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ــم مــرغ مگــس خــوار را  ــرد الگوریت ــم شــرحی جامــع و کامــل از عملک ــه قصــد داری ــن مقال در ای

ــد؟ ــه عمــل مــی کن ــه وجــود آمــد و چگون ــم کــه ایــن الگوریتــم چیســت و چــرا ب بدهی

الگوریتــم مــرغ مگــس خــوار یکــی دیگــر از الگوریتــم هــای گــوگل اســت کــه اهــداف متفــاوت 

تــری بــا دیگــر الگوریتــم هــای مــورد اســتفاده گــوگل را دنبــال مــی کنــد. بــر خــاف دیگــر الگوریتم 

هــای مــورد اســتفاده، ایــن الگوریتــم بــه دنبــال اســپم کــردن لینــک هــای بــی کیفیــت و ســیاه 

نیســت، بلکــه جســت و جــوی کاربــران را بهینــه کــرده و بــه دنبــال افزایــش ســرعت دسترســی 

کاربــران بــه ســواالت و نتایــج مناســب اســت.

الگوریتــم مــرغ مگــس خــوار از چــه زمانــی مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت؟ چــه فاکتورهایــی 

ــن  ــه ای ــت ک ــی الزم اس ــه اقدامات ــایت دارد؟ چ ــئو س ــر س ــری ب ــه تاثی ــد؟ چ ــی کن ــی م را بررس

الگوریتــم بــه ســایت شــما اعتبــار باالیــی اختصــاص دهــد؟ همگــی پرســش هایــی اســت کــه در 

ایــن مقالــه بــه شــما پاســخ خواهیــم داد. 

چرا مرغ مگس خوار؟

شــاید بــرای هــر فــرد ایــن ســوال پیــش بیایــد کــه از میــان تعــداد بیشــماری حیوانــات، چــرا ایــن 

نــام بــرای الگوریتــم انتخــاب شــده اســت. بیشــترین و مهــم تریــن ایــن علــت را مــی تــوان دقــت 

و ظرافــت مشــترک میــان مــرغ مگــس خــوار و ایــن الگوریتــم دانســت. 

مــرغ مگــس خــوار را یکــی از تیزبیــن تریــن و ســریع تریــن پرنــده هــای دنیــا مــی داننــد. ایــن 
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پرنــده مــی توانــد در زمــان بســیار کوتاهــی هدفــی را کــه در فاصلــه بســیار دور از آن قــرار دارد بــا 

چشــمان خــود دیــده و آن را شــکار کنــد. جالــب اســت بدانیــد کــه هنــگام پــرواز، چشــمان انســان 

نمــی توانــد بال    هــای ایــن پرنــده را دیــده و تشــخیص دهــد. علــت ایــن مســاله آن اســت کــه 

هنــگام پــرواز بال هــای ایــن پرنــده در هــر ثانیــه 70 بــار حرکــت مــی کنــد و یــا هنــگام شــیرجه 

زدن بــرای گرفتــن هــدف ایــن عــدد بــه 200 مــی رســد!

اگــر کمــی عملکــرد ایــن پرنــده را بــا خــود مــرور کنیــد، احتمــاال متوجــه ســرعت عمــل و دقــت 

الگوریتــم مــرغ مگــس خــوار نیــز خواهیــد شــد. ایــن الگوریتــم احتمــاال بــدون آن کــه شــما متوجه 

فعالیــت آن شــوید، مــی توانــد ســایت شــما را بــا ســرعت و دقــت باالیــی بررســی کنــد!

 

 

الگوریتم مرغ مگس خوار چست و چگونه عمل می کند؟

همانطــور کــه در بــاال نیــز اشــاره شــد، ایــن الگوریتــم بــه دنبــال پیــدا کــردن ســایت هــای اســپم 

شــده و یــا لینــک هــای ســیاه نیســت. هــدف ایــن الگوریتــم آن اســت کــه کاربــران دنیــای مجازی 

در زمــان کوتــاه تــری بــه نتایــج مناســب و دلخــواه خــود برســند. تــا قبــل از پیدایــش الگوریتــم 
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مــرغ مگــس خــوار، الگوریتــم هــای دیگــر جهــت نمایــش ســایت هــای مرتبــط تنهــا بــه کلمــه 

کلیــدی و چگالــی آن در محتــوا توجــه مــی کردنــد. در واقــع اگــر بــرای مثــال کاربــر کلمــه کلیــدی 

تــاالر عروســی را در موتــور جســت و جــو ثبــت مــی کــرد، الگوریتــم هــا بــه دنبــال محتواهایــی 

بودنــد کــه دارای تعــداد بیشــتری از ایــن کلمــه کلیــدی باشــند.

ایــن مســاله باعــث شــده بــود کــه بســیاری از ســایت هــا بــدون توجــه بــه کیفیــت محتــوا، مقالــه 

هــای خــود را تنهــا بــا کلمــات کلیــدی بســیار پــر کننــد. در نتیجــه کاربــران اینترنــت بعــد از جســت 

و جــوی عنــوان مــورد نظــر خــود بــا مقالــه هایــی بــی کیفیــت و بــدون اطاعــات کافــی روبــه رو 

مــی شــدند. بــرای رفــع ایــن مشــکل و بــرای کمــک بــه کاربــران در پیــدا کــردن یــک محتــوای بــا 

کیفیــت و مناســب، گــوگل الگوریتــم مــرغ مگــس خــوار را مــورد اســتفاده قــرار داد.

ــران دنیــای مجــازی معرفــی شــد. عملکــرد  ــه کارب در ســال 2013 ایــن الگوریتــم توســط گــوگل ب

ــد متــن  ــد یــک انســان مــی توان ایــن الگوریتــم بســیار هوشــمندانه اســت. ایــن الگوریتــم مانن

محتواهــا را بررســی کــرده و ســایت هایــی بــا محتــوای بــا کیفیــت را بــه کاربــران نشــان دهــد. 

امــا چگونــه؟

تصــور کنیــد کــه شــما بــا دوســت خــود راجــع بــه همــان تــاالر عروســی صحبــت مــی کنیــد. در 

ایــن مکالمــه شــما بارهــا از کلمــات مرتبــط و هــم معنــی ماننــد ســالن عروســی، آهنــگ، عــروس 

و دامــاد، آرایــش عــروس، غــذا و غیــره اســتفاده مــی کنیــد. ایــن کلمــات نشــان مــی دهــد کــه 

مکالمــه شــما یــک مکالمــه صحیــح بــا محوریــت تــاالر عروســی اســت. ایــن الگوریتــم نیــز دقیقــا 

بــه ایــن نکتــه توجــه مــی کنــد.
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در واقــع ایــن الگوریتــم بــه جــای تمرکــز تنهــا روی کلمــه کلیــدی، بــه دنبــال کلمــات هــم معنــی، 

ــر اســاس مجموعــه آن هــا مــی ســنجد. در  ــوا را ب ــز گشــته و کیفیــت محت ــط نی مشــابه و مرتب

نتیجــه بعــد از هــر جســت و جــوی کلمــه کلیــدی، الگوریتــم مــرغ مگــس خــوار ســایت هایــی بــا 

محتواهایــی کامــا بــا کیفیــت و مناســب در اختیــار کاربــران خــود قــرار مــی دهــد.

مرغ مگس خوار از چه ابزارهایی استفاده می کند؟

ایــن کــه مــرغ مگــس خــوار بــرای پیــدا کــردن ســایت هایــی بــا کیفیــت و نمایــش آن بــه کاربران 

از چــه ابزارهایــی اســتفاده مــی کنــد، ســوالی اســت کــه پاســخ چنــدان روشــنی توســط گــوگل بــه 

ــد گــراف دانــش و  آن داده نشــده اســت. چیــزی کــه مشــخص اســت ایــن کــه ابزارهایــی مانن

جســت و جــوی معنایــی ابزارهایــی اصلــی هســتند کــه ایــن الگوریتــم بــرای عملکــرد خــود از آن 

هــا اســتفاده مــی کنــد. امــا ایــن ابزارهــا دقیقــا چــه کاری انجــام مــی دهنــد؟

گراف دانش

گــراف دانــش یکــی از ابزارهــای قدرتمنــد گــوگل اســت کــه فعالیــت خــود را یــک ســال قبــل تــر از 

الگوریتــم مــرغ مگــس خــوار آغــاز کــرده اســت. گــراف دانــش بــه ایــن نکتــه توجــه مــی کنــد کــه 

نتیجــه هــر جســت و جــو تنهــا یــک کلمــه نبــوده بلکــه یــک هــدف اســت. بــا یــک مثــال ســاده 

ایــن مســاله را بــرای شــما توضیــح خواهیــم داد. تصــور کنیــد کــه شــما نــام یــک بازیگــر مــورد 

عاقــه خــود را در موتــور جســت و جــو مــی نویســید. گــراف دانــش هنــگام جســت و جــو دســت 
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بــه کار شــده و تمامــی اطاعــات مربــوط بــه آن شــخص از ســابقه بازیگــری، جوایــز، بیوگرافــی، 

فیلــم هــا و غیــره را در اختیــار شــما قــرار مــی دهــد. ایــن مســاله قبــل از الگوریتــم مگــس خــوار 

مــی توانســت تــا حــدی کاربــران را بــه نتایــج مناســب جســت و جــو نزدیــک کنــد.

 

جست و جوی معنایی

جســت و جــوی معنایــی ابــزار دیگــری اســت کــه ایــن الگوریتــم بــرای عملکرد مناســب خــود از آن 

اســتفاده مــی کنــد. همانطــور کــه در بــاال نیــز اشــاره شــد، الگوریتــم مــرغ مگــس خــوار بــه جــای 

تمرکــز روی کلمــه کلیــدی بــه معنــا و مفهــوم کلــی نــگاه مــی کنــد. جالــب اســت بدانیــد کــه ایــن 

ابــزار بــرای نشــان دادن نتایــج جســت و جــو اطاعاتــی ماننــد تاریخچــه شــما در جســت و جــو، 

موقعیــت مکانــی و اطاعــات دیگــر را بررســی کــرده و بــه شــما در پیــدا کــردن نتایــج جســت و 

جــو کمــک مــی کنــد.
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اجــازه دهیــد ایــن نکتــه را نیــز بــا یــک مثــال ســاده بــرای شــما روشــن تــر کنیــم. تصــور کنیــد 

ــد و ســابقه جســت و  ــرده ای ــام فوتبالیســت مــورد نظــر خــود را جســت و جــو ک شــما بارهــا ن

ــوارد  ــال، ورزش و م ــورد فوتب جوهــای شــما در موتورهــای جســت و جــو )history(  شــما در م

مشــابه باشــد. اگــر شــما در موتــور جســت و جــو کلمــه کلیــدی بیوگرافــی علــی را بنویســید، در 

کادر پاییــن مطالبــی ماننــد بیوگرافــی علــی پرویــن، علــی کریمــی بــرای شــما نمایــش داده مــی 

شــود. در حالــی کــه ایــن کادر بــرای فــرد دیگــر بــا موقعیــت جغرافیایــی متفــاوت و ســابقه جســت 

و جــوی متفــاوت، فــرق مــی کنــد.

در واقــع ایــن ابــزار از الگوریتــم مــرغ مگــس خــوار عــاوه بــر توجــه بــه کلیــت و مفهــوم کــه در 

بــاال توضیــح داده شــد، بــه ســابقه جســت و جــو و دیگــر اطاعــات شــما توجــه کــرده و بهتریــن 

نتایــج را در اختیــار شــما قــرار مــی دهــد.

الگوریتم مرغ مگس خوار چگونه بر جایگاه سایت ها تاثیر می گذارد؟

ــت و  ــا کیفی ــد، ب ــات مفی ــه اطاع ــال آن اســت ک ــه دنب ــواره ب ــرغ مگــس خــوار هم ــم م الگوریت

مناســب را در اختیــار کابــران قــرار دهــد. ایــن الگوریتــم بیــش از هــر چیــز بــه رفتــار کاربــران در 

هنــگام جســت و جــوی یــک مفهــوم و کلمــه کلیــدی توجــه مــی کنــد. بــرای مثــال زمانــی کــه 

یــک کلمــه کلیــدی و یــا مفهــوم را جســت و جــو مــی کنیــد، طبــق الگوریتــم هــای دیگــر گــوگل و 

مــوارد ســئو، ســایت هــا بــه ترتیــب در صفحــه جســت و جــو نمایــش داده مــی شــوند.

در صورتــی کــه بــه مــرور بــرای مــرغ مگــس خــوار ثابــت شــود کــه ســایت نشــان داده شــده مثــا 
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در رتبــه چهــارم  در مقایســه بــا ســایت هــای باالتــر مثــا رتبــه هــای اول و دوم محبــوب تر اســت، 

ــا عوامــل  ــزان ایــن محبوبیــت را ب ــگاه آن هــا را تغییــر خواهــد داد. مــرغ مگــس خــوار می جای

مختلفــی ماننــد میــزان کلیــک روی ســایت، زمــان مانــدن در ســایت، تعــداد ســایت هایــی کــه 

بعــد از آن بــاز مــی کنیــد و غیــره مــی ســنجد. البتــه بــدون شــک ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت 

کــه تاثیــر ایــن الگوریتــم بــرای تعییــن رتبــه و جایــگاه ســایت هــا، در مقایســه بــا الگوریتــم هــای 

دیگــر بســیار کــم تــر اســت.

 

 

الگوریتم مرغ مگس خوار چه کاربردهای ویژه و متمایزی دارد؟

بــدون شــک زمانــی کــه گــوگل یــک الگوریتــم جدیــد را بــه کاربــران خــود ارائــه مــی دهــد، ایــن 

الگوریتــم بایــد دارای ویژگــی هــای متمایــز و قابــل توجهــی باشــد. یکــی از ایــن مزایــا و ویژگــی 

هــای قابــل توجــه در ایــن الگوریتــم قابلیــت جســت و جــوی صوتــی اســت. بــرای اولیــن بــار در 
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موتورهــای جســت و جــو ایــن الگوریتــم بــه شــما ایــن امــکان را مــی دهــد کــه بتوانیــد موضــوع 

مــورد نظــر خــود را بــه صــورت صوتــی بــه گــوگل داده تــا نتایــج مــورد نظــر را بــه شــما نشــان 

دهــد.

ویژگــی متمایــز و مثبــت دیگــر ایــن الگوریتــم توجــه بــه جســت و جــوی محلــی اســت. همانطــور 

کــه در بــاال نیــز اشــاره شــد مــرغ مگــس خــوار بــا اســتفاده از ابزارهایــی ماننــد گــراف دانــش و 

جســت و جــوی معنایــی، بــر اســاس موقعیــت جغرافیایــی شــما، بهتریــن ســایت هــا را بــه شــما 

نمایــش مــی دهــد.

الگوریتم مرغ مگس خوار  و سئو

همانطــور کــه در بــاال نیــز اشــاره شــد، اســپم شــدن و تغییــر جایــگاه ســایت هــا در نتایــج جســت 

و جــو بیــش از هــر چیــز بــه الگوریتــم هــای دیگــری ماننــد الگوریتــم پانــدا یــا پنگوئــن مربــوط 

مــی شــود. امــا تاثیــر مــرغ مگــس خــوار را نیــز بــر ســئو ســایت نمــی تــوان نادیــده گرفــت. 

ــار  ــوان کــرد کــه اصــول ســئو و بررســی کیفیــت و اعتب گــوگل بعــد از معرفــی ایــن الگوریتــم عن

ســایت هــا تغییــر زیــادی نکــرده اســت و نیــازی به نگرانــی بابــت ایــن الگوریتــم نیســت. الگوریتم 

مــرغ مگــس خــوار بیــش از هــر چیــز بــه کیفیــت محتــوا توجــه مــی کنــد و تاثیــری بــر اســپم 

کــردن و یــا جریمــه کــردن ســایت هــای متقلــب و بــی کیفیــت نــدارد. 

 

8

https://modireweb.com


الگوریتم مرغ مگس خوار، مهمترین الگوریتم گوگل را کامل بشناسید

www.modireweb.com

راهکارهایی برای ارتقا سایت از نظر مرغ مگس خوار

بــرای آن کــه بتوانیــد نظــر مــرغ مگــس خــوار را بــه خــود جلــب کنیــد، تنهــا کافــی اســت روی 

کیفیــت محتــوای خــود کار کنیــد. شــما مــی توانیــد بــا رعایــت چنــد نکتــه ســاده جایــگاه مناســبی 

از الگوریتــم مــرغ مگــس خــوار کســب کنیــد. ایــن نــکات شــامل مــوارد زیــر مــی باشــد:

 

کلمات کلیدی را بهینه سازی کنید

در حــال حاضــر چگالــی مــورد نظــر بــرای کلمــات کلیــدی مــورد اســتفاده در هــر محتــوا تقریبــا 

یکســان اســت. شــما بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــید کــه در محتــوا کلمــه کلیــدی را بــه 

تعــداد مناســب و اســتاندارد اســتفاده کنیــد.
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از محتواهای صوتی و یا تصویری استفاده کنید

ــذارد، اســتفاده از ابزارهــای  ــر مــی گ ــوا تاثی ــر کیفیــت محت ــه ب ــوارد بســیار مهمــی ک یکــی از م

مختلــف ماننــد تصاویــر، کلیــپ، موشــن گرافیــک و غیــره اســت. ایــن ابزارهــا بــه الگوریتــم هــای 

گــوگل نشــان مــی دهــد کــه محتــوای شــما یــک محتــوای بــا کیفیــت بــوده تــا جایــگاه مناســب 

تــری بــه ســایت شــما اختصــاص دهنــد.

محتواهایی با تعداد کلمات متنوع بنویسید

از دیگــر مــواردی کــه مــی توانــد توجــه الگوریتــم مــرغ مگــس خــوار را بــه خــود جلــب کنــد و ســئو 

ســایت شــما را ارتقــا دهــد، نــگارش محتــوا بــا تعــداد کاراکترهــای مختلــف اســت. بســیاری از 

کاربــران بــه دنبــال خوانــدن مقالــه هــای جامــع و طوالنــی هســتند، درحالــی کــه بســیاری دیگــر 

مقــاالت مختصــر و کوتــاه را ترجیــح مــی دهنــد. بــرای ایــن کــه بتوانیــد جایــگاه ســئو خــود را 

ارتقــا دهیــد، ســعی کنیــد محتواهایــی مختلــف بــا تعــداد کاراکترهایــی متنــوع بنویســید.

محتواهایی جامع بنویسید

همانطــور کــه در بخــش گــراف دانــش دیدیــد، گــوگل و الگوریتــم مــرغ مگــس خــوار تنها بــه دنبال 

جســت و جــوی یــک کلمــه نبــوده بلکــه بــه کابــران اجــازه مــی دهــد کــه بــه تمامــی اطاعــات 

مربــوط بــه کلمــه مــورد نظــر دسترســی پیــدا کننــد. بــرای آن کــه بتوانیــد نظــر مســاعد الگوریتــم 

مــرغ مگــس خــوار را در ایــن زمینــه نیــز بــه دســت آوریــد، حتمــا ســعی کنیــد محتواهایــی جامــع 
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و کامــل بنویســید. ایــن محتواهــا بهتــر اســت تمامــی اطاعــات مربــوط بــه کلمــه کلیــدی مــورد 

نظــر را داشــته باشــد.

از کلمات مشابه و مرتبط استفاده کنید

الگوریتــم مــرغ مگــس خــوار بــه جــای تمرکــز بــه کلمــه کلیــدی بــه مفهــوم و محتــوا توجــه مــی 

کنــد. از ایــن رو بــرای آن کــه کیفیــت محتــوای خــود را از نظــر ایــن الگوریتــم بــاال ببریــد، از کلمــات 

مشــابه، هــم معنــی و مرتبــط بــا کلمــه کلیــدی حتمــا در مقالــه خــود اســتفاده کنیــد.

  

بک لینک های داخلی سایت خود را بهینه سازی کنید

مســاله دیگــری کــه مــی توانــد کیفیــت محتــوا و ســئو ســایت شــما را بــاال ببــرد، لینــک هــای 

داخلــی اســت. بــا یــک مثــال ســاده ایــن مســاله را بــرای شــما توضیــح خواهیــم داد. تصــور کنیــد 

ــه الگوریتــم مــرغ مگــس خــوار مــی نویســید و مقــاالت دیگــری  ــه راجــع ب کــه شــما یــک مقال

نیــز در مــورد دیگــر الگوریتــم هــای گــوگل مثــا پانــدا در ســایت خــود داریــد. مــی توانیــد کلمــه 

الگوریتــم پانــدا در مقالــه خــود را لینــک داخلــی بــه مقالــه آن کنیــد تــا کاربــران بــا یــک کلیــک 

بتواننــد بــه آن محتــوا نیــز دسترســی پیــدا کننــد.

از کدهای نشانه گذاری schema استفاده کنید

ــد،  ــی کنی ــو م ــت و ج ــوگل جس ــوع را در گ ــک موض ــدی و ی ــه کلی ــک کلم ــما ی ــه ش ــی ک زمان
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ــن  ــود. ای ــی ش ــش داده م ــما نمای ــرای ش ــج ب ــت نتای ــمت راس ــری در س ــط دیگ ــات مرتب اطاع

اطاعــات مرتبــط بــه گــراف دانــش و کدهــای schemaمربــوط مــی باشــد. شــما بــرای بهبــود 

ســئو ســایت از نــگاه الگوریتــم مــرغ مگــس خــوار مــی توانیــد بــه ســایت schema.org ســری 

ــره  ــم و غی ــر، فیل ــی، تصوی ــد بیوگراف ــایت مانن ــف س ــای مختل ــش ه ــای آن در بخ زده و از کده

ــد. اســتفاده کنی

جمع بندی

بــر خــاف دیگــر الگوریتم هــای مــورد اســتفاده توســط گــوگل، هــدف الگوریتــم مــرغ مگــس خــوار 

اســپم کــردن ســایت های بــی کیفیــت نیســت. ایــن الگوریتــم بــه دنبــال آن اســت کــه کاربــران 

ــن  ــد. ای ــدا کنن ــاز خــود دسترســی پی ــورد نی ــج م ــن نتای ــه بهتری ــن ب ــان ممک ــن زم در کوتاه تری

الگوریتــم بــا اســتفاده از دو عامــل گــراف دانــش و جســت و جــوی معنایــی بهتریــن و کامل تریــن 

محتــوا را انتخــاب و در اختیــار کاربــران قــرار می دهــد.

12

https://modireweb.com

