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Grzegorz MarczakGdy Google stwierdzi, że twoja strona jest niebezpieczna – to wiedz, że masz duży problem
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Wyobraź sobie, że jesteś przedsiębiorcą internetowy i pewnego pięknego dnia Google uznaje iż twój biznes w sieci jest niebezpieczny. Każdy kto wchodzi na twoją stronę widzi przepiękny
czerwony komunika ostrzegający o zagrożeniu w postaci na przykład phishingu. Myślicie, że łatwo się z takiej sytuacji wyplątać? Telefon czy mail załatwiają sprawę? Tak to teoretyczni powinno
działać, przecież Google „może zabić” takim komunikatem. Jak to jest w praktyce opowiada Paweł Fornalski, z którym rozmawiam na temat sytuacji jaka wydarzyła się w ostatnich dniach z IAI
Shop (Google z niewiadomych przyczyny zakwalifikowało stronę firmy i klientów jako niebezpieczne)

Paweł, można śmiało powiedzieć że w ostatnich dniach twoja firma (i jej klienci ) przeżyła horror – jak to się zaczęło i co się stało tak naprawdę stało?

Na skutek błędu Google w mechanizmie tzw. Google Safe Browsing do bazy stron phishingowych czyli takich, które łamią prawo wyłudzając dane został wpisany ciąg “*ai-shop.com/panel*”. Z
bazy GSB korzystają przeglądarki Chrome, FireFox i Safari. Tym samym odwiedzający naszą stronę www.iai-shop.com otrzymywali informację, że strona wyłudza dane. Ponieważ większość
ludzi działa odruchowo i nie czyta informacji, uznawała że strona nie działa lub padła ofiarą ataku. Nic takiego nie miało miejsca. Potwierdziły to zresztą same skanery Google, które wykazały że
nigdy dla naszej strony czy stron klientów nie było żadnych ostrzeżeń czy zagrożeń dla odwiedzających. Wszystkie szczegóły tej sprawy można znaleźć na stronie http://www.iai-shop.com
/pr-press-release.phtml?id=1235323918

Zbadaliście sprawę ? Jesteście pewni, że nie ma w tym waszej winy? Może to efekt działań któregoś z klientów IAI ?

Absolutnie nie ma tu mowy o tym, że jakiś jeden klient wpłynął na działanie innych. Stosujemy wiele serwerów fizycznych widocznych pod odrębnymi adresami IP. Każdy sklep jest specjalnie
separowany i działa pod swoją osobną domeną. Gdyby została wpisana konkretna strona, można było by przypuszczać, że to ona jest winna. Tym czasem albo na skutek błędu programu Google
albo na skutek działania jakiegoś jej pracownika został wpisany bardzo rozmyty ciąg, który uderzył we wszystkich. Obecnie jesteśmy na etapie wezwania Google Polska do wyjaśnienia sprawy.
Jeżeli to nie nastąpi, złożymy wniosek do prokuratury i sądu, gdyż pomówienie innych firm o phishing czyli działania kradzieży danych to przestępstwo i ktoś musi sprawę wyjaśnić i
odpowiedzieć.

Wszystko jednak po 3 dniach intensywnych ustaleń wskazuje na karygodne zaniedbania ze strony Google. W Internecie na szczęście można znaleźć artykuły opisujące algorytm zbierania takich
stron. Każda rozgarnięta technicznie osoba po lekturze tego artykułu złapie się za głowę. W zasadzie każda strona stosująca odwołania do popularnych marek i zawierająca pola login i hasło oraz
odrobinę JavaScript może zostać potraktowana przez Google jako wyłudzająca.
Nie muszę chyba podkreślać jak potężną bronią dysponuje Google. Jednym wpisem może zablokować np. wszystkie strony zawierające treść ”obama bad president” na 2 tygodnie przed
wyborami prezydenckimi w USA. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że w takim przypadku ślepo pobierają bazę GSB inne przeglądarki. Problem dotyczy nie tylko osób korzystających z
Google Search, ale ogólnie internautów. Około 90% z nich zadziała odruchowo stwierdzając, że strona nie działa. Tym samym przekazanie np. niezależnej i nieprzychylnej opinii może być
skutecznie zablokowane, nawet gdy zostanie rozesłana e-mailem, Facebook czy Twitterem. Dodatkowym smaczkiem jest to, że dla takich stron również Gmail blokuje e-maile. Za to nasze
AdWordsy były cały czas wyświetlane i Google kasował za nie pieniądze.

Można zatem powiedzieć, że poza kontrolą ludzi, Google pod hasłem don’t be evil zrobiła bardzo potężną broń z której działania mało kto zdaje sobie sprawę. My niestety dowiedzieliśmy się i
był to zimny prysznic. My na szczęście dysponujemy odpowiednimi zasobami ludzi i serwerów oraz wiedzą jak w ogóle taką blokadę bez podania żadnych wskazówek obejść. Zajęło nam to
pracowite 3 dni i dla IAI nie było długiego weekendu. Przeraża mnie jednak myśl o tym, że ten problem mógł dotknąć kogoś kto ma sklep internetowy, którym sam administruje. Praktycznie taki
wypadek oznaczałby konieczność zmiany domeny internetowej a więc stratę marki, pozycji SERP i wszystkiego tego na co sklep pracuje przez lata.

Dzisiaj rano na szczęście Google po naszych pismach wysłanych na wszelkie możliwe dane kontaktowe jakie posiadaliśmy, czyli po długim weekendzie usunęło blokadę. Teraz przyjdzie czas na
analizę i naprawę szkody wyrządzonej nam i tysiącom polskich sklepów internetowych. Problem może się wydawać banalny i nieistotny, jednak gdy się go doświadczy, otwierają się oczy jakie
mogą być skutki dalszego braku kontroli podobnych mechanizmów i oddawanie komputerom kontroli nad nimi.

Co dalej? Czy jesteś w stanie powiedzieć na jakie straty została narażona firma która można to chyba powiedzieć przez 3 dni nie działał (na szczęście był to weekend)?

Straty są ogromne. IAI utraciła na pewno kilka zamówień na nowe sklepy. Dodatkowo mnóstwo ludzi musiało pracować po godzinach aby wypracować obejścia i ustalić co się dzieje. Dzisiaj od
rana musimy każdemu klientowi tłumaczyć co się stało. Większe szkody są jednak na wizerunku, bo wielu z nich nie wierzy, że Google może się mylić. To nie mieści się w ich obrazie
uproszczonego świata Internetu. Kilkadziesiąt tysięcy osób zobaczyło wiadomość na naszej stronie i nigdy nie uda się do końca naprawić tej szkody. Aby podać konkretną kwotę potrzebujemy
więcej czasu. Wszystko zależy od samego Google. Jeżeli prześle wytłumaczenie, przeprosiny itp. które będziemy mogli pokazać, straty będą mniejsze. Jeżeli zignoruje nasze listy to będziemy
musieli iść do sądu, co potrwa pewnie wiele miesięcy, podczas których strata się powiększy.

Jednak to nie koniec strat. Wymieniłem tylko nasze, które są jedynie wierzchołkiem góry lodowej. Znacznie większe straty ponieśli łącznie nasi klienci. Można przyjąć że problemem było
dotkniętych około 1500 sklepów. Jeżeli zestawimy to z tym, że średnio podczas 3 dni wykonywanych jest zamówień na 5 mln złotych oraz doliczymy ich straty wizerunkowe, kwota robi się
astronomiczna. Jeżeli zatem Google nie wykaże chęci współpracy narazi się na gigantyczny pozew zbiorowy, który może nawet jak na taką firmę, być dosyć dotkliwy. Wizerunek 1500 sklepów
to już nie przelewki.

Czy od momentu wysłania informacji do Polskiego oddziału Google ktoś się z wami w tej sprawie kontaktował. Czy tego typu sytuacja jest w ogóle w jakiś sposób komunikowana przez Google?

Nikt z nami się nie kontaktował, ani przed blokadą ani po jej zdjęciu. Zacząłem najpierw od kontaktu nieformalnego z osobami znanymi mi w Google. Z powodu weekendu prawdopodobnie nie
miały ochoty odebrać. Skontaktowałem się też z naszym opiekunem od AdWordsów. Wysłałem e-maile i SMSy, nikt nie zareagował. Nagraliśmy się na pocztę głosową w ich biurze. Przez cały
piątek i sobotę nikt się nie odezwał. Również po przefaksowaniu do nich oficjalnego pisma nikt się nie odezwał. Jestem pewien, że nasze treści do kogoś trafiły, jednak z tego co widzę, polityka
tej firmy to metoda “czarnej dziury”.

Mocne słowa, zakładam jednak że nie wynika to ze złej woli lecz z wielkości korporacji z jaką w tym przypadku mamy do czynienia. Poprosiłem Google o komentarz w tej sprawie i mam
nadzieję, że odpiszą.

Google jest gigantyczną organizacją i otrzymuje na pewno tysiące takich zgłoszeń dziennie. Jednak, jeżeli podejmuje się cenzurowania Internetu to powinno być do tego przygotowane
organizacyjnie. Google wpływa na losy większej ilości ludzi niż małej wielkości państwo. A sytuacja jest identyczna jak w Procesie Kafki, pewnego dnia przychodzą po Ciebie zbiry i Cię
aresztują, a ty nie masz możliwości obrony, bo nie wiesz co się nie spodobało władzy. Jestem daleki od idei antyglobalistycznych, ale niestety w tym przypadku zawiodło to, że maszynom oddano
za dużą władzę. Pech chciał że trafiło na nas. Chociaż jak sądzę, na wielu trafiało przed nami, bo otrzymałem wiele e-maili od ludzi, którzy mieli podobne przygody. Tylko tym razem dotknęło to
tysięcy stron i wiele osób na raz zdało sobie sprawę z czym ma do czynienia.

Czy wiesz może jak działa automat do blokowania stron? Jakie są zasady na podstawie których dana strona uznawana jest za niebezpieczną?

Algorytm wcale nie jest wiele wysublimowany. Można go znaleźć np. pod adresem http://static.googleusercontent.com/external_content/untrusted_dlcp/research.google.com/pl//pubs/archive
/35580.pdf Jak widać, praktycznie każda strona może paść jego ofiarą. Z drugiej strony, brak komunikacji to mieszanka wybuchowa, bo samodzielne dojście o co chodzi może być niemożliwe, co
jak pisałem może oznaczać konieczność zaczynania od nowa.

Paweł – dzięki za komentarz, mam nadzieję że sprawa z Goole zostanie do końca wyjaśniona tak abyście byli jako firma usatysfakcjonowani.

Komentarz Google Polska
Poprosiłem Google Polska o oficjalny komentarz do tej sprawy i podanie przyczyn blokady IAI Shop.

Mam prośbę o oficjalny komentarz Google do zaistniałej sytuacji z IAI

http://www.iai-shop.com/pr-press-release.phtml?id=1235323918

Czy wiadomo może z jakich powodów sklepy IAI zostały zablokowane, jak wygląda proces reklamacji i czy w przypadkach nieuzasadnionej blokady/pomówienie o phishing Google ma jakiś
program rekompensat strat poniesionych z tytułu pomyłki?

W odpowiedzi otrzymałem krótką wiadomość :

Z zasady Google nie komentuje poszczególnych przypadków.

Google stosuje szereg zautomatyzowanych systemów, które stale przeszukują indeks wyszukiwarki po kątem obecności złośliwego oprogramowania. Automatycznie oznaczane są witryny, które
mogą zawierać szkodliwe oprogramowanie lub phishing, by zabezpieczyć użytkowników, którzy odwiedzają te witryny. Jednocześnie oferujemy webmasterom Narzędzia dla Webmasterów, które
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pomagają im zabezpieczyć swoją witrynę.

Więcej informacji na temat zabezpieczenia witryny można znaleźć w szczegółowym wpisie na blogu Google Online Security, z którym polecam zapoznać się w całości.

http://googleonlinesecurity.blogspot.com/2008/10/malware-we-dont-need-no-stinking.html

Na koniec

Szczerze mówiąc jestem trochę to sytuacją przerażony. Rozumiem, że nikt po stronie Google nie ma złych intencji i tego typu przypadki się zdarzają – kiedy jednak włącza się system
samoobronny korporacji a my chcemy po prostu dowiedzieć się co się stało to możemy poczuć się jak główny bohater opowiadania Kafki.

Rozumiem, że są zasady, procedury i odpowiednie mechanizmy reklamacji na każdą okazję – ale praktycznie zderzenie się z nimi jest jak pokazuje powyższy przykład bardzo bolesne. Zwróćmy
też uwagę, że sytuacja dotyczy giełdowej spółki a nie szarego Kowalskiego który ma mały sklep w internecie.

[Aktualizacja]

Zapraszam do zapoznania się z komentarzem do Google Polska na temat sytuacji w której strony uznawane są za niebezpieczne.
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a czy dostałeś wyjaśnienie co było powodem uznania strony za niebezpieczną?

https://plus.google.com/u/0/112266986726771316857 sieciobywatel

@Grzegorz
Obejrzyj stronę i skojarz z „kampania eMarketingową”. Za spam ich przyblokowali pewnie.

http://www.facebook.com/profile.php?id=1489435402 Paweł Fornalski

Sieciowyobywatel – przeczytaj uważnie tekst, nikt IAI ani 1500 sklepów nie zablokował za kampanię reklamową. Strony wyświetlały się jako wyłudzające dane.

https://plus.google.com/u/0/112266986726771316857 sieciobywatel

Ten komentarz nie dotyczył IAI

http://www.motivationals.org Uncle Demotivator

Wszyscy kultyści Google powinny zapoznać się z tym przypadkiem i odpowiedzią Google. Pamiętajcie – don’t be evil ;)

http://www.netbomb.pl nrm

jestem ciekaw jaki będzie finał tej sprawy ale obawiam się, że finał to.. już był. Nawet odpowiedź jest z szablonu. G. ma głeboko gdzieś to wszystko i pewnie ma też głęboko jakieś pozwy z
których nic nie będzie… a szkoda…

http://www.facebook.com/profile.php?id=100000698755772 Piotr Nowak

niestety.. ale masz rację :(

Adam

No właśnie, pytanie czy w regulaminie korzystania z usług nie ma sformułowania, że G za nic nie odpowiada więc może każdy taki pozew będzie bezzasadny (nie jestem prawnikiem
więc nie znam się…)

Frędzel

Chcesz utrzeć nosa Google? Załóżmy, że wygrasz. Google wyłączy tę usługę. Przeglądarki przesiądą się na „inne API”, twórcom kolejnej bazy/algorytmu zdarzy się false positive,
pozwiesz kolejnych, wygrasz… Całe życie w sądach? Przecież to błędne koło. Może pójść dalej i „zdelegalizować” taką usługę? A może wymusić na producentach przeglądarek
jakieś „lepsze rozwiązanie”? Na pewno gdzieś jest wyjście, ale IMVHO nie jest nim pozywanie Google.

http://www.facebook.com/profile.php?id=1489435402 Paweł Fornalski

Nie może być jednak tak, że w imię dobra robi się zło. Pytanie czy lepiej nie ukarać 2 przestępców czy lepiej ukarać jednego uczciwego za dużo? Łatwo wydaje się wyroki, gdy to
nie ty jako uczciwy jesteś skazany.

slawek22

No jasne najlepiej zdelegalizować. Antywirusy też zdelegalizujesz bo im się zdarzają false-positives?

Z usług google nikt korzystać nie każe. Jak ktoś chce sobie łazić po potencjalnie niebezpiecznych witrynach to wyłącza usługę i tyle.

Gdy Google stwierdzi, że twoja strona jest niebezpieczna – to wiedz, ż... http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://antyweb....
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Ja wolę czuć się bezpieczny a przynajmniej mieć wybór czy potencjalnie niebezpieczną stronę odwiedzę czy nie. Straty jakiegoś sklepiku mało mnie i miliony użytkowników tej
usługi interesują.

http://mastafu.info Piotr

Arogancja monopolu działającego z pozycji siły to nic dobrego … przykra sytuacja.

http://seoinfo.edu.pl SEO info

Ciekawe co powiedzą i jak skomentują tą sytuację klakierzy Google tak ślepo wierzący w nieomylność korpo i nie dostrzegający, że gigant może jednym kliknięciem wypieprzyć w niebyt
tysiące biznesów internetowych. No klakierzy gdzie Wasze peany pochwalne ????

Danbec

A co to wniosło do dyskusji?

slawek22

Błędy się zdarzają, to usługa która nie jest obowiązkowa i jest tworzona dla dobra użytkowników. Nie podoba się – nie korzystaj albo wyłącz.

http://www.facebook.com/profile.php?id=1489435402 Paweł Fornalski

slawek22 – jak czytam te wszystkie Twoje komentarze, to mam wrażenie, że tak się zapędziłeś, że brakuje Ci czasu na przeczytanie innych. Z jakich usług zrezygnować z
przeglądarek Chrome, FireFox, Safari i IE?

eryk

google działa tak w większości spraw (np blokada serwerów smtp w kontaktach z gmailem).
automatyczne procedury, zero możliwości kontaktu z żywymi ludźmi, w teorii samo regulujące się procesy a w praktyce dotkliwe straty dla pechowców.
w świecie googla nie ma litości…

slawek22

Na tym (kiedy ostatnio sprawdzałem) polega wolny rynek. Co byście chcieli w miejsce zautomatyzowanych list? Jakąś państwowo/urzędniczą komórkę cenzorów jak za komuny,
która już w ogóle by wycinała wszystko jak leci?

Jeśli usługa google jest do kitu to sobie korzystajcie z takiej samej usługi kogokolwiek innego albo nie korzystajcie wcale.

Anonim

a miało być tak pięknie…
komentarz google polska jest żenujący, siedzi sobie kilka wybrańców oglądają kolorowe bańki na biurkach a obsługę mają w dup..
najważniejsze, że wpada kaska na ratę za dom. Przelecą się kilka razy po domach mediowych, coś usprawnią i tyle.
A wystarczy się spotkać, omówić problem i wyjaśnić czyja wina i gdzie jest problem.

Znając życie to i tak się wymigają.

Swoją drogą, życzę jak najlepiej ale nawet ich pozew zbiorowy nie ruszy. To musiałaby być akcja na skale światową.

https://plus.google.com/u/0/112266986726771316857 sieciobywatel

Algorytm wcale nie jest wiele wysublimowany.

@ Paweł Fornalski
A jest tam opisany w szczegółach algorytm? Bo ja widzę tam tylko ogólny opis algorytmu (co jest brane pod uwagę, że heurystyczny). Czyli tyle ile można się samemu domyślić

Wag, algorytmu uczącego, ani żadnych innych ciekawszych detali tam nie ma – na przykład jak dokładnie poszerzane są maski.
Na jakiej podstawie więc twierdzisz, że „każdemu to może się przydarzyć”?

Tomek

„Przeraża mnie jednak myśl o tym, że ten problem mógł dotknąć kogoś kto ma sklep internetowy, którym sam administruje. Praktycznie taki wypadek oznaczałby konieczność zmiany
domeny internetowej a więc stratę marki, pozycji SERP i wszystkiego tego na co sklep pracuje przez lata.” – za daleko wysunięte wnioskowanie – żeby nie napisać – bzdura. Jedynie dłużej
mogłoby trwać odblokowanie domeny.

Co całego artykułu, to faktycznie przez ostatnie 3 dni było cienko, temat dotknął i mnie jako Klienta IAI – „na szczęście” ten sklep – obsługiwany przez IAI – działa dopiero 1,5 miesiąca i
nie generuje jeszcze dużych obrotów, w przeciwnym wypadku ciśnienie mielibyśmy sporo wyższe.

Co do samego Google, często powtarzam, że ta firma jest straszna (mimo, że się pośrednio z niej utrzymuję).

Przeraża mnie fakt, że ma w rynku tak duży udział – szkoda, że bing nie ma u nas chociaż tych 30%.

slawek22

Czyli chciałbyś, aby Microsoft który praktycznie zatrzymał jakikolwiek rozwój sieci na 10 lat swoim IE6 miał w sprawie sieci jeszcze więcej do powiedzenia?

Gratulacje :)

Za „wkład” Microsoftu w rozwój sieci pośrednio wszyscy płacicie do dzisiaj (a może myślicie, że te miliony roboczogodzin które webdeveloperzy poświęcają na dostosowywanie
witryn które wszędzie działają dobrze do wymagań IE to za darmo). Dzisiaj akurat była sytuacja. Formularz który „się pisał” ok. 1 dnia dev poprawiał przez 4h bo oczywiście działał
zawsze… tylko nie pod IE8. I tak jest praktycznie kilka razy w tygodniu.

Paweł

Wow, i znowu odpowiedź z automatu (ale tutaj akurat marudzę na google, nie aw). Sprawa jest poważna, ciekawe gdzie są ci wszyscy polscy pracownicy google jeżdżący po konferencjach,
może warto użyć kontaktów i grzecznie poprosić ich o nieco bardziej skomplikowany komentarz?

Kamil

Pewnie zależy to od wielu ludzi i polityki spółki (tej opisywanej tutaj), ale moim zdaniem powinni jak najbardziej zebrać dane pod pozew zbiorowy. Artykuł napisany jest w odpowiednim
tonie… przerażenie autora jest tu jak najbardziej na miejscu. Miałem tak z jedną stroną internetową. To jest na prawdę koszmar. Zostajesz zablokowany i już. Później wyjaśniaj i może Cię
odblokujemy. Niesamowite, przecież takie coś może dotyczyć dowolnej strony np. rządowej, analizy danych ruchu drogowego, rejestracji do lekarza itp. Generalnie jednym przyciskiem
można wyłączyć internet… powiem więcej- nie trzeba nic naciskać, dzieje się to z automatu!

ja

Google to prywatna firma ktora udostepnia swoja wyszukiwarke w internecie. Wszyscy jej uzywaja ale nie naklada na nia prawnie zadnych obowiazkow i ma prawo uznac sobie
KAZDA strone za szkodliwa (nawet blednie) czy wyrzucic ja w ogole z indexu, bo takie ma widzi-misie.

Oni nie wylaczaja tych stron, po prostu listuja ja jako w.g. szkodliwa a niektore produkty takie jak firefox czy google chrome informuja o tym. Smieszne jest to, ze niektorzy tak
przywykli do tej firmy ze traktuja ja jako ‚internet’, ktory im sie ‚nalezy’. Otoz nie.

http://www.facebook.com/profile.php?id=100001294348727 Ramon Rembelski

No to wtopa PR-owa Google. Ja ten przypadek z pewnością zapamiętam i wyciągnę wnioski (jako niekoniecznie ich fan, ale sympatyk).

Gdy Google stwierdzi, że twoja strona jest niebezpieczna – to wiedz, ż... http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://antyweb....
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sieciobywatel: @Grzegorz
Obejrzyj stronę i skojarz z “kampania eMarketingową”. Za spam ich przyblokowali pewnie.

równie dobrze mógłbyś napisać, że za brak sortowania odpadów w biurze …

http://linkolo.pl Artur Pleskot

Nasza firma została potraktowana tak samo. Zbanowali nam konto Adwords niejako zgodnie ze swoimi zasadami (czyli przed banem niby poinformowali o nieprawidłowościach w
reklamach). Po kilku próbach kontaktu i odpowiedziach z pełnego automatu zrezygnowaliśmy.

Niestety Google to potężna maszyna i opieranie biznesu wyłącznie na SERP-ach nie wróży nic dobrego :/ Wydaje mi się, że jeszcze nie raz i nie dwa o takich a nawet gorszych akcjach
usłyszymy.

http://www.twardy.org HardyTwardy

Miałem dokładnie jak Artur. Tez mnie wywalili z AdWordsów podając powód który nijak się miał do strony. Po trzech mailach gdy dostawałem takie same odpowiedzi zrobiłem tak
samo jak oni. Zespinowałem tekst maila i wysyłałem codziennie otrzymując od nich również zespinowaną odpowiedź. Po jakimś czasie trafiłem na człowieka, a nie automat, więc
wyłączyłem swój automat i w końcu zaczęliśmy rozmawiać. AdWordsy wróciły dla strony, a strona nagle została uniewinniona z zarzucanych jej „przestępstw” ;-].

http://www.sprawdzilamto.blogspot.com sprawdzilamto

Hejka, moze troche z innej beczki, ale sie zdenerwowalam -> czy zauwazyliscie, ze google wymusza instalowanie google chrome sprawiajac, ze rozwiazania google (blogger, gmail) nie
chodza na IE? Nawet najnowszej wersji ?? Czy to tylko u mnie??

Edi

Nic nie wymusza, to tylko IE nie jest zgodny z obowiązującymi standardami.

slawek22

Na IE to najprostszy skrypt nie działa, chyba, że osoba która go tworzy poprawi i dostosuje kod pod IE.

Po cholerę w ogóle używasz tej przeglądarki? Nie dość, że wolno działa to masz 5 innych do wyboru a każda lepsza. Takie zmiany w kodzie dla większych skryptów to dziesiątki
tysięcy godzin. Dla ciebie to 3 minuty na zainstalowanie jednej z 5 nowoczesnych przeglądarek (czyli jakiejkolwiek oprócz IE).

Wracając do tematu… dlaczego google ma dostosowywać swój skrypt do przeglądarek nie honorujących żadnych standardów? Zwłaszcza, że taka operacja często kończy się
psuciem dobrego kodu i wstawianiem nieeleganckich „hacków”, które powodują, że strona gorzej działa w dobrych przeglądarkach… bo inaczej się nie da.

greg

Tomek: .Przeraża mnie fakt, że ma w rynku tak duży udział – szkoda, że bing nie ma u nas chociaż tych 30%.

Udzial bing wiele by tu nie pomogl bo blokada polega na tym, ze przegladarka zasysa baze google. Dobrym rozwiazaniem byloby, aby przegladarki zasysaly baze google i bing (o ile istnieje
takowa) i wtedy jesli strona jest w obu bazach to by ja blokowaly. Jesli tylko w jednej to idzie wtedy sygnal do drugiej bazy aby dokladniej sprawdzic strone.
Choc generalnie to takie automatyczne bazy powinny byc zakazane bo o pomylke latwo.

igo

Wszelkiej maści syfu w internecie też są całe pierdyliardy, więc nie sądzę, że bez zautomatyzowania tego całego procesu można by to było wszystko ogarnąć. Jednak w sytuacjach
poważnego kryzysu powinien być jakiś żywy myślący człowiek po drugiej stronie, bo automatowi niczego nie wytłumaczysz. Sam mam znajomego, który ma mały sklep internetowy,
który sam sobie postawił i nim administruje i nieźle się spocił gdy google go zablokowało, mógł pisać do samego Pana Boga, bo dopiero po jakimś czasie został odblokowany.

slawek22

Tak… i po miesiącu co drugi system rozsyłał by malware albo spam. Antywirusy też zakazać, tu też o pomyłkę nie trudno i często się zdarzają.

Czasem to sobie myślę, że gdyby głupota mogła latać…

http://blog.shpyo.net shpyo

heh, większy może więcej. Tak się dzieje gdy nie ma konkurencji. Uzależnianie biznesu od Google jest bardzo ryzykowne, bo za byle gów*o można wylecieć z wyników.

http://seoinfo.edu.pl SEO info

Praktycznie może wszystko mając do dyspozycji najważniejsze informacje o nas samych – które sami podajemy im na tacy … Wykorzystuje je zresztą cały czas …

http://bimas.pl bimas

@Paweł Fornalski:
Ogromna szkoda, że Was to spotkało, ale możesz wyjaśnić jak się przed tym bronić? Mam na myśli obejście blokady, o którym wspomniałeś.

Frędzel

IMVHO to jest pytanie w stylu „jak uchronić dom przed trzęsieniem ziemi?”. Odpowiedź, budować w innej okolicy :-)

Kacper

Blokowany był url/ciąg „iai-shop.com/panel”. Pozmieniali wszystkie odwołania na „iai-shop.com/panel2″.

http://www.facebook.com/profile.php?id=1141568693 Sławomir Stańczuk

Na stronę mojego klienta w temacie choinek w czasie świąt 15 grudnia – 25 grudnia została wywalona z indeksu za 100 – tną pozycję. Po świętach i po całym biznesie sezonowym
większość rzeczy wróciło do normy, jak to wytłumaczyć?

http://www.facebook.com/profile.php?id=100001222954336 Łukasz Rogala

Czkawką Google :) Im bardziej pracują nad algorytmem, tym bardziej on ludzki – czka i się krztusi nawet :)

http://fajneprzepisy.pl Maciek

kto kupuje choinke 25 grudnia??

http://www.randomfunnypictures.org Uncle Demotivator

Maciek czytaj uważniej – od 15 do 25.

http://www.abc-gotowanie.pl Łukasz

Co nie zmienia faktu, że to akurat uroki pozycjonowania/reklamy w sieci i samego algorytmu. Dlatego czkawka jest dla mnie w pełni zrozumiała.

Frędzel

Ładnie napisane, ale mam zastrzeżenia:

Gdy Google stwierdzi, że twoja strona jest niebezpieczna – to wiedz, ż... http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://antyweb....
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„Google jest gigantyczną organizacją i otrzymuje na pewno tysiące takich zgłoszeń dziennie. Jednak, jeżeli podejmuje się cenzurowania Internetu to powinno być do tego przygotowane
organizacyjnie.”

IMVHO Google nie cenzuruje Internetu. Google „cenzuruje” swoje wyniki wyszukiwania. Nie Internet. Google to tylko jedna z wyszukiwarek. Mają prawo, IMVHO, robić ze swoimi
wynikami wyszukiwania co im się podoba.

I ciągnąc to – bardzo, ale bardzo przypomina mi to początki różnych dyskusji toczonych ze spamerami na pl.news.mordplik a później pl.internet.mordplik. Ileż tam w archiwum jest takich,
co próbowali np. nakazać komuś wyłączenie RBL/RHSBL/DNSBL, bo z niego korzysta dostawca usług, do którego klientów spamer nie może dotrzeć ze swoim spamem…

Oczywiście tutaj mamy do czynienia z bardzo kulturalnym podejściem do sprawy, przyjemnie napisane, miło się czyta, ale widzę bardzo dużą analogię do wspomnianych wyżej dyskusji na
mordpliku. Po kilku postach spamerowi puszczały z reguły nerwy i już nie był taki wysublimowany ;) Też była mowa o stratach, podawane kwoty, przywoływana była prokuratura, sądy
itp.

Z tego co wyczytałem, pechowa firma sprawdziła wszystko dokładnie, strony klientów są odseparowane, osobne IP, domeny itd. OK. Ja im wierzę, przekonująco ten materiał został
przygotowany.

W takim razie powiem tyle – chyba firmy internetowe muszą się z tym liczyć (wliczyć to w koszty prowadzenia, ryzyko takiej sytuacji).
Tak samo firmy „naziemne” muszą liczyć się z powodzią, pożarem czy trzęsieniem ziemi.

Szczerze współczuję, domyślam się, że przy 1500 szt. sklepów stać ich na dobrych prawników, jednak zastanawiam się poważnie, czy jest sens.

No i pozostaje we mnie ciągle te 5% niepewności, nabytej na mordpliku :-)

http://www.facebook.com/profile.php?id=100001222954336 Łukasz Rogala

Zakładam, że uogólnienie w tekście jest jak najbardziej na miejscu – dla wielu internet to tylko i wyłącznie Google.

A odpowiedź Google to typowy automat :)

http://couragewolfmeme.com Uncle Demotivator

@Frędzel: Nie wiem, czym się w życiu zajmujesz, ale życzę Ci analogicznej sytuacji – może wtedy zrozumiesz w czym problem :)

http://www.probity.pl/ Probity

Google to ponad 90% rynku wyszukiwarek w Polsce, więc cenzura ich wyników wyszukiwania w istocie jest cenzurą Internetu.
Porównanie do powodzi chyba nie jest trafne. Powódź czy trzęsienie ziemi to siła wyższa gdzie nie ma winnego (jakiejś konkretnej firmy czy osoby). Można się co najwyżej
ubezpieczyć od takich sytuacji.
W tym wypadku jak najbardziej można dochodzić swoich praw w sądzie. Inna sprawa jak ona się skończy i kiedy.

Paweł

bimas: @Paweł Fornalski:
Ogromna szkoda, że Was to spotkało, ale możesz wyjaśnić jak się przed tym bronić? Mam na myśli obejście blokady, o którym wspomniałeś.

Udaję, że nie widzę sufiksu Fornalski i stąd wydaję mi się, że pytanie jest do mnie.

Linki w artykule wyczerpują temat (tj temat obe ścia blokady), najpierw czytamy, potem pytamy, hej.

http://bimas.pl bimas

Na iai-shop.com znalazłem informacje dot. obejścia filtru dla stron pośrednich, tj. linkujących do „niewłaściwej strony”. Nie znalazłem jednak informacji o tym jak obejść filtr samej
„niewłaściwej strony”, poza zmianą adresu oczywiście [co raczej nie jest rozwiązaniem]…
Mógłbyś wskazać gdzie dokładnie widnieje ta informacja?

http://projekty-ogrodow-wroclaw.pl Krzysiek

Niestety ale tak to właśnie wygląda w przypadku wielkich firm.
Wyciągną od ciebie ile się da ale jak ty chcesz coś od nich to już jest duży problem…

http://www.facebook.com/profile.php?id=1489435402 Paweł Fornalski

Myślę, że niektóre osoby tjnp. Frędzel nie rozumieją o co chodzi. Większość z Was potrzega Google jako SERP czyli wyniki w wyszukiwarce. Tutaj jednak mówimy o zupełnie innym
mechanizmie, czyli bazie stron, którą Google uznaje za niezbezpieczne (w skrócie GSB). Ta baza stron zawiera reguły do adresów URL które następnie przez API są udostępniane do
przeglądarki Chrome, FireFox, Safari a nawet wpływają na Internet Explorer bo programy antywirusowe również pobierają tę listę stron. A zatem jest to cenzurowanie Internetu – jeżeli
Google umieści dany ciąg z URL w GSB, to momentalnie w różnych przeglądarkach i komputerach z programami antywirusowymi, użytkownik bez specjalistycznej wiedzy nie odwiedzi
strony. W SERP IAI-Shop.com nie straciło ani jednej pozycji na słowa kluczowe na których nam zależy, a nawet na jedno słowo zyskało. Jest to dowód na to, że oba mechanizmy są
niezależne i nie był to typowy ban.

Nie ma znaczenia reklama, black-SEO itp. To zupełnie inny mechanizm. Polecam zatem z większą uwagą przeczytać dokładny opis na stronie http://www.iai-shop.com/pr-press-
release.phtml?id=1235323920 Wszystkim specjalistom od SEO i tym, którzy za takich uchodzą polecam dokładne poznanie mechanizmu, gdyż jak pisałem, każda strona, nawet taka, która
nie ma ani jednego back-linka może paść ofiarą tego algorytmu.

Padło też pytanie o obejście – szczegóły też są na w/w stronie. Przez 3 dni dochodziliśmy do tego co zostało zablokowane, bo jak pisałem, nie było żadnej informacji dla nas co było
blokowane. Doświadczalnie doszliśmy, że fraza „iai-shop.com/panel” i „domenaklienta/panel”. W efekcie nasze obejście polegało na przebudowie struktury serwisu.

Frędzel

Paweł, rozumiem doskonale różnicę między wynikami wyszukiwania a blokowaniem potencjalnie niebezpiecznych stron przez PRZEGLĄDARKI dzięki wykorzystaniu bazy
potencjalnie niebezpiecznych stron, __udostępnianej__ PRZEGLĄDARKOM przez Google za pośrednictwem API.

Nadal jednak twierdzę, że cokolwiek Google robi – nie cenzuruje Internetu. I ja dokładnie rozumiem Waszą sytuację, nie chciałbym się znaleźć w takowej i Wam współczuję.
Oczywiście też jestem zdania, że powinna być jakaś sensowna reakcja Google, ale potrafimy się też domyślić, że Google nie ma wyjścia tylko musi z automatu na pewne rzeczy
reagować, inaczej będą mogli zamknąć interes, bo przestanie się to kalkulować, jeśli każdy będzie np. chciał zadzwonić do Google i sobie porozmawiać (taka metafora, nie denerwuj
się).

Zablokowali potężną ilość Waszych stron (klientów), straty są olbrzymie, wielu klientów zapewne się piekli, musicie ich jakoś „udobruchać” chociaż wina nie leży po Waszej stronie,
no i Wasz wizerunek na tym cierpi. I Waszych klientów. Ciężka sprawa.

Moje propozycje?

1. Pieniądze na pozwy zainwestowałbym w modyfikacje umów z klientami, wyłączającą Waszą odpowiedzialność za działania firm trzecich, np. Google.

2. Całkowicie odseparować Waszą stronę od stron klientów, każdy sklep powinien mieć indywidualną domenę/adres logowania (bez wspólnych elementów).

Tak, SSL, nie każdy klient chce kupić, nie każdy uważa, że potrzebne, ale Wy jako porządna firma, chcecie, aby Wasi klienci byli bezpieczni i dajecie im SSL „wildcardem”. I jeśli
dobrze rozumiem – właśnie to się obróciło przeciwko Wam, ok przypadek, jutro może się okazać, że za sam blank.gif będą strony lądować w bazie potencjalnie niebezpiecznych
stron, cóż.

Problem w tym kogo pozwać? Google? A może producentów przeglądarek (heh, po części też Google, a to dranie, monopolisty jedne ;)?
A może samych internautów, za to, że nie wyłączyli tej opcji?

Ja sobie tu żartuje, a problem poważny, dlatego już przestaję.

Gdy Google stwierdzi, że twoja strona jest niebezpieczna – to wiedz, ż... http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://antyweb....
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Może zamiast na batalie z prawnikami Google, dać klientom indywidualne certyfikaty SSL? Na wiele sposobów to można zrobić, np. poprzez sprezentowanie ich klientom (zamiast
wypłaty prawnikom) lub poprzez zatrudnienie takich handlowców, którzy przekonają klientów, że indywidualny SSL jest potrzebny jeśli chcą prowadzić poważny biznes w sieci.

Bardzo dobrze, że napisaliście o tym zdarzeniu.
Od czegoś trzeba zacząć.

A na pocieszenie powiem, chociaż marne to pewnie dla Ciebie pocieszenie będzie: zawsze mogło być gorzej, wstajemy rano, a Googla nie ma! 404

http://www.facebook.com/profile.php?id=1489435402 Paweł Fornalski

Dzięki Frędzel za rady, ale:
1. Takie wyłączenie jest. Nie możemy odpowiadać za nic więcej poza poprawnym wysyłaniem danych z naszych serwerów.
2. Każdy sklep ma osobną domenę. Jedynie na czas testów mają domenę techniczną, przez którą również logują się do panelu. Domena ta jednak przekierowuje na domenę klienta
po tym jak ją przypisze. Nasza strona jest na niezależnych serwerach o odrębnych IP. Jest to pełna separacja.
3. Każdy sklep w IAI-Shop.com ma wildcard SSL za darmo, ale właśnie w domenie technicznej czyli z końcówką iai-shop.com. Normalnie takie przełączenie pojawia się
niezauważalnie w przeglądarce klienta, w tym przypadku Google również uważał to za wyłudzenie gdyż pojawiał się url z adresem iai-shop.com

A zatem czekam na dalsze rady.

Frędzel

Łukasz Rogala: Zakładam, że uogólnienie w tekście jest jak najbardziej na miejscu – dla wielu internet to tylko i wyłącznie Google.

IMHO uogólnienie powoduje już na wstępie niepotrzebny dramatyzm ;-) i jest dalekie od prawdy, bardzo naciągane, nie uważasz? Tak samo, jak mówienie, że dostawca DNSBL blokuje
czyjeś maile. Maile blokuje postmaster serwera przyjmującego, a że zdecydował się korzystać z danego DNSBLa, cóż, jego serwer, jego wola. Że też jeszcze nikt nie pozwał twórców
procmaila albo /dev/null ;-)

Nie możemy stosować innych norm w pracy, a innych w rozmowach z klientami, lub z Google. Jak Google zareagowałoby na taki artykuł, w którym fachowcy od sklepów internetowych
(zakładam, że przy takiej ilości sklepów wiedzą jak funkcjonuje Internet ;) mówią publicznie, że Google cenzuruje Internet?

Dokładnie tak, jak bywalcy mordplika reagowali na spamerów nawołujących do zamknięcia czy zastraszających właścicieli DNSBL.

To nie wina Google, że akurat w Polsce jest tak strasznie popularne. Polska to nie pępek świata :)

I tu nie chodzi o to, że ja nie widzę problemu, widzę go, przykra sprawa, ale cóż, życie toczy się dalej, kolejny błąd, na którym można się czegoś nauczyć, np. tego, że może nie warto
stosować, jeśli dobrze zrozumiałem, „jednej/wspólnej strony logowania” dla całej „farmy” sklepów (skrót myślowy).

https://plus.google.com/u/0/112266986726771316857 sieciobywatel

Fajnie.
Zły Google, złe algorytmy heurystyczne… Ale czy jest jakaś alternatywa? Skanery antywirusowe (z włączoną heurystyką) też się mylą, mylą sie filtry antyspamowe. Taki już urok
algorytmów przybliżonych.
Ręcznie się z malware walczyć nie da. Obsługa klienta kosztuje – przy skali na jaka działa Google kosztowałaby baaardzo dużo, zapewne grube miliony.
Ktoś musiałby za to zapłacić. Równie dobrze można by mieć pretensje do twórców przeglądarek, że takie filtry wprowadzają. Ale bez nich większość osób notorycznie traciłaby dostęp do
swojego webmaila czy bloga, bo nie są w stanie inaczej sie zabezpieczyć.

http://www.facebook.com/profile.php?id=1489435402 Paweł Fornalski

W ten sposób można np. wszystkich o wyznaniu muzułmańskim można przepuścić algorytmem heurystycznym i na wszelki wypadek wsadzić do obozów koncentracyjnych, bo mogą
potencjalnie być terrorystami. Takie scenariusze już historia zna.

https://plus.google.com/u/0/112266986726771316857 sieciobywatel

Takimi komentarzami ośmieszasz się.

Rozumiem wkurzenie, ale wyobrażasz sobie dzisiejszy internet (a raczej dzisiejszych użytkowników internetu z ich kompetencjami) bez takiego zabezpieczenia? Jeśli nie tego typu
algorytmy – to co w zamian?

http://przemelek.blogspot.com przemelek

@Paweł Fornalski – z mojego punktu widzenia, użytkownika aka potencjalnego klienta, lepiej by zablokowali za dużo stron, niż za mało. W najgorszym przypadku po prostu „u was”
nie zrobię zakupów. Ja nie stracę. W najgorszym ktoś mnie może oszukać i naciągnąć.
Wy możecie stracić, ale jak widać byliście w stanie problem obejść.
Przy okazji pytanie, czy sprawdziliście wszystkie sklepy na Waszej platformie by się upewnić, że wszystkie są OK i nie spełniają wymagań by uznać je za próbę phishingu?
Google ma rzeczywiście problem z brakiem kanału odwoławczego, i nawet jak skarga trafi do człowieka to pewnie do szeregowego pracownika we Wrocławiu czy Dublinie kto po
prostu zaklika, że powinniście dostać standardową odpowiedź.
Inna sprawa, że chyba te listy phisingowe mają procedury odwoławcze, choć znając życie odwołanie może trwać więcej niż 2-3 tygodnie. Te związane z niebezpiecznym
oprogramowaniem mają procedury odwoławcze, a samo Google chyba nawet dokładnie „mówi” w Google Webmaster czy jak to się zowie, które pliki im się nie podobają.

http://antyweb.pl Grzegorz Marczak

Jesteś widzę bardzo wyrozumiał – ciekawe czy byłbyś tak samo gdyby to była twoja strona, twój biznes

Paweł

Frędzel:
IMHO uogólnienie powoduje już na wstępie niepotrzebny dramatyzm ;-) i jest dalekie od prawdy, bardzo naciągane, nie uważasz? Tak samo, jak mówienie, że dostawca DNSBL blokuje
czyjeś maile. Maile blokuje postmaster serwera przyjmującego, a że zdecydował się korzystać z danego DNSBLa, cóż, jego serwer, jego wola.

Piszesz o uogólnieniach, a sam piszesz takie frazesy… Właściciel serwera pocztowego wybiera DNSBLe, może korzystać z białych list.
Wycięcie zbyt agresywnego DNSBLa jest proste, co więcej były przypadki trefnych DNSBLi. Klient, który dowie się, że ważny mail od ważny klienta nie dotarł nie powie, że admin ma
zawsze rację. Gratuluję zerowego pojęcia o biznesie.
A przeciętny użytkownik przeglądarki jest skazany na właściciela DNSBLa i operatora listy blokad w jednym. Nie ma wyboru dopóki nie przeskoczy kilku leveli w czarnej magii internetu.

Że też jeszcze nikt nie pozwał twórców procmaila albo /dev/null ;-)

Szkoda, że użyłeś tylko trzech technicznych pojęć (jw + DNSBL), acz jaki pan taki kram *** (ops!).

Nie możemy stosować innych norm w pracy, a innych w rozmowach z klientami, lub z Google. Jak Google zareagowałoby na taki artykuł, w którym fachowcy od sklepów internetowych
(zakładam, że przy takiej ilości sklepów wiedzą jak funkcjonuje Internet ;) mówią publicznie, że Google cenzuruje Internet?

Zareagowałby jak każda firma, która spieprzyła temat i naruszyła swoje dobre imię. O ile miałaby odwagę przyznać się, że spieprzyła temat i uznałaby że jest się czym przejmować (w
ramach obrony marki). Albo jedno albo drugie nie zadziałało. No cóż :)

Dokładnie tak, jak bywalcy mordplika reagowali na spamerów nawołujących do zamknięcia czy zastraszających właścicieli DNSBL.

OK, mamy czwarty termin techniczny. mordplik = Google Inc.

To nie wina Google, że akurat w Polsce jest tak strasznie popularne. Polska to nie pępek świata :)I tu nie chodzi o to, że ja nie widzę problemu, widzę go, przykra sprawa, ale cóż, życie
toczy się dalej, kolejny błąd, na którym można się czegoś nauczyć, np. tego, że może nie warto stosować, jeśli dobrze zrozumiałem, “jednej/wspólnej strony logowania” dla całej “farmy”
sklepów (skrót myślowy).

Doskonałe rozumowanie, życie toczy się dalej, uczmy się omijać filtry. Ale ktoś mógłby sparafrazować – nie uczmy się omijać filtrów, tak szybko się zmieniają.

Gdy Google stwierdzi, że twoja strona jest niebezpieczna – to wiedz, ż... http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://antyweb....
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Frędzel

Paweł:
Właściciel serwera pocztowego wybiera DNSBLe, może korzystać z białych list.

Może korzystać z jednej białej listy, może korzystać z dwudziestu białych list, ale nadawca nie ma prawa mu tego narzucić, ani narzucić białych list, z których powinien korzystać. O
tym decyduje właściciel serwera, czyli z reguły podmiot, który płaci za jego utrzymanie.

Paweł:
Wycięcie zbyt agresywnego DNSBLa jest proste, co więcej były przypadki trefnych DNSBLi.

„Zlikwidowanie agresywnego kibola jest proste, co więcej były przypadki osobników, podających się za kiboli, a w rzeczywistości wcale nimi nie byli.”

Paweł:
Klient, który dowie się, że ważny mail od ważny klienta nie dotarł nie powie, że admin ma zawsze rację. Gratuluję zerowego pojęcia o biznesie.

Klient, który utrzymuje serwer, decyduje, w jaki sposób bronić się przed spamem, wyłudzeniami, rozpraszaniem uwagi pracowników itp. stosując odpowiednie zabezpieczenia
antyspamowe, zapoznając się z zasadą ich funkcjonowania i wybierając optymalne dla swojego przypadku.

Paweł:
A przeciętny użytkownik przeglądarki jest skazany na właściciela DNSBLa i operatora listy blokad w jednym.

Kim jest przeciętny użytkownik przeglądarki? Która z przeglądarek na rynku jest przeglądarką „przeciętną”. Czy „przeciętna” przeglądarka korzysta z GSB?

Paweł:
Nie ma wyboru dopóki nie przeskoczy kilku leveli w czarnej magii internetu.

I temu też winne jest Google? Wątpię :-)

Raptem 3 punkty do przeczytania ze zrozumieniem

http://code.google.com/intl/pl/apis/safebrowsing/terms.html

„Terms of Service
Last modified: December 9, 2011

By using this API, you consent to be bound by these terms in addition to the Google APIs Terms of Service („API ToS”) at http://code.google.com/apis/terms/index.html.

If you indicate to users that you are providing phishing or malware protection, then you also agree that before any user begins using the service and when displaying each warning
about a particular site,
______you_will_provide_attribution_and_conspicuous_notice_that_____the______reliability______and______accuracy_______of_the_service_cannot_be_guaranteed_________,
using language similar to that found at http://code.google.com/apis/safebrowsing/developers_guide_v2.html#UserWarnings.
If your API Client also shows warnings about sites that do not appear on the list provided by Google, you may not include the Google attribution in those warnings.
You may not treat a URL from Google’s list as a suspected phishing or malware site, such as by showing users a warning about the site or blocking access to it, unless your
application has received from Google updated information (via the applicable API method) within the past thirty minutes.”

Paweł:
Zareagowałby jak każda firma, która spieprzyła temat i naruszyła swoje dobre imię.

Uściślij moment, w którym Google zawaliło sprawę.

Paweł:
O ile miałaby odwagę przyznać się, że spieprzyła temat i uznałaby że jest się czym przejmować (w ramach obrony marki).

Nie rozśmieszaj mnie.

http://seomoher.pl Tomasz Kowalczyk

Po pierwsze:

Google nie gwarantuje nikomu obecności w wynikach naturalnych. Może by tak Panowie przeczytali od czasu do czasu jakiś regulamin usług. Możecie sobie słać pozwy gdzie chcecie za
Wasze rzekome straty. Nawet do Dalaj Lamy albo Kim Dzong Una czy Księdza Mateusza.

Po drugie:

Proces weryfikacji strony po wykryciu malware jest opisany na setkach podstron i w wielu artykułach pomocy Google. Rozumiem, że może tego nie wiedzieć mały właściciel sklepu ale
profesjonalna firma i rekiny ecommerce? Wystawiacie się tym wywiadem i artykułem na śmieszność.

http://www.facebook.com/profile.php?id=1489435402 Paweł Fornalski

A kto mówi o SERP? Szkoda, że więcej czasu poświęciłeś na napisanie odpowiedzi niż na przeczytanie tego na co odpowiadasz. Mowa jest o blokowaniu w przeglądarkach, a nie
wyszukiwarkach.

pawellek

Wszystko fajnie ale jeszcze chyba gorzej jest gdy wiąże się swój biznes z Facebookiem!

Witek

Bardzo dobry tekst i fajnie, że się ukazał, może więcej osób zauważy jakim problemem dla Internetu staje się Google. Jedno co to rozbawiło mnie to „wzywanie Google Polska do
wyjaśnienia sprawy” nie mówiąc „wniosku do prokuratury i sądu”. Jak ktoś wyżej napisał – z punktu widzenia Google finał tej sprawy już był. Co niestety dla tak małej firmy jak IAI
oznacza, że sprawa jest zamknięta.

Frędzel

Mam nadzieję, że zachęcenie mnie do dalszej dyskusji nie było sarkazmem, zatem:

Paweł Fornalski:
2. Każdy sklep ma osobną domenę. Jedynie na czas testów mają domenę techniczną, przez którą również logują się do panelu. Domena ta jednak przekierowuje na domenę klienta po tym
jak ją przypisze. Nasza strona jest na niezależnych serwerach o odrębnych IP. Jest to pełna separacja.

Hmm, jest to odrobinę niejednoznaczne, np. zdanie:

Jedynie na czas testów mają domenę techniczną, przez którą również logują się do panelu.

Czyli np. klient, chcąc testować Wasz sklep przed zakupem, dostaje „domenę techniczną”, np. klient123.iai-shop.com i pod adresem http://klient123.iai-shop.com jest jego sklep, a np. pod
adresem
https://klient123.iai-shop.com/panelxyz ma panel administracyjny?

Jak mam rozumieć „przez którą również logują się do panelu”? Czy dobrze rozumiem, że jeśli klient kupi sklep po testach, np. wraz z domeną http://www.klient123.pl to jego sklep
wyląduje pod adresem http://www.klientxyz.pl/ ale panel administracyjny będzie nadal pod adresem https://klient123.iai-shop.com/panelxyz lub dowolnym innym http://.iai-shop.com/* z
Waszym SSL (wildcard)?

Paweł Fornalski:

Gdy Google stwierdzi, że twoja strona jest niebezpieczna – to wiedz, ż... http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://antyweb....
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3. Każdy sklep w IAI-Shop.com ma wildcard SSL za darmo, ale właśnie w domenie technicznej czyli z końcówką iai-shop.com. Normalnie takie przełączenie pojawia się niezauważalnie w
przeglądarce klienta, w tym przypadku Google również uważał to za wyłudzenie gdyż pojawiał się url z adresem iai-shop.comA zatem czekam na dalsze rady.

Ciężko mi to interpretować, bo nie do końca rozumiem terminów „przełączenie”, „pojawia się niezauważalnie w przeglądarce”, „pojawiał się url”, prosiłbym, abyś – jeśli masz taką
możliwość, operował terminami technicznymi (redirect? jaki?). Myślę, że nie tylko mnie interesują szczegóły. Oczywiście jeśli to nie tajemnica 8-)

Będę wdzięczny za rozwinięcie, w miarę możliwości…

Frędzel

Mały błąd w moim poprzednim wpisie, zamiast

Frędzel:
Jak mam rozumieć “przez którą również logują się do panelu”? Czy dobrze rozumiem, że jeśli klient kupi sklep po testach, np. wraz z domeną http://www.klient123.pl to jego sklep
wyląduje pod adresem http://www.klientxyz.pl/

powinno być:

„Jak mam rozumieć “przez którą również logują się do panelu”? Czy dobrze rozumiem, że jeśli klient kupi sklep po testach, np. wraz z domeną http://www.klient123.pl to jego sklep
wyląduje pod adresem http://www.klient123.pl/„

http://www.facebook.com/profile.php?id=1489435402 Paweł Fornalski

Odnośnie Twojego pytania, to pierwszy akapit jest poprawny. Po przekierowaniu swojej domeny lub dowolnej ilości domen, wirtualny host systemu klienta umożliwia dotarcie do
zasobów przez zbiór domen stanowiący sumę zbioru domen klienta i technicznej. Aby nie powodować duplicate content, stosujemy pojęcie domeny głównej, na którą kierowane są
301 wszystkie inne odwołania. Ta domena jest prezentowana również np. w e-mailach. Podczas zakupów, przy podawaniu przez klienta kupującego w sklepie swoich danych lub
loginu i hasła, wykonywane jest połączenie na domenę z SSL. Jeżeli klient wgra własny certyfikat do domeny np. głównej, wtedy odbywa się to w jego domenie. Jeżeli nie kupi,
może korzystać z domeny technicznej na której dostępny jest podpisany certyfikat SSL typu wildcard. To umożliwia bezpieczne zakupy klientom, a sprzedawcom możliwość
stosowania bezpiecznego SSL w swojej domenie bez dodatkowych kosztów i instalacji czegokolwiek.

Jeżeli chodzi o drugie pytanie, to nie musisz stosować redirect. Wystarczy, że np. w formularzu logowania podasz action=”https://domena”.

http://seoinfo.edu.pl SEO info

Jeżeli tak jak ktoś już wspomniał „brak jest alternatywy” i potrzebne – są jakieś rozwiązania pozwalające zabezpieczyć sie przed malwarami to chyba są antywirusy, są zabezpieczenia
przeglądarek i jak do tego dochodzi jeszcze zabezpieczenie wyników wyszukiwań u monopolisty to już mamy niemalże komplet…

Tylko jakoś nikt nie zastanawia się nad tym, że jeżeli wprowadza się jakieś zabezpieczenia to istnieje możliwość pomyłki i wprowadzając takie zabezpieczania które jak się okazało są
zawodne i wprowadzające w błąd to należałoby też mieć jakiś proces weryfikacyjny – tym bardziej, że za tym mogą iść określone straty finansowe.
Jestem ciekaw reakcji niektórych z Was gdyby w necie pojawił się wpis o nich, że są oszustami i wyłudzaczami …..
Dodatkowo umieszczający ten wpis o Was miałby głęboko w dupie Wasze zapewnienia, że tak nie jest … ;)

http://antyweb.pl Grzegorz Marczak

Frędzel: Google to tylko jedna z wyszukiwarek.

Sorry ale to mnie urzekło – naprawdę myślisz, że da się istnieć w internecie nie będąc widocznym w Google i to jeszcze w Europie gdzie ani Bing ani Yahoo nie ma zasięgu. Wytłumacz mi
jak bo oprócz fanpage na Facebooku nie widzę specjalnie takich możliwości. Mówię oczywiście o legalnym biznesie

Frędzel

:-) Nie to miałem na myśli. Jak najbardziej uważam, że aby istnieć w internecie „europejskim”, prowadząc oczywiście legalny biznes, należy koniecznie być obecnym w czołowych
wynikach Google (ALE NIE GSB hahaha, a to mi się żarcik udał ;) Wiem, świnia jestem :/

Chciałem tylko zwrócić uwagę, że Google staje bardzo duży, dużo wie, dużo może, nie wszyscy są w stanie tolerować takiego kolosa, ale mają dzięki niemu szereg wymiernych
korzyści (odwiedziny, obroty w sklepach, zyski z reklam, personalizacja wyników wyszukiwanie 8-) itp.) Przez to utworzyła się, hmmm, relacja, coś jak miłość, od której do
nienawiści bardzo blisko ;) I w tym całym toksycznym amoku niektórzy kompletnie zapominają, że warto być obecnym wysoko również w pozostałych wyszukiwarkach, a nie
myśleć o tym dopiero, kiedy obudzimy się z ręką w szambie, na google.com przywita nas 404 :-) „bo cośtam w USA”. Bing.com wtedy pewnie też wyłączą ;)

A w Europie biznes musi przecież funkcjonować dalej… ;)

Frędzel

Z powodu moich podkreśleń w poprzednim komentarzu, poza widoczny obszar wylazł najistotniejszy fragment warunków użytkowania GSB:

If you indicate to users that you are providing phishing or malware protection, then you also agree that before any user begins using the service and when displaying each warning about a
particular site, you will provide attribution and conspicuous notice that the reliability and accuracy of the service cannot be guaranteed,…

http://seo.zgred.pl Zgred

+1 :)

MDW

Google to jeden wielki bot. Takie pseudo inteligentny skrypt. Z Google się nie dyskutuje, ich decyzje muszą być po prostu przyjęte (już z nimi „gadałem” odnośnie nielegalnych kliknięć w
reklamę). To ciekawe, bo taki opis pasuje bardziej do Apple. A tu niespodzianka – Apple w przypadku problemów z czymkolwiek potrafi nawet zadzwonić, zachęca do kontaktu, imiennie
odpisuje, ustosunkowuje się szczegółowo do każdego pytania. Nawet głupie omyłkowe kupno jednego utworu w iTunes Music Store rozpatrują osobno i uwzględniają reklamację. A
Google… bezduszna nawet nie korporacja tylko automat.

http://www.abc-gotowanie.pl Łukasz

To że nie gwarantuje, nie znaczy, że ma prawo wywalać coś i robić rzeczy na odwal się. W przypadku sklepów IAI nie widziałem konkretnych powodów do blokady, wiec odpowiedźktórą
tu podałeś jest co najmniej śmieszna.

Poza tym Ty byś sympatyzował z nimi nawet jakby zajęli Ci dom rodzinny i wszystko co twoje. No ale każdy ma inną drogę do zyskania czegoś w internecie, prawda Moherku?

http://www.abc-gotowanie.pl Łukasz

TO miała być odpowiedź do wpisu Tomasza Kowalczyka a’ka Moher z forum Google (chyba, bo takich rycerzy jak on siedzi tam multum i są do siebie bardzo podobni).

Kamil Wicz

Śmieszy mnie taka postawa, że chcecie sądzić się z Google. Po pierwsze G. przez swoje algorytmy blokuje tylko strony na których są złośliwe algorytmy, a nie wybiera tego sobie jak mu
się podoba strony zbudowane „poprawnie” nie mają się czego obawiać! po drugie taka postawa pokazuje jaki błąd robicie sądzić G. stało się co stało sam bym nie chciał być w takiej
sytuacji i wiem, że nie będę ale lepiej te pieniądze przeznaczyć na przebudowanie kodu strony czy panelu dla klientów aby takie sprawy was już nie trafiały.

http://advicedogmeme.com Uncle Demotivator

A teraz przeczytaj artykuł i popraw swój komentarz.

Marcin

Jakże cieszy to że istnieje na świecie jeszcze taka niezachwiana niczym wiara. Opierająca się wszelkim faktom. Wszelkiemu realizmowi. Wszystkim przeciwieństwom.
Pełna prawdziwego żaru – wiara w Kościół Algorytmów Googla.

Gdy Google stwierdzi, że twoja strona jest niebezpieczna – to wiedz, ż... http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://antyweb....
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http://www.mastafu.info Piotr

A może zacznijmy używać Binga w końcu, żeby sprawy zaczęły wyglądać podobnie jak w USA, tam Google to nie 95% rynku. Bing ma już całkiem spory udział i prężnie walczy.

Ale do puki wszyscy Polacy będą tylko używać Google do szukania to Internet będzie = Google. Wielkie zmiany zaczynają małe ruchu w dużej ilości.

Nie mam nic przeciwko Googlowi, wiele mu zawdzięczam ale nie znoszę arogancji wynikającej z monopolu. Najlepszym przykładem na to, że Google też ma obawy i się boi jest Facebook
i jego stopniowa dominacja i zyskiwanie pozycji.

Remi

Tylko, że bing’a nie da się w Polsce używać. Wszedłem sobie na bing.pl, przerzuciło mnie na http://www.bing.com/?cc=pl . Wpisałem scrapbooking i na pierwszych 3 stronach nie
było ani jednego adresu z Polski – dalej mi się już nie chciało sprawdzać. Można sobie wprawdzie włączyć wyszukiwanie zaawansowane ale to chyba nie o to chodzi.

Jan

Tylko nie bing od M$! O Netsprincie słyszałeś? http://www.netsprint.pl/

http://sprzedajemy.pl ogłoszenia

Pamiętam, jak konkurencja biła poniżej pasa podczas wyborów, nawzajem banując sobie serwisy kandydatów, istna plaga.. ale przecież są szybkie wyjścia z sytuacji

Waszer

Przeglądarka chrome, poczta gmail, telefon z androidem, dokumenty w google docs, zdjęcia na piccasa bo ma być prościej, jak pomyśle to zaczyna robić się niebezpiecznie. Google
stwierdzi, że wszystko trzeba wyłączyć i kicha, przestaję istnieć.

http://www.abc-gotowanie.pl Łukasz

Dlatego głupotą jest uzależnianie swojego dochodu tylko od internetu. I zwłaszcza od Google ;)

gerwaz

a może właściciele strony wysyłali maile z harvestera?
niechciane reklamy?
roboty są bezduszne ale nie działają „intuicyjnie” – co tutaj jest zaletą

Grzegorz

@Paweł Fornalski a może ktoś zgłaszał tę podstronę jako fałszywą i dokonującą ataków z różnych IP, w różnym czasie i automat je wyłączył? Kiedyś czytałem o testach kilku osób i można
łatwo było (wtedy) dodać „czystą” stronę do filtra malware.

http://www.codematrix.pl CodeMatrix

Adam: pytanie czy w regulaminie korzystania z usług nie ma sformułowania, że G za nic nie odpowiada więc może każdy taki pozew będzie bezzasadny

Problem w tym, że tutaj nikt nie korzystał wprost z usług Google… a co do regulaminów i zasadności pozwu, to faktycznie nie jesteś prawnikiem – jeśli regulamin stoi w sprzeczności z
prawem, to za sam regulamin można mieć kłopoty. ;)

gerwaz: a może właściciele strony wysyłali maile z harvestera?

Zwróć uwagę, że nie blokowano całych domen tylko podstronę z logowaniem.

https://plus.google.com/u/0/112266986726771316857 sieciobywatel

1) Skoro blokowano stronę z panelem logowania, to:
- nie może być mowy o bezpośrednich stratach – bo do tej strony nie mają dostępu klienci sklepów, tylko ich pracownicy;
- jest to tylko ostrzeżenie, które łatwo można wyłączyć, więc nie ma mowy o uniemożliwieniu korzystania z serwisu;
- nikt nikogo nie zmusza do stosowania Firefoksa czy Chrome.
- IAI nie jest tutaj stroną, stroną są mogą być użytkownicy ich serwisu (to oni używają usługi wbudowanej w przeglądarki);
- w regulaminie jasno jest napisane, że algorytmy są omylne i Google nie ponosi odpowiedzialości za fałszywe alarmy; jest to standardowa formuła „as it is” jak w większości
programów;
- nawet na komunikacie jest wyraźnie napisane, „Jeżeli rozumiesz
ryzyko, możesz kontyuować”. Swoją drogą w Firefoksie przynajmniej te komunikaty są zlokalizowane…

2) Jeżeli chodzi o szkody na wizerunku IAI, to faktycznie IAI może spróbować swoich sił na drodze sądowej. Oczywiście w sądach w USA, bo to Google Inc. należy ta usługa.
Szczerze wątpię, czy będzie efekt tego inny, niż pokaźne czeki dla prawników. O ile jakiś poważny prawnik w ogóle podejmie się prowadzenia takiej sprawy.

Moim zdaniem żadnego pozwu nie będzie.

http://wicu.pl/ Wicu

Na jednym z moich serwisów co jakiś czas Google podsyła info za pomocą Google Webmaster Tools na temat tego, że jakaś nasza strona jest niebezpieczna. Zazwyczaj powodem jest
zakombinowanie jakiegoś skryptu w kodzie strony przez użytkownika. Wystarczy ją zablokować i podesłać im do weryfikacji i problem znika. W żadnym przypadku nie blokowano nam
całego serwisu z powodu jednej subdomeny.

http://www.cypi.pl cypi

witam,

ja powiem tak, na jednej ze stron wykonanych przeze mnie w czystym htmlu wielki G stwierdził, że strona jest niebezpieczna (komunikat na dzień dobry dla odwiedzających), co dziwne ta
sama strona funkcjonowała na kilku domenach ale tylko na jednej pokazał się komunikat (reszta była o dziwo bez zarzutu), w klikach dalej (z tej strony ostrzegającej o niebezpieczeństwie)
odesłał mnie do narzędzi dla webmasterów (wymuszając rejestrację) aby zgłosić, że strona jednak nie jest niebezpieczna … ale to się okazało niewykonalne z wielkim G. … zwróciłem się
więc o pomoc do osoby postronnej i o dziwo, bez dodatkowego kontaktowania się z wielkim G. komunikat zniknął :)
a co dziwniejsze do dnia dzisiejszego się nie pokazał :)

http:/mercuryweb.pl Patrycjusz

Smutna sprawa. Współczuję firmie IAI, która musi tłumaczyć, że wielkie i światowe Google się pomyliło. Większość klientów w to nie uwierzy. Polska firma będzie winna, bo taka jest
świadomość ludzi i już.

Shenson

Nie wiem czy ktoś to już poruszał, bo za dużo tu komentarzy, żeby wszystkie ogarnąć ;), ale jakiś czas temu był podobny przypadek na Największym Forum Androida w Polsce. Przez
prawie tydzień wchodzenie na stronę było utrudnione przez podobne komunikaty i oczywiście zero komentarza ze strony Google. W tym przypadku podobno przyczyną, była zagnieżdżona
reklama Play. Ciężko mówić tu o stratach materialnych, bo forum jako tako nie zarabia, ale niesmak pozostał…

Bartek

wygląda, że polski oddział google słabo radzi sobie z obsługą problemów zgłaszanych przez polskich użytkowników. Inny przykład opieszałości to problem z menu do listy zadań w google
kalendarzu. W wersji polskiej użyto tłumaczenia słowa „actions” na „czynności”, które z powodu większej długości od angielskiego odpowiednika powoduje rozjechanie się menu na dole
listy zadań, przez co kilka ikonek funkcji takich jak ‚usuń zadanie’, ‚dodaj zadanie’, ‚przełącz listę zadań’ znika poza dolną krawędzią strony (dzieje się tak we wszystkich przeglądarkach).
Funkcje te są podstawowe dla listy zadań a 99% ludzi ich nie znajdzie (ten 1% co znajdzie to zawzięci programiści i webmasterzy) przez co lista zadań będzie dla nich bezużyteczna. Na
oficjalnych forach produktu problem był sygnalizowany wielokrotnie od jakiegoś roku i do dzisiaj nic w tej sprawie nie zrobiono (a wystarczy drobna zmiana w css lub użycie innego
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krótszego słowa w tłumaczeniach i po sprawie).
Problem oczywiście innego kalibru niż sprawa IAI bo kalendarz google to przecież aplikacja darmowa ale widać tu, że polski oddział google słabo wspiera polskich użytkowników. Po tych
przykładach można dojść do wniosku, że to wyłącznie biuro handlowe do sprzedaży adwords’ów.

http://seoinfo.edu.pl SEO info

Polski oddział Google ?? Chyba jedyne w czym działaja to AdWords … Całą resztę maja głęboko w …..

iks

Tekst nazwany „komentarzem Google Polska” jest szablonem automatycznie wybranym przez bota.

X

A ja się z odpowiedzią Google zgadzam. Mają rację, że udostępniają po to WM Tools. Jakby ktoś nie widział tam jest narzędzie rozwiązujące opisany problem. Już kilka razy z niego
skorzystałem i strona bardzo szybko wróciła do normalnego życia.

Olek

A czy czasem IAI, które w wyniku własnego błędu powoduje realne straty w sklepach internetowych, którym udostępnia oprogramowanie – bierze za to odpowiedzialność? chyba nie …
nawet nie uznaje rekalmacji na drobne kwoty, czyli chec anulowania czesci abonamentu z takiego czy innego powodu, gdzie jest namacalny dowód że błędy spowodowane przez IAI
przyniosły danemu sklepowi straty. Wiem co pisze, bo jestem jednym z tych klientów i nie przypominam sobie by IAI brało za to odpowiedzialność.

Google to monopolista i dlatego tak sie zachowuje, ale IAI podąża tym krokiem, choć zupełnie na innej płaszczyźnie.
Wiec nie wystarczy krytykować google, trzeba też uderzyć się nieraz we własne piersi. Jak iai miało 100 sklepów była inna rozmowa, a jak ma sklepów tysiące – jest już zupełnie inna – z
pozycji lidera – na zasadzie „jak ci sie nie podoba, mozesz isc gdzie indziej”

Pozdrawiam wszystkich

http://bothunters.pl Borys Łącki

Warto przypomnieć kilkugodzinną wpadkę Google w wyszukiwarce:
http://bothunters.pl/2009/01/31/nie-wpisujcie-w-google-google/

Wszystkie strony zostały uznane za niebezpieczne. Tutaj jeśli dobrze zrozumiałem sytuacja była gorsza bo to przeglądarki korzystające z systemu API Google blokowały ruch do legalnych
witryn.

Tego typu sytuacje zdarzają się częściej i nie tylko w firmie Google:

http://bothunters.pl/2008/05/23/strona-wwwalexacom-zablokowana-czyli-dlaczego-automatyczny-blackholing-domen-jest-niebezpieczny/

i podobnie:

http://bothunters.pl/2010/08/11/serwis-neostrada-pl-uznany-za-niebezpieczny/

http://www.facebook.com/profile.php?id=1489435402 Paweł Fornalski

Wyborne :)

http://www.db.mojdroid.pl Damian

sieciobywatel: @Grzegorz
Obejrzyj stronę i skojarz z “kampania eMarketingową”. Za spam ich przyblokowali pewnie.

Sam też miałem podobne akcje. Powodów może być miliard, niektóre tak proste do zrealizowania i głupie jednocześnie, że głowa mała. Najprostszy przykład dotyczy zbyt aktywnych
skryptów czy przypadkowe dodanie innej „zarażonej strony” – z reklamy, kolejnego skryptu czy czegokolwiek innego. I tak się to rozprzestrzenia….

slawek22

Gdybyś trochę się znał na działaniu sieci to byś wiedział, że jeśli jedna domena została skompromitowana to trzeba odciąć wszystkie witryny które w jakikolwiek sposób odwołują się
do zasobów powyższej, bo atakujący może w tym wypadku przeprowadzić atak CSRF.

Jeśli domena X.com została zaatakowana a na swojej witrynie masz obrazek, skrypt czy cokolwiek innego co znajduje się na X.com to należy odciąć też twoją domenę. Proste.

Alternatywa jest taka, że zagrożenie będzie rozprzestrzeniać się dalej. Mam wrażenie, że to jest postulat egositów wypowiadających się tutaj. Najlepiej usunąć wszystkie blokady i
niech co drugie urządzenie klienckie padnie ofiarą hackerów, zamiast poświęcić kilka drzew lepiej czekać aż spłonie cały las, bo dzięki temu jakiś sklepik czy inny mikro interesik
sprzeda towaru za 100 złotych więcej :P

Konrad

Ale tu nie chodz o delegaliacje, czy wylaczenie… Chodzi o stworzenie przez google mechanizmow do szybkiego zdejmowania takich stron z list i reakcji z ich strony. Strona wchodzi na
spam liste, telefon, wyjasnienie, sprawdzenie i po godzinie wraca do gry + przeprosiny od google i jest git.

Frędzel: Chcesz utrzeć nosa Google? Załóżmy, że wygrasz. Google wyłączy tę usługę. Przeglądarki przesiądą się na “inne API”, twórcom kolejnej bazy/algorytmu zdarzy się false positive,
pozwiesz kolejnych, wygrasz… Całe życie w sądach? Przecież to błędne koło. Może pójść dalej i “zdelegalizować” taką usługę? A może wymusić na producentach przeglądarek jakieś
“lepsze rozwiązanie”? Na pewno gdzieś jest wyjście, ale IMVHO nie jest nim pozywanie Google.

Frędzel

Są takie mechanizmy i IMVHO działają bardzo sprawnie. Może problemem stało się w tym przypadku to, że stron było ~1500, a zgłoszenia musiała wklepywać jedna osoba,
jednocześnie odbierając telefony od wściekłych klientów? Takie jest jedno z moich założeń – wąskie gardło u dostawcy usług, który zobowiązał się pomóc klientom w tym wypadku i
ich „wypisać”, ale miał za mało ludzi do tego, aby wykonać tę czynność w krótkim czasie dla takiej ilości sklepów.

http://adamziaja.com Adam Ziaja

„”"W przesłanym do Google Polska piśmie zażądaliśmy oprócz natychmiastowego usunięcia blokady również odpowiedzi pisemnej wyjaśniającej sprawę i przepraszającej nas i Państwa.
Gdy tylko otrzymamy takie pismo, przekażemy je do Państwa wiadomości. Dodatkowo będziemy walczyli dla IAI i dla wszystkich naszych klientów o naprawienie szkody przez Google.
Będziemy starali się w ten sposób uniknąć sporu sądowego i zakończyć sprawę polubownie.”"”

- rotfl… Google sobie może robić co chce po swojej stronie, a takie myślenie świadczy o firmie… żądać to sobie można, tylko lepiej żeby efekt nie był odwrotny np. Google przestanie
indeksować Wasze strony…

slawek22

To racja. Ja bym na miejscu Google wywalił wszystkie strony was i waszych klientów z indeksu a potem zażądał od analfabetów którzy tego e-maila sklecili zapoznania się z
odpowiednimi procedurami i zdania płatnego egzaminu zorganizowanego przez google.

Takie firmy nie dość, że żerują za darmo na ruchu dostarczanym przez podmiot trzeci to jeszcze im się wydaje, że mają prawo wymagać aby ten ruch płynął szerokim strumieniem :)
Google powinno się uważnie przyglądać takim sprawom i karać firmy które publicznie szargają ich wizerunek wygłaszając jakieś farmazony.

Jaśnie-wielmożny producent sklepiku twierdzi, że psim obowiązkiem google jest naganianie im klientów a takie coś jak ruch na paru straganach jest ważniejsze od bezpieczeństwa
całej sieci. Głupota i ignorancja.

Jak czytam takie coś to mam wrażenie, że fakt „prawo jazdy” na interenet to w założeniach dobry pomysł. Niestety w praktyce też by nic nie zmieniło bo głupota niestety jest
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niereformowalna.

Tu jest taka sama procedura jak przy false positives programów antywirusowych. Zgłasza się a vendor poprawia, bez gadek telefonicznych i niepotrzebnego pieprzenia. Gdyby każdy
tak biadolił jak właściciel w tym artykule to Google by nic innego nie robiło tylko wysłuchiwało jęczenia ignorantów.

Nie wiem o czym by właściciel jakiegoś sklepu w ogóle miał z ludźmi z google gadać? Zarządzanie sklepikiem a zarządzanie listą zapewniającą pierwszą linię obrony praktycznie dla
całej sieci to zupełnie nie ten poziom.

https://sites.google.com/site/webmasterhelpforum/en/faq-malware-and-hacked-sites

Tomek

Adam Ziaja: Google sobie może robić co chce po swojej stronie

Ok, czyli doszliśmy już do tego że Kodeks Cywilny i pewnie kilka innych ustaw nie obowiązuje.. Bomba, czekam na kolejne fachowe wypowiedzi.

slawek22

Chyba nie trzeba ci wszystkiego wyoślać jak krowie na rowie? KC oczywiście obowiązuje, myślisz, że nakłada nakłada on jakiekolwiek zobowiązania na google wobec jakiejkolwiek
innej firmy?

Wyszukiwarka i przeglądarka to darmowe usługi. Jak chcesz być takim wielkim biznesmenem to pierwsze wypadałoby podpisać umowę i za nie zapłacić a później można gadać o
„zobowiązaniach” i „odszkodowaniach”.

Równie dobrze google mogłoby się domagać odszkodowania od twórców sklepów za to, że kod HTML nie dość zoptymalizowany i obciąża im łącza :P A może jak neostrada padnie
w Podkarpackim to będziecie dywagować o odszkodowaniach od TPSA?

Ten temat jest tak pełen bredni, że to aż frustrujące. Wszystko jest w FAQ i narzędziach dla webmasterów a ja mam wrażenie, że pomimo, to, że dokument to jakieś 2 strony A4 a
narzędzia są super proste to 50% osób tutaj nie umie ani czytać ani wypełnić prostego formularza.

Najśmieszniejsze jest to, że twórca który popełnił ten wpis na blogu a podobno zna się na sieci nie orientuje się w tak podstawowych sprawach a proces usuwania witryny z
automatycznej listy nazywa „reklamacją”.

I tu jest chyba problem… jak wy sobie to ludzie wyobrażacie? Dzwonicie do google i mają wam wyjaśniać to co od 5 lat jest w FAQ a co każdy tłumok po podstawówce by
zrozumiał? Może mają wam go przeczytać do słuchawki bo wam się nie chce?

Ogólnie to postawa właściciela sklepu jest jeszcze gorsza. Zamiast się trzymać procedur co takie sytuacje skraca – sądy i gorzkie żale.

http://dailydemotivators.blogspot.com Uncle Demotivator

@slawek22: Ochłoń, bo piszesz bzdury. Życzę Ci analogicznej sytaucji, żebyś jednak zrozumiał o co w tym wszystkim chodzi.

Tomek

slawek22: Chyba nie trzeba ci wszystkiego wyoślać jak krowie na rowie? KC oczywiście obowiązuje, myślisz, że nakłada nakłada on jakiekolwiek zobowiązania na google wobec
jakiejkolwiek innej firmy?

No cóż.. Czasami mam wrażenie że Kaspersky miał rację z tym internetowym prawem jazdy. Ze dwa pytania z Kodeksu Cywilnego i już połowa trolli by była poza burtą.

Jhbnjb

Łukasz: Dlatego głupotą jest uzależnianie swojego dochodu tylko od internetu. I zwłaszcza od Google ;)

Ale beton

slawek22

Po części prawda, liczenie na to że zawsze będziesz na pierwszym miejscu w wyszukiwarce to „biznes” bardzo wysokiego ryzyka.

http://www.gurupc.pl TwoScars

Czepiając się dalej – 1sze miejsce nie zawsze gwarantuje sukces w sieci ;) tak naprawdę liczy się 1sza 10tka, ale to oddzielny temat.
Sprawa się nieco wyjaśniła? (pytanie do kogoś z IAI o ile jeszcze ktoś czyta).

Sao

@slawek22
Fajnego masz dev’a, skoro robi jeden formularz cały dzień..

slawek22

@Sao: Powiem więcej, niektóre formularze tworzymy przez 2 tygodnie albo dłużej. Bo jak u kogoś nie działa to tracimy pieniądze. To nie są formularze kontaktowe z polem email i
treść na jakiejś stronie domowej. Ten komentarz świadczy tylko o tym, że nigdy nie pracowałeś w żadnej większej firmie.

robert

http://emqtv.com/music/wp-content/uploads/2009/11/son.jpg

;)

Michał

slawek22Jeśli usługa google jest do kitu to sobie korzystajcie z takiej samej usługi kogokolwiek innego albo nie korzystajcie wcale.

Ale firma nie korzystała z ich (Googla) usług! To każda osoba w Internecie po próbie wejścia na stronę dostawała blokadę dostępu! To coś takiego, jakby w TV i radiu dziennikarze zaczęli
opowiadać, że twoja strona jest oszustwem (a Ty mówisz, że firma ma zrezygnować z usług TV i radia – ale jakich usług?).

Tomek

Hehe kolejny argumnent ze sklepy IAI sa żałosne w porównaniu do konkurencji. Jakos konkurencja takiego problemu nie miała.

Pingback: Przegląd prasy e-commerce 11 stycznia 2012 - eKomercyjnie.pl

Pingback: Google Polska z komentarzem na temat niebezpiecznych stron

Marcin

slawek22: Z usług google nikt korzystać nie każe. Jak ktoś chce sobie łazić po potencjalnie niebezpiecznych witrynach to wyłącza usługę i tyle. Straty jakiegoś sklepiku mało mnie i miliony
użytkowników tej usługi interesują.

Życzę ci balansowania o byt na krawędzi kredytowej, założenia e-biznesu, którym owe balansowanie będziesz ledwo co ogarniał i …. takiego potraktowania przez google jak w artykule.

Nie obchodzi cie krzywda innych i to, ze ktos kto ja spowodowal ma pokrzywdzonego w dupie, to i mnie nie bedzie ciebie szkoda.
Może się obudzisz. Ale chyba z reka w nocniku.

Gdy Google stwierdzi, że twoja strona jest niebezpieczna – to wiedz, ż... http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://antyweb....
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slawek22

No Marcin jest takie przysłowie – nie życz drugiemu co tobie nie miłe. Co ja za to mogę że jesteś zwykłym internetowym chamem?

To jest zwykła kalkulacja. Błędy się zdarzają. Dzięki tym algorytmom takie prostaki jak wypowiadające się tutaj, które jedyne co widzą to ich mikro-interesiki mogą czytać emaile i
w ogóle korzystać z internetu. Z resztą oni nigdy tego jak to działa nie zrozumieją, wypadałoby jednak DOCENIĆ wysiłki innych, mądrzejszych od nich których jedynym celem jest
to ABY WSZYSCY BYLI BEZPIECZNI.

Masz rację, że mam ich gdzieś. Bo mnie obchodzi to, żeby internet jako-tako działał i był wolny od zagrożeń. A nie interesy jakichś głupków/pieniaczy wygłaszających tutaj
populistyczne brednie. Formularz, standardowa procedura nie jesteście ani lepsi ani gorsi ode mnie ani od milionów innych użytkowników sieci i wbijcie to sobie do tych waszych
pustych łbów.

To, że czasem niewinny człowiek ląduje w więzieniu nie znaczy, że trzeba zlikwidować wymiar sprawiedliwości. No może myślą tak osoby w wieku 12-15 lat, później dorastają i
więcej zaczyna docierać. Ten artykuł to połączenie głupoty, megalomanii i wybujałego ego. Tak jak twoja wypowiedź.

Czym szczególnym jest ta mała sieć sklepików z punktu widzenia globalnego? Niczym. Mój interes także, dlatego jak coś jest nie tak to zamiast pieprzyć od rzeczy wypełniam
formularz, czekam 2 dni i jest OK. Ale wielki przedstawiciel biadoli i jęczy, że google ma do niego dzwonić, przepraszać, jeszcze pieprzy coś o obozach koncentracyjnych? A może
przedstawiciel google ma osobiście złożyć podziękowania dla waszych firm, że raczycie zaszczycać globalną sieć waszą obecnością?

Gdybyście mieli chociaż mikroskopijny wkład w działanie sieci to bym zrozumiał pretensję. Gdyby jakiś twórca tej listy przyszedł tutaj i powiedział, „źle się dzieje, trzeba usprawnić
to i to”.

I jakie ci ludzie szkoły skończyli, żeby wypowiadać się o heurystyce, jednych z najbardziej zaawansowanych algorytmów znanych człowiekowi? Zamiast tego mamy jęczenie kogoś
kto gdyby się nie podpisał nazwiskiem byłby na forum jakichkolwiek myślących ludzi uznany za zwykłego trolla, że algorytm jest super prosty i najlepiej pewnie zdelegalizować. Że
każda witryna może wpaść w filtr. A ile wam wpadło? Bo naszej firmie NIC. Jak dajecie waszym użytkownikom robić burdel na witrynach albo używacie jednej domeny do
logowania to co się dziwić?

Swoją drogą te sklepy wcale nie są takie ważne jeśli właściciele żałują 150 złotych rocznie na SSL. I pewnie właściciel sklepów wypłaca odszkodowania kiedy ich domena jest
niedostępna (skoro tego wymaga od google).

To jeśli ten facet jest taki mądry, to niech napisze lepsze algo. Aha zapomniałem, heurystyka to „jak Adolf Hitler i obozy koncentracyjne”. I kto by w ogóle robił coś za darmo, skoro
przecież ma kredyty na karku. Swoją drogą ktoś jest zbyt głupi, żeby zaciągnąć rozsądnie kredyt a wypowiada się o bezpieczeństwie całej sieci?

Głupota tutaj aż razi. Za niedługo pewnie będziecie radzić NASA jak mają promy kosmiczne budować i wyjdzie, że sklejka jest najlepsza, bo macie kredyty żeście na waszych
wioskach tartaki pootwierali.

slawek22

Może napiszę krótko, bo chyba i tak nie zrozumiesz poprzedniego posta. Te algorytmy są po to, żeby ludzie dużo mądrzejsi od ciebie którzy próbują zrobić ci krzywdę (wyczyścić
konto bankowe, zalać skrzynkę śmieciami) nie mieli tak łatwo. Tak samo bank, kiedy blokuje ci logowanie do konta po kilku nieudanych próbach, albo wymaga podpisów pod
dokumentami nie robi tego bo cię nie lubi i kombinuje jak najbardziej uprzykrzyć ci życie – tylko próbuje dbać o twoje pieniądze. Co nie zawsze wychodzi, ale gdyby tego nie robili
to nikt nie trzymałby pieniędzy w bankach bo bezpieczniej by było w skarpecie.

Gdyby tych mechanizmów nie było to ucierpiałby nie tylko jakiś głupi sklep ale praktycznie każdy użytkownik sieci, więc z tej perspektywy to co się stanie z jakimś pojedynczym
interesem o którym nikt nie słyszał jest bez znaczenia. Jak ktoś tego nie rozumie a wypowiada się o bezpieczeństwie i heurystyce to nie można nawet z nim gadać bo to zwykły troll.

http://www.facebook.com/profile.php?id=705773762 Tomasz Szymanski

Mieliśmy w sumie coś podobnego (ale nie na taką skalę) z paypalem.

Niedługo po otwarciu firmy i otrzymaniu pierwszych paru przelewów na nasze konto paypalowe, jakiś idiotyczny system automatyczny paypala zablokował nam konto i kazał podosyłać
stosy papierów (w większości pokrywające się z tymi, które musieliśmy przysłać przy zakładaniu konta).

Efekt był taki, że na 2 tygodnie zamrozili nam konto, co było dosyć zabójcze dla świeżo otwartej firmy. W odpowiedzi na pytania WTF?! dostaliśy standardowe pisemko bardzo podobne
do tego googlowego – w trosce o jakość… automatyczny system… itd.

slawek22

Ty nie rozumiesz jednego. Że te procedury są właśnie po to, żeby wszystko odbywało się szybciej. Te dokumenty muszą być sprawdzone, myślisz, że czekalibyście krócej gdyby
pracownik zamiast je sprawdzać prowadził z wami polemikę przez email? Trzeba było po prostu zaimplementować drugi kanał płatności CC, albo jakikolwiek inny. Dzisiaj te systemy
są bardzo proste coś na szybko można w jeden dzień postawić.

http://www.probity.pl/ Probity

slawek22: Wyszukiwarka i przeglądarka to darmowe usługi. Jak chcesz być takim wielkim biznesmenem to pierwsze wypadałoby podpisać umowę i za nie zapłacić a później można gadać
o “zobowiązaniach” i “odszkodowaniach”.

Może i darmowe, ale twierdzenie, że ktoś wyłudza dane, czyli dopuszcza się przestępstwa to już inna bajka. Tu nie ma znaczenia czy zrobił to za darmo czy dla kasy.

Frędzel

Ale kto twierdzi, że wyłudza dane? Znasz język polski? Przeczytaj no proszę komunikat ostrzegawczy, powoli, ze zrozumieniem i zacytuj fragment, który według Ciebie jest
przestępstwem. Bo mam wrażenie, że tak się boisz tego komunikatu, że go nawet nie czytałeś. I wypisujesz to, linkując do strony zajmującej się wiadomo czym, celowo nie napiszę,
która najprawdopodobniej funkcjonuje dzięki łaskawości Google. To taka mała dygresja. Po prostu uważam, że jesteś bezczelnym chamem w stosunku do Google.

Frędzel

Uncle Demotivator: @slawek22: Ochłoń, bo piszesz bzdury. Życzę Ci analogicznej sytaucji, żebyś jednak zrozumiał o co w tym wszystkim chodzi.

Amen? Pozwoliłem sobie przywołać Twoje wypowiedzi pod kolejnym artykułem tej serii. Co do Twojego komentarza, to akurat slawek22 jest jedną z nielicznych tu osób, które myślą i
wiedzą, jak mało wiedzą. A ty pozjadałeś wszystkie rozumy i szerzysz miłość do bliźniego, nawet nie PRÓBUJĄC ogarnąć tematu.

http://www.probity.pl Probity

Frędzel: Ale kto twierdzi, że wyłudza dane? Znasz język polski? Przeczytaj no proszę komunikat ostrzegawczy, powoli, ze zrozumieniem i zacytuj fragment, który według Ciebie jest
przestępstwem. Bo mam wrażenie, że tak się boisz tego komunikatu, że go nawet nie czytałeś.

Ludzie wchodzą na stronę i co widzą: Phishing. A z czym im się to kojarzy?

Frędzel: I wypisujesz to, linkując do strony zajmującej się wiadomo czym, celowo nie napiszę, która najprawdopodobniej funkcjonuje dzięki łaskawości Google.

Nie żyję dzięki łaskawości Googla. Myśli nie będę rozwijał bo to nie miejsce do tego. Powiem tylko, że Google to nie jedyne miejsce pozyskiwania klientów a i oferta obejmuje usługi nie
związane w żaden sposób z „G”. Poza tym Google nie robi nikomu łaski tylko to jest dla nich biznes i nie ma tu nic złego, że na tym zarabia bo to normalne.

Frędzel: Po prostu uważam, że jesteś bezczelnym chamem w stosunku do Google.

A to… hmmm. Bez komentarza. Więcej wątku nie będę ciągnął bo widzę, że z niektórymi nie ma sensu dyskutować.

alex

slawek22: No jasne najlepiej zdelegalizować. Antywirusy też zdelegalizujesz bo im się zdarzają false-positives?Z usług google nikt korzystać nie każe. Jak ktoś chce sobie łazić po
potencjalnie niebezpiecznych witrynach to wyłącza usługę i tyle.Ja wolę czuć się bezpieczny a przynajmniej mieć wybór czy potencjalnie niebezpieczną stronę odwiedzę czy nie. Straty
jakiegoś sklepiku mało mnie i miliony użytkowników tej usługi interesują.

Gdy Google stwierdzi, że twoja strona jest niebezpieczna – to wiedz, ż... http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://antyweb....
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Gazety „X” też nikt nie każe czytać, ale jeśli napiszą w Gazecie „X”, że prawdopodobnie jesteś złodziejem, to masz pełne podstawy by się z nimi procesować o pomówienie lub
oszczerstwo. Obrona przy pomocy argumentu, że ich czytelnicy wolą na zimne dmuchać w kwestii tego, kto jest złodziejem, i nie interesuje ich, czy Sławkowi22 to aby nie zaszkodzi,
byłaby raczej śmieszna, podobnie jak argument, że w 9 999 innych artykułach napisali prawdę (pijany kierowca 9999 razy jechał trzeźwy – so?). Nikt za coś takiego nie „delegalizuje” jak
piszesz, ale muszą istnieć sprawne mechanizmy zadośćuczynienia, szybkiego sprostowania itd.

slawek22

Nikt nie napisał, że ktoś jest złodziejem. Ocena bezpieczeństwa domeny wykonana przez automatyczny system przekroczyła po prostu próg przy którym wyświetlane jest
ostrzeżenie.

alex

@slawek22 – napisano, że jest podejrzenie, że ten i ten jest złodziejem (phishing: kradzież danych, i z zasady niepopełniana przecież dla frajdy ani sportu, tylko w intencji przejęcia
cudzej forsy). Tak dokładnie napisano. Jest to insynuacja. Kogo obchodzi, czy insynuację ktoś napisał ręcznie, czy wygenerował automatycznie (co, nawiasem mówiąc, gazety już
teraz stosują w przypadku wiadomości giełdowych i sportowych; zob. frazę „newspapers computer-generated content”)? To problem autora.

Pingback: Google zablokowało 1500 stron sklepów | HackingNews.pl - Najnowsze wiadomości ze świata hackingu
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Znamy datę premiery Baldur’s Gate Enhanced Edition – na iPada, Mac OS X i PC!

To będzie duże wydarzenie. Ulubiona przez miliony fanów na całym świecie gra powraca w odświeżonym i rozszerzonym wydaniu. Na dodatek Baldur’s Gate Enhanced Edition
zostanie wydany nie tylko na pecety, ale również komputery Mac i… iPady. Ze starej, oldschoolowej gry, którą bawiliśmy się całymi godzinami będzie można skorzystać również z
poziomu tabletów. A to nie Czytaj więcej

Genialny w swej prostocie dodatek do Chrome

Za tego typu rozwiązania uwielbiam nowoczesne przeglądarki internetowe, pozwalające na stworzenie oryginalnych i pożytecznych rozszerzeń. Jednym z nich jest Currently, która
zastępuje w nowo otwartej karcie mozaikę często odwiedzanych witryn lub ikon aplikacji – eleganckim zegarkiem i prognozą pogody. Od razu zaznaczam, że dostęp do aplikacji i
miniatur stron jest nadal możliwy poprzez kliknięcie na Czytaj więcej

Oto jedna z najładniejszych dystrybucji Linuksa jaką widziałem

Linux jest brzydki? Wiele osób korzystających z tego systemu narzeka, że w porównaniu z konkurencją Linux, nawet w dopracowanych dystrybucjach, nie jest specjalnie piękny. Ma
wiele funkcji, owszem, ale ich liczba i niekiedy chaotyczne rozmieszczenie powodują, że do otwartego oprogramowania zniechęciło się już wielu użytkowników. Twórcy dystrybucji
robią co mogą, aby przyciągnąć nowych pięknym wyglądem Czytaj więcej
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Tragikomedia w 1000 odsłon: sąd nakazał fińskiemu operatorowi zablokować ThePirateBay

3 dni temu napisałem artykuł, w którym zastanawiałem się nad ostatnimi zmianami, jakie zachodzą w europejskim prawie dotyczącym walki z...
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