اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﮔﻮﮔﻞ ﭘﺎﻧﺪا در ﺳﺌﻮ ﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ دارد؟

ﮔﻮﮔﻞ ﭘﺎﻧﺪا ) (Google Pandaﺑﻪ ﺗﻐﺮاﺗﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از اواﺧﺮ اﺳﻔﻨﺪ ) 1389ﻓﻮرﯾﻪ  (2011در اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ در
ﮔﻮﮔﻞ اﻋﻤﺎل ﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد .اﯾﻦ ﺗﻐﺮات ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﯾﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﻦ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﺎﯾﺖ
ﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ را در ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .در اﺛﺮ اﯾﻦ ﺗﻐﺮات ،ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی آﮔﻬﯽ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ در ﺧﻮد ﺟﺎی داده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ رده ﻫﺎی ﭘﺎﻦ ﺳﻘﻮط ﮐﻨﻨﻨﺪ و وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺧﺒﺮی و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮔﻮﮔﻞ در
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  .در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﮔﻮﮔﻞ ،در اوﻟﯿﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﭘﺎﻧﺪا ﭼﯿﺰی در ﺣﺪود  12درﺻﺪ از ﺗﻤﺎم ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺟﺴﺘﺠﻮی اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺗﻐﺮات ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﮔﻮﮔﻞ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺧﻮد را ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﻐﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ اﻣﺎ
ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﺗﻐﺮات ﺟﺰﺋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﻧﺪارد .در اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻃﯽ ﺑﺎزه ﻫﺎی ﭼﻨﺪﻣﺎﻫﻪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻐﺮات ﺟﺎﻣﻌﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
روﺑﺎت ﻫﺎی  crawlerﮔﻮﮔﻞ  ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻓﻀﺎی وب ﻣﯽ ﭼﺮﺧﻨﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ و وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ را
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و ﻫﻤﻪ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﯾﮏ اﯾﻨﺪﮐﺲ ﻏﻮل ﭘﯿﮑﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ ای ﮐﻪ اﯾﻨﺪﮐﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ ﻋﺒﻮر داده ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﮔﻮﮔﻞ را در ﺑﺮ دارد .اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎ ﺗﻌﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ در ﮐﺠﺎی رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﮔﻮﮔﻞ و در
ﮐﺪام ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
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اﻣﺎ ﺟﺎی ﭘﺎﻧﺪا در اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺠﺎﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎﺷﺪ؟ ﭘﺎﻧﺪا در ﺑﺎﻻی اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻗﺮار دارد ﺗﺎ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ ﻫﺎ را ﺟﺪا ﮐﻨﺪ .ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ،
ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﻦ زﯾﺎدی ﺑﺎ ﮐﭙﯽ ﺑﺮداری از ﻣﻄﺎﻟﺐ دﺳﺖ اول ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،رﺗﺒﻪ ﺧﻮد را در ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ در
ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ارﺗﻘﺎء داده ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﭘﺎﻧﺪا ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻄﺎﻟﺐ دﺳﺖ اول و ﺗﻮﻟﯿﺪی وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﺳﺖ و رﺗﺒﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ  ،رﺗﺒﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﭙﯽ ﺑﺮداری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﭘﺎﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻋﻠﻔﺰار ﻣﺤﺘﻮا اﺻﻄﻼﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻫﺎی زﯾﺎدی دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﯿﭻ
ﭼﯿﺰی ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ آن ﻫﺎ ﮐﭙﯽ ﺑﺮداری از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪی وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .اﻏﻠﺐ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﺪون ذﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ آورده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و از اﻋﺘﺒﺎر ﻻزم ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺸﺎﻧﺪن ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ
ﺳﻮی ﺧﻮد ،ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺑﺎزدﯾﺪ روزاﻧﻪ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن رﺗﺒﻪ ﺧﻮد در ﻣﯿﺎن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺪف اﺻﻠﯽ در ﭘﺲ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ،ﺳﻮدﺟﻮﯾﯽ از
ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺬب ﮐﻠﯿﮏ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ آﮔﻬﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ دﯾﺪ ،آﯾﺎ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮔﻮﮔﻞ ﭘﺎﻧﺪا در راﺳﺘﺎی ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ؟ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
ﺟﻮاب اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ .ﻣﺠﻠﻪ ﻧﯿﻮﺳﺎﯾﻨﺘﯿﺴﺖ در ﺷﻤﺎره  15دﺳﺎﻣﺒﺮ  2011ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺖ .در ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از
ﺗﻌﺪادی ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﻃﯽ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﻣﺎه ﻫﺎی ﻣﺎرس و آﮔﻮﺳﺖ  ،2011در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮔﻮﮔﻞ و ﺑﯿﻨﮓ 50
ﺟﺴﺘﺠﻮی از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﻦ ﺷﺪه را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد آﯾﺎ اﯾﻦ دو ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ واﻗﻌﺎ ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﺎرﺑﺮان را از
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ﺷﺮﻋﻠﻔﺰارﻫﺎی ﻣﺤﺘﻮا ) (content farmﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.

در ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﯿﻮﺳﺎﯾﻨﺘﯿﺴﺖ ،ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ» :ﭼﻄﻮر ﺑﺮای ﻣﺎراﺗﻮن ﺗﻤﺮﯾﻦ
ﮐﻨﯿﻢ؟« ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻮع ﻋﺒﺎرت ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ آن ﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ
آﮔﻬﯽ ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﻮد و ﺑﺲ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ،در ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﯿﻮﺳﺎﯾﻨﺘﯿﺴﺖ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی »ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﻦ« در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻣﻮرد ﺟﺴﺘﺠﻮی »ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺎراﺗﻮن« در ﻣﺎه ﻣﺎرس ) 2011ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ از اﻋﻤﺎل اوﻟﯿﻦ ﻧﺴﺨﻪ از ﮔﻮﮔﻞ ﭘﺎﻧﺪا(
ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ در  10رﺗﺒﻪ ﺑﺎﻻی ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮔﻮﮔﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻔﺶ ﻫﺎی دو ﻣﺎراﺗﻮن ،ﻟﻮازم ورزﺷﯽ و اﺟﻨﺎﺳﯽ از اﯾﻦ
دﺳﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﺎه آﮔﻮﺳﺖ )ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﻮﮔﻞ ﭘﺎﻧﺪا( ﺑﻪ وﺿﻮح ﻧﺘﺎﯾﺞ دﯾﮕﺮی در ﺑﺮ
داﺷﺖ؛ رﺗﺒﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ اﯾﻦ ﺑﺎر در اﺧﺘﯿﺎر وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮد؛ ﻣﺜﻼ در ﻣﻮرد ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺒﺎرت ﻣﻮرد
ﺟﺴﺘﺠﻮ ،وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺠﻠﻪ دﻧﯿﺎی دوﻧﺪه اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ اول آﻣﺪه و ﺑﺎﻻﺗﺮ از دﯾﮕﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ  50ﺟﺴﺘﺠﻮی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺘﻌﺪد ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮔﻮﮔﻞ و ﺑﯿﻨﮓ در ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺣﺪود ﻫﻔﺖ ﻣﺎه از ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﯿﻮﺳﺎﯾﻨﺘﯿﺴﺖ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻋﺒﺎرت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎراﺗﻮن را در ﮔﻮﮔﻞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺧﻮاﻫﯿﻢ
دﯾــﺪ ﮐــﻪ ﻧﺘــﺎﯾﺞ ﺟﺴــﺘﺠﻮ ﺑــﺎز ﻫــﻢ دﻗﯿــﻖ ﺗــﺮ ﺷــﺪه اﺳــﺖ  .اﯾــﻦ ﺑــﺎر وب ﺳــﺎﯾﺘﯽ ﮐــﻪ ﻣﺨﺘــﺺ ﺗﻤﺮﯾــﻦ در دوی ﻣــﺎراﺗﻮن اﺳــﺖ
) (www.marathonrookie.comاز ﻣﺠﻠﻪ دﻧﯿﺎی دوﻧﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮ آﻣﺪه و در رﺗﺒﻪ اول ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ،ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ وب
ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻟﯿﺴﺖ ﺷﺪه در ﺻﻔﺤﻪ اول ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﯿﺰ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و دﯾﮕﺮ ﺧﺒﺮی از وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ  .ﻣﺸﮑﻞ ﻋﻠﻔﺰارﻫﺎی ﻣﺤﺘﻮا ،در ﻣﯿﺎن وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﻓﻮر وﺟﻮد دارد .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﻃﯽ
ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﭘﺎﻧﺪای ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در ﻣﯿﺎن وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﻧﯿﺰ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪه و ﮐﺎرﺑﺮان را از دﺳﺖ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﭘﺮ از ﻣﺤﺘﻮای ﻧﺎﻣﺮﺑﻮط وآﮔﻬﯽ ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺠﺎت داده اﺳﺖ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻋﺒﺎرت ﻫﺎی »ﻋﻤﻮﻣﯽ« در ﮔﻮﮔﻞ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ
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راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ از ﺧﯿﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اول ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﮕﺬرﯾﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ رﺗﺒﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ اﻏﻠﺐ در اﺧﺘﯿﺎر
وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﻦ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﻮد .اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﮔﻮﮔﻞ ﭘﺎﻧﺪا ﻋﻨﻮان ﺧﻮد را از ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوژه در
ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻮﮔﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻧﺎوﻧﯿﺖ ﭘﺎﻧﺪا .ﮔﻮﮔﻞ ﺟﺰﺋﯿﺎت زﯾﺎدی در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺧﻮد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،و ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ
از رﻣﻮز ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آن در ﺑﺮاﺑﺮ رﻗﺒﺎ را ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ دﯾﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،وﺑﻼگ رﺳﻤﯽ وب ﻣﺴﺘﺮ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮ روی  Blogspotﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎ وب
ﻣﺴﺘﺮﻫﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﻮده و ﮔﺎه ﺑﻪ ﮔﺎه ﻧﮑﺎﺗﯽ را در ﻣﻮرد ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭘﺎﻧﺪا در دﺳﺖ ﭼﯿﻦ ﮐﺮدن و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻓﺮض ﻣﺜﺎل در ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮑﯽ از ﭘﺴﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ وﺑﻼگ آﻣﺪه اﺳﺖ:
«ﻣﺤﺘﻮای ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﻦ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ روی رﺗﺒﻪ ﮐﻞ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد» .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺼﻪ ،ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﺎﯾﺪ
ﻓﮑﺮی ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﺤﺘﻮای ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﻦ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺪت ﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﺮ روی وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﯿﺪ؛ ﯾﺎ آن ﻫﺎ را اﺻﻼح
ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ آن ﻫﺎ را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ از روی وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ .ﮔﻮﮔﻞ اﻏﻠﺐ ﺑﺪون اﻃﻼع ﻗﺒﻠﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﺎﻧﺪا را ﺑﻪ روز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ
ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺎﺪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮔﻮﮔﻞ در ﻣﻮرد آﭘﺪﯾﺖ
ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ را ﮔﺮﻓﺖ .وب ﻣﺴﺘﺮﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻐﺮات و آﭘﺪﯾﺖ ﻫﺎی ﭘﺎﻧﺪای ﮔﻮﮔﻞ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﭼﺮا اﻃﻼع از زﻣﺎن آﭘﺪﯾﺖ
ﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﭘﺎﻧﺪا ﺑﺮای وب ﻣﺴﺘﺮﻫﺎ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؟ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻤﯽ وﺟﻮد دارد و آن ﺗﻔﺎوت در ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
ﭘﺎﻧﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﮐﻠﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﯾﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ ،روﺑﺎت ﻫﺎی crawler
ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ آن ﺳﺮ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ و آن را اﯾﻨﺪﮐﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﻮرد ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﺗﺒﻪ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﺎﯾﺖ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﺗﺒﻪ ﭘﺎﻦ ﺗﺮی دارﻧﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﯾﮏ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻟﯿﻨﮏ آن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﻨﺪﮐﺲ ﺷﻮد و در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده
ﺷﻮد .ﺑﺎز ﮔﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﺳﻮال؛ ﭼﺮا اﻃﻼع از زﻣﺎن آﭘﺪﯾﺖ ﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﭘﺎﻧﺪا ﺑﺮای وب ﻣﺴﺘﺮﻫﺎ اﻫﻤﯿﺖ دارد؟ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﭘﺎﻧﺪا ﻋﻤﻠﮑﺮدی
ﻣﺘﻔﺎوت دارد؛ ﭘﺎﻧﺪا ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر آﭘﺪﯾﺖ ﺳﺮی ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ زﻧﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد )ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ روز ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ
ﺧﯿﺮ( وب آن ﻫﺎ را رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ زﻣﺎن ،وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی زﯾﺎدی ارﺗﻘﺎء ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎری ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﻏﻀﺐ ﭘﺎﻧﺪا ﻗﺮار ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺳﻘﻮط ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺎ آﭘﺪﯾﺖ ﺑﻌﺪی ﭘﺎﻧﺪا  -ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﭼﻨﺪ روز ﺗﺎ دو ﻣﺎه ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ  -وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
دﭼﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎی ﭘﺎﻧﺪا ﺑﻪ روز ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ رﺗﺒﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ .ﺑﺮای دﯾﺪن ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎﻣﻞ
آﭘﺪﯾﺖ ﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﭘﺎﻧﺪا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ارﺗﻘﺎء و ﺳﻘﻮط وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ را در اﺛﺮ آﭘﺪﯾﺖ ﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﭘﺎﻧﺪا
ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ،ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ وب ﺳﺎﯾﺖ  searchmetrics.comدر ﻣﻮرد ﺗﺎﺛﯿﺮ آﭘﺪﯾﺖ  2.5ﭘﺎﻧﺪا ﮐﻪ در اواﺧﺮ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ
 2011از ﺳﻮی ﮔﻮﮔﻞ اﻋﻤﺎل ﺷﺪ ﻧﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .در اﯾﻦ آﭘﺪﯾﺖ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ آﭘﺪﯾﺖ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ،ﺑﺮﺧﯽ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺟﺰء ﺑﺎزﻧﺪه
ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺟﺰء ﺑﺮﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﯿﺪان ﺟﺴﺘﺠﻮ.
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*** در ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ آدرس دوﻣﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺻﺪ رﺷﺪ و ﯾﺎ ﺳﻘﻮط آن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻣﻮرد ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎی ﻣﺪﻧﻈﺮ ﭘﺎﻧﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﻧﮑﺎت ﮐﻠﯽ و اﺻﻠﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﻧﻮﻋﯽ در اداره ﯾﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ از آن ﻫﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺖ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺮد؛ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ را ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان
ﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﺎﻣﻞ داﻧﺴﺖ:
•

ﻣﺤﺘﻮای ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﻦ در ﺑﺨﺸﯽ از وب ﺳﺎﯾﺖ

•

ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻨﯽ وب ﺳﺎﯾﺖ

•

ﻣﺘﺎﺗﮓ ﻫﺎ و ﺗﮓ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ در وب ﺳﺎﯾﺖ

•

اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت

•

ﻣﺤﺘﻮای ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﻦ در ﮐﻞ وب ﺳﺎﯾﺖ

•

زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﺣﻀﻮر ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺮ روی وب ﺳﺎﯾﺖ

•

ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی ﻣﻨﻘﻄﻊ )ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﺎی  404ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ(

•

اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ از ﯾﮏ ﺗﮓ ﯾﺎ ﺗﮓ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﺮﺑﻮط در ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ

•

اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎی آﻣﺎده

ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎی ﻣﺪﻧﻈﺮ ﮔﻮﮔﻞ ﭘﺎﻧﺪا رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮد ،در ﺣﻮزه  SEOﯾﺎ »ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ«
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ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ آن ﮐﻪ اﮐﻨﻮن دﯾﮕﺮ زﻣﺎن ﻓﺮﯾﺐ ﮔﻮﮔﻮل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﺧﺎص ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﺪون ﺷﮏ
ﭘﺎﻧﺪای ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎﻫﻮش ﺗﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮔﻮﮔﻞ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﮐﺎر ﺟﺪاﺳﺎزی ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻫﻤﻮاره
ﻣﺨﺎﻃﺐ و ﺧﻮراﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ را ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
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