Μηχανές Αναζήτησης:
Πώς να σας προσέξουν
Εχετε “ανεβάσει” το site σας στο Internet και θέλετε να προσελκύσετε
όσο το δυνατόν περισσότερους επισκέπτες. Ποιά θα πρέπει να είναι τα πρώτα
σας βήµατα για να βοηθήσετε τον κόσµο να βρει το site σας;
Μια καταχώρηση σε καλή θέση στις µηχανές αναζήτησης, ειδικά στην
Google, µπορεί να αυξήσει τους επισκέπτες στις ιστοσελίδες σας. Ας υποθέσουµε ότι παρέχετε λογιστικές υπηρεσίες. Αν το site σας έρχονταν πρώτο
στην λίστα των αποτελεσµάτων όταν κάποιος έψαχνε για “λογιστές” στην
Google, θα αυξάνονταν κατακόρυφα ο αριθµός των ανθρώπων που γνωρίζουν
την ύπαρξη της επιχείρησής σας.
Ισως ήδη ξέρετε ότι µια καλή κατάταξη στην Google µπορεί να βοηθήσει
την εργασία σας, αλλά προς το παρόν δυσκολεύεστε ακόµα και να βρείτε το
site σας στα αποτελέσµατα που δίνει η Google. Τι µπορείτε να κάνετε για να
βοηθήσετε την Google να βρει την καταχώρησή σας και να την τοποθετήσει
όσο το δυνατόν πιο κοντά στην κορυφή της λίστα των αποτελεσµάτων της.
Υποβάλλοντας το site σας για καταχώρηση
Η Google, χρησιµοποιώντας ένα αυτοµατοποιηµένο πρόγραµµα (spider),
ακολουθεί σύνδεσµους (links) από το ένα site στο άλλο και ανακαλύπτει νέα
sites και ιστοσελίδες τις οποίες κατόπιν προσθέτει στην βάση δεδοµένων
(database) της. Το πρόγραµµα αυτό είναι αρκετά δραστήριο και πιθανόν να
έχει ήδη βρεί το site σας. Αν κάποιο άλλο site που είναι καταχωρηµένο στην
Google έχει σύνδεσµο (link) στο δικό σας, ο spider ακολουθώντας αυτόν τον
σύνδεσµο καταχωρεί και το δικό σας site. Για να µάθετε αν το site σας είναι
καταχωρηµένο, πηγαίνετε στην διεύθυνση google.com και πληκτρτολογείστε
την διεύθυνση του site σας (π.χ. www.tositemou.gr) στο κουτί αναζήτησης της
Google και πατήστε Αναζήτηση (Search).
Αν το site σας δεν είναι καταχωρηµένο µπορείτε να προτρέψετε την
Google να το καταχωρήσει πηγαίνοντας στην διεύθυνση www.google.com/addurl.html. ∆ώστε την διεύθυνση της αρχικής σας σελίδας και ο spider της
Google θα βρεί τις υπόποιπες σελίδες σας µόνος του.
Το να φροντίσετε γαι την καταχώρηση του site σας στην Google και στις
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άλλες µηχανές αναζήτησης είναι το πρώτο σας βήµα. Κατόπιν, θα πρέπει να
διευκολύνετε τις µηχανές αναζήτησης να ταξινοµήσουν σωστά τις σελίδες
σας και να τις ανεβάσουν όσο το δυνατόν πιο ψηλά στην λίστα των αποτελεσµάτων τους. Να πως:
∆ιαλέγοντας τις σωστές λέξεις κλειδιά (keywords)
Αν θέλετε οι µελλοντικοί σας πελάτες να βρουν το site σας, χρησιµοποιήστε λέξεις και φράσεις που συνδέονται άµεσα µε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες
που προσφέρετε από τις ιστοσελίδες σας. Αυτές οι λέξεις οι φράσεις αποκαλούνται λέξεις κλειδιά (keywords). Για να διαλέξετε τις λέξεις κλειδιά σκεφτείτε πιο είναι το πιθανό πρόβληµα που προσπαθεί να λύσει ο µελλοντικός
σας πελάτης. Αν για παράδειγµα εµπορεύεστε βιολογικά τρόφιµα, ποιές λέξεις κλειδιά θα σας ταίριαζαν καλύτερα, “υγιεινή διατροφή”, “οικολογικά προϊόντα”, ή “βιολογικά τρόφιµα”;
Επιλέξτε λέξεις κλειδιά που χρησιµοποιούνται συχνά. ∆οκιµάστε διαφορετικές λέξεις κλειδιά και συνδυασµούς τους.
Χρησιµοποιώντας τις λέξεις κλειδιά (keywords)
Για να βοηθήσετε τις µηχανές αναζήτησης να καταλάβουν σε τι αναφέρεται µια ιστοσελίδα, χρησιµοποιήστε τις πιο σηµαντικές λέξεις κλειδιά έξι ως
οκτώ φορές στην ιστοσελίδα αυτή. Αν πουλάτε διάφορα προϊόντα ή παρέχετε
κάποιες υπηρεσίες δηµιουργήστε ξεχωριστές ιστοσελίδες για κάθε οµάδα
από τις λέξεις κλειδιά που θέλετα να χρησιµοποιήσετε. Σιγουρευτείτε ότι δεν
επαναλάβατε τις λέξεις κλειδιά πάνω από οκτώ φορές. Η επανάληψη των keywords χωρίς λόγο (εκτός κειµένου) µπορεί να οδηγήσει σε απόριψη των σελίδων σας από τους καταλόγους των µηχανών αναζήτησης. Χρησιµοποιήστε
φυσικό λόγο και ενσωµατώστε τις λέξεις κλειδιά στο κείµενο της σελίδας σας.
Ετσι είστε σίγουροι ότι οι σελίδες σας διαβάζονται και από τους επισκέπτες
του site σας αλλά και από τις µηχανές αναζήτησης.
∆ηµιουργώντας τοπικούς συνδέσµους (local links)
Αφού έχετε βελτιστοποιήσει τις σελίδες σας για τις λέξεις κλειδιά που θεωρείτε σηµαντικές, δηµιουργήστε συνδέσµους (links) από αλλές σελίδες του
site σας σε αυτές χρησιµοποιώντας στην περιγραφή του συνδέσµου τις ίδιες
λέξεις κλειδιά. Αν για παράδειγµα έχετε δηµοσιευµένο στο site σας κάποιο
υλικό σχετικό µε τις υπηρεσίες σας (άρθρα, οδηγίες, ιστορικό, τεχνικές προδιαγραφές κλπ) συνδέστε τις αναφερόµενες λέξεις κλειδιά σε αυτές τις σελίδες µε τις βελτιστοποιηµένες σελίδες σας.
∆ηµιουργώντας εισερχόµενους συνδέσµους
(Incoming Links) στο site σας
Τα παραπάνω βήµατα είναι τα βασικά για να σας προσέξουν οι µηχανές
αναζήτησης. Αυτό που απαιτείται για να σας ανεβάσει στην κορυφή των καταΤμ. Γραφιστικής (Γραφιστική με Η/Υ - Μηχανές αναζήτησης)
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λόγων των µηχανών αναζήτησης και ειδικότερα της Google είναι ένας µεγάλος αριθµός συνδέσµων από άλλα sites προς το δικό σας.
Οσο πιο δηµοφιλές ειναι το site σας στα άλλα sites (link popularity) τόσο
πιο ψηλά θα βαθµολογηθούν οι σελίδες σας από τις µηχανές αναζήτησης.
Οταν οι µηχανές αναζήτησης δουν ότι το site σας έχει µερικές εκατοντάδες εισερχόµενους συνδέσµους, θα βαθµολογηθεί καλύτερα από κάποιο άλλο µε
λιγότερους συνδέσµους.
Πόσους εισερχόµενους συνδέσµους έχετε προς το site σας; Χρησιµοποιήστε το linkpopularity.com για να το δείτε. Μπορείτε ακόµα να δείτε τους εισερχόµενους συνδέσµους σε sites ανταγωνιστών σας.
Μπορείτε τέλος να ζητήσετε από άλλα sites να συνδέσουν κάποιες σελίδες τους µε το δικό σας, αν είναι δυνατόν χρησιµοποιώντας κάποιες από τις
λέξεις κλειδιά για τις οποίες ενδιαφέρεστε, προσφέροντας τους σαν αντάλλαγµα έναν σύνδεσµο στο δικό τους site.
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