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ــارزه  یکــی دیگــر از الگوریتم هــای گــوگل، الگوریتــم دزدان دریایــی اســت کــه بــه مب

ــد  ــروب قص ــه از مدی ــن مقال ــردازد. در ای ــوا می پ ــده محت ــی کنن ــایت های کپ ــا س ب

داریــم کــه شــما را بــا ایــن الگوریتــم گــوگل و نحــوه عملکــرد آن بیشــتر آشــنا کنیــم.

احتمــاال بــرای شــما هــم پیــش آمــده کــه یــک متــن و مقالــه کامــا کپــی شــده را 

در چندیــن ســایت مختلــف ببینیــد. در واقــع بســیاری از ســایت ها بــه جــای آن کــه 

خودشــان محتــوای یونیــک و منحصــر بــه فــرد تولیــد کننــد بــه طــور پیوســته بــه 

ــرداری از ســایت های دیگــر هســتند. همچنیــن ســایت های بســیاری  ــال کپــی ب دنب

ــه  ــی و ارائ ــایت های اصل ــزار را از س ــرم اف ــازی و ن ــم، ب ــف فیل ــخه های مختل نس

دهنــده اصطاحــا دزدیــده و آن را بــه صــورت رایــگان و یــا بــا هزینــه کم تــری ارائــه 

می کننــد. بــرای رفــع ایــن کپــی بــرداری گــوگل در ســال 2012 الگوریتــم دزدان دریایــی 

خــود را معرفــی کــرد.
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دزدیمحتواشاملچهمواردیمیشود؟

زمانــی کــه صحبــت از محتــوا می شــود احتمــاال ذهــن همــه مــا بــه ســمت مقاله های 

ــای  ــه در دنی ــی ک ــم در حال ــف می خوانی ــایت های مختل ــه در س ــی رود ک ــی م متن

گســترده اینترنــت هــر تصویــر، فیلــم، فایــل صوتــی، نــرم افــزار، بــازی و محتوایــی 

قابــل کپــی بــرداری و دزدیــده شــدن اســت. تصــور کنیــد کــه شــما بــرای طراحــی 

یــک بــازی ماه هــا اســت زمــان، انــرژی و هزینــه صــرف کرده ایــد و ســپس آن را در 

ــا قیمــت مناســب ارائــه کرده ایــد.  وب ســایت رســمی خــود ب

کاهبــرداران ســئو بــه فایــل خــام بــازی شــما دسترســی پیــدا کــرده وآن را بــه صورت 

ــع  ــد. در واق ــرار می دهن ــری در ســایت خــود ق ــا قیمــت بســیار کم ت ــا ب ــگان و ی رای

محتــوای شــما در گــوگل دزدیــده شــده اســت. 

مثــال دیگــر آن کــه اگــر همیــن االن شــما در موتــور جســت و جــوی خــود عبــارت 

دانلــود نــرم افــزار مایکروســافت را بنویســید، ســایت های مختلفــی باالتــر از ســایت 

اصلــی ماکروســافت بــه شــما نمایــش داده می شــود کــه فایــل ایــن نــرم افــزار را در 

ســایت خــود بــرای دانلــود قــرار داده انــد. همــه ایــن مــوارد در کنــار متــن، فیلــم و 

صوت هــای کپــی شــده در مقولــه دزدی محتــوا در گــوگل قــرار می گیــرد کــه الگوریتــم 

دزدان دریایــی بــه دنبــال مقابلــه بــا آنهــا اســت.
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الگوریتمدزداندریاییچیست؟

ــورد  ــار در ســال 2012 م ــن ب ــرای اولی ــا Google Pirate ب ــی ی ــم دزدان دریای الگوریت

اســتفاده قــرار گرفــت و هــدف آن شناســایی ســایت های کپــی کننــده از ســایت های 

ــراد و  ــیاری از اف ــت بس ــای اینترن ــت در دنی ــای رقاب ــترش فض ــا گس ــود. ب ــی ب اصل

ــر  ــه راهکارهــای غی ــا ســایت های خــود ب ــه کیفیــت و ارتق ــه جــای ارائ ســایت ها ب

قانونــی ماننــد کپــی محتــوا از ســایت های دیگــر رو می آورنــد، بــه طــوری کــه تنهــا 

در مــاه جــوالی ســال 2016 بیــش از 88 میلیــون شــکایت محتــوای کپــی شــده بــه 

گــوگل ارائــه شــده اســت. 

کپــی محتــوا باعــث می شــود کــه میــزان ترافیــک ســایت اصلــی بــه انــدازه چشــم 

گیــری کاهــش پیــدا کــرده و صاحبــان اصلــی محتــوا، نــرم افــزار و یــا بــازی ارائــه 

شــده نتواننــد بــه انــدازه واقعــی نتیجــه کار و زحمــت خــود را ببیننــد. الگوریتــم دزدان 

دریایــی در ســال 2014 مجــددا بــه روز رســانی شــده و تغییراتــی در آن ایجــاد شــد تــا 

ــرده و  ــده را شناســایی ک ــی کنن ــدرت و دقــت بیشــتری ســایت های کپ ــا ق ــد ب بتوان

آنهــا را جریمــه و یــا حتــی حــذف کنــد.

ــت  ــایت هایی اس ــه س ــوط ب ــی مرب ــم دزدان دریای ــه الگوریت ــوزه جریم ــترین ح بیش

ــره  ــازی و غی ــم، ب ــزار، فیل ــرم اف ــف ن ــخه های مختل ــی نس ــر قانون ــور غی ــه ط ــه ب ک

ــی  ــایت های خارج ــن س ــن ای ــروف تری ــد. ازمع ــرار می دهن ــران ق ــار کارب را در اختی

می تــوان بــه ســایت 4Shared.com اشــاره کــرد کــه الگوریتــم دزدان دریایــی بیــش 
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ــز  ــرد. P30download نی ــذف ک ــوگل ح ــس گ ــه آن را از ایندک ــون صفح از 42 میلی

مثالــی دیگــر از ســایت های داخلــی اســت کــه نســخه های رایــگان بســیاری از نــرم 

ــم جریمــه  ــه می کــرد کــه توســط ایــن الگوریت ــف را ارائ افزارهــا و برنامه هــای مختل

شــده اســت.

تفاوتالگوریتمدزداندریاییباالگوریتمپانداچیست؟

ــا الگوریتم هــای گــوگل آشــنا باشــید، احتمــاال نــام الگوریتــم پانــدا نیــز  اگــر کمــی ب

بــرای شــما آشــنا اســت. گــوگل همــواره بــه دنبــال آن اســت کــه بتوانــد ســایت های 

بــا کیفیــت و خــوب را تشــخیص داده تــا کاربــران بتواننــد بهتریــن مطلــب و محتوای 

مــورد نیازشــان را در جســت و جــو پیــدا کننــد. از طــرف دیگــر بــه دنبــال شناســایی و 

حــذف ســایت های متقلــب و کاه بــردار اســت تــا فضایــی ســالم و مناســب را بــرای 

کاربــران و صاحبــان ســایت ایجــاد کنــد.

الگوریتــم پانــدا یکــی از الگوریتم هــای مــورد اســتفاده در گــوگل اســت کــه بــا محتوای 

دزدی و کپــی شــده مقابلــه می کنــد. امــا اســاس کار آن بــا الگوریتــم دزدان دریایــی 
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کامــا متفــاوت اســت. پانــدا بیشــتر روی محتواهــا و متن هــای کپــی شــده تمرکــز 

ــی کــه الگوریتــم دزدان دریایــی  ــد، در حال کــرده و آنهــا را شناســایی و حــذف می کن

ــای  ــا و فایل ه ــا، برنامه ه ــرم افزاره ــده ن ــی ش ــخه های کپ ــال نس ــه دنب ــتر ب بیش

مختلــف اســت. ایــن الگوریتم هــا در کنــار یکدیگــر مجموعــه ای کامــل را فراهــم آورده 

تــا از هــر گونــه دزدی محتــوا جلوگیــری کننــد.

بیشتر بدانید:  فایل صوتی سئو و آشنایی با الگوریتم های گوگل

الگوریتمدزداندریاییچهسایتهاییراجریمهمیکند؟

ــه  ــوگل ارائ ــه گ ــه ب ــت ک ــکایاتی اس ــی ش ــم دزدان دریای ــرد الگوریت ــاس عملک اس

می شــود. در صورتــی کــه هیــچ گونــه شــکایتی وجــود نداشــته باشــد، گــوگل زمــان 

ارائــه محتــوا را مــاک قــرار می دهــد. یعنــی ســایتی کــه اولیــن بار یــک محتــوا را قرار 

ــوان ســایت های  ــه عن ــی تشــخیص داده و ســایت های بعــدی را ب داده ســایت اصل

ــک  ــه و رن ــی رتب ــایت اصل ــه س ــت ب ــن حال ــد. در ای ــایی می کن ــده شناس ــی کنن کپ

ــای جســت و  ــری از موتوره ــج پایین ت ــدی را در نتای ــایت های بع ــری داده و س باالت

ــد. ــرار می ده ــو ق ج

ــایت  ــکایت از س ــا ش ــی ب ــم دزدان دریای ــه الگوریت ــت ک ــی اس ــت دوم زمان در حال

مواجــه می شــود. در واقــع یــک ســایت از ســایت دیگــر شــکایت کــرده کــه محتــوای 

ــن صــورت  ــرده اســت. در ای ــود منتشــر ک ــرای دانل ــی ب ــر قانون ــه صــورت غی او را ب

5



الگوریتم دزدان دریایی چگونه با دزدی محتوا مقابله می کند؟

www.modireweb.com

الگوریتــم دزدان دریایــی بــه فاکتورهــای مختلــف ســایت شــاکی و متشــاکی از جملــه 

ــرده و  ــه ک ــا توج ــد الکس ــف مانن ــای مختل ــار و رتبه ه ــه، اعتب ــک، دامن ــزان ترافی می

متناســب بــا آن عمــل می کنــد. یعنــی چــه؟ تصــور کنیــد یــک ســایت ناشــناخته از 

فروشــگاه بــزرگ و جهانــی آمــازون شــکایت می کنــد. ایــن شــکایت معمــوال راه بــه 

جایــی نمی بــرد، زیــرا رتبــه و جایــگاه ســایت آمــازون در مقایســه بــا ســایت شــاکی 

بســیار باالتــر اســت.

در صورتــی کــه رتبــه ســایت ها در یــک محــدوده قــرار گرفتــه و یــا تعــداد شــکایات 

از یــک ســایت زیــاد باشــد، الگوریتــم دزدان دریایــی بــا وســواس و دقــت مناســب 

ــد.  ــف را جریمــه می کن آن را بررســی کــرده و ســایت متخل

سایت هایی که تمامی محتوای خود را از یک سایت دیگر می گیرند.	 

سایت هایی که محتواهای خود را از چندین سایت دیگر کپی می کنند.	 

سایت هایی که بدون ذکر منبع از منابع دیگران استفاده می کنند.	 

ایــن ســایت ها همگــی متهمــان ردیــف اول الگوریتــم دزدان دریایــی بــوده و ایــن 	 

الگوریتــم بــا آن هــا مقابلــه می کنــد.
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جریمهالگوریتمدزداندریاییچگونهاست؟

خــوب اکنــون می خواهیــم بدانیــم کــه ایــن الگوریتــم چگونــه ســایت های متخلــف 

ــد؟  ــی می کن ــا را پنالت ــرده و آنه ــذف ک ــا را ح ــی آنه ــا همگ ــد. آی ــه می کن را جریم

پاســخ بــه ایــن ســوال خیــر اســت. در صورتــی کــه تعــداد شــکایات از یــک ســایت 

محــدود باشــد، ایــن الگوریتــم تنهــا صفحــه مربــوط بــه فایــل کپــی شــده را حــذف 

ــم را  ــک فیل ــی از ی ــر قانون ــک نســخه غی ــک ســایت ی ــر ی ــال اگ ــرای مث ــد. ب می کن

ارائــه کنــد، در صــورت شــکایت تنهــا صفحــه مربــوط بــه آن حــذف می شــود و بقیــه 

ــد.  ــی می مانن ــایت باق ــات س صفح

ــم  ــی ه ــد، یعن ــاال باش ــیار ب ــایت بس ــک س ــکایات از ی ــداد ش ــه تع ــی ک در صورت

ــته  ــادی داش ــده زی ــی ش ــای کپ ــایت محتواه ــوده و س ــاد ب ــاکی زی ــایت های ش س
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ــا  ــذف و ی ــایت را ح ــی س ــور کل ــه ط ــد ب ــی می توان ــم دزدان دریای ــد، الگوریت باش

ــد. ــی کن ــا پنالت اصطاح

مقاله مرتبط: گوگل پنالتی چیست؛ راهنمای کامل رفع جریمه های گوگل

چگونهازجریمهالگوریتمدزداندریاییمحفوظبمانیم؟

شــما بــه عنــوان مســئول یــک ســایت بایــد بــا تمامــی الگوریتم هــای گــوگل آشــنا 

بــوده و راهکارهــای مقابلــه بــا آنهــا را بدانیــد. بایــد ســعی کنیــد از راهکارهــای ســئو 

و ارتقــا رتبــه ســایت بهــره بــرده تــا بتوانیــد جایــگاه مناســب خــود را در میــان صدها 

ســایت رقیــب بــه درســتی پیــدا کنیــد.

ــی،  ــم دزدان دریای ــه الگوریت ــدن از جریم ــان مان ــرای در ام ــدی ب ــم و کلی ــه مه نکت

تولیــد محتــوای یونیــک و منحصــر بــه فــرد اســت. گــوگل بیــش از هــر چیــز دیگــری 

بــه یونیــک بــودن محتــوا چــه محتــوای متنــی، چــه صــوت، فیلــم، عکــس و غیــره 

توجــه نشــان می دهــد. بنابرایــن ســعی کنیــد حتمــا محتوایــی جامــع و یونیــک در 

ســایت خــود قــرار دهیــد.

ــب  ــرار داده و مطال ــر ق ــای دیگ ــا زبان ه ــایت هایی ب ــود را س ــع خ ــد مناب می توانی

آنهــا را بــا رعایــت اصــول ســئو ترجمــه کنیــد. می توانیــد کتاب هــا، مجــات و منابــع 

مختلــف را مطالعــه کــرده و محتوایــی جامــع و کامــل در ســایت خــود قــرار دهیــد. 

ــه  ــا را ب ــده آنه ــده و چکی ــر را خوان ــایت های دیگ ــب س ــد مطال ــن می توانی همچنی
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زبــان خودتــان در ســایت منتشــر کنیــد. در هــر صــورت ســعی کنیــد محتــوای شــما 

خــاص و منحصــر بــه فــرد باشــد.

تحــت هیــچ شــرایطی نمی توانیــد کپــی کنیــد؟ گاهــی ممکــن اســت الزم باشــد یــک 

فایــل مثــا فایــل صوتــی یــک ســخنرانی شــخصی خــاص در اینترنــت منتشــر شــود. 

آیــا در ایــن صــورت کپــی کــردن و انتشــار آن نیــز توســط الگوریتــم دزدان دریایــی 

بــا جریمــه مواجــه خواهــد شــد؟ در پاســخ بــه ایــن ســوال بایــد گفــت، کپــی کــردن 

ــما  ــع ش ــت. در واق ــع اس ــا مان ــع ب ــر منب ــرط ذک ــه ش ــه ب ــا البت ــی از محتواه بعض

ــد  ــا بای ــا حتم ــد ام ــرار دهی ــز در ســایت خــود ق ــی را نی ــن فایل های ــد چنی می توانی

منبــع آن را نیــز ذکــر کنیــد.
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آیاامکانخطاواشتباهدرالگوریتمدزداندریاییوجوددارد؟

ــرار  ــی در ســایت خــود ق ــوای خــاص و عال ــک محت ــه شــما ی ــن اســت ک ــا ممک آی

دهیــد امــا گــوگل ســایت دیگــری کــه محتــوای شــما را کپــی کــرده بــه عنــوان ســایت 

و منبــع اصلــی در نظــر بگیــرد؟ متاســفانه بایــد گفــت بلــه! امــا چگونــه؟

ــداد  ــرعت و تع ــا س ــودکار، ب ــای خ ــط ربات ه ــه توس ــد ک ــود دارن ــایت هایی وج س

بــاال محتــوای ســایت های دیگــر را کپــی کــرده و در ســایت خــود قــرار می دهنــد. از 

آن جــا کــه ســرعت نشــر محتــوا و فعالیــت ایــن ســایت ها بــاال اســت، موتورهــای 

ــا را بررســی  ــا ســرعت بیشــتری آنه ــه ســایت های دیگــر ب جســت و جــو نســبت ب

می کننــد. 

تصــور کنیــد کــه شــما یــک محتــوا در ســایت خــود منتشــر کرده ایــد و بــدون اینکــه 

ــز نشــر  ــده آن را در ســایت خــود نی ــات کپــی کنن ــان متوجــه شــوید، یــک رب خودت

ــده ســر زده و آن را  ــی کنن ــه ســایت کپ ــل از ســایت شــما ب ــوگل قب ــر گ ــد. اگ می کن

ایندکــس کنــد، آن ســایت را بــه عنــوان مرجــع در نظــر گرفتــه و ایــن شــما هســتید 

ــرای  ــن مشــکل ب ــه ای ــرای آن ک ــده شــناخته می شــوید! ب ــی کنن ــوان کپ ــه عن ــه ب ک

ــم گفــت کــه چــه اقداماتــی  ــه شــما خواهی ــد، در ادامــه ب ســایت شــما پیــش نیای

انجــام دهیــد.
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چگونهازکپیشدنمطالبخودجلوگیریکنیم؟

تــا ایــن جــای کار بــا الگوریتــم دزدان دریایــی، عملکــرد آن و راهکارهــای جلوگیــری 

از جریمــه شــدن توســط آن آشــنا شــدیم. اکنــون می خواهیــم بدانیــم کــه بــا انجــام 

چــه کارهایــی می توانیــم محتــوای خــود را از کپــی شــدن محفــوظ نگــه داریــم؟

بــرای آن کــه از کپــی شــدن محتــوای خــود جلوگیــری کنیــد، آن را عــاوه بــر وب 	 

ســایت در صفحــات مجــازی دیگــری کــه داریــد منتشــر کنیــد. بــا نــرم افزارهــای 

ویرایــش مختلــف می توانیــد نــام خــود و یــا نــام ســایتتان را در فایــل مــورد نظــر 

بــه گونــه ای جــای داده تــا دیگــران نتواننــد بــه راحتــی آن را کپــی کننــد.

ــل اختصاصــی 	  ــا هــر فای ــازی و ی ــک ب ــزار، ی ــرم اف ــک ن ــه شــما ی ــی ک در صورت

ــی  ــای خاص ــرم افزاره ــتفاده از ن ــا اس ــد ب ــد، می توانی ــه کرده ای ــی و ارائ طراح

ــا خریــد و  ــاره از آن را محــدود کنیــد. یعنــی هــر شــخص ب ــد ب امــکان کپــی چن

دانلــود فایــل شــما تنهــا بتوانــد آن را روی سیســتم خــود نصــب کــرده و نتوانــد 

ــتد. ــران بفرس ــرای دیگ آن را ب

محتوایــی کــه در ســایت خــود قــرار داده ایــد، بــه ســرعت بــه گــوگل معرفــی کنیــد 	 

تــا زودتــر از ســایت های کپــی کننــده ایندکــس شــود.

لینــک ســازی داخلــی اقــدام دیگــری اســت کــه می توانــد از کپــی شــدن ســایت 	 

ــد. ــردار جلوگیــری کن توســط ســایت های کاهب

محتــوای خــود را در زمــان خاصــی در ســایت قــرار دهیــد. بــرای مثــال اگــر هــر 	 
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ــاص  ــا را در دو روز خ ــد، آنه ــه می کنی ــود اضاف ــایت خ ــه س ــوا ب ــه دو محت هفت

ــح بارگــزاری  مثــا شــنبه ها و چهارشــنبه ها و در یــک ســاعت خــاص مثــا 10 صب

ــا در  ــده و دقیق ــرطی ش ــوگل ش ــده گ ــای خزن ــن کار ربات ه ــام ای ــا انج ــد. ب کنی

ــد.  ــر می زنن ــایت س ــه س ــما ب ــوای ش ــردن محت ــس ک ــرای ایندک ــا ب ــن زمان ه ای

در نتیجــه مقالــه شــما قبــل از محتــوای کپــی شــده ســایت های دیگــر ایندکــس 

ــرار داده می شــود. ــی مرجــع ق ــوای اصل ــوان محت ــه عن شــده و ب

در صورتــی کــه شــما چنــد وب ســایت داریــد و می خواهیــد یــک مطلــب خــاص 	 

را در آنهــا انتشــار دهیــد، بــه چنــد نکتــه توجــه ویــژه داشــته باشــید:

اول آن کــه محتــوا را دقیقــا کپــی شــده در ســایت ها قــرار نــداده و آنهــا را تغییــر 	 

. هید د

ابتــدا مطلــب مــورد نظــر را در ســایتی قــرار دهیــد کــه از ســایت های دیگرتــان 	 

ــت. ــر اس ــر و قدیمی ت معتبرت

ــر 	  ــل 12 ســاعت صب ــی در ســایت اول خــود، حداق ــوای اصل ــد از انتشــار محت بع

کــرده و ســپس شــکل تغییــر داده محتــوای اصلــی را در ســایت دیگــر خــود قــرار 

دهیــد.

در صورتــی کــه ســایت های شــما همگــی تــازه کار و نــو پــا هســتند، بهتــر اســت 	 

بعــد از انتشــار مطلــب در ســایت اصلــی خــود بعــد از 24 ســاعت، محتــوای مــورد 

ــیت  ــن کار حساس ــا ای ــد. ب ــار دهی ــود انتش ــدی خ ــایت های بع ــان را در س نظرت
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الگوریتــم دزدان دریایــی روی ســایت شــما کــم تــر خواهــد شــد.

چگونــهمحتــوایدزدیشــدهســایتخــودرابــهالگوریتــمدزداندریایــی

اطــاعدهیــم؟

ــا وجــود تمامــی تاش هــای شــما جهــت تولیــد یــک محتــوای خــاص و یونیــک  ب

احتمــال کپــی شــدن آن توســط ســایت های کاهبــردار و متخلــف زیــاد اســت. بــرای 

ــف  ــه مخف ــرویس DMCA ک ــد از س ــا، می توانی ــی برداری ه ــه کپ ــن گون ــزارش ای گ

Digital Millennium Copyright Act اســت، اســتفاده کنیــد. 

ایــن قانــون بــرای اولیــن بــار در آمریــکا بــرای حفــظ منافــع تولیــد کننــدگان محتــوا 

و جلوگیــری از کپــی غیــر قانونــی تصویــب شــد. در صورتــی کــه شــما نیــز متوجــه 
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ــه صــورت  ــه باشــد را ب ــوای شــما از هــر نوعــی ک ــه ســایت دیگــری محت شــدید ک

غیــر قانونــی دزدیــده و در ســایت خــود قــرار داده اســت، کافــی اســت مراحــل زیــر 

را انجــام دهیــد.

سایت DMCA وارد شده و روی گزینه Create New Notice  کلیک کنید.	 

در صفحــه ای کــه بــرای شــما بــاز می شــود، اطاعــات شــخصی کــه نیــاز اســت را 	 

وارد کنیــد.

در فیلــد اول توضیحــات و شــکایت خــود را بنویســید. )تمامــی اطاعــات و فرم هــا 	 

بایــد بــه زبــان انگلیســی نوشــته شــود، بنابرایــن ســعی کنیــد بــا نــگارش، امــای 

درســت و واضــح بنویســید.( 
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در فیلــد بعــدی آدرس صفحــه یــا صفحاتــی از ســایتتان کــه از آن دزدی محتــوا 	 

انجــام شــده اســت را وارد کنیــد. توجــه داشــته باشــید کــه حتمــا آدرس صفحــه 

مــورد نظــر را در ایــن فیلــد وارد کــرده و بــه جــای آن دامنــه کلــی ســایت را وارد 

نکنیــد.

در فیلد آخر نیز آدرس صفحه سایت متخلف را وارد کنید.	 

پــر کــردن و ارســال ایــن اطاعــات تنهــا چنــد دقیقــه وقــت شــما را می گیــرد، امــا 

بررســی آن توســط نیــروی انســانی گــوگل ممکــن اســت مدت هــا طــول بکشــد. زیــرا 

ــا رســیدگی  ــه آنه ــه ترتیــب ب ــه هــزاران شــکایت دریافــت کــرده کــه ب گــوگل روزان

می کنــد. بنابرایــن بعــد از ارســال شــکایت، شــما رونــد همیشــگی بــه روز رســانی و 

بارگــزاری محتواهــای جدیــد را در ســایت خــود متوقــف نکــرده امــا منتظــر پاســخ 

الگوریتــم دزدان دریایــی نیــز بمانیــد.
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جمعبندی

الگوریتــم دزدان دریایــی یکــی دیگــر از الگوریتم هــای مــورد اســتفاده توســط گــوگل 

اســت کــه بــه مبــارزه بــا ســایت های کپــی کننــده می پــردازد. حــوزه اصلــی فعالیــت 

ایــن الگوریتــم ارائــه نســخه دانلــودی فایل هــا، برنامه هــا، نــرم افزارهــا و فیلم هــای 

ــه  ــده و ب ــی دزدی ــایت اصل ــا را از س ــف آنه ــایت های متخل ــه س ــت ک ــف اس مختل

صــورت رایــگان و یــا بــا پرداخــت هزینــه در ســایت خــود قــرار می دهنــد.
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