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رقص گوگل (گوگل دنس) را چگونه می بینید؟
دلبری جدید گوگل از وبمستران (گوگل دنس  ،رقص گوگل)
اغلــب وبمســتران و طراحــان ســایت همیشــه ایــن دغدغــه را دارنــد کــه ســئو سایتشــان در حالــت
معقــول و مناســبی بمانــد .رنکینــگ یــک ســایت نشــان دهنــده محبوبیــت و پیــروزی در میــدان
رقابتــی ســایت هــای دیگراســت  ،ســئو خــوب نیــز مزیــت هــای بســیاری بــرای یــک وبســایت مــی
توانــد داشــته باشــد  .برخــی از ســئوکاران تــازه وارد بــرای اینکــه رنکینــگ یــک وبســایت را بــاال
ببرنــد و بهبــود بخشــند از تکنیــک هایــی نظیــر خریــد بــک لینــک اســتفاده مــی کننــد.
اســتفاده از بــک لینــک هــا اگــر درســت و مدریــت شــده مــی بــود تــا چنــدی قبــل گاهــا بســیار
کاربــردی جلــوه مــی کــرد  .بــه ایــن صــورت کــه اگــر وبســایتی تــازه ایجــاد شــده بــود برایــش لینــک
ســازی صــورت مــی گرفــت و از لینــک هایــی اســتفاده مــی شــد کــه جــز لیســت ســیاه گــوگل نبودنــد
رنکینــگ ســایت بهبــود مــی یافــت.
امــا جالــب اســت بدانیــد کــه ایــن تکنیــک هــا بــرای بهبــود ســئو رفتــه رفتــه کــم رنــگ مــی شــود.
زیــرا الگوریتــم جدیــدی بــه نــام ( GOOGLE DANCEرقــص گــوگل  ،گــوگل دنــس) وجــود دارد کــه
گــوگل بــه صــورت مســتقیم وجــود یــا عــدم وجــود آن را اعــام نکــرده اســت.
اگــر بپرســید کــه گــوگل دنــس (رقــص گــوگل) چیســت و چگونــه عمــل مــی کنــد ؟ در پاســخ مــی
توانیــم بگوییــم کــه ایــن الگوریتــم گاهــی مــی توانــد بــه ایــن صــورت عمــل کنــد کــه رتبــه یــک
ســایت قدیمــی را پاییــن آورد و بــه جــای آن یــک وبســایت جدیــد را جایگزیــن کنــد و یــا بــه ایــن
صــورت عمــل کنــد کــه رتبــه خــوب یــک وبســایت جدیــد را بــه پاییــن آورده و یــک وبســایت قدیمــی
را جایگزیــن وبســایت جدیــد نمایــد.
الگوریتــم گــوگل دنــس (رقــص گــوگل) یــک آزمایــش بــرای رتبــه وبســایت شــما اســت  .ممکــن
اســت بــا آزمایــش هایــی کــه ایــن الگوریتــم بــر روی وبســایتتان انجــام مــی دهــد بــه طــور فزاینــده
ای رتبــه ســایتتان بــاال بــرود و یــا بــه طــور غیرقابــل منتظــره رتبــه ســاییتان کاهــش یابــد.
و شــاید دانســتن ایــن نکتــه بــرای شــما جالــب باشــد کــه ایــن الگوریتــم گاهــی بــه نحــوی ســخت مــی
شــود کــه ممکــن اســت گــوگل بــرای مــدت چنــد روز یــا چنــد هفتــه ایندکــس هــای ســایت شــما را
حــذف کنــد و پــس از ســپری کــردن ایــن مــدت زمــان  ،مجــددا ً ایــن ایندکــس هــا را بــه ســایت شــما
بــاز گردانــد.
دشــواری الگوریتــم گــوگل دنــس (رقــص گــوگل) زمانــی نمایــان مــی شــود کــه شــما نمــی دانیــد چــه
زمــان و چــه موقعــی وبســایت شــما در برابــر آزمایــش گــوگل قــرار گرفتــه اســت و لــذا بــه طبــع آن
شــاید دچــار تزلــزل خاطــر شــوید و ندانیــد کــه حــال بایــد چــه کاری انجــام دهیــد .
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و چنانچــه شــما یــک متخصــص ســئو حرفــه ای نباشــید ســخت اســت کــه متوجــه شــوید آیــا تغییــرات
ســئو ســایتتان بــه جهــت الگوریتــم گــوگل دنــس (رقــص گــوگل) اســت یــا بــه جهــت تنظیمــات ســئو
ســایت کــه باعــث بهبــود ســئو یــا افــت رتبــه ســئو شــده اســت .
در زیــر مــواردی را بیــان مــی کنیــم کــه بــه تشــخیص شــما در گریبــان گیــر شــدن الگوریتــم گــوگل
دنــس (رقــص گــوگل) کمــک بــه ســزایی مــی کنــد بــا مــا همــراه باشــید :
اگــر وبســایت شــما دچــار افــت رتبــه ســئو شــده اســت  ،بهتــر اســت در ایــن مواقــع رفتــار
رقبایتــان را نیــز مــورد بررســی قــرار بدهیــد  ،بدیــن صــورت کــه ممکــن اســت رقبــای شــما تکنیکــی
را پیــاده ســازی کــرده باشــند کــه منجــر بــه افزایــش رتبــه ســئو آنهــا بشــود  ،لــذا بهتــر اســت ابتــدا
رفتــار رقبــا را بررســی و ســپس اقــدام بــه چــاره ســازی نماییــد .
گــوگل نیــز بــا اســتفاده از الگوریتــم هایــی ماننــد مــدت زمانــی کــه کاربــر در وبســایت شــما ســپری
مــی کنــد  ،بســتن زود هنــگام و بــاز کــردن صفحــه بعــدی ســایت  ،تعــداد کلیــک هــای وبســایتتان
و  ..بــه ایــن نتیجــه برســد کــه وبســایت شــما معقــول و محبــوب نیســت  .در ایــن صــورت بــاز هــم
بایــد مشــکالت فنــی و تنظیمــات ســئو ســایتتان را بررســی نماییــد تــا بتوانیــد راه چــاره را تشــخیص
بدهیــد .
اگــر دو مــورد بــاال جــز عالیــم و نشــانه هــای کاهــش رتبــه ســایت شــما نباشــد  ،وبســایت شــما
دچــار الگوریتــم گــوگل دنــس (رقــص گــوگل) شــده اســت.
در زمان رخ دادن الگوریتم گوگل دنس (رقص گوگل) چه کاری انجام بدهید ؟
وبســایتی بــه آدرس  mozcast.comوجــود دارد  .کار ایــن وبســایت بــه ایــن گونــه اســت کــه مــی توانیــد
تغییــرات الگوریتــم هــای گــوگل را بــر روی وبســایت خــود مشــاهده کنیــد کــه بــا معیــار هــای  :هــوای
آفتابــی  ،نیمــه ابــری  ،ابــری  ،و بارانــی و طوفانــی شــدن بــه نمایــش مــی گــذارد.
اگــر وبســایت شــما نیــز دچــار الگوریتــم گــوگل دنــس (رقــص گــوگل) شــد ســعی کنیــد از تکنیکــی
هایــی نظیــر خریــد بــک لینــک و  ..اســتفاده نکنیــد چــون ممکــن اســت بازنــده ی ایــن آزمایــش
محســوب بشــوید.
لــذا بــه تولیــد محتــوای وبســایت خودتــان بپردازیــد و ســعی کنیــد از ایــن فرصــت گــوگل بــه نحــو
عالــی بهــره منــد بشــوید تــا بتوانیــد جایــگاه خــود را حفــظ کنیــد.
اگــر بدانیــد کــه الگوریتــم گــوگل دنــس (رقــص گــوگل) گریبــان گیــر وبســایت هایــی مــی شــود کــه
بــر اســاس تکنیــک و ترفنــد بــه رنکینــگ بــاال دســت یافتــه اســت  ،حتمــا تصمیــم خواهیــد گرفــت
کــه دیگــر از بــک لینــک اســتفاده نکنیــد .امــا بالعکــس ایــن الگوریتــم گریبــان گیــر وبســایت هایــی
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کــه بــر اســاس تولیــد محتــوا توانســته انــد بــه رنکینــگ خوبــی برســند  ،نمــی شــود.
و نکتــه قابــل اهمیــت ایــن اســت کــه بعــد از آزمایــش هــای گــوگل دنــس (رقــص گــوگل) برخــی
وبســایت هــا نتایــج بســیار عالــی را کســب نمــوده انــد.
نظر شما در مورد دلبری گوگل (گوگل دنس  ،رقص گوگل) چی می باشد؟
دیگــر مقــاالت را کــه تیــم طراحــی ســایت رویــال کــد بــرای شــما آمــاده کــرده اســت (کســب و کار
اینترنتــی) را نیــز در نیــاز مطالعــه نماییــد.
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