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 و فراتراز آن  می؛ درک مفاه(Rank Brain) گوگل  نیرنک بر  تمیالگور

الگوریتم از  گوگل،یکی  جستجوی  برین  های  رنک  برای  (Rank Brain)  الگوریتم  الگوریتم  این  از  گوگل  دارد.  نام 
آموزش    وگل و نحوه عملکرد آن ها از بخش های مهمکند. آشنایی با الگوریتم های گسازی نتایج جستجو استفاده میمرتب
ها بیشتر بدانید، تا انتهای مطلب با ما همراه  بندی سایتاست. پس اگر دوست دارید درباره تاثیر این الگوریتم در رتبه سئو
  .باشید

 یتم رنک برین گوگل چیست؟الگور

 

کند. این های گوگل است که با سیستم هوش مصنوعی کار مییکی از الگوریتم «(Rank Brain) الگوریتم رنک برین»
ها وریتم در پردازش نتایج جستجوی گوگل تاثیر زیادی دارد. اکنون گوگل به جای این که برای بررسی تک تک سایتالگ 

 .دهدها را با سرعت و دقت بیشتری انجام میزمان زیادی را صرف کند، با کمک این الگوریتم پردازش آن 

وجود دارد که شباهت هایی با این الگوریتم دارد. اما تفاوت اصلی برت با رنک  الگوریتم برت  الگوریتم دیگری نیز به نام
برین در این است که الگوریتم برت بیشتر به دنبال درک زبان طبیعی است و به دنبال هدف کاربر از جستجو است. در 

 .حالی که رنک برین بیشتر به دنبال معنی عبارات طوالنی و بلند است

ها را بررسی  شود تا به اندازه یک انسان هوشمند بتواند سایترفته در الگوریتم رنگ برین باعث می  هوش مصنوعی به کار
ای اشاره دارد  های رایانه استفاده شده است. این نوع هوش مصنوعی به سیستم AI کند. در این الگوریتم از هوش مصنوعی

 .اندکه برای یادگیری و برقراری ارتباط طراحی شده

آوردای برای مرتبرا یک برنامه رایانه RankBrain الگوریتم  بایددر واقع   میلیاردها صفحه به حساب  این  .سازی 
 .تری را برای کاربران نمایش دهدهای مناسبکند تا دادهالگوریتم به گوگل کمک می

 گوگل آن را بروزرسانی کرد و نام جدید  2013جالب است بدانید این الگوریتم در ابتدا نامی نداشت. اما در اواسط سال  
RankBrain را برای آن انتخاب کرد. 
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 بخشی از الگوریتم مرغ مگس خوار است؟  RankBrain آیا الگوریتم

کند. خود موتور از قطعات یک الگوریتم جستجوی کلی است که مثل موتور یک ماشین عمل می الگوریتم مرغ مگس خوار
دیگری مثل فیلتر روغن، پمپ سوخت، رادیاتور و ... تشکیل شده است. به همین ترتیب، الگوریتم مرغ مگس خوار هم از  

 .شودزیادی تشکیل شده است که رنک برین یکی از جدیدترین آنها محسوب میهای بخش

  .شودبخشی از الگوریتم مرغ مگس خوار محسوب می RankBrainاز نظر بسیاری از کارشناسان سئو، 

ردن صفحات های اسپم، خنثی ک، الگوریتم پاندا و پنگوئن برای مقابله با لینک Payday هایاین الگوریتم هم مثل الگوریتم
 .دارای تبلیغات زیاد، محتواهای کپی شده، موبایل فرندلی بودن سایت و بهبود نتایج محلی طراحی شده است

 .کنداین الگوریتم از روش خاصی برای اعتبار دادن به صفحات پر از لینک استفاده می

 کند؟های این الگوریتم استفاده میگوگل چطور از سیگنال

کند. به عنوان مثال وقتی  ها استفاده مییی هستند که گوگل برای تعیین نحوه رتبه بندی صفحات وب، از آن هاها اِلمانسیگنال
تر باشند، نوع گوگل در حال خواندن یک صفحه سایت است، کلمات همان سیگنال هستند. اگر برخی از کلمات پررنگ

 .شودسیگنال ارسال شده به گوگل متفاوت می

گذارد. برای مثال بندی سایت تاثیر میکند، در رتبه هایی که برای گوگل ارسال می لز طریق سیگناالگوریتم رنک برین ا
سیگنال آن را برای گوگل ارسال   RankBrain های همراه ریسپانسیو شده باشد، الگوریتموقتی یک صفحه برای گوشی

 .کندمی

شوند تا گوگل در پاسخ به جستجوی  مگس خوار پرداش میهای مختلفی در الگوریتم مرغ  ها توسط بخشتمامی این سیگنال
 .کاربران بتواند بهترین صفحات را نمایش دهد

 چند سیگنال برای رتبه بندی صفحات وجود دارد؟

هزار سیگنال فرعی نیز    10بندی صفحات توجه دارد. البته حدود  سیگنال برای رتبه   200گوگل به طور دائم به بیش از  
  .در تعیین رتبه سایت مؤثر هستند وجود دارد که همگی

شود.  بندی صفحات محسوب میم سومین عامل مهم برای رتبه RankBrain های ارسال شده، الگوریتمدر بین تمامی سیگنال
 .شود، اهمیت زیادی دارندارسال می  Google هایی که از الگوریتم برایبنابراین سیگنال

 ؟دهدرنک برین دقیقاً چه کاری انجام می

  .بر روی تفسیر عبارات تمرکز دارد الگوریتم رنک برین گوگل درست مثل الگوریتم مرغ مگس خوار

تواند کند. همچنین این الگوریتم میها را از نظر معنایی تفسیر میاین الگوریتم عبارت جستجوی کاربران را دریافت و آن 
معیارها شامل مکان جستجو، سابقه جستجو، هدف جستجو   به معیارهای شخصیت کاربر برای جستجوی کلمات توجه کند. این

 .و ... است

برای مثال اگر یک کاربر در تهران عبارت »کلینیک پزشکی« را جستجو کند، تمامی مراکز پزشکی شهر تهران برای او 
  .شودنمایش داده می

https://www.instagram.com/dayanaffiliate_com/
https://dayanaffiliate.com/blog/what-is-google-hummingbird-algorithm/


 وبالگ دایان افیلیت  

@dayanaffiliate_com  

www.dayanaffiliate.com 

 

فاکتورهای زیادی   RankBrain الگوریتمتر است. در واقع  اما برای یک شهروند اصفهانی یا تبریزی، نتایج جستجو متفاوت
 .کاربر است GPS هاگیرد که یکی از آن بندی سایت در نظر میرا برای رتبه 

  .گوگل برای اینکه بتواند کلمات کلیدی کاربران را از نظر معنایی تفسیر کند، به معیارهای زیادی توجه دارد 

کند. این الگوریتم برای این و محتوای سایت به گوگل کمک میرنک برین الگوریتمی است که در شناخت دقیق نیاز کاربر  
کار به فاکتورهایی مثل جدید بودن محتوا، اعتبار دامنه سایت، تنوع و پراکندگی کلمه کلیدی در متن، تعداد و کیفیت بک 

 .ها و .... توجه داردلینک

 هدف گوگل از طراحی این الگوریتم چه بوده است؟

 :وظیفه اصلی این الگوریتم را بدانید 2این الگوریتم، الزم است  برای درک بهتر عملکرد

 کمک به گوگل برای فهم رفتار کاربران و درک کلمات کلیدی  •
 ها بررسی میزان رضایت آن  SERP بررسی رفتار و واکنش کاربران بعد از دریافت  •

شد که هیچگاه توسط کاربران رو میادی روبه های زیقبل از اینکه الگوریتم رنگ برین طراحی شود، گوگل روزانه با عبارت
  .کردرا سردرگم می Google قبلی جستجو نشده بودند. همین موضوع

درصد بود.    15های جدید در گوگل روزانه  دانست دقیقاً منظور کاربر از این عبارت جدید چیست؟ میزان عبارتزیرا نمی
 .یج مطابق با میل خود، از سوی گوگل نبودنددرصد از کاربران قادر به دریافت صفحنه نتا 15یعنی 

کردید، چون گوگل تا  برای مثال اگر در گذشته شما یک عبارت جدید مثل »فروشگاه کفش ملی در خرم آباد« را جستجو می
  .کردرو نشده بود، منظور شما را درک نمیبه حال با چنین عبارتی روبه 

نمایش داده   SERP پس هر سایتی که در مورد کلمات »فروشگاه«، »کفش ملی« و »خرم آباد« مطلب نوشته بود، در
 .خواستیدشد. در حالی که شما چنین چیزی را نمیمی

نیاز    تواند متناسب باتواند منظور کاربران را به طور دقیق متوجه شود. در نتیجه میبا کمک این الگوریتم می  اما حاال گوگل
 .ای را که نیاز دارند، در صفحه نتایج جستجو نمایش دهدکاربران، هر صفحه 

های ناقص، دارای اشتباه تایپی و کامالً جدید را هم  تواند حتی عبارتگوگل می  RankBrain به عبارت دیگر الگوریتم
  .درک کند

امالیی است، رنک برین غلط امالیی را برطرف کنید که دارای غلط  برای مثال وقتی در گوگل یک عبارت جدید را سرچ می
 .شود شما به دنبال چه چیزی هستیدکرده و متوجه می

 کند؟الگوریتم رنک برین چگونه عمل می 
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 "Word2vec "اینکه بتواند منظور کاربران را به طور دقیق دریافت کند، در الگوریتم جدیدش از تکنولوژیگوگل برای 
  .به معنای تبدیل کلمات کلیدی به مفاهیم قابل درک است Word2vec .استفاده کرده است

  .شود تا الگوریتم رنک برین ارتباط معنایی بین کلمات را به راحتی درک کندولوژی باعث میدر واقع این تکن

یعنی مسکو پایتخت روسیه است و رنک برین  .برای مثال بین دو کلمه »مسکو« و »روسیه« ارتباط نزدیکی وجود دارد
 .تواند این ارتباط را بفهمدمی Word2vec با کمک تکنولوژی

اختصاص دارد. برای این کار از   SERP ملکرد این الگوریتم به ارزیابی واکنش کاربران در برابر بخش دیگری از ع
  .کنداستفاده می  "UX" فاکتورهای تجربه کاربری

 (Bounce rate) ، نرخ پرش(Dwell time) ، میزان حضور کاربر در صفحه(CTR) این فاکتورها شامل نرخ کلیک
 .استPogo sticking  و

برای او نمایش داده شده است، رضایت نداشته باشد، یعنی این الگوریتم  SERP به طور ساده اگر کاربر از صفحاتی که در 
  .نتوانسته بخوبی نیاز کاربر را درک کند

کنید. این موتور جستجو لیستی از  ی« را در گوگل جستجو می برای مثال شما عبارت »عفونت دندان بعد از عصب کش
 .دهد. اما هیچ یک از این محتواها با سوال شما مرتبط نیستبهترین محتواها را در صفحه نتایج جستجو برایتان نمایش می

  .کنیدها را باز میپس یکی یکی صفحات سایت

  .کنیددداً سوال خود را به شکل دیگری طراحی کرده و جستجو میبندید. مجخوانید و فوری سایت را میکمی از آن را می

شود که نتوانسته است  در این مواقع الگوریتم رنک برین قادر است این واکنش شما را سریع دریافت کند. پس متوجه می
 .منظور شما را درک کند

https://www.instagram.com/dayanaffiliate_com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Word2vec
https://backlinko.com/hub/seo/pogosticking


 وبالگ دایان افیلیت  

@dayanaffiliate_com  

www.dayanaffiliate.com 

 

قیقه زمان صرف خواندن محتوای سایت د  5پاسخ سوال شماست. بنابراین   SERP اما حاال تصور کنید یکی از صفحات در
  .کنیدمی

 RankBrain های داخلی سایت نیز کلیک کنید و یا به سایر صفحات سایت بروید. الگوریتمحتی ممکن است بر روی لینک
 .شود که کلمات کلیدی را به درستی فهمیده استگوگل با بررسی این واکنش متوجه می

 SEO تاثیر این الگوریتم گوگل بر روی 

اگر رنک برین گوگل مطمئن باشد که عبارات جستجو شده را به درستی تشخیص داده و درک کرده است، اما با این وجود  
را سریع ترک کرده را کاهش میشما صفحه  آن سایت  رتبه  نتیجه می اید،  این  به  آن صفحه  دهد. زیرا  رسد که محتوای 

 .دکاربرپسند نبوده یا نتوانسته رضایت شما را جلب کن

الگوریتم رنک برین    ها را جستجو کند،از سوی دیگر اگر کاربر عبارتی شبیه به کلمات کلیدی رایج و استفاده شده در سایت
  .های مورد نظر را برای او نمایش دهدقادر است منظور کاربر را درک و سایت

شیدنی های الغرکننده« را جستجو  فرض کنید شما مدیر سایت طب سنتی هستید. حاال کاربر عبارت »الغری با کمک نو
  .کند اما هیچ سایتی در مورد این کلمه، محتوا ننوشته باشد

  .کنداین کلمه کلیدی را با عبارت رایج »نوشیدنی های الغری« مرتبط می RankBrain حاال الگوریتم

 .دهدرای کاربر نمایش میب SERP اگر در سایت محتوایی با این کلمه کلیدی را منتشر کرده باشید، گوگل آن را در

  .تواند جابجایی کلمات کلیدی را در یک عبارت بلند به راحتی تشخیص دهداکنون الگوریتم رنک برین می

برای مثال این الگوریتم عبارت »بهترین ابزارها برای پیدا کردن کلمات کلیدی« را با عبارت »بهترین ابزارهای پیدا کردن 
 .آوردساب میکلمات کلیدی« را یکسان به ح

  .بنابراین مجبور نیستید در تمامی متن از یک کلمه کلیدی به طور مکرر استفاده کنید

این امکان را برایتان فراهم آوردن است تا بتوانید از اشکال مختلف کلمات کلیدی در محتوا  RankBrain بلکه الگوریتم
 .استفاده کنید

 چطور سایت خود را برای رنک برین بهبود دهیم؟

گوگل برای ارتقاء رنکینگ سایت خود استفاده کنید، فاکتورهای زیادی وجود  RankBrain برای اینکه بتوانید از الگوریتم
 :دارد. برای اینکار الزم است تا راهکارهای زیر را مد نظر قرار دهید

 گ تایتل استفاده از تیترهای جذاب و هیجانی برای ت

جالب است بدانید که این الگوریتم توجه زیادی به تیترهای جذاب و هیجانی دارد. در حالی که چند سال پیش متخصصان سئو  
 RankBrain کند، امامدام تکرار کنند، به دیده شدن محتوایشان کمک می H3 و H2 کردند اگر کلمات کلیدی را درفکر می

 .چیز دیگری را نشان داد 

  .تاثیر بگذارد CTR تواند در افزایش نرخو ... می H2 ،H3 خانواده کلمات کلیدی دراز مترادف و هم استفاده 
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  .ای به سایت داردیابد، رنک برین توجه ویژههای سایت افزایش میاز سوی دیگر وقتی تعداد کلیک

ها مثل  به طور کلی عالمت .| استفاده کنیدو یا    –توانید از پرانتز، عالمت + و  تر کنید، میبرای اینکه تیترها را جذاب
 .تواند توجه کاربر را به خود جلب کندچشمک زدن ستاره می

 :هاتوانید قسمت مهم تیتر مثل تاریخ انتشار، بروزرسانی و ... را در پرانتز قرار دهید. درست شبیه این مثال برای مثال می

 ... ( و2020) )آخرین بروزرسانی(، )جدیدترین خبر(، )آخرین خبر(،

ها از اعداد استفاده کنید. جالب است بدانید استفاده از اعداد در قسمت عنوان  H توانید در قسمت تگ تایتل یا سایرهمچنین می
 .شودو ... باعث افزایش زمان حضور کاربر در صفحه می  H2, H3, H4 و در قسمت CTR اصلی باعث باال رفتن نرخ

کمک   CTR توانند به افزایش نرخهم می URL ، دیسکریپشن )توضیحات متا( وStructured Data همچنین بررسی
 .کنند

 Dwell time و افزایش Bounce rate کاهش نرخ پرش

 و نرخ پرش Dwell time همانطور که در میانه صحبت گفتیم الگوریتم رنک برین گوگل توجه زیادی به فاکتورهایی مثل
Bounce rate دارد.  

است. پس اگر کاربر خیلی سریع سایت شما  SERP ایف این الگوریتم، ارزیابی واکنش کاربر نسبت بهزیرا یکی از وظ
  .را ترک کند، یعنی محتوای شما کاربرپسند نبوده است. برای گوگل هم رضایت کاربر در اولویت قرار دارد

 .یابدسایت شما کاهش میاگر نتوانید رضایت بخشی از بازدیدکنندگان سایت را جلب کنید، خیلی زود رتبه 

)میزان حضور کاربر در سایت( باید محتوای کاربرپسند تولید کنید. اگر از تیتر جذاب استفاده  Dwell time برای بهبود
  .باشد (H1) کردید و میزان بازدید سایت را باال بردید، حاال باید محتوا هم متناسب با همان تیتر

تفاده کنید. استفاده از محتواهای طوالنی که تمامی اطالعات مورد نیاز کاربر را در  در محتواهای خود از اطالعات قوی اس
 .ها تاثیرگذار باشدتواند تا حدی در نگهداشتن بازدیدکنندهخود داشته باشد، می 

  .بارگذاری محتواهای ویدئویی و پادکست است  ،Dwell time و بهبود Bounce rate های کاهش نرخ پرشیکی از راه

کنند. همچنین به شنیدن پادکست هم عالقه زیادی دارند. تصاویر اینفوگرافیک  ربران برای تماشای ویدئو وقت صرف می کا
 .های نگهداشتن بازدیدکنندگان در سایت استجذاب هم یکی دیگر از راه 

مقدمه کوتاه، جذاب و  را افزایش و نرخ پرش را کمتر کنید، استفاده از   Dwell time یک راه کاربردی دیگر برای اینکه
  .هیجانی است

کنید که کاربر دقیقاً همان سواالت را دارد، او را برای خواندن ادامه  برای مثال وقتی در ابتدای مقدمه سواالتی را مطرح می
 .کنیدمطلب و ماندن در صفحه ترغیب می

 نتیجه 

ها توجه زیادی  مات کلیدی و محتوای سایتالگوریتم رنک برین گوگل درست مثل الگوریتم مرغ مگس خوار به مفهوم کل
کنند، درک های جدیدی را که کاربران جستجو میکند تا مفهوم عبارتاز سوی دیگر این الگوریتم به گوگل کمک می .دارد
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کند. این الگوریتم سرعت و دقت گوگل را در پیدا کردن صفحات مورد نظر کاربران تا حد زیادی افزایش داده است. برای  
سایت خود را افزایش و نرخ پرش را کاهش   Dwell time و CTR فاده از این الگوریتم در بهبود رتبه سایت، باید نرخاست

 .دهید
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