B ۲۲

B۲۳

ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ درﺑﺎرۀ ﻟﯿﺴﺖ ﺳﯿﺎه ﮔﻮﮔﻞ

وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﺳﯿﺎه ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺎﺑﻮﺳﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﺎﺣﺒﺎن وبﺳﺎﯾﺖ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ

ورودی و درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از آن ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺳﺒﺐ ﻗﺮارﮔﯿﺮی وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎ در اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ

ﻫﺸﺪارﻫﺎﯾﯽ از ورود اﻓﺮاد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و از آﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ آﺳﯿﺐﻫﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
B۲۴

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺮارﮔﯿﺮی در ﺑﻠﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﮔﻮﮔﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﺎرج ﺷﺪن از آن را

ﮔﺎمﺑﻪﮔﺎم آﻣﻮزش ﺧﻮاﻫﻢ داد.

اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﯾﮏ وبﺳﺎﯾﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﻧﺎم ﻟﯿﺴﺖ ﺳﯿﺎه ﮔﻮﮔﻞ ) (google blacklistﺑﻪ ﮔﻮﺷﺘﺎن ﺧﻮرده اﺳﺖ.

B۲۵

ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ روزاﻧﻪ ﻫﺰاران ﺳﺎﯾﺖ در اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﺳﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﻔﺤﺎت ،در ﺑﻠﮏ
ﻟﯿﺴﺖ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽﺷﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﯽ و راهﺣﻞﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ اراﺋﻪ دﻫﻢ.

ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ وبﺳﺎﯾﺖ دارد ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ

B۲۶

آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺧﻮدداری از اﻧﺠﺎم آنﻫﺎ ﻣﺎﻧﻊ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ وبﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد در ﻟﯿﺴﺖ ﺳﯿﺎه ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ

وبﺳﺎﯾﺘﺘﺎن در ﺑﻠﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺮار دارد ،آﻣﻮزش ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﺑﻠﮏ ﻟﯿﺴﺖ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺎمﺑﻪﮔﺎم ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮاﻫﻢ

داد.
B۲۷

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻣﻞ را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻣﻨﻈﻮر از ﻟﯿﺴﺖ ﺳﯿﺎه ﮔﻮﮔﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟

B۲۸

روزاﻧﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻧﻔﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﮔﻮﮔﻞ ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦﺷﺎن در وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﻗﺮار دارد.

B ۲۹

ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻤﻦ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﺑﺮﺧﯽ از وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎ را در ﻟﯿﺴﺖ ﺳﯿﺎه ﮔﻮﮔﻞ ﯾﺎ
ﺑﻠﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
B۳۰

ً
ﻋﻤﺪﺗﺎ دارای ﻣﺸﮑﻼت اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﻧﺼﺐ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ و ﻏﯿﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ
وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ

آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ اﯾﻦ وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎ را ﺧﻄﺮﻧﺎک
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و ﻣﺎﻧﻊ از ورود ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ورودی ﺑﺮای

ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت ﺻﺎﺣﺒﺎن وبﺳﺎﯾﺖ از ﺳﺮ ﺑﺪﺷﺎﻧﺴﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺼﺐ ﭘﻼﮔﯿﻦ آﻟﻮده،

ﻫﮏ ﺷﺪن ﺳﺎﯾﺖ و ﻏﯿﺮه( ﺳﺮ از اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ در ﻣﯽآورﻧﺪ.
B۳۱

ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﻮﮔﻞ ،آﻧﺘﯽوﯾﺮوسﻫﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی  AVG Avast ، MCAfeeو ﻏﯿﺮه ﻧﯿﺰ اﯾﻦ

وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎ را در ﺑﻠﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ از ورود ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﮔﻮﮔﻞ روزاﻧﻪ ﺣﺪود
 ۱۰ﻫﺰار وبﺳﺎﯾﺖ ﻣﺸﮑﻮک را ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﮐﺮده و آنﻫﺎ در ﻟﯿﺴﺖ ﺳﯿﺎه ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺮای

وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ،اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻠﺦ و ﻧﺎراﺣﺖﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش
ﻣﯽﺷﻮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وبﺳﺎﯾﺘﯽ در اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دو اﺗﻔﺎق رخ ﺑﺪﻫﺪ:
•

B۰

ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ وبﺳﺎﯾﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﻠﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﮔﻮﮔﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﺧﺎرج ﻧﮑﻨﺪ ،ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻔﺤﺎت

ﺳﺎﻟﻢ ﻧﯿﺰ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﻧﺸﺎن داده ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺷﻮد.

•

B۱

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻟﯿﺴﺖ ﺳﯿﺎه ﮔﻮﮔﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی وب ﭘﯿﺎﻣﯽ

ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه ﻧﻤﺎﯾﺶ داده و ﻣﺎﻧﻊ از ورودﺗﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

B۳۲

 ۶روش ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ وب ﺳﺎﯾﺘﺘﺎن در ﻟﯿﺴﺖ ﺳﯿﺎه ﮔﻮﮔﻞ

اﮔﺮ ﻣﯿﺰان ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن وبﺳﺎﯾﺘﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﻋﻠﺖ آن ﭼﯿﺴﺖ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﻠﮏ

B۳۳

ﻟﯿﺴﺖ ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ ﯾﮏ اﺣﺘﻤﺎل اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮی ﺳﺒﺐ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﺪه

ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در اداﻣﻪ ﺷﺶ روش ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻗﺮارﮔﯿﺮی در اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ اﮔﺮ در اﯾﻦ
ً
ﺳﺮﯾﻌﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ:
ﻟﯿﺴﺖ ﻗﺮار دارﯾﺪ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع آﮔﺎه و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ

. ۱ارور ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺮچ ﮐﺮدن

B ۳۴

B۳۵

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ در ﮔﻮﮔﻞ ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﮐﺮده و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎ

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺎم » «This site may harm your computerﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪهاﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدهاﯾﺪ ،در ﻟﯿﺴﺖ ﺳﯿﺎه ﮔﻮﮔﻞ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺑﻠﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺮار دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ

روی ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮدﺗﺎن در ﺑﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﻐﺎم ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﻠﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﻗﺮار

ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﺸﺪار ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻫﺸﺪارﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺘﺪاولﺗﺮﯾﻦ
آنﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

The site ahead contains malware/harmful programs
! Reported Attack Page
Danger Malware Ahead
This website has been reported as unsafe
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•
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•

4B

•

5B

•

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﺷﻤﺎ در ﻗﺒﺎل از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن و رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺮﺑﯽ

B۳۶

ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺘﺘﺎن وﺟﻮد دارد ،ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدﻫﯿﺪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورود اﻓﺮاد ﺑﻪ وبﺳﺎﯾﺘﺘﺎن ﻫﺸﺪاری ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ

زﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺘﺘﺎن ﻫﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ.
B۳۷

B۳۸

. ۲ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻇﺎﻫﺮ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﺳﺎﯾﺖ
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از راهﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ وبﺳﺎﯾﺘﺘﺎن در ﻟﯿﺴﺖ ﺳﯿﺎه ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺮار دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺖ.

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺸﮑﻮﮐﯽ در ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﯾﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﯾﺘﺘﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﻣﺨﺮﺑﯽ
در آنﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺳﺒﺐ ﻗﺮارﮔﯿﺮی وبﺳﺎﯾﺘﺘﺎن در ﺑﻠﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

. ۳ارور آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس

B ۳۹

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از وبﺳﺎﯾﺘﯽ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،آﻧﺘﯽوﯾﺮوسﺗﺎن ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﺸﺪاری ﺷﻤﺎ را از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ

B۴۰

ﺣﺎﻟﺖ ﯾﻌﻨﯽ وبﺳﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدهاﯾﺪ ،دارای ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ آﺳﯿﺐ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﻮد .ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻼم ،اﯾﻦ وبﺳﺎﯾﺖ در ﻟﯿﺴﺖ ﺳﯿﺎه ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺮار دارد! اﮔﺮ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ وبﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد

ﺑﺎ اﯾﻦ ارور ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﺑﻠﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ.

B ۴۱

. ۴ﻣﺴﺪود ﺷﺪن ﻫﺎﺳﺖ

اﮔﺮ ﺳﺮور ﻫﺎﺳﺖ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻫﺸﺪاری ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻠﯿﻖ درآورده و آن را ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﺮده ،اﯾﻦ ﻣﻮرد

B۴۲

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻗﺮار داﺷﺘﻦ ﺳﺎﯾﺘﺘﺎن در ﺑﻠﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﺪود
ﺷﺪن ﺣﺴﺎﺑﺘﺎن در ﺳﺮور ﻫﺎﺳﺖ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﻫﮏ ﺷﺪن ﺳﺎﯾﺘﺘﺎن اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺘﯽ ﻫﮏ ﻣﯽﺷﻮد،

اﻣﮑﺎن دﺳﺘﮑﺎری آن ﺗﻮﺳﻂ ﻫﮑﺮﻫﺎ و ﻗﺮار دادن ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎی آﻟﻮده ﺑﺮ روی ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ

ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﯾﺘﺘﺎن را از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺮب ﭘﺎﮐﺴﺎزی و ﺳﭙﺲ از ﻟﯿﺴﺖ ﺳﯿﺎه ﮔﻮﮔﻞ ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﺪ.
B۴۳

ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ راهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﭘﺸﻦ  Virus Scannerدر ﺳﯽ ﭘﻨﻞ ﻫﺎﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

B ۴۴

. ۵ﺳﺮچ ﮐﻨﺴﻮل

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ وبﺳﺎﯾﺘﺘﺎن در ﺑﻠﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺮار دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،آﺧﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ

B۴۵

ﺑﻪ ﺳﺮچ ﮐﻨﺴﻮل ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ  Manual Actionsﯾﺎ  Security Issuesﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﻟﯿﻨﮏﻫﺎﯾﯽ ﺑﮕﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺸﺨﯿﺺ وبﺳﺎﯾﺘﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﮏ ﺷﺪه از ﻃﺮف ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎﺷﺪ.

اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ دﯾﺪن ﻣﺤﺘﻮای ﻫﮏ ﺷﺪه در ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی ﺳﺮچ ﮐﻨﺴﻮل ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺤﺘﻮای ﻫﮏ ﺷﺪه از روﺷﯽ

B۴۶

ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﻼﮐﯿﻨﮓ ) (Cloakingاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻼﮐﯿﻨﮓ روﺷﯽ در ﺳﺌﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﺘﻮای اراﺋﻪ ﺷﺪه

ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺪاﻓﺰار از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ در اﻣﺎن

ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ در وبﺳﺎﯾﺘﺘﺎن از روش ﮐﻼﮐﯿﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ از Hacked Sites
 Troubleshooterاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺖ.

B۴۷

. ۶اﺳﺘﻔﺎده از Google Transparency Report service

ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺳﺮوﯾﺲ دﯾﮕﺮ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ ﻧﺎم  Google Transparency Reportاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ

B۴۸

اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ دارای ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺨﺮب ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و ﺗﻤﺮﮐﺰﺗﺎن
را ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮ روی آنﻫﺎ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺮای وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای ﺻﻔﺤﺎت زﯾﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر
ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ.

B۴۹

 ۶ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را در ﻟﯿﺴﺖ ﺳﯿﺎه ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﮔﻞ ،ﺑﯿﻨﮓ و ﻏﯿﺮه وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎ را رﺻﺪ ﮐﺮده و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ

B۵۰

ﺑﺪاﻓﺰار ،ﺗﺮوﺟﺎن ،اﺳﭙﻢ ﺳﺌﻮ و ﻏﯿﺮه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﻟﯿﺴﺖ ﺳﯿﺎه ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ.
اﮔﺮ وبﺳﺎﯾﺘﺘﺎن در اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﻗﺮار دارد ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺎ اﻧﺠﺎم دادن ﯾﮏ ﺳﺮی ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ از اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ

ﺧﺎرج و دوﺑﺎره در رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﮔﻮﮔﻞ ﺟﺎی ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ﺑﺮای ﺧﺎرج ﺷﺪن از اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ،آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎدﮐﻨﻨﺪه آن اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮارد را ﮐﻪ

B۵۱

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ وارد ﺷﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﻠﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﺷﻮد را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻢ:

. ۱ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی Malware

B ۵۲

ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده Malwareﻫﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺎ ﮐﺪﻫﺎی زﯾﺎنآور در وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،آنﻫﺎ را

B۵۳

داﻧﻠﻮد ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﺒﺐ آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎﯾﺸﺎن ﺷﺪه ) اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد( و

ﻣﺸﮑﻼت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﮔﺮ وبﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ

ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ ﻟﯿﻨﮏ ﺑﺪﻫﺪ ،ﮔﻮﮔﻞ آن را در ﻟﯿﺴﺖ ﺳﯿﺎه ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﻫﺸﺪاری ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد .اﻟﺒﺘﻪ

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ از وﺟﻮد اﯾﻦ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ در وبﺳﺎﯾﺘﺘﺎن ﺑﯽاﻃﻼع ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﺎی ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا در اداﻣﻪ اﯾﻦ

ﻣﻘﺎﻟﻪ روش ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﺑﻠﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﮔﻮﮔﻞ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺎمﺑﻪﮔﺎم ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮاﻫﻢ داد ﺗﺎ وبﺳﺎﯾﺘﺘﺎن ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی

ﺑﺎزﮔﺮدد.
B۵۴

. ۲اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه

ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آن از ﻋﻨﺎﺻﺮی ﺑﺮای ﻓﺮﯾﺐ دادن ﮔﻮﮔﻞ ﯾﺎ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

B۵۵

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از دﮐﻤﻪ ﭘﺨﺶ در ﯾﮑﯽ از ﺻﻔﺤﺎت وبﺳﺎﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺨﺶ ﮐﺮدن ﻓﺎﯾﻞ
ﺻﻮﺗﯽ ،ﺳﺒﺐ ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﯾﺎ داﻧﻠﻮد ﻓﺎﯾﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ آن ﻋﻨﺼﺮ ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه ﮔﻮﯾﻨﺪ.

در ﻣﺜﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮاردی اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﮔﻮﻴﻳﺪ اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ  Xﻫﺪاﯾﺖ

B۵۶

ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد اﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ  Yﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد.

. ۳اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﺳﺌﻮ ﮐﻼه ﺳﯿﺎه

B ۵۷

ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎﯾﯽ در ﺳﺌﻮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﺪﻓﺸﺎن ﻓﺮﯾﺐ دادن ﮔﻮﮔﻞ و ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺟﺎﯾﮕﺎه در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻪ

B۵۸

اﯾﻦ روشﻫﺎ ﺳﺌﻮ ﮐﻼه ﺳﯿﺎه ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮑﻬﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

B۵۹

B۶۰

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺌﻮﮐﺎر ﺳﺎﯾﺘﺘﺎن از ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﮐﻼه ﺳﯿﺎه ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ رﺗﺒﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﯾﺎ ﺳﺌﻮ وبﺳﺎﯾﺘﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و

اﯾﻦ ﮐﺎر او ﺳﺒﺐ ﻗﺮارﮔﯿﺮی وبﺳﺎﯾﺘﺘﺎن در ﺑﻠﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﮔﻮﮔﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﺷﺎﯾﻊﺗﺮﯾﻦ روشﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﺌﻮ ﮐﻼه ﺳﯿﺎه
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:

B ۶۱

•

B۶

•

B۷

•

B۸

ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺳﺎﯾﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﮑﺮار ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی
اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻼﮐﯿﻨﮓ
ﻗﺮار دادن ﻟﯿﻨﮏ و ﻣﺘﻦ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻏﯿﺮه

. ۴ﮐﭙﯽ ﮐﺮدن ﻣﻘﺎﻻت و ﺗﺼﺎوﯾﺮ

اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ ﺣﻖ ﮐﭙﯽ راﯾﺖ دارﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا از ﻣﻘﺎﻻت وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،در

B۶۲

اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻤﺎ در ﻟﯿﺴﺖ ﺳﯿﺎه ﮔﻮﮔﻞ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از
اﻓﺰودن ﺗﺼﻮﯾﺮ ،وﯾﺪﺋﻮ ،ﻣﺘﻦ و ﻏﯿﺮه ﺑﻪ وبﺳﺎﯾﺘﺘﺎن ،از ﻋﺪم ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻦ آن ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ دﯾﮕﺮ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪ ،وی ﺑﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ورودﺗﺎن ﺑﻪ

B۶۳

ﺑﻠﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﮔﻮﮔﻞ ﺷﻮد.
B ۶۴

B۶۵

. ۵ﻫﮏ ﺷﺪن وب ﺳﺎﯾﺖ

ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﻴﻳﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻮل ﮔﻮﮔﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادم،

ﭘﺲ ﻣﺸﮑﻞ از ﮐﺠﺎﺳﺖ؟

ﺟﻮاب آن ﺳﺎده اﺳﺖ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﮏ ﺷﺪهاﯾﺪ!

B ۶۶

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﮔﺎم اول ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻦ ﺑﻮدن وبﺳﺎﯾﺘﺘﺎن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را

B۶۷

ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺘﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده و ﺳﺎﯾﺘﺘﺎن ﻫﮏ ﺷﺪه ﯾﺎ داﻣﻨﻪﺗﺎن دزدﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺨﺼﯽ

وﺑﺴﺎﯾﺘﺘﺎن را ﻫﮏ و ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﺨﺮب را وارد ﺳﺎﯾﺘﺘﺎن ﮐﺮده و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺳﺒﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ در ﻟﯿﺴﺖ ﺳﯿﺎه

ﮔﻮﮔﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﮏ ﺷﺪن ﺳﺎﯾﺘﺘﺎن دﻻﯾﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

B۶۸

اﺳﺘﻔﺎده از رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺳﺎده

•

B۹

•

B۱۰

•

B۱۱

•

B۱۲

اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﺼﺎﻻت ﻧﺎاﻣﻦFTP
آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی وب
ﻋﺪم اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺳﺮور

. ۶ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ

ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﺮ روی وبﺳﺎﯾﺘﺘﺎن ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت

B۶۹

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرﺑﺮان را ﺟﻤﻊآوری و ﺑﻪ ﺳﺮور ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﺪاولﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ

ﻟﯿﻨﮏﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺖ.

اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﭼﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

B۷۰

B۷۱

 ۶ﮔﺎم ﺑﺮای ﺣﺬف ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ

ﺗﺎ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ وبﺳﺎﯾﺖ زﻣﺎﻧﯽ در ﻟﯿﺴﺖ ﺳﯿﺎه ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎی

B۷۲

ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮ روی ﺳﺎﯾﺖ ﻧﺼﺐ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﮏ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت دو راه دارﯾﺪ:
•

B۱۳

•

B۱۴

اﮔﺮ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﮐﺎﻓﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دارﯾﺪ ،ﺧﻮدﺗﺎن اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
در ﺻﻮرت ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ ،اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﺎﻫﺮ و ﮐﺎرﺑﻠﺪ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ.

اﮔﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﺗﺎن اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪ و دوﺑﺎره وبﺳﺎﯾﺘﺘﺎن را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ

B۷۳

ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را از ﻟﯿﺴﺖ ﺳﯿﺎه ﮔﻮﮔﻞ ﻧﺠﺎت دﻫﯿﺪ:
B۷۴

ﮔﺎم اول :ﺗﺄﻴﻳﺪ ﮐﺮدن ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ داﻣﻨﻪ

ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت ﮔﻮﮔﻞ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ وبﺳﺎﯾﺖ ﻫﮏ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ وبﺳﺎﯾﺘﺘﺎن را ﺗﺄﻴﻳﺪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای

B۷۵

اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻃﺒﻖ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ در ﺻﻔﺤﻪ  Verify your site ownershipاراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽﺗﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ آﻧﺎﻟﯿﺘﯿﮑﺲ و ﺳﺮچ
ﮐﻨﺴﻮل را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ )اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮاﯾﺘﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﺪ(.

B۷۶

B۷۷

ﮔﺎم دوم :ﺳﺮچ ﮐﻨﺴﻮل
وبﺳﺎﯾﺘﺘﺎن را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮچ ﮐﻨﺴﻮل ﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺮب ﺣﺬف ﺷﺪهاﻧﺪ،

اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦﮐﺎر از ﻗﺴﻤﺖ ، Security Issuesﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد در وبﺳﺎﯾﺘﺘﺎن
را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ آنﻫﺎ را ﺣﻞ و ﺳﺎﯾﺘﺘﺎن را از ﻟﯿﺴﺖ ﺳﯿﺎه ﮔﻮﮔﻞ ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اﯾﻦ
ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ از اﻧﺠﺎم دادن ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﺑﻠﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﮔﻮﮔﻞ ﺷﺪه ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ و اﻣﻨﯿﺖ

وبﺳﺎﯾﺘﺘﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ.

B۷۸

ﮔﺎم ﺳﻮم :ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ

ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ و اﻏﻠﺐ از آنﻫﺎ ﺑﺮای ﻗﺮار دادن ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده

B۷۹

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺮوع از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺮای ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺮب ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﯾﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ

ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
•

 Index fileدر اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻪ ﺻﻮرت  index.phpاﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺮگ و ﭘﺎورﻗﯽ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ و
15B

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺪﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﺘﻦ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ وﺟﻮد دارد ،آنﻫﺎ را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ.
•

 htaccess fileدر اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ اﻏﻠﺐ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻣﻮاردی را ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ
16B

وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺨﺮب ﺷﺪه و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﻗﺮارﮔﯿﺮی وبﺳﺎﯾﺘﺘﺎن در ﻟﯿﺴﺖ ﺳﯿﺎه ﻣﯽﺷﻮد.
•

 Functions & wp-configدر ﺻﻮرﺗﯽ از وردﭘﺮس ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ وبﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ
17B

را ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﮑﻮﮐﯽ در آن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ
اﺳﺖ.

B۸۰

B۸۱

ﮔﺎم ﭼﻬﺎرم :ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺪاول ﭘﺎﯾﮕﺎه داده
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺟﺪاول ﭘﺎﯾﮕﺎه دادهﻫﺎ اﺳﺖ .ﻫﮑﺮﻫﺎ اﻏﻠﺐ از اﺳﮑﺮﯾﭙﺖﻫﺎی ﻣﺨﺮب

در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪاول از ﻧﻈﺮ اﯾﻨﮑﻪ دارای ﮐﺪ ﻣﺨﺮب

ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻣﻮارد ﻣﺸﮑﻮک ،ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ.
B۸۲

ﮔﺎم ﭘﻨﺠﻢ :ﭘﻼﮔﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﻌﯿﻮب

اﮔﺮ وبﺳﺎﯾﺘﺘﺎن را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وردﭘﺮس ﺳﺎﺧﺘﻪاﯾﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﻼﮔﯿﻦﻫﺎی ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺣﺎوی ﺑﺪاﻓﺰار ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮ

B۸۳

ﻣﺸﮑﻞ از ﭘﻼﮔﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺳﺮچ ﮐﻨﺴﻮل ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻗﺴﻤﺖ  Securityﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺸﻮﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در
ً
ﺳﺮﯾﻌﺎ آن را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ و از ﻧﺼﺐ دوﺑﺎره آن ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻞﺳﺎز ﻧﺸﻮد.
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ از ﭘﻼﮔﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ
B۸۴

B۸۵

ﮔﺎم ﺷﺸﻢ :ﻧﺼﺐ ﭘﻼﮔﯿﻦ اﻣﻨﯿﺘﯽ
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺧﻮب ﺑﺮای ﺣﺬف ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ ،ﻧﺼﺐ ﭘﻼﮔﯿﻦﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ  Sucuriاﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻮع از

ﭘﻼﮔﯿﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت دورهای ﻣﺤﺘﻮای وبﺳﺎﯾﺘﺘﺎن را از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ ﭼﮏ و در ﺻﻮرت وﺟﻮد ،آنﻫﺎ را ﺣﺬف

ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﭘﻼﮔﯿﻦ ﻧﺼﺒﯽﺗﺎن دوﺑﺎره ﺳﺒﺐ ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﺷﻤﺎ در ﻟﯿﺴﺖ ﺳﯿﺎه ﻧﺸﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ
آن را از ﺳﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ وردﭘﺮس ﺑﻪ آدرس  WordPress.orgداﻧﻠﻮد و ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را از ﻟﯿﺴﺖ ﺳﯿﺎه ﮔﻮﮔﻞ ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﻢ؟

B ۸۶

اﮔﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻻ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم دادهاﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ اﻃﻼع دﻫﯿﺪ ﺗﺎ

B۸۷

وبﺳﺎﯾﺘﺘﺎن را از ﻟﯿﺴﺖ ﺳﯿﺎه ﺣﺬف ﮐﻨﺪ و دوﺑﺎره آن را در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ را

ﮔﺎمﺑﻪﮔﺎم ﺟﻠﻮ ﺑﺒﺮﯾﺪ:
•

B۱۸

•

B۱۹

وارد ﺳﺮچ ﮐﻨﺴﻮل ﺷﺪه و ﺑﺮ روی ﻗﺴﻤﺖ  Security Issuesﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﺣﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ و در ﺻﻮرت ﺣﻞ آنﻫﺎ ﺑﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ
» «I have fixed these issuesﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

•

B۲۰

ﺑﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان » «Request A Reviewﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ

ﻣﺸﮑﻞ اﻧﺠﺎم دادهاﯾﺪ.
•

B۲۱

ﺣﺎﻻ ﺑﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ » «Manual Actionsﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را اﻧﺠﺎم دادﯾﺪ ،ﮔﻮﮔﻞ وبﺳﺎﯾﺘﺘﺎن را ﭼﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ از ﺣﺬف ﺷﺪن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺮب

B۸۸

اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ روز ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
وبﺳﺎﯾﺘﺘﺎن از اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﺳﯿﺎه ﺧﺎرج ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه ﺣﺬف و وبﺳﺎﯾﺘﺘﺎن در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﻧﻤﺎﯾﺶ

داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
B۸۹

ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ وبﺳﺎﯾﺘﺘﺎن در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ و ﻏﯿﺮه دوﺑﺎره ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﻠﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﮔﻮﮔﻞ

ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ وبﺳﺎﯾﺘﺘﺎن را از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ و اﻣﻨﯿﺖ آن را ﻗﻮیﺗﺮ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﻠﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺎﺑﻮﺳﯽ ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺒﺎن وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ

B ۹۰

B۹۱

وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺮب دارﻧﺪ در ﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻟﯿﺴﺖ ﺳﯿﺎه ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ ورود ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﺑﻪ

اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ،ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ورود ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﻮده ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ورودی ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﺳﺎﯾﺖ در ﺑﻠﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ ،ﻫﮏ

ﺷﺪن ،ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ،ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﮐﻼه ﺳﯿﺎه ﺳﺌﻮ و ﻏﯿﺮه اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺑﺮای ﺧﺎرج ﺷﺪن از اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺮب را

ﺣﺬف و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮچ ﮐﻨﺴﻮل ،اﺻﻼح ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﻮارد را اﻃﻼع دﻫﯿﺪ ﺗﺎ وبﺳﺎﯾﺘﺘﺎن ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻞ

ﺑﺮﮔﺮدد و در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﻮد.

