
№ 1 квітень 2017 

 50 

 

УДК 339.138 

Пізь І.Р.  

студентка 
 

Стадник Ю.А  

кандидат економічних наук 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

АНАЛІЗ ФІЛЬТРІВ ЯНДЕКСА І GOOGLE 

 

Розглянуто реалізацію механізмів зовнішньої оптимізації веб ресурсів, а також види фільтрів пошукових систем. 

Охарактеризовано важелі якісної пошукової оптимізації, а саме: закупка зовнішніх посилань, оптимізація 

контенту, написання SEO оптимізованих статтей, огляд проблеми просування «молодих» сайтів. Проаналізовано 

різницю пошукових фільтрів у пошукових системах Google та Яндекс, також їх застосуванні в залежності до 

індивідуальної ситуації на сайті. Описано дії які спричиняють попадання під фільтри, а також основні правила 

виходу сайтів з під фільтрів пошукових систем. 

Зроблені у статті висновки можуть бути використані під час теоретичного обґрунтування та практичної 

розробки методики оптимізації веб ресурсів, а також особистісного розвитку студентів інформаційних 

спеціальностей. 

У цій же статті зібрані найбільш важливі рекомендації про те, як не потрапити під фільтри Google і Яндекса. 

Перелічені нижче прості поради бажано запам'ятати і беззаперечно дотримуватися, якщо метою є успішне 

просування сайту. 
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Постановка проблеми. В основі 

пошукових систем завжди лежить 

релевантність документа - наскільки повно він 

відповідає запиту. У зв'язку із цим СЕО-

оптимізатори задались завданням зробити свій 

сайт найбільш релевантним до пошукових 

запитів. Одним із способів є використання 

зовнішніх посилань, тобто чим більше на 

сторінку посилань і чим вище їх якість, тим 

цінніше сама сторінка, що правда такий спосіб 

оптимізації не виступає основним засобом. 

Для того що сайт знаходився на першій 

сторінці пошукових системах необхідно 

проводити внутрішню оптимізацію, тобто 

наповнювати сайт текстами, які містять 

ключові запити. При деяких не грамотних діях 

у просуванні сайтів, пошукові системи можуть 

накладати фільтр.  

Фільтр – спеціальний алгоритм пошукової 

системи, що дозволяє виключити з видачі 

результатів сайти, рівень ранжування яких 

було піднято штучними методами. Так, як 

головним завданням пошукових систем є 

надання користувачеві корисної інформації, 

при індексуванні веб-сайтів роботом їх 

наповнення піддається різним перевіркам з 

метою виявлення заборонених методів 

оптимізації. Інформація про застосування 

фільтрів до того чи іншого ресурсу ніде не 

розголошується, як і механізми дії алгоритмів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 

Серед праць, присвячених темі розбір та 

уникнення фільтрів пошукових системи 

розрізняють два основних вида джерел. 

Першим є офіційні справки для веб мастерів 

від Google та Яндекс, іншим же джерелом є 
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праці авторитетних сео-спеціалістів, які 

оприлюднюють свої дослідження.  

До авторів, доробки яких привертають 

увагу є А.С. Петроченков, А.І. Воронюк, В.П. 

Ткачов - всі вони дають загальні поради з 

оптимізації сайтів та уникнення попадання 

сайту під фільтр. До їх рекомендацій можна 

віднести: 

1. Не збільшувати занадто швидко кількість 

посилань. 

2. Купувати тільки якісні посилання. 

3. Не користуватися автопрогоном по 

каталогам. 

4. Не займатися продажем посилань на 

своєму сайті. 

Мета статті. Мета статті полягає в 

викладенні логіки накладання фільтрів 

пошуковими системами, а також визначення 

дій уникнення попадання під фільтр сайтів.  

Основні результати дослідження. Ціллю 

наукового дослідження є отримання 

теоретичних і практичних результатів які є 

наслідком вирішення уникнення фільтрів від 

пошукових систем Яндекса та Google. 

Розглянемо всі основні фільтри пошукових 

систем Яндекс і Google. Хоча ці фільтри 

прийнято частково відносити до Яндексу, а 

частково - до Google, швидше за все, в тому чи 

іншому вигляді, більшість з них присутня в 

обох пошукових системах.  Методи боротьби з 

усіма фільтрами практично ідентичні. Як 

правило, вони включають в себе: 

1. Активне поповнення сайту унікальним 

контентом. 

2. Висока частота оновлення сайту. Добре, 

якщо сайт оновлюється хоча б раз на добу. 

Рекомендована частота оновлення сайту для 

виходу з під фільтрів - два рази на добу. 

3. Придбання зовнішніх посилань з 

трастових сайтів. 

4. Листи в службу підтримки пошукових 

систем з приводу проблем з сайтом, 

відправлені через панель веб-мастера, і 

усунення проблем. 

Існування деяких перерахованих фільтрів 

знаходиться під питанням, але в будь-якому 

випадку, вся наведена нижче інформація - 

хороша їжа для роздумів. Не варто 

зациклюватися на приналежності того чи 

іншого фільтра до певної пошуковій системі, 

так як при розкручуванні сайту небажано 

втратити трафік з жодною з них. Тому 

інформацію по фільтрам основних пошукових 

систем оптимізатор білого сайту повинен 

враховувати в комплексі. 

Вважається, що дія фільтрів пошукової 

системи Google в україномовному сегменті 

інтернету виражена слабше, ніж в 

англомовному. Деякі фільтри можливо 

працюють тільки в англомовному сегменті. 

Фільтри Google: 

Фільтр «Пінгвін». «Пінгвін» накладається 

за контрольний спам. За надмірну зовнішню 

оптимізацію закупівлею посилань. 

Посилання добре працюють для просування 

в Гуглі, але якщо алгоритм запідозрить 

неприродню активність збільшення 

посилальної маси, то обнародувано сторінки 

потраплять під фільтр. Навіть низькочастотні 

запити підуть далеко за межі ТОП-10. Іноді 

фільтрується весь сайт. 

Причому, алгоритм «Пінгвіна» 

вдосконалюється з часом. Якщо раніше для 

виходу з-під фільтра досить було зняти 

посилання, то тепер, з якогось моменту, як 

посилального спаму розпізнаються посилання, 

куплені на біржах статей. 

Як не потрапити під «Пінгвін» 

Щоб не потрапити під фільтр, необхідно 

відмовитися від закупівлі посилань на біржах 

або максимально мінімізувати її. 

Фільтр «Панда». Фільтр «Панда» 

накладається за негативні внутрішні фактори 

сайту. Серед них можуть бути: 

• низькоякісний контент; 

• надмірна реклама; 

• продаж посилань; 

• погана структура сайту; 

• погана верстка сайту (необхідно щоб 

верстка була крос-браузерної і бажано щоб 

адаптивної - тобто сайт повинен адекватно 
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відображатися на будь-яких цифрових 

пристроях); 

• погані поведінкові чинники або їх 

накрутка. 

Щоб не потрапити під фільтр, необхідно 

робити сайт зручним і таким, що викликає 

довіру користувача, наповнювати його 

цікавим унікальним контентом. Не займатися 

надмірної монетизацією або рекламою. 

Фільтр «Пісочниця». Як правило, фільтр 

Пісочниця застосовується до недавно 

створеним сайтам, які з'явилися на світ 

протягом останнього півроку. Завдяки цьому 

фільтру, Google не пускає сторінки з 

"молодих" сайтів в результати пошуку по 

високочастотним запитам, хоча по 

низькочастотних запитах - сайт цілком може 

бути присутнім в пошуковій видачі [1]. 

Сайт може перебувати в "пісочниці" досить 

довго: від 3-х місяців до декількох років. Існує 

припущення, яке засноване на спостереженні 

за "молодими" сайтами, що вони виходять з 

"пісочниці" в масовому порядку. Тобто, 

тривалість перебування в "пісочниці" 

визначається не в індивідуальному порядку 

для кожного сайту, а відразу для груп сайтів. 

Угруповання ця відбувається на підставі дати 

створення сайту. Через деякий час, фільтр 

знімається для всієї групи. 

Існують ознаки, по яких можна припустити, 

що сайт знаходиться в "пісочниці": 

• Сайт проіндексований Google і регулярно 

відвідується пошуковим роботом 

• Сайт нормально знаходиться за рідкісним 

і унікальним словосполученнями, які 

містяться в тексті сторінок 

• Пошук по домену видає правильні 

результати, з правильними описами, 

заголовками і т.д. 

• Сайт не видно в першій тисячі результатів 

пошукової видачі по будь-яким іншим 

запитам, в тому числі по тим, під які він 

спочатку був оптимізований. 

Для того, щоб вибратися з "пісочниці", 

необхідно, щоб з'явилося якомога більше 

природних посилань на сайт.  

Якщо сторінки сайту потрапили під фільтр 

"Додаткові результати", це означає, що Google 

визнав їх "негідними" і помістив нижче 

"хороших" сторінок - "під індекс". У цьому 

випадку ці сторінки будуть виводитися в 

результатах пошуку лише в тому випадку, 

якщо "хороших" сторінок не вистачає. Для 

того, щоб вийти з такого фільтра, як правило, 

досить декількох вхідних посилань. 

Фільтр Bombing. Застосовується до сайтів, 

які мають велику кількість посилань на себе з 

одним і тим же анкором (текстовим вмістом 

посилання). Google справедливо вважає, що це 

не природно, так-як текст посилання скрізь 

однаковий. Для того, щоб уникнути попадання 

в даний фільтр, при купівлі посилань, 

необхідно стежити за тим, щоб анкор на кожну 

купується посилання були унікальними. 

Фільтр Bowling - це не зовсім фільтр, а 

узагальнена назва прийомів чорного SEO, які 

можуть застосувати конкуренти для боротьби 

з сайтом з метою занесення його в бан. Даний 

фільтр актуальний для молодих сайтів з 

низьким TrustRank, для сайтів з високим 

TrustRank він не може бути застосований [2]. 

Фільтр "Вік домену". Цей фільтр має багато 

спільного з фільтром "пісочниця". Багато 

оптимізаторів вважають, що чим старше 

домен, тим більшу довіру він викликає у 

пошуковиків, ніж недавно з'явилися сайти. 

Однак молодим сайтам можна користуватися 

високою довірою пошукача і не перебувати в 

Sandbox і все ж потрапити під цей фільтр. 

Єдиний спосіб уникнути попадання під цей 

фільтр - "обрости" вхідними засланнями з 

авторитетних сайтів. 

Фільтр "дублюють контент". У мережі існує 

велика кількість сайтів, які копіюють контент, 

раніше вже публікувався на інших сайтах. 

Google намагається карати такі сайти і знижує 

їх позиції в результатах пошуку. Намагайтеся 

розміщувати унікальний контент на своєму 

сайті, а також стежте за тим, щоб контент 

сайту не копіювали інші користувачі 

інтернету. При виявленні факту копіювання 
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інформації з сайту можна поскаржитися в 

Google. 

Фільтр -30. Цей фільтр Google застосовує 

до тих сайтів, які використовують некоректні, 

так звані чорні методи SEO, дорвеї (doorway) і 

редіректи (redirect) за допомогою JavaScript. 

Якщо подібні механізми виявляються 

пошуковими системами на сайті, то видача за 

запитами знижується на 30 позицій. Щоб 

вийти з цього фільтра, зазвичай, досить 

прибрати такі вставки з коду. 

Фільтр "Опущені результати". Сторінки 

сайту можуть потрапити під цей фільтр і 

практично випасти з результатів пошуку з 

наступних причин: мала кількість вхідних 

посилань, що повторюються заголовки і інші 

meta-теги, дублюючий контент з інших сайтів, 

а також слабка або зовсім відсутня внутрішня 

перелінковка сторінок сайту. Тому 

намагайтеся уникати всіх цих причин. 

Приділяйте увагу написанню meta-тегів, це 

дуже важливо і для інших пошукових систем. 

Фільтр "Links". Часто для обміну 

посиланнями на сайті заводиться одна 

сторінка (лінкопомийки), на якій залінковані 

"сайти-партнери". Обмін посиланнями - 

досить старий спосіб підвищити позиції сайту 

в результатах пошукової видачі і не 

заохочується Google. В даний час цей спосіб 

малоефективний, і краще від нього 

відмовитися. 

Фільтр "Багато посилань відразу". Сайт 

потрапляє під такий фільтр, коли на нього 

занадто швидко зростає кількість зовнішніх 

посилань. Це може привести до бану 

пошуковими системами ресурсу. Щоб цього 

не сталося, потрібно дуже акуратно купувати 

посилання, невеликими порціями і додавати їх 

в міру індексування. 

Фільтр "Надмірна оптимізація". Під фільтр 

надмірної оптимізації зазвичай потрапляють 

сайти з великою кількістю ключових фраз, 

надмірної їх щільністю, перенасичені meta-

тегами. Тому не варто переборщувати з 

оптимізацією сторінок. Загалом має бути в 

міру. 

Фільтр "Биті посилання". Коли посилання 

веде на відсутню сторінку, то пошуковий 

робот не може до неї дістатися. І, як наслідок, 

не може помістити її в індекс і закешовану 

(Google Cache). Це може погано позначитися 

на результатах пошуку, а також на загальних 

показниках якості сайту. Необхідно уникати 

наявності подібних посилань на сайті [3]. 

Фільтрація сторінок за часом завантаження. 

Якщо сторінка має занадто великий час 

завантаження (перевантажена різними 

ефектами або проблеми з хостингом), 

пошукова система просто відмовиться її 

завантажувати і індексувати, в результаті чого 

вона не з'явиться в результатах пошуку. 

Основні фільтри пошукової системи 

Яндекс: 

1. АГС - найвідоміший фільтр, основною 

метою існування якого є боротьба з веб-

ресурсами, створеними для заробітку на 

штучному розміщенні на них посилань на 

обнародувано сайти. Іншими словами, він 

накладається на сайти-сателіти, які засмічують 

мережу пошуковим спамом. 

В результаті санкції пошукової системи 

майже повністю відправляють веб-ресурс під 

бан. У видачі може залишатися від 1 до 15 

його сторінок. 

За алгоритмам оцінки сайтів (до 100 

параметрів - відсутність якісного контенту, 

мало трафіку, багато вихідних посилань, 

погане юзабіліті і т. П.) Схожий на «Панду» 

від Google [4]. 

2. «Ти останній» - фільтр пошукової 

системи Яндекс, який відкидає на «тисячні» 

позиції веб-ресурси, спіймані на копіюванні 

чужого контенту. 

3. «Ти спамний». Накладає санкції 

пошукової системи у вигляді зниження 

позицій по певних запитах, по яким була 

помічена переоптимізацію - занадто велика 

частота використання ключових слів. 

4. «Новий домен». Аналог «Пісочниці» від 

Google. Також ускладнює просування молодих 

сайтів, не допускаючи їх в результати пошуку 

по висококонкурентних запитах. 
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Представники Яндекс заперечують існування 

цього фільтра, але експериментальні 

дослідження показали зворотне [5]. 

Саме ці фільтри пошукової системи Яндекс 

найчастіше стають причинами втрат зниження 

позицій при ранжируванні пошукової видачі. 

Інші, менш відомі (афільованим, непот-фільтр, 

Links Text і т. Д.), Мають набагато менший 

вплив і термін застосування санкцій 

пошукових систем. 

Висновки та пропозиції. Уникнути 

попадання під фільтри пошукових систем 

найчастіше можна, якщо не застосовувати 

жорстких методів чорного SEO-просування. 

Також слід все розпланувати на кілька місяців 

вперед, скласти детальний контент-план і 

стабільно і безперервно (можливо, меншими 

порційні, ніж хотілося б) нарощувати кількість 

зовнішніх посилань. 

Купувати тільки якісні посилання. На 

цьому вже багато раз акцентувалася увага. 

Якщо контрольний профіль напрацьовується 

не вручну, а за допомогою бірж, існує 

ймовірність потрапляння згадок про веб-

ресурсі на майданчики дуже неякісні, які 

знаходяться на рахунку у пошукових систем. 

Не користуватися автопрогоном по 

каталогам. Більшість посилань виявиться на 

майданчиках, які неможливо знайти в пошуку, 

тому що їм вже давно довелось потрапити під 

фільтри Google. А отже пошуковик зробить 

висновок, що скористалися відповідною 

послугою, щоб отримати посилання на цих 

веб-ресурсах. 

До того ж, різке збільшення кількості 

зовнішніх посилань буде також свідчити про 

спробу нечесного просування. Як не 

потрапити під фільтр Яндекса за це? Відповідь 

проста - ніколи не користуватися подібними 

сервісами. 

Також важливим є стеження за кожним 

анкором. Мається на увазі відстежувати 

статистику по кількості посилань з однаковим 

анкором. Має бути дотримана процентне 

співвідношення їх видів, щоб сайт мав 

природний контрольний профіль. Численні 

репости з однієї і тієї ж посиланням можуть 

значно порушити ці показники і замість 20% 

рекомендованих анкорних посилань 

несподівано може стати 50%. А це не є добре. 

Тому за цим потрібно уважно стежити і вчасно 

вносити поправки. 

Не займатися продажем посилань на своєму 

сайті. Насправді продаж майданчиків на веб-

ресурсі не завжди тягне за собою внесення 

його в чорні списки. Але для цього вона не 

повинна бути масовою. 

Подібні дії допускаються лише час від часу. 

До того ж сайт повинен бути наповнений 

якісним контентом і рекомендувати такі ж 

корисні ресурси. Але навіть в цьому випадку 

будуть негативні наслідки на кшталт передачі 

ваги сторінок цільовим сайту, на який будуть 

вести посилання. 

Ці посилання заслужено носять звання 

особливо неякісних. До того ж збіг тематики 

такого сайту-донора з веб-ресурсом вкрай 

малоймовірно. Якщо замислитись над тим, як 

не потрапити під фільтр Google або Яндекса, в 

першу чергу потрібно пам’ятати про покупку 

подібних посилань, незважаючи на іноді 

привабливі пропозиції у вигляді їх дешевизну.  
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Пизь И.Р., Стадник Ю.А. 

АНАЛИЗ ФИЛЬТРОВ ЯНДЕКС и GOOGLE 

Рассмотрены реализацию механизмов внешней оптимизации веб ресурсов, а также виды фильтров поисковых 

систем. Охарактеризованы рычаги качественной поисковой оптимизации, а именно: закупка внешних ссылок, 

оптимизация контента, написание SEO оптимизированных статей, обзор проблемы продвижения «молодых» 

сайтов. Проанализированы разницу поисковых фильтров в поисковых системах Google и Яндекс, а также их 

применении в зависимости индивидуальной ситуации на сайте. Описаны действия вызывающие попадания под 

фильтры, а также основные правила выхода сайтов из под фильтров поисковых систем. 

Сделанные в статье выводы могут быть использованы при теоретического обоснования и практической 

разработки методики оптимизации веб ресурсов, а также личностного развития студентов информационных 

специальностей. 

В этой же статье собраны наиболее важные рекомендации о том, как не попасть под фильтры Google и Яндекса. 

Перечисленные ниже простые советы желательно запомнить и беспрекословно соблюдать, если целью является 

успешное продвижение сайта. 

Ключевые слова: поисковые системы, фильтр, оптимизация веб ресурсов, поисковая оптимизация, SEO, 

оптимизаторы. 

 

Piz I.R., Stadnik J.A. 

ANALYSIS FILTERS YANDEX AND GOOGLE 

Realization of external mechanisms to optimize your resources and types of filters of search engines. Characterized leverage 

quality search engine optimization, namely the purchase of external links, content optimization, writing SEO optimized 

articles Introduction to promote "young" sites. Analyzed the difference search filter in the search engines Google and Yandex, 

their application according to the individual situation on site. Describe actions that cause exposure to filters, and the basic 

rules of the release sites by filters of search engines. 

Made in Article findings may be used in the theoretical study and practical design techniques to optimize your resources and 

personal development of students the information professions. 

In the same article contains the most important recommendations on how to avoid the filters Google and Yandex. The 

following simple tips to remember is desirable and undoubtedly follow if the goal is a successful promotion. 

Keywords: search engines, filter optimization of web resources, search engine optimization, SEO optimizers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


