
 
 

 

 

 
 
 

ااألسئلة االشائعة في خددمة بيیاناتت االمنططقة االمرركززيیة  

 
في دديیرربانن٬، قددمم االمووظظفوونن عررًضا عنن خددمة بيیاناتت االمنططقة االمرركززيیة (االتي كانتت تعررفف آآنذذااكك  47ررقمم  ICANNخاللل ااجتماعع 

االجدديیددةة إإلى شبكة  gTLDلتووسيیع نططاقق تووفيیرر بيیاناتت االمنططقة مع إإضافة االمئاتت منن حقوولل  ICANN)٬، حلل CZDAPباسمم 

ااإلنتررنتت. خاللل االددووررةة٬، تلقيینا عدددد قليیلل منن ااإلجاباتت االتي لمم يیمكننا معالجتهھا نظظرًراا لضيیقق االووقتت. أأددناهه٬، تجددوونن ااإلجاباتت على 

كنن االووصوولل إإلى أأسئلة ووأأجووبة إإضافيیة بووااسططة صفحاتت . يیمCZDSهھھھذذاا وومجمووعة منن ااألسئلة ااألخررىى االتي تلقيیناهھھھا بشأنن 

https://czds.icann.org/en/helpاالمساعددةة:   

 
 
 

مستخددمم نهھائي  
 
 

االذذيي يیستخددموونهھ للعبوورر؟ IPسس: هھھھلل سيیكوونن االمستخددمم قاددرًراا على تغيیيیرر عنوواانن االـ  
 

ووااحدد أأوو أأكثرر وواالتي منن بيینهھا يیمكنكك االووصوولل إإلى  IPجج: نعمم٬، في قسمم االملفف االتعرريیفي للمستخددمم يیمكنكك تحدديیدد عنوواانن 

.SFTPخووااددمم   

 
 

متعددددةة TLDسس: إإذذاا تمم تززوويیدد االمستخددمم االنهھائي بووصوولل إإلى نططاقاتت  1400على سبيیلل االمثالل٬،  - هھھھلل يینبغي عليیهھ/هھھھا  -
تنززيیلل كلل ملفف بيیاناتت بشكلل مستقلل؟  

 

يیؤؤكدد االررمزز  .SFTPووهھھھوو نظظامم قائمم على االررمووزز وواالذذيي يیسمح للجميیع بتنززيیلل ااعتماددااتت  CZDS APIال٬، لقدد أأنشأنا  جج:

في االحاالتت  أأنن االووصوولل يیمكنن أأنن يیكوونن تلقائيًیا٬، مما يیسمح لألفرراادد بجلبب بيیاناتت منططقة جدديیددةة بددوونن تسجيیلل االددخوولل يیددوويًیا.

أأوو مستخددمي مشغلل االسجلل CZDS االتي يیتمم االكشفف فيیهھا عنن ااعتددااء٬، وواانتهھاء االررمزز االمميیزز (يیتمم سووااء منن قبلل مشررفف 

نصي الستكمالل االمززيیدد منن االتنززيیالتت حتى يیتمم إإددخالل ررمزز مستخددمم جدديیدد صحيیح في أأنفسهھمم) مما يیززيیلل قددررةة أأيي بررنامج 

االبررنامج االنصي.  

. يیمكنن االعثوورر على جميیع االمعلووماتت بشأنن ااألددووااتت في SFTPتمم بالفعلل إإنشاء أأددووااتت للتنززيیالتت االكبررىى منن ااعتماددااتت 

االمصددرر االمفتووحح االمووجوودد في  

 

tools-https://github.com/fourkitchens/CZDS  
 
 

https://czds.icann.org/en/help/api-access


 
 

 

 

سس: قدد يیكوونن منن االمفيیدد أأنن يیكوونن هھھھناكك صفحة تنززيیلل تبيینن جميیع االملفاتت االتي يیمكنني االووصوولل إإليیهھا بددالً منن االحاجة إإلى 
االتي يیمكنني االووصوولل  TLDاالووصوولل لكلل صفحة على حددةة. يینبغي أأنن يیكوونن هھھھناكك صفحة ووااحددةة بقائمة بجميیع حقوولل 

مررفقة بذذلكك. على سبيیلل االمثالل٬، متى كانن آآخرر تحدديیثث للسجلل إإليیهھا وويینبغي أأنن يیكوونن هھھھناكك بعًضا منن االبيیاناتت االووصفيیة 
حيیثث يیمكنني مشاهھھھددةة جميیع  FTP. يیجبب أأنن يیكوونن هھھھناكك حسابب FTPوواالمووظظفيینن ااآلخرريینن االذذيینن ررأأيیتمووهھھھمم في 

االمووظظفيینن.  

 

جج: هھھھذذهه االخاصيیة غيیرر متووفررةة في االووقتت االحالي.  
 
 

على سبيیلل االمثالل ااألسبووعع االماضي٬، أأوو ااألرربع أأسابيیع  سس: هھھھلل هھھھناكك إإمكانيیة ليیكوونن هھھھناكك بعًضا منن االبيیاناتت االتارريیخيیة
االماضيیة على سبيیلل االمثالل؟  

 
جج: هھھھذذهه االووظظيیفة غيیرر مقددمة منن قبلل االنظظامم.  

 
 

سس: هھھھلل هھھھناكك ططرريیقة للططعنن في ررفضض االسجلل؟  
 

أأنن يیقددمم بيیاناتت االمنططقة بددوونن تكاليیفف لمستهھلكك االبيیاناتت. إإذذاا كانتت االمستخددمم  gTLDجج: تتططلبب ااتفاقيیة االسجلل منن سجلل 

االنهھائي بعتقدد أأنن االسجلل يیمنع االووصوولل بددوونن حقق أأوو أأنهھ ال يیحصلل على أأيي ااستجابة منن االسجلل٬، يیمكنهھمم ررفع شكووىى لقسمم 

االذذيي سووفف يیصلل للسجلل وواالتحقيیقق. ICANNاالتززاامم   

 
 
 

مشغلي االسجلل  
 
 

االجدديیددةة مططلووبة لبددء تقدديیمم بيیاناتت االمنططقة؟ عندد تووقيیع االعقدد٬، عندد االووفدد االفني٬، أأمم لمم  gTLDسس: متى ستكوونن سجالتت 
يیتمم تقرريیرر ذذلكك بعدد؟  

 
االجدديیددةة مططلووبة لبددء تقدديیمم بيیاناتت االمنططقة عندد االووفدد االفني. gTLDجج: ستكوونن سجالتت   

 
 

وو نقلل االمنططقة؟أأ FTP؟ ررفع CZDSسس: كيیفف تددخلل االسجالتت بيیاناتت االمنططقة االخاصة بهھمم في نظظامم   

 

جج: هھھھناكك خيیارراانن  يیمكنن لمشغلل االسجلل إإما االحفاظظ على االسيیططررةة على بيیاناتهھمم بمجرردد االموواافقة على االووصوولل ووتووفيیرر  -

للقيیامم  ICANN؛ أأوو أأنهھمم يیمكنهھمم االسماحح لـ SFTP) مع بيیاناتت ااعتمادد االووصوولل إإلى ملقمم CZDSاالمستخددميینن (عبرر 

) ووتكوويینن االبيیاناتت بالنيیابة عنهھمم٬، وواالتي ستكوونن بعدد ذذلكك متاحة للمستخددميینن للتحميیلل AXFRبعمليیاتت نقلل منططقة ددوورريیة (

.CZDSمباشررةة منن خاللل نظظامم   



 
 

 

 

سس: إإذذاا ااختارر مشغلل االسجلل أأنن يیقددمم االووصوولل إإلى االمنططقة منن خاللل أأنظظمتهھا٬، بددالً منن خاللل أأساليیبب االتحميیلل االمباشرر 
تبددوو تلكك االعمليیة؟بووااسططة نظظامم خددمة بيیاناتت االمنططقة االمرركززيیة٬، كيیفف س  

 
" باعتباررهھھھا ططرريیقة االتحميیلل. عنددما يیقوومم االمستخددمم االنهھائي SFTPجج: يیجبب على مشغلل االسجلل ااختيیارر "بيیاناتت ااعتمادد 

ووبيیاناتت االددخوولل. يیجبب  SFTPبعملل ططلبب٬، سووفف يیوواافقق مشغلل االسجلل على االططلبب وويیقددمم للمستخددمم االنهھائي ااسمم خاددمم 

يیاناتت في االمضيیفف االمحدددد عنن ططرريیقق إإددخالل ااسمم االمستخددمم ووكلمة االمرروورر االتي تمم على االمستخددمم االنهھائي بعدد ذذلكك جلبب االب

.CZDSتززوويیددهھھھا في   

بتشفيیررهھھھا باستخدداامم االمفتاحح االعامم لكلل مستخددمم على حددةة. CZDSقبلل تخززيینن بيیاناتت ااالعتمادد٬، سووفف يیقوومم مووقع   

 
 

بددوونن  API؟ هھھھلل يینبغي أأنن تررسلل االملفاتت بووااسططة CZDSسس: كيیفف يیووصلل مشغلل االسجلل ملفف االمنططقة االخاصص بهھ إإلى 
ضغططهھا؟  

 

) منن قائمة AXFRوو/أأوو االسماحح بنقلل ( CZDSووعنوواانن االخاددمم إإلى مدديیرر  TSIGجج: يینبغي أأنن يیقددمم مشغلل االسجلل مفتاحح 

بعملل االنقلل ووتقدديیمم االبيیاناتت في االتنسيیقق االمحدددد للتحميیلل االمباشرر  ICANN. ستقوومم  ICANNاالمخصصة لـ IPعناوويینن 

بووااسططة االمستخددمم االنهھائي. CZDSططة بووااس  

 
 

االجدديیددةة مططلووبة لتقدديیمم بيیاناتت االمنططقة للنظظامم؟ gTLDسس: هھھھلل سجالتت   
 

) لتووفيیرر بيیاناتت gTLDمنن ااتفاقيیة سجالتت  ٬2، االقسمم4االجدديیددةة مططلووبة (بمووجبب االمووااصفاتت  gTLDجج: نعمم. سجالتت 

. يیمكنهھمم االقيیامم بذذلكك CZDSمططلووبة أأيیًضا الستخدداامم  االجدديیددةة gTLDمنططقة للمستخددميینن االنهھائيیيینن االلذذيینن ططلبووهھھھا. سجالتت 

مع بيیاناتت ااالعتمادد  SFTPبالقيیامم بنقلل بيیاناتت االمنططقة أأوو رربما يیمكنهھمم تقدديیمم ااسمم خاددمم  ICANN إإما عنن ططرريیقق االسماحح لـ

وويیمكنن للمستخددمم االنهھائي االووصوولل للبيیاناتت خاررجج االنظظامم.  

 
 

االططلباتت تلقائيًیا؟سس: باعتبارريي سجلل مستقبلي هھھھلل يیمكنني قبوولل جميیع   
 

جج: يیمكنكك قبوولل جميیع االططلباتت مًعا مررةة ووااحددةة عنن ططرريیقق ااختيیارر جميیع االططلباتت وواالضغطط على موواافقة٬، وولكنن في االووقتت 

إإضافة خاصيیة االموواافقة  ICANNسووفف تستكشفف  االحالي ال يیمكنكك "االموواافقة مسبًقا" على جميیع االططلباتت اافتررااضيًیا.

االتلقائيیة في إإصدداارر مستقبلي.  

 
 



 
 

 

 

كيیفف يیعررفف مشغلل االسجلل أأنن هھھھناكك ططلًبا معلًقا لهھمم بانتظظرر االقبوولل أأوو االررفضض؟سس:   

 

جج: لددىى مشغلل االسجلل االقددررةة على تشغيیلل خاصيیة إإخططاررااتت االبرريیدد ااإللكتررووني أأوو إإططفائهھا. لذذاا فقدد يیتمم إإخططاررهھھھمم في كلل 

ا. في هھھھذذهه االحالة٬، سووفف يیحتاجوونن ووقتت يیكوونن فيیهھ هھھھناكك ططلًبا جدديیدًداا٬، وولكنن إإذذاا بددؤؤوواا في تلقي كميیاتت كبيیررةة٬، يیمكنهھمم إإططفائهھ

لتسجيیلل االددخوولل بشكلل ددوورريي ووفحصص االططلباتت االجدديیددةة.  

 
 

سس: إإذذاا كانن على مشغلل االسجلل إإططالقق ملفف منططقة قبلل تسجيیلل ااتفاقيیة االسجلل٬، أألنن يیكوونن منن ااألفضلل ااستخدداامم 
"االموواافقة" بشكلل اافتررااضي؟  

 
بعدد تووقيیع ااتفاقيیة االسجلل٬، بعدد االتفاووضض ووليیسس قبلل تووقيیع جج: للددقة٬، يیجبب على مشغلل االسجلل االجدديیدد تووفيیرر بيیاناتت منططقتهھمم 

ااتفاقيیة االسجلل. خاصيیة االموواافقة االمسبقة االتلقائيیة ليیستت متووفررةة حاليًیا.  

 
 

سس: ال أأرريیدد أأنن أأضططرر لتسجيیلل االددخوولل في كلل يیوومم وواالموواافقة على ذذلكك. سيیكوونن منن االجيیدد االموواافقة االمسبقة٬، أأوو االموواافقة 
االتلقائيیة لكلل شيء.  

 
ططلبب منن مشغلي االسجلل تسجيیلل االددخوولل وواالموواافقة في كلل يیوومم٬، وولكنهھهھمم مسؤؤوولوونن عنن االتحققق منن صحة ططلباتت جج: ال يی

ساعة 24ساعة أأنن مشغلي االسجلل مططالبوونن بررفع بيیاناتت منططقتهھمم كلل  24 االمستخددميینن االنهھائيیيینن. تعني قاعددةة االـ وويیمكنن  -

أأنن تكوونن هھھھذذهه االعمليیة تلقائيیة.  

 
 

 ICANNيینبغي عليیهھ أأنن تكوونن سررعة ااالستجابة للططلباتت؟ ووهھھھلل سيیقوومم اامتثالل  سس: هھھھلل هھھھناكك أأيي تووقعاتت حوولل ما
بفحصص ذذلكك؟  

 

جج: ليیسس هھھھناكك فتررةة ززمنيیة محددددةة مكلفف بهھا٬، وولكنن منن االمتووقع أأنن االسجالتت سووفف ترردد في فتررةة ززمنيیة معقوولة. اامتثالل 

ICANN .االتعاقدديي سووفف يینفذذ شررطط تووفيیرر االووصوولل إإلى بيیاناتت االمنططقة  

 
 

على مشغلل االسجلل االموواافقة على كلل ططلبب لبيیاناتت االمنططقة؟ على سبيیلل االمثالل٬، هھھھلل يیمكنن لكلل كيیانن خاصص سس: هھھھلل يینبغي 
ال يیوواافقق في االحقيیقة على مفهھوومم مشارركة هھھھذذهه االبيیاناتت بصووررةة تلقائيیة ررفضض كلل ططلبب؟  

 
صة بهھمم. هھھھناكك االجدديیددةة منن االسجالتت أأنن تووفرر االووصوولل إإلى ملفاتت االمنططقة االخا gTLDجج: تتططلبب قاعددةة بيیاناتت سجالتت 

بعضض االشررووطط وواالتي بمووجبهھا يیمكنهھمم ررفضض االططلباتت. يیررجى االررجووعع إإلى ااتفاقيیة االسجلل للشررووطط االتي بمووجبهھا يیمكنن 

لمشغلل االسجلل ررفضض ططلبب االووصوولل إإلى ملفاتت االمنططقة.  

 



 
 

 

 

قلل على سس: إإذذاا قامم االمستخددمم االنهھائي بعملل ططلباتت متعددددةة للبيیاناتت٬، ووقامم مشغلل االسجلل بمررااجعة وواالموواافقة على ااأل
ووااحددةة منن هھھھذذهه االططلباتت٬، فإنن مشغلل االسجلل سيیكوونن لدديیهھ االقددررةة على ددفع االموواافقة على جميیع االططلباتت ااألخررىى منن هھھھذذاا 

االمستخددمم؟  

 
يیووًما على  90مفرردد منن االمستخددميینن. كلل موواافقة جيیددةة لمددةة  TLDجج: يیجبب على مشغلل االسجلل االموواافقة على كلل ططلبب 

االسجلل. ااألقلل٬، أأوو أأكثرر منن ذذلكك إإذذاا ااختارر ذذلكك  

 
 

سس: هھھھلل هھھھناكك أأيي عقووبة على عددمم منح االموواافقاتت للووصوولل لبيیاناتت االمنططقة؟  
 

جج: يیررجى االررجووعع إإلى ااتفاقيیة االسجلل للحصوولل على هھھھذذهه االمعلووماتت.  
 
 

متعددددةة٬، كمم عدددد االحساباتت٬، مع مجمووعاتت منفصلة منن بيیاناتت ااعتمادد تسجيیلل  TLDسس: إإذذاا أأدداارر مشغلل االسجلل نططاقاتت 
؟TLDاالددخوولل٬، سووفف تكوونن مططلووبة للحفاظظ عليیهھا منن أأجلل إإددااررةة ططلباتت االووصوولل إإلى بيیاناتت االمنططقة لجميیع نططاقاتت   

 

ووااحدد أأنن بالضبطط فرردد ووااحدد حتى يیتمم تحدديیدد سيیاسة أأخررىى. يیمكنن لحسابب فرردديي  CZDSجج: يیجبب أأنن يیمثلل االحسابب في 

على االووظظائفف االتي تسمح للمستخددميینن منن مشغلي االسجلل وواالمددررااء  CZDSمتعددددةة. تحتوويي  TLDيیقوومم بتشغيیلل نططاقاتت 

االمررتبططة بالسجلل االمحدددد. االبيیاناتت  TLDااألوولل بمنحهھمم االسلططة للددخوولل لألحكامم وواالشررووطط نيیابة عنن جميیع نططاقاتت 

لل سجلل. على سبيیلل االمثالل٬، يیمكنن لمشغلل االسجلل أأنن يیعيینن ووااحدد أأوو االمفصلة لكلل "مدديیرر أأوولل" تعتمدد على قررااررااتت االعملل لك

متعددددةة تحتت تصررفهھمم بناء على  TLDاالعدديیدد منن مستخددمي مشغلل االسجلل إلددااررةة االووصوولل لمنططقة االبيیاناتت لنططاقاتت 

حجمهھا.  

 
 

سس: هھھھلل يیمكنن أأنن يیكوونن هھھھناكك أأكثرر منن ااتصالل مشغلل سجلل ووااحدد؟  
 

 .TLDاالسجلل تعيیيینن/إإضافة مستخددميینن مشغلي سجلل آآخرريینن إلددااررةة نططاقاتهھمم جج: نعمم٬، تسمح خاصيیة االمدديیرر ااألوولل لمشغلل 

يیجبب أأنن يیؤؤكدد االمدديیرر ااألوولل أأنن أأيي مشغلي سجلل يیقووموونن بتعيیيینهھمم لدديیهھمم االسلططة للددخوولل في ااألحكامم وواالشررووطط نيیابة عنن 

االسجلل.  

 
 

مررفقق أأمم سيیكوونن سس: كحافظظة سجالتت٬، هھھھلل سيیكوونن مشغلل سجلل ووااحدد قاددرر على تسجيیلل االددخوولل وومشاهھھھددةة كلل شيء 
هھھھناكك تسجيیلل ددخوولل متعدددد؟  

 

يیقووموونن  TLDجج: بمجرردد أأنن يیكوونن مستخددمم مشغلل االسجلل مررتبطط بالسجلل٬، يیمكنهھمم ررؤؤيیة جميیع االططلباتت أليي نططاقاتت 

بإددااررتهھا باستخدداامم تسجيیلل ددخوولل ووااحدد.  

 



 
 

 

 

اذذاا إإذذاا قمتت بتسجيیلل سس: إإذذاا قمتت بتعيیيینن شخصما للمدديیرر ااألوولل٬، كيیفف يیمكنني تددقيیقق ما قاموواا بهھ؟ على سبيیلل االمثالل٬، م
سجالتت ووقمتت بتعيیيینن مدديیرريي للذذهھھھابب ووأأصبح ددووررهه هھھھذذهه االسجالتت االخمسة ووقامم باختيیارر "االموواافقة على  5االددخوولل وولدديي 

االجميیع" ثمم ترركك االشرركة؟  

 
جج: إإذذاا ترركك مشغلل االسجلل االمعيینن االشرركة٬، يیمكنن للمدديیرر ااألوولل تخفيیضهھا للمستخددمم االنهھائي٬، بددالً منن مستخددمم مشغلل االسجلل. 

يیكوونوواا قاددرريینن على االموواافقة على أأيي ططلباتت إإخررىى٬، وولكنن كلل شيء قدد وواافقوواا عليیهھ في االماضي سيیظظلل صالًحا حتى  لنن

تنتهھي صالحيیة ااألحكامم وواالشررووطط. إإذذاا لمم تررغبب في االموواافقة على جميیع االططلباتت٬، يیمكنكك سحبب ووااحدد أأوو أأكثرر أأوو جميیع 

وولل ووإإعاددةة ططلبب االووصوولل.االططلباتت حتى يینبغي على االمستخددميینن االنهھائيیيینن تسجيیلل االددخ  

 
 

أأيیًضا؟ HTTPوو SFTPكالً منن نسخة  - sandboxسس: هھھھلل هھھھناكك خطططط لبناء بررنامج   

 
حتى للتنصيیبب بشكلل صحيیح في  CZDS. يیمكنن للسجالتت أأنن تعملل مع مدديیرر sandboxجج: ليیسس هھھھناكك خطططط لبناء 

بشكلل صحيیح قبلل أأنن يیبددأأ  في ضمانن أأنن كلل شيء يیعملل ICANNاالنظظامم ووااختبارر نقلل ملفاتت منططقتهھمم. سووفف تساعدد 

مشغلل االسجلل في االموواافقة على ططلباتت االمستخددمم االنهھائي.  

 
 

سس: هھھھلل سووفف تستبددلل ااألحكامم وواالشررووطط ااتفاقيیة االووصوولل لملفف االمنططقة؟  
 

جج: نعمم٬، في االحقيیقة تمم أأخذذ لغة ااألحكامم وواالشررووطط مباشررةة منن ااتفاقيیة ملفف االمنططقة االحالي.  

 
 

سس: هھھھلل يینبغي عليینا إإنشاء ااألحكامم وواالشررووطط االخاصة بنا كسجالتت٬، ووإإنن كانن ااألمرر كذذلكك٬، هھھھلل يینبغي عليینا إإنشاء نسخ 
االخاصة بنا؟ TLDمختلفة لكلل منن نططاقاتت   

 
2جج: يینصص االقسمم  -1 االجدديیدد على أأنن ااتفاقيیةاا لووصوولل لملفف االمنططقة  gTLDمنن ااتفاقيیة سجلل نططاقاتت  4منن االمووااصفة  1-

"سووفف تكوونن مووحددةة٬، مسهھلة وومددااررةة بووااسططة تووفيیرر االووصوولل لبيیاناتت االمنططقة االمرركززيیة.  

 
 

؟ICANNسس: إإذذ كشفف االسجلل عنن إإعتددااء منن قبلل االمستخددمم٬، ما هھھھوو االعملل إلخططارر   
 

يینبغي إإررسالل أأيي  بيینن االمستخددمم وومشغلل االسجلل.جج: يیمكنن لمشغلل االسجلل إإلغاء ووصوولل االمستخددمم النتهھاكك ااتفاقيیة االووصوولل 

.CZDS@icann.org إإلى CZDSااستفساررااتت أأوو تقارريیرر بشأنن نظظامم   

 
 
 



 
 

 

 

ااألمنن  
 
 

ااستخدداامم تشفيیرر االمفتاحح االعامم؟" ما االذذيي يیقوومم بهھ مفتاحح االتنززيیلل ااألوولي؟ االبيیاناتت هھھھي  CZDSسس: "كيیفف يینبغي على 
على سبيیلل االمثالل؟ HTTPSووهھھھي قابلة للقررااءةة٬، لماذذاا يینبغي تشفيیرر هھھھذذهه االبيیاناتت؟ لماذذاا ال يیتمم ااستخدداامم  ASCIIبيیاناتت   

 
خووااددمم ملفاتت االمنططقة٬، منن االخاددمم إإلى سرريیة االمعلووماتت٬، في هھھھذذهه االحالة بيیاناتت ااعتمادد االووصوولل ل HTTPSجج: تحمي 

على ثالثة أأططرراافف: مشغلل االسجلل٬، مستخددمم ملفف االمنططقة٬، وومشغلل  CZDSاالعميیلل٬، أأيي بيینن االططررفيینن. مع ذذلكك٬، تنططوويي 

CZDS ٬، االذذيي يیعملل كووسيیطط. ااستخددااممHTTPS  فقطط سووفف يیحمي االمعلووماتت فقطط منن ططررفف إإلى ااآلخرر وولكنن ليیسس كاملل

منن خاللل ووسيیطط. باستخدداامم تشفيیرر االمفتاحح االعامم يیمكننا ضمانن االخصووصيیة منن مشغلل سلسلة ااالتصاالتت بيینن ااألططرراافف 

(االووسيیطط) االووصوولل إإلى بيیاناتت ااالعتمادد. CZDSاالسجلل إإلى مستخددمم ملفف االمنططقة. لنن يیمتلكك مشغلل   

2048بتووليیدد  CZDSيیقوومم مووقع  ). يیتمم تووليیدد كال منن االمفاتيیح االعامة وواالخاصة PGP(ووليیسس  RSAبتت مفتاحح ززووجي -

بحيیثث يیستططيیع االمستخددمم تنززيیلهھ٬، ثمم  HTTPS. يیتمم إإررسالل االمفتاحح االخاصص أأسفلل االسلكك بووااسططة CZDSعلى خاددمم مووقع 

يیتمم تددميیررهه ووعددمم كتابتهھ مررةة أأخررىى على االقررصص٬، أأوو جلسة االمستعررضض أأوو أأيي آآليیة يیمكنهھا تخززيینن االبيیاناتت. يیتمم تخززيینن 

. هھھھذذاا االززووجج االررئيیسي (االمفتاحح االخاصص االمخززنن بووااسططة كلل CZDSاالعامم مع بيیاناتت االمستخددمم ااألخررىى في مووقع االمفتاحح 

لحمايیة  HTTPSال تستخددمم  .SFTP) مططلووبب لفكك تشفيیرر بيیاناتت ااعتمادد CZDSمستخددمم٬، وومفتاحهھمم االعامم االمخززنن في 

بيیاناتت ااالعتمادد منن االتعررضض لططررفف ثالثث  

 
االعامم يیظظلل في االخاددمم)٬،  SSHبتووليیدد ززووجج مفتاحح خاصص/عامم. يیظظلل االمفتاحح "االعامم" في االخاددمم (مثلل مفتاحح  CZDSتقوومم 

ووبيینما ال نهھددفف إإلى كشفف هھھھذذاا االمفتاحح علًنا٬، لنن يیكوونن حددًثا أأمنيًیا هھھھاًما إإذذاا تسرربب هھھھذذاا االمفتاحح االعامم إإلى االعالمم بططرريیقة ما. 

تت االحالي٬، بعدد إإنشاء نسخة منن االمفتاحح٬، يیتمم إإررسالل االمفتاحح "االخاصص" في االووق لذذلكك نقوومم بتخززيینهھ في قاعددةة االبيیاناتت.

للمستخددمم أأثناء عمليیة لمررةة ووااحددةة (يینتقلل تماًما مع صفحة االمووقع االتي تحتوويي على تعليیماتت لتنززيیلل االمفتاحح). يینبغي على 

االمشووررةة للمستخددميینن للحفاظظ على  االمستخددمم تنززيیلل هھھھذذاا االمفتاحح االخاصص ووااالحتفاظظ بهھ آآمًنا. لدديینا ررسالة باررززةة جدًداا لتقدديیمم

االمفتاحح آآمًنا عنددما يیشاهھھھددوونن االصفحة االتي تحتوويي على االمفتاحح.  

 
إإذذاا اانتقلل االمستخددمم بعيیدًداا عنن االصفحة االتي تحتوويي على االمفتاحح االخاصص بددوونن تنززيیلهھ٬، فقدد فقددوواا بكفاءةة االقددررةة على فكك 

خاصص/عامم جدديیددةة٬، وواالتي يیسهھلل االقيیامم بهھا في ووااجهھة  تشفيیرر بيیاناتت ااالعتمادد٬، ووسووفف يینبغي عليیهھمم تووليیدد نشخة مفتاحح

CZDS في االحاالتت االتي يیحاوولل فيیهھا االمستخددمم تووليیدد مفتاحح جدديیدد ووهھھھناكك مفتاحح عامم مخززنن بالفعلل في حسابهھمم٬، تصددرر .

مفتاحح  االووااجهھة تحذذيیرًراا قبلل إإعاددةة االكتابة فووقق االمفتاحح االعامم االحالي (وومنن ثمم فهھمم ال يیقووموونن بإعاددةة االكتابة بالخططأ على

صالح).  

 

لفكك االتشفيیرر٬، يیقددمم االمستخددمم مفتاحهھ *االخاصص* لصفحة االوويیبب وواالذذيي يیحتوويي على بيیاناتت ااالعتمادد االمشفررةة٬، وواالتي يیتمم 

٬، لغة بررمجة االعميیلل لجميیع متصفحاتت االوويیبب. ال يیتمم إإررسالل االمفتاحح االخاصص JavaScriptتشفيیررهھھھا بعدد ذذلكك باستخدداامم 

لتشفيیرر على كمبيیووترر كلل مستخددمم.للخاددمم أأثناء هھھھذذهه االعمليیة. يیتمم فكك اا  



 
 

 

 

للمستخددمم  API) وواالذذيي *ال يیتصلل مططلًقا* لمفاتيیح االتشفيیرر/فكك االتشفيیرر. تسمح ررمووزز APIهھھھناكك ررمزز منفصلل (لووصوولل 

خاصيیة  ٬API، ووليیسس لهھا أأيي جززء على ااإلططالقق في عمليیة فكك االتشفيیرر. ررمزز SFTPلتنززيیلل مجمووعة منن بيیاناتت ااعتمادد 

مستخددميینن قدد ال يیقوومم بإنشاء ووااحدد.٬، ووبعضض االCZDSااختيیارريیة منن   

 
 

هھھھذذاا يیقددمم ووصوولل كاملل إإلى بيیاناتت  ٬API، وومفتاحح SFTPلتشفيیرر بيیاناتت ااعتمادد  RSAسس: إإذذاا تمم ااستخدداامم مفتاحح 
لبيیاناتت ااالعتمادد؟ أأمم أأنن (بيیاناتت ااالعتمادد) سووفف تكوونن  RSAتشفيیرر  APIهھھھذذهه. هھھھلل يیتجاووزز نظظامم  SFTPااعتمادد 

بحاجة لفكك االتشفيیرر خاررجج االنططاقق؟"  

 
فكك االتشفيیرر. ال تووجدد قططعة منن االنظظامم يیمكنهھا تجاووزز االتشفيیرر ألنن بيیاناتت ااالعتمادد ال يیتمم تخززيینهھا مططلًقا  APIال٬، ال يیتجاووزز 

خززيینهھ مططلًقا على االخاددمم.في نصص عادديي٬، وواالمفتاحح االخاصص االمططلووبب لفكك االتشفيیرر ال يیتمم ت  

 
 
 

أأخررىى  
 
 

سس: إإذذاا كانن هھھھناكك تغيیيیرر في ااألحكامم وواالشررووطط٬، ما هھھھي ااآلليیة االتي سووفف تتمم إلخططارر االمستخددمم االنهھائي؟ هھھھلل سيیكوونن هھھھناكك 
نتيیجة للمستخددمم االنهھائي لعددمم ااالعترراافف بالتغيیيیرر في االشررووطط٬، مثلل االحررمانن منن االبيیاناتت؟  

 
جج: كلما تمم تغيیيیرر ااألحكامم وواالشررووطط أأوو تحدديیثهھا٬، يیمكنن لمشغلل االسجلل ااختيیارر إإلغاء ووصوولل جميیع االمستخددميینن 

االحاليیيینن٬،بحيیثث يیجبب عليیهھمم تسجيیلل االددخوولل ووإإعاددةة ططلبب االووصوولل لملفف االمنططقة بمووجبب االشررووطط االجدديیددةة. بخالفف ذذلكك٬، 

فرردديي. منن االمهھمم  TLDتي ااتفقوواا عليیهھا لكلل نططاقق سيیبقى االمستخددمم االنهھائي في إإططارر االتززااماتت ااألحكامم وواالشررووطط وواال

٬، لنن يیلغي تلقائيًیا االووصوولل للمستخددمم االنهھائي االذذيي يیمكنهھ االووصوولل لبيیاناتت CZDSمالحظظة أأنن إإلغاء االووصوولل ضمنن نظظامم 

تغيیيیرر بيیاناتت ااعتمادد االمستخددميینن االذذيینن تمم  CZDS. يیقع تحتت سيیططررةة مشغلل االسجلل خاررجج SFTPاالمنططقة بووااسططة 

بططالنهھمم في االنظظامم.إإلغاؤؤهھھھمم أأوو   

 
 

؟CZDSما هھھھي عناصرر االبيیاناتت االتي تقددمهھا في سس:   
 

على قائمة منن أأسماء االنططاقق االمسجلة وواالنشططة للمسجلل االمعيینن. كما أأنهھا أأيیًضا تحتوويي  TLDجج: تحتوويي ملفاتت منططقة 

أأخررىى تستخددمهھا االسجالتت بناء على خددماتت االسجلل االتي يیقددموونهھا. يیتمم تحدديیدد تنسيیقق ملفف االمنططقة في  DNSعلى سجالتت 

RFC 1035 ووRFC .تووززيیع االتنسيیقق االمططلووبب لملفاتت االمنططقة بووااسططة  االالحقةCZDS  هھھھوو في االووااقع مجمووعة فررعيیة

 ٬9، صفحة ااقتررااحح ااالستررااتيیجيیةا هھھھوو محدددد منن قبلل االمجمووعة ااالستشارريیة للووصوولل لملفف االمنططقة في هھھھذذهه٬، كم RFCمنن 

منن ااتفاقيیة االسجلل. 4وواالمتضمنن في االمووااصفة  5.1.7االقسمم   

 

http://tools.ietf.org/html/rfc1035
https://archive.icann.org/en/topics/new-gtlds/zfa-strategy-paper-12may10-en.pdf


 
 

 

 

. كيیفف تبددوو ووكيیفف تقوومم بهھا DNSاالتي تقوومم بالووصوولل إإليیهھا ووهھھھلل تحصلل عليیهھا منن خاللل نظظامم   IPـسس: أأيي عناوويینن اال
ووكيیفف يیتمم تشكيیلهھا؟  

 

االخاصة بالمستخددمم االنهھائي بووااسططة االمستخددمم عنددما يیقووموونن بإنشاء ملفف االمستخددمم وويیتمم تمرريیررهه  IPجج: يیتمم تووفيیرر عناوويینن 

إإلى مشغلل االسجلل.  

 
 

بتنززيیلل االبيیاناتت للسجلل٬، هھھھلل سيیحصلل االسجلل على تارريیخ باألشخاصص االذذيینن يیستخددموونهھ؟سس: إإذذاا قامم االمستخددمم   

 

جج: لددىى مشغلل االسجلل تارريیخ منن االططلباتت للمستخددمم٬، وولكنن ليیسس تارريیًخا منن االتنززيیالتت للمستخددمم. رربما يیكوونن منن االممكنن 

.٬، وولكنهھ حاليًیا ليیسس خاصيیة في االنظظاممCZDSتسجيیلل االددخوولل للتنززيیالتت مباشررةة في نظظامم   

 
 

؟ TLDسس: هھھھلل االموواافقة للططلبب للتحميیلل٬، أأوو للووصوولل لـ  
 

لمددةة االشررووطط ووااألحكامم TLD. يیتمم منح االووصوولل مررةة ووااحددةة للحصوولل على بيیاناتت االمنططقة لنططاقاتت  TLDجج: بلل لـ لمددةة  -

ططلبب يیووًما بحدد ااددنى أأوو بحسبب ااختيیارر االسجلل. بعدد اانتهھاء االشررووطط ووااألحكامم٬، يیجبب على االمستخددمم أأنن يی 90ال تقلل عنن 

االووصوولل مررةة أأخررىى.  

 
 

سس: نحنن بحاجة إإلى خبررااء في االمووضووعع للحصوولل على ااألتمتة االكاملة للحصوولل على هھھھذذاا االنططاقق. ماذذاا عنن ااأللعابب٬، كمم 
مررةة يیمكنني تنززيیلهھا؟ سيیكوونن منن االرراائع أأنن يیكوونن هھھھناكك ووصوولل بززرر ووااحدد.  

 
للمستخددمم االنهھائي االووصوولل لملفاتت االمنططقة؛ مررةة جج: هھھھناكك شررطط في ااألحكامم وواالشررووطط يیحدددد عدددد االمررااتت االتي يیمكنن فيیهھا 

ساعة٬، لذذلكك إإذذاا قامم االمستخددمم االنهھائي بتنززيیلهھا أأكثرر منن مررةة ووااحددةة كلل  24ساعة. يیتمم ررفع االملفاتت مررةة كلل  24في كلل 

أأكثرر منن ثالثث  CZDSأأيیًضا٬، ال يیسمح للمستخددمم بإجررااء تنززيیلل مباشرر في  يیوومم٬، فلنن يیحصلوواا على أأيي معلووماتت جدديیددةة.

سووفف يیتلقوونن ررسائلة خططأ إإذذاا حاوولوواا االقيیامم بذذلكك. ساعة. 24كلل  TLDتت لكلل نططاقق مرراا  


