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Tôi xin cung cấp tiếp cho các bạn một số thông tin về Google Sandbox. Hẳn khái niệm Sandbox
đã rất quen thuộc với các bạn làm dịch vụ SEO , tuy nhiên đối với các bạn mới tìm hiểu về
SEO thì Sandbox vẫn còn rất mơ hồ. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về Sandbox nhé.

Google Sandbox là gì ?

Theo định nghĩa của rất nhiều SEOer : Sandbox là một cơ chế của Google nhằm hạn chế thứ
hạng của những site mới, những site không được tin tưởng. Hay nói đúng hơn nó là một bộ lọc
của Google để ngăn chặn những website phát triển không tự nhiên. Khi website của bạn lọt vào
sandbox của Google, thứ hạng của website ứng với các từ khóa sẽ không bao giờ cao được.

Tại sao Google lại sử dụng Sandbox ?

Thực tế thì không ai có thể biết chắc rằng Google có sử dụng Sandbox hay không. Các SEOer
thường cảm nhận hiệu ứng Sandbox trong quá trình thực hiện SEO. Nhưng nếu có thì đây là
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một điều tốt vì với bộ lọc này Google có thể loại bớt những kết quả không tự nhiên, những kết
quả mang tính chất spam và thiếu độ tin tưởng. Có như vậy, các kết quả tìm kiếm của Google
sẽ chính xác và có ích hơn cho người dùng.

Khái niệm Google Sandbox xuất hiện từ khi nào ?

Theo một số thông tin mà chúng tôi tìm kiếm được thì Google Sandbox bắt đầu vào tháng Ba
năm 2004. Hai tháng sau đó đến tháng 5-2004, những bài viết đầu tiên về Sandbox của cộng
đồng SEO
bắt đầu xuất hiện.

Sandbox có thể chứa những website nào ?

Hầu như sandbox không chừa một loại website nào. Dù site đó là cũ hay mới, trust hay không
trust, PR cao hay thấp. Mọi website nếu phát triển không cẩn thận đều có thể vào Sandbox. Có
một số quan điểm cho rằng những website tồn tại trước tháng Ba năm 2004 sẽ không bị
Sandbox. Chúng tôi cũng chưa biết được điều này có thật hay không ? Bạn nào biết hãy chia sẽ
nhé.

Website của tôi bị rơi vào Sandbox. Bao lâu tôi có thể thoát ra ?

Thời gian website của bạn thoát ra khỏi sandbox còn tùy thuộc vào một số yếu tố. Như những
hành động mà bạn thực hiện trên website, độ trust của website, từ khóa mà bạn đang theo đuổi
cạnh tranh thế nào. Khó có thể nói khoảng bao lâu thì thoát ra được. Thông thường với từ khóa
ít cạnh tranh thì khoảng 1 đến 2 tháng. Từ khóa có nhiều cạnh tranh thì từ 3 đến 6 tháng.

Làm sao biết được website của tôi đang bị nằm trong Sandbox ?

Bạn thử trả lời một số câu hỏi sau : Website của bạn có phải là website mới không ? Website
của bạn có xây một lượng link lớn trong một thời gian ngắn không ? Website của bạn có mật độ
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từ khóa quá dày đặc không ? Các từ khóa có bị rớt hạng không ?...

Giữa Google penalty và Google Sandbox, làm sao để phân biệt ?

Google sandbox cũng là một hình thức penalty của Google. Google penalty có nhiều dấu hiệu.
Và trong những dấu hiệu đó có tồn tại những dấu hiệu giống Google Sandbox. Nhưng mà nếu
như website của bạn không còn xuất hiện trên Google, PR đột ngột bị mất, thì chắc chắn bạn
bị Google penalty rồi.

Google Sandbox ảnh hưởng lên toàn bộ website ?

Không, Sandbox chỉ ảnh hưởng đến một số url có từ khóa cạnh tranh, URL có sự phát triển
không tự nhiên. Với những URL mới thường bị kiểm duyệt bởilinkbox.

Tham gia Adwords, Adsense có thể tránh được Sandbox ?

Không, bạn chỉ có thể kiếm thêm truy cập và thu nhập từ 2 chương trình trên. Chúng không thể
nào giúp bạn thoát khỏi Sandbox.

Làm sao để thoát khỏi Sandbox ?

Kiên nhẫn và chờ đợi. Đó chính là kỹ năng số một trong SEO. Trong quá trình chờ đợi, hãy phát
triển website của bạn theo hướng white SEO thật tốt. Chắc chắn bạn sẽ thành công
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