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Περίληψη  

 Το SEO και SEM είναι δύο σημαντικές έννοιες και επιδρούν στην προώθηση μίας 

ιστοσελίδας στο διαδίκτυο. Η συστηματική μελέτη αυτών των εννοιών είναι υποχρεωτική 

επειδή εταιρείες σε ολόκληρο τον κόσμο μπορούν να επωφεληθούν από την σωστή χρήση 

των τεχνικών που σχετίζονται με το SEO και SEM. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι 

η παρουσίαση μίας διαδικτυακής εφαρμογής ηλεκτρονικού καταστήματος και η εφαρμογή 

των τεχνικών αυτών. Συγκεκριμένα, θα δείξουμε έναν τρόπο κατασκευής ηλεκτρονικού 

καταστήματος, πραγματοποιώντας μία λεπτομερειακή ανάλυση σχετικά με υπάρχουσες 

πλατφόρμες και επιλέγοντας το Wordpress ως τη καλύτερη λύση για την κατασκευή αυτή. 

Έπειτα, θα παρουσιάσουμε μία μελέτη σχετική με τις μηχανές αναζήτησης και θα 

πραγματοποιήσουμε μία σύγκριση μεταξύ των υπαρχόντων μηχανών. Τέλος, θα 

περιγράψουμε τις τεχνικές SEO και SEM που είναι απαραίτητες. 

 
Λέξεις Κλειδιά: SEO, SEM, ηλεκτρονικό κατάστημα, Wordpress, Woocommerce 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Search Engine Optimization (SEO) and Search Engine Marketing (SEM) are two important 

concepts that affect the promotion of a website. Companies around the world take advantage 

of the correct use of techniques related to SEO and SEM.  

The purpose of this MSc Thesis is an extensive review of existing literature in the field and 

to present the creation of a web-based electronic shop and the application of SEO and SEM 

techniques for the shop. Particularly, we show an electronic shop can be built by making a 

detailed analysis of existing platforms and choosing the Wordpress platform as the best 

solution for doing this. We also present a study regarding search engines and we also make a 

comparison of existing search engines. Finally, we indicate which techniques of SEO and 

SEM we found to be necessary.   

 

 
Keywords: SEO, SEM, E-shop, Wordpress, Woocommerce 
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1 Εισαγωγή 

Το κεφάλαιο ένα αποτελεί το εισαγωγικό μέρος της παρούσας διπλωματικής εργασίας. 

Όπως θα δούμε και παρακάτω στόχος του κεφαλαίου είναι να δώσει στον αναγνώστη μία 

πρώτη ματιά γύρω από τις έννοιες συγκεκριμένων τεχνολογιών οι οποίες έχουν 

χρησιμοποιηθεί στη παρούσα εργασία. Αρχικά κάνουμε μία εισαγωγή σχετικά με την έννοα 

του κοινωνικού εμπορίου ώστε να μπούμε στη διαδικασία να εμβαθύνουμε περισσότερο στο 

θέμα της εργασίας το οποίο είναι η κατασκευή ενός ηλεκτρονικού καταστήματος. Στη 

συνέχεια παρουσιάζουμε τη δομή της εργασίας και έπειτα αναλύουμε το εισαγωγικό 

κομμάτι στo σύστημα διαχείρισης περιεχομένου Wordpress. Τέλος κάνουμε μία εισαγωγή 

στις στρατηγικές Search Engine Marketing (SEM) και Search Engine Optimisation (SEO) 

τα οποία θα μας απασχολήσουν περισσότερο στα επόμενα κεφάλαια. 

 

1.1 Αντικείμενο εργασίας 

Με το πέρασμα των χρόνων και με την εξέλιξη των τεχνολογιών διαδικτύου, οι άνθρωποι 

πλέον είναι σε θέση να διαμοιράζονται περιεχόμενο εύκολα και γρήγορα χωρίς να απαιτεί 

αυτό την καθυστέρηση στην αποστολή του ή τη διόρθωση κάποιων σφαλμάτων κατά τη 

μεταφορά.  

Στις μέρες μας όλο και περισσότερες επιχειρήσεις προσπαθούν να εντάξουν την τεχνολογία 

στις επιμέρους επιχειρησιακές διαδικασίες τους. Η αναγκαιότητα της εύκολης και άμεσης 

εξυπηρέτησης των πελατών σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της τεχνολογίας του διαδικτύου 

έφερε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία και την υλοποίηση εφαρμογών διαδικτύου. 

Συγκεκριμένα, επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στη μεταπώληση προϊόντων 
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αλλά και εταιρείες παροχής υπηρεσιών προς τους πελάτες είναι πλέον υποχρεωμένες να 

ενσωματώσουν πλήρως την τεχνολογία στις διάφορες δραστηριότητες τους λόγω της 

υψηλής ανταγωνιστικότητας που ενυπάρχει σε κάθε επιχειρησιακό κλάδο. Ένας ορισμός 

του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι ο ακόλουθος: 

«Ο όρος ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) αναφέρεται στις ολοκληρωμένες συναλλαγές 

αγορών, πωλήσεων, διανομής και μάρκετινγκ προϊόντων και υπηρεσιών, όταν αυτές 

περιλαμβάνουν την ανταλλακτική αξία και υποστηρίζονται και εκτελούνται ψηφιακά» (Zwass, 

1996). 

Γενικά γνωρίζουμε ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι μία αναδυόμενη ιδέα που υλοποιείται 

και γίνεται πράξη με βάση τις εκάστοτε δυνατότητες της νέας τεχνολογίας. Επικεντρώνεται 

στις δραστηριότητες των αγορών, των υπηρεσιών και των πληροφοριών. 

Το κοινωνικό εμπόριο είναι υποσύνολο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Χρησιμοποιεί 

εφαρμογές κοινωνικών μέσων για να δώσει τη δυνατότητα σε αγοραστές στο διαδίκτυο να 

επικοινωνούν και να συνεργάζονται κατά την αγοραστική εμπειρία και για να βοηθούν τους 

λιανοπωλητές και τους πελάτες κατά τη διάρκεια αυτής της (Trazy & Solomon, 2015). Για 

την ανάπτυξη αυτού του είδους χρήσης διαδικτύου χρησιμοποιούνται διάφορες πλατφόρμες 

(εφαρμογές) οι οποίες επιτρέπουν την συναλλαγή μεταξύ δύο συμβαλλόμενων μερών. 

Οι δραστηριότητες υποστηρίζονται εξ ολοκλήρου από τις νέες τεχνολογίες της 

πληροφορικής και των επικοινωνιών. Γενικά το ηλεκτρονικό εμπόριο βασίζεται και 

χρησιμοποιεί (Βαλσαμίδης, 2016): 

• Επικοινωνίες 

• Υπηρεσίες 

• Επιχειρηματικές διαδικασίες 

• Αμεσότητα 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο συνήθως ταυτίζεται με την έννοια του ηλεκτρονικού καταστήματος 

με τη διαφορά ότι ο όρος κοινωνικό εμπόριο περιγράφει την ευρύτερη περιοχή των 

ηλεκτρονικών αλληλεπιδράσεων στο διαδίκτυο ενώ το ηλεκτρονικό κατάστημα εστιάζεται 

κυρίως στην ηλεκτρονική συναλλαγή. Στη παρούσα εργασία θα επικεντρωθούμε 

περισσότερο στην ανάπτυξη της μεθοδολογίας και των εργαλείων που χρησιμοποιούνται 

σήμερα στην αγορά και τα οποία μας βοηθάνε στην υλοποίηση ενός ηλεκτρονικού 

καταστήματος καθώς επίσης και στις τεχνικές οι οποίες μπορούν να βελτιστοποιήσουν τη 

κατάταξη της ιστοσελίδας μας στις μηχανές αναζήτησης έχοντας σαν αποτέλεσμα 
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μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Για την ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού καταστήματος 

χρησιμοποιούνται τα Συστήματα Διαχείρισης 

1.2 Δομή εργασίας 

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην ιδέα της ανάπτυξης ενός ηλεκτρονικού 

καταστήματος χρησιμοποιώντας το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου Wordpress. Πάνω 

σε αυτό θα εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο γίνονται αποδεκτές σε μία ιστοσελίδα οι 

τεχνολογίας SEM και SEO κι επίσης θα αναλύσουμε τις ενέργειες εκείνες που πρέπει να 

εκτελέσει ο χρήστης προκειμένου να κάνει το ηλεκτρονικό του κατάστημα πιο φιλικό προς 

στις μηχανές αναζήτησης. 

Στο παρόν κεφάλαιο κάνουμε μία εισαγωγή στο σύστημα Wordpress, παρουσιάζουμε το 

εισαγωγικό κομμάτι των εργαλείων των SEM και SEO και προσπαθούμε να αναλύσουμε με 

ποιο τρόπο μπορούν να μας βοηθήσουν ώστε να αναπτύξουμε σωστά μία ιστοσελίδα φιλική 

προς τις μηχανές αναζήτησης. 

Στο κεφάλαιο δύο περιγράφουμε με περισσότερη λεπτομέρεια το τι είναι το Wordpress 

καθώς και πώς αυτό συνδέεται με τα αντίστοιχα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου. Στη 

συνέχεια γίνεται ανασκόπηση του γραφικού περιβάλλοντος του συστήματος καθώς 

περιγράφεται και το hosting κατά το οποίο οι χρήστες μπορούν να φιλοξενήσουν τις 

ιστοσελίδες τους στο διαδίκτυο. 

Στο κεφάλαιο τρία αναλύουμε όλες εκείνες τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη 

δημιουργία κι ανάπτυξη μίας ιστοσελίδας. Μέσα σε αυτές τις διαδικασίες περιγράφουμε πώς 

γίνονται οι ρυθμίσεις του server, πώς δημιουργούμε μία βάση δεδομένων, πώς γίνεται η 

εγκατάσταση και  η ρύθμιση του Wordpress στον υπολογιστή μας και τέλος παρουσιάζουμε 

πώς μπορεί ο χρήστης να εισαγάγει τις επεκτάσεις (plugins) στην ιστοσελίδα του κι έπειτα 

να την παρουσιάσει. Επίσης, στο παρόν κεφάλαιο θα εξετάσουμε τη διαδικασία κατά την 

οποία πραγματοποιήθηκε η ρύθμιση του server, καθώς επίσης και η ανάπτυξη του 

ηλεκτρονικού καταστήματος, που αποτελεί το κύριο θέμα της παρούσας εργασίας. 

Στο κεφάλαιο τέσσερα περιγράφουμε κι αναλύουμε τις μηχανές αναζήτησης, οι οποίες είναι 

υπεύθυνες για τη σωστή εξαγωγή αποτελεσμάτων κατά τη λειτουργία τους έπειτα από 

αίτημα ενός χρήστη και, αφού τις κατηγοριοποιήσουμε, τις συγκρίνουμε μεταξύ τους. Στην 

ουσία οι μηχανές αναζήτησης είναι υπεύθυνες για την αποτελεσματική αναζήτηση των 

ιστοσελίδων. 
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Στο κεφάλαιο πέντε κάνουμε μία εισαγωγή στο τι είναι το SEO και το SEM κι έπειτα 

εξετάζουμε κάποιες στρατηγικές SEM. Τέλος θα δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να 

αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα μέσα από τις λέξεις κλειδιά και την κίνηση του ιστοτόπου. 

Στο κεφάλαιο έξι κάνουμε μια εκτενή περιγραφή των τεχνικών SEM και του τρόπο με τον 

οποίο ενσωματώνονται στην εκάστοτε ιστοσελίδα. Επίσης σ' αυτό το κεφάλαιο θα 

εξετάσουμε με ποιο τρόπο μπορεί ένας χρήστης να δημιουργήσει το κατάλληλο SEM για 

την καλύτερη κατάταξη της ιστοσελίδας του στις μηχανές αναζήτησης. Έπειτα θα 

αναλύσουμε τα κοινωνικά δίκτυα και τη χρησιμότητα των google adwords στις αναζητήσεις 

των ιστοσελίδων. 

Τέλος στο κεφάλαιο εφτά θα δούμε κάποια γενικά συμπεράσματα για τα ηλεκτρονικά 

καταστήματα, για το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου Wordpress, για τις λειτουργίες των 

SEO και SEM καθώς επίσης και για τον τρόπο με τον οποίο οι μηχανές αναζήτησης παίζουν 

σημαντικό ρόλο στη βιωσιμότητα μίας ιστοσελίδας, δηλαδή στο κατά πόσο μία ιστοσελίδα 

μπορεί να εμφανίζεται πιο εύκολα στο κοινό. Επίσης θα αναλύσουμε το μέλλον της 

τεχνολογίας SEM και το πώς αυτή θα καθιερωθεί ως η νούμερο ένα επιλογή του χρήστη στη 

βελτιστοποίηση των αναζητήσεων της ιστοσελίδας του. Τέλος, και πιο σημαντικό, αποτελεί 

το κομμάτι που αφορά στη πλατφόρμα του Wordpress και πώς αυτή στο μέλλον θα μπορέσει 

να πάρει τη πρωτιά ανάμεσα στα υπόλοιπα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου όπως 

είναι το Drupal, το Joomla και το Magento. 

1.3 Εισαγωγή στην Wordpress 

Το σύστημα διαχείρισης Wordpress είναι ένα από τα πιο δημοφιλή εργαλεία ανάπτυξης 

ιστοσελίδων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την οργάνωση μιας μεγάλης κοινότητας η οποία 

περιστρέφεται γύρω από τις ενημερώσεις αλλά και την υποστήριξη του συστήματος 

Wordpress. To Wordpress διακρίνεται για την ευρεία γκάμα λειτουργικών επεκτάσεων 

(plugins) αλλά και από διάφορα καλαίσθητα σχέδια και στοιχεία, τα γνώριμα σε εμάς 

θέματα (themes) (Williams et al., 2013). Η λήψη της πλατφόρμας του Wordpress είναι 

δωρεάν και διατίθεται στην ιστοσελίδα wordpress.com, όπου ο χρήστης μπορεί να 

κατεβάσει όποια έκδοση επιθυμεί . 

Κατά τα πρώτα χρόνια κυκλοφορίας της, η πλατφόρμα Wordpress χρησιμοποιούνταν από 

το κοινό για τη δημιουργία κυρίως ιστοσελίδων που βασιζόταν στο blogging. Όμως, με τις 

συνεχείς αυτό-ενημερώσεις της, το χαμηλό κόστος φιλοξενίας των ιστοσελίδων αλλά και 

τις διαθέσιμες βάσεις δεδομένων, όπως το MySQL, η δομή του Wordpress άλλαξε ριζικά 
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και πλέον απασχολεί πολλούς προγραμματιστές στο σχεδιασμό αλλά και στον 

προγραμματισμών ιστοσελίδων. Η βάση της συγκεκριμένης πλατφόρμας είναι η γλώσσα 

προγραμματισμού PHP η οποία ορίζεται αυστηρά από τους διαχειριστές του Wordpress. 

Εισάγοντας διάφορους περιορισμούς και σταθερές, η πλατφόρμα λειτουργεί σε άριστη 

κατάσταση χωρίς να δημιουργούνται διάφορα προγραμματιστικά λάθη ή σφάλματα (bugs) 

τα οποία δυσχεραίνουν τη χρήση της ιστοσελίδας από τους χειριστές της. 

Το Wordpress υποστηρίζεται από διάφορους σελιδομετρητές όπως είναι το Firefox, Google 

Chrome, Safari, Opera, κ.ά. Κατεβάζοντας τη πλατφόρμα του Wordpress ο χρήστης, αφού 

έχει εγκαταστήσει σωστά έναν τοπικό server, ακολουθώντας τα βήματα εγκατάστασης του 

μπορεί πλέον να κάνει περιήγηση στη σελίδα όπου αναφέρετε ως πίνακας ελέγχου του 

Wordpress. Στον πίνακα ελέγχου ο χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει, όπως θα δούμε και 

παρακάτω, διάφορες λειτουργίες όπως είναι η εισαγωγή κειμένου, εικόνων και βίντεο.  

Εκτός, όμως, από αυτές τις λειτουργίες ο χρήστης μπορεί να εγκαταστήσει στη δική του 

πλατφόρμα Wordpress και διάφορες επεκτάσεις (plugins), οι οποίες μπορούν να του 

καλύψουν κάποιες βασικές λειτουργίες της ιστοσελίδας, όπως για παράδειγμα μία 

καλοστημένη φόρμα επικοινωνίας, έναν οδικό χάρτη από τη Google, καλαίσθητα κινούμενα 

σχέδια (widgets) και πολλά άλλα (Leary, 2010). 

 Η πλατφόρμα του WordPress, με το πέρασμα των χρόνων, έχει αλλάξει επίπεδο και πλέον 

χρησιμοποιείται και για τη κατασκευή ηλεκτρονικών καταστημάτων. Τη δυνατότητα αυτή 

τη δίνουν οι διάφορες επεκτάσεις (plugins) όπως είναι το δημοφιλές Woocommerce , το 

οποίο, όπως θα δούμε και παρακάτω, επιτρέπει στον χρήστη να εισάγει προϊόντα της 

επιλογής του και μέσα από τις προκαθορισμένες προδιαγραφές του plugin να μετατρέπει μία 

ιστοσελίδα σε ηλεκτρονικό κατάστημα (Brazell, 2011). Σκοπός του εργαλείου 

Woocommerce  είναι να βοηθήσει τον χρήστη να εισάγει εύκολα και γρήγορα τα προϊόντα 

της επιλογής του, χωρίς να χρειάζεται να συγγράψει κώδικα, όπως θα χρειαζόταν να κάνει 

υπό διαφορετικές συνθήκες (αν δεν υπήρχαν τα plugins που εξυπηρετούν αυτόν τον σκοπό) 

(Patel et al., 2011). 

Το Wordpress, όπως και όλα τα άλλα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου, έχει κάποια 

θετικά στοιχεία τα οποία με την εξέλιξη των τεχνολογιών διαδικτύου, κατατάσσουν την 

πλατφόρμα Wordpress στη κορυφή της λίστας μεταξύ των υπολοίπων συστημάτων 

διαχείρισης περιεχομένου. Θετικά στοιχεία του Wordpress είναι (Leary, 2010): 

• Είναι πολύ φιλικό στο χρήστη. Ο χρήστης πλέον έχει τη δυνατότητα να 

επεξεργάζεται και να ρυθμίζει την ιστοσελίδα του όποτε χρειάζεται, χωρίς να 
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απαιτούνται προγραμματιστικές γνώσεις. Το Wordpress μέσα από τον πίνακα 

ελέγχου αλλά και από τις διάφορες δωρεάν επεκτάσεις (plugins) μας δίνει την 

ευκαιρία να στήσουμε από την αρχή τη δική μας σελίδα, καθώς επίσης και 

επεκτάσεις αυτής, όπως είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα ή ένα σύστημα 

παραγγελιών 

•  Πολύ καλό SEO. Όπως θα δούμε και στα επόμενα κεφάλαια, ένα καλό SEO μπορεί 

να βελτιώσει τη κατάταξη της ιστοσελίδας μας στις μηχανές αναζήτησης της Google. 

Μέσα από τις διάφορες επικεφαλίδες, τίτλους αλλά και τις κατάλληλες λέξεις 

κλειδιά μπορούμε να σημειώσουμε σημαντική πρόοδο στη κατάταξη των 

αναζητήσεων έχοντας πάντα ως στόχο τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα των χρηστών. 

Το SEO στη πλατφόρμα του Wordpress μπορεί να βελτιωθεί χρησιμοποιώντας το 

πρόσθετο YOAST το οποίο μπορεί να συμβουλέψει αλλά και να βοηθήσει τον απλό 

χρήστη να επεξεργαστεί κατάλληλα το περιεχόμενο της ιστοσελίδας του για 

καλύτερα αποτελέσματα στις μηχανές αναζήτησης 

• Συνεχείς ενημερώσεις θεμάτων και προσθέτων (plugins). Τα θέματα και τα 

πρόσθετα μπορούν να ενημερώνονται online με εντολή του χρήστη. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα η ιστοσελίδα να μένει ενημερωμένη και να συμβαδίζει με τις νέες 

τεχνολογίες διαδικτύου οι οποίες εξελίσσονται συνεχώς 

• Μεγάλος αριθμός διαθέσιμων θεμάτων (themes) και προσθέτων (plugins), είτε 

δωρεάν είτε με χρέωση. Η ραγδαία αύξηση της κοινότητας που υποστηρίζει το 

σύστημα διαχείρισης περιεχομένου Wordpress, έχει οδηγήσει στη δημιουργία 

μεγάλης γκάμας προσθέτων (plugins) και θεμάτων (themes) τα οποία διατίθενται 

δωρεάν είτε στην ιστοσελίδα του Wordpress, είτε σε εταιρικές ιστοσελίδες που έχουν 

ως κύρια δραστηριότητα τους τη δημιουργία θεμάτων σχετικών με το Wordpress 

• Πολύ καλή υποστήριξη. Οι μεγάλες προγραμματιστικές κοινότητες μπορούν να 

υποστηρίξουν χρήστες στο ξεκίνημά τους παρέχοντας δωρεάν επεκτάσεις αλλά και 

συμβουλές για τη χρήστη αυτών στις ιστοσελίδες τους 

Εκτός όμως από τα πλεονεκτήματα που παρέχει, το Wordpress έχει και κάποια αρνητικά 

στοιχεία τα οποία είναι (Leary, 2010):  

• Στόχος κακόβουλων χρηστών λόγω των προσθέτων (plugins) του. Το Wordpress 

έχει τις περισσότερες εγκαταστάσεις από κάθε άλλη εφαρμογή με αποτέλεσμα συχνά 

να γίνεται στόχος hackers. Με το πέρασμα των χρόνων, το Wordpress έχει 

καταπολεμήσει ως ένα βαθμό αυτόν τον κίνδυνο αλλά μέχρι και σήμερα υπάρχουν 
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κάποια κενά στην ασφάλεια του, με αποτέλεσμα να σημειώνονται περιστατικά 

hacking 

• Οι περισσότερες αναβαθμίσεις του Wordpress γίνονται για δικό του καλό και ίσως 

όχι για το άμεσο καλό των χρηστών του, ως προς την ευχρηστία και την ευκολία 

αλληλεπίδρασης. Έτσι πολλές φορές έχουμε παρατηρήσει ότι μετά από ενημερώσεις 

που γίνονται είτε στο θέμα της ιστοσελίδας είτε σε διάφορα πρόσθετα μπορεί να 

εμφανιστούν προγραμματιστικά λάθη ή διάφορα σφάλματα κατά τη λειτουργία της 

σελίδας, τα λεγόμενα bugs. Βέβαια αυτό μερικές φορές οφείλεται και στο γεγονός 

ότι καθώς οι τεχνολογίες διαδικτύου εξελίσσονται συνεχώς, κάποια από τα πρόσθετα 

που ενημερώνονται μπορεί να μην ακολουθούν τη συγκεκριμένη τεχνολογία και να 

παρουσιάζεται σφάλμα κατά τη παρουσία της ιστοσελίδας στον φυλλομετρητή 

• Μικρή ταχύτητα σε απλές ιστοσελίδες λόγω του μεγάλου κώδικά που συνολικά 

ενσωματώνεται κατά την εκτέλεση της εφαρμογής. Ίσως για πολύ μικρά sites 

κάποιοι μηχανισμοί (για παραδειγμα, heartbeat) να μπορούσαν να λειτουργούν πιο 

απλά 

Αν και το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου Wordrepss ξεκίνησε σχεδιάζοντας 

ιστοσελίδες που είχαν ως κύριο θέμα τους το ιστολόγιο (blog), σήμερα αποτελεί ένα από τα 

καλύτερα συστήματα συγκριτικά με το Joomla και το Drupal. Η μεγάλη γκάμα προσθέτων 

(plugins), ο μεγάλος όγκος θεμάτων (themes) σε συνδυασμό με την τεράστια κοινότητα που 

ακολουθεί τη πλατφόρμα του Wordpress, την καθιστούν ως ένα από τα πιο έμπιστα και 

αξιόλογα συστήματα της αγοράς. 

Η κοινότητα του Wordpress κάθε χρόνο σημειώνει μεγάλη πρόοδο των υπηρεσιών της προς 

τους χρήστες της πλατφόρμας. E-mails, υποστηρικτικά forums αλλά και εκατοντάδες 

ιστολόγια (blogs) που ασχολούνται καθημερινά με θέματα Wordpress ενισχύουν το 

ενδιαφέρον τόσο των προγραμματιστών όσο και των απλών χρηστών του συστήματος. 

Επίσης οι διάφορες WordCamp εκδηλώσεις αλλά και μία πληθώρα σεμιναρίων καλύπτουν 

το κενό της εκπαίδευσης των χρηστών αλλά και αυξάνουν την αλληλεπίδραση τους με τους 

διάφορους προγραμματιστές οι οποίοι αναλαμβάνουν τον προγραμματισμό προσθέτων 

(plugins) (Brazell, 2011). 

Η εξέλιξη του Wordpress σηματοδότησε την αρχή για τη δημιουργία παρεμφερών 

ιστοσελίδων που το περιεχόμενο τους σχετίζεται με άλλου είδους τεχνολογίες που 

υποστηρίζουν σύνθετους όρους και διαδικασίες. Έχοντας μειώσει κατά πολύ την 

πολυπλοκότητα των συστημάτων αυτών, σήμερα το Wordpress μπορεί να υποστηρίξει 
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μεγάλα συστήματα και εφαρμογές, όπως για παράδειγμα τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού 

καταστήματος. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει πολλούς ερευνητές στην εξαγωγή 

συμπερασμάτων συγκριτικά με τα υπόλοιπα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου (Leary, 

2010). 

1.4 Εισαγωγή στα SEM και SEO 

Το Search Engine Optimization (SEO) μπορεί να περιγραφεί  ως ένα σύνολο στρατηγικών 

και τακτικώβ οι οποίες χρησιμοποιούνται για να διασφαλίσουν ότι μία ιστοσελίδα είναι 

προσβάσιμη στις διάφερες μηχανές αναζήτησης και αυξάνει τις πιθανότητες του χρήστη να 

εντοπίσει τη σελίδα του στο διαδίκτυο. 

Ο στόχος ενός επιτυχημένου SEO είναι η ιστοσελίδα να εντοπίζεται σε υψηλές θέσεις 

κατάταξης στα αποτελέσματα μιας μηχανής αναζήτησης (όπως Google, Bing, Yahoo και 

άλλων μηχανών αναζήτησης). Οι χρήστες του διαδικτύου συνήθως δεν ψάχνουν πέραν της 

πρώτης σελίδας αποτελεσμάτων αναζήτησης, έτσι η ταξινόμηση μίας ιστοσελίδας στην 

αναζήτηση είναι ζωτικής σημασίας για να κατευθύνει μεγαλύτερη κίνηση στη σελίδα. 

Όσο πιο ψηλά κατατάσσεται μία ιστοσελίδα στα οργανικά (SEO) αποτελέσματα μιας 

αναζήτησης, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα την επισκεφθεί ένας χρήστης. 

Το SEO είναι τυπικά ένα σύνολο από ενδεδειγμένες πρακτικές οι οποίες καθορίζουν το πώς 

πρέπει ο χρήστης να εισάγει το περιεχόμενο στην ιστοσελίδα του έτσι ώστε να είναι πιο 

φιλική στις μηχανές αναζήτησης. Με αυτόν τον τρόπο ο χρήστης βοηθάει την ιστοσελίδα 

του να επιτύχει μία καλύτερη κατάταξη στα αποτελέσματα αναζήτησης. Κάποιες από αυτές 

τις ενδεδειγμένες πρακτικές περιλαμβάνουν: 

• Τη δημιουργία και τη δημοσίευση άριστου περιεχομένου. Η χρήση λέξεων κλειδιών, 

σε συνδυασμό με την εισαγωγή επικεφαλίδων διαφόρων μεγεθών, καθιστά την 

ιστοσελίδα πιο φιλική προς τις μηχανές αναζήτησης  

• Διαμόρφωση κατάλληλων συνδέσμων προς τις κατάλληλες υπο-σελίδες της 

ιστοσελίδας για να αυξήσει την δημοτικότητα των link. 

• Τη χρήση social media links σε sites όπως το Facebook και το Twitter 

• Τη βελτίωση της πλοήγησης ώστε να παρέχει μια εξαιρετική εμπειρία στον χρήστη. 

Με τη χρήση διαφόρων επεκτάσεων κι εργαλείων μπορούμε να βελτιώσουμε την 

ταχύτητα της ιστοσελίδας τόσο κατά το άνοιγμά της όσο και κατά τη πλοήγηση σε 

αυτήν. Επίσης χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα πρόσθετα που μας παρέχουν τα 
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Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου μπορούμε να καθαρίσουμε τον κώδικα της 

σελίδας από περιττές γραμμές με αποτέλεσμα οι μηχανές αναζήτησης να θεωρούν 

την εκάστοτε ιστοσελίδα ευνοϊκή προς τους κανόνες τους. 

Το SEM (Search Engine Marketing) είναι ένα είδος διαφήμισης στο διαδίκτυο μέσω των 

μηχανών αναζήτησης. Υλοποιείται κυρίως μέσω των προγραμμάτων πληρωμένης 

διαφήμισης που προσφέρουν οι μηχανές αναζήτησης, με την χρήση των οποίων μία 

διαφήμιση μπορεί να εμφανίζεται όταν ο χρήστης υποβάλει αναζητήσεις σχετικές με το θέμα 

το διαφήμισης. Για παράδειγμα, όταν ο χρήστης ψάχνει στη μηχανή αναζήτησης 

πληροφορίες σχετικά με ένα συγκεκριμένο αντικείμενο οι μηχανές αναζήτησης θα του 

εμφανίσουν πρώτα αποτελέσματα πληρωμένων διαφημίσεων στο κάτω μέρος των οποίων 

αναγράφεται η λέξη «διαφήμιση». 

Αυτή είναι και η έννοια της στοχευμένης διαφήμισης στο διαδίκτυο, δηλαδή κάθε 

διαφήμιση να προβάλλεται σε ανθρώπους που πιθανότατα να τους ενδιαφέρει το θέμα της 

διαφήμισης. Οι στοχευμένες διαφημίσεις συνήθως γίνονται καθορίζοντας λέξεις κλειδιά 

που θα ενεργοποιούν την εμφάνιση της διαφήμισης, δηλαδή εκείνες τις λέξεις που 

χρησιμοποιεί ο χρήστης για την αναζήτησή του στο διαδίκτυο. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1: SEO και SEM 
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Στην Εικόνα 1 εμφανίζονται οι ιστοσελίδες οι οποίες είναι επί πληρωμή SEM και οι σελίδες 

οι οποίες έχουν ανάβει στη κορυφή της κατάταξης χάρη στο SEO, δηλαδή οργανικά. 

Το SEM περιλαμβάνει το SEO (Search Engine Optimization), προκειμένου να 

βελτιστοποιηθεί η κατάταξη της ιστοσελίδας στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης, 

δηλαδή η ιστοσελίδα να ανέβει στα πρώτα οργανικά αποτελέσματα της μηχανής 

αναζήτησης. 
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2  Wordpress CMS 

Η επιλογή της κατάλληλης υποδομής για την ανάπτυξη μίας ιστοσελίδας είναι κρίσιμο 

σημείο για την περεταίρω αναβάθμιση και υποστήριξή της. Έχουν προταθεί διάφορες 

τεχνολογίες και τρόποι υλοποίησης μίας ιστοσελίδας που μας οδηγούν στην συγγραφή ενός 

ολόκληρου κεφαλαίου εξηγώντας την απόφαση για την επιλογή του Wordpress ως κύριας 

πλατφόρμας ανάπτυξης ιστοσελίδας. Αναλυτικά, εξετάζουμε τα διάφορα Συστήματα 

Διαχείρισης Περιεχομένου δίνοντας έμφαση στο Wordpress. Έπειτα, επικεντρωνόμαστε στο 

Woocommerce, ένα επι-πρόσθετο (plugin) συστατικό του Wordpress το οποίο μετατρέπει 

τη βασική πλατφόρμα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Τέλος, αναφερόμαστε στα δύο κύρια 

συστήματα διαχείρισης χώρου φιλοξενίας (C-panel, Plesk) και συνοψίζουμε τα 

συμπεράσματά μας.   

2.1 Εισαγωγή στα CMS 

Ο όρος Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System - CMS), 

χρησιμοποιείται για να δηλώσει τα συστήματα δημοσίευσης ιστοσελίδων στο δίκτυο, όπως 

και για το προγράμματα διαχείρισης περιεχομένου ευρύτερα. Τα πρώτα Συστήματα 

Διαχείρισης Περιεχομένου αναπτύχθηκαν εσωτερικά στους οργανισμούς από το τεχνικό 

τους τμήμα καθώς ήταν απαραίτητα για τη δημοσίευση ενός μεγάλου όγκου υλικού 

(AberdeenGroup, 2001; Βαλσαμίδης, 2016). 

Συνήθως ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου είναι λογισμικό πολλαπλών χρηστών και 

βασισμένο στην μεριά του διακομιστή που αλληλοεπιδρά με το περιεχόμενο που είναι 

αποθηκευμένο σε κάποιο repository (Barker, 2016). Η αποθήκη συνήθως είναι μία βάση 

δεδομένων που κρατάει όλο το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας/εφαρμογής και όλες τις 

πληροφορίες που είναι χρήσιμες για τη συντήρηση και ενημέρωση του ιστοτόπου.  

Στα συστήματα αυτά δημιουργούν διαφορετικές όψεις (views) ανάλογα με το ρόλο που έχει 

ο κάθε χρήστης στο σύστημα αυτό. Για παράδειγμα, υπάρχει ο ρόλος του διαχειριστή ο 

οποίος είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση, τροποποίηση, διαγραφή τμημάτων του 
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ιστοτόπου. Κάθε χρήστης (ο οποίος δεν είναι απλός επισκέπτης) έχει τον προσωπικό του 

λογαριασμό και μπορεί να συμβάλλει στο σύστημα μόνο με βάση τα δικαιώματα που έχουν 

δοθεί από τον διαχειριστή του συστήματος. Έτσι, ένας χρήστης μπορεί να δημιουργεί 

περιεχόμενο (κείμενο, εικόνα, ήχο κ.α.), να επεξεργάζεται υπάρχον περιεχόμενο και να 

κάνει το περιεχόμενο διαθέσιμο σε άλλους χρήστες ώστε να μπορούν να το 

“καταναλώσουν”. 

Σύμφωνα με τους Benevolo & Negri (2007), ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου 

αποτελείται από τρεις φάσεις. Η πληροφορία περνάει από το σύστημα συλλογής (collection 

system) όπου μετατρέπεται σε τμήματα περιεχομένου, έπειτα από το σύστημα διαχείρισης, 

ένα είδος περίπλοκης βάσης δεδομένων όπου τα τμήματα αυτά αποθηκεύονται, και τέλος 

περνάει από το σύστημα δημοσίευσης (publication system), όπου η πληροφορία 

μετατρέπεται σε δημοσίευση.  

Η χρήση αυτών των συστημάτων επιφέρει πολλά θετικά αποτελέσματα στην παραγωγή και 

στην εξέλιξη του διαδικτύου. Μερικά από αυτά συνοψίζονται παρακάτω (Karlsson & Boije, 

2005): 

1. Συνεργασία/ Διαμοιρασμός Πληροφορίας: Τα συστήματα αυτά δίνουν τη 

δυνατότητα πολλοί χρήστες από διάφορα μέρη του κόσμου να συμβάλλουν στο ίδιο 

έργο. Επίσης, ο διαχειριστής του έργου έχει την δυνατότητα να ελέγχει τις 

τοποθεσίες και την κατάσταση κάθε αναφοράς. 

2. Προστασία Περιεχομένου: Ορίζονται πολλαπλά επίπεδα επεξεργασίας πριν την 

δημοσίευση του περιεχομένου. Οι χρήστες με τα κατάλληλα δικαιώματα μπορούν 

να δημοσιεύσουν το περιεχόμενο, ενώ χρήστες με λιγότερα δικαιώματα μπορούν 

μόνο να αναγνώσουν.  

3. Τυποποίηση: Η διαχείριση του περιεχομένου προωθεί μία ομοιόμορφη προσέγγιση 

για τη διαχείριση πηγών πληροφορίας. Τυποποιημένη εκπαίδευση, διαχείριση και 

υποστήριξη μπορούν επίσης να εφαρμοστούν.  

4. Κλιμάκωση: Τα συστήματα μπορούν εύκολα να ενημερώνονται χωρίς την 

παρέμβαση κάποιου ειδικού. Το ίδιο συμβαίνει και με την προσθήκη περιεχομένου.  

5. Αποδοτικότητα κόστους: Μειώνουν το κόστος ενημέρωσης περιεχομένου (δεν 

χρειάζεται η διαχείριση, ενημέρωση του περιεχομένου να γίνεται από ειδικό) και 

βελτιώνουν τη συχνότητα της πληροφορίας που δημοσιεύεται.  

6. Επαναχρησιμοποίηση: Χρήση του ίδιου περιεχομένου για πολλαπλά μέσα (media).  



 

-13- 

7. Αποτελεσματικότητα: Μεγιστοποιούν την αποδοτικότητα μιας ομάδας 

ενεργοποιώντας τους χρήστες της επιχείρησης ώστε να μπορούν να δημιουργήσουν 

το δικό τους περιεχόμενο.  

8. Συνέπεια: Τα συστήματα διαχείρισης επιτρέπουν διάφορες εταιρικές ιστοσελίδες να 

έχουν μία συνεπή εμφάνιση. Ο κεντρικοποιημένος έλεγχος του σχεδιασμού και της 

επωνυμίας επιβεβαιώνουν ότι το μήνυμα και ο σχεδιασμός της σελίδας είναι συνεπής 

και παρέχουν ένα επαγγελματικό προφίλ στον κόσμο. 

Τα συστήματα αυτά έχουν ως κύρια λειτουργία τους την ανάπτυξη και διαχείριση 

περιεχομένου με μορφή προσβάσιμη από τους χρήστες του διαδικτύου. Πολλές φορές τα 

CMS χρησιμοποιούνται και για την αποθήκευση, οργάνωση και εξυπηρέτηση συνεργατικής 

δημιουργίας εγγράφων και άλλου τύπου περιεχομένων, τον έλεγχο, τη διαχείριση και τη 

δημοσίευση εκδόσεων, ο προσανατολισμός των οποίων εξαρτάται από τον φορέα στον 

οποίο ανήκει το περιεχόμενο. Πρόσθετα, τα CMS είναι πακέτα λογισμικού σχεδιασμένα για 

τη διαχείριση ενός ιστοτόπου. Διαχειρίζονται ολόκληρο τον κύκλο ζωής μιας σελίδας από 

την δημιουργία της μέχρι και την αρχειοθέτηση της (Patel et al., 2011). 

Μερικά από τα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου αναφέρονται παρακάτω περιληπτικά. 

• Drupal: Το Drupal ανήκει στην κατηγορία εργαλείων ιστοθέσεων για Συστήματα 

Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS). Τα συστήματα CMS υπερτερούν κατά το ότι 

επιτρέπουν στους χρήστες να δημιουργήσουν δυναμικές ιστοθέσεις οι οποίες 

εμφανίζουν διαφορετικές πληροφορίες ανάλογα με αρκετούς παράγοντες, όπως 

είναι η είσοδος προηγούμενων χρηστών ή το αν έχει συνδεθεί ο τρέχων επισκέπτης. 

Το Drupal έχει πολλά χαρακτηριστικά που είναι κοινά στα συστήματα CMS τα οποία 

περιλαμβάνουν (Geller, 2012): 

o Διαχείριση μέσω ενός προγράμματος περιήγησης. Ο χρήστης μπορεί να 

διαχειριστεί την ιστοθέση του στο Drupal κυρίως επισκεπτόμενος την 

ιστοθέση μέσα σε ένα πρόγραμμα περιήγησης. 

o Οργανωμένες μέθοδοι για αλλαγή περιεχομένου. Στο Drupal, οι χρήστες 

μπορούν να επεξεργαστούν βασικές σελίδες (ή άλλους τύπους περιεχομένου) 

κάνοντας κλικ σε μία καρτέλα και συμπληρώνοντας μία φόρμα. 

o Ευέλικτες μέθοδοι για εμφάνιση περιεχομένου. Ένα παράδειγμα είναι το 

χαρακτηριστικό Summary του Drupal το οποίο εμφανίζει μια συνοπτική 

έκδοση του περιεχομένου, όπου αυτό είναι κατάλληλο . 
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o Το Drupal δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα επέκτασης έτσι ώστε να 

μπορούν να προσθέσουν χαρακτηριστικά και λειτουργίες γράφοντας λίγο 

κώδικα προγραμματισμού συνήθως σε γλώσσα PHP. Το Drupal συνήθως 

επεκτείνεται μέσω της χρήσης λειτουργικών μονάδων. 

• Joomla: Το Joomla είναι ένα Web CMS ανοιχτού πηγαίου κώδικα, που σημαίνει 

πως μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε τόσο για τη δημιουργία ιστοσελίδων μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα όσο και εμπορικών, χωρίς να απαιτείται η καταβολή 

κάποιου χρηματικού ποσού στους προγραμματιστές της πλατφόρμας ή η αγορά 

κάποιας άδειας χρήσης (Patel et al., 2011). Αυτό είναι και ένα από τα μεγαλύτερα 

πλεονεκτήματά του έναντι άλλων Web CMS, αν και σήμερα υπάρχει, όπως 

προαναφέρθηκε, πληθώρα ανοικτού κώδικα Web CMS για όλες τις ανάγκες και όλες 

τις απαιτήσεις. Αποτελείται από έναν πυρήνα στον οποίο ενσωματώνεται η συνολική 

λειτουργικότητα υπό τη μορφή modules, components, plugins και templates. Κάποια 

από τα βασικότερα χαρακτηριστικά του είναι τα εξής (Rahmel, 2007):  

o Υποστηρίζει διαχείριση και πιστοποίηση (authentication) χρηστών 

o Υποστηρίζει διαφορετικές γλώσσες (internationalization) 

o Είναι πλήρως επεκτάσιμο 

o Υποστηρίζει χρήση web services 

o Επιτρέπει στους χρήστες να συνεισφέρουν στο περιεχόμενο κάνοντας χρήση 

What You See Is What You Get (WYSIWYG) editors 

o Έχει ενσωματωμένο σύστημα βοήθειας προς τον χρήστη 

o Περιέχει ενσωματωμένο FTP Manager 

o Επιτρέπει την εύκολη εναλλαγή προτύπων (templates) 

o Υποστηρίζει χρήση URI που είναι φιλικά προς τις μηχανές αναζήτησης 

• Magento: Το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου Magento είναι κυρίως ένα 

εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται από τους προγραμματιστές για την ανάπτυξη 

ιστοσελίδων με επίκεντρο την παρουσίαση ενός ηλεκτρονικού καταστήματος. Η 

νοοτροπία αυτού το συστήματος είναι παρόμοια με των δύο προηγούμενων 

εργαλείων με τη διαφορά στο ότι το Magento ασχολείται αποκλειστικά με την 

ανάπτυξη και διαχείριση κοινωνικού εμπορίου. Συγκεκριμένα ο χρήστης μπορεί να 

πραγματοποιήσει ενέργειες όπως (Rice, 2009): 

o Εισαγωγή περιεχομένου στην ιστοσελίδα όπως για παράδειγμα περιγραφές ή 

εικόνες των προϊόντων προς παρουσίαση 
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o  Διαμόρφωση σελίδας παρουσίασης επιχείρησης ή δραστηριότητας μέσω του 

διαχειριστικού περιβάλλοντος του Magento 

o Φόρμες επικοινωνίας ή εισαγωγής κριτικών στα προϊόντα 

o Επιτρέπει την εύκολη εναλλαγή προτύπων (templates) 

o Υποστηρίζει χρήση URI που είναι φιλικά προς τις μηχανές αναζήτησης 

Τα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου κατά βάση είναι φιλικά προς στις μηχανές 

αναζήτησης, κυρίως την Google. Το χαρακτηριστικό αυτό τα κάνει να εξελίσσονται 

συνεχώς με αποτέλεσμα οι κοινότητες των προγραμματιστών γι' αυτές τις πλατφόρμες να 

μεγαλώνουν σε μεγάλο βαθμό. Όπως θα δούμε και παρακάτω τα εργαλεία αυτά 

χρησιμοποιούν πιστοποιημένες επεκτάσεις (plugins), οι οποίες χρησιμεύουν στην 

αποτελεσματική αναζήτηση μιας ιστοσελίδας στο διαδίκτυο. 

Γενικά η χρήση των Συστημάτων Διαχείρισης Περιεχομένου διευκολύνει τη διαχείριση μίας 

ιστοσελίδας τόσο από τη πλευρά ενός απλού χρήστη όσο και από τη πλευρά των 

προγραμματιστών, οι οποίοι δε χρειάζεται να συντάσσουν πολλές γραμμές κώδικα για να 

παράγουν ένα αποτέλεσμα. Τα οφέλη των συστημάτων αυτών είναι τα εξής: 

1. Δυνατότητα διαχείρισης περιεχομένου μίας ιστοσελίδας χωρίς συγγραφή κώδικα 

2. Οι ιστοσελίδες διατηρούνται πιο εύκολα 

3. Μεγάλη γκάμα επεκτάσεων (plugins) οι οποίες εξυπηρετούν σε διάφορες ενέργειες 

τον χρήστη (π.χ. βελτιστοποίηση SEO, δημιουργία ηλεκτρονικού εμπορίου, online 

συναλλαγές) 

4. Εύκολη και γρήγορη ενημέρωση των επεκτάσεων (plugins) 

5. Ο κώδικάς τους είναι πιο φιλικός στις μηχανές αναζήτησης χωρίς αυτό να απαιτεί 

τον επιπλέον προγραμματισμό τους από τους χρήστες 

6. Μεγάλες κοινότητες οι οποίες υποστηρίζουν τα συστήματα διαχείρισης 

περιεχομένου 

Ένα από τα πλεονεκτήματα που μπορούν να μας προσφέρουν τα Συστήματα Διαχείρισης 

Περιεχομένου είναι ότι ο χρήστης μπορεί να αποκεντρώσει την διατήρηση του περιεχομένου 

της ιστοσελίδας του μειώνοντας τις οποιοσδήποτε καθυστερήσεις. Εξαιτίας της 

ομοιομορφίας του προτύπου σχεδίασης που προσφέρουν τα CMS, πλέον μπορούν να 

δημιουργηθούν συνεκτικοί αλλά και πολύ πλούσιοι σε περιεχόμενο ιστοχώροι, αποτέλεσμα 

της εργασίας πολλών διαφορετικών ανθρώπων και όχι λίγων τεχνικά καταρτισμένων. 
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Τα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου παρέχουν επίσης και σχετικές πληροφορίες σε 

τακτά χρονικά διαστήματα. Αποτέλεσμα της παραπάνω ενέργειας είναι η θεαματική αύξηση 

των χρηστών που επισκέπτονται την ιστοσελίδα ή που επιστρέφουν σε αυτή, καθώς μέχρι 

τώρα δεν μπορούσαν να εντοπίσουν τις άμεσες πληροφορίες που χρειάζονταν. Βασικό 

στοιχείο είναι ότι σχεδόν όλα τα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου CMS παρέχουν 

στατιστικά στοιχεία σχετικά με την επισκεψιμότητα  και τις επιλογές των χρηστών της 

ιστοσελίδας (Patel et al., 2011). 

Εκτός, όμως, από κάποια πλεονεκτήματα που μας προσφέρουν, υπάρχει κι ένα σημαντικό 

μειονέκτημα. Εξαιτίας του ότι τα CMS είναι ανοικτού κώδικα οι χρήστες που επιθυμούν τη 

δημιουργία ιστοσελίδων καταφεύγουν στη κατασκευή αυτών μόνοι τους, χωρίς την 

απαραίτητη τεχνική γνώση, με αποτέλεσμα να δημιουργούν ιστοσελίδες χαμηλού επιπέδου, 

δυναμικότητας καθώς και τεχνικών προδιαγραφών, που τις καθιστούν μη λειτουργικές, αν 

όχι δύσχρηστε,. Συνέπεια αυτού είναι να χάνεται η ποιότητα και οι δυνατότητες ενός 

ιστοτόπου που θα μπορούν να δώσουν οι επαγγελματίες τεχνικοί.  

Το Wordpress είναι η πλατφόρμα που θα μας απασχολήσει στη παρούσα εργασία. Το 

συγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου έχει απασχολήσει πολλούς 

προγραμματιστές και τους έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον στη δημιουργία πολλών 

επεκτάσεων (plugins) οι οποίες είναι συμβατές με τη πλατφόρμα του Wordpress. 

2.2 Εισαγωγή στο Wordpress CMS 

Το Wordpress μας δίνει τη δυνατότητα να κατασκευάσουμε τη δική μας ιστοσελίδα και 

συγκεκριμένα ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Η επιλογή του συστήματος αυτού οφείλεται 

τόσο στην ευκολία διαχείρισης του περιβάλλοντος του, όσο και στη πληθώρα επιλογών που 

έχουμε στα θέματα (themes) αλλά και στα πρόσθετα (plugin). 

Τα οφέλη που μας παρέχει το Wordpress ποικίλουν ανάλογα με το είδος της ιστοσελίδας. 

Για μία απλή κατασκευή ιστοσελίδας μπορεί να μας παρέχει εναλλακτικά εργαλεία 

παρουσίασης. Για παράδειγμα, η κλασική δόμηση που έχει μία σελίδα, η οποία είναι η 

κεφαλίδα (header), που συνήθως περιλαμβάνει το μενού κι ένα slider για την εναλλαγή 

εικόνων, το κυρίως σώμα της σελίδας, το οποίο μας παρουσιάζει το σκοπό της ή τις 

υπηρεσίες που παρέχει κάποιος οργανισμός ή ο χρήστης, και τέλος το υποσέλιδο (footer), 

το οποίο είναι κοινό σε όλες τις σελίδες της ιστοσελίδας και έχει σκοπό την προβολή 

κάποιων απαραίτητων στοιχείων επικοινωνίας ή λίγα λόγια για την ιστοσελίδα, καθώς 

επίσης και την καταγραφή των πνευματικών δικαιωμάτων (copyright) αυτής (Leary, 2010). 
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Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιούμε για την κατασκευή του ηλεκτρονικού 

καταστήματος το Wordpress το οποία μας δίνει τις παρακάτω δυνατότητες (Brazell, 2011): 

• Δυνατότητα διαχείρισης του μενού για την καλύτερη πλοήγηση του χρήστη στην 

ιστοσελίδα 

• Εισαγωγή εικόνων στα πολυμέσα της ιστοσελίδας 

• Διαχειριστικό περιβάλλον για τη δημιουργία νέων υποσελίδων 

• Εισαγωγή υπερσυνδέσμων προς τα διάφορα social media 

• Διαμόρφωση κατάλληλου SEO, ώστε η ιστοσελίδα να είναι πιο φιλική προς τις 

μηχανές αναζήτησης 

• Προσθήκη κατάλληλου plugin για τη διαμόρφωση του ηλεκτρονικού καταστήματος 

• Προσθήκη plugin για την αποτελεσματική εμφάνιση της ιστοσελίδες στους 

επισκέπτες 

• Προσθήκη plugin για την επικοινωνία (φόρμα επικοινωνίας) των επισκεπτών με την 

επιχείρηση 

Εκτός, όμως, από τα παραπάνω οφέλη τα οποία μας βοηθούν να κατασκευάσουμε αλλά και 

να διαχειριστούμε τη δική μας ιστοσελίδα, η επιλογή του Wordpress στηρίχτηκε και σε άλλα 

θετικά στοιχεία που μας παρέχει τα οποία είναι (Leary, 2010): 

• Η χρήση του Wordpress είναι δωρεάν. Εξαιτίας της τεράστιας κοινότητας των 

προγραμματιστών που ασχολούνται σε τακτική βάση με θέματα Wordpress, η 

υπηρεσία του συγκεκριμένου συστήματος έχει εκτοξευτεί στα ύψη, παρέχοντας μία 

μεγάλη γκάμα δωρεάν υπηρεσιών. 

• Η απλή εγκατάστασή του. Είτε ο χρήστης είναι πεπειραμένος προγραμματιστής, 

είτε αρχάριος στον σχεδιασμό και στην κατασκευή ιστοσελίδων, ένα από τα 

σημαντικά οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση του Wordpress για την τροφοδοσία 

της ιστοσελίδας είναι η απίστευτη ευκολία στη χρήση. 

• Εξαιρετική επεξεργασία περιεχομένου. Σύμφωνα με την άποψη πολλών 

προγραμματιστών και ειδικών προώθησης περιεχομένου, το Wordpress παρέχει την 

καλύτερη και ευκολότερη επεξεργασία περιεχομένου του διαδικτύου. 

• Ξεκάθαρη και σαφής διαχείριση χρήστη. Το Wordpress επιτρέπει στον 

διαχειριστή να δημιουργήσει όσους χρήστες επιθυμεί, με 5 προεπιλεγμένους και 

έτοιμους προς χρήση ρόλους, από τους οποίους μπορεί να επιλέξει τους εξής: 

• Διαχειριστής 
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• Συντάκτης 

• Συγγραφέας 

• Συνεργάτης 

• Συνδρομητής 

• Χώροι συζητήσεων και υποστήριξης σε θέματα Wordpress. Σε περίπτωση που ο 

χρήστης αντιμετωπίσει πρόβλημα κατά την προσπάθεια υλοποίησης ενός 

χαρακτηριστικού στην ιστοσελίδα του, το ιδιαίτερα θετικό στοιχείο είναι ότι η 

ιστοσελίδα της κοινότητας υποστήριξης του Wordpress είναι τεράστια και διαθέτει 

μία ευρεία ποικιλία χώρων συζητήσεων, τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιήσει ο 

χρήστης για να επικοινωνήσει με ειδικούς και προσωπικό του Wordpress. 

2.3 Woocommerce 

Το Wordpress μας δίνει τη δυνατότητα μέσα από τα δωρεάν πρόσθετα που προσφέρει στο 

κοινό να μετατρέψει μία απλή ιστοσελίδα σε ιστοσελίδα ηλεκτρονικών συναλλαγών μεταξύ 

δύο συμβαλλόμενων μερών. Το πρόσθετο (plugin) που διαθέτει το σύστημα του Wordpress 

είναι το Woocommerce . 

Το πρόσθετο Woocommerce διατίθεται δωρεάν και με την εγκατάσταση του ενσωματώνεται 

πλήρως σε κάθε ιστοσελίδα. Οι συνεχείς ενημερώσεις του πρόσθετου από τους 

προγραμματιστές το κάνουν αξιόπιστο και πιο ασφαλές όσον αφορά στις οικονομικές 

συναλλαγές μεταξύ δύο συμβαλλόμενων μερών. 

Όπως θα δούμε στη συνέχεια το πρόσθετο (plugin) μας παρέχει αμέτρητες επιλογές και 

δυνατότητες προσαρμόζοντας το περιεχόμενό του στις απαιτήσεις ενός χρήστη. Το 

συγκεκριμένο πρόσθετο είναι εύκολο στη χρήστη του όχι μόνο από αυτόν που χειρίζεται 

την ιστοσελίδα αλλά και από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας, αφού η προσαρμογή των 

κατάλληλων υπόσελίδων (ταμείο, καλάθι, προϊόντα) την κάνει εύκολη στην περιήγησή 

(Rauland, 2015). 

Το Woocommece μέσα από τις κατάλληλες ρυθμίσεις του μπορεί να προσαρμόσει μία 

σελίδα και να την μετατρέψει σε ηλεκτρονικό κατάστημα ή σε μία απλή σελίδα 

παρουσίασης προϊόντων. Στην Εικόνα 2 βλέπουμε το παράθυρο ρυθμίσεων που παρέχει το 

Woocommerce  στον χρήστη. 
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Εικόνα 2: Παράθυρο ρυθμίσεων στο Woocommerce  

Οι δυνατότητες που μπορεί να μας προσφέρει το πρόσθετο (plugin) Woocommerce  είναι: 

• Ρύθμιση του ηλεκτρονικού καταστήματος ανάλογα με τη χώρα δραστηριοποίησης 

της επιχείρησης 

• Εισαγωγή και εμφάνιση όλων των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο κατάστημα 

• Εξειδικευμένες ρυθμίσεις όσον αφορά στο φορολογικό σύστημα της εκάστοτε 

χώρας δραστηριοποίησης 

• Ρύθμιση της σελίδας αποστολής προϊόντων και διαχείριση του αποθεματικού 

• Ρύθμιση της σελίδας του ταμείου η οποία περιλαμβάνει τη σύνοψη από το καλάθι 

αγορών και φόρμα εισαγωγής κατάλληλων στοιχείων για την αποστολή της 

παραγγελίας 

 

Τα πλεονεκτήματα που μας παρέχει το πρόσθετο Woocommerce είναι τα εξής (Rauland, 

2015): 

Είναι δωρεάν: Το Woocommerce είναι ένα δωρεάν πρόσθετο, το οποίο είναι πραγματικά 

χρήσιμο για τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου. Το πρόσθετο αυτό δημιουργήθηκε το 

2011 και χρησιμοποιείται πλέον από χιλιάδες ιστοσελίδες ηλεκτρονικού εμπορίου 

παγκοσμίως. Αποτελεί μία εύχρηστη εργαλειοθήκη, η οποία μας επιτρέπει να πουλήσουμε 

οτιδήποτε θέλουμε στο διαδίκτυο.  
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Είναι πολύ ασφαλές: Ενημερώνεται τακτικά, οπότε είναι δύσκολο να μείνουν κενά στην 

ασφάλεια του ηλεκτρονικού καταστήματος και κατ’ επέκταση στην ιστοσελίδα μας. Έτσι, 

είναι πάντα συμβατό με νεότερες εκδόσεις του Wordpress και δεν παρουσιάζει πολλά 

σφάλματα. 

Ανάλυση στατικών δεδομένων: Στοιχεία, όπως οι πωλήσεις κατά ημερομηνία, τα 

στατιστικά στοιχεία μεμονωμένων πελατών, οι συνολικές πωλήσεις και ο μέσος όρος 

συνολικών ποσών παραγγελίας, παρουσιάζονται σε διαγράμματα μικρών διαστάσεων. 

Παρέχει μεγάλη ευελιξία: Γίνεται ταξινόμηση των προϊόντων σε κατηγορίες και 

αντιστοίχιση των τιμών πώλησής τους οποιαδήποτε χρονική στιγμή της ημέρας. Επίσης, το 

συγκεκριμένο πρόσθετο μπορεί να παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα να διαχωρίζει τα 

προϊόντα του ως προς τα χρώματα, τις τιμές, αλλά και άλλα κριτήρια τα οποία ορίζονται 

μέσω στον φίλτρων που μας παρέχει. 

Η σελίδα παρουσίασης των προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος προβάλει τα εξής 

(Ravensbergen, 2015): 

• Όλα τα προϊόντα με τις τιμές τους ταξινομημένα ανάλογα με την κατηγορία τους 

• Φωτογραφίες και περιγραφή για κάθε προϊόν ξεχωριστά 

• Δυνατότητα κριτικής και εισαγωγής σχολίων κάτω από ένα συγκεκριμένο προϊόν 

• Δυνατότητα εισαγωγής εκπτώσεων σε συγκεκριμένα προϊόντα 

• Διαχείριση αποθέματος προϊόντων 

• Φίλτρα προϊόντων για την αποτελεσματικότερη κατηγοριοποίηση των προϊόντων 

• Εμφάνιση σχετικών προϊόντων ή προϊόντων που έχουν επισκεφθεί παλαιότερα οι 

χρήστες 

2.4 Συστήματα Διαχείρισης Χώρου Φιλοξενίας 

Η ανάγκη για γρήγορη πρόσβαση και ενημέρωση του χώρου φιλοξενίας έχει οδηγήσει στην 

ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης χώρου φιλοξενίας. Τα συστήματα αυτά είναι υπεύθυνα 

για αρκετές εργασίες που σχετίζονται με την ασφάλεια, την ενημέρωση των διαχειριστών 

για διάφορες ενέργειες και την παρουσίαση των ιστοσελίδων στους χρήστες του διαδικτύου. 

Είναι σκόπιμο να μελετήσουμε τα δύο κύρια συστήματα διαχείρισης χώρου φιλοξενίας ώστε 

στο τέλος της ενότητας να είμαστε σε θέση να επιλέξουμε το κατάλληλο.  
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2.4.1 Plesk 

Το Plesk είναι ένα σύστημα διαχείρισης χώρου φιλοξενίας με έναν πίνακα ελέγχου που 

επιτρέπει σε έναν διαχειριστή συστήματος να ρυθμίσει νέες ιστοσελίδες, λογαριασμούς 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας καθώς και το DNS με την χρήση μίας διεπαφής βασισμένης 

σε τεχνολογίες του διαδικτύου. Στην ουσία αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο από 

εργαλεία τόσο ασφάλειας όσο και αυτοματισμού σε μία υποδομή φιλοξενίας.  

Σύμφωνα με την επίσημη σελίδα του Plesk, η πλατφόρμα απευθύνεται σε προγραμματιστές, 

σε χρήστες που διαχειρίζονται περιεχόμενο (content managers), σε διαχειριστές IT, 

ψηφιακούς πράκτορες (digital agencies) και παρόχους υποδομής (infrastructure providers).  

 

Εικόνα 3: Αρχική Σελίδα Plesk έπειτα από Είσοδο του Χρήστη 

Στην Εικόνα 3 παρουσιάζουμε την αρχική σελίδα του Plesk έπειτα από την είσοδό μας στο 

σύστημα. Παρατηρούμε ότι στην πάνω δεξιά γωνία παρέχεται η δυνατότητα στον χρήστη 

να συνδεθεί στο προφίλ του ή να αποσυνδεθεί, όπως και η δυνατότητα απόκτησης βοήθειας. 

Στην αριστερή πλευρική στήλη παρουσιάζεται το βασικό μενού, σημαντικοί εκ των οποίων 

σύνδεσμοι είναι οι παρακάτω:  

• Websites & Domains: Δημιουργία και διαχείριση ιστοσελίδων 

• Applications: Εγκατάσταση και διαχείριση εφαρμογών 

• Files: Διαχείριση αρχείων του ιστοχώρου 
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• Statistics: Λεπτομερείς εκθέσεις για το πώς χρησιμοποιούνται οι πόροι που έχουν 

ανατεθεί στον λογαριασμό χρήστη 

• Users: Παρουσίαση λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με το χώρο που 

καταλαμβάνει ο ιστοχώρος, την κίνηση του και γενικές ρυθμίσεις αυτού (π.χ. ASP) 

Στην κεντρική στήλη παρουσιάζεται το περιεχόμενο κάθε συνδέσμου από το βασικό μενού. 

Η εικόνα μας δείχνει την σελίδα διαχείρισης ιστοσελίδων και ονόματα χώρων (domain 

names).  Παρατηρούμε ότι παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής ονομάτων χώρων και 

ονομάτων υπο-χώρων και παρουσιάζεται το όνομα της τρέχουσας σελίδας, example.com. 

Τέλος, στο κάτω μέρος της κεντρικής στήλης παρουσιάζονται οι ενέργειες που μπορούν να 

πραγματοποιηθούν στην τρέχουσα ιστοσελίδα. Για παράδειγμα, με το FTP Access ο 

διαχειριστής δημιουργεί λογαριασμούς ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αποστολής 

δεδομένων μέσω FTP.  

 

Εικόνα 4: Εφαρμογή Διαχείρισης Αρχείων 

Στην Εικόνα 4 παρουσιάζουμε την εφαρμογή διαχείρισης αρχείων που παρέχει το Plesk. 

Στην αριστερή στήλη της εφαρμογής υπάρχουν οι φάκελοι του χώρου φιλοξενίας σε μορφή 

δένδρου και στο κεντρικό παράθυρο τα αρχεία ενός συγκεκριμένου φακέλου.  

Τέλος, στην Εικόνα 5 παρουσιάζουμε τη διεπαφή που παρέχει το Plesk στο διαχειριστή του 

χώρου φιλοξενίας για την ανάλυση των στατιστικών των πόρων του χώρου. Αναλυτικά, 

παρουσιάζεται η διαθεσιμότητα του δίσκου καθώς και το μέγεθος του δίσκου που έχει δοθεί 

στο χρήστη προς εκμετάλλευση. Παρακάτω, βλέπουμε τη χρήση του δίσκου και ποιες 

υπηρεσίες καταναλώνουν περισσότερο. Για παράδειγμα, τα Logs καταναλώνουν 295 bytes. 

Τέλος, παρουσιάζεται η κίνηση στον ιστοχώρο, δηλαδή αιτήματα και απαντήσεις τα οποία 

υπολογίζονται σε megabytes ανά μήνα. 
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Εικόνα 5: Σελίδα Παρουσίασης στατιστικών για τον χώρο φιλοξενίας του χρήστη 

 

2.4.2 C – panel 

Όπως και το Plesk, το C-panel είναι ένα σύστημα διαχείρισης χώρου φιλοξενίας. Είναι 

βασισμένο στο λειτουργικό σύστημα Linux που παρέχει γραφική διεπαφή και 

αυτοματοποιημένα εργαλεία για να απλοποιήσει την διαδικασία φιλοξενίας μίας 

ιστοσελίδας στον κάτοχο της σελίδας ή στον τελικό χρήστη για πάνω από 20 χρόνια. 

Στην Εικόνα 6 παρουσιάζουμε την αρχική σελίδα έπειτα από την είσοδο του χρήστη στο C-

panel. Παρατηρούμε ότι οι διάφορες ενέργειες που παρέχονται είναι ομαδοποιημένες σε 

κατηγορίες ανάλογα με το αντικείμενο που ασχολούνται. Αναλυτικά, στην συγκεκριμένη 

εικόνα η πρώτη κατηγορία με όνομα files συνοψίζει όλες τις ενέργειες που σχετίζονται με 

την μεταφορά αρχείων από και προς τον χώρο φιλοξενίας, όπως είναι ο διαχειριστής αρχείων 

(file manager), οι εικόνες (images) και η χρήση του δίσκου (disk usage).  

Η δεύτερη κατηγορία παρέχει διεπαφές για την διαχείριση των βάσεων δεδομένων. 

Χαρακτηριστική διεπαφή είναι το phpMyAdmin που παρέχει μία απλή και εύκολη διεπαφή 

για την δημιουργία βάσεων δεδομένων, πινάκων και εγγραφών.  Έπειτα, η τρίτη κατηγορία 

συνοψίζει όλες τις ενέργειες που σχετίζονται με τα ονόματα που έχουμε δώσει ή πρόκειται 

να δώσουμε στον χώρο ονομάτων. Τέλος, η τέταρτη κατηγορία παρέχει δυνατότητες 

δημιουργίας και ρύθμισης λογαριασμών email. Η επεξεργασία του προφίλ του χρήστη 

γίνεται από την αριστερή πλευρική στήλη του παραθύρου.  
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Εικόνα 6: Αρχική σελίδα του Cpanel έπειτα από την είσοδο του χρήστη 

 

2.4.3 Σύγκριση Plesk και C – panel 

Οι δυνατότητες που παρέχονται από τα δύο εργαλεία είναι αμέτρητες καθώς βρίσκονται στο 

χώρο διαχείρισης φιλοξενίας πολλά χρόνια και ενημερώνουν τα συστήματά τους ανελλιπώς. 

Έτσι, μία τέλεια σύγκριση των δύο αυτών εργαλείων θα ήταν μία δύσκολη ενέργεια παρόλα 

αυτά θα προσπαθήσουμε να εισάγουμε τις βασικές διαφορές μεταξύ των δύο εργαλείων 

τόσο από θέματα λειτουργικότητας όσο και σχεδιασμού.  

 

Συνοψίζουμε τις παρατηρήσεις μας παρακάτω: 

1. Το Plesk είναι πιο φιλικό προς τον διαχειριστή του χώρου φιλοξενίας καθώς η 

δόμηση της πλατφόρμας ταιριάζει με άλλα διαχειριστικά περιβάλλοντα όπως αυτό 

του Wordpress 

2. Το C-panel υποστηρίζει τεχνολογίες που είναι πιο γνωστές σε προγραμματιστές που 

έχουν ασχοληθεί με την ανάπτυξη βάσεων δεδομένων, όπως το phpMyAdmin, αλλά 

και σε χρήστες που έχουν το email τους στην υπηρεσία webmail 

3. Το C-panel υποστηρίζει ασφάλεια όπως ssh, ssl leech protection 

4. Το Plesk στοχεύει κυρίως στη διαχείριση του ιστοτόπου 
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Το C-panel θεωρείται γενικά εύχρηστο αλλά όχι όπως το Plesk, του οποίου οι λειτουργίες 

είναι πιο εύκολες για τους περισσότερους. Για ένα πιο προχωρημένο χρήστη/εταιρία, το C-

panel διαθέτει σαφώς καλύτερη παραμετροποίηση και είναι πιο ισχυρό σε σύγκριση με το 

Plesk, γεγονός που εκτιμάται περισσότερο από τους developers. Συνεπώς, θα ήταν 

προτιμότερο το Plesk για τους απλούς χρήστες, ενώ το C-panel είναι σχεδόν μονόδρομος 

για τους πιο έμπειρους. 

2.5 Συμπεράσματα 

Στο παρόν κεφάλαιο είδαμε τη σημασία των συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου (CMS) 

και το πώς αυτά μπορούν να βοηθήσουν έναν απλό χρήστη να ξεκινήσει τη δική του 

ιστοσελίδα, ακόμα και το δικό του ηλεκτρονικό κατάστημα. Έπειτα κάναμε μία εισαγωγή 

στο Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου που μας έχει απασχολήσει στη παρούσα 

διπλωματική εργασία, το Wordpress. Τα πλεονεκτήματα που διαθέτει και η  μεγάλη 

προσφορά σε πρόσθετα (plugin) σε συνδυασμό με την τεράστια προγραμματιστική 

κοινότητα που έχει αναπτυχθεί κατατάσσουν το Wordpress στην κορυφή της λίστας σε 

σχέση με τα υπόλοιπα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου. 

Στη συνέχεια εξετάσαμε το πρόσθετο (plugin) Woocommerce το οποίο παρέχεται δωρεάν 

στον χρήστη για την κατασκευή ενός ηλεκτρονικού καταστήματος. Το Woocommerce  μας 

δίνει εκείνες τις επιλογές οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν έναν χρήστη να ρυθμίσει το δικό 

του ηλεκτρονικό κατάστημα. Η πλήρης ενσωμάτωση του προσθέτου σε μία ιστοσελίδα 

Wordpress αλλά και οι συνεχείς ενημερώσεις του μας εξασφαλίζουν ότι οι ηλεκτρονικές 

συναλλαγές που πραγματοποιούνται είναι αξιόπιστες και ολοκληρώνονται με  ασφάλεια. 

Τέλος, αναλύσαμε τα σύστημα διαχείρισης χώρου φιλοξενίας (hosting) τα οποία είναι 

απαραίτητα για τη φιλοξενία της ιστοσελίδας μας στο διαδίκτυο. Συγκεκριμένα εξετάσαμε 

το Plesk καθώς επίσης και το C-panel και, αφού είδαμε τι προσφέρει το καθένα, 

πραγματοποιήσαμε μία σύγκριση μεταξύ των εργαλείων. Στο επόμενο κεφάλαιο θα δούμε 

αναλυτικότερα πώς δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα μας καθώς και τον τρόπο με τον οποίο 

δομήθηκε αυτή. 
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3  Δημιουργία ιστοσελίδας 

Στο παρόν κεφάλαιο θα δούμε αναλυτικότερα πώς δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα μας καθώς 

και τον τρόπο με τον οποίο δομήθηκε αυτή. Πέρα από τις τεχνικές ρυθμίσεις του server και 

τα βήματα που ακολουθήσαμε για την δημιουργία βάσης δεδομένων, θα δείξουμε πώς έγινε 

η εγκατάσταση και η ρύθμιση του Wordpress.  Θα αναφερθούμε στο βασικό πρόσθετο 

Woocommerce και τέλος, παρουσιάζουμε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. 

3.1 Τεχνικές ρύθμισης του server 

Η πρώτη μας ενέργεια ήταν να ενοικιάσουμε έναν χώρο φιλοξενίας ώστε να 

εγκαταστήσουμε το Wordpress. Ο πάροχος του χώρου παρέχει το Plesk1 ως σύστημα 

διαχείρισης του χώρου επομένως οι βασικές ρυθμίσεις του server είχαν ήδη 

πραγματοποιηθεί. Έπειτα, αγοράσαμε όνομα το οποίο θα συνοδεύει την ιστοσελίδα μας από 

τον πάροχο papaki2. Αφού ολοκληρώθηκαν οι δύο ενέργειες έπρεπε να ενημερώσουμε τους 

DNS (Mockapetris et al., 1988) ώστε να συνδεθεί ο χώρος φιλοξενίας με το όνομα που 

επιλέξαμε. Αυτή η διαδικασία απαιτεί 243 με 48 ώρες.   

3.2 Δημιουργία βάσης δεδομένων 

Η βάση δεδομένων αποτελεί έναν ακρογωνιαίο λίθο για μία δυναμική ιστοσελίδα όπως αυτή 

που παρέχεται από την πλατφόρμα Wordpress. Αυτό συμβαίνει διότι τα δεδομένα της 

ιστοσελίδας καθώς και η παραγόμενη πληροφορία ρέουν από και προς τη βάση δεδομένων 

που είναι ρυθμισμένη στον server. Θετικά στοιχεία των βάσεων δεδομένων είναι η 

κλιμάκωση, η ευκολία στην εύρεση πληροφορίας, οι τεχνικές ευρετηρίασης κ.α (Győrödi et 

al., 2015). Όλα αυτά τα στοιχεία είναι χρήσιμα όταν η ιστοσελίδα είναι ένα ηλεκτρονικό 

                                                      
1 https://www.plesk.com/  

2 https://www.papaki.com/el 

3https://www.inmotionhosting.com/support/domain-names/dns-nameserver-changes/domain-

names-dns-changes  

https://www.plesk.com/
https://www.papaki.com/el
https://www.inmotionhosting.com/support/domain-names/dns-nameserver-changes/domain-names-dns-changes
https://www.inmotionhosting.com/support/domain-names/dns-nameserver-changes/domain-names-dns-changes
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κατάστημα με πολλά προϊόντα, μεγάλη κινητικότητα, πολλούς χρήστες και πολλές 

συναλλαγές. 

 Τα βήματα που ακολουθήσαμε για την δημιουργία και ρύθμιση της βάσης δεδομένων είναι 

τα εξής: 

1. Αρχικά δημιουργήσαμε μία βάση δεδομένων. Από το περιβάλλον του Plesk 

επιλέξαμε websites & domains και έπειτα τον σύνδεσμο Databases. Ο σύνδεσμος 

μας οδήγησε στην επιλογή add new database. Σε ένα νέο παράθυρο εισάγαμε το 

όνομα της βάσης δεδομένων και επιλέξαμε ο τύπος της βάσης που θα δημιουργηθεί 

να είναι MySQL. Στην Εικόνα 7 βλέπουμε το παράθυρο διαλόγου για τη δημιουργία 

της βάσης δεδομένων  

2. Έπειτα, δημιουργήσαμε τον χρήστη που θα έχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων. Ο 

χρήστης δημιουργείται εισάγοντας το όνομά του και τον κωδικό πρόσβασης. Στο 

τέλος αυτού του βήματος η βάση δεδομένων είναι έτοιμη προς χρήση. Στην Εικόνα 

8 βλέπουμε το παράθυρο διαλόγου για τη δημιουργία ενός χρήστη για τη βάση 

δεδομένων που έχουμε δημιουργήσει. 

Από τη στιγμή που δημιουργήσουμε τη βάση δεδομένων δεν χρειάζεται να 

πραγματοποιήσουμε καμία περεταίρω ενέργεια καθώς τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει η 

πλατφόρμα Wordpress κατά την εγκατάστασή της.  

 

Εικόνα 7: Δημιουργία Βάσης Δεδομένων στο Plesk 

 

Εικόνα 8: Δημιουργία Χρήστη Βάσης Δεδομένων στο Plesk 
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3.3 Εγκατάσταση και ρύθμιση του Wordpress 

Αρχικά κατεβάζουμε την πλατφόρμα από την επίσημη σελίδα του Wordpress4. Τα αρχεία 

του Wordpress κατεβαίνουν σε συμπιεσμένη μορφή, επομένως μπορούμε να τα ανεβάσουμε 

στο Plesk είτε με τη χρήση ftp πρόσβασης ή με τον διαχειριστή αρχείων που παρέχει το 

Plesk. Μόλις ανεβάσουμε τα αρχεία, στον διαχειριστή αρχείων δίνεται η δυνατότητα να τα 

αποσυμπιέσουμε και να ξεκινήσουμε την εγκατάσταση. Για την πραγμάτωση της 

εγκατάστασης, θα πρέπει να καλέσουμε σε έναν φυλλομετρητή το όνομα του χώρου 

συνοδευόμενο με την κατάληξη /wp-admin/install.php. Μόλις συμβεί αυτό εμφανίζεται το 

παρακάτω παράθυρο. 

 

Εικόνα 9: Βήμα εγκατάστασης του Wordpress 

Στο παράθυρο αυτό διακρίνουμε τα εξής: 

1. DatabaseName: Το όνομα της βάσης δεδομένων με την οποία θα συνδεθεί η 

πλατφόρμα  

2. Username / Password: Τα στοιχεία του διαχειριστή της βάσης δεδομένων  

3. DatabaseHost: Ο χώρος όπου φιλοξενείται η βάση δεδομένων. Συνήθως, η βάση 

δεδομένων βρίσκεται στον ίδιο server με την ιστοσελίδα οπότε συνηθίζεται να 

βρίσκεται στο localhost 

                                                      
4https://wordpress.org/download/  

https://wordpress.org/download/
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4. Table Prefix: Όταν το wordpress δημιουργεί τους πίνακες στη βάση δεδομένων 

τοποθετεί και ένα πρόθεμα. Εκ των προτέρων, το πρόθεμα είναι wp_ αλλά για 

λόγους ασφάλειας ο διαχειριστής μπορεί να επιλέξει κάποιο άλλο πρόθεμα 

Μόλις ολοκληρωθεί το βήμα αυτό και πατήσουμε υποβολή, πηγαίνουμε στην επόμενη 

καρτέλα που παρουσιάζεται στην Εικόνα 10.  

Εδώ διακρίνουμε τα εξής στοιχεία: 

1. Site Title: Δίνουμε το όνομα της σελίδας  

2. Username / Password: Τα στοιχεία του διαχειριστή της σελίδας  

3. Your email: Ένα email στο οποίο θα έρχονται ενημερώσεις για την ιστοσελίδα, 

emails χρηστών κ.α.  

4. Search Engine Visibility: Εκ των προτέρων αυτό δεν επιλέγεται. Η ιδέα είναι ότι 

όταν φτιάχνεται μία νέα σελίδα που δεν έχει πλήρως ολοκληρωθεί τότε σκόπιμο θα 

ήταν να μην γίνεται αντιληπτή από τις μηχανές αναζήτησης.  

Αφού ολοκληρωθεί και αυτό το βήμα, η σελίδα είναι έτοιμη προς δημοσίευση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 10: Βασικά στοιχεία για την ιστοσελίδα 

3.4 Εγκατάσταση διαφόρων επιπροσθέτων 

Η εγκατάσταση του Wordpress μας παρέχει ένα βασικό περιβάλλον εργασίας με αρκετές 

δυνατότητες. Ωστόσο, η κάλυψη των αναγκών της παρούσας ιστοσελίδας απαιτεί την 

προσθήκη επιπλέον συστατικών τα οποία παρέχονται μέσω των επιπροσθέτων. Τα βασικά 

επιπρόσθετα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τα εξής: 
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1. Woocommerce: Το επιπρόσθετο αυτό μετατρέπει την απλή δυναμική σελίδα που 

παρέχεται από την πλατφόρμα σε ηλεκτρονικό κατάστημα. Το Woocommerce 

παρέχει διαχειριστικό περιβάλλον για την διαχείριση παραγγελιών, δυνατότητα 

προσθήκης προϊόντων σε κατηγορίες αλλά και με την χρήση ετικετών καθώς και ένα 

βασικό κανάλι μέσω του οποίου ο χρήστης μπορεί να αγοράσει ένα προϊόν.  

2. XML Site map: Επιπρόσθετο για την δημιουργία sitemap.  

3. Facebook Open Graph Protocol:  Επιπρόσθετο για την σύνδεση της ιστοσελίδας με 

το Facebook. 

3.5 Παρουσίαση ιστοσελίδας 

Στην Εικόνα 11 παρουσιάζεται η αρχική σελίδα του καταστήματος. Στην κορυφή της 

σελίδας υπάρχει ένα banner παρουσίασης χριστουγεννιάτικης έκπτωσης, ενώ από κάτω 

υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας λογαριασμού και πληροφορίες για το κατάστημα. Το 

βασικό μενού αποτελείται από 4 αναδυόμενους συνδέσμους ενώ στα δεξιά υπάρχει καλάθι 

και ποσό που έχει μέχρι στιγμής πιστωθεί.  

 

Εικόνα 11: Αρχική σελίδα 

Το υποσέλιδο παρουσιάζεται παρακάτω. Ένα βασικό στοιχείο που παρέχει η σελίδα είναι η 

δυνατότητα εγγραφής στην λίστα με τα emails (newsletters).  
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Εικόνα 12: Υποσέλιδο 

Στην Εικόνα 13 παρουσιάζεται το κατάστημα για την κατηγορία T-shirts & Tops. Στην 

αριστερή πλευρική στήλη, ορίζονται φίλτρα με βάση τα οποία μπορούμε να επιλέξουμε 

διαφορετικά προϊόντα. Για παράδειγμα, υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής του μεγέθους 

του προϊόντος, του χρώματος αλλά και του εύρους τιμών. Επίσης, στην πάνω δεξιά γωνία 

δίνεται η δυνατότητα ταξινόμησης των προϊόντων με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Για 

παράδειγμα, από το πιο οικονομικό στο πιο ακριβό.  

 

Εικόνα 13: Ηλεκτρονικό κατάστημα 

Στην Εικόνα 14 παρουσιάζεται η σελίδα ενός μοναδικού προϊόντος. Κάθε προϊόν έχει την 

δική του σελίδα. Ένα χαρακτηριστικό της σελίδας αυτής είναι ότι δίνει την δυνατότητα να 

δούμε αρκετές φωτογραφίες για το ίδιο προϊόν. Επίσης, παρατηρούμε και μία λειτουργία 

που παρέχει το Woocommerce για προσθήκη έκπτωσης στα προϊόντα. Τέλος, δίνεται η 

δυνατότητα προσθήκης του προϊόντος στο καλάθι.  
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Εικόνα 14: Σελίδα παρουσίασης προϊόντος 

 

Στην συνέχεια παρουσιάζεται το καλάθι με την προσθήκη ενός προϊόντος. 

 

 

Εικόνα 15: Καλάθι καταστήματος με την προσθήκη ενός προϊόντος 

Το καλάθι είναι μία βασική σελίδα του Woocommerce που συνοψίζει τα προϊόντα που έχουν 

μέχρι στιγμής επιλεγεί από το κατάστημα μαζί με το συνολικό ποσό τους. Μία επιπλέον 
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δυνατότητα που παρέχεται είναι η προσθήκη κουπονιού. Το κουπόνι μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από το κατάστημα, ώστε αυτοί που το διαθέτουν να αγοράζουν σε 

διαφορετικές τιμές. Τέλος, στη σύνοψη της τιμολόγησης, παρατηρούμε ότι μπορούν να 

προστεθούν επιπλέον κόστη, όπως για παράδειγμα το κόστος μεταφοράς και κόστος 

αντικαταβολής. 

Μόλις ο χρήστης πατήσει ολοκλήρωση της παραγγελίας παρουσιάζεται η παρακάτω σελίδα. 

 

Εικόνα 16: Ολοκλήρωση παραγγελίας 

Στη φάση αυτή ο πελάτης πρέπει να εισάγει τα στοιχεία στην αριστερή φόρμα. 

Παρατηρούμε ότι μπορούν να οριστούν πολλά πεδία και δεν υπάρχει περιορισμός σε αυτό. 

Δεξιά συνοψίζεται η παραγγελία. Στο ηλεκτρονικό κατάστημα έχουν προταθεί δύο τρόποι 

πληρωμής. Κάποιος μπορεί να αγοράσει με αντικαταβολή ή καταθέτοντας σε ένα 

λογαριασμό ο οποίος δίνεται αφότου πατηθεί το κουμπί αποστολή παραγγελίας. Βέβαια, με 

τα επιπρόσθετα μπορούν να προστεθούν πιστωτικές, χρεωστικές κάρτες, Paypal και άλλοι 

τρόποι πληρωμής. Τέλος, παρουσιάζεται η σελίδα έπειτα από την υποβολή της παραγγελίας.  

Στην παρακάτω οθόνη ενημερώνεται ο πελάτης για την παραγγελία. Δίνεται ένας μοναδικός 

αριθμός παραγγελίας που παράγεται αυτόματα από την πλατφόρμα και συνοψίζεται η 

ημερομηνία της αγοράς, το ποσό πληρωμής και ο τρόπος πληρωμής. Στην παρακάτω 

καρτέλα συνοψίζονται τα στοιχεία παραγγελίας.  
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Εικόνα 17: Τελικό στάδιο παραγγελίας 

3.6 Συμπεράσματα 

Στην ενότητα αυτή περιγράψαμε τη διαδικασία δημιουργίας ενός ηλεκτρονικού 

καταστήματος από την αρχή μέχρι το τελικό προϊόν. Διαπιστώνουμε ότι πλέον η κατασκευή 

όσο και ο σχεδιασμός μίας ιστοσελίδας έχουν γίνει πολύ απλές εργασίες. Το Wordpress ως 

σύστημα διαχείρισης περιεχομένου κάλυψε τις ανάγκες της παρούσας εργασίας για ένα 

κομψό και λειτουργικό ηλεκτρονικό κατάστημα. Επίσης, διαπιστώνουμε ότι πλέον είναι 

εφικτό να κατασκευαστούν αποδοτικές σελίδες και χρήσιμες για την αγορά, χωρίς την 

συγγραφή κώδικα. Βέβαια αυτό δεν μπορεί να ισχύει σε κάθε περίπτωση, όταν οι απαιτήσεις 

των χρηστών αλλά και απαιτήσεις ασφάλειας και λειτουργικότητας είναι πολύ μεγαλύτερες 

από αυτές που παρέχονται από το CMS. 
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4  Μηχανές αναζήτησης 

Οι μηχανές αναζήτησης έχουν ως κύριο σκοπό την άμεση εξυπηρέτηση των χρηστών κατά 

τη διάρκεια περιήγησης τους στο διαδίκτυο (Broder, 2002). Ως επί το πλείστον, όλες οι 

μηχανές αναζήτησης διαθέτουν ειδικούς αλγορίθμους (Berry et al., 2005) οι οποίοι 

κατατάσσουν τις ιστοσελίδες των χρηστών ανάλογα με κάποια κριτήρια, για παράδειγμα 

ανάλογα με το χρονικό διάστημα που βρίσκεται η ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, κατά πόσο 

είναι σωστά γραμμένος ο κώδικας της ιστοσελίδας ώστε να είναι πιο φιλικός προς τις 

μηχανές αναζήτησης αλλά και ανάλογα με τον τρόπο κατά τον οποίο παρουσιάζεται η 

ιστοσελίδα στο κοινό, δηλαδή κατά πόσο θεωρείται εύκολη μία σελίδα στη πλοήγησή της ή 

πόσο χρόνο κάνουν περιήγηση οι χρήστες σε αυτήν.  

Στο παρόν κεφάλαιο θα αναλύσουμε όλες τις κατηγορίες μηχανών αναζήτησης που 

παρουσιάζονται στο διαδίκτυο και στη συνέχεια θα κάνουμε σύγκριση αυτών. Έπειτα, θα 

εξετάσουμε τις μηχανές αναζήτησης οι οποίες χρησιμοποιούν εξελιγμένα προγράμματα 

υπολογιστών και βασίζονται στο crawler. Τέλος, θα περιγράψουμε τις καλύτερες μηχανές 

αναζήτησης όπως είναι το google search, το bing, το ask.com και το yahoo search και στη 

συνέχεια θα τις συγκρίνουμε ανάλογα με τα χαρακτηριστικά που διαθέτει η κάθε μία. 

4.1 Εισαγωγή 

Η ραγδαία αύξηση της χρήσης του World Wide Web, αλλά και των υπόλοιπων υπηρεσιών 

του δικτύου, έδωσε στους χρήστες τη δυνατότητα να αποκτήσουν εύκολη πρόσβαση στην 

πληροφορία, αλλά παράλληλα και τη δυνατότητα παροχής στο δίκτυο όλων όσων αυτοί 

θεωρούν κατάλληλα. 

Ενώ, όμως, η πληθώρα πληροφοριών θα έπρεπε να είναι ευεργετική για τους χρήστες, 

εντοπίζεται ένα σημαντικό πρόβλημα  που δεν είναι άλλο από το ότι οι χρήστες αδυνατούν 

τις περισσότερες φορές να εντοπίσουν τα σημεία εκείνα του δικτύου που περιέχουν τις 

πληροφορίες τις οποίες αυτοί χρειάζονται (Brophy et al., 2005). Για παράδειγμα, έστω ότι 

κάποιος χρήστης αναζητεί πληροφορίες για ένα μουσικό συγκρότημα. Πιθανότατα, αρκετοί 

χρήστες από όλο το διαδίκτυο θα έχουν συγκεντρωμένες πληροφορίες για το συγκεκριμένο 
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συγκρότημα σε διάφορες σελίδες του Web, ή ενδεχομένως να υπάρχουν σχετικές 

πληροφορίες από δισκογραφικές εταιρείες. Επίσης, είναι αρκετά πιθανό να έχουν 

τοποθετηθεί ορισμένα τραγούδια και φωτογραφίες του συγκροτήματος σε διάφορα FTP 

(Postel et al., 1985) ή Gopher sites. Το πρόβλημα που προκύπτει για τον ενδιαφερόμενο 

χρήστη είναι πώς θα εντοπίσει τις πληροφορίες που αυτός χρειάζεται, πώς δηλαδή θα μάθει 

τις σελίδες που περιέχουν αυτό που αναζητά. 

4.2 Κατηγορίες μηχανών αναζήτησης 

Λόγω του τεράστιου όγκου πληροφοριών που υπάρχει στο διαδίκτυο, πέρα από τις μηχανές 

αναζήτησης γενικού περιεχομένου οι οποίες είναι πιο διαδεδομένες στους χρήστες με 

προτεραιότητα στη μηχανή αναζήτησης της Google, υπάρχουν και κάποιες άλλες μηχανές 

αναζήτησης οι οποίες απευθύνονται σε συγκεκριμένες θεματικές κατηγορίες. Με την χρήση 

των μηχανών αυτών ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει πληροφορίες πάνω σε εξειδικευμένα 

θέματα ανάλογα με τη προτίμησή του, που ενδεχομένως δεν θα μπορούσε να βρει σε 

μηχανές γενικού περιεχομένου. Οι κατηγορίες αυτές είναι: 

• Μηχανές αναζήτησης για εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών αναγκών. Οι μηχανές 

αυτής της κατηγορίας παρέχουν πλούσιο υλικό για θέματα γύρω από την 

εκπαίδευση, πόρους απασχόλησης και ταξίδια παγκοσμίως. Πολλές φορές, η 

συγκεκριμένη κατηγορία μηχανής αναζήτησης διαθέτει έναν θεματικό κατάλογο και 

έτσι διευκολύνει τον χρήστη κατά την αναζήτηση πληροφοριών. Δέχεται τη χρήση 

των ειδικών τελεστών "+", "-", "*" καθώς και των λογικών τελεστών (and, or, not) 

αλλά όχι του τελεστή εγγύτητας (near). Κάποιες από τις μηχανές αναζήτησης οι 

οποίες χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς είναι οι εξής (Ott, 2011): 

o Learn4good.com 

o Education World 

o College Bound 

o PedagoNET 

• Μηχανές αναζήτησης εύρεσης αρχείων πολυμέσων. Οι μηχανές αυτές αναζητούν 

αρχεία πολυμέσων, δηλαδή εικόνες, αρχεία ήχων κ.α. Ο σχεδιασμός των 

συγκεκριμένων μηχανών αναζήτησης βασίζεται αποκλειστικά στη σωστή 

διαμόρφωση κι εκτέλεση της βάσης δεδομένων η οποία περιέχει τα εν λόγω στοιχεία.  

Οι μηχανές αναζήτησης εύρεσης αρχείων πολυμέσων δίνουν στον χρήστη μία σωστή 

και αυστηρή προσέγγιση στα αποτελέσματα που ο ίδιος αναζήτα, όπως για 
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παράδειγμα η κατηγοριοποίηση των πολυμέσων,  η αποτελεσματική ταξινόμηση 

τους κατά την εμφάνιση των αποτελεσμάτων και ο σωστός χειρισμός της βάσης 

δεδομένων, αφού οι αναζητήσεις πραγματοποιούνται με συγκεκριμένο σκοπό. 

Κάποιες από τις εν λόγω μηχανές αναζήτησης κάνουν χρήση των ειδικών συμβόλων 

“+”, “-”, “*” και ταυτόχρονα μπορούν υποστηρίξουν τη χρήση λογικών τελεστών 

(and, or και not) (Doulaverakis et al., 2006).  Γνωστές μηχανές αναζήτησης οι οποίες 

είναι αρμόδιες για την εύρεση αρχείων πολυμέσων είναι : 

o Ditto 

o Animation Factory 

o Picsearch 

o MP3.com 

o Musicsearch.com 

• Μηχανές αναζήτησης αρμόδιες για αναζήτηση επιστημονικών θεμάτων. Οι 

μηχανές αναζήτησης αυτού του τύπου είναι αρμόδιες για την εύρεση επιστημονικών 

θεμάτων, όπως για παράδειγμα την αναζήτηση επιστημονικών άρθρων. Στη κορυφή 

της λίστας των μηχανών αναζήτηση επιστημονικών θεμάτων βρίσκεται το google 

scholar, αφού χάρη στην εξειδικευμένη αναζήτηση που μπορεί να κάνει ο χρήστης, 

η δομή των αποτελεσμάτων, όσον αφορά τα επιστημονικά άρθρα, είναι λεπτομερώς 

εμπλουτισμένη με έναν μεγάλο όγκο πληροφοριών. Κάποιες από τις μηχανές 

αναζήτησης που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας χρήστη στο διαδίκτυο για την 

εύρεση επιστημονικών θεμάτων είναι τα εξής (Bar‐Ilan, 2004): 

o FindLaw 

o Research Index 

o MedHunt 

o Biolinks 

o Scirus 

Οι περισσότερες μηχανές εξελίσσουν τα συστήματά τους, ώστε να υποστηρίζουν όσες 

περισσότερες γλώσσες είναι εφικτό. Οι λέξεις-κλειδιά και ενδεχομένως κάποια περαιτέρω 

κριτήρια είναι αρκετά, στις περισσότερες περιπτώσεις, για να δώσουν τα επιθυμητά 

αποτελέσματα. Αν όλα αποτύχουν, μπορούμε να καταφύγουμε στη χρήση πιο σύνθετων 

αναζητήσεων με τους λογικούς τελεστές, τα σύμβολα, την γλώσσα ή ακόμα εξερευνώντας 

και τους Θεματικούς Καταλόγους. 
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Πέρα όμως των παραπάνω κατηγοριών μηχανών αναζήτησης, υπάρχουν κι άλλες 

κατηγορίες ανάλογα με τη λειτουργία τους κατά την αναζήτηση των σωστών 

αποτελεσμάτων. Αυτές είναι: 

• Human–powered κατάλογοι. Οι Human-powered κατάλογοι, όπως είναι το Yahoo! 

Directory ή το Open Directory Project (dmoz.org), βασίζουν τη λειτουργία τους στις 

εγγραφές των ιστοσελίδων από τον ανθρώπινο παράγοντα. Η εγγραφή σε έναν 

κατάλογο μπορεί να ολοκληρωθεί με την καταχώρηση μιας σύντομης περιγραφής 

της ιστοσελίδας, είτε από τον κάτοχό της είτε από τους συντάκτες του αντίστοιχου 

καταλόγου, που αξιολογούν τις ιστοσελίδες. Στη προκειμένη περίπτωση η 

βελτιστοποίηση της κατάταξης μιας ιστοσελίδας βασίζεται στους συντάκτες του 

καταλόγου οι οποίοι ενδέχεται να αξιολογήσουν μια αρκετά καλή ιστοσελίδα 

ανάλογα πάντα με το περιεχόμενό της (Sulilivan, 2002). 

• Hybrid μηχανές αναζήτησης. Μια Hybrid μηχανή αναζήτησης αποτελείται από 

έναν συνδυασμό crawler–based μηχανής αναζήτησης και human–powered έχοντας 

ως στόχο την ολοκληρωμένη παρουσίαση των αποτελεσμάτων έπειτα από ερώτημα 

του χρήστη στη μηχανή αναζήτησης. Μια τέτοια μηχανή αναζήτησης δίνει τη 

δυνατότητα στο διαχειριστή ιστοσελίδας να καταχωρήσει την ιστοσελίδα του στον 

κατάλογο αφήνοντας με αυτόν τον τρόπο το αυτοματοποιημένο πρόγραμμα της 

μηχανής αναζήτησης να διαβάσει στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας και να το 

αποθηκεύσει (Bhagdev et al., 2008). 

4.3 Crawler-based search engines 

Οι crawler-based μηχανές αναζήτησης χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένα προγράμματα 

λογισμικού για την έρευνα και την κατηγοριοποίηση των ιστοσελίδων. Τα προγράμματα 

που χρησιμοποιούνται από τις μηχανές αναζήτησης για να έχουν πρόσβαση στις ιστοσελίδες 

λέγονται αράχνες (spiders), ανιχνευτές (crawlers), ροµπότ (robots) ή bots. Πολλές φορές 

αυτού του είδους οι ανιχνευτές έχουν ως κύριο στόχο να εντοπίσουν τις ιστοσελίδες και να 

τις αξιολογήσουν με βάση αλγορίθμους ώστε να βελτιώσουν τη κατάταξή τους ανάμεσα στα 

αποτελέσματα που δίνουν στον χρήστη. 
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Οι crawler-based μηχανές αναζήτησης βασίζονται σε προγράμματα ανίχνευσης ιστού τα 

οποία τις ενημερώνουν και ενσωματώνουν τις πληροφορίες που άντλησαν στη βάση 

δεδομένων τους5. 

Ένας ανιχνευτής spider μπορεί να βρει µια ιστοσελίδα, να κάνει λήψη αυτής (downloading) 

και να αναλύσει τις πληροφορίες που περιλαμβάνει. Η ιστοσελίδα στη συνέχεια θα 

προστεθεί στην βάση δεδομένων της μηχανής αναζήτησης. Κατά συνέπεια, κάθε φορά που 

ένας χρήστης πραγματοποιεί µια αναζήτηση, η μηχανή αναζήτησης θα ελέγχει τις 

ιστοσελίδες που βρίσκονται στην βάση δεδομένων της, βάση των keywords (λέξεις-κλειδιά) 

που χρησιμοποίησε ο χρήστης, έτσι ώστε να παρουσιάσει µια λίστα αποτελεσμάτων 

κατατάσσοντας με αυτόν τον τρόπο τις ιστοσελίδες ανάλογα με το SEO. Τα αποτελέσματα 

από προτεινόμενους συνδέσμους (links) για να επισκεφτεί, είναι σε μορφή λίστας, σε 

σελίδες µε διάταξη κατά την οποία είναι “κοντά”, σε αυτό που ο χρήστης αναζήτα στο 

διαδίκτυο.  

Οι crawler-based μηχανές αναζήτησης ψάχνουν συνεχώς στο διαδίκτυο για νέες ιστοσελίδες 

και ενημερώνουν (updating) τις βάσεις δεδομένων τους µε πληροφορίες από νέες ή 

τροποποιημένες σελίδες (pages). Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι Google και Ask 

(Hartmann & Zhou,  2008) 

4.3.1 Web crawling 

Το Web crawling, όπου στα ελληνικά είναι η ανίχνευση ιστού, ονομάζονται τα spider bot 

τα οποία είναι bot που περιβάλλουν συστηματικά των Παγκόσμιο Ιστό με κύριο σκοπό την 

έρευνα του ιστού (web spidering). Οι μηχανές αναζήτησης ιστού και ορισμένοι ιστότοποι 

χρησιμοποιούν λογισμικό ανίχνευσης ή spidering στο διαδίκτυο για την ενημέρωση του 

περιεχομένου του ιστού. 

Οι ανιχνευτές ιστού αντιγράφουν όλες τις σελίδες που είναι για επεξεργασία από μία μηχανή 

αναζήτησης, ώστε οι χρήστες να αναζητούν πιο αποτελεσματικά χωρίς να χρειάζεται να 

εμφανίζονται άχρηστες πληροφορίες και αποτελέσματα. Οι ανιχνευτές ιστού καταναλώνουν 

πόρους στα συστήματα που επισκέπτονται και πολλές φορές ένας ανιχνευτής μπορεί να 

επισκεφθεί μία σελίδα χωρίς την έγκριση του αρμόδιου χρήστη. Υπάρχουν μηχανισμοί για 

δημόσιους ιστότοπους που δεν επιθυμούν να γνωστοποιήσουν ένα συγκεκριμένο υλικό από 

τη σελίδα τους, οι οποίοι παρέχουν ένα αρχείο robot.txt και μπορούν να ζητήσουν από τους 

                                                      
5 vasanthexperiments.files.wordpress.com/2010/12/crawler-based-search-engine-ads.pdf 

https://vasanthexperiments.files.wordpress.com/2010/12/crawler-based-search-engine-ads.pdf
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εν λόγω ανιχνευτές να αναγράφουν μόνο κάποια τμήματα του ιστοτόπου ή και καθόλου 

(Olston & Najark, 2010). 

Ο αριθμός των ιστοσελίδων στο διαδίκτυο είναι εξαιρετικά μεγάλος κάνοντας ακόμη πιο 

δύσκολη τη δουλειά των ανιχνευτών. Για το λόγο αυτό, οι μηχανές αναζήτησης 

προσπάθησαν να δώσουν σχετικά αποτελέσματα αναζήτησης στα πρώτα χρόνια του World 

Wide Web, πριν από το 2000. Σήμερα, τα σχετικά αποτελέσματα δίνονται σχεδόν αμέσως 

και οι ανιχνευτές μπορούν να επικυρώσουν του υπερσυνδέσμους αλλά και τον κώδικα 

HTML που είναι πίσω από τους διάφορους ιστοτόπους. 

4.3.2 Indexing 

Ένας δείκτης (index) είναι μια δομημένη διάταξη των λέξεων-κλειδιών που επιτρέπει στους 

αναγνώστες να βρουν τις απαραίτητες πληροφορίες γρήγορα και αποτελεσματικά.6 Η 

λειτουργία του Indexing των μηχανών αναζήτησης είναι να συλλέγει, να αναλύει και να 

αποθηκεύει δεδομένα για να διευκολύνει την γρήγορη και ακριβή ανάκτηση πληροφοριών 

που ζητά ο χρήστης κατά την αναζήτησή του. Ο σχεδιασμός της συγκεκριμένης λειτουργίας 

αποτελεί ενσωμάτωση διαφόρων επιστημών όπως είναι οι διεπιστημονικές έννοιες από τη 

γλωσσολογία, τη γνωστική ψυχολογία, τα μαθηματικά, την πληροφορική και την επιστήμη 

των υπολογιστών. Ένα εναλλακτικό όνομα για τη διαδικασία αυτή, στο πλαίσιο των 

μηχανών αναζήτησης που έχουν σχεδιαστεί για την εύρεση ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, 

είναι η ευρετηρίαση ιστού. Οι δημοφιλείς μηχανές αναζήτησης επικεντρώνονται στην 

εύρεση πλήρων κειμένων σε ηλεκτρονικά έγγραφα φυσικής γλώσσας. Αρχεία του τύπου 

βίντεο, γραφικά και ήχος μπορούν επίσης να αναζητηθούν. 

4.3.3 Query processing 

Η επεξεργασία ερωτημάτων (Query processing) υποδηλώνει τη σύνταξη και την εκτέλεση 

ενός ερωτήματος που συνήθως εκφράζεται σε μια γλώσσα, όπως είναι η δομημένη γλώσσα 

επερώτησης (SQL). Η επεξεργασία των ερωτημάτων αποτελείται από μια φάση σύνταξης 

χρόνου και μια φάση χρόνου εκτέλεσης.  

Κατά τη μεταγλώττιση, ο μεταγλωττιστής ερωτημάτων μεταφράζει την προδιαγραφή του 

ερωτήματος σε ένα εκτελέσιμο πρόγραμμα. Αυτή η διαδικασία μετάφρασης (συχνά 

ονομάζεται compilation query) αποτελείται από λεξικολογική, συντακτική και 

                                                      
6  https://www.councilscienceeditors.org/wp-content/uploads/v24n6p196-197.pdf 

https://www.councilscienceeditors.org/wp-content/uploads/v24n6p196-197.pdf
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σημασιολογική ανάλυση της προδιαγραφής του ερωτήματος, καθώς και από μια φάση 

βελτιστοποίησης ερωτήσεων και δημιουργίας κώδικα. Ο κώδικας που παράγεται συνήθως 

αποτελείται από φυσικούς χειριστές για μια μηχανή βάσης δεδομένων. Αυτοί οι φορείς 

εφαρμόζουν πρόσβαση δεδομένων, συνδέσεις, επιλογές, προβολές, ομαδοποίηση και 

συνάθροιση. Κατά το χρόνο εκτέλεσης, ο μηχανισμός βάσης δεδομένων ερμηνεύει και 

εκτελεί το πρόγραμμα που υλοποιεί την προδιαγραφή ερωτήματος για να παράγει το 

αποτέλεσμα της ερώτησης. Στη παρακάτω εικόνα βλέπουμε τη λειτουργία query processing. 

 

Εικόνα 18: Λειτουργία του Query processing7 

 

4.3.4 Rankings 

Η ταξινόμηση των αποτελεσμάτων των ερωτημάτων είναι ένα από τα θεμελιώδη 

προβλήματα στην ανάκτηση πληροφοριών όσον αφορά τις μηχανές αναζήτησης. 

Λαμβάνοντας υπόψη ένα ερώτημα q και μία συλλογή D εγγράφων που ταιριάζουν με το 

ερώτημα, το πρόβλημα εντοπίζεται στη ταξινόμηση των εγγράφων D σύμφωνα με κάποιο 

κριτήριο, έτσι ώστε τα καλύτερα αποτελέσματα να εμφανίζονται πιο νωρίς στη λίστα των 

αποτελεσμάτων τα οποία εμφανίζονται στην χρήστη.  Τα κριτήρια κατάταξης 

διατυπώνονται ως προς τη συνάφεια των εγγράφων σε σχέση πάντα με το ερώτημα που 

δίνεται από τον χρήστη.  

Οι λειτουργίες ταξινόμησης αξιολογούνται με ποικίλα μέσα. Ένα από τα πιο απλά για 

παράδειγμα είναι ο προσδιορισμός της ακρίβειας των πρώτων k κορυφαίων αποτελεσμάτων, 

το ποσοστό των κορυφαίων 10 αποτελεσμάτων που είναι σχετικά, κατά μέσον όρο, σε πολλά 

ερωτήματα. 

                                                      
7 http://mlwiki.org/index.php/Query_Processing  

http://mlwiki.org/index.php/Query_Processing
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Συχνά ο υπολογισμός των λειτουργιών κατάταξης μπορεί να απλοποιηθεί 

εκμεταλλευόμενος την παρατήρηση ότι μόνο η σχετική σειρά βαθμολογίας δεν έχει 

σημασία, αλλά η απόλυτη αξία τους. Επομένως οι όροι ή οι παράγοντες που είναι 

ανεξάρτητοι από το έγγραφο μπορούν να καταργηθούν και οι όροι ή οι παράγοντες που είναι 

ανεξάρτητοι από το ερώτημα μπορεί να είναι αποθηκευμένοι στο έγγραφο. 

4.4 Καλύτερες μηχανές αναζήτησης 

Στις μέρες μας υπάρχουν πολλές μηχανές αναζήτησης γενικού σκοπού, τις οποίες τις 

χρησιμοποιούν οι χρήστες για να εμφανίσουν τα ερωτήματά τους. Οι συγκεκριμένες 

μηχανές αναζήτησης χρησιμοποιώντας κατάλληλους μηχανισμούς και αλγορίθμους 

μπορούν να εμφανίζουν μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα τα κατάλληλα αποτελέσματα 

χωρίς να χρειάζεται ο χρήστης να χαθεί στον μεγάλο όγκο δεδομένων που ενυπάρχουν στο 

διαδίκτυο. Κάποιες από της καλύτερες μηχανές αναζήτησης θα τις αναλύσουμε στη 

συνέχεια. 

4.4.1 Google search 

Η Google search είναι μία μηχανή αναζήτησης η οποία ανήκει στην εταιρεία παροχής 

υπηρεσιών πληροφορικής τη Google. Η Google search είναι η πιο χρησιμοποιημένη μηχανή 

αναζήτηση του Παγκόσμιου Ιστού, με πάνω από τρία δισεκατομμύρια αναζητήσεις κάθε 

μέρα. 

Η σειρά των αποτελεσμάτων των αναζητήσεων βασίζεται, εν μέρει, σε ένα βαθμό 

προτεραιότητας που ονομάζεται PageRank. Ο κύριος σκοπός της Google search είναι να 

ψάχνει για κείμενο σε δημόσια προσβάσιμα έγγραφα που παρέχονται από server, σε 

αντίθεση με άλλα δεδομένα. Με αυτό τον τρόπο η Google search προσπελάζει έναν τεράστιο 

όγκο δεδομένων τα οποία είναι καταχωρημένα στις βάσεις δεδομένων και εμφανίζει τα 

αποτελέσματα στον χρήση και μάλιστα σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό. Η Google search 

αναπτύχθηκε από τον Λάρρυ Πέιτζ και τον Σεργκέι Μπριν του 1997. 

4.4.2 Bing 

Το Bing είναι μια μηχανή αναζήτησης ιστού που ανήκει και λειτουργεί από τη Microsoft. Η 

υπηρεσία έχει τις ρίζες της στις προηγούμενες μηχανές αναζήτησης της Microsoft: MSN 

Search, Windows Live Search και αργότερα το Live Search. Το Bing παρέχει μια ποικιλία 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%99%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/PageRank
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AC%CF%81%CF%81%CF%85_%CE%A0%CE%AD%CE%B9%CF%84%CE%B6
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%B9_%CE%9C%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BD
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υπηρεσιών αναζήτησης, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων αναζήτησης ιστού, βίντεο, 

εικόνας και χάρτη. Αναπτύσσεται με χρήση του ASP.NET.  

Το Bing, ο αντικαταστάτης της Microsoft Live Search, παρουσιάστηκε από τον CEO της 

Microsoft Steve Ballmer στις 28 Μαΐου 2009 στο All Things Digital Conference στο Σαν 

Ντιέγκο της Καλιφόρνια και κυκλοφόρησε στης 1η Ιουνίου 2009. Τα αξιοσημείωτα νέα 

χαρακτηριστικά της εποχής περιλάμβαναν την καταχώριση των προτάσεων αναζήτησης 

κατά την εισαγωγή των ερωτημάτων και μια λίστα σχετικών αναζητήσεων (που ονομάζεται 

"Παράθυρο εξερεύνησης") βασισμένη στη σημασιολογική τεχνολογία της Powerset την 

οποία η Microsoft είχε αποκτήσει το 2008 δίνοντας μία διαφορετική χροιά στις μηχανές 

αναζήτησης που επικρατούσαν εκείνη την εποχή. 

4.4.3 Ask.com 

Το Ask.com (αρχικά γνωστό ως Ask Jeeves) είναι ένα ηλεκτρονικό επιχειρησιακό σύστημα 

ερωτοαπαντήσεων που ιδρύθηκε το 1996 από τους Garrett Gruener και David Warthen στο 

Berkeley της Καλιφόρνια. 

Στα τέλη του 2010, αντιμετωπίζοντας ανυπέρβλητο ανταγωνισμό από τις πιο δημοφιλείς 

μηχανές αναζήτησης, η εταιρεία ανέθεσε την τεχνολογία αναζήτησης στο διαδίκτυο και 

επέστρεψε στις ρίζες της ως site ερωταπαντήσεων.   

Αν και το Ask.com είχε επικριθεί για τη γραμμή εργαλείων του προγράμματος περιήγησής 

του, λέγοντας ότι συμπεριφέρεται ως κακόβουλο λογισμικό εξαιτίας του συνδυασμού του 

με άλλο λογισμικό και της δυσκολίας κατάργησης της εγκατάστασής του, σήμερα αποτελεί 

ένα σημαντικό εργαλείο αναζήτησης αποτελεσμάτων με τη μορφή απαντήσεων προς τον 

χρήστη. 

4.4.4 Yahoo! Search 

Η Yahoo ήταν αρχικώς η καλύτερη μηχανή αναζήτησης, όταν ξεκίνησε για πρώτη φορά τη 

δεκαετία του 1990.8  H Yahoo είναι επίσης μία από τις πιο γνωστές μηχανές αναζήτησης. 

Αυτή χρησιμοποιεί έναν κατάλογο, θεματικά ταξινομημένο, επιτρέποντας έτσι στους 

χρήστες να αναζητήσουν διευθύνσεις ακολουθώντας έναν ιεραρχικό κατάλογο θεμάτων. 

Εκτός από την χρήση του καταλόγου, υπάρχει και η δυνατότητα για αναζήτηση λέξεων με 

χρήση λογικών τελεστών.  

 

                                                      
8  https://searchengineland.com/guide/yahoo  

https://searchengineland.com/guide/yahoo
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• Η Yahoo χρησιμοποιεί έναν ισχυρό αλγόριθμο αναζήτησης, το λεγόμενο Yahoo 

Slurp, ο οποίος βοηθάει στην εξαγωγή των αποτελεσμάτων που σχετίζονται με την 

αναζήτηση του χρήστη 

• Αναζήτηση Ειδήσεων: Αυτή η ενότητα χρησιμοποιείται για την αναζήτηση 

ειδήσεων, εικόνων και ήχου / βίντεο 

• Αναζήτηση Εικόνας: Η αναζήτηση εικόνας στο Yahoo χρησιμοποιείται για να 

παρουσιαστούν ως αποτελέσματα φωτογραφίες και εικόνες, σύμφωνα πάντα με τις 

λέξεις κλειδιά του χρήστη 

• Αναζήτηση Καταλόγου: Παρουσιάζει ιστοσελίδες από τον κατάλογο της Yahoo, 

σχετικές με τις λέξεις-κλειδιά που εισάγει ο χρήστης 

• Αναζήτηση Οδηγού: Χρησιμοποιείται για την αναζήτηση τοπικών επιχειρήσεων που 

εξυπηρετούν μια συγκεκριμένη περιοχή 

• Αναζήτηση Προϊόντος: Αυτή η αναζήτηση χρησιμοποιείται για να βρουν οι χρήστες 

τις κριτικές και την τιμή ενός προϊόντος που τους ενδιαφέρει. 

 

4.4.5 Σύγκριση μεταξύ search engines 

Αν και οι τέσσερεις παραπάνω μηχανές αναζήτησης εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό η κάθε μία 

λειτουργεί ξεχωριστά έχοντας τα δικά της γνωρίσματα. Με αυτόν τον τρόπο κάθε μηχανή 

αναζήτησης είναι μοναδική και προσαρμόζεται πάντα στις ανάγκες του εκάστοτε χρήστη. 

Η Google search παρέχει αρκετές επιλογές αναζήτησης μεταξύ άλλων εικόνας, βίντεο, 

χάρτες, βιβλία, ειδήσεις κλπ. Η συγκεκριμένη μηχανή αναζήτησης παρέχει προσαρμοσμένη 

αναζήτηση με ακριβείς πληροφορίες οι οποίες εξυπηρετούν τον χρήστη. Η σειρά των 

αποτελεσμάτων στη Google search βασίζεται στον αλγόριθμο PageRank αλλά και στο 

λεγόμενο SEO.  

Σε αντίθεση  με τη Google search η Yahoo χρησιμοποιεί τον δικό της αλγόριθμο το Yahoo 

Slurp. Οι λειτουργίες όμως αυτής της μηχανής αναζήτησης είναι παρόμοιες με αυτές της 

Google. Στη μηχανή αναζήτησης της Bing τα πράγματα περιπλέκονται περισσότερο αφού 

τα αποτελέσματα που εξάγει προς τον χρήστη καλύπτουν μία ευρεία γκάμα πληροφοριών 

που σχετίζονται με το ερώτημα που έδωσε ο χρήστης κάνοντας έτσι τη μηχανή αναζήτησης 

όχι και τόσο φιλική προς τον κοινό. Τέλος, η μηχανή αναζήτησης Ask.com έχει τελείως 

διαφορετική φιλοσοφία αφού η δουλειά της σχετίζεται με την απάντηση των ερωτήσεων 

που δίνει ο χρήστης. Χρησιμοποιώντας ένα πρωτότυπο λογισμικό η συγκεκριμένη μηχανή 
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αναζήτησης δίνει πιο ξεκάθαρα αποτελέσματα στον χρήστη στοχεύοντας περισσότερο στις 

λέξεις κλειδιά που περιέχονται μέσα στο ερώτημα του προς αυτήν. 

Αν και η κάθε μία μηχανή αναζήτησης χρησιμοποιεί τη δική της λογική για την εμφάνιση 

των αποτελεσμάτων, όλες όμως μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του χρήστη με τα 

δικά τους μοναδικά χαρακτηριστικά. Σήμερα η πιο διαδεδομένη μηχανή αναζήτησης είναι 

η Google search κι έπειτα ακολουθεί η Yahoo, η Bing και στον τέλος η Ask.com. 

4.5 Συμπεράσματα 

Στις μέρες μας, οι μηχανές αναζήτησης είναι πιο διαδεδομένες από ποτέ. Η κύρια λειτουργία 

τους είναι η εμφάνιση όλων εκείνων των αποτελεσμάτων έπειτα από ερώτημα του χρήστη. 

Οι κατασκευαστές των μηχανών αναζήτησης προσπαθώντας να εισάγουν νέα τεχνολογία 

έχουν καταφέρει να εξελίξουν σε εντυπωσιακό βαθμό την εμπειρία του χρήστη στο 

διαδίκτυο. Βέβαια, υπάρχει ακόμη δρόμος μπροστά μας για να φτάσουμε σε ένα υψηλό 

επίπεδο όπου ο χρήστης θα μπορεί να δει μόνο εκείνο το αποτέλεσμα για το οποίο έκανε το 

ερώτημα χωρίς να πνίγεται μέσα στον τεράστιο όγκο πληροφοριών. Στο επόμενο κεφάλαιο 

θα δούμε πως λειτουργούν τα SEO και SEM τα οποία είναι στενά συνδεδεμένα με τις 

μηχανές αναζήτησης, αφού αυτές οι δύο στρατηγικές δίνουν το ερέθισμα στους διάφορους 

αλγορίθμους να κρίνουν εάν είναι φιλική μία ιστοσελίδα προς τη μηχανή αναζήτησης και 

ανάλογα να καθορίσει τη κατάταξή της μέσα σε αυτή. 
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5 Μεθοδολογία SEM και SEO 

Αν και οι μηχανές αναζήτησης χρησιμοποιούν τις δικές τους λειτουργίες και αλγορίθμους 

για να αξιολογήσουν μία μηχανή αναζήτησης, χωρίς τη παρουσία των τεχνικών SEM 

(Search Engine Marketing) και SEO (Search Engine Optimization) αυτό θα ήταν αδύνατον. 

Η αποτελεσματική χρήση των τεχνικών αυτών από τις ιστοσελίδες βοηθούν τις μηχανές 

αναζήτησης να διαμορφώσουν την κατάταξή τους στη λίστα των αποτελεσμάτων που 

εμφανίζονται στον χρήστη. 

Στο παρόν κεφάλαιο θα κάνουμε μία εισαγωγή στις τεχνικές SEM και SEO ώστε να δούμε 

με ποιό τρόπο ο χρήστης μπορεί να κάνει την ιστοσελίδα του πιο φιλική προς τις μηχανές 

αναζήτησης. Έπειτα θα αναλύσουμε κάποιες στρατηγικές SEM δηλαδή πληρωμένης 

διαφήμισης στο διαδίκτυο και στο τέλος θα κάνουμε μία αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 

ανάλογα με τις λέξεις κλειδιά και τη κίνηση του ιστοτόπου, δηλαδή κατά πόσο οι χρήστες 

προτιμούν να περιηγηθούν στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. 

. 

5.1 Εισαγωγή 

Οι μηχανές αναζήτησης διαχειρίζονται έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών που βρίσκονται 

στο διαδίκτυο και ταυτόχρονα παρέχουν στους χρήστες τη δυνατότητα να αναζητούν όλες 

εκείνες τις πληροφορίες που χρειάζονται με τη χρήση διάφορων λέξεων κλειδιών. Κάθε 

ιστοσελίδα κατέχει μια συγκεκριμένη θέση στη λίστα αποτελεσμάτων των μηχανών 

αναζήτησης αυξάνοντας τον ανταγωνισμό και δημιουργώντας έναν καινούριο κλάδο, το 

Search Engine Marketing (SEM), το οποίο περιλαμβάνει τεχνικές προώθησης και 

δικτύωσης ιστοσελίδων που προσφέρουν καλύτερες θέσεις στα αποτελέσματα αναζήτησης. 

Οι αναζητήσεις αυτού του είδους είναι επί πληρωμή, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, 

δηλαδή ο χρήστης εισάγοντας κάποιο συγκεκριμένο πόσο, η εκάστοτε μηχανή αναζήτησης 

του δίνει τη δυνατότητα να κάνει τη δική του καμπάνια προώθησης της ιστοσελίδας του 

μέσα από λέξεις κλειδιά και εκφράσεις που χρησιμοποιεί το κοινό για να του εμφανίσει τα 

κατάλληλα αποτελέσματα (Boughton, 2005). 
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Οι αγοραστές που χρησιμοποιούν τις μηχανές αναζήτησης για να αναζητήσουν πληροφορίες 

τείνουν να εμπιστεύονται εκείνους τους συνδέσμους που η μηχανή αναζήτησης τους 

εμφανίζει στη πρώτη σελίδα και μάλιστα στη κορυφή των αποτελεσμάτων ανάμεσα στις 

άλλες ιστοσελίδες, κάνοντας έτσι τη διαφημιζόμενη ιστοσελίδα πιο διαδεδομένη ανάμεσα 

στο κοινό που αναζητά παρεμφερή αποτελέσματα. 

Οι περισσότεροι χρήστες του διαδικτύου δεν επενδύουν στη βελτιστοποίηση μηχανών 

αναζήτησης (SEO) για να αποκτήσουν υψηλότερες βαθμολογίες αναζήτησης 

αποτελεσμάτων για τις λίστες τους, αλλά προτιμούν τις πληρωμένες τοποθετήσεις μέσα από 

τις στρατηγικές SEM. Το συγκεκριμένο φαινόμενο οφείλεται στο γεγονός ότι οι τεχνικές 

SEO απαιτούν περισσότερο χρόνο και προσπάθεια ώστε να εμφανίσουν την ιστοσελίδα του 

χρήστη στη κορυφή της κατάταξης των αποτελεσμάτων στην εκάστοτε μηχανή αναζήτηση. 

Επίσης πολλοί χρήστες θεωρούν ότι το SEO είναι πιο ακριβό από τις πληρωμένες 

τοποθετήσεις και τα αποτελέσματα που παράγει δεν δικαιολογούν το κόστος του. Ωστόσο, 

ακόμη και αν το SEO και η πληρωμένη τοποθέτηση SEM κοστίζουν το ίδιο, το SEO παράγει 

πάντα υψηλές βαθμολογίες διότι οι χρήστες πλέον δεν κάνουν περιήγηση σε ιστοσελίδες οι 

οποίες είναι επί πληρωμή στο διαδίκτυο καταφεύγοντας έτσι σε αυτές οι οποίες 

εμφανίζονται πρώτες στη λίστα των αποτελεσμάτων και οι οποίες αποτελούν και τα 

οργανικά αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης (Sen, 2005). 

Είναι ενδιαφέρων ότι καμία βέλτιστη στρατηγική SEM δεν περιλαμβάνει SEO. Αυτά τα 

ευρήματα είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τους διαφημιζόμενους που πρέπει να 

δικαιολογήσουν την επένδυση σε αυτές της τεχνολογίες, παρά τις τεράστιες ενδείξεις ότι οι 

αγοραστές τις αγνοούν και ακολουθούν τους απλούς συνδέσμους SEO στην εκδοτική 

ενότητα της σελίδας αποτελεσμάτων αναζήτησης. 

5.2 Στρατηγικές SEM 

Στο διαδίκτυο την τελευταία δεκαετία παρατηρούμε μία αύξηση του ανταγωνισμού μεταξύ 

των ιστοσελίδων που είναι καταχωρημένες στις μηχανές αναζήτησης όσον αφορά τη 

κατάταξή τους στα αποτελέσματα αναζήτησης. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι όλο και 

περισσότερες ιστοσελίδες καθημερινά καταχωρούνται στις μηχανές αναζήτησης με 

αποτέλεσμα πολλές από τις ιστοσελίδες να αργούν ή να μην ανεβαίνουν στη λίστα των 

αναζητήσεων χωρίς να χρησιμοποιήσουν τις στρατηγικές του SEM (Boughton, 2005). 

Το Μάρκετινγκ των μηχανών αναζήτησης, ή αλλιώς Search Engine Marketing (SEM) είναι 

μια μορφή διαδικτυακού μάρκετινγκ, που επιδιώκει την προώθηση των ιστοσελίδων και την 
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αύξηση της προβολής τους στις σελίδες αποτελεσμάτων των μηχανών αναζήτησης (SERP). 

Τα αποτελέσματα των ενεργειών του SEM εμφανίζονται είτε στα οργανικά αποτελέσματα 

(SEO) τα οποία εξαρτώνται αποκλειστικά από διάφορες ενέργειες και τακτικές που μπορεί 

να χρησιμοποιεί ο χρήστης για να κάνει την ιστοσελίδα του πιο φιλική προς τις μηχανές 

αναζήτησης, είτε στις πληρωμένες καταχωρήσεις των μηχανών αναζήτησης (PPC, Paid 

Inclusion) κατά την οποία ο χρήστης εισάγει κάποιο συγκεκριμένο ποσό και μπορεί να 

εμφανίζει την ιστοσελίδα του σε στοχευμένες ομάδες ανθρώπων ή περιοχές ανάλογα με τις 

προτιμήσεις τους (Dou, 2010). 

Οπότε οι δύο κατηγορίες του Search Engine Marketing (SEM) για προώθηση της 

ιστοσελίδας είναι : 

• Pay Per Click: Η μορφή αυτής της διαδικτυακής διαφήμισης στηρίζεται στις 

διαφημίσεις οι οποίες προβάλουν τις ιστοσελίδες στη κορυφή της λίστας των 

αποτελεσμάτων σε μία μηχανή αναζήτησης. Ο χρήστης εισάγει ένα πόσο κατά το 

οποίο θέλει να διαθέσει για να διαφημίσει την ιστοσελίδα του στο διαδίκτυο, κι 

ανάλογα με το εν λόγω ποσό η διαφήμιση λειτουργεί προς το κοινό (Hartag, 2006). 

Το κόστος αυτής της στρατηγικής SEM εξαρτάται, όπως υποδηλώνει και το όνομά 

της, από των αριθμών των επισκεπτών της ιστοσελίδας, δηλαδή κάθε φορά που ένας 

επισκέπτης κάνει κλικ στην διαφημιζόμενη σελίδα τότε το ποσό της διαφήμισης 

μειώνεται μέχρι να μην επαρκεί το υπόλοιπο που είχε εισάγει ο χρήστης στην 

υπηρεσία. Το Google Adwords είναι υπηρεσία της εταιρείας Google, είναι ένας από 

τους πάροχους διαδικτυακής διαφήμισης και δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να 

δημιουργήσουν μια τουλάχιστον διαφήμιση με λέξεις κλειδιά σχετικές με την 

επιχείρηση. 

• SEO: Το Search Engine Optimization ή αλλιώς η βελτιστοποίηση αποτελεσμάτων 

μηχανών αναζήτησης είναι μια δομημένη μέθοδος μέσω της οποίας βελτιώνεται η 

κατάταξη μιας ιστοσελίδας στη λίστα οργανικών αποτελεσμάτων (SERP) των 

μηχανών αναζήτησης για συγκεκριμένες λέξεις ή φράσεις κλειδιά. Αυτού του είδους 

η στρατηγική SEM σχετίζεται με τις οργανικές αναζητήσεις που εμφανίζει η μηχανή 

αναζήτησης προς το κοινό (Ledford, 2015). Εδώ ο χρήστης ακολουθώντας κάποια 

βήματα τα οποία θα τον βοηθήσουν να κάνει την ιστοσελίδα του πιο φιλική προς τις 

μηχανές αναζήτησης, μέσω των οργανικών αποτελεσμάτων η ιστοσελίδα 

εμφανίζεται στη κορυφή της λίστας των αναζητήσεων χωρίς να απαιτείται η επί 

πληρωμή διαφήμιση. Σε γενικές γραμμές η βελτιστοποίηση αποτελεσμάτων 
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μηχανών αναζήτησης περιγράφει όλες εκείνες τις διαδικασίες - επεμβάσεις που 

πρέπει να γίνουν στη δομή και το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας. Οι τεχνικές οι 

οποίες θα βοηθήσουν τον χρήστη να πετύχει ένα αποτελεσματικό και καλό SEO 

είναι (Killoran, 2013): 

o Κατάλληλος τίτλος ιστοσελίδας: Ο τίτλος της ιστοσελίδας είναι 

σημαντικός διότι αποτελεί και το θέμα της. Στη γλώσσα προγραμματισμού 

HTML όπου και σχεδιάζεται μία ιστοσελίδα, ο τίτλος της περιβάλλεται από 

της ετικέτες <head></head> όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα.  Ο 

τίτλος της σελίδας θα πρέπει να είναι σαφής και κατανοητός αλλά και πολύ 

σύντομος. Τίτλοι σελίδων με 70 χαρακτήρες οι οποίοι είναι και περιγραφικοί 

προς το κοινό, κάνει την ιστοσελίδα πιο φιλική προς τον επισκέπτη με 

αποτέλεσμα να έχουμε καλύτερη θέση στις αναζητήσεις της Google. 

 

Εικόνα 19: Τίτλος σελίδας σε έγγραφο HTML 

o Χρήση meta-tags: Η χρήση της μετα – ετικέτας είναι σημαντική διότι 

μπορεί να αποτελέσει τη περιγραφή του συνδέσμου που εμφανίζεται στον 

χρήστη. Εισάγοντας μία σωστή περιγραφή στην ιστοσελίδα με τη βοήθεια 

λέξεων κλειδιών κάνει την ιστοσελίδα πιο κατανοητή και κατ’ επέκταση πιο 

φιλική προς τις μηχανές αναζήτησης (Swati et al., 2013). 

o Δομημένη διεύθυνση (url) ιστοσελίδας: Η διεύθυνση της ιστοσελίδας 

πρέπει να είναι σύντομη και ταυτόχρονα περιεκτική. Ο επισκέπτης θα πρέπει 

με τη πρώτη ματιά να καταλαβαίνει το θέμα της ιστοσελίδας ώστε να τον 

προσεγγίσει και να κάνει περιήγηση σε αυτήν. Χρησιμοποιώντας τις 

κατάλληλες λέξεις κλειδιά στην διεύθυνση, η μηχανή αναζήτησης 

αναγνωρίζει το θέμα της ιστοσελίδας και την εμφανίζει στα αποτελέσματα 



 

-50- 

εκείνα τα οποία είναι όμοια με αυτά που αναζητεί ο χρήστης (Swati et al., 

2013). 

o Ευκολία στη περιήγηση / χρόνος παραμονής στην ιστοσελίδα: Η ευκολία 

στη περιήγηση του χρήστη σε μία ιστοσελίδα είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα 

κατά το οποίο θα πρέπει οι σχεδιαστές ιστοσελίδων να αφιερώσουν 

σημαντικό χρόνο σε αυτό. Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 20, ένα σωστό 

μενού ιστοσελίδας είναι αυτό που θα προσελκύσει τον χρήστη ώστε να δώσει 

χρόνο στη περιήγησή του. Ο χρόνος παραμονής του χρήστη στην ιστοσελίδα 

παίζει σημαντικό ρόλο για της μηχανές αναζήτησης διότι αυτό δείχνει ότι η 

ιστοσελίδα είναι σωστά σχεδιασμένη και μπορεί να προσελκύσει τους 

ενδιαφερόμενους. 

 

 

Εικόνα 20: Παράδειγμα μενού πλοήγησης μίας ιστοσελίδας 

o Χρήση ετικετών h1-h6: Οι ετικέτες επικεφαλίδας χρησιμοποιούνται κυρίως 

για να υποδεικνύουν την ιεράρχηση των τίτλων σε μια σελίδα. Η ετικέτα h1 

χρησιμοποιείται για να καθορίσει το σημαντικότερο κείμενο της σελίδας, 

δηλαδή την επικεφαλίδα, η γραμματοσειρά της οποίας είναι μεγαλύτερη από 

τις υπόλοιπες ετικέτες. Αντιθέτως οι ετικέτες h2 έως h6 χρησιμοποιούνται 

για να καθορίσουν λιγότερο σημαντικά κείμενα της σελίδας, όπως τους 

συνδέσμους, τις υποενότητες ενός κειμένου, τα οποία δεν χρειάζεται να είναι 

τόσο έντονα προς το κοινό. 

o Βελτιστοποίηση εικόνων: Οι επικεφαλίδες που μπορεί να προσθέσει ο 

χρήστης στις εικόνες τις ιστοσελίδες θα πρέπει να περιέχουν λέξεις κλειδιά 

ώστε να είναι αναγνωρίσιμες από τις μηχανές αναζήτησης. Επίσης κάνοντας 
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τις κατάλληλες περιγραφές στις εικόνες σχετικές με το περιεχόμενο που 

απεικονίζουν η Google μπορεί να εντοπίσει την τεχνική αυτή και να ανεβάσει 

τη κατάταξη της ιστοσελίδας στα αποτελέσματά της. 

5.3 Αξιολόγηση αποτελεσμάτων 

Ακολουθώντας τις παραπάνω τεχνικές SEM ο χρήστης μπορεί να επιτύχει σημαντικά 

αποτελέσματα όσον αφορά τη κατάταξη της ιστοσελίδας τους στα αποτελέσματα των 

μηχανών αναζήτησης. Πέρα όμως από τις τεχνικές αυτές ένα σωστός σχεδιασμός της 

ιστοσελίδας απαιτεί να έχει κάποια στοιχεία τα οποία θα πρέπει να διαθέτει ο κάθε ιστότοπος 

για να λειτουργήσει αποτελεσματικά. 

Τα στοιχεία αυτά τα οποία και θα αναλύσουμε παρακάτω αφορούν την σωστή οργάνωση 

αλλά και παρουσίαση της ιστοσελίδας στους αλγορίθμους των μηχανών αναζήτησης. Αυτά 

τα στοιχεία είναι η χρήση των σωστών λέξεων κλειδιών, η κίνηση του ιστότοπου δηλαδή 

κατά πόσο οι χρήστες διαδικτύου επισκέπτονται την ιστοσελίδα και τέλος το Conversion 

rate κατά το οποίο ένας επισκέπτης της ιστοσελίδας πραγματοποιεί μία ολοκληρωμένη 

ενέργεια όπως για παράδειγμα την αγορά ενός προϊόντος από ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. 

5.3.1 Λέξεις κλειδιά 

Οι λέξεις κλειδιά αποτελούν τον σημαντικότερο παράγοντα στα αποτελέσματα αναζήτησης. 

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ένας αλγόριθμος μηχανής αναζήτησης με τη χρήση 

διαφόρων τεχνικών εντοπίζει εκείνες τις ιστοσελίδες οι οποίες κάνουν αποτελεσματική και 

σωστή χρήση κατάλληλων λέξεων κλειδιών τα οποία καλύπτουν μία θεματολογική ενότητα 

(Swati et al, 2013).  

Στο Wordpress το οποίο είναι και το εργαλείο που μας απασχολεί διαθέτει πρόσθετα τα 

οποία οργανώνουν το SEO μίας ιστοσελίδας. Ένα πρόσθετο είναι το Yoast το οποίo δίνει τη 

δυνατότητα σε έναν προγραμματιστή ή χρήστη μίας απλής ιστοσελίδας να οργανώσει το 

περιεχόμενο της ιστοσελίδας έτσι ώστε να είναι πιο φιλικό προς τις μηχανές αναζήτησης. 

Το συγκεκριμένο εργαλείο παρέχει στο χρήστη την βοήθεια να εισάγει σωστά τις λέξεις 

κλειδιά που απαιτούνται ώστε να αντιπροσωπεύει σωστά το περιεχόμενο της ιστοσελίδας. 

Όσο πιο μεγάλος είναι ο ρυθμός που εμφανίζεται η λέξη κλειδί που έχει ορίσει ο χρήστης 

για μία σελίδα τόσο πιο αναγνωρίσιμη γίνεται από τη μηχανή αναζήτησης. Αυτό όμως δε 

σημαίνει ότι μπορούμε να επαναλαμβάνουμε τις λέξεις κλειδιά μέσα στο περιεχόμενο της 
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ιστοσελίδας πολλές φορές διότι οι αλγόριθμοι της Google εντοπίζουν το φαινόμενο αυτό 

και ρίχνουν τη κατάταξη της ιστοσελίδας στα αποτελέσματά της. 

5.3.2 Κίνηση του ιστότοπου 

Η κίνηση ιστότοπου αφορά τον αριθμό των επισκεπτών μίας ιστοσελίδας σε ένα 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αυτή η παράμετρος παίζει σημαντικό ρόλο στη κατάταξη 

της ιστοσελίδας στο διαδίκτυο αφού οι αλγόριθμοί της Google είναι προγραμματισμένοι  να 

εντοπίζουν εκείνες τις ιστοσελίδες οι οποίες είναι πιο γνωστές προς το κοινό δηλαδή αυτές 

οι οποίες έχουν τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα από τις άλλες (Davis, 2006). 

Οι αλγόριθμοι της Google στην ουσία εντοπίζουν, εκτός από το πόσοι είναι οι επισκέπτες 

σε μία ιστοσελίδα, τον χρόνο εκείνο όπου ο κάθε επισκέπτης κάνει περιήγηση στην 

εκάστοτε ιστοσελίδα. Οπότε δε μετράει απλά ένας χρήστης να μπει σε μία ιστοσελίδα και 

μετά από μικρό χρονικό διάστημα να την εγκαταλείψει, αλλά να κάνει πλοήγηση σε αυτήν 

και να πραγματοποιήσει τις κατάλληλες ενέργειες εφόσον αυτό το απαιτεί η ιστοσελίδα. 

Ο χρήστης μπορεί μέσω του εργαλείου της Google το google analytics να παρακολουθεί τη 

κίνηση του ιστότοπού του ανά πάσα στιγμή δίνοντας του διάφορα στατιστικά στοιχεία όπως 

για παράδειγμα από ποια χώρα πραγματοποιούνται οι περισσότερες επισκέψεις, πόσες 

επισκέψεις έγιναν μέσα σε ένα χρονικό διάστημα,  ποιες ήταν εκείνες η υποσελίδες που 

είχαν συγκεντρώσει τους περισσότερους επισκέπτες  (Clifton, 2012). 

Στη παρακάτω Εικόνα 21 βλέπουμε ένα παράδειγμα από το εργαλείο google analytics το 

οποίο μας παρουσιάζει τα αποτελέσματα για έναν χρόνο της οργανικής αναζήτησης των 

επισκεπτών. Παρατηρούμε πως στην αρχή λειτουργίας του site είναι πολύ λίγες οι οργανικές 

αναζητήσεις καθώς η σελίδα δεν είναι ακόμη γνωστή στο κοινό και δεν είχαμε ακόμη 

εφαρμόσει τις τεχνικές SEM-SEO. Έπειτα με την συνεχή ενασχόλησή μας με τις νέες 

μεθόδους βλέπουμε πως η καμπύλη ανεβαίνει, πρακτικά αυτό σημαίνει μεγαλύτερη κίνηση 

στην σελίδα και ο αριθμός των παραγγελιών να μεγαλώνει. 



 

-53- 

 

Εικόνα 21: Παράδειγμα οργανικής αναζήτησης 

5.3.3 Conversion rate 

Το Conversion είναι εκείνη η ενέργεια που πραγματοποιεί ένας επισκέπτης σε μία 

ιστοσελίδα ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του. Για παράδειγμα σε ένα ηλεκτρονικό 

κατάστημα, Conversion είναι η ολοκλήρωση της αγοράς ακολουθώντας κάποια 

συγκεκριμένα βήματα όπως είναι: 

1. Επιλογή του προϊόντος της αρεσκείας του πελάτη 

2. Εισαγωγή αυτού στο καλάθι αγορών 

3. Επικύρωση της αγοράς 

4. Συμπλήρωση κατάλληλων στοιχείων για τη πραγματοποίηση της συναλλαγής 

5. Ολοκλήρωση παραγγελίας 

6. Παραλαβή απόδειξης 

Παραδείγματα conversion σε ιστοσελίδες είναι η συμπλήρωση κι αποστολή μιας φόρμας 

επικοινωνίας, ή η εγγραφή στο newsletter της σελίδας. Επίσης κι ένα forum συζητήσεων 

μπορεί να θεωρηθεί conversion διότι πραγματοποιείται  εγγραφή μέλους. 
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Το ποσοστό των επισκεπτών που εκτελούν την επιθυμητή ενέργεια ονομάζεται conversion 

rate (ποσοστό μετατροπής). Το conversion rate είναι από τα πιο σημαντικά στοιχεία για την 

πορεία μιας ιστοσελίδας (KPI - Key Performance Indicator) καθώς δείχνει το πόσο καλά 

μετατρέπει την επισκεψιμότητα σε νέους υποψήφιους πελάτες. Η διαδικασία αύξησης του 

conversion rate ονομάζεται conversion rate optimization. Η αύξηση του conversion rate 

επιτυγχάνεται κάνοντας στην ιστοσελίδα πιο στοχευμένη, πιο λειτουργική και πιο εύχρηστή 

για τους επισκέπτες της (Beri & Singh, 2013). 

5.4 Συμπεράσματα 

Αν και οι τεχνολογίες διαδικτύου αλλάζουν συνεχώς, κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 

και ενέργειες που απαιτούνται για να είναι πιο αποτελεσματικές και χρήσιμες οι ιστοσελίδες, 

παραμένουν ίδια ακολουθώντας απλά το κύμα της εξέλιξης της τεχνολογίας. Στο παρόν 

κεφάλαιο είδαμε τη σημασία των τεχνικών SEM και πως αυτό μπορεί να επηρεάσει τη 

δημοτικότητα της ιστοσελίδας στο διαδίκτυο. Επίσης, εξετάσαμε το SEO το οποίο αποτελεί 

ένα παρακλάδι των τεχνικών SEM αφού μιλάμε για το μάρκετινγκ διαδικτύου.  

Το SEO αποτελεί την πιο διαδεδομένη τεχνική όσον αφορά στη βελτίωση της κατάταξης 

μίας ιστοσελίδας στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης (Yalçın & Köse, 2010). Στο 

κεφάλαιο αυτό είδαμε κάποιες χρήσιμες τεχνικές που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας 

χρήστης ώστε να κάνει την ιστοσελίδα του πιο φιλική προς τη μηχανή αναζήτησης. Ένας 

από τους σημαντικότερους παράγοντες για να καταφέρουμε να πετύχουμε τα αποτελέσματα 

που επιθυμούμε αλλά και για να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις δυνατότητες του SEO είναι 

η χρήση σωστών λέξεων κλειδιών τα οποία θα περιγράφουν με περιεκτικό αλλά και 

αποτελεσματικό τρόπο το θέμα της εκάστοτε ιστοσελίδας. 

Τέλος, οι άλλοι δύο παράγοντες είναι η κίνηση του ιστοτόπου και το Conversion rate. Η 

κίνηση του ιστότοπου είναι σημαντική διότι οι μηχανές αναζήτησης αναγνωρίζουν τη 

δημοτικότητα μίας ιστοσελίδας και την ανταμείβουν ανεβάζοντας την ψηλότερα στα 

αποτελέσματα αναζήτησής τους. Το Conversion rate σχετίζεται με τον μέσο όρο των 

επισκεπτών που έχουν πλοηγηθεί για κάποιο χρονικό διάστημα στην ιστοσελίδα κι έπειτα 

ολοκλήρωσαν μία συγκεκριμένη ενέργεια, όπως για παράδειγμα, την αγορά ενός προϊόντος 

από ένα ηλεκτρονικό κατάστημα ή την συμπλήρωση κι αποστολή μίας φόρμας 

επικοινωνίας. 
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6  Τεχνικές SEM 

6.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο 6 θα εμβαθύνουμε και θα αναλύσουμε κάποιες τεχνικές SEM οι οποίες είναι 

απαραίτητες για τους χρήστες οι οποίοι θέλουν να βελτιώσουν την ιστοσελίδα τους ως προς 

τη κατάταξή της στις μηχανές αναζήτησης. Στα προηγούμενα κεφάλαια εξετάσαμε τα 

εισαγωγικά σημεία των τεχνικών αυτών έχοντας ως στόχο να κατατοπίσουμε τον 

αναγνώστη και να του δώσουμε τις κατάλληλες γνώσεις για τη λειτουργία κι εκτέλεση των 

τεχνικών SEM. 

Αρχικά θα κάνουμε μία εισαγωγή στις τεχνικές SEM και τη σημασία τους στις σημερινές 

τεχνολογίες διαδικτύου. Στη συνέχεια θα εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να 

χειριζόμαστε τα urls, τα tags, τα robots.txt και το xml sitemap τα οποία θα μας χρησιμεύσουν 

στη σωστή και αποτελεσματική εμφάνιση της ιστοσελίδας προς τις μηχανές αναζήτησης. 

Έπειτα θα δούμε πως ο χρήστης πρέπει να χειρίζεται τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας του 

ώστε να έχει ένα αποτελεσματικό SEO αλλά και να είναι ευπαρουσίαστο προς τον 

επισκέπτη. 

Τέλος θα αναλύσουμε όλες εκείνες τις ενέργειες που απαιτούνται ώστε να αυξήσουμε τη 

δημοτικότητα της ιστοσελίδας αλλά και να βελτιώσουμε τη θέση της στο διαδίκτυο. Θα 

εξετάσουμε τη σημασία των κοινωνικών δικτύων αλλά και τον back links στη προώθηση 

της ιστοσελίδας κι έπειτα θα δούμε πως λειτουργούν τα google adwords ως επί πληρωμή 

διαφήμιση της ιστοσελίδα μας στη μηχανή αναζήτησης της Google. 

6.2 Εσωτερικές κινήσεις 

Η σωστή και αποδοτική προώθηση στις μηχανές αναζήτησης στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό 

από το οικονομικό ποσό που θα καταβληθεί σε διάφορους παρόχους του διαδικτύου όπως 

στην Google με την υπηρεσία της Google Adwords. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι 

παράγοντες που επηρεάζουν την κατάταξη μιας ιστοσελίδας στα αποτελέσματα 
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αναζήτησης. Στην ενότητα αυτή εμβαθύνουμε στα σημαντικότερα στοιχεία που επιδρούν 

στην κατάταξη των αποτελεσμάτων και δεν σχετίζονται άμεσα με το οικονομικό ποσό που 

πρέπει να καταβληθεί στον αντίστοιχο πάροχο. 

6.2.1 Ονόματα χώρων και διευθύνσεων 

Ένας σημαντικός παράγοντας είναι το όνομα χώρου που θα επιλεγεί για μία ιστοσελίδα που 

προωθείται στο διαδίκτυο. Σημαντικό είναι να διασφαλίζεται η ακριβής ταύτιση του 

ονόματος του χώρου με το αντικείμενο που επιζητούμε για προώθηση. Για παράδειγμα, εάν 

κάποιος επιθυμεί να πουλήσει μπλε αυτοκίνητα σε ολόκληρο τον κόσμο τότε ένα όνομα το 

οποίο θα μπορούσε να ταυτίσει ακριβώς το αντικείμενο θα ήταν bluecars.com. Αυτή η 

προσέγγιση επιλογής ονόματος έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως και προτείνεται ως μέθοδος 

βελτιστοποίησης αποτελεσμάτων στις μηχανές αναζήτησης, παρόλα αυτά πρόσφατα έχει 

υποτιμηθεί η αξία του.  

Παρά το γεγονός ότι η αξία της επιλογής ονόματος που να ταυτίζεται ακριβώς με το 

αντικείμενο προς αναζήτηση έχει υποτιμηθεί, έρευνα του παρόχου Memorable Domains9 

δείχνει ότι η χρήση του σωστού ονόματος βελτιώνει κατά 37% το CTP και 56% όταν 

συγκρίνεται με άλλες διαφημίσεις. Επίσης, απαντήθηκε το ερώτημα για το αν θα ήταν 

προτιμότερο να αγοραστεί ένα όνομα που να ταυτίζεται ακριβώς με το αντικείμενο προς 

πώληση ή απλώς να χρησιμοποιηθεί κάποιο όνομα που είναι παρόμοιο και αποτελείται από 

περισσότερες λέξεις κλειδιά. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η πρώτη επιλογή οδηγεί σε 

καλύτερα αποτελέσματα.  

Σύμφωνα με την επίσημη σελίδα του παρόχου της Google, θα πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψιν τα παρακάτω για την σωστή και αποδοτική χρήση των διευθύνσεων (urls) ενός 

ιστότοπου κατά την διαδικασία προώθησή του στο διαδίκτυο.  

1. Η βασική ιδέα στην επιλογή της κατάλληλης διεύθυνσης σχετίζεται με την σωστή 

καθοδήγηση του χρήστη στο αντικείμενο που επιζητά. Συγκεκριμένα η τελική 

διεύθυνση που παρουσιάζεται στον χρήστη πρέπει να είναι συγκεκριμένη. Στο 

παραπάνω παράδειγμα ας θεωρήσουμε ότι η αρχική σελίδα έχει το όνομα cars. Τότε 

η προώθηση μπλε αυτοκινήτων θα πρέπει να συνοδεύεται από μία πιο συγκεκριμένη 

διεύθυνση π.χ. cars.com/bluecars  

                                                      
9  http://www.memorabledomains.co.uk/  

http://www.memorabledomains.co.uk/
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2. Η διεύθυνση που θα εμφανίζεται από τον πάροχο, μπορεί να περιέχει και το πρόθεμα 

www. στην διαφήμιση με πεζούς χαρακτήρες.  

3. Για την επέκταση διαφημίσεων κειμένου, η διεύθυνση που θα παρουσιάζεται 

αποτελείται από το όνομα του χώρου και δύο προαιρετικά “μονοπάτια” μέχρι και 15 

χαρακτήρες το καθένα. 

Επομένως, γίνεται ξεκάθαρο ότι η σωστή επιλογή του ονόματος χώρου και οι αντίστοιχες 

διευθύνσεις μιας ιστοσελίδας παίζουν κύριο ρόλο τόσο στα αποτελέσματα των μηχανών 

αναζήτησης όπως έδειξε η Memorable Domains αλλά και στην επιλογή από τους χρήστες 

και εν δυνάμει πελάτες της ιστοσελίδας. 

6.2.2 Μετά – ετικέτες 

Οι μετά-ετικέτες είναι μικρά τμήματα κειμένου που περιγράφουν το περιεχόμενο μιας 

ιστοσελίδας. Για παράδειγμα, μπορεί να οριστεί μετα-ετικέτα που να υποδηλώνει ότι 

υπάρχουσα ιστοσελίδα σχετίζεται με κάποια επιχείρηση. Οι μετα-ετικέτες δεν εμφανίζονται 

στην σελίδα αλλά μόνο στον πηγαίο κώδικα. Υπάρχουν τέσσερις μεγάλες κατηγορίες 

κάποιες εκ των οποίων δεν είναι τόσο σημαντικές ενώ άλλες βελτιώνουν την κίνηση στην 

ιστοσελίδα αφήνοντας την Google να γνωρίζει τον κάτοχο της ιστοσελίδας και αυτό που 

παρέχει. Οι κατηγορίες αυτές είναι (Swati et al., 2013): 

• Meta Keywords Attribute: Μία σειρά από λέξεις κλειδιά που σχετίζονται με το 

αντικείμενο της ιστοσελίδας. Για παράδειγμα, εμείς που εμπορευόμαστε ρούχα ορίσαμε 

ως λέξεις κλειδιά τα εξής: “ρούχα”, “outfits”, “παντελόνια” κ.α.  

• Title Tag: Η ετικέτα αυτή εμφανίζεται στην κορυφή του φυλλομετρητή και είναι 

χρήσιμη διότι οι μηχανές αναζήτησης την αντιστοιχίζουν με τον τίτλο της ιστοσελίδας.  

• Meta Description Attribute: Αποτελεί μία μικρή περιγραφή της ιστοσελίδας. Αυτή 

χρησιμοποιείται από τις μηχανές αναζήτησης στα αποτελέσματα που επιστρέφουν στον 

επισκέπτη της Google.  

• Meta Robots Attribute: Η ετικέτα αυτή είναι εξίσου σημαντική διότι ενημερώνει τα 

ρομπότ εύρεσης περιεχομένου των μηχανών αναζήτησης για το τι θα κάνουν με την 

αντίστοιχη σελίδα. Για παράδειγμα, υπάρχουν περιπτώσεις όπου το περιεχόμενο μίας 

ιστοσελίδας δεν χρειάζεται να βρίσκεται στα αποτελέσματα της αναζήτησης. Τότε αυτή 

η ετικέτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποτρέψει την ανάγνωση της ιστοσελίδας 

από τα ρομπότ αναζήτησης περιεχομένου.  
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6.2.3 Xml Sitemap και Robots.txt 

Ο σκοπός των αλλαγών που πρέπει να γίνουν στον ιστότοπο είναι η ενημέρωση των 

μηχανών αναζήτησης για το περιεχόμενο του. Επομένως, όση πληροφορία παρέχουμε στις 

μηχανές αναζήτησης την ενημερώνουμε για τον ιστότοπο. Δύο σημαντικά στοιχεία για την 

ενημέρωση αυτή είναι το xml sitemap και τα robots.txt αρχεία.  

 Ένα xml sitemap είναι ένα αρχείο κειμένου που χρησιμοποιείται για να παρέχει 

πληροφορίες για όλες τις διευθύνσεις μίας ιστοσελίδας. Επίσης, μπορεί να περιέχει επιπλέον 

πληροφορίες (μεταδεδομένα) για κάθε διεύθυνση που παρουσιάζουν τον χρόνο όπου έχει 

συμβεί η τελευταία ενημέρωση, πόσο σημαντική είναι η ενημέρωση και εάν υπάρχουν άλλες 

εκδόσεις της διεύθυνσης σε άλλες γλώσσες. Πρέπει να τονιστεί ότι η δημιουργία και 

τροποποίηση ενός xml sitemap δεν διασφαλίζει ότι η ιστοσελίδα θα μπει στο ευρετήριο της 

μηχανής αναζήτησης αλλά αυξάνει τις πιθανότητες. Στην Εικόνα 22 παρουσιάζουμε ένα 

παράδειγμα sitemap. 

Εικόνα 22: Παράδειγμα XML Sitemap10 

 

Οι ετικέτες που παρουσιάζονται στην Εικόνα 22 συνοψίζονται παρακάτω : 

1. urlset: Είναι η πρώτη ετικέτα που ενθυλακώνει το αρχείο 

2. url: Γονική ετικέτα για κάθε URL  

3. loc: Η διεύθυνση της ιστοσελίδας 

                                                      
10 https://www.sitemaps.org/protocol.html 

https://www.sitemaps.org/protocol.html
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4. lastmod: Η ημερομηνία της τελευταίας τροποποίησης  

5. changefreq: Η συχνότητα αλλαγής του περιεχομένου της ιστοσελίδας  

6. priority: Η προτεραιότητα της ιστοσελίδας αυτής έναντι των υπολοίπων  

 

    

Τα robots.txt αρχεία δίνουν οδηγίες σχετικά με τον ιστότοπο στα διαδικτυακά ρομπότ. Η 

διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: Ένα ρομπότ επιθυμεί να επισκεφθεί μία 

διεύθυνση της ιστοσελίδας αλλά πριν προβεί σε αυτήν την ενέργεια ελέγχει το αρχείο για 

να ενημερωθεί αν έχει άδεια να το κάνει. Ένα παράδειγμα παρουσιάζεται παρακάτω (Jha et 

al., 2014): 

User-agent: googlebot 

Disallow: /directory1/ 

Disallow: /directory2/11 

Σύμφωνα με το παράδειγμα, επιτρέπεται η πρόσβαση του googlebot στον φάκελο 

subdirectory1 ενώ απαγορεύεται η πρόσβαση στους directory1 και directory2. 

6.2.4 Περιεχόμενα 

Τα περιεχόμενα μιας ιστοσελίδας βρίσκονται σε μορφή, κειμένου, εικόνας ή/και βίντεο που 

αντιμετωπίζονται ως ένα τμήμα της εμπειρίας του χρήστη στην ιστοσελίδα. Βέβαια, 

αποτελούν σημαντικό και αναπόσπαστο τμήμα μιας ιστοσελίδας και οι μηχανές αναζήτησης 

επηρεάζονται από αυτά για την σωστή τοποθέτηση της ιστοσελίδας στα επιστρεφόμενα 

αποτελέσματα ενός χρήστη. Πρέπει να τονιστεί ότι ο σωστός χειρισμός των περιεχομένων 

μιας ιστοσελίδας δεν είναι πάντοτε εύκολος και ασήμαντος στην πράξη  από τις μηχανές 

αναζήτησης. Τέλος, η σωστή παρουσίαση των περιεχομένων έχει εξίσου μεγάλη σημασία 

για την προσέλκυση χρηστών του διαδικτύου και μετατροπή αυτών σε μελλοντικούς 

πελάτες. 

6.2.4.1 Υπερκείμενα και Πολυμέσα 

Ένα ιδιαίτερο στοιχείο που χαρακτηρίζει τον Παγκόσμιο Ιστό είναι ο υπερσύνδεσμος, ο 

οποίος αναφέρεται ως μία αναφορά από μία πηγή δεδομένων προς μία άλλη πηγή 

                                                      
11 https://support.google.com/webmasters/answer/6062596?hl=en 

https://support.google.com/webmasters/answer/6062596?hl=en
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δεδομένων. Αυτοί οι σύνδεσμοι έχουν ιδιαίτερη σημασία για τους χρήστες διότι η ύπαρξή 

τους σε διάφορα σημεία μιας ιστοσελίδας βοηθάει την μετατόπιση του χρήστη από ένα 

σημείο της ιστοσελίδας σε κάποιο άλλο ή και ακόμα εκτός από το πεδίο δράσης της 

συγκεκριμένης ιστοσελίδας.  

Οι υπερσύνδεσμοι που εμπλέκονται σε κείμενα μέσα στο διαδίκτυο εισαγάγουν μία νέα 

έννοια, την έννοια του υπερκειμένου. Το υπερκείμενο είναι ένα κείμενο στο οποίο κάποια 

στοιχεία του (λέξεις, φράσεις, ή αποσπάσματά του) έχουν διασυνδεθεί λογικά και νοηματικά 

με άλλες πηγές κειμένου ή άλλου τύπου πληροφορίας στο ίδιο ή σε άλλα απομακρυσμένα 

έγγραφα του ιστού. Εκτός από τα υπερκείμενα, που αποτελούνται από κείμενο και 

συνδέσμους, μία ιστοσελίδα μπορεί επίσης να περιέχει εικόνες και βίντεο. Συνηθίζεται να 

χρησιμοποιείται ο όρος πολυμέσα ο οποίος σχετίζεται με την συνύπαρξη και την χρήση 

περισσότερων από δύο βασικών μέσων αναπαράστασης της πληροφορίας, για να 

καλυφθούν όλοι οι τρόποι αναπαράστασης πληροφορίας (π.χ. εικόνα, βίντεο, κείμενο). 

Η σωστή παρουσίαση των κειμένων και των εικόνων μιας ιστοσελίδας έχει μεγάλη σημασία 

για την κατάταξη της σελίδας στα αποτελέσματα της αναζήτησης. Χαρακτηριστικά 

αναφέρουμε κάποιες σημαντικές τροποποιήσεις που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τη 

βελτίωση στην κατάταξη της ιστοσελίδας: 

1. Αυθεντικότητα περιεχομένου: Είναι σημαντικό να χρησιμοποιούνται εικόνες και 

κείμενο που δεν υπάρχει ήδη στο διαδίκτυο 

2. Υψηλής ποιότητας εικόνες: Το χαρακτηριστικό αυτό μπορεί να επηρεάσει τον 

χρόνο  παραμονής του χρήστη στο διαδίκτυο. Βέβαια, η παράταση του χρόνου 

παραμονής είναι μία παράμετρος που χρησιμοποιείται από τις μηχανές αναζήτησης 

3. Μέγεθος εικόνων: Το μέγεθος της εικόνας που παρουσιάζεται πρέπει να είναι 

ανάλογο με την ποιότητα και την ανάλυση της εικόνας  

4. Χρήση alt text: Η χρήση εναλλακτικού κειμένου στις εικόνες που παρουσιάζονται 

σε μία σελίδα βοηθούν τις μηχανές αναζήτησης να κατανοήσουν και να 

δημιουργήσουν ευρετήριο για τις εικόνες της σελίδας 

5. Χρήση σωστών ετικετών HTML: Για παράδειγμα κάθε άρθρο που παρουσιάζεται 

στο διαδίκτυο πρέπει να έχει έναν τίτλο, ο οποίος ενθυλακώνεται μέσα στις ετικέτες 

<h1> </h1> 
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Αναζητώντας στο διαδίκτυο υπάρχουν δεκάδες προτάσεις για τον τρόπο παρουσίασης του 

περιεχομένου. Η βελτίωση, όμως, των αποτελεσμάτων της σελίδας είναι μία επίπονη 

διαδικασία και απαιτεί πολλές δοκιμές, ενώ οι προτάσεις που παρουσιάζονται δεν εγγυώνται 

την βελτίωση των αποτελεσμάτων. 

6.2.4.2 Ταχύτητα 

Ένας παράγοντας που επηρεάζει δραματικά την κατάταξη της ιστοσελίδας στα 

αποτελέσματα της αναζήτησης είναι η ταχύτητα φόρτωσης της σελίδας. Η Google με το 

εργαλείο PageSpeed12 μετράει την ταχύτητα φόρτωση της ιστοσελίδας και βγάζει ένα σκορ 

κατατάσσοντας την σελίδα σε αργή, μέτρια ή γρήγορη. Η ταχύτητα φόρτωσης εξαρτάται 

επίσης και από την συσκευή. Δηλαδή, σε μία κινητή συσκευή η ταχύτητα φόρτωσης θα είναι 

διαφορετική από αυτή σε έναν σταθερό Η/Υ. Κάποιοι από τους παράγοντες που επηρεάζουν 

την ταχύτητα φόρτωσης της σελίδας είναι: 

1. Μέγεθος εικόνων: Οι εικόνες θα πρέπει να έχουν μέγεθος ανάλογο με την ποιότητα 

και την ανάλυσή τους.  

2. Σωστή τοποθέτηση και δήλωση javascript κώδικα: Η τοποθέτηση κώδικα και το 

γεγονός ότι μπορεί να φορτωθεί σύγχρονα ή ασύγχρονα παίζει σημαντικό ρόλο στην 

ταχύτητα της σελίδας.  

3. Δεδομένα κρυφής μνήμης: Αν τα δεδομένα κρατούνται στην μνήμη και μπορούν να 

παρουσιαστούν κατευθείαν χωρίς την δημιουργία νέων αιτήσεων στον διακομιστή, 

τότε η ταχύτητα φόρτωσης βελτιώνεται 

6.2.4.3 Flash και Frames 

Η τεχνολογία Flash χρησιμοποιείται για την παρουσίαση κινούμενου και δυναμικού 

περιεχομένου στο διαδίκτυο. Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του flash έπαιξε η πολυμεσική 

πλατφόρμα Adobe Flash η οποία πλέον δεν υποστηρίζεται από την εταιρεία σύμφωνα με τις 

πληροφορίες που παρέχει το επίσημο blog της.13  

Στα πρώτα χρόνια χρήσης της τεχνολογίας αυτής, οι διαδραστικοί ιστότοποι συνήθως 

αποτελούνταν από ένα αρχείο HTML και ενσωμάτωναν Flash αρχεία τα οποία επικάλυπταν 

                                                      
12 https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ 

13 https://theblog.adobe.com/adobe-flash-update/ 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
https://theblog.adobe.com/adobe-flash-update/
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ολόκληρη την σελίδα. Η πλοήγηση και όλες οι σελίδες του ιστότοπου υπήρχαν μέσα στα 

αρχεία Flash. Ο τρόπος υλοποίησης των ιστοσελίδων με την συγκεκριμένη τεχνική 

δημιουργούσε προβλήματα στις μηχανές αναζήτησης διότι σημαντικά στοιχεία των 

ιστοσελίδων όπως σύνδεσμοι, τίτλοι κ.α. εκλείπουν από τις ιστοσελίδες αυτές. Η τεχνολογία 

Flash έκρυβε στοιχεία της ιστοσελίδας από τις μηχανές αναζήτησης όπως κείμενο, 

εναλλακτικό κείμενο για εικόνες την δομή της πλοήγησης κ.α. Επομένως η τεχνολογία αυτή 

είχε κριθεί ακατάλληλη για το SEO και κατ’ επέκταση για το SEM. 

Για την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος, η Adobe εισήγαγε το Flash Search 

Engine Optimiazation και κυκλοφόρησε νέα τεχνολογία για την Google και την Yahoo.  

Μία εξίσου παλιά τεχνική που χρησιμοποιούνταν ευρέως στο διαδίκτυο ήταν τα Frames. 

Ένα Frame είναι μία περιοχή της ιστοσελίδας όπου ο φυλλομετρητής της συμπεριφέρεται 

ως ξεχωριστή σελίδα. Παρά το γεγονός ότι η τεχνική αυτή παρέχει μία ευελιξία, τα frames 

δεν είναι κατάλληλα για το SEO και SEM. Κάποια μειονεκτήματα συνοψίζονται παρακάτω: 

1. Στην ιστοσελίδα γίνεται δύσκολη η εύρεση λέξεων κλειδιών, οι καμπάνιες 

επανασύνδεσης κ.α.  

2. Οι χρήστες δεν μπορούν εύκολα να προσθέσουν σελιδοδείκτες και να μοιράσουν τον 

σύνδεσμο της ιστοσελίδας. Πάντα, η σελίδα δείχνει στην αρχική σελίδα και όχι στις 

σελίδες που δεικνύονται από τα frames.  

3. Οι μηχανές αναζήτησης δεν κάνουν ευρετηρίαση του περιεχομένου μέσα στα 

frames.  

6.2.5 Ευχρηστία 

Το τελευταίο στοιχείο που πρέπει να εξεταστεί στις εσωτερικές κινήσεις είναι η ευχρηστία 

δεδομένου του γεγονότος ότι όσο πιο εύχρηστη είναι μία ιστοσελίδα, τόσο περισσότερο 

χρόνο των επισκεπτών καταναλώνει, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η σημαντικότητα της 

ιστοσελίδας στις μηχανές αναζήτησης. Η ευχρηστία ως όρος είναι γνωστός και έχει 

απασχολήσει τις ερευνητικές κοινότητες αλλά και τις εταιρείες που είναι σκόπιμο να 

παράγουν εύχρηστα προϊόντα. Παράδειγμα έρευνας που διεξήχθη από τους Budiu και 

Nielsen έλεγχε την ευχρηστία των ιστοθέσεων και των εφαρμογών, που έχουν αναπτυχθεί 

ειδικά για το iPad . 

Η κύρια αιτία για την οποία η ευχρηστία των ιστοσελίδων είναι σημαντική σχετίζεται με το 

γεγονός ότι υπάρχουν πολλές παρόμοιες ιστοσελίδες με αποτέλεσμα εάν ο χρήστης δεν 
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βρίσκει μία ιστοσελίδα εύχρηστη θα αναζητήσει το ζητούμενο σε κάποια άλλη ιστοσελίδα. 

Αυτή η αιτία έχει αντίκτυπο στον κάτοχο της ιστοσελίδας αφενός επειδή χάνει εν δυνάμει 

πελάτες και αφετέρου επειδή η ιστοσελίδα δεν μπορεί να ανέβει στα αποτελέσματα των 

αναζητήσεων. Το τελευταίο σχετίζεται με τον μηχανισμό των μηχανών αναζήτησης που 

καταγράφουν τον χρόνο επίσκεψης ενός χρήστη στην ιστοσελίδα. Όσο πιο πολύ ο χρήστης 

μένει στην ιστοσελίδα, τόσο πιο σημαντική θεωρείται η σελίδα για την αναζήτηση οπότε 

ανεβαίνει και στην κατάταξη. 

6.3 Εξωτερικές κινήσεις 

Στις εξωτερικές κινήσεις περιλαμβάνονται όλα εκείνα τα στάδια τα οποία πρέπει ο χρήστης 

να ακολουθήσει ώστε να έχει ένα καλύτερο αποτέλεσμα στις μηχανές αναζήτησης. 

Παρακάτω αναλύουμε τους παράγοντες εκείνους οι οποίοι μπορούν να υποστηρίξουν την 

θέση μίας ιστοσελίδας στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης. 

6.3.1 Κοινωνικά δίκτυα 

Με τον όρο κοινωνικά δίκτυα εννοούμε τα μέσα κατά τα οποία οι χρήστες έρχονται σε 

επαφή στην καθημερινότητα τους με την δημιουργία προσωπικών προφίλ στο διαδίκτυο. 

Στις μέρες μας τα κοινωνικά δίκτυα έχουν καταλυτικό ρόλο στη ζωή μας αφού μία τεράστια 

μερίδα του πληθυσμού τα χρησιμοποιούν σε μεγάλη βάση. Γιατί όμως τα κοινωνικά δίκτυα 

να παίζουν τόσο σημαντικό ρόλο στο κατά πόσο μία ιστοσελίδα κινείται μέσα στο χώρο των 

αναζητήσεων από τις  μηχανές αναζήτησης; Το ερώτημα αυτό απαντάται από το γεγονός 

του ότι τα κοινωνικά μέσα έχουν έναν τεράστιο αντίκτυπο στους ανθρώπους που πολλές 

φορές για αναζητήσουν κάτι καταφεύγουν σε αυτά χωρίς να πραγματοποιείται χρήση ακόμα 

και των μηχανών αναζήτησης για παράδειγμα για online συναλλαγή που πραγματοποιείται 

στα κοινωνικά δίκτυα και ιδιαίτερα στο Facebook με το market place. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι μεγάλες εταιρίες παροχής υπηρεσιών όπως είναι η Google έχει 

αναπτύξει διάφορους αλγόριθμους οι οποίοι εντοπίζουν κι αναγνωρίζουν το ρυθμό κατά το 

οποίο συναντάται μία ιστοσελίδα στα κοινωνικά δίκτυα. Για παράδειγμα, σε μία ιστοσελίδα 

πρέπει πάντα να ενυπάρχουν εξωτερικοί σύνδεσμοι που οδηγούν σε κοινωνικά δίκτυα και 

το αντίστροφο, ώστε αυτές να γίνουν πιο φιλικές προς τις μηχανές αναζήτησης.  

Σήμερα όλο και περισσότερες μηχανές αναζήτησης ακολουθούν αυτό το πρότυπο 

βαθμολόγησης των ιστοσελίδων αφού αποτελεί ένας σημαντικό παράγοντας που στα 
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επόμενα χρόνια θα παίξει σημαντικό ρόλο ως την ευφυΐα των αναζητήσεων από τις εν λόγω 

μηχανές. 

6.3.2 Back links 

Η σημαντικότερη παράμετρος για την αποτελεσματική προώθηση ιστοσελίδων στις μηχανές 

αναζήτησης είναι αναμφίβολα η δημιουργία ποιοτικών Back links. Πρόκειται για 

συνδέσμους που υπάρχουν σε άλλες ιστοσελίδες στους οποίους κάνοντας click 

οδηγούμαστε στον ιστότοπο μας. Η ύπαρξη τους ερμηνεύεται από τις μηχανές αναζήτησης 

ως ψήφος εμπιστοσύνης της διαδικτυακής κοινότητας στη σελίδα μας. 

Με αυτόν τρόπο όσες περισσότερες φορές πραγματοποιείται η είσοδος στον σύνδεσμο της 

ιστοσελίδας μας από άλλους ιστότοπους, οι οποίοι τυγχάνει να έχουν μεγάλη 

επισκεψιμότητα, τόσο οι αλγόριθμοι της μηχανής αναζήτησης αναγνωρίζουν ότι 

περιεχόμενο της ιστοσελίδας ενδιαφέρει το κοινό με αποτέλεσμα να την ανεβάζει στα 

αποτελέσματα της κατάταξης των αναζητήσεων. 

Κατά το παρελθόν πολλοί διαχειριστές των ιστοσελίδων θέλοντας να “κοροϊδέψουν” τους 

διάφορους αλγορίθμους που ήταν υπεύθυνοι για να τον εντοπισμό των backlinks, 

πραγματοποιούσαν έναν τεράστιο αριθμό εισαγωγών των backlinks σε άλλους ιστότοπους 

με αποτέλεσμα οι ιστοσελίδες να ανεβαίνουν στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης. 

Στις μέρες μας κάτι τέτοιο τιμωρείται από τους εν λόγω αλγορίθμους με αποτέλεσμα να έχει 

μειωθεί δραματικά το φαινόμενο των Back links σε άλλος ιστοτόπους. 

6.3.3 Google adwords 

Το Google AdWords (οι διαφημίσεις της Google) είναι ένα μέσο κατά το οποίο ένας 

διαχειριστής ιστοσελίδας μπορεί να προσεγγίσει νέους επισκέπτες ή καλύτερα νέους 

πελάτες. Η ειδοποιός διαφορά με τις παραδοσιακές ή ακόμα και ξεπερασμένες διαφημίσεις 

όπως είναι η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τα περιοδικά κ.ά, είναι πως η διαφήμιση 

ιστοσελίδων Google AdWords είναι στοχευμένη. 

Στοχευμένη σημαίνει πως η διαφήμιση εμφανίζεται μόνο όταν κάποιος χρήστης ψάχνει με 

λέξεις-κλειδιά που ο διαχειριστής έχει δώσει κατά τη δημιουργία μίας αντίστοιχης 

καμπάνιας διαφήμισης στο διαδίκτυο. Ένα πρόσθετο πλεονέκτημα είναι ότι το αρχικό 

κόστος που έχει βάλει ο διαχειριστής της ιστοσελίδας για τη διαφήμιση μειώνεται μόνο σε 

περίπτωση που πραγματοποιηθεί μία επίσκεψη στην ιστοσελίδα δηλαδή με την είσοδο του 

επισκέπτη στον διαφημιζόμενο σύνδεσμο. 

https://www.greekinternetmarketing.com/google-adwords
https://www.greekinternetmarketing.com/google-adwords
https://www.greekinternetmarketing.com/google-adwords
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Η λειτουργία της διαφήμισης με Google AdWords βασίζεται σε τρία στάδια τα οποία είναι 

τα εξής: 

1. Ο χρήστης ορίζει εξαρχής όλες εκείνες της λέξεις ή φράσεις κατά τις οποίες 

πραγματοποιούνται περισσότερες αναζητήσεις 

2. Μετά ο χρήστης πρέπει να εισάγει το κόστος της διαφήμισης, δηλαδή κατά πόσο 

είναι διατεθειμένος να επενδύσει ώστε να έχει περισσότερους επισκέπτες η 

ιστοσελίδα του 

3. Τέλος, ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει τις αντίστοιχες διαφημίσεις με κείμενο 

ώστε να περιγράψει τη θεματολογία της ιστοσελίδας προς διαφήμιση 

6.3.4 Μηχανές σύγκρισης (skroutz) 

Οι μηχανές αναζήτησης οι οποίες ανήκουν στην κατηγορία των μηχανών σύγκρισης έχουν 

ως κύριο στόχο την εξυπηρέτηση του επισκέπτη με βάση εξειδικευμένες αναζητήσεις και 

φίλτρα αναζητήσεων τα οποία προσφέρουν μοναδικά αποτελέσματα προς τον χρήστη. 

Τέτοιες μηχανές αναζήτησης είναι η amazon, alibaba, scroutz κ.ά. 

Σαν παράδειγμα θα φέρουμε τη μηχανή σύγκρισης skroutz κατά την οποία ο χρήστης μπορεί 

να επεξεργαστεί ώστε να του δοθούν τα κατάλληλα αποτελέσματα με βάση τις απαιτήσεις 

του. Η μπάρα που περιλαμβάνει η συγκεκριμένη μηχανή αναζήτησης έχει να κάνει με την 

εισαγωγή συγκεκριμένου τύπου φιλτραρίσματος ώστε η αναζήτηση που θα 

πραγματοποιηθεί από τον χρήστη να είναι μοναδική χωρίς να εμφανίζονται διάφορα 

αποτελέσματα που δεν αφορούν τον επισκέπτη. 

Στην Εικόνα 23 παρατηρούμε πως στα δεξιά της ιστοσελίδας του skroutz υπάρχει η γραμμή 

εργαλείων για την εισαγωγή κι επικύρωση των φίλτρων για μεγαλύτερη εξειδίκευση στα 

αποτελέσματα αναζήτησης του χρήστη. 

 



 

-66- 

 

Εικόνα 23: Φίλτρο αναζήτησης στο skroutz 

Ο σκοπός της συγκεκριμένης μηχανής αναζήτησης είναι να συλλέγει όλα τα προϊόντα που 

ενυπάρχουν στο εμπόριο από διάφορες εταιρείες και να τα παρουσιάζει στη σελίδα του κατά 

αύξουσα ή φθίνουσα σειρά ανάλογα με την τιμή τους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο χρήστης 

να εντοπίζει το προϊόν της αρεσκείας του εύκολα και γρήγορα κάνοντας μόνο κάποιες 

τροποποιήσεις στο φίλτρο αναζήτησης που περιέχει η ιστοσελίδα και πληκτρολογώντας τη 

λέξη κλειδί που επιθυμεί να λάβει σαν αποτέλεσμα. 

6.3.5 CPC vs CPM 

Το Pay-Per-Click (PPC) ή αλλιώς Cost Per Click (CPC) είναι ένα μοντέλο με βάση το οποίο 

ένας διαφημιστής πληρώνει τον κάτοχο ενός ιστοχώρου όταν η διαφήμιση του, που ανήκει 

στον ιστοχώρο, επιλεχθεί από τον χρήστη. Ο τρόπος υπολογισμού αυτού του μέτρου γίνεται 

με την παρακάτω μέθοδο 

𝐶𝑃𝐶 =  
𝐴𝑑𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑠𝑖𝑛𝑔 𝐶𝑜𝑠𝑡

𝐴𝑑𝑠 𝐶𝑙𝑖𝑐𝑘𝑒𝑑
 

Από την άλλη, το cost per thousand (CPT) ή αλλιώς cost per mile (CPM) είναι το κόστος 

που πρέπει να πληρώσει ένας διαφημιστής για χίλιες προβολές ή κλικ μίας διαφήμισης. Για 

τον υπολογισμό του CPM χρησιμοποιείται ο παρακάτω τύπος 

𝐶𝑃𝑀 =  
𝐴𝑑𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑠𝑖𝑛𝑔 𝐶𝑜𝑠𝑡

𝐼𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑
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6.3.6 Εφαρμογή SEO και SEM στο ηλεκτρονικό κατάστημα 

Όπως αναφέραμε στα τελευταία δύο κεφάλαια, η σωστή χρήση τεχνικών SEO και SEM μπορεί να 

οδηγήσει στην καλύτερη ταξινόμηση της ιστοσελίδας από τις μηχανές αναζήτησης. Έτσι, είναι 

σκόπιμο να εφαρμόσουμε τις σημαντικότερες από αυτές στο ηλεκτρονικό κατάστημα που έχουμε 

υλοποιήσει. Συγκεκριμένα στην ενότητα αυτή παραθέτουμε μία σειρά από ενέργειες που θα πρέπει 

να ακολουθήσουν οι διαχειριστές των ηλεκτρονικών καταστημάτων ώστε σε βάθος χρόνου να 

αυξήσουν τον αριθμό των πελατών στο ηλεκτρονικό κατάστημα. 

Εισαγωγή ετικετών:  Στην Εικόνα 24 δείχνουμε τον τρόπο με τον οποίο κάποιος μπορεί να 

τοποθετήσει ετικέτες στα προϊόντα του καταστήματος στο διαχειριστικό περιβάλλον της 

πλατφόρμας Wordpress, στη δεξιά πλευρική στήλη. Οι ετικέτες που επιλέχθηκαν γι’ αυτό το προϊόν 

είναι οι εξής: «παλτό μακρύ» και «παλτό με ζώνη». Σκοπός των ετικετών είναι να ομαδοποιήσει 

παρόμοια προϊόντα, ενώ παράλληλα οι ετικέτες χρησιμοποιούνται από τις μηχανές αναζήτησης ως 

σημαντικές λέξεις για την ευρετηρίαση της ιστοσελίδας.   

 

Εικόνα 224: Εισαγωγή ετικετών σε προϊόντα του καταστήματος 

 Τίτλος εικόνων: Κάθε εικόνα προϊόντος ή οποιαδήποτε άλλη εικόνας της ιστοσελίδας θα πρέπει 

να συνοδεύεται από έναν τίτλο. Με αυτόν τον τρόπο οι μηχανές αναζήτησης θα γνωρίζουν το 

αντικείμενο της εικόνας.  Στην Εικόνα 25 παρουσιάζουμε το διαχειριστικό περιβάλλον προσθήκης 

πολυμέσων του Wordpress. Στο κεντρικό παράθυρο εμφανίζονται όλες οι εικόνες που έχουν 

«ανεβεί» στην πλατφόρμα, ενώ η δεξιά πλευρική στήλη δίνει το δικαίωμα για επεξεργασία των μετά-

δεδομένων της εικόνας. Η επιλεγμένη εικόνα (αυτή στο μπλε περίγραμμα) έχει τίτλο «παλτό μακρύ 

με ζώνη»    
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Εικόνα 235: Εισαγωγή τίτλου σε εικόνες 

Προσδιορισμός μορφής συνδέσμων: Οι σύνδεσμοι μεταξύ των σελίδων μίας ιστοσελίδας είναι 

σημαντικό να έχουν ονόματα που σχετίζονται με την σελίδα που πρόκειται να παρουσιάσουν. 

Λαμβάνεται σημαντικά υπόψη από τις μηχανές αναζήτησης και το Wordpress δίνει την δυνατότητα 

να ορίσουμε με δικό μας τρόπο τους συνδέσμους μέσα στην ιστοσελίδα. Στην Εικόνα 26 

παρουσιάζουμε τις ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν ώστε να οριστούν καταλλήλως τα ονόματα των 

συνδέσμων. Συγκεκριμένα, όταν ο χρήστης επιλέξει μία κατηγορία προϊόντων μέσα στο 

ηλεκτρονικό κατάστημα τότε ο σύνδεσμος θα περιέχει το όνομα της κατηγορίας την οποία επίλεξε. 

Η ίδια ενέργεια εφαρμόσθηκε και στις ετικέτες προϊόντων. 

 

 

Εικόνα 246: Ρύθμιση συνδέσμων ιστοτόπου 

    

Πληρωμένη διαφήμιση στα κοινωνικά δίκτυα: Για την προώθηση της ιστοσελίδας απαιτείται 

πολλές φορές η πληρωμή διαφημίσεων στο διαδίκτυο. Στην Εικόνα 27 παρουσιάζουμε μία 

διαφήμιση που πραγματοποιήθηκε στο Facebook.  
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Εικόνα 257: Διαφήμιση στο Facebook 

Υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης επισκεπτών στην ιστοσελίδα μέσω των υπηρεσιών που 

προσφέρει η Google. Στην Εικόνα 28 παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα επισκεψιμότητας τον 

τελευταίο χρόνο στην ιστοσελίδα μας. Προσήλθαν 6.691 χρήστες από τα κοινωνικά δίκτυα, 3.646 

από οργανικές αναζητήσεις, 1.387 κατευθείαν τοποθετώντας τον σύνδεσμο της σελίδας στον 

φυλλομετρητή και 391 από αναφορά, δηλαδή, από σελίδες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα μας. 

 

 

Εικόνα 2268: Στατιστικά για το ηλεκτρονικό κατάστημα 
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6.4 Συμπεράσματα 

Σε αυτό το κεφάλαιο είδαμε διάφορα στοιχεία τα οποία επηρεάζουν το SEM. Συγκεκριμένα, 

αναλύσαμε τις εσωτερικές και εξωτερικές κινήσεις  που πρέπει να πραγματοποιηθούν για 

την σωστή χρήση του SEM σε μία ιστοσελίδα. Αρχικά, θα πρέπει ο κάτοχος μίας 

ιστοσελίδας ή ο διαχειριστής αυτής να πραγματοποιήσει μία σειρά από ενέργειες στην 

ιστοσελίδα ώστε να διασφαλίσει τη σωστή εμφάνισή της και τη φιλικότητά της ως προς τους 

χρήστες και τις μηχανές αναζήτησης. Έπειτα, θα πρέπει να γίνουν συνδέσεις μεταξύ της 

ιστοσελίδας και των κοινωνικών δικτύων για την σωστή εκτέλεση του SEM.  

Συμπερασματικά καταλήγουμε ότι απαιτούνται αρκετές ενέργειες για τη διασφάλιση του 

SEM και τη σωστή προώθηση της ιστοσελίδας στο διαδίκτυο. Αυτό σημαίνει ότι ο αρμόδιος 

γι’ αυτές τις ενέργειες χρειάζεται εμπειρία στο κομμάτι των διάφορων τεχνικών αλλά και 

πλήρη ενημέρωση για τις ανάγκες της σωστής προώθησης στο πέρασμα του χρόνου.  
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7 Συμπεράσματα 

Στο κεφάλαιο 7 θα δούμε κάποια βασικά συμπεράσματα για τη παρούσα διπλωματική 

εργασία και τι έχουμε αποκομίσει από την εφαρμογή των SEO και SEM τεχνικών. Στη 

συνέχεια θα εξετάσουμε το ρόλο των τεχνικών αυτών στο μέλλον και πως η χρήση τους θα 

επηρεάσει τις ιστοσελίδες αλλά και τους προγραμματιστές αυτών. Τέλος θα περιγράψουμε 

την εξέλιξη του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου Wordpress σε σχέση με την εξέλιξη 

της τεχνολογίας διαδικτύου καθώς και την πορεία του μέσα στον χρόνο. 

7.1 Γενικά συμπεράσματα 

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε η ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού καταστήματος 

με τη χρήση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου Wordpress. Από τις εφαρμογές των 

τεχνικών SEO-SEM προέκυψαν κάποια βασικά συμπεράσματα. Το SEO ενώ θεωρείται μια 

οικονομική λύση είναι μια χρονοβόρα διαδικασία καθώς απαιτεί μεγάλη προσπάθεια ώστε 

να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τα επιθυμητά αποτελέσματα, τα οποία 

φαίνονται σταδιακά και με το πέρασμα του χρόνου. Το SEM έχει άμεσα αποτελέσματα και 

το κόστος ορίζεται από τον διαφημιζόμενο. Ωστόσο δεν υπάρχουν εγγυημένα 

αποτελέσματα, δηλαδή μπορεί ποτέ να μην καταταγεί η σελίδα στις πρώτες θέσεις για 

κάποιες λέξεις κλειδιά όπως και το ότι θα εμφανιστεί σε καλύτερη θέση από τον 

ανταγωνιστή. Συμπεραίνουμε πως είναι δύο διαφορετικές υπηρεσίες που πρέπει να 

εφαρμοστούν σε συνδυασμό καθώς θέλουμε η ιστοσελίδα μας να είναι ορατή και σε 

οργανικά και σε διαφημιστικά links. 

Είναι σημαντικό να πούμε πως αν και η σχεδίαση της ιστοσελίδας αποτελεί έναν από τους 

σημαντικότερους παράγοντες προσέλκυσης και παραμονής των επισκεπτών σε αυτήν, ο 

παράγοντας αυτός δεν αξιολογείται καθόλου από τις μηχανές αναζήτησης, επειδή οι 

«αράχνες» κατά τη διαδικασία ευρετηρίασης βλέπουν μόνο τον κώδικα και το περιεχόμενο 

που έχει χρησιμοποιηθεί από τους διαχειριστές. Οι αλγόριθμοι οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για 

την κατάταξη της ιστοσελίδας στις μηχανές αναζήτησης ανιχνεύουν μόνο εκείνες τις 

τεχνικές οι οποίες κάνουν την ιστοσελίδα πιο φιλική προς τους αλγόριθμους αυτούς.  
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Καταλήγουμε πως ο σχεδιασμός της στρατηγικής για την βελτιστοποίηση μιας σελίδας για 

τις μηχανές αναζήτησης θα πρέπει να είναι μακροπρόθεσμος και θα πρέπει οι διαχειριστές 

των ιστοσελίδων να εργαστούν πάνω στις τεχνικές που είδαμε στα προηγούμενα κεφάλαια 

ώστε να πετύχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Αξίζει να αναφερθεί πως επειδή ο 

αλγόριθμος της Google είναι σύνθετος και δεν λαμβάνει υπόψιν μόνο τις δικές μας ενέργειες 

στην ιστοσελίδα για την κατάταξη αυτής στα αποτελέσματα, δεν μπορεί να γίνει μια 

συστηματική μελέτη που να αποδεικνύει ότι αυτά που εφαρμόστηκαν όντως βελτιώνουν την 

κατάταξη. Αναφέρουμε κάποια στοιχεία που λαμβάνει υπόψιν η Google: 

o Ο χρόνος ύπαρξης της ιστοσελίδας στο διαδίκτυο 

o Ο αριθμός των επισκεπτών 

o Ο χρόνος κάθε επισκέπτη μέσα στην ιστοσελίδα 

o Σύνδεσμοι από σημαντικές ιστοσελίδες προς την ιστοσελίδα μας 

7.2 Το μέλλον των SEM 

Η βελτιστοποίηση των ιστοσελίδων για τις μηχανές αναζήτησης είναι ένας κινούμενος 

στόχος που οι διαχειριστές προσπαθούν να πετύχουν. Οι μηχανές αναζήτησης, όπως ήδη 

έχει αναφερθεί, ανανεώνουν συνεχώς τους αλγόριθμους και προσπαθούν να αναπτύσσουν 

νέες στρατηγικές τροποποιώντας την προσέγγισή τους στις ιστοσελίδες. Με την κατάλληλη 

χρήση των τεχνικών SEM σε συνδυασμό με τον άψογο προγραμματισμό της ιστοσελίδας οι 

μηχανές αναζήτησης  ανταμείβουν την προσπάθεια των ιστοσελίδων αυτών δίνοντας τους 

προβάδισμα στην κατάταξη των αποτελεσμάτων αναζήτησης (Raisinghani, 2005). Όμως, το 

μέλλον των τεχνολογιών αυτών βασίζεται σε δύο κλάδους οι οποίοι τα τελευταία χρόνια 

έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους και στο χώρο της πληροφορικής. Αυτοί οι κλάδοι 

είναι: 

• Η αποτελεσματική λειτουργία των τεχνικών SEM στα κινητά τηλέφωνα. Ένα 

μεγάλο μέρος του πληθυσμού πλέον κάνει πλοήγηση στο διαδίκτυο με χρήση των 

smartphones – κινητών τηλεφώνων με αποτέλεσμα το κοινό να είναι όλο και 

περισσότερο απαιτητικό ως προς την ενσωμάτωση των ιστοσελίδων στους 

φυλλομετρητές των κινητών. Στις μέρες μας το SEO αποτελεί όλο και πιο αξιόπιστο 

σύμμαχο των ιστοσελίδων για τη συμβατότητα αυτών με τις μηχανές αναζήτησης. 

Στο μέλλον όσο εξελίσσονται οι τεχνολογίες διαδικτύου τόσο πιο δύσκολο είναι να 

προβλέψουμε την πορεία αυτών των τεχνικών. 
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• Τα κοινωνικά δίκτυα ως διαμεσολαβητής SEM. Η μορφή των κοινωνικών δικτύων 

έχει αλλάξει δραματικά την τελευταία δεκαετία με αποτέλεσμα πολλοί να κάνουν 

χρήση αυτών για την αναζήτηση οποιασδήποτε πληροφορίας. Πλέον οι μηχανές 

αναζήτησης, όπως είναι και η Google, προσδίδουν περισσότερη σημασία στα 

κοινωνικά δίκτυα απ’ ό,τι στο παρελθόν. Στο μέλλον πολλοί ειδικοί λένε πως τα 

κοινωνικά δίκτυα θα αντικαταστήσουν τις τεχνικές SEM με αποτέλεσμα όλες οι 

ιστοσελίδες να έχουν ενεργή παρουσία σε αυτά. 

Σε γενικά πλαίσια μας είναι αδύνατον να προβλέψουμε την εξέλιξη των τεχνικών αυτών 

αφού κάθε χρόνο παρατηρούμε την εισαγωγή νέων τεχνολογιών αλλά και τεχνικών που 

αλλάζουν τα δρώμενα του διαδικτύου με αποτέλεσμα να μη γνωρίζουμε ακριβώς τις 

κινήσεις εκείνες που πρέπει να εκτελέσουμε ώστε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στις 

μηχανές αναζήτησης. 

7.3 Το μέλλον του Wordpress 

Το Wordpress αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά συστήματα διαχείρισης περιεχομένου. 

Πολλοί είναι αυτοί που χρησιμοποιούν την εν λόγω πλατφόρμα για την ανάπτυξη τόσο 

απλών ιστοσελίδων όσο και πιο σύνθετων, όπως είναι η ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού 

καταστήματος ή ένα σύστημα κρατήσεων ή παραγγελιών. Όπως φαίνεται και από την 

παρακάτω εικόνα οι χρήστες προτιμούν τη σχεδίαση κι ανάπτυξη της ιστοσελίδας τους με 

τη χρήση του συστήματος διαχείρισης Wordpress έναντι των υπολοίπων. 

 

Εικόνα 279: Η χρήση των συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου το 201914 

Στην παραπάνω εικόνα παρατηρούμε ότι οι ιστοσελίδες που έχουν κατασκευαστεί με τη 

βοήθεια του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου Wordpress είναι κατά μέσο όρο 31%. 

Βλέποντας και τα υπόλοιπα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου το Wordpress βρίσκεται 

στην κορυφή της λίστα των προτιμήσεων των χρηστών με μεγάλη διαφορά. Οι μετρήσεις 

                                                      
14 https://w3techs.com/ 

https://w3techs.com/
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αυτές είναι μέχρι τον Νοέμβριο του 2018 σημειώνοντας δε ανοδική πορεία μέχρι και 

σήμερα.15 

Το μέλλον του Wordpress είναι αβέβαιο αλλά με βάση τις σημερινές τεχνολογίες μπορούμε 

να κάνουμε μία πρόβλεψη όσον αφορά στην πορεία του στις τεχνολογίες διαδικτύου. 

Κάποιες από τις προβλέψεις αυτές είναι οι παρακάτω: 

• Η άψογη προσαρμογή του Wordpress στις τεχνολογίες της εποχής. Γυρίζοντας πίσω 

τον χρόνο και βλέποντας την ιστορία του συστήματος διαχείρισης Wordpress 

μπορούμε να καταλάβουμε ότι η εξέλιξη του προήλθε από τη δυνατότητα της 

τεχνολογίας του να ενσωματωθεί με τη παρούσα τεχνολογία ή και νοοτροπία, 

δηλαδή αυτής της κατασκευή εμπορικών ιστοσελίδων. Αφού η κοινότητα του 

Wordpress αυξάνεται κάθε χρόνο και πιο πολύ, όπως επίσης και τα διάφορα 

επιπρόσθετα του σε συνδυασμό με τις συνεχείς ενημερώσεις που πραγματοποιεί, 

είναι δύσκολο το σύστημα αυτό να μην ακολουθήσει την εκάστοτε πορεία της 

τεχνολογίας στο μέλλον. 

• Η χρήση της τεχνολογίας του Wordpress στα κινητά τηλέφωνα. Με την άνοδο τον 

κινητών τηλεφώνων το Wordpress πλέον είναι σε θέση να διατηρήσει το 

ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα και στα κινητά τηλέφωνα αφού τα πρόσθετα 

(plugin) που χρησιμοποιεί είναι συμβατά με την τεχνολογία των smartphones. 

                                                      
15 trends.builtwith.com 

https://trends.builtwith.com/
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Εικόνα 3028: Ποσοστό κατασκευής ιστοσελίδων με αντίστοιχο cms16 

 

Αν και το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου Wordpress αποτελεί τον κυρίαρχο όλων των 

συστημάτων δε γνωρίζουμε τι του επιφυλάσσει το μέλλον σε σχέση με την τεράστια εξέλιξη 

της τεχνολογίας του διαδικτύου. Αυτό που μπορούμε να πούμε με σιγουριά είναι ότι 

βραχυπρόθεσμα το Wordpress θα εξελιχθεί ακόμα περισσότερο μεγαλώνοντας κατά αυτόν 

τον τρόπο την κοινότητα των προγραμματιστών που το υποστηρίζουν. 

 

                                                      
16 https://trends.builtwith.com/ 

https://trends.builtwith.com/
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