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همانطــور کــه مــی دانیــد گــوگل هــر ســاله بــرای ارتقــای ســطح کیفــی وب ســایت ها 

و بهتــر شــدن تجربــه کاربــری الگوریتــم هــای خــود رو به روز رســانی مــی کنــد کــه در 

ایــن مقالــه بــه معرفــی و به روز رســانی الگوریتــم پنگوئــن مــی پردازیــم.

 در صورتــی کــه کمــی بــا دنیــای ســئو و دیجیتــال آشــنا باشــید، مــی دانیــد کــه گــوگل 

هــر ســاله از الگوریتم هایــی بــرای ســنجش و ارتقــا وب ســایت هــای خــود اســتفاده 

ــی  ــه م ــت ک ــن اس ــم پنگوئ ــا، الگوریت ــن الگوریتم ه ــن ای ــی از مهم تری ــد. یک ــی کن م

توانــد تــا حــد بســیار زیــادی وب ســایت های بــی کیفیــت و اســپم را شناســایی کنــد. 

در صورتــی کــه شــما نیــز دارای یــک وب ســایت در دنیــای وســیع اینترنــت هســتید، 

خوانــدن ایــن مقالــه مــی توانــد بــه شــما کمــک کنــد تــا بتوانیــد ســطح کیفــی آن را 

بــاال ببریــد.
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چرا الگوریتم پنگوئن شکل گرفت؟

همانطــور کــه در بــاال نیــز اشــاره شــد، موتورهــای جســت و جــو و گــوگل همــواره بــه 

دنبــال آن هســتند کــه ســایت هــای بــا کیفیــت و مناســب را در اختیــار کاربــران خــود 

قــرار دهنــد. تــا ســال ها پیــش، رونــد شناســایی و انتخــاب ایــن ســایت ها بــر اســاس 

تعــداد کلمــه کلیــدی صــورت مــی گرفــت. بــه ایــن معنــی کــه گــوگل ســایت هایی را 

کــه کلمــه کلیــدی بیشــتری در آن بــه کار رفتــه بــوده را بــا کیفیت تــر تشــخیص داده 

و آن را در نتایــج بــاالی جســت و جــو بــه کاربــران نشــان مــی داد.

ــه  ــه طــوری ک ــرار گرفــت. ب ــراد مــورد سو اســتفاده ق ــه زودی توســط اف ایــن روش ب

ــه  ــه اضاف ــدام ب ــوا، اق ــت محت ــن کیفی ــر گرفت ــدون در نظ ــا ب ــایت ه ــیاری از س بس

کــردن بیــش از حــد کلمــات کلیــدی کــرده تــا رتبــه هــای باالتــری در نتایــج جســت 

و جــو پیــدا کننــد. بــرای رفــع ایــن مشــکل یکــی از موسســان گــوگل روش دیگــری را 

بــرای رتبــه بنــدی ســایت هــا طراحــی و مــورد اســتفاده قــرار داد.

در روش جدیــد هــر وب ســایت بــر اســاس تعــداد بــک لینــک هــای مختلــف رتبــه 

بنــدی شــده و در جایــگاه مناســب خــود قــرار مــی گرفــت. در واقــع هــر بــک لینــک 

بــرای هــر ســایت بــه منزلــه یــک برگــه و رای تائیــد بــود و هرچــه آرای تائیــدی بــرای 

یــک ســایت بیشــتر مــی بــود، ســایت از طــرف موتورهــای جســت و جــو در جایــگاه 
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ــز  ــن روش نی ــه روش هــای دور زدن ای ــی نکشــید ک ــرار مــی گرفــت. طول ــری ق باالت

توســط هکرهــا شناســایی شــده و مــورد اســتفاده قــرار گرفــت.

ــه ســایت هــا، گــوگل  ــار ســنجی دقیــق و مناســب ب ــرای رفــع ایــن مشــکل و اعتب ب

بــرای اولیــن بــار از الگوریتمــی بــه نــام الگوریتــم پنگوئــن نــام بــرد کــه مــی توانــد بــه 

خوبــی ســایت هــای اســپم را از ســایت هایــی بــا کیفیــت تشــخیص داده و آن هــا را 

اعتبــار ســنجی کنــد.

مطلب مرتبط: آشنایی با الگوریتم های گوگل و تاثیر آن بر نتایج جستجو

الگوریتم پنگوئن چیست و چگونه به وجود آمد؟

یکــی از مهــم تریــن علــت هــای طراحــی و اســتفاده از الگوریتــم پنگوئــن، شناســایی 

و جریمــه ســایت هایــی اســت کــه روش هایــی معــروف بــه ســئو ســیاه قصــد ارتقــا 

رتبــه ســایت خــود را دارنــد. الگوریتــم پنگوئــن بــا اســتفاده از روش هایــی بســیار فنــی 

و دقیــق مــی توانــد ســایت هایــی را کــه اقــدام بــه خریــد بــک لینــک هــای انبــوه یــا 

اســتفاده از کلمــات کلیــدی بیــش از حــد بــدون در نظــر گرفتــن کیفیــت محتــوا کــرده 

انــد را شناســایی کــرده و آن هــا را جریمــه کنــد.

همزمــان بــا شناســایی و جریمــه ســایت هــای بــی کیفیــت و اســپم، ایــن الگوریتــم 
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ســایت هــای قــوی در هــر زمینــه را نیــز شناســایی کــرده و آن هــا را در راس نتایــج 

جســت و جــو قــرار مــی دهــد. بســیاری از کارشناســان الگوریتــم پنگوئــن را نســخه 

ــت  ــته اس ــه توانس ــد ک ــی دانن ــدا م ــم پان ــده الگوریت ــانی ش ــه روز رس ــرفته و ب پیش

ــد. ــص آن را حــذف کن بســیاری از ایرادهــا و نواق

 

 

الگوریتم پنگوئن از نسخه اولیه تا نسخه 4

الگوریتــم پنگوئــن، بــرای اولیــن بــار در ســال 2012 اولیــن فعالیــت خــود را در گــوگل 

آغــاز کــرد و تنهــا مــی توانســت 3 درصــد از نتایــج جســت و جــو را تحــت تاثیــر خــود 

قــرار دهــد. بــا ورود ایــن الگوریتــم بــه دنیــای اینترنــت، متخصصــان متوجــه کارایــی 

ــا ســطح  ــه روز رســانی و ارتق ــال ب ــه دنب ــم شــده و ب ــن الگوریت ــاالی ای مناســب و ب

کیفــی آن برآمدنــد.
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ــارس 	  ــن 1.1 در 26 م ــام پنگوئ ــه ن ــن ب ــم پنگوئ ــن نســخه به روز رســانی الگوریت اولی

ــم  ــن الگوریت ــرات ای ــه تاثی ــانی دامن ــن به روز رس ــد. در ای ــام ش ــال انج ــان س هم

ــز به روز رســانی شــد. هســته  ــورد اســتفاده نی ــات م ــرده و اطالع ــدا ک ــش پی افزای

ــا  ــن تنه ــد و پنگوئ ــی مان ــدون تغییــر باق ــم در به روز رســانی ب ــن الگوریت ــی ای اصل

مــی توانســت بــر ســایت هــای انگلیســی زبــان تاثیــر بگــذارد.

به روز رســانی بعــدی روی الگوریتــم پنگوئــن در 5 اکتبــر ســال 2012 صــورت گرفــت. 	 

بــا اســتفاده از ایــن به روز رســانی الگوریتــم پنگوئــن 1.2 مــی توانســت بــر ســایت 

ــه فعالیــت خــود را بســیار  ــر گذاشــته و دامن ــز تاثی ــان نی ــر انگلیســی زب هــای غی

گســترده کنــد.

ــن 	  ــت. ای ــرار گرف ــتفاده ق ــورد اس ــال 2013 م ــی س ــم 2.0 در 22 م ــخه الگوریت نس

به روز رســانی بــر خــالف مــوارد قبلــی، شــامل تغییراتــی در هســته اصلــی بــوده و 

توانســت بســیاری از کاســتی هــای آن را برطــرف کنــد. یکــی از مهــم تریــن مزایــای 

ــن  ــم پنگوئ ــه الگوریت ــود ک ــی آن ب ــا نســخه هــای قبل ــن نســخه در مقایســه ب ای

برخــالف نســخه هــای قبــل کــه تنهــا صفحــه اول هــر ســایت را بررســی می کــرد، 

تمامــی صفحــه هــای آن را مــورد بررســی قــرار مــی داد.

نســخه 2.1 ایــن الگوریتــم، توانســت ســرعت عمــل الگوریتــم و شناســایی ســایت 	 

هــای بــا کیفیــت و اســپم را افزایــش دهــد. ایــن نســخه در تاریــخ 2 اکتبــر 2013 

معرفــی شــده و مــورد اســتفاده قــرار گرفــت.
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ــه شــامل 	  ــر ســال 2014، معرفــی شــده ک ــن 3.0 در 17 اکتب ــم پنگوئ نســخه الگوریت

ــود. ــی آن ب ــک اطالعات ــی در بان تغییرات

نســخه 4 جدیدتریــن نســخه به روز رســانی شــده ایــن الگوریتــم اســت کــه تغییــرات 	 

بســیاری نســبت بــه نســخه هــای قبلــی داشــته و مــی توانــد بــا ســرعت بســیار 

ــی  ــا و تمام ــان ه ــی زب ــف در تمام ــای مختل ــایت ه ــایی وب س ــاال، کار شناس ب

موضوعــات را انجــام دهــد.

 

 

الگوریتم پنگوئن 4.0 آخرین نسخه به روز رسانی شده

ــورد  ــم در 23 ســپتامبر ســال 2016 م ــن الگوریت ــن نســخه به روز رســانی شــده ای آخری

اســتفاده قــرار گرفــت. جالــب اســت بدانیــد کــه گــوگل ایــن بــار بــرای جلوگیــری از 
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سو اســتفاده و پیــدا کــردن روش هــای دور زدن ایــن الگوریتــم، جزئیــات زیــادی راجــع 

بــه آن در اختیــار کاربــران خــود قــرار نــداده اســت. اطالعــات جامــع و کلــی راجــع بــه 

ایــن نســخه آن اســت کــه تمرکــز اصلــی ایــن نســخه بیشــتر بــر پیــدا کــردن ســایت 

هــای اســپم و بــی کیفیــت و بــی اثــر کــردن آن هــا اســت.

ــه  ــه ب ــه، بلک ــاز و کار جداگان ــک س ــه ی ــم را ن ــن الگوریت ــوگل، ای ــپتامبر 2016 گ در س

ــوان یــک بخــش اصلــی از هســته الگوریتــم جســت و جــوی خــود معــرف کــرد.  عن

ایــن نســخه از الگوریتــم پنگوئــن بــه جــای جریمــه کــردن وب ســایت هــای اســپم، آن 

هــا را شناســایی کــرده و آن هــا را بــی اثــر مــی کنــد.

یکــی از مهــم تریــن مزایــای ایــن نســخه نســبت بــه نســخه هــای قبلــی و یــا الگوریتم 

ــا قبــل از اســتفاده  هــای پیشــین گــوگل، بــدون درنــگ بــودن عملکــرد آن اســت. ت

از ایــن نســخه، بعــد از جریمــه شــدن وب ســایت، شــما مجبــور بودیــد هفتــه هــا و 

گاهــی مــاه هــا صبــر کنیــد و در ســایت خــود فعالیــت گســترده داشــته باشــید تــا 

بتوانیــد مجــددا در رتبــه بنــدی گــوگل قــرار بگیریــد.

شــما بــرای بازگردانــی رتبــه ســایت خــود مجبــور بودیــد بارهــا بــه گــوگل درخواســت 

دهیــد و زمــان رســیدگی بــه ایــن درخواســت مــاه هــا طــول مــی کشــید. در حــال 
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حاضــر الگوریتــم پنگوئــن در کوتــاه تریــن زمــان ممکــن، درخواســت و ســایت شــما را 

بررســی کــرده و در صــورت رفــع ایــراد آن را مجــددا فعــال خواهــد کــرد.

ــه  ــه جریم ــم آن اســت ک ــن الگوریت ــد ای ــت نســخه جدی ــی هــای مثب ــر ویژگ از دیگ

ــی  ــم، زمان ــن الگوریت ــل از ای ــا شــامل همــان صفحــات خاطــی خواهــد شــد. قب تنه

کــه گــوگل اســپم بــودن وب ســایتی را تشــخیص مــی داد، تمامــی صفحــات آن وب 

ســایت را مجــازات و حــذف مــی کــرد. نســخه 4.0 الگوریتــم پنگوئــن ایــن مشــکل را 

نیــز رفــع کــرده اســت. ایــن الگوریتــم در صــورت دریافــت خطــا در صفحاتــی از یــک 

وب ســایت، تنهــا آن هــا را مجــازات کــرده و دیگــر صفحــات وب ســایت در جایــگاه 

مناســب خــود باقــی خواهنــد مانــد.

ایــن الگوریتــم یــک جــز زنــده در بدنــه اصلــی گــوگل عمــل مــی کنــد. بــه ایــن معنــا 

کــه نظــام پــاداش و جــزا در آن بــدون هیــچ وقفــه ای انجــام خواهــد شــد. در صورتــی 

کــه الگوریتــم پنگوئــن کیفیــت بــاالی ســایت و محتوایــی را تشــخیص دهــد، رتبــه آن 

را بــاال بــرده و در صورتــی کــه آن را اســپم بشناســد در زمــان کوتاهــی آن را جریمــه 

خواهــد کــرد.
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پنگوئن چگونه یک سایت را بررسی می کند؟

بعــد از آن کــه بــه صــورت کلــی بــا ایــن الگوریتــم، پیدایــش و نســخه هــای مختلــف 

آن آشــنا شــدید، بهتــر اســت بدانیــد کــه الگوریتــم پنگوئــن چگونــه یــک ســایت را 

بررســی کــرده و چــه فاکتورهایــی بــرای آن مهــم اســت.

محتوای کپی شده

یکــی از فاکتورهــای مهمــی کــه الگوریتــم پنگوئــن بــه آن حساســیت زیــادی نشــان 

مــی دهــد، یونیــک و خــاص بــودن محتــوا اســت. الگوریتــم پنگوئــن مــی توانــد بــه 

راحتــی محتواهــای کپــی شــده از ســایت هــای دیگــر را چــه یــک خــط و چــه یــک 

صفحــه شناســایی کــرده و ســایت خاطــی را مجــازات کنــد. تعییــن میــزان مجــازات 

ــا کــه  ــن معن ــه ای ــی شــده متناســب اســت. ب ــوای کپ ــزان محت ــا می ــدون شــک ب ب
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ــرای ســایت نیــز  هرچــه میــزان کپــی بیشــتر باشــد، جریمــه در نظــر گرفتــه شــده ب

بیشــتر خواهــد بــود.

جامع نبودن محتوا

ــز  ــر ســنجش فاکتورهــای کمــی، فاکتورهــای کیفــی را نی الگوریتــم پنگوئــن عــالوه ب

بــرای ســنجش یــک ســایت در نظــر مــی گیــرد. در واقــع اگــر شــما بــرای یــک موضوع 

مشــخص یــک ســایت را بــاز کــرده و نتوانیــد تمامــی اطالعــات مــورد نیــاز خــود را 

پیــدا کنیــد، الگوریتــم پنگوئــن آن را تشــخیص خواهــد داد. در صورتــی کــه کاربــر بعــد 

ــد،  ــاز کن ــادی ســایت هــای مشــابه دیگــر را ب ــاز کــردن ســایت شــما، تعــداد زی از ب

یعنــی نتوانســته پاســخ تمامــی ســوال هــای خــود را از ســایت شــما پیــدا کنــد.

تعداد کلمات کلیدی

ــدی  ــز اشــاره شــد، در گذشــته هــر چــه تعــداد کلمــات کلی ــاال نی ــه در ب همانطــور ک

بــه کار رفتــه در یــک ســایت بیشــتر بــود، گــوگل آن را معتبرتــر تشــخیص مــی داد. 

ــول و  ــل قب ــداد قاب ــرد و تع ــل رد ک ــور کام ــه ط ــه را ب ــن فرضی ــن ای ــم پنگوئ الگوریت

مشــخصی را بــرای تعــداد کلمــه کلیــدی در هــر متــن مــورد بررســی قــرار مــی دهــد. 

بنابرایــن تعــداد کلمــه کلیــدی کــه در هــر متــن بــه کار مــی بریــد نبایــد از یــک تعــداد 

مشــخص کــم تــر و حداکثــر مجــاز بیشــتر باشــد.
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لینک سازی اسپم

ــک  ــداد ب ــک ســایت، تع ــار ی ــم جهــت ســنجش اعتب ــوز یکــی از فاکتورهــای مه هن

لینــک هایــی اســت کــه ســایت دریافــت مــی کنــد. بــک لینــک بــه معنــای آن اســت 

کــه چــه تعــداد ســایت هــای دیگــر، ســایت شــما را معرفــی کــرده و چــه تعــداد کاربــر 

ــای  ــما از روش ه ــه ش ــی ک ــد. در صورت ــده ان ــما وارد ش ــایت ش ــه س ــق آن ب از طری

غیــر مجــاز و لینــک ســازی ســیاه، تعــداد بــک لینــک هــای خــود را افزایــش دهیــد، 

الگوریتــم پنگوئــن آن را تشــخیص داده و ســایت شــما را جریمــه مــی کنــد.

استفاده بیش از حد از کلمات کلیدی در تگ ها

تــگ هــا بــر روی زیرعنــوان هــای بــه کار رفتــه در یــک متــن اعمــال شــده تــا میــزان 

ــه  ــوا کلم ــک محت ــه در ی ــی ک ــود. در صورت ــخص ش ــوا مش ــا در محت ــت آن ه اهمی

ــم  ــه کار رود، الگوریت ــا ب ــتر آن ه ــا بیش ــا H6 ی ــا از H1 ت ــگ ه ــی ت ــدی در تمام کلی

ــد. ــه مــی کن ــوان خطــا تشــخیص داده و ســایت را جریم ــه عن ــن آن را ب پنگوئ

مطلب مرتبط: فایل صوتی سئو و آشنایی با الگوریتم های گوگل
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چگونه از جریمه شدن توسط این الگوریتم جلوگیری کنیم؟

بعــد از آن کــه در بخــش هــای بــاال بــه طــور کامــل بــا الگوریتــم پنگوئــن و ســازوکار 

ــه شــدن  ــی از جریم ــا انجــام راهکارهای ــد ب ــی توانی ــی م ــه راحت آن آشــنا شــدید، ب

ــد. توســط آن جلوگیــری کنی

تحت هیچ شرایطی کپی نکنید!	 

به نام تصاویر و فایل هایی که آپلود می کنید، توجه کنید.	 

سعی کنید محتوایی جامع و کامل داشته باشید.	 

از لینک های تصادفی و یا رندوم برای سایت خود استفاده کنید.	 

به چگالی و نحوه استفاده از کلمات کلیدی توجه کنید.	 

12

https://modireweb.com


7 ترند بسیار مهم دیجیتال مارکتینگ در سال 2020

www.modireweb.com

از لینــک ســازی تقلبــی و یــا بــک لینــک گرفتــن از ســایت هــای بــی کیفیــت بــه 	 

شــدت خــودداری کنیــد.

تعــداد لینــک هایــی کــه در هــدر و فوتــر ســایت خــود قــرار مــی دهیــد را در انــدازه 	 

ــرار دهید. اســتاندارد ق

ــط در حــوزه فعالیــت خــود بــک لینــک 	  ــاال و مرتب ــا ترافیــک ب از ســایت هایــی ب

ــد. بگیری

در استفاده از تگ ها دقت کافی به خرج دهید.	 

مراقب ایرادهای نگارشی و غلط های امالیی در متن خود باشید.	 

 
ــده  ــه ش ــن جریم ــم پنگوئ ــط الگوریت ــن توس ــایت م ــه س ــم ک ــا بفهم از کج

ــت؟ اس

بــرای آن کــه متوجــه ایــن مســاله شــوید مــی توانیــد عملکــرد ســایت خــود را نســبت 

بــه قبــل مقایســه کنیــد. اگــر ترافیــک ســایت شــما بــرای یــک کلمــه کلیــدی افــت 

بســیار زیــادی پیــدا کــرده باشــد، احتمــال اســپم شــناخته شــدن توســط ایــن الگوریتم 

وجــود دارد.

در صورتــی کــه یــک یــا چنــد صفحــه خــاص از ســایت شــما از ایندکــس گــوگل خــارج 

ــد، ممکــن  ــه دهن ــرد قدیمــی خــود ادام ــه عملک ــه صفحــات ب ــا بقی شــده باشــد ام

اســت الگوریتــم پنگوئــن شــما را خاطــی تشــخیص داده باشــد.
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شــما همچنیــن مــی توانیــد وارد پنــل ســرچ کنســول و بخــش اقدامات دســتی شــوید، 

اگــر ســایت شــما پنالتــی و یــا حــذف شــده باشــد، از طــرف گــوگل در ایــن بخــش بــا 

یــک پیــام مواجــه خواهید شــد.

 

 

بعد از جریمه شدن توسط گوگل چه کنیم؟

ــد  ــد بتوانی ــی شــود، بای ــه و پنالت ــوگل جریم ــه ســایت شــما توســط گ ــی ک در صورت

مجــددا اعتمــاد آن را بــه دســت آوریــد! شــما بعــد از جریمــه شــدن بایــد بــه طــور 

ویــژه روی ســئوی داخلــی و خارجــی ســایت خــود کار کــرده و مــواردی کــه الگوریتــم 

پنگوئــن شــما را بــه خاطــر آن جریمــه کــرده اســت حــذف کنیــد.
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لینک های غیر طبیعی را حذف کنید.	 

لینــک هــای Side Wide و لینــک هایــی کــه نمــی توانیــد کنتــرل کنیــد، حــذف 	 

کنیــد.

محتواهای خود را با رعایت اصول سئو بازنویسی کنید.	 

از پنل وب مستر خود حذف لینک های نامناسب را گزارش دهید.	 

درخواست تجدید نظر سایت خود را با کمک ابزار وب مستر ارائه کنید.	 

 

نگــران نباشــید، الگوریتــم پنگوئــن همــان انــدازه کــه ســخت گیــر اســت، بخشــنده نیز 

هســت! بعــد از انجــام کارهــای بــاال، در صورتــی کــه گــوگل متوجــه تغییــرات ســایت 

شــما شــود، جریمــه آن را حــذف کــرده و مجــددا جایــگاه آن را بــاز مــی گردانــد. البتــه 

بــه ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــید کــه رونــد بازبینــی ممکــن اســت از چنــد ســاعت 

تــا بیــش از 2 مــاه طــول بکشــد، بنابرایــن صبــور باشــید.
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