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SEO: pievienojamies Atvērtā Kataloga Projektam
Šis jau ir mans ceturtais raksts par SEO. Visulaiku sanāk stāstīt par tēmām, kas ir ļoti daudz
aprunātas Internetā, taču es rakstu tikai par tām SEO mahinācijām kuras esmu pats izmēģinājis, tāpēc
domāju, ka pēc kāda laika lasītājam būs interesanti aplūkot mana SEO eksperimenta rezultātu. Šoreiz es
"uzgāju" labu veidu kā bezmaksas iegūt ļoti vērtīgu ārējo linku uz savu mājaslapu. Cik esmu novērojis,
PageRank noteikšanai vislielākā vērtība ir vietnes satura unikalitātei, bet aiz tā uzreiz seko ārējie linki uz
mājaslapu, tāpēc šai lietai arī jāpievērš liela uzmanība. Vislabākais veids, kā iegūt patiešām vērtīgu ārējo
linku, bez naudas ieguldījumiem, ir pievienojot vietnes URL Open Directory Project jeb Atvērtā Kataloga
Projektiem ar augstu PR, šajā gadījumā es iesaku (WEB) http://dmoz.org , kura PageRank ir 8.
Par Dmoz
Dmoz ir viens no vecākajiem un lielākajiem atvērtā kataloga projektiem, kurš tiek papildināts
manuāli ar brīvprātīgo redaktoru palīdzību. Par brīvprātīgo redaktoru var kļūt jebkurš - (WEB)
http://www.dmoz.org/help/become.html Katra mājaslapa tiek ievietota atbilstošajā kategorijā, kā arī tai ir
virsraksts un apraksts, kuru nosaka pats vietnes īpašnieks mājaslapas pievienošanas laikā. Pievienot savu
adresi var pilnīgi bezmaksas, vienīgi jāatceras, ka visi linki tiek pārbaudīti, pievienoti un mainīti manuāli,
tāpēc tu savu mājaslapu varēsi ieraudzīt Atvērtajā Katalogā tikai pēc pāris dienām vai nedēļām, veiksmes
gadījumā tas var notikt arī ātrāk. Es pievienoju WAPblogs.EU šodien, redzēsim cik ātri tas nokļūs Dmoz
sarakstā. Atvērtais Katalogs nav nekāds haotisku linku kopums, tāpēc lai tava vietne veiksmīgi "izietu
cauri" pārbaudei, tai ir jāievēro kataloga vadlīnijas (WEB) -http://www.dmoz.org/guidelines/ Uz šo brīdi
Dmoz ir 4,933,348 linki, 1,008,230 kategorijas, 92,097 brīvprātīgie redaktori. Būtībā visi vecākie
meklētāji pirmsākumos bija linku katalogi, kuri tika manuāli papildināti ar to īpašnieku pūlēm, taču
mūsdienās visi kaut cik nopietnie meklētāji savus linku katalogus papildina automātiski, izmantojot
rāpuļprogrammas (http://en.wikipedia.org/wiki/Web_crawler) Meklētāju katalogus var apskatīt šādās
adresēs:
Googles katalogs [vairs nav pieejams] - http://www.google.com/dirhp
Yahoo! katalogs - http://dir.yahoo.com/
Protams, ka Dmoz nav vienīgais šāda veida katalogs, taču jāatceras, ka nav jēgas no mazpazīstamiem
katalogiem ar zemu PR. Pašreiz Dmoz katalogā ir 2346 vietnes latviešu valodā, lielākā daļa no tām ir
savas nozares profesionāļi, pārējie drošivien pievienojušies SEO ieteikumu vadīti.
Ieguvumi no Dmoz
- WAP blogs lieku reizi "iekritīs" meklētāju acīs, tāpēc biežāks tiks pārlūkoti jaunākie raksti, jo,
piemēram, Google samērā bieži ieskatās Dmoz milzīgajā katalogā
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- kā jau minēju, atrašanās Dmoz katalogā, kura PR ir 8, ļaus uzlabot savu PageRank, jo tiks
palielināts WAP blogu ārējo linku skaits
- iespēja nokļūt ne tik populāru meklētāju redzeslokā, jo Dmoz dati saskaņā ar licensi ((WEB)
http://www.dmoz.org/license.html) ir pieejami visiem un bezmaksas (šobrīd Dmoz datus izmanto
Netscape Search, AOL Search, Google, Lycos, HotBot, DirectHit u.c.)
- WAP blogi
uzlabos savu reputāciju Google's acīs, jo tieši manuālās linku pārbaudes dēļ,
Atvērtais Katalogs vieš uzticību Googlei, ka mājaslapas, kas atrodas Dmoz ir patiešām noderīgas citiem
lietotājiem
Nobeigums
Tuvākajā laikā vajadzētu notikt PageRank atjaunošanai, tad, iespējams, būs redzami arī pirmie
WAP blogu ieSEOšanas rezultāti. Kaut gan liela daļa no veiktajiem uzlabojumiem prasa laiku, lai Google
tos nevērtētu, tāpēc iespējams būs jāpagaida pāris mēneši līdz meklētāju optimizācija būs iedarbojusies.
Tiklīdz pamanīšu kaut kādas izmaiņas, uzreiz ziņošu blogā.
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