صفر تا صد الگوریتم پاندا

از چــه زمانــی الگوریتــم پانــدا مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه و چــه فاکتورهایی را بررســی
میکنــد؟ چطــور مــی توانیــم متوجــه شــویم ایــن الگوریتــم ســایت مــا را جریمــه
کــرده و بــرای رفــع آن چــه کنیــم؟ بــا خوانــدن ایــن مقالــه بــه پاســخ ایــن پرسـشها
دســت پیــدا خواهیــد کــرد.

یکــی از مهــم تریــن الگوریتمهــای مــورد اســتفاده گــوگل جهت ســنجش ســئو الگوریتم
پانــدا اســت کــه بــه دنبــال پیــدا کــردن ســایتهای بــا کیفیــت و اعتبارســنجی
بــه آنهــا میباشــد .ایــن الگوریتــم میتوانــد در زمــان کوتاهــی ســایتهایی بــا
محتواهــای بــی کیفیــت و نامناســب را تشــخیص داده و در صــورت ارتــکاب خطــا
آنهــا را جریمــه کنــد .الگوریتــم پانــدا از چــه زمانــی مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه
اســت؟ دقیقــا چــه فاکتورهایــی را بررســی میکنــد؟ چگونــه متوجــه شــویم ایــن
الگوریتــم ســایت مــا را جریمــه کــرده و بــرای رفــع آن چــه کنیــم؟ بــرای یافتــن پاســخ
ایــن پرســشها بــا مــا در خوانــدن ایــن مقالــه همــراه شــوید.

علت به وجود آمدن الگوریتم پاندا
همانطــور کــه میدانیــد گــوگل از الگوریتمهــای مختلفــی جهــت بررســی ســایتها
اســتفاده میکنــد .گــوگل بعــد از اســتفاده از هــر الگوریتــم بــه مــرور متوجــه نقــاط
ضعــف آن شــده و الگوریتمهــای جدیدتــری بــرای رفــع آن طراحــی کــرده اســت.

1

www.modireweb.com

صفر تا صد الگوریتم پاندا

پیــش از بــه وجــود آمــدن الگوریتــم پانــدا ســایتهای مختلــف صفحــات خــود را
بــا مطالــب و محتواهــای طوالنــی و بــی کیفیــت پــر کــرده بودنــد .هرچــه حجــم و
طــول محتــوا و تعــداد کلمــات کلیــدی آن بیشــتر بــود ،گــوگل آن را یــک محتــوای بــا
کیفیــت تشــخیص داده و جایــگاه باالتــری بــه آن اختصــاص م ـیداد.

ایــن مســاله باعــث شــده بــود کــه فضــای اینترنــت پــر از ســایتها ،صفحــات و
اطالعــات بــی کیفیــت و کــم ارزش شــود .وجــود اطالعــات ســطح پاییــن زمــان و
انــرژی کاربــر بــرای دسترســی بــه محتــوای مــورد نظــر خــود را تلــف کــرده و باعــث
نارضایتــی آنهــا میشــد .بــرای رفــع ایــن مشــکالت و ســنجش ســایت بــر اســاس
کیفیــت واقعــی ،الگوریتــم پانــدا طراحــی و مــورد اســتفاده قــرار گرفــت.
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الگوریتم پاندا از ابتدا تا انتها
اولیــن نســخه ایــن الگوریتــم در تاریــخ  23فوریــه ســال  2011توســط گــوگل معرفــی
شــد .گــوگل ایــن الگوریتــم را گامــی مهــم در جهــت ســنجش کیفیــت محتــوا و تعیین
ســایتهای بــا کیفیــت معرفــی کــرده و اعــام کــرد ایــن الگوریتــم بــر  11.8درصــد
نتایــج جســت و جــو تاثیــر چشــمگیری گذاشــته اســت.

ایــن الگوریتــم تنهــا در زمــان کوتاهــی توانســت رتبــه بســیاری از ســایتها را تغییــر
داده و جایــگاه آنهــا در نتایــج جســت و جــو را عــوض کنــد .گــوگل بــرای ســنجش
صحــت ایــن تغییــرات ،تحقیقاتــی بــه نــام برندههــا و بازندههــا را انجــام داد .نتایــج
ایــن تحقیقــات نشــان داد کــه ســایتهایی کــه توســط الگوریتــم پانــدا تنــزل رتبــه
پیــدا کــرده بودنــد واقعــا ســایتهایی بــی کیفیــت بــوده و مطالــب آنهــا مــورد
رضایــت کاربــران نبــوده اســت.
یکــی از مهمتریــن اقدامــات الگوریتــم پانــدا ،حــذف مزرعــه محتــوا از معیارهــای
ســنجس ســئو بــود .مزرعــه محتــوا بــدون درنظــر گرفتــن کیفیــت ســایتهایی را کــه
محتواهــای بــی ارزش یــا کــم ارزش را در تعــداد و صفحــات بــاال منتشــر میکردنــد
تشــخیص داده و آنهــا را در صــدر نتایــج جســت و جــو قــرار م ـیداد .ایــن مســاله
باعــث شــد ســایتهای بــی کیفیــت از گردونــه رقابــت حــذف شــده و ســایتهایی
بــا محتــوای مناســب در جایگاههــای بــاالی نتایــج جســت و جــو قــرار گیرنــد.
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هماننــد دیگــر الگوریتمهــای مــورد اســتفاده گــوگل ،پانــدا نیــز طــی ســالها بارهــا
بــه روز رســانی شــده اســت .بــه گفتــه گــوگل ایــن الگوریتــم از ســال  2011تــا ســال
 2015تعــداد  265بــار آپدیــت و بــه روز رســانی شــده اســت .در حــال حاضــر آخریــن
نســخه ایــن الگوریتــم بســیار کامــل و جامــع بــوده و میتوانــد ســایتهایی بــا
مطالــب بــا کیفیــت را بــه صــدر نتایــج جســت و جــو بیــاورد.

الگوریتم پاندا به چه فاکتورهایی توجه میکند؟
بعــد از اینکــه بــا علــت و تاریخچــه الگوریتــم پانــدا آشــنا شــدیم ،بایــد بدانیــم ایــن
الگوریتــم دقیقــا چــه فاکتورهایــی را در ســایت بررســی میکنــد؟ مهمتریــن ایــن
فاکتورهــا شــامل مــوارد زیــر میباشــد:

محتوای تکراری
یکــی از فاکتورهــای بســیار مهمــی کــه خــون پانــدا و گــوگل را بــه جــوش م ـیآورد،
اســتفاده از محتــوای کپــی شــده از ســایتهای دیگــر و یــا حتــی ســایت خودتــان
اســت .بــرای آنکــه بتوانیــد امتیــاز قابــل توجهــی از گــوگل بگیریــد ،بایــد محتــوای
شــما خــاص و یونیــک باشــد.
بــرای مثــال اگــر شــما فروشــنده یــک محصــول خــاص در مدلهــای مختلــف
هســتید کــه ویژگیهــای مشــابه دارنــد ،نبایــد از یــک متــن یکســان بــرای تمامــی
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آنهــا اســتفاده کــرده و فقــط نــام مــدل را تغییــر دهیــد .شــما بایــد بــرای هــر مــدل
محتــوای جداگانــه ،متفــاوت و بــا کیفیــت بنویســید.

محتوای کم حجم
بســیاری از ســایتها صفحــات خــود را بــا مطالــب متنــوع و زیــاد امــا بــا حجــم و
تعــداد کلمــات کــم پــر میکننــد .ایــن مســاله نــه تنهــا از نظــر گــوگل و ســئو مناســب
نبــوده بلکــه تاثیــر منفــی نیــز دارد .الگوریتــم پانــدا نســبت بــه محتواهــای کــم حجــم
حســاس بــوده و آنهــا را بــی کیفیــت میدانــد .از نظــر الگوریتــم پانــدا یــک محتــوا
بایــد بــه قــدری کامــل باشــد کــه کاربــر بــا خوانــدن آن تمامــی اطالعــات مــورد نیــاز
خــود را دریافــت کنــد.
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محتواهایی بدون منابع معتبر
در صورتــی کــه شــما بــرای نــگارش مطالــب خــود از ســایتهای داخلــی و خارجــی
معتبــر اســتفاده میکنیــد ،میتوانیــد در انتهــای مقالــه لینــک آنهــا را قــرار دهیــد.
ایــن مســاله بــه گــوگل نشــان میدهــد کــه شــما بــه صحــت و اعتبــار مطالبــی کــه
در ســایت خــود قــرار میدهیــد اهمیــت میدهیــد.

اشکاالت نگارشی و غلطهای امالیی
از دیگــر فاکتورهایــی کــه الگوریتــم پانــدا نســبت بــه آن حســاس اســت ،وجــود
ایرادهــای نگارشــی و غلطهــای امالیــی در محتــوا اســت .تــا قبــل از اســتفاده از
ایــن الگوریتــم محتواهــای ســایتها پــر بــود از کلمــات اشــتباه بــا ویرایــش غلــط کــه
گــوگل بــه آن توجهــی نمیکــرد .پانــدا متوجــه ایــن مســاله شــده و در حــال حاضــر
روی آن دقــت زیــادی بــه خــرج میدهــد.

درج آگهیهای تبلیغاتی بیش از حد
بــدون شــک یکــی از مــواردی کــه شــما میتوانیــد از طریــق آن درآمدزایــی کنیــد،
ت و برندهــای دیگــر اســت .شــما
درج آگهیهــای تبلیغاتــی شــرکتها ،محصــوال 
همچنیــن میتوانیــد بــه صــورت تبادلــی بــا ســایتهای دیگــر همــکاری کــرده تــا
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آنهــا نیــز بــرای شــما در ســایت خــود تبلیــغ کننــد .ایــن مســاله هــم میتوانــد
تعــداد مخاطبــان شــما را افزایــش داده هــم ســئو ســایت را ارتقــا دهــد.

از نظــر الگوریتــم پانــدا مشــکل زمانــی پیــش خواهــد آمــد کــه شــما آگهیهــای
تبلیغاتــی را بیــش از حــد مجــاز در ســایت خــود درج کنیــد .ایــن مســاله باعــث
نارضایتــی مخاطبــان و گــوگل شــده و رتبــه ســایت را پاییــن خواهــد آورد.

صفحات ناسازگار با گوگل
گــوگل و الگوریتــم پانــدا نســبت بــه قولهایــی کــه بــه کاربــران خــود میدهیــد
بســیار حســاس بــوده و آنهــا را پیگیــری میکنــد .بــرای مثــال شــما بــرای افزایــش
نــرخ کلیــک ســایت خــود مــژده  40درصــد تخفیــف ویــژه یــا جوایــز خاصــی را بــه
کاربــران خــود میدهیــد.

اگــر کاربــران بعــد از کلیــک روی لینــک مــورد نظــر بــا صفحــات اشــتباه یــا چیــزی
متفــاوت مواجــه شــوند ،الگوریتــم پانــدا آن را تشــخیص داده و ســایت شــما را بــی
کیفیــت درنظــر خواهــد گرفــت.
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سایتهای مسدود شده
اگــر گــوگل صاحــب امتیــاز ســایت را بشناســد و در کارنامــه قبلــی او ســایتهای
مســدود و یــا اســپم شــده وجــود داشــته باشــد ،نســبت بــه آن حساســیت بیشــتری
بــه خــرج میدهــد .اگــر وب ســایتی توســط الگوریتمهــای گــوگل مســدود شــده
باشــد ،پانــدا آن را ســایتی بــی ارزش و کــم اعتبــار خواهــد دانســت.

تعداد بیش از حد کلمات کلیدی
یکــی از فاکتورهــای بســیار مهمــی کــه بــر ســئو ســایت تاثیرگــذار اســت ،تعــداد کلمات
کلیــدی بــه کار رفتــه در متــن اســت .در صورتــی کــه تعــداد ایــن کلمــات در محتــوای
شــما کــم باشــد ،موتورهــای جســت و جــو دقیقــا متوجــه نخواهنــد شــد کــه محتــوای
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شــما در چــه مــوردی اســت و آن را هنــگام جســت و جــوی کاربــران نمایــش نخواهنــد
داد.

نقطــه مقابــل ایــن مســاله تعــداد بیــش از حــد کلمــات کلیــدی در یــک متــن اســت.
اگــر شــما بــرای گــول زدن موتورهــای جســت و جــو متــن خــود را از کلمــات کلیــدی
پــر کنیــد ،الگوریتــم پانــدا متوجــه آن شــده و محتــوای شــما را بــی کیفیــت خواهــد
دانســت.

عدم استفاده از ابزارهای موجود
الگوریتــم پانــدا مخالــف سرســخت مطالــب بــی روح و بــدون جذابیــت اســت .اگــر
محتــوای شــما تنهــا یــک متــن بــوده و در آن از ابزارهایــی ماننــد فیلــم ،فایــل صوتــی،
تصویــر و غیــره اســتفاده نشــده باشــد ،پانــدا آن را یــک محتــوای بــی کیفیــت در نظــر
گرفتــه و رتبــه پایینــی بــه آن اختصــاص خواهــد داد.

استفاده از مطالب غیر مرتبط
از دیگــر فاکتورهایــی کــه الگوریتــم پانــدا بــه آن توجــه میکنــد ،تناســب موضوعــات
و مطالــب نشــر شــده در ســایت اســت .بــرای مثــال اگــر شــما در ســایت پزشــکی یــا
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علمــی خــود مطالبــی مربــوط بــه موســیقی یــا خریــد قــرار دهیــد ،چنــدان بــه مــذاق
پانــدا خــوش نخواهــد آمــد!

بستن کامنت و نظرسنجی برای خوانندگان
اگــر بــه دنبــال آن هســتید کــه توســط الگوریتــم پانــدا رتبــه قابــل قبولــی بــه دســت
آوریــد ،در پایــان همــه مطالــب یــا برخــی از آنهــا ،بــه خواننــدگان خــود اجــازه دهید
نظــرات خــود را در کامنــت و نظرســنجی بیــان کننــد .بســتن کامنتهــا میتوانــد
پانــدای گــوگل را بــی حوصلــه و یــا حتــی عصبانــی کنــد!
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به روز نکردن مطالب قبلی
شــاید برایتــان جالــب باشــد کــه بدانیــد بــه روز رســانی کــردن مطالــب قبلــی بــه
انــدازه نشــر مطالــب جدیــد در ســئوی ســایت تاثیرگذار اســت .بســیاری از کارشناســان
ایــن حــوزه حتــی اهمیــت بــه روز رســانی مطالــب را بیــش از نشــر مطالــب جدیــد
میداننــد .ایــن مســاله نیــز از دیگــر فاکتورهایــی اســت کــه الگوریتــم پانــدا بــه آن
توجــه میکنــد.

جامع بودن محتوا
محتوایــی کــه در مــورد یــک موضــوع منتشــر میکنیــد بایــد بــه قــدری جالــب باشــد
کــه خواننــده بتوانــد پاســخ تمامــی ســوالها و ابهامــات خــود را بــه دســت آورد.
شــما بایــد بتوانیــد از اضافــه گویــی خــودداری کــرده و در عیــن حــال مطالبــی جامــع
و کامــل بنویســید.

تراکم کلمه کلیدی
عــاوه بــر تعــداد کلمــات کلیــدی ،نحــوه تراکــم و پخــش شــدن آن نیــز در محتــوا
بســیار مهــم اســت .متــن شــما بایــد بــه گونـهای نــگارش شــود کــه کلمــات کلیــدی به
طــور یکنواخــت از ابتــدا تــا انتهــای متــن بــه کار بــرده شــوند .همچنیــن حتمــا کلمــه
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کلیــدی را نیــز در عنــوان خــود قــرار دهیــد چــرا کــه پانــدا نســبت بــه آن حســاس
اســت.

الگوریتم پاندا چگونه سایت شما را جریمه میکند؟
در صورتــی کــه پانــدا متوجــه هرکــدام از تخلفــات بــاال در ســایت شــما شــود ،آن
را جریمــه یــا اســپم میکنــد .میــزان انتخــاب هــر کــدام از مجازاتهــا بــه طــور
عادالن ـهای بــه میــزان تخلفــات ســایت بســتگی دارد .در صورتــی کــه متوجــه شــدید
ترافیــک و بازدیــد ســایت شــما بــه یــک بــاره کاهــش شــدیدی پیــدا کــرده اســت و
یــا در نتایــج جســت و جــو جایــگاه اولیــه خــود را از دســت داده ایــد ،ممکــن اســت
توســط الگوریتــم پانــدا جریمــه شــده باشــید.

در تخلفــات ســنگین نیــز پانــدا میتوانــد ســایت شــما را اســپم و غیــر فعــال کنــد.
البتــه بــه ایــن نکتــه نیــز توجــه داشــته باشــید کــه کاهــش ترافیــک میتوانــد دالیــل
متفاوتــی داشــته باشــد کــه تنهــا یــک مــورد آن مربــوط بــه ایــن الگوریتــم اســت.
شــما بــه عنــوان صاحــب ســایت بایــد بــا تمامــی ایــن مــوارد آشــنا بــوده و تمامــی
فاکتورهــا را جهــت ارتقــای صحیــح ســئو و جلوگیــری از اســپم شــدن انجــام دهیــد.
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رفع جریمه الگوریتم پاندا
بعــد از آنکــه متوجــه شــدید کاهــش بازدیــد و ترافیــک ســایت شــما بــه خاطــر جریمه
پانــدا اســت ،بایــد راهکارهایــی را انجــام داده و ســپس صبــر کنیــد .پانــدا بعــد از
مدتــی متوجــه تغییــر رونــد ســایت شــما شــده و مجــددا آن را بــه دنیــای رقابــت در
موتورهــای جســت و جــو برمیگردانــد.
راهکارهای زیر برای رهایی از جریمه پاندا به شما توصیه میشود:

محتواهای تکراری را حذف کنید
شــما بــه عنــوان نویســنده محتــوا میدانیــد کــدام محتــوا یــا کــدام بخــش آن
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تکــراری اســت ،بــرای رفــع جریمــه پانــدا در گام اول مطالــب و محتواهــای تکــراری را
حــذف کنیــد.

از تصاویر و کلیپ استفاده کنید
اگــر ســایت شــما تنهــا شــامل محتواهــای متنــی اســت ،در گام بعــدی بــه دنبــال
بارگــزاری فایلهــای صوتــی ،تصاویــر و فیلــم باشــید .ایــن مســاله بــه ســایت شــما
بیــش از آنچــه فکــر کنیــد اعتبــار بخشــیده و میتوانــد باعــث رفــع جریمــه الگوریتــم
پانــدا شــود.

به دنبال رضایت خوانندگان باشید
بیــش از آنکــه بــه دنبــال آن باشــید کــه رتبــه ســایت خــود را بــاال ببریــد ،بــه دنبــال
کســب رضایــت خواننــدگان خــود باشــید .ســعی کنیــد محتواهایــی جامــع بــا زبانــی
ســاده در اختیــار آنهــا قــرار داده تــا خوانــدن مطلــب شــما بــرای آنهــا کفایــت کنــد.

از کلمات کلیدی به اندازه استفاده کنید.
در حــال حاضــر در یــک محتــوا در مقابــل هــر  100کلمــه میتوانیــد بیــن  1تــا  3کلمــه
کلیــدی بــه کار ببریــد .بــرای ارتقــا ســئو و رفــع جریمــه الگوریتــم پانــدا از بــه کار بــردن
تعــداد بیشــتر و یــا کــم تــر از ایــن تعــداد خــودداری کنیــد.
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بک لینکهایی با کیفیت و به تعداد کافی بگیرید
پانــدا نســبت بــه ســایتهایی کــه اقــدام بــه خریــد بــک لینــک میکننــد بســیار
حســاس بــوده و آنهــا را جریمــه میکنــد .بــرای رفــع ایــن جریمــه شــما میتوانیــد
تعــداد بــک لینکهــای خــود را بــه انــدازه متعــادل کاهــش داده امــا از ســایتهایی
معتبــر بــا بازدیــد بــاال اســتفاده کنیــد .ایــن مســاله هــم تعــداد خواننــدگان شــما را
افزایــش داده و هــم اعتبــار بیشــتری بــه آن میبخشــد.

کاهش لینکهای داخلی نا مرتبط
یکــی دیگــر از فاکتورهایــی کــه الگوریتــم پانــدا روی آن حساســیت دارد ،لینکهــای
داخلــی غیــر واقعــی هســتند .بــرای مثــال اگــر شــما یــک عنــوان خریــد کارت تخفیــف
داشــته باشــید و کاربــر بــا کلیــک بــر روی آن وارد صفحــه ای شــود کــه مربــوط بــه
خریــد کارت تخفیــف نیســت ،پانــدا آن را یــک نقطــه ضعــف بــه شــمار خواهــد آورد.

تبلیغات اضافی را حذف کنید
اگــر اســتفاده و درج بیــش از حــد تبلیغــات باعــث جریمــه شــدن ســایت شــما توســط
الگوریتــم پانــدا شــده اســت ،حتمــا تعــداد فایلهــای تبلیغاتــی ســایت خــود را
کاهــش دهیــد .ایــن مســاله میتوانــد اعتمــاد پانــدا را تــا حــد زیــادی بــه دســت
آورد.
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کدها و قالبهای سایت را به روز رسانی و بهینه کنید
بــرای آنکــه بتوانیــد از شــر جریمــه الگوریتــم پانــدا خــاص شــوید ،عــاوه بــر محتــوا
بــه قالــب و کدهــای ســایت خــود نیــز توجــه کنیــد .وجــود کدهــای نامفهــوم و
یــا اشــتباه مــی توانــد شــما را بــه دردســر بیانــدازد ،از ایــن رو در دورههــای زمانــی
مشــخص آنهــا را بررســی و بــه روز رســانی کنیــد.

جمع بندی
الگوریتــم پانــدا یکــی از مهــم تریــن الگوریتمهــای مــورد اســتفاده توســط گــوگل
اســت کــه بــه دنبــال آن تشــخیص کیفیــت ســایتهای فعــال در دنیــای اینترنــت
اســت .ایــن الگوریتــم فاکتورهــای بســیاری ماننــد محتــوای کپــی شــده ،تعــداد کلمات
کلیــدی ،غلطهــای نگارشــی و امالیــی ،جامــع بــودن و روان بــودن محتــوا ،اســتفاده
از ابزارهایــی ماننــد تصویــر ،فیلــم و غیــره را بررســی کــرده تــا ســایتهای بــا کیفیــت
را در نتایــج نخســت جســت و جــو قــرار داده و ســایتهای بــی کیفیــت را جریمــه
کنــد.
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