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Πεξίιεςε 

 

 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο αμηνπηζηίαο 

ησλ εξγαιείσλ ειέγρνπ ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ηζηνζειίδσλ.  

Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, θαηαγξάθνληαη ηερληθέο πνπ καο βνεζνχλ ζηελ βειηηζηνπνίεζε 

ησλ ηζηνζειίδσλ θαη σο πξνο ηελ ηαρχηεηα θαη σο πξνο ηε βειηηζηνπνίεζε γηα ηηο 

κεραλέο αλαδήηεζεο ( SEO ) κηαο ηζηνζειίδαο. Δπίζεο, γίλεηαη αμηνιφγεζε ηεζζάξσλ 

πξνγξακκάησλ: ηνπ Gtmetrix , ηνπ pingdom, ηνπ webpage test θαη ηνπ Dareboost κέζσ 

δεθαηεζζάξσλ ηζηνζειίδσλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ κε βάζε ηελ ηαρχηεηάο ηνπο. 

Αθνινπζεί ε αμηνιφγεζε δχν εξγαιείσλ SEO: ηνπ site analyzer θαη ηνπ seo check up 

κέζσ ηεζζάξσλ ηζηνζειίδσλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ. Γηα λα  ειεγρζνχλ ηα εξγαιεία 

σο πξνο ηελ ηαρχηεηα γίλεηαη έιεγρνο ηεο εζσηεξηθήο ηνπο ζπλέπεηαο κέζσ ηνπ δείθηε 

Cronbach’s Alpha , ελψ γηα ηνλ έιεγρν ησλ εξγαιείσλ ηνπ SEO δεκηνπξγείηαη  κηα λέα 

κεηαβιεηή θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζχγθξηζεο παξνπζηάδνληαη κε γξαθηθή 

απεηθφληζε.  

Αλαθνξηθά κε ηνλ έιεγρν ηαρχηεηαο, παξαηεξήζακε φηη o δείθηε Cronbach’s έδεημε 

γεληθά ζπλέπεηα ζηηο κεηξήζεηο νπφηε ζα κπνξνχζακε λα ζεσξήζνπκε ηα εξγαιεία 

αμηφπηζηα. 

 

 

 

Λέμεηο θιεηδηά: gtmetrix ,pingdom, site analyzer, seo check up tool, SEO, download 

time, webpage test, dareboost. 
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Abstract 

The purpose of this dissertation is to investigate the reliability of the quality control 

tools of the web pages. 

For this purpose, we are recording techniques that help us to optimize web pages as well 

as speed and optimization for the search engines (SEO) of a website. It also evaluates 

four programs: Gtmetrix, pingdom, webpage test and Dareboost through fourteen 

educational websites based on their speed. Below is the evaluation of two SEO tools: 

site analyzer and seo check up through four web sites of educational institutions. In 

order to control the tools in terms of speed, their internal consistency is controlled by 

the Cronbach's Alpha index, while a new variable is generated for the control of SEO 

tools and the results of the comparison are plotted. 

Regarding speed control, we noticed that Cronbach's index showed overall consistency 

in measurements, so we could consider the tools as reliable. 

Keywords: Gtmetrix, pingdom, site analyzer, seo check up tool, SEO, download time, 

webpage test, dareboost. 
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1.Δηζαγσγή 

 

Τν δηαδίθηπν είλαη δεκνθηιέο ζε νινέλα θαη κεγαιχηεξν αξηζκφ αλζξψπσλ παγθνζκίσο 

νη νπνίνη ην ρξεζηκνπνηνχλ είηε σο θαηαλαισηέο, γηα ηηο αγνξέο ηνπο, είηε ζηα πιαίζηα 

επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο έρεη ζεκαζία νη 

Ιζηφηνπνη λα ιεηηνπξγνχλ αμηφπηζηα θαη λα είλαη βειηηζηνπνηεκέλνη.  

Γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ Ιζηφηνπσλ, απαξαίηεηε είλαη ε θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε 

ηνλ νπνίν ν ρξήζηεο – θαηαλαισηήο ιεηηνπξγεί φηαλ αιιεινεπηδξά κε ηηο ηζηνζειίδεο. 

Τη είλαη απηφ πνπ πξαγκαηηθά ζέιεη απφ κία ηζηνζειίδα, θαζψο θαη πφζν ρξφλν είλαη 

δηαηεζεηκέλνο λα ζπαηαιήζεη γηα κία αλαδήηεζε. 

Τν επφκελν βήκα είλαη λα πξνζεγγίζνπκε ην πξφβιεκα απφ ηελ πιεπξά ησλ ηδηνθηεηψλ 

– επηρεηξήζεσλ. Πνηεο είλαη αλάγθεο κίαο επηρείξεζεο πνπ απνθαζίδεη λα αλαπηχμεη 

έλαλ Ιζηφηνπν θαη πσο ζα βειηηζηνπνηήζεη ηνλ Ιζηφηνπν; Σηελ πξνζπάζεηα 

βειηηζηνπνίεζεο έρεη δηαζέζηκα εξγαιεία κεηξήζεσλ πνπ κπνξνχλ λα ηελ βνεζήζνπλ 

λα απμήζεη ηελ επηζθεςηκφηεηα ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ, λα θαηαιάβεη ηη είλαη απηφ πνπ 

δεηάεη έλαο θαηαλαισηήο θαη λα πξνζαξκνζηεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ αγνξαζηηθνχ 

θνηλνχ θαη ζηηο ηάζεηο ηεο επνρήο. 

Ο ηξφπνο γηα λα επηηχρεη θαλείο ηε βειηηζηνπνίεζε θαη ηελ αχμεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

Ιζηφηνπνπ ηνπ είλαη ε εθκεηάιιεπζε νξηζκέλσλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηα νπνία 

κπνξνχλ λα βειηηζηνπνηήζνπλ  κηα ηζηνζειίδα κέζσ δηάθνξσλ ηερληθψλ. Η κέηξεζε 

απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ γίλεηαη κέζσ εξγαιείσλ, ηα νπνία καο βνεζνχλ λα 

δηαγλψζνπκε ηα πξνβιήκαηα, λα θαηαλνήζνπκε ην ζηάδην ζην νπνίν βξηζθφκαζηε, 

θαζψο θαη ηηο πνηνηηθέο αιιαγέο πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε ψζηε λα βειηηψζνπκε ηελ 

πνηφηεηα ηεο ηζηνζειίδαο καο. 

Σηφρνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ πην βαζηθψλ 

πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηα νπνία νδεγνχλ ζηελ βέιηηζηε απφδνζε κίαο 

ηζηνζειίδαο θαη ησλ εξγαιείσλ κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξνχκε λα κεηξήζνπκε απηά ηα 

πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά αιιά θαη λα ζπγθξίλνπκε απηά ηα εξγαιεία κεηαμχ ηνπο ψζηε 

λα ειέγμνπκε ηελ αμηνπηζηία ηνπο. 

Σηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε γίλεηαη αλαθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θάλνπλ κηα 

ηζηνζειίδα λα θνξηψλεη πην γξήγνξα θαζψο θαη ζε ηερληθέο βειηηζηνπνίεζεο ηεο 

ηαρχηεηαο θφξησζεο ησλ ηζηνζειίδσλ. Σηε ζπλέρεηα αθνινπζεί κία αλαθνξά ζε 
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ηερληθέο πνπ βειηηζηνπνηνχλ ην SEO κηαο ηζηνζειίδαο. Σην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ, 

αλαθέξνληαη δηάθνξα εξγαιεία πνπ κεηξνχλ ηελ ηαρχηεηα θαη ην SEO κηαο 

ηζηνζειίδαο, φπσο επίζεο γίλεηαη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ πξνγξακκάησλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. 

Σην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηε κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

ζχγθξηζε ησλ εξγαιείσλ πνπ ειέγρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ ηαρχηεηα θφξησζεο 

ησλ ηζηνζειίδσλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ SEO. Δπίζεο 

γίλεηαη αλαθνξά ζηα εξγαιεία ηα νπνία ζα ζπγθξηζνχλ. 

Σην ηέηαξην θεθάιαην, παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζχγθξηζεο θαη ζην ηειεπηαίν 

θεθάιαην, αλαθέξνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα. 
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2. Βηβιηνγξαθηθή Δπηζθόπεζε 

2.1 Ταχύτητα φόρτωςησ μιασ ιςτοςελίδασ 

Έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα λα βειηηψζνπκε ηελ απφδνζε κηαο ηζηνζειίδαο είλαη 

λα θνξηψλεη φζν πην γξήγνξα γίλεηαη γηα ηνπο επηζθέπηεο καο. Η βειηηζηνπνίεζε 

ηζηφηνπνπ αλαιχεη ηελ απφδνζε ηνπ ηζηφηνπνπ εμνκνηψλνληαο πψο έλα πξφγξακκα 

πεξηήγεζεο ηζηνχ ζα θνξηψλεη ηνλ ηζηφηνπν θαη φινπο ηνπο πφξνπο πνπ αλαθέξνληαη 

ζε απηφ. Γηα λα κεηξήζνπκε ηελ πνηφηεηα ηνπ ηζηφηνπνπ έλαο κεγάινο αξηζκφο απφ 

κεηξήζεηο απφδνζεο έρεη  πξνηαζεί γηα λα επηθπξψζεη ηηο εκπεηξηθέο κειέηεο. 

(Singh,2014) Η ηζηνζειίδα θαη νη αλαθεξφκελνη πφξνη θνξηψλνληαη θαη ζεκαληηθέο 

κεηξήζεηο απφδνζεο κεηξηνχληαη θαη εκθαλίδνληαη ζε έλα δηάγξακκα θαηαξξάθηε καδί 

κε άιια ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε δηεχζπλζε URL, ην κέγεζνο, ε αλαινγία ζπκπίεζεο 

θαη ε θαηάζηαζε ηνπ θψδηθα HTTP. Κάζε γξακκή ρξφλνπ θφξησζεο έρεη ηκήκαηα 

δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζε κηα κέηξεζε απφδνζεο: 

 Time in queue: ν ρξφλνο πνπ έλαο πφξνο είλαη αδξαλήο ζηελ νπξά πεξηεγεηψλ 

θαη είλαη ζε αλακνλή γηα ιήςε. 

 Υξόλνο αλαδήηεζεο DNS: ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επίιπζε 

(κεηαηξνπή) ηνπ νλφκαηνο ηνπ θεληξηθνχ ππνινγηζηή (host name) ζε κηα 

δηεχζπλζε IP. 

 Υξόλνο ζύλδεζεο: ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία κηαο ζχλδεζεο κε 

ην δηαθνκηζηή. 

 Υξόλνο αλαθαηεύζπλζεο: ν ρξφλνο πνπ ράλεηαη ιφγσ ηεο αλαθαηεχζπλζεο, κηα 

απάληεζε κε έλαλ θψδηθα θαηάζηαζεο HTTP 

 Ο ρξόλνο έσο ην πξώην byte: ν ρξφλνο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα ιεθζεί ην πξψην 

byte απφ ην δηαθνκηζηή. 

 Ο ρξόλνο έσο ην ηειεπηαίν byte: ν ρξφλνο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα ιάβνπκε ην 

ηειεπηαίν byte απφ ην δηαθνκηζηή. 

 Υξόλνο ιήςεο: ν ρξφλνο πνπ αθηεξψλνπκε γηα ηελ ιήςε ηνπ πφξνπ. 

Απηνί νη ρξφλνη, ινηπφλ, πξέπεη λα είλαη φζν πην κηθξνί γίλεηαη(κέρξη 0,5 seconds) 

(Gopinath,2016) θαζψο ην δηαδίθηπν επεθηείλεηαη ζε δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο 

πεξηνρέο θαη επηδηψθεη ηελ είζνδν ζηηο ειεθηξνληθέο αγνξέο, φινη εμαξηψληαη απφ 

ηζηφηνπνπο. Οη κεραλέο αλαδήηεζεο κέζσ ησλ αιγφξηζκσλ ηνπο αμηνινγνχλ κεηαμχ 

άιισλ θαη ηελ ηαρχηεηα θφξησζεο ηεο ηζηνζειίδαο. Οη γξήγνξεο ηζηνζειίδεο 
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θαηαηάζζνληαη ζε πην πςειέο ζέζεηο ζηα απνηειέζκαηα ηνπο. Ο ιφγνο είλαη αξθεηά 

απιφο. Η πιεηνςεθία ησλ επηζθεπηψλ ζπλήζσο  βηάδνληαη θαη δελ ηνπο αξέζεη λα 

πεξηκέλνπλ. Οπφηε ζα ράζνπκε επηζθέπηεο αλ αξγεί λα θνξηψζεη ε ηζηνζειίδα. Η 

νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε ζηε θφξησζε ηεο ζειίδαο  κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε κείσζε 

ηεο επηζθεςηκφηεηαο  θαη ησλ εζφδσλ. Δίλαη  θάηη πνπ θάζε αληαγσληζηηθφο δηθηπαθφο 

ηφπνο ζέιεη λα  απνθχγεη. Γηα θνξπθαίεο εηαηξείεο, ε αληαγσληζηηθφηεηα ζην 

ειεθηξνληθφ εκπφξην απαηηεί κηα επηηπρεκέλε παξνπζία ζην δηαδίθηπν. Αλ ινηπφλ ν 

επηζθέπηεο είλαη ζηελ αλακνλή πνιχ ψξα γηα λα αλνίμεη ηελ ζειίδα πνπ έρεη δεηήζεη 

ππάξρεη πηζαλφηεηα λα αλαδεηήζεη άιιν ηζηφηνπν γηα λα θάλεη απηφ πνπ ήζειε θαη έηζη 

λα πξνθχςεη κεηψζεη ησλ εζφδσλ. Μπνξεί λα είλαη έλα θαηλφκελν ληφκηλν αλ 

αγλνήζνπκε ηηο ζπλέπεηεο κηαο αξγήο θφξησζεο ηζηνζειίδαο. Δπνκέλσο, θαζίζηαηαη 

ππνρξεσηηθή ε κείσζε ηνπ ρξφλνπ θφξησζεο ζειίδαο.( Singh,2014) 

Όπσο αλαθέξνπλ ν Khushboo θαη ν Singh Zsolt Nagy (Singh,2014; Nagy,2013) 

έξεπλεο δείρλνπλ φηη ηα δχν ηξίηα ησλ ρξεζηψλ ζπλαληνχλ αξγνχο ηζηφηνπνπο θάζε 

εβδνκάδα θαη φηη ην 49% ησλ ρξεζηψλ ζα εγθαηαιείςεη έλαλ ηζηφηνπν ή ζα κεηαβεί ζε 

έλαλ αληαγσληζηηθφ ηζηφηνπν κεηά απφ ηελ εκπεηξία ηεο θαζπζηέξεζεο. Με βάζε ηελ 

εκπεηξία ησλ κεραληθψλ ηεο Google θαη ηεο Microsoft ζηε New York Times 

δηαζαθελίζηεθε φηη κεηά ηελ αλακνλή 3 δεπηεξνιέπησλ γηα ηε θφξησζε ηζηνζειίδσλ  

ην 57% ησλ online θαηαλαισηψλ πνπ ζα εγθαηαιείςεη έλαλ ηζηφηνπν. Μεηαμχ απηψλ 

ην 80% δελ ζα επηζηξέςεη θαη ζρεδφλ ην κηζφ απφ απηνχο ζα ζπλερίδνπλ λα ιέλε ζε 

άιινπο γηα ηελ αξλεηηθή ηνπο εκπεηξία .(Singh,2014; Nagy,2013) 

Δπίζεο ,πάιη κε ηελ αλαθνξά ησλ ίδησλ,(Singh,2014; Nagy,2013) αλ ν ηζηφηνπνο είλαη 

πην αξγφο απφ έλαλ ζηελφ αληαγσληζηή θαηά πεξηζζφηεξν απφ 250 ρηιηνζηά ηνπ 

δεπηεξνιέπηνπ ηφηε νη ρξήζηεο ζα ην επηζθέπηνληαη ιηγφηεξν. Αθφκα θαη ε δεχηεξε 

θαζπζηέξεζε ζηνλ ρξφλν θφξησζεο ζειίδαο πξνθαιεί απψιεηα 7% ζηηο κεηαηξνπέο, 

11% ιηγφηεξεο πξνβνιέο ζειίδσλ θαη 16% κείσζε ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε . Ο 

κέζνο ρξήζηεο αληηιακβάλεηαη ην ρξφλν θφξησζεο ηεο ζειίδαο σο πεξίπνπ 15% πην 

αξγφ απφ ηνλ πξαγκαηηθφ ρξφλν θφξησζεο ζειίδαο. Όηαλ κνηξαζηνχλ ηελ εκπεηξία κε 

άιινπο, νη άλζξσπνη ζπκνχληαη φηη ε ζειίδα ήηαλ 35% πην αξγή απφ φ, ηη ήηαλ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα.(Singh,2014; Nagy,2013)Σηνπο παξαθάησ πίλαθεο παξαηίζεληαη ε 

βαζκνινγία γηα ηνλ ρξφλν θφξησζεο κηαο ηζηνζειίδαο θαη ηα πξφηππα απφδνζεο ηνπ 

ηζηνχ. 
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Βαζκνινγία Υξόλνο θόξησζεο 

High (good)-Καιή Μέρξη 0,5 seconds 

Average-Μέηξηα Απφ 6 κέρξη 10 seconds 

Low (poor)-Διιηπήο Πάλσ απφ 10 seconds 

  

Πύνακασ 1: Βαθμολογύα του χρόνου φόρτωςησ μιασ ιςτοςελύδασ (Gopinath,2016) 

 

Παξάγνληαο πνπ ειέγρζεθε Πξόηππν 

Μέζνο φξνο αληαπφθξηζεο ηνπ server < 0,5 seconds 

Σχλνιν αληηθεηκέλσλ γηα θάζε ζειίδα < 20 αληηθεηκέλσλ 

Φξφλνο θφξησζεο φιεο ηεο ηζηνζειίδαο < 30 seconds 

Μέγεζνο ηζηνζειίδαο ζε bytes < 64kb 

  

Πύνακασ 2: Πρότυπα απόδοςησ του ιςτού.(Saed,2011) 

2.1.1 Τεχνικέσ βελτίωςησ τησ ταχύτητασ φόρτωςησ μιασ ιςτοςελίδασ 

 Παξαθάησ παξαηίζεληαη θάπνηεο ηερληθέο γηα ηελ βειηίσζε ηαρχηεηαο θφξησζεο ηεο 

ηζηνζειίδαο: 

2.1.1.1 Δίκτυα Διανομήσ Περιεχομένου (CDN) 

Όζν αλαθνξά ηνλ server κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηάθνξεο  ηερληθέο φπσο ε 

απνζήθεπζε δπλακηθά ελζσκαησκέλσλ ηζηνζειίδσλ (Hogan,2009) αιιά θαη ην δίθηπν 

δηαλνκήο πεξηερνκέλνπ (cdn) θαζψο είλαη κηα ζπιινγή απφ δηαθνκηζηέο ηζηνχ πνπ 

δηαλέκνληαη ζε πνιιέο ηνπνζεζίεο ψζηε λα παξέρνπλ πεξηερφκελν πην απνηειεζκαηηθά 

ζηνπο ρξήζηεο. Η αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ ηζηνχ γίλεηαη  ζε πνιινχο δηαζθνξπηζκέλνπο 

δηαθνκηζηέο, γεσγξαθηθά θαη θάλνπλ ηηο ζειίδεο καο λα θνξηψλνληαη πην γξήγνξα απφ 

ηελ νπηηθή γσλία ηνπ ρξήζηε. (Nagy,2013) 

Τν CDN δηαλέκεη ηα πεξηερφκελα απφ ηνλ δηαθνκηζηή πξνέιεπζεο ζηνπο δηαθνκηζηέο 

αληηγξάθσλ θνληά ζηνπο ηειηθνχο πειάηεο. Οη δηαθνκηζηέο αληηγξάθσλ ζε έλα CDN 
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απνζεθεχνπλ έλα πνιχ επηιεθηηθφ ζχλνιν πεξηερνκέλνπ θαη κφλν ηα αηηήκαηα γη 'απηφ 

ην επίιεθην ζχλνιν πεξηερνκέλσλ εμππεξεηνχληαη απφ ην CDN, έηζη ψζηε ν ιφγνο 

επηηπρίαο (hit ratio) λα κπνξεί λα πιεζηάζεη ην 100%. Τν γεγνλφο απηφ ζπλεπάγεηαη φηη 

ην CDN κπνξεί λα παξνπζηάζεη θαζπζηέξεζε ζχληνκεο πξφζβαζεο θαη λα 

θαηαλαιψζεη κηθξφηεξν εχξνο δψλεο δηθηχνπ. Δμάιινπ, ην γεγνλφο φηη πνιιά 

αληηθείκελα δελ είλαη απνζεθεπκέλα ζηελ cache, θαζηζηά αθφκα πην ζεκαληηθή ηελ 

ιεηηνπξγία ελφο CDN δηθηχνπ, κηαο θαη ηα δεδνκέλα πνπ δελ είλαη απνζεθεπκέλα ζηελ 

πξνζσξηλή κλήκε (cache) είηε ηνπ browser είηε ηεο ηζηνζειίδαο δηαλέκνληαη πνιχ πην 

γξήγνξα κέζσ ηνπ CDN δηθηχνπ.(Peng,2008) 

2.1.1.2 Βελτιςτοποίηςη μεγέθουσ κώδικα 

2.1.1.2.1 Μείωςη JavaScript,HTML,CSS 

Για τθν μείωςθ του μεγζκουσ τθσ javaScript ,HTML, CSS πρζπει να γίνεται  ζλεγχοσ ςτο 

μζγεκοσ των αρχείων HTML, CSS και JavaScript. Ο αρικμόσ των χαρακτιρων που ζχουν αυτά 

τα αρχεία είναι αυτό που κακορίηει το πόςο γριγορα κα μεταφερκοφν ςτον τελικό χριςτθ. 

Πρζπει να κρατάμε το μζγεκόσ τουσ όςο πιο μικρό γίνεται. Μπορεί να νομίηουμε ότι δεν είναι 

τόςο ςθμαντικό αλλά κάκε bit αυξάνει τα requests που γίνονται κάκε μζρα.(Hogan,2009) 

Η ειαρηζηνπνίεζε ηνπ CSS έρεη ηα ίδηα νθέιε κε απηά γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ 

JavaScript: 

1. κείσζε ηεο θαζπζηέξεζεο ηνπ δηθηχνπ 

2. βειηίσζε ηεο ζπκπίεζε 

3. ηελ ηαρχηεξε θφξησζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο θαη ηαρχηεξε  εθηέιεζε. 

Γηάθνξα εξγαιεία είλαη ειεχζεξα δηαζέζηκα γηα ηελ κείσζε ηνπ HTML, CSS θαη ηνπ 

JavaScript, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζπκπηεζηή YUI ή αθφκα θαη ην QTMatrix. 

Μπνξνχκε εχθνια λα ην απνζεθεχζνπκε θαη λα μαλαγξάςνπκε ην ππάξρνλ αξρείν 

CSS.(Aziz,2016) 

2.1.1.2.2 Συμπίεςη αρχείων με Gzip 

Η ζπκπίεζε ησλ πφξσλ κπνξεί λα κεηψζεη ηνλ αξηζκφ ησλ bytes πνπ ζηέιλνληαη κέζσ 

ηνπ δηθηχνπ. Οπφηε είλαη θαη απηή κηα ηερληθή βειηηζηνπνίεζεο ηνπ θψδηθα ηα 

πεξηζζφηεξα ζχγρξνλα πξνγξάκκαηα πεξηήγεζεο ππνζηεξίδνπλ ζπκπίεζε δεδνκέλσλ 

γηα HTML, CSS θαη αξρεία JavaScript. Απηφ επηηξέπεη ηελ απνζηνιή ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ζην δίθηπν ζε πην ζπκπαγή κνξθή θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ 

ιήςεο.(Singh,2014;Nagy,2013) 
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2.1.1.2.3 Χρήςη external style sheet 

Δπίζεο ,Υπάξρνπλ 3 ηχπνη style sheet πνπ κπνξεί λα θαηαιάβεη έλαο Browser ηα νπνία 

ηα αλαιχεη θαη ηα εκθαλίδεη ζηελ νζφλε. Απηά είλαη ηα external style sheet(style tag), 

Internal style sheet (internal css)θαη Inline style . 

Ο ηξφπνο external css ζεσξείηαη θαη ν θαιχηεξνο θαζψο ρξεζηκνπνηψληαο ην link tag 

κπνξείο λα επηζπλάςεηο ην style sheet ζην αξρείν HTML φπσο αθξηβψο ζα κπνξνχζακε 

λα θάλνπκε θαη κε έλα αξρείν JavaScript.Ο browser ζα θαηεβάζεη έλα αξρείν ηχπνπ 

CSS κία θνξά ζην νπνίν ζα πεξηέρεηαη φινη ε CSS πνπ αθνξά ηελ εκθάληζε ηεο 

ηζηνζειίδαο. . Τν ίδην ηζρχεη θαη γηα αξρεία JavaScript θ.α. φπσο είπακε θαη πην πάλσ. 

Γεληθά δειαδή γηα φηη δελ είλαη html άξα κεηψλεηαη θαη ν θψδηθαο πνπ ζα 

γξάθακε.(Hogan,2009) 

Δθηφο ηνπ εμσηεξηθνχ αξρείνπ css απηφ πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε γηα λα απμήζνπκε 

ηελ ηαρχηεηα ηεο ζειίδαο καο, είλαη φηαλ νξίζνπκε ηηο κνξθνπνηήζεηο πνπ ζέινπκε ζε 

θάζε ζηνηρείν λα ηα γξάθνπκε ζε κηα ζεηξά ψζηε λα απνκαθξπλζνχλ ηα θελά αλάκεζα 

ζηηο ιέμεηο φπσο θαη νη αιιαγέο γξακκψλ.  Έηζη ν θψδηθαο κπνξεί λα κελ είλαη ηφζν 

επαλάγλσζηνο αιιά είλαη έλαο ηξφπνο λα κεηψζνπκε ηελ ηαρχηεηα θφξησζεο ηεο 

ζειίδαο θαζψο φια απηά είλαη αλαγλσξίζηκα κφλν απφ ηνπο αλζξψπνπο. Οπφηε 

κπνξνχκε λα  έρνπκε ην θείκελν πην «φκνξθα» κνξθνπνηεκέλν (δει. κε θελά θηι) φηαλ 

γξάθνπκε ηνλ θψδηθα ηεο ζειίδαο θαη λα εθαξκφζνπκε απηή ηε ηερληθή ιίγν πξηλ 

αλεβάζνπκε ηελ ζειίδα ζηνλ server. Απηή ε ηερληθή κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη ζηελ 

HTML θαζψο δελ αλαγλσξίδεη ηα θελά θαη ηηο αιιαγέο γξακκψλ φπσο θαη ε 

CSS.(Hogan,2009;Singh,2014) 

2.1.1.3 Μέγεθοσ Φωτογραφιών 

Έλα αθφκε πξάγκα πνπ ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε καο γηα λα πεηχρνπκε ηελ 

γξήγνξε θφξησζε ηεο ηζηνζειίδαο καο είλαη νη θσηνγξαθίεο. Πνιχ ζπρλά, μερλάκε λα 

αιιάμνπκε ην κέγεζνο θαη λα ζπκπηέζνπκε ηηο θσηνγξαθίεο πξηλ ηηο αλεβάζνπκε ζην 

site καο. Δπίζεο, θάπνηεο θσηνγξαθίεο κπνξνχλ λα ζπκπηεζηνχλ πην πνιχ απφ ηελ 

ζπκπίεζε πνπ παξέρνπλ πξνγξάκκαηα φπσο ην Photoshop . Πξέπεη λα δηεξεπλήζνπκε 

ηνλ αξηζκφ ησλ αξρείσλ πνπ ζα δεηήζεη ν πεξηεγεηήο ηνπ ρξήζηε. Αλ γηα παξάδεηγκα 

κηα ζειίδα έρεη ηξία style sheet, δπν javaScript θαη πέληε θσηνγξαθίεο ζα θάλεη έληεθα 

αηηήκαηα ζηνλ server γηα λα ηελ αλνίμεη. Ο πεξηεγεηήο ηνπ ρξήζηε ζα θαηεβάζεη ην 

HTML αξρείν θαη κεηά ζα θάλεη επηπιένλ αηηήκαηα ζην site γηα λα ιάβεη ηα ππφινηπα 

αξρεία πνπ ρξεηάδεηαη.(Hogan,2009) 
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Οη ρξήζηεο δελ ζα ην θάλνπλ απηφ ζπλέρεηα θαζψο πνιιέο εηθφλεο θαη script  ζα 

απνζεθεπηνχλ ζηα κεραλήκαηα ηνπο. Παξφια απηά κπνξεί λα έξζνπλ αληηκέησπνη κε 

έλα αξγφ site αλ ππάξρνπλ πνιιά ζηνηρεία, θαζψο πνιινί πεξηεγεηέο θάλνπλ κφλν δχν 

αηηήκαηα ηαπηφρξνλα φπσο ζπλίζηαηαη.(Hogan,2009) 

Δπνκέλσο, πξέπεη λα θαηαιάβνπκε γηαηί είλαη ηφζν ζεκαληηθφ λα βειηηψλνπκε ηηο 

θσηνγξαθίεο θαη πσο κπνξεί λα γίλεη απηφ θαζψο απηφ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ε ζειίδα 

λα θνξηψλεη ζε ιηγφηεξν ρξφλν.(Hogan,2009) 

Καζνξίδνληαο  ην πιάηνο θαη ην χςνο γηα φιεο ηηο εηθφλεο έρνπκε ηαρχηεξε απφδνζε, 

εμαιείθνληαο ηελ αλάγθε γηα πεξηηηέο αλαηξνθνδνηήζεηο θαη επηζθεπέο. Ιδαληθά θαιφ 

είλαη λα θξνληίδνπκε νη εηθφλεο λα έρνπλ εμ αξρήο ην ζσζηφ κέγεζνο (φρη κεγαιχηεξεο 

ή κηθξφηεξεο), ψζηε λα κελ ρξεηάδεηαη ν browser ηνπ ρξήζηε λα θαηεβάζεη κεγάιεο 

εηθφλεο ή κηθξέο θαη λα ηηο πξνζαξκφδεη (render) πξηλ ηηο εκθαλίζεη ζηελ ηζηνζειίδα, 

κηαο θαη απηφ ζα επηβαξχλεη ηε θφξησζε.  Όηαλ ην πξφγξακκα πεξηήγεζεο θαζνξίδεη 

ηε ζειίδα, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θνξηψζεη ηα αληηθαηαζηάζηκα ζηνηρεία φπσο νη 

εηθφλεο. Μπνξεί λα αξρίζεη λα εκθαλίζεη κηα ζειίδα αθφκα θαη πξηλ ηε ιήςε ησλ 

εηθφλσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη γλσξίδεη ηηο δηαζηάζεηο θαη έρεη θξαηήζεη ρψξν γηα ηα 

κε αληηθαηαζηάζηκα ζηνηρεία γχξσ. Δάλ δελ ππάξρνπλ νη δηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη 

ζην έγγξαθν πνπ πεξηέρεη ή εάλ νη θαζνξηζκέλεο δηαζηάζεηο δελ ζπκθσλνχλ κε απηέο 

πνπ έρνπλ νη πξαγκαηηθέο εηθφλεο, ην πξφγξακκα πεξηήγεζεο ζα απαηηήζεη επαλαθνξά 

θαη επαλαηνπνζέηεζε ηε ζηηγκή ηεο ιήςεο ησλ εηθφλσλ. Γηα λα απνηξαπεί απηφ πξέπεη 

λα θαζνξίδεηαη ην πιάηνο θαη ην χςνο φισλ ησλ εηθφλσλ, είηε ζηελ εηηθέηα HTML 

<img> είηε ζην CSS.(Aziz, 2016)  

2.1.1.4 CSS sprites 

 Σπλδπάδνληαο ηηο εηθφλεο ζε φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξα αξρεία ρξεζηκνπνηψληαο CSS 

sprites κεηψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ θαζπζηεξήζεσλ ζηε ιήςε άιισλ πφξσλ, θαη κπνξεί λα 

κεηψζεη ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ byte πνπ θάλεη ιήςε  κηα ηζηνζειίδα. Παξφκνηα κε 

ην JavaScript θαη ην CSS, θαηεβάδνληαο πνιιαπιέο εηθφλεο πξνζζέηνπλ αηηήκαηα φπσο 

είπακε θαη πην πάλσ. Έλαο ηζηφηνπνο πνπ πεξηέρεη πνιιέο  εηθφλεο κπνξεί λα ηηο 

ζπλδπάζεη ζε ιηγφηεξα αξρεία εμφδνπ ψζηε λα κεηψζεη  ηελ θαζπζηέξεζε. Τν 

CssSprites, ην SpriteMe  ή ην SpritePad  κπνξνχλ λα καο βνεζήζνπλ λα 

δεκηνπξγήζνπκε CSS sprites. Τν SpritePad είλαη δσξεάλ, φκνξθν θαη εχθνιν ζηε 

ρξήζε εξγαιείν. Μεηά απφ ην ζπλδπαζκφ φισλ ησλ  εηθφλσλ κπνξνχκε εχθνια λα 
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θαηεβάζνπκε θαη ην CSS θαη ην αξρείν PNG πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί.(Singh, 

2014;Nagy,2013) 

  

2.1.1.5 Μείωςη του αριθμού requests HTTP 

Όηαλ έλαο επηζθέπηεο επηζθέπηεηαη έλαλ ηζηφηνπν, ηα ζρεηηθά αξρεία, δειαδή φια ηα 

CSS αξρεία, νη αλαθνξέο βηβιηνζήθεο JavaScript, νη εηθφλεο θαη πνιιά άιια πξέπεη 

λα  απνζηαινχλ θαη λα θνξησζνχλ ζην πξφγξακκα πεξηήγεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

επηζθέπηε. Απηφ κπνξεί λα εκπνδίζεη ηελ εκθάληζε ηνπ ηζηφηνπνπ. Δπνκέλσο, είλαη 

ζεκαληηθφ λα δηαζθαιηζηεί φηη  ε θσδηθνπνίεζε ηνπ ηζηφηνπνπ έρεη κφλν ηα 

απαξαίηεηα ζηνηρεία.(Singh,2014) 
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2.2 Search Engine Optimization (SEO) 

Έλαο δεχηεξνο ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα λα απμήζνπκε ηελ απφδνζε ηεο ηζηνζειίδαο 

καο είλαη ην Search Engine Optimimization ή αιιηψο SEO. Οη ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνχλ 

ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο γηα ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα εξσηήκαηά ηνπο, αιιά πξνηηκνχλ 

κφλν ηα απνηειέζκαηα πνπ είλαη δηαζέζηκα ζηελ πξψηε ζειίδα θαη κφλν ην 2-3% ησλ 

ρξεζηψλ πεγαίλνπλ ζε άιιεο ζειίδεο (εθηφο ησλ Δξεπλεηψλ) φπσο ιέεη ν 

Gunjan.(Gunjan,2012) Οπφηε θαηαιαβαίλνπκε πσο αλ κηα ηζηνζειίδα απφ θάπνηα 

επηρείξεζε είλαη ζηελ δεχηεξε ή ζηελ ηξίηε ή ζηελ ηέηαξηε ζειίδα έρεη ιηγφηεξεο 

πηζαλφηεηεο λα εκθαληζηεί απφ θάπνηνλ ρξήζηε φπσο επίζεο θαη λα ηελ επηζθεθηεί 

μαλά θάπνηνο ρξήζηεο θαζψο ην πην πηζαλφ είλαη λα δηαιέμεη κηα ηζηνζειίδα απφ ηελ 

πξψηε ζειίδα ηεο αλαδήηεζεο. Τξηζεθαηνκκχξηα ηζηνζειίδσλ είλαη επξεηεξηαζκέλα 

αλά εκέξα ζε κηα κεραλή αλαδήηεζεο.(Gunjan,2012) 

Υπάξρνπλ εθαηνκκχξηα αλαδεηήζεηο αλά εκέξα. (Gunjan,2012) Τν κεγαιχηεξν κέξνο 

ησλ επηζθεπηψλ δηαιέγνπλ κηα ηζηνζειίδα απφ ηηο εηαηξείεο πνπ βξίζθνληαη ζηα 

θνξπθαία απνηειέζκαηα, φπσο είπακε θαη πην πξηλ, θαζψο πηζηεχνπλ πσο νη εηαηξείεο 

απηέο είλαη ε θαιχηεξεο ζηελ  θαηεγνξία ηνπο. Απηά ηα ζηνηρεία καο θάλνπλ ζαθέο φηη 

εάλ έλαο νξγαληζκφο ζέιεη λα πάεη ζηελ θνξπθή ησλ πσιήζεψλ ηνπ ηφηε ζα πξέπεη λα 

δεκηνπξγήζεη κηα ζειίδα επξέσο δηαζέζηκε ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο.(Gunjan,2012) 

O ηξφπνο γηα λα απμήζνπκε ηελ νξαηφηεηα ηεο ζειίδαο καο ρσξίο λα θαηαβάινπκε 

ρξήκαηα είλαη ην Search Engine Optimization ή αιιηψο SEO. Σε απηή ηε δηαδηθαζία ν 

ηζηφηνπνο ππνβάιιεηαη ζε αλαδηακφξθσζε γηα λα θάλεη ηηο ιέμεηο-θιεηδηά λα 

επηθνηλσλνχλ απνηειεζκαηηθά κε ηηο κεγάιεο κεραλέο αλαδήηεζεο. Μπνξνχλ λα 

ζηνρεχζνπλ ζηηο εηθφλεο, ζηελ αθαδεκατθή αλαδήηεζε, ζηελ ηνπηθή αλαδήηεζε θαη 

ζηελ αλαδήηεζε βίληεν. Η βειηηζηνπνίεζε κηαο ζειίδαο πεξηιακβάλεη ηελ επεμεξγαζία 

ησλ πεξηερνκέλσλ θαη ηνπ θψδηθα HTML πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε ζπλάθεηα κε 

ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο - θιεηδηά θαη λα γίλεη ε θαηάιιειε επξεηεξίαζε ζηηο κεραλέο 

αλαδήηεζεο. Τν πεξηερφκελν θαη νη θσδηθνπνηήζεηο επεμεξγάδνληαη ιακβάλνληαο 

ππφςε ην ζρέδην επξεηεξίαζεο ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ 

έλα αληρλεπηή πνπ νλνκάδεηαη Googlebot ζηε Google. Δίλαη ν πην ηζρπξφο ηξφπνο 

πξνζέγγηζεο γηα λα θηάζνπκε ζηνλ πειάηε θαζψο ηνλ ζπλαληνχκε φηαλ καο ρξεηάδεηαη. 

Οη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο βξίζθνπλ ηνπο ηζηφηνπνπο πνπ ζέινπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

αλαδήηεζεο ηνπο. (Gunjan,2012) 
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2.2.1 Τεχνικέσ SEO 

Γεληθά, ν θψδηθαο πνπ ζπλζέηεη κηα ηζηνζειίδα ρσξίδεηαη ζε δπν θαηεγνξίεο ,ζηνλ 

νξαηφ θαη ζηνλ κε νξαηφ, θαη νη δχν θαηεγνξίεο είλαη πνιχ ζεκαληηθέο γηα ηελ 

βειηηζηνπνίεζε. Τν νξαηφ θείκελν είλαη θηηαγκέλν κε ιέμεηο πνπ ππάξρνπλ ζε κηα 

ηζηνζειίδα γηα λα ηεο δεη ν θφζκνο, πεξηιακβάλεη πξνθαλή πξάγκαηα φπσο 

παξαγξάθνπο κε πξνζερηηθά δεκηνπξγεκέλν πεξηερφκελν πνπ ζηνρεχεη ζην θνηλφ πνπ 

ζέινπκε, αιιά θαη κε πξνθαλή πξάγκαηα φπσο ν ηίηινο ηεο ζειίδαο ,ην θείκελν κέζα 

ζηα link  θαη ην θείκελν πινήγεζεο πνπ ιέεη ζηνπο επηζθέπηεο πσο λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ηζηνζειίδα. Τν αφξαην θείκελν αλαθέξεηαη ζε ιέμεηο πνπ δελ 

εκθαλίδνληαη ζηελ ηζηνζειίδα αιιά έρνπλ πξνζηεζεί ζηνλ θψδηθα HTML θαη 

ζπγθεληξψλνληαη θαη αλαιχνληαη απφ ηα ξνκπφη ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο. Απηφ 

πεξηιακβάλεη ην meta keywords tag, ην meta description tag θαη ην alt image tag. Απηέο 

νη έλλνηεο ζα αλαιπζνχλ παξαθάησ.(Graponne,2006) 

 

2.2.1.1 White hat SEO 

Οη ηερληθέο White hat SEO  είλαη εζηθέο ηερληθέο πνπ αθνινπζνχλ ηνπο θαλφλεο θαη ηηο 

πνιηηηθέο ησλ κεραλήο αλαδήηεζεο. Τα απνηειέζκαηα πνπ ηαμηλνκνχληαη  κε White hat 

SEO ζηηο κεραλέο  αλαδήηεζεο είλαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ε κεραλή αλαδήηεζεο λα 

κελ ηηκσξήζεη ηνλ ηζηφηνπν, κε απνθιεηζκφ ηνπ ηζηφηνπνπ απφ ηα απνηειέζκαηά ηεο. 

Φξεζηκνπνηψληαο ηηο ηερληθέο SEO, νη κεραλέο αλαδήηεζεο επηζηξέθνπλ πνηνηηθφ 

πεξηερφκελν. Απηέο νη ηερληθέο είλαη σθέιηκεο θαη γηα ηνπο  ρξήζηεο θαζψο θαη ηηο 

κεραλέο αλαδήηεζεο. 

Τν SEO πεξηιακβάλεη δχν θχξηεο θαηεγνξίεο: Βειηηζηνπνίεζε on page θαη 

βειηηζηνπνίεζε off page.(Swati,2013) 

  

2.2.1.1.1 Βελτιςτοποίηςη On page 

Δίλαη ην πξψην βήκα πνπ πξέπεη λα θάλεη θάζε webmaster. Απηφ αθνξά ηηο αιιαγέο 

πνπ θάλνπκε κέζα ζηε ζειίδα καο  πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε πξνβνιή θαη ε 

θαηάηαμε. Η on page βειηηζηνπνίεζε βειηηζηνπνηεί ηνλ ηζηφηνπν  κε ηξφπν πνπ λα 

κπνξεί λα θαηαηάζζεηαη θαιχηεξα ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο θαη βειηηψλεη ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ επηζθεπηψλ. Απηή ε ηερληθή βειηηζηνπνίεζεο εμαξηάηαη απφ ηε θχζε 

θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο  ηζηνζειίδα καο. Σπληζηάηαη λα ελεκεξψλνπκε ηα 
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πεξηερφκελα ηεο ηζηνζειίδαο θαη λα βειηηζηνπνηνχκε ην πεξηερφκελν θάζε θνξά 

ζχκθσλα κε απηνχο ηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην πεξηερφκελν θαη ηε 

δνκή ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ. Κάπνηα απφ απηά είλαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ηίηινπ, ηνπ 

θεηκέλνπ ζψκαηνο, ησλ ππεξζπλδέζκσλ θαη ε ηξνπνπνίεζε  ησλ URL ζπλδέζκσλ, ε 

πνηφηεηα θαη ε επθνιία θαηαλφεζεο πεξηερνκέλνπ απμάλνληαο ηε ζπρλφηεηα ηεο ιέμεο-

θιεηδηνχ, ηνπ robots.txt,  ησλ ραξηψλ ησλ ηζηνζειίδσλ, ηελ βειηηζηνπνίεζε ησλ 

εηθφλσλ θ.ιπ. Όια απηά γηα λα ηα θάλνπκε ρξεηάδεηαη εθηεηακέλε έξεπλα ζηα site ησλ 

αληαγσληζηψλ. Όηαλ γίλεη  ζσζηή βειηηζηνπνίεζε on page, νδεγεί ζε δξαζηηθή αχμεζε 

ηεο θαηάηαμεο θαη ηεο αλαγλσζηκφηεηαο ηεο ηζηνζειίδαο. (Gunjan,2012) 

Χρήςη meta tags 

Οη κεηά-εηηθέηεο (meta tags) είλαη πνιχ ρξήζηκεο γηα ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο θαζψο 

βνεζνχλ ζηελ νξζή ελεκέξσζε ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ. Υπάξρνπλ πνιιά  meta tag πνπ 

ρξεζηκνπνηνχκε πνπ ζε απηά  ν αληρλεπηήο ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο ειέγρεη αλ 

ππάξρνπλ ιέμεηο θιεηδηά είλαη ην  <description> tag <title>tag, ην <header> tag, ην 

<alt> tag, ην <body> tag, ην anchor text,  θαη ζηε δηεχζπλζε URL 

θιπ.(Swati,2013)Παξαθάησ ππάξρεη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή γηα ην πνηα meta tag 

έρνπκε θαη γηα ην ηη θάλεη ην θαζέλα: 

Σίηινο (<title>):Η εηηθέηα ηίηινπ είλαη ε πην ζεκαληηθή εηηθέηα Meta ηεο ηζηνζειίδαο 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ κεραλή αλαδήηεζεο γηα λα δηαπηζηψζεη  ηε ζπλάθεηα ελφο 

δηθηπαθνχ ηφπνπ θαη είλαη απηφ πνπ επζχλεηαη γηα ηελ θαηάηαμε ηεο ηζηνζειίδαο ζηηο 

κεραλέο αλαδήηεζεο . Όπσο θαη κε ηελ εηηθέηα πεξηγξαθήο ε εηηθέηα ηίηινπ είλαη απηή 

πνπ ζα πξνζειθχζεη επηζθέπηεο ζε έλαλ ηζηφηνπφ. Όηαλ νη surfers ηνπ δηαδηθηχνπ 

ππνβάιινπλ εξψηεζε ζε κηα κεραλή αλαδήηεζεο ηα απνηειέζκαηα είλαη κε βάζε ηε 

ζπλάθεηα. Όηαλ νη ηζηφηνπνη κπαίλνπλ ζε ιίζηα ν ηίηινο  επηζεκαίλεηαη κε κπιε 

ρξψκα.(Kuman,2013)Ο ηίηινο πξέπεη λα είλαη ηέηνηνο ψζηε λα θαηαιαβαίλνπκε  ην 

ζέκα ηεο ηζηνζειίδαο. Γηα κηα ζειίδα είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεηαη ε θαηάιιειε ρξήζε 

ηεο ιέμεο-θιεηδηνχ ζηελ εηηθέηα ηίηινπ. Με ηε ρξήζε ηνπ νλφκαηνο ηίηινπ(title name) ν 

ρξήζηεο  θαηαλνεί κε ζχληνκε καηηά ζχληνκεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ δηθηπαθφ ηφπν. 

Έλαο ηίηινο κε κήθνο εληφο ηνπ νξίνπ επηζηξέθεη έλα  θαιφ απνηέιεζκα.(Swati,2013) 

Σηνλ θψδηθα HTML θαίλεηαη φπσο θαίλεηαη πην θάησ: 

<head> 

<title> SEO Ιλδία - βειηηζηνπνίεζε κεραλψλ αλαδήηεζεο Ιλδία, SEO 
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ππεξεζίεο, seo εηαηξεία Ιλδία, πξνζηηή seo Ιλδία 

Chandigarh </ title> <head>(Gunjan,2012;Swati,2013;Graponne,2006) 

Πεξηγξαθή (<meta name = "Description ..."):Η εηηθέηα πεξηγξαθήο είλαη ε επφκελε 

πην ζεκαληηθή εηηθέηα meta. Όπσο θαη κε ηνλ ηίηιν, ε πεξηγξαθή   είλαη κέξνο ησλ 

απνηειεζκάησλ  ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο θαη  αληηθαηνπηξίδεη ην πεξηερφκελν ηεο 

ηζηνζειίδαο.(Gunjan,2012;Swati,2013)Η πεξηγξαθή επηζεκαίλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα. 

Όπσο θαη κε ηνλ ηίηιν, ζα πξέπεη  λα δεκηνπξγήζνπκε κηα απνηειεζκαηηθή πεξηγξαθή 

πνπ ζα πξνζειθχζεη επηζθέπηεο θαη ζα θέξεη θαιή θαηάηαμε ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο 

γηα ηηο ιέμεηο-θιεηδηά.(Kumar,2013;Graponne,2006) 

 

Πνιιέο θνξέο κπνξεί λα παξαιεθζεί θαη λα δνχκε ζηα απνηειέζκαηα απφζπαζκα απφ 

ηελ ηζηνζειίδα. Γελ κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε πφηε ζα πξνβιεζεί αιιά φπσο θαη κε ηνλ 

ηίηιν πξέπεη λα είλαη ζπλαξπαζηηθή, πινχζηα ζε ιέμεηο θιεηδηά θαη κνλαδηθή γηα θάζε 

ζειίδα.(Graponne,2006) 

Λέμεηο-θιεηδηά (<meta name = "keywords ..."):Δίλαη έλα αφξαην θείκελν ,ζην νπνίν 

κπνξνχκε λα θάλνπκε κηα ιίζηα κε ηηο ιέμεηο-θιεηδηά πνπ ζέινπκε, αθφκε θαη 

αλνξζφγξαθα θάηη πνπ δελ ζα κπνξνχζε λα γίλεη ζε έλα νξαηφ θείκελν. Δίλαη έλαο 

ηξφπνο πνπ κπνξείο λα γξάθεηο κφλν γηα ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο θαη φρη γηα ην θνηλφ 

ζνπ. (Graponne,2006) Λφγσ θαηαρξήζεσλ απφ πνιινχο ηζηφηνπνπο ζηνλ παξειζφλ νη 

κεραλέο αλαδήηεζεο είραλ κεηψζεη ηε ζεκαζία ησλ ιέμεσλ-θιεηδηψλ meta φηαλ 

ηαμηλνκνχζαλ κηα ηζηνζειίδα ζε ζρέζε κε ηηο ιέμεηο-θιεηδηά. Πνιινί έρνπλ απνθαζίζεη 

λα κελ εμεηάδνπλ θαλ ηα keyword tag , θαη κηα απφ απηνχο είλαη ε Google. Δλψ έρεη 

κεησκέλε ζεκαζία, γηα θαηάινγνπο φπσο ην Yahoo εμαθνινπζεί  λα έρεη ζεκαληηθή 

ζεκαζία  απηή ε εηηθέηα meta, έηζη πξέπεη λα  ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο ηζηνζειίδεο. 

(Kumar,2013) 

Άιιεο ηέηνηεο εηηθέηεο είλαη γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα (meta name = "Copyright 

...) , ε εηηθέηα ξφκπνη (<meta name = "Robot ...") θαη ε εηηθέηα  δηαλνκή  (<meta name 

= "Distribution ...") . (Kumar,2013) 

robots.txt 

Η κέηα εηηθέηα ξνκπφη ρξεζηκνπνηείηαη  γηα λα δείμεη ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο πνηεο 

ζειίδεο πξέπεη λα επξεηεξηάζνπλ. 

<META NAME="ROBOT" CONTENT="Index, Follow"> 
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Έλα αξρείν robots.txt πξέπεη λα ππάξρεη ζην root ηνπ web server. Απηφ ζα πεη ζηηο 

κεραλέο αλαδήηεζεο λα θηηάμνπλ  θαηάινγν κε ην site θαη πνηεο ζειίδεο ζα πξέπεη λα 

αλαγξαθνχλ. Οη αξάρλεο (spiders)  ζα ειέγρνπλ πάληα απηφ ην αξρείν πξψηα. Πξφηππα 

πεξηερφκελα γηα απηφ ην αξρείν είλαη ηα εμήο: 

User-agent: * 

Disallow: 

Τν αξρείν robots.txt ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα λα θαζνδεγεζνχλ νη αληρλεπηέο ηζηνχ εθεί 

πνπ  κπνξνχλ θαη δελ κπνξνχλ λα πάλε ζην δηαθνκηζηή .Η πην δεκνθηιήο ρξήζε είλαη ε 

απνηξνπή ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο απφ spidering πεξηερφκελν, φπσο έλαλ θάθειν, έλα 

αξρείν CSS, έλα θάθειν εηθφλσλ, ηε δηαρείξηζε ή ηηο ζειίδεο πιεξσκψλ πνπ δελ 

ζέινπκε λα εκθαλίδνληαη ζηηο ιίζηεο κεραλψλ αλαδήηεζεο. Αλ δελ  ζέινπκε    νη 

κεραλέο αλαδήηεζεο λα δεκηνπξγνχλ πξνζσξηλή κλήκε ηεο ζειίδαο, επεηδή  ν 

ηζηφηνπνο πεξηέρεη ρξνληθά επαίζζεηεο πιεξνθνξίεο πξνζζέηνπκε ηελ νδεγία 

"noarchive". 

<Meta name=”robots” content=”noindex, nofollow, noarchive”> 

(Gunjan,2012;Kumar,2013) 

 

Κείμενο ςώματοσ(body text) 

Τα πεξηερφκελα είλαη ην θιεηδί επηηπρίαο γηα ηελ θαηάηαμε ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο, 

νπφηε είλαη ζεκαληηθφ λα επηθεληξσζνχκε  ζε πεξηερφκελν πνπ ζα βνεζά ηα 

πεξηερφκελα λα ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηνπο αληρλεπηέο (crawlers) ησλ κεραλψλ 

αλαδήηεζεο θαηά ηε ζηηγκή ηεο ηαμηλφκεζεο.(Gunjan,2012)Οη πξψηεο 100-200 ιέμεηο 

ζηε ζειίδα ζεσξνχληαη πνιχ ζεκαληηθέο απφ ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο. Όιε ε νκάδα 

ησλ ιέμεσλ-θιεηδηψλ πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. Απηφ δελ ζεκαίλεη 

φηη νη ιέμεηο-θιεηδηά θαη νη θξάζεηο-θιεηδηά πξέπεη λα κελ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

νιφθιεξε ηε ζειίδα.(Kumar,2013)Γηα ηα βέιηηζηα απνηειέζκαηα ην θείκελν ηνπ 

ζψκαηνο πξέπεη λα είλαη πεξίπνπ 400-800 ιέμεηο.(Kumar,2013)Γηα λα είλαη θαηάιιειν 

ην ζψκα ηεο ζειίδαο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη εηθφλεο κε ππφηηηινπο θαη άιιεο εηηθέηεο 

πνπ πεξηγξάθνπλ κε αθξίβεηα ηελ εηθφλα θαη φζν πην πνιιέο ιέμεηο-θιεηδηά 

κπνξνχκε.(Kumar,2013) 
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Ποιότητα και περιεχόμενο εύκολο ςτην κατανόηςη 

Η δεκηνπξγία θαη ε ρξήζε ρξήζηκσλ πεξηερνκέλσλ έρεη κεγαιχηεξε επίδξαζε ζε κηα 

ζειίδα πεξηζζφηεξν απφ φια. Απηφ  είλαη πνιχ ζεκαληηθφ κε ηελ έλλνηα φηη αλ θάπνηνο 

ρξήζηεο αξέζεη ην πεξηερφκελν ηφηε ην κνηξάδεηαη  κέζσ blog ή κε ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν ή ζε θφξνπκ ή νπνπδήπνηε αιινχ πνπ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα ζθεθηνχκε 

απφ ηελ κεξηά ηνπ ρξήζηε ηη ςάρλεη γηα λα βξεη   ζε κηα κεραλή αλαδήηεζεο. Θα πξέπεη 

λα δεκηνπξγήζνπκε έλα λέν θαη θξέζθν πεξηερφκελν κε  ρξήζηκεο ππεξεζίεο πνπ δελ 

πξνζθέξεη άιινο ηζηφηνπνο. Τν πεξηερφκελν ζα πξέπεη λα είλαη γξακκέλν κε ηξφπν πνπ 

λα ην απνιακβάλεη  ν ρξήζηεο θαη  λα είλαη εχθνιν λα ην αθνινπζήζεη θαη ζα πξέπεη λα 

δεκηνπξγεζεί κε ηε καηηά ησλ ρξεζηψλ θαη φρη ησλ  κεραλψλ 

αλαδήηεζεο.(Gunjan,2012) 

Hyperlinks-Internal links 

Έλαο ηέηνηνο ππεξζχλδεζκνο είλαη έλα ζηνηρείν πινήγεζεο ή αλαθνξά ελφο εγγξάθνπ 

ζε άιιν κέξνο ηνπ ίδηνπ εγγξάθνπ , πνπ κεηαθέξεη απηφκαηα ηηο αλαθεξφκελεο 

πιεξνθνξίεο ζην ρξήζηε φηαλ ην  ζηνηρείν πινήγεζεο επηιεγεί απφ ην ρξήζηε. Οη 

κεραλέο αλαδήηεζεο  πξνβιέπνπλ φηη αλ ζπλδεζνχκε κε θάηη απφ ηε ζειίδα καο είλαη 

ζηελά ζπλδεδεκέλν κε ηε ζειίδα καο. Δλ ζπληνκία θάλεη ηα πεξηερφκελα θηιηθά πξνο ην 

ρξήζηε, εάλ ηα βιέπεη θαλείο απφ ηελ κεξηά ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο.(Gunjan,2012) 

Keyword in URL 

Θα πξέπεη λα βειηηψζνπκε ηε δνκή ησλ URL ρξεζηκνπνηψληαο ιέμεηο  ψζηε λα γίλεηαη 

πην  εχθνιε ε θαηαλφεζε ηεο  δηεχζπλζεο URL θαη λα κεηαδνζνχλ νη πιεξνθνξίεο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ πην εχθνια. Δάλ ε δηεχζπλζε URL καο πεξηέρεη ζρεηηθέο ιέμεηο-θιεηδηά, 

παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο θαη ηε κεραλή αλαδήηεζεο πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε ηε ζειίδα απφ φηη κηα αλαγλσξηζηηθή ή κηα νλνκαζηηθή παξάκεηξνο θαζψο ε 

δηεχζπλζε URL ελφο εγγξάθνπ εκθαλίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο κεηά ηνλ 

ηίηιν θαη έηζη ζα βξεζεί πην εχθνια απφ ηνπο αληρλεπηέο ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο. Η 

κεραλή αλαδήηεζεο δίλεη   δηαθνξεηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ζηα επηζήκαηα νλφκαηνο 

ηνκέα φπσο ην edu ή ην gov. Τέινο, πξνηηκάηαη κηθξφηεξν κήθνο ηεο δηεχζπλζεο url γηα 

έλα θαιχηεξν SEO.(Gunjan,2012;Swati,2013) 
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Λέξη-κλειδί ςε alt text-Βελτιςτοποίηςη εικόνασ 

Τν alt text ή tag θαζνξίδεη ην ελαιιαθηηθφ θείκελν γηα ηηο εηθφλεο. Τν πεξηγξαθηθφ 

θείκελν καδί κε ην alt tag  εμππεξεηεί ηνλ ίδην ζθνπφ , λα κεηαδψζεη ηηο ίδηεο βαζηθέο 

πιεξνθνξίεο ηεο εηθφλαο. Τα alt tags  είλαη ζχληνκα θαη πεξηγξαθηθά θαη 

αληηθαηνπηξίδνπλ ην θείκελν ηνπ ζψκαηνο πνπ πεξηγξάθεη ηελ εηθφλα.(Swati,2013)Οη 

ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πξέπεη λα είλαη 10-25 θαη ην 30%-60% λα είλαη νη 

πξσηαξρηθέο ιέμεηο θιεηδηά. Γελ ρξεηάδεηαη λα πιεθηξνινγνχκε νιφθιεξεο πξνηάζεηο 

γηα  ην alt text. Πξέπεη λα είλαη κηθξφ. Τα πεξηζζφηεξα robot ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο 

δελ κπνξνχλ λα δηαβάδνπλ ηα ζρήκαηα θεηκέλνπ ζε κηα εηθφλα ππάξρνπλ φκσο θαη 

θάπνηα πνπ ην δηαβάδνπλ. To Alt ραξαθηεξηζηηθφ ζα πξέπεη λα πεξηέρεη κηα ζχληνκε 

πεξηγξαθή ηεο εηθφλαο, θαηά πξνηίκεζε λα γίλεηαη πεξηγξαθή κε ρξήζε ζρεηηθνχ 

ζπλφινπ ιέμεσλ-θιεηδηψλ. Απηφ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ φηαλ ρξεζηκνπνηνχκε 

εηθφλεο σο ζπλδέζκνπο, θαζψο απηφ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη κεραλέο αλαδήηεζεο  ζηε 

ζέζε ηνπ θεηκέλνπ ηνπ ζπλδέζκνπ  πνπ ζα  ρξεζηκνπνηνχληαλ θαλνληθά γηα λα 

πεξηγξάςεη ηε ζχλδεζε.(Kumar,2013) 

Χάρτεσ ιςτοςελίδων (Sitemaps) 

Απηή είλαη κηα απιή ζειίδα ζηνλ ηζηφηνπν  πνπ πεξηέρεη ηελ θαηαρψξηζε ησλ ζειίδσλ 

ηνπ ηζηφηνπνπ , νη νπνίεο εκθαλίδνπλ ηε δνκή ηεο ηζηνζειίδαο κε ηεξαξρηθφ ηξφπν. 

Πξέπεη πάληα λα  ππάξρνπλ δχν sitemaps, έλα  γηα ηνπο ρξήζηεο θαη  έλα γηα ηηο 

κεραλέο αλαδήηεζεο θαη έηζη θάλνπκε πην εχθνιε ηελ πινήγεζε ησλ ηζηνζειίδσλ. Τα 

sitemaps πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ηνπο  επηζθέπηεο βνεζνχλ ηνπο επηζθέπηεο φηαλ 

έρνπλ πξνβιήκαηα κε ηελ εχξεζε ησλ ζειίδσλ ζε έλαλ ηζηφηνπν θαη ηα sitemap πνπ 

έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο δηεπθνιχλνπλ ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο λα 

βξνπλ ηηο ζειίδεο ζε έλα site.(Gunjan,2012) 

Συχνότητα εμφάνιςησ λέξησ κλειδιού 

Δίλαη ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηεο ιέμε-θιεηδηνχ πνπ ππάξρεη ζηελ ηζηνζειίδα ζε 

ζχγθξηζε κε ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ιέμεσλ ζηε ζειίδα. Η ζπρλφηεηα ιέμεο θιεηδηνχ 

ζηελ εηηθέηα ηίηινπ θαη ε ζπρλφηεηα ηεο ιέμεο-θιεηδηνχ ζηελ εηηθέηα ζψκαηνο(body 

tag)   είλαη ηζρπξφο παξάγνληαο βειηηζηνπνίεζεο .Η ζπρλφηεηα ηεο ιέμεο-θιεηδηνχ 

πξέπεη λα είλαη κεηαμχ 2% -8% γηα ηε βειηίσζε ηεο θαηάηαμεο ηνπ 

ηζηνηφπνπ.(Swati,2013) 

Άιιεο ηερληθέο είλαη ε ιέμε θιεηδί ζην anchor text θαη ν εμσηεξηθφο ζχλδεζκνο. 
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2.2.1.1.2 Βελτιςτοποίηςη off page 

Απηφ είλαη ην έξγν πνπ γίλεηαη εθηφο απφ απηφ πνπ γίλεηαη ζηελ ηζηνζειίδα θαη ην 

θάλνπκε γηα λα βειηηψζνπκε ηελ πξνβνιή θαη ηελ θαηάηαμε κηαο ζειίδαο. Η 

βειηηζηνπνίεζε ηεο off page αλαδήηεζεο   είλαη ην ζπκπιήξσκα ηεο on page 

βειηηζηνπνίεζεο. Αζρνιείηαη θπξίσο κε ηε  δεκηνπξγία backlinks θαη κε ην  κάξθεηηλγθ 

θνηλσληθψλ κέζσλ. Δίλαη πνιχ θαιφ  λα έρεηο ζπλδέζκνπο απφ κηα ηζηνζειίδα πνπ έρεη 

θαιή βαζκνινγία θαη νξαηφηεηα θαζψο απηή είλαη ε θαιχηεξε ηερληθή. Δλ ζπληνκία 

απνηειείηαη απφ δηάθνξεο ζπλδέζεηο ηηο κεζφδνπο νηθνδφκεζεο φπσο ε δεκνζίεπζε ζην 

Blog, ε θνηλσληθή δηθηχσζε, ην δειηίν ηχπνπ, ε ππνβνιή βίληεν, ε αληαιιαγή 

ζπλδέζκσλ, ε ππνβνιή άξζξσλ θ.ιπ.(Gunjan,2012) 

 

Click popularity 

Τα πεξηζζφηεξα click ζε έλαλ ηζηφηνπν είλαη γλσζηά σο click popularity. Δίλαη επίζεο 

έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ άλνδν ηεο ηζηνζειίδαο ζηα απνηειέζκαηα 

θαηάηαμεο. Δάλ ν επηζθέπηεο θάλεη θιηθ ζε ηζηφηνπνπο, ε κεραλή αλαδήηεζεο παξέρεη 

θάπνηα αμία ζε απηφλ ηνλ ηζηφηνπν. Αιιά ε κεραλή αλαδήηεζεο επίζεο παξαθνινπζεί 

πνηνο θάλεη θιηθ θάλνληαο εληνπηζκφ ηεο δηεχζπλζεο IP. Έηζη ν ηδηνθηήηεο δελ κπνξεί 

λα θάλεη θιηθ ζην site ηνπ εθαηνληάδεο θνξέο γηα λα βειηηψζεη ην click popularity ,σο 

θιηθ ζεσξείηαη θιηθ απφ κηα εληαία δηεχζπλζε IP θαη κεηξηέηαη κφλν κία 

θνξά.(Swati,2013) 

 

Inbound Link (ειςερχόμενεσ ςυνδέςεισ)-Backlinks 

Οη εμσηεξηθνί ζχλδεζκνη πςειήο πνηφηεηαο πνπ νδεγνχλ ζε έλαλ ηζηφηνπν 

νλνκάδνληαη εηζεξρφκελεο ζπλδέζεηο. Δκθαλίδεηαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ 

εηζεξρφκελσλ ζπλδέζεσλ σο ζχλδεζε δεκνηηθφηεηαο(link popularity). Σηε Google, ν 

θαζνξηζκφο  ηεο θαηάηαμεο ησλ ζειίδσλ ηνπ ηζηφηνπνπ γίλεηαη αλάινγα κε ηελ 

πνζφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα εηζεξρφκελσλ ζπλδέζεσλ. Γηα λα πξνσζήζνπκε ηνλ 

ηζηφηνπν  ζηνλ θαηάινγν θνξπθαίαο θαηάηαμεο, ε πνζφηεηα θαη ε πνηφηεηα ησλ 

εμσηεξηθψλ ζπλδέζεσλ εμαθνινπζεί λα αλαγλσξίδεηαη σο ν βαζηθφο παξάγνληαο 

θαηάηαμεο. Οη ηζηνζειίδεο πξέπεη λα πεξηέρνπλ κεγαιχηεξν αξηζκφ ζρεηηθψλ 

εηζεξρφκελσλ ζπλδέζκσλ γηα λα θαηαηάζζνληαη ζηα πςειά απνηέιεζκα ηεο κεραλήο 

αλαδήηεζεο. Δηζεξρφκελεο ζπλδέζεηο ζε κνξθή θεηκέλνπ θαη φρη ζε γξαθηθή κνξθή 

φπσο banners, δηαθεκίζεηο θαη εηθφλεο πνπ δελ  πξνηηκνχληαη απφ ηηο κεραλέο 
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αλαδήηεζεο.(Swati,2013;Kumar,2013) O θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα απμήζνπκε ηα 

backlinks είλαη ε αληαιιαγή ζπλδέζεσλ ή ε ππνβνιή ηεο δηεχζπλζεο URL ελψ 

πξαγκαηνπνηνχληαη δηαδηθηπαθέο δηαθεκίζεηο.(Gunjan,2012) 

 

Η παλαιότητα του domain  

Δίλαη έλαο παξάγνληαο θνπξαζηηθφο πνπ πξνθαιεί ζχγρπζε θαζψο έρεη παξαηεξεζεί 

φηη domains ηα νπνία είλαη πην παιηά έρνπλ θαιχηεξε θαηάηαμε ζε ζχγθξηζε κε ηα 

θαηλνχξγηα. Έηζη ηα site πνπ έρνπλ πην θαηλνχξγην domain δπζθνιεχνληαη παξαπάλσ 

λα απνθηήζνπλ κηα θαιχηεξε θαηάηαμε. Απηφ πξνο ην παξφλ έρεη παξαηεξεζεί ζηελ 

Google φκσο πνιχ πηζαλφλ λα γίλεη θαη ζηηο ππφινηπεο κεραλέο αλαδήηεζεο θαζψο 

ζπλήζσο αθνινπζνχλ φηη θάλεη ε Google.(Graponne,2006) 

Άιιεο ηέηνηεο ηερληθέο είλαη : ε θαηαρψξεζε ηζηνινγίνπ ,ε θνηλσληθή δηθηχσζε, ην 

δειηίνπ ηχπνπ θαη ε ππνβνιή άξζξσλ φπσο θαη ε δηαρείξηζε ηεο θήκεο. 

 

2.2.1.2 Black hat SEO 

Η αλάπηπμε ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ είλαη κηα ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ ε νπνία είλαη πην 

απνηειεζκαηηθή θαη ιηγφηεξν δαπαλεξή γηα λα θηάζεη ζε πνιινχο αλζξψπνπο. Η 

πξνψζεζε κηαο ηζηνζειίδαο ζηνλ θαηάινγν απνηειεζκάησλ ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο 

είλαη  βαζηθή γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο ηζηνζειίδαο πνπ παξάγεη θέξδε. Κάπνηα ζηηγκή 

γηα λα θηάζνπκε ζηε ςειφηεξε θαηάηαμε ζηε ιίζηα απνηειεζκάησλ ησλ κεραλψλ 

αλαδήηεζεο, ρξεζηκνπνηνχληαη ηερληθέο SEO κε αλήζηθν ηξφπν πνπ νλνκάδνληαη 

spamming. Τέηνηεο Black hat SEO ηερληθέο ζπάλε ηνπο  θαλφλεο θαη ηνπο θαλνληζκνχο 

ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο θαη θαηαηάζζνπλ ηελ ηζηνζειίδα ζηελ θνξπθαία ιίζηα. 

Τέηνηεο ηερληθέο φρη κφλν παξαπιαλνχλ ηνπο αιγνξίζκνπο ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο 

αιιά επίζεο κεηψλνπλ  ηελ πνηφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο θαη ηελ αχμεζε 

ηεο επηζθεςηκφηεηαο. Δπίζεο απηέο νη ηερληθέο δελ ζα έρνπλ θαλέλα φθεινο γηα ηνλ 

ρξήζηε. Μεξηθέο Black hat SEO ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο 

βειηηζηνπνηεηέο κεραλψλ αλαδήηεζεο είλαη: πεξηερφκελν αλεπηζχκεηνπ πεξηερνκέλνπ 

(spamming content),ζπκπίεζε Λέμεο-θιεηδηνχ (keyword stuffing),link spamming,link 

farm,αληαιιαγή ζπλδέζκσλ, ηερληθέο απφθξπςεο, απφθξπςε ζπλδέζκνπ 

,αλαθαηεχζπλζε δηεχζπλζεο URL, ζειίδεο εηζφδνπ,cloaking, αληηγξαθή πεξηερνκέλνπ 

απφ ςειά ηαμηλνκεκέλεο ζειίδεο. (Swati,2013) 
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2.3 Εργαλεία μέτρηςησ ποιοτικών χαρακτηριςτικών ιςτοςελίδων 

2.3.1 Εργαλεία μέτρηςησ ταχύτητασ ιςτοςελίδων 

Ο βαζηθφο ιφγνο πνπ ε ηαρχηεηα είλαη ζεκαληηθή είλαη επεηδή ππάξρνπλ ηφζα πνιιά 

παξφκνηα sites πνπ νη άλζξσπνη ζα πάλε ζηελ επφκελε ηνπνζεζία αλ ε πξψηε πνπ 

επηζθέθηεθαλ, δελ είλαη γξήγνξε φπσο είπακε θαη πην πάλσ. Ο έιεγρνο επρξεζηίαο-

ηαρχηεηαο είλαη κηα ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ελφο πξντφληνο 

(ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ) κε ηελ βνήζεηα ησλ ρξεζηψλ. Υπάξρνπλ πνιιά εξγαιεία γχξσ 

απφ ηα νπνία επηηξέπνπλ ζηνπο ηδηνθηήηεο ηζηνζειίδσλ θαη ηνπο επηζθέπηεο λα 

δηεμάγνπλ δνθηκέο ζηελ ηζηνζειίδα. Παξαθάησ ππάξρεη κηα ιίζηα κε κεξηθά δσξεάλ 

εξγαιεία πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ κέηξεζε ηαρχηεηαο ζχκθσλα κε 

ηνπο Sukhpuneet Kaur,Kulwant Kaur θαη Parminder Kaur (Kaur,2016) θαζψο θαη απηά 

πνπ κε ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κεηαμχ ηνπο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ζχγθξηζε ζε 

απηή ηελ εξγαζία κεηαμχ ηνπο. 

Εργαλεία μζτρηςησ τησ 
ταχφτητασ 

1 Website Grader 

2 Site analyzer 

3 Seo webpage analyzer 

4 PIngdom 

5 GTmetrix 

6 Page speed Insight 

7 Site speed Checker 

8 Webpage Test 

9 Clickdensity 

10 Webpage analyzer 

11 Dareboost 

 

Πύνακασ 3: Λύςτα διϊφορων εργαλεύων που μετρϊνε την ταχύτητα 

 

No Tools/parametres performance No of 
requests 

speed Load 
time 

Page 
size 

1 Pingdom ✔ ✔  ✔ ✔ 
2 Gtmetrix ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
3 Webpage test  ✔  ✔ ✔ 
4 Dareboost ✔ ✔  ✔ ✔ 
5 Website grader ✔ ✔  ✔ ✔ 

 

Πύνακασ 4: Πύνακασ με τα εργαλεύα που ϋχουν κοινϊ χαρακτηριςτικϊ  
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Παξαθάησ αλαθέξνληαη θάπνηεο πιεξνθνξίεο γη απηά ηα εξγαιεία. 

2.3.1.1 GTMetrix 

 

Τν GTMetrix είλαη έλα απηνκαηνπνηεκέλν εξγαιείν ειέγρνπ ινγηζκηθνχ γηα ηε 

κέηξεζε ηεο απφδνζεο ηνπ ηζηφηνπνπ. Τν GTMetrix δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ Gossamer 

Threads. Απηφ ην εξγαιείν ρξεζηκνπνηεί ην Google Pagespeed θαη ην YSlow ηεο Yahoo 

σο κεραλή αλάιπζεο. Απηφ ην εξγαιείν πξννξίδεηαη γηα λα θαζνξίζεη ηελ απφδνζε 

ελφο ηζηφηνπνπ κε βάζε παξακέηξνπο φπσο ε ηαρχηεηα ζειίδαο, ηε ηαρχηεηα YSlow, 

ηνλ ρξφλνο θφξησζεο ηεο ζειίδαο, ην κέγεζνο ηεο ζειίδαο θαη ηνλ αξηζκφ requests ηνπ 

HTTP. Τν απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ εκθαλίδεηαη κε δηνξζψζεηο πνπ ζα πξέπεη λα γίλνπλ 

ψζηε λα βειηησζεί ε ηζηνζειίδα. Βαζηζκέλν ζε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην 

site GTMetrix, ην απνηέιεζκα αμηνιφγεζεο παξέρεηαη κε ηε κνξθή βαζκνχ ζε ζθνξ. Ο 

βαζκφο ραξαθηεξίδεηαη πνηνηηθά κε ηα γξάκκαηα Α, Β, C, D, Δ θαη F, ελψ ε 

βαζκνινγία ζεκεηψλεηαη πνζνηηθά κε αξηζκνχο.(Aziz,2016)  

 

 

 

Download Time 

Performance Grade 

Description 

A Very Good 

B Good 

C Better than Average 

D Average 

E Poor 

F Very Poor 

 

Πύνακασ 5: Περιγραφό των βαθμών απόδοςησ του χρόνου λόψησ(Sreedhar,2014) 
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2.3.1.2 Pingdom 

 

Τν Pingdom είλαη βαζηθά κηα ππεξεζία παξαθνινχζεζεο πνπ δηαηεξεί ηελ 

θαξηέια(tab) ζε έλα δηαθνκηζηή, ζε έλα δίθηπν φπσο θαη ζε έλα ηζηφηνπν. Τν εξγαιείν 

ειέγρνπ  ηαρχηεηαο ηζηνζειίδαο απφ ηελ Pingdom ιεηηνπξγεί online θαη είλαη δηαζέζηκν 

δσξεάλ. Μηα άιιε έγθπξε αλαθνξά πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα εξγαιεία Pingdom είλαη φηη 

θέξλνπλ αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηελ αλάιπζε ζειίδαο πνπ πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ην ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη ν ηζηφηνπνο γηα λα θνξηψζεη, ην κέγεζνο ηεο 

ζειίδαο θαη άιια αηηήκαηα. Τν εξγαιείν Pingdom αλαιχεη ηε ηαρχηεηα θφξησζεο  ελφο 

δηθηπαθνχ ηφπνπ θαη πξνηείλεη πψο λα γίλεη ηαρχηεξε. Απηφ ην εξγαιείν αλαγλσξίδεη ηη 

είλαη γξήγνξν ζε κηα ηζηνζειίδα,  ηη είλαη αξγφ, φπσο επίζεο ηη είλαη κεγάιν θαη πνηεο 

βέιηηζηεο πξαθηηθέο  δελ αθνινπζνχλ νη ζρεδηαζηέο. Αθνχ εηζάγνπκε κηα δηεχζπλζε 

URL κηαο ηζηνζειίδαο, ην εξγαιείν ειέγρεη ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ αηηεκάησλ HTTP, 

ην ζπλνιηθφ ρξφλν θφξησζεο ηεο ζειίδαο θαη ην ζπλνιηθφ κέγεζνο. Τν εξγαιείν 

παξέρεη επίζεο κηα ιεπηνκεξή δνκή ησλ ζπζηαηηθψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζην ζπλνιηθφ 

κέγεζνο ηνπ ηφπνπ.(Kaur,2016) 
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2.3.1.3 Website Grader 

 

To Website Grader είλαη έλα δσξεάλ online εξγαιείν πνπ βαζκνινγεί ηνλ ηζηφηνπν 

ζχκθσλα κε  βαζηθέο κεηξήζεηο φπσο είλαη ε απφδνζε, ην αλ είλαη θηιηθά πξνο ηα 

θηλεηα ή φρη , ην SEO θαη ηελ αζθάιεηα Website. Τν Website Grader ιακβάλεη ππφςε 

ηελ επηζθεςηκφηεηα ηνπ ηζηφηνπνπ, ηελ εχξεζε ηνπ ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο, ηα 

θνηλσληθά κέζα θαη άιινπο παξάγνληεο εηζεξρφκελνπ κάξθεηηλγθ. Απν απηφ ην 

εξγαιείν κπνξνχκε εχθνια λα κάζνπκε πφζν θαιή είλαη ε ηζηνζειίδα καο.  

(Kaur,2016) 

2.3.1.4 Webpage test 

 

 

Τν webpage test είλαη έλα αθφκε δσξεάλ Online εξγαιείν ην νπνίν αθνχ επηιέμεηο 

θάπνηνλ πεξηεγεηή θαη ηνπνζεζία πνπ ζεο λα γίλεη ην ηεζη ζνπ βγάδεη θάπνηα 
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απνηειέζκαηα. Δκθαλίδεη ηξεηο κεηξήζεηο ηελ θνξά νη νπνίεο πεξηέρνπλ ην ρξφλν πνπ 

έθαλε λα θνξηψζεη ην αξρείν, ην κέγεζνο ηνπ θαη ηα αηηήκαηα πνπ ρξεηάζηεθαλ. Δπίζεο 

, νη ίδηεο κεηξήζεηο αλαθέξνληαη θαη γηα ηελ πιήξε θφξησζε ηεο ηζηνζειίδαο. 

2.3.1.5 Dareboost 

 

Καη ζε απηφ ην εξγαιείν έρνπκε κέηξεζε ησλ αηηεκάησλ, ηνπ ρξφλνπ πνπ θάλεη λα 

θνξηψζεη ε ηζηνζειίδα θαη ζηελ αξρή αιιά ηνλ ρξφλν πνπ θάλεη γηα λα θάλεη πιήξεο 

θφξησζε φπσο θαη ην κέγεζνο ηεο ηζηνζειίδαο. Δπηπξφζζεηα απηφ ην εξγαιείν δίλεη 

ζθνξ γηα ηελ ηζηνζειίδα επηζεκαίλνληαο ζσζηέο ηερληθέο ,ιαλζαζκέλεο αιιά θαη 

δηνξζψζεη πνπ πξέπεη λα γίλνπλ γηα λα βειηησζεί ε ηζηνζειίδα. Η δσξεάλ έθδνζε 

επηηξέπεη κφλν 6 κεηξήζεηο. 

2.3.2 Εργαλεία μέτρηςησ SEO 

 

Τν SEO κηαο ηζηνζειίδαο είλαη επίζεο κηα ζεκαληηθή ηερληθή θαζψο είλαη απηή πνπ ζα 

βνεζήζεη ηελ ηζηνζειίδα καο λα θαηαηαρηεί πην πςειά ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο έηζη 

ψζηε λα κπνξέζνπλ λα ηελ επηζθεθηνχλ φζνη πεξηζζφηεξνη επηζθέπηεο γίλεηαη. Γη απηφ 

ην ιφγν ππάξρνπλ επίζεο δηάθνξα εξγαιεία πνπ καο βνεζνχλ θαη λα ειέγμνπκε ην SEO 

ηεο ηζηνζειίδαο καο αιιά θαη λα δηνξζψζνπκε ηπρφλ ιάζε. Μεξηθά απφ απηά ηα 

εξγαιεία παξαηίζεληαη παξαθάησ φπσο επίζεο παξαηίζεληαη θαη ηα εξγαιεία πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ζε απηή ηελ εξγαζία πάιη ζχκθσλα κε ηνπο Sukhpuneet 

Kaur,Kulwant Kaur θαη Parminder Kaur (Kaur,2016) .Δπίζεο, θάπνηα εξγαιεία πνπ 

αλαθέξνληαη είλαη απφ πξνζσπηθή έξεπλα ζην δηαδίθηπν γηα εξγαιεία SEO. 

 



28 
 

Εργαλεία μζτρηςησ SEO 

1 Website Grader 

2 Woorank 

3 Qualidator 

4 SEO webpage analyzer 

5 SEO check up tool 

Πύνακασ 6:Πύνακασ με διϊφορα εργαλεύα που ελϋγχουν το SEO μιασ ιςτοςελύδασ 

 

Απφ απηά ηα εξγαιεία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν ην site analyzer θαη ην seo site check up 

θαζψο ην website grader ζηελ δσξεάλ έθδνζε δελ πεξηειάκβαλε φια ηα ζηνηρεία πνπ 

ζέιακε λα ειέγμνπκε, ην woorank  επηηξέπεη κηα κέηξεζε ηνλ κήλα θαη γηα λα έρεηο ηελ 

δσξεάλ δνθηκή ησλ 14 εκεξψλ πξέπεη λα αγνξάζεηο παθέην εμ αξρήο ην νπνίν ζα ηζρχεη 

κεηά ηηο 14 κέξεο θαη ην qualidator δελ εληνπίζηεθε ζε αλαδήηεζε κνπ. 

Παξαθάησ αλαθέξνληαη θάπνηεο πιεξνθνξίεο γηα ηα εξγαιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ: 

 

2.3.2 .1 Site analyzer 

 

 

Τν site analyzer είλαη έλα δσξεάλ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ηνπ 

SEO κηαο ηζηνζειίδαο. Τν ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν φκσο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα γηα 

αξθεηέο αθφκε κεηξήζεηο. Οη κεηξήζεηο πνπ παξέρεη είλαη ην page analysis, ην site 

crawl, ην rank tracking, ηα backlinks, ην keyword research θαη ην SEO benchmark φιεο 

κεηξήζεηο νη  νπνίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα βειηηψζνπκε ην SEO ηεο 

ηζηνζειίδαο καο. Σε απηέο ηηο κεηξήζεηο δίλεηαη έλα ζθνξ επί ηεο 100 γηα κηα γεληθή 

βαζκνινγία ηεο ζειίδαο θαη κεηά γίλεηαη θαηακέηξεζε ησλ warnings (παξαηεξήζεηο 



29 
 

πνπ ζα θάλνπλ ην SEO αθφκε θαιχηεξν),ησλ valid ηερληθψλ(θαιέο ηερληθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ) θαη ησλ critical ηερληθψλ(πξάγκαηα πνπ ζα πξέπεη λα δηνξζσζνχλ 

γηα λα βειηησζεί ην SEO ηεο ηζηνζειίδαο) . Τέινο, αλαθέξνληαη αλαιπηηθά φινη νη 

έιεγρνη γηα ην seo, ην content, ην desigh, ην performance θαη ην accessibility. Δκείο 

ζηελ εξγαζία ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο γεληθέο κεηξήζεηο ηνπ SEO analysis.  

2.3.2 .2 SEO Site Checkup 

 

Τν seo site check up είλαη θαη απηφ έλα εξγαιείν γηα ηνλ έιεγρν ηνπ SEO. Όπσο θαη κε 

ην πξνεγνχκελν εξγαιείν θαη απηφ δίλεη έλα γεληθφ ζθνξ ζηελ ηζηνζειίδα ζχκθσλα κε 

ηα θξηηήξηά ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεη έλα πνζνζηφ γηα ηα passed checks, έλα 

γηα ηα failed checks θαη έλα γηα ηα warnings. Σηε ζπλέρεηα ,γίλεηαη ιεπηνκεξή 

πεξηγξαθή φισλ ησλ θξηηεξίσλ πνπ κεηξηνχληαη, φπσο επίζεο δίλνληαη θαη επεμεγήζεηο 

ψζηε θάπνηνο πνπ δελ γλσξίδεη λα κπνξέζεη λα θαηαιάβεη ηη είλαη ην θάζε θξηηήξην θαη 

πσο λα ην βειηηψζεη αλ απηφ δελ είλαη ζηα passed checks. Τν κφλν αξλεηηθφ κε απηφ ην 

εξγαιείν είλαη φηη ζηελ δσξεάλ έθδνζε κπνξείο λα πάξεηο κηα κφλν κέηξεζε ηελ θνξά 

θαη αθφκε θαη γηα ηελ δσξεάλ δνθηκή πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ ζηνηρεία ηεο θάξηαο 

πιεξσκήο ηνπ ρξήζηε. 

  



30 
 

3.Μεζνδνινγία 

3.1 Μεθοδολογία ςύγκριςησ εργαλείων ταχύτητασ 

Γεδνκέλνπ φηη ε ηαρχηεηα είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζην ζρεδηαζκφ 

ηζηνζειίδσλ, ζε  απηή ηελ εξγαζία ζα κειεηεζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο απφδνζεο 

θφξησζεο ηεο ζειίδαο δεθαηεζζάξσλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ(Τ.Δ.Ι θαη Α.Δ.Ι).Οη 

ηζηνζειίδεο απηέο ζα ειεγρζνχλ ρξεζηκνπνηψληαο  απφ ηνλ ειεθηξνληθφ ηζηφ δσξεάλ 

εξγαιεία ειέγρνπ απφδνζεο ηεο ηαρχηεηαο ησλ ηζηνζειίδσλ. Απηά ηα εξγαιεία είλαη ην 

Gtmetrix (https://gtmetrix.com/) θαη ην pingdom (https://tools.pingdom.com/), 

Dareboost (https://www.dareboost.com/en/dashboard) , θαη Webpage test 

(https://www.webpagetest.org/). (To Website grader πνπ αλαθέξζεθε πην πάλσ σο 

πξφγξακκα κε θνηλέο κεηξήζεηο κε ηα ππφινηπα δελ ρξεζηκνπνηήζεθε θαζψο δελ 

κπνξέζακε λα επηβεβαηψζνπκε ηελ ηνπνζεζία ηνπ server νπφηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

εξγαιείνπ δελ μέξακε αλ ζα είλαη θνηλά κε ηα ππφινηπα.)  

Απηά ηα εξγαιεία βνεζνχλ λα ειέγμνπκε δηάθνξνπο παξάγνληεο ζρεηηθά κε ηελ 

απφδνζε ελφο ηζηφηνπνπ, φπσο ην θείκελν, ην πεξηερφκελν, ηηο εηθφλεο, ηελ cache, ην 

κέγεζνο ηζηνζειίδαο θαη ην αληηθείκελν θαη ηνλ ρξφλν απφθξηζεο δηαθνκηζηή θ.ά. 

Σηφρνο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη λα ειέγμνπκε αλ απηά εξγαιεία κέηξεζεο ηαρχηεηαο 

απηά είλαη αμηφπηζηα ή φρη. Οη ηζηνζειίδεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα 

ζπγθξίλνπκε ηα εξγαιεία είλαη νη ηζηνζειίδεο ησλ παξαθάησ εθπαηδεπηηθψλ 

ηδξπκάησλ: 

 Εκπαιδευτικό website τησ 

Ελλάδασ 

url του website Σφμβολο 

1 https://www.uoa.gr/ Εκνικό και 

Καποδιςτριακό 

Πανεπιςτιμιο 

Ακθνών 

U1 

2 https://www.auth.gr/ Αριςτοτζλειο 

Πανεπιςτιμιο 

Θεςςαλονίκθσ 

U2 

3 https://www.ntua.gr/el/ Εκνικό Μετςόβιο 

Πολυτεχνείο 

U3 

4 http://www.en.uoc.gr/ Πανεπιςτιμιο U4 

https://gtmetrix.com/
https://tools.pingdom.com/
https://www.dareboost.com/en/dashboard
https://www.webpagetest.org/
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Κριτθσ 

5 https://www.uoi.gr/ Πανεπιςτιμιο 

Ιωαννίνων 

U5 

6 http://www.uom.gr/ Πανεπιςτιμιο 

Μακεδονίασ 

U6 

7 https://www.aueb.gr/en Οικονομικό 

Πανεπιςτιμιο 

Ακθνών 

U7 

8 https://www.aegean.gr/ Πανεπιςτιμιο 

Αιγαίου 

U8 

9 http://www.uth.gr/en/ Πανεπιςτιμιο 

Θεςςαλίασ 

U9 

10 http://duth.gr/ Δθμοκρίτειο 

Πανεπιςτιμιο 

Θράκθσ 

U10 

11 http://www.unipi.gr/unipi/el/ Πανεπιςτιμιο 

Πειραιώσ 

U11 

12 http://www.teiath.gr/?lang=en Τεχνολογικό 

Εκπαιδευτικό 

Κδρυμα Ακινασ 

U12 

13 https://ionio.gr/en/ Ιόνιο 

Πανεπιςτιμιο 

U13 

14 https://www.tuc.gr/ Πολυτεχνείο 

Κριτθσ 

U14 

Πύνακασ 7:Λύςτα Ιςτοςελύδων με URL  

 

Απηέο νη ηζηνζειίδεο ζα ειεγρζνχλ σο πξνο  ην κέγεζφο ηνπο ( page size),ην ρξφλν πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα λα θνξηψζνπλ (loading time) θαη ησλ αξηζκφ αηηεκάησλ πνπ πξέπεη λα 

γίλνπλ ψζηε λα εκθαληζηεί ε ζειίδα ζηνλ ρξήζηε( requests )θαζψο απηέο είλαη νη θνηλέο 

κεηξήζεηο πνπ κεηξάλε ηα δχν εξγαιεία .Δπίζεο, είλαη θαη νη πην ζεκαληηθέο θαζψο 

βάζε απηψλ ησλ κεηξήζεσλ θξίλνπκε εάλ έλα site είλαη γξήγνξν ή φρη. Θεσξνχκε 

δεδνκέλν φηη φιεο νη κεηξήζεηο γίλνληαη απφ ηνλ ίδην ππνινγηζηή, απφ ηνλ ίδην 

πεξηεγεηή browser(chrome) θαη ζηνλ ίδην server(UK,London). 
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Γηα λα βεβαησζνχκε πσο ηα ηέζζεξα εξγαιεία καο, κεηξνχλ αμηφπηζηα θαη νκνγελψο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά απηά, ζπιιέρηεθαλ κεηξήζεηο κε ηα ηέζζεξα απηά εξγαιεία  γηα ηελ 

θάζε ηζηνζειίδα μερσξηζηά  θαη  απνκνλψζεθαλ νη κεηξήζεηο ησλ ηεζζάξσλ εξγαιείσλ 

θαη ειέγρζεθε ε εζσηεξηθή ηνπο ζπλέπεηα κέζσ ηνπ δείθηε Cronbach’s Alpha. Ο 

δείθηεο απηφο, νλνκάδεηαη θαη δείθηεο αμηνπηζηίαο ή εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο θαη παίξλεη 

ηηκέο απφ 0 έσο θαη 1. Όζν πιεζηάδεη ζηε κνλάδα, ππνδεηθλχεη πσο νη εκπιεθφκελεο 

κεηαβιεηέο (ηα εξγαιεία δειαδή) «κεηξνχλ ην ίδην κέγεζνο, κε ηνλ ίδην ηξφπν», ελψ ην 

ίδην ζπκπέξαζκα βγάδνπκε γεληθφηεξα, γηα ηηκέο ηνπ απφ 0.6 θαη άλσ. Δλψ αλ ε ηηκή 

ηνπ είλαη κηθξφηεξε ηνπ 0,6 ζα θαηαιήμνπκε ζην αληίζεην ζπκπέξαζκα δειαδή φηη 

κεηξνχλ ην ίδην κέγεζνο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. 

 

3.2  Μεθοδολογία ςύγκριςησ εργαλείων SEO 

Γηα λα ζπγθξίλνπκε ηελ αμηνπηζηία ησλ εξγαιείσλ κέηξεζεο ηνπ SEO ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηέζζεξηο ηζηνζειίδεο εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ  κε βάζε ηέζζεξα 

θξηηήξηα SEO. Τα θξηηήξηα απηά είλαη ν ηίηινο(title),πεξηγξαθή(description), robots.txt 

θαη νη ιέμεηο θιεηδηά (keyword) ζηηο παξαγξάθνπο. Καζψο απηά είλαη ηα πην ζεκαληηθά 

θνηλά θξηηήξηα πνπ είραλ ηα δχν εξγαιεία κεηαμχ ηνπο. Σίγνπξα έλα αθφκε ζεκαληηθφ 

θξηηήξην είλαη ε ηαρχηεηα αιιά επεηδή ειέγρζεθε αξθεηά ζηηο παξαπάλσ κεηξήζεηο ζηηο 

κεηξήζεηο ην SEO δελ ζα ιεθζεί ππφςε. Τα δχν πξνγξάκκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

είλαη ην seo site check up tool (https://seositecheckup.com/) θαη ην site analyzer 

(https://www.site-analyzer.com/en/dashboard). Οη ηζηνζειίδεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

γηα λα ειέγμνπκε ηα εξγαιεία είλαη νη παξαθάησ: 

 

 

 

 

 

 

 

https://seositecheckup.com/
https://www.site-analyzer.com/en/dashboard
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Δθπαηδεπηηθό 

Ίδξπκα 

Δθπαηδεπηηθά site url ηνπ Website ύκβνιν 

Κξαηηθό 

Παλεπηζηήκην 

Αξηζηνηέιεην 

Παλεπηζηήκην 

Θεζζαινλίθεο 

https://www.auth.gr/ U1 

Κξαηηθό 

Παλεπηζηήκην 

Παλεπηζηήκην 

Μαθεδνλίαο 

http://www.uom.gr/ U2 

Σερλνινγηθό 

Δθπαηδεπηηθό 

Ίδξπκα 

Τ.Δ.Ι 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

http://www.teicm.gr/ U3 

Σερλνινγηθό 

Δθπαηδεπηηθό 

Ίδξπκα 

Αιεμάλδξεην 

Τ.Δ.Ι Θεζζαινλίθεο 

https://www.teithe.gr/atei/ U4 

 Πύνακασ 8 :Λύςτα Ιςτοςελύδων με URL  

 

Οη έμνδνη ησλ εξγαιείσλ, είλαη είηε ε απνδνρή, είηε ε απφξξηςε, είηε ε απνδνρή κε 

επηζήκαλζε (Warning). Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε απνδνρή έρεη θσδηθνπνηεζεί σο +1, ε 

απφξξηςε σο -1 θαη ε απνδνρή κε επηζήκαλζε σο 0. 

Πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξίλνπκε ηα δχν πξνγξάκκαηα, δεκηνπξγήζεθε κία λέα κεηαβιεηή 

σο εμήο: 

 Αλ θαη ηα δχν εξγαιεία εγθξίλνπλ ηελ ηζηνζειίδα σο πξνο θάπνην 

ραξαθηεξηζηηθφ, ε λέα κεηαβιεηή παίξλεη ηελ ηηκή +1, ην νπνίν ζεκαίλεη 

«Σπκθσλία θαη έγθξηζε». 

 Αλ θαη ηα δχν εξγαιεία απνξξίπηνπλ ηελ ηζηνζειίδα σο πξνο θάπνην 

ραξαθηεξηζηηθφ, ε λέα κεηαβιεηή παίξλεη ηελ ηηκή -1, ην νπνίν ζεκαίλεη 

«Σπκθσλία θαη απφξξηςε».  

 Αλ ην έλα απφ ηα δχν εξγαιεία εγθξίλεη θαη ην άιιν εγθξίλεη κε επηζήκαλζε, ε 

λέα κεηαβιεηή παίξλεη ηελ ηηκή 0, ην νπνίν κεηαθξάδεηαη σο «Σπκθσλία κε 

επηζήκαλζε» θαη ηέινο,  

 Αλ ηα δχν εξγαιεία δηαθσλνχλ, δειαδή ην έλα εγθξίλεη ηε ζειίδα θαη ην άιιν 

ηελ απνξξίπηεη σο πξνο ην ίδην ραξαθηεξηζηηθφ, ηφηε ε λέα κεηαβιεηή παίξλεη 

ηελ ηηκή -2, ην νπνίν δειψλεη «Γηαθσλία». 

Αθνχ θάλνπκε ηελ ζχγθξηζε ησλ δπν εξγαιείσλ ζα θαηαγξαθνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ζχγθξηζεο φπσο επίζεο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα καο ζην ηέινο.  
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4. Αποτελέςματα 

4.1 Αποτελέςματα από την ςύγκριςη τησ ταχύτητασ φόρτωςησ των 

ιςτοςελίδων 

Φξεζηκνπνηψληαο ηα εξγαιεία πνπ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ θαηαγξάςακε ηηο παξαθάησ 

κεηξήζεηο: 

Σφμβολο 
Πανεπιςτημίου 

Performance 
Grade 

Requests Load Time Page size 

U1 94% 53 2,55s 4,3MB 
U2 82% 61 2,04s 847,7KB 
U3 67% 152 3,46s 7,00MB 
U4 78% 50 1,69s 2,3MB 
U5 72% 107 4,79s 1,9MB 
U6 79% 68 2,38s 398,1KB 
U7 72% 111 2,08s 3,2MB 
U8 78% 67 1,42s 4MB 
U9 76% 20 1,49s 300,6KB 
U10 73% 62 1,48s 3,2MB 
U11 85% 49 2,81s 2,2MB 
U12 80% 80 1,69s 1,5MB 
U13 70% 85 2,13s 1,8MB 
U14 92% 52 1,75s 1,6MB 

Πύνακασ 9 : Αποτελϋςματα   από το pingdom 

Σφμβολο 
Πανεπιςτημίου 

Performance 
Grade 

Requests Load Time Page size 

U1 63% 53 2,7s 4,15MB 
U2 67% 60 2,7s 871KB 
U3 28% 144 9,8s 6,54MB 
U4 67% 50 3,6s 2,21MB 
U5 73% 106 4,1s 1,74MB 
U6 64% 67 1,9s 433KB 
U7 77% 115 4,6s 3,48MB 
U8 36% 66 1,8s 3,90MB 
U9 70% 20 1,2s 278KB 
U10 50% 63 2,7s 3,20MB 
U11 65% 49 2,9s 2,16MB 
U12 39% 80 1,8s 1,47MB 
U13 48% 84 3,8s 1,79MB 
U14 85% 53 2,9s 1,55MB 

Πύνακασ 10: Αποτελϋςματα από το Gtmetrix 
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Σφμβολο 
Πανεπιςτημίου 

Requests Load Time Page size 

U1 53 9,494s 4,240MB 
U2 61 3,116s 824KB 
U3 132 13,613s 6,430MB 
U4 53 6,632s 2,312MB 
U5 105 5,242s 1,636MB 
U6 68 2,645s 387KB 
U7 115 8,687s 3,488MB 
U8 69 8,049s 3,938MB 
U9 20 2,327s 301KB 
U10 62 6,293s 3,167MB 
U11 49 5,087s 2,176MB 
U12 80 3,801s 1,446MB 
U13 85 4,541s 1,779MB 
U14 52 3,919s 1,581MB 

Πύνακασ 11: Αποτελϋςματα από το webpage test  

 

Σφμβολο 
Πανεπιςτημίου 

Performance 
grade 

Requests Load Time Page size 

U1 69% 53 5,52s 4,36MB 
U2 75% 61 3,64s 868KB 
U3 58% 130 9,47s 6,64MB 
U4 59% 51 3,38s 2,31MB 
U5 61% 104 4,40s 1,84MB 
U6 71% 68 3,96s 416KB 
U7 54% 118 4,48s 3,61MB 
U8 65% 70 5,90s 4,08MB 
U9 61% 20 1,63s 306KB 
U10 56% 65 3,45s 3,32MB 
U11 62% 49 3,00s 2,25MB 
U12 59% 80 2,61s 1,51MB 
U13 72% 85 3,01s 1,85MB 
U14 72% 52 2,73s 1,63MB 

Πύνακασ 12: Αποτελϋςματα από το Dareboost 

 

Οη κεηξήζεηο πνπ αθνξνχλ ην πιήζνο αηηεκάησλ (Requests) απέδσζαλ εμαηξεηηθή 

αμηνπηζηία, ηεο ηάμεσο ηνπ 0.998. Απηφ είλαη κία ηζρπξφηαηε έλδεημε ηνπ φηη ηα 4 

εξγαιεία κεηξνχλ κε ηνλ ίδην ηξφπν ην ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ, επνκέλσο νη 4 

κεηξήζεηο κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ αμηφπηζηα ζε κία λέα κεηαβιεηή, πνπ πξνθχπηεη 

απφ ηε κέζε ηνπο ηηκή. 
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Οκνίσο, φζνλ αθνξά ην ρξφλν θφξησζεο (Load Time), ν δείθηεο ηνπ Cronbach θάλεθε 

θαη πάιη πνιχ πςειφο ηεο ηάμεσο ηνπ 0.841, επνκέλσο θαη πάιη νη 4 κεηξήζεηο πιένλ 

ζα αληηπξνζσπεπηνχλ απφ ην κέζν φξν ηνπο. 

Τέινο, αλαθνξηθά κε ηε κέηξεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο ζειίδαο (Page Size), ηα 4 εξγαιεία 

θάλεθαλ θαη πάιη εμαηξεηηθά ζπλεπή κεηαμχ ηνπο, θαζψο ν δείθηεο ηνπ Cronbach 

απέδσζε ηηκή 0.999. Βάζεη απηνχ, δεκηνπξγήζεθε θαη πάιη κία λέα κεηαβιεηή πνπ 

απνηειεί αμηφπηζην αληηπξφζσπν ησλ κεηξήζεσλ απηψλ. 

H κεηαβιεηή performance grade δελ αλαιχζεθε πεξεηαίξσ, φρη κφλν επεηδή ην έλα 

πξφγξακκα δελ πεξηειάκβαλε ηέηνηα κέηξεζε ψζηε λα βγάινπκε θάπνην απνηέιεζκα 

θαη γηα ηα ηέζζεξα καδί, αιιά θαη ιφγσ ηνπ φηη ηα δηαθνξεηηθά θξηηήξηα απφδνζεο 

θάζε εξγαιείνπ, νδήγεζαλ ζε κία αξθεηά ρακειή αμηνπηζηία (0.528). 

 Δθ φζνλ έρνπκε απαληήζεη ινηπφλ ζην δήηεκα ηεο αμηνπηζηίαο ησλ κεηξήζεσλ, κέλεη 

απιψο λα παξνπζηάζνπκε ηηο κεηξήζεηο θάζε ηζηνζειίδαο, κε ζθνπφ ηελ άκεζε 

αληηπαξάζεζή ηνπο. Παξαθάησ, ζηνλ Πίλαθα 13, βιέπνπκε ηα απνηειέζκαηα ησλ λέσλ 

κεηαβιεηψλ-αληηπξνζψπσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα θάζε έλα ραξαθηεξηζηηθφ, ηα 

νπνία δίλνπλ κία γεληθή εηθφλα επί ηεο κειέηεο καο. 

 

 Requests Load Time Page Size 

http://duth.gr/ 63 3.48 3.22 

http://www.en.uoc.gr/ 51 3.83 2.28 

http://www.teiath.gr/?lang=en 80 2.48 1.48 

http://www.unipi.gr/unipi/el/ 49 3.45 2.20 

http://www.uom.gr/ 67.75 2.72 0.40 

http://www.uth.gr/en/ 20 1.66 0.29 

https://ionio.gr/en/ 84.75 3.37 1.81 

https://www.aegean.gr/ 68 4.29 3.98 

https://www.aueb.gr/en 114.75 4.96 3.45 

https://www.auth.gr/ 60.75 2.87 0.83 

https://www.ntua.gr/el/ 139.5 9.09 6.65 

https://www.tuc.gr/ 52.25 2.82 1.59 

https://www.uoa.gr/ 53 5.07 4.26 

https://www.uoi.gr/ 105.5 4.63 1.78 
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Πύνακασ 13 : Αποτελϋςματα μετρόςεων βϊςη των μεταβλητών-αντιπροςώπων για κϊθε 

χαρακτηριςτικό 

 

Τα παξαπάλσ απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη θαη παξαθάησ ζηα Γξαθήκαηα 1-3, κέζσ 

ησλ νπνίσλ είλαη αθφκα πην εχθνιε ε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ κεηξήζεσλ γηα θάζε 

ηζηνζειίδα θαη ζε θάζε ραξαθηεξηζηηθφ. 

Γρϊφημα 1:Αποτελϋςματα μετρόςεων βϊςη των μεταβλητών-αντιπροςώπων για τα 

requests 

 

Σην γξάθεκα 1, βιέπνπκε πσο ηα Requests ζηηο ηζηνζειίδεο είλαη απφ 20 έσο θαη 139.5, 

κε ηα ιηγφηεξα εμ απηψλ λα αθνξνχλ ηε ζειίδα http://www.uth.gr.en/, ελψ ηα 

πεξηζζφηεξα, ηε ζειίδα https://www.ntua.gr.el/ 

 

http://www.uth.gr.en/
https://www.ntua.gr.el/
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Γρϊφημα 2:Αποτελϋςματα μετρόςεων βϊςη των μεταβλητών-αντιπροςώπων για το load 

time 

 

Σην επφκελν γξάθεκα 2 πνπ αθνξά ην ρξφλν θφξησζεο θάζε ζειίδαο, βιέπνπκε πσο 

θπκαίλεηαη κεηαμχ 1.66s θαη 9.09s, έρνληαο κάιηζηα πνιχ θαιή αληηζηνηρία κε ην 

πιήζνο ησλ αηηεκάησλ, θαζψο θαη πάιη ε ζειίδα http://www.uth.gr.en/ παξνπζίαζε ην 

ρακειφηεξν ρξφλν, ελψ αληίζηνηρα ε ζειίδα https://www.ntua.gr.el/ ηνλ πςειφηεξν.  

Γρϊφημα 3 :Αποτελϋςματα μετρόςεων βϊςη των μεταβλητών-αντιπροςώπων για το page 

size 

 

http://www.uth.gr.en/
https://www.ntua.gr.el/
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Τέινο ζην Γξάθεκα 3, παξαηίζεληαη ηα κεγέζε ησλ ηζηνζειίδσλ, ηα νπνία βξίζθνληαη 

κεηαμχ 0.29MB θαη 6.65MB. Η ζειίδα κε ην κηθξφηεξν κέγεζνο είλαη ε https://www. 

uth.gr/en/, ελψ απηή κε ην κεγαιχηεξν κέγεζνο, ε http://www.ntua.gr/el/ 

Η ζρέζε πνπ είδακε επνπηηθά κεηαμχ ηνπ πιήζνπο αηηεκάησλ θαη ηνπ ρξφλνπ 

θφξησζεο θάζε ζειίδαο, κπνξεί λα απνδεηρζεί θαη καζεκαηηθά. Γηα ην ιφγν απηφ, 

ρξεζηκνπνηήζεθε ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson, ν νπνίνο ειέγρεη ηελ χπαξμε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ γξακκηθψλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ δχν ή θαη παξαπάλσ 

πνζνηηθψλ κεγεζψλ. 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 14 ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή γξακκηθή ζρέζε, 

κεηαμχ ησλ δχν ζπγθεθξηκέλσλ κεγεζψλ, ζε δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 99%. Ο 

ζπληειεζηήο Pearson πξνέθπςε ηεο ηάμεσλ ηνπ 0.510, γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη κηα 

ηζρπξή ζρέζε αλαινγίαο κεηαμχ ησλ κεγεζψλ απηψλ, ην νπνίν ζεκαίλεη πξαθηηθά, πσο 

ε αχμεζε ηνπ πιήζνπο αηηεκάησλ θάζε ζειίδαο, πξνθαιεί κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ 

ηξφπν θαη αχμεζε ηνπ ρξφλνπ θφξησζήο ηεο. 

Δπηπιένλ, αλ θαη δελ θάλακε ηελ παξαηήξεζε, θάλεθε παξφκνηα ζρέζε κεηαμχ θαη ησλ 

ηξηψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ε νπνία είλαη θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζην ίδην επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο. Τν πιήζνο αηηεκάησλ, πξνέθπςε λα είλαη αλάινγν θαη κε ην κέγεζνο 

ηεο ζειίδαο (0.584), ελψ θάλεθαλ επίζεο ζεηηθά ζπζρεηηζκέλνη θαη νη ρξφλνη αλακνλήο 

κε ην ίδην ραξαθηεξηζηηθφ (0.617). 

Correlations 

 Requests Load Time Page Size 

Requests Pearson Correlation 1 .510
**
 .584

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 

N 56 56 56 

Load Time Pearson Correlation .510
**
 1 .617

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 

N 56 56 56 

Page Size Pearson Correlation .584
**
 .617

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000  

N 56 56 56 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Πύνακασ 14: Πύνακασ ςυςχετύςεων Pearson 

 

 

https://www.auth.gr/
https://www.auth.gr/
http://www.ntua.gr/el/
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4.2 Αποτελέςματα από την ςύγκριςη του SEO των ιςτοςελίδων 

Φξεζηκνπνηψληαο ηα εξγαιεία πνπ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ θαηαγξάςακε ηηο παξαθάησ 

κεηξήζεηο φζν αλαθνξά ην ζθνξ πνπ δίλνπλ απηά ηα πξνγξάκκαηα γηα ην SEO: 

 

Σφμβολο 
πανεπιςτημίου 

Seo score Passed checks Failed checks Warnings 

U1 74/100 37/48 9/48 2/48 
U2 68/100 33/48 13/48 2/48 
U3 60/100 29/48 17/48 2/48 
U4 44/100 24/48 21/48 3/48 

Πύνακασ 15:Πύνακασ των ςκορ για το εργαλεύο Pingdom 

 

Σφμβολο 
πανεπιςτημίου 

Seo score Passed checks Failed checks Warnings 

U1 58 8/12 0/12 4/12 
U2 40,4 6/12 2/12 4/12 
U3 43,7 6/12 1/12 5/12 
U4 33,9 5/12 3/12 4/12 

Πύνακασ 16 :Πύνακασ των ςκορ για το εργαλεύο Site analyzer 

 

Στθ ςυνζχεια καταγράφονται οι μετριςεισ  από τθν ςφγκριςθ του κάκε κριτθρίου με τα δφο 

προγράμματα: 

Σφμβολο 
πανεπιςτημίου 

Site analyzer Seo site 
analyzer 

U1 ✔ ✔ 
U2 ✔ ✔ 
U3 w ✔ 
U4 w ✔ 

Πύνακασ 17 :Σύγκριςη δύο εργαλεύων ωσ προσ τον τύτλο(title) 

 

Σφμβολο 
πανεπιςτημίου 

Site analyzer Seo site 
analyzer 

U1 w ✔ 
U2 w ✔ 
U3 ✔ ✔ 
U4 ✔ ✘ 

Πύνακασ 18:Σύγκριςη δυο εργαλεύων ωσ προσ την περιγραφό(description) 
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Σφμβολο 
πανεπιςτημίου 

Site analyzer Seo site 
analyzer 

U1 ✔ ✘ 
U2 ✔ ✔ 
U3 ✔ ✔ 
U4 ✘ ✘ 

Πύνακασ 19: Σύγκριςη δυο εργαλεύων ωσ προσ τισ λϋξεισ κλειδιϊ (keywords) 

 

 

Σφμβολο 
πανεπιςτημίου 

Site analyzer Seo site 
analyzer 

U1 ✔ ✔ 
U2 ✔ ✔ 
U3 w ✘ 
U4 ✔ ✔ 

Πύνακασ 20: Σύγκριςη δυο εργαλεύων ωσ προσ το robots.txt 

 

Παξαηεξψληαο ηηο παξαπάλσ κεηξήζεηο θαηαιήμακε ζηα παξαθάησ γξαθήκαηα. Σην 

Γξάθεκα 4 , παξαηεξνχκε πσο ζην ζχλνιν ησλ ηεζζάξσλ ζειίδσλ, φζνλ αθνξά ηνλ 

ηίηιν θαη ηα δχν πξνγξάκκαηα ελέθξηλαλ θαη ηηο 4 ηζηνζειίδεο, απιψο ζηηο 2 απφ απηέο 

(https://www.auth.gr/ θαη http://www.uom.gr/) είρακε ηελ πεξίπησζε ηεο Σπκθσλίαο 

θαη έγθξηζεο, ελψ ζηηο άιιεο 2 (http://www.teicm.gr/ θαη https://www.teithe.gr/atei/) 

είρακε Σπκθσλία κε επηζήκαλζε. 

Ωο πξνο ην Description, ζε 2 ζειίδεο είρακε θαη πάιη Σπκθσλία κε επηζήκαλζε 

(https://www.auth.gr/ θαη http://www.uom.gr/), ζε κία είρακε Σπκθσλία θαη έγθξηζε 

(http://www.teicm.gr/), ελψ ππήξμε θαη κία πεξίπησζε Γηαθσλίαο 

(https://www.teithe.gr/atei/). 

Αλαθνξηθά κε ηα Keywords, νη 2 απφ ηηο 4 ζειίδεο (http://www.uom.gr/ θαη 

http://www.teicm.gr/) εγθξίζεθαλ νκφθσλα, ε κία απνξξίθζεθε κε ηνλ ίδην ηξφπν 

(https://www.teithe.gr/atei/) θαη ε άιιε δίραζε ηα δχν εξγαιεία (https://www.auth.gr/). 

Τέινο, φζνλ αθνξά ηα Robots, είρακε 3 νκφθσλεο εγθξίζεηο (https://www.auth.gr/ θαη 

http://www.uom.gr/ θαη https://www.teithe.gr/atei/), θαζψο θαη 1 έγθξηζε κε 

επηζήκαλζε (http://www.uom.gr/).  

https://www.auth.gr/
http://www.uom.gr/
http://www.teicm.gr/
https://www.teithe.gr/atei/
https://www.auth.gr/
http://www.uom.gr/
https://www.teithe.gr/atei/
http://www.uom.gr/
http://www.teicm.gr/
https://www.teithe.gr/atei/
https://www.auth.gr/
https://www.auth.gr/
http://www.uom.gr/
https://www.teithe.gr/atei/
http://www.uom.gr/
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Γρϊφημα 4: Γραφικό απεικόνιςη των αποτελεςμϊτων για τα δύο εργαλεύα 

 

Βάζεη ησλ παξαπάλσ, κπνξνχκε λα δνχκε πσο φζνλ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ησλ Robots 

θαη ηνπ Title, έρνπκε ηε κεγαιχηεξε ηαχηηζε κεηαμχ ησλ δχν εξγαιείσλ ζε φιεο ηηο 

ζειίδεο, θαζψο ππάξρεη πάληα έγθξηζε, αλ θαη κεξηθέο θνξέο κε επηζήκαλζε. Πέξαλ 

ηεο ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ εξγαιείσλ, απφ απηφ ην απνηέιεζκα πξέπεη λα θξαηήζνπκε 

θαη ην γεγνλφο ηνπ φηη νη ηζηνζειίδεο εγθξίλνληαη κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα σο πξνο ηα 

ζπγθεθξηκέλα δχν ραξαθηεξηζηηθά, ην νπνίν δε ζπκβαίλεη κε ηελ ίδηα επθνιία γηα ηα 

δεηήκαηα ηνπ Description θαη ησλ Keywords. Πέξαλ ηνπ φηη είλαη πεξηπηψζεηο ζηηο 

νπνίεο εκθαλίζηεθε δηαθσλία κεηαμχ ησλ ηεζη, βιέπνπκε πσο εηδηθά γηα ηα Keywords, 

1 απφ ηηο 4 ζειίδεο δελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο, θαζψο απνξξίθζεθε νκφθσλα θαη απφ 

ηα 2 εξγαιεία (https://www.teithe.gr/atei/). 

  

https://www.teithe.gr/atei/
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5. πκπεξάζκαηα 

Η αχμεζε ζηελ δεκνηηθφηεηα ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη ξαγδαία. Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ 

θάλεη επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα ηελ χπαξμε πνηνηηθψλ ηζηνζειίδσλ πνπ ζα 

εμαζθαιίδνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ ηδηνθηεηψλ. 

 

Μέζσ ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο, πξνζπαζήζακε λα απνδείμνπκε ην θαηά πφζν ηα 

δηάθνξα εξγαιεία πνπ ππάξρνπλ είλαη ηθαλά λα καο δψζνπλ αμηφπηζηα απνηειέζκαηα 

ψζηε λα κπνξνχκε λα ειέγρνπκε ηελ πνηφηεηα ησλ ηζηνζειίδσλ αιιά λα θάλνπκε 

ηαπηφρξνλα ηηο απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο φπνπ ρξεηάδεηαη ψζηε λα ηηο βειηηψζνπκε. 

   

Μέζσ ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηελ ζχγθξηζε ησλ εξγαιείσλ ζην πξψην θνκκάηη, 

αλαθνξηθά κε ηνλ έιεγρν ηαρχηεηαο, παξαηεξνχκε φηη o δείθηε Cronbach’s είλαη πάλσ 

απφ 0,8 θαη ζηηο ηξεηο κεηαβιεηέο (page size,requests,load time).Σπκπεξαζκαηηθά, θαη 

ηα δχν πξνγξάκκαηα είλαη αμηφπηζηα.  

 

Σην δεχηεξν θνκκάηη, κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηελ ζχγθξηζε ησλ εξγαιείσλ γηα 

ην SEO, παξαηεξνχκε αλάινγεο κεηξήζεηο θαζψο θαη απηά ηα εξγαιεία αμηνινγνχλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά, βάζεη ησλ δηθψλ ηνπο θξηηεξίσλ, κε παξφκνην ηξφπν. Σπλεπψο, 

δείρλνπλ λα είλαη αμηφπηζηα αιιά θαιφ ζα ήηαλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν πφξηζκα λα 

ππήξραλ παξαπάλσ δείγκαηα γηα λα θαηαιήμνπκε ζε έλα πην έγθπξν ζπκπέξαζκα. 

 

Αζθαιψο γηα ηηο αλάγθεο θαιχηεξεο ηεθκεξίσζεο ησλ απνηειεζκάησλ απαηηείηαη 

πεξαηηέξσ έξεπλα θαη ζηηο ίδηεο ηζηνζειίδεο πνπ εμεηάζηεθαλ εδψ, αιιά θαη ζε λέν 

πιηθφ, θαη, ζίγνπξα, γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. Δπίζεο, ζηελ δηεμαγσγή 

ζπκπεξάζκαηνο ζα ήηαλ ηδηαίηεξα ρξήζηκεο νη κεηξήζεηο απφ ηηο ηζηνζειίδεο πξηλ ηελ 

ρξήζε ησλ θξηηεξίσλ πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ παξνχζα εξγαζία αιιά θαη έπεηηα απφ 

ηελ ρξήζε απηψλ, θαζψο έηζη ζα γλσξίδακε φρη κφλν ηελ αμηνπηζηία ησλ εξγαιείσλ 

απηψλ, αιιά θαη ην πνζνζηφ βειηίσζεο πνπ ππάξρεη ζε θάζε ηζηνζειίδα. 
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