, έχει γίνει πιο δύσκολο 

για τους προγραμματιστές να αντιμετωπίσουν ζητήματα όπως το μεγάλο μέγεθος 

ιστοσελίδας και ο χρόνος φόρτωσης. Αυτός ο παράγοντας είναι σημαντικός τόσο για τους 

χρήστες του ιστότοπου όσο και για την άποψη της αράχνης. Σύμφωνα με την έρευνα του 

eMarketer, το 16% των χρηστών εγκαταλείπει την ιστοσελίδα εάν χρειάζεται περισσότερο 

από 10 δευτερόλεπτα για να ανοίξει . Μπορεί ακόμη και να χάσει μεγάλο όγκο κίνησης 

χρηστών. Επιπλέον, οι ιστοσελίδες που χρειάζονται περισσότερο χρόνο φόρτωσης 

ενδέχεται να μην είναι πλήρως αποθηκευμένες από τους ανιχνευτές. Με άλλα λόγια, οι 

μηχανές αναζήτησης δεν επιθυμούν να επανεξετάσουν και να ευρετηριάσουν τον ιστότοπο 

αν ο χρόνος απόκρισης του δεν είναι καλός και χρειάζεται αρκετός χρόνος για να 

φορτώσουν τις ιστοσελίδες.  

Μεγάλες μηχανές αναζήτησης όπως το Google, το Yahoo και το Bing έχουν ορισμένα όρια 

για το μέγεθος του αρχείου (Gorielova, 2016). Ευτυχώς, τα εργαλεία συμπίεσης σελίδας 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να φτιάξουν το μέγεθος των ιστοσελίδων ανάλογα με το 

επιθυμητό μέγεθος. Πλέον, είναι διαθέσιμα πολλά εργαλεία για την αποτελεσματική 

συμπίεση του μεγέθους των ιστοσελίδων. Η συμπίεση των εικόνων, ο καθαρισμός των 

HTML και CSS μπορούν να εφαρμοστούν για να μειωθεί το μέγεθος της ιστοσελίδας. (Ho 

et al., 2010).  

 

 
Εικόνα 12. Χρήση κώδικα συμπίεσης σε php . 

 

Εφαρμογή συμπίεσης GZip σε αρχεία CSS και JS: 

Είναι δυνατή η εφαρμογή συμπίεσης GZip στα αρχεία CSS και JS χρησιμοποιώντας 

μερικές γραμμές κώδικα. Εάν το Apache υποστηρίζει συμπίεση GZip, τότε μερικές 

γραμμές κώδικα μπορούν να μειώσουν το μέγεθος της σελίδας κατά 80%. Όταν 

χρησιμοποιείται η συμπίεση GZip, ο πληθωρισμός σελίδας εκτελείται από το πρόγραμμα 
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περιήγησης μετά τη φόρτωση της σελίδας. Είναι απαραίτητο το πρόγραμμα περιήγησης 

να υποστηρίζει τη συμπίεση GZip (τα νέα προγράμματα περιήγησης είναι εξοπλισμένα με 

αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα). Πρέπει να γίνει προσθήκη της ακόλουθης γραμμής 

κώδικα στην αρχή του αρχείου CSS / JS και αποθήκευση του αρχείου CSS / JS ως αρχείο 

PHP για παράδειγμα CSSFileName.css.php (για αρχείο CSS) και JSFileName.js.php (για 

αρχείο JS). 

Κώδικας για CSS: 

 
Εικόνα 13. 
 

Κώδικας για JS: 

 
Εικόνα 14. 
 

 

Υπάρχουν επίσης μερικά εργαλεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που επιτρέπουν τον 

καθορισμό του χρόνου φόρτωσης μιας ιστοσελίδας και επίσης καθορίζουν αν μια σελίδα 

έχει οποιαδήποτε συμπίεση που εκτελείται σε αυτήν, όπως 

dnsqueries.com/en/check_http_gzip.php και gidnetwork.com/tools/gzip-test.php (Wynne, 

2012). 



40 

 

 

 
Εικόνα 15. Παράγοντες on page SEO απο ahrefs.com. 
 

 

3.3 Τεχνικές SEO Off-page 

 

Οι off-page τεχνικές SEO είναι εκείνες οι στρατηγικές που δεν έχουν σχέση με το 

περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Σε αντίθεση με τις τεχνικές On-page SEO, αυτές οι 

στρατηγικές γίνονται εκτός του ιστοτόπου και συνήθως δεν είναι ορατές σε αυτον.  

Οι τεχνικές off-page SEO, κυρίως εφαρμόζονται μετά την εφαρμογή των τεχνικών On-

page SEO για τη βελτίωση της κατάταξης του ιστότοπου. Η διαδικασία εφαρμογής των 
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τεχνικών off-page SEO στην ιστοσελίδα δεν εκτελείται ταυτόχρονα. Ωστόσο, αυτές οι 

τεχνικές εφαρμόζονται σταδιακά για καλύτερα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα για την 

κατάταξη του ιστότοπου και για την οδήγηση μιας στοχευμένης επισκεψιμότητας στον 

ιστότοπό. Ορισμένα στοιχεία των τεχνικών off-page SEO έχουν σημαντικό ρόλο για τη 

βελτίωση της ανιχνευσιμότητας των ιστότοπων. Παρακάτω θα αναφερθούν ορισμένες από 

τις τεχνικές off-page SEO που πρέπει να εξεταστούν για την αποτελεσματική ανίχνευση 

και ευρετηρίαση των δυναμικών ιστοσελίδων (Fiorini and Lipsky, 2012). 

 

3.3.1 Υποβολή καταλόγου 

 

Η υποβολή των ιστότοπων σε καταλόγους είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για 

συχνή και στοχευμένη προσέγγιση του ιστότοπου, καθώς και για να υπάρχει καρποφόρα 

κίνηση από τους καταλόγους. Όπως περιγράφεται σε προηγούμενη ενότητα, οι κατάλογοι 

επιτρέπουν την υποβολή των ιστοτόπων. Αυτοί οι κατάλογοι οργανώνουν τον 

υποβληθέντα σύνδεσμο σε διάφορες κατηγορίες και υποκατηγορίες. Παρ’ όλο που υπάρχει 

ένας μικρός αριθμός ατόμων που προτιμούν να βρίσκουν πληροφορίες μέσω καταλόγων, 

εξακολουθούν όμως να αποτελούν μια καλή πηγή για να λαμβάνουν την κίνηση από τους 

καταλόγους όταν ο ιστότοπος είναι καινούργιος και δεν έχει πολλούς δεσμούς με αυτόν. 

Επιπλέον, η μηχανή αναζήτησης θεωρεί έναν ιστότοπο έγκυρο για ανίχνευση αν βρίσκεται 

σε καταλόγους και όχι αν βρεθεί σε ιστότοπο που δεν έχει σχέση με τον ιστότοπο. Οι 

περισσότεροι κατάλογοι είναι ελεύθεροι και επιτρέπουν στον δικτυακό τόπο να 

αποφασίζει το κείμενο της αγκύρωσης(anchor text) που επιλέγει ο προγραμματιστής – 

δημιουργός της. (Fishkin and Høgenhaven, 2013). 

 

3.3.2 Κείμενο συνδέσμου 

 

Το κείμενο «άγκυρα» (Anchor) είναι ένα συνδεδεμένο / υπερσυνδεδεμένο κείμενο που 

εμφανίζεται στην ιστοσελίδα που μπορεί να συνδεθεί με άλλον ιστότοπο ή άλλη 

ιστοσελίδα του ίδιου ιστότοπου. Από το κείμενο αγκύρωσης τόσο ο χρήστης όσο και οι 

μηχανές αναζήτησης του ιστότοπου λαμβάνουν τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με την 

ιστοσελίδα προορισμού. Γενικά, εμφανίζεται ως υπογραμμισμένο κείμενο και ως επί το 
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πλείστων σε μπλε χρώμα. Ένα παράδειγμα σύνταξης κειμένου αγκύρωσης έχει ως εξής 

(Gorielova, 2016): 

 

 
Εικόνα 16. Σύνταξη κώδικα κειμένου αγκύρωσης. 

 
Εικόνα 17. Παράδειγμα κειμένου αγκύρωσης σε μια ιστοσελίδα. 

 

 

Το κείμενο της αγκύρωσης αντανακλά τα περιεχόμενα μιας στοχευμένης ιστοσελίδας / 

ιστότοπου. Εάν τα κείμενα αγκύρωσης του ιστότοπου οδηγούν σε συναφή περιεχόμενα, 

αυτό έχει θετικό αποτέλεσμα στην εμφάνιση του ιστότοπου στη μηχανή αναζήτησης. 

Αντίθετα, εάν οδηγεί σε μη σχετιζόμενα περιεχόμενα, μπορεί να έχει αρνητική επίδραση 

στον ιστότοπο. Ως εκ τούτου, η χρήση στοχευμένης λέξης-κλειδιού ή φράσης-κλειδιού στο 

κείμενο άγκυρας είναι πάντα μια καλύτερη επιλογή(Ho et al., 2010).  

 

3.3.3 Δημιουργία συνδέσμου  

 

Το link building(δημιουργία συνδέσμων) είναι πολύ σημαντικό στοιχείο των off-page SEO 

τεχνικών. Κατά την εφαρμογή των τεχνικών SEO on-page, η δομή συνδέσμων έχει ως επί 
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το πλείστων δεσμούς εκτός σύνδεσης (οι οποίοι συνδέουν τον ιστότοπο-στόχο με άλλους 

σχετικούς και ποιοτικούς ιστότοπους). Αυτοί οι ιστότοποι σύνδεσης φέρνουν την 

επισκεψιμότητα στον ιστότοπο-στόχο και επιφέρουν θετικά αποτελέσματα στην κατάταξη 

του ιστοτόπου. Ωστόσο, αργότερα κατά την εφαρμογή των off-page SEO τεχνικών, 

εξερχόμενων και εισερχόμενων και οι δύο τύποι συνδέσεων χτίζονται σταδιακά (Jerkovic, 

2009).  

Μια επιτυχής διάρθρωση συνδέσμων μπορεί να διαρκέσει μήνες. Δεν υπάρχουν αυστηροί 

και γρήγοροι κανόνες στο πόσοι σύνδεσμοι χρειάζονται για να πάρουν την κορυφαία 

κατάταξη. Το σημαντικότερο είναι ότι πρέπει να θεωρηθεί ότι ο συγκεκριμένος ιστότοπος 

συνδέεται με ιστότοπους ποιότητας (ιστότοπους με υψηλή κατάταξη). Ο αξιόπιστος 

σύνδεσμος (με τις καλύτερες τάξεις) επηρεάζει θετικά σε μια άλλη ιστοσελίδα και οι κακοί 

σύνδεσμοι μπορούν να μειώσουν την κατάταξη του ιστότοπου. Επομένως, αυτός ο 

παράγοντας χρειάζεται μια καλή προσοχή για να παρακολουθεί τη σύνδεση ιστότοπων, 

επειδή ένας απαγορευμένος ιστότοπος (ο οποίος αφαιρείται από τους δείκτες μηχανών 

αναζήτησης λόγω εφαρμογής τεχνικών ανεπιθύμητης αλληλογραφίας) μπορεί να 

προσφέρει αρνητικές επιδράσεις στους συνδέσμους ιστότοπων (Kritzinger and Weideman, 

2013). Οι καλές εισερχόμενες και εξερχόμενες συνδέσεις θα είναι πολύ πιο ευεργετικές 

και επιτυχείς. Ένα άλλο πλεονέκτημα για τη σύνδεση του ιστοτόπου είναι ότι όταν η 

αράχνη σκοπεύει να ανιχνεύσει συνδέοντας ιστότοπους και μπορεί να εντοπίσει τον 

ιστότοπο – στόχο.  

Το link building κατηγοριοποιείται σε δύο κατηγορίες ομάδων που ονομάζονται: 

μονόδρομη (non-reciprocal linking) και αμφίδρομη σύνδεση (αμοιβαία σύνδεση). Οι 

σύνδεσμοι μονής κατεύθυνσης είναι εκείνοι οι σύνδεσμοι που εξέρχονται από την 

ιστοσελίδα στόχο, αλλά ο σύνδεσμος δεν συνδέεται πίσω με την ιστοσελίδα προορισμού 

και το αντίστροφο ονομάζεται αμφίδρομη σύνδεση. Και οι δύο τύποι συνδέσμων είναι 

σημαντικοί σε στρατηγικές Off-page SEO (McVittie, 2011). 
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Εικόνα 18. Παράδειγμα μονόδρομης σύνδεσης ιστοτόπων. 

 
Εικόνα 19. Παράδειγμα αμφίδρομης σύνδεσης ιστοτόπων. 

 

 

3.3.4 Φόρουμ και Blogs 

 

Στις μηχανές αναζήτησης τους αρέσει να ανιχνεύουν ιστότοπους με μοναδικό και φρέσκο 

περιεχόμενο. Επομένως, τα συχνά και τακτικά ενημερωμένα περιεχόμενα του ιστότοπου 
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οδηγούν τελικά σε καλύτερη ευρετηρίαση και κατάταξη. Η δημιουργία ιστολογίων (blogs) 

και φόρουμ (forums) επιτρέπει στους χρήστες της ιστοσελίδας να εισάγουν σχόλια και 

απαντήσεις κατά των υπηρεσιών και των προϊόντων της ιστοσελίδας. Αυτή η λειτουργία 

επιτρέπει στους χρήστες να επισκεφτούν ξανά τον ιστότοπο. Αυτό είναι επωφελές με δύο 

διαφορετικούς τρόπους. Πρώτα αυξάνει την επισκεψιμότητα του ιστοτόπου και δεύτερον, 

διατηρεί το περιεχόμενο της ιστοσελίδας φρέσκο και ενημερωμένο, το οποίο ενισχύει την 

ανίχνευση και την κατάταξη (Mitchell, 2012). 

 

 

3.3.5  Εξάπλωση στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης  

Σύμφωνα με την συγγραφέα περιεχομένου  SEO, Eva Nastrut η χρήση των social media 

συμβάλει σημαντικά για την κατάταξη σας στις μηχανές αναζήτησης διότι οποιαδήποτε 

αναφορά στην ¨μάρκας¨ σας μπορεί να θεωρηθεί ως σύνδεσμος. Δεδομένου του ότι πρέπει 

να «κερδίσετε το κοινό σας για να κάνετε το Google (ή οποιαδήποτε άλλη μηχανή 

αναζήτησης) σαν εσάς και να σας κατατάξει ψηλά» η παραπάνω διαδικασία μόνο θετικά 

αποτελέσματα μπορεί να αποφέρει.  

Σε  μελέτη που πραγματοποιήθηκε από τον Dan Zarrella του Hubspot , υπάρχει ένας 

σαφής, θετικός συσχετισμός μεταξύ των κοινωνικών μέσων που μοιράζονται το 

περιεχόμενό σας και του ποσότητα των backlinks. 
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Εικόνα 20: Συσχέτιση συνδέσμων και κοινοποιήσεων στα Social media. 

 

 

3.4 Σημαντικές εκτιμήσεις σχεδιασμού για ιστότοπους φιλικούς 
προς τις μηχανές αναζήτησης 

 

Η επόμενη ενότητα αναλύει μερικά από τα στοιχεία που θεωρούνται αναγκαία για τον 

δικτυακό τόπο όταν χρειάζεται μια εύκολη πλοήγηση καθώς και μια εύκολη 

αλληλεπίδραση με τον ιστότοπο. Από την άλλη πλευρά, αυτά τα στοιχεία μπορούν να 

προκαλέσουν εμπόδια στην προσπάθεια προς την χρηστικότητα και τη φιλικότητα προς 

την μηχανή αναζήτησης της ιστοσελίδας. Για τους λόγους αυτούς, χρειάζονται προσοχή 

για τη βελτιστοποίησή τους εάν υποχρεούνται να χρησιμοποιούν στοιχεία στο σχεδιασμό 

ιστοσελίδων. 
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3.4.1. Βελτιστοποίηση πλαισίων 

 

Τα πλαίσια της ιστοσελίδας διευκολύνουν τους χρήστες του ιστότοπου να βλέπουν / 

βρίσκουν περιεχόμενο πολλών ιστοσελίδων σε μια ενιαία (τρέχουσα) ιστοσελίδα. 

Επιπλέον, μια βαθιά ιεραρχία για να διαβαστεί η σελίδα προορισμού μπορεί να 

διακινδυνεύσει το γεγονός εάν οι χρήστες του ιστότοπου θα επιστρέψουν στην τρέχουσα 

σελίδα.  

Σε αντίθεση, η χρήση πλαισίου στην ιστοσελίδα δίνει ανελαστικό χρόνο στις μηχανές 

αναζήτησης αράχνες, καθώς τα πλαίσια δεν αντιστοιχούν στο εννοιολογικό μοντέλο του 

ιστού (Newlands, 2011). Τυπικά, μια ιστοσελίδα παρουσιάζει εννοιολογικά μόνο μία 

διεύθυνση URL. Αντιστρόφως, μια ιστοσελίδα που περιέχει iframes (έγγραφο HTML 

ενσωματωμένο μέσα σε ένα άλλο έγγραφο HTML) ή πλαίσια επιδιώκει να εμφανίσει 

περιεχόμενο σε περισσότερες από μία διευθύνσεις URL (μία διεύθυνση URL για κάθε 

πλαίσιο) μέσα σε μία μόνο ιστοσελίδα. Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζει ανεπαρκή 

επίδραση στην ευρετηρίαση ιστοσελίδων, γιατί η μηχανή αναζήτησης αράχνης δεν μπορεί 

να ακολουθήσει τα περιεχόμενα των πλαισίων και μπορεί να χάσει σημαντικά περιεχόμενα 

(ιστοσελίδα) μέσα στα πλαίσια (Ni and Shi, 2013). 

 

3.4.2 Οπτικοποίηση φόρμας  

 

Επί του παρόντος, ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων βασίζεται σε αγορές στο διαδίκτυο, 

εγγραφή προϊόντων / υπηρεσιών ή παραγγελία προϊόντων. Οι φόρμες είναι δημοφιλείς για 

να παρέχουν αλληλεπίδραση με ιστότοπους. Το «Επικοινωνήστε μαζί μας» είναι ένα απλό 

παράδειγμα μιας τέτοιας μορφής σε ιστοσελίδα. Οι χρήστες της ιστοσελίδας πρέπει να 

συμπληρώσουν και να υποβάλουν έντυπα. Αργότερα, δημιουργείται η προκύπτουσα 

ιστοσελίδα. Δυστυχώς, οι συμβατικές αράχνες μηχανών αναζήτησης δεν μπορούν να 

συμπληρώσουν αυτές τις φόρμες (Patrutiu-Baltes, 2016). Ως αποτέλεσμα, τα περιεχόμενα 

πίσω από αυτές τις φόρμες παραμένουν απρόσιτα για τις αράχνες. Τα περιεχόμενα της 

προκύπτουσας ιστοσελίδας, της διαμορφωμένης ιστοσελίδας, μπορεί να είναι σημαντικά 

για την ευρετηρίαση.  
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Οι μηχανές αναζήτησης συνιστούν τη βελτιστοποίηση των μορφών με δύο διαφορετικούς 

τρόπους, δηλαδή παρέχοντας σύνδεσμο κειμένου στα περιεχόμενα πίσω από τη φόρμα 

σύνδεσης (μόνο για αράχνες) (Ramos and Cota, 2008). Άλλος τρόπος είναι να εφαρμοστεί 

το «First Click Free» (FCF). Το FCF επιτρέπει την παρουσίαση περιορισμένου 

περιεχομένου στο ευρετήριο αναζήτησης. Μπορεί να εφαρμοστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να 

επιτρέπει στους ερευνητές να βλέπουν το πλήρες περιεχόμενο ακόμα και αν είναι 

εγγεγραμμένοι ή πρέπει να εγγραφούν. Ωστόσο, όταν ο χρήστης κάνει κλικ στο πρωτότυπο 

περιεχόμενο, μπορεί να ζητήσει την εγγραφή με έντιμο τρόπο.  

Πολλοί διάσημοι ιστότοποι χρησιμοποιούν αυτόν τον τρόπο για να δείξουν τα περιεχόμενα 

της κρυμμένης φόρμας από τις μηχανές αναζήτησης. Η Google ισχυρίζεται ότι μπορεί να 

συμπληρώσει φόρμες, αλλά εξακολουθεί να συνιστά να μην παρουσιάζουν τις φόρμες 

εγγραφής στο Googlebot αντί να χρησιμοποιούν το FCF για να επιτρέπουν στους 

ανιχνευτές να έχουν πρόσβαση σε περιορισμένες ιστοσελίδες (Shih, Chen and Chen, 

2013). 

 

3.4.3 Βελτιστοποίηση Flash και JavaScript 

 

Η χρήση του Flash και του JavaScript είναι πολύ δημοφιλής μεταξύ των προγραμματιστών 

των ιστοτόπων. Το Flash χρησιμοποιείται για τη δημιουργία κινούμενων γραφικών. Οι 

διαδικτυακοί προγραμματιστές το χρησιμοποιούν κατά πάσα πιθανότητα για να κάνουν 

την ιστοσελίδα τους ελκυστική. Μερικές φορές, οι προγραμματιστές χρησιμοποιούν το 

Flash και το JavaScript για να δημιουργήσουν πλοήγηση που δεν είναι καλή για την άποψη 

του ανιχνευτή, επειδή το Flash και η JavaScript προκαλούν επίφοβη μορφή για ανιχνευτές 

(Wynne, 2012).  

Η πλοήγηση με Flash δεν είναι απειλητική και οδηγεί στο πρόβλημα ανίχνευσης άλλων 

ιστοσελίδων. Επιπλέον, ένας ιστότοπος που εκπέμπει σε μεγάλο βαθμό το Flash ενδέχεται 

να προκαλέσει ενόχληση στον χρήστη του ιστότοπου, αφού θα χρειαστεί αρκετός χρόνος 

για να ανοίξει την ιστοσελίδα με υπερβολικά στοιχεία Flash. Καλύτερη επιλογή είναι να 

αποφεύγεται πλήρως η χρήση του Flash, αλλά μερικές φορές ο ιδιοκτήτης των ιστότοπων 

θέλει να το έχει στην ιστοσελίδα του, παρ’ όλο που το Flash μπορεί να κωδικοποιηθεί σε 

HTML(Yalçın and Köse, 2010).  
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Οι μηχανές αναζήτησης αποφεύγουν εντελώς τη JavaScript για ανίχνευση, αν και είναι 

χρήσιμη επειδή δίνει εναλλακτικό περιεχόμενο στις μηχανές αναζήτησης κατά JavaScript. 

Η σύνταξη του noscript έχει ως εξής (Baltes, 2015): 

 

 

Εικόνα 21. Σύνταξη του κώδικα noscript. 

 

Ο σχεδιασμός ιστοσελίδων με Flash απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, διότι η υπερβολική 

βαρύτητα της ιστοσελίδας μπορεί να μην ευχαριστήσει τους χρήστες και τις μηχανές 

αναζήτησης του ιστότοπου.  

Ένας άλλος τρόπος για τη βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας με το Flash είναι η παροχή 

εναλλακτικής ιστοσελίδας HTML στην ιστοσελίδα flash. Αυτή η λύση θα ανταμείψει με 

δύο τρόπους (Aswathy and Nair, 2020). Πρώτον, η εναλλακτική ιστοσελίδα (ιστοσελίδα 

με βάση το HTML) θα ικανοποιήσει τον χρήστη του ιστότοπου, που δεν του αρέσει η 

βαριά ιστοσελίδα. Από την άλλη πλευρά, οι αράχνες μηχανών αναζήτησης θα 

προτιμούσαν να ανιχνεύσουν την έκδοση HTML. Δεν υπάρχουν θέματα για τα οποία 

χρειάζεται περισσότερη δουλειά, αλλά θα ανταμείβει με την καλύτερη ανίχνευση.  

Πλέον, υπάρχουν ορισμένα εργαλεία (όπως το swf2html) που είναι διαθέσιμα για τη 

δημιουργία κειμένου σε σχέση με το περιεχόμενο Flash και συνδέσμους για το αρχείο 

Flash (Eric Enge,Spencer, Stricchiola and Fishkin, 2009) 

 

3.5 Κωδικοποίηση διευθύνσεων URL  

 

Οι διευθύνσεις URL εισάγονται στις ιστοσελίδες για τις μηχανές αναζήτησης και τους 

χρήστες του ιστότοπου. Πλέον, οι εμπειρογνώμονες του SEO (web developers) είναι 

πεπεισμένοι ότι για τη βελτιστοποίηση, τα URLs πρέπει να καθίστανται σύντομα, απλά 
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και ευανάγνωστα τόσο για τους χρήστες του δικτυακού τόπου όσο και για την μηχανή 

αναζήτησης.  

Υπάρχουν ορισμένες τεχνικές για την επανασύνδεση διευθύνσεων URL και την 

ανακατεύθυνση αυτών των σημαντικών στοιχείων που πρέπει να ληφθούν υπόψη και για 

τους στατικούς και για τους δυναμικούς ιστότοπους υπό ορισμένες συνθήκες. Η παρακάτω 

υποενότητα παρέχει τις σύντομες λεπτομέρειες της τεχνικής για την κωδικοποίηση των 

URL(Fishkin and Høgenhaven, 2013). 

 

3.5.1 Ανακατεύθυνση  

 

Η ανακατεύθυνση καθίσταται απαραίτητη όταν τα περιεχόμενα ενός ιστότοπου / 

ιστοσελίδας μετακινούνται σε άλλη τοποθεσία, για παράδειγμα, όταν το περιεχόμενο της 

ιστοσελίδας http://www.domainName.com/old-page.html μεταφερθεί στη νέα ιστοσελίδα 

http://www.domainName.com/new-page.html. Παρ’ όλα αυτά, η χρήση ανακατευθύνσεων 

υποδεικνύει τόσο τα προγράμματα περιήγησης ιστού όσο και τις αράχνες μηχανών 

αναζήτησης ότι το περιεχόμενο θα παραληφθεί από νέα διεύθυνση URL. Κάθε φορά που 

θα ακολουθήσει παλιά ιστοσελίδα (old-page.html), θα μεταφερθεί σε νέα ιστοσελίδα (new-

page.html). Χωρίς ανακατευθύνσεις και ο χρήστης του ιστότοπου και ο ανιχνευτής 

μηχανών αναζήτησης θα λάβουν σφάλμα 404 (δεν βρέθηκε σφάλμα) (Enge et al., 2012).  

Το σφάλμα της σελίδας που δεν βρέθηκε θα οδηγήσει σε απώλεια επισκεψιμότητας του 

ιστότοπου. Επιπλέον, αυτό το πρόβλημα περιορίζει τις μηχανές αναζήτησης στο να 

εντοπίσουν τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας. Επομένως, η ανακατεύθυνση είναι σημαντική 

για να ενημερώνονται οι ανιχνευτές και οι χρήστες του ιστότοπου ότι μεταφέρονται 

περιεχόμενα για τη συνδεδεμένη διεύθυνση URL.  

Οι ανακατευθύνσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ιστότοπους στις ακόλουθες 

περιπτώσεις (Enache, 2014): 

 • Η εταιρεία φιλοξενίας αλλάζει.  

• Το CMS έχει αλλάξει. 

• Τα παλιά περιεχόμενα που έχουν λήξει μπορούν να μεταφερθούν σε νέα.  

• Ο ιστότοπος έχει σπασμένους συνδέσμους αλλά έχει κίνηση και άλλους συνδέσμους.  

• Απαιτείται η εφαρμογή κανονικών ανακατευθύνσεων.  
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• Τα περιεχόμενα της διεύθυνσης URL προορισμού μεταφέρονται σε άλλη διεύθυνση URL 

για κάποιους λόγους.  

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για την εφαρμογή ανακατευθύνσεων. Σε γενικές γραμμές 

χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες για την άμεση ανίχνευση, τον χρήστη και τα 

προγράμματα περιήγησης στη νέα τοποθεσία (URL) (Newlands, 2011).  

Η αυτόματη μετακίνηση, 301(πιο συχνος για SEO): Είναι ο τύπος ανακατεύθυνσης που 

ενημερώνει τόσο το πρόγραμμα περιήγησης όσο και τις μηχανές αναζήτησης ότι τα 

περιεχόμενα του πόρου-στόχου έχουν μετακινηθεί μόνιμα στη νέα τοποθεσία και δεν 

υπάρχει πρόθεση να επανέλθουν στην παλιά τοποθεσία / διεύθυνση URL.  

Η προσωρινή κίνηση, 302: Αυτή η ανακατεύθυνση καθορίζει ότι τα περιεχόμενα του 

πόρου-στόχου έχουν προσωρινά μετακινηθεί στη νέα τοποθεσία και προορίζεται να 

μετακινηθούν πίσω στην αρχική τοποθεσία (διεύθυνση URL) (Odden, 2012).  

Ωστόσο, οι ανιχνευτές ερμηνεύουν αυτές τις ανακατευθύνσεις με διαφορετικό τρόπο. 

Όταν μια μηχανή αναζήτησης βρίσκει την ανακατεύθυνση 301, θεωρεί ότι μεταβιβάζει το 

περιεχόμενο της κυκλοφορίας του παλιού συνδέσμου στον νέο σύνδεσμο. Επιπλέον, θα 

αντικαταστήσει τον παλιό σύνδεσμο / διεύθυνση URL με νέο σύνδεσμο / διεύθυνση URL 

στους δείκτες της μηχανής αναζήτησης. Αντίθετα, όταν μια μηχανή αναζήτησης βρίσκει 

ανακατεύθυνση 302, δεν αναλαμβάνει να περάσει το περιεχόμενο σύνδεσης στη νέα 

σύνδεση(Pandey, 2012). 

 

 

3.5.2 Επανεγγραφή διεύθυνσης URL 

 

Οι απλές και κατανοητές διευθύνσεις URL μεταφέρουν πληροφορίες σχετικά με το 

περιεχόμενο της ιστοσελίδας στόχου. Μια περιγραφική διεύθυνση URL μιας ιστοσελίδας 

μπορεί να αποδειχτεί παραγωγική με δύο άλλους τρόπους. Από τη μια πλευρά, οι 

περιγραφικές διευθύνσεις URL βοηθούν τον χρήστη του ιστότοπου να αποκτήσει μια 

ένδειξη ότι η στοχευμένη ιστοσελίδα προορίζεται να φύγει και από την άλλη πλευρά, 

οδηγεί στη μηχανή αναζήτησης για καλύτερη ανίχνευση του ιστότοπου(Bertoli, 2012). Και 

τα δύο αυτά στοιχεία θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον ιστότοπο με περισσότερη 

επισκεψιμότητα και καλύτερη ανίχνευση.  

Η επανεγγραφή διευθύνσεων URL μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:  
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• Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας μετακινούνται από μια τοποθεσία σε άλλη. 

• Το CMS αλλάζει.  

• Η εταιρεία φιλοξενίας αλλάζει. 

• Απαιτείται να δημιουργηθεί μια καθαρή διεύθυνση URL για την ελαχιστοποίηση των 

άχρηστων παραμέτρων (αναγνωριστικά περιόδου σύνδεσης) για να αποφευχθεί το 

πρόβλημα διπλού περιεχομένου. 

• Πρέπει να δημιουργηθούν μηχανές αναζήτησης φιλικές προς το χρήστη διεύθυνσης 

URL(Castronovo and Huang, 2012).  

 

3.5.3 Μέθοδος για την επανεγγραφή διευθύνσεων URL 

 

Υπάρχουν διάφορα εργαλεία διαθέσιμα για την επανεγγραφή μιας διεύθυνσης URL. Για 

τον διακομιστή ιστού Apache, θα χρειαστεί να τοποθετηθούν «κανόνες επανεγγραφής» 

στο αρχείο .htaccess για την επανεγγραφή URL.  

Αντίθετα, για τον εξυπηρετητή IIS θα χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί το ISAPI plug-in.  

Παρακάτω  παρέχεται μια σύντομη περιγραφή του .htaccess για την επαναδιατύπωση των 

διευθύνσεων URL.  

Για την επανεγγραφή URL. Το αρχείο .htaccess θα ξεκινά από τις ακόλουθες γραμμές 

κωδικοποίησης (Dover and Dafforn, 2011): 

 

 
Εικόνα 22. Κωδικοποίηση .htaccess . 
 

Μετά από αυτή τη δήλωση (γραμμές κωδικοποίησης), εφαρμόζονται οι κανόνες 

ανανέωσης. Όπως και στο DirectMatch, χρησιμοποιείται επίσης κανονική έκφραση για 

αντιστοίχιση. Το παρακάτω παράδειγμα στοχεύει στο να δοθεί το όνομα του προϊόντος σε 

σχέση με το id του προϊόντος στη διεύθυνση URL. Ο κανόνας επανεγγραφής μπορεί να 

φαίνεται ως εξής (Enge et al., 2012). 
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Εικόνα 23. Παράδειγμα κανόνα επανεγγραφης. 

 

3.6 Επισκόπηση των τριών βασικών μηχανών αναζήτησης  

 

Μια μηχανή αναζήτησης χρησιμοποιείται συχνά όταν κάποιος ψάχνει για πληροφορίες. 

Το Google, το Yahoo και το Bing θεωρούνται ως οι κορυφαίες και οι πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενες. Αυτές οι μηχανές αναζήτησης φέρνουν σημαντικό όγκο 

επισκεψιμότητας στους ιστότοπους. Αποτέλεσμα αυτού, οι προσπάθειες SEO που 

εφαρμόζονται συνήθως σε ιστοσελίδες, γίνονται έχοντας υπ’ όψη την κυριαρχία αυτών 

των μεγάλων μηχανών αναζήτησης. Ωστόσο, αυτές οι μηχανές αναζήτησης διαφέρουν από 

τις άλλες σύμφωνα με τους αλγόριθμους και τους παράγοντες κατάταξης (Huang and 

Zhang, 2011).  

Η Google θεωρείται ως η πιο δημοφιλής αναζήτηση μεταξύ όλων των άλλων μηχανών 

αναζήτησης, επειδή παρέχει συγκριτικά καλύτερα αποτελέσματα αναζήτησης και 

καλύπτει ένα τεράστιο μερίδιο αγοράς. Οι περισσότεροι ερευνητές προτιμούν να 

χρησιμοποιούν τη Google από άλλες μηχανές αναζήτησης κατά την αναζήτηση 

πληροφοριών μέσω διαδικτύου. Τα διαφορετικά αποτελέσματα αναζήτησης σε σχέση με 

το ίδιο ερώτημα αναζήτησης δείχνουν ότι όλες οι μεγάλες μηχανές αναζήτησης 

χρησιμοποιούν διαφορετικό αλγόριθμο για την ταξινόμηση και την κατάταξη των 

ιστότοπων (McVittie, 2011).  

Αυτές οι μεγάλες μηχανές αναζήτησης δεν εξυπηρετούν περισσότερο από το εργαλείο 

αναζήτησης. Παρέχουν ορισμένες πρόσθετες λειτουργίες όπως ειδήσεις, χαρτογράφηση 

και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μαζί με το ότι οι διαφορετικοί τύποι εφαρμογών 
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προσφέρονται επίσης από αυτές τις εταιρείες μηχανών αναζήτησης. Αυτά τα πρόσθετα 

χαρακτηριστικά προσελκύουν όλο και περισσότερους χρήστες στο να χρησιμοποιούν τη 

μηχανή αναζήτησης τους.  

Σύμφωνα με έρευνα αγοράς που δημοσίευσε η εταιρεία στατιστικών gs.statcounter το 

2019, η Google βρίσκεται στην κορυφή, με μερίδιο αγοράς 92,7%, ακολουθώντας πλέον 

το Bing της Microsoft με 2,3%, και η Yahoo! με 1,56% .Την έρευνα των κορυφαίων 

μηχανών αναζήτησης, συμπληρώνουν η κορυφαία μηχανή αναζήτησης της Κίνας, Baidu 

με 1,06% και της Ρωσίας η Yandex 0,56%. 

 
Σχεδιάγραμμα 1. Μερίδιο αγοράς μηχανών αναζήτησης το 2019. 

 

 

Αυτά τα στατιστικά στοιχεία φανερώνουνε ότι η Google, η Yahoo και το Bing καλύπτουν 

περίπου το 96% των προτιμήσεων του ερευνητή.  
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3.6.1. Επισκόπηση της Google (μηχανή αναζήτησης) 

 

 
Εικόνα 24. Επισκόπηση της Google 
 

Η σελίδα αναζήτησης της Google: 

 

URL  www.google.com 

Τύπος μηχανής αναζήτησης Βασισμένη σε crawler 

Όνομα ανιχνευτή Google Googlebot 

Ιδιοκτήτης Google Inc, US-based Corporation Google’s 

CEO Dr. Eric Schmidt 

Κεντρικά γραφεία “Googleplex” Mountain View, California, 

USA 

Συνιδρυτής Lawrence Page και Sergey Brin 

Ξεκίνησε 15 Σεπτεμβρίου 1997 

Θέση μεταξύ των μηχανών αναζήτησης Πρώτη (1) 

Διαθέσιμες γλώσσες 124 

Πίνακας 3. Βασικές Πληροφορίες για την Google. 

 

Η Google ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 1996. Το αποτέλεσμα ήταν από ένα ερευνητικό έργο 

του Lawrence Page και του Sergey Brin. δύο διδακτορικούς φοιτητές στο Πανεπιστήμιο 

του Stanford, Stanford, Καλιφόρνια, ΗΠΑ. Το όνομα «Google» προήλθε από την 

ορθογραφία της λέξης «googol» που σημαίνει «Ένας πολύ μεγάλος αριθμός». Με άλλα 

λόγια, το Google σημαίνει «έναν αριθμό με εκατό μηδενικά μετά από αυτό», ο οποίος 
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προοριζόταν να υποδηλώνει την ποσότητα πληροφοριών που έπρεπε να χειρίζεται η 

μηχανή αναζήτησης. Στην αρχή η Google έτρεξε κάτω από την πανεπιστημιακή 

ιστοσελίδα του Stanford, με τον τομέα google.stanford.edu. 

Η Google εμφανίστηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 1997 και η εταιρεία ενσωματώθηκε επίσημα 

στις 4 Σεπτεμβρίου 1998.(Google, 2017)  

Το πρόγραμμα ανίχνευσης Google είναι το λογισμικό που είναι γνωστό ως Googlbot.  

Ο αλγόριθμος Googlebot καθορίζει τον αριθμό των ιστοσελίδων / ιστότοπων που θα 

ανιχνεύονται κατά τη διάρκεια κάθε επίσκεψης ανίχνευσης . 

Το Googlebot διερευνά τους διαθέσιμους ιστότοπους και αποθηκεύει τη σύντομη 

περιγραφή αυτού του ιστότοπου σε βάσεις δεδομένων μηχανών αναζήτησης (ευρετήρια). 

Όταν ο χρήστης εισάγει ένα ερώτημα αναζήτησης στην περιοχή αναζήτησης και αγγίξει 

το κουμπί αναζήτησης ή πατήσει το enter, παρέχει τα περισσότερα σχετικά αποτελέσματα 

αναζήτησης, εξάγοντας πληροφορίες από ευρετήρια. Η σχετικότητα του περιεχομένου 

καθορίζεται από περισσότερους από 200 παράγοντες. Τα αποτελέσματα αναζήτησης στο 

SERP παρουσιάζονται σύμφωνα με την υψηλότερη κατάταξή τους. Το υψηλά 

τοποθετημένο αποτέλεσμα αντιπροσωπεύει ότι περιέχει καλύτερη κατάταξη από το 

αποτέλεσμα στο κάτω μέρος του SERP. (ΠΑΠΥΡΟΣ LAROUSSE BRITANNICA, 2007) 

 

 

3.6.2 Προβληματισμοί ως προς την εύρεση της Google και προτάσεις 

βελτίωσης.  

 

Οδηγίες σχεδίασης και περιεχομένου  

 

• Ιεραρχία ιστότοπου: Η ιεραρχία του ιστότοπου πρέπει να είναι σαφής και να είναι 

σίγουρο ότι κάθε ιστοσελίδα (επιθυμητή ευρετηρίαση) είναι προσβάσιμη για το 

πρόγραμμα ανίχνευσης, για τουλάχιστον μία φορά μέσω ενός συνδέσμου που 

βασίζεται σε κείμενο.  

• Ιστοσελίδες έτοιμες : Δεν πρέπει να υποβάλλονται ιστοσελίδες που βρίσκονται υπό 

κατασκευή. 
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• Περιεχόμενα της ιστοσελίδας: Να παρέχεται μοναδικό και ποιοτικό περιεχόμενο 

(Kritzinger and Weideman, 2013).  

• Σύνδεσμοι στην ιστοσελίδα: Οι σύνδεσμοι σε ιστοσελίδες (εξωτερικοί ιστοτόποι 

σύνδεσης) πρέπει να είναι εύλογοι και συναφείς με τα περιεχόμενα του ιστοτόπου 

στόχου.  

• Τίτλος και ετικέτα Meta Description: Τα περιεχόμενα στην ετικέτα τίτλου και οι 

ετικέτες Meta πρέπει να περιγράφουν με ακρίβεια τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας 

προορισμού.  

• Εικόνες: Καλό είναι να χρησιμοποιείται ελάχιστος αριθμός εικόνων για να 

περιγράφονται τα περιεχόμενα του ιστότοπου και να γίνεται χρήση περιγραφικών 

και εύλογων ονομάτων στις εικόνες (Yalçın and Köse, 2010). 

• Πλοηγίες: Θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση εικόνων για σκοπούς πλοήγησης, 

επειδή το πρόγραμμα ανίχνευσης δεν μπορεί να ακολουθήσει μια εικόνα για 

πλοήγηση.  

• Ετικέτα ALT: Θα πρέπει να χρησιμοποιείται η ετικέτα ALT για να περιγράφεται τι 

είναι η εικόνα.  

• Μη φιλικά Περιεχόμενα: JavaScript, Flash, καρέ, DHTML, _IDs περιόδου 

σύνδεσης, τα cookies ενδέχεται να είναι πρόβλημα για τις μηχανές αναζήτησης 

Google να τις ανιχνεύσουν και συνιστάται η αποφυγή ή η βελτιστοποίησή τους 

(Wynne, 2012).  

• Μέγεθος αρχείου: Διατήρηση εύλογου μεγέθους αρχείου. Η Google συνιστά τη 

χρήση ιστοσελίδας (βασισμένης σε HTML) μεγέθους 150kb.  

• Μορφή και μέγεθος εικόνας: Θα πρέπει να διατηρείται το μέγεθος της εικόνας 

εξαιρετικά μικρό για γρήγορη λήψη, επειδή οι εικόνες επηρεάζουν σημαντικά το 

μέγεθος του αρχείου / ιστοσελίδας.  

• Δομή διεύθυνσης URL: Θα πρέπει να  διατηρούνται απλές και μικρές διευθύνσεις 

URL επειδή είναι ευκολότερη η ανίχνευσή τους. 

 

Τεχνικές συστάσεις  

 

• Θα πρέπει να υποβάλλεται ο ιστότοπος στη Google, να συνδέεται με άλλους 

ιστότοπους που έχουν ήδη ευρετηριαστεί ή να υποβάλλεται στους καταλόγους. 

Αυτοί οι παράγοντες καθιστούν τον ιστότοπο πιο εύκολα εντοπίσημο για το 

Google.  
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• Υποβολή χάρτη ιστότοπου: Η Google ζητά να υποβάλλεται ένας χάρτη ιστοτόπου 

(XML Sitemap) για να βοηθήσει την Google να βρει ιστοσελίδες (επιθυμητή για 

ευρετηρίαση / ανίχνευση) για καλύτερα αποτελέσματα ανίχνευσης. Η Google δίνει 

έναν περιορισμό όπου λέει ότι ο χάρτης ιστότοπου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 

5000 διευθύνσεις URL.  

• Αρχεία και καταλόγους: Θα πρέπει να διατηρούνται τα αρχεία και τις εικόνες με 

οργανωμένο τρόπο, κρατώντας τους ίδιους τύπους αρχείων και εικόνων στους 

ίδιους καταλόγους.  

• robot.txt: Θα πρέπει να χρησιμοποιείται το αρχείο robot.txt για να κατευθύνει τον 

ανιχνευτή σε ποιους καταλόγους θα πρέπει / δεν θα πρέπει να ανιχνεύεται. 

• CMS: Θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι το CMS δημιούργησε ιστοσελίδες, 

περιεχόμενο και συνδέσμους όπου μπορούν να ανιχνευθούν (Pandey, 2012).  

• Δοκιμή εμφάνισης ιστότοπου: Θα πρέπει να ελέγχεται αν οι ιστοσελίδες 

εμφανίζονται σωστά σε διαφορετικούς τύπους προγραμμάτων περιήγησης.  

• Απόκριση διακομιστή: Απαιτείται να βεβαιώνεται ότι η απόκριση του διακομιστή 

είναι καλή και δεν ανταποκρίνεται με σφάλματα 400, 401 και 500. Ο διακομιστής 

χρονομετρημένης καθυστέρησης προσφέρουν ευρετηρίαση με ανεπαρκή 

αποτελέσματα.  

• Χρόνος φόρτωσης σελίδας: Ο χρόνος φόρτωσης της σελίδας πρέπει να είναι όσο 

το δυνατόν συντομότερος. Δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 9 δευτερόλεπτα για 

φόρτωση(Ni and Shi, 2013).  

• Καλά διαμορφωμένες ετικέτες HTML: Θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι ο κώδικας 

HTML που χρησιμοποιείται είναι καλά διαμορφωμένος, δηλ., όλες οι ετικέτες 

HTML είναι κλειστές και με μια σωστή ιστοσελίδα με σωστή σύνδεση / 

υπερσύνδεση(Mitchell, 2012). 

 

 

Ζητήματα δυναμικής ιστοσελίδας/ διευθύνσεων URL 

 

• Δυναμικές παράμετροι διεύθυνσης URL: Η Google ισχυρίζεται ότι μπορεί να 

αντιμετωπίσει μεγάλο αριθμό παραμέτρων, αλλά συνιστά τη διατήρηση 

παραμέτρων μικρών σε αριθμό.  

• Επανεγγραφή της διεύθυνσης URL: Θα πρέπει να γίνεται προσπάθεια χρήσης 

δυναμικών διευθύνσεων URL επειδή η Googlebot μπορεί να τις αντιμετωπίσει. 
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Ωστόσο, είναι καλύτερα να καταργούνται οι περιττές παράμετροι, αντί να 

δημιουργούνται με στατικές αναζητήσεις διευθύνσεων URL επειδή είναι δύσκολο 

να διαχειρίζεται κάποιος την επανεγγραφή(Fiorini and Lipsky, 2012).  

• Στατικός σύνδεσμος έναντι δυναμικής σύνδεσης: Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι 

πιο ασφαλές να παρουσιάζονται ισοδύναμες με στατικές ιστοσελίδες για δυναμικές 

ιστοσελίδες. Ωστόσο, άλλες μηχανές αναζήτησης δεν μπορούν να ερμηνεύσουν 

δυναμικές διευθύνσεις URL, οπότε πρέπει να γίνεται προσπάθεια διατήρησης των 

παραμέτρων, σύντομων και μικρών σε αριθμό. 

• Εργαλείο για Webmaster: Το εργαλείο Google για webmaster επιτρέπει τον 

προσδιορισμό των παραμέτρων που δεν είναι σημαντικές σε μια δυναμική 

διεύθυνση URL (Fishkin and Høgenhaven, 2013). 

 

 

 

3.6.3 Επισκόπηση της Microsoft Bing (Μηχανή αναζήτησης) 

 

 
Εικόνα 25. Επισκόπηση της Microsoft Bing. 
 

 

Η σελίδα αναζήτησης Bing Διαθέτει εικόνες φόντου που αλλάζουν καθημερινά 

URL www.bing.com 

Τύπος μηχανής αναζήτησης Βασισμένη σε crawler 

Όνομα του crawler της Yahoo MSNBot 

Ιδιοκτήτης Microsoft 
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Κεντρικά γραφεία Microsoft, US -based Corporation, 1 

Microsoft Way, Redmond Washington, 

USA 

Ξεκίνησε June 1, 2009 

Θέση μεταξύ των μηχανών αναζήτησης Δέυτερη (2) 

Διαθέσιμες γλώσσες 40 

Πίνακας 4. Βασικές Πληροφορίες για την Microsoft Bing 

 

 

Η Microsoft ξεκίνησε την αναζήτηση MSN το 1998 ως MSN Search. Στην αρχή, δεν έλαβε 

σοβαρά υπόψη τη βελτίωση της αναζήτησης έως ότου ξεκίνησε να γίνεται δημοφιλής η 

Google. Αρχικά, βασίστηκαν στους συνεργάτες τους όπως το Overture, Looksmart και 

Inktomi για να ελέγξουν την υπηρεσία αναζήτησης. Ξεκίνησαν το δικό τους δείγμα 

τεχνολογίας της μηχανής αναζήτησης τον Ιανουάριο του 2004. Επίσημα τροφοδοτούνταν 

από τα αποτελέσματα αναζήτησης της Yahoo!. Την 1η Ιουνίου 2009 η Microsoft ξεκίνησε 

το Bing. Η πρόσφατη έκθεση έρευνας αγοράς έδειχνε ότι ο Bing βρίσκεται στη 3η θέση 

μεταξύ άλλων μεγάλων μηχανών αναζήτησης με μερίδιο αγοράς. Πλέον ο Bing κατέχει 

την δεύτερη θέση στην παγκόσμια κατάταξη μηχανών αναζήτησης σύμφωνα με 

στατιστικά από έρευνες του gs.statcounter 

Οι έρευνες αντικατοπτρίζουν ότι οι αναζητήσεις του Bing ενδέχεται να παρέχονται με 

λιγότερα αποτελέσματα κατά τις αναζητήσεις σε σχέση με άλλες μηχανές αναζήτησης, 

αλλά συνήθως έχουν υψηλότερα ποσοστά μετατροπής(Bertoli, 2012). Επομένως, η 

δημιουργία ιστοσελίδων φιλικών προς το Bing μπορεί να ανταμείψει περισσότερο τις 

προσπάθειες που χρειάζονται. Μετά απο αξιολόγηση, το Bing βελτίωσε τη διεπαφή του 

χρήστη (UI) για την αναζήτηση πιο γρήγορων και ευκολότερων τρόπων. Μέχρι τώρα, 

βελτίωσε το μηχανολογικό της έργο σε μεγάλη κλίμακα. Τώρα φέρει και ευρετηριάζει 

διαφορετικούς τύπους περιεχομένων. Επιπλέον, εφαρμόζει κατάλληλους αλγορίθμους για 

να παρουσιάσει τελικά τα περισσότερα αποτελέσματα αναζήτησης (SERPs) στους 

ερευνητές. Λειτουργεί με τον ίδιο τρόπου μιας μηχανής αναζήτησης που βασίζεται σε 

crawler, με ανίχνευση, ευρετηρίαση ιστότοπων και κατάταξη με βάση το περιεχόμενό 

τους. Ο ανιχνευτής του Bing είναι γνωστός ως MSNBot, δείχνει και κατατάσσεται 

αποτελεσματικότερα, εάν ο ιστότοπος έχει ενημερωμένο και ποιοτικό περιεχόμενο. Ο 

Bing έχει παράσχει κατευθυντήριες γραμμές και τεχνικές για την καλύτερη γενική 

ευρετηρίαση. (Microsoft.com, 2016) 
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3.6.4 Επισκόπηση της Yahoo! (Μηχανή αναζήτησης) 

 

 
Εικόνα 26. Επισκόπηση της Yahoo!. 
 

Η σελίδα αναζήτησης της Yahoo: 

URL www.yahoo.com 

Τύπος μηχανής αναζήτησης  Βασισμένη σε crawler 

Όνομα του crawler της Yahoo Yahoo Slurp 

Ιδιοκτήτης Yahoo Inc, US-Based Co., Yahoo’s CEO 

is Carol Bartz 

Κεντρικά γραφεία Sunnvale. California, USA 

Συνεργασία David Filo and Jerry Yang 

Ξεκίνησε  Μάρτιο, 1995 

Θέση μεταξύ των μηχανών αναζήτησης Τρίτη (3) 

Διαθέσιμες γλώσσες 40 

  

Πίνακας 5. Βασικές Πληροφορίες για την Yahoo! 

 

Το 1994, το Yahoo! ιδρύθηκε από δύο μαθητές, τον David Filo και τον Jerry Yang και οι 

δύο ήταν Ph.D., υποψήφιοι στην Ηλεκτρολογική Μηχανική του Πανεπιστημίου Stanford, 

Καλιφόρνια, ΗΠΑ. Ξεκίνησαν τον οδηγό στο πλαίσιο της πανεπιστημιούπολης τον 

Φεβρουάριο του 1994 ως μέσο παρακολούθησης των συμφερόντων τους στο διαδίκτυο. 

Αρχικά, ξόδεψαν περισσότερο χρόνο στο σπίτι τους για τη διαχείριση των λιστών των 

συνδέσμων .  
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Τελικά, ο κατάλογος του David και του Jarry μετατράπηκε σε εξαιρετικά μακρύς και 

ανυπέρβλητος και στη συνέχεια αποφάσισαν να σπάσουν τον κατάλογο σε κατάλληλες 

κατηγορίες. Όταν οι κατηγορίες μετατράπηκαν σε δύο, αποφάσισαν να εξελιχθούν σε 

υποκατηγορίες. Αυτή ήταν η εσωτερική θεωρία πίσω από τη γέννηση του Yahoo. 

Σύμφωνα με την gs.statcounter, η Yahoo είναι η Τρίτη στη σειρά σημαντική μηχανή 

αναζήτησης με μερίδιο αγοράς ~1,6%. 

 Η Yahoo είναι επίσης μια μηχανή αναζήτησης που βασίζεται σε crawler (Pandey, 2012). 

Το Yahoo crawler είναι λογισμικό και καλείται ως Yahoo Slurp που λειτουργεί σχεδόν το 

ίδιο όπως το Googlebot. Ανακαλύπτει και ανιχνεύει νέους ιστότοπους και αν συνδέονται 

σε άλλους ιστότοπους με ευρετήριο. Επιτρέπει επίσης την απευθείας υποβολή της 

ιστοσελίδας. Το Yahoo Slurp δεν είναι στο ίδιο επίπεδο όπως το Google επειδή 

αντιμετωπίζει ακόμα περισσότερα προβλήματα με τη δυναμική ιστοσελίδα, παρ' όλα αυτά, 

παρέχει ορισμένες συστάσεις σχετικά με τη βελτιστοποίηση ιστοσελίδων για καλύτερη 

ευρετηρίαση των ιστοτόπων. 

 

3.7 Χρήσιμα εργαλεία μηχανών αναζήτησης για καμπάνια SEO 

 

Υπάρχουν διάφορα εργαλεία διαθέσιμα για μια καμπάνια SEO. Εκτός από τα εργαλεία επί 

πληρωμή υπάρχουν και ορισμένα δωρεάν και προσφέρονται από μηχανές αναζήτησης 

όπως τα Google, Yahoo και Bing.  

Σε αυτή την ενότητα, θα αναφερθούν μερικά από τα πιο δημοφιλή και συχνά 

χρησιμοποιούμενα εργαλεία μεταξύ ειδικών SEO για καμπάνια SEO. 

 

 

Google Webmaster Tool  

 

Το εργαλείο Google Webmaster είναι δωρεάν για διαχειριστές ιστοσελίδων για καμπάνιες 

SEO και τους βοηθά να αποκτήσουν καλύτερο έλεγχο στην ευρετηρίαση και την 

ταξινόμηση των ιστοσελίδων τους. Αυτό το εργαλείο παρέχει στους προγραμματιστές 

λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους ιστότοπους και τον τρόπο αλληλεπίδρασης της 

Google με αυτούς  
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Παρουσιάζει επίσης συμαντικές πληροφορίες όπως τα περιεχόμενα, το περιεχόμενο των 

meta tags που μπορεί να είναι είτε πολύ μακροσκελές είτε σύντομο, καθώς και 

πληροφορίες σχετικά με τα περιεχόμενα που έχουν αντιγραφεί ή επαναληφθεί πολλές 

φορές. Επιπλέον, επιτρέπει να διαπιστωθεί ποια ερωτήματα αναζήτησης οδηγούν τους 

χρήστες σε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα  

Το εργαλείο Google Webmaster μπορείτε να επωφεληθείτε από τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

● Μεταφόρτωση χάρτη ιστότοπου.  

● Παραγωγή και ανάλυση robot.txt.  

● Πληροφορίες σχετικά με ανίχνευση (web crawling).  

● Προβληματικοί σύνδεσμοι.  

● Ποια ερωτήματα αναζήτησης χρησιμοποιούνται για να οδηγήσουν τον χρήστη 

σε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα.  

● Ζητήματα που σχετίζονται με τον Τίτλο και τα meta tags περιγραφής.  

● Πώς αλληλεπιδρά το πρόγραμμα ανίχνευσης της Google με ιστοσελίδες.  

● .• Άλλες ειδοποιήσεις σχετικά με την παραβίαση των οδηγιών της Google όπως 

μέγεθος αρχείου, κακόβουλο λογισμικό(Baltes, 2015). 

 

 
Σχήμα 27.  Google Webmaster Tool  
 

Google Analytics Tool  

 

Το Εργαλείο Google Analytics παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης πληροφοριών σχετικά 

με την επισκεψιμότητα του ιστότοπου. Μερικές από τις υπηρεσίες που προσφέρει αυτό το 

εργαλείο ειναι:  

 

● Τη διάρκεια της περιόδου σύνδεσης  

● Το ποσοστό εγκατάλειψης της σελίδας  

https://en.wikipedia.org/wiki/Session_(web_analytics)
https://en.wikipedia.org/wiki/Bounce_rate
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● Στατιστικές αναλύσεις ατόμων που χρησιμοποιούν τον ιστότοπο 

● Πληροφορίες σχετικά με πηγές της επισκεψιμότητας. 

 
Σχήμα 28. Εικόνα Google Analytics Tool 

 

Google AdWords πλέον Google Adsº 

 

Το AdWords είναι το εργαλείο Google για διαφημιστική προβολή σημαντικών προϊόντων 

και υπηρεσιών. Οι επιχειρήσεις πληρώνουν για διαφήμιση αλλά σε αντάλλαγμα δεν 

χρειάζεται να περιμένουν για να εμφανιστούν στα αποτελέσματα αναζήτησης 

(Αμειβόμενα αποτελέσματα) (Huang and Zhang, 2011).  

Το πρόγραμμα AdWords της Google επιτρέπει στις επιχειρήσεις να πληρώνουν για να 

εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης. Προσφέρει διαφημίσεις PPC (pay-per-click) 

όπου οι διαφημιζόμενοι επιλέγουν τις λέξεις-κλειδιά που θέλουν να ενεργοποιήσουν στις 

διαφημίσεις τους. Αυτά τα αποτελέσματα παρουσιάζονται ξεχωριστά από τα οργανικά 

αποτελέσματα ή από τη δεξιά πλευρά του πρώτου SERP σε επισημασμένο πλαίσιο 

(έγχρωμο κουτί κυρίως μπλε).  

Η Google κατατάσσει αυτά τα πληρωμένα αποτελέσματα με βάση τις προσφορές και τα 

ποιοτικά περιεχόμενα άλλων διαφημιζόμενων. 

Μερικές από τις υπηρεσίες που προσφέρει αυτό το εργαλείο ειναι:  

● Στοχευμένη προς ιστοσελίδες διαφήμιση κειμένου,  

● Στοχευμένα banner, 

● Εμπλουτισμένες διαφημίσεις όπου εμφανίζονται αμέσως στα μη οργανικά 

αποτελέσματα αναζήτησης. 
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Το Google AdWords διαθέτει επίσης εργαλείο λέξεων-κλειδιών. Επιτρέπει την εύρεση 

λέξεων-κλειδιών για καμπάνια P-P-C. Αυτό το εργαλείο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την 

έναρξη της προώθησης διαφημίσεων.  

 

 

 
Εικόνα 29. Google AdWordsTool  

 

 

 

Bing Webmaster Tool 

 

Το εργαλείο Bing Webmaster επιτρέπει στους προγραμματιστές να βελτιστοποιήσουν την 

ιστοσελίδα τους για τη μηχανή αναζήτησης Bing. Το Bing ενημερώνει το Webmaster 

εργαλείο του για να παρέχει ακριβέστερες πληροφορίες σχετικά με την ευρετηρίαση, την 

ανίχνευση (crawling) και την επισκεψιμότητα του ιστότοπου. Αυτό το εργαλείο είναι 

επίσης δωρεάν και μερικές από τις υπηρεσίες που προσφέρει είναι: 

● Η υποβολή έως 10000 διευθύνσεων URL την ημέρα. 

● Η ανίχνευση και ανακαλύψουν πιθανών προβλημάτων με τους ιστότοπούς τους, 

όπως τα σφάλματα αρχείου που δεν βρέθηκαν (404), μπλοκαρισμένα από REP, 

μεγάλες δυναμικές διευθύνσεις URL και τύποι περιεχομένου που δεν 

υποστηρίζονται. 

● Η συλλογή δεδομένων backlink .  

● Η αναζήτησης λέξεων-κλειδιών. 

● Ο έλεγχος ιστού από τους Χάρτες ιστοτόπου για το αν ο Bing προβάλλει σωστά 

τον χάρτη ιστοτόπου τους. 

● Ο έλεγχος των εξερχόμενων συνδέσμων (Frye, 2011), (Crum, 2012) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Error_message
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Εικόνα 30. Bing Webmaster Tool  

 

 

 

SEMrush 

 

Το SEMrush είναι ένα από τα πιο δημοφιλή εργαλεία SEO στον κόσμο αυτή τη στιγμή . 

Παρέχει στον χρηστή του σημαντικά δεδομένα - πληροφορίες σχετικά με επισκεψιμότητα 

, λέξεις-κλειδιά , ελέγχους τοποθεσιών, διάφορες έρευνες και πολλά άλλα δεδομένα 

σχετικά με το SEO που συμβάλλουν σε μια πτυχωμένη στοχευόμενη καμπανιά.  
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Εικόνα 31: SemRush tool 

 

Moz Explorer 

 

Ο οργανισμός Moz  ιδρύθηκε από τον Rand Fishkin, SEO εμπειρογνώμονα, όπου 

θεωρείται από τους κορυφαίους στον κόσμο. 

Το Moz Explorer προσφέρει στον χρηστή ένα συνδυασμό εργαλείων SEO όπως:  

 

● Ερευνά λέξεων κλειδιών 

●  Ελέγχους τοποθεσιών,  

● Παρακολούθηση συνδέσμων(backlinks) καθώς και  

● πληροφορίες για την βελτιστοποίηση σελίδας ώστε να εμφανίζεται σε καλύτερη 

θέση στις μηχανές αναζήτησης. 
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Εικόνα 32: MOZ tool 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Προτάσεις βελτίωσης SEO για τη βέλτιστη απόδοση της 
καμπάνιας μάρκετινγκ. 
 

4.1 Εισαγωγή 

 

Η χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, το μάρκετινγκ περιεχομένου καθως και η  

δημιουργία δικτυακών τόπων είναι μερικοί τρόποι για να γίνει μια εταιρεία πιο ορατή στο 

διαδίκτυο. Αυτές είναι καλές μορφές μάρκετινγκ και είναι κρίσιμες για την επιτυχία της 

στρατηγικής μάρκετινγκ Διαδικτύου.  

Υπάρχει όμως και μια διαφορετική μορφή μάρκετινγκ, η οποία είναι επίσης βασική 

προϋπόθεση για την επιτυχία μιας τέτοιας στρατηγικής(Enache, 2014). Το μάρκετινγκ 

μηχανών αναζήτησης (SEM) είναι ένας όρος που αναφέρεται στην αύξηση της παρουσίας 

στο διαδίκτυο μέσω της χρήσης λέξεων-κλειδιών και της δυνατότητας αναζήτησης. 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μια εταιρεία μπορεί να κάνει χρήση του SEM 

και υπάρχουν ορισμένα σημαντικά δεδομένα σχετικά με αυτό το είδος μάρκετινγκ (Enge 

et al., 2012).  

Ο όρος SEO (βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης) είναι επίσης ένας όρος που μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί εναλλάξιμα με τον όρο SEM, αλλά υπάρχει μια διαφορά στη σημασία 

μεταξύ των δύο. Παρόλο που το SEM μπορεί να αναφέρεται στη βελτίωση της παρουσίας 

σας μέσω οργανικών ή ελεύθερων καταχωρήσεων σε μια μηχανή αναζήτησης, αναφέρεται 

επίσης στην πληρωμή μιας διαφήμισης σε μια μηχανή αναζήτησης με τη χρήση “pay-per-

click” ή “cost-per-click” διαφήμισης. Από την άλλη πλευρά, το SEO αναφέρεται μόνο σε 

οργανικές καταχωρήσεις μέσω μηχανής αναζήτησης. Αν και είναι το πιο οικονομικό μέσο 

για την αύξηση της παρουσίας στο διαδίκτυο, είναι επίσης και ο πιο προτιμώμενος 

τρόπος(Fiorini and Lipsky, 2012).  

 

4.2 Βασικά στοιχεία των λέξεων-κλειδιών και φράσεων-κλειδιών 

 

Τι ακριβώς είναι οι λέξεις-κλειδιά; Μια λέξη-κλειδί είναι ένας όρος αναζήτησης που ο 

χρήστης μπορεί να πληκτρολογήσει σε μια μηχανή αναζήτησης για να βρει έναν ιστότοπο. 
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Για παράδειγμα, αν πουλάτε συμπληρώματα απώλειας βάρους, μερικές από τις λέξεις-

κλειδιά σας θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν(Fleischner and Wuttke, 2009):  

• Απώλεια βάρους  

• Χάστε βάρος  

• Συμπληρώματα απώλειας βάρους  

• Συμπληρώματα διατροφής  

• Χάπια αδυνατίσματος   

• Χάπια απώλειας βάρους  

• Σκόνη απώλειας βάρους.  

Προφανώς, υπάρχουν πολλές διαφορετικές λέξεις-κλειδιά που ένας χρήστης μπορεί να 

πληκτρολογήσει για τον ίδιο τύπο προϊόντος. Θα πρέπει να το έχετε αυτό κατά νου όταν 

καθορίζετε τα διάφορα είδη λέξεων-κλειδιών που θα συμπεριληφθούν στο περιεχόμενο 

του ιστότοπού σας.  

Οι λέξεις-κλειδιά μπορούν να κυμαίνονται από μεμονωμένες λέξεις έως μεγάλες φράσεις 

και καλό είναι να σκεφτείτε όλους τους διαφορετικούς τύπους λέξεων-κλειδιών που είναι 

πιθανό να αναζητηθούν από τους χρήστες. Είναι σημαντικό ότι δεν μπορείτε να έχετε ποτέ 

αρκετές λέξεις-κλειδιά εφόσον είναι σχετικές με την εταιρεία σας και το προϊόν που 

προσπαθείτε να πουλήσετε(Gorielova, 2016). 

4.2.1 Καθορισμός  λέξεων-κλειδιά 

 

Αυτό θα είναι ένα σημαντικό μέρος της στρατηγικής SEO και θα απαιτήσει προσπάθεια 

από εσάς και την ομάδα σας. Ωστόσο, υπάρχουν επίσης δωρεάν και αμειβόμενοι πόροι 

στο Διαδίκτυο που μπορούν να σας βοηθήσουν ακόμα περισσότερο στην πλήρη 

βελτιστοποίηση της στρατηγικής σας. Μην ξεχάσετε να αξιοποιήσετε πλήρως αυτούς τους 

πόρους.  

Κατ 'αρχάς, θα πρέπει να σκεφτείτε τις πιο προφανείς λέξεις-κλειδιά που οι χρήστες θα 

πληκτρολογήσουν σε μια μηχανή αναζήτησης (Ho et al., 2010). Σκεφτείτε τι ψάχνουν οι 

πελάτες σας και πώς θα εξέφραζαν την αναζήτησή τους. Θυμηθείτε, οι λέξεις-κλειδιά 

πρέπει να είναι σχετικές με την εταιρεία και το προϊόν που πουλάτε. Καθώς καταλήγετε 

σε διαφορετικές λέξεις-κλειδιά, προσπαθήστε να τις επεκτείνετε σε μεγαλύτερες φράσεις 

ή λέξεις-κλειδιά που ίσως να μην αποτελούν απαραίτητα την πρώτη σας σκέψη. Δώστε 

στα ουσιαστικά χαρακτηριστικές περιγραφές που περιορίζουν ένα συγκεκριμένο είδος 
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προϊόντος. Αυτό θα σας βοηθήσει να βρείτε και να κατανοήσετε τις λιγότερο προφανείς 

λέξεις-κλειδιά που ίσως να έχετε παραλείψει.  

Μια άλλη χρήσιμη συμβουλή είναι να γενικεύσετε λέξεις-κλειδιά στις οποίες έχετε ήδη 

καταλήξει. Πολλαπλές λέξεις-κλειδιά μπορούν να αλλάξουν την ποσότητα των 

αποτελεσμάτων που εμφανίζονται σε μια μηχανή αναζήτησης, οπότε μην ξεχάσετε να τις 

συμπεριλάβετε στη λίστα σας. Τώρα που έχετε μια πλήρη λίστα λέξεων-κλειδιών στη 

διάθεσή σας, θα ήταν μια καλή στιγμή να χρησιμοποιήσετε ένα εργαλείο που δημιουργεί 

λέξεις-κλειδιά για να βρείτε ακόμη περισσότερες (Castronovo and Huang, 2012).  

Υπάρχουν πολλά διαφορετικά εργαλεία δημιουργίας λέξεων-κλειδιών που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν, μεταξύ άλλων 

 • Google Adwords  

• Micro Niche Finder  

• Wordtracker  

Αν πληκτρολογείτε μια βασική λέξη-κλειδί, το εργαλείο θα αναλύσει τι έχει αναζητηθεί 

στον ιστό που σχετίζεται με αυτή τη λέξη-κλειδί (Kritzinger and Weideman, 2013). Αυτό 

είναι πολύ χρήσιμο επειδή θα δημιουργήσει λέξεις-κλειδιά που ίσως δεν έχετε σκεφτεί. Θα 

σας ενημερώσει επίσης για ορισμένες πληροφορίες σχετικά με αυτές όπως:  

• Ο ρυθμός ανταγωνισμού για την εμφάνιση των αποτελεσμάτων όταν κάποιος 

πραγματοποιεί αναζήτηση με τη λέξη-κλειδί 

• Ο αριθμός των συνολικών μηνιαίων αναζητήσεων που πραγματοποιούνται με τη 

συγκεκριμένη λέξη-κλειδί  

• Ο αριθμός των τοπικών μηνιαίων αναζητήσεων για τη συγκεκριμένη λέξη-κλειδί. 

 

4.3 Διεργασίες τοποθέτησης λέξεων-κλειδιά για καμπάνια SEO  

(On-page) 

 

Οι τύποι SEO που προορίζονται για μια καμπάνια είναι δυο διαφορετικοί και είναι 

σημαντικό να χρησιμοποιηθούν και οι δύο. 

 Η επισκεψιμότητα ή ο αριθμός των επισκεπτών στον ιστότοπό σας, θα ενισχύσει την 

κατάταξή σας στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης. Χρησιμοποιώντας και τα δύο 

είδη SEO θα καταφέρετε να κάνετε ακριβώς αυτό(Patrutiu-Baltes, 2016).  
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Το On Page αφορά SEO που χρησιμοποιείται στην ιστοσελίδα της εταιρείας σας. Αυτός ο 

τύπος SEO χρησιμοποιεί λέξεις-κλειδιά για να βελτιώσει την κατάταξή της μέσα στις 

μηχανές αναζήτησης. Οι λέξεις-κλειδιά τοποθετούνται στρατηγικά σε διαφορετικά 

σημεία, όπως το περιεχόμενό σας ή οι τίτλοι των ιστοσελίδων σας (Ramos and Cota, 2008).  

Το SEO αυτού του τύπου είναι σημαντικό επειδή κάνει τους χρήστες να έρχονται 

απευθείας στον ιστότοπό σας. Σύμφωνα με την σύμβουλο του Cybercom, Wasfa Kanwal 

παρουσιάζονται οι παρακάτω διεργασίες. 

 

 

• Τίτλος - Ο τίτλος μιας ιστοσελίδας είναι ένα από τα πιο εύστοχα μέρη για να 

τοποθετήσετε μια λέξη-κλειδί. Στην πραγματικότητα, μια μελέτη έδειξε ότι η 

τοποθέτηση της λέξης-κλειδιού στον τίτλο αποδίδει υψηλότερα αποτελέσματα 

αναζήτησης. Χρησιμοποιήστε τον όρο που οι χρήστες έχουν αναζητήσει 

περισσότερο. Εάν η σελίδα αναφέρεται σε κάτι πιο συγκεκριμένο, σκεφτείτε να 

χρησιμοποιήσετε τον όρο αυτού του τύπου που έχει αναζητηθεί περισσότερο. 

 

• Ετικέτες - Οι ιστοσελίδες κατασκευάζονται με τη χρήση της γλώσσας HTML 

(Hyper Text Markup Language), η οποία είναι γεμάτη από διαφορετικές εντολές 

που εκτελούν αυτό που βλέπετε όταν φορτώνετε τη σελίδα στο πρόγραμμα 

περιήγησης ιστού. Κατά το σχεδιασμό της ιστοσελίδας σας, θέλετε να είστε βέβαιοι 

ότι οι λέξεις-κλειδιά σας χρησιμοποιούνται στις ετικέτες σας (Ho et al., 2010). Η 

χρήση τους βοηθάει στη βελτίωση των ποσοστών κλικ, αυξάνοντας την 

επισκεψιμότητα στον ιστότοπό σας.  

 

• URL - Οι λέξεις-κλειδιά που εμφανίζονται στη διεύθυνση URL μιας σελίδας 

τείνουν να αποδίδουν καλύτερα όταν οι χρήστες τις αναζητούν. Επίσης, φροντίστε 

να μειώσετε το μήκος της διεύθυνσης URL της σελίδας μειώνοντας το ποσό των 

υποσελίδων στον ιστότοπό σας. Για παράδειγμα, η διεύθυνση URL 

"website.com/keyword" θα ήταν καλύτερη στα αποτελέσματα αναζήτησης σε 

σχέση με την "website.com/folder/subfolder/keyword". Τα ενωτικά πρέπει επίσης 

να χρησιμοποιούνται για λέξεις-κλειδιά, αλλά όχι για ονόματα ιστοσελίδας .  
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• Περιεχόμενο - Οι λέξεις-κλειδιά πρέπει να απλωθούν στο περιεχόμενο των σελίδων 

του ιστότοπού σας. Λάβετε υπόψη, ωστόσο, ότι θέλετε να τα χρησιμοποιήσετε 

στρατηγικά κάνοντας τη ροή του περιεχομένου να φαίνεται φυσική. Η 

συσσώρευση τυχαίων λέξεων-κλειδιών στο κάτω μέρος της σελίδας δεν θα είναι 

αποτελεσματική. Θυμηθείτε, οι καταναλωτές δεν περιμένουν τεχνάσματα και 

αναζητούν πληροφορίες. Θα απομακρυνθούν αμέσως από τον ιστότοπο εάν 

χρησιμοποιήσετε αυτόν τον τύπο στρατηγικής. Βεβαιωθείτε ότι έχετε 

χρησιμοποιήσει τις λέξεις-κλειδιά καθώς και τις διάφορες παραλλαγές των λέξεων-

κλειδιών με διαφορετική συχνότητα (Wynne, 2012). Μπορείτε επίσης να 

τοποθετήσετε λέξεις-κλειδιά στους τίτλους των σελίδων, αν και αυτό δεν βελτιώνει 

τις ταξινομήσεις όσο οι λέξεις-κλειδιά διευθύνσεων URL και ιστοσελίδων. Δεν θα 

βλάψει την κατάταξη του ιστότοπού σας για να το κάνει, αλλά βεβαιωθείτε ότι 

φαίνεται φυσικό. Ένα ακόμα πράγμα που είναι σημαντικό όταν χρησιμοποιείτε 

λέξεις-κλειδιά στο περιεχόμενό σας είναι να εμφανίζονται στην κορυφή μιας 

σελίδας. Αυτό θα αποφέρει μεγαλύτερα αποτελέσματα από τις μηχανές 

αναζήτησης και θα βοηθήσει τους χρήστες να προσδιορίσουν εάν η σελίδα είναι 

πιθανό να έχει το περιεχόμενο που αναζητούν. Αν το αποτέλεσμα της αναζήτησης 

είναι εκτός περιεχομένου για τον αναγνώστη, μπορεί να μην ενδιαφερθεί να 

κοιτάξει τον ιστότοπό σας.  

 

• Ετικέτες εικόνων – Οι ετικέτες είναι οι περιγραφές των εικόνων που εμφανίζονται 

σε ένα πρόγραμμα περιήγησης. Η ετικέτα εμφανίζεται αν η ίδια η εικόνα δεν έχει 

φορτωθεί με επιτυχία, αλλά είναι ένα πολύτιμο εργαλείο που χρησιμοποιείται για 

τη βελτίωση των πληροφοριών στον ιστότοπό σας και για τις μηχανές αναζήτησης 

που αναζητούν. Αυτό είναι ένα από τα εργαλεία που πρέπει να χρησιμοποιήσετε 

περισσότερο, γι'αυτό βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μια σχετική εικόνα και 

τουλάχιστον μία λέξη-κλειδί στην ετικέτα για να μεγιστοποιήσετε τη χρήση της.  

 

• On Page συνδέσεις - Αυτό παίζει σημαντικό ρόλο στη χρήση της λέξης-κλειδιού 

σας όταν παρέχετε συνδέσμους για άλλες σελίδες στον ιστότοπό σας ακόμα και σε 

άλλους ιστότοπους. Χρησιμοποιήστε λέξεις-κλειδιά στους συνδέσμους όπως 
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εμφανίζονται στη σελίδα. Αντί να έχετε έναν σύνδεσμο που λέει «Κάντε κλικ εδώ», 

τοποθετήστε μια λέξη-κλειδί ως σύνδεσμο που φαίνεται πιο φυσικό.  

4.4 Διεργασίες για καμπάνια SEO  (Off-page)  

 

Το Off Page αφορά SEO που τοποθετείται στρατηγικά εκτός της ιστοσελίδας της 

εταιρείας, αποτελείται από backlinks και θεωρείται το πιο σημαντικό είδος. Το SEO αυτού 

του τύπου, είναι επίσης σημαντικό επειδή οι χρήστες βρίσκουν τον ιστότοπό σας μέσω 

πολλαπλών καταστημάτων. 

 

Η εκτέλεση αυτού του τύπου SEO θα απαιτήσει περισσότερη δουλειά για εσάς και την 

ομάδα σας, αλλά η προσπάθεια αξίζει τον κόπο(Bertoli, 2012). Αυτό το είδος SEO 

επεκτείνεται πέρα από την ιστοσελίδα σας και σε άλλες αγορές, όπως τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης ή τα blogs. Η επιτυχής εφαρμογή αυτής της στρατηγικής θα βοηθήσει να 

ενισχυθεί η κατάταξη του ιστότοπού σας και να προωθηθεί ο ιστότοπός σας στην κορυφή 

των αποτελεσμάτων της μηχανής αναζήτησης. 

 

• Σελίδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης - Η στρατηγική μάρκετινγκ Διαδικτύου 

πρέπει να χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την περαιτέρω ενίσχυση 

της παρουσίας σας στο διαδίκτυο. Η στρατηγική μάρκετινγκ θα πρέπει επίσης να 

χρησιμοποιεί SEO ως μέρος του σχεδίου. Χρησιμοποιήστε λέξεις-κλειδιά στα 

προφίλ που έχετε δημιουργήσει σε αυτούς τους ιστότοπους και συνδέστε τα μεταξύ 

τους. Αυτό θα βοηθήσει ιδιαίτερα την κατάταξή σας, επομένως το να έχετε τόσο 

το site όσο και τα προφίλ σας να εργάζονται συνδυαστικά συνιστάται ιδιαίτερα. 

 

• Αναρτήσεις Blog - Δημιουργώντας και γράφοντας ένα blog προσθέτει μια ακόμη 

θέση για την επιχείρησή σας στο Internet. Οι εταιρείες χρησιμοποιούν αυτό το 

εργαλείο για να παρέχουν στους πελάτες ενημερωμένες πληροφορίες σε τακτική 

βάση, ενώ παράλληλα δημιουργούν ένα αλληλεπιδραστικό περιβάλλον για τους 

χρήστες (Fishkin and Høgenhaven, 2013). Και πάλι, η σύνδεση μεταξύ του blog 

σας και του ιστότοπου και η χρήση λέξεων-κλειδιών στις αναρτήσεις σας είναι 

απαραίτητη.  
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• Σχόλια στα φόρουμ - Δεν μπορείτε μόνο να σχολιάζετε στα φόρουμ, αλλά 

μπορείτε να σχολιάζετε και σε ιστότοπους μέσων κοινωνικής δικτύωσης με τη 

μορφή αναρτήσεων τοίχου και tweets. Μπορείτε επίσης να σχολιάσετε τις 

δημοσιεύσεις σε blog άλλων. Αυτό το είδος μάρκετινγκ SEO είναι πολύ πιο συχνό, 

αλλά και πολύ ωφέλιμο στην πράξη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λέξεις-

κλειδιά στα σχόλιά σας και να δώσετε τους συνδέσμους των προφίλ σας στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης και του ιστότοπού σας (Ni and Shi, 2013). 

 

• Κατάλογοι άρθρου - Η εγγραφή και η δημοσίευση άρθρων για πιστοποιημένους 

ιστότοπους είναι μια άλλη πρακτική που πρέπει να εξετάσετε εάν θέλετε να 

επεκτείνετε την επισκεψιμότητα στον ιστότοπό σας.  

Ένα παράδειγμα άρθρου για δημοσίευση σε κάποιο περιοδικό μάρκετινγκ με τίτλο  

« 5 S.E.O. EXPERTS που πρέπει να ακολουθήσεις άμεσα » θα μπορούσε να είναι το 

παρακάτω. 

 

5 S.E.O. EXPERTS που πρέπει να ακολουθήσεις άμεσα. 

 

Στον κόσμο του Digital Marketing και πιο συγκεκριμένα στο κομμάτι του SEO, 

όπου συνέχεια εξελίσσεται και εμπλουτίζεται ο τρόπος λειτουργιάς των μηχανών 

αναζήτησης, είναι ιδιαίτερα δύσκολο να βρίσκεσαι στην κορυφή στο πέρασμα των 

χρόνων ως SEO Εxpert. 

Στο παρακάτω άρθρο σας αναφέρω 5 Εμπειρογνώμονες SEO, που κατάφεραν να 

βρίσκονται στο προσκήνιο για χρόνια.  

Ακόμα και σήμερα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της “Μαρκετιστικής” 

εξέλιξης, επηρεάζοντας και εμπνέοντας πολλούς ανθρώπους και επιχειρήσεις. 

 

● Rand Fishkin  

Ο Rand Fishkin είναι ένας από τους πιο γνωστούς SEO Εxpert στον κόσμο. Τα 

επιτεύγματα του στον κλάδο του μάρκετινγκ είναι ευρέως γνωστά καθώς εκτός από 

συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος σε δύο από τις πιο γνωστές εταιρείες 

παροχής υπηρεσιών SEO και μάρκετινγκ στον κόσμο, την SeoMOZ  και την 

SparkToro, έχει γράψει και βιβλία όπως το “Inbound Marketing and SEO”(Rand 

Fishkin, 2013), που θεωρείται από πολλούς κορυφαίο βιβλίο για συμβουλές SEO. 
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Τα παραπάνω καθώς και πολλές ομιλίες του, σε όλο τον κόσμο είναι οι βασικοί 

λόγοι για τους οποίους έχουν συσχετιστεί άμεσα με το όνομα του, οι 

χαρακτηρισμοί  “Μάγος του MOZ” και “Γκουρού βελτιστοποίησης μηχανών 

αναζήτησης”. 

● Neil Patel 

Ο Neil Patel, διάσημος επιχειρηματίας δηλώνει ως  Εμπειρογνώμονας ψηφιακού 

μάρκετινγκ, Blogger, Angel Investor(χρηματοδότηση καινοτόμων 

επιχειρηματικών σχεδίων). 

Γνωστός για την συμμετοχή του στην ίδρυση των εταιριών Crazy Egg, Hello Bar 

και KISSmetrics(εταιρείες μάρκετινγκ - πωλήσεων), μετράει επιτυχημένες 

συνεργασίες με εταιρείες όπως την Amazon, τη Microsoft, την Airbnb, την 

Google,τη General Motors και πολλές ακόμη. 

Διατηρεί κανάλι με συμβουλές SEO στο Youtube με πάνω από μισό εκατομμύριο 

χρηστές αυτή τη στιγμή να τον ακλουθούν, να επηρεάζονται και να εμπλουτίζουν 

τις γνώσεις τους πάνω στο Digital Marketing. 

Θεωρείται δίκαια πλέον ένας από τους καλυτέρους SEO Expert στον κόσμο. 

● Brian Dean  

O Brian Dean είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος εμπειρογνώμονας SEO. 

Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του δημοφιλούς ιστολογίου μάρκετινγκ 

“backlinko” (ιστολόγιο αποτελεσματικών συμβουλών-στρατηγικών SEO) . 

Μερικές από τις εταιρείες που έχει συνεργαστεί είναι  Apple, η Disney, η IBM και 

η Amazon. 

Χαρακτηρισμοί που του έχουν δοθεί, όπως "SEO genius" από την 

(Entrepreneur.com) και "λαμπρός επιχειρηματίας" από την (Inc Magazine), τον 

κατάσουν δικαία σε αυτό το άρθρο. 

● Danny Sullivan 

Τεχνολόγος, δημοσιογράφος και ειδικός σε θέματα Marketing. 

Από το 1996 και πολύ πριν ακόμη η Google κυριαρχήσει στον κόσμο των μηχανών 

αναζήτησης, ο Danny Sullivan αναφερόταν σε έρευνες και δημοσιεύσεις του στην 

λειτουργιά των μηχανών αναζήτησης “A Webmaster’s Guide to Search 

Engines”(Danny Sullivan, Search engine watch, 1996). 

Ακλούθησαν πολλές επιτυχημένες συνεργασίες και άρθρα όπως το “How Search 

Engine work”(Danny Sullivan, 2002) τα οποία δημοσιεύονταν στο Search Engine 
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Watch (ιστότοπος με συμβουλές για SEO, που δημιουργήθηκε από τον ίδιο το 

1996). 

Έχει θεωρηθεί ένας από τους 50 marketing influencer (Entrepreneur, 2015) και από 

το 2017 συνεργάζεται ως σύμβουλος με την Google. 

Με τα επιτεύγματα του καθώς και τη πολυετή του εμπειρία σε θέματα Μάρκετινγκ 

και συγκεκριμένα στο κομμάτι βελτιστοποίησης μηχανών αναζήτησης, δεν θα 

μπορούσε να λείπει από αυτή τη λίστα. 

● Vanessa Fox 

Από αυτό το άρθρο επίσης, δεν θα μπορούσε να λείπει μια γυναίκα, όχι όμως 

οποιαδήποτε γυναίκα, η Vanessa Fox είναι σύμβουλος Βελτιστοποίησης Μηχανών 

Αναζήτησης, Blogger και συγγραφέας. 

Το 2005 εντάχθηκε στην Google όπου και δημιούργησε το Webmaster Central, μια 

πλατφόρμα παροχής εργαλείων και υποστήριξης για την καλύτερη απόδοση στα 

οργανικά αποτελέσματα. 

Από τα πιο πρόσφατα της επιτεύγματα είναι η δημιουργία του Keyline Toolbox , 

ισχυρού λογισμικού, που προσφέρει υπηρεσίες SEO σε επιχειρήσεις. 

Ιδιαίτερα δημοφιλής επίσης για την συγγραφή του βιβλίου “Marketing in the Age 

of Google” (Vanessa Fox, 2η έκδοση, 2012), το οποίο έχει ονομαστεί ως ένα “must-

read” βιβλίο για την επιβίωση των επιχειρήσεών του 21ου αιώνα.(προσωπικό 

ιστολόγιο της Vanessa Fox). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Πρακτική χρήση εργαλείου PageSpeed Insights και 
προτάσεις βελτίωσης SEO. 
 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιαστεί η χρήση ενός εργαλείου SEO καθώς και τα 

αποτελέσματα του τα οποία μπορούν να συμβάλλουν άμεσα στη εμφάνιση της ιστοσελίδας 

“ψηλά” στις αναζητήσεις των μηχανών αναζήτησης. 

Επίσης θα αναφερθούν γενικές παρατηρήσεις και συμπεράσματα σχετικά με την εικόνα 

της ιστοσελίδας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, στις Μηχανές αναζήτησης 

καθώς και θα αναφερθούν μερικές προτάσεις βελτίωσης SEO με σκοπό την καλύτερη θέση 

εμφάνισης στις μηχανές αναζήτησης. 
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5.1 Περιγραφή εργαλείου PageSpeed Insights 

 

Το PSI είναι ένα εργαλείου που ανήκει στην οικογένεια της Google και έχει σχεδιαστεί για 

να βοηθάει τους χρήστες  στο κομμάτι της βελτιστοποίησης μηχανών αναζήτησης. 

Βασικές ενέργειες του PSI είναι η αναφορά απόδοσης μιας σελίδας, σε κινητές και 

επιτραπέζιες συσκευές και να παρέχει προτάσεις για τη βελτίωση της σελίδας αυτής. 

Στην κορυφή της αναφοράς, το PSI παρέχει ένα σκορ που συνοψίζει την απόδοση της 

σελίδας. Ένα σκορ 90 ή παραπάνω θεωρείται πως η ιστοσελίδα είναι γρήγορη, από 50 έως 

90 θεωρείται μέτρια και κάτω από 50 θεωρείται αργή. 

Ο έλεγχος του PSI χωρίζεται  σε τρία βασικά τμήματα: 

1. Οι ευκαιρίες, παρέχουν προτάσεις για τη βελτίωση απόδοσης της σελίδας. Κάθε 

πρόταση σε αυτή την ενότητα υπολογίζει πόσο πιο γρήγορα θα φορτωθεί η σελίδα 

αν υλοποιηθεί η βελτίωση. 

2. Τα διαγνωστικά παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον 

οποίο μια σελίδα τηρεί τις βέλτιστες πρακτικές για την ανάπτυξη ιστού. 

3. Οι Έλεγχοι που περάσατε υποδεικνύουν τους ελέγχους που έχουν περάσει από τη 

σελίδα. 

 

5.2 Αποτελέσματα χρήσης εργαλείου PageSpeed Insights και 
προτάσεις βελτίωσης SEO. 

 

Η χρήση του PageSpeed Insights έγινε με δείγμα ιστοσελίδας, την αρχική σελίδα της 

ιστοσελίδας του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Ελληνικό 

Μεσογειακό Πανεπιστήμιο). «https://www.hmu.gr/mst/» 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται παρακάτω: 
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Εικόνα 33. Βαθμολογία απόδοσης για κινητές συσκευές. 

  

  

 
Εικόνα 34. Βαθμολογία απόδοσης για Υπολογιστές. 

 

Παρατηρήσεις και Συμπεράσματα 

Συμφώνα με το σκορ που μας εμφάνισε Το PSI για την διεύθυνση του (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ) μπορούμε 

εύκολα να παρατηρήσουμε ότι η απόδοση της ιστοσελίδας σε κινητές συσκευές είναι σχετικά αργή, 

ενώ αντίθετα στους υπολογιστές είναι μεγάλης ταχύτητας. Πράγμα που σημαίνει ότι θα χρειαστεί 

να γίνουν περισσότερες ενέργειες βελτιστοποίησης για κινητές συσκευές.  

Σύμφωνα με το StatCounter οπού είναι ένας ιστότοπος ανάλυσης επισκεψιμότητας ιστού και το 

broadbandsearch.net, αναφέρετε ότι, πλέον η επίσκεψη ιστοσελίδων στο διαδίκτυο σε παγκόσμια 

δεδομένα, γίνετε περισσότερο από κινητές συσκευές (52,03 %) και λιγότερο από επιτραπέζιους 

Υπολογιστές (45.32 %) σε αντίθεση με μερικά χρόνια πριν, καθώς επίσης αναφέρετε ότι κατά την 

τελευταία δεκαετία ο ρυθμός αύξησης μεριδίου κίνησης που προέρχεται από κινητές συσκευές έχει 

αυξηθεί κατά 222%.  
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Συμπεραίνουμε λοιπόν, ποσό σημαντικό είναι για μια ιστοσελίδα να είναι σωστά διαμορφωμένη και 

για κινητά αφού αναμένετε, περισσότερο από τους μίσους της επισκέπτες να προέρχονται από 

εκεί. 

Ενέργειες για την ταχύτερη φόρτωση της σελίδας με σκοπό την καλύτερη βαθμολόγηση από της 

μηχανές αναζήτησης παρουσιάζονται παρακάτω.  

  

 
Εικόνα 35. Προτάσεις για ταχύτερη φόρτωση της σελίδας για κινητές συσκευές. 

  

  
Εικόνα 36. Προτάσεις για ταχύτερη φόρτωση της σελίδας για Υπολογιστές. 

 
 

Παρατηρήσεις, Συμπεράσματα και Προτάσεις βελτίωσης S.E.O. 
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Στο σημαντικότερο κομμάτι του PSI αναγράφονται αναλυτικά ενέργειες που μπορούν να 

συμβάλουν στην ταχύτερη φόρτωση της σελίδας μας για υπολογιστές και κινητά 

αντίστοιχα (Ευκαιρίες και διαγνωστικά στοιχεία). Πατώντας πάνω σε αυτές τις ενέργειες 

εμφανίζονται και συμβουλευτικές προτάσεις που μπορούμε να υλοποιήσουμε για 

καλύτερη απόδοση της σελίδας. 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτά καθώς και ότι προαναφέρθηκε, συμπεραίνουμε ότι για 

την καλύτερη απόδοση της ιστοσελίδας του τμήματος μας, μερικές από τις ενέργειες SEO 

που θα χρειαστεί να εκτελέσουμε είναι : 

● Η σωστή χρήση εικόνων και βίντεο. Στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας του 

τμήματος εμφανίζεται μια κινούμενη εικόνα (.gif) που πολύ σωστά για την 

απόδοση της σελίδας είναι ταυτόχρονα και σύνδεσμος, όμως, ως κινούμενη εικόνα 

πιάνει αρκετό χώρο (kilobytes (KB)) με αποτέλεσμα να καθυστερεί την διαδικασία 

της φόρτωσης. Η πρόταση μου για την βελτίωση SEO όσον αφορά αυτό το κομμάτι 

είναι να δημιουργηθεί μια απλή εικόνα (πχ τύπου jpg) που να συμπεριλαμβάνει τις 

πιο σημαντικές  πληροφορίες της κινουμένης εικόνας και να την αντικαταστήσει, 

παραμένοντας εικόνα - σύνδεσμος. 

Επίσης στην ίδια σελίδα εμφανίζονται και μια σειρά από εικόνες που παρουσιάζουν 

το τμήμα καθώς και την πόλη του Αγίου Νικολάου, η παρατήρηση – πρόταση μου, 

σχετικά με αυτές τις εικόνες είναι ότι δεν έχουν στοχευόμενη περιγραφή, δηλαδή 

δεν έχει γίνει σωστή χρήση της ετικέτας ALT. 

 

Εικόνα 37. Κώδικας με όχι σωστή περιγραφή εικόνας. 

Χρησιμοποιώντας μια σωστή περιγραφή για τις εικόνες δίνουμε στις μηχανές 

αναζήτησης την δυνατότητα να της ¨διαβάζουν¨ και ταυτόχρονα αυξάνουν τις 

πιθανότητες επισκεψιμότητας της σελίδας μέσω των εικόνων. 

● Κατάργηση πόρων που αποκλείουν την απόδοση. Στόχος είναι να μειωθεί ο 

αντίκτυπος αυτών των διευθύνσεων URL αναστολής απόδοσης, και αφαιρώντας 

οτιδήποτε αχρησιμοποίητο. 
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Εικόνα 38 : Κώδικας που χρειάζεστε αφαίρεση στην ιστοσελίδα του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 

 

● Η συμπίεση κειμένου και ελαχιστοποίηση των αρχείων JavaScript. Οι πόροι που 

βασίζονται σε κείμενο θα πρέπει να εξυπηρετούνται με συμπίεση, ώστε να 

ελαχιστοποιούνται τα συνολικά bytes του δικτύου. Όπως προαναφέρθηκε, για 

συμπίεση κειμένου ένας από τους τρόπους είναι η χρήση του  Gzip η καθώς και η 

χρήση του αλγορίθμου συμπίεσης Brotli.  

Η ελαχιστοποίηση είναι η διαδικασία αφαίρεσης κενών διαστημάτων και 

οποιουδήποτε κώδικα που δεν είναι απαραίτητος για τη δημιουργία ενός 

μικρότερου αλλά απολύτως έγκυρου αρχείου κώδικα. Το Terser είναι ένα 

δημοφιλές εργαλείο συμπίεσης JavaScript.  

Οι διευθύνσεις με τους κώδικες που χρήζουν συμπίεση παρουσιάζονται αναλυτικά 

από το PSI με σκοπό να κάνουν πιο εύκολη και στοχευμένη την συμπίεση. 

● Η βελτίωση στην εμφάνιση, δομή και στο περιεχόμενο. Όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω το περιεχόμενο και η οπτική εμφάνιση μιας ιστοσελίδας παίζει 

σημαντικό ρολό στην αξιολόγησή της από τις μηχανές αναζήτησης και αντίστοιχα 

τελική της κατάταξη στα οργανικά αποτελέσματα, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει 

η σελίδα να είναι σωστά δομημένη, να έχει σωστές τοποθετήσεις των λέξεων 

κλειδιών και υψηλής αξίας περιεχόμενο, που θα αντιπροσώπευε τις αναζητήσεις 

του κοινού στόχος. Όσον αφορά την σελίδα του τμήματος μας μερικά λάθη που 

παρατηρούμε είναι ότι δεν αναφέρεται πουθενά η προηγούμενη ιδιότητα του 

τμήματος (Τ.Ε.Ι.) όπου έχει μεγάλη δυναμική στις αναζητήσεις όπως φαίνεται στο 

παρακάτω στιγμιότυπο. 
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Εικόνα 39 : Επισκόπησης αναζήτησης για την λέξη κλειδί : ΤΕΙ Αγίου Νικολάου.  

 

Μια άλλη παρατήρηση - πρόταση που αφορά μια από τις βασικές λέξεις κλειδιά 

της ιστοσελίδας (Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο) καθώς έχει τον μεγαλύτερο 

όγκο αναζητήσεων μέσα στην σελίδα, είναι ότι εμφανίζεται μόνο στον Τίτλο και 

δεν  πουθενά αλλού στο περιεχόμενο της αρχικής σελίδας και ούτε σε σχετική 

διεύθυνση URL στην ιστοσελίδα. 

 

Εικόνα 40: Εμφάνιση βασικής λέξης κλειδί.  

 

 

Εικόνα 41: Όγκος και κατάταξη αναζήτησης λέξεων στην ιστοσελίδα του τμήματος.  

 

Μια βασική επιπλέον διόρθωση που κατά την άποψη μου θα χρειαζόταν να γίνει , 

είναι να προστεθεί στις λέξεις κλειδιά, καθώς επίσης και σε κάποιο κομμάτι του 

περιεχομένου η λέξη ΄΄eclass΄΄. Σύμφωνα με έρευνα μου που αποτυπώνετε σε 

παρακάτω στιγμιότυπα, καταλήγουμε στο γεγονός ότι η λέξη αυτή έχει πολύ 

μεγάλο όγκο αναζητήσεων καθώς είναι μια λέξη που αναζήτα κάθε φοιτητής. 

Επίσης συμφώνα με αποτελέσματα του εργαλείου - Plug in «keywords 

everywhere», βλέπουμε ότι η λέξη eclass σχετίζεται άμεσα με την αναζήτηση 

«Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Άγιος Νικόλαος», πράγμα που 

σημαίνει ότι θα ήταν καλό να μην λείπει από την σελίδα του τμήματος. 
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Εικόνα 42: Επισκόπησης αναζήτησης για την λέξη κλειδί : eclass. 

 

Εικόνα 43: Συμπέρασμα συσχέτισης τμήματος με την λέξη eclass. 

 

Όπως έχει αναφερθεί πολλές φορές στην εργασία η χρήση συνδέσμων είναι πολύ 

σημαντική για το SEO, στην περίπτωση της σελίδας του τμήματός μας, 

παρατηρούμε ότι πολύ σωστά υπάρχουν μερικοί εσωτερικοί σύνδεσμοι, το 

πρόβλημα όμως είναι ότι πολύ από αυτούς δεν οδηγούν πουθενά ή οδηγούν σε 

σελίδες  που δεν είναι δυνατό να βρεθούν. Αυτοί οι σύνδεσμοι θα πρέπει να 

διορθωθούν η να αντικατασταθούν διότι δεν βοηθούν της μηχανές αναζήτησης. 

 

Εικόνα 45: Προβληματικοί σύνδεσμοι Σελίδας. 
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Εικόνα 45: Αποτέλεσμα προβληματικού εσωτερικού συνδέσμου σελίδας. 

 

● Η ενεργή εικόνα στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Το Τμήμα Διοικητικής 

Επιστήμης και Τεχνολογίας στον Άγιο Νικόλαο δεν έχει επίσημο ενεργό 

λογαριασμό σε καμία πλατφόρμα Social Media εκτός από το YouTube, πράγμα 

που σημαίνει ότι χάνει αρκετούς επισκέπτες από κοινοποιήσεις, αναφορές και 

συνδέσμους από τα social media. 

Η πρόταση μου σχετικά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ότι θα πρέπει να 

δημιουργηθούν λογαριασμοί του τμήματος και σε επιπλέον πλατφόρμες και το 

σημαντικότερο, να υπάρχει σχετική αναφορά – (εικονίδιο σύνδεσμος) στο κάτω 

κομμάτι της σελίδας το “footer” , πράγμα το οποίο έχουν υλοποιήσει σωστά 

μερικοί θεωρητικοί ανταγωνιστές του τμήματος μας όπως φαίνεται στα παρακάτω 

στιγμιότυπα. 

 

Εικόνα 46: Footer Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
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Εικόνα 47: Footer κεντρικής ιστοσελίδας ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 

 

Τέλος, μερικές επιπλέον ενέργειες που θα βοηθούσαν για την υψηλή θέση εμφάνισης στα 

οργανικά αποτελέσματα, τη σελίδα του τμήματος, είναι η αποφυγή μεγάλων μεγεθών στοιχείων 

DOM καθώς και ενέργειες όπως Αξιοποίηση του CSS , για να διασφαλιστεί ότι το κείμενο είναι 

ορατό στους χρήστες κατά τη φόρτωση των γραμματοσειρών ισοτόπου. 

  

 
Εικόνα 48. Έλεγχοι που ολοκληρώθηκαν επιτυχώς για κινητές συσκευές  
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Εικόνα 49. Έλεγχοι που ολοκληρώθηκαν επιτυχώς για Υπολογιστές 

  

Παρατηρήσεις και Συμπεράσματα  

  

Στο τελικό κομμάτι της αναφοράς αποτελεσμάτων του PSI, αναγράφονται οι έλεγχοι από 

τους οποίους πέρασε η σελίδα μας. 

Επιλέγοντας πάνω στην κατηγορία έλεγχου μας παρουσιάζονται πληροφορίες, συμβουλές 

καθώς και URL, που θα πρέπει να αξιοποιήσουμε για την αύξηση αποδοτικότητας της 

ιστοσελίδας μας. 

 

 

Εικόνα 50: Παράδειγμα πρότασης βελτίωσης SEO, του PSI, για την ιστοσελίδα του τμήματος. 

 

  

 

 



88 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Συμπεράσματα 

 

Το SEO είναι απαραίτητο για τους ιστότοπους ώστε να αυξήσουν την προβολή τους στις 

μηχανές αναζήτησης. Συνήθως χρησιμοποιούνται on page και off page SEO τεχνικές για 

ιστοσελίδες. 

 Οι on page τεχνικές SEO βοηθούν στη βελτιστοποίηση του περιεχομένου της ιστοσελίδας, 

καθιστώντας την προσβάσιμη/κατανοητή για τις μηχανές αναζήτησης, επειδή οι μηχανές 

αναζήτησης μπορούν να κατανοήσουν μόνο ορισμένες μορφές περιεχομένου ιστότοπου. 

Μερικά παραδείγματα τεχνικών SEO αυτής της κατηγορίας είναι η χρήση λέξεων 

κλειδιών, η χρήση ετικετών, η σωστή ανανέωση της σελίδας με πλούσιο και καλό 

περιεχόμενο.  

Αντίθετα, οι off page SEO είναι διεργασίες που εκτελούνται εκτός ιστοσελίδας και δεν 

έχουν να κάνουν με τα περιεχόμενα της, αλλά επηρεάζουν τους ιστότοπους για καλύτερη 

κατάταξη και βελτίωση του ποσοστού επισκέψεων των crawlers. Μερικές από αυτές είναι 

η υποβολή της ιστοσελίδας σε καταλόγους μηχανών αναζήτησης η δημιουργία συνδέσμων 

καθώς και η ενεργή εικόνα της ιστοσελίδας μας σε δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης. 

Για υλοποίηση τεχνικών SEO υπάρχουν αρκετά χρήσιμα και αποτελεσματικά εργαλεία 

καθώς και διάφορα plugins διαθέσιμα για διαχειριστές ιστοσελίδων όπως: το Google 

Webmaster tools, Google Analytics, Google Ads, το SEMrush το Bing Webmaster Tool 

και το PageSpeed Insights όπου και χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση της εργασίας . 

Δεδομένου ότι διαφορετικές μηχανές αναζήτησης λειτουργούν με διαφορετικούς 

αλγόριθμους για την ευρετηρίαση δυναμικών ιστότοπων, τα αποτελέσματα αναζήτησης 

διαφέρουν στις μηχανές αναζήτησης.  

Οι μηχανές αναζήτησης εξελίσσονται διαρκώς, και για αυτό τον λόγο είναι πολύ 

σημαντικό και οι ενέργειες SEO να εξελίσσονται-ανανεώνονται συνεχώς βάση των 

παραμέτρων των μηχανών αναζήτησης. Δεδομένου ότι οι σωστά ευρετηριασμένοι 

ιστότοποι αποτελούν ένα πρώτο βήμα προς την καλύτερη κατάταξη ιστοσελίδων ώστε να 

είναι πιο ορατές στις μηχανές αναζήτησης, είναι σημαντικό να γίνει σωστη 

βελτιστοποίηση στους ιστότοπους για να αυξήθει η αξιοπιστία τους. Με ευνοϊκές τεχνικές 

SEO, είναι δυνατή η ευρετηρίαση ιστοσελίδων σε όλες τις μηχανές αναζήτησης, πράγμα 
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που σημαίνει εκτόξευση στην εμφάνιση στις πρώτες θέσεις των αποτελεσμάτων των 

μηχανών αναζήτησης καθώς και αύξηση επισκεπτών και πωλήσεων.  
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