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Περύληψη 
Με τθν παροφςα εργαςία γίνεται μια προςπάκεια αυτοματοποίθςθσ εντοπιςμοφ όρων 

και φράςεων που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςαν λζξεισ-κλειδιά ςε διαδικτυακζσ 

διαφθμιςτικζσ εκςτρατείεσ. Ο ςτόχοσ είναι θ βελτιςτοποίθςθ τθσ επζνδυςθσ ενόσ 

ςυγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ ο οποίοσ κα χρθςιμοποιθκεί τθν μζκοδο τθσ εμφάνιςθσ 

διαφθμίςεων ανάλογα με τισ αναηθτιςεισ των χρθςτϊν ςε διαδικτυακζσ μθχανζσ αναηιτθςθσ  

Στα πλαίςια τθσ εργαςίασ υλοποιικθκε μια τεχνικι θ οποία μπορεί να προςφζρει 

διορατικότθτα ςτθν λιψθ αποφάςεων ςχετικά με τθν ςτρατθγικι που κα πρζπει να 

ακολουκιςει κάποιοσ διαφθμιςτισ, κατά τον ςχεδιαςμό μιασ διαδικτυακισ εκςτρατείασ 

προϊκθςθσ προϊόντων. Απϊτεροσ ςτόχοσ είναι θ αυτοματοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςτον 

μζγιςτο βακμό. 

Για τον ςκοπό αυτό χρθςιμοποιικθκαν πολλαπλζσ πθγζσ με δεδομζνα ςχετικά με τθν 

κίνθςθ των χρθςτϊν ςτο διαδίκτυο και τθν τάςθ των αναηθτιςεων τουσ γφρω από τα κζματα 

που ςχετίηονται με τουσ ιςτοτόπουσ  που εξετάηονται. Ο ςυνδυαςμόσ τθσ γνϊςθσ των 

παραπάνω πθγϊν μπορεί να αποτελζςει ςθμαντικό βοικθμα ςτθν εξαγωγι των 

αποτελεςμάτων, αφοφ προςφζρει ταχφτατθ ανάλυςθ δεδομζνων που υπό πραγματικζσ 

ςυνκικεσ δεν είναι εφικτό να γίνει ςε τζτοιο βακμό λεπτομζρειασ χωρίσ τθ χριςθ 

αυτοματοποιθμζνων μεκόδων. 

Τα δεδομζνα που χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςθ των όρων, οι οποίοι κα 

προτακοφν από το ςφςτθμα, βαςίηονται ςτθν ανάλυςθ του όγκου των αναηθτιςεων ςε βάκοσ 

χρόνου, ϊςτε να εντοπιςτοφν οι όροι, οι οποίοι ακολουκοφν ανοδικζσ τάςεισ αναηιτθςθσ. 

Επίςθσ λαμβάνεται υπ' όψιν και το κόςτοσ χριςθσ αυτϊν ςε διαφθμιςτικζσ εκςτρατείεσ ϊςτε 

να προτακοφν όροι οι οποίοι κα αυξιςουν τθν αποδοτικότθτα του αρχικοφ κεφαλαίου. 

Ενϊ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ςχετικότθτασ των όρων χρθςιμοποιοφνται τεχνικζσ οι 

οποίεσ εξάγουν λζξεισ-κλειδιά από αρχεία καταγραφισ κίνθςθσ του ιςτοτόπου τα οποία 

προζρχονται από υπθρεςίεσ παρακολοφκθςθσ ιςτοτόπων (π.χ. Google analytics) αλλά και από 

τθν ανάλυςθ των ςελίδων αυτοφ. 
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1. Η διαφόμιςη ςτο διαδύκτυο 
Θ διαφιμιςθ είναι φλζγον κζμα ςυηιτθςθσ του ςθμερινοφ κοινωνικοοικονομικοφ 

ςυςτιματοσ μασ. Οι Adorno and Horkheimer (Adorno & Horkheimer, 1972) χαρακτθρίηουν τθν 

διαφιμιςθ ςαν μια προςπάκεια υπερίςχυςθσ ενάντια ςτον "άβουλο" καταναλωτι και 

προςπακοφν ακόμα και να τθν ςυνδζςουν με τον φαςιςμό. Ο Appaduraia (Appaduraia, 1990) 

κεωρεί τθν διαφιμιςθ ζνα μζςο παγκόςμιασ ομογενοποίθςθσ των πολιτιςμϊν. Ακόμα και οι 

νεϊτερεσ μορφζσ διαφιμιςθσ ζχουν πζςει κφματα ζντονθσ κριτικισ. Ο De Graaf (de Graaf, 

Wann, & Naylor, 2005) γράφει για το διαδίκτυο "αυτό που κάποτε κεωροφνταν θ Εδζμ του 

εκπαιδευόμενου, ζχει γίνει ο παράδειςοσ του πωλθτι". Το 2001, ο ειδικόσ ςε ςτρατθγικζσ 

Michael Porter προζβλεψε ότι οι επιτυχθμζνεσ εταιρίεσ ςτο διαδίκτυο δεν κα ιταν αυτζσ που 

κα επιβίωναν από τθν διαφιμιςθ αλλά αυτζσ οι οποίεσ κα τιμολογοφςαν τουσ καταναλωτζσ 

τουσ για τισ υπθρεςίεσ τουσ (Porter M. , 2001). Ραρ' όλα αυτά, θ επιτυχία επιχειριςεων όπωσ 

τθσ Yahoo, Google και MSN, οι οποίεσ παρζχουν χωρίσ κόςτοσ το μεγαλφτερο μζροσ των 

υπθρεςιϊν τουσ ζρχεται ςε αντίκεςθ με αυτό τον ιςχυριςμό. Πλα τα προαναφερκζντα 

επιχειριματα όμωσ αποτυγχάνουν να λάβουν υπόψθ ότι θ διαφιμιςθ, και ιδιαίτερα θ 

διαδικτυακι διαφιμιςθ, είναι αναπόςπαςτο ςτοιχείο του ςθμερινοφ οικονομικοφ ςυςτιματοσ. 

Σφμφωνα με ςτοιχεία από το IAB (Internet Advertising Bureau), καταγράφθκαν για το πρϊτο 

τρίμθνο του 2010 5.9$ διςεκατομμφρια ςε κζρδθ ςτον τομζα τθσ διαδικτυακισ διαφιμιςθσ, μια 

αφξθςθ τθσ τάξθσ του 7.5% ςε ςχζςθ με το αντίςτοιχο διάςτθμα του προθγοφμενου ζτουσ 

(Internet Advertising Bureau, 2010). 

Ρολλοί ςυγγραφείσ τονίηουν τθ ςθμαςία τθσ διαδικτυακισ διαφιμιςθσ. Ο Chandon 

(Chandon, Saber, & Fortin, 2003) επιςθμαίνει ότι για επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτο 

διαδίκτυο θ διαφιμιςθ είναι από τισ λίγεσ διακζςιμεσ πθγζσ εςόδων. Επίςθσ ο Chatterjee 

(Chatterjee, 2005) προςκζτει ότι θ διαφιμιςθ ωσ επιχειρθματικό μοντζλο ζχει κυριαρχιςει ςτο 

διαδίκτυο. Οι τελευταίεσ παρατθριςεισ βοθκοφν ςτθν κατανόθςθ τθσ ταχφτατθσ εξζλιξθσ και 

αποδοχισ που γνωρίηει ο ςυγκεκριμζνοσ τομζασ. Το διαδίκτυο ζχει γίνει μια "κακθμερινι 

τεχνολογία τα τελευταία 15 χρόνια και ςφμφωνα με ςτοιχεία των Θνωμζνων εκνϊν το 30% του 

παγκόςμιου πλθκυςμοφ ζχει άμεςθ πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο. Αυτό το κοινό είναι πολφ μεγάλο 

για να αγνοθκεί από τουσ διαφθμιςτζσ. Σε ςυνδυαςμό και με τισ ςφγχρονεσ εξελίξεισ τθσ 

φορθτότθτασ του διαδικτφου με πρόςβαςθ μζςω κινθτϊν τθλεφϊνων, τθν προςφορά 

καινοτόμων υπθρεςιϊν μζςω του web 2.0 αλλά και τθν τάςθ τθσ προςφοράσ όλο και 

περιςςότερων εφαρμογϊν μζςω διαδικτφου εγγυϊνται τθν μακροηωία τθσ διαφιμιςθσ ςτο 

διαδίκτυο. 

Ζνασ ακόμα πολφ ςθμαντικόσ παράγοντασ όμωσ που παίηει πολφ ςθμαντικό ρόλο είναι 

θ δυνατότθτα τθσ παροχισ προςωποποιθμζνων διαφθμίςεων μζςω του διαδικτφου ςε 

αντίκεςθ με τισ μαηικζσ διαφθμίςεισ των παλαιότερων μζςων ενθμζρωςθσ. Αυτζσ οι εξελίξεισ 

οδιγθςαν και τον γκουροφ του μάρκετινγκ Philip Kotler (Kotler, 2005) να δθλϊςει από το 2005 

ότι: "Οι θμζρεσ τθσ μαηικισ διαφιμιςθσ, με τθν παρεμβατικότθτα τουσ και το φτωχό 

περιεχόμενο τουσ, περνάνε γριγορα. Ζνασ διαδικτυακόσ κολοςςόσ ο οποίοσ αποτελεί άψογο 
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παράδειγμα επιτυχίασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προςωποποιθμζνθσ διαφιμιςθσ είναι θ Amazon, θ 

οποία και για το 2011 προβλζπεται ότι για ζκτθ ςυνεχόμενθ χρονιά κα ζχει αφξθςθ των εςόδων 

τθσ κατά 25% λόγω τθσ ςτρατθγικισ που ακολουκεί.  

1.1. Ιςτορικϊ ςτοιχεύα 
Ενϊ οι μθχανζσ αναηιτθςθσ ςτο διαδίκτυο ξεκίνθςαν να εμφανίηονται ςτα μζςα του 

1990, τα χορθγοφμενα αποτελζςματα αναηιτθςθσ (paid search) δεν ξεκίνθςαν μζχρι αργότερα 

εκείνθ τθν δεκαετία. Τον πρϊτο καιρό υπιρχε θ εταιρία Goto.com. Ιταν θ πρϊτθ επιτυχθμζνθ 

προςπάκεια εμφάνιςθσ αποτελεςμάτων επί πλθρωμι ςε μθχανι αναηιτθςθσ. Θ εταιρία 

απορροφικθκε από τθν Idealabs και ξεκίνθςε επίςθμα τθ δράςθ τθσ τον Φεβρουάριο του 1998. 

Το βαςικό πρόβλθμα τθσ προςπάκειασ τθσ Goto ιταν ότι ενϊ είχαν διαφθμιςτζσ 

πρόκυμουσ να πλθρϊνουν βάςει των κλικ που είχαν οι διαφθμίςεισ τουσ, είχαν πολφ χαμθλό 

αρικμό αναηθτιςεων και δεν μποροφςαν να παράγουν πολλά ζςοδα. Σφντομα ξεκίνθςαν τθ 

ςυνεργαςία με μεγάλεσ μθχανζσ αναηιτθςθσ ϊςτε να προβάλουν τα διαφθμιςτικά μθνφματα 

τουσ πάνω και δίπλα από τα αποτελζςματα των αναηθτιςεων τουσ. Οι μθχανζσ αναηιτθςθσ 

παρείχαν τθν κίνθςθ και τα κζρδθ μοιράηονταν μεταξφ αυτϊν και τθσ ίδιασ. Θ ςτρατθγικι αυτι 

δοφλεψε τόςο καλά ϊςτε αποφάςιςαν να επενδφςουν ξανά ςτισ ςυνεργαςίεσ με τισ μθχανζσ 

αναηθτιςεων, παρά ςτθ δθμιουργία του δικοφ τουσ μεριδίου τθσ αγοράσ. Σε εκείνο το ςθμείο 

ζγινε και μετονομαςία τουσ ςε Overture.com. Στο απόγειο τθσ πορείασ τουσ το 2001 οι 

ςυνεργάτεσ τουσ περιλάμβαναν τισ Yahoo, MSN, AOL, Altavista, Ask και δεκάδεσ άλλεσ γνωςτζσ 

μθχανζσ αναηθτιςεων. Είχαν επιτφχει 85% ποςοςτό προβολισ πάνω ςτα αποτελζςματα που 

εμφανίηονταν ςε διαδικτυακζσ μθχανζσ αναηθτιςεων. Εκείνθ τθν εποχι το μερίδιο τθσ Google 

ιταν λιγότερο από 10% (Mylopoulos & Livingstone, 2006).  (Olsen & Kane, 2003) 

Θ Google ξεκίνθςε ςτισ αρχζσ του 2000 το δικό τθσ πρόγραμμα εμφάνιςθσ διαφθμίςεων 

επί πλθρωμι ςτο οποίο οι πελάτεσ τιμολογοφνταν βάςει εμφανίςεων των διαφθμίςεων τουσ 

(impressions). Οι πελάτεσ τουσ τιμολογοφνταν με τθ μζκοδο Cost-per-Mil (CPM), θ οποία 

ςθμαίνει κόςτοσ ανά 1000 εμφανίςεισ διαφιμιςθσ. Ζτςι θ Google αποφάςιςε να χτίςει το δικό 

τθσ μερίδιο ςτθν αγορά. Μετά από 6 μινεσ περίπου θ Google εγκατζλειψε αυτό το μοντζλο 

τιμολόγθςθσ για ζνα Pay-per-click (PPC) μοντζλο, το οποίο όμωσ ιταν πολφ πιο εξελιγμζνο από 

αυτό τθσ Overture.  

H Google μζχρι το 2004 δεν ειςιχκθ ςτο χρθματιςτιριο, για αυτό και κανείσ δεν ιξερε 

το επίπεδο των εςόδων τθσ. Οι αναλυτζσ υπζκεταν ότι με το ςυνεχϊσ αυξανόμενο μερίδιο τθσ 

αγοράσ τθσ Google και τθν πιο ελκυςτικι πολιτικι τιμολόγθςθσ με προςφορζσ που 

ακολουκοφςε, είχε τρομερι αφξθςθ. Τελικϊσ θ AOL ζλθξε τθν ςυνεργαςία τθσ με τθν Overture 

και ξεκίνθςε να εμφανίηει τισ διαφθμίςεισ τθσ, ςτθν Google και τθν ακολουκιςανε και πολλζσ 

μικρότερεσ μθχανζσ αναηιτθςθσ.  

Θ Yahoo ςε μια προςπάκεια να αποκτιςει το δικό τθσ μερίδιο τθσ αγοράσ εξαγόραςε 

τθν Overture θ οποία είχε τθν τεχνογνωςία και ζνα μεγάλο δίκτυο εμφάνιςθσ διαφθμίςεων. Θ 
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εξαγορά ζγινε το 2003 για 1.63 διςεκατομμφρια δολάρια και θ Overture μετονομάςτθκε ςε 

Yahoo Search Marketing (Olsen & Kane, 2003).  

Τθν Άνοιξθ του 2004 που θ Google ειςιχκθ ςτο χρθματιςτιριο και ιταν υποχρεωμζνθ 

να δθμοςιεφει τα οικονομικά τθσ ςτοιχεία ςε τριμθνιαία βάςθ (ςυμπεριλαμβανομζνου και τθσ 

διαφιμιςθσ) φάνθκε και θ ανωτερότθτα του μοντζλου τιμολόγθςθσ που ακολουκοφςε. Θ 

Google κατάφερνε και παριγαγε για κάκε αναηιτθςθ τρείσ φορζσ περιςςότερο κζρδοσ από ότι 

θ Yahoo (Luciw, 2004). 

H Yahoo (με το ςφςτθμα τιμολόγθςθσ τθσ Overture) ακολουκοφςε γραμμικι πολιτικι 

κοςτολόγθςθσ. Οι διαφθμιςτζσ είχαν τον απόλυτο ζλεγχο τθσ κζςθσ τουσ με τθν προςφορά 

τουσ. Εφόςον ζκαναν τθν μεγαλφτερθ προςφορά είχαν εγγυθμζνα τθν υψθλότερθ κζςθ ςτα 

αποτελζςματα αναηιτθςθσ. Εν αντικζςει θ Google κατάλαβε ότι όλεσ οι διαφθμίςεισ δεν 

επιςκζπτονται το ίδιο ςυχνά. Δθλαδι υπιρχε περίπτωςθ να υπάρχουν κακισ ποιότθτασ 

διαφθμίςεισ οι οποίεσ παίρνανε υψθλζσ κζςεισ ςτα αποτελζςματα των αναηθτιςεων. Αυτό 

οδθγοφςε ςε μικρότερα ποςοςτά κζρδουσ από τισ υψθλισ αξίασ πρϊτεσ κζςεισ. Αυτό οδιγθςε 

τθν εταιρία ςτθν ιδζα τθσ δθμιουργίασ μιασ ςτρατθγικισ θ οποία κα επιβραβεφει τισ εφςτοχεσ 

και καλισ ποιότθτασ διαφθμίςεισ που είχαν υψθλά ποςοςτά επιςκεψιμότθτασ ϊςτε να 

επωφελθκεί και θ ίδια από αυτό. Ο τρόποσ μζτρθςθσ που όριηε τθν ποιότθτα και ιταν θ βάςθ 

του ςυςτιματοσ τθσ ιταν τρείσ φορζσ καλφτερθ από του ανταγωνιςμοφ, χωρίσ όμωσ να είναι 

ευρζωσ γνωςτόσ, ο τρόποσ υπολογιςμοφ τθσ 

Θ Microsoft με τθν ςειρά τθσ αποφάςιςε ότι δεν μποροφςε να βαςιςτεί ςτον βαςικό 

ανταγωνιςτι τθσ, τθν Google για εμφάνιςθ διαφθμίςεων ςτο MSN αλλά οφτε μποροφςε και 

υποκφψει και ςτα χαμθλά ζςοδα τθσ Yahoo. Αυτό τθν οδιγθςε ςτο να δθμιουργιςει τθν δικιά 

τθσ μθχανι το 2006 θ οποία βαςίηονταν ςτο μοντζλο που ακολουκοφςε θ Google. 

Με τθν αποχϊρθςθ και τθσ Microsoft θ Yahoo κατζλθξε να ζχει χάςει όλουσ τουσ 

μεγάλουσ πελάτεσ τθσ και αποφάςιςε να εγκαταλείψει το ξεπεραςμζνο γραμμικό μοντζλο. Το 

2006 ξεκίνθςε τθσ δικι τθσ ζκδοςθ βαςιςμζνθ ςτον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ των διαφθμίςεων με 

τθν οποία εκμεταλλεφονταν τθν κίνθςθ του δικτφου τθσ.  

Θ ιςτορία ζχει διδάξει όλεσ τισ εταιρίεσ διαδικτυακισ διαφιμιςθσ, ότι για τθν 

μεγιςτοποίθςθ των κερδϊν τουσ, βαςικό ςτοιχείο είναι θ προϊκθςθ όςο το δυνατόν 

καλφτερων και ςχετικότερων αποτελεςμάτων κατά τθν εμφάνιςθ διαφθμίςεων. Θ 

ςυγκεκριμζνθ προχπόκεςθ αποτελεί αναπόςπαςτο κομμάτι και τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ θ 

οποία εξάγει λζξεισ-κλειδιά υψθλισ ςχετικότθτασ αλλά και με χαμθλό ανταγωνιςμό για τθν 

επίτευξθ υψθλότερων κζςεων εμφάνιςθσ. 

1.2. Η πρόοδοσ τησ διαδικτυακόσ διαφόμιςησ 
Ρεριςςότεροι από τουσ μιςοφσ διαδικτυακοφσ καταναλωτζσ και τζςςερισ ςτουσ δζκα 

χριςτεσ κινθτϊν τθλεφϊνων δθλϊνουν ότι είναι πρόκυμοι να δζχονται διαφθμίςεισ, εάν αυτό 

ςθμαίνει ότι κα λαμβάνουν δωρεάν περιεχόμενο και υπθρεςίεσ (KPMG, 2010). 
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Και από άλλεσ μεγάλεσ ζρευνεσ που ζχουν λάβει χϊρα φαίνεται ότι οι χριςτεσ του 

διαδικτφου φαίνονται πρόκυμοι κατά ποςοςτό 64% ςε παγκόςμιο επίπεδο να γίνει 

εκμετάλλευςθ του προφίλ τουσ αλλά και παρακολοφκθςθ τουσ αν αυτό επιφζρει και καλφτερεσ 

τιμζσ για αυτοφσ (Siegel, Hadorn, & Berkley, 2010). Επίςθσ ζχει φανεί ότι οι χριςτεσ του 

διαδικτφου δείχνουν μεγαλφτερθ προτίμθςθ ςε διαφθμιςτικά μθνφματα τα οποία είναι ςχετικά 

και ςτοχευμζνα ςτα κζματα που τουσ ενδιαφζρουν.  

Από τα παραπάνω ςτοιχεία όπωσ και από 

τθν ζρευνα θ οποία παρουςιάηεται ςτθν παρακάτω 

εικόνα, φαίνεται ότι οι άνκρωποι ζχουν μια αρκετά 

πιο κετικι αντιμετϊπιςθ προσ το κζμα τθσ 

διαφιμιςθσ ςτο διαδίκτυο. Στθν ψθφοφορία 

(Mashable.com, 2009), θ οποία φαίνεται ςτθν 

εικόνα 1 το 75% ςχεδόν των απαντιςεων είναι 

κετικζσ προσ τθν προβολι διαφθμίςεων ςτο 

twitter. Οι επικυμίεσ του κοινοφ που προκφπτουν 

όπωσ και από τα αποτελζςματα προθγοφμενων 

ερευνϊν είναι θ καλφτερθ ποιότθτα υπθρεςιϊν, θ 

παροχι δωρεάν υπθρεςιϊν, παροχι ςχετικϊν 

διαφθμίςεων με το κζμα το οποίο αςχολείται ο 

ιςτοτόποσ ι με τα ενδιαφζροντα των χρθςτϊν και ο 

ςεβαςμόσ τθσ ιδιωτικότθτασ τουσ. 

Μεγάλο ενδιαφζρον φαίνεται να παρουςιάηει όπωσ φαίνεται από τα παραπάνω 

ςτοιχεία θ ςωςτι ςτόχευςθ των διαφθμίςεων, θ οποία μπορεί να προςελκφςει περιςςότερο 

ςχετικό κοινό αλλά και να μειϊςει το κόςτοσ για τον διαφθμιςτι. Επίςθσ όπωσ φαίνεται ςτο 

μζλλον κα απαςχολιςει ςε πολφ μεγάλο βακμό τθν αγορά οι αγορά των κινθτϊν τθλεφϊνων 

ςτα οποία αν εκμεταλλευτεί κάποιοσ τισ υπθρεςίεσ κζςθσ και χρθςιμοποιιςει ςωςτά τθν 

τοποκεςία του χριςτθ μπορεί να δϊςει τθν δυνατότθτα προςφοράσ ενόσ καινοφργιου είδουσ 

ςτοχευμζνου περιεχομζνου. Ακόμα τεράςτιο ενδιαφζρον το  οποίο ςυνεχϊσ αυξάνεται 

παρουςιάηουν τα δίκτυα κοινωνικισ δικτφωςθσ (71% των διαφθμιςτϊν δεν ζχουν καταφζρει να 

ενςωματϊςουν τα κοινωνικά δίκτυα ςτισ εκςτρατείεσ τουσ) τα οποία μποροφν να προςφζρουν 

κυριολεκτικά ατελείωτεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ςυμπεριφορά των χρθςτϊν ςτο 

διαδίκτυο. Αυτζσ οι πλθροφορίεσ αν ερμθνευκοφν ςωςτά μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν από 

τουσ διαφθμιςτζσ για τθν παροχι καλφτερθσ ποιότθτασ περιεχομζνου. 

  

Εικόνα 1: Δθμοςκόπθςθ ςχετικά με τθν πρόκεςθ 
αποδοχισ διαφθμιςτικϊν μθνυμάτων ςτο Twitter 
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1.3. Οικονομικϊ ςτοιχεύα 
Θ διαφιμιςθ ςτο διαδίκτυο είναι ζνασ κλάδοσ τθσ οικονομίασ ο οποίοσ γνωρίηει 

τρομερι ανάπτυξθ τα τελευταία χρόνια και ςφμφωνα με προβλζψεισ κα ςυνεχίςει να ζχει 

αυξανόμενθ απιχθςθ και τα επόμενα χρόνια. Τα διαγράμματα 1 και 2  παρουςιάηουν τα 

οικονομικά ςτοιχεία και τισ προβλζψεισ για τον κλάδο ςε δφο χϊρεσ οι οποίεσ ζχουν τθν 

μεγαλφτερθ διαδικτυακι παρουςία αυτι τθ ςτιγμι, τισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ τθσ Αμερικισ και 

τθν Κίνα. 

 

 

 
Διάγραμμα 1: Διαφθμιςτικζσ δαπάνεσ ςτισ Η.Ρ.Α. 

 

 

Ο οργανιςμόσ IAB (Internet Advertising Bureau), ο οποίοσ αποτελείται από 460 επιχειριςεισ οι 

οποίεσ αντιπροςωπεφουν το 86% τθσ αγοράσ τθσ διαδικτυακισ διαφιμιςθσ ςτισ ΘΡΑ, 

καταγράφει ςυνεχόμενθ αφξθςθ των δαπανϊν για διαδικτυακι διαφιμιςθ από το 2004 μζχρι 

το 2010 (Διάγραμμα 3), με εξαίρεςθ κάποιεσ περιόδουσ που επθρεάςτθκαν αρνθτικά από τθν 

παγκόςμια οικονομικι κρίςθ (Internet Advertising Bureau, 2010). 

 
Διάγραμμα 3: Η.Ρ.Α. κζρδθ διαδικτυακισ διαφιμιςθσ 2001-2010 
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Διάγραμμα 2: Κίνα διαφθμιςτικζσ δαπάνεσ 
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Το 2011 το 90% των διαφθμιςτϊν 

ςκοπεφει να αυξιςει το ποςό που δαπανάται για 

διαδικτυακι διαφιμιςθ. Επίςθσ εκτιμάται ότι θ 

αγορά τθσ διαδικτυακισ διαφιμιςθσ το 2012 κα 

ζχει διπλαςιαςτεί ςε ςχζςθ με το 2008 ςτα 50 

διςεκατομμφρια δολάρια. Επίςθσ από τον 

Ρίνακα 1 φαίνεται ότι τθν μεγαλφτερθ ανάπτυξθ 

ςτουσ τομείσ τθσ διαδικτυακισ διαφιμιςθσ 

γνωρίηει θ εμφάνιςθ διαφθμίςεων ςε ςελίδεσ 

αποτελεςμάτων αναηιτθςθσ, ο οποίοσ είναι και 

ο τομζασ τον οποίο ςτοχεφει και θ ςυγκεκριμζνθ 

εργαςία (eMarketer, 2009)  

Μζςα ςτο 2010 οι δαπάνεσ για 

διαφθμίςεισ ςτο διαδίκτυο κατάφεραν να ξεπεράςουν τισ αντίςτοιχεσ για τα ζντυπα μζςα ςτο 

2010 ςτισ ΘΡΑ (Johansmeyer, 2010). Σφμφωνα με προβλζψεισ ςτθν Κίνα θ οποία είναι θ χϊρα 

με τθν μεγαλφτερθ ανάπτυξθ ςτο διαδίκτυο ςιμερα εκτιμάται ότι μζχρι το τζλοσ του 2011 τα 

χριματα τα οποία κα δαπανθκοφν για διαφθμιςτικζσ εκςτρατείεσ ςτο διαδίκτυο κα 

ξεπεράςουν τον αντίςτοιχο προχπολογιςμό για τα ζντυπα μζςα (Limin, 2011). 

Στθν Ελλάδα το διαδικτυακό μάρκετινγκ βρίςκεται ακόμα ςε πολφ πρϊιμο ςτάδιο, ςε μια από 

τισ χαμθλότερεσ κζςεισ ςτθν Ευρωπαϊκι ζνωςθ. Σφμφωνα με ςτοιχεία όμωσ από τθν IAB UK, τα 

οποία αντιπροςωπεφουν το 76% τθσ ευρωπαϊκισ αγοράσ διαδικτυακοφ μάρκετινγκ, θ Ελλάδα, 

θ Αυςτρία, θ Τουρκία και θ Ρολωνία ιταν οι μοναδικζσ χϊρεσ ςτθν Ευρωπαϊκι ζνωςθ με 

διψιφιο ποςοςτό ανάπτυξθσ μζςα ςτο 2009 (Internet Advertising Bureau, 2010).  

 

 

  

Ρίνακασ 1: Η.Ρ.Α. δαπάνεσ διαδικτυακισ 
διαφιμιςθσ ανά τφπο 
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2. Αντικεύμενο εργαςύασ 

2.1. Πρόβλημα 
Στόχοσ τθσ παροφςασ διπλωματικισ εργαςίασ είναι θ αποτελεςματικι προβολι ενόσ 

ιςτότοπου μζςα από τθ βζλτιςτθ χριςθ υπθρεςιϊν διαδικτυακισ διαφιμιςθσ. Θ μορφι 

διαφιμιςθσ θ οποία εξετάηεται ονομάηεται paid search και προςφζρεται ςαν υπθρεςία από 

όλεσ τισ μεγάλεσ μθχανζσ αναηιτθςθσ (π.χ. Google AdWords, Microsoft AdCenter) αλλά και ςε 

άλλου τφπου ιςτοτόπουσ (π.χ. facebook ads). Ο διαφθμιςτισ επιλζγει τισ λζξεισ τισ οποίεσ 

επικυμεί να χρθςιμοποιιςει κάνοντασ μια προςφορά (bid) ςχετικά με το ποςό που είναι 

διατεκειμζνοσ να πλθρϊςει κάκε φορά που ζνασ "πελάτθσ" κα κάνει κλικ ςτθν διαφιμιςθ του 

(CPC – Cost per click). H κζςθ εμφάνιςθσ των διαφθμίςεων κακορίηεται από το ποςό που 

πλθρϊνει ο χριςτθσ, με τθν προςφορά του, ςε ςχζςθ με τουσ ανταγωνιςτζσ του, κακϊσ και 

κάποιουσ ακόμα παράγοντεσ. Το ελάχιςτο επιτρεπόμενο ποςό το οποίο μπορεί να επιλζξει ο 

διαφθμιηόμενοσ είναι μεταβαλλόμενο και αλλάηει ανάλογα με τθν ηιτθςθ που ζχει μια λζξθ.   

Στθν υπθρεςία τθσ online διαφιμιςθσ Google AdWords ο διαφθμιηόμενοσ επιλζγει τισ 

λζξεισ-κλειδιά τθσ οποίεσ επικυμεί να χρθςιμοποιιςει ςαν διαφθμιςτικοφσ όρουσ. Αυτζσ οι 

λζξεισ-κλειδιά χρθςιμοποιοφνται από τθν υπθρεςία και διαςταυρϊνονται με τουσ όρουσ που 

χρθςιμοποιοφν οι χριςτεσ για να κάνουν αναηθτιςεισ ςτθν μθχανι αναηιτθςθσ του Google. 

Πποτε υπάρχει ταυτοποίθςθ μιασ λζξθσ-κλειδιοφ με ζναν όρο αναηιτθςθσ τότε εκτελείται μια 

αυτόματθ δθμοπράτθςθ από το ςφςτθμα του Google AdWords για τισ κζςεισ που υπάρχουν 

διακζςιμεσ ςτθν ςελίδα για διαφθμίςεισ. Θ κάκε ςελίδα αναηθτιςεων περιζχει μζχρι 12 

περιοχζσ με δυνατότθτα εμφάνιςθσ διαφθμίςεων. Δθμιουργείται μια λίςτα με φκίνουςα 

κατανομι των προςφορϊν (bid) του κάκε υποψιφιου διαφθμιηόμενου και ανατίκενται οι 

περιοχζσ για διαφιμιςθ ςε κάκε ζναν από αυτοφσ ανάλογα με τθν κζςθ τουσ ςτθν λίςτα. Για 

τθν ανάκεςθ των κζςεων χρθςιμοποιοφνται και παραλλαγζσ τθσ προαναφερκείςασ τεχνικισ οι 

οποίεσ λαμβάνουν υπόψθ και τθν ειςερχόμενθ κίνθςθ του ιςτοτόπου, ϊςτε να 

μεγιςτοποιθκοφν τα κζρδθ για τθν υπθρεςία εμφάνιςθσ των διαφθμίςεων.  Αν εμφανιςτεί ο 

διαφθμιηόμενοσ ςτθν ςελίδα των αποτελεςμάτων αναηιτθςθσ και γίνει και χριςθ του banner 

του από τον επιςκζπτθ τότε χρεϊνεται αυτομάτωσ το ποςό προςφοράσ το οποίο είχε δθλϊςει 

ότι είναι διατεκειμζνοσ να δϊςει για τθν ςυγκεκριμζνθ λζξθ-κλειδί. Πταν φκάςει ζνα ανϊτατο 

ποςό το οποίο ζχει κζςει ςχετικά με τθν κάκε λζξθ-κλειδί τότε αυτομάτωσ αποςφρεται θ 

προςφορά του για να μθν ςυνεχίςει να χρεϊνεται. Επίςθσ θ υπθρεςία Google AdWords κάνει 

διάφορουσ υπολογιςμοφσ ϊςτε ζνα διαφθμιηόμενοσ να καταφζρνει να εμφανίηεται ςτα 

αποτελζςματα των αναηθτιςεων κατά τθν διάρκεια όλθ τθσ θμζρασ ϊςτε να μθν κάνει όλεσ τισ 

εμφανίςεισ, οι οποίεσ κα καταναλϊςουν το ανϊτατο όριο χρθμάτων το οποίο ζκεςε, ςτθν αρχι 

τθσ καμπάνιασ του. 
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2.2. Πρόταςη-Λύςη 
Σκοπόσ τθσ  ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ είναι ο εντοπιςμόσ λζξεων-κλειδιϊν οι οποίεσ 

ζχουνε χαμθλι αξία ςε υπθρεςίεσ paid search αλλά παρόλα αυτά εμφανίηουν ανοδικι τάςθ 

ςτον ρυκμό με τον οποίο τισ χρθςιμοποιοφν χριςτεσ για να κάνουν αναηθτιςεισ. Αυτό κα ζχει 

ςαν αποτζλεςμα τθν προςζλκυςθ μεγάλου πλικουσ επιςκεπτϊν ςτον ιςτότοπο που εξετάηεται, 

με μειωμζνο κόςτοσ αφοφ και το αντίτιμο για κάκε επίςκεψθ θ οποία κα γίνεται με αυτό τον 

τρόπο κα χρεϊνεται λιγότερο ςυγκριτικά με τθν χριςθ πιο ςυνθκιςμζνων λζξεων-κλειδιϊν οι 

οποίεσ ζχουν μεγαλφτερο ανταγωνιςμό και κατ' επζκταςθ υψθλότερεσ ελάχιςτεσ τιμζσ 

προςφοράσ (minimum bid). Ακόμα ο διαφθμιηόμενοσ καταφζρνει να εμφανίηεται ςε 

υψθλότερεσ κζςεισ (rank) πολλζσ φορζσ και με τθν ελάχιςτθ προςφορά αφοφ μπορεί να μθν 

υπάρχουν κακόλου ανταγωνιςτζσ. Τζλοσ θ εντονότερθ προβολι προϊόντων κατά τα πρϊτα 

ςτάδια του κφκλου ηωισ τουσ μπορεί να επιφζρει και μεγαλφτερα κζρδθ. 

H διαφορά τθσ τάςθσ (trend) του ρυκμοφ αναηιτθςθσ μιασ λζξθσ με τον πραγματικό 

αρικμό των αναηθτιςεων είναι ότι μασ δίνει τθν δυνατότθτα να ανιχνεφςουμε λζξεισ-κλειδιά οι 

οποίεσ δεν ζχουν γίνει ακόμα αντιλθπτζσ από τουσ διαφθμιςτζσ και πικανόν να ζχουνε μείνει 

ανεκμετάλλευτεσ. Αυτό ζχει ςαν αποτζλεςμα να ζχουνε πολφ χαμθλζσ τιμζσ ςτισ υπθρεςίεσ 

Paid search (π.χ. AdWords). Θ ανίχνευςθ τζτοιων λζξεων-κλειδιϊν δίνει τθν δυνατότθτα ςτον 

διαφθμιηόμενο να εκμεταλλευτεί τζτοιεσ ευκαιρίεσ που κα αποφζρουν κίνθςθ ςτον ιςτότοπο 

του, με ςθμαντικά χαμθλότερο κόςτοσ αλλά και πολφ καλφτερεσ κζςεισ εμφάνιςθσ ςτα 

αποτελζςματα των αναηθτιςεων. 

Θ κζςθ του διαφθμιςτικοφ μθνφματοσ ςτα αποτελζςματα των αναηθτιςεων είναι μια 

πολφ ςθμαντικι παράμετροσ ςτθν επιτυχία μιασ διαδικτυακισ διαφθμιςτικισ καμπάνιασ. Ζχουν 

γίνει ζρευνεσ (Ciaramita, Murdock, & Plaschouras, 2008; Richardson & Dominowska, 2007) ςε 

αυτό τον τομζα και ζχει αποδειχκεί ότι οι διαφθμίςεισ οι οποίεσ εμφανίηονται ςε υψθλότερεσ 

κζςεισ ζχουν ςθμαντικό ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα ςε ςχζςθ με αυτζσ που εμφανίηονται 

χαμθλότερα. Ο ανκρϊπινοσ εγκζφαλοσ επεξεργάηεται ςειριακά τθν πλθροφορία από μια 

ιςτοςελίδα, αρχίηοντασ τθν ανάγνωςθ από πάνω προσ τα κάτω, αυτό ςθμαίνει ότι μια 

διαφιμιςθ θ οποία εμφανίηεται ςε χαμθλι κζςθ μπορεί να μθν γίνει ποτζ αντιλθπτι από ζνα 

μεγάλο ποςοςτό των επιςκεπτϊν. 

Το παρακάτω παράδειγμα παρουςιάηει μια ευκαιρία διαφιμιςθσ θ οποία ικανοποιεί 

τισ ςυνκικεσ οι οποίεσ αναφζρκθκαν παραπάνω. Αν υποκζςουμε ότι ο διαφθμιηόμενοσ είναι 

ζνα βιβλιοπωλείο τότε ζνα από τα προϊόντα τα οποία ίςωσ να κζλει να προωκιςει μζςω των 

διαφθμίςεων κα είναι τα λεξικά. Μια πικανι λίςτα λζξεων που κα μποροφςαν να 

χρθςιμοποιθκοφν ωσ λζξεισ-κλειδιά για τθν διαφιμιςθ των λεξικϊν ςε μια υπθρεςία ςαν το  

Google AdWords είναι: 

 "Λεξικό" 

 "Λεξικο" 

 "Leksiko" 



Σελίδα 15 

 

 "Lexiko" 

Από τθν παραπάνω λίςτα είναι δυνατό να γίνει ζνασ ςφντομοσ υπολογιςμόσ του 

ανταγωνιςμοφ για τισ κζςεισ των διαφθμίςεων. Με το Traffic estimator tool1 του Google 

AdWords να επιςτρζφει τα αποτελζςματα του Ρίνακα 2, φαίνεται ξεκάκαρα ότι ο όροσ "Λεξικό" 

είναι αυτόσ ο οποίοσ χρθςιμοποιείται περιςςότερο από όλουσ για διαφιμιςθ άρα ζχει και 

μεγαλφτερο κόςτοσ.  

Λζξθ-κλειδί Μθνιαίεσ 

αναηθτιςεισ 

Εκτιμϊμενο 

κόςτοσ/κλικ 

Εκτιμϊμενθ κζςθ 

εμφάνιςθσ 

lexiko 90,500 $0.33 1.58 

λεξικό 450,000 $0.67 1.62 

λεξικο 450,000 $0.05 1 

leksiko 49,500 $0.05 1 

Ρίνακασ 2: Στατιςτικά ςτοιχεία για τον όρο αναηιτθςθσ "λεξικό" 

  Από τον πίνακα των αποτελεςμάτων φαίνεται επίςθσ ότι ο όροσ "Λεξικό" ο οποίοσ ζχει 

το μεγαλφτερο κόςτοσ (0.67$ για κάκε κλικ) εκτιμάται ότι κα ζχει περίπου τον ίδιο όγκο 

αναηθτιςεων με το όρο τον οποίο ζχει τον μικρότερο κόςτοσ για κάκε κλικ (0.05 $ για κάκε 

κλικ), τον όρο "λεξικο". Ακόμα βλζπουμε ότι με το ελάχιςτο κόςτοσ χρθςιμοποιϊντασ τον 

οικονομικότερο όρο θ διαφιμιςθ κα εμφανίηεται κατά πάςα πικανότθτα πάντοτε ςτθν πρϊτθ 

κζςθ. 

Συνεχίηοντασ τθν ανάλυςθ των παραπάνω όρων χρθςιμοποιείται το εργαλείο Google 

Insight το οποίο επιτρζπει τθν απεικόνιςθ των τάςεων αναηιτθςθσ για μια λζξθ-κλειδί. Το 

παρακάτω διάγραμμα παρουςιάηει τουσ ρυκμοφσ αναηιτθςθσ των παραπάνω όρων από το 

2004 μζχρι ςιμερα ςτθν μθχανι αναηιτθςθσ του Google. 

 
Διάγραμμα 4: Απεικόνιςθ αναηθτιςεων όρων πίνακα δφο 

Από το παραπάνω διάγραμμα φαίνεται ότι ο όροσ "λεξικο" παρουςιάηει ιςχυρά 

ανοδικι τάςθ ςτον ρυκμό με τον οποίο τον χρθςιμοποιεί από το κοινό τθσ μθχανισ αναηιτθςθσ 

του Google από το 2007 και μετά.  

                                                           

1
 

https://adwords.google.com/o/Targeting/Explorer?__u=1000000000&__c=1000000000&ideaRequestTyp
e=KEYWORD_STATS#search.none 
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Ακόμα μποροφν να εξαχκοφν πολλά ακόμα χριςιμα ςυμπεράςματα 

από διαγράμματα τζτοιου τφπου όπωσ χρονικά πρότυπα (patterns) τα 

οποία μπορεί να επαναλαμβάνονται φανερϊνοντασ εποχικότθτα. Στο 

παραπάνω παράδειγμα φαίνεται ξεκάκαρα ότι τα τελευταία τρία χρόνια 

κατά το δεφτερο τζταρτο του ζτουσ υπάρχει μια μείωςθ του ρυκμοφ 

αναηιτθςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ λζξθσ ενϊ προσ το τζλοσ του τρίτου 

τζταρτου του ζτουσ υπάρχει μια αφξθςθ τθσ τάςθσ του ρυκμοφ των 

αναηθτιςεων. Αυτό το πρότυπο ςυνάδει με μια μείωςθ των αναηθτιςεων 

ςτθν αρχι τθσ καλοκαιρινισ περιόδου και το τζλοσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ και 

μια αφξθςθ κατά το ξεκίνθμα τθσ νζασ ςχολικισ χρονιάσ του χρόνου. Με 

περαιτζρω υπολογιςμοφσ και ςτρατθγικζσ αγοράσ λζξεων-κλειδιϊν τζτοιου 

είδουσ πλθροφορίεσ μποροφν να ζχουν πολφ μεγάλθ αξία για ζναν 

διαφθμιηόμενο. 

Για να δθμιουργθκεί όμωσ μια αρκετά μεγάλθ όμωσ ομάδα λζξεων-

κλειδιϊν μζςα ςτθν οποία κα αναηθτθκοφν με διάφορουσ τρόπουσ λζξεισ-

κλειδιά με χαμθλό ανταγωνιςμό αλλά και ανοδικι τάςθ ςτουσ ρυκμοφσ 

αναηιτθςθσ, γίνεται επζκταςθ των λζξεων-κλειδιϊν που εντοπίςτθκαν ϊςτε 

να υπάρχει θ δυνατότθτα εντοπιςμοφ λζξεων με παρόμοιο νόθμα και τρόπο 

χριςθσ οι οποίεσ όμωσ κα ζχουν καλφτερεσ αποδόςεισ. 

 

Το Διάγραμμα 5 αναπαριςτά ςυνοπτικά τισ διαδικαςίεσ, οι οποίεσ ακολουκοφνται ςτθν 

τεχνικι που αναπτφχκθκε, οι οποίεσ οδθγοφν ςτθν πρόταςθ των λζξεων-κλειδιϊν για χριςθ ςε 

διαδικτυακζσ διαφθμίςεισ. 

 
Διάγραμμα 5: Συνοπτικι απεικόνιςθ τθσ τεχνικισ 

Εικόνα 2: 
Εποχικότθτα 
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3. Σχετικϋσ εργαςύεσ 
Ραρακάτω παρουςιάηονται τεχνικζσ οι οποίεσ ζχουν προτακεί ςε παλαιότερεσ εργαςίεσ 

και προςπακοφν να κάνουν πιο αποδοτικζσ τισ διαφθμιςτικζσ εκςτρατείεσ ςτο διαδίκτυο. Θ 

αποδοτικότθτα μιασ διαδικτυακισ διαφθμιςτικισ καμπάνιασ εξαρτάται από πολλοφσ 

παράγοντεσ οι οποίοι χωρίηονται ςε τρεισ βαςικζσ κατθγορίεσ. Ρρϊτα πρζπει να βρεκεί θ 

τεχνικι θ οποία κα ακολουκθκεί για τθν δθμιουργία ενόσ ςετ από υποψιφιεσ λζξεισ-κλειδιά οι 

οποίεσ κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν προβολι του ιςτοτόπου. Στθν ςυνζχεια είναι αναγκαίο να 

οριςτεί μια αποδοτικι ςτρατθγικι κατάκεςθσ προςφορϊν τθν οποία κα ακολουκιςει ο 

διαφθμιςτισ για τθν προϊκθςθ των διαφθμίςεων. Τζλοσ ζνασ τομζασ ο οποίοσ παρουςιάηει 

μεγάλα περικϊρια βελτιςτοποίθςθσ τθσ απόδοςθσ μιασ διαφθμιςτικισ εκςτρατείασ είναι θ 

πρόβλεψθ τθσ κίνθςθσ τθν οποία εκτιμάται ότι κα ςυγκεντρϊςουν οι λζξεισ-κλειδιά και ο 

ςυντομότεροσ δυνατόσ εντοπιςμόσ κεμάτων τα οποία παρουςιάηουν ζξαρςθ αναηθτιςεων. 

3.1. Τεχνικϋσ εξαγωγόσ λϋξεων-κλειδιών 

3.1.1. Εξαγωγό λϋξεων από κεύμενο 

  Με τισ ςυγκεκριμζνεσ τεχνικζσ γίνεται εξαγωγι των λζξεων-κλειδιϊν από το κείμενο 

του ιςτοτόπου και από τουσ υπερςυνδζςμουσ αυτϊν. Οι πρϊτεσ υλοποιιςεισ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ τεχνικισ βαςίςτθκαν ςε αλγορίκμουσ οι οποίοι ιδθ είχαν αποδείξει τθν 

αποτελεςματικότθτα τουσ ςε εξαγωγι λζξεων-κλειδιϊν από ςτατικά κείμενα. Λόγω τθσ 

ιδιαίτερθσ μορφοποίθςθσ θ οποία χρθςιμοποιείται ςτισ ιςτοςελίδεσ γριγορα ζγινε κατανοθτό 

ότι για να επιτευχκεί θ βζλτιςτθ απόδοςθ ιταν αναγκαία και θ επζκταςθ και παραμετροποίθςθ 

των αρχικϊν αλγορίκμων. 

Οι τεχνικζσ οι οποίεσ εξετάςτθκαν κάνουν χριςθ των παρακάτω αλγορίκμων: 

1) GenEx: λειτουργεί με κανόνεσ και είναι βαςιςμζνοσ πάνω ςε γενετικό αλγόρικμο (Turney, 

2000) 

2) ΚΕΑ: Χρθςιμοποιεί τον Bayes αλγόρικμο μάκθςθσ και ςτθν ςυνζχεια εμπλουτίςτθκε ϊςτε 

να εκμεταλλεφεται πλθροφορίεσ των διαδικτυακϊν ςελίδων για καλφτερα αποτελζςματα 

(Frank et al., 1999) 

Για τθν βζλτιςτθ εξαγωγι λζξεων μζςα από κείμενο ιςτοςελίδων παρουςιάηονται τεχνικζσ οι 

οποίεσ λαμβάνουν υπόψθ τθν μορφοποίθςθ τθσ ςελίδασ (Kelleher & Luz, 2005). Αρχικά γίνεται 

θ μετατροπι τθσ ιςτοςελίδασ ςε απλό κείμενο, με γνϊμονα τθν διατιρθςθ τθσ ςθμαςιολογικισ 

πλθροφορίασ θ οποία μπορεί να πθγάηει και από τθν μορφοποίθςθ του κειμζνου. Στθ ςυνζχεια 

αναλφεται όλο το κείμενο με ςκοπό τθν εξαγωγι των πικανϊν υποψθφίων λζξεων ι φράςεων 

κλειδιϊν. Υπάρχουν τρεισ μζκοδοι εξαγωγισ υποψθφίων (Yih, Goodman, & Carvalho, 2006). 

Στθν πρϊτθ κάκε φράςθ κεωρείται μοναδικόσ ξεχωριςτόσ υποψιφιοσ όροσ ακόμα και αν 

επαναλαμβάνεται ςε άλλο ςθμείο. Θ δεφτερθ μεκοδολογία κεωρεί φράςεισ οι οποίεσ 

επαναλαμβάνονται, ίδιουσ όρουσ. Και ςτισ δφο παραπάνω μεκοδολογίεσ για να κεωρθκεί μια 

φράςθ υποψιφια δεν πρζπει να υπερβαίνει τισ πζντε ςυνεχόμενεσ λζξεισ ςε μικοσ. Στθν τρίτθ 

μεκοδολογία αναλφεται το κείμενο για τθν εξαγωγι μοναδικϊν λζξεων. Θ εκπαίδευςθ του 
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αλγορίκμου γίνεται με τθν μζκοδο τθσ παλινδρόμθςθσ ςε ζνα κείμενο τθσ ςελίδασ με ςκοπό 

τθν μεγιςτοποίθςθ τθσ εντροπίασ τθσ ςχετικότθτασ του όρου με το κείμενο τθσ ςελίδασ 

(Fuxman et al., 2008). Σαν μετρικζσ βακμολόγθςθσ χρθςιμοποιοφνται θ ςυχνότθτα εμφάνιςθσ, 

θ ςχετικότθτα με το κείμενο (Abhishek, 2007)  αλλά και χαρακτθριςτικά τα οποία εξάγονται από 

τθν μορφοποίθςθ τθσ ιςτοςελίδασ όπωσ τα μεταδεδομζνα, οι υπερςφνδεςμοι  ι τα 

εναλλακτικά κείμενα των εικόνων (Yih, Goodman, & Carvalho, 2006). 

Στισ παραπάνω τεχνικζσ χρθςιμοποιοφνται ςυνικωσ μζτρα τα οποία κρίνουν τον βακμό 

ςθμαντικότθτασ, τθ ςυχνότθτα εμφάνιςθσ και τθ ςχετικότθτα των λζξεων/φράςεων ςε μια 

ςελίδα με το κζμα τθσ.  

Θ ςυγκεκριμζνεσ τεχνικζσ ζχουν αποδειχκεί ότι παράγουν καλισ ποιότθτασ 

αποτελζςματα αλλά δεν εκμεταλλεφονται πλθροφορία ςχετικά με τα clicks των χρθςτϊν  ςτθν 

ςελίδα και τθ γενικότερθ ςυμπεριφορά τουσ. Ζνα ακόμα μειονζκτθμα είναι ότι οι τεχνικζσ 

αυτζσ δεν καταφζρνουν να ανακαλφψουν πρωτότυπεσ λζξεισ-κλειδιά, αφοφ οι τεχνικζσ 

επζκταςθσ του αρχικοφ λεξιλογίου οι οποίεσ χρθςιμοποιοφνται ςυνικωσ βαςίηονται ςτθ λιψθ 

μεταδεδομζνων και τθν ανάλυςθ κειμζνου από άλλεσ ςελίδεσ παρόμοιου περιεχομζνου, με 

καλι κζςθ ςε αποτελζςματα αναηιτθςθσ (Joshi & Motwani, 2006). 

3.1.2. Ανϊλυςη αποτελεςμϊτων μηχανών αναζότηςησ 

Θ ςυγκεκριμζνθ τεχνικι χρθςιμοποιικθκε για να γίνει επζκταςθ του αρχικοφ 

λεξιλογίου το οποίο προκφπτει από ζναν ιςτότοπο (seed set). Θ επζκταςθ και με τισ δυο 

τεχνικζσ οι οποίεσ εξετάςτθκαν, ζχει ςτόχο να εντοπίςει λιγότερα ςυνθκιςμζνεσ λζξεισ ςχετικζσ 

με το περιεχόμενο του ιςτοτόπου. 

Αρχικά εκτιμικθκε ότι το πρόβλθμα ανεφρεςθσ λζξεων-κλειδιϊν για διαφθμιςτικοφσ 

ςκοποφσ ορίηεται μακθματικά με τον παρακάτω τφπο (Abhishek, 2007):  

                 [                                            ] 

Ππου pkw είναι το κζρδοσ το οποίο αποφζρει ςτον διαφθμιηόμενο θ προβολι τθσ διαφιμιςθσ 

με τθ χριςθ μιασ λζξθσ kw ωσ λζξθ-κλειδί και το CPCkw είναι το κόςτοσ χρζωςθσ για κάκε κλικ 

επιςκζπτθ ςε αυτι τθ διαφιμιςθ. 

Για τθν αναπαράςταςθ των ομοιοτιτων των λζξεων-κλειδιϊν χρθςιμοποιείται ζνα 

μοντζλο γράφου με κατευκυνόμενεσ ακμζσ. Οι ακμζσ υποδεικνφουν τισ ςυςχετίςεισ των λζξεων 

μεταξφ τουσ. Αρχικά επιλζγεται μια λζξθ για τθν οποία αναηθτοφμε ςχετικζσ αλλά μθ 

προφανείσ λζξεισ-κλειδιά. Με το Google Search API επιλζγονται κείμενα τα οποία κα διδάξουν 

τον αλγόρικμο. Μζςα από αυτά τα κείμενα βρίςκονται οι ςυςχετίςεισ μεταξφ τθσ αρχικισ 

λζξθσ-κλειδί και των ςχετικϊν τθσ, για να γίνει θ καταςκευι του γράφου. Αφοφ καταςκευαςτεί 

ο γράφοσ μποροφν να βρεκοφν οι όροι οι οποίοι είναι ςχετικοί με ζναν άλλο όρο εξετάηοντασ 

τισ ειςερχόμενεσ ακμζσ αυτοφ του κόμβου. Στθ ςυνζχεια γίνεται περεταίρω βελτιςτοποίθςθ 
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των αποτελεςμάτων χρθςιμοποιϊντασ τθν τεχνικι τθσ ανεςτραμμζνθσ ςυχνότθτασ των 

κειμζνων (IDF) για να υποβιβαςτοφν οι πολφ γενικζσ λζξεισ (Joshi & Motwani, 2006). 

Ζνα ςθμαντικό μειονζκτθμα και των δφο τεχνικϊν που εξετάςτθκαν προκφπτει από τισ 

τεχνικζσ αξιολόγθςθσ των τελικϊν λζξεων-κλειδιϊν (expansion set). Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ 

χρθςιμοποιικθκαν ανκρϊπινοι αξιολογθτζσ, το οποίο δεν είναι εφικτό ςε πραγματικζσ 

ςυνκικεσ. Επίςθσ για να αξιολογθκεί θ πρωτοτυπία των λζξεων χρθςιμοποιικθκε το μζτρο "μθ 

εμφανισ" (non-obviousness) (Joshi & Motwani, 2006), το οποίο βακμολογείται κετικά όταν οι 

τελικοί όροι δεν περιζχουν ςαν ρίηα τθν αρχικι λζξθ. Τα αποτελζςματα αυτά αν και μπορεί να 

ςυμβάλουν ςτθν ανακάλυψθ πρωτότυπων λζξεων δεν μποροφν να εγγυθκοφν ότι κα ζχουν και 

ανταγωνιςτικζσ τιμζσ ςτισ διαφθμιςτικζσ υπθρεςίεσ. 

3.1.3. Εκμετϊλλευςη τησ ςοφύασ του πλόθουσ 

 Θ τεχνικι χρθςιμοποιεί τα URL ενόσ ιςτότοπου για τον οποίο κζλουμε να βροφμε 

λζξεισ-κλειδιά και τα ςθματοδοτεί με ζνα όνομα. Μαηεφει ςε ζνα ςφνολο όλεσ τισ λζξεισ-κλειδιά 

οι οποίεσ οδιγθςαν επιςκζπτεσ ςτον ςυγκεκριμζνο ιςτότοπο. Στθν ςυνζχεια ελζγχονται οι 

λζξεισ-κλειδιά από τα site τα οποία επίςθσ δζχκθκαν κίνθςθ από τισ ςυγκεκριμζνεσ λζξεισ-

κλειδιά. Στο τζλοσ δθμιουργείται ζνα ςφνολο λζξεων-κλειδιϊν από όλα τα site τα οποία 

κεωροφνται ςχετικά (γειτονικοί ιςτότοποι, ςφμφωνα με τθν κίνθςθ που είχαν από κοινζσ λζξεισ-

κλειδιά). 

Θ ανάλυςθ γίνεται με το μοντζλο γράφου των clicks κάνοντασ χριςθ Markov random 

fields, κεωρϊντασ ότι ζνα αντικείμενο ςυςχετίηεται με μια περιγραφι ανάλογα με τουσ 

ςυςχετιςμοφσ των γειτόνων του (Fuxman et al., 2008). Άρα και οι ςελίδεσ ςτθν ςυγκεκριμζνθ 

περίπτωςθ ςχετίηονται, όςον αφορά το περιεχόμενο, με τισ ςελίδεσ οι οποίεσ υπιρχαν ςτα 

υπόλοιπα αποτελζςματα τθσ μθχανισ αναηιτθςθσ και επιλζχκθκαν από τουσ χριςτεσ. Επίςθσ 

λαμβάνεται υπόψθ και ο αρικμόσ των κλικ των χρθςτϊν ςτα αποτελζςματα τθσ μθχανισ 

αναηιτθςθσ. 

3.1.4. Τεχνικϋσ γειτνύαςησ 

 Γίνονται αναηθτιςεισ τθσ λζξθσ, για τθν οποία κζλουμε να βροφμε άλλεσ ςχετικζσ και 

ςτθν ςυνζχεια ςυνδυάηονται με άλλεσ γειτονικζσ για τθν δθμιουργία ςχετικϊν παραγϊγων 

(Joshi & Motwani, 2006; Abhishek, 2007; Chaudhuri, Ganti, & Xin, 2009). Οι γειτονικζσ λζξεισ 

μποροφν να εξαχκοφν όπωσ αποδεικνφεται αποδοτικά: κάνοντασ χριςθ κατθγοριοποιθμζνων 

δεδομζνων, γίνεται ανάκλθςθ των γονικϊν κατθγοριϊν των λζξεων ςε μια ςελίδα και με αυτό 

τον τρόπο μπορεί να βγει εφκολα ςυμπζραςμα ςε ποια ακριβϊσ κατθγορία ανικει θ 

ςυγκεκριμζνθ ςελίδα ϊςτε να βρεκοφν παρόμοιεσ λζξεισ αλλά και για να εξαλειφτεί ο κίνδυνοσ 

χριςθσ μιασ λζξθσ, με διττό νόθμα, με λάκοσ τρόπο (Wu & Bolivar, 2008).  

Το βαςικότερο μειονζκτθμα των ςυγκεκριμζνων τεχνικϊν είναι ότι πάντα περιζχουν 

μζςα ςτισ τελικζσ λζξεισ τθν αρχικι που ςθμαίνει ότι υπάρχει χαμθλόσ βακμόσ πρωτοτυπίασ 

ςτα αποτελζςματα. 
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3.2. Στρατηγικϋσ κατϊθεςησ προςφορών 
Ο ςυγκεκριμζνοσ τομζασ παρουςιάηει αρκετζσ δυςκολίεσ αφοφ υπάρχουν πάρα πολλοί 

παράγοντεσ οι οποίοι πρζπει να λθφκοφν υπόψθ για τον ςχεδιαςμό μιασ ςυγκεκριμζνθσ 

ςτρατθγικισ. Επίςθσ το πρόβλθμα γίνεται ακόμα δυςκολότερο αφοφ πολλζσ φορζσ δεν 

υπάρχουν όλα τα δεδομζνα διακζςιμα (λόγω τθσ φφςθσ των δθμοπραςιϊν) αλλά και θ 

ποιότθτα των διακζςιμων δεδομζνων μπορεί να μθν είναι ιδιαίτερα καλι.  

3.2.1. Χρόςη αλγορύθμων βελτιςτοπούηςησ 

Το ςυγκεκριμζνο πρόβλθμα ζχει παρομοιαςτεί με το πρόβλθμα του κουλοχζρθ (one-

armed bandit problem), όπου οι λζξεισ είναι οι κουλοχζρθδεσ και πρζπει να εξεταςτεί με ποια 

ςτρατθγικι κα δαπανθκεί ο διακζςιμοσ προχπολογιςμόσ χωρίσ όμωσ να ξζρουμε τι απόδοςθ 

ζχει θ κάκε λζξθ από τισ διακζςιμεσ. Στθ ςυγκεκριμζνθ τεχνικι ο αλγόρικμόσ μακαίνει από τισ 

προθγοφμενεσ κινιςεισ και τα αποτελζςματα τουσ (Rusmevichietong & Williamson, 2006). 

Μια άλλθ παρομοίωςθ του ςυγκεκριμζνου προβλιματοσ είναι με το πρόβλθμα του 

ςακιδίου (Knapsack problem) (Rusmevichietong & Williamson, 2006) . Στόχοσ είναι να βρεκεί ο 

βζλτιςτοσ αρικμόσ λζξεων, ϊςτε να μεγιςτοποιείται το κζρδοσ του διαφθμιηόμενου ιςτότοπου 

ικανοποιϊντασ τουσ περιοριςμοφσ κόςτουσ που κα υπάρχουν.  

Σε αυτό το πρόβλθμα μεταβλθτζσ κεωροφνται θ πικανότθτα να εκτελεςτεί ζνα 

ερϊτθμα με τθν λζξθ-κλειδί i, θ πικανότθτα p(i) να γίνει επίςκεψθ τθσ διαφιμιςθ μασ για τθν 

λζξθ-κλειδί i, το κόςτοσ ςε περίπτωςθ που γίνει κλικ ςτθν διαφιμιςθ και το κζρδοσ που κα 

αποφζρει ςτον ιςτότοπο ο επιςκζπτθσ. 

Οι μεταβλθτζσ τθσ πικανότθτασ εμφάνιςθσ ενόσ ερωτιματοσ και του κόςτουσ τθσ 

λζξθσ-κλειδιοφ κεωροφνται πάντα γνωςτζσ και το πρόβλθμα χωρίηεται ςε τρεισ κατθγορίεσ: 

1) Στατικό: Θ πικανότθτα επίςκεψθσ τθσ διαφιμιςθσ και το κζρδοσ από αυτιν κεωροφνται 

γνωςτά και ςτακερά 

2) Άγνωςτθ ειςερχόμενθ κίνθςθ: Κεωρείται ότι το κζρδοσ είναι γνωςτό και ςτακερό αλλά 

όχι το ποςοςτό των ειςερχόμενων επιςκζψεων 

3) Άγνωςτο κζρδοσ και άγνωςτθ ποςότθτα ειςερχόμενων επιςκζψεων: Πταν και οι δφο 

μεταβλθτζσ είναι άγνωςτεσ. 

Στον πρϊτο τφπο προβλιματοσ ςυναντάμε το πρόβλθμα stochastic knapsack το οποίο είναι NP-

Complete. Για τθν επίλυςθ του ταξινομοφνται όλεσ οι λζξεισ-κλειδιά με φκίνουςα ςειρά 

ςφμφωνα με το αναμενόμενο κζρδοσ προσ το κόςτοσ τουσ. Ζτςι ο αλγόρικμοσ επιλζγοντασ τθσ 

πρϊτεσ λζξεισ-κλειδιά οι οποίεσ ικανοποιοφν τουσ περιοριςμοφσ καταφζρνει να επιλζξει τον 

μζγιςτο αρικμό λζξεων των οποίων το κόςτοσ κα ικανοποιεί τον περιοριςμό κόςτουσ. 

Αποδεικνφεται αν είναι αποτελεςματικι αυτι θ τεχνικι εφόςον ικανοποιοφνται κάποιοι 

περιοριςμοί όπωσ θ κανονικι κατανομι. 

Για τθν δεφτερθ περίπτωςθ ακολουκείται παρόμοια τεχνικι, αλλά ςε κάκε χρονικι 

περίοδο επιλζγεται ζνα τυχαίο ςφνολο λζξεων  (αφοφ το ποςό των ειςερχόμενων επιςκζψεων 
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δεν κεωρείται γνωςτό) ι ζνα ςφνολο λζξεων βαςιςμζνο ςτισ παρατθριςεισ τθσ προθγοφμενθσ 

χρονικισ περιόδου. Το πρόβλθμα αυτό ζχει ομοιότθτεσ με αλγορίκμουσ οι οποίοι 

χρθςιμοποιοφνται ςτθν επιλογι ενόσ κουλοχζρθ από ζνα ςφνολο Ν. Για να μειωκεί όμωσ το 

κόςτοσ του υπολογιςμοφ, λόγω των πολλϊν πικανϊν ςυνδυαςμϊν ο αλγόρικμοσ 

επικεντρϊνεται ςτα ςφνολα τα οποία ζχουν το μεγαλφτερο πλικοσ το οποίο ικανοποιεί τον 

περιοριςμό κόςτουσ. Θ τεχνικι αυτι κάνει το αλγόρικμο ικανό να αντιμετωπίςει και πολφ 

μεγάλουσ αρικμοφσ λζξεων-κλειδιϊν. 

Στθν τρίτθ περίπτωςθ δεν μπορεί να γίνει ταξινόμθςθ των λζξεων αφοφ είναι άγνωςτο και 

το πικανό κζρδοσ τθσ κάκε λζξθσ-κλειδιοφ. Αλλά αποδεικνφεται ότι εκτιμϊντασ το μζςο κζρδοσ 

και ταξινομϊντασ τισ λζξεισ βάςει του μζςου κζρδουσ τουσ προσ το κόςτοσ, ςυμπίπτουν οι 

προβλζψεισ με αυτζσ ςτισ οποίεσ κεωρείται γνωςτό το κόςτοσ και το κζρδοσ.  

3.2.2. Χρόςη τυχαύων ςτρατηγικών 

Επειδι ο υπολογιςμόσ των περιςςότερων μεταβλθτϊν αυτοφ του προβλιματοσ είναι 

NP-Hard, αποδεικνφεται από τθν ςυγκεκριμζνθ τεχνικι (Feldman et al., 2007) ότι με ζναν απλό 

τυχαίο ςυνδυαςμό μεταξφ δυο ενιαίων ςτρατθγικϊν, που κατακζτουν ιςάξιεσ προςφορζσ ςε 

όλεσ τισ λζξεισ, υπάρχουν ικανοποιθτικά αποτελζςματα. 

Το πρόβλθμα το οποίο καλείται να βελτιςτοποιιςει ζνασ διαφθμιςτισ μοντελοποιείται 

με ζναν διμερι γράφο G με τα δφο είδθ κορυφϊν να αναπαριςτοφν τισ λζξεισ-κλειδιά K και τισ 

αναηθτιςεισ των χρθςτϊν Q. Για κάκε αναηιτθςθ    , οι γείτονεσ του Q ςτο Κ είναι οι λζξεισ-

κλειδιά οι οποίεσ ταιριάηουν ςτο εκάςτοτε ερϊτθμα. Για τον παραπάνω γράφο και τισ ανάλογεσ 

ςυναρτιςεισ clicksq(.) και costq(.) για τα ερωτιματα κακϊσ και ζνασ προχπολογιςμόσ U, πρζπει 

να προςδιοριςτοφν οι προςφορζσ bk για κάκε λζξθ-κλειδί     ϊςτε το ∑        q(bq) 

μεγιςτοποιείται αλλά να ικανοποιεί και τθν ςυνκικθ ∑   ostq(bq)≤ U. Σε αυτό το πρόβλθμα 

όμωσ πρζπει να λθφκοφν υπόψθ και δυςκολίεσ όπωσ θ μθ πρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ του 

γράφου και των ερωτθμάτων των χρθςτϊν και θ πικανι κακι ποιότθτα αυτϊν των 

πλθροφοριϊν. 

Θ ςτρατθγικι θ οποία δοκιμάςτθκε (Feldman et al., 2007) για κατάκεςθ προςφορϊν 

είναι θ διπλι ενιαία ςτρατθγικι όπου με τυχαία ςειρά ανατίκεται μια τιμι b1 ι μια τιμι b2 ςαν 

προςφορά για κάκε λζξθ. Θ ςυγκεκριμζνθ ςτρατθγικι αποδείχτθκε ότι είναι 63% περιςςότερο 

αποτελεςματικι ςε ςχζςθ με τθν βζλτιςτθ ςτρατθγικι τθσ ανάκεςθσ ξεχωριςτισ προςφοράσ ςε 

κάκε λζξθ-κλειδί. 

Χρθςιμοποιϊντασ ςτοιχεία από το Google AdWords και αναλφοντασ τισ λζξεισ που 

υπιρχαν ςτθν εκςτρατεία υπολογίςτθκαν τρεισ διαφορετικζσ ςτρατθγικζσ: 

1) Διαφορετικι προςφορά για κάκε λζξθ-κλειδί 

2) Ενιαία ςτρατθγικι με μια τιμι για τισ λζξεισ-κλειδιά (ντετερμινιςτικι) 

3) Ενιαία ςτρατθγικι με χριςθ τυχαίασ κατανομι (τυχαία 
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3.3. Προγνωςτικϊ κύνηςησ περιεχομϋνου 
Σε αυτό τον τομζα δεν ζχει γίνει μεγάλθ ζρευνα μζχρι ςιμερα για να βρεκοφνε οι 

τεχνικζσ και οι πθγζσ που κα επιτρζψουν τθν πρόβλεψθ τθσ κίνθςθσ τθν οποία κα ζχει κάποιοσ 

όροσ ςτο διαδίκτυο ι απλά το γριγορο εντοπιςμό αλλαγϊν ςτισ τάςεισ αναηιτθςθσ. 

3.3.1. Έγκαιρη καταγραφό αλλαγόσ τϊςεων αναζητόςεων 

Εξετάςτθκε μια ζρευνα (Choi & Varian, 2009) θ οποία ανζλυςε τθν ςυςχζτιςθ των 

δεδομζνων του Google trends με οικονομικά ςτοιχεία από επιχειριςεισ για να φανεί εάν είναι 

δυνατό να χρθςιμοποιθκοφν αυτά τα δεδομζνα με αξιοπιςτία. Αυτό κα μποροφςε να δϊςει 

λφςεισ ςτον επιχειρθματικό τομζα όπου τα οικονομικά δεδομζνα δεν είναι άμεςα διακζςιμα 

κάκε φορά άλλα πολλζσ φορζσ μπορεί να είναι ευρζωσ διακζςιμα μετά το πζρασ ενόσ 

τριμινου. Μζςα από τθν ζρευνα αποδείχκθκε ότι εμφανίηεται μεγάλθ ςυςχζτιςθ τθσ τάςθσ  

των αναηθτιςεων των επιςκεπτϊν με κάποιουσ τομείσ τθσ οικονομίασ όπωσ θ 

αυτοκινθτοβιομθχανία και ο τουριςμόσ. Θ επζκταςθ αυτισ τθσ ιδζασ είναι ζνα από τα βαςικά 

ςτοιχεία αυτισ τθσ εργαςίασ. 

3.3.2. Προγνωςτικϊ τϊςεων αναζότηςησ 

Θ ςυγκεκριμζνθ τεχνικι (Huberman & Szabo, 2010) προςπακεί να εκμεταλλευτεί τθν 

ςοφία του πλικουσ, χρθςιμοποιϊντασ ωσ πθγζσ τουσ ιςτοτόπουσ YouTube και Digg με ςκοπό 

τθν πρόβλεψθ που κα ζχει προςελκφςει, το περιεχόμενο το οποίο κα δθμοςιεφςει ζνα χριςτθσ, 

ςε μια μελλοντικι χρονικι ςτιγμι. Επίςθσ ελζγχονται οι ιδιομορφίεσ τθσ κάκε πθγισ και άλλα 

προβλιματα τα οποία μποροφν να εμφανιςτοφν και να επθρεάςουν τα τελικά αποτελζςματα. Θ 

τεχνικι αυτι μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τον υπολογιςμό κζρδουσ από διαφθμίςεισ, αφοφ 

τo κζρδοσ ςυνδζεται άμεςα με τθν απιχθςθ τθν οποία ζχει το περιεχόμενο (impressions). 

Μετά από μελζτθ εντοπίςτθκαν κάποιεσ πολφ ςθμαντικζσ διαφορζσ ανάμεςα ςτισ δφο 

πθγζσ που χρθςιμοποιικθκαν. Για τα Diggs (άρκρα τα οποία εμφανίηονται ςτο Digg) βγικε το 

ςυμπζραςμα ότι ωριμάηουν πολφ γριγορα (μια μζρα περίπου) και ξεπερνιοφνται και πολφ 

ςφντομα (Papadopoulos, Vakali, & Kompatsiaris, 2010). Ακόμα υπιρχαν πολφ μεγάλεσ διαφορζσ 

ςχετικά με τθν ϊρα που δθμοςιεφεται κάκε είδθςθ, γιατί μπορεί να ηθμιωκεί ςθμαντικά θ 

απόδοςθ τθσ εάν δθμοςιευκεί κατά τθν περίοδο τθσ θμζρασ που δεν ζχει πολφ κίνθςθ θ 

υπθρεςία. Αντίκετα ςτο YouTube τα video μαηεφουν επιςκζπτεσ κακ' όλθ τθν διάρκεια τθσ ηωισ 

τουσ και τα βρίςκουν κυρίωσ από μθχανζσ αναηιτθςθσ. 
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Για τθν αντιμετϊπιςθ των δυςκολιϊν που εμφανίςτθκαν ςτο Digg ορίςτθκαν οι 

ακόλουκεσ δφο μεταβλθτζσ: 

 Μζςη κανονικοποιημζνη δημοτικότητα (Average normalized popularity):  

Ορίηεται αρχικά θ δθμοτικότθτα ενόσ Digg τθν 30θ μζρα από τθν δθμοςίευςθ του και 

διαιροφνται οι προθγοφμενεσ τιμζσ με αυτό το νοφμερο. Θ πρϊτθ μζρα κα ζχει τιμι μθδζν 

και θ τελευταία τιμι ζνα. 

 

 Digg-ώρα (Digg-Hour):  

Ο μζςοσ όροσ επιςκζψεων ενόσ Digg που προωκείται από το site (για οποιαδιποτε φάςθ 

τθσ θμζρασ) είναι 5.478 views. Digg-Hour είναι το χρονικό διάςτθμα το οποίο απαιτείται για 

ζνα dig να μαηζψει τόςα views. Χρθςιμοποιικθκε για να αγνοθκεί το αβαντάη των 

ειδιςεων οι οποίεσ δθμοςιεφονται τισ πιο ενεργζσ ϊρεσ. 

 

Από τθν ζρευνα προζκυψαν ιςχυρζσ ςυςχετίςεισ μεταξφ των νωρίτερων και των 

αργότερων τιμϊν των μεταβλθτϊν (90% περίπου). Το μοντζλο ακολουκεί τθν διαδικαςία τθσ 

"αφξθςθσ με πολλαπλαςιαςμό τυχαίου κορφβου" (Growth with random multiplicative noise), 

όπου πολλαπλαςιάηεται θ κανονικι δθμοτικότθτα με ζνα μικρό τυχαίο ποςό για να βροφμε τθν 

δθμοτικότθτα του επόμενου βιματοσ. (Γραμμικι ςυςχζτιςθ δθμοτικότθτασ ςε διαφορετικζσ 

περιόδουσ. 

Τα αποτελζςματα αποδείξανε ότι για το Digg μζςα ςτισ δφο πρϊτεσ ϊρεσ μπορεί να 

γίνει πρόβλεψθ τθσ δραςτθριότθτασ για 30 μζρεσ αργότερα με 10% λάκοσ. Στο YouTube οι 

μετριςεισ ζδειξαν ότι για να υπάρχουν ανάλογα αποτελζςματα πρζπει να γίνουν μετριςεισ για 

τισ πρϊτεσ δζκα μζρεσ. Τζλοσ ζγινε και μελζτθ τθσ επίπτωςθσ κοινωνικϊν δικτφων ςτθν 

δθμοτικότθτα των ιςτοριϊν. 
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4. Δημιουργύα αρχικού ςετ λϋξεων-κλειδιών 
Στο πρϊτο ςτάδιο εξάγεται μια ομάδα λζξεων-κλειδιϊν (seed set) ςχετικζσ με τον 

εξεταηόμενο ιςτότοπο. Για τθν εξαγωγι του ςυγκεκριμζνου ςετ λζξεων δόκθκε μεγάλο βάροσ 

και ςτα δεδομζνα τα οποία είναι διακζςιμα από εφαρμογζσ παρακολοφκθςθσ ιςτοτόπων (π.χ. 

Google Analytics). Επίςθσ ζγινε χριςθ προθγοφμενων τεχνικϊν οι οποίεσ χρθςιμοποιοφν το 

περιεχόμενου του ιςτότοπου για να ανακαλφψουν λζξεισ-κλειδιά ςχετικζσ με αυτόν.  

4.1. Google analytics 
Το Google Analytics είναι μια δωρεάν υπθρεςία θ οποία προςφζρεται από τθν Google, 

θ οποία παράγει λεπτομερι ςτατιςτικά ςτοιχεία ςχετικά με τουσ επιςκζπτεσ ενόσ ιςτοτόπου. 

Είναι θ πιο ευρζωσ διαδεδομζνθ πλατφόρμα παρακολοφκθςθσ ιςτοτόπων αφοφ 

χρθςιμοποιείται από τουλάχιςτον τουσ μιςοφσ ιςτοτόπουσ (W3Techs.com, 2011), που 

χρθςιμοποιοφν τζτοιεσ υπθρεςίεσ. 

Θ υπθρεςία ζχει τθν δυνατότθτα να παρακολουκεί τθν κίνθςθ από όλεσ τισ πθγζσ τισ 

οποίεσ χρθςιμοποιεί το κοινό του ιςτοτόπου: 

 Μθχανζσ αναηιτθςθσ 

 Διαφθμιςτικζσ καμπάνιεσ 

 Λςτοτόπουσ τρίτων 

 Απευκείασ είςοδοι (direct traffic) 

Μζςα από τθν ανάλυςθ των δεδομζνων τθσ υπθρεςίασ μπορεί να γίνει κατανοθτι θ απόδοςθ 

των ςελίδων, ο τρόποσ τθσ κίνθςθσ των επιςκεπτϊν μζςα ςτον ιςτότοπο και θ γεωγραφικι 

τοποκεςία των επιςκεπτϊν. 

Θ καταγραφι των δεδομζνων βαςίηεται ςτθν τεχνικι τθσ προςκικθσ ετικετϊν των 

ιςτοςελίδων (Page tag) θ οποία γίνεται με τθν εκτζλεςθ JavaScript κϊδικα και τθν χριςθ 

cookies. Κάκε φορά που φορτϊνεται μια ςελίδα αποςτζλλονται ςτοιχεία ςχετικά με τον 

επιςκζπτθ και τθ ςελίδα ςτουσ διακομιςτζσ τθσ υπθρεςίασ. 
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4.2. Περιγραφό υλοπούηςησ τεχνικών εξαγωγόσ λϋξεων-κλειδιών 

4.2.1. Τεχνικϋσ βαςιςμϋνεσ ςε υπηρεςύεσ καταγραφόσ κύνηςησ 

 Προι οργανικϊν αναηθτιςεων 

Οι λζξεισ οι οποίεσ περιλαμβάνονται ςτθ ςυγκεκριμζνθ ομάδα είναι όλεσ οι λζξεισ οι 

οποίεσ χρθςιμοποιικθκαν ςε μθχανζσ αναηιτθςθσ και τελικά οδιγθςαν τον χριςτθ ςτον 

εξεταηόμενο ιςτότοπο. Το Google Analytics ζχει τθν δυνατότθτα να αναγνωρίςει 

ειςερχόμενθ κίνθςθ από τθν πλειονότθτα των μθχανϊν αναηιτθςθσ. 

 Για να γίνει θ λιψθ των όρων ηθτοφνται από τθν εφαρμογι, μζςω του 

προγραμματιςτικοφ περιβάλλοντοσ (Web API) το οποίο προςφζρει, για ζνα ςυγκεκριμζνο 

διάςτθμα οι όροι οι οποίοι ζφεραν τθν περιςςότερθ κίνθςθ ςτον ιςτότοπο. Για τθν 

αναγνϊριςθ αυτϊν χρθςιμοποιείται το μζτρο "είςοδοι" (entries) το οποίο καταμετρά τισ 

ειςόδουσ οι οποίεσ ζγιναν ςτον ιςτότοπο με τθν εκάςτοτε λζξθ-κλειδί. 

 Προι εςωτερικισ μθχανισ αναηιτθςθσ 

Το ςυγκεκριμζνο ςφνολο λζξεων μπορεί να προςφζρει πολφτιμεσ πλθροφορίεσ ςχετικά 

με τα ενδιαφζροντα των επιςκεπτϊν του ιςτοτόπου αφοφ είναι μια άμεςθ ζκφραςθ αυτϊν. 

Ζνα ακόμα πλεονζκτθμα είναι ότι μζςω του ςυγκεκριμζνου ςυνόλου λζξεων μποροφν να 

εντοπιςτοφν και παραλλαγζσ λζξεων, οι οποίεσ οφείλονται ςε ορκογραφικά ι ςυντακτικά 

λάκθ. 

Για τθν εξαγωγι του ςυγκεκριμζνου ςυνόλου λζξεων χρθςιμοποιείται το 

προγραμματιςτικό περιβάλλον του Google Analytics μζςω του οποίου ηθτοφνται οι λζξεισ-

κλειδιά με τισ περιςςότερεσ αναηθτιςεισ ςτθν εςωτερικι μθχανι αναηιτθςθσ που ζχει ζνασ 

ιςτότοποσ. Για να είναι διακζςιμα τα ςυγκεκριμζνα δεδομζνα πρζπει να ζχει προθγθκεί και 

θ απαραίτθτθ ρφκμιςθ τθσ υπθρεςίασ, ϊςτε να είναι δυνατι θ καταγραφι τθσ κίνθςθσ των 

εςωτερικϊν αναηθτιςεων. 

 Τίτλοι ςελίδων με τθν πλειονότθτα ειςόδων/εξόδων από τον ιςτότοπο 

Αυτι θ ομάδα λζξεων περιλαμβάνει τουσ τίτλουσ-περιγραφζσ των ςελίδων του 

ιςτοτόπου που χρθςιμοποιοφνται επί το πλείςτο για είςοδο αλλά και για ζξοδο του 

επιςκζπτθ από αυτόν. Πταν ζνασ χριςτθσ ειςζρχεται ςε ζναν ιςτότοπο μζςα από μια 

μθχανι αναηιτθςθσ μπορεί να μεταφερκεί αυτομάτωσ ςε άλλθ ςελίδα εκτόσ από τθν 

αρχικι θ οποία είναι ςχετικότερθ με τουσ όρουσ τθσ αναηιτθςθσ του. Επίςθσ οι ςελίδεσ οι 

οποίεσ οδθγοφν τουσ χριςτεσ ςτθν ζξοδο από τον ιςτότοπο μποροφν να είναι είτε ςελίδεσ 

χαμθλοφ ενδιαφζροντοσ ι ςελίδεσ οι οποίεσ ικανοποιοφν τον αρχικό ςκοπό του επιςκζπτθ 

(να βρει πλθροφορίεσ ςχετικά με κάποιο κζμα) κάτι που οδθγεί ςε αποχϊρθςθ από τον 

ιςτότοπο. Θ ζνωςθ αυτϊν των δφο ομάδων (ςελίδεσ ειςόδου και ςελίδεσ εξόδου) περιζχει 

τισ ςελίδεσ που παρουςιάηουν το μεγαλφτερο ενδιαφζρον ςτουσ χριςτεσ (authority pages). 
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Θ εξαγωγι των δεδομζνων γίνεται από το προγραμματιςτικό περιβάλλον του Google 

Analytics για μια ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία θ οποία ορίηεται από τον χριςτθ. Αρχικά εξάγεται 

μια λίςτα με τουσ τίτλουσ των ιςτοςελίδων ταξινομθμζνουσ κατά φκίνουςα ςειρά βάςει τθσ 

μετρικισ "είςοδοι" (Entries), θ οποία καταμετρά τον αρικμό των ειςόδων ςτον ιςτότοπο από 

τθν ςυγκεκριμζνθ ςελίδα. Στθν ςυνζχει για το ίδιο διάςτθμα εξάγεται μια λίςτα με τουσ τίτλουσ 

των ιςτοςελίδων κατά φκίνουςα ςειρά βάςει τθσ μετρικισ "ζξοδοι" (exits), θ οποία εκφράηει τισ 

εξόδουσ από τον ιςτοχϊρο που ζγιναν από τθν ςυγκεκριμζνθ ςελίδα. Τζλοσ επιλζγονται οι 

λζξεισ που ζχουν τθν υψθλότερθ κζςθ ςτα δφο ςφνολα αλλά ανικουν και ςτθν ζνωςθ των δφο 

ςυνόλων. Για να εξαςφαλιςτεί θ καλι ποιότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ τεχνικισ πρζπει να 

εξαςφαλιςτεί ότι οι ςελίδεσ ζχουν απλοφσ, περιεκτικοφσ τίτλουσ όταν καταςκευάηονται.  

4.2.2. Τεχνικϋσ βαςιςμϋνεσ ςτο περιεχόμενο των ιςτοςελύδων 

Οι παρακάτω τεχνικζσ εξετάηουν το κείμενο των ιςτοςελίδων και χρθςιμοποιοφν 

ςθμαςιολογικά και ςτατιςτικά κριτιρια για να επιλζξουν τισ λζξεισ-φράςεισ οι οποίεσ κα 

ενςωματωκοφν ςτο τελικό ςετ. Οι λζξεισ (ι και μικρζσ φράςεισ δφο ι τριϊν λζξεων) 

προζρχονται από τισ παρακάτω πθγζσ: 

 Λζξεισ που χρθςιμοποιοφνται ςτθν κεντρικι ςελίδα  για περιγραφι των υπερςυνδζςεων 

που οδθγοφν ςε άλλεσ ςελίδεσ του ιςτοτόπου.  

Αν ζνασ ςφνδεςμοσ εμφανίηεται ςτθν κεντρικι ςελίδα ςθμαίνει ότι κεωρείται αρκετά 

ςθμαντικόσ για τον ιδιοκτιτθ του ιςτοτόπου. Οι λζξεισ αυτζσ μποροφν να ανακτθκοφν 

"διαβάηοντασ" τον πθγαίο κϊδικα τθσ κεντρικισ ιςτοςελίδασ και αναγνωρίηοντασ με τθν 

βοικεια φίλτρων τα κομμάτια κειμζνου τα οποία χρθςιμοποιοφνται ςαν περιγραφι των 

υπερςυνδζςεων του ιςτοτόπου.  

 Μεταδεδομζνα του ιςτοτόπου ι μόνο τθσ κεντρικισ ςελίδασ.  

Τα μεταδεδομζνα ενόσ ιςτότοπου ορίηονται από τουσ διαχειριςτζσ του και ςκοπό ζχουν τθν 

περιγραφι ενόσ ιςτότοπου με τθν μορφι λζξεων-κλειδιϊν. Οι λίςτα των μεταδεδομζνων 

μπορεί να γίνει με τθν ανάγνωςθ και ςτθν ςυνζχεια το φιλτράριςμα για επικυμθτά 

αποτελζςματα τθσ ιςτοςελίδασ. 

4.3. Προετοιμαςύα του αρχικού ςετ λϋξεων-κλειδιών 
Αφοφ εκτελεςτοφν όλεσ οι παραπάνω τεχνικζσ εκτελοφνται κάποιεσ διεργαςίεσ για τθν 

βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των λζξεων που ζχουν βρεκεί.  

 Ζλεγχοσ τθσ λίςτασ για διπλζσ καταχωριςεισ, αφοφ όλα τα δεδομζνα προζρχονται από 

διαφορετικζσ πθγζσ.  

 Μετατροπι των λζξεων από κεφαλαία γράμματα ςε μικρά. Οι λζξεισ αυτζσ κα 

χρθςιμοποιθκοφν μόνο ςαν όροι οι οποίοι κα ενεργοποιοφν διαφθμίςεισ ςε υπθρεςίεσ paid 

search. Για τουσ όρουσ αυτοφσ δεν ζχει ςθμαςία θ κεφαλαιοποίθςθ των γραμμάτων 

 Απομακρφνονται ςθμεία ςτίξθσ όπωσ ("-",",",".",">", κτλ.) τα οποία χρθςιμοποιοφνται πολφ 

ςυχνά για να κατθγοριοποιιςουν ζνα τίτλο ςε μια ςελίδα (π.χ. Βιβλία > Ξζνοι ςυγγραφείσ > 

Dan Brown). Αφοφ απομακρυνκοφν τα ςθμεία ςτίξθσ χωρίηεται θ φράςθ ςε επιμζρουσ 

κομμάτια ςτα ςθμεία όπου υπιρχαν τα ςθμεία ςτίξθσ. 
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5. Καταγραφό τϊςεων αναζότηςησ 
Οι υπθρεςίεσ Insights for search και Trends τθσ Google είναι αρκετά όμοιεσ και ο 

ςκοπόσ τουσ είναι θ παροχι πλθροφοριϊν ςτο ευρφ κοινό ςχετικά με το πλικοσ των 

αναηθτιςεων διαφόρων λζξεων ςτον παγκόςμιο ιςτό. Οι πλθροφορίεσ οι οποίεσ παρζχονται 

μζςω των δυο παραπάνω υπθρεςιϊν προζρχονται μόνο από τισ αναηθτιςεισ που ζχουν γίνει 

μζςω τθσ μθχανισ αναηιτθςθσ τθσ Google. Λόγω τθσ τεράςτιασ διάδοςθσ όμωσ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ μθχανισ αναηιτθςθσ οι πλθροφορίεσ οι οποίεσ παρζχονται μποροφν να 

χρθςιμεφςουν ςε πολλοφσ τομείσ. 

5.1. Υπηρεςύεσ καταγραφόσ τϊςεων αναζότηςησ 
Θ υπθρεςία Google trends εμφανίςτθκε πρϊτθ φορά ςτο διαδίκτυο μζςα ςτο 2007 και 

τθν ίδια εποχι εμφανίςτθκε και μια ανάλογθ υπθρεςία από τθν Microsoft, ονόματι xRank θ 

οποία τροφοδοτοφνταν με δεδομζνα αναηθτιςεων από τθν μθχανι αναηιτθςθσ τθσ Microsoft 

(Bing). Θ υπθρεςία τθσ Microsoft, xRank θ οποία εμφανίηεται και ςτθν Εικόνα 4, από τον 

Οκτϊβριο και μετά ςταμάτθςε να λειτουργεί. 

 

  

  

Εικόνα 4: Άποψθ τθσ υπθρεςία xRank Εικόνα 4: Άποψθ τθσ υπθρεςίασ Google Trends 
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Τον Νοζμβριο του 2010 θ Yahoo! δθμιοφργθςε μια παρόμοια υπθρεςία θ οποία χρθςιμοποιεί 

δεδομζνα από τθν δικι τθσ μθχανι αναηιτθςθσ. Θ υπθρεςία ονομάηεται Yahoo! Clues2 και 

βρίςκεται ςε Beta ζκδοςθ. Θ λειτουργικότθτα τθσ είναι παρόμοια με αυτιν του Google Insights 

for search, με τθν διαφορά ότι προςφζρει και δθμογραφικά δεδομζνα για τουσ όρουσ 

αναηιτθςθσ, όπωσ θλικία και ειςόδθμα.  

Εικόνα 5: Άποψθ τθσ υπθρεςίασ Yahoo Clues 

Θ υπθρεςία Google trends μζχρι και ςιμερα ζχει διατθριςει μια πολφ απλι μορφι, 

όπωσ φαίνεται και ςτθν Εικόνα 3. Μζςα ςτο 2009 θ Google εμφάνιςε μια δεφτερθ παρόμοια 

υπθρεςία, θ οποία ονομάςτθκε Google Insights for search, θ οποία ζδινε τισ ίδιεσ δυνατότθτεσ 

ςτον χριςτθ με περιςςότερεσ επιλογζσ, δίνοντασ ζτςι τθν δυνατότθτα για περιςςότερο ςφνκετα 

ερωτιματα και πιο λεπτομερι ανάλυςθ των δεδομζνων των οποίων προςφζρει.  

  

                                                           

2
 http://clues.yahoo.com/#q1=&q2=&ts=2 
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5.2. Οι υπηρεςύεσ Google Trends & Insights for search 
Θ χριςθ του Google Insights for search  γίνεται με παρόμοιο τρόπο, ο επιςκζπτθσ ζχει 

τθν δυνατότθτα να αναηθτιςει μια ι περιςςότερεσ λζξεισ-κλειδιά για ζνα ςυγκεκριμζνο χρονικό 

διάςτθμα το οποίο ορίηει ο ίδιοσ. Τα κριτιρια φιλτραρίςματοσ τα οποία μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει ζνα επιςκζπτθσ για να κακορίςει τα αποτελζςματα τα οποία κα εμφανιςτοφν 

είναι τα παρακάτω: 

5.2.1. Όροι αναζότηςησ 

Οι όροι αναηιτθςθσ οι οποίοι χρθςιμοποιοφνται ςτισ ςυνκικεσ φιλτραρίςματοσ 

κακορίηουν από ποίεσ αναηθτιςεισ κα αντλθκοφν τα αποτελζςματα που κα εμφανιςτοφν από 

το εργαλείο Θ αναηιτθςθ μπορεί να γίνει με πολλοφσ τρόπουσ και ςυνδυαςμοφσ όρων όπωσ 

γίνεται και ςτισ υπόλοιπεσ μθχανζσ αναηθτιςεων: 

 π.χ. electric cars: Τα αποτελζςματα κα περιλαμβάνουν και τθν λζξθ electric και τθν λζξθ 

cars, με οποιαδιποτε ςειρά εμφάνιςθσ και πικανότατα μαηί και με άλλουσ όρουσ. 

Αυτόσ ο τρόποσ αναηιτθςθσ όμωσ δεν περιλαμβάνει και ενικό και πλθκυντικό αρικμό 

για τουσ όρουσ, ορκογραφικά λάκθ και ςυνϊνυμα  

 π.χ. “electric cars”: Τα αποτελζςματα κα περιλαμβάνουν μόνο αναηθτιςεισ που 

περιζχουν τον ςυγκεκριμζνο όρο και μόνο με τθν ςειρά που ορίςτθκε, αλλά μπορεί να 

περιλαμβάνουν αναηθτιςεισ οι οποίεσ περιζχουν και άλλεσ λζξεισ πριν ι μετά το όρο 

αυτό (π.χ. electric cars 2010) 

 π.χ. electric + cars: Ρεριλαμβάνουν αναηθτιςεισ οι οποίεσ περιζχουν τισ λζξεισ electric ι 

cars 

 π.χ. electric – cars: Ρεριλαμβάνουν αναηθτιςεισ οι οποίεσ περιζχουν τθν λζξθ electric 

χωρίσ όμωσ τθν λζξθ cars. 

Μερικοί όροι αναηιτθςθσ μπορεί να μθν ζχουν διακζςιμα αποτελζςματα για εμφάνιςθ, αφοφ 

από το εργαλείο τίκεται ζνα όριο ελάχιςτθσ κίνθςθσ για τα αποτελζςματα τα οποία εμφανίηει. 

Μποροφν να οριςτοφν μζχρι πζντε διαφορετικοί όροι αναηιτθςθσ, αλλά ο κάκε όροσ μπορεί να 

αποτελείτε από πζντε διαφορετικοφσ όρουσ αναηιτθςθσ, οι οποίοι κα ομαδοποιθκοφν 

χρθςιμοποιϊντασ τον όρο “+” 

5.2.2. Τοποθεςύεσ 

Μποροφν να οριςτοφν τοποκεςίεσ ςτισ οποίεσ κα εςτιαςτεί θ αναηιτθςθ για να γίνει 

ςφγκριςθ των αποτελεςμάτων των ςυγκεκριμζνων τοποκεςιϊν. Μποροφν να οριςτοφν μζχρι 

πζντε τοποκεςίεσ για ςφγκριςθ. Μερικζσ τοποκεςίεσ μπορεί να μθν ζχουν διακζςιμα 

αποτελζςματα για εμφάνιςθ, αφοφ από το εργαλείο τίκεται ζνα όριο ελάχιςτθσ κίνθςθσ για τα 

αποτελζςματα τα οποία εμφανίηει. 

5.2.3. Εύροσ χρόνου 

Μποροφν να οριςτοφν μζχρι πζντε διαφορετικά εφρθ χρόνου τα οποία μποροφν να 

ποικίλουν ςε  μζγεκοσ (granularity) από ςυγκεκριμζνουσ μινεσ μζχρι το διάςτθμα από το 2004 

μζχρι ςιμερα. Μερικά εφρθ χρόνου μπορεί να μθν ζχουν διακζςιμα αποτελζςματα για 
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εμφάνιςθ, αφοφ από το εργαλείο τίκεται ζνα όριο ελάχιςτθσ κίνθςθσ για τα αποτελζςματα τα 

οποία εμφανίηει.  

Στθ ςυνζχεια θ υπθρεςία επιςτρζφει διάφορα ςτοιχεία ςχετικά με τισ αναηθτιςεισ που 

ζγιναν για τισ ςυγκεκριμζνεσ λζξεισ-κλειδιά, μζςω τθσ μθχανισ αναηιτθςθσ του Google για το 

χρονικό διάςτθμα που ορίςτθκε.  

5.2.4. Αποτελϋςματα αναζότηςησ 

Τα αποτελζςματα τα οποία εμφανίηονται περιζχουν τα παρακάτω ςτοιχεία: 

 Κατθγορίεσ οι οποίεσ ςχετίηονται με τθν λζξθ-κλειδί 

Ραρουςιάηονται οι κεματικζσ κατθγορίεσ ι υποκατθγορίεσ οι οποίεσ ζχουν τθν 

μεγαλφτερθ ςυςχζτιςθ με τθν ςυγκεκριμζνθ λζξθ-κλειδί. Δίπλα από κάκε κατθγορία 

παρουςιάηεται και το διάςτθμα πικανότθτασ να ανικει θ λζξθ ςτθν ςυγκεκριμζνθ 

κατθγορία. Στο παρακάτω παράδειγμα αναηθτικθκε θ λζξθ “electric car” θ οποί κρίκθκε ότι 

ςυςχετίηεται με τισ παρακάτω κατθγορίεσ, οι οποίεσ εμφανίηονται με φκίνουςα ςειρά: 

 Automotive (50-75%) 

 Recreation (0-10%) 

 Lifestyles (0-10%) 

 Industries (0-10%)  

 Local (0-10%) 

 Entertainment (0-10%) 

 

 Διάγραμμα όγκου αναηθτιςεων 

Στθ ςυνζχεια παρουςιάηεται ζνα διάγραμμα το οποίο αναπαριςτά τον όγκο των 

αναηθτιςεων για τθν ςυγκεκριμζνθ λζξθ-κλειδί για το χρονικό διάςτθμα το οποίο ορίςτθκε. 

Το διάγραμμα που αναπαριςτά τθν πορεία των αναηθτιςεων κατά τθ διάρκεια του χρόνου 

μπορεί να επθρεαςτεί και από άλλουσ παράγοντεσ όπωσ τθν κατθγόρια μζςα ςτθν οποία 

κα επιλζξει ο χριςτθσ να γίνει θ αναηιτθςθ ι μια γεωγραφικι περιοχι. 

Μια δυςκολία θ οποία παρουςιάηεται κατά τθν ερμθνεία των αποτελεςμάτων είναι οι 

κανονικοποιθμζνεσ τιμζσ οι οποίεσ παρουςιάηονται ςτα αποτελζςματα ϊςτε να περιοριςτεί 

θ επίδραςθ των δεδομζνων από περιοχζσ με πολφ υψθλι κίνθςθ (Google, Google insights 

for search help), με αποτζλεςμα να μθν μποροφν κάποιεσ αναλφςεισ να γίνουν με ιδιαίτερθ 

ευκολία. Θ κανονικοποιιςθ των τιμϊν γίνεται κάκε φορά βάςει των αποτελεςμάτων που 

παρουςιάηονται ςτο διάγραμμα Για παράδειγμα ςτθν αναηιτθςθ που ζγινε για θλεκτρικά 

αμάξια, όλεσ οι τιμζσ του διαγράμματοσ διαιρζκθκαν με τθν μζγιςτθ τιμι από αναηθτιςεισ 

που υπιρχαν για το ςυγκεκριμζνο διάςτθμα. Ππωσ φαίνεται και ςτο διάγραμμα του 

παραδείγματοσ ο μεγαλφτεροσ όγκοσ αναηθτιςεων ζγινε ςτα μζςα του 2008 για αυτό τον 

λόγο ζχει πάρει και τθν τιμι 100 εκείνο το χρονικό διάςτθμα. Αυτόσ ο περιοριςμόσ κακιςτά 

αδφνατθ τθν ανακάλυψθ του πραγματικοφ όγκου των αναηθτιςεων που γίνανε για κάκε 
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λζξθ-κλειδί αλλά κακιςτά δυνατι τθν ςφγκριςθ των τάςεων που επικρατοφςαν ςε όλα αυτά 

τα χρονικά διαςτιματα. 

Σε αυτό το ςθμείο τθσ ςελίδασ παρουςιάηονται επίςθσ με τυχαία ςειρά νζα τα οποία 

ςχετίηονται με τθν ςυγκεκριμζνθ λζξθ-κλειδί και τοποκετοφνται πάνω ςτο διάγραμμα τθν 

εποχι δθμοςίευςθσ τουσ. Τα νζα ανιχνεφονται για τα ςθμεία του διαγράμματοσ με τισ πιο 

ψθλζσ κορυφζσ. 

 
Εικόνα 6: Διάγραμμα τάςεων αναηιτθςθσ, πίνακασ τυχαίων ςχετικϊν νζων 

Επίςθσ ζχει προςτεκεί ζνα χαρακτθριςτικό το οποίο προςφζρει μια βραχυχρόνια 

μελλοντικι πρόβλεψθ αποτελεςμάτων βάςει των ιςτορικϊν ςτοιχείων, όποτε είναι 

διακζςιμεσ αρκετζσ πλθροφορίεσ. 

 
Εικόνα  7: Ρρογνωςτικά μελλοντικϊν τάςεων αναηθτιςεων 

 Δθμοτικότθτα ανά περιοχι 

Για κάκε λζξθ-κλειδί παρουςιάηονται επίςθσ με γραφικά και γραπτό λόγο θ 

δθμοτικότθτα τθσ λζξθσ ςε κάποιεσ γεωγραφικζσ περιοχζσ. Και ςε αυτι τθν περίπτωςθ τα 

δεδομζνα είναι κανονικοποιθμζνα και δεν παρουςιάηουν τον πραγματικό όγκο των 

αναηθτιςεων για κάκε γεωγραφικι περιοχι αλλά το ποςοςτό επί των ςυνολικϊν 

αναηθτιςεων των οποίων ζγιναν ςε αυτζσ τισ περιοχζσ. Εάν για παράδειγμα τα 
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αποτελζςματα παρουςιάηουν τα νθςιά Φίτηι να ζχουν το ίδιο ποςοςτό αναηθτιςεων για 

τθν λζξθ-κλειδί με τον Καναδά, δεν ςθμαίνει ότι και ςτισ δφο περιοχζσ ζγινε το ίδιο πλικοσ 

αναηθτιςεων για τθν ςυγκεκριμζνθ λζξθ αφοφ τα δεδομζνα ζχουν κανονικοποιθκεί βάςει 

του ςυνολικοφ όγκου αναηθτιςεων ςτισ ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ. Άρα το διάγραμμα 

εκφράηει μόνο ότι και ςτισ δφο περιοχζσ υπάρχει ι ίδια πικανότθτα να ψάξει κάποιοσ τθν 

ςυγκεκριμζνθ λζξθ-κλειδί. 

 
Εικόνα 8: Τάςεισ αναηιτθςθσ ανά γεωγραφικι περιοχι για τθν όρο "electric cars" 

 Συςχετιςμζνοι όροι αναηιτθςθσ 

Στθ ςελίδα αποτελεςμάτων παρουςιάηονται διάφοροι όροι αναηιτθςθσ οι οποίοι είναι 

ιςχυρά ςυςχετιςμζνοι με τθ ςυγκεκριμζνθ λζξθ-κλειδί και ζχουν αυξθμζνο ενδιαφζρον για 

τθν ςυγκεκριμζνθ κατθγορία, θ οποία εξετάηεται. Το ςφςτθμα κακορίηει τθν ςχετικότθτα 

των αποτελεςμάτων εξετάηοντασ αναηθτιςεισ που ζγιναν από διάφορουσ χριςτεσ και 

ςυνδζονται με τον όρο που χρθςιμοποιικθκε ςτισ αρχικζσ ςυνκικεσ φιλτραρίςματοσ (κοινι 

εμφάνιςθ ςτουσ όρουσ αναηιτθςθσ). 

 
Εικόνα 9: Σχετικοί όροι αναηθτιςεων με υψθλι κίνθςθ 

 Προι αναηιτθςθσ οι οποίοι παρουςίαςαν μεγάλθ αφξθςθ (Rising searches) 

Τζλοσ παρουςιάηεται μια λίςτα από όρουσ, οι οποίοι ςθμείωςαν ςθμαντικι αφξθςθ για 

μια ςυγκεκριμζνθ περίοδο, βάςει των ιςτορικϊν δεδομζνων. Αν για παράδειγμα γίνεται 

ανάλυςθ των δεδομζνων του 2006 κα χρθςιμοποιθκοφν τα δεδομζνα του 2005 για να 

εξαχκεί θ ςυγκεκριμζνθ λίςτα των όρων. Θ ςχετικότθτα των λζξεων τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
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λίςτασ εξετάηεται αναλφοντασ αναηθτιςεισ οι οποίεσ ζγιναν μαηί με τον όρο που ορίςτθκε 

ςτισ ςυνκικεσ φιλτραρίςματοσ Θ ςυγκεκριμζνθ λίςτα είναι πολφ χριςιμθ για αναηθτιςεισ 

λζξεων-κλειδιϊν οι οποίεσ μπορεί να παρουςιάςουν μια πολφ μεγάλθ ξαφνικι αφξθςθ ςε 

αναηθτιςεισ. Εκτόσ από το ποςοςτό τθσ αφξθςθσ των αναηθτιςεων που μπορεί να 

εμφανίηεται για κάποιεσ από τισ λζξεισ τθσ λίςτασ μπορεί να εμφανιςτεί και o όροσ 

“Breakout”, ο οποίοσ υποδθλϊνει ότι θ ςυγκεκριμζνθ λζξθ είχε περιςςότερο από 5000% 

αφξθςθ ςτισ αναηθτιςεισ για τθν εποχι θ οποία αναλφεται. 

 
Εικόνα 10: Σχετικοί όροι με μεγάλθ αφξθςθ ςτθν κίνθςθ 

 Αρχείο δεδομζνων 

Τα αποτελζςματα τθσ ςελίδασ μποροφν ςτθν πλειοψθφία τουσ να εξαχκοφν και ςε 

αρχείο τφπου csv (Comma separated values) το οποίο μεταφορτϊνεται από τθν ςελίδα. Στο 

αρχείο των αποτελεςμάτων τα δεδομζνα του γραφιματοσ παρουςιάηονται με μορφι 

πίνακα. Στον πίνακα θ μικρότερθ μονάδα χρόνου κακορίηεται από το εφροσ χρόνου το 

οποίο ορίςτθκε και τον όγκο των διακζςιμων αποτελεςμάτων. Για να περιζχει για 

παράδειγμα το αρχείο δεδομζνα ανά θμζρα, τα κριτιρια αναηιτθςθσ πρζπει να περιζχουν 

αρκετά αποτελζςματα και το εφροσ χρόνου τθσ αναηιτθςθσ να μθν ξεπερνάει τισ 90 μζρεσ. 

Από το αρχείο των δεδομζνων απουςιάηουν τα ςχετικά άρκρα ειδιςεων και θ πρόγνωςθ 

τθσ τάςθσ των αναηθτιςεων όποτε είναι διακζςιμα. 
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5.3. Google Insights for search API 
Και οι δφο υπθρεςίεσ τθσ Google (Google trends και Google Insights for search) δεν 

παρζχουν επίςθμο API για υλοποίθςθ εφαρμογϊν που κα εκμεταλλεφονται τα δεδομζνα τουσ. 

Αναμζνεται ότι κάποια ςτιγμι κα κυκλοφοριςει και επίςθμο εργαλείο για τθν αναηιτθςθ ςτα 

ςυγκεκριμζνα δεδομζνα, αφοφ από το 2008  υπιρχαν φιμεσ ότι κα ςυνζβαινε κάτι τζτοιο.  

Από ζρευνα ποφ ζγινε βρζκθκε μόνο ζνα ανεπίςθμο API ςε Python το οποίο 

ανανεϊνεται και υποςτθρίηει και τθν τρζχουςα ζκδοςθ τθσ υπθρεςίασ. Στα πλαίςια τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ αναπτφχκθκε ζνα API ςε C# το οποίο υποςτθρίηει αρκετά από τα 

ςτοιχεία τθσ ςυγκεκριμζνθσ ζκδοςθσ. Θ εφαρμογι υποςτθρίηει τθν ανάγνωςθ του αρχείου των 

αποτελεςμάτων το οποίο παράγει θ υπθρεςία Google insights for search κάκε φορά που 

γίνεται μια αναηιτθςθ, θ οποία περιζχει δεδομζνα. Ο χριςτθσ μπορεί να ορίςει το διάςτθμα 

ςτο οποίο κα γίνει θ αναηιτθςθ και να ορίςει μια λζξθ-κλειδί κάκε φορά τθν οποία επικυμεί να 

αναηθτιςει. Στθ ςυνζχεια επιςτρζφονται υπό μορφι πίνακα από τθν εφαρμογι οι διακζςιμεσ 

πλθροφορίεσ για τα διαςτιματα χρόνου τα οποία είναι διακζςιμα. 

Θ λειτουργία του API ξεκινάει με τθν διαδικαςία τθσ ταυτοποίθςθσ του client με τθν 

Google αφοφ θ χριςθ τθσ υπθρεςίασ Google Insights απαιτεί ο χριςτθσ να είναι 

ταυτοποιθμζνοσ με ζναν λογαριαςμό Google. Για τθν ταυτοποίθςθ κατευκφνεται θ εφαρμογι 

ςτο URL τθσ ταυτοποίθςθσ τθσ υπθρεςίασ μζςω του οποίου αποςτζλλονται και τα ςτοιχεία 

ταυτότθτοσ του χριςτθ3. Θ ςυγκεκριμζνθ ςελίδα επιςτρζφει τον κωδικό sid (session ID) που 

αντιςτοιχεί ςτον χριςτθ και αποκθκεφεται ςε ζνα προςωρινό cookie από τθν εφαρμογι. Αν 

υπάρχει ζνα cookie με ζγκυρο sid κωδικό τότε μπορεί να γίνει χριςθ τθσ υπθρεςίασ Google 

Insights. 

Τα ερωτιματα προσ τθν υπθρεςία γίνονται καλϊντασ ζνα URL με τισ επικυμθτζσ 

μεταβλθτζσ οι οποίεσ ορίηουν τα κριτιρια αναηιτθςθσ. Οι μεταβλθτζσ παραμετροποίθςθσ τθσ 

αναηιτθςθσ είναι οι παρακάτω: 

 Προσ αναηιτθςθσ:  

Οι όροι οι οποίοι κα αναηθτθκοφν ανατίκενται ςτθν μεταβλθτι “q” και διαχωρίηονται από 

ζνα κόμμα μεταξφ τουσ. Ο μζγιςτοσ αρικμόσ όρων που μποροφν να ςυγκρικοφν μεταξφ τουσ 

από τθν υπθρεςία είναι πζντε, εάν υπάρχουν περιςςότεροι ςτο URL κα αγνοθκοφν. 

 

 

 

                                                           

3
 https://www.google.com/accounts/ClientLogin?accountType=GOOGLE&Email=XXXXX@gmail.com& 

Passwd=YYYYYY&service=trendspro&source=keyword-retrieval 



Σελίδα 35 

 

 Ρεριοχι αναηιτθςθσ:  

Τα αποτελζςματα τθσ αναηιτθςθσ μποροφν να περιοριςτοφν ςε δεδομζνα τα οποία 

αντιςτοιχοφν ςε μία ι περιςςότερεσ γεωγραφικζσ περιοχζσ. Οι περιοχζσ ανατίκενται ςτθν 

μεταβλθτι “geo” και χωρίηονται μεταξφ τουσ με ζνα κόμμα. Οι χϊρεσ εκφράηονται με τουσ δφο 

χαρακτιρεσ, οι οποίοι ζχουν ανατεκεί ςφμφωνα με τουσ ISO κανόνεσ (π.χ. Θνωμζνο Βαςίλειο - 

GB, Γερμανία - DE) και για αναηθτιςεισ ςε παγκόςμιο επίπεδο χρθςιμοποιείται απλά μια κενι 

τιμι ςαν όριςμα. Οι υποπεριοχζσ των χωρϊν οι οποίεσ είναι διακζςιμεσ ορίηονται μετά από 

τουσ δυο χαρακτιρεσ τθσ αντίςτοιχθσ χϊρασ και μιασ παφλασ “-”. Για τισ υποπεριοχζσ 

χρθςιμοποιείται επίςθσ θ ονομαςία κατά ISO με τρείσ χαρακτιρεσ για κάκε περιοχι. Ο μζγιςτοσ 

αρικμόσ περιοχϊν που μποροφν να οριςτοφν είναι πζντε διαφορετικζσ περιοχζσ, περιςςότερεσ 

από αυτζσ ςτο URL απλά κα αγνοθκοφν από τθν υπθρεςία. 

 Χρονολογικι αναφορά:  

Για να οριςτοφν ςυγκεκριμζνα διαςτιματα χρόνου ςτα οποία κα αναφζρονται τα δεδομζνα 

πρζπει να χρθςιμοποιθκεί θ μεταβλθτι “date”. Στθν μεταβλθτι μποροφν να ανατεκοφν μζχρι 

πζντε διαφορετικζσ τιμζσ οι οποίεσ χωρίηονται μεταξφ τουσ με κόμμα. Οι τιμζσ αυτζσ μποροφν 

να είναι: 

 Το χρονικό διάςτθμα από το 2004 μζχρι ςιμερα, το οποίο εκφράηεται με τθν ανάκεςθ 

κενισ τιμισ ςτθν μεταβλθτι “date” 

 Το χρονικό διάςτθμα των τελευταίων επτά θμερϊν, το οποίο εκφράηεται με τθν τιμι 

“today 7-d” 

 Το χρονικό διάςτθμα του τελευταίου ι των δφο ι τριϊν τελευταίων μθνϊν, το οποίο 

εκφράηεται με τθν τιμι “today X-m” όπου το Χ αντικακίςταται με τον αρικμό των 

μθνϊν. 

 Ζνα ολόκλθρο ζτοσ το οποίο ςυμβολίηεται με τθν τιμι “1/YYYY 12m” όπου θ 

αλλθλουχία “ΥΥΥΥ” αντικακίςταται με το επικυμθτό ζτοσ 

 Συγκεκριμζνοι μινεσ οι οποίοι εκφράηονται με τθν τιμι “Μ/ΥΥΥΥ Χm” όπου το “Μ” 

αντικακίςταται από τον μινα εκκίνθςθσ, το “ΥΥΥΥ” από το ζτοσ εκκίνθςθσ και το “Χ” 

από το αρικμό των μθνϊν μετά τον μινα και ζτοσ εκκίνθςθσ ςτουσ οποίουσ κζλουμε να 

αναφζρονται τα δεδομζνα. 

 

 Θεματικι κατθγορία:  

Τθν κατθγορία αναηθτιςεων ςτθν οποία κζλουμε να αναφζρονται τα δεδομζνα. Οι 

κατθγορίεσ εκφράηονται με το ID το οποίο αντιςτοιχεί ςτθν κακεμία. Πλεσ οι κατθγορίεσ είναι 

διακζςιμεσ ςε μορφι JSON. 

 Τφποσ αναηιτθςθσ:  

Με τθν μεταβλθτι “gprop” μποροφν να διαχωριςτοφν οι αναηθτιςεισ ςε αυτζσ οι οποίεσ 

ζγιναν για εικόνεσ, νζα, προϊόντα ι ιςτοτόπουσ. 
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Για κάκε αναηιτθςθ δεν μποροφν να οριςτοφν περιςςότερεσ από μια διαςτάςεισ, 

δθλαδι δεν μπορεί να γίνει αναηιτθςθ ςε περιςςότερεσ από μια χϊρεσ για περιςςότερουσ από 

ζναν όρουσ αναηιτθςθσ. 

Αφοφ γίνει ο οριςμόσ των παραμζτρων τθσ αναηιτθςθσ τότε γίνεται θ λιψθ του 

αρχείου μεταφόρτωςθσ το οποίο περιλαμβάνει όλα τα δεδομζνα και διαβάηει με το API 

(parsing) όλα τα διακζςιμα δεδομζνα (δεδομζνα κίνθςθσ, περιοχζσ με μεγαλφτερθ ςυχνότθτα 

εμφάνιςθσ, κορυφαίεσ αναηθτιςεισ οι οποίεσ ικανοποιοφςαν τουσ περιοριςμοφσ που τζκθκαν 

κατά τθν αναηιτθςθ και όρουσ αναηιτθςθσ οι οποίοι παρουςιάηουν μεγάλθ αφξθςθ) 

Αυτι θ υλοποίθςθ δίνει τθν δυνατότθτα ςτθν ςυγκεκριμζνθ εργαςία να κάνει 

αυτοματοποιθμζνθ ανάκτθςθ των δεδομζνων που προςφζρονται και να μπορεί να εκτελζςει 

λεπτομερι ανάλυςθ για πολλζσ λζξεισ-κλειδιά ςυγχρόνωσ, που είναι απαραίτθτο για τον ςκοπό 

τθσ.  

5.4. Περιγραφό υλοπούηςησ τεχνικόσ 
Θ υλοποίθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ προβλζπει τθν ανάκτθςθ των ιςτορικϊν 

δεδομζνων των υποψιφιων λζξεων-κλειδιϊν για το χρονικό διάςτθμα από το 2004 μζχρι 

ςιμερα. Για να γίνει θ ανάκτθςθ των δεδομζνων ορίηεται ζνα όροσ κλειδί ςε κάκε ερϊτθμα 

προσ τθν υπθρεςία χωρίσ χρονολογικοφσ περιοριςμοφσ Τα δεδομζνα τθσ τάςθσ των 

αναηθτιςεων τα οποία επιςτρζφονται, αποκθκεφονται ςτον πίνακα των μακροχρόνιων 

δεδομζνων αφοφ πρϊτα ελεγχκεί ότι δεν υπάρχουν ιδθ δεδομζνα για τισ ςυγκεκριμζνεσ 

θμερομθνίεσ.  

Από τθν ίδια υπθρεςία εξάγονται και βραχυχρόνια δεδομζνα τα οποία αναφζρονται 

ςτισ τελευταίεσ 90 μζρεσ για να μπορεί να γίνει λεπτομερζςτερθ ανάλυςθ τθσ τρζχουςασ τάςθσ 

αναηιτθςθσ των λζξεων-κλειδιϊν που δεν κα επθρεάηεται λόγω τθσ κανονικοποίθςθσ των 

δεδομζνων από πολφ παλιά δεδομζνα. Τα βραχυχρόνια δεδομζνα των υποψθφίων λζξεων-

κλειδιϊν ανανεϊνονται κάκε εβδομάδα για να μπορεί να γίνει ςυχνά ςφγκριςθ τουσ με τα 

δεδομζνα που εξάγονται από το twitter (το οποίο περιγράφεται παρακάτω). Κάκε φορά που 

γίνεται λιψθ νζων δεδομζνων αφαιροφνται τα παλαιότερα από τθν βάςθ επειδι λόγω τθσ 

κανονικοποίθςθσ δεν μποροφν ςυνενωκοφν μεταξφ τουσ. 

Θ πρόςβαςθ ςε δεδομζνα τόςο μεγάλθσ χρονικισ ζκταςθσ, μπορεί να ωφελιςει ςτθν 

ζρευνα για οικονομικζσ λζξεισ-κλειδιά, αφοφ μπορεί να παρατθρθκεί θ εποχικότθτα τθσ 

αυξομείωςθσ τθσ χριςθσ που παρουςιάηουν κάποιεσ λζξεισ-κλειδιά αλλά και θ γενικότερθ τάςθ 

που παρουςιάηουν οι αναηθτιςεισ από τουσ χριςτεσ. Ακόμα θ πρόςβαςθ ςε τόςο μεγάλο όγκο 

δεδομζνων κακιςτά δυνατι και τθ βραχυχρόνια πρόβλεψθ τθσ πορείασ που κα ακολουκιςει 

μια λζξθ, αν δεν υπάρχουν απρόβλεπτα γεγονότα που κα τθν επθρεάςουν. 

Μια ακόμα τεχνικι θ οποία μπορεί να ανεβάςει τθν αξία των ςτοιχείων ςχετικά με τισ 

τάςεισ αναηιτθςθσ των ςυγκεκριμζνων όρων είναι ο ςυνδυαςμόσ των διακζςιμων δεδομζνων 

με ςτοιχεία από τθν υπθρεςία Google AdWords (υπθρεςία παροχισ υπθρεςιϊν διαφιμιςθσ, 
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paid search). Μζςω του API του Google AdWords είναι δυνατι θ ανάκτθςθ πλθροφοριϊν 

ςχετικά με τον ακριβι αρικμό των αναηθτιςεων που γίνεται ςτθν μθχανι αναηιτθςθσ τθσ 

Google για κάποιον όρο. Με ςυχνά ερωτιματα ςτθν υπθρεςία μποροφν να ποςοτικοποιθκοφν 

οι κανονικοποιθμζνεσ τάςεισ που επιςτρζφονται από το εργαλείο Google Insights. 

Επίςθσ είναι δυνατό να γίνει επζκταςθ του βαςικοφ λεξιλογίου που παράγεται ςτα 

αρχικά ςτάδια τθσ ανάλυςθσ ενόσ ιςτοτόπου με τθν προςκικθ ςχετικϊν λζξεων-κλειδιϊν, οι 

οποίεσ προτείνονται με κάκε αναηιτθςθ ςτο Google Insights, που παρουςιάηουν πολφ μεγάλθ 

ξαφνικι αφξθςθ. 

  



Σελίδα 38 

 

5.5. Twitter 
Το twitter είναι μια υπθρεςία θ οποία επιτρζπει τθν δθμοςίευςθ ενόσ ςφντομου 

κειμζνου (μζγιςτο μικοσ 140 χαρακτιρεσ) ςτο προφίλ ενόσ χριςτθ. Επίςθσ προςφζρει τθ 

δυνατότθτα κοινωνικισ δικτφωςθσ των χρθςτϊν μεταξφ τουσ είτε δίνοντάσ τουσ τθ δυνατότθτα 

να “παρακολουκιςουν” τα μθνφματα που δθμοςιεφουν άλλα άτομα ι με τθν δυνατότθτα 

επικοινωνίασ με άλλα άτομα αποςτζλλοντασ μθνφματα απευκείασ προσ αυτοφσ. 

Το twitter ζχει γνωρίςει τεράςτια αφξθςθ από τθν ςτιγμι τθσ άφιξισ του (2006). Αυτι 

τθν περίοδο αρικμεί περιςςότερα από 100 εκατομμφρια μζλθ τα οποία δθμοςιεφουν περίπου 

55 εκατομμφρια μθνφματα (ι tweet όπωσ ονομάηονται) τθν θμζρα. 

 
Διάγραμμα 6: Ροςοςτό αφξθςθσ αρικμοφ χρθςτϊν τθσ υπθρεςίασ Twitter 2006-2009 

Θ υπθρεςία αυτι, με τθν τόςο εκτενι χριςθ που γνωρίηει, αλλά και τθν ευρεία 

αποδοχι παρζχει μια πολφ μεγάλθ βάςθ δεδομζνων θ οποία μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν 

“ςφυγμομζτρθςθ” τθσ κίνθςθσ ςτον παγκόςμιο ιςτό. Υπάρχουν αρκετά δεδομζνα διακζςιμα τα 

οποία με κατάλλθλθ επεξεργαςία μποροφν να αποφζρουν αποτελζςματα παρόμοια με αυτά 

που προςφζρουν οι δυο υπθρεςίεσ τθσ Google. Θ αναηιτθςθ όρων ςτο διαδίκτυο είναι ςτενά 

ςυνδεδεμζνθ με τα κζματα τα οποία ςυηθτάνε οι χριςτεσ online. Αυτό ςθμαίνει ότι ςαν μια 

δεφτερθ πθγι για τθν ανακάλυψθ των τάςεων αναηιτθςθσ ςτο διαδίκτυο μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν οι ςυηθτιςεισ των χρθςτϊν ςτο διαδίκτυο. 

Τζτοιεσ πλθροφορίεσ μποροφν να εξαχκοφν από πολλοφσ ιςτοτόπουσ, όπωσ το 

Facebook,το Digg και το YouTube. Το twitter κρίκθκε ςαν θ καταλλθλότερθ υπθρεςία για αυτό 

τον ςκοπό, αφοφ τα μθνφματα που δθμοςιεφονται ςε αυτό περιορίηονται ςτο γραπτό λόγο. 



Σελίδα 39 

 

Ακόμα το υποχρεωτικά μικρό μζγεκοσ των μθνυμάτων κάνει τουσ χριςτεσ να το χρθςιμοποιοφν 

με μεγάλθ ςυχνότθτα, αλλά και να κάνουν αρκετά περιεκτικό το περιεχόμενο τουσ. Επίςθσ τα 

κζματα που καλφπτονται από τα tweets ζχουν ςυνικωσ πιο ευρφ φάςμα ςε ςφγκριςθ με άλλεσ 

υπθρεςίεσ 

Τα προβλιματα που προκφπτουν από τθν χριςθ του API αναηιτθςθσ του twitter για τον 

εντοπιςμό ςχετικϊν tweets και τθν εξόρυξθ των τάςεων χριςθσ των όρων που αναηθτικθκαν 

από τουσ χριςτεσ τθσ υπθρεςίασ είναι τα παρακάτω: 

 Το twitter δεν υποςτθρίηει όλουσ τουσ χαρακτιρεσ μπαλαντζρ όπωσ “*” (wildcard 

characters) οι οποίοι κα μποροφςαν να διευρφνουν τα αποτελζςματα τθσ αναηιτθςθσ. 

Αυτόσ ο περιοριςμόσ μπορεί να προκαλζςει δυςκολίεσ όταν  αναηθτοφνται λζξεισ οι 

οποίεσ μπορεί να χρθςιμοποιοφνται με διαφορετικι ορκογραφία από χριςτεσ. 

 Κάκε αναηιτθςθ μπορεί να επιςτρζψει αποτελζςματα τα οποία δεν κα είναι 

παλαιότερα από επτά θμζρεσ πριν. Ακόμα τα αποτελζςματα τθσ αναηιτθςθσ δεν 

μποροφν να ξεπερνοφν τα 1500 tweets για κάκε αναηιτθςθ.  

Οι παραπάνω δφο περιοριςμοί μποροφν να περιορίςουν ςθμαντικά τα αποτελζςματα, 

ειδικά για όρουσ οι οποίοι χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ και ζχουν πολφ περιςςότερα από 1500 

tweets κάκε μζρα. Οι τεχνικζσ που μποροφν να εφαρμοςτοφν για να αντιμετωπιςτοφν τζτοιου 

είδουσ προβλιματα είναι θ εκτζλεςθ ςυχνϊν αναηθτιςεων. Θ ςυχνότθτα μπορεί να κακοριςτεί 

ανάλογα με τα επικυμθτά αποτελζςματα Κατά τον υπολογιςμό τθσ ςυχνότθτασ των 

αναηθτιςεων κα πρζπει επίςθσ να λθφκοφν υπ’ όψιν και οι περιοριςμοί που τίκενται ςτθν 

χριςθ του API του twitter. Για το API αναηιτθςθσ τα όρια δεν ανακοινϊνονται δθμοςίωσ πάρα 

μόνο ότι ξεπερνοφν τα 350 ερωτιματα ανά ϊρα, εφόςον ζχει γίνει ταυτοποίθςθ του χριςτθ. 

5.6. Υλοπούηςη 
Για το ςκοπό τθσ ςυγκεκριμζνθσ εφαρμογισ ζγινε χριςθ τθσ βιβλιοκικθσ ανοιχτοφ 

κϊδικα Twitterizer θ οποία ζχει αναπτυχκεί για χριςθ ςε περιβάλλον .NET. Θ χριςθ τζτοιου 

είδουσ βιβλιοκθκϊν επιταχφνει τθν ανάπτυξθ κϊδικα και κάνει ευκολότερθ τθ ςυντιρθςθ των 

εφαρμογϊν. Από τθ βιβλιοκικθ χρθςιμοποιικθκε ο μθχανιςμόσ ταυτοποίθςθσ (OAuth), για να 

μπορεί ο χριςτθσ να ταυτοποιθκεί με τθν υπθρεςία, που ζχει ωσ αποτζλεςμα μεγαλφτερα όρια  

ςτον αρικμό ερωτθμάτων που μπορεί να αποςτείλει ςτθν υπθρεςία. Ακόμα χρθςιμοποιικθκαν 

οι μζκοδοι που περιλαμβάνει για τθν υλοποίθςθ του API αναηιτθςθσ τθσ υπθρεςίασ αλλά και 

για τθν ανάγνωςθ των αποτελεςμάτων τθσ κάκε αναηιτθςθσ τα οποία βρίςκονται ςε μορφι 

JSON. 

Θ εφαρμογι ελζγχει μια φορά τθν θμζρα όλθ τθν λίςτα με τισ λζξεισ-κλειδιά, οι οποίεσ 

είναι  πικανζσ για χριςθ ςε διαφθμιςτικζσ καμπάνιεσ. Τα αποτελζςματα των αναηθτιςεων 

αποκθκεφονται ςε μια ςχεςιακι βάςθ δεδομζνων. Τα χαρακτθριςτικά των tweets που 

αποκθκεφονται από τθν αναηιτθςθ είναι: 

1) το περιεχόμενο των 140 χαρακτιρων του εκάςτοτε tweet 
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2) θ θμερομθνία και θ ϊρα δθμοςίευςισ του 

3) ο μοναδικόσ ςειριακόσ αρικμόσ που αντιςτοιχεί ςτο κάκε tweet 

4) θ γλϊςςα που χρθςιμοποιικθκε ςτο tweet 

5) το όνομα του χριςτθ που ζκανε τθν εκάςτοτε δθμοςίευςθ 

Για κάκε αναηιτθςθ χρθςιμοποιείται ο μοναδικόσ ςειριακόσ αρικμόσ του τελευταίου 

tweet που ςχετίςτθκε με τθν ςυγκεκριμζνθ λζξθ-κλειδί, που χρθςιμοποιείται ωσ όροσ 

αναηιτθςθσ, για να αποφευχκοφν διπλζσ καταμετριςεισ αλλά και να ελαχιςτοποιθκεί ο όγκοσ 

των δεδομζνων μεταφόρτωςθσ . 

5.7. API αναζότηςησ 
Θ αναηιτθςθ που υποςτθρίηεται από το twitter δίνει τθν δυνατότθτα ςτον 

προγραμματιςτι να περιορίςει τα tweet τα οποία κα επιςτραφοφν με κάποια ακόμα ορίςματα, 

εκτόσ από τον όρο αναηιτθςθσ (μεταβλθτι “q”): 

 Γλϊςςα:  

Χρθςιμοποιϊντασ τισ μεταβλθτζσ “lang” και “locale” ςτο URL τθσ αναηιτθςθσ μποροφν 

να περιοριςτοφν οι γλϊςςεσ ςτισ οποίεσ κα πρζπει να ανικουν τα tweets τθσ ςελίδασ των 

αποτελεςμάτων. 

 

 Ρεριοχι:  

Χρθςιμοποιϊντασ το Geocode API μπορεί να οριςτεί ςτθν μεταβλθτι “geocode” το 

γεωγραφικό μικοσ, γεωγραφικό πλάτοσ και εμβζλεια ςτθν οποία κα πρζπει να ανικουν τα 

tweets ςτα αποτελζςματα 

 

 Σειριακόσ αρικμόσ tweet:  

Χρθςιμοποιϊντασ τισ μεταβλθτζσ “max_id” και “since_id” μποροφμε να ορίςουμε ότι τα 

αποτελζςματα κα περιλαμβάνουν μόνο tweets τα οποία κα ζχουν δθμοςιευκεί πριν ι μετά 

(αντίςτοιχα) από το tweet ςτο οποίο αντιςτοιχεί ο ςειριακόσ αρικμόσ που χρθςιμοποιικθκε 

 

 Αρικμόσ αποτελεςμάτων:  

Ο αρικμόσ των αποτελεςμάτων για κάκε αναηιτθςθ είναι κάκε φόρα μζχρι 1500 tweets 

τα οποία χωρίηονται ςε ςελίδεσ. Κάκε αναηιτθςθ μπορεί να περιλαμβάνει μζχρι 100 

αποτελζςματα ανά ςελίδα (μεταβλθτι rpp) και μπορεί να περιλαμβάνει μζχρι 15 ςελίδεσ 

(μεταβλθτι page). 

 

 Ημερομθνία:  

Χρθςιμοποιϊντασ τισ μεταβλθτζσ “since” και “until” θ αναηιτθςθ επιςτρζφει τα tweet 

τα οποία ζχουν θμερομθνία δθμοςίευςθσ μεγαλφτερθ ι μικρότερθ, αντίςτοιχα από τθν 

θμερομθνία θ οποία ορίςτθκε. 
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 Χριςτθσ:  

Με τθν μεταβλθτι “show_user” μποροφμε να ορίςουμε τον χριςτθ από τον οποίο 

κζλουμε να εμφανιςτοφν tweets ςτα αποτελζςματα. 

5.8. Περιγραφό υλοπούηςησ τεχνικόσ 
Τα αποτελζςματα από τισ δφο πθγζσ που χρθςιμοποιοφνται ςτθν ςυγκεκριμζνθ 

εργαςία παρουςιάηονται ςτα Διαγράμματα 7  και 8.  

5.8.1. Μακροχρόνιο διϊγραμμα 

Το ζνα διάγραμμα παρουςιάηει μακροπρόκεςμεσ τάςεισ αναηθτιςεων οι οποίεσ 

προζρχονται από τα δεδομζνα τθσ υπθρεςίασ Google Insights for search. Τα αποτελζςματα 

μποροφν να ξεκινάνε από το 2004 και να εκτείνονται μζχρι το 2010. Ο ςυχνότθτα αναηιτθςθσ 

του κάκε όρου αναηιτθςθσ εκφράηεται ανά εβδομάδεσ ι μινεσ ανάλογα με τθν διακεςιμότθτα 

των δεδομζνων από τθν υπθρεςία. Στο παρακάτω παράδειγμα παρουςιάηεται θ ςυχνότθτα των 

αναηθτιςεων ςτθν μθχανι αναηιτθςθσ τθσ Google του όρου “biblia”. 

 
Διάγραμμα 7: Μακροχρόνιο διάγραμμα τάςεων αναηιτθςθσ για τον όρο "biblia" 

Στο Διάγραμμα 7 φαίνεται ότι θ αναηιτθςθ του όρου "biblia" ακολουκεί ανοδικι τάςθ, 

δθλαδι όςο περνάει ο καιρόσ ο κόςμοσ τον χρθςιμοποιεί όλο και περιςςότερο ςαν όρο 

αναηιτθςθσ. Επίςθσ διακρίνεται ότι θ τάςθ αναηιτθςθσ εξαρτάται και από τθν εποχι του ζτουσ 

αφοφ διακρίνεται εφκολα ότι κατά το φκινόπωρο παρουςιάηεται αφξθςθ των αναηθτιςεων και 

μια ελάχιςτα μικρότερθ αφξθςθ παρουςιάηεται ςτα τζλθ τθσ άνοιξθσ και τισ αρχζσ των 

καλοκαιρινϊν μθνϊν. Σε αντίκεςθ με τθν αρχι και το τζλοσ του ζτουσ όπωσ και τουσ 

τελευταίουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ, όπου για κάκε χρόνο από το 2004 και μετά θ ςυχνότθτα των 

αναηθτιςεων φαίνεται να ςχθματίηει κοιλάδεσ ςτο διάγραμμα. 
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Στο Διάγραμμα 8 παρουςιάηεται θ πορεία των αναηθτιςεων για τον όρο “GPS”. Ππωσ 

φαίνεται και αυτόσ ο όροσ χαρακτθρίηεται από εποχικότθτα. 

 

Στθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ τα δεδομζνα παρουςιάηουν ακόμα μεγαλφτερθ αφξθςθ ςε 

ςχζςθ με τισ υπόλοιπεσ εποχζσ κατά το τζλοσ του χρόνου με αποκορφφωμα το τζλοσ του 2007. 

Από εκείνο το ςθμείο και μετά ενϊ διατθρείται θ εποχικότθτα, παρατθρείται μια μικρι 

κακοδικι τάςθ ςτο ρυκμό αναηιτθςθσ του ςυγκεκριμζνου όρου, ζνασ λόγοσ που κα μποροφςε 

να προκαλεί αυτι τθ μείωςθ του ενδιαφζροντοσ κα μποροφςε να είναι θ εμφάνιςθ των 

smartphones όπωσ το iPhone που ενςωματϊνουν GPS. Και όπωσ φαίνεται και από το 

Διάγραμμα 9 του Google Insights ςτα αριςτερά ο όροσ iPhone (κόκκινθ γραμμι) ζχει μεγάλθ 

άνοδο ςτο ενδιαφζρον του κόςμου ακριβϊσ εκείνθ τθν εποχι που αρχίηει θ κακοδικι πορεία 

των αναηθτιςεων για τον όρο "GPS" (μπλε γραμμι) 

5.8.2. Βραχυχρόνιο διϊγραμμα 

Το βραχυχρόνιο διάγραμμα δεδομζνων εμφανίηει δεδομζνα για τισ τελευταίεσ 100 

μζρεσ περίπου, ξεκινϊντασ από τθν τρζχουςα. Αυτό το διάγραμμα ςυνδυάηει τα δεδομζνα και 

από τισ δυο πθγζσ που χρθςιμοποιεί θ ςυγκεκριμζνθ εργαςία.  

 Με μπλε χρϊμα εμφανίηονται τα δεδομζνα από το Google Insights for search τα οποία 

μπορεί να περιζχουν δεδομζνα μζχρι 100 μζρεσ πριν.  

 Με πορτοκαλί γραμμι παρουςιάηονται τα δεδομζνα τα οποία ζχουν εξαχκεί από το 

twitter. Αν υπάρχουν πολλά δεδομζνα τα οποία εκτείνονται ςε μεγαλφτερο βάκοσ 

χρόνου από  αυτό των 100 θμερϊν δεν κα εμφανιςτοφν ςε αυτό το διάγραμμα. 

Διάγραμμα 9: Σφγκριςθ τάςθσ αναηιτθςθσ των όρων "GPS" και "iPhone" 

Διάγραμμα 8: Τάςθ αναηιτθςθσ του όρου "GPS" 
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Και οι δυο άξονεσ Υ (ο αριςτερά αντιςτοιχεί ςτα δεδομζνα του Google Insights ενϊ ο 

δεξιά ςτα δεδομζνα του twitter) ζχουν τθν ίδια κλίμακα για να μποροφν να γίνουν εφκολα 

ςυγκρίςεισ (Κλίμακα: 0-100). Τα δεδομζνα από το Google μποροφν να λθφκοφν μόνο ςε 

κανονικοποιθμζνθ μορφι, όπου οι τιμζσ των ςθμείων κυμαίνονται από το 0 μζχρι το 100. Για 

να μπορεί να γίνει ςφγκριςθ των δφο πθγϊν, τα δεδομζνα του twitter κανονικοποιοφνται από 

το SQL ερϊτθμα το οποίο καλείται για να διαβάςει τον πίνακα τθσ βάςθσ δεδομζνων όπου 

είναι αποκθκευμζνα Θ κανονικοποιιςθ γίνεται διαιρϊντασ το άκροιςμα τθσ κάκε θμζρασ του 

αρικμοφ των tweets που αντιςτοιχοφν ςτον όρο που εξετάηεται, με το μζγιςτο αρικμό tweets 

μζςα ςε μια μζρα που ζχουν καταγραφεί μζςα ςτα όρια του διαγράμματοσ και για τον όρο τον 

οποίο εξετάηεται. Θ μετατροπι αυτι ανάγει όλεσ τισ τιμζσ των tweets ςε τιμζσ από το 0 μζχρι το 

100 και μπορεί να ςυγκρικεί με τα αποτελζςματα του Google Insights for search. Από τθν 

εξζταςθ των διαγραμμάτων κίνθςθσ τα οποία δθμιουργικθκαν από τα ςυγκεντρωμζνα 

δεδομζνα φάνθκε ότι πολλοί από τουσ υποψιφιουσ όρουσ εμφανίηουν αρκετζσ ςυςχετίςεισ 

ςτθν τάςθ των αναηθτιςεων (θ οποία εξάγεται από το Google Insights for search) με τα 

δεδομζνα τα οποία εξάγονται από το twitter. Ραρακάτω παρουςιάηονται μερικά παραδείγματα 

για διάφορουσ τφπουσ όρων (ελλθνικοί, ξενόγλωςςοι, γενικζσ κατθγορίεσ κ.τ.λ) 

 
Διάγραμμα 10: Στοιχεία κίνθςθσ του όρου "ιςτορία" 

Στθν περίπτωςθ του όρου αναηιτθςθσ "ιςτορία", του Διαγράμματοσ 10 διακρίνεται 

ςυςχζτιςθ των δεδομζνων των δφο πθγϊν ωσ προσ τθν πορεία των αναηθτιςεων. Και ςτισ δφο 

χρονοςειρζσ του διαγράμματοσ δζκα αρχίηει ανοδικι πορεία μετά τισ 2 Λανουαρίου. Επίςθσ 

διακρίνεται παρόμοια περιοδικότθτα και ςτισ δφο χρονοςειρζσ. 

Στο όρο αναηιτθςθσ "bookshop" που παρουςιάηεται ςτο Διάγραμμα 11 θ ταφτιςθ τθσ 

χρονοςειράσ του twitter και των Google trends διακρίνεται ευκολότερα, και είναι εφκολο να 

παρατθρθκεί ότι θ περιοδικότθτα των δυο χρονοςειρϊν ζχει πολλζσ ομοιότθτεσ αφοφ και οι 

δφο χρονοςειρζσ φτάνουν ςε ζνα ανϊτατο ςθμείο κάκε εφτά θμζρεσ. 
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Διάγραμμα 11: Στοιχεία κίνθςθσ του όρου "bookshop" 

Ραρόμοια ςυμπεράςματα μποροφν να εξαχκοφν από τθν ανάλυςθ των διαγραμμάτων 

12 και 13 για τουσ όρουσ "business science" και "autocad" αντίςτοιχα. 

 
Διάγραμμα 12: Στοιχεία κίνθςθσ του όρου "business science" 

 
Διάγραμμα 13: Στοιχεία κίνθςθσ του όρου "autocad" 

Για να εξαχκοφν αναλυτικότερα και πιο αξιόπιςτα ςυμπεράςματα είναι αναγκαίο να γίνει 

ςτατιςτικι ανάλυςθ των δεδομζνων, θ οποία δεν ζγινε λόγω χρονικϊν περιοριςμϊν.  
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6. Ομαδοπούηςη και επϋκταςη των λϋξεων-κλειδιών βϊςει τησ 

ςημαςιολογύασ τουσ 
Το πρόβλθμα που πρζπει να αντιμετωπιςτεί είναι ο διαχωριςμόσ ςε ομάδεσ μιασ λίςτασ 

από λζξεισ-κλειδιά, οι οποίεσ αναφζρονται ςε ζνα ςυγκεκριμζνο ιςτότοπο. Οι ομάδεσ οι οποίεσ 

κα δθμιουργθκοφν κα πρζπει να ζχουν παρόμοια ςθμαςία ι να αναφζρονται ςτο ίδιο 

αντικείμενο. 

6.1. Ομαδοπούηςη seed terms 
Θ ομαδοποίθςθ μπορεί να γίνει είτε βάςει τθσ ςθμαςιολογικισ ι μζςω τθσ λεξιλογικισ 

ομοιότθτασ των λζξεων. 

 Σθμαςιολογικι ομοιότθτα:  

Στο διαδίκτυο που επικρατεί ςε πολφ μεγάλο βακμό θ κακομιλουμζνθ γλϊςςα και ςτον 

γραπτό λόγο είναι πολφ δφςκολο και χρονοβόρο να γίνει ςθμαςιολογικι ανάλυςθ των 

λζξεων και να επιφζρει ικανοποιθτικά αποτελζςματα. Ζνα ακόμα πρόβλθμα που κα 

χρειαςτεί να αντιμετωπίςει θ ςυγκεκριμζνθ προςζγγιςθ είναι τα ορκογραφικά λάκθ που 

μπορεί κάποιεσ φορζσ να ξεπερνοφν ςε ςυχνότθτα εμφάνιςθσ ακόμα και τθ ςωςτι λζξθ. 

Ακόμα, ςτθν ελλθνικι γλϊςςα υπάρχει και το πρόβλθμα του γραπτοφ λόγου με λατινικοφσ 

χαρακτιρεσ (greeklish) που κάνει ακόμα δυςκολότερθ τθν αναγνϊριςθ και τθ 

ςθμαςιολογικι ανάλυςθ των λζξεων. 

 

 Λεξιλογικι ομοιότθτα:  

Θ λεξιλογικι  ομοιότθτα μπορεί ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ να φανεί πιο χριςιμθ, όπωσ 

ςτθν ςφγκριςθ ελλθνικϊν λζξεων με ελλθνικζσ λζξεισ που είναι γραμμζνεσ με λατινικό 

αλφάβθτο, αφοφ είναι πολφ εφκολθ θ μετατροπι από τα ελλθνικά ςτα greeklish. Αυτι θ 

μζκοδοσ δεν ζχει όμωσ τθν δυνατότθτα να αναγνωρίςει διαφορετικζσ λζξεισ με τθν ίδια 

ςθμαςία, κάτι που θ ςυγκεκριμζνθ εργαςία ζχει και βαςικό ςτόχο. 

6.1.1. Τεχνικό ομαδοπούηςησ λύςτασ λϋξεων-κλειδιών 

Για αυτό το λόγο ακολουκικθκε μια διαφορετικι προςζγγιςθ, θ οποία μζχρι τϊρα ζχει 

χρθςιμοποιθκεί για τθν επζκταςθ του αρχικοφ λεξιλογίου ςε άλλεσ υλοποιιςεισ. Για τθ 

ςφγκριςθ των λζξεων, αναηθτοφνται οι λζξεισ που βρζκθκαν από τον ιςτότοπο ςε μια μθχανι 

αναηιτθςθσ (Google) και καταγράφονται τα κείμενα που εμφανίηουν οι ςελίδεσ των πρϊτων 

αποτελεςμάτων (πρϊτα 20 αποτελζςματα). Στθν ςυνζχεια γίνεται ανάλυςθ των κειμζνων που 

καταγραφικαν και επιλζγονται οι 30 πιο ςυχνά εμφανιηόμενεσ λζξεισ για τα ςετ κειμζνων που 

αντιςτοιχοφν ςε κάκε λζξθ-κλειδί που χρθςιμοποιιςαμε για αναηιτθςθ.  

Αυτι θ μζκοδοσ επιτρζπει τθν ςφγκριςθ λζξεων-κλειδιϊν (seed terms) βάςει μιασ 

ομάδα ςχετικϊν λζξεων (expansion list) για κάκε μια από αυτζσ, που αυξάνει τον βακμό τθσ 

αξιοπιςτίασ των αποτελεςμάτων. Ακόμα ξεχωρίηει από τισ δφο προαναφερκείςεσ μεκόδουσ 

αφοφ από τθν μεριά τθσ μθχανισ αναηιτθςθσ θ ανάλυςθ γίνεται με ςτατιςτικζσ μεκόδουσ 
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ανάλυςθσ οι οποίεσ ζχουν πολφ μεγαλφτερθ επιτυχία λόγω του ότι εφαρμόηονται ςε πολφ 

μεγάλο όγκο δεδομζνων που δεν είναι διακζςιμα ςε εμάσ. 

Ζνα ακόμα προτζρθμα τθσ ςυγκεκριμζνθσ τεχνικισ είναι θ ικανότθτα τθσ 

εκμετάλλευςθσ τθσ ςοφίασ του πλικουσ για τθν εξαγωγι των αποτελεςμάτων, που ςυχνά είναι 

δφςκολο να γίνει ακόμα και με τα καλφτερα εργαλεία ςθμαςιολογικισ ςφγκριςθσ λζξεων. 

Ρολλζσ φορζσ υπάρχει περίπτωςθ πολφσ κόςμοσ να αρχίςει να χρθςιμοποιεί μια λζξθ με ζνα 

εντελϊσ διαφορετικό νόθμα για να αναφερκεί ςε κάποιο γεγονόσ ι αντικείμενο. Με αυτι τθν 

τεχνικι μπορεί να ανιχνευκεί θ ςυγκεκριμζνθ χριςθ, αφοφ θ ανάλυςθ των κειμζνων κα δείξει 

ότι θ λζξθ που δεν είναι φαινομενικά ςχετικι χρθςιμοποιείται με μεγάλθ ςυχνότθτα ςε όλα τα 

κείμενα, άρα κα κεωρθκεί και ωσ ζνα κριτιριο ομοιότθτασ των δφο λζξεων-κλειδιϊν. 

Πταν ςχθματιςτοφν οι λίςτεσ των ςυχνά εμφανιηόμενων λζξεων-κλειδιϊν (expansion 

lists) για κάκε μια από τισ λζξεισ-κλειδιά του ιςτοτόπου, γίνεται θ ςφγκριςθ των ςυχνά 

εμφανιηόμενων λζξεων των ομάδων μεταξφ τουσ. Οι ομαδοποίθςθ των λζξεων μπορεί να γίνει 

με βάςθ ζνα ελάχιςτο όριο ομοιότθτασ μεταξφ τουσ (π.χ. αν από τισ 30 ςυχνότερα 

εμφανιηόμενεσ λζξεισ ςτα κείμενα των ςελίδων οι δζκα είναι ίδιεσ τότε οι δυο αρχικζσ λζξεισ-

κλειδιά κα ανικουν ςτθν ίδια ομάδα). Το κάτω όριο μπορεί να μελετθκεί περεταίρω με 

εκτενζςτερεσ δοκιμζσ για τθν εξακρίβωςθ του ορίου το οποίο είναι καταλλθλότερο για τον 

ςκοπό μασ. Ακόμα μπορεί να επεκτακεί θ ςφγκριςθ των ςυχνά εμφανιηόμενων λζξεων με τθν 

μετατροπι τουσ ςε greeklish για αναλυτικότερθ ςφγκριςθ των λζξεων-κλειδιϊν. 

6.2. Περιγραφό υλοπούηςησ τησ μεθόδου ομαδοπούηςησ 

6.2.1. Δημιουργύα λύςτασ ιςτοςελύδων για κϊθε λϋξη-κλειδύ 

Για κάκε λζξθ-κλειδί είναι απαραίτθτθ θ δθμιουργία μιασ λίςτασ από URL τα οποία κα 

"διαβαςτοφν" ςτθ ςυνζχεια για τθ δθμιουργία ενόσ μεγάλου κειμζνου ςχετικό με τθν αρχικι 

λζξθ-κλειδί. 

Μζςω του Google search API4 (Google Search API for .NET 0.4 alpha) γίνεται αναηιτθςθ 

των λζξεων-κλειδιϊν ςτο Google ςτθν μθχανι αναηιτθςθσ τθσ χϊρασ που κα επιλζξουμε. 

Μζςω τθσ μεκόδου αναηιτθςθσ του API ορίηουμε ότι κζλουμε να γίνει επιςτροφι των πρϊτων 

20 αποτελεςμάτων. Τα URL των αποτελεςμάτων τα οποία κα επιςτραφοφν κα αποτελζςουν τθν 

λίςτα URL για κάκε μια από τισ λζξεισ που κα αναηθτιςουμε. 

6.2.2. Εξαγωγό του κειμϋνου από τα URL τησ κϊθε λϋξησ-κλειδιού 

Αρχικά γίνεται ανάγνωςθ όλου του πθγαίου κϊδικα τθσ κάκε ςελίδασ ςτθν οποία 

αντιςτοιχοφν τα URL τθσ κάκε λζξθσ-κλειδί.  

Για τθν εξαγωγι ενόσ χριςιμου κειμζνου πρζπει να ανιχνευκεί θ κατάλλθλθ 

κωδικοποίθςθ που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν ανάγνωςθ τθσ ςελίδασ, ϊςτε να μθν υπάρχει 

                                                           

4
 http://code.google.com/p/google-api-for-dotnet/ 
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πρόβλθμα με τουσ ελλθνικοφσ χαρακτιρεσ. Οι κωδικοποιιςεισ που χρθςιμοποιοφνται κατά 

κφριο λόγο ςτισ ελλθνικζσ ιςτοςελίδεσ είναι το "UTF-8" και το " ISO-8859-7". Θ ανίχνευςθ τθσ 

ςωςτισ ιςτοςελίδασ μπορεί να γίνει από τθν ετικζτα charset που υπάρχει ςτα μεταδεδομζνα 

ςτθν αρχι τθσ κάκε HTML ςελίδασ (π.χ. <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-

equiv="content-type">) 

Αφοφ γίνει ανάγνωςθ του πθγαίου κϊδικα τθσ ιςτοςελίδασ πρζπει να εξαλειφκοφν 

όλεσ οι ετικζτεσ (tags) τθσ HTML γλϊςςασ για να μείνει μόνο απλό κείμενο που ζχει ςθμαςία 

ςτθν ςυγκεκριμζνθ υλοποίθςθ. Ζχουν γίνει υλοποιιςεισ και ζρευνεσ για λεπτομερζςτερθ 

ανάλυςθ HTML κειμζνων ςτισ οποίεσ λαμβάνεται υπ' όψιν και θ μορφι μιασ HTML ςελίδασ (Yih, 

Goodman, & Carvalho, 2006), αφοφ κα πρζπει να ζχει μεγαλφτερο βάροσ ςτθν λεξιλογικι 

ανάλυςθ ενόσ τζτοιου κειμζνου ο τίτλοσ ι κάποιεσ λζξεισ ςε ζντονθ γραφι, αφοφ κα πρζπει να 

είναι πιο ςχετικζσ με τθν ςελίδα. Στθ ςυγκεκριμζνθ υλοποίθςθ δεν ζγινε τόςο εμβάκυνςθ ςτθν 

εξαγωγι των κειμζνων αφοφ τα αποτελζςματα που προζκυψαν κρίκθκαν ικανοποιθτικά για τον 

ςκοπό που χρθςιμοποιοφνται. Θ απαλοιφι των ετικετϊν τθσ HTML και άλλων αποςπαςμάτων 

κϊδικα (π.χ. JavaScript) ζγινε με τθν χριςθ τθσ βιβλιοκικθσ "HTML Agility pack"5. Θ βιβλιοκικθ 

αυτι λειτουργεί καταςκευάηοντασ ζνα DOM (Document object model) το οποίο είναι ευζλικτο 

ςτθν ανάγνωςθ και τθν επεξεργαςία HTML κειμζνων. Ζχει πολφ καλι απόδοςθ ακόμα και ςε 

HTML κείμενα τα οποία δεν είναι επικυρωμζνα (validated) και περιζχουν λάκθ ςτθν 

μορφοποίθςθ τουσ. Οι ετικζτεσ τθσ HTML οι οποίεσ αφαιροφνται είναι οι: 

 "script" 

 "Style" 

 "a" 

 "form" 

 "comment" 

Στθν ςυνζχεια γίνεται φιλτράριςμα του κειμζνου που ζχει απομείνει με κανονικζσ εκφράςεισ 

(regular expressions) για τθν απομάκρυνςθ λζξεων ι εκφράςεων (stop words) οι οποίεσ δεν 

χρθςιμεφουν ςτα αποτελζςματα. Οι εκφράςεισ που αναηθτοφνται είναι θμερομθνίεσ με όλα τα 

δυνατά format, URLs, διευκφνςεισ email, αρικμοί, τιμζσ με το ςφμβολο του ευρϊ και κάποιεσ 

ετικζτεσ που χρθςιμοποιοφνται για μορφοποίθςθ (π.χ. "\r" ι "\n"). Ακόμα γίνεται μια αρχικι 

απαλοιφι κάποιων λζξεων οι οποίεσ χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ ςε ςελίδεσ και δεν 

χρθςιμεφουν για το δικό μασ ςκοπό (π.χ. Forum, tag, footer, header). 

Ρριν προςτεκεί το κείμενο μιασ ιςτοςελίδασ ςτο τελικό κείμενο τθσ λζξθσ-κλειδί γίνεται 

και αφαίρεςθ των επαναλαμβανόμενων λζξεων. Αυτι θ τεχνικι ακολουκείται και ςε άλλεσ 

υλοποιιςεισ και ζχει ςκοπό να βελτιϊςει τθν αξιοπιςτία των τελικϊν αποτελεςμάτων αφενόσ 

επειδι οι ςυχνά επαναλαμβανόμενεσ λζξεισ που κα βρεκοφν ςτο τζλοσ ςίγουρα δεν κα 

προζρχονται από μια μόνο ιςτοςελίδα. Επίςθσ μειϊνει τθν πικανότθτα να εμφανιςτοφν μζςα 

                                                           

5
 http://htmlagilitypack.codeplex.com/ 
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ςτισ ςυχνά εμφανιηόμενεσ λζξεισ, λζξεισ ι φράςεισ οι οποίεσ επαναλαμβάνονται ςυχνά μζςα ςε 

μια ιςτοςελίδα όπωσ μπορεί να είναι οι λζξεισ "ςελίδα", "τιμι" και άλλεσ.  

Τζλοσ παρατθρικθκε ότι πολλά URL δεν περιείχαν κακόλου χριςιμεσ πλθροφορίεσ, 

αλλά αντικζτωσ κάνανε ακόμα δυςκολότερθ τθν εξαγωγι ενόσ τελικοφ κειμζνου καλισ 

ποιότθτασ. Αυτζσ οι ςελίδεσ ςυνικωσ περιζχουνε πολφ κϊδικα και πολλά κουμπιά-

υπερςυνδζςεισ τα οποία εκτελοφν απλά λειτουργίεσ με αποτζλεςμα να υπάρχει ςχεδόν 

μθδαμινό αξιοποιιςιμο κείμενο. Τζτοιεσ περιπτϊςεισ είναι ιςτότοποι όπωσ το YouTube.com και 

το Facebook (απαιτεί να κάνεισ login για να ζχεισ πρόςβαςθ ςε ςελίδεσ οι groups). Για τθν 

βελτίωςθ των αποτελεςμάτων τα παραπάνω URL αγνοοφνται. Καλό ςτθν υλοποίθςθ κα ιταν θ 

εφρεςθ μιασ τεχνικισ θ οποία να καταφζρνει να ανιχνεφει αυτομάτωσ τζτοιου είδουσ ςελίδεσ 

και να μθν τισ χρθςιμοποιεί. Κα μποροφςε να ελζγχεται ενδεχομζνωσ το ποςοςτό του πθγαίου 

κϊδικα τθσ ςελίδασ που αφαιρζκθκε όταν εξαλείφονται οι HTML ετικζτεσ και μετά, αφοφ 

πικανϊσ να αφαιρείται πολφ μεγαλφτερο ποςοςτό του πθγαίου κϊδικα ςε τζτοιου είδουσ 

ςελίδεσ (Menemenis et al., 2008). 

Στο τζλοσ αυτισ τθσ φάςθσ υπάρχει διακζςιμο ζνα πλοφςιο κείμενο, που περιζχει μόνο 

χριςιμεσ λζξεισ, το οποίο μπορεί να αναλυκεί για να βρεκοφνε οι λζξεισ που εμφανίηονται 

ςυχνότερα. 

6.2.3. Ανϊλυςη τησ ςυχνότητασ εμφϊνιςησ των λϋξεων ςτο κεύμενο που εξόχθη 

από τα URL 

Θ παροφςα φάςθ κάνει λεπτομερι ανάλυςθ του κειμζνου που δθμιουργικθκε από το 

περιεχόμενο των ιςτοςελίδων ϊςτε να εξαχκεί μια λίςτα από λζξεισ-κλειδιά οι οποίεσ 

επαναλαμβάνονται με μεγάλθ ςυχνότθτα μζςα ςτο κείμενο.  

Για να γίνει λεπτομερζςτερθ ανάλυςθ εκτελοφνται πολλζσ λειτουργίεσ οι οποίεσ 

προςπακοφν να μειϊςουν τισ διαφορζσ που μπορεί να υπάρχουν ςε ίδιεσ λζξεισ, όπωσ 

διαφορετικοί χρόνοι, διαφορζσ ςτο ςυντακτικό μεταξφ του ενικοφ και του πλθκυντικοφ 

αρικμοφ μιασ λζξθσ. 

Αρχικά γίνεται αφαίρεςθ των λζξεων που υπάρχουν ςτθν εκτενι λίςτα από stop words 

για τθν ελλθνικι και τθν αγγλικι γλϊςςα. Οι λζξεισ αυτζσ περιλαμβάνουν άρκρα, προκζςεισ ι 

άλλα ςυνθκιςμζνα ριματα και λζξεισ τα οποία δεν ζχουν ςθμαςία για τα τελικά αποτελζςματα 

τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ, 

Στθν ςυνζχεια γίνεται αναηιτθςθ τθσ ρίηασ  (stemming) τθσ κάκε λζξθσ ϊςτε να 

απαλειφκοφν οποιεςδιποτε διαφορζσ που προκφπτουν από τισ διαφορετικζσ καταλιξεισ τισ 

οποίεσ μπορεί να ζχει θ ίδια λζξθ ςε ζνα κείμενο. Θ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία βαςίηεται ςτον 

αλγόρικμο του Porter (1980) και κάνει γραμματικι και γλωςςικι ανάλυςθ τθσ κάκε λζξθσ. Ο 

αλγόρικμοσ χωρίηεται ςε ζξι βιματα τα οποία εξετάηουν ςυγκεκριμζνεσ ιδιαιτερότθτεσ τθσ 

κάκε γλϊςςασ  ςε κάκε βιμα. Θ ελλθνικι υλοποίθςθ βαςίηεται ςτθν διπλωματικι εργαςία των 

Ntais και Dalianis (2006). 
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Επίςθσ γίνεται ξεχωριςτι ανάλυςθ για τισ λζξεισ ι φράςεισ που αρχίηουν με κεφαλαίο 

γράμμα γιατί κεωροφμε ότι είναι κφρια ονόματα και ςυγκρίνονται μεταξφ τουσ. 

Τζλοσ υπολογίηεται θ ςυχνότθτα τθσ κάκε λζξθσ ςτο κείμενο που χρθςιμοποιικθκε 

αφοφ πρϊτα ζχουν εφαρμοςτεί οι παραπάνω λειτουργίεσ. Οι 30 ςυχνότερεσ λζξεισ είναι αυτζσ 

που επιςτρζφονται και ςχθματίηουν για κάκε αρχικι λζξθ-κλειδί, τθν λίςτα τθν οποία κα 

χρθςιμοποιιςουμε για να γίνει θ ςφγκριςθ ομοιοτιτων με τισ υπόλοιπεσ λζξεισ-κλειδιά 

6.2.4. Χωριςμόσ ςε ομϊδεσ των λϋξεων-κλειδιϊ 

Αφοφ ςχθματιςτοφν οι λίςτεσ των ςυχνότερα εμφανιηόμενων λζξεων ςτα κείμενα για 

όλεσ  τισ λζξεισ-κλειδιά, δθμιουργείται μια νζα λίςτα για κάκε λζξθ-κλειδί ςτθν οποία 

κατατάςςονται με φκίνουςα ςειρά ποςοςτοφ ομοιότθτασ οι υπόλοιπεσ λζξεισ. Το ποςοςτό 

ομοιότθτασ υπολογίηεται ωσ το πθλίκο του ακροίςματοσ των ίδιων λζξεων για δφο γκρουπ 

διαιρϊντασ το με τον ςυνολικό αρικμό του πλικουσ των διακζςιμων ςυχνά 

επαναλαμβανόμενων λζξεων. Άρα το ποςοςτό ομοιότθτασ δείχνει το ποςοςτό κατά το οποίο 

δφο λζξεισ-κλειδιά μοιάηουν μεταξφ τουσ βάςει των ςυχνότερα εμφανιηόμενων λζξεων από τα 

πρϊτα αποτελζςματα που εμφανίηονται όταν τισ ψάχνει κάποιοσ ςτθ ελλθνικι ζκδοςθ τθσ 

μθχανισ αναηιτθςθσ του  Google. 

Θ ανάκεςθ ςε ομάδεσ γίνεται ελζγχοντασ το βακμό ομοιότθτασ των ταξινομθμζνων 

πινάκων βακμολογίασ τθσ κάκε λζξθσ. Εάν θ ομοιότθτα ξεπερνάει ζνα όριο που τίκεται ςτο 

διάςτθμα 15%-25% τότε οι δφο λζξεισ ανατίκενται τθν ίδια ομάδα. Εάν μια από τισ λζξεισ 

ανικει ιδθ ςε κάποια ομάδα, τότε θ νζα λζξθ προςτίκεται και αυτι ςτθν ιδθ υπάρχουςα 

ομάδα. Στο τζλοσ επιςτρζφεται μια λίςτα  με όλεσ τισ λζξεισ ομαδοποιθμζνεσ μεταξφ τουσ. 
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7. Επϋκταςη του αρχικού λεξιλογύου (Seed keywords) 

7.1. Ειςαγωγό 
Για να επιτευχκεί ο βαςικόσ ςκοπόσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ, ο οποίοσ είναι να 

μελετιςει τθν δυνατότθτα εξοικονόμθςθσ χρθμάτων με τθ χριςθ τεχνικϊν paid search 

μεγιςτοποιϊντασ τθν απόδοςθ των χρθμάτων που κα χρθςιμοποιθκοφν, είναι ςθμαντικι θ 

χριςθ ενόσ εκτενοφσ λεξιλογίου. Το λεξιλόγιο που κα χρθςιμοποιθκεί κα πρζπει να είναι 

αρκετά ειδικό, κάτι που ςθμαίνει ότι αν ζνασ ιςτοτόποσ αςχολείται με διάφορα αντικείμενα, 

μπορεί θ ζρευνα να εςτιαςτεί ςε κάποια από αυτά. Επίςθσ κα πρζπει να είναι αρκετά εκτενισ, 

δθλαδι να γίνεται χριςθ όςο το δυνατόν περιςςότερων παραλλαγϊν  των λζξεων-κλειδιϊν 

που προζρχονται από το αρχικό λεξιλόγιο. 

Ζχει παρατθρθκεί ότι οι όροι που χρθςιμοποιοφνται από χριςτεσ ςτο διαδίκτυο για 

αναηιτθςθ μποροφν να παρουςιάςουν πολλζσ ευκαιρίεσ χρθςιμοποιϊντασ ζξυπνθ ςτρατθγικι 

κατά τθν διάρκεια κατάκεςθσ προςφορϊν ςτισ υπθρεςίεσ online διαφιμιςθσ. Θ χριςθ τζτοιων 

τεχνικϊν μπορεί να μεγιςτοποιιςει τθν απόδοςθ του αρχικοφ κεφαλαίου που κα 

χρθςιμοποιθκεί ςαν επζνδυςθ για αγορά διαφθμιςτικοφ χϊρου. Θ πιο απλι τεχνικι τθν οποία 

προςπακεί να εξετάςει θ ςυγκεκριμζνθ εργαςία είναι θ αναηιτθςθ λζξεων-κλειδιϊν οι οποίεσ 

ζχουν πολφ ςυμφζρουςεσ τιμζσ για αγορά αλλά παρόλα αυτά προςελκφουν και ικανοποιθτικι 

κίνθςθ όπωσ επίςθσ να υπάρχουν και μεγάλα περικϊρια βελτίωςθσ τθσ δθμοτικότθτασ τουσ 

ςτισ αναηθτιςεισ των χρθςτϊν.  

Για να μπορζςουν να βρεκοφν τζτοιεσ ευκαιρίεσ κα πρζπει να υπάρχει μεγάλθ ποικιλία 

λζξεων θ οποία κα ελζγχεται ανά τακτικά χρονικά διαςτιματα για να γίνεται ζγκυρθ 

παρατιρθςθ τθσ απόδοςθσ τουσ και τθσ απιχθςθσ που ζχουν ςτο κοινό του διαδικτφου. 

Με διάφορεσ τεχνικζσ επζκταςθσ λεξιλογίου γίνεται προςπάκεια να εξαχκοφν χριςιμεσ 

και ςτοχευμζνεσ λζξεισ-κλειδιά από τισ ιδθ υπάρχουςεσ. Ζχουν γίνει αρκετζσ ζρευνεσ πάνω ςε 

αυτό τον τομζα και ςτο παρελκόν και ζχουν επινοθκεί πολλζσ διαφορετικοί μζκοδοι οι οποίεσ 

αναλφονται ςε άλλο ςθμείο του παρόντοσ εγγράφου. Επιγραμματικά οι τεχνικζσ που 

ακολουκοφνται ςυνικωσ είναι οι παρακάτω:  

 Εξαγωγι λζξεων από κείμενα κάνοντασ χριςθ γενετικϊν αλγορίκμων (π.χ. GenEx) ι 

αλγορίκμων μάκθςθσ (π.χ. KEA) 

 Χριςθ αλγορίκμων που εξειδικεφονται ςτθν εξαγωγι περιεχομζνου από ιςτοςελίδεσ 

 Ανάλυςθ αποτελεςμάτων μθχανϊν αναηιτθςθσ 

 Εκμετάλλευςθ τθσ ςοφίασ του πλικουσ 

 Χριςθ τεχνικϊν γειτνίαςθσ για εφρεςθ ςχετικϊν λζξεων-κλειδιϊν 
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7.2. Περιγραφό υλοπούηςησ τεχνικών επϋκταςησ 
Στθν ςυγκεκριμζνθ εργαςία χρθςιμοποιικθκαν πιο απλζσ τεχνικζσ για τθν επζκταςθ 

του λεξιλογίου με γνϊμονα τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ και του τρόπου 

αναηιτθςθσ όρων ςε ελλθνικζσ μθχανζσ αναηιτθςθσ. Ραρακάτω αναλφονται οι ςυγκεκριμζνεσ 

τεχνικζσ και τα αποτελζςματα τα οποία επιφζρουν. 

7.2.1. Μετατροπό ελληνικών χαρακτόρων ςε λατινικούσ 

Μετατροπι των ελλθνικϊν χαρακτιρων των λζξεων ςε λατινικοφσ, ζνασ τρόποσ γραφισ 

ο οποίοσ είναι γνωςτόσ ωσ greeklish. Ο ςυγκεκριμζνοσ τρόποσ γραφισ, αν και κατακριτζοσ από 

πολλοφσ ειδικοφσ και εκπαιδευτζσ είναι ευρζωσ διαδεδομζνοσ. Ζρευνεσ που ζχουν γίνει 

δείχνουν ότι τα greeklish χρθςιμοποιοφνται ςε ποςοςτό 75% περίπου από ζλλθνεσ μακθτζσ.  

Για να γίνει μετατροπι των χαρακτιρων μιασ λζξθσ θ φράςθσ από ελλθνικοφσ ςε 

λατινικοφσ χαρακτιρεσ ακολουκείται μια αντιςτοιχία ελλθνικϊν γραμμάτων ςε ομόθχα του 

λατινικοφ αλφαβιτου για να επιτευχκεί θ απλοποίθςθ τθσ ορκογραφίασ μιασ λζξθσ. Θ τελικι 

αναπαράςταςθ τθσ λζξθσ που είναι μια απλοποιθμζνθ φωνθτικι αναπαράςταςθ τθσ αρχικισ 

λζξθσ μπορεί επίςθσ να διαβαςτεί εφκολα από αλλοδαποφσ. Ο πίνακασ τρία αναπαριςτά τισ 

βαςικζσ αντιςτοιχίεσ που χρθςιμοποιοφνται  κατά τθν μετατροπι ενόσ κειμζνου: 

Ελλθνικόσ χαρακτιρασ Λατινικόσ χαρακτιρασ 
Α,α A,a 

Β,β V,v 

Γ,γ G,g 

Δ,δ D,d 

Ε,ε E,e 

Η,η Z,z 

Θ,θ I,i 

Κ,κ TH, th 

Λ,ι I,I 

Κ,κ K,k 

Λ,λ L,l 

Μ,μ M,m 

Ν,ν N,n 

Ξ,ξ X,x 

Ο,ο O,o 

Ρ,π P,p 

,ρ R,r 

Σ,ς S,s 

Τ,τ T,t 

Υ,υ Y,y 

Φ,φ F,f 

Χ,χ CH,ch 

Ψ,ψ PS,ps 

Ω,ω O,o 
Ρίνακασ 3: Αντιςτοιχία ελλθνικϊν-λατινικϊν χαρακτιρων 
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7.2.2. Μετατροπό των λατινικών χαρακτόρων ςε ελληνικούσ.  

Αυτι θ διαδικαςία είναι θ ακριβϊσ αντίςτροφι τθσ προθγοφμενθσ. Επιχειρεί δθλαδι να 

μετατρζψει τισ ελλθνικζσ λζξεισ γραμμζνεσ ςε greeklish ςτα ελλθνικά (Lyras, 2010). Θ 

ςυγκεκριμζνθ εργαςία είναι κατά πολφ δυςκολότερθ από τθν αντίςτροφθ αφοφ πρζπει το 

απλοποιθμζνο ςε greeklish κείμενο να επιςτρζψει ςε ςωςτι ςυντακτικά και ορκογραφικά 

μορφι. Για τθν υλοποίθςθσ τθσ χρθςιμοποιικθκε, υπό μορφι web service, θ προςπάκεια του 

ThyClub6, θ οποία παράγει ικανοποιθτικά αποτελζςματα. 

7.2.3. Αλλαγό τησ ςειρϊσ εμφϊνιςησ των λϋξεων ςε μικρϋσ φρϊςεισ.  

Ζχει παρατθρθκεί ότι οι χριςτεσ ςτισ αναηθτιςεισ τουσ πολλζσ φορζσ δεν 

χρθςιμοποιοφν με ορκολογικι ςειρά τουσ όρουσ των αναηθτιςεων, που ζχει ωσ αποτζλεςμα να 

παράγονται όροι-φράςεισ που δφςκολα κα μπορεί να τουσ φανταςτεί κάποιοσ. Για αυτό τον 

λόγο υλοποιικθκε θ ςυγκεκριμζνθ τεχνικι θ οποία παράγει όλουσ τουσ δυνατοφσ 

ςυνδυαςμοφσ με εναλλαγι τθσ ςειράσ των λζξεων μιασ φράςθσ. Στθ ςυνζχεια θ λίςτα με τισ 

φράςεισ που παράχκθκαν αυτόματα, μπορεί να αξιολογθκεί αυτόματα με αναηθτιςεισ, ϊςτε 

να μθν επιλεχκοφν όροι οι οποίοι δε κα ζχουν κανζνα νόθμα. 

7.2.4. Μετατροπό από πληθυντικό ςε ενικό και το αντύςτροφο 

Μετατροπι των ουςιαςτικϊν που βρίςκονται ςε πλθκυντικό αρικμό ςε ενικό με χριςθ 

απλοποιθμζνων ευρεςτικϊν κανόνων αντικατάςταςθσ των τελευταίων γραμμάτων των όρων. 

Για ακόμα καλφτερθ απόδοςθ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί μια ολοκλθρωμζνθ βιβλιοκικθ 

απομάκρυνςθσ καταλιξεων λζξεων (stemming) (Ntais & Dalianis, 2006), θ οποία κα επιτφχει 

ςωςτότερα και πιο ικανοποιθτικά αποτελζςματα, αφοφ είναι ςε κζςθ να μετατρζψει μια 

ελλθνικι λζξθ ςτθν αρχικι τθσ ρίηα, ςε οποιαδιποτε μορφι και αν ιταν πριν. 

7.2.5. Δημιουργύα παραλλαγών ορθογραφύασ 

Δθμιουργία παραλλαγμζνων μορφϊν τθσ λζξθσ αντικακιςτϊντασ γράμματα και 

αλλάηοντασ τθν μορφι μιασ λζξθσ βάςει ορκογραφικϊν και ςυντακτικϊν λακϊν, που ζχει 

παρατθρθκεί ότι ςυμβαίνουν. Και για αυτι τθν διεργαςία χρθςιμοποιικθκαν ευρεςτικοί 

κανόνεσ. Μερικά κοινά λάκθ τα οποία ςυμβαίνουν κατά τθν χριςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ 

είναι θ ζλλειψθ χριςθσ τονιςμοφ ςτισ λζξεισ και θ αντικατάςταςθ του χαρακτιρα "σ" ςτο τζλοσ 

των λζξεων με τον χαρακτιρα "ς". Ππωσ φαίνεται και ςτθν Εικόνα 11, από ςτοιχεία τθσ 

υπθρεςίασ Google AdWords ο όροσ "ςκφλος" χρθςιμοποιείται κατά πολφ περιςςότερο κατά 

μζςο όρο κάκε μινα ςε ςχζςθ με τον όρο "ςκφλοσ" ο οποίοσ είναι και ο ςωςτόσ ορκογραφικά. 

 
Εικόνα 11: Πγκοσ αναηθτιςεων για τουσ όρουσ "ςκφλοσ" και "ςκφλος" 

                                                           

6
 http://www.qoolsoft.gr/server.php?wsdl 
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7.2.6. Μετϊφραςη 

Χρθςιμοποιικθκε επίςθσ το Google Translate API ςε C# για τθν μετάφραςθ των όρων 

αναηιτθςθσ από τα ελλθνικά ςτα αγγλικά και το αντίςτροφο, για τθν επζκταςθ των διακζςιμων 

όρων. Το API βρίςκεται ςε πρϊϊμο ςτάδιο (beta) ζκδοςθ με αποτζλεςμα να μθν προςφζρει όλα 

τα χαρακτθριςτικά του online εργαλείου7. Θ online ζδοςθ τθσ υπθρεςίασ προςφζρει για τα 

ελλθνικά φωνθτικι μετάφραςθ, θ οποία ςτθν ουςία μετατρζπει τα greeklish ςε ελλθνικά, θ 

οποία όμωσ δεν παράγει ικανοποιθτικά αποτελζςματα ςε αυτι τθν περίπτωςθ, για αυτό τον 

λόγο χρθςιμοποιικθκε μόνο ςυμπλθρωματικά με τθν μζκοδο που αναφζρκθκε παραπάνω.  

Το ςυγκεκριμζνο εργαλείο μασ δίνει ακόμα τθν δυνατότθτα αναγνϊριςθσ τθσ γλϊςςασ 

ςτθν οποία είναι μια λζξθ θ φράςθ, με τθν δυνατότθτα να πάρουμε και ζνα ποςοςτό που 

εκφράηει τθν εμπιςτοςφνθ και τθν αξιοπιςτία τθσ πρόβλεψθσ. Οι ςυγκεκριμζνεσ μζκοδοι 

χρθςιμοποιικθκαν για τθν αυτόματθ μετάφραςθ λζξεων-κλειδιϊν, ϊςτε να μθν περιοριςτεί θ 

μετάφραςθ μόνο από τα ελλθνικά ςτα αγγλικά αλλά και από άλλεσ γλϊςςεσ ςτα ελλθνικά. 

  

                                                           

7
 http://translate.google.com 
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8. Καταγραφό κόςτουσ λϋξεων-κλειδιών 

8.1. Ειςαγωγό 
Θ υπθρεςία Google AdWords προςφζρει τθν δυνατότθτα εμφάνιςθσ διαφθμιςτικϊν 

μθνυμάτων ςτισ ςελίδεσ τθσ και είναι θ κφρια πθγι εςόδων τθσ εταιρίασ Google. Τα κζρδθ που 

απζφερε το ζτοσ 2009 άγγιξαν τα 23 διςεκατομμφρια δολάρια. Το AdWords προςφζρει 

διαφθμιςτικζσ υπθρεςίεσ τφπου Pay-per-click (PPC – ο διαφθμιηόμενοσ χρεϊνεται τθν ςτιγμι 

που κάποιοσ επιςκζπτεται τθν διαφιμιςθ του). Οι διαφθμίςεισ μποροφν να ζχουν τθν μορφι 

ςφντομου κειμζνου (μία γραμμι για τον τίτλο και δφο γραμμζσ για το περιεχόμενο) και εικόνασ.  

Θ υπθρεςία διαφιμιςθσ Pay-per-click ςιμερα υποςτθρίηεται και από άλλεσ 

διαφθμιςτικζσ υπθρεςίεσ όπωσ τθσ Microsoft (Microsoft adCenter) και του Facebook. Οι 

διαφθμιςτζσ επιλζγουν τισ λζξεισ που κα ενεργοποιοφν τισ διαφθμίςεισ τουσ και το μζγιςτο 

ποςό που είναι διατεκειμζνοι να πλθρϊςουν για κάκε κλικ επιςκεπτϊν ςε αυτζσ. Πταν ζνασ 

χριςτθσ εκτελεί μια αναηιτθςθ ςτθν μθχανι αναηιτθςθσ του Google εμφανίηονται 

διαφθμίςεισ, ςαν "Μθνφματα από ςυνεργάτεσ", ςτο αριςτερό και μερικζσ φορζσ το πάνω μζροσ 

τθσ ςελίδασ των αποτελεςμάτων.  Θ ςελίδασ των αποτελεςμάτων μπορεί να περιλαμβάνει από 

0 μζχρι 12 διαφθμίςεισ. Συνικωσ το ποςοςτό των κλικ (CTR) ανάλογα με τθν κζςθ τθσ 

διαφιμιςθσ είναι 8% για τθν πρϊτθ κζςθ, 5% για τθν δεφτερθ και 3% για τθν τρίτθ (AccuraCast 

Knowledge, 2009). 

 
Διάγραμμα 14: CTR διαφθμίςεων ανάλογα με τθ κζςθ εμφάνιςθσ 

Θ κατάταξθ των διαφθμίςεων εξαρτάται από τθν προςφορά του διαφθμιηόμενου (bid) και τθ 

βακμολογία ποιότθτασ που δίνεται ςε όλεσ τισ διαφθμίςεισ για τθν ςυγκεκριμζνθ αναηιτθςθ. Θ 

βακμολογία ποιότθτασ υπολογίηεται χρθςιμοποιϊντασ ιςτορικά δεδομζνα με τον αρικμό των 

κλικ (CTR) που ζχουν δεχτεί διαφθμίςεισ, τθν ςχετικότθτα του κείμενου τθσ διαφιμιςθσ, το 

ιςτορικό του διαφθμιηόμενου, τθν ςελίδα προοριςμοφ-landing page (πρωτοτυπία, ςχετικότθτα 

και ποιότθτα περιεχομζνου) κακϊσ και άλλουσ παράγοντεσ που ορίηει θ εταιρία. Ο ακριβισ 

τρόποσ υπολογιςμοφ τθσ φόρμουλασ δεν είναι γνωςτόσ ςτο κοινό. 
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Ο μθχανιςμόσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ο οποίοσ χρθςιμοποιείται για να κακορίςει τθν 

κζςθ κατάταξθσ των διαφθμίςεων ονομάηεται generalized second-price auction και είναι 

επζκταςθ του μοντζλου Vrickrey auction (Vickrey, 1961). Ο μθχανιςμόσ δεν ζχει πάρει τθν 

ιδιότθτα τθσ "αλικειασ" του αρχικοφ μοντζλου. Αυτό ςθμαίνει ότι οι εμπλεκόμενοι δεν 

βγαίνουν απαραιτιτωσ κερδιςμζνοι ςε περίπτωςθ που απαντιςουν αλθκινά ςε όλεσ τισ 

προςωπικζσ ερωτιςεισ που κα τουσ τεκοφν από τον μθχανιςμό. Ο μθχανιςμόσ δουλεφει με τον 

εξισ τρόπο. Αν υποκζςουμε ότι υπάρχουν n διαφθμιηόμενοι και k < n ελεφκερεσ κζςεισ για τθν 

εμφάνιςθ διαφθμίςεων. Κάκε κζςθ ζχει μια πικανότθτα να τθν επιλζξει ζνασ επιςκζπτθσ ai. 

Μποροφμε να ποφμε ότι οι υψθλότερεσ κζςεισ ζχουν μεγαλφτερθ πικανότθτα να τθσ 

επιςκεφκεί ζνα χριςτθσ, άρα: 

           

Μποροφμε να ποφμε ότι n-k επιπλζον εικονικζσ κζςεισ ζχουν μθδενικι πικανότθτα επίςκεψθσ, 

άρα ai = 0 όπου i>k. Ο κάκε ενδιαφερόμενοσ ζχει μια μυςτικι τιμι αξίασ για μια κζςθ vi και 

κατακζτει μια προςφορά bi που υποδεικνφει το μζγιςτο το οποίο είναι διατεκειμζνοσ να 

πλθρϊςει για τθν ςυγκεκριμζνθ κζςθ. Οι διαφθμιηόμενοι ταξινομοφνται βάςει των προςφορϊν 

τουσ:  

           

και ανακζτουν ςτον κάκε διαφθμιςτι με μια τιμι pi (θ οποία κα είναι 0 αν δεν κερδίςουν μια 

κζςθ). Οι κζςεισ πωλοφνται όπωσ αναφζρκθκε ιδθ με το μοντζλο Pay-per-click που ςθμαίνει 

ότι ο διαφθμιςτισ i χρεϊνεται με τθν τιμι pi αν ο επιςκζπτθσ κάνει κλικ ςτθν διαφιμιςθ του. Θ 

ωφζλεια του διαφθμιςτι i όταν πάρει τθν κζςθ j είναι             . Υπάρχουν περιπτϊςεισ 

όπου δεν επζρχεται ιςορροπία Nash ςτο ςυγκεκριμζνο μοντζλο. Αν ποφμε ότι ζχουμε δφο 

κζςεισ διαφιμιςθσ διακζςιμζσ με a1=1 και a2=0.4 και τρεισ υποψιφιουσ διαφθμιςτζσ με 

προςφορζσ b1=7, b2=6 και b3=1. Οι προςφορζσ αυτζσ δεν είναι ικανοποιοφν τθν ιςορροπία Nash 

αφοφ οι προςφορζσ των δφο πρϊτων κα μποροφςαν να κατζβουν κατά πζντε μονάδεσ και να 

πάρουν τθν κζςθ με λιγότερα χριματα. 

8.2. Χαρακτηριςτικϊ Google AdWords 
Από το 2000 θ Google επιτρζπει ςτουσ διαφθμιηόμενουσ να χρθςιμοποιιςουν λζξεισ-κλειδιά, 

ονόματα διευκφνςεων διαδικτφου, κζματα, περιοχζσ και δθμογραφικζσ προτιμιςεισ για τθν 

εμφάνιςθ των διαφθμίςεων τουσ. Επίςθσ παρζχεται θ δυνατότθτα εμφάνιςθσ διαφθμίςεων ςε 

ςχετικά site τα οποία ςυνεργάηονται με τθν εταιρία και εμφανίηουν τθν διαφιμιςθ είτε με 

εμφανίςεισ επί πλθρωμι (CPM-Cost per impression) με ελάχιςτο κόςτοσ τα 25 cent ι κόςτοσ 

ανά κλικ (CPC-Cost per click) χωρίσ ελάχιςτο κόςτοσ. 

Πλεσ οι διαφθμίςεισ τθσ υπθρεςίασ εμφανίηονται ςτισ μθχανζσ αναηιτθςθσ τθσ Google, αλλά 

μποροφν να επιλζξουν να εμφανίηονται και ςτο δίκτυο των ςυνεργατϊν τθσ εταιρίασ που 

περιλαμβάνει τισ μθχανζσ αναηιτθςθσ AOL search, Ask.com και Netscape. 
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Θ υπθρεςία τθσ Google παρζχει κάποια εργαλεία ςτουσ χριςτεσ τθσ, τα οποία τθσ επιτρζπουν 

να ξεχωρίηει ςθμαντικά από τον ανταγωνιςμό. Τα εργαλεία αυτά παρζχουν εκτιμιςεισ για τθν 

πορεία των λζξεων-κλειδιϊν και των ρυκμίςεων που επιλζγονται κακϊσ και προβλζψεισ 

ςχετικά με τθν τιμι τθσ προςφοράσ που είναι απαραίτθτθ κακϊσ και τον αρικμό των 

αναηθτιςεων τθσ. Τα εργαλεία αυτά προςτζκθκαν το 2004 και παρζχουν ςθμαντικι βοικεια 

ςτουσ πελάτεσ τθσ υπθρεςίασ για να ζχουν μια ςχετικι πρόβλεψθ για τουσ όρουσ που κα 

χρθςιμοποιιςουν. Σφμφωνα όμωσ και με τθν Google, τα δεδομζνα τα οποία παρζχονται είναι 

μόνο εκτιμιςεισ και δεν είναι 100% ακριβι. Ο αρικμόσ των μεταβλθτϊν που πρζπει να λθφκεί 

υπόψθ είναι πολφ μεγάλοσ, αυτζσ οι μεταβλθτζσ περιλαμβάνουν τον αρικμό των 

"ανταγωνιςτϊν", τθν διακεςιμότθτα των διαφθμίςεων, τισ προβολζσ των διαφθμίςεων, τθν 

επιλογι των λζξεων-κλειδιϊν, θμεριςιουσ ι και ωριαίουσ προχπολογιςμοφσ, τθν επιλογι του 

τφπου ταφτιςθσ, τρζχων κόςτοσ ανά κλικ, μζγιςτο κόςτοσ ανά κλικ και πολλζσ άλλεσ. 

8.3. AdWords API 
Θ υπθρεςία Google AdWords προςφζρει επίςθσ ζνα API το οποίο δίνει τθν δυνατότθτα 

αυτοματοποίθςθσ όλων των λειτουργιϊν που υπάρχουν και ςτο online ςφςτθμα διαχείριςθσ 

του λογαριαςμοφ των χρθςτϊν. Χρθςιμοποιϊντασ το AdWords API, είναι δυνατι θ δθμιουργία 

και διαχείριςθ μιασ καμπάνιασ, γκρουπ διαφθμίςεων, λζξεων-κλειδιϊν και διαφθμίςεων. 

Μποροφν επίςθσ να παραχκοφν προτάςεισ για λζξεισ-κλειδιά και να γίνει λιψθ πλθροφοριϊν 

ςχετικά με εκτιμιςεισ κίνθςθσ, εκτιμιςεισ κλικ και ςτοιχεία για τθν πορεία των ιδθ 

υπαρχόντων διαφθμίςεων. Το AdWords API αποτελείται από τζςςερισ διαφορετικζσ εκδόςεισ: 

1. Ζκδοςθ 201008 (πιο πρόςφατθ) 

2. Ζκδοςθ 201003 

3. Ζκδοςθ 200909 

4. Ζκδοςθ 13 

Για τθν χριςθ του AdWords API κάκε ζκδοςθ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί μεμονωμζνα αλλά για 

μια πιο πολφπλοκθ εφαρμογι κα πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν παραπάνω από μια εκδόςεισ, 

αφοφ θ κάκε ζκδοςθ δεν περιλαμβάνει όλα τα χαρακτθριςτικά των προθγοφμενων. 

Θ βαςικι τεχνολογία επικοινωνίασ του AdWords API είναι SOAP (Simple Object Access 

Protocol), το οποίο είναι ζνα πρωτόκολλο με βάςθ τθν XML και τθν HTTP με ευρεία αποδοχι. 

Το API χρθςιμοποιεί τθν SOAP 1.1. 

Θ χριςθ του API προχποκζτει τθν δθμιουργία ενόσ λογαριαςμοφ. Επίςθσ χρθςιμοποιείται ζνα 

μοντζλο χρζωςθσ το οποίο χρεϊνει τον χριςτθ ανάλογα με τισ κλιςεισ προσ τθν υπθρεςία. 

Κάκε 1000 κλιςεισ προσ τθν υπθρεςία κοςτίηουν 0.25$. Ραρζχεται επίςθσ μια υπθρεςία θ 

οποία μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν αποςφαλμάτωςθ των εφαρμογϊν, θ πλατφόρμα 

sandbox, θ οποία υποςτθρίηει τισ ίδιεσ ακριβϊσ λειτουργίεσ με τθν κανονικι πλατφόρμα τθσ 

υπθρεςίασ, με τθ διαφορά ότι επιςτρζφει ψεφτικα δεδομζνα και θ χριςθ τθσ είναι δωρεάν 

(Google, Google AdWords Help). 
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8.3.1. Υπηρεςύεσ AdWords API 

 AccountService 

Ρεριλαμβάνει όλεσ τισ λειτουργίεσ που επιτρζπουν τθν προβολι των λεπτομερειϊν του 

λογαριαςμοφ του χριςτθ και τθν αλλαγι τουσ 

 ReportService 

Επιτρζπει τθν δθμιουργία εκκζςεων ςχετικά με τθν πορεία των διαφθμιςτικϊν 

εκςτρατειϊν. 

 TrafficEstimatorService (TES) 

Επιτρζπει τθν λιψθ εκτιμιςεων ςχετικά με τθν πορεία των διαφθμίςεων ςφμφωνα με 

τα δεδομζνα που ζχει διακζςιμα θ υπθρεςία. Τα ςτοιχεία τα οποία μποροφν να 

εκτιμθκοφν είναι:  

1. Μ.Ο. παγκόςμιων μθνιαίων αναηθτιςεων 

2. Μ.Ο. τοπικϊν μθνιαίων αναηθτιςεων (ςφμφωνα με τα δθμογραφικά κριτιρια 

που όριςε ο χριςτθσ, ορίηεται ο τόποσ) 

3. Εκτιμϊμενοσ Μ.Ο. κόςτουσ ανά κλικ 

4. Εκτιμϊμενθ κζςθ τθσ διαφιμιςθσ 

5. Εκτιμϊμενοσ αρικμόσ θμεριςιων κλικ 

6. Εκτιμϊμενοσ αρικμόσ θμεριςιου κόςτουσ 

7. Ανταγωνιςμόσ 

8. Τοπικζσ τάςεισ αναηιτθςθσ (ςφμφωνα με τα δθμογραφικά κριτιρια που όριςε 

ο χριςτθσ, ορίηεται ο τόποσ) 

 TargetingIdeaService (TIS) 

Επιςτρζφει λζξεισ που ςχετίηονται με αυτζσ που αυτζσ που ορίςτθκαν από τον χριςτθ. 

Επίςθσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να επιςτρζψει ςτατιςτικά ςτοιχεία ςχετικά με τισ 

λζξεισ-κλειδιά που χρθςιμοποιικθκαν από τον χριςτθ (π.χ. τάςεισ αναηιτθςθσ). 

 CampaignService 

Επιτρζπει τθν δθμιουργία, επεξεργαςία και προβολι των εκςτρατειϊν. 

 AdGroupService 

Επιτρζπει τθν δθμιουργία, επεξεργαςία και προβολι των γκρουπ διαφθμίςεων. 

 CriterionService 

Επιτρζπει τθν λιψθ και επεξεργαςία πλθροφοριϊν ςχετικά με τα κριτιρια ςτόχευςθσ 

των διαφθμίςεων. 

 AdService 

Επιτρζπει τθν δθμιουργία και τθν επεξεργαςία διαφθμίςεων. 

 KeywordToolService 

Επιτρζπει τθν παραγωγι λζξεων-κλειδιϊν βάςει μιασ λζξθσ θ οποία επεκτείνεται. 

 InfoService 

Δίνει πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ χριςθ που ζχει κάνει ο χριςτθσ του AdWords API. 
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8.3.2. Οργϊνωςη πληροφορύασ ςτο Google AdWords 

Υπάρχουν τρία επίπεδα ςε ζναν λογαριαςμό Google AdWords: λογαριαςμόσ, εκςτρατεία, 

γκρουπ διαφθμίςεων. Ο Ρίνακασ 4 παρουςιάηει τθ δομι και τισ ρυκμίςεισ που παρζχονται ςε 

κάκε επίπεδο.  

 Στο επίπεδο τθσ εκςτρατείασ, επιλζγεται ο θμεριςιοσ προχπολογιςμόσ, γεωγραφικι 

και γλωςςικι ςτόχευςθ, δίκτυο διανομι και θμερομθνία λιξθσ 

 Στο επίπεδο του γκρουπ διαφθμίςεων, δθμιουργοφνται οι διαφθμίςεισ και επιλζγονται 

λζξεισ-κλειδιά και κζςεισ. Ορίηεται επίςθσ κόςτοσ για κάκε λζξθ ξεχωριςτά αν αυτό 

είναι επικυμθτό.  

Μζςα ςε κάκε γκρουπ, δθμιουργοφνται μια ι περιςςότερεσ διαφθμίςεισ και επιλζγεται ζνα ςετ 

από λζξεισ-κλειδιά οι οποίεσ κα ενεργοποιοφν τθν κάκε διαφιμιςθ. Το κάκε γκρουπ ζχει τισ 

δικζσ του λζξεισ-κλειδιά, αλλά μπορεί να ζχει πολλζσ διαφθμίςεισ. 

Λογαριαςμόσ 

Μοναδικι διεφκυνςθ e-mail 

Κωδικόσ 

Ρλθροφορίεσ χρζωςθσ 

          
Εκςτρατεία Α   …Εκςτρατεία Ν 

Θμεριςιοσ προχπολογιςμόσ 

Γεωγραφικι ςτόχευςθ 

Γλωςςικι ςτόχευςθ 

Δίκτυο διανομισ 

Θμερομθνία λιξθσ 

  

Θμεριςιοσ προχπολογιςμόσ 

Γεωγραφικι ςτόχευςθ 

Γλωςςικι ςτόχευςθ 

Δίκτυο διανομισ 

Θμερομθνία λιξθσ 

          
Γκρουπ Α …Γκρουπ Ν   Γκρουπ Α …Γκρουπ Ν 

Σετ λζξεισ-κλειδιά 

Μια ι περιςςότερεσ 

διαφθμίςεισ 

Ζνα URL ςτόχοσ 

Σετ λζξεισ-κλειδιά 

Μια ι περιςςότερεσ 

διαφθμίςεισ 

Ζνα URL ςτόχοσ 

  

Σετ λζξεισ-κλειδιά 

Μια ι περιςςότερεσ 

διαφθμίςεισ 

Ζνα URL ςτόχοσ 

Σετ λζξεισ-κλειδιά 

Μια ι περιςςότερεσ 

διαφθμίςεισ 

Ζνα URL ςτόχοσ 

Ρίνακασ 4: Οργανωτικι δομι Google AdWords 
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8.3.3. Διαθϋςιμα εύδη πληροφορύασ 

Μζςα από το Google AdWords API γίνεται λιψθ ςτοιχείων ςχετικά με: 

 Εκτίμθςθ του τοπικοφ μζςου όρου των αναηθτιςεων. Για τθν χϊρα, περιοχι ι και 

γλϊςςα που ζχει οριςτεί ωσ ςτόχοσ παρζχεται μια εκτίμθςθ του μθνιαίου μζςου  όρου 

αναηθτιςεων από το τελευταίο 12μθνο δεδομζνων. Επίςθσ λαμβάνεται υπόψθ και ο 

τρόποσ ταφτιςθσ που ζχει επιλεχκεί. 

 Τοπικζσ τάςεισ αναηιτθςθσ. Ραρζχονται ςτοιχεία ςχετικά με τισ μεταβολζσ τθσ κίνθςθσ 

κατά τθ διάρκεια των τελευταίων 12 μθνϊν. Τα δεδομζνα εξαρτϊνται από τθν επιλογι 

τθσ χϊρασ και τθσ γλϊςςασ που ορίςτθκαν ςτα κριτιρια αναηιτθςθσ και τον τφπο 

ταφτιςθσ που επιλζχκθκε. Τα δεδομζνα είναι εκτιμιςεισ. 

 Τον εκτιμϊμενο μθνιαίο μζςο όρο του όγκου των αναηθτιςεων που εκτελζςτθκαν ςε 

παγκόςμιο επίπεδο, βάςει του τελευταίου 12μινου. Τα δεδομζνα κακορίηονται από 

τον τφπο ταφτιςθσ που επιλζχκθκε Phrase (Φράςθ), Exact (Ακριβισ), Broad (Γενικι), 

Negative (Αρνθτικι). 

 Το βακμό ανταγωνιςμοφ που υπολογίηει θ υπθρεςία για κάκε λζξθ-κλειδί 

(Competition). Είναι μια τιμι που δίνει μια εκτίμθςθ ςχετικά με το πλικοσ των 

διαφθμιςτϊν που ανταγωνίηονται για τθν ςυγκεκριμζνθ λζξθ-κλειδί. Με αυτό το μζτρο 

μπορεί να κακοριςτεί θ ανταγωνιςτικότθτα και θ δυςκολία χριςθσ του εξεταηόμενου 

όρου. 

 Τθν εκτιμϊμενθ μζςθ τιμι για το κόςτοσ μιασ λζξθσ-κλειδί (CPC) 

 Τθν εκτιμϊμενθ μζςθ κζςθ κατάταξθσ τθν οποία εκτιμάται ότι κα ζχει μια λζξθ-κλειδί. 

 Τον εκτιμϊμενο μζςο αρικμό κλικ που κα ζχει μια διαφιμιςθ για τθν ςυγκεκριμζνθ 

λζξθ-κλειδί. 

Για τθ λιψθ των εκτιμιςεων χρθςιμοποιείται το επικυμθτό όριο κόςτουσ του 1€ για κόςτοσ ανά 

κλικ. Αν δεν οριςτεί επικυμθτό κόςτοσ, θ υπθρεςία επιλζγει μια τιμι ϊςτε θ διαφιμιςθ να 

εμφανίηεται μζςα ςτισ πρϊτεσ τρεισ κζςεισ με απεριόριςτο προχπολογιςμό ϊςτε να καταφζρει 

να επιτφχει το μζγιςτο αρικμό εμφανίςεων. 

8.3.4. Τύποι κριτηρύων 

Τα κριτιρια τα οποία μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν από το API για τον περιοριςμό του "κοινοφ 

ςτόχου" και κατ' επζκταςθ τθν επίτευξθ καλφτερων χρεϊςεων είναι γεωγραφικοί περιοριςμοί 

(π.χ. χϊρα, περιοχι, πόλθ), γλϊςςα και τφποσ ταφτιςθσ με τουσ όρουσ αναηιτθςθσ. Οι τζςςερισ 

τφποι ταφτιςθσ που μποροφν να επιλεχκοφν για τον τρόπο που γίνεται θ ενεργοποίθςθ των 

διαφθμίςεων είναι οι εξισ: 

1. Γενική ταύτιςη (Broad match) 

Επιτρζπει ςτθν διαφιμιςθ να εμφανιςτεί ςε παρόμοιεσ φράςεισ,  παραλλαγζσ τουσ ι όποτε 

ο όροσ αναηιτθςθσ περιείχε τθν λζξθ "παποφτςια" ι "τζνισ". Οι διαφθμίςεισ επίςθσ κα 

εμφανίηονται όταν χρθςιμοποιοφνταν οι λζξεισ ςτον ενικό, πλθκυντικό ι ςυνϊνυμεσ τουσ. 
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Είναι μια πολφ ευζλικτθ τεχνικι που μπορεί να παράγει όλουσ τουσ δυνατοφσ 

ςυνδυαςμοφσ, αλλά μπορεί και να μειϊςει τθν ςωςτι ςτόχευςθ τθσ διαφιμιςθσ. 

Προσ γενικισ ταφτιςθσ Προι ςτουσ οποίουσ μπορεί να εμφανιςτεί διαφιμιςθ 

Ραποφτςια τζνισ 

Ραποφτςια 

Αγορά παποφτςια 

Αγορά παποφτςια τζνισ 

Ραποφτςια για τρζξιμο 

Ραποφτςια για τζνισ 
Ρίνακασ 5: Ραράδειγμα γενικισ ταφτιςθσ 

2. Ταύτιςη ωσ φράςη 

Με το ςυγκεκριμζνο τφπο ταφτιςθσ για μια λζξθ-κλειδί, θ διαφιμιςθ κα μπορεί να 

εμφανιςτεί μόνο όταν ο όροσ αναηιτθςθσ περιζχει τθν λζξθ-κλειδί με όλουσ του όρουσ να 

εμφανίηονται με τθν ίδια ςειρά και χωρίσ παραλλαγζσ. Είναι μια πιο ςτοχευόμενθ τεχνικι 

από τθν γενικι ταφτιςθ αλλά πιο ευζλικτθ από τθν ακριβι ταφτιςθ. 

Προσ φραςτικισ 

ταφτιςθσ 

Προι ςτουσ οποίουσ μπορεί να εμφανιςτεί διαφιμιςθ 

Ραποφτςια τζνισ 
Κόκκινα παποφτςια τζνισ 

Ραποφτςια τζνισ Ελλάδα 

Αγορά παποφτςια τζνισ 
Ρίνακασ 6: Ραράδειγμα φραςτικισ ταφτιςθσ 

3. Ακριβήσ ταύτιςη (Exact match) 

Θ διαφιμιςθ εμφανίηεται μόνο όταν αναηθτείται θ λζξθ-κλειδί θ οποία χρθςιμοποιικθκε 

ωσ όροσ αναηιτθςθσ χωρίσ παραλλαγζσ ι άλλουσ όρουσ. Θ ςυγκεκριμζνθ τεχνικι δεν κα 

επιφζρει μεγάλο αρικμό εμφανίςεων των διαφθμίςεων αλλά κα είναι απόλυτα 

ςτοχευμζνεσ και πικανϊσ να προςελκφςουν καλφτερθσ ποιότθτασ κίνθςθ. 

 

4. Αρνητική ταύτιςη (Negative match) 

Δίνει τθν δυνατότθτα ειςαγωγισ όρων ςτουσ οποίουσ δεν κα πρζπει να εμφανίηεται θ 

διαφιμιςθ. Εάν χρθςιμοποιοφνται πολλζσ λζξεισ-κλειδιά γενικισ ταφτιςθσ είναι καλό να 

χρθςιμοποιθκοφν όροι αρνθτικισ ταφτιςθσ για να περιορίςουν τθν εμφάνιςθ ςε λιγότερα 

ςχετικζσ αναηθτιςεισ. 
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8.4. Περιγραφό υλοπούηςησ τεχνικόσ 
Θ ςυγκεκριμζνθ εργαςία εκμεταλλεφεται το API τθσ υπθρεςίασ Google AdWords για τθν λιψθ 

πλθροφοριϊν  ςχετικά με τισ λζξεισ-κλειδιά που παρακολουκοφνται και ζχουν προκφψει από 

τισ προθγοφμενεσ διαδικαςίεσ.  

8.4.1. Αυθεντικοπούηςη υπηρεςύασ 

Για να γίνει χριςθ τθσ υπθρεςίασ πρζπει να γίνει πρϊτα αυκεντικοποίθςθ. Θ αυκεντικοποίθςθ 

μπορεί να γίνει είτε με τουσ κανονικοφσ διακομιςτζσ τθσ υπθρεςίασ ι με αυτοφσ που ανικουν 

ςτο sandbox.  

Το sandbox χρθςιμοποιείται για ανάπτυξθ εφαρμογϊν αφοφ υποςτθρίηει όλεσ τισ μεκόδουσ 

ςχεδόν τθσ υπθρεςίασ αλλά επιςτρζφει ψεφτικα δεδομζνα. Ο προγραμματιςτισ ζχει τθν 

δυνατότθτα να κάνει αλλαγζσ ςε ζνα εικονικό λογαριαςμό και να δθμιουργιςει διαφθμίςεισ οι 

οποίεσ δεν εκτελοφνται ςτθν πραγματικότθτα. Για να ειςζλκει ο χριςτθσ ςτο sandbox ςτζλνει 

κάποια ςτοιχεία με τθν μορφι κεφαλίδων τθσ SOAP: 

1. authToken: Επικυρϊνει και επιτρζπει τθν αίτθςθ προσ το sandbox 

2. developerToken: Αναγνωρίηει τον λογαριαςμό και ορίηει το νόμιςμα των ςυναλλαγϊν. 

Αποτελείται από το ζνα αλφαρικμθτικό τθσ μορφισ: login++currency_code. To email 

πρζπει να προζρχεται από λογαριαςμό ςτο Google. 

3. userAgent: Ζνα αυκαίρετο αλφαρικμθτικό που χαρακτθρίηει τον τφπο των αιτιςεων  

4. clientEmail (προαιρετικό): Ορίηει τα ονόματα των πλαςματικϊν λογαριαςμϊν πελατϊν 

που κα δθμιουργθκοφν.  Τα ονόματα των πελατϊν είναι τθσ μορφισ client_n+login, 

όπου n είναι από ζνα ζωσ πζντε και Login είναι το email από το Google. 

Για τθν λιψθ πραγματικϊν δεδομζνων πρζπει να γίνει θ επικφρωςθ των ςτοιχείων του χριςτθ, 

χρθςιμοποιϊντασ τουσ επίςθμουσ διακομιςτζσ τθσ υπθρεςίασ που προςφζρουν πρόςβαςθ ςε 

κανονικοφσ λογαριαςμοφσ χρθςτϊν.  Για να εκτελεςτεί θ είςοδοσ ςτθν υπθρεςία ο χριςτθσ 

πρζπει να ζχει ςτθν διάκεςθ του τα παρακάτω ςτοιχεία: 

1. userAgent: Ζνα αυκαίρετο αλφαρικμθτικό που χαρακτθρίηει τον τφπο των αιτιςεων  

2. developerToken: Ζνα αλφαρικμθτικό το οποίο παρζχεται ςτον χριςτθ από το Google 

μετά από αίτθςθ, μζςω του online περιβάλλοντοσ MCC (MyClientCenter) 

3. email: Το email που ταυτίηεται με τον λογαριαςμό ςτον οποίο ανατζκθκε το developer 

token 

4. password: Ο κωδικόσ του λογαριαςμοφ που εξζδωςε το Developer token 

5. applicationToken: Κενό αλφαρικμθτικό 

Αφοφ γίνει θ ταυτοποίθςθ των ςτοιχείων μπορεί να επιλεχκεί από μια λίςτα το όνομα του 

πελάτθ που επικυμεί ο χριςτθσ να διαχειριςτεί. 

Για τθν ταυτοποίθςθ των ςτοιχείων και ςτισ δφο περιπτϊςεισ δθμιουργοφνται κεφαλίδεσ SOAP 

με τα απαραίτθτα ςτοιχεία. Στθν ςυνζχεια δθμιουργείται ζνα αντικείμενο τφπου AdWordsUser 

το οποίο παίρνει ςαν ορίςματα τισ κεφαλίδεσ και καλεί τθν υπθρεςία AccountService που 
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διαχειρίηεται τθν υπόλοιπθ διαδικαςία πιςτοποίθςθσ. Μζςω του αντικείμενου τθσ υπθρεςίασ 

AccountService είναι δυνατι ςτθν ςυνζχεια θ κλιςθ των υπόλοιπων υπθρεςιϊν που 

επιςτρζφουν τα επικυμθτά δεδομζνα. Θ κάκε κλιςθ ςτθν ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία χρεϊνεται 

με μια μονάδα. Κάκε φορά που γίνεται πιςτοποίθςθ, τα πιςτοποιθτικά που χρθςιμοποιοφνται 

ζχουν ιςχφ για δφο εβδομάδεσ, εφόςον δε γίνουν αλλαγζσ ςτον κωδικό του χριςτθ. 

8.4.2. Λόψη πληροφοριών κόςτουσ 

Σε τακτά χρονικά διαςτιματα γίνεται ζλεγχοσ του κόςτουσ των λζξεων-κλειδιϊν που ζχουν 

επιλεχκεί ςαν υποψιφιεσ για διαφθμιςτικζσ καμπάνιεσ. Ο ζλεγχοσ λαμβάνει χϊρα μια φορά 

κατά το μζςο τθσ εβδομάδασ και μια φορά κατά τθν διάρκεια του Σαββατοκφριακου.  

Οι ςυγκεκριμζνεσ μζρεσ επιλζχκθκαν ϊςτε να είναι δυνατι θ μελζτθ πικανόν εναλλαγϊν ςτον 

ανταγωνιςμό αφοφ πολλζσ λζξεισ ζχουν εντελϊσ διαφορετικζσ τάςεισ αναηιτθςθσ τισ 

κακθμερινζσ θμζρεσ από ότι τισ μθ εργάςιμεσ (περιοδικότθτα). Ο ελάχιςτοσ βακμόσ 

λεπτομζρειασ ςτον οποίο μποροφμε να πάρουμε δεδομζνα από όλεσ τισ πθγζσ που 

επιλζχκθκαν ςτθν ςυγκεκριμζνθ εργαςία είναι θ μζρα, για αυτό τον λόγο δεν είναι και 

απαραίτθτθ εξζταςθ ωριαίων εποχικοτιτων που εξαρτϊνται από τθν ϊρα τθσ θμζρασ ςτθν 

οποία κα εμφανίηεται θ διαφιμιςθ. 

Αρχικά επιλζγονται από τθν βάςθ δεδομζνων οι λζξεισ οι οποίεσ δεν ζχουν ελεγχκεί πρόςφατα 

και ανικουν και ςτισ λζξεισ τισ οποίεσ ζχει επιλζξει ο χριςτθσ ςαν υποψιφιεσ για χριςθ ςε 

διαφθμιςτικζσ εκςτρατείεσ. Για τον ζλεγχο του κόςτουσ, τθσ εκτιμϊμενθσ κζςθσ τθσ διαφιμιςθσ 

και των κλικ ανά θμζρα χρθςιμοποιείται θ υπθρεςία TrafficEstimatorService (TES) του API. Για 

τθν ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία κάκε κλιςθ χρεϊνεται με 15 μονάδεσ (οι οποίεσ κοςτολογοφνται 

με 0.25$ για κάκε 1000 μονάδεσ), για κάκε αποτζλεςμα που επιςτρζφεται.  

Μζςω τθσ κλάςθσ GoogleAdwords και τθσ μεκόδου estimateCampaignList ελζγχονται όλοι οι 

υποψιφιοι όροι και επιςτρζφονται τα αποτελζςματα τα οποία είναι ζνασ πίνακασ τφπου 

adEstimates, ςτο οποίο κάκε εγγραφι αντιςτοιχεί ςε ζναν από τουσ όρουσ που αναηθτικθκαν. 

Κάκε adEstimate αντικείμενο περιζχει πλθροφορίεσ οι οποίεσ ςχετίηονται με το κόςτοσ τθσ 

λζξθσ-κλειδιοφ ςε διαφιμιςθ. Οι τιμζσ που παρζχονται είναι οι παρακάτω: 

1. lowerAvgPosition: Θ εκτίμθςθ τθσ ελάχιςτθσ κζςθσ τθσ οποία κα πάρει θ διαφιμιςθ 

κατά μζςο όρο. Πςο μικρότερα είναι τα νοφμερα τόςο καλφτερθ κα είναι και θ 

απόδοςθ. 

2. upperAvgPosition: Θ εκτίμθςθ τθσ μζγιςτθσ κζςθσ τθν οποία κα παίρνει κατά μζςο όρο 

θ διαφιμιςθ. Μεγαλφτερα νοφμερα ςυμβολίηουν χειρότερθ απόδοςθ 

3. lowerCPC: Το εκτιμϊμενο ελάχιςτο κόςτοσ ανά κλικ για τθν ςυγκεκριμζνθ λζξθ 

4. upperCPC: Το εκτιμϊμενο μζγιςτο κόςτοσ ανά κλικ για τθν ςυγκεκριμζνθ λζξθ 

5. lowerClicksPerDay: Ο εκτιμϊμενοσ ελάχιςτοσ αρικμόσ από κλικ ανά θμζρα για τθν 

ςυγκεκριμζνθ λζξθ 

6. upperClicksPerDay: Ο εκτιμϊμενοσ μζγιςτοσ αρικμόσ από κλικ ανά θμζρα κατά μζςο 

όρο 



Σελίδα 63 

 

Τα παραπάνω δεδομζνα αποκθκεφονται ςτθν βάςθ δεδομζνων για να δθμιουργθκεί το 

ιςτορικό των λζξεων και να ςυνδυαςτοφν με τα δεδομζνα κίνθςθσ των υπόλοιπων πθγϊν. 

8.4.3. Λόψη πληροφοριών κύνηςησ 

Κατά τθν είςοδο μιασ λζξθσ ςτθν λίςτα των υποψιφιων λζξεων-κλειδιϊν ι ςτα μζςα ενόσ μινα 

γίνεται ζλεγχοσ για δεδομζνα κίνθςθσ ςτο Google AdWords. Τα δεδομζνα ςχετικά με τθν κίνθςθ 

των όρων που εξετάηονται παρζχονται από τθν υπθρεςία TargetingIdeaService (TIS). Για κάκε 

κλιςθ ςτθν ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία ο χριςτθσ χρεϊνεται με πζντε μονάδεσ για κάκε κλιςθ και 

0.1 μονάδα για κάκε αποτζλεςμα, το τελικό αποτζλεςμα ςτρογγυλοποιείται ςτον πλθςιζςτερο 

ακζραιο αρικμό. Τα αποτελζςματα τθσ υπθρεςίασ μποροφν να ζχουν πολφ μεγάλο πλικοσ αν 

χρθςιμοποιθκεί για πρόταςθ λζξεων-κλειδιϊν οι οποίεσ ζχουν μεγάλθ ςυςχζτιςθ με τον όρο 

που αναηθτιςαμε. 

Θ παραπάνω υπθρεςία μασ δίνει τθν δυνατότθτα να πάρουμε τα παρακάτω δεδομζνα: 

1. Competition: Θ μετρικι ανταγωνιςμόσ επιςτρζφει μια δεκαδικι τιμι από το μθδζν 

μζχρι το ζνα με τον ςχετικό εκτιμϊμενο ανταγωνιςμό για τθν ςυγκεκριμζνθ λζξθ που 

χρθςιμοποιικθκε ςε ςχζςθ με άλλεσ λζξεισ. 

2. Average targeted monthly searches: Αναπαριςτά τον εκτιμϊμενο μζςο όρο μθνιαίων 

αναηθτιςεων για τθν ςυγκεκριμζνθ λζξθ-κλειδί ςτθν χϊρα και γλϊςςα που ορίςαμε 

ςτα κριτιρια αναηιτθςθσ. Τα δεδομζνα τθσ ςυγκεκριμζνθσ μεταβλθτισ επιςτρζφονται 

για μια 12μθνθ περίοδο που παρουςιάηει τθν τάςθ των αναηθτιςεων, με το τελευταίο 

μινα να είναι δφο μινεσ πριν τον τρζχοντα. 

3. Global monthly searches: Επιςτρζφει τον εκτιμϊμενο μθνιαίο μζςο όρο αναηθτιςεων 

ςε παγκόςμιο επίπεδο ανεξαρτιτωσ όποιων γεωγραφικϊν ι γλωςςικϊν κριτθρίων 

ζχουν οριςτεί.  

4. Keyword: Αναπαριςτά τθν λζξθ-κλειδί που αντιςτοιχεί ςτα ςυγκεκριμζνα 

αποτελζςματα. 

Τα παραπάνω δεδομζνα αποκθκεφονται ςτθν βάςθ δεδομζνων για να δθμιουργθκεί το 

ιςτορικό των λζξεων και να ςυνδυαςτοφν με τα δεδομζνα κίνθςθσ των υπόλοιπων πθγϊν. 
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9. Αξιολόγηςη αποτελεςμϊτων 
Για τθν εξαγωγι αποτελεςμάτων γίνεται αξιολόγθςθ των δεδομζνων τα οποία ζχουν 

ςυγκεντρωκεί από όλεσ τισ πθγζσ οι οποίεσ αναφζρκθκαν ςτα προθγοφμενα κεφάλαια. Τα 

μζτρα τα οποία λαμβάνονται υπόψθ είναι: 

1. Θ βραχυχρόνια (τελευταίοι τρείσ μινεσ) πορεία τθσ τάςθσ των αναηθτιςεων για κάκε 

υποψιφια λζξθ-κλειδί                

2. Θ μακροχρόνια (2004-2010) πορεία τθσ τάςθσ των αναηθτιςεων για κάκε υποψιφια 

λζξθ-κλειδί.              

3. Θ πορεία του εκτιμϊμενου κόςτουσ (CPC) τθσ κάκε λζξθσ.          

9.1. Τεχνικό αξιολόγηςησ 
Για τθν αξιολόγθςθ των λζξεων, αρχικά γίνεται ο υπολογιςμόσ τθσ γραμμισ τάςθσ (trend line) 

τθσ πορείασ των αναηθτιςεων για κάκε λζξθ, με τθν μζκοδο τθσ παλινδρόμθςθσ. Στθν 

περίπτωςθ των βραχυχρόνιων δεδομζνων από το Twitter και από το Google Insights for search 

επιλζγεται το ςετ των δεδομζνων το οποίο ζχει τισ περιςςότερεσ πλθροφορίεσ.  

 Κάποιεσ λζξεισ οι οποίεσ είναι πιο καινοφργιεσ και ζχουν προςτεκεί αργότερα ςτο 

ςφςτθμα, δεν ζχουν αρκετά μεγάλο ιςτορικό δεδομζνων από το Twitter, ςε αυτζσ τισ 

περιπτϊςεισ επιλζγεται το ςετ δεδομζνων από το Google Insights for search.  

 Στο Google Insights for search  υπάρχει περίπτωςθ να μθν υπάρχουν διακζςιμα 

δεδομζνα για κάποιεσ λζξεισ-κλειδιά, οι οποίεσ δεν ζχουνε πολφ κίνθςθ (ειδικά ςτθν 

περίπτωςθ των ελλθνικϊν λζξεων), ςε αυτι τθν περίπτωςθ επιλζγονται τα δεδομζνα 

από το twitter για τθν αξιολόγθςθ. 

Μετά τθν εφαρμογι τθσ παλινδρόμθςθσ χρθςιμοποιείται θ γραμμι τάςθσ, θ οποία βρζκθκε, 

για τθν ςφγκριςθ των τιμϊν των δεδομζνων. Υπολογίηεται θ διαφορά τθσ τιμισ τθσ χρονοςειράσ 

     από τθν τιμι τθσ γραμμισ τάςθσ  ̂    (trend line). Αφοφ δθμιουργθκεί το ςετ των τιμϊν με 

τισ διαφορζσ τθσ χρονοςειράσ         ̂     για όλεσ τισ τιμζσ τθσ, γίνεται κανονικοποίθςθ των 

δεδομζνων, ϊςτε να μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςτθν ςυνάρτθςθ θ οποία δίνει τθν 

βακμολογία τθσ κάκε λζξθσ. Από τισ κανονικοποιθμζνεσ τιμζσ εξάγεται ο μζςοσ όροσ ο οποίοσ 

είναι και θ τιμι θ οποία χρθςιμοποιείται ςτθν ςυνάρτθςθ αξιολόγθςθσ. 

Για τθν αξιολόγθςθ του κόςτουσ χρθςιμοποιείται ελαφρϊσ διαφοροποιθμζνθ θ παραπάνω 

τεχνικι αφοφ για κάκε λζξθ υπάρχουν πολφ μικρζσ διαφοροποιιςεισ ςτισ ιςτορικζσ τιμζσ, αφοφ 

μαηί με τθν τιμι τθσ  λζξθσ αλλάηει και θ εκτίμθςθ τθσ κζςθσ ςτθν οποία κα εμφανιςτοφν οι 

διαφθμίςεισ. Αρχικά υπολογίηεται θ γραμμι τάςθσ του μζςου κόςτουσ για όλεσ τισ λζξεισ-

κλειδιά, ςτθν ςυνζχεια υπολογίηεται θ διαφορά των τιμϊν τθσ εκάςτοτε χρονοςειράσ από τθν 

γραμμι τάςθσ         ̂    . Ο μζςοσ όροσ αυτϊν των τιμϊν αφοφ κανονικοποιθκοφν 

χρθςιμοποιείται ςτθν ςυνάρτθςθ αξιολόγθςθσ. 
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Για τθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων τθσ ςυνάρτθςθσ χρθςιμοποιικθκαν τα μζτρα: 

 Αναλογία επιςκζψεων/προβολϊν (CTR): 

Το ςυγκεκριμζνο μζτρο δίνει τθν πικανότθτα ζνασ χριςτθσ να κάνει κλικ ςε μια διαφιμιςθ. 

Το CTR υπολογίηεται βάςει τθσ κζςθσ εμφάνιςθσ τθσ διαφιμιςθσ ςτα αποτελζςματα, το 

οποίο κατ' επζκταςθ ςθμαίνει ότι όςο μεγαλφτερο είναι το CTR τόςο καλφτερθ κζςθ ζχουν 

οι διαφθμίςεισ, άρα είναι και μεγαλφτερθ θ πικανότθτα να προςζξουν οι επιςκζπτεσ τισ 

διαφθμίςεισ. Θ εκτίμθςθ του CTR, ζγινε βάςει του Διαγράμματοσ 14. Θ κζςθ τθσ 

διαφιμιςθσ ζχει αποδειχκεί ότι παίηει ςθμαντικό ρόλο ςτο ποςοςτό τθσ αναλογίασ 

επιςκζψεων/προβολϊν μιασ διαφιμιςθσ, χωρίσ όμωσ να είναι και ο μοναδικόσ παράγοντασ 

ο οποίοσ επθρεάηει (Richardson & Dominowska, 2007).  

 Μζγιςτοσ αρικμόσ διακζςιμων για αγορά κλικ: 

Με τθν ςυγκεκριμζνθ μετρικι γίνεται θ εκτίμθςθ του μζςου όρου του μζγιςτου αρικμοφ 

των κλικ τα οποία μποροφν να ςυγκεντρϊςουν οι διαφθμίςεισ που κα χρθςιμοποιιςουν τισ 

επιλεγμζνεσ λζξεισ-κλειδιά. Ο μζγιςτοσ αρικμόσ κλικ για μια λζξθ ορίηεται από το ποςό του 

προχπολογιςμοφ που επιλζγεται να δαπανθκεί για μια λζξθ          αν διαιρεκεί με τον 

κόςτοσ ανά κλικ τθσ λζξθσ      .  

 Αναμενόμενθ κίνθςθ: 

Για κάκε λζξθ-κλειδί χρθςιμοποιοφνται τα δεδομζνα από το Google AdWords τα οποία 

δίνουν τον αρικμό των αναηθτιςεων ανά μινα ϊςτε να εκτιμθκεί θ κίνθςθ θ οποία κα 

προςελκφςει διαφιμιςθ.  

Χρθςιμοποιϊντασ τθν ςυνάρτθςθ αξιολόγθςθσ (όπου Α,Β και Γ είναι τα βάρθ για το αντίςτοιχο 

χαρακτθριςτικό): 

                                                       

Αρχικά υπολογίηεται για ζνα ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα θ βακμολογία για κάκε λζξθ-

κλειδί. Με τα υπόλοιπα δεδομζνα τα οποία υπάρχουν διακζςιμα, μετά το πζρασ του 

ςυγκεκριμζνου χρονικοφ διαςτιματοσ γίνεται θ αξιολόγθςθ τθσ πρόβλεψθσ των 

αποτελεςμάτων. 

9.2. Πειραματικϊ αποτελϋςματα αξιολόγηςησ 
Στα αποτελζςματα τα οποία παρουςιάηονται χρθςιμοποιικθκαν διαφορετικά βάρθ για το 

εκάςτοτε χαρακτθριςτικό τθσ ςυνάρτθςθσ αξιολόγθςθσ ϊςτε να βρεκεί ι μζκοδοσ με τα 

καλφτερα αποτελζςματα. Ορίςτθκε το πλικοσ των λζξεων με τθν καλφτερθ βακμολογία οι 

οποίεσ υποκζτουμε ότι κα χρθςιμοποιθκοφν ςε διαφθμιςτικζσ εκςτρατείεσ και ζνασ 

προχπολογιςμόσ χρθμάτων,  ο οποίοσ μοιράηεται ιςάξια ςε όλουσ τουσ όρουσ. Βαςικόσ ςκοπόσ 

είναι να μθν ξεπεραςτεί από τισ εκτιμιςεισ ο προχπολογιςμόσ ο οποίοσ τζκθκε ωσ όριο, αλλά 

και να γίνει θ καλφτερθ δυνατι εκμετάλλευςθ του, χρθςιμοποιϊντασ τα δεδομζνα τα οποία 
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είναι διακζςιμα. Τα δεδομζνα που χρθςιμοποιικθκαν αναφζρονται ςε ζνα ςυγκεκριμζνο 

ιςτότοπο, των βιβλιοπωλείων "Ραπαςωτθρίου".8  

Για να επιτευχκεί μια βαςικι ςφγκριςθ και με προθγοφμενεσ τεχνικζσ οι οποίεσ ζχουν 

αναφερκεί ςτο κεφάλαιο τρία και δεν αναφζρουν κάποια μορφι φιλτραρίςματοσ των 

αποτελεςμάτων τα οποία εξάγουν, θ μια μζκοδοσ θ οποία χρθςιμοποιείται ςτισ ςυγκρίςεισ που 

ζγιναν χρθςιμοποιεί όλεσ τισ λζξεισ οι οποίεσ υπάρχουν διακζςιμεσ ςτο ςφςτθμα, με ιςάξιο 

διακζςιμο ποςό όπωσ και ςτισ υπόλοιπεσ μεκόδουσ.   

Σαν βάςθ των μετριςεων χρθςιμοποιικθκε θ ςυνάρτθςθ αξιολόγθςθσ με βάροσ 0  ςε όλα τα 

χαρακτθριςτικά εκτόσ του ενόσ: 

Βάςθ 1:                     

Βάςθ 2:                     

Βάςθ 3:                 

Οι μζκοδοι οι οποίεσ παρουςιάηονται ςτα διαγράμματα είναι οι: 

Μζκοδοσ 1:                                                            

Μζκοδοσ 2:                                                              

Μζκοδοσ 3:                                                              

Θ τελευταία μζκοδοσ που παρουςιάηεται με τον τίτλο "όλεσ οι λζξεισ" χρθςιμοποιεί όλεσ τισ 

διακζςιμεσ λζξεισ, ςε αντίκεςθ με τισ υπόλοιπεσ μεκόδουσ που επιλζγουν ζνα ςυγκεκριμζνο 

αρικμό λζξεων ο οποίοσ ζχει λάβει τθν καλφτερθ βακμολογία από τισ παραπάνω ςυναρτιςεισ. 

9.2.1. Παρϊδειγμα 1 

Στα αποτελζςματα του παραδείγματοσ ζνα, τα οποία παρουςιάηονται ςτα Διαγράμματα 15 και 

16, επιλζχκθκε να εξαχκοφν 30 λζξεισ-κλειδιά για τισ όλεσ τισ μεκόδουσ. Το ποςό του 

προχπολογιςμοφ ξεκίνθςε από 50 € το οποίο μοιράςτθκε ιςάξια ςε όλεσ τισ λζξεισ (περίπου 2€ 

για κάκε λζξθ) και άρχιςε θ ςταδιακι αφξθςθ του, ϊςτε να παρατθρθκεί θ ςυμπεριφορά τθσ 

κάκε μεκόδου και να γίνουν ςυγκρίςεισ μεταξφ τουσ. 

Στο Διάγραμμα 15 παρουςιάηεται θ μεταβολι του μζγιςτου αρικμοφ κλικ για κάκε μζκοδο 

κακϊσ αυξάνεται ο προχπολογιςμόσ που είναι διακζςιμοσ για κάκε μια από αυτζσ. Οι μζκοδοι 

ζνα ζωσ τρία ζχουν τθν καλφτερθ απόδοςθ από τθν αρχι μζχρι το ςθμείο ςτο οποίο 

δαπανοφνται περίπου 15-20€ για κάκε λζξθ-κλειδί. Από εκείνο το ςθμείο και μετά αρχίηει να 

μαηεφει περιςςότερα κλικ θ μζκοδοσ που χρθςιμοποιεί όλεσ τισ λζξεισ. Αυτό ςυμβαίνει επειδι 

μετά από εκείνο το ςθμείο αρχίηει ο κορεςμόσ τθσ διακζςιμθσ κίνθςθσ για τισ μεκόδουσ ζνα 

ζωσ τρία ενϊ πριν από αυτό ςθμείο θ μζκοδοσ που χρθςιμοποιοφςε όλεσ τισ λζξεισ δεν 

εκμεταλλευόταν αρκετά τισ φκθνζσ  λζξεισ-κλειδιά, αλλά όταν αρχίςει να αυξάνεται το ποςό 

που δαπανάται ανά λζξθ υπάρχουν μεγάλα περικϊρια αφοφ θ διακζςιμθ κίνθςθ προσ 

                                                           

8
 http://www.papasotiriou.gr 
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εκμετάλλευςθ είναι πάρα πολφ μεγαλφτερθ από αυτι των άλλων μεκόδων. Από τισ βαςικζσ 

μεκόδουσ, θ "Βάςθ 3", θ οποία δίνει μεγαλφτερο βάροσ ςτο κόςτοσ φαίνεται να αποδίδει 

καλφτερα από τισ υπόλοιπεσ και ςχετικά το ίδιο καλά όςο και οι μζκοδοι ζνα ζωσ τρία, αλλά 

γριγορα αρχίηει ο κορεςμόσ τθσ κίνθςθσ των λζξεων που χρθςιμοποιεί αφοφ δίνει βάροσ μόνο 

ςτο πολφ μικρό κόςτοσ το οποίο πολλζσ φορζσ ςυνεπάγεται και πολφ μειωμζνθ κίνθςθ. 

Το Διάγραμμα 16 παρουςιάηει τθν μζςθ εκτιμϊμενθ θμεριςια κίνθςθ τθν οποία κα 

προςελκφςει κάκε λζξθ του ςετ που ζχει επιδεχκεί για τθν κάκε μζκοδο. Εδϊ φαίνεται 

ξεκάκαρα πωσ θ μζκοδοσ "Βάςθ 3" θ οποία δίνει βάροσ ςτο κόςτοσ υπεριςχφει ςτθν απόδοςθ 

του CTR αφοφ επιλζγει τισ φκθνότερεσ λζξεισ οι οποίεσ μπορεί να μθν ζχουν και κακόλου 

ανταγωνιςμό το οποίο ζχει ςαν αποτζλεςμα να παίρνουν πάντοτε τθν πρϊτθ κζςθ. Οι μζκοδοι 

"βάςθ 2" (μακροχρόνια απόδοςθ λζξθσ) και θ μζκοδοσ "Πλεσ οι λζξεισ" ζχουν τθν καλφτερθ 

απόδοςθ ςτο τομζα τθσ κίνθςθσ με τθν μζκοδο "Βάςθ 2" να υπερζχει αφοφ φιλτράρει τα 

αποτελζςματα και δεν χρθςιμοποιεί λζξεισ με χαμθλι κίνθςθ, οι οποίεσ είναι και αυτζσ που 

ρίχνουνε τον μζςο όρο τθσ "Βάςθ 2". 

 
Διάγραμμα 15: Αρικμόσ κλικ για 30 λζξεισ-κλειδιά 
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Διάγραμμα 16: Click Through Rate και εκτιμϊμενθ κίνθςθ για 30 λζξεισ 

9.2.2. Παρϊδειγμα 2 

Σε αυτό το παράδειγμα επιλζχκθκε ζνασ ςτακερόσ προχπολογιςμόσ και μεταβάλλεται ο 
αρικμόσ των λζξεων με τθν υψθλότερθ βακμολογία οι οποίεσ επιλζγονται από κάκε μζκοδο. Τα 
χριματα τα οποία κα χρθςιμοποιθκοφν για τισ λζξεισ είναι 500€ και μοιράηονται όπωσ και πριν 
ιςάξια ςε κάκε λζξθ. Αρχικά εξάγονται δζκα λζξεισ από κάκε μζκοδο και φτάνουμε ςτο ςθμείο 
όπου εξάγονται 150 λζξεισ. 
 

 
Διάγραμμα 17: Αρικμόσ κλικ 
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λζξεων οι οποίεσ εξάγονται από τισ μεκόδουσ αρά κατ' επζκταςθ και μεγάλθ μείωςθ του ποςοφ 

του οποίου είναι διακζςιμου για κάκε λζξθ-κλειδί (ςτο ςθμείο που χρθςιμοποιοφνται 50 λζξεισ 

αντιςτοιχοφν 10€ ςτθν κάκε λζξθ), θ απόδοςθ όλων των μεκόδων αρχίηει και ςυγκλίνει μεταξφ 

τουσ με μικρι διαφορά ςτισ επιδόςεισ. Θ μζκοδοσ "όλεσ οι λζξεισ" δεν καταφζρνει να πετφχει 

ικανοποιθτικά αποτελζςματα αφοφ το ποςό των 500€ μοιράηεται ιςάξια ςε πολφ μεγάλο 

αρικμό λζξεων.   

Το Click Through ratio των μεκόδων που απεικονίηεται ςτο Διάγραμμα 18 δείχνει ότι οι μζκοδοι 
ζνα ζωσ τρία καταφζρνουν να κρατιςουν ςτακερά καλι απόδοςθ θ οποία ξεπερνάται μόνο 
από τθν μζκοδο θ οποία δίνει βάροσ μόνο ςτο κόςτοσ. Τζλοσ ςτο διάγραμμα 19 το οποίο 
απεικονίηει τθν κίνθςθ τθν οποία αναμζνεται να ςυγκεντρϊςει κάκε μζκοδοσ, οι βαςικζσ 
μζκοδοι ζνα και δυο καταφζρνουν να πετφχουν τθν καλφτερθ απόδοςθ, αφοφ μοναδικό τουσ 
κριτιριο είναι θ μεγιςτοποίθςθ τθσ κίνθςθσ και θ μζκοδοσ "Πλεσ οι λζξεισ" θ οποία 
χρθςιμοποιεί περιςςότερεσ λζξεισ από τισ άλλεσ μεκόδουσ. 
 

 
Διάγραμμα 18: Click Through Rate μεκόδων 
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Διάγραμμα 19: Εκτιμϊμενθ κίνθςθ μεκόδων 

9.2.3. Παρϊδειγμα 3 

Το ςυγκεκριμζνο παράδειγμα εξετάηει τθν ςυμπεριφορά των μεκόδων όταν αυξάνεται ο 

αρικμόσ των λζξεων αλλά μζνει ςτακερό το ποςό το οποίο αντιςτοιχεί για κάκε λζξθ. Κάκε 

φορά επιλζχκθκε ότι κα πρζπει να αναλογεί για κάκε λζξθ το ποςό των 10€. Το ποςό των 10€ 

επιλζχκθκε βάςει του προθγοφμενου παραδείγματοσ, αφοφ ςε αυτό το ςθμείο φάνθκε να 

υπάρχει μεγάλθ ςφγκλιςθ τθσ απόδοςθσ των βαςικϊν και των υπόλοιπων μεκόδων. Αυτό 

ςθμαίνει ότι αφοφ ςτο πρϊτο βιμα κα επιλζξουμε να εξαχκοφν δζκα λζξεισ από κάκε μζκοδο, 

κα υπολογίςουμε ότι κα χρθςιμοποιθκοφν 100€ ωσ ανϊτατοσ προχπολογιςμόσ. 

 
Διάγραμμα 20: Αρικμόσ κλικ μεκόδων 
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Στο Διάγραμμα 20 φαίνεται ότι οι μζκοδοι ζνα ζωσ τρία ζχουν καλφτερεσ επιδόςεισ και από τισ 

βαςικζσ μεκόδουσ και από τθν μζκοδο "Πλεσ οι λζξεισ" το οποίο επιβεβαιϊνεται και από τα 

αποτελζςματα του παραδείγματοσ δφο. Κακϊσ αυξάνεται ο αρικμόσ των λζξεων οι οποίεσ 

εξάγονται από τισ μεκόδουσ, θ απόδοςθ όλων των μεκόδων ςυγκλίνει μεταξφ τουσ. Το ςθμείο 

καμπισ φαίνεται ότι είναι το 40%-50% του πλικουσ των ςυνολικϊν διακζςιμων λζξεων. Θ 

απόδοςθ των μεκόδων ωσ προσ το CTR και τθν κίνθςθ τθν οποία ςυγκεντρϊνουν είναι ανάλογθ 

του παραδείγματοσ δφο, αφοφ χρθςιμοποιείται ςτο κάκε βιμα ο ίδιοσ αρικμόσ λζξεων για 

κάκε μζκοδο. 

9.2.4. Τρόποι εφαρμογόσ τεχνικόσ 

Από τισ δοκιμζσ που ζγιναν και τα αποτελζςματα τα οποία παρουςιάςτθκαν ςτα 

παραδείγματα, αποδείχκθκε ότι υπάρχει δυνατότθτα βελτίωςθσ του τρόπου διαχείριςθσ και 

τθσ απόδοςθσ του προχπολογιςμοφ μιασ διαφθμιςτικισ εκςτρατείασ από τθν ςυγκεκριμζνθ 

τεχνικι. Φάνθκε ότι ο ςυνδυαςμόσ των πθγϊν που χρθςιμοποιικθκαν παράγει χριςιμα 

αποτελζςματα και τισ περιςςότερεσ φορζσ καλφτερα αποτελζςματα και από τθν μεμονωμζνθ 

χριςθ τθσ κάκε πθγισ.  

Για τα βζλτιςτα αποτελζςματα όπωσ φάνθκε από το Ραράδειγμα 3, είναι απαραίτθτο 

να υπάρχει διακζςιμο ζνα ευρφ λεξιλόγιο, το οποίο όμωσ κα είναι και ςχετικό με το κζμα του 

ιςτότοπου. Από τισ δοκιμζσ φάνθκε ότι θ επιλογι των λζξεων κα πρζπει να είναι προςεκτικι και 

να μθν περιλαμβάνει περιςςότερο από το 30%-40% των διακζςιμων λζξεων. Επίςθσ όπωσ 

φάνθκε από τα δφο πρϊτα παραδείγματα το ποςό που κα δαπανάται για τθν κάκε λζξθ κα 

πρζπει να είναι ςχετικά μικρό ϊςτε να μπορεί να γίνει καλφτερθ εκμετάλλευςθ των λζξεων με 

χαμθλι κίνθςθ, αλλά και μεγάλα περικϊρια κζρδουσ λόγω τθσ χαμθλισ τιμισ τουσ και τθσ 

ξαφνικισ αφξθςθσ του ενδιαφζροντοσ από τον κόςμο.  

Από τα αποτελζςματα τα οποία παράχκθκαν κρίνεται πικανότερο θ ςυγκεκριμζνθ 

τεχνικι να είναι πιο χριςιμθ για τον ςχεδιαςμό διαφθμιςτικϊν εκςτρατειϊν μικροφ κόςτουσ. 

Επίςθσ κα μποροφςε να αποδειχκεί ιδιαίτερα χριςιμθ ςε ιςτότοπουσ όπου το περιεχόμενο 

ανανεϊνεται πολφ ςυχνά (π.χ. βιβλιοπωλεία, καταςτιματα μοντζρνασ τεχνολογίασ, ιςτότοποι 

με ενθμερωτικό χαρακτιρα), ςτουσ οποίουσ είναι απαραίτθτθ θ τακτικι παρακολοφκθςθ τθσ 

αγοράσ, για τον εντοπιςμό των κεμάτων τα οποία επικυμεί το κοινό τουσ ι μποροφν να 

προςελκφςουν νζουσ πελάτεσ.  
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10.  Συμπερϊςματα 
Με τθν εργαςία που παρουςιάςτθκε, ζγινε μια προςπάκεια αυτοματοποίθςθσ τθσ διαδικαςίασ 

επιλογισ λζξεων-κλειδιϊν για διαφθμιςτικοφσ ςκοποφσ. Ραρά το γεγονόσ ότι υπάρχουν ιδθ 

κάποιεσ τεχνικζσ όπωσ αυτζσ που παρουςιάςτθκαν ςτο κεφάλαιο τρία, οι οποίεσ ζχουν ωσ 

ςτόχο τθν ανακάλυψθ λζξεων-κλειδιϊν, καμία ςχεδόν από αυτζσ δεν αναλφει τισ αλλαγζσ που 

ςυμβαίνουν ςτισ λζξεισ με τθν πάροδο του χρόνου. Στθν ςθμερινι κοινωνία όπου θ 

πλθροφορία κινείται με ταχφτατουσ ρυκμοφσ, θ ανάλυςθ των προτιμιςεων των πελατϊν είναι 

επιτακτικι ανάγκθ για τθν ευθμερία μιασ ιςτοςελίδασ. Για μια ςφγχρονθ διαφθμιςτικι εταιρία 

με ευρφ πελατολόγιο είναι ςχεδόν αδφνατο να γίνεται τακτικι και λεπτομερισ παρακολοφκθςθ 

των αλλαγϊν ςτθν αγορά τθν οποία ςτοχεφει ο εκάςτοτε πελάτθσ. Με τθν τεχνικι που 

παρουςιάςτθκε γίνεται εφικτι θ κακθμερινι παρακολοφκθςθ, θ εξαγωγι ιςτορικϊν 

δεδομζνων αλλά και θ ανάλυςθ τουσ ςε μεγάλο βακμό λεπτομζρειασ. 

Από τα πρϊτα αποτελζςματα τα οποία παρουςιάςτθκαν φαίνεται ότι ςίγουρα ςτθν ελλθνικι 

αγορά διαφθμίςεων υπάρχουν πολλζσ διακζςιμεσ ευκαιρίεσ ςτον τομζα τθσ αγοράσ των 

λζξεων-κλειδιϊν οι οποίεσ παραμζνουν ανεκμετάλλευτεσ, λόγω και τθσ χαμθλισ ςχετικά 

ανάπτυξθσ του ςυγκεκριμζνου κλάδου. Με τθν εξζλιξθ τθσ διαφιμιςθσ ςτο διαδίκτυο ζχουν 

δθμιουργθκεί και πολλζσ εναλλακτικζσ μορφζσ paid search διαφιμιςθσ ςτισ οποίεσ μποροφν να 

εντοπιςτοφν ευκαιρίεσ εφόςον γίνει λεπτομερισ ανάλυςθ του κοινοφ ςτόχου (target-group), το 

οποίο εκτιμάται ότι κα επιφζρει και το μζγιςτο κζρδοσ. Για τον πιο ςαφι οριςμό του target-

group ςτο οποίο κα γίνει θ εμφάνιςθ των διαφθμίςεων μποροφν να βοθκιςουν τα κοινωνικά 

δίκτυα. Οι υπθρεςίεσ διαφιμιςθσ που προςφζρει το Facebook επιτρζπουν ςτο διαφθμιςτι να 

ορίςει εκτόσ από τθν γλϊςςα και τθν περιοχι (όπωσ το Google AdWords) και άλλεσ 

λεπτομζρειεσ όπωσ ενδιαφζροντα και θλικία.  

Οι κατευκφνςεισ ςτισ οποίεσ κα μποροφςε να επεκτακεί θ ςυγκεκριμζνθ εργαςία είναι πολλζσ, 

ςθμαντικότερεσ όμωσ είναι θ ενςωμάτωςθ τεχνικϊν καλφτερθσ ποιότθτασ για τθν 

λεπτομερζςτερθ ανάλυςθ των χρονοςειρϊν. Οι περιςςότερεσ λζξεισ, κυρίωσ αυτζσ που ζχουν 

γενικότερθ ζννοια,  οι οποίεσ εξετάςτθκαν, παρουςίαηαν εποχικότθτα ςτισ τάςεισ αναηιτθςθσ. 

Κάποιεσ από αυτζσ ακολουκοφν ζνα μοτίβο το οποίο επαναλαμβάνεται με εβδομαδιαία 

ςυχνότθτα και άλλεσ με μθνιαία ι μεγαλφτερα χρονικά διαςτιματα. Θ χριςθ τεχνικϊν 

εντοπιςμοφ τθσ εποχικότθτασ μπορεί να οδθγιςει ςτθν καλφτερθ κατανόθςθ των τάςεων 

αναηιτθςθσ και κατ' επζκταςθ τθ βελτίωςθ των αποτελεςμάτων τθσ μεκόδου, αλλά και ςτον 

διαχωριςμό των λζξεων που εμφανίηουν απρόβλεπτθ αφξθςθ ςτθν τάςθ αναηιτθςθσ, κάτι το 

οποίο μπορεί να ςθματοδοτεί και μια νζα ευκαιρία για προβολι.  

Ρεριςςότερεσ βελτιϊςεισ μποροφν να εφαρμοςτοφν και ςτο κομμάτι τθσ ανακάλυψθσ των 

λζξεων-κλειδιϊν. Οι λζξεισ-κλειδιά οι οποίεσ εξάγονται από τον ιςτότοπο, από υπθρεςίεσ όπωσ 

το Google Analytics μποροφν να αξιολογοφνται και να βακμολογοφνται βάςει τθσ 

ςυμπεριφοράσ τθν οποία ακλοφκθςαν οι επιςκζπτεσ που τισ χρθςιμοποίθςαν (οδιγθςαν ςε 

αγορζσ οι είςοδοι με μια ςυγκεκριμζνθ λζξθ ι μιπωσ οδιγθςαν ςε πολφ ςφντομθ παραμονι 
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ςτον ιςτότοπο;). Επίςθσ θ ανάλυςθ των tweets μπορεί να γίνει περιςςότερο λεπτομερισ 

εφόςον γίνει και ανάλυςθ των ςυναιςκθμάτων τα οποία εκφράηουν ϊςτε να μθν δοκεί μεγάλο 

βάροσ ςε λζξεισ για τισ οποίεσ εκφράηονται ζντονα αρνθτικά ςυναιςκιματα. Τζλοσ μποροφν να 

ενςωματωκοφν καλφτεροι ζλεγχοι και ςτον τομζα τθσ επζκταςθσ των λζξεων-κλειδιϊν για να 

αποτραπεί θ χριςθ λζξεων οι οποίεσ υπάρχει περίπτωςθ να ανταγωνίηονται τον εαυτό τουσ 

(Wu & Bolivar, 2008). 

Ζνα κομμάτι τθσ ςυγκεκριμζνθσ τεχνικισ το οποίο ζχει πολλά περικϊρια βελτίωςθσ είναι ο 

τρόποσ με τον οποίο κατατίκενται οι προςφορζσ ςτισ διαφθμιςτικζσ υπθρεςίεσ. Μια πιο 

ςφνκετθ ςτρατθγικι, όπωσ θ χριςθ των δικαιωμάτων προαίρεςθσ (real options) κα μποροφςε 

να επιφζρει και μεγαλφτερο περικϊριο κζρδουσ ι περιοριςμό τθσ ςπατάλθσ από λζξεισ οι 

οποίεσ δεν ζχουν τα επικυμθτά αποτελζςματα. Με τθν ςυγκεκριμζνθ μζκοδο ζνα πλάνο 

επζνδυςθσ χωρίηεται ςε φάςεισ και ςτο τζλοσ τθσ κάκε φάςθσ του, γίνεται αξιολόγθςθ των 

πικανϊν κερδϊν τα οποία μπορεί να ζχει ο επενδυτισ. 
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Παρϊρτημα – Σχετικού Ορού 
Ραρακάτω παρουςιάηονται κάποιοι όροι οι οποίοι χρθςιμοποιοφνται εκτενϊσ ςτθν ακόλουκθ 

εργαςία: 

Paid search – Χορηγούμενα αποτελϋςματα αναζότηςησ 
Ο όροσ αυτόσ χρθςιμοποιείται για να περιγράψει τον τρόπο τον οποίο ακολουκοφν διάφορεσ 

εταιρίεσ που προςφζρουν υπθρεςίεσ αναηιτθςθσ (πχ Google) για να διαφθμίςουν προϊόντα 

ςτο κοινό τουσ. Ρροβάλουν διαφθμιςτικά μθνφματα δίπλα από τα αποτελζςματα αναηιτθςθσ 

των χρθςτϊν ανάλογα με τισ προςφορζσ που ζχουν γίνει από τουσ διαφθμιςτζσ. Οι 

διαφθμιςτζσ μιςκϊνουν χϊρο ςτθν ςελίδα για τθν εμφάνιςθ των διαφθμίςεων τουσ δίπλα ςε 

ςχετικά αποτελζςματα αναηθτιςεων. Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ για τον τρόπο λειτουργίασ 

του ςυγκεκριμζνου μοντζλου υπάρχουν ςτο ανάλογο κεφάλαιο  του ςυγκειμζνου εγγράφου. 

(CTR) Click through rate – Αναλογύα επιςκϋψεων-Προβόλων 
Είναι μια μετρικι θ οποία μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να αξιολογιςει τθν επιτυχία των 

διαφθμιςτικϊν εκςτρατειϊν ςτο διαδίκτυο. Το CTR προζρχεται από τον λόγο του αρικμοφ των 

επιςκζψεων τθσ διαφιμιςθσ (κλικ) προσ τον αρικμό των εμφανίςεων τθσ (Impressions). Αν για 

παράδειγμα μια διαφιμιςθ εμφανιςτεί 100 φορζσ και ζνασ επιςκζπτθσ κάνει κλικ ςε αυτιν το 

CTR κα είναι 1%. Θ ςθμαςία τθσ ςυγκεκριμζνθσ μετρικισ είναι πολφ μεγάλθ αφοφ είναι ζνασ 

τρόποσ να αξιολογθκεί θ ποιότθτα και θ ευςτοχία των διαφθμίςεων ςτο διαδίκτυο. Στισ 

περιςςότερεσ περιπτϊςεισ ζνα CTR με τιμι από 2% και πάνω κεωρείται επιτυχία. 

Impressions – Εμφανύςεισ διαφόμιςησ 
Με τον όρο αυτό υποδθλϊνεται το πλικοσ των εμφανίςεων μιασ διαδικτυακισ διαφιμιςθσ. 

Pay-per-Click – Κόςτοσ ανϊ κλικ 
Είναι θ μζκοδοσ χρζωςθσ θ οποία ακολουκείται κυρίωσ ςτθν διαδικτυακι διαφιμιςθ. 

Υποδθλϊνει το ποςό το οποίο χρεϊνεται ο διαφθμιςτισ για κάκε κλικ που γίνεται ςτθν 

διαφιμιςθ του. Για να γίνει χρζωςθ πρζπει να γίνει και κλικ από τον επιςκζπτθ ςτο 

διαφθμιςτικό κείμενο του διαφθμιηόμενου. 

(API) Application programming interface – Διαςύνδεςη 

προγραμματιςμού εφαρμογών 
Ζνα API είναι ζνα ςυγκεκριμζνο ςετ από κανόνεσ και προδιαγραφζσ που μπορεί να 

ακολουκιςει μια εφαρμογι για αν εκμεταλλευτεί και να αποκτιςει πρόςβαςθ ςτισ υπθρεςίεσ 

και τισ πθγζσ που παρζχονται από μια άλλθ εφαρμογι που υλοποιεί το ςυγκεκριμζνο API. 

Χρθςιμοποιείται ςαν μια διεπαφι μεταξφ 2 διαφορετικϊν εφαρμογϊν και οργανϊνει τθν 

επικοινωνία μεταξφ τουσ, όπωσ θ διεπαφι χριςτθ βοθκάει τθν επικοινωνία μεταξφ του 

υπολογιςτι και των ανκρϊπων. 
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Seed term – Βαςικόσ όροσ 
Χρθςιμοποιείται για να περιγράψει ζναν όρο ςαν βαςικό. Στθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ 

χρθςιμοποιείται για να υποδθλωκεί ότι μια λζξθ-κλειδί αποτελεί βάςθ για τθν εξαγωγι άλλων 

λζξεων από αυτι. 

Expansion terms – Όροι επϋκταςησ 
Είναι οι λζξεισ-κλειδιά οι οποίεσ ζχουν προζλκει χρθςιμοποιϊντασ διάφορεσ τεχνικζσ 

επζκταςθσ των βαςικϊν όρων που ζχουν βρεκεί.  

 Tweet 
Το tweet είναι μια δθμοςίευςθ ι μια ανανζωςθ τθσ κατάςταςθ ενόσ προφίλ ςτθν υπθρεςία 

twitter, μια υπθρεςία blogging ςφντομων μθνυμάτων (Micro blogging). Τα tweets δεν μποροφν 

να περιζχουν περιςςότερουσ από 140 χαρακτιρεσ, αφοφ αυτόσ είναι και ο βαςικόσ 

περιοριςμόσ τθσ υπθρεςίασ. 

Impressions – Αριθμόσ εμφανύςεων 
Ο όροσ αυτόσ χρθςιμοποιείται ςυνικωσ για τθν ζκφραςθ του πλικουσ των εμφανίςεων μιασ 

θλεκτρονικισ διαδικτυακισ διαφιμιςθσ. Από μερικζσ υπθρεςίεσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και 

ςαν τρόποσ χρζωςθσ τθσ προβολισ των διαφθμίςεων. 

Stochastic knapsack problem 
Το πρόβλθμα του ςακιδίου είναι, περιγράφει μια κατάςταςθ ςτθν οποία υπάρχει ζνα ςετ 

αντικειμζνων διακζςιμα, ςτο οποίο το κάκε ζνα αντικείμενο ζχει ςυγκεκριμζνθ αξία και βάροσ. 

Ρρζπει να βρεκεί θ λφςθ με τον αρικμό και τον τφπο των αντικειμζνων τα οποία κα 

ςυμπεριλθφκοφν ϊςτε το βάροσ να ικανοποιεί ζναν περιοριςμό αλλά και θ ςυνολικι αξία να 

μεγιςτοποιείται. 

Το πρόβλθμα του ςτοχαςτικοφ ςακιδίου είναι μια παραλλαγι του κλαςςικοφ προβλιματοσ του 

ςακιδίου ςτθν οποία το βάροσ των αντικειμζνων δεν είναι οριςμζνο εξ' αρχισ.  Ζτςι για κάκε 

ζνα από τα n αντικείμενα δίνεται μια ντετερμινιςτικι τιμι και μια τυχαία μεταβλθτι για το 

βάροσ με γνωςτι αυκαίρετθ κατανομι. Ο ςτόχοσ είναι θ μεγιςτοποίθςθ τθσ αναμενόμενθσ 

αξίασ των αντικειμζνων μζςα ςτον ςάκο, αλλά το βάροσ ενόσ αντικειμζνου είναι γνωςτό μόνο 

όταν μπει ςτον ςάκο (και δεν μπορεί να αφαιρεκεί). 

 


