
 

 

 

 جدید گوگل هایالگوریتمآشنایی با 

 های اصلی مقاله:سرفصل

 مقدمه 
 الگوریتم گوگل چیست؟ 
  های گوگلالگوریتممعرفی 
 های گوگلجالب درباره الگوریتم یهایواقعیت 
 یر یگجهینت 

 مقدمه

کرده است و با استناد به این مطلب  ی خودهاالگوریتم های اخیر گوگل اقدام به تهیه و انتشاردر سال
 روز نگه دارد.کند خود را آپدیت و بهبریم که گوگل سعی میپی می



 

 

های متفاوتی را از خود مختلف واکنش ها این استتت که بتواند در شتترای یکی از مزایای این الگوریتم 
سرویس شان دهد و درنتیجه بهترین خدمات و  ها این الگوریتم ن آورد.ها را برای کاربرانش به ارمغان

به بررستتی ما در این مقاله و  اندآمدهبه وجود های زمانی معین میالدی تاکنون در بازه 2003از ستتال 
 پردازیم.هرکدام می

 الگوریتم گوگل چیست؟

گیرد که ها تصتت یم میهایی استتت که گوگل بر استتا  آنالگوریتم گوگل درواقع شتتامل دستتتورالع ل
های گوریتمال: اندشدهمیتقسهای گوگل به دو دسته اصلی صفحه ش ا در کدام رتبه قرار بگیرد. الگوریتم

ای هسایت هسته اصلی گوگل هستند و بر اسا  پارامترهای مختلف وجز درواقعدسته اول یا اصلی 
 .کنندبندی میاینترنتی را رتبه

سته دوم بهالگوریتم سایتهای د سایی  شنا سایتصورت جانبی برای  های های مرجع و پرمحتوا از 
 .شوندهای کاربران استفاده میسازی درخواستمحتوا یا بهبود نتایج جستجو و بهینهاسپم و بی

 :کنندیمرا دنبال ها دو هدف مهم این الگوریتم

 های بی کفیت و اسپمکاهش رتبه سایت 
 کاربر محورهای باارزش و افزایش رتبه سایت 

 های گوگلالگوریتممعرفی 

ه بدانیم که چه هستتتند و چ های گوگل بپردازیم، باید این راقبل از اینکه به بررستتی هرکدام از الگوریتم
 شود.ها میآن یباعث اجرا سیست ی

ید توانمی هاآنشود که در دل نوعی یک سیستم ریاضی هم محسوب میها بهاین الگوریتم یطورکلبه
بندی و بررسی نهایی برسیم. اجازه به معرفی و بررسی موضوعات دیگر بپردازیم و درنهایت به یک ج ع

صی برود و ا صد دارد به یک آدر  خا صی ق شخ ز دهید با یک مثال این مطلب را بهتر انتقال دهیم. 
سؤال می سد. در این زمان اتوبو ، مترو و پیاده رفتن  به تواندکند که از چه راهی میش ا  صد بر مق

های جواب هستند با این تفاوت که زمان رسیدن آن متغیر است. ما در اینجا هر مسیری را یک گزینه
 شناسیم.الگوریتم می

 یتتان را ارتقا دهید.رتبه سا ،هاالگوریتم نبا رعایت قوانین و مقررات ای دیتوانیم ش ا



 

 

 
 الگوریتم های معروف گوگل

 (Google Bostonبوستون ) تمیالگور 

های گوگل بود و الگوریتم روزرسانی و آپدیتقع اولین بهمنتشر شد که دروا 2003این الگوریتم در سال 
 صورت بوداین  به و اهداف این الگوریتم هااستیسی از کی ی معرفی شد.مهندس یعل  اجال در یک 

 ، مقاالتدر آپدیت بعدیکه در طی فرآیند کار، مقاالت و مطالب منتشتترشتتده را ماهانه بررستتی کند و 
سی می صورتبه سعی و پس شوندروزانه برر شتر کاربران مقاالت خود را  ش کنندیمازآن بی ار روزانه انت

 دهند.

 (Google Florida) دایفلور  تمیالگور 

حان طرا این الگوریتم توان گفت کهمی وگردد برمی 2003تاریخ انتشتتار این الگوریتم به نوامبر ستتال 
ستفاده کنند تا سایت را تحت تأثیر قرارداد و  وانندبت به وب ستران این آموزش را داد که از چه روشی ا

ند. یکی از روش جذب کن کاربر  یک  گان یک ار نک داخلی و  که از این بود ی این الگوریتمهادر تراف لی
 .کنندخارجی و کل ات کلیدی استفاده 

 
 



 

 

 (Google Personalized Searchجستجو ) جیسازی نتاشخصی تمیالگور 

یت 2005ژوئن ستتتال  قابل تاریخچه تاریخ انتشتتتار این الگوریتم بود و یکی از  که  هایش این بود 
ها برای جستتتجوهای بعدی از آن در زمان دیگری توانستتتندیمکرد و کاربران ستتتجوها را یخیره میج

 خود استفاده کنند.

 (Google Universal Search) یکل یجستجو تمیالگور 

این الگوریتم جزو معرفی شتتتد،  2007می یکی از اهداف این الگوریتم راحتی کاربران گوگل بود که در 
شناخته میبهترین آپدیت شود. قبل از آمدن این الگوریتم، کاربران در جستجوهایشان های گوگل هم 

 ،Universalکردند و با آمدن الگوریتم ها، تصاویر و موارد مشابه مشاهده مینتایجی مانند اخبار، کتاب
جدا از هم ن ایش داده ر، اخبار و... ازآن بود که تصتتاویشتتدند و پسجستتتجوها از یکدیگر تفکیک می

 شدند.

 (Google Suggestگوگل ) شنهادیپ تمیالگور 

 این الگوریتم را 2008وست سال کرد و باالخره در آگسال آزمایش می 4گوگل این الگوریتم را به مدت  
ی بود و ع لکردش به این دیعبارات کلیا  (Query) یکوئر معرفی کرد. هدف این الگوریتم استتتتفاده از 

جز متن جستتتجوی خود، بتوانند از کل ات کلیدی محبوب نیز مطلع شتتوند و بهترین صتتورت بود که به
شند و مقدمه شته با سال که زمان ارائه Google Instantای برای الگوریتم انتخاب را دا بود،  2010اش 

 شد.محسوب می

 (Google Caffeine) نیکافئ تمیالگور 

روش جستتتجوهای گوگل بود تا اینکه گوگل از الگوریتم ، ایارائه محتوا در گوگل و مدل الیهستتیستتتم 
جایی  آمدند وباالیی داشتند در جستجو می رتبه هایی کهقبل از این سایت تا برداری کرد.کافئین پرده
این  2009گونه بود که گوگل برای حل این مشتتکل در ستتال های تازه تأستتیس نبود. اینبرای ستتایت

ها و دیگر ستتایت موکول شتتد 2010آن به ژوئن ستتال با اندازی و کار الگوریتم را معرفی کرد ولی راه
 داده شد. کاربران یوجوجستدر نتایج  ها اجازه دیده شدنبه ه ه سایت درواقعی نبودند و بندهیال

 
 



 

 

 (Google Pandaپاندا ) تمیالگور 

کرد کرد و سعی میگوگل در محتواها دقت می طبق آنارائه شد که  Farmerدر ابتدا این الگوریتم بانام 
سال ترین مقاالت را ن ایش دهد ولی بهباکیفیت شد که نامش  2011هرحال در  الگوریتم پاندا معرفی 

 کیفیت وهای بیشتتده بود. علت ارائه این الگوریتم این استتت که ستتایتاز ستتازنده الگوریتم گرفته
جهانی قرارگرفته بود. یکی دیگر از علل ساخت این الگوریتم، مبارزه  یجامعهشکایت قبول مورد غیرقابل

 و خنثی کردن سازی فعالیت سئو کاله خاکستری بود.

 اند:الگوریتم پاندا نامناسب ازنظرمحتواهایی که 
 محتوای نازک (Thin Content):  مقاالتی ضعیف با متن و منابع بسیار کم هستند و در

 هر مقاله فق  چند ج له وجود دارد.
 ( محتوای تکراریDuplicate Content): های زمانی که شتتت ا چندین مقاله را با متن

 ا ش تیساوبکنید، ها فق  تغییرات جزئی را اع ال کردید، منتشر میمشابه که در آن
 شود.ی مواجه میبا مشکالت محتوای تکرار 

 ( محتوا باکیفیت پایینLow-quality Content صفحاتی که ارزش ک ی برای کاربران  :)
 دارند، زیرا اطالعات ع یقی ندارند.

 صفحاتی که عنوان آن ستجو با محتوا:  ستند ها با محتوای آنعدم تطابق ج ها یکی نی
 یی غیر مرتب  یا تبلیغاتیکند، با محتواو زمانی که کاربر روی عنوان موردنظر کلیک می

 شود.مواجه می

 بندی جستجو اتفاق افتاد به این دلیلاگر در وب سایت ش ا افت ناگهانی میزان بازدید و یا رتبهنکته: 
 اید.شدهاست که احت ااًل توس  الگوریتم پاندا جری ه

 انجام دهید: دیتوانیمبهبود دوباره سایتتان از پاندا  اقداماتی که برای

 های نادرست تولید محتواار گذاشتن روشکن 
  بازنگری محتوای وب ستتایت برای کیفیت، ستتودمندی، ارتباا، قابلیت اط ینان و

 اقتدار
 اط ینان از مطابقت محتوای صفحه با درخواست کاربر 
 حذف یا ویرایش محتوای تکراری 



 

 

 سته وابکه صفحات تحت سلطه تبلیغات یا پیوندهای طوریتجدیدنظر در محتوا به
 نباشند.

 (Google Penguinپنگوئن ) تمیالگور 

سایتاین نوع الگوریتم را می ست که  شکار گوگل بنامیم. وظیفه الگوریتم پنگوئن این ا هایی توانیم ترا
شان را هایاند، شناسایی و سپس رتبههای باال را از آن خودکردهو غیرقانونی رتبه یهای تقلبکه با روش

ستفاده زیاد از کل ات کلیدی، لینکهای متخلف با روشسایت .کاهش دهد های غیرمجاز هایی نظیر ا
صاحب رتبه صد ت سپم ق شوند آمار بازدید و ترافیک و ارگانیک را کم های خوب رادارند و باعث میو ا

کنند، یستتیاه استتتفاده مها که مع واًل از ستتئو کالهستتایتبنابراین گوگل برای مقابله با این وب؛ کنند
ا هستتایتشتتده، طراحان وبکند. با توجه به مطالب گفتهروزرستتانی میالگوریتم پاندا را آپدیت و به

ضواب  گوگل را نقض نکنند ای جز اینکه مقاالت باکیفیت تهیه کنند و از آن مهمچاره شرای  و  تر اینکه 
 .نداشتند دنها شوتا در کنار این، باعث رشد تجربه کاربری سایت

 
 الگوریتم پنگوئن گوگل

 پنگوئن دو ع ل خاص را هدف قرار داده است:
 طرح( های پیوندLink Schemes توستتتعه، خرید یا خرید بک لینک از وب ستتتایت :)

 یا غیر مرتب . تیفیکیبهای 



 

 

  پر کردن کل ات کلیدی(Keyword Stuffing) استفاده از تعداد زیادی کل ات کلیدی یا :
 تکرار کل ات کلیدی.

 چگونه از پنگوئن بازیابی کنیم:

 ید، ازج له لینکهای غیرطبیعی که شتتت ا کنترل آنحذف لینک هایی که ها را دار
 های دیگر قرار گیرند.سایتاید در وباید و یا باعث شدهخودتان ساخته

 توانید کنترل کنید.های هرزنامه که ن یرد کردن لینک 
  ات کلیدی.تجدیدنظر در وب سایتتان برای اصالح کل 

 Google Knowledge Graph تمیالگور 

ساخت این الگوریتم  سیار  آنهدف از  ستند، ب سانی که به دنبال مطالب و مقاالت عل ی ه ست که ک ا
سان ست پیدا کنند. هاآنتر از قبل به سریع و آ سال  زمان د  2012رون ایی از این الگوریتم به ماه می 

اینکه جستجوگران از جهان واقعی و رواب   در راستایای اعالم کرده است که گردد. گوگل در بیانیهبرمی
با یکدیگر مطلع شوند، اقدام به ساخت این الگوریتم کرده است. هنگام شروع به کار این الگوریتم، آمار 

خوبی درک میلیون شتتی خاص را داشتتته استتت. برای اینکه این مفهوم را به 500و اطالعاتی در حدود 
شنهاد می شاهده نتیجه عالوه بر  «وبمدیر »کنیم واژه کنید، پی ستجو کنید. در هنگام م را در گوگل ج

شاهده می شامل اطالعات تک یلی را ن ایش می کنید،اینکه آمار را م ست یک ن ودار  س ت را  دهددر 
 .ی و آدر  استدیکل ه کل تیحوزه فعال ،وکارنوع کسب حاوی اطالعاتی مانندتواند که می

 (Google Hummingbirdخوار )مرغ مگس تمیالگور 

گوگل به این نتیجه رستتید که کاربران در  ،پس از گذشتتت زمان و با بررستتی و پ وهش بر روی نتایج
یافت  اند.واکنش به کوئری ها بستتتیار خاص و جالب ع ل کرده که کاربران مایل گوگل از نتایج در

هستتند که فق  ستراغ یک عبارت یا چند کل ه بروند و متوجه شتد که در هنگام ن ایش جستتجو هم 
حستتاستتیت بستتیار باالیی دارند و دوستتت دارند که نتایج بستتیار دقیق و نزدیک باشتتد. الگوریتم مرغ 

سال مگس شد. باید بگوییم  2013خوار در  سایر مدلمیالدی معرفی  ر های پیشین، تغییکه به نسبت 
سیار خوب و کاربردی ع ل می شت ولی ب شد. کند که باعث جلبچندانی ندا سیاری از کاربران  توجه ب
 .کنددرصد نزدیک به نظر مشتری  90به ک ک این الگوریتم گوگل موفق شد نتایج خود را تا 



 

 

 
 الگوریتم مرغ مگس خوار گوگل

خواهد با های قدی ی و ستتئو جدید دانستتت که مین پل ارتباطی بین شتتیوهتواخوار را میمرغ مگس
ه طور ماهرانه پاسخ بهایی که بهسایتاستفاده از کل ات خود به زبان طبیعی کاربران صحبت کند. وب

عنوان منابع مرتب  با به توانندکنند، میترین ستتتؤاالت ع ومی را شتتتناستتتایی و منتشتتتر میمحبوب
 انتخاب شوند. Googleس  موضوعات خاص تو

 الگوریتم کبوتر

ت رکز بر م شده است زیرا الگوریتم کبوتر،اسم این الگوریتم به دلیل ت رکز بر سئو محلی یا لوکال انتخاب
سئو محلی یا  ست. در این الگوریتم،  ستجو کننده ا ستجوی باکیفیت و مرتب  با مکان ج ارائه نتایج ج

نام و آدر  شرکت خود توانند با ثبتمی وکارهاکسببرای مثال  .لوکال اه یت زیادی پیداکرده است
 گوگل، شانس پیدا شدنشان را در نتایج گوگل افزایش دهند. یوکارهاکسبدر فهرست 

 

 

 



 

 

 الگوریتم رنک برین .1

، بر پایه هوش مصتتنوعی ایجاد شتتد. وظیفه این الگوریتم این استتت که بر 2015این الگوریتم در اکتبر 
سا  عبارت  سخ را به او ن ایش ا سایی کرده و بهترین پا شنا شده مفهوم موردنظر کاربر را  ستجو  ج

 سازی کند.بندی نتایج جستجو را بهینهدهد. عالوه بر این بر اسا  رفتار کاربران رتبه

م کن است یک تغییر  RankBrainهای شخصی ش ا در سئو، بسته به پیچیدگی و مدرن بودن مهارت
 ها و ع لکردهای ش ا باشد.جزئی یا ع ده در نظریه

 الگوریتم گورخر .2

شگاه سی فرو صورتیهای اینترنتی میاین الگوریتم به برر که نکات مهم چه در طراحی و چه پردازد و در
. واهند آوردها رعایت شده باشد، ازنظر الگوریتم گورخر امتیاز باالیی به دست خدر ع لیات خرید در آن

سایتی را نکاتی مانند دسته شتن مراحل مشخص برای خرید، کوپن تخفیف و هرچه  سب، دا بندی منا
 کند.شبیه به فروشگاه اینترنتی می

 الگوریتم رقص گوگل .3

سئو، جهش ستهای ناگهانی در رتبهیکی از اتفاقات عجیب در  ود شکه باعث می بندی نتایج گوگل ا
د عبارت کلیدی رشتتتدی ناگهانی و مثبت را تجربه کند. این تغییرات مع واًل جایگاه شتتت ا در یک یا چن

ها بررستتی میزان رضتتایت کاربر از آن صتتفحه شتتوند و هدف آنتوستت  الگوریتم رقص گوگل ایجاد می
 است.

 های گوگلجالب درباره الگوریتم یهایواقعیت

 کنند.بار در سال تغییر می 500تقریبًا  Googleهای الگوریتم .1
ها بستتیار جزئی هستتتند. شتتود که برخی از آنروزرستتانی انجام میبه 600-500هرستتاله 

یافته استتتت زیرا تعداد کاربران ستتترعت افزایشهای اخیر بهها در ستتتالتغییرات الگوریتم
یافته استتت و با نگهداری اطالعات مناستتب از نیازهای افراد، بهبودهایی نیز به آن افزایش

 شود.اضافه می
 
 



 

 

 ارائه یک تجربه کاربری عالی است. ،هاتمیالگور ف اصلی هد .2
Google نید. ککند که با بهترین کیفیت نتایج جستتتجو را دریافت میاط ینان حاصتتل می

ست. به ه ین دلیل برای این کار اولین و مهم ترین چیز حذف یا عبور از محتوای هرزنامه ا
 در هر صفحه نتایج جستجو از تبلیغات بیشتر است.

 گیرند.جستجوی تصویر را نیز در نظر می ،هاالگوریتم .3
صویر افزایش ستجوهای ت صویر ازآنجاکه امروزه ج سایی ت شنا ست، بنابراین نیاز به  یافته ا

ها با تطبیق تشخیص چهره و شناسایی جزئیات کوچک در یافته است. الگوریتمنیز افزایش
کنند. این یز بهتر میمورد عضتتالت صتتورت و هندستته صتتورت، جستتتجوی تصتتویر را ن

توانند اشتتیا موجود در یک تصتتویر را اندازه کافی هوشتت ند هستتتند که میها بهالگوریتم
 تشخیص دهند و جستجو را به هم مرتب  کنند.

 کنند.رب  و نویزها را حذف میهای بیها دادهالگوریتم .4
تجو یا خطاهای رب  مورد جستتهای بیه چنین برای رد کردن داده Googleهای الگوریتم

س  کاربران، طراحی و به شتاری تو شدند، بدین معنی که کل ات دارای غل  نو سانی  روزر
شابه آن سایی میامالیی را با کل ات تقریبًا م شنا صدای ها  صوتی با  ستجوی  کنند. در ج

ها با ت رکز روی شتتتود. الگوریتمرب  غیر از کاربران، گاهی اوقات جستتتتجو دشتتتوار میبی
ضحصدا تک ضب یا وا صدای  ستگاه، بر روی رد کردن آن ترین و بلندترین  س  د شده تو

 کنند.رب  کار میصداهای بی
 هدف اصلی الگوریتم حذف محتوای هرزنامه از طرف حامیان مالی است. .5

دهند تبلیغات را از ها ترجیح میاگرچه شتترکت گوگل مبتنی بر بازار تبلیغات استتت، اما آن
سرها حذف کنند سپان تواند تجربه کاربر را تحت تأثیر قرار دهد. ه ه زیرا معتقدند که می ا

ها فق  بر روی ارائه دهد آنها دلیل بر مشتتتری محور بودن گوگل استتت و نشتتان میاین
 کنند.های بهتر ت رکز میداده

 
 
 
 
 
 



 

 

  :نحوه جست و جوی گوگل در پادکست ها

 گام بعدی گوگل است. هاسیوو  هاپادکستدر  وجوجستتجزیه و  
شرکت گوگل قصد دارد زمینه فراهم کند تا اگر کسی به دنبال موضوعی خاص و یا مصاحبه 

استتب با کند و گوگل قستت تی را که متن وجوجستتترا آنشتتخصتتی خاص استتت، بتواند 
 درخواست اوست، ن ایش دهد.

 یر یگجهینت

سرعتشده به این نتیجه میبا توجه به مطالب گفته سیم که  شد الگوریتم ر سیار زیر اد های گوگل ب
کند که کاربرانش های جدید هستتتیم. گوگل بر این فرع ع ل میروز شتتاهد ارائه مدلاستتت و روزبه

 کند.ها را تولید میدانش تخصصی با نحوه جستجو ندارند و بر این اسا  الگوریتم

 

 


