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 المبدئي WHOISحول تقرير متطلبات خدمة 
 

وأينما وجد . www.atlarge.icann.org/correspondenceتتوفر النسخة األصلية لهذه الوثيقة باللغة اإلنجليزية على موقع الويب 
لي، اختالف في المعنى أو ما يوهم أنه اختالف في المعنى بين أية نسخة من هذه الوثيقة غير النسخة المكتوبة باللغة اإلنجليزية والنص األص

   .ائدفسيكون النص األصلي هو الس

 3 من 1صفحة

  
  مقدمة

  ICANNمن جانب طاقم عمل 

اللجنة من جانب باتريك فاندي والي عضو  تم عملها أصال WHOISحول متطلبات خدمة المدئي مسودة البيان 
  . 2010إبريل  5العامة لمراجعتها في  Whoisمع إرسالها إلى أعضاء مجموعة عمل ) ALAC(االستشارية العامة 

  

مناقشتها خالل  وتمتأبريل  23ن جانب باتريك فاندي والي في م) المستند المرفق حاليا(تم نشر المراجعة األولى للبيان 
  . للتعرف على المقارنة بين المستندين انقر هنا رجاًء. أبريل 27في  ALAC لـ مكالمة اإلجتماع الشهرية

حول  ALACلى بيان أيام ع 5من الطاقم البدء بعمل تصويت عبر اإلنترنت يمتد لفترة  ALACطلب رئيس  ،أبريل 29في 
  . المبدئي WHOISقرير متطلبات خدمة ت

  
: يمكنك مراجعة النتائج باستقاللية على. 14-0على البيان بعدد  ALACتوقيع إلى أدى التصويت عبر اإلنترنت 

https://www.bigpulse.com/pollresults?code=2AzcTXhB8MGuGtJCA9Ru  
  
 حول GNSO ل المساعدة تقديم عن المسؤول الموظف جاستر ليز إلى رسميا المستند نقل تم 2010 مايو 10 في

  .Whois بـ المتعلقة األعمال
  

  ]نهاية المقدمة[

  

  

  

  

  

  

https://st.icann.org/data/workspaces/gnso-liaison/attachments/initial_whois_service_requirements_report:20100405172538-0-31433/original/Whois%20Service%20Requirements%20Initial%20Report%20to%20GNSO%2026%20Mar%202010.pdf
https://st.icann.org/alac/index.cgi?27_april_2010
https://st.icann.org/gnso-liaison/index.cgi?action=revision_compare&page_name=initial_whois_service_requirements_report&mode=source&new_revision_id=20100423105030&old_revision_id=20100409082925


  المبدئي WHOISحول تقرير متطلبات خدمة  العام المجتمع تعليقات

 WHOIS عن توفير فرصة التعليق على تقرير متطلبات خدمة ICANNوطاقم  GSNO يتقدم المجتمع العام بالشكر لـ
  .المبدئي

متعددة مفاهيم  لىإقد يشيران " WHOIS"سم واال WHOIS، فإن مكونات خدمة 3.1في التقرير في عنوان  أشيروآما 
لخدمة "يقترح المجتمع العام أنه قد يكون من الضروري االستعانة باسم آخر وعليه . اممن المهم التمييز بينهلذلك و

WHOIS" روتوآول لتجنب االرتباك والتشوش مع بWHOIS .يل الخدمة ذاتها وهذا األمر صحيح خصوصا إن تم تشغ
  .أخرى في المستقبلبروتوآوالت ب

  المناقشة التقنية

البروتوآول  طّبقوت ،43منفذ  TCPعلى  ةلشّغوم ،على أنها تفاعل بين العميل والخادم WHOISف خدمة نحن نعّر
عمالء "بيانات يمكن اعتبارها القاعدة ب تستعينتي ونحن نختلف أن واجهات الويب ال. RFC3912 المعرف بـ

التعامل حيث يمكنهم العمالء المعتمدون على النصوص  آتلك التي يعانوا منهامن التقييدات  نيعاتال فهي ". WHOIS ل
  .سمات المضادة لإلساءةالالسهل مع المصادقة والتدويل و

في  WHOISتعريف  على حسبو. إلى سمات البروتوآولمعظم المشكالت التي نواجهها اليوم ترجع إلى االفتقار 
RFC3912 ارجاعهاالبيانات التي يتم  من ناحية البحث وال من ناحيةال  أي بنيةف تعّر فهي ال. بدائية ومبدئية فهي.  

 ccTLDsيستخدمهم . gTLDوالخوادم المرتبطة والعمالء يستخدمون خارج مساحة  WHOISونالحظ أن بروتوآول 
القوانين المحلية حول مع  توافقولكنه يحتاج غالبا لتنفيذ متغيرات من جانب الخادم لت gTLDs بهة لـبطريقة مشا
  .الخصوصية

نظام الأرقام  ،IPتحديد عناوين  عند هاعملآجزء أساسي من  WHOISجود خدمات تتمتع سجالت اإلنترنت اإلقليمية بو
 في ASO يتم مشاورة قتراح أننسبب الهذا لو. ipv6.arpa PTRو in-addr.arpaإلى جانب تفويضات  ،مستقلال

من األطراف التي يتم التشاور معها  واحدآ ASOلخص التنفيذي ال تدل على ة األخيرة للمالجمل. إطار العمل لهذه العملية
  .األصلي GNSOقرار   آما وال يدل على ذلك أيضًا

فإن  ،gTLDاليوم والمستخدمة خارج مساحة  أنظمة التشغيل العاملةمعظم في  WHOISض تضمين عمالء ترافابو
. القائمة في الوقت الحاليالمرآبة ال تنقض القاعدة نها إتم تنفيذها فالمتطلبات الجديدة التي  آانت هو أيًااألمر أألآثر أهمية 

 يختلف فتاالسم ذاته ولكن ب تشترك والتي يمكن أن WHOIS  ل مختلفة نحتاج إلى تجنب وجود لهجاتلذلك فنحن و
  .الواجهة واإلنتاج

 دخولبالماضي فيما يتعلق بالمصادقة وال SSACونالحظ أيًضا أن المتطلبات قد ذآرت العديد من التوصيات التي نفذها 
  .األعوام الماضيةآما فعل في يدعم المجتمع العام عموما هذه األمور . للمعلومات محببال

  مناقشة المتطلبات

ونحن نضيف . وجود إجماع بالمجتمع حولهابات التي تم التعبير عنها بالمستند ويعتقد يدعم المجتمع العام آافة المتطلب
  :التعليقات اإلضافية التالية

وهذا األمر مرحب به . ر سهولةآثأرسائل الخطأ المنتظمة تجعل الترجمة المحلية لبرنامج العميل : 4- التوصية  •
  " .tech-c" عنىيعرفون م المن ثم و حةالمتاإحدى اللغات آآثيرا لمن ليست اللغة اإلنجليزية 

تمهيد تنسيق بيانات النظام تكون فرصة ممتازة لطلب استخدام المعايير المتفق عليها دوليا على : أ6- التوصية  •
واستخدام الناتج الذي يمكن التعامل معه باآللة سيكون مفيدا بال شك . عرض العناوين البريدية وأرقام الهواتف

على الجانب اآلخر فإنها . السماح بجعل العملية آليةبالتالي و WHOISمعلومات ل القانوني مستخدااال نطاقفي 
عمليات الحصاد واسعة يجب وجود آليات مطبقة تمنع ف. خبيثة أآثر سهولة نواياحياة ؤالئك ممن لديهم ستجعل 

  .الستخدام السئلالنطاق للمعلومات 
للبيانات لخدمة  ببمحالمصادقة المدمج مع الوصول ال يجب أن ال يكون إطار عمل: 8.2و 8.1-التوصية •

WHOIS يجب أن . سماح بحماية خصوصية األفرادلل**مسبق أساسي آشرط نما إو ه،خيارا أو من الجيد وجود

 3من  2صفحة 



 3من  3صفحة 

وأن خارج نطاق هذا المستند وهي  WHOISيعتقد المجتمع العام أن السمين يقابل الرفيع بمناقشة : 9- التوصية  •
السجالت "ونحن نختلف في أن . ال يعتبر مستقال على البروتوآول المحددو تهاسياسنابع من  تطبيقها هو قرار

سياسة اتخاذ القرار  وبغض النظر عن. "مينالس WHOIS الجديدة أو الموروثة يجب أن تعتبر باعثة لـ
يجب أن ال تكون خيارا للسجل . يجب عليها أن تتصرف بالطريقة ذاتها gTLDالمستخدمة فإن آافة سجالت 

  .العتباره من عدمه

الذي ال يظهر بهذا المستند قد تم تقديمه لمجموعة عمل متخصصة حول تدويل بيانات  7ونحن نتفهم أن المطلب 
WHOIS .النص األصلي وبالحروف بي هذا الصدد فإن المجتمع العام يعتبر الرأي في أن البيانات  يجب أن تعرض وف
  .(punycode) يجب عرض أسماء النطاق بالنص األصلي والبيني آود. أيضًا الالتينية

  الخطوات التالية

ي أن يرى خريطة طريق ويرغب المجتمع العام ف. تمت على مدار عدد من السنوات WHOISهذه المناقشة على 
  .وجدول زمني بنقاط رئيسية مميزة لتنفيذ المتطلبات السابقة

من أخرى والطاقم وأجزاء  GNSOهما في العمل مع وبشكل واضح فإن المجتمع العام واللجنة يرغب آل من
  .بهدف المساعدة في نقل العملية إلى األمام ICANN مجتمع
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