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 Google ــه ــوم ب ــود موس ــد خ ــم جدی ــال 2018 الگوریت ــر س ــوگل در اواخ ــی گ کمپان

ــران در  ــار کارب ــر رفت ــم درک بهت ــن الگوریت ــه ای ــدف از ارائ ــرد. ه ــر ک BERT را منتش

موتــور جســتجوی گــوگل بــود. در ایــن مقالــه ایــن الگوریتــم را معرفــی کــرده و دالیــل 

ــم. ــو می کنی ــما بازگ ــه ش ــاخت آن را ب س

 Freshness، Panda، الگوریتم هــای  ماننــد  مختلفــی  الگوریتم هــای  از  گــوگل 

Hummingbird و ... تشــکیل شــده اســت کــه هــر کــدام از ایــن الگوریتم هــا وظایــف 

مختلفــی دارنــد. وظیفــه اصلــی ایــن الگوریم هــا منطبــق کــردن جســتجوهای شــما 

ــه نســل  ــن الگوریتم هــا ک ــن ای ــوگل اســت. یکــی از مهم تری ــج در گ ــن نتای ــا بهتری ب

 BERT جدیــد و هوشــمندتری از الگوریتم هــای گــوگل بــه حســاب مــی رود، الگوریتــم

اســت. زمانــی کــه گــوگل بــرت معرفــی شــد هیــچ کــس تصــورش را هــم نمی کــرد 

موتــور جســتجوی گــوگل بتوانــد بــه پیشــرفتی عظیم تــر از چیــزی کــه اکنــون بــه آن 

رســیده اســت برســد. گــوگل بــرت بــا اختالفــی نزدیــک بــه 5 ســال از آخریــن الگوریتم 

جامــع گــوگل معرفــی و توســعه داده شــد.

بــه علــت جدیــد بــودن ایــن الگوریتــم ممکــن اســت ســؤاالت زیــادی در ذهــن کاربران 

و کســانی کــه شــغل مرتبــط بــا اینترنــت دارنــد دربــاره ی آن پیــش بیاید و آن هــا دچار 

ســردرگمی شــوند. بســیاری از وب ســایت ها وجــود دارنــد کــه الگوریتــم BERT را تنهــا 

از نظــر کلمــات انگلیســی و وب ســایت های انگلیســی زبــان توضیــح داده انــد ولــی بــا 

خوانــدن آن مطالــب ممکــن اســت کــه شــما کمــی گیــج شــده باشــید و ایــن ســؤال 

بــه ذهــن شــما برســد کــه حــال بایــد چــه کاری بــرای زبــان فارســی انجــام دهیــد؟ در 

ایــن مقالــه بــه ســؤاالت زیــر در مــورد الگوریتــم BERT پاســخ خواهیــم داد:
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الگوریتم BERT چیست؟	 

الگوریتم BERT از چه زمان شروع به کار کرده است؟	 

الگوریتم BERT چگونه عمل می کند؟	 

الگوریتم BERT چه معنی ای در جستجو می دهد؟	 

همان طــور کــه ممکــن اســت اطــالع داشــته باشــید گــوگل عنــوان کــرده اســت کــه 

ــد  ــوگل می باش ــر گ ــانی های اخی ــن به روزرس ــی از بزرگ تری ــه یک ــم BERT ک الگوریت

بــه فهــم بهتــر منظــور و قصــد کاربــران هنگامــی کــه محتوایــی را جســتجو می کننــد 

کمــک می کنــد کــه در نتیجــه ی ایــن موضــوع نتایــج مرتبط تــری بــرای کاربــر نمایــش 

داده می شــود. حتــی خــود شــما هــم هنگامــی کــه در موتــور جســتجوی گــوگل مطلبی 

را جســتجو می کنیــد ممکــن اســت از زبــان محــاوره ای فارســی بــرای جســتجوی خــود 

ــران در حــال انجــام  اســتفاده کنیــد. در واقــع ایــن موضــوع توســط بســیاری از کارب

ــود.  ــف ب ــرای زبان هــای مختل ــوگل ب ــی از دغدغه هــای گ ــزی یک ــن چی اســت و چنی

ــادی حــل  ــا حــد زی ــن مشــکل را ت ــم BERT ای ــه الگوریت ــن اســت ک ــر خــوب ای خب
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نمــوده اســت و باعــث می شــود کــه کاربــران دیگــر در هنــگام جســتجو در گــوگل بــا 

مشــکالت ایــن زمینــه مواجــه نشــوند.

ــان محــاوره ای کــه  ــه فهــم زب ــوان گفــت کــه الگوریتــم BERT  ب ــه طــور کلــی می ت ب

توســط کاربــران اســتفاده می شــود کمــک خواهــد نمــود. کمپانــی گــوگل اعــالم کــرده 

ــر  ــم BERT بیــش از 10 درصــد جســتجوهای گــوگل را تحــت تأثی ــه الگوریت اســت ک

قــرار خواهــد داد کــه در نتیجــه ایــن موضــوع می توانــد بــر روی نتایجــی کــه منتهــی 

ــذارد  ــر بگ ــد تأثی ــاال می برن ــما را ب ــایت ش ــک س ــوند و ترافی ــما می ش ــایت ش ــه س ب

امــا این هــا تأثیراتــی هســتند کــه ممکــن اســت شــما متوجــه آن هــا نشــوید و اغلــب 

ایــن تأثیــرات مثبــت تلقــی خواهنــد شــد. ایــن مقالــه نگاهــی اولیــه و مقدماتــی بــه 

یکــی از بزرگ تریــن الگوریتم هــای جســتجوی گــوگل طــی یــک دهــه اخیــر اســت.

مقاله مرتبط: آشنایی با الگوریتم های گوگل و تاثیر آن بر نتایج جستجو

الگوریتم BERT چیست؟
 Bidirectional Encoder Representations from مخفــف   BERT الگوریتــم 

ــرای  ــه ب ــذاری دوطرف ــال کدگ ــی آن اعم ــی معن ــت و در فارس Transformers اس

مبدل هــا اســت. در ابتــدا ممکــن اســت ایــن نــام کمــی بــرای شــما ترســناک و عجیب 

و غریــب باشــد ولــی کارایــی ایــن الگوریتــم جــذاب گــوگل می توانــد ایــن مبحــث را 

ــم BERT در  ــد. الگوریت ــد کن ــور می کنی ــه تص ــیرین تر از آنچ ــیار ش ــما بس ــرای ش ب

واقــع ماننــد یــک شــبکه عصبــی اســت کــه بــر پایــه ی تکنیک هــای زبــان محــاوره ای 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــد ق ــتفاده می کنن ــی اس ــور طبیع ــه ط ــان ها ب ــه انس ک

3

https://modireweb.com
https://modireweb.com/what-is-the-google-algorithms


آشنایی با گوگل برت )Google BERT(؛ هدف از توسعه این 
الگوریتم چیست؟

www.modireweb.com

هنگامــی کــه از انگلیســی غیــر رســمی بــرای جســتجو اســتفاده می شــود ایــن الگوریتم 

ــود و در  ــایی ش ــوگل شناس ــط گ ــتجوها توس ــوم جس ــه مفه ــد ک ــک کن ــد کم می توان

نتیجــه نتایــج مرتبط تــری بــرای کاربــر نمایــش داده شــود. بــه عنــوان مثــال برخــی 

از جمله هــا هســتند کــه ممکــن اســت دو معنــی داشــته باشــند و تشــخیص آن هــا 

بــرای انســان آســان باشــد ولــی تشــخیص آن بــرای ربات هــای گــوگل دشــوار باشــد 

ــد. در  ــتباهی باش ــج اش ــامل نتای ــود ش ــام می ش ــه انج ــتجویی ک ــت جس و در نهای

واقــع الگوریتــم BERT بــرای تمایــز بیــن ایــن معانــی و مفاهیــم طراحــی شــده اســت 

ــا  ــق ب ــری را مطاب ــج نزدیک ت ــران، نتای ــت کارب ــر درخواس ــا درک بهت ــد ب و می توان

جســتجوی آن هــا ارائــه کنــد.

 

الگوریتم BERT از چه زمان در موتور جستجوی گوگل به کار گرفته شد؟
ــل  ــور آزاد قاب ــه ط ــه ب ــرای هم ــم BERT را ب ــال 2018 الگوریت ــوگل در س ــی گ کمپان

ــی  ــه راحت ــد ب ــخصی می توان ــر ش ــه ه ــت ک ــی اس ــن معن ــن بدی ــرد. ای ــترس ک دس

ــخ  ــود در پاس ــان خ ــردازش زب ــتم پ ــردن سیس ــت ک ــرای تقوی ــم BERT ب از الگوریت
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ــن انتشــار  ــا اولی ــد. ام ــات مشــابه اســتفاده نمای ــر عملی ــا دیگ ــه ســؤال ها ی دادن ب

ایــن الگوریتــم بیشــتر حالــت آزمایشــی داشــت و هــدف از ارائــه آن، تکمیــل کــردن 

ــود. ــی آن ب ــای امنیت ــا و حفره ه ــع باگ ه ــر رف ــف و از آن مهم ت ــای مختل بخش ه

بعــد از حــدود یــک ســال از انتشــار و ارائــه ایــن الگوریتــم بــرای توســعه دهندگان و 

دیباگرهــا، در اکتبــر 2019 نســخه اصلــی و کامــل آن بــرای جســتجوهای انگلیســی زبان 

ــا کنــون، گــوگل در حــال گســترش ایــن الگوریتــم  بــه کار گرفتــه شــد. از آن زمــان ت

بــرای پشــتیبانی از زبان هــای بیشــتر می باشــد. هنــوز تاریــخ مشــخصی بــرای ارائــه 

ــوگل  ــا گ ــه آی ــت ک ــوم نیس ــده و معل ــه نش ــم ارائ ــن الگوریت ــدی ای ــای بع آپدیت ه

بــرای ایــن بروزرســانی ها برنامــه خاصــی دارد یــا در بازه هــای زمانــی مختلــف اقــدام 

ــد. ــه انتشــار آن هــا می کن ب

الگوریتم BERT چگونه عمل می کند؟
ــه  ــتجوهایی ک ــوان جس ــه می ت ــت ک ــی اس ــع روش ــم BERT در واق ــوآوری الگوریت ن

ــیوه ی  ــر ش ــه ه ــات و ب ــی در کلم ــر ترتیب ــا ه ــود را ب ــام می ش ــران انج ــط کارب توس

نوشــتنی کــه باشــد تشــخیص دهــد و بــه گــوگل کمــک کنــد کــه منظــور کاربــر را بیش 

از پیــش متوجــه شــود. در حالــی کــه در گذشــته موتورهــای جســتجو تنهــا قــادر بــه 

شناســایی مفهــوم جمالتــی کــه از قواعــد صحیــح بــرای نوشــتن آن هــا اســتفاده شــده 

اســت بودنــد، الگوریتــم BERT بــه مــدل زبانــی ایــن اجــازه را می دهــد کــه مفهــوم 

ــرد. ــد فراگی ــس از آن آمده ان ــش از آن و پ ــه پی ــی ک ــاس کلمه های ــر اس ــه را ب کلم
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بــه عنــوان مثــال در زبــان فارســی کلمــه شــیر چندیــن معنــی دارد و جســتجوی آن در 

گــوگل می توانــد بــا ابهاماتــی بــرای ایــن موتــور جســتجو همــراه باشــد هنگامــی کــه 

منظــور کاربــر شــیر آب اســت ولــی تنهــا کلمــه ی شــیر را جســتجو کــرده باشــد ممکــن 

اســت کــه گــوگل شــیر خوراکــی و یــا حتــی شــیر حیــوان را بــه عنــوان نتیجــه بــرای 

شــما بیــاورد امــا هنگامــی کــه از کلمــات پــس و پیــش بــرای ایــن جســتجو اســتفاده 

ــف  ــه لط ــن ب ــد و ای ــد فهمی ــما را خواه ــور ش ــوگل منظ ــاد گ ــال زی ــه احتم ــد ب کنی

الگوریتــم BERT اســت.

ــود،  ــه نم ــم  BERT ارائ ــا الگوریت ــه ب ــوان در رابط ــه می ت ــری ک ــر و بهت ــال جامع ت مث

تفــاوت بیــن کلمــات ربطــی مثــل »از« و »بــه« اســت. بــه عنــوان مثــال فــرض کنیــد 

کــه شــما می خواهیــد عبــارت راه هــای مهاجــرت بــه اروپــا را در گــوگل جســتجو کنیــد. 

قبــل از ایــن کــه الگوریتــم BERT معرفــی گــردد ممکــن بــود گــوگل جســتجوی شــما 

ــالً  ــی آورد کام ــما م ــرای ش ــه ب ــی ک ــرد و نتایج ــتباه بگی ــا اش ــرت از اروپ ــا مهاج را ب

متفــاوت بــا چیــزی بــود کــه شــما بــه دنبــال آن می گشــتید.
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ــتفاده  ــود اس ــتجوهای خ ــی جس ــرای تمام ــم BERT ب ــوگل از الگوریت ــا گ آی
می نمایــد؟

جــواب ایــن ســؤال بــه طــور قطعــی خیــر اســت. بــه طــور کلــی الگوریتــم BERT از هر 

ــرار می دهــد.   ــر ق ــان انگلیســی تنهــا یکــی از آن هــا را تحــت تأثی ــه زب 10 جســتجو ب

ــرای عبارت هــای  ــا ب ــم BERT را تنه ــوگل الگوریت ــه گ ــن اســت ک ــر ای ــن ام ــل ای دلی

ــر  ــه طوالنی ت ــدی ک ــات کلی ــرا کلم ــرد زی ــه کار می ب ــر ب ــوگ محورت ــر و دیال طوالنی ت

هســتند کمتــر مــورد توجــه کســانی کــه محتــوا تولیــد می کننــد قــرار می گیرنــد و در 

نتیجــه گــوگل بــا بــه کار بــردن الگوریتــم BERT بــه پیــدا شــدن نتایــج بهتــر بــرای 

جســتجوهای طوالنی تــر کمــک می نمایــد. کلمــات کلیــدی کوتــاه بــه دلیــل ایــن کــه 

اکثــرًا توســط ســئو کاران مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد بــا راحتــی هــر چــه بیشــتر 

ــن  ــا ای ــم BERT ب ــه الگوریت ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــوند ب ــت می ش ــوگل یاف در گ

جســتجوها ســر و کار زیــادی نــدارد.

شبکه عصبی در الگوریتم ها چیست؟
ــه  ــا ب ــده اند ت ــی ش ــا طراح ــایی الگوه ــرای شناس ــا ب ــی الگوریتم ه ــبکه های عصب ش

ــوای  ــدی محت ــه بن ــد. طبق ــن مســئله کمــک نماین آســان تر شــدن هرچــه بیشــتر ای

ــی  ــب وکارهای مال ــد کس ــی رون ــش بین ــی پی ــط و حت ــت خ ــایی دس ــی، شناس عکس

مثال هــای خوبــی از کاربــرد شــبکه عصبــی در دنیــای واقعــی هســتند امــا نمی تــوان 

ایــن کاربردهــا را بــرای جســتجوهایی کــه توســط کلیــک انجــام می شــوند نــام بــرد. 

ــا  ــایی الگوه ــرای شناس ــا ب ــته هایی از داده ه ــط دس ــل توس ــا از قب ــن الگوریتم ه ای

ــش  ــت و پی ــتثنی نیس ــده مس ــن قاع ــز از ای ــم BERT نی ــده اند. الگوریت ــت ش تقوی
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از شــروع بــه کار توســط متن هــای موجــود در دانشــنامه های اینترنتــی )مثــل 

ــرت  ــم ب ــی الگوریت ــان معرف ــئله در زم ــن مس ــت. ای ــده اس ــت ش ــا( تقوی ویکی پدی

ــرای مخاطبیــن توضیــح داده شــد. توســط گــوگل ب

 

پردازش زبان طبیعی چیست؟
 Natural language processing ــف ــه مخف ــا NLP ک ــی ی ــان طبیع ــردازش زب پ

ــر و  ــی س ــان شناس ــا زب ــه ب ــاره دارد ک ــی اش ــوش مصنوع ــاخه ای از ه ــه ش ــت ب اس

ــت  ــی اس ــم روش ــرای فه ــا ب ــودن کامپیوتره ــادر نم ــی آن ق ــدف اصل کار دارد و ه

ــردن  ــوان ک ــرای عن ــد. ب ــرار می کنن ــاط برق ــم ارتب ــا ه ــط آن ب ــان ها توس ــه انس ک

ــه  ــوان ب ــی می ت ــان طبیع ــردازش زب ــی از پیشــرفت های حاصــل شــده در پ مثال های

ابزارهــای شــنیداری، ربات هــای چــت کننــده و پیشــنهاد کلمــات در حیــن تایــپ بــر 

ــرد. ــاره ک ــمند اش ــای هوش روی تلفن ه
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بــه بیــان واضح تــر، پــردازش زبــان طبیعــی درواقــع یــک ویژگــی جدیــد نیســت کــه 

 BERT ــم ــا الگوریت ــزوده شــده باشــد ام ــوگل اف ــور جســتجوی گ ــه موت ــی ب ــه تازگ ب

ــه نوعــی  ــرده اســت. ب ــه هوشــمندتر ک ایــن ویژگــی را توســعه داده و چندیــن مرحل

ــه  ــرای هرچ ــی ب ــای مصنوع ــن هوش ه ــد ای ــل جدی ــا نس ــاال ب ــه ح ــت ک ــد گف بای

ــردازش  ــتفاده از پ ــا اس ــتیم. ب ــه رو هس ــتجو رو ب ــای جس ــردن موتوره ــر ک کاربردی ت

زبــان طبیعــی در واقــع گــوگل می توانــد زبــان مــا را بــه همــان خوبــی کــه انســان ها 

ــی  ــف کل ــا نمایــش دهــد. تعری ــرای م ــری را ب ــج بهت ــد و نتای ــد درک کن درک می کنن

پــردازش طبیعــی زبــان همیــن اســت و بــه طــور کلــی می تــوان آن را پــردازش زبــان 

محــاوره ای نامیــد.

تفاوت بین الگوریتم BERT و RankBrain در چیست؟
برخــی از کارایی هــای الگوریتــم BERT ممکــن اســت بــرای کاربــران مشــابه بــا اولیــن 

روش هــوش مصنوعــی گــوگل کــه نــام آن RankBrain بــود باشــد. اما در واقــع این 2 

الگوریتم هــای جداگانــه ای هســتند کــه هــر یــک ممکــن اســت بــه شــیوه ای متفــاوت 

بــر جســتجوهای انجــام شــده در موتــور جســتجوی گــوگل تأثیــر بگذارنــد. در بهتریــن 

حالــت بایــد گفــت کــه ایــن 2 الگوریتــم مکمل هــم هســتند و به هــم در جســتجوهای 

ــا نگاهــی بــه جســتجوی فعلــی و  گــوگل کمــک می کننــد. درحقیقــت RankBrain ب

یافتــن جســتجوهای قدیمــی عمــل می کنــد و بــا توجــه بــه عملکــرد شــما نســبت بــه 

نتایــج نشــان داده شــده صحیــح بــودن ایــن نتایــج را بازبینــی می کنــد. عــالوه بــر 

ایــن RankBrain بــه نوعــی جســتجوهای شــما را ترجمــه می کنــد. بــه عنــوان مثــال 
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اگــر شــما عبــارت بزرگ تریــن بــرج موجــود در پاریــس را جســتجو کنیــد، گــوگل بــه 

وســیله ی RankBrain متوجــه خواهــد شــد کــه منظــور شــما بــرج ایفــل اســت.

 

تأثیــر الگوریتــم BERT بــر روی تولیــد محتــوا و ســئو: چگونــه می توانیــم بــا 
الگوریتــم BERT ســئوی خــود را بهبــود دهیــم؟

در روش هــای قدیمــی تولیــد و بازاریابــی محتــوا و همچنیــن ســئو کــردن تنهــا امر مهم 

ایــن بــود کــه محتوایــی کــه تولیــد کرده ایــد اســتانداردهای یــک مطلــب سئو شــده 

ــا  ــود ام ــامل ش ــرس را ش ــود در وردپ ــبز موج ــای س ــل چراغ ه ــئو مث ــای س و فرم ه

امــروزه ایــن موضــوع کمــی متفاوت تــر شــده اســت. امــروزه بــه جــای ایــن کار بایــد 

قبــل از تولیــد یــک محتــوا در گــوگل بــه دنبــال کلمــات کلیــدی مناســب تر باشــیم و 

یــا بــه بیــان دیگــر قبــل از تولیــد محتــوا تحقیقــی بــرای جســتجوی کلمــات کلیــدی 
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مرتبــط انجــام دهیــم. بــرای مثــال پیشــنهادهای گــوگل می توانــد کلمــات کلیــدی کــه 

بیشــتر توســط مــردم جســتجو شــده اند را نشــان دهــد. همچنیــن گــوگل قســمتی 

بــه نــام People Also Ask دارد کــه در آن جســتجوهای مرتبــط بــا موضــوع شــما را 

ــد. ــان می ده نش

بــا توجــه نمــودن بــه ایــن 2 قســمت مهــم می توانیــد محتواهایــی تولیــد نماییــد کــه 

در گــوگل یکــه تــازی نماینــد و شــما را در صــدر جــدول قــرار دهنــد. البتــه توجــه بــه 

ایــن نکتــه نیــز مهــم اســت کــه فقــط شــما نیســتید کــه از ایــن روش آگاهــی داریــد و 

دیگــران نیــز ممکــن اســت از ایــن موضــوع اطــالع داشــته باشــند. پــس بایــد تــالش 

خــود را بــرای همــگام شــدن بــا الگوریتــم BERT دو چنــدان نماییــد.

نتیجه گیری
ــه  ــد ک ــًا می دانی ــت و تقریب ــم BERT چیس ــم الگوریت ــی می دانی ــه خوب ــه ب ــال ک ح

چگونــه کار می کنــد بایــد پیش بینی هــای الزم بــرای زمانــی کــه الگوریتــم BERT بــه 

زبــان فارســی آمــد را از پیــش انجــام دهیــد و اســتراتژی های مناســب جهــت همــگام 

شــدن بــا ایــن الگوریتــم را بــه خوبــی بــه کار گیریــد. زیــرا همان طــور کــه در بــاال نیــز 

ذکــر شــد ایــن الگوریتــم هنــوز بــرای زبــان فارســی و دیگــر زبان هــا بــه جــز انگلیســی 

مــورد اســتفاده قــرار نگرفتــه امــا ایــن الگوریتــم در حــال توســعه اســت. شــما بایــد 

ســعی نماییــد کــه فعالیت هــای خــود را بــا ایــن الگوریتــم مطابقــت دهیــد و اطالعات 

ــد  ــه بای ــوید. البت ــه نش ــکل مواج ــا مش ــده ب ــا در آین ــد ت ــه داری ــه روز نگ ــود را ب خ

گفــت کــه کلیــت الگوریتم هــای قدیمــی گــوگل همــواره ثابــت باقــی مانــده و صرفــًا 
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ــمندتر  ــه هوش ــت ب ــرار اس ــط ق ــرت فق ــوگل ب ــی گ ــن یعن ــوند. ای ــانی می ش بروزرس

ــرار نیســت قوانیــن  ــد و ق ــران کمــک کن ــر شــدن جســتجوهای کارب شــدن و راحت ت

گذشــته گــوگل را از بیــن ببــرد.

ــا  ــه ب ــی ک ــد محتوای ــود تولی ــت بهب ــده جه ــی در آین ــه راه کارهای ــما چ ــر ش از نظ

ــای  ــم روش ه ــد کم ک ــا بای ــود دارد؟ آی ــد وج ــته باش ــازگاری داش ــم BERT س الگوریت

ســئو نمــودن محتــوا را تغییــر دهیــم؟ تصمیم گیــری در ایــن رابطــه خیلــی زود اســت 

امــا چیــزی کــه همــه از آن مطلــع هســتیم ایــن اســت کــه گــوگل در هــر بــار معرفــی 

ــای  ــت وب و موتوره ــادی در صنع ــرات زی ــود، تغیی ــای خ ــانی الگوریتم ه ــا بروزرس ی

ــترهای  ــه وب مس ــتند ک ــی نیس ــرات چیزهای ــن تغیی ــد و ای ــال می کن ــتجو اعم جس

ــد. ــی کنن ــق از آن چشم پوش موف
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