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چقــدر بــا الگوریتم هــای گــوگل آشــنا هســتید؟ مــی دانیــد کــدام الگوریتــم بــر ســئوی 

ســایت شــما بیشــترین تاثیــر را دارد؟ در ایــن مقالــه از مدیــروب قصــد داریــم شــما را 

بــا الگوریتــم گورخــر و تاثیــرات آن بــر ســایت های فروشــگاهی آشــنا کنیــم.

بــا توجــه بــه اهمیــت ویــژه ســئو و بهینه  ســازی ســایت، الزم اســت بــا الگوریتم  هــای 

گــوگل آشــنا شــوید تــا بتوانیــد بهتریــن محتــوا را مطابــق بــا معیارهــای گــوگل تولیــد 

ــرای ســنجش ســایت ــادی ب ــه اینکــه گــوگل از الگوریتم  هــای زی ــا توجــه ب کنیــد. ب

ــه ســئو  ــه در زمین ــرای کســانی ک ــا ب ــن رو شــناخت آن ه ــد، از ای  هــا اســتفاده می کن

ــم  ــی از الگوریت ــت. یک ــوردار اس ــژه ای برخ ــت وی ــد از اهمی ــت می  کنن ــایت فعالی س

هایــی کــه گــوگل بــرای ســنجش ســایت  های مختلــف اســتفاده می  کنــد، الگوریتــم 

گورخــر اســت. بــرای اینکــه بدانیــد الگوریتــم زبــرا گــوگل چیســت، چگونــه کار مــی 

کنــد و چــه تاثیــر در ســئوی ســایت دارد، بــا ادامــه متــن همــراه شــوید.
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الگوریتم گوگل چیست؟

بــا نفــوذ اینترنــت در زندگــی روزمــره و افزایــش محبوبیــت خریــد اینترنتــی بــه دلیــل 

ــرده  ــدا ک ــق پی ــیار رون ــگ بس ــال مارکتین ــروزی، دیجیت ــغله ام ــر مش ــای پ زندگی  ه

ــا ســودجویی و اســتفاده از ایــن فرصت  هــا،  ــرادی هســتند کــه ب اســت. همــواره اف

اقدامــات غیــر قانونــی بــرای فریــب مــردم انجــام خواهنــد داد. پــس اهمیــت دارد 

ــال  ــا خی ــد ب ــا مــردم بتوانن کــه وب ســایت  ها از امنیــت باالیــی برخــوردار باشــند ت

راحــت بــه صــورت اینترنتــی خریــد کننــد. یکــی از اقدامــات گــوگل بــرای شناســایی 

ــت. ــوع اس ــای متن ــتفاده از الگوریتم  ه ــب، اس ــایت  های متقل س

ــتورالعمل  ها  ــه  ای از دس ــا مجموع ــه الگوریتم  ه ــت ک ــوان گف ــی می  ت ــت کل در حال

ــم از  ــوگل ه ــتجوگر گ ــور جس ــد. موت ــال می  کنن ــی را دنب ــدف خاص ــه ه ــتند ک هس

ــوا  ــن محت ــا کیفیت تری ــن و ب ــد بهتری ــا بتوان ــه ت ــره گرفت ــی به الگوریتم  هــای گوناگون

ــایت  ها  ــادی از س ــداد زی ــای وب، تع ــد. در دنی ــش ده ــود نمای ــران خ ــرای کارب را ب

ــدی  ــرای رده  بن ــتجوگر، ب ــور جس ــن موت ــتند. ای ــود هس ــاوت موج ــوای متف ــا محت ب

ــدام از  ــر ک ــت. ه ــرده اس ــتفاده ک ــخصی اس ــتورالعمل  های مش ــایت  ها از دس وب س

ــوگل  ــاالی گ ــدرت ب ــد. راز ق ــال می  کنن ــی را دنب ــدف خاص ــوگل، ه ــای گ الگوریتم  ه

ــن  ــتفاده از همی ــده، اس ــتجو ش ــارت جس ــه عب ــایت  ها ب ــن س ــش نزدیکتری در نمای

الگوریتم  هــا اســت.
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ــایت  ها را  ــی وب س ــطح کیف ــتورالعمل  ها، س ــتفاده از دس ــا اس ــا ب ــن الگوریتم  ه ای

می ســنجند و بهتریــن وب ســایت  ها را در صــدر جــدول جســتجو نمایــش می دهنــد. 

ــن  ــد قوانی ــخاص نتوانن ــا اش ــود ت ــاش نمی  ش ــز ف ــا هرگ ــن الگوریتم  ه ــات ای جزئی

ــا ســئوی کاله ســیاه، ســعی  ــرادی هســتند کــه ب ــه همیشــه اف ــد. البت آن را دور بزنن

در فریــب دادن گــوگل دارنــد تــا در نتایــج اولیــه جســتجو قــرار گیرنــد. بــه همیــن 

دلیــل، گــوگل الگوریتم  هــای خــود را طــوری طراحــی کــرده تــا تخلفــات وب ســایت

 هــا را بــه حداقــل برســاند.
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چرا الزم است الگوریتم  های گوگل را بشناسیم؟

ــای  ــواع الگوریتم  ه ــا ان ــنایی ب ــایت، آش ــئو س ــمت  های س ــن قس ــی از مهم تری یک

گــوگل اســت. شناســایی الگوریتم  هــای گــوگل کمــک می  کنــد تــا بدانیــد الزم اســت 

چــه اصولــی را رعایــت کنیــد و چــه کارهایــی را نبایــد انجــام دهیــد. آشــنایی بــا روش 

ــری  ــایت جلوگی ــئوی س ــاک در س ــای خطرن ــا از رفتاره ــد ت ــک می  کن ــوگل کم کار گ

ــا شناســایی الگوریتم  هــای گــوگل و دســتورالعمل  های  شــود. از ایــن رو ســئو کاران ب

ــری  ــایت  ها جلوگی ــدن وب س ــه ش ــدن و جریم ــی ش ــد از پنالت ــعی می  کنن ــا، س آن ه

کننــد.

بیشتر بدانید: آشنایی با الگوریتم های گوگل و تاثیر آن بر نتایج جستجو

الگوریتم گورخر چیست؟

همــه  ی مــا می  دانیــم کــه گــوگل الگوریتم  هــای زیــادی بــرای شناســایی وب ســایت

ــد را  ــتفاده کرده  ان ــیاه اس ــئوی کاله س ــه از س ــایت  هایی ک ــده و س ــپم ش ــای اس  ه

ــم  ــرده الگوریت ــران خــود، ســعی ک ــت کارب ــرای رضای ــوگل ب ــرده اســت. گ ــه کار ب ب

هــای مختلفــی را طراحــی کنــد تــا بهتریــن و بــا کیفیت تریــن مطالــب را مطابــق بــا 

محتــوای ســرچ شــده ارائــه دهــد. یکــی از ایــن الگوریتم  هــای طراحــی شــده توســط 

شــرکت گــوگل، الگوریتــم زبــرا اســت. الگوریتــم گورخــر یــا همــان Google Zebra بــا 

هــدف نظــارت بیشــتر بــر تجــارت الکترونیــک طراحــی شــده اســت.
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بــا توجــه بــه پیشــرفت تکنولــوژی، امــروزه شــاهد ســیل گســترده  ای از انــواع شــبکه 

هــای اجتماعــی و فروشــگاه  های اینترنتــی هســتیم کــه در زمینــه تجــارت الکترونیــک 

فعالیــت می  کننــد. گــوگل بــرای اینکــه بــه کاربرانــش در خریــد اینترنتــی امــن کمــک 

کنــد و کاربــران بتواننــد بــا اطمینــان خاطــر و اعتمــاد بیشــتر خریــد کننــد، الگوریتــم 

گورخــر را طراحــی کــرده اســت. وظیفــه ایــن الگوریتــم ســنجش تمامــی وب ســایت

ــا ســنجش فروشــگاه  های اینترنتــی، وب  ــم ب  هــای فروشــگاهی اســت. ایــن الگوریت

ــی  ــوگل معرف ــه گ ــا را ب ــرده و آن ه ــایی ک ــف را شناس ــردار و متخل ــایت  های کاله ب س

خواهــد کــرد.

از ایــن رو فروشــگاه  های اینترنتــی بــرای اینکــه بتواننــد اعتمــاد گــوگل را جلــب کننــد 

و در نتایــج اول گــوگل قــرار گیرنــد، الزم اســت قوانیــن و مقــررات تجــارت الکترونیــک 

ــا الگوریتــم گورخــر، آن هــا را تاییــد کنــد. الگوریتــم  را رعایــت کننــد تــا گــوگل هــم ب

ــد  ــوگل دور خواه ــت را از گ ــب و بی  کیفی ــگاهی نامناس ــایت  های فروش ــرا وب س زب

کــرد.
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چرا گورخر!؟

چــرا گوگل اســم ایــن الگوریتــم را گورخر )google zebra algorithm( گذاشــته اســت؟ 

از شــگفتی های آفرینــش گورخــر، بدنــه راه راه مشــکی و ســفید آن اســت. آفرینــش 

جالــب ایــن حیــوان موجــب شــده تــا مگس  هــا و حشــرات مزاحــم بــه دلیــل راه راه 

ســفید و مشــکی دفــع شــوند. همان طــور کــه گفتــه شــد، پاکســازی فضــای تجــارت 

ــف  ــه وظای ــم ارزش، از جمل ــت و ک ــی بی  کیفی ــگاه  های اینترنت ــک از فروش الکترونی

الگوریتــم گورخــر اســت. پــس می  تــوان گفــت کــه ایــن الگوریتــم، هماننــد گورخــر، 

ــور جســتجوگر گــوگل حــذف خواهــد  ــردار و متقلــب را از موت وب ســایت  های کاله ب

کــرد.
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هدف الگوریتم گورخر چیست؟

ــده  ــان وب برعه ــی را در جه ــف متنوع ــوگل، وظای ــرکت گ ــف ش ــای مختل الگوریتم  ه

دارنــد. از ایــن رو متخصصــان ســئو، الزم اســت بــا ســاختارهای الگوریتم  هــای گــوگل 

آشــنا شــوند تــا از پنالتــی و جریمــه شــدن توســط گــوگل در امــان باشــند.  همــان 

طــور کــه گفتــه شــد، هــدف اصلــی الگوریتــم زبــرا، شناســایی و مبــارزه بــا وب ســایت

ــا محتــوای بی  کیفیــت و وب ســایت  هایی اســت   هــای اســپم شــده، ســایت  هایی ب

کــه قصــد هــک کــردن اطالعــات کاربــران را دارنــد.

الگوریتــم گورخــر در خریــد اینترنتــی، کاربــر را دقیقــًا بــه ســمت چیزی کــه می  خواهند 

هدایــت می  کنــد. ایــن الگوریتــم در صورتــی کــه متوجــه فعالیت  هــای غیرقانونــی و 

یــا فریــب دادن کاربــران شــود، اقــدام بــه جریمــه وب ســایت خواهــد کــرد. البتــه 

نــا گفتــه نمانــد کــه ایــن الگوریتــم نــه تنهــا موجــب کاهــش تعــداد فروشــگاه  های 

ــگاه  های  ــه فروش ــران ب ــاد کارب ــب اعتم ــب جل ــه موج ــت، بلک ــده اس ــی نش اینترنت

اینترنتــی شــده و ایــن امــر موجــب رونــق کســب و کارهــای اینترنتــی خواهــد شــد.
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الگوریتم گورخر چه سایت  هایی را جریمه می  کند؟

ــال  ــم، ح ــدف آن پرداختی ــر و ه ــم گورخ ــف الگوریت ــه تعری ــث ب ــای بح ــا این ج ت

ــد؟  ــه می  کن ــایت  هایی را جریم ــه س ــر چ ــم گورخ ــه الگوریت ــت ک ــن اس ــوال ای س

ــد شــد، وب ســایت  هایی  ــم جریمــه خواهن ــن الگوریت ــه در ای ــن ســایت  هایی ک اولی

هســتند کــه از لحــاظ برنامــه نویســی مشــکل داشــته باشــند. ســایت  هایی کــه دارای 

مشــکل برنامــه نویســی هســتند و بــاگ دارنــد، بــه ســادگی توســط الگوریتــم گورخــر 

شناســایی خواهنــد شــد.

ــم  ــن الگوریت ــه ســادگی توســط ای ــی باشــند، ب ــوای کپ ــه دارای محت ســایت  هایی ک

ــرای اینکــه از جریمــه گــوگل در امــان باشــید،  ــد شــد. ب شناســایی و جریمــه خواهن

ــود  ــوالت خ ــی محص ــرای معرف ــه ب ــا 200 کلم ــد 150 ت ــی در ح ــد از محتوای می  توانی

8



الگوریتم گورخر گوگل و تاثیر آن بر روی فروشگاه  های اینترنتی

www.modireweb.com

ــردن وب  ــه ک ــد در جریم ــز می توان ــتاندارد نی ــر اس ــازی غی ــد. لینک  س ــتفاده کنی اس

ســایت تاثیــر گــذار باشــد. لینک  ســازی امــری ضــروری در ســئو ســایت اســت، امــا 

اســتاندارد نبــودن ایــن روش، می  توانــد جریمــه ســایت را توســط گــوگل بــه همــراه 

داشــته باشــد.

مطلب مرتبط: لینک سازی داخلی و لینک سازی خارجی چیست؟

 نکات مهم در رعایت مقررات تجارت الکترونیک در الگوریتم گورخر

حــال ســوال ایــن اســت کــه چــه نکاتــی را بایــد رعایــت کــرد کــه فروشــگاه اینترنتــی 

ــت  ــوان گف ــود؟ می  ت ــایی ش ــت شناس ــا کیفی ــر و ب ــر معتب ــم گورخ ــط الگوریت توس

ــا  ــر و ب ــایت را معتب ــر، وب س ــم گورخ ــه الگوریت ــود دارد ک ــادی وج ــای زی ــه راه  ه ک

ــه اخــذ نمــاد الکترونیــک  ــوان ب ــه ایــن راه  هــا می ت ــد. از جمل کیفیــت شناســایی کن

ــرای فروشــگاه اینترنتــی اشــاره کــرد. ب

فراهــم کــردن رابــط کاربــری و تجربــه کاربــری مناســب بــرای کاربــران از دیگــر روش

 هایــی اســت کــه می  توانــد تاثیــر گــذار باشــد. رضایــت کاربــران، بی  شــک می  توانــد 

از اهمیــت باالیــی برخــوردار باشــد. بــرای ایــن منظــور بــا ارائــه محتــوای بــا کیفیــت 

و ارائــه محصــوالت و خدمــات مناســب می  توانیــد کاربــران را بــه خــود جــذب کنیــد. 

شــما همچنیــن می توانیــد بــرای محصــوالت خــود ضمانــت نامــه و یــا خدمــات پــس 

از فــروش در نظــر بگیریــد تــا کاربــران خــود را راضــی نگــه داریــد.
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ــات کاال  ــودن اطالع ــل ب ــران، کام ــی کارب ــات شــخصی مال ــت اطالع ــردن امنی ــاال ب ب

ــول، در  ــدن پ ــد بازگشــت کاال و برگردان ــودن رون ــه شــده، واضــح ب ــات ارائ ــا خدم ی

نظــر گرفتــن درگاه  هــای مختلــف پرداخــت امــن، نقــد و بررســی و ارائــه مشــخصات 

کامــل محصــوالت، اســتفاده از راهنمــای جامــع محصــوالت، ایجــاد راه  هــای مختلــف 

ــروز و رقابتــی، ارائــه  ــران، پشــتیبانی آنالیــن قــوی، قیمت  هــای ب ــرای تمــاس کارب ب

محصــوالت متنــوع، بــاال بــردن ســرعت بارگــزاری وب ســایت و ... نیــز می  توانــد در 

جلــب رضایــت کاربــران تاثیــر گــذار باشــند.

 

 

تولید محتوای با کیفیت

ــی اســت کــه نشــان می  دهــد  ــن فاکتورهای ــا کیفیــت، جــزء اولی ــوای ب ــد محت تولی

ــد  ــعی کنی ــت. س ــد اس ــر مفی ــرای کارب ــدازه ب ــه ان ــا چ ــده ت ــاد ش ــه ایج ــه صفح ک

ــه آن  ــر ب ــه کارب ــزی را بنویســید ک ــد و همــان چی ــا کیفیــت ایجــاد کنی ــی ب صفحات
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نیــاز دارد و از آن ســود می بــرد. بــه کار بــردن محتــوای غیــر متنــی ماننــد ویدیــو و 

پادکســت، می توانــد تاثیــر مثبتــی بــر روی رضایــت کاربــر داشــته باشــد. شــما مــی 

توانیــد محصــوالت خــود را در قالــب یــک ویدیویــی چنــد دقیقــه  ای معرفــی کنیــد، 

بــا ایــن وجــود رضایــت گورخــر گــوگل را جلــب خواهیــد کــرد.

 موتور مقایسه کننده داشته باشد

یکــی دیگــر از روش  هــای بســیار کاربــردی بــرای جلــب رضایــت مشــتریان، اســتفاده از 

موتــور مقایســه کننــده اســت. امــکان مقایســه محصــوالت بــا هــم، یکــی از بهتریــن 

روش  هــا اســت بــرای کمــک بــه کاربــران در انتخــاب محصــول مــورد نظــر، بــا توجــه 

بــه آنچــه نیــاز دارنــد. ایــن روش  بــرای بــاال بــردن نــرخ تعامــل مشــتریان می  توانــد 

بســیار تاثیــر گــذار باشــد و شــانس گرفتــن نظــرات و پیشــنهادات مثبــت را افزایــش 

خواهــد داد.

 سرعت بارگذاری صفحات

ــته  ــی داش ــرات منف ــد تاثی ــایت می  توان ــات س ــود صفح ــن ل ــرعت پایی ــک س بی  ش

ــش 7  ــب کاه ــد موج ــایت، می  توان ــات س ــود صفح ــر ل ــه تاخی ــک ثانی ــد. ی باش

درصــدی بازدیــد از وب ســایت شــود. از ایــن رو می  تــوان گفــت کــه الزم اســت یکــی 

از اولویت  هــای شــما در زمینــه ســئو، زمــان بارگــزاری زیــر 3 ثانیــه باشــد تــا  کاربــران 
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وب ســایت خــود را از دســت ندهیــد و گــوگل شــما را در نتایــج اول جستســجو قــرار 

دهــد.

مطلب مرتبط: افزایش سرعت سایت و 23 راهکاری که باید درباره آن بدانید

 

 

سیاست گذاری دقیق

ــی وب  ــت  های داخل ــت، سیاس ــال آن اس ــرا دنب ــک زب ــه بی  ش ــواردی ک ــه م از جمل

ســایت شــما در قبــال مشــتریان اســت. بــرای ایــن کار الزم اســت کــه شــما بخــش

 Terms & Conditions، Privacy & Policy، Shipping هــای مختلــف ســایت از جملــه 

Return & و ســایر مــواردی کــه بــه مشــتریان و مقــررات و قوانیــن مربــوط اســت در 
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دســترس قــرار گیرنــد. یکــی از نگرانی  هــای کاربــران در خریــد اینترنتــی، حفــظ حریــم 

ــران، از  ــه کارب ــان بخشــیدن ب ــرای اطمین خصوصــی آن هــا اســت. الگوریتــم گورخــر ب

فروشــگاه  های آنالیــن انتظــار دارد از حریــم خصوصــی آن هــا محافظــت کننــد. بــرای 

جلــب رضایــت الگوریتــم زبــرا الزم اســت هویــت حقیقــی و حقوقــی مالــک ســایت 

قیــد شــود.

 پشتیبانی آنالین و پاسخگویی 24 ساعته

یکــی دیگــر از معیارهــای جلــب رضایــت مشــتریان در الگوریتــم گورخــر می  تــوان بــه 

پشــتیبانی آنالیــن و مشــاوره 24 ســاعته در طــول 7 روز هفتــه اشــاره کــرد. ایــن کار 

بــرای راحتــی بیشــتر کاربــران و جلــب رضایــت آن هــا در نظــر گرفته شــده اســت. شــما 

در راســتای مشــتری مــداری می  توانیــد پیشــنهادات ویــژه و تخفیفــات را ارائــه دهیــد. 

امــکان نوشــتن نظــرات نیــز می  توانــد در ایــن راســتا یــاری رســان باشــد.

 طراحی خوب و دسترسی راحت

همــان طــور کــه گفتــه شــد، بــرای اخــذ ترافیــک ورودی بــه وب ســایت، الزم اســت 

مشــتریان خــود را راضــی نگــه داریــد. از دیگــر راه  هــا بــرای جلــب رضایت مشــتریان، 

ــکات را در  ــن ن ــت ای ــت. کافیس ــران اس ــی کارب ــایت و راحت ــوب وب س ــی خ طراح

تولیــد محتــوا در نظــر بگیریــد تــا شــاهد ارتقــای رتبــه وب ســایت در گــوگل باشــید.
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رسپانسیو بودن سایت

ــایت  ــه وب س ــرا ب ــم زب ــه الگوریت ــود توج ــب می  ش ــه موج ــی ک ــر ویژگی  های از دیگ

ــودن  ــودن اســت. رسپانســیو ب ــا رسپانســیو ب ــرا و ی شــما معطــوف شــود، واکنش  گ

ــا هــر وســیله ــا ب ــد ت ــران فراهــم می  کن ــرای کارب وب ســایت، بســتری مناســب را ب

 ای از جملــه لــپ تــاپ، موبایــل و یــا کامپیوتــر بتواننــد از خدمــات وب ســایت شــما 

اســتفاده کننــد.

بیشــتر بدانیــد: ریسپانســیو چیســت؟ بــا مزایــا و معایــب طراحــی واکنشــگرا آشــنا 

شــوید

 اخذ نماد اعتماد برای فروشگاه اینترنتی

در همــه جــای دنیــا، الزم شــده کــه فروشــگاه  های اینترنتــی توســط مراجــع ذی صــالح 

و یــا ســازمان  های نظارتــی مــورد تاییــد قــرار گیرنــد تــا بتواننــد بــه کار خــود ادامــه 

دهنــد. در کشــور مــا وظیفــه تاییــد و بررســی صالحیــت فروشــگاه  های اینترنتــی بــر 

ــه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت  عهــده ســازمان تجــارت الکترونیکــی وابســته ب

اســت.
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نتایج جریمه شدن وب سایت  های فروشگاهی

حــال ســوال ایــن اســت کــه اگــر وب ســایتی توســط گــوگل جریمه شــود، چــه اتفاقی 

خواهــد افتــاد؟ جریمــه گــوگل برابــر بــا ســقوط رتبــه در صفحــه نتایــج جســتجو در 

ــران  ــرای کارب ــن وب ســایت ب ــر ای ــن رو دیگ ــوگل اســت. از ای ــور جســتجوگر گ موت

گــوگل قابــل مشــاهده نخواهــد بــود. پــر واضــح اســت کــه اگــر وب ســایتی بازدیــد 

کننــده نداشــته باشــد، ســرانجام رتبــه خــود را در صفحــات گــوگل از دســت خواهــد 

ــر اســت  ــی، براب ــرای فروشــگاه  های اینترنت ــوگل ب ــگ در گ داد. از دســت دادن رنکین

بــا کاهــش فــروش. ایــن مســئله نشــان خواهــد داد کــه ســئو تــا چــه میزانــی مــی

 توانــد بــر روی کســب و کار اینترنتــی تاثیــر گــذار باشــد.

مطلب مرتبط: گوگل پنالتی چیست؛ راهنمای کامل رفع جریمه های گوگل
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جمع  بندی

ــگاه ــر روی فروش ــرا ب ــان زب ــا هم ــر ی ــم گورخ ــه الگوریت ــت ک ــوان گف در کل می  ت

ــت  ــوای بی  کیفی ــا محت ــرده و ســعی دارد فروشــگاه  هایی ب ــز ک ــی تمرک ــای اینترنت  ه

ــد  ــر می  خواهی ــن اگ ــد. بنابرای ــذف کن ــوگل ح ــتجوی گ ــج جس ــب را از نتای و نامناس

از الگوریتــم گورخــر در امــان باشــید، الزم اســت قوانیــن و مقــررات ایــن الگوریتــم را 

رعایــت کنیــد. بــرای اینکــه بتوانیــد از خطــرات ایــن الگوریتــم در امــان باشــید و در 

نتایــج اول جســتجو در گــوگل قــرار گیریــد، الزم اســت مشــتری مــداری کــه بــر پایــه 

ارائــه محتــوای بــا کیفیــت و رابــط کاربــری ســاده و زیبــا اســتوار اســت، را در صــدر 

اقدامــات انجــام شــده قــرار دهیــد.
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