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Πεπίλετε
Σν δηαδίθηπν ζήκεξα απνηειεί ην πην ζεκαληηθφ κέζν επηθνηλσλίαο θαζψο
πεξηιακβάλεη εθαηνκκχξηα ρξήζηεο. Σν δηαδίθηπν έρεη αλαδεηρζεί ζε έλα λέν θαλάιη
ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ ην νπνίν πξνζθέξεη ζεκαληηθέο επθαηξίεο πξνζέιθπζεο
πειαηψλ γηα ηελ θάζε επηρείξεζε πνπ απνθαζίδεη λα ην ρξεζηκνπνηήζεη σο εξγαιείν.
Οη marketers πξνζπαζνχλ δηαξθψο λα πξνζεγγίζνπλ λένπο πειάηεο εθαξκφδνληαο
απνηειεζκαηηθέο κεζφδνπο άκεζνπ marketing νη ζα κεηψζνπλ ηα πεξαηηέξσ θφζηε.
Η παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ηηο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα
ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ ηζηνζειίδσλ φζνλ αθνξά ηε ζέζε πνπ θαηαιακβάλνπλ ζηα
απνηειέζκαηα ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο. Παξνπζηάδεηαη ε ζεκαζία ηεο νξαηφηεηαο
ησλ ηζηνζειίδσλ γηα ην Marketing θαη γη’ απηφ ην ιφγν απηφ ην ζέκα αλαιχεηαη
ιακβάλνληαο ππφςε θαη άιινπο παξάγνληεο πνπ ζπλνιηθά δηακνξθψλνπλ ηνλ ηνκέα
ηνπ ειεθηξνληθνχ Marketing πνπ εζηηάδεη ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο.
ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηήζεθε εθηελήο βηβιηνγξαθηθή έξεπλα
φζνλ αθνξά ην Search Engine Marketing, κέξνο ηνπ νπνίνπ απνηειεί ην Search Engine
Optimization (SEO) θαη ζην νπνία δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε. Γηαπηζηψζεθε φηη ην SEO
απνηειεί έλαλ ηνκέα αλεμεξεχλεην σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηνπ απηή θαζαπηή θαη
δηαξθψο κεηαβαιιφκελν ιφγσ ησλ ζπλερψλ αιιαγψλ ησλ αιγνξίζκσλ ηαμηλφκεζεο.
Δμεηάδνληαο ην ζέκα απφ νηθνλνκηθή ζθνπηά, ην SEO είλαη πνιιά ππνζρφκελν γηα ηηο
επηρεηξήζεηο ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο δεκνθηιίαο ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο αιιά θαη ηνπ
βαζκνχ ρξεζηκνπνίεζεο ηνπο απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ.
Λακβάλνληαο ππφςε φηη ε Google, ε πιένλ δεκνθηιήο κεραλή αλαδήηεζεο, ηδξχζεθε
κφιηο ην 1998, ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη ηφζν νη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ φζν θαη
νη ηζηνζειίδεο απμάλνληαη ζε εκεξήζηα βάζε, αληηιακβαλφκαζηε φηη ην SEO είλαη έλαο
ηνκέαο ηνπ Marketing κε ηεξάζηηα εμέιημε.
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Μέπορ Ππώηο
1. Διζαγυγή
Η βειηηζηνπνίεζε σο πξνο ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο (Search Engine Optimization, SEO)
είλαη ε δηαδηθαζία ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ παξαγφλησλ εθείλσλ ζε κηα ηζηνζειίδα νη
νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο ζε απηήλ θαη ηεο
πξνζαξκνγήο φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ ζηνηρείσλ κηαο ηζηνζειίδαο πξνθεηκέλνπ
λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή νξαηφηεηα θαηά ηελ αληαπφθξηζε κηαο κεραλήο
αλαδήηεζεο ζε έλα

ζρεηηθή αλαδήηεζε. Σν SEO απνηειεί κηα –αλαπάληερα-

πνιχπινθή θαη ζχλζεηε δηαδηθαζία, εηδηθά ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη νη δηάθνξεο κεραλέο
αλαδήηεζεο ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο επξεηεξίαζεο θαη δηαθνξεηηθνχο
αιγφξηζκνπο θαηάηαμεο. (Zhang & Dimitroff, 2005a)
Η ηδέα ηεο βειηηζηνπνίεζεο κηαο ηζηνζειίδαο ψζηε λα θαηαηάζζεηαη αλάκεζα ζηα
θνξπθαία απνηειέζκαηα ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο μεθίλεζε πεξίπνπ ζηα κέζα ηεο
δεθαεηίαο ηνπ 1990, κε βαζηθέο κεραλέο αλαδήηεζεο ηηο Lycos, Alta Vista, Excite θ.α.
Καηά ηα πξψηα ρξφληα ίδξπζεο ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο ην SEO θπξίσο
πξαγκαηνπνηνχληαλ επαλαιακβάλνληαο ζε ηεξάζηην βαζκφ ηηο ιέμεηο θιεηδηά κηαο
ηζηνζειίδαο κε ηέηνην ηξφπν φκσο ψζηε λα είλαη νξαηέο ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο αιιά
φρη ζηνλ αλαγλψζηε ηεο ηζηνζειίδαο.
Η εδξαίσζε θαη επηθξάηεζε ηεο Google ήηαλ απηή πνπ άιιαμε δξακαηηθά ηελ
θαηάζηαζε κέζα ζηα επφκελα ρξφληα. χκθσλα κε πξφζθαηε έξεπλα, ε Google
ρεηξίδεηαη πεξίπνπ ηα 2/3 ησλ αλαδεηήζεσλ ζην δηαδίθηπν θαη καδί κε ηε Yahoo, ηε
Bing θαη ηελ θηλεδηθή Baidu, ρεηξίδνληαη πάλσ ην 99% ησλ ζπλνιηθψλ αλαδεηήζεσλ
ηνπ δηαδηθηχνπ.

Δικόνα 1: Μεξίδην αγνξάο ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο ζε παγθφζκηα θιίκαθα ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2013
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Η ηεξάζηηα δεκνηηθφηεηα ηεο Google έρεη σο επαθφινπζν νη ππφινηπεο κεραλέο
αλαδήηεζεο λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηνπο παξάγνληεο
επξεηεξίαζεο ηεο φηαλ δηακνξθψλνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο αιγφξηζκνπο θαηάηαμεο
(Heinze; Fletcher; Chadwick, 2010). Οη κεραλέο αλαδήηεζεο ζπγθεληξψλνπλ ηεξάζηηα
δχλακε ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη, επί ηεο νπζίαο, απνθαζίδνπλ πνηεο ηζηνζειίδεο είλαη
νξαηέο ζηνπο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ. Γηα ην ιφγν απηφ, νη ζρεδηαζηέο ησλ ηζηνζειίδσλ
ζπρλά αληί λα πξνζπαζνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηνπο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ πξνζπαζνχλ
λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο (White, 2009).
Οη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε δπν επξχηεξεο νκάδεο:
ζε απηνχο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ αλαδεηήζεηο θαη ζε απηνχο πνπ δεκνζηεχνπλ
ηζηνζειίδεο. Η πξνηεξαηφηεηα ηεο πξψηεο νκάδαο ρξεζηψλ είλαη ν εληνπηζκφο ησλ
πιεξνθνξηψλ κε εχθνια θαη κε αθξίβεηα θαη γηα ην ιφγν απηφ ρξεζηκνπνηνχλ ηεο
κεραλέο αλαδήηεζεο. Η πξνηεξαηφηεηα ηεο δεχηεξεο νκάδαο ρξεζηψλ είλαη ε
κεγηζηνπνίεζε ηεο πηζαλφηεηαο λα επξεηεξηνπνηεζνχλ νη ηζηνζειίδεο ηηο νπνίεο
δεκνζηεχνπλ θαζψο επίζεο θαη λα εκθαλίδνληαη ζε πςειή ζέζε ζηα απνηειέζκαηα ησλ
αλαδεηήζεσλ ησλ ρξεζηψλ.
ήκεξα νινέλα θαη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη, νξγαληζκνί θαη επηρεηξήζεηο δεκνζηεχνπλ
ζην δηαδίθηπν. Δπεηδή νη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο
κεραλέο αλαδήηεζεο πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζνπλ δηαδηθηπαθέο πεγέο πιεξνθνξηψλ
(Haltley, 2002) δεηνχκελν γηα θάζε θάηνρν ηζηνζειίδαο είλαη ε δηαδηθηπαθή νξαηφηεηα
σο πξνο ηηο ιίζηεο απνηειεζκάησλ ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε
πξνζβαζηκφηεηα ζηελ ηζηνζειίδα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα νη κεραλέο αλαδήηεζεο είλαη
ηφζν δεκνθηιείο ψζηε πάλσ απφ ην 60% ησλ επηζθεπηψλ κηαο ηζηνζειίδαο πξνέξρεηαη
απφ απηέο (Conductor, 2014). Δπηπιένλ, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην 2012 κφλν ε
Google δηαρεηξηδφηαλ εκεξεζίσο 3,3 δηζεθαηνκκχξηα αλαδεηήζεηο, γίλεηαη αληηιεπηφ
φηη ππάξρεη έληνλνο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ ηζηνζειίδσλ πξνθεηκέλνπ λα
πξνζειθχζνπλ ηνπο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηνπο.
χκθσλα κε κειέηεο (iProspect, 2006), πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, έρεη απνδεηρηεί φηη
πεξίπνπ ην 68% ησλ ρξεζηψλ κεραλψλ αλαδήηεζεο εμεηάδεη κφλν ηηο ηζηνζειίδεο πνπ
εκθαλίδνληαη ζηελ πξψηε ζειίδα ησλ απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο, δειαδή ζηα δέθα
πξψηα απνηειέζκαηα θαη ην 92% εμεηάδεη κφλν ηηο ηξεηο πξψηεο ζειίδεο ησλ
απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο, δειαδή ηα ηξηάληα πξψηα απνηειέζκαηα. Διάρηζηνη είλαη
νη ρξήζηεο πνπ ζα δνπλ ηα απνηειέζκαηα πέξα απφ ηελ ηξίηε ζειίδα.
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Με βάζε ηα παξαπάλσ, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε νξαηφηεηα θαη ε πξνζβαζηκφηεηα είλαη
εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο φηαλ νη θάηνρνη ηζηνζειίδσλ ζηνρεχνπλ ζηνλ «ηππηθφ» ρξήζηε
ηνπ δηαδηθηχνπ, απηφλ δειαδή πνπ δελ γλσξίδεη ηε δηεχζπλζε θάπνηαο ζπγθεθξηκέλεο
ηζηνζειίδαο φηαλ μεθηλάεη ηελ αλαδήηεζή ηνπ. Μηα κεραλή αλαδήηεζεο δηαβάδεη κηα
ηζηνζειίδα, εμάγεη ηηο ιέμεηο θιεηδηά βάζεη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο θαη ηελ
επξεηεξηνπνηεί ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο (Arasu et al., 2001). Δίλαη κεγάιε πξφθιεζε
γηα ηνπο ζρεδηαζηέο ηζηνζειίδσλ λα βξεζνχλ αλάκεζα ζηα πξψηα απνηειέζκαηα ησλ
κεραλψλ αλαδήηεζεο. Γη’ απηφ, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ κηα ηζηνζειίδα λα είλαη θαιά
ζρεδηαζκέλε, πινχζηα ζε πεξηερφκελν θαη εχθνια πινεγήζηκε. Παξφια απηά, αλ κηα
ηζηνζειίδα δελ έρεη επξεηεξηνπνηεζεί ή αλ έρεη επξεηεξηνπνηεζεί θαη δελ έρεη
βειηηζηνπνηεζεί, κφλν έλαο κηθξφο αξηζκφο ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ κπνξεί λα έρεη
πξφζβαζε ζε απηήλ. Γπζηπρψο, φκσο, πνιιέο ηζηνζειίδεο ραξαθηεξίδνληαη απφ πνιχ
κηθξή νξαηφηεηα σο πξνο ηελ ηαμηλφκεζε ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο ή ελδερνκέλσο λα
κελ έρνπλ θαλ επξεηεξηνπνηεζεί γηα δηάθνξνπο ιφγνπο.
Τπάξρεη κηα πιεζψξα παξαγφλησλ πνπ ζπκβάιεη ζηελ πςειή ηαμηλφκεζε κηαο
ηζηνζειίδαο ζηε ιίζηα απνηειεζκάησλ κηαο κεραλήο αλαδήηεζεο. χκθσλα κε ηε
Google, αμηνινγνχληαη πεξηζζφηεξνη απφ δηαθφζηνη παξάγνληεο πξνθεηκέλνπ λα
πξνζδηνξηζηεί ν PageRank κηαο ηζηνζειίδαο. Καζψο νη κεραλέο αλαδήηεζεο δελ
απνθαιχπηνπλ ηνλ αιγφξηζκν ηαμηλφκεζεο ηνπο, νη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ δελ
γλσξίδνπλ κε βεβαηφηεηα νχηε πνηνη είλαη νη παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηελ νξαηφηεηα ηεο
ηζηνζειίδαο ηνπο αιιά νχηε ζε πνην βαζκφ είλαη ζεκαληηθφο θάζε παξάγνληαο.
Οξηζκέλνη ππνζηεξίδνπλ φηη ππάξρεη θαη ην ελδερφκελν νη παξάγνληεο ηαμηλφκεζεο λα
δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηνλ φξν ηεο αλαδήηεζεο (Bifet et al., 2005) θαζψο
επίζεο ε βαξχηεηα ησλ παξαγφλησλ πνπ πξνζδηνξίδεη ηα δέθα θνξπθαία
απνηειέζκαηα, απηά δειαδή ηεο πξψηεο ζειίδαο, λα δηαθέξεη γηα ηα απνηειέζκαηα
ησλ επφκελσλ ζειίδσλ (Evans, 2007). Σέινο, ε Google έρεη απηή ηε ζηηγκή 13 θέληξα
δεδνκέλσλ αλά ησλ θφζκν ηα νπνία, φκσο, δελ είλαη ζε απφιπην ζπγρξνληζκφ ζε
πξαγκαηηθφ ρξφλν. Έηζη, ν αιγφξηζκνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε έλα θέληξν δεδνκέλσλ
είλαη δπλαηφλ λα δηαθέξεη ειαθξψο απφ απηφλ πνπ εθαξκφδεηαη ζε θάπνην άιιν (Cutts,
2006).
Λφγσ ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηεο πςειήο θαηάηαμεο ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο, έρεη
αλαδπζεί κηα λέα βηνκεραλία ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο εηαηξίεο πνπ εμεηδηθεχνληαη ζηνλ
πξνζδηνξηζκφ ησλ παξαγφλησλ πνπ ζα απμήζνπλ ηελ νξαηφηεηα κηαο ηζηνζειίδαο
παξέρνληαο ππεξεζίεο SEO. Πνιιέο απφ απηέο ηηο εηαηξίεο είλαη εμαηξεηηθά θεξδνθφξεο
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θαζψο θνζηνινγνχλ αθξηβά ζηνπο πειάηεο ηνπο ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο SEO.
Βέβαηα, νχηε νη ελ ιφγσ εηαηξίεο γλσξίδνπλ επ’ αθξηβψο ηνπο αιγφξηζκνπο θαηάηαμεο
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη κεραλέο αλαδήηεζεο, γη’ απηφ θαη ζηεξίδνληαη θπξίσο ζηε
δνθηκή δηαθφξσλ ηερληθψλ (Fortunato et al., 2006). Πξνθεηκέλνπ, φκσο, νη
ζπγθεθξηκέλεο εηαηξίεο λα κπνξέζνπλ λα δηαηεξήζνπλ ην πειαηνιφγην ηνπο βξίζθνληαη
ζε κηα δηαξθή αλαδήηεζε εξγαιείσλ, ηερληθψλ θαη κεζφδσλ πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα
επηηχρνπλ ην ζηφρν ηνπο. Τπάξρνπλ αξθεηέο επηηπρεκέλεο εηαηξίεο SEO νη νπνίεο έρνπλ
εληνπίζεη ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο ησλ αιγνξίζκσλ θαηάηαμεο, σζηφζν
ππάξρνπλ ηφζν αληηθξνπφκελεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην SEO ψζηε είλαη ζρεδφλ
αδχλαην λα πξνζδηνξηζηεί ε αθξίβεηα ησλ ηζρπξηζκψλ κηαο κεκνλσκέλεο εηαηξίαο
ρσξίο επηπιένλ απνδείμεηο (Evans, 2007).
Οη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην SEO ρσξίδνληαη ζε δπν επξχηεξεο θαηεγνξίεο:
ηηο κεζφδνπο άζπξνπ θαπέινπ (white hat SEO) θαη ηηο κεζφδνπο καχξνπ θαπέινπ
(black hat SEO). Η δηαθνξά ηνπο είλαη φηη ζην black hat SEO νη marketers πξνζπαζνχλ
λα «μεγειάζνπλ» ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ άκεζα πςειή
θαηάηαμε ζηα νξγαληθά απνηειέζκαηα. Αλ θαη ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ νη black hat
κέζνδνη απνδεηθλχνληαη επηηπρεκέλεο, σζηφζν δηαξθψο αλαπηχζζνληαη ηερληθέο πνπ
εληνπίδνπλ θαη ηηκσξνχλ απηέο ηηο κεζφδνπο.

2. Η διαδικαζία ηος SEO
Η δηαδηθαζία ηνπ SEO κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε ηέζζεξα βαζηθά βήκαηα (Malaga, 2009):
1. Σελ αλαδήηεζε ιέμεσλ θιεηδηψλ
2. Σελ επξεηεξίαζε
3. Σελ βειηηζηνπνίεζε εληφο ηζηνζειίδαο
4. Σελ βειηηζηνπνίεζε εθηφο ηζηνζειίδαο

2.1.

Αναδήηεζε λέξευν κλειδιών

Οη αλαδεηήζεηο κέζσ ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά θχξην ιφγν
κε κηα ιέμε ή κηα θξάζε. Σν πξφβιεκα φζσλ πξνζπαζνχλ λα βειηηζηνπνηήζνπλ ηηο
ηζηνζειίδεο ηνπο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ππάξρεη κηα πιεζψξα ιέμεσλ θαη θξάζεσλ
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πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη εθείλνη θαινχληαη λα επηιέμνπλ ηηο πην
θαηάιιειεο πξνο βειηηζηνπνίεζε.
Η αλαδήηεζε ιέμεσλ θιεηδηψλ απνηειείηαη απφ ηε δεκηνπξγία κηαο κεγάιεο ιίζηαο
ζρεηηθψλ ιέμεσλ θαη θξάζεσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ επηινγή ησλ πην θαηάιιεισλ
ιέμεσλ θαη θξάζεσλ βάζεη νξηζκέλσλ θξηηεξίσλ.
ηε δηαδηθαζία επηινγήο φξσλ, πξψηα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί ν αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ
ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηνλ ζπγθεθξηκέλν φξν πξνθεηκέλνπ λα
απνθαζηζηεί αλ αμίδεη λα βειηηζηνπνηεζεί. Η Google παξέρεη ηε ζπγθεθξηκέλε
ππεξεζία κέζσ ηνπ Adwords ην νπνίν επηζηξέθεη ζηνλ ρξήζηε κηα ιίζηα απφ ζρεηηθνχο
φξνπο θαη ηνπο κέζνπο φξνπο φγθνπ αλαδεηήζεσλ γηα ηνλ θαζέλα απφ απηνχο κε βάζε
ζρεηηθέο ιέμεηο θιεηδηά ή θξάζεηο πνπ πιεθηξνινγεί.
ε δεχηεξε θάζε, πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί ην επίπεδν ηνπ αληαγσληζκνχ γηα θάζε φξν,
δηαδηθαζία πνιχ απιή, αθνχ απιά πιεθηξνινγψληαο ηνλ φξν ζηελ κπάξα αλαδήηεζεο
ηεο Google, καο επηζηξέθεηαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο απνηειεζκάησλ ζην επάλσ δεμί
κέξνο ηεο ζειίδαο. Γηαηξψληαο ην επίπεδν ηνπ αληαγσληζκνχ γηα έλαλ φξν κε ηνλ
αληίζηνηρν φγθν αλαδεηήζεσλ κπνξνχκε λα αμηνινγήζνπκε ηηο ιέμεηο θιεηδηά ή ηηο
θξάζεηο ηηο νπνίεο αμίδεη λα βειηηζηνπνηήζνπκε.
ε ηξίηε θάζε, ζα πξέπεη λα επηιεγνχλ θξάζεηο θαη ιέμεηο θιεηδηά πνπ έρνπλ πςειή
εκπνξηθή βησζηκφηεηα. Η ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία είλαη ζχλζεηε, θαζψο νη marketers
θαινχληαη λα ζθεθηνχλ φπσο νη θαηαλαισηέο, ζπλεπψο είλαη ρξήζηκεο νη γλψζεηο
ζπκπεξηθνξάο θαηαλαισηή.

2.2. Δςπεηεπίαζε
Δπξεηεξίαζε (indexing) είλαη ε δηαδηθαζία πξνζέιθπζεο ησλ αξαρλψλ, ησλ ιεγφκελσλ
spiders ή crawlers ή robots, ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο ζε κηα ηζηνζειίδα κε ζθνπφ ε
ζειίδα λα θαηαρσξεζεί ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο θαη λα
βαζκνινγεζεί.

Μάιηζηα,

νξηζκέλνη

ππνζηεξίδνπλ

φηη

ν

πξψηνο

θαη

πην

απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο γηα λα γίλεη κηα ηζηνζειίδα πεξηζζφηεξν εκθαλήο είλαη λα
πξνζειθχζεη ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο (Weiderman, 2004).
Οη βαζηθέο κεραλέο αλαδήηεζεο δίλνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηε δπλαηφηεηα ππνβνιήο
αίηεζεο γηα αμηνιφγεζε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπο. Αθφκα θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε φκσο
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ππάξρεη κηα ρξνληθή θαζπζηέξεζε απφ ηε ζηηγκή πνπ κηα ηζηνζειίδα ππνβάιεη ηελ
αίηεζή ηεο έσο ηε ζηηγκή πνπ ζα ζπκπεξηιεθζεί ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο κεραλήο
αλαδήηεζεο. Η ρξνληθή απηή θαζπζηέξεζε πνηθίιεη αλάινγα κε ηε κεραλή αλαδήηεζεο
θαη κπνξεί λα δηαξθέζεη απφ δπν εβδνκάδεο έσο θαη κεξηθνχο κήλεο (Zhang &
Dimitroff, 2005a). Παξφια απηά, νη εηδηθνί ηνπ SEO ζεσξνχλ φηη νη κεραλέο
αλαδήηεζεο πξνηηκνχλ λα αλαθαιχςνπλ κηα ηζηνζειίδα. Απηφ, ζπλήζσο, ζπκβαίλεη
φηαλ νη spiders αλαθαιχςνπλ έλαλ ζχλδεζκν απφ θάπνηα άιιε ηζηνζειίδα ηελ νπνία
επηζθέπηνληαη ζπρλά (Malaga, 2009).
Τπάξρνπλ δπν βαζηθά είδε ππεξεζηψλ αλαδήηεζεο, νη θαηάινγνη (directories) θαη νη
κεραλέο αλαδήηεζεο. ηνπο θαηαιφγνπο νη βάζεηο δεδνκέλσλ δε δεκηνπξγνχληαη απφ
robots αιιά βάζεη ηεο αλζξψπηλεο θξίζεο. Έηζη, φηαλ ππνβάιιεηαη κηα αίηεζε γηα
επξεηεξίαζε ελφο site, έλα αλζξψπηλν νλ ζα αμηνινγήζεη θαη ζα πξνζδηνξίζεη ην εάλ
θαη ζε πνηα θαηεγνξία ηνπ θαηαιφγνπ ζα ζπκπεξηιεθζεί ε ζειίδα. Απφ ηελ άιιε κεξηά,
κηα κεραλή αλαδήηεζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε Google, ρξεζηκνπνηεί εηδηθφ
ινγηζκηθφ, ηνπο spiders, πξνθεηκέλνπ λα αλαθηήζεη πιεξνθνξίεο απφ ηηο ηζηνζειίδεο
(Gandour & Regolini, 2011). ε θάζε αλαδήηεζε ελφο ρξήζηε νη κεραλέο αλαδήηεζεο
πξνζπαζνχλ λα αληηζηνηρίζνπλ ηηο ιέμεηο πνπ πιεθηξνινγεί ν ρξήζηεο κε ηηο
ηζηνζειίδεο ηεο βάζεο ηνπο πνπ είλαη πην πηζαλφ λα έρνπλ πιεξνθνξίεο.
Καζψο πνιιέο κεραλέο αλαδήηεζεο επηηξέπνπλ ζηνπο ζρεδηαζηέο ησλ ηζηνζειίδσλ ηελ
ππνβνιή κφλν ηεο αξρηθήο ηνπο ζειίδαο, ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί φηη νη spiders ησλ
κεραλψλ αλαδήηεζεο ζα θαηαθέξνπλ λα εληνπίζνπλ θαη ηηο ππφινηπεο ζειίδεο. Οη
ράξηεο ησλ ηζηνζειίδσλ (site maps) είλαη εξγαιεία ηα νπνία δξνπλ βνεζεηηθά σο πξνο
ηελ αχμεζε ηεο ρξεζηηθφηεηαο κηαο ηζηνζειίδαο θαηεπζχλνληαο ηνπο crawlers ζε
ζεκαληηθέο ζειίδεο. Σν site map ζηελ νπζία απνηειεί έλα link ζπλήζσο ζην θάησ
ηκήκα ηεο αξρηθήο ζειίδαο ην νπνίν παξέρεη ηφζν ζηνπο ρξήζηεο φζν θαη ζηηο κεραλέο
αλαδήηεζεο έλαλ εχθνιν ηξφπν λα νδεγεζνχλ ζηηο ππφινηπεο ζειίδεο ηνπ site. Σν site
map δελ είλαη αλαγθαίν λα βξίζθεηαη ζε θάζε εζσηεξηθή ζειίδα ηνπ site θαη κπνξεί λα
δηαζπαζηεί ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο.
ήκεξα ην δηαδίθηπν δίλεη ζηνπο ρξήζηεο ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ εχθνια
νξηζκέλεο ηζηνζειίδεο, φπσο wikis θαη blogs. Σν wiki είλαη έλα είδνο ινγηζκηθνχ πνπ
επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα δεκηνπξγνχλ ηζηνζειίδεο δηαθφξνπ πεξηερνκέλνπ κέζσ
ζπλεξγαζίαο. Σν πην γλσζηφ παξάδεηγκα απνηειεί ε εγθπθινπαίδεηα Wikipedia.
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Σα blogs είλαη απιέο ηζηνζειίδεο ζηηο νπνίεο νη ρξήζηεο δεκνζηεχνπλ άξζξα θαη ζρφιηα
πνηθίινπ πεξηερνκέλνπ ηα νπνία ζπλήζσο εκθαλίδνληαη κε ρξνλνινγηθή ζεηξά. Σν
ινγηζκηθφ ησλ blog κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί, εθηφο απφ θείκελν, θαη εηθφλεο, αξρεία ήρνπ
θαη βίληεν.
Δπηπιένλ, ππάξρνπλ θαη ηα Social Media (Facebook, Twitter, Google+) (Honigman,
2013) θαζψο θαη ηα Social Bookmarks (Del.icio.us, Digg, StumbleUpon) ηα νπνία
δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ blogs θαη ησλ wikis,
λα ζπκπεξηιάβεη ην link ηεο ηζηνζειίδαο ηελ νπνία ζέιεη λα επηζθεθηνχλ νη spiders ησλ
κεραλψλ αλαδήηεζεο. Καζψο νη spiders επηζθέπηνληαη πνιχ ζπρλά απηέο ηηο
ηζηνζειίδεο, ζα εληνπίζνπλ θαη ζα αθνινπζήζνπλ ην link γηα ηελ λέα ηζηνζειίδα ηελ
νπνία ζα θαηαηάμνπλ ζηα επξεηήξηα ηνπο.
Πνιιέο εηαηξίεο SEO ππνζηεξίδνπλ φηη φζν πεξηζζφηεξεο κεκνλσκέλεο ζειίδεο ελφο
site επξεηεξηνπνηεζνχλ ηφζν θαιχηεξε βαζκνινγία ζα είλαη ε βαζκνινγία ηνπ.
Ωζηφζν, ε Google επηζήκσο ππνζηεξίδεη φηη πιένλ ην ζηνηρείν πνπ ζα απμήζεη ηε
βαζκνινγία κηαο ηζηνζειίδαο είλαη ε πςειή πνηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο θαη φρη ν
κεγάινο φγθνο ηεο (Schwartz, 2013).

2.3. Βεληιζηοποίεζε επί ηος site
Η βειηηζηνπνίεζε επί ηεο ηζηνζειίδαο (on page optimization) είλαη ε δηαδηθαζία
αλάπηπμεο ή πξαγκαηνπνίεζεο αιιαγψλ ζηελ ηζηνζειίδα πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε
ηαμηλφκεζή ηεο σο πξνο ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ππάξρνπλ
δεθάδεο ηέηνηνη παξάγνληεο, φκσο ζηελ παξνχζα εξγαζία ζα εμεηάζνπκε νξηζκέλνπο
πνπ ζεσξήζακε φηη είλαη νη πην ζεκαληηθνί. Γηα ηνπο on page παξάγνληεο ππάξρεη ε
δπλαηφηεηα λα ειεγρζνχλ θαη λα παξακεηξνπνηεζνχλ απφ ηνπο ζρεδηαζηέο ησλ
ηζηνζειίδσλ ιφγσ ηεο εζσηεξηθήο ηνπο θχζεο. Γηα ην ιφγν απηφ ζεσξείηαη φηη
δηαδξακαηίδνπλ πξσηεχνληα ξφιν ζηε δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο κηαο ηζηνζειίδαο σο
πξνο ηελ νξαηφηεηαο ηεο απφ ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο.

2.3.1. Σσεδιαζμόρ
Ιδαληθά, ην SEO ζα πξέπεη λα είλαη κηα δηαδηθαζία ελζσκαησκέλε κε ην ζρεδηαζκφ ηεο
ηζηνζειίδαο (Gandour & Regolini, 2011) Οη μεθάζαξνη αληηθεηκεληθνί ζηφρνη πξηλ απφ
ηελ αλάπηπμε ηεο ηζηνζειίδαο ζα πξνζθέξνπλ ηηο απαξαίηεηεο βάζεηο ψζηε λα
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πξνζδηνξηζηνχλ ηα ζηνηρεία ζρεδηαζκνχ. Τπάξρνπλ νξηζκέλα γεληθά ζηνηρεία
ζρεδηαζκνχ πνπ ζπλαληψληαη ζε φιεο ηηο ηζηνζειίδεο πνπ είλαη θαινζρεδηαζκέλεο
(Guenther, 2004). Καηά ην ζρεδηαζκφ κηαο ηζηνζειίδαο ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε
ρξήζε ζηνηρείσλ Javascript, Flash, θηλνχκελσλ εηθφλσλ θαη πιαηζίσλ (frames) ιφγσ
ηνπ γεγνλφηνο φηη νη spiders ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα
δηαβάζνπλ κφλν θείκελν. Έηζη είλαη πνιχ πηζαλφ λα κε ζπκπεξηιάβνπλ ηηο
ζπγθεθξηκέλεο ζειίδεο ζηα επξεηήξηα ηνπο κεηψλνληαο ζεκαληηθά ηελ πηζαλφηεηα λα
ηηο εληνπίζνπλ νη ρξήζηεο (Thelwall, 2000).
Η Javascript ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο επεηδή απνηειεί κηα ζρεηηθά απιή γιψζζα
πξνγξακκαηηζκνχ ε νπνία φκσο πξνζθέξεη ζρεδηαζηηθά δπλαηφηεηεο ηηο νπνίεο δελ
πξνζθέξεη ε HTML. Η ρξήζε ζηνηρείσλ Flash έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ
ρξφλνπ θφξησζεο ηεο ηζηνζειίδαο, ζηνηρείν ην νπνίν απνηηκάηαη αξλεηηθά απφ ηνπο
spiders (Yalçin & Köse, 2010). Η ρξήζε ησλ frames αξρηθά εμαπιψζεθε δηφηη
πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα ην πεξηερφκελν ηεο ηζηνζειίδαο λα είλαη ζπγθεληξσκέλν
ψζηε ν ρξήζηεο λα κε ρξεηάδεηαη λα θάλεη scroll down.
Σν κεηνλέθηεκα ηεο ρξήζεο frames είλαη ε πηζαλφηεηα νη spiders λα κε κπνξέζνπλ λα
δηαβάζνπλ ην πεξηερφκελν ηνπ βξίζθεηαη εληφο ηνπο. Δπηπιένλ, νξηζκέλεο κεραλέο
αλαδήηεζεο κπνξνχλ λα επξεηεξηάζνπλ κφλν έλα ή θάπνηα πιαίζηα απφ νιφθιεξε ηε
ζειίδα. Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη ε αλαδήηεζε ελφο ρξήζηε κπνξεί λα επηζηξέςεη
έλα κφλν ηκήκα κηα ζειίδαο θαη φρη ην ζχλνιν ηεο. Αλ θαη πξφζθαηα ε Google
αλαθνίλσζε επίζεκα (Google Webmaster Central Blog, 2014) φηη πιένλ ηα robots ηεο
είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίδνπλ ην πεξηερφκελν κηαο ηζηνζειίδαο ζε Javascript, παξφια
απηά νη άιιεο κεραλέο αλαδήηεζεο, φπσο ε Yahoo θαη ε Bing, δελ έρνπλ αλαπηπρζεί
ζεκαληηθά ζε απηφ ην θνκκάηη (Delamarter, 2014).

2.3.2. TITLE tag
Η εηηθέηα ηνπ ηίηινπ απνηειεί έλα ζηνηρείν HTML κηαο ηζηνζειίδαο θαη παξέρεη ηελ
πεξηγξαθή πνπ εκθαλίδεηαη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ ζην επάλσ ηκήκα ηνπ
παξαζχξνπ ηνπ θπιινκεηξεηή παξέρνληαο ηνπο κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ
ηζηφηνπν πνπ επηζθέθηεθαλ. Η εηηθέηα ηνπ ηίηινπ είλαη έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά
ζηνηρεία πνπ επηζθέπηνληαη νη κεραλέο αλαδήηεζεο. Αξρηθά, θαίλεηαη λα είλαη έλα
ζεκαληηθφ ζηνηρείν ησλ αιγνξίζκσλ θαηάηαμεο ησλ κεγαιχηεξσλ κεραλψλ
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αλαδήηεζεο. Έρεη απνδεηρηεί φηη ε ζπζρέηηζε ηεο εηηθέηαο ηνπ ηίηινπ κε ηε ζηνρεπκέλε
ιέμε θιεηδί κπνξεί λα επηθέξεη ζεκαληηθή βειηίσζε ζηελ θαηάηαμε ησλ κεραλψλ
αλαδήηεζεο (Malaga, 2007).

Δικόνα 2: Δκθάληζε ηνπ TITLE tag θαη ηνπ META DESCRIPTION tag ζηηο ιίζηεο απνηειεζκάησλ ησλ
κεραλψλ αλαδήηεζεο

Τπάξρνπλ δπν θνηλά ιάζε ζηα νπνία πνιινί θαηαζθεπαζηέο ηζηνζειίδσλ ππνπίπηνπλ
φζνλ αθνξά ηηο εηηθέηεο ηίηινπ. Σν πξψην είλαη φηη ρξεζηκνπνηνχλ ην φλνκα ηεο
εηαηξίαο ή ην domain name σο εηηθέηα ηίηινπ. Με άιια ιφγηα, δελ ζπζρεηίδνπλ ηελ
εηηθέηα ηίηινπ κε ηε ζηνρεπκέλε ιέμε θιεηδί. Σν φλνκα ηεο εηαηξίαο/ηζηνζειίδαο
πξνζθέξεη ειάρηζηε ή θαζφινπ πιεξνθνξία ηφζν ζηνλ ρξήζηε ηνπ δηαδηθηχνπ φζν θαη
ζηνπο spiders πνπ επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελφ ηεο
(Weiderman & Chambers, 2005). Έηζη, απφ ηνπο 50 – 60 ραξαθηήξεο πνπ ζπλίζηαηαη
λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζην TITLE tag, ζα πξέπεη νη ιέμεηο θιεηδηά λα ηνπνζεηνχληαη φζν
ην δπλαηφλ πην θνληά ζηελ αξρή αθνινπζνχκελεο απφ ηελ επσλπκία ηεο εηαηξίαο. Ο
βαζκφο εθαξκνγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο πνηθίιεη αλάινγα κε ηνλ βαζκφ
αλαγλσξηζηκφηεηαο κηαο εηαηξίαο. Σν δεχηεξν είλαη φηη ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ίδηα εηηθέηα
ηίηινπ γηα θάζε ζειίδα ηνπ ηζηφηνπνπ, ελψ ζα ήηαλ νξζφηεξν νη εζσηεξηθέο ζειίδεο λα
έρνπλ ηηο δηθέο ηνπο εηηθέηεο ηίηινπ.

2.3.3. ALT tag
Σν ALT tag απνηειεί έλα ζηνηρείν ηνπ IMG tag, δειαδή ησλ εηηθεηψλ εηθφλαο θαη
απνηειεί θείκελν πνπ ζρεηίδεηαη κε κηα εηθφλα ή γξαθηθφ. Σν ALT tag δε ιακβάλεηαη
ππφςε απφ φιεο ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο. Γηα παξάδεηγκα, ε Yahoo θαη ε Bing δελ ην
ιακβάλνπλ ππφςε ελψ γηα ηε Google δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν θαζψο εθιακβάλεη
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σο ιέμεηο θιεηδηά ην θείκελν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε απηφ. Οξηζκέλεο κεραλέο
αλαδήηεζεο ελζαξξχλνπλ ηε ρξήζε ALT tag πξνθεηκέλνπ αθφκα θαη νη ρξήζηεο πνπ
έρνπλ απελεξγνπνηήζεη ηε θφξησζε γξαθηθψλ ή ρξεζηκνπνηνχλ παιαηφηεξεο εθδφζεηο
θπιινκεηξεηψλ λα ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο εηθφλαο. Δπηπιένλ,
ηα πξνγξάκκαηα ηα νπνία πξαγκαηνπνηνχλ ηελ αλάγλσζε κηαο ηζηνζειίδαο ζε άηνκα
κε πξνβιήκαηα φξαζεο ζα πξνζπεξάζνπλ κηα εηθφλα αλ απηή δελ έρεη ALT tag
(Weiderman & Chambers, 2005).
Σν ALT tags γίλεηαη εκθαλέο φηαλ ν δείθηεο ηνπ πνληηθηνχ βξεζεί πάλσ ζε κηα εηθφλα
γηα κεξηθά δεπηεξφιεπηα. Έλα αξθεηφ ελδηαθέξνλ θαη ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ
ALT tags είλαη ε δπλαηφηεηα πνπ πξνζθέξνπλ ζηνπο marketers λα εηζάγνπλ κε κε
εκθαλή ηξφπν ζηελ ηζηνζειίδα νξηζκέλεο ιέμεηο θιεηδηά γξακκέλεο επίηεδεο
αλνξζφγξαθα, ρσξίο ηνληζκφ θιπ.

2.3.4. Metadata
Σα κεηαδεδνκέλα (metadata) ζπλήζσο νξίδνληαη σο «δεδνκέλα γηα ηα δεδνκέλα». Η
ρξήζε metadata ζε κηα ηζηνζειίδα δελ είλαη ππνρξεσηηθή. Παξφια απηά, θαζψο ε
πνζφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ζην δηαδίθηπν ζπλερίδεη λα απμάλεηαη θαη ην κέγεζνο θαη ν
αξηζκφο ησλ πεγψλ πιεξνθνξηψλ κεγαιψλεη κε εθζεηηθφ ξπζκφ (Kobayashi & Takeda,
2000), ε ρξήζε ησλ metadata θξίλεηαη πιένλ αλαγθαία. θνπφο ησλ κεηαδεδνκέλσλ
είλαη ε δηεπθφιπλζε ηελ θαηαλφεζεο, ηνπ πξνζδηνξηζκνχ, ηεο πεξηγξαθήο, ηεο
αμηνπνίεζεο θαη ηεο αλάθηεζεο ησλ δηαδηθηπαθψλ πεγψλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο
(Zhagg & Dimitroff, 2005).
Οη κεραλέο δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηνχλ ηα metadata πνπ πξνκεζεχνληαη απφ ηηο
ηζηνζειίδεο ψζηε λα εμάγνπλ ιέμεηο θιεηδηά θαη άιιεο ζρεηηθέο κε απηέο πιεξνθνξίεο
πξνθεηκέλνπ λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ σο φξνπο επξεηεξίαζεο ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ
ηνπο. Οη ζρεδηαζηέο ηζηνζειίδσλ αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ metadata θαη
νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζηξέθνληαη ζηε ρξήζε ηνπο. χκθσλα κε κηα έξεπλα, ν
αξηζκφο ησλ ηζηνζειίδσλ πνπ πεξηέρνπλ κηα ή πεξηζζφηεξεο εηηθέηεο κεηαδεδνκέλσλ
αγγίδεη ην 70%, κεηαδεδνκέλα ιέμεσλ θιεηδηψλ ην 17% θαη κεηαδεδνκέλα πεξηγξαθήο
ην 15% (O Neil et al., 2001)
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χκθσλα κε ην Dublin Core Metadata Element Set (2012) νη ζεκαληηθφηεξεο εηηθέηεο
κεηαδεδνκέλσλ είλαη νη εμήο:
1. Title
2. Creator
3. Subject
4. Description
5. Publisher
6. Contributor
7. Date
8. Type
9. Format
10. Identifier
11. Source
12. Language
13. Relation
14. Coverage
15. Rights
Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ηα meta tags δηαδξακαηίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε
βειηηζηνπνίεζε ησλ ηζηνζειίδσλ (Zhand & Dimitroff, 2005b). Σα απνηειέζκαηα ηεο
έξεπλαο ηνπο απέδεημαλ φηη νη ηζηνζειίδεο πνπ θάλνπλ νξζή ρξήζε ησλ meta tags
επηηπγράλνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο. Σα meta tags πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη πην ζπρλά είλαη απηά ηνπ ηίηινπ, ηεο πεξηγξαθήο θαη ηνπ ζέκαηνο
θαζψο ππάξρεη κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα νη spiders ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο λα ηα
δηαβάζνπλ πξνθεηκέλνπ λα εμάγνπλ ιέμεηο θιεηδηά ζρεηηθά κε ηελ ηζηνζειίδα.
2.3.4.1.

Description meta tag

Σν meta tag πεξηγξαθήο ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο πξνθεηκέλνπ λα
πξνζδηνξηζηεί ην αληηθείκελν ηεο ηζηνζειίδαο. Η Google ρξεζηκνπνηεί ην description
meta tag σο κηα πεξίιεςε ηεο ζειίδαο αληί λα αληιήζεη απηνχ ηνπ είδνπο ηηο
πιεξνθνξίεο απφ ην πεξηερφκελν ηεο ηζηνζειίδαο (Krishnan, 2007). Οη ζπγθεθξηκέλεο
εηηθέηεο απνηεινχληαη απφ κηα ή δπν ζχληνκεο πξνηάζεηο ησλ 25-30 ιέμεσλ (πεξίπνπ
150-200 ραξαθηήξεο). Οη πξνηάζεηο απηέο ζα πξέπεη λα ζρεηίδνληαη κε ην πεξηερφκελν
ηεο ζειίδαο θαη λα πεξηέρνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο ιέμεηο θιεηδηά.
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Οη κεραλέο αλαδήηεζεο ρξεζηκνπνηνχλ ηα meta tags πεξηγξαθήο κε δπν ηξφπνπο.
Οξηζκέλεο ηα ρξεζηκνπνηνχλ σο ηκήκα ηνπ αιγνξίζκνπ θαηάηαμεο ελψ θάπνηεο
εκθαλίδνπλ ηα πεξηερφκελα ησλ meta tags πεξηγξαθήο θάησ απφ ηνλ ππεξζχλδεζκν ηνπ
ηζηνηφπνπ ζηελ ζειίδα ησλ απνηειεζκάησλ. ηελ εηθφλα 2 πνπ βξίζθεηαη παξαπάλσ,
απεηθνλίδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εκθαλίδνληαη ηα description metatags ζηηο κεραλέο
αλαδήηεζεο.
2.3.4.2.

Subject meta tags

Σα meta tags ηνπ ζέκαηνο απνηεινχληαη απφ κηα ιίζηα ιέμεσλ ή θξάζεσλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ ηζηνζειίδα. Η ιίζηα ησλ ιέμεσλ θιεηδηψλ κπνξεί λα είλαη εθηελήο.
ε ζρεηηθή έξεπλα απνδεηθλχεηαη φηη νη εηηθέηεο ζέκαηνο δηαδξακαηίδνπλ ηνλ πην
ζεκαληηθφ ξφιν ζε ζρέζε κε απηέο ηνπ ηίηινπ θαη ηεο πεξηγξαθήο θαη φηη ν
ζπλδπαζκφο ηεο κε ηηο δπν παξαπάλσ αλαθεξφκελεο εηηθέηεο κπνξεί λα επηθέξεη ην
θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα (Zhagg & Dimitroff, 2005b).
2.3.4.3.

Robot meta tags

Σα robot tags ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κηα ηζηνζειίδα πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζνπλ ηνπο
crawlers γηα ηνλ επηζπκεηφ βαζκφ επξεηεξίαζεο θαη γηα ηελ επηζπκεηή ζπρλφηεηα
επηζηξνθήο ζηελ ηζηνζειίδα γηα επαλεπξεηεξίαζε. Οη κεγαιχηεξεο κεραλέο
αλαδήηεζεο επξεηεξηνπνηνχλ θάζε ηζηφηνπν πνπ εληνπίδνπλ θαη αθνινπζνχλ φινπο
ηνπο ππεξζπλδέζκνπο πνπ βξίζθνληαη ζε απηή ηελ ζειίδα. ε νξηζκέλεο πεξηζηάζεηο
ελδέρεηαη λα κελ είλαη επηζπκεηφ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηεο ηζηνζειίδαο λα
επξεηεξηνπνηεζνχλ νξηζκέλεο ηζηνζειίδεο ή ππεξζχλδεζκνη απφ ηηο κεραλέο
αλαδήηεζεο.
ε κηα ηζηνζειίδα,

γηα παξάδεηγκα,

κπνξεί λα κελ

είλαη επηζπκεηφ

λα

επξεηεξηνπνηεζνχλ νη φξνη ρξήζεο ηεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ν δηαρεηξηζηήο ηεο
ηζηνζειίδαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα robot tag κε έλδεημε ―noindex‖.
Οη κεγάιεο κεραλέο αλαδήηεζεο ζα αληρλεχζνπλ ηελ ηζηνζειίδα αιιά δελ ζα ηε
ζπκπεξηιάβνπλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπο. Δπηπξνζζέησο, ππάξρεη ε πεξίπησζε λα κελ
είλαη επηζπκεηφ λα αθνινπζεζνχλ ππεξζχλδεζκνη πνπ βξίζθνληαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε
ηζηνζειίδα, φπσο γηα παξάδεηγκα νη δηαθεκηζηηθνί ππεξζχλδεζκνη. ε απηή ηελ
πεξίπησζε, ν δηαρεηξηζηήο ηεο ηζηνζειίδαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα
robot tag κε έλδεημε ―nofollow‖. Απηέο νη ελδείμεηο κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ έηζη ψζηε
κηα ζειίδα αθελφο λα κελ επξεηεξηνπνηεζεί θαη αθεηέξνπ λα κελ αθνινπζεζνχλ νη
ππεξζχλδεζκνη πνπ βξίζθνληαη ζε απηήλ.
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Η δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο meta tags πεξηιακβάλεη ηελ εηζαγσγή ηφζν ππνθεηκεληθψλ
φζν θαη αληηθεηκεληθψλ ζηνηρείσλ. Οξηζκέλα κεηαδεδνκέλα, φπσο απηέο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηνλ δεκηνπξγφ ηεο ηζηνζειίδαο ή ηελ εκεξνκελία δεκηνπξγίαο ηεο είλαη
αληηθεηκεληθέο. Άιια κεηαδεδνκέλα φκσο ιφγσ ηεο θχζεο ηνπο πξνζδηνξίδνληαη κε
ππνθεηκεληθφ ηξφπν, φπσο γηα παξάδεηγκα απηά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιέμεηο θιεηδηά
θαη ηελ πεξίιεςε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ηζηνζειίδαο (Duval et al., 2002). ε απηή ηελ
πεξίπησζε, ε επηηπρήο ρξήζε ησλ metadata πξνθεηκέλνπ ν δεκηνπξγφο ηεο ηζηνζειίδαο
λα επηθνηλσλήζεη νξζά ην πεξηερφκελν ηεο, εμαξηάηαη απφ ηνλ βαζκφ θαηαλφεζεο ή
επίγλσζεο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη αλαγλψζηεο εξκελεχνπλ ηελ ηζηνζειίδα θαζψο
θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε εξκελεία απηή αληηθαηνπηξίδεηαη ζηε δήισζε ησλ
κεηαδεδνκέλσλ (Brasethvik, 1998).
Οη ζρεδηαζηέο ησλ ηζηνζειίδσλ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο εηηθέηεο κεηαδεδνκέλσλ κε ηξφπν
αζπλεπή θαη εζθαικέλν. Δπηπιένλ, νη ρξήζηεο ησλ metadata δελ έρνπλ πιήξε εηθφλα
ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζπκπεξηθέξνληαη νη εηηθέηεο κεηαδεδνκέλσλ σο πξνο ηελ
νξαηφηεηα κηαο ηζηνζειίδαο ζηηο ιίζηεο ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο. Έλα παξάδεηγκα
θαθήο ρξήζεο ησλ κεηαδεδνκέλσλ απνηειεί ε ρξήζε ιέμεσλ θιεηδηψλ ζηηο εηηθέηεο
κεηαδεδνκέλσλ ηίηινπ, ζέκαηνο θαη πεξηγξαθήο πνπ δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί νχηε
ζηνλ ηίηιν νχηε ζην ζψκα θεηκέλνπ κηαο ηζηνζειίδαο. Με άιια ιφγηα, ππάξρεη πνιχ
κηθξή πηζαλφηεηα κηα ιέμε θιεηδί πνπ βξίζθεηαη απνθιεηζηηθά ζηηο εηηθέηεο
κεηαδεδνκέλσλ λα δηαβαζηεί θαη λα επξεηεξηνπνηεζεί απφ ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο
(Zhagg & Dimitroff, 2005b).
πκπεξαζκαηηθά, ε επίδξαζε ησλ εθαξκνγήο κεηαδεδνκέλσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο
εμαγσγήο πιεξνθνξηψλ δελ ζα είλαη δπλαηφ λα κεγηζηνπνηεζεί έσο φηνπ νη ρξήζηεο ησλ
ηζηνζειίδσλ αληηιεθζνχλ πιήξσο ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν, κεηαθξάζνπλ ην
πεξηερφκελν ηεο ηζηνζειίδαο ζε κεηαδεδνκέλα κε ηξφπν νξζφ θαη θαηαλνήζνπλ
επαθξηβψο ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ κεηαδεδνκέλσλ (Zhagg & Dimitroff, 2005b).
Τπάξρεη κεγάιε δηαθνξά αλάκεζα ζηε δεκηνπξγία εηηθεηψλ κεηαδεδνκέλσλ θαη ζηε
βειηηζηνπνίεζε κηαο ηζηνζειίδαο πξνθεηκέλνπ λα θαηαηάζζεηαη ζε πςειή ζέζε ζηηο
ιίζηεο απνηειεζκάησλ ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο. Με άιια ιφγηα, ε πξνζζήθε
κεηαδεδνκέλσλ ζε κηα ηζηνζειίδα απφ κφλε ηεο δελ είλαη αξθεηή ψζηε λα επηηεπρζεί
κηα ηθαλνπνηεηηθή ζέζε ζηα απνηειέζκαηα ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο.
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2.3.5. Latent Semantic Indexing
Οη βαζηθέο κεραλέο αλαδήηεζεο πιένλ δίλνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε ζρεηηθφηεηα ηνπ
πεξηερνκέλνπ. Οη ηζηνζειίδεο ζηηο νπνίεο νη ιέμεηο θιεηδηά εκθαλίδνληαη ηφζν ζηελ
εηηθέηα ηνπ ηίηινπ φζν ζην θείκελν ηεο ηζηνζειίδαο έρνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζε
ζρέζε κε απηέο πνπ βειηηζηνπνηνχλ κφλν ηελ εηηθέηα ηνπ ηίηινπ (Zhagg & Dimitroff,
2005b). Οη κεραλέο αλαδήηεζεο πξνζδηνξίδνπλ ηε ζρεηηθφηεηα αλαιχνληαο ην θείκελν
κηαο ηζηνζειίδαο. Βέβαηα, ε θαηαλφεζε κηαο ηζηνζειίδαο είλαη κηα αξθεηά ζχλζεηε
δηαδηθαζία. Μηα απιή πξνζέγγηζε βαζίδεηαη

ζηελ αληηζηνίρηζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο

ηζηνζειίδαο κε απηφ ηνπ εξσηήκαηνο ηεο αλαδήηεζεο. Σν πξφβιεκα κε ηε
ζπγθεθξηκέλε κέζνδν είλαη φηη ππάξρνπλ πνιινί ηξφπνη πεξηγξαθήο γηα ην ίδην
δεηνχκελν. Πξνθεηκέλνπ λα μεπεξαζηεί απηφ ην πξφβιεκα, νη βαζηθέο κεραλέο
αλαδήηεζεο ρξεζηκνπνηνχλ ηε κέζνδν Latent Semantic Indexing (LSI, ιαλζάλνπζα
ζεκαζηνινγηθή επξεηεξίαζε) θαηά ηε νπνία αλαιχεηαη ην κνηίβν θαη ε θαηαλνκή ησλ
ιέμεσλ ζε κηα ηζηνζειίδα.
Δίλαη ζεκαληηθφ γηα ηνπο marketers πνπ αζρνινχληαη κε ην SEO λα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ
κηα βαζηθή γλψζε ηεο κεζφδνπ LSI πξνθεηκέλνπ ην θείκελν ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπο λα
απεπζχλεηαη θαηάιιεια ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο.

2.3.6. Πεπιεσόμενο ηερ ιζηοζελίδαρ
Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηελ αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ κηαο
ηζηνζειίδαο είλαη ε ζέζε ησλ ιέμεσλ θιεηδηψλ (Zhagg & Dimitroff, 2005a). Η ρξήζε
ησλ ιέμεσλ θιεηδηψλ ζηνλ ηίηιν κηαο ηζηνζειίδαο έσο θαη ηξεηο θνξέο είλαη δπλαηφ λα
βειηηψζεη ηε ζέζε ηεο ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο. Οη πην ζεκαληηθέο ιέμεηο θιεηδηά
πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζηελ αξρή ελφο εγγξάθνπ θαη κάιηζηα ζηελ πξψηε
παξάγξαθν. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ έξεπλα, φζν απμάλεηαη ν αξηζκφο
ησλ ιέμεσλ θιεηδηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ζψκα θεηκέλνπ κηαο ηζηνζειίδαο ηφζν
απμάλεηαη θαη ε απφδνζε ηεο ηζηνζειίδαο. πλίζηαηαη ε ππθλφηεηα κηαο ιέμεο θιεηδί
ζε έλα θείκελν λα θπκαίλεηαη κεηαμχ 2% κε 5% (Gandour & Regolini, 2011).
Ο ζπλδπαζκφο ησλ δπν παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθψλ νδεγεί ζε αθφκα πην βειηησκέλε
ζέζε αλ θαη ε επίδξαζε ηεο αχμεζεο ησλ ιέμεσλ θιεηδηψλ ζην ζψκα θεηκέλνπ είλαη
ζαθψο ηζρπξφηεξε απφ απηή ηεο επαλάιεςεο ησλ ιέμεσλ θιεηδηψλ ηνπ ηίηινπ ηεο
ηζηνζειίδαο. Σέινο, ην απνηέιεζκα ηεο θαηάηαμεο σο πξνο ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο
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έρεη απνδεηρηεί φηη δελ επεξεάδεηαη κέζσ ηεο αιιαγήο ρξψκαηνο ή κεγέζνπο ηεο
γξακκαηνζεηξάο, κέζσ ηεο ρξήζεο ιέμεσλ θιεηδηψλ δηαηππσκέλεο ζηνλ πιεζπληηθψλ ή
κέζσ ηεο ρξήζεο ιέμεσλ θιεηδηψλ δηαηππσκέλσλ σο επίζεηα (Zhagg & Dimitroff,
2005a).
Δλψ ε αιιαγή ηνπ ρξψκαηνο θαη ηνπ κεγέζνπο ηεο γξακκαηνζεηξάο θαίλεηαη πσο δελ
επεξεάδεη ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο, ε ππνγξάκκηζε ησλ ιέμεσλ θιεηδηψλ, ε ρξήζε
έληνλεο γξακκαηνζεηξάο (bold), ππνγξάκκηζεο (underlined) θαη πιαγίσλ ραξαθηήξσλ
(italics) ζπλίζηαηαη ψζηε λα δνζεί έκθαζε ζηηο ιέμεηο θιεηδηά θαη αμηνινγείηαη ζεηηθά
απφ ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο (Gandrour & Regolini, 2011; Moz, 2013).
Η δηαξθήο ελεκέξσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ηζηνζειίδαο κε πξσηφηππν θείκελν
ζεσξείηαη κηα απφ ηεο πην ζεκαληηθέο ελέξγεηεο κεηαμχ ησλ marketers πνπ αζρνινχληαη
κε ην SEO. Γελ είλαη ιίγεο νη εηαηξίεο νη νπνίεο πξνζιακβάλνπλ επαγγεικαηίεο
απνθιεηζηηθά γηα λα γξάθνπλ θείκελα γηα ηελ ηζηνζειίδα ηνπο. Έλα θείκελν πεξηεθηηθφ,
ελδηαθέξνλ θαη κε ζχγρξνλν πεξηερφκελν απνηειεί έλα απφ ηα κεγαιχηεξα
πιενλεθηήκαηα κηαο ηζηνζειίδαο ηφζν απφ πιεπξάο κεραλψλ αλαδήηεζεο φζν θαη απφ
πιεπξάο ησλ ρξεζηψλ.
Οη κεραλέο αλαδήηεζεο δελ ζα βαζκνινγήζνπλ ηδηαίηεξα πςειά έλα θείκελν ην νπνίν
έρεη αλαδεκνζηεχηεη ζε άιιεο ηζηνζειίδεο γηαηί ε ηζηνζειίδα δελ πξνζθέξεη λέεο
πιεξνθνξίεο ζηνπο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη ρξήζηεο ηνπ
δηαδηθηχνπ είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα αλαδεκνζηεχζνπλ ην πεξηερφκελν κηαο
ηζηνζειίδαο πνπ ζεψξεζαλ ελδηαθέξνλ είηε ζε δηθέο ηνπο ηζηνζειίδεο είηε ζε κέζα
θνηλσληθήο δηθηχσζεο πξνζειθχνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ θαη άιινπο ρξήζηεο λα
επηζθεθηνχλ ηελ ηζηνζειίδα (Moz, 2013).
Πξνθεηκέλνπ κηα ηζηνζειίδα λα δηαηεξήζεη ή αθφκα θαη λα βειηηψζεη ηε ζέζε ηεο, ε
βειηηζηνπνίεζε ζα πξέπεη λα είλαη κηα δηαδηθαζία ζπλερήο θαη καθξνπξφζεζκε. ε
πεξίπησζε πνπ ε ηζηνζειίδα δελ ελεκεξψλεη ηαθηηθά ην πεξηερφκελν ηεο νη αιγφξηζκνη
ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο ζα ζεσξήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ηεο παξσρεκέλεο θαη ηελ
ηζηνζειίδα, σο ζχλνιν, αλαμηφπηζηε (Gandour & Relogini, 2011).

20

2.3.7. Ηλικία ηος URL
εκαληηθφ ξφιν γηα ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο δηαδξακαηίδεη ην URL ηεο ηζηνζειίδαο
απηφ θαζαπηφ. Βαζηθφ θξηηήξην είλαη ε ειηθία ηνπ URL θαζψο φζν παιαηφηεξν είλαη ην
domain name ηφζν πην ζεηηθά αμηνινγείηαη απφ ηνπο αιγφξηζκνπο ησλ κεραλψλ
αλαδήηεζεο. Γηα ηε Google, ε ειηθία ηνπ URL είλαη ζεκαληηθή γηαηί απνηειεί
παξάγνληα αμηνπηζηίαο ηεο ηζηνζειίδαο (Evans, 2007). Δπηπιένλ, είλαη ζεκαληηθφ λα
απνθεχγεηαη ε ρξήζε εμεδεηεκέλσλ ραξαθηήξσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα γξακκάησλ κε
ηφλν.

2.3.8. Μοπθοποίεζε
Όζν ζεκαληηθφ είλαη ην πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ κηαο ηζηνζειίδαο, άιιν ηφζν
ζεκαληηθή είλαη θαη ε κνξθνπνίεζε ηεο. Η κνξθνπνίεζε ππνδεηθλχεη ζηηο κεραλέο
αλαδήηεζεο ηηο ζεκαληηθφηεξεο πηπρέο ηεο ηζηνζειίδαο θαη ην ζθεπηηθφ κε ην νπνίν
αλαπηχρζεθε. Οξηζκέλα απφ ηα ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κνξθνπνίεζε θαη πνπ
ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο είλαη νη εηηθέηεο ησλ επηθεθαιίδσλ
ηελ HTML, ηε βαζηθή γιψζζα ζπγγξαθήο ηζηνζειίδσλ, ππάξρνπλ έμη επίπεδα
επηθεθαιίδσλ κε ηηο H1 (heading 1) θαη H2 (heading 2) λα ζεσξνχληαη νη πην
ζεκαληηθέο ελψ ε H6 λα ζεσξείηαη ε ιηγφηεξν ζεκαληηθή.
Οη εηηθέηεο ησλ επηθεθαιίδσλ ρξεζηκνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο
ελφηεηεο κηαο ηζηνζειίδαο. Η HTML έρεη δεκηνπξγήζεη δηάθνξα ζηπι επηθεθαιίδσλ
πξνθεηκέλνπ λα δηαθνξνπνηήζεη ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ηνπ θεηκέλνπ ην νπνίν
ζπλήζσο δηαηξείηαη ζε παξαγξάθνπο.

Η πξψηε εηηθέηα επηθεθαιίδαο (Η1)

ρξεζηκνπνηείηαη ψζηε λα νξηνζεηεζνχλ νη βαζηθέο ελφηεηεο ηεο ηζηνζειίδαο, ελψ νη
εηηθέηεο κε κεγαιχηεξνπο αξηζκνχο (Η2, Η3 θιπ) ρξεζηκνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα
πξνζδηνξηζηνχλ νη ππνελφηεηεο.
χκθσλα κε ζρεηηθή έξεπλα, νη H1 θαη H2 απνηεινχλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο εηηθέηεο κεηά
ηελ εηηθέηα ηίηινπ (Craven, 2003). Η κνξθνπνίεζε ησλ ηζηνζειίδσλ απνηειεί έλα
ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ SEO θαζψο νξηζκέλεο κεραλέο αλαδήηεζεο αλαγλσξίδνπλ ηε
ρξήζε ησλ εηηθεηψλ επηθεθαιίδαο σο έλαλ αζθαιή ηξφπν αμηνιφγεζεο ηεο
ζεκαληηθφηεηαο ησλ ιέμεσλ θιεηδηψλ (Henzinger et al., 2002).
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2.4. Βεληιζηοποίεζε εκηόρ ηερ ιζηοζελίδαρ

2.4.1. Link Building
Σν link building είλαη ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ζρεηηθψλ εηζεξρφκελσλ ζπλδέζκσλ
(backlinks) πξνο κηα ηζηνζειίδα κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο ζηνρνζεκέλεο
επηζθεςηκφηεηαο θαη ηελ επίηεπμε πςειφηεξεο θαηάηαμεο ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο.
Όιεο νη βαζηθέο κεραλέο αλαδήηεζεο δίλνπλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηνπο ζπλδέζκνπο
πξνο κηα ηζηνζειίδα (backlinks). Μάιηζηα, νξηζκέλνη ζεσξνχλ ην build linking σο ην
ζεκαληηθφηεξν εξγαιείν ζηε βειηίσζε ηεο ζέζεο κηαο ηζηνζειίδαο ζηηο κεραλέο
αλαδήηεζεο, παξφηη απαηηεί ρξφλν λα αλαπηπρζεί θαη λα έρεη απνηειέζκαηα (Thies,
2005). Καζψο ν αξηζκφο ησλ backlinks απμάλεηαη θαη ε βαζκνινγία κηαο ηζηνζειίδαο
θαζψο νη κεραλέο αλαδήηεζεο ηε ζεσξνχλ πεξηζζφηεξν αμηφπηζηε (Evans, 2007).
Οξηζκέλεο κεραλέο αλαδήηεζεο, φπσο ε Yahoo θαη ε MSN, κεηξνχλ πνζνηηθά ησλ
αξηζκφ ησλ ζπλδέζκσλ ζε κηα ηζηνζειίδα ζηνπο αιγνξίζκνπο ηνπο, ελψ ε Google
πξνζεγγίδεη ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα πεξηζζφηεξν πνηνηηθά.

2.4.2. PageRank
Οη ηδξπηέο ηεο Google, Sergey Brin θαη Lawrence Page, αλέπηπμαλ ην 1998 ηνλ
αιγφξηζκν PageRank. Η θεληξηθή ηδέα ηνπ αιγνξίζκνπ είλαη φηη έλα εηζεξρφκελν link
απφ κηα πνηνηηθή ηζηνζειίδα απνηηκάηαη ζεηηθφηεξα απφ έλα εηζεξρφκελν link κηαο
ιηγφηεξν πνηνηηθήο ζειίδαο. Ωο θξηηήξην πνηφηεηαο ζεσξείηαη ν αξηζκφο ησλ backlinks
κηαο ηζηνζειίδαο. Με άιια ιφγηα, ε Google ζεσξεί έλα link απφ κηα ζειίδα Α ζε κηα
ζειίδα Β σο ςήθν εκπηζηνζχλεο.
Οη ηδξπηέο ηεο Google νξίδνπλ ηνλ PageRank σο έλα κνληέιν πνπ βαζίδεηαη ζηε
ζπκπεξηθνξά ηνπ ρξήζηε ηνπ δηαδηθηχνπ. Ο PageRank ζηελ νπζία απνηειεί ηελ
πηζαλφηεηα έλαο ηπραίνο ρξήζηεο λα βξεη κηα ηζηνζειίδα. Με ηνλ φξν PageRank
αλαθεξφκαζηε ζηελ πξαγκαηηθή βαζκνινγία ηνπ αιγνξίζκνπ ε νπνία πξνθχπηεη απφ
κηα εμίζσζε κε εθαηνκκχξηα κεηαβιεηέο θαη φξνπο. Ωζηφζν, ζπλήζσο ν φξνο
PageRank αλαθέξεηαη ζηε βαζκνινγία ηνπ Toolbar PageRank.
Ο Toolbar PageRank απνηειεί κηα θιίκαθα απφ ην 0 έσο ην 10, κε θάζε ηηκή ηεο
θιίκαθαο λα αληηζηνηρεί ζε κεγάιν εχξνο ηηκψλ ηνπ πξαγκαηηθνχ PageRank. Πξαθηηθά,
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απηφ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη ην ελδερφκελν δπν ηζηνζειίδεο κε ίδην Toolbar PageRank λα
έρνπλ κεγάιε δηαθνξά ζην πξαγκαηηθφ PageRank. Δπηπιένλ, θάζε ηηκή ηνπ Toolbar
PageRank είλαη εθζεηηθά κεγαιχηεξε απφ ηελ πξνεγνχκελε ηηκή, άξα είλαη πνιχ
δπζθνιφηεξν κηα ηζηνζειίδα λα κεηαβεί, γηα παξάδεηγκα, απφ ηελ ηηκή 5 ζηελ 6 απφ φηη
λα κεηαβεί απφ ηελ ηηκή 2 ζηελ 3. Αλ θαη ε Google αλαλεψλεη ζπρλά ηηο ηηκέο ηνπ
πξαγκαηηθνχ ηεο PageRank γηα θάζε ηζηνζειίδα, ζπλήζσο ρξεηάδεηαη 3 κε 4 κήλεο
πξνθεηκέλνπ λα αλαλεψζεη ηηο ηηκέο ηνπ Toolbar PageRank ηεο.

2.4.3. Anchor text
Δθηφο απφ ηνλ PageRank, ν αιγφξηζκνο θαηάηαμεο ηεο Google ιακβάλεη ππφςε θαη
αμηνινγεί θαη άιιεο παξακέηξνπο, φπσο είλαη ε ζρεηηθφηεηα ηνπ θεηκέλνπ πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη ζην θείκελν ηνπ ππεξζπλδέζκνπ (anchor text). Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν
ην anchor text ζεσξείηαη ζεκαληηθφ είλαη γηαηί παξέρεη κηα ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο
ηζηνζειίδαο ζηελ νπνία νδεγεί (Bar-Ilan, 2007).
Ωο απφδεημε γηα ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ anchor text, ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ηε
Google, απνηειεί ην ―Google bombing‖. Σν Google bombing, ην νπνίν κάιηζηα έρεη
πξνζηεζεί θαη σο φξνο ζε ιεμηθφ (Prince, 2005). νξίδεηαη σο «ε δξαζηεξηφηεηα
ζρεδηαζκνχ δηαδηθηπαθψλ ζπλδέζκσλ νη νπνίνη ζα πξνθαηαβάινπλ ηα απνηειέζκαηα
ησ κεραλψλ αλαδήηεζεο πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ αλαθξηβείο εληππψζεηο θαη
έλαλ ζπγθεθξηκέλν φξν αλαδήηεζεο».
Σν πην γλσζηφ θαη ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ησλ Google Bombs απνηειεί ν φξνο
αλαδήηεζεο ―miserable failure (άζιηα απνηπρία)‖ γηα ηνλ νπνίν θνξπθαίν απνηέιεζκα
ζηε ιίζηα ηεο Google ήηαλ ε επίζεκε βηνγξαθία ηνπ πξνέδξνπ Bush. Σν εληππσζηαθφ
είλαη φηη, θπζηθά, πνπζελά ζην πεξηερφκελν ηεο βηνγξαθίαο δελ πεξηερφηαλ ν φξνο
―miserable failure‖. Οη πξνυπνζέζεηο γηα ηε δεκηνπξγία κηαο Google Bomb λα ππάξρεη
έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ πξφζπκνο λα ζπλεξγαζηεί
πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί έλαο κεγάινο αξηζκφο ζπλδέζκσλ κε ζπγθεθξηκέλν
anchor text. Σα ζπγθεθξηκέλα links ζπλήζσο δεκνζηεχνληαη ζε blogs θαη forums φπνπ
είλαη ζρεηηθά απιφ λα δεκνζηεπηεί θαη λα δηαγξαθεί έλαο ζχλδεζκνο.
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2.4.4. Directories
Οη ζρεδηαζηέο ησλ ηζηνζειίδσλ ππνβάινπλ ηηο ηζηνζειίδεο ζε online θαηαιφγνπο
πξνθεηκέλνπ

λα

απνθηήζνπλ

backlinks.

Η

ζπγθεθξηκέλε

ηερληθή

αξρηθά

ρξεζηκνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ νη ηζηνζειίδεο λα γίλνπλ επξχηεξα γλσζηέο θαη λα
απμεζεί ε αμηνπηζηία ηνπο. Οη πην γλσζηνί θαηάινγνη είλαη ηεο Yahoo θαη ηνπ DMoz.
ηνπο online θαηαιφγνπο νη αηηήζεηο πνπ ππνβάινπλ νη ηζηνζειίδεο γηα έληαμε
αμηνινγνχληαη απφ αλζξψπνπο θαη φρη απφ ινγηζκηθφ. Οη κεραλέο αλαδήηεζεο, φπσο ε
Google θαη ε Yahoo, ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο online θαηαιφγνπο - ιφγσ ηεο πςειήο
πνηφηεηαο ειέγρνπ ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ πξνζθέξνπλ- πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζνπλ
κηα ηζηνζειίδα (Evans, 2007).
Καζψο ν αξηζκφο ησλ online θαηαιφγσλ έρεη απμεζεί ζεκαληηθά, ε ζπγθεθξηκέλε
κέζνδνο έρεη αλαδεηρζεί σο έλα ηδηαίηεξα δεκνθηιέο εξγαιείν ζηε δηαδηθαζία ηνπ link
building. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ directories ηα νπνία δελ απαηηνχλ ηελ αληαιιαγή link κε
ηηο ηζηνζειίδεο πνπ έρνπλ ζηε βάζε ηνπο γεγνλφο πνπ θαζηζηά ην backlink ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ θαηαιφγσλ πνιχηηκν (Smith & Chaffey, 2008). Η αληαιιαγή link
κεηαμχ ησλ ηζηνζειίδσλ είλαη κηα ηερληθή παξφκνηα κε ην directory submission,
πζηεξεί φκσο ζε νξηζκέλα ζεκεία. Αθελφο, απαηηεί ζεκαληηθφ ρξφλν πξνθεηκέλνπ λα
γίλεη ε επηθνηλσλία κε ηνπο θαηφρνπο άιισλ ηζηνζειίδσλ θαη αθεηέξνπ ε αμία ηνπ link,
ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ, είλαη κηθξφηεξεο αμίαο γηα ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο (Thies, 2005).

2.4.5. Affiliate marketing
Η επηζθέςηκφηεηα κηαο ηζηνζειίδαο κπνξεί λα απμεζεί κέζσ online ζπλεξγαζηψλ, φπσο
κέζσ ηνπ affiliate marketing. ε απηή ηε κνξθή marketing, ν affiliate πξνσζεί
επηζθέπηεο ζηνλ δηαθεκηδφκελν κέζσ links πνπ θηινμελεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ. Ο
affiliate πξνβαίλεη ζε απηή ηε δηαδηθαζία πξνθεηκέλνπ λα απνθνκίζεη έλα
πξνζπκθσλεκέλν φθεινο απφ ηνλ δηαθεκηδφκελν γηα θάζε επηζθέπηε πνπ ηνπ
απνζηέιιεη. Έηζη ε ηζηνζειίδα απνθηά γξήγνξα backlinks ελψ ηαπηφρξνλα ν affiliate
απνθνκίδεη ην ζπκθσλεκέλν φθεινο. Απφ ηα πην γλσζηά affiliate πξνγξάκκαηα είλαη
απηφ ηεο Amazon.
Σν affiliate marketing κπνξεί λα είλαη επεξγεηηθφ εθφζνλ ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθφο
αξηζκφο ζπλεξγαηψλ λα πξνσζήζεη ηελ ηζηνζειίδα. Όκσο ηα κεγάια δίθηπα έρνπλ
πςειφ αξρηθφ θφζηνο θαη κεηαγελέζηεξα δηνηθεηηθά θφζηε γεγνλφο πνπ ηα θαζηζηά κηα
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κε βηψζηκε επηινγή γηα ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο (Smith & Chaffey, 2008).
Δπηπιένλ, ηα κεγάια δίθηπα έρνπλ θαηεγνξεζεί φηη βιάπηνπλ ην brand name κηαο
εηαηξίαο δηαθεκίδνληαο ηελ ζε αφξηζηνπο affiliates (Bruner et al., 2001).

3. Black hat SEO – White hat SEO
Η βειηίσζε ηεο ζέζεο κηαο ηζηνζειίδαο κπνξεί λα βειηησζεί είηε επελδχνληαο ζηελ
παξνρή πεξηζζφηεξν ζρεηηθνχ πεξηερνκέλνπ πξνο ηνπο ρξήζηεο είηε επελδχνληαο ζε
ηερληθέο πνπ επεξεάδνπλ απνθιεηζηηθά ηελ ηαμηλφκεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ
κεραλψλ αλαδήηεζεο. Τπάξρνπλ δπν είδε ηερληθψλ SEO πνπ αληίζηνηρα αλαθέξνληαη
σο white hat SEO θαη black hat SEO. Η βαζηθή ηνπο δηαθνξά είλαη φηη ην white hat
SEO βειηηψλεη ην πεξηερφκελν ηεο ηζηνζειίδαο κε πεξηζζφηεξν ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο,
απμάλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ην
black hat SEO παξαβηάδεη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνηφηεηαο ησλ κεραλψλ
αλαδήηεζεο θαζψο εζηηάδεη απνθιεηζηηθά ζηε βειηίσζε ηεο ζέζεο σο πξνο ηηο κεραλέο
αλαδήηεζεο ρσξίο παξάιιειε αχμεζε ηεο παξερφκελεο πνηφηεηαο (Berman & Katona,
2011). Η Google, γηα παξάδεηγκα, ππνζηεξίδεη φηη ε αλάπηπμε ησλ ηζηνζειίδσλ ζα
πξέπεη λα γίλεηαη βάζεη ησλ ρξεζηψλ θαη φρη βάζεη ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο.
Οη marketers πνπ ρξεζηκνπνηνχλ black hat ηερληθέο ζπλήζσο εζηηάδνπλ ζηελ παξνρή
ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ πξνο ηηο «αξάρλεο» ελψ είλαη πηζαλφ ζηνπο ρξήζηεο ηεο
ζειίδαο λα παξνπζηάδεηαη έλα εληειψο δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν. Απηή ε κέζνδνο
εθαξκφδεηαη δηφηη κπνξεί ην πεξηερφκελν ηεο ζειίδαο, πξνθεηκέλνπ απηή λα επηηχρεη
πςειή βαζκνινγία, λα κε ζπλάδεη κε ηηο αξρέο θαιήο ζρεδίαζεο ηζηνζειίδαο ή λα κελ
επηηπγράλεη πςειφ δείθηε κεηαηξνπήο ελφο επηζθέπηε ζε πειάηε. Γηα ην ιφγν απηφ, ε
Google έρεη γλσζηνπνηήζεη έλα ζχλνιν ηαθηηθψλ πνπ ζεσξεί παξαβαηηθέο θαη ηηο
νπνίεο, φηαλ ηηο εληνπίδεη, ηηο ηηκσξεί.
Η Google έρεη δπν επίπεδα πνηλψλ γηα ηηο ηζηνζειίδεο πνπ παξαβηάδνπλ ηελ πνιηηηθή
πνηφηεηαο ηεο. ην πξψην επίπεδν, ηηκσξεί ηελ ηζηνζειίδα σο πξνο ηε ζέζε θαηάηαμεο
ηεο, ελψ ζην δεχηεξν επίπεδν απαγνξεχεη

ηελ εκθάληζε ηεο ηζηνζειίδαο ζηα

απνηειέζκαηα ηεο. Καζψο φκσο κεζνιαβεί έλα δηάζηεκα κέρξη ε Google λα εληνπίζεη
ηελ παξάβαζε, ππάξρνπλ νξηζκέλνη ζρεδηαζηέο ηζηνζειίδσλ πνπ εθκεηαιιεχνληαη απηή
ηελ

θαζπζηέξεζε

πξνθεηκέλνπ

λα

επηηχρνπλ

πςειή

ζέζε

θαηάηαμεο

ζηα

απνηειέζκαηα.
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ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ε ρξήζε ηνπ φξνπ ―spam‖ φηαλ
αλαθεξφκαζηε ζε black hat ηερληθέο δηαθέξεη απφ ηελ έλλνηα ηεο παξαιαβήο
αλεπηζχκεησλ email. Όηαλ ν φξνο ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο κεραλέο
αλαδήηεζεο αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε ακθίβνισλ ηερληθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ
ηνπο ζρεδηαζηέο ηζηνζειίδσλ κε ζθνπφ λα «μεγειάζνπλ» ηνπο αιγφξηζκνπο ησλ
κεραλψλ αλαδήηεζεο.

3.1. Black hat SEO ηεσνικέρ

3.1.1. Black hat Indexing
Όπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ, ηα backlinks απφ άιιεο ηζηνζειίδεο νδεγνχλ ζηελ
ζρεηηθά άκεζα επξεηεξίαζε ηεο ηζηνζειίδαο. Παξφια απηά, ρξεηάδεηαη έλα ρξνληθφ
δηάζηεκα κέρξη ε ηζηνζειίδα λα απνθηήζεη πςειή βαζκνινγία. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ε
Google παξαθνινπζεί γηα θάπνην δηάζηεκα ηηο λέεο ζειίδεο πξνθεηκέλνπ λα
παξαηεξήζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα εμειηρζνχλ.
Μηα απφ ηηο βαζηθέο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη νλνκάδεηαη ―Blog Ping‖ θαη
απνηειεί ζηελ νπζία δηαδηθαζία πξνζέιθπζεο ησλ «αξαρλψλ» ησλ κεραλψλ
αλαδήηεζεο. ηελ ηερληθή απηή δεκηνπξγείηαη έλαο κεγάινο αξηζκφο απφ blog θαζέλα
εθ ησλ νπνίσλ πεξηέρεη έλα link πξνο ηελ ηζηνζειίδα. ηε ζπλέρεηα, ν δηαρεηξηζηήο ηεο
ηζηνζειίδαο ζηέιλεη επαλαιακβαλφκελα κελχκαηα ζηνπο blog servers φηη αλαλεψζεθε
ην πεξηερφκελν ηνπ blog πξνθεηκέλνπ λα ζηαιεί έλα κήλπκα ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο
γηα λα ην επηζθεθηνχλ. Οη «αξάρλεο» επηζθέπηνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα blogs ηα νπνία
ζηε ζπλέρεηα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα αθνινπζψληαο ηνλ ζχλδεζκν.
Η ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη θαη απφ ηνπο white hat marketers αιιά κε
έλαλ πην εζηθφ ηξφπν. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ν δηαρεηξηζηήο ηεο ηζηνζειίδαο
ηνπνζεηεί κελ έλα link πξνο ηε ζειίδα ζε έλα ή πεξηζζφηεξα blogs, απνζηέιιεη φκσο
έλα κήλπκα κφλν φηαλ πξαγκαηηθά ην πεξηερφκελν ηνπ blog έρεη ελεκεξσζεί.

3.1.2. Keyword Stuffing
Σν Keyword Stuffing («παξαγέκηζκα κε ιέμεηο θιεηδηά») απνηειεί κηα απφ ηηο πξψηεο
ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Δπί ηεο νπζίαο, πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ επαλάιεςε
ζε κεγάιν βαζκφ ησλ ζηνρεπκέλσλ ιέμεσλ θιεηδηψλ ή θξάζεσλ. Δπεηδή φκσο ε
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δηαξθήο επαλάιεςε ελφο φξνπ είλαη δπζάξεζηε γηα ηνλ ρξήζηε, νη πξψηκνη ρξήζηεο
απηήο ηεο κεζφδνπ «έθξπβαλ» ηηο ιέμεηο θιεηδηά είηε ρξεζηκνπνηψληαο ην ίδην ρξψκα
γηα ην παξαζθήλην θαη ηε γξακκαηνζεηξά, είηε ρξεζηκνπνηψληαο ππεξβνιηθά κηθξέο
γξακκαηνζεηξέο.

Βέβαηα,

νη κεραλέο αλαδήηεζεο

πνιχ

ζχληνκα αλέπηπμαλ

κεραληζκνχο ελάληηα ζε ηέηνηεο κεζφδνπο θαη πιένλ αγλννχλ ην θείκελν πνπ δελ είλαη
εκθαλέο ζην αλζξψπηλν κάηη.
ηηο κέξεο καο, ην Keyword Stuffing πεξηνξίδεηαη ζηηο ιηγφηεξν γλσζηέο εηηθέηεο
κεηαδεδνκέλσλ, ζην abstract, author, θαη copyright meta tags, αλ θαη νη βαζηθέο
κεραλέο αλαδήηεζεο θαίλεηαη φηη δελ ηηο ιακβάλνπλ ππφςε ζηνλ αιγφξηζκν
ηαμηλφκεζεο ηνπο.
Δπηπιένλ, πνιινί δηαρεηξηζηέο ηζηνζειίδσλ ρξεζηκνπνηνχλ ηε CSS (Cascading Style
Sheet) πξνθεηκέλνπ λα «παξαγεκίζνπλ» ην θείκελν κε ιέμεηο θιεηδηά. Η CSS είλαη κηα
γιψζζα ππνινγηζηή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ έιεγρν ηεο εκθάληζεο κηα ηζηνζειίδαο
πνπ έρεη γξαθηεί ζε γιψζζα HTML ή XHTML. Οη black hat ηερληθέο πνπ
εθαξκφδνληαη ζηελ πεξίπησζε ηεο CSS ζρεηίδνληαη είηε κε θείκελν ην νπνίν δελ είλαη
νξαηφ ζηνπο επηζθέπηεο ηεο ηζηνζειίδαο αιιά είλαη ζηηο «αξάρλεο» ησλ κεραλψλ
αλαδήηεζεο είηε κε θείκελν ην νπνίν είλαη «θξπκκέλν» απφ ηνπο επηζθέπηεο ηεο
ηζηνζειίδαο. Με ηνλ φξν «θξπκκέλν» ελλννχκε φηη ην θείκελν ελδερνκέλσο λα είλαη
ππεξβνιηθά κηθξφ ή ηνπνζεηεκέλν ζε ηέηνην ζεκείν ψζηε δελ πξφθεηηαη λα γίλεη
αληηιεπηφ.

3.1.3. Cloaking
Σν Cloaking είλαη ε ηερληθή θαηά ηελ νπνία παξνπζηάδεηαη δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν
ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο θαη ζηνπο επηζθέπηεο ηεο ηζηνζειίδαο. Μέζσ απινχ ζρεηηθά
θψδηθα κηα ηζηνζειίδα κπνξεί λα αλαγλσξίζεη αλ κηα δηεχζπλζε IP (Internet Protocol)
αλήθεη ζε «αξάρλε» ή ζε ρξήζηε θαη έηζη επηζηξέθεη ην αλάινγν πεξηερφκελν. Γειαδή,
ζηηο «αξάρλεο» ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο παξνπζηάδεηαη βειηηζηνπνηεκέλν θείκελν
ρσξίο άιια ζρεδηαζηηθά ζηνηρεία ελψ ζηνπο επηζθέπηεο ηεο ηζηνζειίδαο παξνπζηάδεηαη
δηαθνξεηηθφ απνηέιεζκα (Henzinger et al., 2002).
Δπηπιένλ, νξηζκέλνη δηαρεηξηζηέο ηζηνζειίδσλ ρξεζηκνπνηνχλ θψδηθα πνπ αλαγλσξίδεη
πνηαο ζπγθεθξηκέλεο κεραλήο αλαδήηεζεο είλαη νη «αξάρλεο» θαη επηζηξέθνπλ κηα
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βειηηζηνπνηεκέλε ζειίδα κε βάζε ηνλ αιγφξηζκν ηαμηλφκεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο
κεραλήο αλαδήηεζεο.

3.1.4. Doorway Pages
Ο ζθνπφο ησλ Doorway Pages είλαη ε πςειή θαηάηαμε ηεο ηζηνζειίδαο ζηηο κεραλέο
αλαδήηεζεο γηα πνιιέο ιέμεηο θιεηδηά. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηε δεκηνπξγία κηαο
μερσξηζηήο ζειίδαο γηα θάζε ιέμε θιεηδί θαη ηε ρξήζε κηαο meta refresh, δειαδή κηαο
εληνιήο HTML, ε νπνία ζε ρξφλν ηφζν κηθξφ ψζηε λα κελ είλαη αληηιεπηφο
αλαθαηεπζχλεη απηφκαηα ηνπο επηζθέπηεο ζηελ θαλνληθή ηζηνζειίδα. Απηή ε
ζπγθεθξηκέλε ηερληθή νδήγεζε, κεηαμχ άιισλ, θαη ζηελ ηηκσξία ηεο dmw.de. (BBC
News, 2006). Πιένλ, επεηδή νη βαζηθέο κεραλέο αλαδήηεζεο απνκαθξχλνπλ ηηο ζειίδεο
πνπ πεξηέρνπλ meta refresh, νη δηαρεηξηζηέο ησλ ηζηνζειίδσλ ρξεζηκνπνηνχλ άιιεο
ηερληθέο, φπσο ηε ρξήζε Javascript πξνθεηκέλνπ λα θαηαθέξνπλ λα αλαθαηεπζχλνπλ
ηνπο επηζθέπηεο.

3.1.5. Content Generation
Οη ρξήζηεο ηερληθψλ black hat ρξεζηκνπνηνχλ εθηελψο εξγαιεία πνπ ηνπο επηηξέπνπλ
λα δεκηνπξγνχλ απηφκαηα ρηιηάδεο ηζηνζειίδεο. Σν ινγηζκηθφ ην νπνίν δεκηνπξγεί
ηζηνζειίδεο αληηγξάθεη πεξηερφκελν απφ ζρεηηθέο ππάξρνπζεο ζειίδεο ην νπνίν
πεξηιακβάλεη θείκελν, εηθφλεο θαη βίληεν. Ο black hat marketer ην κφλν πνπ έρεη λα
θάλεη είλαη λα εηζάγεη ηηο ιέμεηο θιεηδηά θαη ηηο θξάζεηο, ην φλνκα ηεο ηζηνζειίδαο,
ζηνηρεία επηθνηλσλίαο. Όζν πεξηζζφηεξεο ιέμεηο θιεηδηά εηζαρζνχλ ηφζν πεξηζζφηεξεο
ζειίδεο ζα δεκηνπξγεζνχλ. Η ηζηνζειίδα πνπ δεκηνπξγείηαη έρεη αθφκα sitemap θαη
RSS, ελψ θάπνηεο αλαβαζκηζκέλεο εθδφζεηο ινγηζκηθψλ απηφκαηεο δεκηνπξγίαο
ηζηνζειίδσλ πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα πιήξνπο δηαρείξηζεο ηνπ design ηεο
ηζηνζειίδαο θαζψο επίζεο θαη ηεο αληηγξαθήο ηεο εκθάληζεο κηαο άιιεο ζειίδαο.
Όπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ, ην πξσηφηππν πεξηερφκελν θαίλεηαη λα δηαδξακαηίδεη
εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ θαηάηαμε ησλ ηζηνζειίδσλ σο πξνο ηηο κεραλέο
αλαδήηεζεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε Google ζα ηηκσξνχζε κηα ηζηνζειίδα εάλ
δηαπίζησλε φηη απηή πεξηέρεη απνθιεηζηηθά δηπιφηππν πεξηερφκελν. (Malaga, 2009).
Βέβαηα, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη πνιιέο ηζηνζειίδεο ζπλδένπλ ην πεξηερφκελν ηνπο
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κέζσ ηνπ RSS, ε χπαξμε δηπιφηππνπ πεξηερφκελνπ είλαη αλεθηή απφ ηηο κεραλέο
αλαδήηεζεο σο έλα βαζκφ. Σα πην εμειηγκέλα ινγηζκηθά δεκηνπξγίαο ηζηνζειίδσλ
έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγνχλ ηπραίν πεξηερφκελν ψζηε λα εκθαλίδεηαη σο
κνλαδηθφ. Σν πεξηερφκελν ην αλαδεηνχλ θπξίσο ζε ηζηνζειίδεο φπσο ην Youtube θαη ην
Wikipedia αιιά θαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε ηζηνζειίδα.

3.1.6. Black Hat Link Building
Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξσηχηεξα, έλα βαζηθφ θνκκάηη ηνπ αιγνξίζκνπ ησλ βαζηθψλ
κεραλψλ αλαδήηεζεο απνηειεί ν αξηζκφο -ζε ζπλάξηεζε κε ηελ πνηφηεηα- ησλ
εηζεξρφκελσλ link απφ άιιεο ηζηνζειίδεο. Οη ρξήζηεο black hat ηερληθψλ έρνπλ
εληνπίζεη κεζφδνπο γηα λα επεξεάζνπλ απηφ ηνλ δείθηε.
Καζψο νη εθπαηδεπηηθέο(.edu) θαη νη θπβεξλεηηθέο(.gov) ηζηνζειίδεο έρνπλ κεγαιχηεξε
βαξχηεηα, πνιινί black hat optimizers ηνπνζεηνχζαλ ην link ηεο ηζηνζειίδαο ζην
βηβιίν επηζθεπηψλ. Καζψο, φκσο, ηα βηβιία επηζθεπηψλ έρνπλ ζρεδφλ εθιείςεη ε
ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο δελ ρξεζηκνπνηείηαη πιένλ ζε κεγάιν βαζκφ (Malaga, 2009).
Με παξφκνην ηξφπν, ηνπνζεηψληαο δειαδή ην link ηεο ηζηνζειίδαο ηνπο ζηελ πεξηνρή
ζρνιίσλ, νη black hat optimizers ρξεζηκνπνηνχλ ηα ηζηνιφγηα (blogs) πξνθεηκέλνπ λα
απμήζνπλ ην αξηζκφ ησλ εηζεξρφκελσλ link ζε κηα ηζηνζειίδα. Οη δηαρεηξηζηέο ησλ
ηζηνινγίσλ, πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξίζνπλ ηέηνηνπ είδνπο θαηλφκελα, είηε δελ επηηξέπνπλ
ηε δεκνζίεπζε θάπνηνπ ζρνιίνπ εάλ απηφ δελ εγθξηζεί απφ ηνπο ίδηνπο είηε
ρξεζηκνπνηνχλ ηηο εηηθέηεο ―nofollow‖ πνπ αλαθέξακε λσξίηεξα.
Δπηπιένλ, έλαο κεγάινο αξηζκφο ηζηνινγίσλ πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ην spam
εθαξκφδεη ην ζχζηεκα CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell
Computers and Humans Apart) ην νπνίν εκθαλίδεη ζην ρξήζηε κηα ζνιή ή δπζδηάθξηηε
ιέμε ή θξάζε θαη ηνπ δεηάεη λα ηελ πιεθηξνινγήζεη, κηα δηαδηθαζία πνπ γηα ηνλ
άλζξσπν είλαη απιή ελψ γηα ηνλ ππνινγηζηή αλέθηθηε. Βέβαηα, πνιινί black hat
optimizers ρξεζηκνπνηνχλ ινγηζκηθφ πξνθεηκέλνπ λα εληνπίδνπλ ηα blogs εθείλα ζηα
νπνία ε πεξηνρή ησλ ζρνιίσλ δελ ρξεζηκνπνηεί ζχζηεκα CAPTCHA θαη ―nofollow‖.
Μφιηο ην ζχζηεκα απνθηήζεη κηα εθηελή ιίζηα απφ ηέηνηα blogs ηφηε ηα ρξεζηκνπνηεί
πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζεη έλαλ κεγάιν αξηζκφ απφ backlinks.
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ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη απηή είλαη κηα ηερληθή πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη θαη απφ ηνπο white hat optimizers. Η εηδνπνηφο δηαθνξά ηνπο φκσο
έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη νη white hat optimizers ππνβάινπλ ρξήζηκα ζρφιηα ζε ζρεηηθά
κε ηελ ηζηνζειίδα ηνπο blog.
Με ηξφπν αλάινγν κε απηφλ πνπ πεξηγξάςακε παξαπάλσ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ηα
forum.

3.1.7. Link Farms
Έλα link farm είλαη έλα ζχλνιν ππεξζπλδέζκσλ πνπ δεκηνπξγείηαη πξνθεηκέλνπ ε κηα
ηζηνζειίδα λα απνηειεη backlink ηεο άιιεο. Όπσο άιισζηε ηα πην πνιιά site πνπ
δεκηνπξγνχληαη απφ black hat optimizers, ηα link farms δεκηνπξγνχληαη απηφκαηα
κέζσ εηδηθψλ εξγαιείσλ.
Καζψο νη κεραλέο αλαδήηεζεο αλέπηπμαλ κεραληζκνχο κέζσ ησλ νπνίσλ εληνπίδνπλ
ην link farming μεθίλεζαλ λα ηηκσξνχλ ηηο ηζηνζειίδεο πνπ ην εθαξκφδνπλ. Γηα ην ιφγν
απηφ νη black hat optimizers αλέπηπμαλ πεξηζζφηεξν δηαθξηηηθέο ηερληθέο, γηα
παξάδεηγκα, αληί λα «δείρλνπλ» ζε θάζε ηζηνζειίδα ηεο βάζεο, «δείρλνπλ» κφλν ζε
ηζηνζειίδεο κε ζρεηηθφ πεξηερφκελν, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηελ αληαιιαγή ησλ links
πεξηζζφηεξν θπζηθή (Henzinger et al., 2002).

3.1.8. Paid links
Καζψο άξρηζε λα γίλεηαη αληηιεπηή ε αμία ησλ backlinks, πνιινί επηρεηξεκαηίεο
άξρηζαλ λα πσινχλ ηνπο ππεξζπλδέζκνπο απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπο. ηελ
πξαγκαηηθφηεηα, θάπνηνη δεκηνχξγεζαλ εηαηξίεο κε αληηθείκελν ηε κεζηηεία
ππεξζπλδέζκσλ . Οη κεζίηεο ππεξζπλδέζκσλ αγφξαδαλ links απφ θάπνηεο ηζηνζειίδεο
θαη ηα πνπινχζαλ μαλά ζε παθέηα. Η ηαθηηθή απηή κεζνπξάλεζε πξηλ πεξίπνπ κηα
δεθαεηία θαη ηελ επνρή εθείλε δελ ήηαλ αζπλήζηζην γηα ηηο ηζηνζειίδεο πνπ είραλ
κεγάιν PageRank

λα πσινχλ έλαλ ππεξζχλδεζκν ηνπο γηα δεθάδεο ή αθφκα θαη

εθαηνληάδεο δνιάξηα ην κήλα.
Καζψο ν αιγφξηζκνο ηεο Google δίλεη κεγάιε βαξχηεηα ζηα backlinks, πνιχ ζχληνκα ε
εηαηξία αλέπηπμε κεραληζκνχο πνπ εληνπίδνπλ ηέηνηνπο είδνπο θαηλφκελα. Γηα
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παξάδεηγκα, ε Google είλαη πνιχ πηζαλφ λα ηηκσξήζεη κηα ηζηνζειίδα πνπ ζρεηίδεηαη
κε ηελ πψιεζε ππνινγηζηψλ αλ πεξηέρεη έλαλ ππεξζχλδεζκν κηαο ηζηνζειίδαο θαδίλν.
Δπηπιένλ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ λα αλαθέξνπλ ηα site εθείλα
ηα νπνία πηζηεχνπλ φηη πσινχλ ή αγνξάδνπλ ππεξζπλδέζκνπο.
Οη πνηλέο γηα ηελ αγνξά ή ηελ πψιεζε ππεξζπλδέζκσλ θαίλεηαη λα δηαθέξνπλ. ε κηα
ρακειήο θιίκαθαο πνηλή, ε Google δε ζα ιάβεη ππφςε ηα ζπγθεθξηκέλα links φηαλ ζα
δηακνξθψλεη ηνλ PageRank ηεο ηζηνζειίδαο, ελψ γηα ηα site ηα νπνία πσινχλ
ππεξζπλδέζκνπο είλαη πηζαλφ λα ράζνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα κεηαθπινχλ ηνλ
PageRank ηνπο ζε άιιεο ηζηνζειίδεο. Καη θπζηθά, ε Google είλαη πηζαλφ λα
απνκαθξχλεη ηνπο κφληκνπο παξαβάηεο απφ ην επξεηήξην ηεο (Malaga, 2009).
Όπσο θαη κε φιεο ηηο παξαπάλσ ηερληθέο, έηζη θαη ζηε ζπγθεθξηκέλνη πεξίπησζε, νη
black hat optimizers έρνπλ αλαπηχμεη πην επθπείο ηερληθέο πξνθεηκέλνπ λα μεγειάζνπλ
ηε Google. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ηα backlinks ηνπνζεηνχληαη κέζα ζην
θείκελν, γεγνλφο πνπ θαζηζηά πην θπζηθή ηελ παξνπζία ηνπο. Δπηπιένλ, νξηζκέλεο
ηζηνζειίδεο, φπσο γηα παξάδεηγκα θάπνηα blog, κπνξνχλ λα γξάςνπλ κηα ζεηηθή
θξηηηθή γηα κηα εηαηξία ή γηα έλα πξντφλ ζπκπεξηιακβάλνληαο ζην θείκελν έλαλ
ππεξζχλδεζκν έλαληη ακνηβήο.

3.1.9. Negative SEO
Μηα απφ ηηο πην θαθφβνπιεο ηερληθέο πνπ εθαξκφδνπλ νη black hat optimizers είλαη ην
negative SEO ην νπνίν αθνξά ηελ πξνζπάζεηα ρεηξαγψγεζεο ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο
φζνλ αθνξά ηηο ηζηνζειίδεο ησλ αληαγσληζηψλ. Η κέζνδνο απηή νλνκάδεηαη θαη
Bowling. χκθσλα κε ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν, έλαο black hat optimizer θαηεπζχλεη
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ αληαγσληζηή ηνπ έλαλ κεγάιν αξηζκφ απφ links. Καζψο νη
πεξηζζφηεξεο κεραλέο αλαδήηεζεο είλαη θαρχπνπηεο σο πξνο ηέηνηνπ είδνπο ελέξγεηεο
είλαη πηζαλφ λα ηηκσξήζνπλ ηελ ηζηνζειίδα (SEMPO, 2012).
πκπεξαζκαηηθά, νη επηπηψζεηο ηνπ black hat SEO είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθέο ηφζν
γηα ηνπο ηδηνθηήηεο ηζηνζειίδσλ φζν θαη γηα νπνηνλδήπνηε αζρνιείηαη κε ην online
marketing. Δηδηθφηεξα, νη ηδηνθηήηεο ζα πξέπεη λα είλαη ελήκεξνη φζνλ αθνξά ηηο
ηερληθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζην black hat SEO γηα δπν βαζηθνχο ιφγνπο. Πξψηνλ, ζα
πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε ηφζν λα αληηιακβάλνληαη ηε ρξήζε ηέηνηνπ είδνπο ηερληθψλ
απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο πξνο φθεινο ηεο ηζηνζειίδαο ηνπο φζν λα εληνπίδνπλ
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απφπεηξεο ζακπνηαξίζκαηνο ελαληίνλ ηνπο. Δπηπιένλ, νη ηδηνθηήηεο ηζηνζειίδσλ ζα
πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα εθηηκνχλ ηηο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα εηαηξία ή έλαο
marketer πνπ έρνπλ πξνζιάβεη πξνθεηκέλνπ λα αζρνιεζεί κε ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο
ηζηνζειίδαο.
Όζνλ αθνξά ηνπο online marketers, ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη δηαξθψο θαη λα
θαηαλννχλ ηηο ζχγρξνλεο κεζφδνπο θαη εξγαιεία ηνπ SEO, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη
ησλ black hat ηερληθψλ. Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξσηχηεξα, ε δηαρσξηζηηθή γξακκή
αλάκεζα ζην black hat θαη ην white hat SEO είλαη ιεπηή θαη αξθεηέο απφ ηηο κεζφδνπο
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη black hat optimizers κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνπο
white hat optimizers κε ηξφπν βέβαηα πεξηζζφηεξν ζπλεηφ. Άιισζηε, θαζψο νη κεραλέο
αλαδήηεζεο δηαξθψο αιιάδνπλ ηνλ αιγφξηζκν ηνπο, είλαη πνιχ πηζαλφ νξηζκέλεο απφ
ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζήκεξα νη white hat optimizers αχξην λα ζεσξεζνχλ
φηη εμππεξεηνχλ ην black hat SEO.

Μέπορ Γεύηεπο
4. Search Engine Marketing (SEM)
Τπνινγίδεηαη φηη πάλσ απφ ην 90% ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ ρξεζηκνπνηεί κεραλέο
αλαδήηεζεο (Jarski, 2013). Δπηπιένλ, ε αλαδήηεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ κέζσ ηνπ
δηαδηθηχνπ έρεη αλαδεηρηεί ζε δσηηθήο ζεκαζίαο δηαδηθαζία γηα ηνπο online αγνξαζηέο
(Sen, 2005). Απηφο είλαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο έρεη
απμεζεί ζε ηέηνην βαζκφ ε εκπνξηθή αμία ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο. Δίλαη
ραξαθηεξηζηηθφ φηη ην 2008 ε Microsoft πξφζθεξε ζηε Yahoo ην πνζφ ησλ 45 δηο
δνιαξίσλ πξνθεηκέλνπ λα ηελ εμαγνξάζεη. Πην εληππσζηαθφ, φκσο, είλαη φηη ε άξλεζε
ηεο Yahoo νθείινληαλ ζην γεγνλφο φηη ε ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά ζεψξεζε φηη
ππνηηκνχζε ζεκαληηθά ηελ αμία ηεο.
Η ζειίδα απνηειεζκάησλ κηαο κεραλήο αλαδήηεζεο απνηειείηαη απφ ην ζπλδπαζκφ δπν
εηδψλ απνηειεζκάησλ: ησλ νξγαληθψλ θαη ησλ πιεξσκέλσλ. Σν νξγαληθά
απνηειέζκαηα είλαη απηά πνπ ηππηθά βξίζθνληαη ζην αξηζηεξφ ηκήκα ηεο ζειίδαο ηεο
κεραλήο αλαδήηεζεο ελψ νη δηαθεκηδφκελνη ζχλδεζκνί ζπλήζσο βξίζθνληαη ζην δεμί
ηκήκα ηεο ζειίδαο. Οη πεξηζζφηεξεο κεραλέο αλαδήηεζεο έρνπλ δηαηξέζεη ηε ζειίδα
ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο ζε νξγαληθφ ηκήκα θαη ζε ηκήκα πιεξσκέλσλ
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απνηειεζκάησλ. Αλ θαη αξρηθά νη κεραλέο αλαδήηεζεο δελ ήηαλ πξφζπκεο λα πξνβνχλ
ζηνλ ζπγθεθξηκέλν δηαρσξηζκφ, ε ζχζηαζε ηεο Οκνζπνλδηαθήο Δπηηξνπήο Δκπνξίνπ
ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ (Federal Trade Commission, 2002) ππνρξέσζε ηηο κεραλέο
αλαδήηεζεο λα δηαρσξίζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπο κε ηξφπν ζαθή θαη εκθαλή.
Σα νξγαληθά απνηειέζκαηα είλαη απηά πνπ επηιέγνληαη απφ ηνπο αιγνξίζκνπο ησλ
κεραλψλ αλαδήηεζεο θαη δελ ραξαθηεξίδνληαη απφ θαλελφο είδνπο νηθνλνκηθή
ζπλαιιαγή κεηαμχ ησλ ηζηνζειίδσλ θαη ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο. Αληίζεηα,
πξνθεηκέλνπ κηα ηζηνζειίδα λα εκθαληζηεί ζηα κε νξγαληθά απνηειέζκαηα ζα πξέπεη
λα έρεη θαηαβάιεη θάπνην ρξεκαηηθφ αληίηηκν ζηε κεραλή αλαδήηεζεο.

Δικόνα 3: Παξνπζίαζε ηνπ ηξφπνπ εκθάληζεο ησλ νξγαληθψλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ δηαθεκίζεσλ ζε
ζειίδα απνηειεζκάησλ ηεο Google

Καζψο νη κεραλέο αλαδήηεζεο έρνπλ δηεπθνιχλεη ζεκαληηθά ηε δηαδηθαζία αλάθηεζεο
πιεξνθνξηψλ θαηαηάζζνληαο ηηο ηζηνζειίδεο αλάινγα κε ηε ζρεηηθφηεηα ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηνπο, νη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα
εληνπίζνπλ ην δεηνχκελν ηνπο. Σαπηφρξνλα, νη ηζηνζειίδεο απνθηνχλ ζηνρεπκέλνπο
επηζθέπηεο, θαη φηαλ αλαθεξφκαζηε ζε ηζηνζειίδεο κε εκπνξηθφ πεξηερφκελν κπνξνχκε
λα κηιήζνπκε γηα ζηνρεπκέλνπο θαηαλαισηέο. Οη ζπγθεθξηκέλνη ρξήζηεο ηνπ
δηαδηθηχνπ ζεσξνχληαη πνηνηηθφ θνηλφ θαη είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα έρνπλ
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θαιχηεξε θαηαλαισηηθή ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηα πξντφληα κηαο εηαηξίαο.
Σν ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο, φπσο είλαη θπζηθφ, πξνθάιεζε ην έληνλν ελδηαθέξνλ ησλ
αλζξψπσλ ηνπ marketing.
Οη κεραλέο αλαδήηεζεο δηεπθνιχλνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο.
Οη θαηαλαισηέο νη νπνίνη έρνπλ ηελ πξφζεζε λα αγνξάζνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ ή
ππεξεζία ζπρλά πξαγκαηνπνηνχλ κηα αλαδήηεζε ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο. Δπηπιένλ,
είλαη πνιχ πηζαλφ λα νινθιεξψζνπλ ηελ αγνξά απφ κηα ηζηνζειίδα ε νπνία
εκθαλίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα. Δπνκέλσο, νη κεραλέο αλαδήηεζεο ζα κπνξνχζαλ λα
ραξαθηεξηζηνχλ θαη σο πιαηθφξκεο δηακεζνιάβεζεο κεηαμχ πσιεηψλ θαη αγνξαζηψλ
(White, 2008).
Καζψο ε αλαδήηεζε γηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο έρεη
αλαδεηρηεί ζε αλαπφζπαζηε δξαζηεξηφηεηα ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ, γίλεηαη
αληηιεπηφ φηη ε δηαζθάιηζε ηεο κέγηζηεο δπλαηήο νξαηφηεηαο είλαη εμαηξεηηθά
ζεκαληηθή γηα θάζε εηαηξία ε νπνία επηζπκεί λα αμηνπνηήζεη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ
δηαδηθηχνπ σο έλα θαλάιη marketing (Sen, 2005). Δθφζνλ νη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ
ζηε ζεκαληηθή πιεηνςεθία ηνπο εζηηάδνπλ ζηα απνηειέζκαηα ησλ ηξηψλ πξψησλ
ζειίδσλ απνηειεζκάησλ, νη ζειίδεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ θνξπθή ησλ απνηειεζκάησλ
αλαδήηεζεο εμαζθαιίδνπλ ηε «κεξίδα ηνπ ιένληνο» φζνλ αθνξά ηελ επηζθεςηκφηεηα.
Σν Search Engine Marketing (SEM) νξίδεηαη σο ε αμηνπνίεζε ησλ κεραλψλ
αλαδήηεζεο πξνθεηκέλνπ ηα πξντφληα ή νη ππεξεζίεο κηαο εηαηξίαο λα απνθηήζνπλ
νξαηφηεηα ζηε ζειίδα απνηειεζκάησλ ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο. Η νξαηφηεηα κηαο
ηζηνζειίδαο κπνξεί λα απμεζεί είηε βειηηψλνληαο ηελ θαηάηαμε ηεο εηαηξίαο ζηα
νξγαληθά απνηειέζκαηα, είηε κέζσ ηεο αγνξάο δηαδηθηπαθψλ δηαθεκίζεσλ ζηηο
κεραλέο αλαδήηεζεο είηε κε ην ζπλδπαζκφ ησλ δπν απηψλ κεζφδσλ. πλεπψο, ζα
κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ην SEM βαζηθά απνηειείηαη απφ ην Search Engine
Optimization (SEO) θαη απφ ην Search Engine Advertising (SEMPO Glossary).
Σν online marketing θαη εηδηθά ην SEM ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο κηθξέο θαη ηηο κεζαίεο
επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα αληαγσληζηνχλ επί ίζνηο φξνηο ηηο κεγάιεο
επηρεηξήζεηο. Καζψο ην θφζηνο ηνπ Search Engine Advertising γηα κηα κεγάιε εηαηξία
κπνξεί λα απνηειεί απιά έλα κηθξφ κέξνο

ηνπ ζπλνιηθνχ ηεο δηαθεκηζηηθνχ

πξνυπνινγηζκνχ, γηα κηα κηθξή επηρείξεζε ην ζπγθεθξηκέλν θφζηνο κπνξεί λα είλαη
θξίζηκν (Quinton, Khan, 2009). Παξφια απηά, νη επηρεηξήζεηο, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ
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παξαθάησ εηθφλα, απμάλνπλ δηαξθψο ην πξνυπνινγηζκφ ηνπο φζνλ αθνξά ην ςεθηαθφ
marketing.

Δικόνα 4: πγθξηηηθή απεηθφληζε ησλ 2012 θαη 2013 φζνλ αθνξά ηε δηάζεζε ηνπ εηαηξηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ ζην ςεθηαθφ marketing

ηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε πξφζθαηε έθζεζε (European Commission, 2014) νη
κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο (ΜΜΔ) απνηεινχλ ην 99,8% ηνπ ζπλφινπ ησλ
επηρεηξήζεσλ. Δπνκέλσο, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη γηα ηηο ΜΜΔ ην SEM φληαο κηα
νηθνλνκηθά απνδνηηθή επέλδπζε ηνπο επηηξέπεη λα απνθηήζνπλ νξαηφηεηα ρσξίο λα
δαπαλήζνπλ κεγάιν θεθάιαην φπσο ζπκβαίλεη κε ηα παξαδνζηαθά κέζα δηαθήκηζεο.
Γηα ηηο ΜΜΔ πξσηαξρηθφο ζηφρνο είλαη ε απφθηεζε πειαηψλ θαη νη άκεζεο πσιήζεηο,
ελψ γηα ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο είλαη ε αλαγλσξηζηκφηεηα. ε γεληθέο γξακκέο δελ
ππάξρεη θάπνηνο ζπγθεθξηκέλνο θιάδνο πνπ λα ζρεηίδεηαη κε ην SEM θαζψο πνιιέο
δηαθνξεηηθέο επηρεηξήζεηο δηαθεκίδνληαη κέζσ ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο (Quinton,
Khan, 2009). Ωζηφζν νη marketers ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ εκπνξία
επελδπηηθψλ αγαζψλ θαη αλζεθηηθψλ πξντφλησλ θαίλεηαη λα είλαη πην πξφζπκνη λα
ζηξαθνχλ ζην SEM (Karjaluoto, Leinonen, 2009). Δπηπιένλ, νη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ
ρξεζηκνπνηνχλ ηδηαηηέξσο ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο φηαλ πξφθεηηαη λα πξνβνχλ ζηελ
αγνξά ελφο αθξηβνχ πξντφληνο πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξίλνπλ ηα αληαγσληζηηθά πξντφληα
ψζηε λα αγνξάζνπλ απηφ πνπ ζα ηνπο πξνζθέξεη ην κέγηζην δπλαηφ φθεινο.
Σν SEO, φπσο αλαθέξακε θαη πξσηχηεξα, είλαη κηα δηαδηθαζία ε νπνία απαηηεί ρξφλν
θαη ζπλερή πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα είλαη απνηειεζκαηηθή. Ωζηφζν, ζε πεξηπηψζεηο
πνπ ππάξρεη έλαο κεγάινο αξηζκφο αληαγσληζηψλ πνπ έρεη βειηηζηνπνηήζεη ηηο
ηζηνζειίδεο ηνπ θαη ε επίηεπμε ηεο νξαηφηεηαο είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιε, ην Search
Engine Advertising απνηειεί κνλφδξνκν (Karjaluoto, Leinonen, 2009).
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To Search Engine Advertising, γλσζηφ θαη σο Pay-Per-Click (PPC), βαζίδεηαη ζηελ
ππνβνιή πξνζθνξψλ γηα ιέμεηο-θιεηδηά (Sen, 2005). Όηαλ ππάξρνπλ πνιιέο πξνζθνξέο
γηα ηελ ίδηα ιέμε θιεηδί δηεμάγεηαη κηα ειεθηξνληθή δεκνπξαζία ζηελ νπνία
θαηαηάζζνληαη νη πξνζθνξέο κε θζίλνπζα ζεηξά. Παξφια απηά, ην πνζφ ηεο
πξνζθνξάο δελ απνηειεί πάληα ηνλ κνλαδηθφ παξάγνληα θαηάηαμεο. Αξρηθά ε Google,
θαη ζηε ζπλέρεηα ε Yahoo θαη ε Bing, εθάξκνζαλ έλα ζχλζεην κνληέιν ην νπνίν
ιακβάλεη ππφςε ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή ζε ζπλάξηεζε κε ην βαζκφ ζπλάθεηαο ηεο
δηαθήκηζεο. Η Google, γηα παξάδεηγκα, ππνινγίδεη ην βαζκφ ζπλάθεηαο απφ ηνλ αξηζκφ
ησλ click πνπ ζπγθεληξψλεη ε δηαθήκηζε.
Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν απνηξέπεη ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο απφ ηελ εκθάληζε
δηαθεκίζεσλ απνθιεηζηηθά βάζεη ηνπ πςειφηεξνπ θέξδνπο επηηξέπνληαο ζηε
δεκνηηθφηεηα ελφο ζπλδέζκνπ κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ λα βειηηψζεη ηελ
θαηάηαμε ηνπ (Jansen & Molina, 2006). πκπεξαζκαηηθά, δηαπηζηψλνπκε φηη κηα
ηζηνζειίδα ηεο νπνίαο ην πεξηερφκελν ηθαλνπνηεί ηηο πξνζδνθίεο ησλ ρξεζηψλ ηνπ
δηαδηθηχνπ κπνξεί λα δηεμάγεη κηα επηηπρεκέλε θακπάληα online δηαθήκηζεο ρακεινχ
πξνυπνινγηζκνχ αθφκα θαη ελάληηα ζε ηζρπξνχο αληαγσληζηέο.
Η αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δηαδηθηπαθψλ αλαδεηήζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αχμεζε
ησλ δηαδηθηπαθψλ πσιήζεσλ θαη ηεο δπλαηφηεηαο απφθηεζεο νινέλα θαη
πεξηζζφηεξσλ δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηνπο επηζθέπηεο κηα ηζηνζειίδαο έρεη νδεγήζεη
ζηε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο ηνπ SEM. Γηα ην 2013 ζηηο Η.Π.Α. ηα έζνδα
απφ ηε δηαδηθηπαθή δηαθήκηζε αλέξρνληαη ζε 42,8 δηο δνιάξηα εθ ησλ νπνίσλ ηα 18,4
δηο δνιάξηα, πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 43%, πξνέξρνληαη απφ ηε δηαθήκηζε ζηηο κεραλέο
αλαδήηεζεο (IAB, 2013).
Η βαζηθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπ SEO θαη ηνπ PPC είλαη φηη ζηελ πεξίπησζε ηνπ PPC, ν
πσιεηήο πιεξψλεη έλα πνζφ γηα θάζε click, ελψ ζην SEO θάζε click είλαη άλεπ
ρξέσζεο. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε πξφζθαηεο έξεπλεο (Jansen & Molina, 2006) έρεη
απνδεηρηεί φηη νη ρξήζηεο εκπηζηεχνληαη πεξηζζφηεξν ηα νξγαληθά απνηειέζκαηα
ζεσξψληαο ηα πεξηζζφηεξν αληηθεηκεληθά θαη ακεξφιεπηα θαη είλαη πην πηζαλφ λα
πξνρσξήζνπλ ζε αγνξά. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ζηα ζεηηθά ηεο δηαθήκηζεο ζηηο κεραλέο
αλαδήηεζεο έλαληη ησλ άιισλ δηαδηθηπαθψλ δηαθεκίζεσλ ζπγθαηαιέγεηαη ην γεγνλφο
φηη ε δηαθήκηζε δελ παξνπζηάδεηαη νπνπδήπνηε αιιά εκθαλίδεηαη ζε ζηνρεπκέλν
θνηλφ, δειαδή ζε ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ πνπ αλαδεηνχλ ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο θιεηδηά.
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Δλψ νη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ εκπηζηεχνληαη ηα νξγαληθά απνηειέζκαηα πεξηζζφηεξν,
νη αιγφξηζκνη θαηάηαμεο ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο έρνπλ δερηεί ζε κεγάιν βαζκφ
αξλεηηθή θξηηηθή φζνλ αθνξά ηελ αδηαθάλεηα ηνπο. Έηζη, ελψ νξηζκέλνη (Xu et al.,
2009) ππνζηεξίδνπλ φηη νη κεραληζκνί ηεο νξγαληθήο ηαμηλφκεζεο ζα πξέπεη λα είλαη
πξνζηαηεπκέλνη πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπεί ε ρεηξαγψγεζε ησλ απνηειεζκάησλ, άιινη
ππνζηεξίδνπλ φηη ε άθξα κπζηηθφηεηα ζρεηηθά κε ηηο παξακέηξνπο ηνπ αιγνξίζκνπ
ζηνρεχεη ζηε ζπγθάιπςε ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ (White, 2008).
Οη κεραλέο αλαδήηεζεο πξνβάινπλ κελ κηα εηθφλα αληηθεηκεληθφηεηαο, σζηφζν,
εθφζνλ φκσο δελ δεκνζηνπνηνχλ ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία ηαμηλνκνχλ ηηο ηζηνζειίδεο,
νη ρξήζηεο δελ κπνξνχλ λα γλσξίδνπλ ζε ηη νθείινληαη νη δηαθπκάλζεηο πνπ
παξαηεξνχλ ζηα απνηειέζκαηα. Οξηζκέλνη ππνζηεξίδνπλ φηη νη κεραλέο αλαδήηεζεο
δελ παξέρνπλ ζηνλ ρξήζηε ηα βέιηηζηα απνηειέζκαηα πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ έζνδα απφ
ηε δηαθήκηζε (Sen, 2005). Απηή ε άπνςε ζηεξίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη εάλ νη κεραλέο
αλαδήηεζεο επέζηξεθαλ ζην νξγαληθφ ηκήκα ηνπο ηα βέιηηζηα απνηειέζκαηα, νη
ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ δελ ζα είραλ ιφγν λα απεπζπλζνχλ ζηα κε νξγαληθά
απνηειέζκαηα.
Με ηελ αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ νη κεραλέο αλαδήηεζεο ζα είραλ
κεγαιχηεξε επηζθεςηκφηεηα αιιά απηφ δελ ζπλεπάγεηαη άκεζα θαη αχμεζε ησλ
θεξδψλ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, εάλ νη ηζηνζειίδεο δέρνληαλ ηθαλνπνηεηηθφ αξηζκφ
επηζθεπηψλ απφ ηα νξγαληθά απνηειέζκαηα δε ζα είραλ ιφγν λα μνδέςνπλ θεθάιαην
ψζηε λα δηαθεκηζηνχλ. Η ζπγθεθξηκέλε άπνςε εληζρχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ην 97%
ησλ εζφδσλ ηεο Google πξνέξρεηαη απφ ηε δηαθήκηζε.

4.1. Πλεονεκηήμαηα ηος Search Engine Advertising
Οξηζκέλνη επηθξηηέο ηνπ SEO (Sen, 2005) ηάζζνληαη μεθάζαξα ππέξ ηνπ PPC
ππνζηεξίδνληαο, κάιηζηα, φηη δελ κπνξεί λα ππάξμεη βέιηηζηε ζηξαηεγηθή SEM ε νπνία
ζα πεξηιακβάλεη ην SEO. Απηή ε άπνςε ζηεξίδεηαη ζηελ ππφζεζε πσο φηαλ ππάξρεη
κεγάιε πηζαλφηεηα κηα ηζηνζειίδα λα ιάβεη πςειή ζέζε ζηα απνηειέζκαηα ησλ
κεραλψλ αλαδήηεζεο θάζε επέλδπζε ζην SEO είλαη πεξηηηή. Όηαλ απηή ε πηζαλφηεηα
είλαη κηθξή, νη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ ζα ζηξαθνχλ ζηα κε νξγαληθά απνηειέζκαηα.
Δπνκέλσο ε επέλδπζε ζην PPC είλαη κηα ινγηθή θίλεζε απφ πιεπξάο ησλ marketers,
πφζν κάιινλ φηαλ ην θφζηνο ηνπ SEO είλαη πςειφηεξν απφ ηνπ PPC.
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Οξηζκέλνη απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη marketers ζηξέθνληαη απνθιεηζηηθά
ζην PPC είλαη νη εμήο:


Σν SEO κπνξεί λα ρξεηαζηεί αξθεηά κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ψζηε λα έρεη
εκθαλή απνηειέζκαηα



Οη αιγφξηζκνη ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο αιιάδνπλ ζπλερψο



Η παξαθνινχζεζε ησλ αιιαγψλ ησλ αιγνξίζκσλ θαη ε αληίζηνηρε πξνζαξκνγή
ησλ ηζηνζειίδσλ κπνξεί λα απνβεί δαπαλεξή



Οη ρξεζηέο ηνπ δηαδηθηχνπ δελ γλσξίδνπλ κε αθξίβεηα ηνπο παξάγνληεο πνπ
θαζνξίδνπλ ηελ νξαηφηεηα



Γελ ππάξρεη εμαζθάιηζε απνηειεζκάησλ



Γπζθνιία ζηελ αθξίβεηα κέηξεζεο ησλ απνηειεζκάησλ

ηα παξαπάλσ, αμίδεη λα πξνζζέζνπκε φηη απνηξεπηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επέλδπζε
ζην SEO είλαη θαη ην γεγνλφο φηη θάζε κεραλή αλαδήηεζεο έρεη δηαθνξεηηθφ αιγφξηζκν
ηαμηλφκεζεο, επνκέλσο ε βειηηζηνπνίεζε κηαο ηζηνζειίδαο γηα ηε κηα κεραλή δελ είλαη
απαξαίηεην φηη ζα εμαζθαιίζεη θαη ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο σο πξνο ηηο άιιεο κεραλέο.
Δπηπιένλ, ην SEO ζεσξείηαη φηη εκπεξηέρεη πςειφ έκκεζν θφζηνο θαζψο κπνξεί λα κε
ρξεηάδεηαη ε ηζηνζειίδα λα πιεξψζεη γηα θάζε click, αιιά ε δηαδηθαζία
βειηηζηνπνίεζεο ηνπ κπνξεί λα είλαη δαπαλεξή (Sen, 2005).
Απφ ηελ άιιε κεξηά, ην PPC είλαη νηθνλνκηθά απνδνηηθφ θαη ε δηαδηθαζία πινπνίεζεο
ηνπ είλαη ζρεηηθά απιή. Η Google, γηα παξάδεηγκα κέζσ ηεο ππεξεζίαο AdWords
πξνζθέξεη έλαλ αλαιπηηθφ νδεγφ PPC. Αμίδεη επηπιένλ λα ηνλίζνπκε φηη ηα
απνηειέζκαηα κηαο θακπάληαο PPC είλαη 100% κεηξήζηκα θαη φηη ε δηαθήκηζε, φπσο
αλαθέξζεθε θαη πξσηχηεξα, είλαη ζηνρεπκέλε, εκθαλίδεηαη δειαδή γηα ζπγθεθξηκέλεο
ιέμεηο θιεηδηά. Δθφζνλ ε επηηπρία ή απνηπρία κηαο θακπάληαο PPC είλαη άκεζα
κεηξήζηκε, ε αληίδξαζε ησλ marketers ζε πεξίπησζε απνηπρίαο ή αζηνρίαο κπνξεί λα
είλαη επίζεο άκεζε.
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Δικόνα 4: Απεηθφληζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ marketers λα ππνινγίζνπλ ην ROI αλά θαλάιη marketing

Οη marketers μεθάζαξα πξνηηκνχλ ην PPC έλαληη ηνπ SEO γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο.
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ SEM πνζνζηφ κφιηο 11%
αληηζηνηρεί ζην SEO. Σν ππφινηπν πεξίπνπ 89% δαπαλάηαη απφ ηηο εηαηξίεο ζε
θακπάληεο PPC. Παξφια απηά, ζχκθσλα κε κηα έξεπλα απνδεηθλχεηαη φηη ε πιεηνςεθία
ησλ θνξπθαίσλ 100 εκπνξηθψλ ηζηνζειίδσλ εθαξκφδεη απνθιεηζηηθά SEO (Kritzinger
& Weideman, 2009).

4.2. Πλεονεκηήμαηα ηος SEO
Σν SEO ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε ηεο ζέζεο κηαο ηζηνζειίδαο φζνλ αθνξά ηα νξγαληθά
απνηειέζκαηα. Οη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ ζεσξνχλ ηα νξγαληθά απνηειέζκαηα
πεξηζζφηεξν αμηφπηζηα θαη αληηθεηκεληθά επηιέγνληαο ηα ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 90%.
Άιισζηε ηα νξγαληθά απνηειέζκαηα θαηαιακβάλνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ιίζηαο
απνηειεζκάησλ, θαζηζηψληαο αδχλαην λα αγλνεζνχλ απφ ηνλ ρξήζηε ηνπ δηαδηθηχνπ.
Με βάζε ην παξαπάλσ γίλεηαη εκθαλήο ε αλάγθε κηαο ηζηνζειίδαο γηα νξαηφηεηα.
Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ ζηαηηζηηθά πνπ αθνξνχλ ζηα πνζά πνπ δαπαλνχλ νη
εηαηξίεο ζην PPC θαη ζην SEO δηαπηζηψλνπκε φηη ην SEO κε πνιχ ιηγφηεξνπο πφξνπο
απνθέξεη κεγαιχηεξε επηζθεςηκφηεηα ζε κηα ηζηνζειίδα, έρεη δειαδή πςειφηεξν ROI
(Return On Investment) (Cemper, 2009). ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ SEO ζπγθαηαιέγεηαη
ην γεγνλφο φηη ηα click ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ δελ επηθέξνπλ επηπιένλ ρξεψζεηο.
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Αληίζεηα, ζην PPC νη ιέμεηο θιεηδηά κε πςειή δήηεζε είλαη δπλαηφ λα θνζηνινγεζνχλ
αθξηβά απφ ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο. Δπηπιένλ, νη marketers πνπ επηιέγνπλ ην PPC
θηλδπλεχνπλ απφ ην ιεγφκελν clik fraud, δειαδή απφ αληαγσληζηέο νη νπνίνη ζα θάλνπλ
click ζηελ ηζηνζειίδα ηνπο ζηελ πεξηνρή ησλ δηαθεκηδφκελσλ ζπλδέζκσλ
απνθιεηζηηθά γηα λα ηνπο ρξεψζνπλ. Μάιηζηα, ην θαηλφκελν έρεη ιάβεη ηφζν κεγάιεο
δηαζηάζεηο πνπ ζχκθσλα κε έξεπλα ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ click fraud γηα ην 2013
ππνινγίδεηαη ζε 11 δηο δνιάξηα (O'Malley, 2014). Σα ηειεπηαία ρξφληα βέβαηα ην click
fraud πεξηνξίζηεθε θαζψο αλαπηχρζεθαλ εξγαιεία ηα νπνία εληνπίδνπλ ηέηνηνπ είδνπο
ελέξγεηεο.
Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε δηάξθεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ SEO ππεξηεξεί
έλαληη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ PPC. Σν SEO είλαη κηα δηαδηθαζία καθξνπξφζεζκε ηεο
νπνία ηα απνηειέζκαηα δελ είλαη άκεζα εκθαλή. Αληίζεηα, ην PPC έρεη άκεζα
απνηειέζκαηα, σζηφζν κφιηο κηα θακπάληα PPC ιάβεη ηέινο εάλ ε ζειίδα δελ έρεη
βειηηζηνπνηεζεί ζα πάςεη λα εκθαλίδεηαη ζε ηθαλνπνηεηηθή ζέζε.

5. Σςμπεπάζμαηα και πποηάζειρ
Οη κεραλέο αλαδήηεζεο απνηεινχλ πιένλ αλαγθαίν εξγαιείν ησλ ρξεζηψλ ηνπ
δηαδηθηχνπ, είηε απηνί αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο, είηε ελδηαθέξνληαη λα πξνζειθχζνπλ
πειάηεο. Σν SEM απνηειεί έλα ζρεηηθά λέν, αλεμεξεχλεην θαη πνιιά ππνζρφκελν
θνκκάηη ηνπ online marketing.
Δλψ θάπνηε ήηαλ ζεκαληηθφ κηα εηαηξία απιά λα έρεη ηζηνζειίδα ζην δηαδίθηπν,
ζήκεξα απηφ δελ είλαη αξθεηφ γηα ηελ επηηπρεκέλε παξνπζία ηεο ζηηο ιίζηεο ησλ
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κεραλψλ αλαδήηεζεο. Πνιχ ζπρλά νη ζρεδηαζηέο ησλ ηζηνζειίδσλ αξθνχληαη απιά ζην
«αλέβαζκα» κηαο ηζηνζειίδαο κε πξνβαίλνληαο ζε θακία άιιε ελέξγεηα γηα λα
εμαζθαιίζνπλ ηελ νξαηφηεηα ηεο.
Η επηηπρία ζην SEO είλαη κηζή ηέρλε θαη κηζή επηζηήκε. Σν έξγν ησλ marketers
δπζρεξαίλεη ην γεγνλφο φηη νη κεραλέο αλαδήηεζεο δελ απνθαιχπηνπλ ηνπο
αιγνξίζκνπο ηαμηλφκεζεο ηνπο. Έηζη, ελψ έρεη αλζίζεη κηα νιφθιεξε βηνκεραλία απφ
εηδηθνχο ηνπ SEO, θαλέλαο δελ κπνξεί λα πεη κε απφιπηε βεβαηφηεηα πνηνη είλαη νη
παξάγνληεο πνπ ζα κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ νξαηφηεηα κηαο ηζηνζειίδαο σο πξνο ηα
απνηειέζκαηα ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο.
Ο ππξήλαο ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ πνπ δίλνπλ νη ίδηεο νη κεραλέο αλαδήηεζεο
είλαη φηη κηα ηζηνζειίδα πξνθεηκέλνπ λα είλαη νξαηή ζα πξέπεη λα εζηηάδεη ζηελ
ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ. Με άιια ιφγηα, κηα ηζηνζειίδα ζα πξέπεη λα
πξνζθέξεη άλεηε πινήγεζε, πνηνηηθέο πιεξνθνξίεο θαη πξσηφηππν πεξηερφκελν
πξνθεηκέλνπ λα απνζπάζεη πςειή βαζκνινγία.
Οη κεραλέο αλαδήηεζεο δίλνπλ ηεξάζηην βάξνο ζηελ αμηνπηζηία κηαο ηζηνζειίδαο. Η
απφθηεζε αμηνπηζηίαο γηα κηα ηζηνζειίδα επηηπγράλεηαη φηαλ άιιεο ηζηνζειίδεο ηεο
δψζνπλ ςήθν εκπηζηνζχλεο ηνπνζεηψληαο έλα link απφ ηε δηθή ηνπο ζειίδα πξνο
απηήλ.
Η επίηεπμε ηεο νξαηφηεηαο απνηειεί πιένλ κείδνλ ζέκα. Γηα ην ιφγν απηφ έρνπλ
αλαπηπρζεί αξθεηέο ηερληθέο πνπ πξνζπαζνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ απνθιεηζηηθά ηηο
κεραλέο αλαδήηεζεο πξνθεηκέλνπ λα απνζπάζνπλ πςειή βαζκνινγία, πξνζθέξνληαο
ρακειήο πνηφηεηαο πεξηερφκελν ζηνπο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ. Οη ζπγθεθξηκέλεο
ηζηνζειίδεο -εθαξκφδνληαο ηηο ιεγφκελεο black hat ηερληθέο- δηαηξέρνπλ ηνλ θίλδπλν λα
ηηκσξεζνχλ απφ ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο γηα ηελ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη λα
παξακείλνπλ ζηελ αθάλεηα.
Καζψο, φκσο, νη αιγφξηζκνη ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο αιιάδνπλ ζπλερψο, πνιιέο
ηερληθέο πνπ ζήκεξα ζεσξνχληαη white hat αχξην κπνξεί λα ζεσξνχληαη black hat. Γηα
ην ιφγν απηφ, νη marketers πξέπεη δηαξθψο λα ελεκεξψλνληαη γηα ηηο ηξέρνπζεο
εμειίμεηο ζην θνκκάηη ηνπ SEO. Πέξα φκσο απφ ηνπο marketers, θάζε επηρεηξεκαηίαο
πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη δηαδηθηπαθά –αζρέησο αλ είλαη ν ίδηνο ππεχζπλνο γηα ηελ
εθαξκνγή ηνπ SEO- ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη ηη είδνπο ηερληθέο
βειηηζηνπνίεζεο εθαξκφδνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ.
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Απφ ηελ άιιε κεξηά, φζεο εηαηξίεο δπζθνιεχνληαη λα απνθηήζνπλ νξαηφηεηα κέζσ ησλ
νξγαληθψλ απνηειεζκάησλ ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο ζηξέθνληαη ζηε δηαθήκηζε κέζσ
ηνπ PPC. Η πιεηνςεθία ησλ marketers αλ θαη ζα επηζπκνχζε ηελ πξψηε ζέζε ζηα
νξγαληθά απνηειέζκαηα ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο παξαδφμσο ζηξέθεηαη ην PPC. Η
δηαθήκηζε ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο ηθαλνπνηεί φια ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, δειαδή ηηο
δηαθεκηδφκελεο ηζηνζειίδεο πνπ απνθηνχλ νξαηφηεηα θαη επηζθεςηκφηεηα, ηηο κεραλέο
αλαδήηεζεο πνπ απμάλνπλ ηα έζνδα ηνπο θαη ηνπο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ πνπ
εληνπίδνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαδεηνχλ.
Οη κεραλέο αλαδήηεζεο εξγάδνληαη πνιχ ζθιεξά πάλσ ζηνπο αιγφξηζκνπο νξγαληθήο
ηαμηλφκεζεο ηνπο ψζηε λα πξνβάινπλ κηα εηθφλα αληηθεηκεληθφηεηαο. Παξφια απηά,
απφ ηε ζθνπηά ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο, αλ έλαο ρξήζηεο έπξεπε νπσζδήπνηε λα
επηιέμεη έλα link ζε κηα ζειίδα απνηειεζκάησλ, ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν λα επηιέμεη έλα
κε νξγαληθφ απνηέιεζκα
Τπάξρνπλ επηθξηηέο θαη ησλ δπν κεζφδσλ, σζηφζν θάζε κέζνδνο έρεη ηφζν ηα
πιενλεθηήκαηα φζν θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο θαη αλ κηα εηαηξία απνθιείζεη κηα απφ ηηο
δπν κεζφδνπο είλαη πηζαλφ λα ράζεη δπλεηηθνχο πειάηεο. Κακηά απφ ηηο δπν κεζφδνπο
δελ απνηειεί παλάθεηα νχηε θέξλεη απνηειέζκαηα απφ κφλε ηεο. Σφζν ην SEO φζν θαη
ην PPC ζέινπλ δηαξθή παξαθνινχζεζε θαη ελεκέξσζε. Πξνζσπηθά, ζεσξψ φηη ην SEO
ππεξηεξεί έλαληη ηνπ PPC ιφγσ ηεο καθξνπξφζεζκεο θχζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ,
αιιά πηζηεχσ φηη ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη κε ζθεπηηθηζκφ θαη ιακβάλνληαο πάληα
ππφςε φηη πίζσ απφ ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο βξίζθνληαη εηαηξίεο ησλ νπνίσλ ζθνπφο
είλαη ην θέξδνο.
Η ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πεξηνξίζηεθε ζηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε κέζσ ηεο νπνίαο
έγηλε αληηιεπηφ φηη έρεη γίλεη κηα γεληθφηεξε πξνζπάζεηα πξνζδηνξηζκνχ ησλ
παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηφζν ην SEO φζν ην PPC. Θα απνηεινχζε ελδηαθέξνλ
αληηθείκελν κειέηεο ν ππνινγηζκφο ηνπ απνδνηηθφηεξνπ ζπλδπαζκνχ ησλ δχν απηψλ
κεζφδσλ γηα κηα επηρείξεζε ιακβάλνληαο ππφςε ηα πξνζσπηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά,
φπσο είλαη ην κέγεζνο, ην χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα marketing θαη ε αγνξά πνπ
απεπζχλεηαη, ψζηε λα επηηεπρζεί ην βέιηηζην δπλαηφ απνηέιεζκα κε ην κηθξφηεξν
θφζηνο. Δπηπιένλ, ζεσξψ πσο ζα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα ππνινγηζηεί ην ρξνληθφ δηάζηεκα
ην νπνίν ζα ρξεηαδφηαλ κηα επηρείξεζε κε ρακειή νξαηφηεηα λα πινπνηεί κηα θακπάληα
PPC πξνθεηκέλνπ ε ηαπηφρξνλε εθαξκνγή βειηηζηνπνίεζε ηεο απφ πιεπξάο SEO λα
έρεη επηηπρή νξγαληθά απνηειέζκαηα.
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