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گــوگل از الگوریتمهــای مختلفــی بــرای امتیــاز دهــی بــه ســایتها اســتفاده میکنــد.
یکــی از مهمتریــن الگوریتمهایــی کــه گــوگل بــرای جســتجوی معنایــی بهتــر اســتفاده
میکنــد الگوریتــم رنــک بریــن اســت .در ایــن مقالــه قصــد داریــم شــما را بــا الگوریتــم
رنــک بریــن بــا زبــان ســاده آشــنا کنیــم .بــا مــا همــراه باشــید.

همانطــور کــه میدانیــد گــوگل از الگوریتمهــای مختلفــی بــرای امتیازدهــی بــه
ســایتهای مختلــف اســتفاده میکنــد .ایــن الگوریتمهــا تعییــن میکنــد زمانــی
کــه شــما یــک کلمــه کلیــدی را جســت و جــو میکنیــد ،چــه ســایتهایی در نتایــج
اولیــه جســت و جــو تــا نتایــج پایانــی قــرار بگیرنــد .الگوریتــم رنــک بریــن Rank
 Brianیکــی از جدیدتریــن الگوریتمهــای مــورد اســتفاده گــوگل اســت کــه تــا حــد
زیــادی دســت کالهبــردان ســئو ســیاه و خاکســتری را از امتیازدهــی ســئو کوتــاه کــرده
اســت .اگــر اطالعــات شــما راجــع بــه ایــن الگوریتــم کــم اســت ،بــا مــا همــراه شــوید
تــا بــه زبانــی ســاده و روان بــا آن آشــنا شــویم.
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الگوریتم رنک برین چیست و چگونه کار میکند؟
الگوریتــم رنــک بریــن را میتــوان ورژن پیشــرفتهتر الگوریتــم مــرغ مگــس خــوار
دانســت .تــا ســالها پیــش ،الگوریتمهــای گــوگل تنهــا بــه تعــداد کلمــات کلیــدی
توجــه کــرده و هــر چــه تعــداد ایــن کلمــات در محتــوای نــگارش شــده بیشــتر بــوده
بــه آن ســایت امتیــاز و اعتبــار بیشــتری میبخشــیدند .ایــن مســاله راه را بــرای
کالهبــرداران ســئو بــاز گذاشــت ،بــه ایــن شــکل کــه صاحبــان ســایت محتوای خــود را
بــدون در نظــر گرفتــن کیفیــت پــر از کلمــات کلیــدی کردنــد تــا در نتایــج اولیــه گــوگل
نمایــش داده شــوند .بــا روشــن شــدن ایــن قضیــه مهندســان گــوگل ترغیــب بــه
تغیییــر الگوریتمهــا و بــه روز رســانی آنهــا شــدند.
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الگوریتــم رنــک بریــن یکــی از جدیدتریــن ایــن الگوریتمهــا اســت کــه عبــارت جســت
و جــو شــده شــما را آنالیــز مفهومــی کــرده تــا بهتریــن و مناس ـبترین ســایت را در
اختیــار شــما قــرار دهــد .بگذاریــد یــک مثــال ســاده بزنیــم تــا بــا آنالیــز مفهومــی
بیشــتر آشــنا شــوید .تصــور کنیــد یــک ســایت بــا کیفیــت محتــوای بــاال داریــم
کــه کلمــه کلیــدی محتــوای آن ارایشــگاه زنانــه اســت و شــما کلمــه کلیــدی ســالن
زیبایــی زنانــه را ســرچ میکنیــد .بــه نظــر شــما ایــن ســایت بــرای شــما نمایــش
داده میشــود؟ بلــه الگوریتــم رنــک بریــن بــا فرمولهــا و مهندســی دقیقــی کــه دارد
تمامــی اطالعــات را بررســی کــرده و بهتریــن نتایــج را بــرای شــما بــه نمایــش خواهــد
گذاشــت.
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تاریخچه و مکانیسم عملکرد الگوریتم Rank Brain
خــوب تــا ایــن جــای کار بــا مفهــوم ایــن الگوریتــم جدیــد گــوگل آشــنا شــدیم .امــا
تاریخچــه آن بــه چــه زمانــی بــاز میگــردد و البتــه فراینــد ســنجش ســایتها توســط
الگوریتــم چگونــه اســت؟
ســال ســاخت و اســتفاده از ایــن الگوریتــم بــه ســال  2015بــاز میگــردد کــه توانســت
کمــک بســزایی بــه شــناخت ســایتهای بیکیفیــت و خــوب کنــد .بــا اســتفاده از
ایــن الگوریتــم بســیاری از ســایتهایی کــه در راس نتایــج جســت و جــوی گــوگل
بودنــد بــه نتایــج بســیار پایینتــری منتقــل شــده و ســایتهایی پایینتــر کــه
کیفیــت محتــوای باالیــی نیــز داشــتند جایگزیــن آنهــا شــدند.
از ســال  2016ایــن الگوریتــم توانســت بیــش از  15درصــد رتبهبنــدی صفحــات گــوگل
را بــه خــود اختصــاص دهــد و بعــد از تولیــد محتــوای مناســب و لینــک بیلدینــگ ،بــه
عنــوان ســومین عامــل تاثیرگــذار روی ســنجش ســئوی ســایت معرفــی شــود.

ایــن الگوریتــم بــر پایــه هــوش مصنوعــی و ماشــین لرنینــگ عمــل میکنــد .یعنــی
در ســنجش ســایتها تقریبــا مهندســان گــوگل نقشــی نداشــته و ایــن خــود ماشــین
و الگوریتــم اســت کــه ســایتها را امتیــاز بنــدی میکنــد .امــا هــوش مصنوعــی،
ماشــین لرنینــگ و یــا روش آزمــون خطــا چیســت؟
ایــن مفاهیــم را هــم بــا زبــان ســاده و ملمــوس بــرای شــما روشــن خواهیــم کــرد.
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تصــور کنیــد کــه تهیــه یــک غــذا را بــه یــک دســتگاه جدیــد میســپارید تــا خــودش
همــه مــواد اولیــه را بــا یکدیگــر ترکیــب کــرده ،زمــان و دمــای پخــت مناســب را به آن
داده تــا نتیجــه نهایــی حاصــل شــود .ماشــین بــر مبنــای هــوش مصنوعــی خــود ،یــک
تابــع مناســب بیــن ورودی و خروجــی تعریــف کــرده و در نوبــت بعــدی در فاکتورهــای
تاثیــر گــذار تغییــری ایجــاد میکنــد .بــرای مثــال یــک بــار یکــی از مــواد غذایــی را
کــم کــرده و بــار دیگــر آن را زیــاد میکنــد .یــک بــار دمــا را بــاال میبــرد و یــا زمــان
پخــت را پاییــن مـیآورد.
ایــن روش آزمــون و خطــا بــه انــدازهای انجــام میشــود تــا دســتگاه بتوانــد بهتریــن و
مناسـبترین روش و میــزان ترکیــب مــواد غذایــی بــرای تهیــه غــذای مــورد نظــر خــود
را پیــدا کنــد ،بــدون آن کــه انســان در آن دخالتــی داشــته باشــد .بــرای الگوریتــم رنــک
بریــن نیــز ایــن قضیــه مشــابه اســت .ایــن الگوریتــم فاکتورهــای مختلفــی را بــرای
ســنجش ســئو در نظــر گرفتــه و بــا اســتفاده از هــوش مصنوعــی و روش آزمــون خطــا
ســعی میکنــد بهتریــن ســایت را در نتایــج جســت و جــو بــه کاربــر نمایــش دهــد.
نکتــه مهــم آن کــه ایــن الگوریتــم پویــا اســت یعنــی بعــد از آن کــه گــوگل بهتریــن
ســایت و محتــوا را بــرای یــک کلمــه کلیــدی پیــدا کــرد ،روی آن ثابــت نمانــده و
بــاز هــم ســایتها ،فاکتورهــا و نتایــج جســت و جــو را بررســی میکنــد .جالــب
آنکــه بعــد از روی کار آمــدن ایــن الگوریتــم ،گــوگل آزمایشــی طراحــی کــرد تــا بتوانــد
عملکــرد هــوش مصنوعــی و ماشــین لرنینــگ را بــا عملکــرد انســانی مقایســه کنــد .از
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ایــن رو در یــک بــازه زمانــی ســئوی ســایت را هــم توســط تعــدادی از مهندســان خــود
و هــم توســط الگوریتــم رنــک بریــن انجــام داد .در پایــان آزمایــش مشــخص شــد کــه
الگوریتــم توانســته بیــش از  10درصــد نســبت بــه مهندســان دقیقتــر و بهتــر عمــل
کنــد.

الگوریتم رنک برین چه فاکتورهایی را بررسی می کند؟
بــرای آن کــه شــما بتوانیــد از ایــن الگوریتــم نمــره قابــل قبــول و مناســبی را بــه دســت
آوریــد تنهــا بایــد بــه دنبــال یــک چیــز باشــید :کســب رضایــت کاربــر و ارائــه محتــوای
مناســب بــه او .در واقــع بــه جــای پــر کــردن ســایت بــا کلمــات کلیــدی ببینیــد کاربــر
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شــما دقیقــا بــه دنبــال بــه دســت آوردن چــه مطالــب و پرسـشهایی اســت و ســعی
کنیــد آنهــا را در محتــوای خــود بگنجانیــد.
بنابرایــن الگوریتــم رنــک بریــن بــه میــزان رضایــت کاربــران شــما از محتــوا توجــه
میکننــد ،امــا چگونــه؟

زمان ماندگاری در سایت
یکــی از مهمتریــن فاکتورهایــی کــه گــوگل در  Rank Brainمــورد توجــه قــرار میدهد،
زمــان مانــدگاری کاربــران در ســایت شــما اســت .اگــر همــه کاربــران یــا تعــداد زیــادی
از آنهــا بعــد از ورود بــه ســایت شــما آن را در زمــان کوتاهــی میبندنــد ،نشــان
دهنــده آن اســت کــه محتــوای نــگارش شــده شــما بــرای آنهــا مفیــد نبــوده اســت .از
ایــن رو ایــن الگوریتــم محتــوای ســایت شــما را بیکیفیــت دانســته و امتیــاز باالیــی
بــرای آن قائــل نخواهــد شــد.

مطلــب مرتبــط bounce rate :یــا نــرخ پــرش چیســت؛ بانــس ریــت خــوب چــه
عــددی اســت؟
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تعداد سایت های جست و جو شده بعد از باز کردن هر سایت
فاکتــور مهــم دیگــری کــه ایــن ســایت بــه عنــوان نشــانه رضایــت یــا عــدم رضایــت
کاربــران مــورد توجــه قــرار میدهــد ،تعــداد ســایتهایی اســت کــه کاربــران بعــد
از ســایت شــما بــاز خواهنــد کــرد .اگــر بعــد از ســایت شــما کاربــر بــا همــان کلمــه
کلیــدی ســایتهای دیگــری را هــم بــاز کنــد ،ایــن الگوریتــم تصــور خواهــد کــرد کــه
محتــوای شــما نتوانســته بــرای کاربــر مفیــد واقــع شــود.

توجه به جامع بودن محتوا
فاکتــور مهــم دیگــری کــه الگوریتــم رنــک بریــن بــرای ســنجش ســئوی ســایتها
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مــورد اســتفاده قــرار میدهــد ،میــزان جامــع بــودن محتــوا اســت .چگونــه؟ تصــور
کنیــد کــه کاربــر کلمــه کلیــدی الگوریتــم مــرغ مگــس خــوار را جســت و جــو کــرده
و بــه انــدازه کافــی هــم در ســایت شــما باقــی میمانــد .بســیار خــوب ایــن یــک
نشــانه خــوب اســت کــه ســایت شــما توانســته بــه انــدازه کافــی رضایــت کاربــر را بــه
دســت آورد.
امــا اگــر کاربــر بعــد از مطالعه ســایت شــما ،فاکتورهــای مــورد بررســی در الگوریتم مرغ
مگــس خــوار را ســرچ کنــد ،یعنــی محتــوای شــما نتوانســته بــه تمامــی ســوالهای
کاربــر راجــع بــه کلمــه کلیــدی پاســخ مناســب دهــد .ایــن مســاله نشــان دهنــده آن
اســت کــه محتــوای شــما بــه انــدازه کافــی کامــل نبــوده اســت ،لــذا ایــن الگوریتــم
امتیــاز بــاال و مناســبی را بــرای شــما و ســایتتان در نظــر نخواهــد گرفــت.
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رضایت کاربران قبل از ورود به سایت
همانطــور کــه در بــاال نیــز اشــاره شــد ،الگوریتــم رنــک بریــن بــه دنبــال کســب
رضایــت کاربــر و نمایــش بهتریــن و مناسـبترین نتیجــه بــه آنهــا اســت .از ایــن رو
تنهــا رضایــت کاربــران بعــد از ورود بــه ســایت را در نظــر نمیگیــرد ،بلکــه حتــی رفتــار
کاربــران قبــل از ورود را نیــز مــورد بررســی قــرار میدهــد! میپرســید چگونــه؟ خیلــی
ســاده بــا توجــه بــه فاکتورهایــی ماننــد ســرعت بــاز شــدن ســایت ،ســرعت دانلــود،
زمــان لــود کامــل ســایت و غیــره.
اگــر کاربــران بــرای بــاز کــردن ســایت شــما زمــان زیــادی را صبــر کننــد و آن قــدر
معطــل شــوند کــه حتــی قبــل از بارگــزاری کامــل ســایت شــما را تــرک کننــدRank ،
 Brainآن را یــک عامــل بــا تاثیرگــذاری منفــی خواهــد دانســت .در حــال حاضــر
ســایتها بایــد حداقــل ســرعت بارگــزاری بیــن  2تــا  5ثانیــه داشــته باشــند .آمارهــا
نشــان میدهــد کــه ســایتهایی بــا زمــان بارگــزاری بیشــتر از دیــد کاربــران کنــد
بــوده و قبــل از بارگــزاری کامــل ســایت را میبندنــد.
مطلب مرتبط :افزایش سرعت سایت و  23راهکاری که باید درباره آن بدانید

بک لینک های داخلی و خارجی
اســتفاده از بــک لینکهــای داخلــی و خارجــی یکــی از مهمتریــن و موثرتریــن
راهکارهــا بــرای بهبــود ســئوی ســایت اســت .انجــام ایــن کار نــه تنهــا رتبــه ســایت
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شــما را در الگوریتــم رنــک بریــن بــاال بــرده ،بلکــه روی دیگــر الگوریتمهــای گــوگل نیــز
تاثیــر مثبــت میگــذارد.
شــما میتوانیــد در یــک مقالــه ،جمل ـهای راجــع بــه موضوعــی مرتبــط نوشــته و آن
را بــه مقالــه آن در ســایت خودتــان لینــک کنیــد .بــرای مثــال اگــر شــما در محتــوای
خــود راجــع بــه الگوریتــم رنــک بریــن نوشــتهاید ،میتوانیــد آن را بــا الگوریتــم
پنگوئــن مقایســه کــرده و آن را بــه مقالــه الگوریتــم پنگوئــن در ســایت خــود لینــک
کنیــد .بــا کلیــک روی آن کاربــران وارد صفحــه مقالــه الگوریتــم پنگوئــن شــده و آن را
نیــز مطالعــه خواهنــد کــرد.
بــک لینــک خارجــی نیــز نوعــی تبلیغــات بــرای شــما محســوب خواهــد شــد .بــرای
مثــال شــما میتوانیــد بــه عنــوان رپوتــاژ آگهــی ،یــک مقالــه در یــک ســایت معتبــر
و البتــه مرتبــط بــه موضــوع چــاپ کــرده و آن را بــه ســایت خــود لینــک کنیــد .بــا
انجــام ایــن کار کاربــران بعــد از خوانــدن مقالــه مــورد نظــر و کلیــک روی لینــک وارد
ســایت شــما خواهنــد شــد .هرچــه تعــداد بــک لینکهــای شــما بــاال باشــد ،رتبــه
شــما در جســت و جــوی گــوگل نیــز باالتــر خواهــد رفــت.

بیشتر بخوانید :لینک سازی داخلی و لینک سازی خارجی چیست؟
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رعایت اصول نگارشی و ساده نویسی
درســت اســت کــه بعضــی از محتواهــا و کلمــات کلیــدی ،نیازمنــد محتــوا و مقالههایی
تخصصــی هســتند امــا توجــه داشــته باشــید کــه تمامــی خوانندههــا و کاربــران
شــما ،افــراد متخصــص در آن زمینــه نیســتند! بــرای مثــال اگــر شــما در ســایت خــود
میخواهیــد مقال ـهای راجــع بــه قوانیــن مهریــه بنویســید ،اگــر محتــوای خــود را پــر
از مــاده و تبصــره کنیــد ،خواننــدگان عــادی متوجــه موضــوع نخواهنــد شــد! ممکــن
اســت یــک خانــم یــا آقــا بــا رشــته تحصیلــی کامــا غیــر مرتبــط بخواهــد راجــع بــه
ایــن موضــوع اطــاع کســب کنــد ،اگــر متــن شــما ســخت و تخصصــی نوشــته شــده
باشــد ،شــاید بیــش از  90درصــد خواننــدگان و کاربــران خــود را از دســت بدهیــد!
رعایــت قوانیــن نگارشــی از دیگــر فاکتورهایــی اســت کــه الگوریتــم رنــک بریــن بــه
آن توجــه ویــژه میکنــد .نویســنده محتــوای شــما بایــد بــه طــور دقیــق بــا اصــول

12

www.modireweb.com

راهنمای جامع الگوریتم رنک برین به زبان ساده

و قواعــد نــگارش و ویرایــش متــن آشــنا بــوده و از آنهــا در جــای مناســب خــود
اســتفاده کنــد.
مطلــب مرتبــط 8 :نکتــه بــرای تولیــد محتــوا کــه در جــذب مخاطبــان وبســایتتان
معجــزه میکنــد

برای بهبود اعتبار سایت خود از دید الگوریتم رنک برین چه کنیم؟
احتمــاال بعــد از خوانــدن مــوارد قبلــی ایــن ســوال بــرای شــما پیــش خواهــد آمــد کــه
حــاال بــرای بهبــود ســئوی ســایت خــود از دیــد الگوریتــم  Rank Brainچــه کنیــم؟
راهکارهــای پیشــنهاد شــده بســیار ســاده اســت امــا میتوانــد تاثیــر بســیار زیــادی
روی ارتقــا ســئوی ســایت شــما بگــذارد.
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یک محتوای روان ،جامع و سئو شده بنویسید
ســعی کنیــد هنــگام نــگارش محتــوا تمامــی ســوالهای احتمالــی کاربــران راجــع بــه
موضــوع را حــدس زده و راجــع بــه آن هــا متنــی کامــل و جامــع بنویســید .قواعــد
نگارشــی را بــه طــور کامــل رعایــت کــرده و غلــط امالیــی نداشــته باشــید .از کلمــات
کلیــدی بــه انــدازه کافــی و مناســب اســتفاده کنیــد .محتوایــی روان و قابــل فهــم
بنویســید .از تگهــای  H1تــا  H6اســتفاده کنیــد .ســعی کنیــد محتــوای شــما حداقــل
 1500کلمــه باشــد.
بیشتر بخوانید 3 :درس مهم که باید در تولید محتوا یاد بگیرید

از کلمات کلیدیی مرتبط استفاده کنید
همانطــور کــه در بــاال نیــز اشــاره شــد ،ایــن الگوریتــم بــه آنالیــز مفهــوم میپــردازد،
بنابرایــن اگــر میخواهیــد از دیــد آن جایــگاه مناســبی پیــدا کنیــد ،حتمــا اســتفاده از
کلمــات کلیــدی را جــدی بگیریــد .اگــر بــرای مثــال راجــع بــه یــک مغــازه در پایتخــت
محتــوا مینویســید ،کلمــات مشــابه ماننــد فروشــگاه ،تهــران ،پایخــت ،مغــازه ،بوتیک
و غیــره را حتمــا در متــن بگنجانیــد.

مطلب مرتبط :انتخاب کلمه کلیدی و  10نکتهای که در این زمینه باید بدانید
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بخش ارائه نظر کاربران داشته باشید
الگوریتــم رنــک بریــن ،بــه دنبــال پیــدا کــردن ســایتی اســت کــه بتوانــد رضایــت
کاربــران خــود را بــه بهتریــن شــکل ممکــن بــه دســت آورد .یکــی از راهکارهــای شــما
میتوانــد راه انــدازی بخــش ارائــه نظــرات کاربــران باشــد .اگــر کامنتهــای ســایت
شــما بــاال باشــد و کاربــران رضایــت خــود را از محتــوای آن عنــوان کــرده باشــند،
گــوگل ســایت شــما را معتبــر و ارزشــمند خواهــد شــناخت.

از بک لینک های داخلی و خارجی استفاده کنید
همانطــور کــه در بــاال نیــز اشــاره شــد ،اســتفاده از بــک لینــک یــک راه ســریع و عالــی
بــرای بهبــود ســئوی ســایت شــما اســت .نکتــه مهــم آن کــه بــرای بــک لینکهــای
خارجــی حتمــا ســایتهای معتبــر را انتخــاب کــرده و زیــاده روی نکنیــد .اگــر شــما
از ســایتهای زیــادی بــدون توجــه بــه اعتبــار آنهــا ،تعــداد زیــادی بــک لینــک
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بگیریــد ،گــوگل فکــر میکنــد شــما قصــد گــول زدن او را داریــد .بنابرایــن نــه تنهــا
رتبــه ســایت شــما بــاال نرفتــه ،بلکــه پایینتــر هــم خواهــد آمــد.

بیشــتر بخوانیــد :بــک لینــک چیســت؟ چگونــه بــک لینــک بگیریــم کــه جریمــه
نشــویم؟

نرخ کلیک را باال ببرید
هرچــه تعــداد کلیکهــا روی مقالــه و ســایت شــما بیشــتر باشــد ،گــوگل ســئوی
ســایت شــما را معتبرتــر خواهــد دانســت .بــرای افزایــش نــرخ کلیــک میتوانیــد
از راهکارهــای مختلفــی اســتفاده کنیــد کــه مهمتریــن آنهــا اســتفاده از تیترهــای
جــذاب اســت .ســعی کنیــد یــک عنــوان جــذاب بــرای محتــوای خــود انتخــاب کــرده
تــا کابــران را جــذب آن کنیــد .میتوانیــد از کلماتــی ماننــد بهتریــن و جدیدتریــن و
یــا اعــداد نیــز اســتفاده کنیــد.

جمعبندی
الگوریتــم رنــک بریــن یکــی از جدیدتریــن الگوریتمهــای مــورد اســتفاده گــوگل اســت
کــه بیــش از هــر چیــزی بــه دنبــال کســب رضایــت کاربــر و پیــدا کــردن بهتریــن
نتیجــه جســت و جــو اســت .ایــن الگوریتــم فاکتورهایــی ماننــد نــرخ کلیــک ،زمــان
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راهنمای جامع الگوریتم رنک برین به زبان ساده

مانــدگاری در ســایت ،ســرعت بارگــزاری مطالــب و غیــره را بررســی کــرده و بــه شــکل
خــودکار و بــا اســتفاده از هــوش مصنوعــی بــه ســایتها رتبــه و جایــگاه میدهــد.
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