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  براي كسب رتبه ي يك از ده! گوگل تميالگور ده

و الگوريتمهاي مختلف گوگل هم هريك به منظوري  حل مسئله است يگام به گام برا يروش تميالگور
ارائه شده اند تا مسايل مختلفي كه كاربران و سايتها در مسير بهينه سازي با آن روبرو هستند را 

  حل كنند.

يا جريمه دارند و برخي ديگر تنها براي آگاه ساختن سئوكاران و صاحبان بعضي از آنها ماهيت تنبيه 
  سايت جهت بهبود روشها يا جلوگيري از روشهاي غلط بكار مي روند.

تعداد الگوريتمهاي گوگل زياد است و مي توان گفت گوگل نمي گذارد آب خوش از گلوي افراد فعال 
  ديت ها و الگوريتمهاي مختلفي را ارائه مي كند.در حوزه ي سئو پايين برود و مرتب تغييرات، آپ

پس اگر در اين حوزه فعال هستيد، نه تنها بايد با الگوريتمهاي گوگل آشنا شويد، بلكه الزم است 
  راههاي رويارويي با آنها را هم ياد بگيريد.

هستم، تالش از آنجايي كه عادت دارم همه چيز را خالصه كنم و از خواندن متنهاي طوالني فراري 
كرده م خيلي ساده و خالصه، الگوريتمهاي گوگل را اينجا گرد آورم تا پس از چند دقيقه مطالعه 
يك ديد كلي از آنها بدست آوريد و اگر كافي نبود به بخش الگوريتمهاي گوگل در سايت فرست آفن 

  سر بزنيد كه كمي مفصل تر به آنها پرداخته است.

 
  سيدده الگوريتمي كه بايد بشنا

 
 الگوريتم زمين شني .1
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 سند باكسالگوريتم  .1

 

كند و  يعمل م لتريف هياست كه شب يتميسندباكس گوگل الگور تميبطور خالصه الگور
 .كنديم كيتر تفك يميقد يهاتيرا از سا ديجد يهاتيسا

 نيرتبه در ا شيچرا كه افزا ديايخوش ن اديسئو كاران ز يكار گوگل به ذائقه  نيا ديشا
 نيشما در ا ينوپا تيكه سا يدو ماه يكيرود، اما بعد از  يم شيكند پ يليخ نيزم
 لينشان داده و از آن خارج شود و اگر پتانس يتواند خود يكرد، م تيفعال يباز نيزم
 كند. يوقفه ط يرا ب شرفتيداشته باشد، راه پ يكاف

 



 
Firstoften.com 

3

 

توان  يرا م يشن نيزم تميالگور م،ينگاه كن نانهيروش گوگل خوشب نيبه ا ميبخواه اگر
اصال شما  تيخروشان سئو دانست كه ممكن است سا يايورود به در يبرا ينيتمر نيزم

 يليخ ايقرار دهد و  ريرا تحت تاث جيو نتا رديدر آن قرار بگ يوارد آن نشود، به طور ناگهان
 كند وارد آن شود.

 نياست، احتماال در ا تتانيسا يديكل رياز كلمات غ شتريشما ب تيسا يها يورود اگر
درست خودتان  يساز نكيو ل تيفيبا ك يمحتوا ديبا تول ديو با ديافتاده ا ريگ يشن نيزم

  .ديبزرگترها شو يتا اجازه دهد وارد باز ديرا به گوگل ثابت كن

 

  

  الگوريتم پاندا .2

 

يلي دور نيست زماني كه سايتها با كپي كردن محتوا و ارائه ي مقاالت بي كيفيت و پر خ
  از كلمات كليدي، صدر نشين گوگل بودند.

گوگل الگوريتم اما با شكايت كاربران از محتواي بي ارزش و به نتيجه نرسيدن جستجوها، 
 ارائه كرد كه كارش مبارزه با محتواي تكراري و بيهوده بود. 2011پاندا را در سال 

، نابودي مزرعه هاي محتوا گوگل يپاندا تميو توسعه الگوربعد از معرفي  رييتغ نيآشكارتر
بود از مقاالت بي ارزش، تكرار بيش از حد كلمات كليدي و لينكهاي بود. فضايي كه پر 

  مخرب كه هيچ كمكي به حل مشكل كاربران نمي كرد.
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 پس براي دوستي با پاندا الزم بود سايتها بهتر عمل كرده و محتواي با كيفيت توليد كنند
  ميان اگر توسط پاندا جريمه شوند، رهايي از آن كار سختي است. و در اين

ساده ترين راه براي بهبود عملكرد سايت اين است كه محتواي بي ارزش و صفحات اضافي 
  در سرچ كنسول حذف كرده و سراغ كپي كردن نرويد. remove URLرا با ابزار 

  

  

 الگوريتم پنگوئن .3

 

اهرا بعد از پاندا هم هنوز شكايت كاربران به جاي خود بوده و گوگل ناچار شده در سال ظ
لگوريتم ديگري با نام پنگوئن ارائه دهد كه كارش مبارزه با لينك سازي غير ا 2012

  طبيعي است.

  تا پيش از پنگوئن، هر سايتي كه

لينك بيشتري داشت، بيشتر مورد توجه رباتهاي گوگل قرار مي گرفت، چه اين لينكها 
يژه اي به و چه مخرب و بي ارزش! اما پنگوئن كه آمد سر و سامان و مفيد و معتبر بودند

  روشهاي لينك سازي داد و در مقابل سئوي كاله سياه قد علم كرد.

به روز رساني هاي مختلف پنگوئن سبب شد كه مديران وب سايتها ديگر نتوانند از 
  روشهاي زير بهره ببرند:

 لينكهاي اسپم -

-  
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 در رفتن از دست گوگل در زبانهاي مختلف غير از انگليسي -

 دسته بندي بندي ها از دست گوگلدر رفتن صفحات غير اصلي و  -

  در رفتن از دست پنگوئن آسان نيست.

سايتهايي كه با پشتوانه ي لينكهاي مشكوك رتبه اي كسب كرده اند، بعد از جريمه 
توسط اين الگوريتم نه تنها بايد از خير تمام آن لينكها بگذرند، بلكه بايد دنبال لينكهاي 

  يك به جايگاه قبلي خود برگردند.درست باشند تا الاقل به جايگاهي نزد

البته اين نكته را فراموش نكنيد كه پنگوئن يك جريمه نيست و بخشي از هسته ي اصلي 
الگوريتم گوگل است كه بايد با احترام با او رفتار كنيد، چون نه تنها در سرنوشت سايت 

الم نمي كند و شما تاثير زيادي دارد، بلكه در صورتي كه از شما ناراحت شود، به شما اع
  شما را با غم از دست دادن جايگاه سايتتان تنها مي گذارد.

  

  

  مرغ مگس خوارالگوريتم  .4

به پرنده اي سريع و دقيق است و در الگوريتم گوگل، موجودي است  رغ مگس خوارم
  توسط كاربر.درك مفهوم عبارت جستجو شده  دنبال

سئو  يهاكيارزش تكن شيافزا يبرا گوگل يهاتميالگور نيترمهم اين الگوريتم يكي از
است و براي راضي نگه داشتن او الزم نيست كلمات كليدي را تكرار كنيد. او  ديكاله سف

با سرعت و دقت فراوان، محتواي شما را بررسي كرده و تالش مي كند ارتباط معنايي 
  بين كلمات برقرار كرده و نزديك ترين نتايج را به كاربر معرفي كند.
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و الگوريتم مرغ مگس خوار اين حس  حس خوب جستجو ،يعني سئودر جايي خواندم كه 
  را به خوبي منتقل مي كند.

در واقع گوگل با استفاده از اين الگوريتم حرف كاربر را دقيقتر مي فهمد و تالش مي كند 
  صفحات مرتبط را طوري به او نمايش دهد كه نيازش برطرف شود.

ورش هم سخت است، درك ارتباط موضوعي بين صفحات كار همانطور كه احتماال تص
پيچيده اي است و گوگل با استفاده از گراف دانش خود مي تواند اين ارتباط معنايي را 
عملي كند. اين دانش هم از جايي نمي آيد جز رفتار كاربران در گوگل و كليك هايي كه 

  بر روي نتايج انجام مي شود.

اهميت پيدا كردن سايت مرتبط با موضوع وب سايت ما براي  نكته كاربردي: اينجاست كه
لينك سازي خارجي مشخص مي شود. چرا كه ارتباط مفهومي بين دو سايت نقش مهمي 

  در راضي كردن مرغ مگس خوار گوگل دارد.

البته راههاي ديگري هم براي راضي نگه داشتن اين پرنده ي دقيق وجود دارد كه مي 
  اره كرد:توان به اين موارد اش

 استفاده از كلمات كليدي متنوع و عبارات توصيفي -

 )Schemaاستاندارد ( يگذارنشانهسيستم از بهره گيري  -

 تالش براي نگه داشتن كاربر در سايت و بهبود تجربه ي كاربري -

 متعادل سازي لينكها و دريافت لينك از سايتهاي مرتبط -
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  الگوريتم كبوتر .5

با الهام از كبوتر نامه رسان، براي اين الگوريتم خود نام انتخاب كرده است.  حتماال گوگلا
كبوترهايي كه بدون نياز به نقشه راه خود را پيدا مي كردند و در محدوده ي زندگي خود 

  نامه ها را به دست صاحبانشان مي رساندند.

اختيار او قرار دهد،  گوگل هم براي اينكه مرتبط ترين نتايج را با توجه به مكان كاربر در
  شكل گرفت. Local SEOالگوريتم كبوتر را معرفي كرد و از آن پس مفهوم 

خدمت خود را به  اي محلي اجازه مي دهد كه محصول ياسئوي محلي به كسب و كاره
   مشتريان محلي خود معرفي كنند.

هم روز به روز  MOZمسلم است كه اين نوع جستجو مشتاقان زيادي داشته و به گزارش 
در حال افزايش است. بنابراين در اين مواقع گوگل اعتبار بيشتري به فاصله مكاني و 
سهولت دسترسي مي دهد و گاهي اين فاكتورها از اعتبار سايت و يا محتواي آن هم مهم 

  تر مي شوند.

  پس براي اينكه كبوتر گوگل با شما دوست شود، 

  ديخود را در نقشه گوگل ثبت كن تيسا

  سايت خود را در دايركتوري هاي محلي ثبت كنيد.

   اطالعات تماس خود را در همه ي صفحات سايت درج كنيد.

 بهره بگيريد. ماياسك ياز زبان نشانه گذار
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   Rank Brain تميالگور .6

هم به نوعي مشابه مرغ مگس خوار گوگل است. با اين تفاوت كه بجاي توجه  نيبرنكر
به خود عبارت كليدي، وظيفه دارد با بهره گيري از هوش مصنوعي مفهوم مورد نظر كاربر 

  را شناسايي كرده و بهترين و نزديك ترين پاسخ را به او ارائه كند.

ايگزين كلمه كليدي شد. مفهومي در واقع پس از معرفي اين الگوريتم، مفهوم كليدي ج
  كه بيشترين شباهت را به عبارت جستجو شده توسط كاربر دارد.

اين الگوريتم كلمات موجود در جستجو را بررسي كرده و معناي آنها را تفسير مي كند. 
سپس بر اساس پارامترهاي مختلف مانند تاريخچه ي جستجوي او، عاليق گذشته و حتي 

  ش، نتايج را در صفحات گوگل به نمايش در مي آورد.منطقه ي جغرافيايي ا

براي اين الگوريتم پاسخ گويي به كاربر و رضايت او بسيار مهم است. همچنين بر روي 
 عبارت هاي لينك شده چه در لينك ورودي و چه خروجي حساس است.

  

  

  الگوريتم رقص گوگل .7

را داشته باشيد، رقص گوگل برايتان گر آمادگي رويارويي با الگوريتمهاي مختلف گوگل ا
  بسيار هيجان انگيز خواهد بود.

درست مثل اينكه گوگل دست شما را مي گيرد و از رتبه هاي پايين به جايگاه خوبي مي 
  آورد تا ببيند در اين سن باشكوه چه مي كنيد!
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دا اگر توانستيد به ساز گوگل برقصيد، رتبه ي جديد شما تثبيت يا تنها كمي كاهش پي
  مي كند. ولي اگر رقص بلد نباشيد، به جاي قبلي يا حتي بدتر از آن پرت مي شويد.

حواستان باشد كه شانس هميشه در خانه ي شما را نمي زند. پس اگر رتبه هاي شما 
يكباره پيشرفت كرد، اول اينكه عجله نكنيد و بخاطر ماندن رتبه ها در اين جايگاه خود 

جبور شويد سر از روشهاي سئوي كاله سياه درآوريد. بلكه را به آب و آتش نزنيد كه م
 ت،يمانند سرعت سا ييفاكتورهابا توجه به يد، هميشه آماده ي اين جشن باشكوه باش

نوشتاري، طراحي مناسب، پاسخگو  ياستانداردها تيرعا ل،يدر موبا سايت حيصح شينما
  بودن به كاربر و پرداختن به شبكه هاي اجتماعي.

سئوي كاله سفيد را به خوبي رعايت كنيد، هيچ ترسي از الگوريتمها و روشهاي اگر اصول 
  گوناگون و جالب گوگل نخواهيد داشت.

  

  

  الگوريتم تازگي محتوا .8

 

ريافت اخبار دست اول، قيمت روز طال يا خودرو، نتيجه مسابقات ورزشي يا مواردي از د
تازه باشند. بنابراين به سادگي مي  اين دست زماني براي كاربر ارزشمندند كه به روز و

توان استنباط كرد كه تاريخ انتشار محتوا براي گوگل اهميت ويژه اي دارد تا بتواند اين 
  دسته از كاربرانش را كه بدنيال مطالب تازه هستند را هم راضي نگه دارد.
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باشد اگر سايت شما مدعي ارائه ي مطالب روز و دست اول است، بايد پذيراي مهمانانش 
  و زمان حضور كاربر در آن گواهي بر اين ادعا باشد.

ضمن اينكه لينك سازي هدفمند و گرفتن لينك از سايتهايي هم كه محتواي دست اول 
   دارند، مي تواند تاثير خوبي روي نتايج بدست آمده از اين الگوريتم داشته باشد.

اگر بتوانيد در توليد محتوا پيش دستي كرده و دائم محتواي روز را توليد كنيد، گوگل 
دوستيش را با شما به هم نمي زند، مگر اينكه بخواهيد با روشهايي سر او كاله بگذاريد. 

از آن كارهاي بي فايده است كه نه تنها گوگل را  تاريخ انتشار مثال روشهايي مانند حذف
  لكه مچ گيري آن برايش خيلي آسان است.عصباني مي كند ب

پس به فكر توليد مقاله ي تازه باشيد و يا مقاالت بدون تاريخ انقضاي سايتتان را هميشه 
سبز نگه داريد (يعني به آنها رسيدگي كرده و گاهي در محتواي آن تغييراتي ايجاد كنيد 

  و يا به آن لينك كنيد.)

  

  

   Mobile First Index تميالگور .9

 

مانطور كه احتماال شما هم االن در حال خواندن اين مقاله روي گوشي موبايلتان هستيد، ه
اين  .شوديانجام م ليموبا قياز طر نترنتيها در اجستجودرصد  60موافقيد كه بيش از 

درصد هم برسد. بنابراين شكي نيست كه گوگل  85رقم شايد حتي در بعضي حوزه ها به 
 براي جلب رضايت كاربرانش الگوريتمي معرفي كرده باشد كه تمركز آن بر روي كاربران 
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 Mobile First تميالگورموبايلي و رضايت آنها باشد و اين الگوريتم چيزي نيست جز  

Index .  

هدف گوگل از انتشار الگوريتم موبايل فرست اين بود كه كاربران موبايل بتوانند گشت و 
ري در اينترنت داشته باشند. در واقع اولويت گوگل براي رتبه دهي به گذار لذت بخش ت

  سايتها بر خالف گذشته نسخه ي موبايل آنهاست نه دسكتاپ.

از آنجايي كه نسخه هاي موبايل خود انواع مختلفي دارند، تمركز روي هر كدام از آنها هم 
  متفاوت است.

 نسخه ي يكسان موبايل و دسكتاپ .1

  قبل، يعني از روي نسخه ي دسكتاپ به سايت امتياز مي دهد.گوگل مانند حالت 

 نسخه ي ريسپانسيو .2

باز هم از روي نسخه ي دسكتاپ امتياز مي گيرد، مگر اينكه بخشهايي در موبايل حذف 
  شده يا تغيير كرده باشد كه در نتيجه جايگاه آنها تغيير خواهد كرد.

 آدرس مجزا براي نسخه ي موبايل و دسكتاپ .3

ها محتواي موبايل را بررسي مي كند و بطور كلي روي اين مدل سايتها حساستر گوگل تن
  است.

 نگيسرو كيناميدا .4
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سايتهايي هستند كه نه تنها آدرس آنها بلكه ساختار و محتواي آنها هم در نسخه ي 
موبايل و دسكتاپ متفاوت است و گوگل فقط نسخه ي موبايل را بطور مستقل بررسي 

  مي كند.

 

كه   ييباال ييهااز گروه كي چيوجود دارند كه در ه هاتياز سا يسر كي ان،يم نيا در
 د،يشو كااليجيد اي لويبام رينظ ييهاتيبه عنوان مثال اگر وارد سا ستند،ين ميگفت تانيبرا
از  يآدرس در نظر گرفتند، اما وقت كيو دسكتاپ،  ليهر دو نسخه موبا يبرا نكهيبا ا

 HTML يبلكه كدها شينه تنها نحوه نما د،يشويم هاتيسا نيوارد ا ودخ ليمرورگر موبا

 .شوديگفته م Dynamic Serving روش نيبه ا كند،يم رييتغ زيصفحه ن

 

  راههايي براي كمك به درك بهتر گوگل از نسخه ي موبايل سايتها

 يكسان بودن ساختار و محتواي نسخه ي موبايل و دسكتاپ .1

فوتر و سايدبار (خصوصا زماني كه در موبايل حذف مي توجه به لينكهاي مهم  .2
 شوند)

 طراحي ريسپانسيو (داراي اولويت نسبت به چهار روش باال) .3

  

داشتن نسخه ي موبايل الزامي نيست ولي قطعا وجودش طبق استانداردها، تاثير مثبتي 
  روي نتايج جستجو خواهد داشت.
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  گورخر گوگل تميالگور .10

نظر بيايد ولي انتخاب هوشمندانه ي گوگل براي الگوريتمهايش جالب ايد اين اسم كمي مضحك بش
  است.

از آنجايي كه بدن گورخر از راههاي مشكي و سفيد تشكيل شده، مي تواند حشرات موذي را از دور 
  و بر خود دفع كند. دقيقا مثل كاري كه اين الگوريتم انجام مي دهد.

ب مشتريان خود مي شوند را شناسايي و گزارش گورخر گوگل وبسايتهاي فروشگاهي كه موجب فري
و  ياصول اساسكرده و آنها را جريمه مي كند. اين الگوريتم فروشندگان آنالين را وادار مي كند كه 

  رده و به اين ترتيب اعتماد مشتريان خود را جلب كنند.ك تيرا رعا كيتجارت الكترون نيقوان

 


