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گیری دامنه بالگفا شرح مشكالت پیش آمده، سرقت و بازپس
روزهای اخیر سرویس بالگفا درگیر یكی از بزرگترین مشكالتی بود كه تاكنون در طول زمان
فعالیت سایت پیش آمده بود . مشكلی كه میتواند هر سایتی را تا مرز تعطیلی ببرد. حدود
یازده روز پیش آگاه شدیم كه تالشی برای سرقت دامنه BLOGFA.COM در حال اجنام
است و سارق دامنه مراحلی را نیز پیش برده است. به سرعت دست به كار شدیم و با

همكاری و مشورت تعدادی از دوستان و كارشناسان امنیت شبكه مكاتبات و متاسهایی با
شركتهای ثبت كننده دامنه كه در این ماجرا درگیر بودند را آغاز كردیم.مشاهده جزئیات

عملكرد (الگ) دامنه نشان میداد كه سارق با ایمیلی جعلی عملیات انتقال دامنه را از حساب
شركت ثبت كننده دامنه (توكاوز) به حساب و شركت ثبت كننده  دامنه دیگری منتقل كرده
است) و در عین حال تالش كرده بود كه این انتقال بدون آگاهی ما و بصورت قانونی جلوه

كند. با وجود مشكالتی همچون سوابق رفتار شركتهای آمریكایی نسبت به ایرانیان و اختالف
زمانی توانستیم به تالش شبانه روزی و متاسها و مكاتبات متعدد  تا حدودی شركت ثبت دامنه

را قانع كنیم كه دامنه بدون مجوز صحیح منتقل شده و در نهایت توانستیم دامنه
BLOGFA.COM را باز پس بگیریم. در این میان جهت كاهش خسارت احتمالی  به سرعت
با تغییراتی در نرم افزار سایت دامنه جایگزین BLOGFA.IR را فعال كردیم.  با وجودی كه

در این مدت درگیر حمالت دیگری نیز بودیم  ولی به هر حال بحران اصلی را پشت سر
گذاشتیم و شاید كمتر ده ساعت اختالل  آنهم در ساعات پایانی و اوایل بامداد در دسترسی

به سایت پیش آمد. 
الزم است از تالش بی دریغ دوستان و همكارانی كه در این
مدت ساعتها وقت و تخصص خود را در جهت حل مشكالت
سایت صرف كردند تشكر كنیم. سپاس ویژه از دوست خوب
رضا هاشمی كارشناس امنیت شبكه به خاطر شب بیداریها و
روزها و شبهایی كه بصورت مداوم برای حل مشكل فوق وقت

صرف كرد و تخصص و همكاری ایشان در حل مشكل بسیار موثر بود. همچنین سپاس
فراوان از دوست و همكار نازنین روزبه هاشمی ها و همچنین همكارانش كه برای باز پس
گیری دامنه ساعتها وقت صرف كردند. در عین حال از همكاری صمیمانه مهندس محمود

بشاش و تالشهای دلسوزانه مهندس مجید شمس در این زمینه تشكر میكنیم.
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