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ניר אדר
גירסה 20.8.2005 – 1.00

Open Directory Project: DMOZ

מסמך זה הורד מהאתר .http://www.underwar.co.il
אין להפיץ מסמך זה במדיה כלשהי ,ללא אישור מפורש מאת המחבר.
מחבר המסמך איננו אחראי לכל נזק ,ישיר או עקיף ,שיגרם עקב השימוש במידע המופיע במסמך ,וכן
לנכונות התוכן של הנושאים המופיעים במסמך .עם זאת ,המחבר עשה את מירב המאמצים כדי
לספק את המידע המדויק והמלא ביותר.
כל הזכויות שמורות לניר אדר
Nir Adar
Email: underwar@hotmail.com
Home Page: http://www.underwar.co.il
אנא שלחו תיקונים והערות אל המחבר.
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Open Directory Project: DMOZ

רקע כללי
" ,DMOZאינדקס האתרים הפתוח" ,הנמצא בכתובת  ,http://www.dmoz.orgהינו אינדקס
האתרים החשוב ביותר ברשת האינטרנט.
ניתן להוסיף אליו אתרים ללא כל תשלום ,אך לא מובטח שכל אתר יזכה להיות מאונדקס בו.
האינדקס מנוהל על ידי מתנדבים :האתרים המוגשים אל האינדקס נבדקים על ידי מתנדבים
המחליטים האם לכלול את האתר או לא .כל מתנדב אחראי על קטגוריה ספציפית באינדקס ,מתוך
מגוון עצום של קטגוריות שונות.
 DMOZהינו אחד מאינדקסי האתרים הגדולים ביותר ,וללא ספק המוערך שביניהם .האינדקס מחולק
למספר עצום של קטגוריות – הוא מכיל כמעט  600,000קטגוריות ותתי קטגוריות בתוכו .בקטגוריות
השונות נמצאים כ 4-מליונים של אתרים ,והמספר גדל ללא הפסקה.

אינדקס אתרים מול מנוע חיפוש
אינדקס אתרים הוא אתר המהווה מאגר קישורים אל אתרי אינטרנט .אינדקסים ממויינים לרוב
בצורה היררכית לפי נושאים .הכנסת אתר חדש לאינדקס נעשית על ידי אחד מהעורכים של
האינדקס .בניגוד למנועי חיפוש ,המשתמשים ברובוטים על מנת לאתר ולהוסיף אתרים חדשים אל
המנוע ,האינדקסים מתעדכנים על ידי בני אדם בלבד.
מנוע חיפוש הוא שירות המסופק בתחום המחשבים לחיפוש קבצים או מידע מסוים .מאגר המידע של
מנוע חיפוש נבנה באופן אוטומטי באמצעות סריקה של האינטרנט על-ידי רובוט ולרוב ללא התערבות
של בן אדם.
 ,DMOZכאמור ,נופל תחת ההגדרה של "אינדקס אתרים".
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החשיבות של האינדקס DMOZ
הוספת אתרך ל DMOZ-היא צעד חשוב בדרך לפרסום האתר וכן בדרך לקידומו במנועי חיפוש.
החשיבות של ההכללה ב DMOZ-נובעת ממספר גורמים:
 .1מבחינת קידום אתרים :מנוע החיפוש  Googleנותן העדפה ברורה לאתרים המופיעים
ב .DMOZ-אי לכך ,חלק מתהליך קידום האתרים בגוגל יכלול תמיד בקשה להכללת האתר
באינדקס.
 .2הכללה באינדקס של  :(Google Directory) Googleהכנסת האתר ל DMOZ-הינה
הדרך היחידה להכלל באינדקס האתרים של גוגל .גוגל מעדכנים את אינדקס האתרים
שלהם אחת לתקופה מתוך בסיס הנתונים של .DMOZ
 .3הופעת האתר באינדקסים המשתמשים במידע של  :DMOZאתרים רבים ברשת לוקחים
את המידע מ DMOZ-וכוללים אותו בתוכם .הכללה ב DMOZ-תגרור הכנסה של האתר גם
אל כל אותם אתרים.

תהליך הכללת אתר באינדקס
על מנת להכליל אתר באינדקס יש לבצע את הפעולות הבאות:
ראשית יש לגלוש אל האינדקס ,ולאתר את הקטגוריה המתאימה ביותר בה האתר יכול להופיע.
לאחר מכן ,כאשר מצאנו את הקטגוריה הרצויה לנו ,יש ללחוץ על " "Add URLמאותה קטגוריה.
יש לעקוב בקפדנות אחרי ההוראות המופיעות ולמלא את הפרטים הרלוונטיים לגבי האתר שלנו.
אין להגיש את האתר אל יותר מקטגוריה אחת .אם נעשה זאת ,עורכי  DMOZיניחו בסבירות
גבוהה שמדובר ב ,SPAM-וידחו את האתר.
אין להגיש את האתר יותר מפעם אחת .גם אם עבר זמן ,יש להתאזר בסבלנות .הגשה נוספת יכולה
לגרום לאתר להחשב כ ,SPAM-או לחילופין לגרום לו לחזור להתחלת תור ההמתנה בדרך לאישורו.
כאשר מתארים את האתר יש להשתדל לתת את התיאור האובייקטי ביותר האפשרי ,תיאור האתר
מנקודת מבטו של המבקר באתר ולא תיאור שיווקי המלא במילים מפוצצות .תיאור מדויק שאינו צריך
עריכה יכול לשפר את זמן הוספת האתר אל האינדקס.
זמן ההוספה של אתר יכול לנוע בין ימים ספורים עד אפילו לשנה ,תלוי בעומס הקיים על העורך של
אותה קטגוריה .לרוב מדובר על תקופה של כחודשיים מרגע הבקשה עד שאתר חדש נכנס אל
האינדקס.
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קבלת ודחיית אתר
לא כל אתר ייכלל באינדקס .עורכי  DMOZיכולים לדחות אתר .לרוב אתר נדחה עקב אחת או יותר
מהסיבות הבאות:
•

האתר הוגש לקטגוריה לא נכונה.

•

האתר אינו מכיל מספיק תוכן מקורי וערך מוסף לציבור.

•

האתר עדיין ברובו תחת בנייה.

בעל האתר אינו מקבל הודעה האם האתר התקבל או נדחה .במידה ולא ניתן למצוא את האתר
באינדקס ,ורוצים לדעת את הסטאטוס שלו ,ניתן לשאול בפורומים של  ,DMOZהממוקמים בכתובת
הבאה.http://www.resource-zone.com :
כדי לאתר במהירות האם אתר במדריך ,ניתן להשתמש גם ב Addon-ל ,FireFox-בשם Google
.(http://www.tapouillo.com/firefox_extension) pagerank extension
מלבד הצגת ה PR-של האתר )הדירוג אותו נותן גוגל לאתר( ,תוסף זה מאפשר גם איתור מהיר של
האתר באינדקס  ,DMOZאם הוא קיים שם.
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