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آیــا می دانیــد کــه موتورهــای جســتجو بــر چــه اساســی کار می کننــد و چــه اتفاقــی 
ــت  ــری ارجحی ــه وب  ســایت دیگ ــوگل وب ســایتی نســبت ب ــه از نظــر گ ــد ک می افت
پیــدا می کنــد؟ شــما در ایــن مطلــب بــا الگوریتــم هــای گــوگل آشــنا شــده و خواهیــد 

دیــد گــه تاثیرشــان بــر نتایــج جســتجو چگونــه اســت؟
 Google MEDIC UPDATE اخیــرًا یکــی دیگــر از الگوریتــم های گــوگل تحــت عنــوان
منتشــر شــده اســت و ایــن نشــان می دهــد کــه گــوگل مــدام در حــال بــه روز رســانی 
الگوریتــم هــای خــود اســت. ایــن الگوریتم هــا بــه گــوگل کمــک می کننــد کــه نســبت 
بــه مطالــب و شــرایط مختلــف عکــس العمــل نشــان داده و بهتریــن شــرایط بــرای 
کاربــران بــه وجــود بیــاورد. البتــه یکــی از دیدگاه هــای اشــتباهی کــه در مــورد الگوریتم 
ــد  ــران و وبمســتران فکــر می کنن ــر کارب هــای گــوگل وجــود دارد ایــن اســت کــه اکث
ــر روی  ــوده کــه همیشــه ب کــه هــر کــدام از ایــن الگوریتم هــا یــک سیســتم مجــزا ب

ــد. ــی می مانن ــوگل باق گ
 ایــن در حالــی اســت کــه هــر کــدام از ایــن الگوریتم هــا یــک آپدیــت یــا بــروز رســانی 
از سیســتم کلــی گــوگل اســت، کــه بــا وجــود باقــی مانــدن آپدیت هــای قبلــی، یــک 
ــوع و  ــن موض ــتر ای ــور درک بیش ــه منظ ــود. ب ــه می ش ــه آن اضاف ــد ب ــت جدی آپدی
آشــنایی شــما بــا الگوریتــم هــای گــوگل، مــروری کلــی بــر همــه الگوریتــم هــای بــه 
وجــود آمــده از ســال 2003 تــا کنــون خواهیــم داشــت و نشــان خواهیــم داد کــه هــر 

ــد. ــه وجــود آمده ان ــا چــه هدفــی ب ــن الگوریتم هــا ب کــدام از ای

بیشتر بدانید:  10 ویژگی که یک وب سایت خوب باید داشته باشد
 

الگوریتم های گوگل چه هستند؟
 قبــل از هــر چیــزی بایــد بدانیــم کــه الگوریتــم هــای گــوگل چــه هســتند و بــا چــه 
ــه  ــی گفت ــتم ریاض ــک سیس ــه ی ــم ب ــی الگوریت ــور کل ــد؟ بط ــتمی کار می کنن سیس
ــا را  ــد موضــوع دیگــر را تعریــف کــرد و آنه ــوان چن ــان آن می ت می شــود کــه در جری
بــه نتیجــه رســاند. بــه عنــوان مثــال، فــرض بگیریــد کــه فــردی می خواهــد بــه یــک 
آدرس مشــخص برســد، اگــر ایــن فــرد از شــما بپرســد کــه از چــه مســیری عبــور کنــد، 
می توانیــم پیشــنهاد پیــاده رفتــن، اســتفاده از متــرو و همچنیــن اســتفاده از اتوبــوس 
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را کــه ســه پیشــنهاد متفــاوت اســت، بــه او  دهیــم. هــر ســه روش او را بــه مقصــد 
می رســاند و تنهــا زمــان رســیدن در هــر کــدام از آنهــا متفــاوت اســت. مــا می توانیــم 

اســم هــر کــدام از ایــن مســیرها را یــک الگوریتــم بنامیــم.
ــه  ــن نکت ــران ای ــه کارب ــد و ب ــل می کنن ــیوه عم ــن ش ــه همی ــوگل ب ــای گ  الگوریتم ه
را نشــان می دهنــد کــه نحــوه رســیدن بــه بهتریــن رتبــه در گــوگل بــه چــه صــورت 
ــورد  ــه او در م ــت ک ــن اس ــود دارد ای ــا وج ــن الگوریتم ه ــه در ای ــی ک ــت. تفاوت اس
آن هــا اطالعــات چندانــی بــروز نمی دهــد تــا وبمســترها فقــط بــر روی آنهــا متمرکــز 
نشــوند. ایــن موضــوع باعــث می شــود کــه همیشــه کاربــر و بازدیدکننــده در اولویــت 
ــا تک تــک الگوریتم هــا  ــم ت ــد. حــاال بروی ــب مناســب دریافــت کن ــرد و مطال ــرار گی ق

را بــا هــم بشناســیم.
 

)Google Boston( 1. الگوریتم بوستون
ــوگل  ــم هــای گ ــت و بروزرســانی الگوریت ــن آپدی ــوان اولی ــه عن ــم بوســتون ب الگوریت
بــود کــه در ســال 2003 در یــک کنفرانــس علمــی مهندســی ارائــه شــد. ایــن الگوریتــم، 
تصمیــم گرفــت کــه در رونــد بررســی، مطالــب را بــه صــورت ماهانــه یــا حتــی زودتــر 
ــه در  ــد ک ــود آم ــم بوج ــن الگوریت ــی در ای ــدی تغییرات ــای بع ــد. در گام ه ــام ده انج
ــه فکــر انتشــار  ــران ب ــه بررســی می شــد و کارب ــه صــورت روزان ــب ب ــان آن مطال جری

روزانــه محتــوا در وب ســایت خــود بودنــد.
 

)Google Florida( 2. الگوریتم فلوریدا
 ایــن الگوریتــم در مــاه نوامبــر ســال 2003 منتشــر شــد و بــه نوعــی وبمســترهای آن 
زمــان را تحــت تأثیــر قــرار داد. در واقــع در ایــن الگوریتــم بــه وبمســترها نشــان داده 
ــوان  ــه عن ــد. ب ــرای جــذب ترافیــک ارگانیــک اســتفاده کن شــد کــه از چــه تکنیکــی ب
مثــال، اســتفاده از کلمــات کلیــدی یــا حتــی اســتفاده از لینک هــای داخلــی و خارجــی 

مــواردی بــود کــه در ایــن الگوریتــم رنــگ واقعیــت بــه خــود گرفــت.
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 Google Personalized( ــتجو ــج جس ــازی نتای ــخصی س ــم ش 3. الگوریت
)Search

ــران  ــد و در آن کارب ــر ش ــوگل منتش ــرف گ ــال 2005 از ط ــن س ــم در ژوئ ــن الگوریت ای
ــتفاده  ــد اس ــتجوهای جدی ــرای جس ــود ب ــتجوی خ ــه  جس ــتند از تاریخچ می توانس
ــره  ــم ذخی ــن الگوریت ــران در ای ــی کارب ــتجوهای قبل ــا و جس ــع، تالش ه ــد. در واق کنن
شــده و گــوگل در جســتجوهای بعــدی ایــن مــوارد را بــه آنهــا نشــان مــی داد. ایــن 
الگوریتــم نشــان دهنــده دسترســی گــوگل بــرای اولیــن بــار بــه تاریخچــه جســتجوی 

ــران اســت. کارب

بیشتر بخوانید: 11 روش برای بهبود طبیعی رتبه وب سایت در موتورهای جستجو
 

)Google Universal Search( 4. الگوریتم جستجوی کلی
 ایــن الگوریتــم در مــاه مــی ســال 2007 بــرای ســهولت کاربــران گــوگل راه اندازی شــد و 
ــوگل در نظــر گرفــت.  ــن به روزرســانی های گ ــوان یکــی از بهتری ــه عن ــوان آن را ب می ت
تــا قبــل از بــه وجــود آمــدن ایــن الگوریتــم، کاربــران بــه هنــگام جســتجو، نتایجــی 
شــامل تصاویــر، اخبــار، کتاب هــا و مــوارد مشــابه دریافــت می کردنــد. ایــن در حالــی 
اســت کــه الگوریتــم جســتجوی کلــی باعــث تفکیــک هــر کــدام از ایــن نتایــج بــود و 
مــا از ایــن تاریــخ بــه بعــد می توانیــم اخبــار، تصاویــر گــوگل یــا هــر مطلــب متفرقــه 
دیگــری را بــه صــورت مجــزا بگیریــم. تصویــر زیــر نشــان می دهــد کــه منظــور ایــن 

الگوریتــم چیســت.
 

 
)Google Suggest( 5. الگوریتم پیشنهاد گوگل

 پــس از 4 ســال اســتفاده آزمایشــی، باالخــره الگوریتــم پیشــنهاد گــوگل در آگوســت 

3

https://modireweb.com
https://modireweb.com/11-ways-to-improve-organic-rankings
https://modireweb.com/11-ways-to-improve-organic-rankings


آشنایی با الگوریتم های گوگل و تاثیر آن بر نتایج 
جستجو

www.modireweb.com

ــارات  ــتفاده از عب ــر روی اس ــز ب ــم، تمرک ــن الگوریت ــد. در ای ــدازی ش ــال 2008 راه ان س
کلیــدی یــا همــان کوئــری )Query( بــود. ایــن الگوریتــم بــه کاربــران کمــک می کــرد 
کــه عــالوه بــر کلمــه یــا عبــارت کلیــدی خــود، کلمات کلیــدی محبــوب را نیــز ببینــد و از 
بیــن آنهــا گزینه هــای بهتــر را انتخــاب کننــد. ایــن الگوریتــم بــه عنــوان مقدمــه بــرای 
ــوع پیشــرفته  ــود کــه در ســال 2010 پیشــنهاد شــد و ن ــم Google Instant ب الگوریت

دیگــری از الگوریتــم هــای گــوگل اســت.
 

)Google Caffeine( 6. الگوریتم کافئین
ــوگل و  ــوا در گ ــه محت ــتم ارائ ــن، سیس ــم کافئی ــدن الگوریت ــود آم ــه وج ــل از ب ــا قب ت
نتایــج جســتجو بــه صــورت الیــه الیــه بــود کــه فقــط ســایت های دارای رتبــه باالتــر 
ــده  ــد دی ــب ســایت های جدی در همــان جســتجوی اول نشــان داده می شــدند و اغل
نمی شــدند. گــوگل بــرای حمایــت از وب ســایت های جدیــد و وب ســایت های 
ضعیف تــر، در ســال 2009 یــک الگوریتــم بــه نــام الگوریتــم کافئیــن معرفــی کــرد کــه 
ــه  ــری از الی ــر خب ــن سیســتم دیگ ــول شــد. در ای ــن 2010 موک ــه ژوئ ــدازی آن ب راه ان
ــود و در حقیقــت جســتجوی  ــا نب ــه قیمــت آنه ــا توجــه ب ــودن ســایت ها ب ــدی ب بن

ــت. ــام می گرف ــایت ها انج ــه س ــن هم ــی و در بی ــورت کل ــه ص ــران ب کارب
 

)Google Panda( 7. الگوریتم پاندا
ــه صــورت  ــه نوعــی ب ــه ب ــام Farmer منتشــر شــد ک ــا ن ــدا ب ــدا در ابت ــم پان الگوریت
غیرمســتقیم ریــز شــدن گــوگل در مــزارع محتــوا و ارائــه یــک محتــوای بــا کیفیــت 
توســط وی را نشــان مــی داد. امــا در هــر صــورت ایــن الگوریتــم در ســال 2011 بــا نــام 
رســمی پانــدا ارائــه شــد کــه نــام آن از نــام مهنــدس ســازنده الگوریتــم برگرفتــه شــده 
اســت. در حقیقــت ایــن الگوریتــم در پاســخ بــه تعــداد روز افــزون شــکایت جامعــه 
ــه  ــًا ب ــدا عمدت ــد. پان ــاخته ش ــت س ــوای بی کیفی ــا محت ــایت های ب ــه س ــی ب جهان
ــایت ها را  ــایر س ــب س ــه مطال ــی رود ک ــف م ــوای ضعی ــا محت ــایت هایی ب ــراغ س س
ــدا یکــی از  ــم پان ــد. الگوریت ــوای خــود منتشــر می کنن ــوان محت ــه عن ــرده و ب ــی ک کپ
مهم تریــن ابزارهــای بــود کــه بــا هــدف مبــارزه بــا نتایــج جســتجوی خاکســتری یــا 

همــان ســئو کاله خاکســتری بــه وجــود آمــد.
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)Google Penguin( 8. الگوریتم پنگوئن
ــدف  ــه ه ــرد ک ــی ک ــوگل معرف ــکار گ ــم تراش ــوان الگوریت ــن را می ت ــم پنگوئ الگوریت
ــا  ــی و ب ــر قانون ــق غی ــه از طری ــود ک ــایت هایی ب ــدی س ــه بن ــش رتب ــی آن کاه اصل
ــد.  ــر رســانده بودن ــه رتبه هــای باالت نقــض دســتورالعمل های کیفــی گــوگل خــود را ب
ایــن الگوریتــم در مــاه آوریــل ســال 2012  منتشــر شــد و هنــوز هــم بــه عنــوان یکــی از 

ــود. ــناخته می ش ــوگل ش ــول کار گ ــن اص مهمتری
ــه کار  ــپم، ب ــای اس ــد روش ه ــف مانن ــای مختل ــه از تکنیک ه ــایت هایی ک ــوالً س اص
ــتفاده  ــی اس ــای غیرقانون ــن لینک ه ــدی و همچنی ــات کلی ــد کلم ــش از ح ــردن بی ب
می کننــد، آمــار بازدیدهــا و ترافیــک و ارگانیــک را کاهــش می دهنــد. ایــن بــه 
ــئو  ــده از س ــتفاده کنن ــف اس ــایت های مختل ــوگل س ــای گ ــم ه ــانی در الگوریت روزرس
کاله ســیاه را بــه شــدت مجــازات می کنــد. بنابرایــن وبمســترها مجبــور هســتند کــه 
ــار  ــی در اختی ــات مثبت ــد و تجربی ــاال ایجــاد کنن ــوای ب ــت محت ــا کیفی ســایت هایی ب

ــد. ــز رشــد کن ــری وب ســایت نی ــه کارب ــا تجرب ــد ت ــرار دهن ــران ق کارب
بــه طــور کلــی، مبــارزه بــا لینک هــای بــه دســت آمــده از ســایت های اســپم، تشــخیص 
ــه  ــخیص بهین ــن تش ــده و همچنی ــداری ش ــای خری ــا کلیک ه ــی و ی ــای پول لینک ه

ســازی بیــش از حــد، از نقــاط قــوت پنگوئــن هســتند.
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Google Knowledge Graph 9. الگوریتم
ایــن مــورد از الگوریتــم هــای گــوگل بــه ایــن دلیــل راه انــدازی شــده کــه کاربــران و 
جســتجوگران خیلــی راحت تــر و ســریع بــه اطالعــات علمــی دسترســی داشــته باشــد. 
الگوریتــم Google Knowledge Graph در مــاه مــی ســال 2012 معرفــی شــد و روال 
کار آن بدیــن صــورت اســت کــه  یــک نمــودار از اطالعــات در ســمت راســت نتایــج بــه 
کاربــر نشــان می دهــد. گــوگل اعــالم کــرده اســت کــه ایــن الگوریتــم بــه درک بهتــر 
ــب  ــد. جال ــک می کن ــر کم ــا یکدیگ ــا ب ــط آنه ــی و رواب ــان واقع ــتجوگران از جه جس
ــه 500  ــوط ب ــات مرب ــدازی، اطالع ــگام راه ان ــم در هن ــن الگوریت ــه ای ــد ک ــت بدانی اس
میلیــون شــی خــاص و همچنیــن اطالعــات دربــاره ارتبــاط بیــن ســه و نیــم میلیــارد 

ــف را، به طــور کامــل داشــته اســت. مــورد مختل
ــرچ  ــوگل س ــر وب را در گ ــه مدی ــه کلم ــم ک ــه می کن ــوع توصی ــن موض ــرای درک ای ب
کنیــد. نتایــج جســتجو عــالوه بــر اطالعــات و مــوارد معمولــی کــه در هــر حالتی نشــان 
ــه  ــش می دهــد ک ــز نمای ــودار مجــزا در ســمت راســت را نی ــک نم داده می شــوند، ی
بــه عنــوان اطالعــات تکمیلــی بــه شــما داده می شــود. ایــن اطالعــات معمــوالً شــامل 

آدرس، نــوع کســب و کار و حــوزه فعالیــت کلمــه کلیــدی جســتجو شــده اســت.
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)Google Hummingbird( 10. الگوریتم مرغ مگس خوار

ــه  ــه مــرور زمــان، گــوگل متوجــه شــد کــه عکــس العمــل جســتجوگران نســبت ب  ب
ــکلی  ــه ش ــا ب ــًا آنه ــت و ترجیح ــرد اس ــه ف ــر ب ــاص و منحص ــیار خ ــا بس ــری ه کوئ
اســت کــه فقــط بــه ســراغ یــک عبــارت یــا چنــد کلمــه مربوطــه برونــد. ایــن موضــوع 
نشــان مــی داد کــه کاربــران نســبت بــه نتایــج جســتجو حساســیت باالیــی دارنــد و 
ــی  ــن یک ــد. بنابرای ــر باش ــر و دقیق ت ــیار نزدیک ت ــج بس ــه نتای ــد ک ــح می دهن ترجی
دیگــر از الگوریتــم هــای گــوگل تحــت عنــوان الگوریتــم مــرغ مگــس خــوار در ســال 

2013 منتشــر شــد.
ــی  ــیار بزرگ ــی و بس ــر آن چنان ــی تغیی ــای قبل ــه مدل ه ــبت ب ــم نس ــن الگوریت  ای
ــب رضایــت  ــود کــه باعــث جل نداشــت، امــا توانایــی آن بســیار مهــم و تاثیرگــذار ب
ــم  ــتفاده از الگوریت ــه اس ــد ک ــان می ده ــوگل نش ــتجو های گ ــد. جس ــران می ش کارب
مــرغ مگــس خــوار تقریبــًا نزدیــک بــه 90 درصــد از نتایــج جســتجو را تحــت تأثیــر 

ــد. ــه می کنن ــران عرض ــه کارب ــده را ب ــه ش ــج بهین ــرار داده و نتای ق

بیشــتر بدانیــد:  آمــوزش گــوگل ترنــدز؛ چطــور از ایــن ابــزار بــرای رشــد کســب وکارمان 
ــتفاده کنیم؟ اس

7

https://modireweb.com
https://modireweb.com/what-is-the-google-trends
https://modireweb.com/what-is-the-google-trends


آشنایی با الگوریتم های گوگل و تاثیر آن بر نتایج 
جستجو

www.modireweb.com

 
)Google Pigeon( 11. الگوریتم کبوتر

 توصیــه می کنــم کــه در همیــن ابتــدا بــه کبوتــر نامــه بــر فکــر کنیــد تــا درک درســتی 
از ایــن الگوریتــم داشــته باشــد. الگوریتــم کبوتــر ژوئن ســال 2014 توســط شــرکت گوگل 
ــم  ــن الگوریت ــی طراحــی شــده اســت. ای ــرای جســتجوهای محل ــه ب ــی شــد ک معرف
جدیــد بــه گــوگل ایــن امــکان را می دهــد کــه از بیــن نتایــج مختلــف، بهتریــن گزینــه 
را از نظــر موقعیــت مکانــی و جغرافیایــی پیشــنهاد دهــد. در واقــع الگوریتــم کبوتــراز 
قابلیــت الگوریتــم پیشــنهاد گــوگل، الگوریتــم نمــودار دانــش، الگوریتــم تشــخیص زبان 
ــه  ــن گزین ــا بهتری ــد ت ــرغ مگس خــوار خــود اســتفاده می کن ــم م ــن الگوریت و همچنی
ــن  ــه او پیشــنهاد دهــد. ای ــی جســتجوگر، ب ــت مکان ــه موقعی ــا توجــه ب ــن را ب ممک
یکــی از جامع تریــن و بهتریــن الگوریتــم هــای گــوگل در جســتجوهای محلــی اســت.

 
Mobilegeddon 12. الگوریتم

 شــرکت گــوگل بــا توجــه بــه پیــش بینی هایــی کــه در مــورد اســتفاده از گوشــی های 
هوشــمند و رونــد رو بــه رشــد کاربــرد آنهــا داشــته اســت، یــک الگوریتــم بــه همیــن 
ــل  ــاه آوری ــد Mobilegeddon در م ــم جدی موضــوع اختصــاص داده اســت. الگوریت
ــن  ــا تلف ــط ب ــایت های مرتب ــی وب س ــه آن بررس ــد و وظیف ــش ش ــال 2015 پخ س
ــه وب ســایت  ــی ب ــگاه کل ــوای آنهاســت. در واقــع ایــن الگوریتــم در ن همــراه و محت
ایــن نکتــه را مــد نظــر قــرار می دهــد کــه ســایت مــورد نظــر تــا چــه انــدازه متناســب 
بــا گوشــی های هوشــمند و تبلت هــا طراحــی شــده اســت. حتمــًا بحــث ریسپانســیو 
ــم  ــن الگوریت ــا ای ــب ب ــرای تناس ــًا ب ــه دقیق ــنیده اید ک ــایت را ش ــی س ــودن طراح ب

ــت. ــرح شده اس مط
 

)Google RankBrain( 13. الگوریتم رنگ برین
ــک  ــه ی ــد ک ــی می کن ــکل معرف ــن ش ــن را بدی ــک بری ــم رن ــوگل الگوریت ــرکت گ ش
ــتجو را در  ــای جس ــه موتوره ــت ک ــین اس ــری ماش ــی یادگی ــوش مصنوع ــتم ه سیس
ایجــاد رابطــه بیــن کلمــات مختلــف کمــک کــرده و نتایــج را بهینــه ســازی می کنــد. 
کاری بــه معنــی تحــت اللفظــی ایــن الگوریتــم نداریــم و بیشــتر می خواهیــم عملکــرد 
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آنهــا را بررســی کنیــم. فــرض بگیریــد کــه شــما در مــورد الگوریتــم هــای گوگل جســتجو 
می کنیــد. در الگوریتــم رنــک بریــن، نتایــج مختلفــی بــا توجــه بــه ایــن کلمــه کلیــدی 
بررســی می شــود و نزدیک تریــن آنهــا را بــه شــما پیشــنهاد می دهــد. در واقــع، ایــن 
ــا خــود کلمــه  ــه خــود کلمــه گــوگل ی الگوریتــم مانــع می شــود کــه نتایــج مربــوط ب
الگوریتــم در نتایــج اصلــی آورده شــود تــا کاربــر نتایــج را بــه صــورت دقیــق و مرتبــط 

دریافــت کنــد.
 

 
)Possum( 14. الگوریتم موش کور

ــی  ــر معرف ــم کبوت ــه الگوریت ــود یافت ــخه بهب ــوان نس ــور را می ت ــوش ک ــم م الگوریت
کــرد کــه در ســپتامبر ســال 2016 معرفــی شــد. ایــن الگوریتــم پــا را فراتــر گذاشــته و 
ــال،  ــوان مث ــه عن ــر کــرده اســت. ب ــی را بســیار کوچک ت محــدوده جســتجوهای محل
ــارج  ــای خ ــب و کاره ــه کس ــود ک ــکان داده می ش ــن ام ــما ای ــه ش ــم ب ــن الگوریت ای
شــهر را از کســبوکارهای داخــل شــهر تفکیــک کنیــد. حتــی بــا کمــک ایــن ابــزار امــکان 
تعییــن مســافت تــا محــل مــورد نظــر نیــز بــه جســتجوگران داده می شــوند. بــه طــور 

ــای اســتفاده از الگوریتــم مــوش کــور در ســه مــورد خالصــه می شــود: ــی مزای کل
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ــم مشــاغل و کســب و کارهــای خــارج از محــدوده شــهری را نســبت  ــن الگوریت • ای
بــه مشــاغل داخــل شــهر تفکیــک می کننــد تــا تناســب آنهــا بــا کلمــه  کلیــدی بهتــر 

باشــد؛
ــم و دارای آدرس  ــه ه ــک ب ــای نزدی ــردن مکان ه ــر ک ــرای فیلت ــم ب ــن الگوریت •  از ای

ــود؛ ــتفاده می ش ــان اس یکس
• محــل فیزیکــی فــرد جســتجوگر یــا تایــپ کننــده تأثیــر زیــادی بــر نتایــج دارد. ایــن 
یعنــی اگــر شــما در منطقــه خاصــی از تهــران بــه دنبــال رســتوران بگردیــد، بدون شــک 
ــه منطقــه مــورد  ــرد کــه ب ــه ســراغ گزینه هایــی می ب الگوریتــم مــوش کــور شــما را ب

ــر باشــد. نظــر نزدیک ت

بیشتر بدانید: گوگل آنالیتیکس و هر آنچه برای کار با آن باید بدانید
 

15. الگوریتم پنگوئن نسخه 4
 بروزرســانی و آپدیــت کــردن فقــط بــه معنــای معرفــی نســخه های جدیــد نیســت و 
می تــوان الگوریتــم هــای گــوگل را بــا شــیوه های مختلــف بــه روز رســانی کــرد. یکــی 
ــی  ــه در ســال 2016 و در ســپتامبر معرف ــن 4 اســت ک ــم پنگوئ ــوارد، الگوریت ــن م از ای
ــه  ــا ب ــزرگ دارد کــه یکــی از آنه ــن دو مزیــت ب ــم پنگوئ شــد. ایــن نســخه از الگوریت
کار بــردن جســتجوی زمــان لحظــه ای در نتایــج اســت. یعنــی در ایــن لحظــه نتایــج 

جســتجو بــا 5 دقیقــه دیگــر ممکــن اســت تفــاوت داشــته باشــد.
همچنیــن در نســخه 4 ایــن الگوریتــم بــرای کســانی کــه در نســخه های قبلــی متضــرر 
ــود را  ــی خ ــای قبل ــد رتبه ه ــه بتوان ــت ک ــده اس ــنهاد ش ــی پیش ــده اند راهکارهای ش
بــه دســت می آورنــد. در واقــع اگــر ایــن افــراد یــا وب ســایت ها اقدامــات الزم بــرای 
پاکســازی لینک هــای اســپم و دیدگاه هــای بــدون هویــت انجــام دهنــد، بــه همــان 

رتبــه قبلــی خــود برمیگردنــد.
 

Intrusive Interstitial Penalty 16. الگوریتم
 ظهــور الگوریتــم Intrusive Interstitial Penalty در مــاه ژانویــه ســال 2017 را 
ــت. در  ــر گرف ــدگان در نظ ــتجوگران و بازدیدکنن ــرای جس ــر ب ــن خب ــوان بهتری می ت
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حقیقــت، ایــن یکــی از بهتریــن الگوریتــم هــای گــوگل بــرای ایجــاد تجربــه کاربــری 
خــوب و مناســب بیــن کاربــران اســت. حتمــًا ایــن تجربــه را داشــته اید کــه بــا مراجعه 
بــه یــک ســایت، بالفاصلــه یــک پــاپ آپ بــاز می شــود یــا یــک صفحــه مزاحــم جلوی 
چشــم شــما قــرار می گیــرد کــه حتمــًا بایــد آن را ببندیــد. ایــن موضــوع بارهــا و بارهــا 
ــن ســایتی پشــیمان می شــود. ــر از حضــور در چنی ــرار می شــود و در نتیجــه کارب تک

گــوگل بــرای جلوگیــری از ایــن موضــوع، الگوریتــم Intrusive Interstitial Penalty را 
معرفــی کــرده اســت. ایــن الگوریتــم ســه دســته از وب ســایت ها را مجــازات می کنــد:
• وب ســایت هایی کــه دارای یــک صفحــه نمایــش پنجــره ای هســتند کــه بالفاصلــه 
پــس از ورود کاربــر بــه وب ســایت، بــاز شــده و کاربــر مجبــور اســت کــه آن را ببنــدد؛
•  وب ســایت هایی کــه یــک کادر و مســتطیلی تبلیغاتــی در جلــوی چشــم کاربــر قــرار 
می دهنــد و بازدیدکننــده مجبــور اســت کــه بــرای رســیدن بــه محتــوای اصلــی آن را 

رد کنــد؛
•  وب ســایت هایی کــه در بخــش فوقانــی صفحــه اصلــی خــود یــک کادر می گذارنــد 
ــت  ــن اس ــت و ممک ــاوت اس ــایت متف ــی وب س ــوای اصل ــا محت ــوای آن ب ــه محت ک

کاربــر را از موضــوع اصلــی دور کنــد.
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)Google Fred( 17. الگوریتم فرد
بــه روز رســانی الگوریتــم فــرد در مــاه مــارس ســال 2017 رخ داد. ایــن الگوریتــم بیشــتر 
ــات را بیــش از  ــد و تبلیغ ــه کســب درآم ــرار مــی داد ک ــورد هــدف ق ســایت های را م
تجربــه کاربــران در اولویــت خــود قــرار می دهنــد. اســتفاده از اســم فــرد بــرای ایــن 
الگوریتــم توجیــه خاصــی نــدارد و در واقــع طــراح آن، بــه نوعــی از یــک اســم شــوخی 

و غیــر رســمی بــرای آن اســتفاده کــرده اســت.
وب ســایت هایی بــا محتــوای بی کیفیــت، دارای لینک هــای نامطلــوب و نــرخ تبدیــل 
بیــش از حــد، پــاپ آپ هــا وشــیوه هــای تبلیغاتــی بیــش از حــد بــر روی صفحــه، بــه 
اصطــالح بــه دنبــال کــم کــردن ترافیــک ارگانیــک و بــردن کاربــران بــه ســمت انتقــال 
بازدیــد هســتند. جالــب اســت بدانیــد کــه بعضــی از ایــن ســایت ها تــا 90 درصــد از 
ترافیــک خــود را بــه جاهــای دیگــر منتقــل می کننــد و از حربه هایــی ماننــد تبلیغــات 

بنــری و تبلیغــات کلیکــی اســتفاده می کنــد.
 الگوریتــم فــرد بــه ایــن وب ســایت ها اجــازه کار نمی دهــد و معتقــد اســت کــه ایــن 
ــن  ــه از ای ــد. بنابرایــن، وب ســایت هایی ک ــران گــوگل لطمــه می زن ــه کارب موضــوع ب
شــیوه اســتفاده می کننــد، بایــد در انتظــار مجــازات گــوگل باشــند کــه همــان پنالتــی 

شــدن اســت.

بیشــتر بخوانیــد: راهنمــای اســتفاده از گــوگل وبمســتر تولــز و آمــوزش جامــع و گام 
بــه گام آن

 
Google BROAD CORE 18. الگوریتم

ــه روز  ــه ب ــن هفت ــه در ای ــرد ک ــد ک ــر تأیی ــوگل در توییت ــال 2018، گ ــت س در 1 آگوس
رســانی الگوریتــم هــای مرکــزی بــه شــکل گســترده انجــام گرفتــه اســت. بــا وجــود 
ــج خــود  ــر محســوس در نتای ــز و غی ــه صــورت ری ــی ب ــوگل هــر روز تغییرات ــه گ اینک
بــه وجــود مــی آورد، امــا برخــی از آنهــا گســترده تر و متمرکزتــر هســتند. ایــن مــورد 
باعــث می شــود کــه الگوریتــم هــای جدیــدی بــه وجــود بیاینــد کــه ایــن الگوریتــم 
ــن  ــم Google BROAD CORE ای ــی الگوریت ــرد. کارای ــرار می گی ــا ق ــن آنه ــز در بی نی
اســت کــه هیــچ کــدام از وب ســایت ها محــل امنــی بــرای حضــور ندارنــد و اگــر یــک 
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ــد،  ــا کیفیــت و البتــه »تخصصــی« تولیــد کن ــی و ب ــد محتــوای عال وب ســایت بتوان
بــدون توجــه بــه رتبــه ســایت، می توانــد خــود را بــه باالتریــن رتبــه ممکــن برســاند.

 
Google MEDIC UPDATE 19. الگوریتم

ــه  ــت ک ــی Google BROAD CORE اس ــم اصل ــی از الگوریت ــم بخش ــن الگوریت  ای
ــوان  ــا عن ــم ب ــن الگوریت ــدا از ای ــت. در ابت ــرده اس ــه کار ک ــروع ب ــا آن ش ــان ب همزم
ــکی و  ــش پزش ــه بخ ــوط ب ــایت های مرب ــتر وب س ــرا بیش ــد، زی ــاد می ش Medic ی
ــا تغییراتــی در  بهداشــتی را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. امــا بعــد از مدتــی گــوگل ب
آن، اعــالم کــرد کــه حوزه هــای دیگــر صنعتــی و حقوقــی را نیــز توســط ایــن الگوریتــم 

ــد. ــرار می ده ــر ق ــت تأثی تح
ــی  ــایت های تخصص ــت س ــرای تقوی ــوگل ب ــرف گ ــد از ط ــک ترفن ــع ی ــن در واق ای
اســت. امــا می بینیــد کــه بــرای ایــن یــک مطلــب پزشــکی تخصصــی وقتــی جســتجو 
ــود  ــا وج ــد. ب ــری دارن ــه بهت ــه رتب ــد ک ــاال می آین ــی ب ــتر وبالگ های ــد، بیش می کنی
الگوریتــم Medic، ایــن موضــوع منتفــی شــده و شــما بــرای هــر بحــث تخصصــی بــه 

ــوید. ــت می ش ــی آن هدای ــایت تخصص ــان وبس هم
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نتیجه گیری
 پــس می بینیــم کــه رونــد رشــد الگوریتــم هــای گــوگل بیشــتر بــه ســود کاربــران و 
بــرای بــه دســت آوردن مطالــب مرتبــط اســت. در حقیقــت، گــوگل ایــن موضــوع را 
در نظــر گرفتــه کــه اکثــر جســتجوگران، افــرادی بــا ســطح دانــش معمولــی هســتند 
ــد.  ــنایی ندارن ــی آش ــتجوی تخصص ــا جس ــد و ب ــد واژه را وارد می کنن ــا کلی ــه تنه ک
حــاال بایــد منتظــر بمانیــم تــا ببینیــم کــه گــوگل در ســال های بعــدی چــه تغییراتــی 

در الگوریتــم هــای خــود بــه وجــود مــی آورد.
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