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 الملخص التنفيذي

تأكيد االلتزامات الذي تم تشكيله بموجب  WHOISالتوصيات المقدمة من فريق مراجعة نظام ، ورًدا على 3103نوفمبر  8في 

(AoC)،  اعتمد مجلس إدارة فقدICANN  مجموعة من التحسينات على الطريقة التي تنفذ بهاICANN  إشرافها على برنامج

WHOISالتزمت  ،. وكجزء من هذه التحسيناتICANN  بإجراء تحديد استباقي لبيانات اتصالWHOIS  الخاصة بنطاقات

gTLD  التي قد ال تكون دقيقة وإرسال السجالت التي يحتمل أن ال تكون دقيقة إلى أمناء سجالتgTLD  من أجل التحري

وهو عبارة عن  –( ARS)نظام  WHOISعن دقة  تطوير نظام اإلبالغ ICANNوالمتابعة. ولتحقيق هذه المهام، فقد بدأت 

 بمرور الوقت باإلضافة إلى اإلبالغ بشكل عام عن النتائج. WHOISإطار عمل من أجل إجراء تقييم قابلة للتكرار لدقة 

، المصمم بهدف عزل واختبار المكونات األساسية ARSوكانت الدراسة البيانية بمثابة االنطالقة األولى نحو تحقيق نظام 

 .ARSوسوف يتم استخدام النتائج المقدمة من الدراسة البيانية لالستفادة منها في تصميم نظام  للنظام.

ي ف NORCالمركز الوطني ألبحاث الرأي مع دعم من  ICANNوكانت الدراسة البيانية عبارة عن جهد دولي تعاوني قادته 

وبعد  .Whibse, Incو ،)UPU( واالتحاد العالمي للبريد ،Inc, StrikeIron.و ،.DigiCert, Incو ،جامعة شيكاغو

سبتمبر  2، وبدأ تجميع البيانات في 3102أغسطس  34بدأ التخطيط األولي للدراسة البيانية في  ،تقديم طلب لتقديم العروض

المحددة للمراجعة وذلك من خالل جدول مضغوط فيما بين  WHOISدقة لسجالت . وتم االنتهاء من توثيق ال3102

 .3102أكتوبر  8. تحليل نتائج التوثيق الذي تم إجراؤه في 3102سبتمبر  09و 3102سبتمبر  03

، قامت هذه المؤسسات بتوثيق حقول الهاتف والبريد اإللكتروني WHOISفي الدراسة البيانية، من عينة من سجالت 

للتحقق من العديد من  WHOISوالعنوان البريدي على التوالي. وتم إكمال عملية التوثيق من خالل فحص عينة من سجالت 

 عوامل الدقة التركيبية والتشغيلية، وهي المسألة الموضحة أدناه. 

بهدف تحديد البيانات الموجودة أو المفقودة من داخل  WHOISالتركيبي بيانات  يفحص المنظور المنظور التركيبي:

 مع تقييم ما إذا كانت البيانات تفي أم ال بمعايير محددة للتنسيق والتركيب. WHOISحقول بيانات 

 

استخدام  بالفحص بهدف تحديد ما إذا كان من الممكن WHOISيتناول المنظور التشغيلي بيانات  المنظور التشغيلي:

معلومات االتصال عملًيا لتحقيق الوظيفة المرغوبة لنوع البيانات ويشتمل هذا المنظور على جميع واستخدام البيانات 

 من أجل االستنارة بها في تقييم الدقة. WHOISالخارجية بالنسبة لسجالت 

 

https://www.icann.org/en/about/aoc-review/whois/final-report-11may12-en
https://www.icann.org/en/about/agreements/aoc/affirmation-of-commitments-30sep09-en.htm
https://www.icann.org/en/about/agreements/aoc/affirmation-of-commitments-30sep09-en.htm
https://www.icann.org/en/about/agreements/aoc/affirmation-of-commitments-30sep09-en.htm
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2012-11-08-en
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http://whois.icann.org/sites/default/files/files/online-accuracy-reporting-plan-11mar14-en.pdf&ei=pY81VJG-EZfboASfuYHIDg&usg=AFQjCNElCi0xqDafbQkECkKuHueY8ks5fg&sig2=OGjzc36oRc
http://www.norc.org/Pages/default.aspx
http://www.norc.org/Pages/default.aspx
https://www.digicert.com/ppc/?cid=70160000000OIntAAG&gclid=Cj0KEQiAn9-kBRDloNeUw7Pe_YwBEiQA4HXMU6b5_7s1bstjY9W2jIQ_sjy1g0fRtwpH3ac2iNO896waAri98P8HAQ
http://www.strikeiron.com/?gclid=Cj0KEQiAn9-kBRDloNeUw7Pe_YwBEiQA4HXMU8egc6ioS8TVacb88nzVdCR1O1PTp28JFdhKXEy4-lEaAkVC8P8HAQ
http://www.upu.int/en.html
http://www.upu.int/en.html
https://www.whibse.com/
https://www.icann.org/news/announcement-2014-05-19-en
https://www.icann.org/news/announcement-2014-05-19-en
https://www.icann.org/news/announcement-2014-05-19-en
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تصنيف البيانات إلى معيار تقنين  ، من خالل االسترشاد بأي منظور يجب أن تؤدي إلىWHOISوأي تقييم لدقة بيانات 

فإنها تصف  WHOISباالستناد إلى الدرجة التي يمكن اعتبارها دقيقة عندها. أما فئات معيار التقنين المقررة لدراسات دقة 

الدقة في حدود معدل شامل فيما بين "عدم الفشل"، وهي أعلى درجة بالنسبة للدقة، و"الفشل الكامل"، وهي تمثل أقل مستوى 

ن الدقة. وبالنسبة للدراسة البيانية، تم تجميع السجالت إلى فئات أعلى وشاملة تضم "دقيق" أو "غير دقيق" وهو ما يضم م

 على النحو التالي: ARSفئات معيار تقنين دقة 

 التصنيف الدقيق

 خالل استخدام  : وهو يشير إلى أن البيانات ال تنقصها معلومات هامة، وأن البيانات المقدمة دقيقة منبدون فشل

 جوانب الدقة الثالثة؛

 ويشير إلى أنا بيانات ال ينقصها معلومات هامة. وقد يكون السجل بحاجة إلى توضيح أو قد تستفد من فشل أدنى :

 معلومات إضافية، ولكن البيانات المقدمة دقيقة

 بيانات الموجودة تعتبر مفيدة : وهو يشير إلى أن البيانات تفتقر على األقل لمعلومات هامة، إال أن الفشل محدود

 إلى درجة ما.

 
 التصنيف غير الدقيق

 وهو يشير إلى أن البيانات تفتقر إلى معلومات هامة، وأن البيانات المقدمة غير دقيقة في أغلبها.فشل كبير : 

 ويشير إلى فقد عناصر هامة من البيانات، أو أن البيانات المقدمة غير دقيقة بشكل كامل.فشل كامل : 

 
بتطبيق معايير توثيق محددة مسبًقا على كل من بيانات البريد اإللكتروني  ICANNوفي الدراسة البيانية، قام المتعاقدون مع 

من أجل تقييم الدقة من المنظور التركيبي والتشغيلي. وتم تجميع نتائج  WHOISوالهاتف وعناوين البريد في سجالت 

حسب نوع البيانات وحسب المنظور، وبعد ذلك تم تحليل مجموعات البيانات تلك التوثيق إلى مجموعات بيانات، وتم فصلها 

والمنطقة  gTLDالجديدة والسابقة( محددة الطبقات حسب  gTLDمن أجل تقديم إحصائيات حول الدقة )بالنسبة لنطاقات 

 الجغرافية وأمين السجل.

 عينة من التصميم

هي المحور  gTLD. وحيث إن نطاقات gTLDسجل من ملفات منطقة  011,111بدأت الدراسة البيانات باختيار عينة من 

بالمائة من النطاقات الممثلة في العينة  35الرئيسي للدراسة، فقد تم أخذ عينات لنسبة عالية من هذه النطاقات، تصل إلى نسبة 

(. ولكي يتم توفير بعض الجديدة gTLDبالمائة من النطاقات كانت داخل نطاقات  0.2)في وقت إعداد العينات، فقط 

وعلى وجه الخصوص، كان في جميع  .gTLD، فقد تم أخذ عينات أكثر من نطاقات gTLDالمعلومات حول جميع نطاقات 

سجالت كانت متاحة( وكان  01سجالت على األقل محددة )أو كل السجالت إن لم يكن أقل من  01الجديدة  gTLDنطاقات 

  سجالً كان متاًحا(. 21سجالً على األقل محددة )أو كل السجالت إن لم يكن أقل من  21)"السابقة"(  gTLDلجميع نطاقات 
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من أجل تقديم  WHOISوبمجرد أن تم تحديد السجالت ألخذ العينات، فقد تم االستعالم عنها بعد ذلك من خالل عمليات بحث 

ن تفسير المعلومات الواردة في السجالت بشكل األولية بحيث يمك WHOISكما تم تحليل بيانات  البيانات للدراسة البيانية.

وبعد عملية التحليل، انتقلت جميع سجالت البريد اإللكتروني إلى مرحلة التوثيق التركيبي  متسق خالل مرحلة توثيق الدراسة.

ية لعدد . وتم تحديد عينة فرع98,830والتشغيلي. وقد بلغ عدد االستعالمات الناجحة )والسجالت الخاضعة للتحليل( عدد 

سجل من أجل التوثيق التركيبي للعناوين البريدية وأرقام الهواتف. ولكي يتم توفير تقديرات في مستوى المنطقة  01,111

في جامعة شيكاغو الدولة )والمنطقة الجغرافية( ألكبر عدد ممكن  NORCالجغرافية، فقد حدد المركز الوطني ألبحاث الرأي 

 ات الثنتين من المناطق الصغيرة: أفريقيا وآسيا / أستراليا / منطقة الباسيفيكي. من أسماء النطاقات، مع أخذ عين

سجل )مرة أخرى، تم أخذ عينة من أفريقيا وآسيا / أستراليا / منطقة الباسيفيكي(  0,111وتم سحب عينة فرعية أصغر لعدد 

نفس مجموعة المتغيرات النوعية من أجل تصنيف  من أجل التوثيق التشغيلي للعناوين البريدية وأرقام الهواتف. وتم استخدام

 سجل.  0,111سجل بطريقة ملتوية قبل اختيار عينة نظامية لعدد  01,111

دولة  90دولة هذه، تم تمثيل  311اسم نطاق. ومن بين الـ  98,830دولة في العينة الكاملة لعدد  311وتم تمثيل أكثر من 

باإلضافة إلى العينة الكاملة )تم أخذ عينات أخرى لدول أفريقيا وأمريكا الالتينية /  0,111و 01,111في عينات فرعية من 

  دول الكاريبي في العينات الفرعية(.

وتم استخدام العينة الكاملة من أجل توثيق البريد اإللكتروني. استخدم التوثيق التركيبي ألرقام الهاتف وعناوين البردي 

، في حين استخدام التوثيق التشغيلي ألرقام الهواتف والعنوانين البريدية العينة الفرعية 01,111المستخدم العينة المكونة من 

العليا  gTLDسجل على األقل، وقد استوفت نطاقات  31. ويتناول هذا التحليل المجموعات الفرعية بعدد 0,111المكونة من 

 .0,111فقط هذا المعيار في العينة الفرعية 

وعلى وجه  إلى أن األحجام المختلفة للعينات تؤدي إلى عدم يقين مختلف للغاية في التقديرات التالية. ومن المهم اإلشارة

الخصوص، بالنسبة لتوثيق البريد اإللكتروني، فإن الفروق الصغيرة هامة للغاية من الناحية اإلحصائية في حين بالنسبة للتوثيق 

  فإن اختالفات العديد من نقاط النسبة المئوية ليست ذات أهمية من الناحية اإلحصائية.التشغيلي ألرقام الهواتف والعناوين البريدية، 

 النتائج

تم تقييم دقة بيانات البريد اإللكتروني وعناوين البريد والهواتف من خالل المنظور التحليلي والتشغيلي، وتم حساب إحصاءات 

وتتضمن  الجديدة والسابقة. gTLD، ولنطاقات 3102و 3119لسنة  RAA، واتفاقية gTLDالمجموعة لجميع نطاقات 

 بعض النتائج الجديرة بالمالحظة ما يلي:

  وال تعد االختالفات في الدقة التحليلية لكل من البريد اإللكتروني والهاتف ذات أهمية كبيرة من الناحية اإلحصائية

السابقة من  gTLDفضل بالنسبة لنطاقات السابقة والحالية في حين أن الدقة التركيبية أ gTLDبالنسبة لنطاقات 

 حيث عناوين البريد. 
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  كما أن األرقام التشغيلية لعناوين البريد اإللكتروني تشير إلى أن نطاقاتgTLD  ًالجديدة تحظى بدقة أفضل قليال

إال أن  السابقة بمزيد من الدقة التشغيلية على أرقام الهاتف، gTLDالسابقة. كما تحظى نطاقات  gTLDعن نطاقات 

 المجموعتين متساويتين من حيث الدقة التشغيلية لعناوين البريد.

  أما االختالفات في الدقة التركيبية بين أمناء السجالت الموقعين على اتفاقية اعتماد أمين السجلRAA  3102لسنة 

بالنسبة لكل من البريد اإللكتروني وأرقام الهواتف  3119لسنة  RAAوأمناء السجالت الموقعين على اتفاقية 

 والعناوين البريدية فليست كبيرة من الناحية التركيبية.

  على المستوى التشغيلي، لدى أمناء السجالت الموقعين على اتفاقية اعتماد أمناء السجالتRAA  قدًرا  3102لسنة

. 3119لسنة  RAAأكبر من الدقة بالنسبة لعناوين البريد اإللكتروني تفوق أمناء السجالت الموقعين على اتفاقية 

بمزيد من الدقة التشغيلية في  3119لسنة  RAAيحظى أمناء السجالت الموقعين على اتفاقية اعتماد أمين السجل 

 ن حيث عناوين البريد.أرقام الهواتف في حين أن المجموعتين متشابهتين م

 تأثيرات ومتضمنات الدارسة البيانية

وكانت الدراسة البيانية بمثابة ممارسة معلوماتية بشكل كبير، وقدمت دروًسا وإيضاحات ذات قيمة بالنسبة لطرق وإجراءات 

 . وتشمل بعض الدروس الرئيسية المستفادة من الدراسة البيانية ما يلي:ARSنظام 

 اختيار عينات من سجالت : إن عملية بطيئةWHOIS وتحويل معلومات ،WHOIS  األولية إلى حقول محللة تناسب

التقييم وتقييم العناوين البريدية، وعناوين البريد اإللكتروني وأرقام الهاتف يستغرق وقًتا، وال يجب التعجل فيها. وتم 

 . WHOISدء تشغيل نظام اإلبالغ عن دقة تكديس الجدول الزمني للدراسة البيانية بشكل كبير ويجب إطالته عند ب

 على العكس من عناوين البريد اإللكتروني وأرقام الهواتف، يتألف العنوان البريدي من توثيق العناوين البريدية :

عدد من الحقول. وهذا يجعل من الصعوبة أكثر توثيق العناوين البريدية وقد تكون النتائج مختلفة إلى حد كبير عن 

اصة بالبريد اإللكتروني والهاتف. ومقياس التقييم المكون من خمس فئات )بدون فشل، وفشل أدنى، وفشل النتائج الخ

محدود، وفشل كبير، فشل كامل( قد ال تكون مفيدة بالنسبة لتقييم عناوين البريد، في حين قد تكون مفيدة لتوثيق البريد 

 اإللكتروني والهاتف.

 عناوين البريد وأرقام الهواتف وقًتا أطول من الوقت المستغرق في توثيق : يستغرق توثيق مشكالت حجم العينات

عناوين البريد اإللكتروني. وعالوة على ذلك، يستغرق وقًتا أطول أيًضا في أداء التوثيق التشغيلي عن التوثيق 

لعينات. وهذا يعني أن التركيبي لكل من عناوين البريد وأرقام الهواتف. ولهذا السبب، تم استخدام أحجام مختلفة من ا

تدابير الدقة المستندة إلى عينات أصغر أقل اعتماًدا من التدابير المستخدمة في العينات األطول. وعلى وجه 

. WHOISسجل  0,111الخصوص، فقد استخدم التوثيق الخاص بعناوين البريد وأرقام الهواتف عينة مكونة من 

رات جيدة لمقارنة المناطق الجغرافية وأمناء السجالت ونطاقات وقد يكون ذلك صغيًرا للغاية على توفير تقدي

gTLD.وعلى هذا، يجب النظر إلى العينات األكبر في المستقبل . 
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 مقدمة

عملية  ICANNعدًدا من التحسينات على الطريقة التي تنفذ بها  ICANN، اعتمد مجلس إدارة 3103نوفمبر  8في 

الحالية المقدمة من أمناء السجالت  gTLD)خدمات دليل التسجيل لنطاقات  WHOISاإلشراف الخاصة بها على برنامج 

 (.AoC) تأكيد االلتزاماتبموجب  WHOISوالسجالت(، رًدا على التوصيات التي وضعها وقدمها فريق مراجعة 

 gTLDالخاصة بنطاقات  WHOISبإجراء تحديد استباقي لبيانات اتصال  ICANNالتزمت  ،ناتوكجزء من هذه التحسي

من أجل التحري والمتابعة.  gTLDالتي قد ال تكون دقيقة وإرسال السجالت التي يحتمل أن ال تكون دقيقة إلى أمناء سجالت 

وهو عبارة عن إطار  –( ARS)نظام  WHOISتطوير نظام اإلبالغ عن دقة  ICANNولتحقيق هذه المهام، فقد بدأت 

 بمرور الوقت باإلضافة إلى اإلبالغ بشكل عام عن النتائج.  WHOISعمل من أجل إجراء تقييم قابلة للتكرار لدقة 

، المصمم بهدف عزل واختبار المكونات األساسية ARSوكانت الدراسة البيانية بمثابة االنطالقة األولى نحو تحقيق نظام 

والجهود التي تقوم بها متوازية مع األنشطة األخرى  ICANNتم تصميمه أيًضا من أجل المساعدة في ضمان أن وقد  للنظام.

، بما في ذلك، التعرف على فاعلية متطلبات التأكيد والتوثيق الجديدة بموجب اتفاقية اعتماد أمين WHOISذات الصلة بـ 

 .WHOISددة التي تتناول موضوع دقة الرسمية المتع GAC(، باإلضافة إلى بيانات RAAالسجل )

بداية من مارس  ICANNوقد نشرت  على مدار العام الماضي. ICANNبالتشاور مع مجتمع  ARSوقد تم تطوير تصميم 

قترح الذي تناول وصف الم النموذجلطلب التعقيبات على  ،لتعليق العام المن أج ARSلنظام  خطة تنفيذ مسودة 3102

من أجل السعي  3102في مايو  طلًبا لتقديم العروض ICANNوبعد إغالق التعليقات العامة، أطلقت  المنهجية واألسلوب.

الل استخدام منهجية حديثة تأخذ بعين االعتبار من خ ARSللحصول على متعاقدين لتوفير خدمات لدعم تطوير نظام 

  الواردة من الجمهور. التعقيبات

اختبار المنهجية المقترحة التي تستخدم بيانات من أجل  3102سبتمبر  -الدراسة البيانية في شهر أغسطس  ICANNأجرت 

. وتم RFPواقعية ولتحديد جدوى استخدام ونشر التكنولوجيا والخدمات الخاصة بالمتعاقدين الذين يتم تحديدهم خالل عملية 

لتصميم الدراسة البيانية والعمل مع المتعاقدين اآلخرين  امعة شيكاغوفي ج NORCالمركز الوطني ألبحاث الرأي  اختيار

بحث حول النتائج  نشرمن أجل توفير تقرير حول الدقة يستند إلى البيانات التي يتم جمعها خالل الدراسة البيانية. كما تم 

فيما يخص المنهجية،  ICANNمن أجل تسهيل المشاورات مع مجتمع  في لوس أنجلوس ICANNاجتماع األولية قبل 

ومجموعة أصحاب  ،GACمن تعقيبات وآراء  ICANNكما تلقت  .ARSوالنتائج والخطوات التالية بالنسبة لتطوير نظام 

 المصلحة في أمناء السجالت ودائرة الملكية الفكرية وغيرها حول بحث النتائج األولية.

في لوس أنجلوس،  ICANNمة من المجتمع في اجتماع ويلخص هذا التقرير نتائج الدراسة البيانية، وتناول المشكالت المقد

 .ARSويوفر توصيات نوعية لالنتهاء من تصميم 

  

https://www.icann.org/resources/pages/aoc-2012-02-25-en
https://www.icann.org/resources/pages/aoc-2012-02-25-en
http://whois.icann.org/sites/default/files/files/online-accuracy-reporting-plan-11mar14-en.pdf
https://www.icann.org/public-comments/whois-accuracy-reporting-2014-03-11-en
http://blog.icann.org/2014/03/a-model-for-exploring-whois-accuracy/
http://blog.icann.org/2014/03/a-model-for-exploring-whois-accuracy/
https://www.icann.org/news/announcement-2014-05-19-en
https://www.icann.org/news/announcement-2014-05-19-en
https://www.icann.org/en/system/files/files/report-comments-whois-accuracy-reporting-01oct14-en.pdf
http://www.norc.org/Pages/default.aspx
http://www.norc.org/Pages/default.aspx
https://www.icann.org/news/announcement-2014-10-10-en
https://www.icann.org/news/announcement-2014-10-10-en
http://la51.icann.org/en/schedule/mon-whois
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/Governmental+Advisory+Committee
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 ARSتصميم الدراسة البيانية لنظام 

لكل المنظورات الثالثة للتوثيق: التركيبي والتشغيلي وتوثيق  WHOISمن أجل فحص سحل  ARSيجري تصميم نظام 

نشر اإلحصائيات باالستناد إلى عالمات دقة  ARSالهوية. وبتطبيق منهجية الترتيب حسب الدرجات، سوف يتيح نظام 

ت مقتصًرا على سجال ARSمحددة، وهو ما سيتم اإلبالغ به بصفة منتظمة وتعقبه بمرور الوقت. وسوف يكون نظام 

WHOIS ( في نطاقات المستوى األعلى العامةgTLD ويستثني على وجه الخصوص التسجيالت في نطاقات المستوى ،)

 uk.أو  cn.أو  ،jp.( مثل ccTLDاألعلى لرموز الدول )

سوف تقوم بتقييم دقة معلومات عناوين البريد اإللكتروني وأرقام الهواتف وعناوين  ARSوالعملية المقترحة إلجراء نظام 

، طبًقا لبروتوكول التقييم المقرر لكل منظور للدقة سوف يتم األخذ به )التركيبي WHOISالبريد من خالل عينة من سجالت 

ساليب الخاصة بالتوثيق التركيبي والتشغيلي، وتختبر األ ARSوالتشغيلي وربما الهوية(. وتستكشف الدراسة البيانية لنظام 

. وبعد ذلك سوف يتم تحليل نتائج ARSوسوف يتم االستعانة بها في مزج جوانب التوثيق واألدوات المستخدمة في نظام 

 التوثيق، وسوف يتم تصنيفها استناًدا إلى درجة الدقة.

 ARSمتطلبات تقرير 

من أجل  gTLDلنطاقات  WHOISالدقة فحص عدد كبير إحصائًيا من سجالت باإلضافة إلى ذلك، سوف يدعم نظام تقارير 

 تمكين مجموعة من المقارنات والتقارير المقرر نشرها، بما في ذلك، على سبيل المثال: 

  مستويات الدقة المرتبطة بنطاقاتgTLD ونطاقات  1الجديدةgTLD السابقة )على سبيل المثال، com.، وnet.، 

  ؛(org.و

 مستويات ( الدقة المرتبطة بالتسجيالت بموجب اتفاقية اعتماد أمين السجلRAA لسنة )في مقابل إصدار  3102

 ؛ RAAمن اتفاقية  3119

  مستويات االمتثال فيما يخص توثيق وتحقيق بعض متطلبات بيانات اتصالWHOIS وفًقا لما هو مدرجة في ،

 ؛ RAAالتفاقية اعتماد أمين السجل  WHOISمواصفة برنامج دقة 

 مستويات الدقة بالنسبة ألمناء السجالت والسجالت والمسجلين الكائنين في كل من المناطق الجغرافية الخمسة لـ ICANN 

   باإلضافة إلى تصنيف كل من أمناء السجالت المعتمدين منICANN  باإلضافة إلى سجلgTLD  استناًدا إلى

 مستويات الدقة المعلن عنها. 

                                            
 .3103في  ICANNعبارة عن نطاقات من المستوى األعلى تم طرحها بعد جولة الطلبات التي أجرتها  gTLDونطاقات  1
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 ARSالدراسة البيانية لنظام 

، المصمم بهدف عزل واختبار المكونات األساسية لنظام ARSكانت الدراسة البيانية بمثابة االنطالقة األولى نحو تحقيق نظام 

ARS فة المقترح. وقد ركزت الدراسة البيانية على الجوانب التركيبية والتشغيلية لتوثيق البيانات، وبسبب التعقيد، وقيود التكل

تتمثل في اإلطار الزمني  ARSوالوقت، فإنها ال تطبق منظور الهوية. والفروق األساسية فيما بين الدراسة البيانية ونظام 

 ، باإلضافة إلى منظورات الدقة التي يتم تقييم البيانات بموجبها.WHOISإلجراء الدراسة وأحجام العينات الخاصة ببيانات 

 للدراسة البيانية تتمثل فيما يلي: وبإيجاز، فإن األهداف األساسية

 ARSإفادة إطار العمل الخاص بإنشاء وإجراء نظام  .0

 .HOISباإلضافة إلى جمع البيانات ذات الصلة بمعدالت دقة سجالت   .3

المركز الوطني ألبحاث الرأي في جامعة ، مع دعم من ICANNوكانت الدراسة البيانية عبارة عن جهد تعاوني قادته 

 .Whibse, Incفضالً عن  ،(UPU) العالمي للبريداالتحاد وأيًضا  ،.StrikeIron, Incو ،.DigiCert, Incو ،شيكاغو

. وقد تم االنتهاء 3102سبتمبر  2، وبدأ تجميع البيانات في 3102أغسطس  34وقد بدأ التخطيط األولي للدراسة البيانية في 

سبتمبر. تحليل نتائج 09و 03جدول مضغوط فيما بين  المحددة للمراجعة وذلك من خالل WHOISمن توثيق الدقة لسجالت 

 .3102أكتوبر  01التوثيق الذي تم إجراؤه في 

بدأ تصميم الدراسة البيانية بتحديد المعلمات الخاصة بالعينة، والتي راعت اعتبارات العينات الفرعية وطالبت بأن يتم تضمين 

ديد عينة تمثيلية من خالل استخدام البيانات المقدمة من ملفات في الدراسة. وقد تم تح gTLDحجم العينة لكل من نطاقات 

. WHOIS(. وبعد ذلك، خضعت السجالت المحددة من ملفات المنطقة لعمليات بحث ZF)ملفات المناطق  gTLDمنطقة 

ة بحيث يتم تفسير البيانات باتساق بمعرف WHOISوتم تحليل التركيب البنيوي للبيانات المجمعة من عمليات بحث 

من أجل التوثيق من العينة الكاملة البالغة  0,111و 01,111وقد تم تحديد العينات الفرعية التمثيلية لعدد  المتعاقدين.

، مع حصول المتعاقدين المختلفين على أعداد متفاوتة من أسماء النطاقات من أجل توثيقها. وقام المتعاقدون بتطبيق 98,830

ل من بيانات البريد اإللكتروني وأرقام الهاتف وعناوين البريد من أجل تقييم الدقة من معايير توثيق محددة مسبًقا على ك

المنظور التركيبي ومن المنظور التشغيلي. وتم تجميع نتائج التوثيق إلى مجموعات بيانات، وتم فصلها حسب نوع البيانات 

 gTLDإحصائيات حول الدقة )بالنسبة لنطاقات  وحسب المنظور، وبعد ذلك تم تحليل مجموعات البيانات تلك من أجل تقديم

والمنطقة وأمين السجل. والتصميم الخاصة بسير الدراسة البيانية موضح  gTLDالجديدة والسابقة( محددة الطبقات حسب 

 أدناه في الشكل أ.

http://www.norc.org/Pages/default.aspx
http://www.norc.org/Pages/default.aspx
http://www.norc.org/Pages/default.aspx
https://www.digicert.com/ppc/?cid=70160000000OIntAAG&gclid=Cj0KEQiAn9-kBRDloNeUw7Pe_YwBEiQA4HXMU6b5_7s1bstjY9W2jIQ_sjy1g0fRtwpH3ac2iNO896waAri98P8HAQ
http://www.strikeiron.com/?gclid=Cj0KEQiAn9-kBRDloNeUw7Pe_YwBEiQA4HXMU8egc6ioS8TVacb88nzVdCR1O1PTp28JFdhKXEy4-lEaAkVC8P8HAQ
http://www.upu.int/en.html
https://www.whibse.com/
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 ARSالشكل أ: مخطط انسيابي لتصميم الدراسة البيانية لنظام 

 

 للدراسة البيانية إلى المهام التالية:وتم تقسيم أسلوب العمل بالنسبة 

 gTLDتحديد حجم العينة، والعينات الفرعية باإلضافة إلى حجم العينة لكل نطاق  .0

 اختيار العينة .3

 التحليل التركيبي للسجالت .2

 اختيار عينات فرعية وتنفيذ مجموعات بيانات للتحليل .2

 تعريف قواعد الدرجات الخاصة بالتوثيق .5

 لكتروني ورقم الهاتف والعنوان البريدي توثيق عنوان البريد اإل .6

 تحليل مجموعات البيانات .4

 يمكن إجراؤها بالتزامن مع مهام أخرى. 4-5متعاقبة، إال أن المهام  2-0في حين كان من المفترض أن تكون المهام 

 gTLDأحجام العينات بالنسبة لنطاقات 

 830,98الخمسة والعشرين العليا بالنسبة للعينات  gTLDأحجام العينات بالنسبة لنطاقات  الملحق أفي  0يسري الجدول أ

وتم  . وتم استخدام العينة الكاملة من أجل التوثيق التركيبي والتشغيلي لعناوين البريد اإللكتروني.0,111و 01,111و

قام الهواتف وعناوين البريد. وتم استخدام العينة الفرعية من أجل التوثيق التركيبي ألر 01,111استخدام العينة الفرعية 

 من أجل التوثيق التشغيلي ألرقام الهواتف وعناوين البريد. 0,111
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 الدول في إطار أخذ العينات

 بالنسبة لكل من أحجام العينات الثالثة. ICANNأدناه التوزيع حسب المنطقة الجغرافية لـ  0يوضح الجدول 

 العينات حسب المنطقة الجغرافية، باإلضافة إلى معدالت أخذ العينات: أحجام 4الجدول 

 المنطقة الجغرافية
العينة 
 الكاملة

44,444 
 عينة فرعية

احتمالية 
االختيار 

)%( 
4,444 

 عينة فرعية

احتمالية 
االختيار 

)%( 

 604 604 011.1 011 06.3 (AFأفريقيا )

 2,281 0,111 39.6 051 05.1 (LAC/ جزر الكاريبي ) أمريكا الالتينية

 31,046 0,482 8.9 061 8.9 (APالمحيط الهادئ ) / أستراليا / آسيا

 32,204 3,140 8.9 086 8.9 (EURأوروبا )

 51,468 2,291 8.9 210 8.9 (NAأمريكا الشمالية )

 8.9 2 8.9 28 262 مفقود ).(

 01.1 0,111 01.0 01,111 98,830 الشامل / اإلجمالي

دولة في العينة الكاملة  311أدناه التوزيع حسب الدولة. وتم تمثيل أكثر من  الملحق أج في 3ب وأ3أ، وأ3الجدول أيوضح 

 0,111و 01,111دولة في عينات فرعية من  90دولة هذه، تم تمثيل  311اسم نطاق. ومن بين الـ  98,830لعدد 

وهذه  باإلضافة إلى العينة الكاملة )تم أخذ عينات أخرى لدول أفريقيا وأمريكا الالتينية / دول الكاريبي في العينات الفرعية(.

، ولكن ليس في العينة الفرعية 01,111دولة إضافية في العينة الفرعية  62أ. وتم تمثيل 3مدرجة في الجدول أ 90الدول الـ 

الباقية فهي صغيرة بما يكفي لكي تكون وحدها في  26ب. أما الدول الـ 3مدرجة في الجدول أ 62وهذه الدول الـ  .0,111

 ج.3مدرجة في الجدول أ 26عينة كاملة، ولكن ليس في عينات فرعية. وهذه الدول الـ 

 تعريفات الدقة

بالنسبة للدراسة البيانية، قام كل متعاقد بتطبيق التقنية والخبرة الخاصة به )حسبما ينطبق( من أجل تحليل معلومات عناوين البريد 

وتم تجميع  في العينة المقدمة من منظورات مختلفة. WHOISوعناوين البريد اإللكتروني وأرقام الهاتف المرتبطة بسجالت 

 على النحو التالي: ARSملة تضم "دقيق" أو "غير دقيق" وهو ما يضم فئات معيار تقنين دقة السجالت إلى فئات أعلى وشا

 التصنيف الدقيق

 وهو يشير إلى أن البيانات ال تنقصها معلومات هامة، وأن البيانات المقدمة دقيقة من خالل بدون فشل :

 استخدام جوانب الدقة الثالثة؛

 ينقصها معلومات هامة. وقد يكون السجل بحاجة إلى توضيح أو قد : ويشير إلى أنا بيانات ال فشل أدنى

 تستفد من معلومات إضافية، ولكن البيانات المقدمة دقيقة

 وهو يشير إلى أن البيانات تفتقر على األقل لمعلومات هامة، إال أن البيانات الموجودة تعتبر فشل محدود :

 مفيدة إلى درجة ما.
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 التصنيف غير الدقيق

 وهو يشير إلى أن البيانات تفتقر إلى معلومات هامة، وأن البيانات المقدمة غير دقيقة في أغلبها. :فشل كبير 

 ويشير إلى فقد عناصر هامة من البيانات، أو أن البيانات المقدمة غير دقيقة بشكل كامل.فشل كامل : 

ولم يتم استخدام جميع  التقنين الخاص به.وقرر كل متعاقد بعد ذلك كيفية تطبيق التقنية الخاصة به من أجل مالءمة معدل 

للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تطبيق كل متعاقد  الفئات الفرعية بمعرفة المتعاقدين في التحليل الخاص بهم.

 .الملحق جلمنهجيته، برجاء الرجوع إلى 

 ليدويةاألساليب التلقائية وا

 على كل من العمليات التلقائية واليدوية. ARSاشتملت الطرق المستخدمة من جانب المتعاقدين خالل الدراسة البيانية لنظام 

تدرك أن األساليب التلقائية بها قيود  ICANNإلى أتمتة أكبر قدر من عملية تقييم الدقة، إال أن  ARSوفي حين يسعى نظام 

 راف والتدخل اليدوي.يجب إكمالها من خالل اإلش

في جامعة شيكاغو المتعاقد، فقد اشتملت عملية أخذ العينات على  NORCوفيما يخص المركز الوطني ألبحاث الرأي 

عمليات يدوية وتلقائية، في حين كان التحليل تلقائًيا في معظمه. وتناولت عملية أخذ العينات األولية التعقيبات حول أحجام 

. وقد تقررت أحجام العينات حسب المنطقة للعينة الكاملة بشكل يدوي. كما أن التعليمات ICANNة من ملفات المنطقة المقدم

باإلضافة إلى اإلستراتيجيات الخاصة بتحديد  الخاصة بتحديد الصفوف التي تم فيها إنشاء ملفات المنطقة باستخدام أداة تلقائية.

 تم إنشاؤها يدوًيا، لكن العينات الفرعية تمت عن طريق عملية تلقائية.فقد  0,111و 01,111واختيار العينات الفرعية لعدد 

 وتمت أتمتة عملية التحليل، لكن بعض اإلعداد اليدوي كان ضرورًيا )تنظيف البيانات، على سبيل المثال(.

كان تلقائًيا في معظمه، وذلك من خالل استخدام التكنولوجيا  StrikeIronتحليل البريد اإللكتروني الذي أجرته شركة 

وبالنظر إلى السهولة التي تم بها إجراء العمل، قد يكون  سجل في غضون أيام. 98,111المملوكة لها من أجل تقييم أكثر من 

كتروني في التصميم من أجل تحليل عناوين البريد اإلل 011,111من الجدير مواصلة استخدام حجم العينات الكبير )أي 

 (.ARSالنهائي لنظام 

وفي الحاالت التي  فقد اشتمل على مزيج من العمليات اليدوية والتلقائية. DigiCertأما تحليل الهاتف الذي أجرته شركة 

ستناد ما إذا كان باإلمكان عمل افتراض للكود الصحيح باال DigiCertيكون فيها كود البالد لرقم الهاتف مفقوًدا، فقد حددت 

وكانت هناك حاجة للتخلص من  ، وذلك قبل تحديد ما إذا كان العدد المناسب لألرقام حاضًرا أم ال.WHOISإلى تحديد سجل 

والختبار الصحة التشغيلية ألرقام الهاتف،  "." أو المسافات الزائدة. ،الحروف غير الضرورية ألرقام الهاتف مثل "+" و")("

تلقائًيا لالتصال باإلضافة إلى األشخاص فعليين ممن لديهم مهارات لغوية متعددة لفك تشفير  نظاًما DigiCertفقد استخدمت 

كما أن تعقيد هذه العملية يقترح نشر واستخدام حجم عينة أصغر عما يمكن أن يكون مجدًيا للبريد اإللكتروني،  الردود الواردة.

  .ARSفي التصميم النهائي لنظام 
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 كانت أيًضا عبارة عن مزيج بين العمليات اليدوية والتلقائية. UPUوين البريد الذي أجراه اتحاد كما أن خدمات توثيق عنا

 وبسبب أن العناوين البريدية بها العديد من الحقول، باإلضافة إلى المعايير المتعددة، فقد أثبت هذا التحليل أنه معقد نسبًيا.

علًما بأن قواعد البيانات  اوين التي تكون فيها بعض العناصر مفقودة.وعالوة على ذلك، من الممكن تسليم البريد إلى العن

البريدية معقدة بما يكفي لتحديد ما إذا كان أي عنوان "قابل للتوريد" أم ال في بعض المواقع أي، هل يمكن تسليم البريد إلى 

وان على رمز بريدي في الواليات على سبيل المثال، إذا اشتمل عن العنوان حتى وإن كانت بعض الحقول مفقودة أم ال.

وعلى  تقدر استقرائًيا المعلومات الصحيحة من أجل تسليم الطرد. UPUالمتحدة، وال المدينة غير موجودة، فإن قاعدة بيانات 

 الرغم من ذلك، فإن كمية قواعد البيانات البريدية المتاحة تتفاوت من دولة إلى أخرى، بما يجعل بعض التقديرات أكثر صعوبة

كما أن تعقيد هذه العملية يقترح اختيار حجم عينة أصغر بالنسبة لعناوين البريد عما يمكن أن يكون مجدًيا للبريد  عن غيرها.

 .ARSاإللكتروني، في التصميم النهائي لنظام 
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 ARSطرق وأساليب الدراسة البيانية لنظام 

 منظورات التوثيق

في الدراسة البيانات، قام الباحثون بتوثيق حقول عنوان البريد اإللكتروني ورقم الهاتف والعنوان البريدي من عينة فرعية من 

من هذا التقرير،  0السجالت، من خالل فحص البيانات للعوامل الخاصة بالدقة التركيبية والتشغيلية. ووفًقا لما ذكرنا في القسم 

ثة منظورات يمكن من خاللها تقييم الدقة: المنظور التركيبية والتشغيلي والهوية. وبالنسبة لدراسة يقترح ثال ARSفإن نظام 

 البيانية، فقد ركز الباحثون على المنظور التركيبي والتشغيلي فقط. وقد تم توضيح هذين المنظورين أدناه. ARSنظام 

تحديد البيانات الموجودة أو المفقودة من داخل حقول  بهدف WHOISيفحص المنظور التركيبي بيانات  المنظور التركيبي.

مع تقييم ما إذا كانت البيانات تفي أم ال بمعايير محددة للتنسيق والتركيب. ويوفر التوثيق التركيبي أعلى  WHOISبيانات 

أنه ال يوفر تقييًما شامالً  درجات األتمتة ومن ثم فهو مناسب من حيث الحجم لتقييم الدقة. وأي تقييد للتقييم التركيبي يتمثل في

 للدقة، ويجب إكماله من خالل األشكال األخرى للتوثيق.

بالفحص بهدف تحديد ما إذا كان من الممكن استخدام  WHOISيتناول المنظور التشغيلي بيانات  المنظور التشغيلي.

ماتيكية ويدوية، ويشتمل على جمع واستخدام المعلومات عملًيا لتحقيق الوظيفة المرغوبة. يشمل التوثيق التشغيلي عمليات أوتو

البيانات الخارجية من أجل استخدام في تقييم الدقة. وكبديل عن درجة منخفضة من األتمتة، فن التوثيق التشغيلي يوفر فكرة 

يانات العملية، إال ملموسة أكثر حول الدقة. وأي تقييم للتقييم التشغيلي يتمثل في أنه في حين أنه قد يؤكد على إمكانية تطبيق الب

 أنه ال يحدد ما إذا كان تحديد البيانات يرتبط بالمسجل الفعلي للنطاق أم ال.

تتحرى  ICANNعبارة عن منظور ثالث محتمل، لم يتم إجراؤه خالل الدراسة البيانية، ولكن بالنسبة له فإن  .منظور الهوية

بهدف التأكد من أن  WHOISلذي سوف يبحث في سجالت ، واARSعنه باعتباره جزًءا محتمالً من تأكيد الحق لنظام 

تتوافق مع الشخص أو الهوية التي يجري تمثيلها كمسجل من خالل محاولة االتصال بالمسجل أو الكيان  WHOISبيانات 

في الشهور القادمة من أجل  ICANNالعمل مع مجتمع  ICANNتعتزم  .WHOISباستخدام المعلومات المدرجة في سجل 

 من منظور الهوية. WHOISعلى الجدوى والتكاليف والمزايا وراء فحص دقة التعرف 

 فئات معيار التقنين

، من خالل االسترشاد بأي المنظورات الثالثة يجب أن تؤدي إلى تصنيف البيانات إلى معيار WHOISوأي تقييم لدقة بيانات 

تقنين باالستناد إلى الدرجة التي يمكن اعتبارها دقيقة عندها. أما فئات معيار التقنين المقررة بشكل مبدئي لدراسات دقة 

WHOIS على درجة بالنسبة للدقة، و"الفشل الكامل"، وهي فإنها تصف الدقة كمعدل شامل فيما بين "عدم الفشل"، وهي أ

 تمثل أقل مستوى من الدقة. هناك خمسة فئات لمعيار التقنين على اإلجمال، وهي محددة على النحو التالي:

 وهو يشير إلى أن البيانات ال تنقصها معلومات هامة، وأن البيانات المقدمة دقيقة.بدون فشل : 

 ات ال ينقصها معلومات هامة. وقد يكون السجل بحاجة إلى توضيح أو قد تستفد من : ويشير إلى أنا بيانفشل أدنى

 معلومات إضافية، ولكن البيانات المقدمة دقيقة.
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 وهو يشير إلى أن البيانات تفتقر على األقل لمعلومات هامة، إال أن البيانات الموجودة تعتبر مفيدة إلى فشل محدود :

 درجة ما.

 ى أن البيانات تفتقر إلى معلومات هامة، وأن البيانات المقدمة غير دقيقة في أغلبها.: وهو يشير إلفشل كبير 

 ويشير إلى فقد عناصر هامة من البيانات، أو أن البيانات المقدمة غير دقيقة بشكل كامل.فشل كامل : 

 توثيق عنوان البريد اإللكتروني

يمكن وصف التوثيق التركيبي لعناوين البريد اإللكتروني بأنه التعرف على المعلومات الواردة داخل التركيب الخاص 

المحللة تركيبًيا، يتم فحص تركيب البريد  WHOISبالعنوان. وفي حالة التقرير بأن عنوان بريد إلكتروني حاضر في بيانات 

 .RFCاصفات اإللكتروني من أجل التحقق من توافقه مع مو

تم أداء التوثيق التشغيلي لعناوين البريد اإللكتروني من خالل التحقق من النطاق داخل العنوان من أجل الصحة واالستجابة 

ومحاولة التواصل مع خوادم البريد من أجل تحديد ما إذا كان عنوان البريد اإللكتروني دقيق ويعمل أم ال. ويقوم االتصال 

عادة حول ما إذا كان النطاق وخادم البريد وعنوان البريد اإللكتروني يمكن الوصول إليه، أو توفير سبب بتجربة المعلومات الم

 وراء عدم الوصول إليه، وأن هذه البيانات تم استخدامها من أجل تشفير عناوين البريد اإللكتروني في فئات معيار التقييم. 

 للحصول على وصف كامل لعملية توثيق عناوين البريد اإللكتروني. الملحق جراجع 

 توثيق أرقام الهاتف

للتأكد مما إذا كان قد تم تقديم أي رقم هاتف،  WHOISتم أداء التوثيق التركيبي ألرقام الهواتف من خالل فحص سجالت 

التوافق مع متطلبات أرقام الهاتف المتوقعة. وقد استند التنسيق وإن كان األمر كذلك، فتقييم تنسيق الرقم المقدم من أجل 

 الصحيح إلى الدولة التي يقع فيها الرقم، ونتيجة لعملية التقييم، فقد تم تشفير أرقام الهواتف في فئة من فئات معيار التقنين. 

ديد ما إذا كان باإلمكان إجراء اتصال وما تم إجراء التوثيق التشغيلي ألرقام الهواتف من خالل تقييم كل رقم هاتف من أجل تح

إذا كانت هناك حاجة إلى معلومات إضافية لجعل أي اتصال ممكًنا. وقد تم تشفير أرقام الهاتف إلى فئات لمعيار التقنين استناًدا 

ة إلى معلومات يمكن االتصال به بنجاح أم ال، وما إذا كان الرقم بحاج WHOISإلى ما إذا كان رقم الهاتف الوارد في سجل 

 إضافية من أجل االتصال، أو ما إذا كان أي اتصال غير ممكن.

 للحصول على وصف كامل لعملية توثيق أرقام الهواتف. الملحق جراجع 
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 توثيق عنوان البريد

لتحديد ما إذا كان هناك عنوان بريدي  WHOISالل فحص سجالت تم إجراء التوثيق التركيبي لمعلومات عنوان البريد من خ

تم تقديمه، وإن كان األمر كذلك، فهل كان تنسيق العنوان متسًقا مع المعايير المتوقعة ومتطلبات التركيب للدولة التي يقع بها أم 

ب، يتم إجراء فحوصات إضافية ال. ومتى ما كانت هناك مكونات مفقودة في أي عنوان أو غير متوافقة مع متطلبات التركي

وكانت المعايير المتوقعة والمتطلبات  للتعرف على ما إذا كان باإلمكان اعتبار العنوان معروًفا ويمكن المراسلة عليه أم ال.

في الخاصة بالتركيب لهذه الفحوصات مستندة إلى التوجيه من تقرير نظم العناوين البريدية الصادر من االتحاد العالمي للبريد 

. وقد تم ترميز العناوين البريدية على إحدى فئات معايير التقنين S42والتوافق مع نماذج االتحاد العالمي للبريد  3102يوليو 

 باالستناد إلى نتيجة التقييم.

وتم أداء التوثيق التشغيلي لعناوين البريد من خالل تحديد ما إذا كان العنوان المقدم في أي سجل هو عنوان حالي متوافق مع 

لمعلومات عناوين البريد على مستوى العالم أم ال. أما العناوين التي كانت دقيقة من الناحية التركيبية،  UPUقاعدة بيانات 

ر أو يمكن التعرف عليها خالًفا لذلك خالل التقييم التركيبي، فقد تم تضمينها في التقييم وتم تشفير سواء كانت دقيقة عند التوفي

كل سجل بعد ذلك في فئة لمعيار التقنين. ومن المهم مالحظة أن توثيق العناوين البريدية هو األكثر صعوبة بالنسبة لعمليات 

 ارع والمدينة وهلم جرا( فيجب التحقق منها وتوثيقها.التوثيق الثالثة بسبب الحقول المتعددة )الرقم والش

 للحصول على وصف كامل لعملية توثيق عناوين البريد. الملحق جراجع 

 عينة من التصميم

هي المحور  gTLD2نطاقات  . وحيث إنgTLDسجل من ملفات منطقة  111,011بدأت الدراسة البيانات باختيار عينة من 

بالمائة من النطاقات الممثلة في العينة  35الرئيسي للدراسة، فقد تم أخذ عينات لنسبة عالية من هذه النطاقات، تصل إلى نسبة 

الجديدة(. ولكي يتم توفير بعض  gTLDبالمائة من النطاقات كانت داخل نطاقات  0.2)في وقت إعداد العينات، فقط 

وعلى وجه الخصوص، كان في جميع  .gTLD، فقد تم أخذ عينات أكثر من نطاقات gTLDجميع نطاقات  المعلومات حول

سجالت كانت متاحة( وكان  01سجالت على األقل محددة )أو كل السجالت إن لم يكن أقل من  01الجديدة  gTLDنطاقات 

 سجالً كان متاًحا(. 21ت إن لم يكن أقل من سجالً على األقل محددة )أو كل السجال 21)"السابقة"(  gTLDلجميع نطاقات 

)بشكل  gTLDوبمجرد أن تم تحديد هذه السجالت، تم تحديد السجالت المتبقية بالتناسب مع عدد السجالت في كل نطاق 

السابقة  gTLDالجديدة ونطاقات  gTLDالجديدة والسابقة(، باستثناء أن أكثرية نطاقات  gTLDمنفصل بالنسبة لنطاقات 

".com أتيح لها اختيار أقل من النسبة الكاملة من هذه السجالت للسماح بزيادات طفيفة في نسبة نطاقات "gTLD  .األصغر

، تم تحديد عينة نظامية )باإلضافة إلى سجل بداية وفاصل تخطي( من أجل التقسيم حسب أي gTLDوداخل كل نطاق 

ألحدث في األعلى أو األسفل، على سبيل المثال(. جميع )النطاقات ا gTLDتصنيف جزئي أو كامل داخل ملف منطقة 

الجديدة ممثلة  gTLDاألصغر وجميع نطاقات  gTLDالبيانات المقدمة في هذه الوثيقة غير مقننة، وفي حين أن نطاقات 

                                            
 .3103في  ICANNعبارة عن نطاقات من المستوى األعلى العامة التي تم إطالقها نتيجة جولة الطلبات التي أجرتها  gTLDونطاقات  2
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زء من وسوف يتم حساب األوزان مع تقدم الدراسة كج بشكل مفرط، فإن األرقام المقدمة هنا ممثلة للواقع إلى حد كبير.

 .ARSالتشغيل الكامل لنظام 

من أجل تقديم  WHOISوبمجرد أن تم تحديد السجالت ألخذ العينات، فقد تم االستعالم عنها بعد ذلك من خالل عمليات بحث 

األولية بحيث يمكن  WHOISكانت الخطوة التالية الحيوية لذلك هي إجراء تحليل تركيبي لبيانات  البيانات للدراسة البيانية.

وبعد عملية التحليل، انتقلت جميع سجالت  فسير المعلومات الواردة في السجالت بشكل متسق خالل مرحلة توثيق الدراسة.ت

عناوين البريد اإللكتروني إلى مرحلة التوثيق التركيبي والتشغيلي. وقد بلغ عدد االستعالمات الناجحة )والسجالت الخاضعة 

سجل من أجل التوثيق التركيبي للعناوين البريدية وأرقام  01,111فرعية لعدد  . وتم تحديد عينة98,830للتحليل( عدد 

في جامعة  NORCالهواتف. ولكي يتم توفير تقديرات في مستوى المنطقة الجغرافية، فقد حدد المركز الوطني ألبحاث الرأي 

عينات الثنتين من المناطق الصغيرة:  شيكاغو الدولة )والمنطقة الجغرافية( ألكبر عدد ممكن من أسماء النطاقات، مع أخذ

 أفريقيا وآسيا / أستراليا / منطقة الباسيفيكي. 

وداخل كل فئة، كان الملف مصنًفا بالتفاف للعينات النظامية من أجل ضمان التغطية للمجموعات الفرعية. وكانت متغيرات 

 التصنيف ما يلي: 

 الجديدة في مقابل النطاقات السابقة؛  gTLDنطاقات  (0

 ؛ 3102لسنة  RAAفي مقابل أمناء سجالت اتفاقية  3119لسنة  RAAأمناء السجالت التفاقية  (3

2) gTLD ؛ 

 أمين السجل؛  (2

 والبلد  (5

 المكان في ملفات المنطقة.  (6

 

الجديدة،  gTLDيؤدي التصنيف المعوج إلى جعل السجالت المجاورة أكثر تشابًها من التصنيف االعتيادي )داخل نطاقات 

 gTLDفي النهاية، ولكن داخل نطاقات  3119لسنة  RAAال، أمناء سجالت اتفاقية اعتماد أمين السجل على سبيل المث

مًعا  3119لسنة  RAAفي البداية لجعل جميع أمناء سجالت اتفاقية  3119لسنة  RAAالسابقة، فإن أمناء سجالت اتفاقية 

النوع. وتم سحب عينة فرعية أصغر لعدد  في القائمة المصنفة(، وهو ما يؤدي إلى تصنيف ضمني حسب متغيرات

سجل )مرة أخرى، تم أخذ عينة من أفريقيا وآسيا / أستراليا / منطقة الباسيفيكي( من أجل التوثيق التشغيلي للعناوين  0,111

بل سجل بطريقة ملتوية ق 01,111البريدية وأرقام الهواتف. وتم استخدام نفس مجموعة المتغيرات النوعية من أجل تصنيف 

بالنسبة لكل  ICANNأعاله التوزيع حسب المنطقة الجغرافية لـ  0سجل. يوضح الجدول  0,111اختيار عينة نظامية لعدد 

ذات  ( ولجميع الدول0الخمسة والعشرين )القائمة أ gTLDأحجام العينات لنطاقات  الملحق أمن أحجام العينات الثالثة. يوفر 

 ج(.3ب، وأ3أ، وأ3النطاقات المحددة )الجداول أ



 الصفحة|  08
 WHOISتقرير بياني حول دقة 

 3102ديسمبر  32

وتم استخدام العينة الكاملة من أجل توثيق عنوان البريد اإللكتروني. استخدم التوثيق التركيبي ألرقام الهاتف وعناوين البردي 

نين البريدية العينة الفرعية ، في حين استخدام التوثيق التشغيلي ألرقام الهواتف والعنوا01,111المستخدم العينة المكونة من 

العليا  gTLDسجل على األقل، وقد استوفت نطاقات  31. ويتناول هذا التحليل المجموعات الفرعية بعدد 0,111المكونة من 

 .0,111فقط هذا المعيار في العينة الفرعية 

وعلى وجه  ية في التقديرات التالية.ومن المهم اإلشارة إلى أن األحجام المختلفة للعينات تؤدي إلى عدم يقين مختلف للغا

الخصوص، بالنسبة لتوثيق عنوان البريد اإللكتروني، فإن الفروق الصغيرة هامة للغاية من الناحية اإلحصائية في حين بالنسبة 

ية من الناحية للتوثيق التشغيلي ألرقام الهواتف والعناوين البريدية، فإن اختالفات العديد من نقاط النسبة المئوية ليست ذات أهم

 بالمائة من فواصل الثقة لجميع التقديرات اإلجمالية للدقة: 95أخطاء قياسية باإلضافة إلى نسبة  3ويقدم الجدول  اإلحصائية.

 

 : تأثير حجم العينة على األخطاء القياسية 4الجدول 

 نسبة الدقة: 
جميع نطاقات 

gTLD حجم العينة 

الخطأ 
القياسي 

 فاصل الثقة 19% )%(

     التركيبي:

 (011.1 ،99.4) 1.10 98,830 99.9 البريد اإللكتروني

 (89.2 ،88.0) 1.23 01,111 88.4 الهاتف

 (83.1 ،81.2) 1.29 01,111 80.3 البريد

     تشغيلية:

 (89.2 ،89.1) 1.01 98,830 89.3 البريد اإللكتروني

 (45.3 ،69.6) 0.20 0,111 43.2 الهاتف

 (82.8 ،81.1) 0.31 0,111 83.2 البريد

 

أن األخطاء المعيارية لدقة عناوين البريد اإللكتروني صغيرة للغاية، في حين أن األخطاء القياسية للدقة  3يوضح الجدول 

التشغيلية بالنسبة ألرقام الهاتف والبريد أكبر بكثير من األخطاء المعيارية للدقة التركيبية. أما األخطاء المعيارية للمجموعات 

 ينات فهي أكبر.الفرعية داخل هذه األحجام الثالثة للع
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 النتائج الرئيسية

ملخصة أدناه من أجل توضيح إحصائيات الدقة من المستوى األعلى حسب نطاقات  ARSنتائج تحليل الدراسة البيانية لنظام 

gTLD  الجديدة والسابقة، وحسب اتفاقيةRAA  كما أن هذه النتائج مقسمة  ، وحسب المنطقة الجغرافية.3102و 3119لسنة

آخر من أجل توضيح معدالت الدقة من المنظور التركيبي والتشغيلي لعنوان البريد اإللكتروني والعنوان البريدي تقسيًما 

وألمناء السجالت ذات أحجام العينات األكبر  gTLDنطاقات  01علًما بأن معدال الدقة اإلجمالية لعدد  ومعلومات رقم الهاتف.

 هذا الملخص للنتائج.في الدراسة معلن عنها أيًضا باتجاه نهاية 

وال يتناول النطاق الخاص بالدراسة البيانية بشكل منفصل النطاقات التي تم تسجيلها من خالل استخدام خدمات الخصوصية أو 

حيث ُيعتقد أن وجود هذه األنواع من التسجيالت له تأثير على البيانات التي يتم جمعها أثناء هذه الدراسة،  (.PPالبروكسي )

تود المشاركة مع أعضاء المجتمع من أجل مناقشة وتحديد اعتبارات الخصوصية والبروكسي  ICANN وبذلك فإن

 . ARSوالتأثيرات في االستعداد لعمليات التأكيد المستقبلية لنظام 

نات وينطبق ذلك على أي من الدراسات التي تشتمل على تحليل للبيانات، حيث إن السياق المنهجي الذي يتم فيه تحليل البيا

إلى أن  ICANN، فقد توصلت ARSعلى سبيل المثال، خالل الدراسة البيانية لنظام  يكون له تأثير كبير على النتائج.

وقد  عمليات تقييم الدقة ألي عنوان مادي أثبت أنه أكثر صعوبة بكثير في أداءه من عمليات تقييم عناوين البريد اإللكتروني.

ة متنوعة وواسعة من المعايير والتوقعات الخاصة بالعنوان البريد الموجودة في العديد كان ذلك راجع في األساس إلى مجموع

وفي حين أن معلومات عناوين البريد اإللكتروني قد ال تكون بالضرورة أكثر دقة من معلومات البريد، من  من الدول المختلفة.

تم  ARSمنهجية المستخدمة في الدراسة البيانية لنظام بأن ال ICANNوتقر  السهل جًدا التقييم فيما يخص الجهود المطلوبة.

 ، وليس توفير حل شامل لتقييم الدقة.WHOISتصميمها من أجل التعرف على أطر العمل الممكنة لتقييم دقة 

 الدقة حسب منظور التوثيق

الهاتف وعناوين البريد من ، فإن تم تقييم دقة معلومات عنوان البريد اإللكتروني وأرقام 2وفًقا لما هو موضح في الجدول 

 3119لسنة  RAA، واتفاقية gTLDخالل المنظور التحليلي والتشغيلي، وتم حساب إحصاءات المجموعة لجميع نطاقات 

معدالت السجالت التي تم تقييمها بأنها دقيقة، والتي تشمل  2يوضح الجدول  الجديدة والسابقة. gTLD، ولنطاقات 3102و

 جميع السجالت المصنفة في فئة "بدون فشل"، و"فشل أدنى" و"فشل محدود".
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 الجديدة في مقابل السابقة gTLDونطاقات  RAA: نسب الدقة حسب المنظور، عبر اتفاقيات 3الجدول 

 
جميع نطاقات 

gTLD 

اتفاقية 
RAA  لسنة

4441 

اتفاقية 
RAA  لسنة

4443 
 gTLDنطاقات 

 السابقة

نطاقات 
gTLD 
 الجديدة

      التركيبي:

 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 البريد اإللكتروني

 91.9 88.1 89.9 91.0 88.4 الهاتف

 49.0 80.8 80.1 85.9 80.3 البريد

      تشغيلية:

 91.3 88.9 89.8 80.4 89.3 البريد اإللكتروني

 66.5 42.2 42.5 49.6 43.2 الهاتف

 83.2 83.2 83.2 85.4 83.2 البريد
 

أن الدقة التحليلية لكل من عنوان البريد اإللكتروني ورقم الهاتف ليست مختلفة بشكل كبير بالنسبة لنطاقات  2يوضح الجدول 

gTLD  السابقة ونطاقاتgTLD  الحالية في حين أن الدقة التركيبية أفضل بالنسبة لنطاقاتgTLD  السابقة من حيث عناوين

في وقت أخذ  3102لسنة  RAAالبريد. ويجب مالحظة أنه على الرغم من أن أي أمين سجل قد يكون ملتزًما باتفاقية 

. والتوثيق 3119لسنة  RAAالعينات، فقد يكون النطاق الخاضع للعينة قد تم تسجيله عندما كان أمين السجل قيد اتفاقية 

ال تنسحب على أسماء النطاقات المسجلة من خالل أمين السجل، وال  3102لسنة  RAAلتوثيق التفاقية اإلضافي لمتطلبات ا

كما أن األرقام  .3102لسنة  RAAفي اتفاقية  Whoisيتم البدء فيها إال في الظروف المشار إليها في مواصفة برنامج دقة 

 gTLDالجديدة تحظى بدقة أفضل قليالً عن نطاقات  gTLDالتشغيلية لعناوين البريد اإللكتروني تشير إلى أن نطاقات 

السابقة بمزيد من الدقة التشغيلية على أرقام الهاتف، إال أن المجموعتين متساويتين من  gTLDالسابقة. كما تحظى نطاقات 

من حيث عناوين  gTLDت حيث الدقة التشغيلية لعناوين البريد. ومن بين التفسيرات المحتملة لزيادة نسبة الدقة بالنسبة لنطاقا

لسنة  RAAيخضع للمتطلبات الخاصة باتفاقية  gTLDالبريد اإللكتروني وليس العناوين البريدية هو أن التسجيل في نطاقات 

 ، والتي تتطلب توثيق أي من عناوين البريد اإللكتروني أو أرقام الهاتف، وليس العنوان البريدي.3102

أيًضا أن االختالفات في الدقة التركيبية بين أمناء السجالت الموقعين على اتفاقية اعتماد أمين السجل  2كما يوضح الجدول 

RAA  وأمناء السجالت الموقعين على اتفاقية  3102لسنةRAA  بالنسبة لكل من عناوين البريد اإللكتروني  3119لسنة

ة التركيبية. على المستوى التشغيلي، لدى أمناء السجالت الموقعين وأرقام الهواتف والعناوين البريدية فليست كبيرة من الناحي

قدًرا أكبر من الدقة بالنسبة لعناوين البريد اإللكتروني تفوق أمناء  3102لسنة  RAAعلى اتفاقية اعتماد أمناء السجالت 

 RAAة اعتماد أمين السجل . يحظى أمناء السجالت الموقعين على اتفاقي3119لسنة  RAAالسجالت الموقعين على اتفاقية 

بمزيد من الدقة التشغيلية في أرقام الهواتف في حين أن المجموعتين متشابهتين من حيث عناوين البريد. ويجب  3119لسنة 

لسنة  RAAإجراء تحليل آخر من أجل تحديد األسباب وراء تعرض أمناء السجالت الموقعين على اتفاقية اعتماد أمين السجل 

يلية أقل بالنسبة ألرقام الهاتف، حيث إن البيانات التي يتم تجميعها في الدراسة ليست كافية للتعرف على لدقة تشغ 3102

 األسباب المحتملة.
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وعلى وجه العموم، من المثير للدهشة أن الدقة التركيبية األقل تتم بالنسبة للعناوين البريدية بسبب مشاركة أكثر من حقل واحد. 

 ، فإن دقة أرقام الهواتف أقل في حين أن دقة عناوين البريد اإللكتروني أعلى.وعلى المستوى التشغيلي

نسب الدقة لكل من معلومات البريد اإللكتروني وأرقام الهاتف والعنوان  2، يتناول الجدول 2وكما هو الحال بالنسبة للجدول 

 .ICANNالبريدي حسب المنطقة الجغرافية لـ 

 ICANNور، عبر المناطق الجغرافية لـ : نسب الدقة حسب المنظ1الجدول 

 
جميع المناطق 

 أفريقيا الجغرافية

أسيا 
 واستراليا
 أوروبا الهادئ

أمريكا الالتينية 
 والكاريبي

أمريكا 
 الشمالية

       التركيبي:

 99.9 99.9 99.9 99.9 99.5 99.9 البريد اإللكتروني

 96.0 88.9 85.9 83.6 64.2 88.4 الهاتف

 49.3 93.1 90.3 42.9 64.2 80.3 البريد

       تشغيلية:

 90.0 89.8 91.1 82.3 91.9 89.3 البريد اإللكتروني

 85.5 46.4 65.6 54.5 53.1 43.2 الهاتف

 80.8 93.1 92.6 40.9 69.1 83.2 البريد

 

أن أسماء النطاقات في أفريقيا تحظي بالدقة التركيبية األقل في عناوين البريد وأرقام الهاتف، لكن الدقة  2يوضح الجدول 

التركيبية في عناوين البريد اإللكتروني متشابهة عبر المناطق الجغرافية. وعلى المستوى التشغيلي، فإن النطاقات في كل من 

بالدقة األقل بالنسبة لكل من عناوين البريد وأرقام الهاتف، إال أن أفريقيا وأمريكا الهادئ تحظى  / أستراليا / أفريقيا وآسيا

 الشمالية تحظى بالدقة األعلى بالنسبة لعنوان البريد اإللكتروني.

 gTLDالدقة حسب نطاق 

اإلضافة إلى األحجام ب gTLDتوثيق عناوين البريد اإللكتروني لنطاقات  6و 5بالمقابلة مع الجداول السابقة، يتناول الجدول 

هذه ألن هذه دراسة بيانية، ونسب الدقة  gTLDاألكبر العشرة للعينات في الدراسة البيانية. وال يتم اإلعالن عن نطاقات 

بالنسبة ألرقام الهواتف والعناوين البريدية ال يتم اإلعالن عنها بسبب المخاوف المتعلقة بأحجام العينات. يتناول الجدول رقم 

 لدقة التركيبية لعناوين البريد اإللكتروني.نسب ا 5
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 ذات أحجام العينات األكبر gTLD: نسب الدقة التركيبية لعنوان البريد اإللكتروني بالنسبة لنطاقات 9الجدول 

TLD الدقة 

gTLD 011.11 أ 

gTLD 011.11 ب 

gTLD 011.11 ج 

gTLD 011.11 د 

gTLD 99.99 هـ 

gTLD 99.95 و 

gTLD 99.92 ز 

gTLD 99.93 ح 

gTLD 99.89 ط 

gTLD 99.88 ي 

 

ذات أحجام العينات األكبر.  gTLDنسب الدقة التشغيلية لعناوين البريد اإللكتروني بالنسبة لنطاقات  6يتناول الجدول رقم 

 هذه يختلف عن ما هو مستند إلى الدقة التركيبية. gTLDيجب مالحظة أن ترتيب نطاقات 

 ذات أحجام العينات األكبر gTLD: نسب الدقة التشغيلية لعنوان البريد اإللكتروني بالنسبة لنطاقات 6الجدول 

TLD الدقة 

gTLD 63.90 أ 

gTLD 52.96 د 

gTLD 62.92 ب 

gTLD 52.93 ي 

gTLD 26.90 و 

gTLD 09.90 ط 

gTLD 88.91 هـ 

gTLD 65.91 ج 

gTLD 92.88 ح 

gTLD 13.88 ز 
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 أمين السجلالدقة حسب 

نسب الدقة التركيبية  4نسب الدقة لعناوين البريد اإللكتروني حسب أمين السجل. يتناول الجدول رقم  8و 4يتناول الجدول رقم 

 لعناوين البريد اإللكتروني بالنسبة ألمناء السجالت ذوي أحجام العينات األكبر.

 بالنسبة ألمناء السجالت ذوي أحجام العينات األكبر: نسب الدقة التركيبية لعنوان البريد اإللكتروني 7الجدول 

 الدقة أمين السجل

 011.11 أمين السجل أ

 011.11 أمين السجل ب

 011.11 أمين السجل ج

 011.11 أمين السجل د

 011.11 أمين السجل هـ

 99.94 أمين السجل و

 99.95 أمين السجل ز

 99.95 أمين السجل ح

 99.92 أمين السجل ط

 99.93 السجل ي أمين

نسب الدقة التشغيلية لعناوين البريد اإللكتروني بالنسبة ألمناء السجالت ذوي أحجام العينات األكبر.  8يتناول الجدول رقم 

ذات أحجام العينات األكبر، فإن ترتيب الدقة التشغيلية ألمناء السجالت تتغير  gTLDوكما هو الحال بالنسبة لنطاقات 

 بالمقارنة بترتيب الدقة التركيبية.

 : نسب الدقة التشغيلية لعنوان البريد اإللكتروني بالنسبة ألمناء السجالت ذوي أحجام العينات األكبر8الجدول 

 الدقة أمين السجل

 92.6 أمين السجل و

 92.2 السجل دأمين 

 92.1 أمين السجل ط

 92.1 أمين السجل أ

 92.9 أمين السجل هـ

 93.6 أمين السجل ج

 93.6 أمين السجل ز

 93.5 أمين السجل ح

 93.2 أمين السجل ب

 89.6 أمين السجل ي
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 تأثيرات النتائج

وكانت الدراسة البيانية بمثابة ممارسة معلوماتية بشكل كبير، وقدمت دروًسا وإيضاحات ذات قيمة بالنسبة لطرق وإجراءات 

 . وتشمل بعض الدروس الرئيسية المستفادة من الدراسة البيانية التفاصيل التالية.ARSنظام 

 فحص التعريفات

لدراسة التي سوف تكون أساسية وحيوية بالنسبة إلقرار إطار العمل في األشهر القادمة بتعديل عناصر ا ICANNسوف تقوم 

الدقيقة وغير الدقيقة فيجب دراستها باستفاضة.  WHOIS. أما القواعد الخاصة بتحديد سجالت ARSالمكرر بالنسبة لتنفيذ 

وعنوان البريد اإللكتروني ورقم أما المتعاقد الذي أجرى خطوات التوثيق فقد قدم عمليات تقييم معقولة لدقة العنوان البريدي 

الهاتف. وعلى الرغم من ذلك، يجب بذلك مزيد من الفكر بالنسبة لما إذا كانت التقييمات مناسبة لتعاريف فئات الدقة أم ال 

)بدون فشل، وفشل أدنى، وفشل محدود، وفشل كبير وفشل كامل(. سوف يتم إجراء تقييم للمنهجيات من أجل تحديد طرق 

 تقييم دقة الهاتف والبريد اإللكتروني وعنوان البريد قابلة للمقارنة. جعل عمليات

فحص دقيق للمنهجية المقرر استخدامها بالنسبة لكل منظور، من أجل  ARSيشمل أحد الجوانب األساسية في تصميم نظام 

عاقد لتأكيد الطريقة التي تؤثر تطبيق معيار تقنين. وهذا يعني فحص رموز الخطأ التي قد يتم استخراجها من خالل تقنية المت

في حالة  ؟WHOISعلى سبيل المثال، هل يجب أن يؤثر رمز خطأ يرتبط به موقع ويب ضار على دقة سجل  بها على الدقة.

إعداد خادم بريد "اللتقاط" رسائل البريد اإللكتروني المرسلة إلى النطاق بصرف النظر عما إذا كان عنوان البريد اإللكتروني 

 قد تم إنشاؤه أم ال، فهل يعتبر ذلك دقيق أم غير دقيق من الناحية التشغيلية؟ المحدد

خالل فترة التعليق العام على  ARSمعنية بالحصول على التعقيبات حول هذه المفاهيم الخاصة بتصميم نظام  ICANNو

 التقرير البياني.

 تحديد معدل للدقة

لنسبة لعنوان البريد اإللكتروني، ورقم الهاتف والعنوان البريدي، فسوف في حين يمكن تعلم الكثير من تحليل نسب الدقة با

يوفر مقياس للدقة حسب المنظور باإلضافة إلى التقنين اإلجمالي عبر المنظورات مزيًدا من المعلومات حول حالة الدقة 

. وفيما يلي، توضيح لمنهجية تحديد الدرجات والتي تستخدم تقييم الدقة لكل من السجالت ذات العينات من WHOISلسجالت 

أجل تحديد أي منظور )التركيبي والتشغيلي( لمعدل الدقة باإلضافة إلى معدل الدقة اإلجمالي. ويمكن استخدام هذه المعدالت 

 والدولة، إلخ(. gTLDالسجالت )حسب نطاق الخاصة بالسجل من أجل تحليل حالة الدقة لمجموعات 

وكما هو الحال بالنسبة للدراسة البيانية، تم تقييم حقول عنوان البريد اإللكتروني ورقم الهاتف والعنوان البريدي لكل عينة 

ين الخاص من أجل تحديد ما إذا كان الحقل دقيق أم غير دقيق. تذكر أن حقل السجل يعتبر دقيًقا إذا كان التقن WHOISسجل 

به في بند الفشل المحدود أو أقل فشل أو بدون فشل. ويعتبر حقل السجل غير دقيق إذا كان التقنين الخاص به في بند الفشل 
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 0-إلى حقل دقيق و 0عدم الدقة إلى قيمة عددية من خالل تعيين القيمة  / الكبير أو الفشل الكامل. ويمكن تحويل التقرير بالدقة

ومعدل المنظور التركيبي أو التشغيلي ألي سجل هو حاصل قيمة دقة البريد اإللكتروني ورقم الهاتف  إلى حقل غير دقيق.

 . 2أو  ،0أو  ،1أو  ،0-أو  ،2-، فإن معدل دقة المنظور سوف تكون 9والعنوان البريدي. وكما هو موضع في الجدول 

 : تقنين دقة المنظور1الجدول 

 قيمة الدقة

معدل دقة المنظور 
 للسجل

عنوان 
البريد 

 رقم الهاتف اإللكتروني
العنوان 
 البريدي

-0 -0 -0 -2 

-0 -0 0 

-0 -0 0 -0 

0 -0 -0 

0 0 -0 

0 0 -0 0 

-0 0 0 

0 0 0 2 
 

يمكن تجميع درجات دقة المنظور عبر مجموعة من السجالت. ونسبة السجالت داخل المجموعة التي تحتوي على درجات 

يمكن حسابها، ويمكن مقارنة هذه النسب عبر المجموعات. على سبيل المثال، يمكن ألي شخص  2أو  ،0أو  ،0-أو  ،2-من 

السابقة.  gTLDالجديدة ومقارنتها بنسبة مماثلة لنطاقات  gTLDلنطاقات  2أو  0حساب نسبة السجالت بدرجات دقة من 

الت في مجموعة من أجل الحصول على نقاط باإلضافة إلى ذلك، يمكن ألي شخص تحديد معدل النقاط عبر جميع السج

. كما يمكن مقارنة نقاط تركيب المجموعات أيًضا من الناحية 2و 2-تركيب منظور المجموعة، والذي سوف يكون قيم بين 

التحليلية علال مجموعات االهتمام. وعالوة على ذلك، يمكن وضع خريطة لنقاط تركيب المنظور مرة أخرى إلى فئات معيار 

 تخطيًطا مقترًحا. 01الدقة الخمسة. يوفر الجدول  تقنين

 : معيار تقنين الدقة للمنظور المقترح بالنسبة لتحديد النقاط التركيبية44الجدول 

 معدل تقنين الدقة
نطاق المعدل التركيبي 

 للمنظور

 2 – 3 بدون فشل

 3 – 1.5 فشل أدنى

 1.5 – 1.5- فشل محدود

 1.5- – 3- فشل كبير

 3- – 2- فشل كامل
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يمكن تحديد معدل الدقة اإلجمالية ألي سجل من خالل تحديد متوسط نقاط المنظور الخاصة بالسجل. ويمكن بعد ذلك تحديد 

المتوسط لمعدل السجل اإلجمالي عبر مجموعة من السجالت من أجل توفير معدل للدقة بالنسبة للمجموعة ذات االهتمام. 

 فيما بين المجموعات كما هو الحال بالنسبة لدرجات المنظور.ويمكن اعتبار المقارنات اإلحصائية 

 حجم العينة ومستويات الثقة

يستغرق توثيق عناوين البريد وأرقام الهواتف وقًتا أطول من الوقت المستغرق في توثيق عناوين البريد اإللكتروني. وعالوة 

التوثيق التركيبي لكل من عناوين البريد وأرقام الهواتف. على ذلك، يستغرق وقًتا أطول أيًضا في أداء التوثيق التشغيلي عن 

ولهذا السبب، تم استخدام أحجام مختلفة من العينات. وهذا يعني أن تدابير الدقة المستندة إلى عينات أصغر أقل اعتماًدا من 

البريد وأرقام الهواتف  التدابير المستخدمة في العينات األطول. وعلى وجه الخصوص، فقد استخدم التوثيق الخاص بعناوين

سجل بأنها أعلى من  0,111األخطاء القياسية إلجمالي  3فقط. يوضح الجدول  WHOISسجل  0,111عينة مكونة من 

، فإن األخطاء gTLDبالمائة. وبالنسبة للمجموعات الفرعية األصغر مثل المناطق الجغرافية، وأمناء السجالت ونطاقات  0

قليل للغاية من أجل توفير تقديرات لمقارنة المناطق الجغرافية وأمناء السجالت  0,111م فإن القياسية أكبر بكثير، ومن ث

. وعلى هذا، يجب النظر إلى العينات األكبر في المستقبل. ونحن نقترح أن يكون الحد األدنى للحجم المثالي gTLDونطاقات 

سوف يؤدي إلى زيادة كبيرة  3,111إلى  0,111من  ، ولكن حتى زيادة الحد األدنى للحجم01,111أو  5,111ألي تحليل 

 في قيمة تحليل البيانات. 

 ليس تقريًرا للتوافق

لم يتم تصميم التقرير البياني لكي يكون تقريًرا لتقييم التوافق مع متطلبات التوثيق واالعتماد المنصوص عليها في اتفاقية 

. بل كان لتحري الدقة من منظورات مختلفة، وفًقا لما هو مشار إليها أعاله. وفي 3102لسنة   RAAاعتماد أمين السجل

لتطوير ونشر تقارير إضافية تحاول أن تكون متوازية ألقرب ما يكون مع  ICANN، تخطط ARSالتصميم النهائي لنظام 

 .3102لسنة  RAAمتطلبات اتفاقية اعتماد أمين السجل 

 التعرف على تحقيق الهوية 

في الشهور القادمة الستكشاف إمكانية تصميم  ICANNوتخطط  تشتمل الدراسة البيانية على تقييم للدقة من منظور الهوية.لم 

  من منظور الهوية. WHOISمن أجل تضمين فحص لسجل  ARSنظام 
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 الخطوات التالية 

وخالل التعليقات العامة، تسعى . 3105فبراير  34لنشر هذا التقرير للتعليق العام لفترة تنتهي في  ICANNتخطط 

ICANN :للحصول على التعقيبات حول 

 

 تصميم ومنهجية الدراسة .0

 ARSأنواع تقارير الدقة المقرر نشرها من خالل نظام  .3

 أم ال ARSإجراء توثيق للهوية في المراحل التالية من تطوير نظام  ICANNهل يجب على  .2

بطة بخدمات الخصوصية والبروكسي بشكل مختلف، هل يجب أن تتعامل المنهجية مع التسجيالت المرت .2

 وإن كان األمر كذلك، فكيف

 ARSأي جانب آخر في نظام  .5

وهذه التعقيبات على التقرير البياني خالل فترة التعليق العام، باإلضافة إلى ما يرد من خالل حوار المجتمع في اجتماع 

NNICA  سوف تفيد فريق عمل 3105في شهر فبراير  53في سنغافورة رقم ،ICANN  وسوف تساعد في صياغة

 التطوير المستقبلي لنظام اإلبالغ عن الدقة. 

 .ARSحول الخطوات التالية بالنسبة إلنهاء تطوير نظام  ICANNعلى معلومات إضافية من  الملحق بيحتوي 

  

http://singapore52.icann.org/en
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 وحسب البلد gTLDالملحق أ أحجام العينة حسب نطاق 

 األعلى الخمس والعشرين gTLD: أحجام العينات لنطاقات 4الجدول أ

gTLD العينة الكاملة 
44,444 

 عينة فرعية

 االختيار
االختيار 

)%( 
4,444 

 عينة فرعية

احتمالية 
االختيار 

)%( 

.com 22,299 2,508 01.3 250 01.1 

.net 03,529 0,360 01.0 039 01.3 

.org 8,436 882 01.0 89 01.0 

.info 2,435 256 9.4 22 9.6 

.xyz )8.9 36 8.9 392 2,383 )جديد 

.biz 3,305 332 01.0 32 01.8 

.berlin )9.1 03 8.9 022 0,512 )جديد 

.club )03.0 04 03.0 020 0,063 )جديد 

.guru )03.3 01 01.3 83 815 )جديد 

.mobi 480 82 01.8 9 01.4 

.wang )9.2 6 8.8 62 439 )جديد 

.photography )00.5 6 01.0 53 502 )جديد 

.email )02.2 4 01.4 29 254 )جديد 

.link )01.2 5 01.9 28 229 )جديد 

.xn--3ds443g )4.9 2 9.1 28 231 )جديد 

.xn--55qx5d )01.8 2 8.8 24 231 )جديد 

.today )01.6 5 00.3 24 209 )جديد 

.tips )02.5 5 01.8 24 222 )جديد 

.company )8.2 2 01.9 26 221 )جديد 

.xn--io0a7i )4.2 3 9.0 34 396 )جديد 

.solutions )01.2 2 01.1 39 390 )جديد 

.center )02.2 2 01.6 38 365 )جديد 

.tokyo )8.4 3 9.1 32 355 )جديد 

.asia 352 35 9.9 0 2.1 

.expert )03.1 2 01.0 35 324 )جديد 
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 4,444في العينة الفرعية  14أ: أحجام العينة لجميع الدول الـ 2الجدول أ

 الدولة
العينة الكاملة 

 نسبة العينة (18,844)
44,444 

 عينة فرعية
عينة  4,444

 فرعية

 2 28 1.24 262 مفقود

 26,995 24.65 2,050 264 (USالواليات المتحدة )

 4,224 4.25 652 54 (CN)الصين 

 6,213 6.29 541 22 (DEألمانيا )

 2,449 2.85 220 23 (UKالمملكة المتحدة )

 2,400 2.46 222 22 (CAكندا )

 2,229 2.21 398 21 (JPاليابان )

 2,012 2.05 344 33 (AUأستراليا )

 3,396 3.22 093 06 (FRفرنسا )

 0,660 0.68 290 44 (PAبنما )

 0,500 0.52 024 09 (ES) أسبانيا

 0,324 0.35 012 8 (NLهولندا )

 0,312 0.33 012 8 (TRتركيا )

 0,032 0.02 011 5 (INالهند )

 929 1.95 48 4 (ITإيطاليا )

 881 1.89 81 9 (KYجزر كايمان )

 493 1.81 41 2 (CHسويسرا )

 481 1.49 64 4 (NZنيوزلندا )

 569 1.58 61 2 (RUروسيا االتحادية )

 294 1.51 24 3 (ATالنمسا )

 285 1.29 029 36 (BRالبرازيل )

 282 1.29 24 2 (KRالجمهورية الكورية )

 252 1.26 23 5 (SEالسويد )

 228 1.22 99 06 (MXالمكسيك )

 201 1.20 35 6 (HKهونج كونج )
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 4,444في العينة الفرعية  14أ: أحجام العينة لجميع الدول الـ 2الجدول أ

 الدولة
العينة الكاملة 

 نسبة العينة (18,844)
44,444 

 عينة فرعية
عينة  4,444

 فرعية

 395 1.21 32 2 (BEبلجيكا )

 391 1.39 34 2 (IDإندونيسيا )

 388 1.39 32 0 (VNفيتنام )

 382 1.39 36 2 (IEأيرلندا )

 380 1.38 34 2 (PLبولندا )

 349 1.38 33 2 (THتايالند )

 362 1.34 32 3 (NOالنرويج )

 332 1.32 332 25 (ZAجنوب إفريقيا )

 096 1.31 09 0 (DKالدنمارك )

 048 1.08 06 3 (FIفنلندا )

 042 1.08 08 2 (SGسنغافورة )

 041 1.04 02 0 (BM) برمودا

اإلمارات العربية المتحدة 
(AE) 

066 1.04 05 3 

 065 1.04 06 0 (MYماليزيا )

 056 1.06 02 0 (UAأوكرانيا )

 026 1.02 03 3 (PTالبرتغال )

 023 1.02 23 2 (ARاألرجنتين )

 036 1.02 29 2 (COكولومبيا )

 003 1.00 00 2 (BGبلغاريا )

 000 1.00 4 0 (GRاليونان )

 001 1.00 01 0 (SAالمملكة العربية السعودية )

 011 1.01 8 0 (TWتايوان )

 94 1.01 6 0 (PHالفلبين )

 90 1.19 90 06 (EGمصر )

 84 1.19 6 0 (PKباكستان )
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 4,444في العينة الفرعية  14أ: أحجام العينة لجميع الدول الـ 2الجدول أ

 الدولة
العينة الكاملة 

 نسبة العينة (18,844)
44,444 

 عينة فرعية
عينة  4,444

 فرعية

 81 1.18 32 2 (PEبيرو )

 48 1.18 33 3 (AGأنتيغوا وباربودا )

 42 1.14 42 01 (NGنيجيريا )

 59 1.16 5 0 (CYقبرص )

 58 1.16 5 0 (LUلكسمبورج )

 56 1.16 05 3 (CRكوستاريكا )

 55 1.16 03 0 (VEفنزويال )

 53 1.15 06 0 (CLشيلي )

 28 1.15 5 0 (VGجزر ڤيرجن البريطانية )

 26 1.15 02 3 (KNسانت كيتس أند نيڤيس )

 25 1.15 4 0 (LBلبنان )

 28 1.12 28 5 (MAالمغرب )

 26 1.12 01 2 (ECاإلكوادور )

 35 1.12 0 0 (LKسريالنكا )

 32 1.13 5 3 (DOجمهورية الدومينيكان )

 32 1.13 2 0 (BYروسيا البيضاء )

 33 1.13 33 2 (KEكينيا )

 33 1.13 8 3 (UYأوروجواي )

 30 1.13 8 0 (GTغواتيماال )

 04 1.13 3 0 (LTليتوانيا )

 06 1.13 06 3 (SCسيشيل )

 06 1.13 0 0 (LVالتفيا )

 05 1.13 05 2 (GHغانا )

 02 1.10 02 2 (NAناميبيا )

 02 1.10 5 2 (BSجزر البهاما )
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 4,444في العينة الفرعية  14أ: أحجام العينة لجميع الدول الـ 2الجدول أ

 الدولة
العينة الكاملة 

 نسبة العينة (18,844)
44,444 

 عينة فرعية
عينة  4,444

 فرعية

 02 1.10 02 2 (UGأوغندا )

 02 1.10 02 0 (DZالجزائر )

 02 1.10 2 0 (VCسانت هيلينا وغريناد. )

 00 1.10 00 2 (TNتونس )

 01 1.10 01 0 (SZسوازيالند )

 4 1.10 0 0 (UZأوزبكستان )

جمهورية الكونغو الديمقراطية 
(CD) 

6 1.10 6 0 

 6 1.10 6 0 (CIساحل العاج )

 6 1.10 6 0 (EHالصحراء الغربية )

 5 1.10 5 0 (ZWزيمبابوي )

 2 1.11 2 3 (BWبوتسوانا )

 3 1.11 3 0 (BFبوركينا فاسو )

 3 1.11 3 0 (BJبنين )

 3 1.11 3 0 (MGمدغشقر )

 3 1.11 3 0 (MLمالي )

 0 1.11 0 0 (AOأنغوال )

 0 1.11 0 0 (CVكيب ڤيردي )
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 44,444األخرى في العينة الفرعية  63ب: أحجام العينة لجميع الدول الـ 2الجدول أ

 الدولة
العينة الكاملة 

(18,844) 
نسبة العينة 

)%( 
عينة  44,444

 فرعية

 042 1.08 03 (ILإسرائيل )

 065 1.04 02 (CZجمهورية التشيك )

 019 1.00 01 (ROرومانيا )

 82 1.18 6 (CWكوراساو )

 49 1.18 4 (IRجمهورية إيران اإلسالمية )

 40 1.14 6 (HUالمجر )

مونتنيجرو(  / يوغوسالفيا. )صربيا
(YU) 

51 1.15 3 

 29 1.15 8 (SKسلوفاكيا )

 26 1.15 2 (HRكرواتيا )

 29 1.12 3 (AFأفغانستان )

 24 1.12 3 (BDبنغالديش )

 26 1.12 2 (JOاألردن )

 22 1.12 5 (KWالكويت )

 20 1.12 2 (PRبورتوريكو )

 21 1.12 03 (BBبربادوس )

 21 1.12 0 (MTمالطا )

 21 1.12 0 (SIسلوفانيا )

 30 1.13 6 (TTترينيداد أند توباغو )

 30 1.13 3 (AZأذربيجان )

 31 1.13 0 (EEأستوانيا )

 08 1.13 5 (BZبليز )

 08 1.13 2 (BOبوليفيا )

 08 1.13 0 (GIجبل طارق )

 08 1.13 0 (KHكمبوديا )

 06 1.13 5 (JMجامايكا )
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 44,444األخرى في العينة الفرعية  63ب: أحجام العينة لجميع الدول الـ 2الجدول أ

 الدولة
العينة الكاملة 

(18,844) 
نسبة العينة 

)%( 
عينة  44,444

 فرعية

مقدونيا, إحدى جمهوريات 
 (MKيوغوسالفيا السابقة )

02 1.10 0 

 03 1.10 3 (QAقطر )

 00 1.10 2 (SVالسلفادور )

 00 1.10 0 (GPجوادلوب )

 00 1.10 0 (NPنيبال )

 01 1.10 0 (ISأيسلندا )

 9 1.10 9 (TZجمهورية تنزانيا المتحدة )

 8 1.10 3 (PYباراغواي )

 8 1.10 0 (GEجورجيا )

 8 1.10 0 (PWباالو )

 4 1.10 3 (IQالعراق )

 4 1.10 3 (MMمايانمار )

 4 1.10 3 (MOماكوا )

 4 1.10 0 (ASساموا األمريكية )

 4 1.10 0 (BNبروناي دار السالم )

 4 1.10 0 (MPجزر ماريانا الشمالية )

 6 1.10 6 (MUموريشيوس )

 6 1.10 0 (ADأندورا )

 6 1.10 0 (AMأرمينيا )

 6 1.10 0 (PMسان بيار وميكلون )

 5 1.10 5 (SNالسنغال )

 5 1.10 3 (NIنيكاراغوا )

 2 1.11 2 (NEالنيجر )

 2 1.11 0 (GGغيرنسي )

 2 1.11 2 (ETأثيوبيا )
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 44,444األخرى في العينة الفرعية  63ب: أحجام العينة لجميع الدول الـ 2الجدول أ

 الدولة
العينة الكاملة 

(18,844) 
نسبة العينة 

)%( 
عينة  44,444

 فرعية

 2 1.11 0 (TCجزر الترك والقوقاز )

 3 1.11 3 (CMالكاميرون )

 3 1.11 3 (SDالسودان )

 3 1.11 3 (SOالصومال )

 3 1.11 3 (ZMزامبيا )

 3 1.11 0 (DMدومينيكا )

 0 1.11 0 (BIبوروندي )

 0 1.11 0 (BTبوتان )

 0 1.11 0 (CGالكونغو )

 0 1.11 0 (DJجيبوتي )

 0 1.11 0 (LYالجماهيرية العربية الليبية )

 0 1.11 0 (MWماالوي )

 0 1.11 0 (TGتوغو )
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 األخرى في العينة الكاملة 16ج: أحجام العينة لجميع الدول الـ 4الجدول أ

 الدولة
العينة الكاملة 

(18,844) 
نسبة العينة 

)%( 
عينة  44,444

 فرعية

 06 13.1 1 (LIألبانيا )

 03 10.1 1 (LIليختنشتاين )

 00 10.1 1 (BAالبوسنة والهرسك )

 01 10.1 1 (BHالبحرين )

 01 10.1 1 (KZكازاخستان )

 01 10.1 1 (MCموناكو )

 01 10.1 1 (NFجزيرة نورفولك )

 9 10.1 1 (IMجزيرة مان )

 8 10.1 1 (UMجزر ماينور األمريكية )

 4 10.1 1 (CCجزر الكوكوس )كيلينغ( )

 4 10.1 1 (MDجمهورية مولدوڤا )

 4 10.1 1 (SMسان مارينو )

 6 10.1 1 (TFاألراضي الجنوبية الفرنسية )

 6 10.1 1 (VIجزر ڤيرجن، الواليات المتحدة )

 5 10.1 1 (HNهندوراس )

 5 10.1 1 (REريونيون )

 5 10.1 1 (VUفانواتو )

 2 11.1 1 (MVجزر المالديف )

 2 11.1 1 (OMعمان )

 2 11.1 1 (GUغوام )

 2 11.1 1 (MNمنغوليا )

 2 11.1 1 (PFبولينيزيا الفرنسية )

 2 11.1 1 (PGبابوا غينيا الجديدة )

 2 11.1 1 (PSاألراضي الفلسطينية )

 2 11.1 1 (YEاليمن )



 الصفحة|  24
 WHOISتقرير بياني حول دقة 

 3102ديسمبر  32

 األخرى في العينة الكاملة 16ج: أحجام العينة لجميع الدول الـ 4الجدول أ

 الدولة
العينة الكاملة 

(18,844) 
نسبة العينة 

)%( 
عينة  44,444

 فرعية

 3 11.1 1 (JEجيرسي )

 3 11.1 1 (KGقيرغيزستان )

 3 11.1 1 (LCسانت لوسيا )

 3 11.1 1 (MHمارشال )جزر 

 3 11.1 1 (SRسورينام )

 0 11.1 1 (ACجزيرة أسينشن )

 0 11.1 1 (AWأروبا )

 0 11.1 1 (CUكوبا )

 0 11.1 1 (CXجزيرة الكريسماس )

 0 11.1 1 (GDغرينادا )

 0 11.1 1 (GLغرينالند )

 0 11.1 1 (HTهايتي )

جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 
(KP) 

0 11.1 1 

 0 11.1 1 (LAجمهورية الو الشعبية )

 0 11.1 1 (NCكاليدونيا الجديدة )

 0 11.1 1 (SHسانت هيالنة )

 0 11.1 1 (SYالجمهورية العربية السورية )

 0 11.1 1 (TJطاجيكستان )

 0 11.1 1 (TLتيمور الشرقية )

 0 11.1 1 (TVتوفالو )

 0 11.1 1 (WFواليس وفوتونا )
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 (ARS)نظام  WHOISنظام اإلبالغ عن دقة  ب: الخطوات التالية لتطوير الملحق

( NORCهذا البحث ليصاحب التقرير البياني للدقة النهائي من المركز الوطني ألبحاث الرأي )تقرير  ICANNنشرت 

  (.ARS)نظام  WHOISلوصف الخطوات التالية بالنسبة لتطوير نظام اإلبالغ عن دقة 

 والمشاورات في سنغافورةالتعليق العام 

إضافة إلى ذلك،  .3105فبراير  34، سوف يتم افتتاح منتدى للتعليق العام حتى NORCووفًقا لما هو مشار إليه في تقرير 

، 3105في فبراير  سنغافورةفي  53رقم  ICANNاجتماع للمشاركة مع أصحاب المصلحة المتأثرين في  ICANNتخطط 

حالما تتم  .NORCوفًقا لما هو مشار إليه في تقرير  ARSمن أجل الحصول على التعقيبات على التصميم المقترحة لنظام 

وبدء التطوير في المراحل، وفًقا لما هو  ARSبتحديث تصميم نظام  ICANNمراجعة هذه التعليقات والتعقيبات، سوف تقوم 

 مشار إليه أدناه.

 

 للحصول على التعقيبات حول: ICANNوخالل التعليقات العامة، تسعى 

 تصميم ومنهجية الدراسة .0

 ARSأنواع تقارير الدقة المقرر نشرها من خالل نظام  .3

 أم ال ARSإجراء توثيق للهوية في المراحل التالية من تطوير نظام  ICANNهل يجب على  .2

تبطة بخدمات الخصوصية والبروكسي بشكل مختلف، هل يجب أن تتعامل المنهجية مع التسجيالت المر .2

 وإن كان األمر كذلك، فكيف

 ARSأي جانب آخر في نظام  .5

 

 الدقة التركيبية – 4المرحلة  .أ

سوف تركز على مستويات دقة التقارير التي تتناول الجوانب التركيبية للبريد اإللكتروني وأرقام الهاتف وعناوين  0المرحلة 

وحيث يمكن إجراء هذه الفحوصات من خالل استخدام العمليات األوتوماتيكية بشكل كبير، من المتوقع أن يتم البدء في  البريد.

من أجل  4المرحلة  –خطة تنفيذ نهائية وسوف يتم وضع  .3105في أوائل إلى منتصف عام  ARSهذا الجزء من نظام 

  من المنظور التركيبي. WHOISرر استخدامها في فحص دقة تحديد أحجام العينات والعمليات ومنهجية التصنيف المق

 

  الدقة التشغيلية – 4المرحلة  .ب

من أجل اإلبالغ عن مستويات الدقة التي تفحص سجالت  ARSإلجراء تطوير آخر لنظام  ICANNبعد ذلك، تخطط 

WHOIS .وحيث يشتمل هذا الفحص على  من منظور تشغيلي، فيما يخص البريد اإللكتروني ورقم الهاتف وعناوين البريد

خطة تنفيذ بتطوير  ICANNوسوف تقوم  عمليات يدوية في جزء كبير منه، فمن المحتمل نشر واستخدام أحجام عينات أصغر.

 .3105، من أجل اإلطالق في النصف األخير من 0لألخذ في االعتبار أية دروس مستفادة خالل المرحلة  ،4المرحلة  –نهائية 

http://singapore52.icann.org/en
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 التعرف على الدقة من منظور الهوية – 3المرحلة  .ج

بيان لوس تتحرى المرحلة النهائية حول طبيعة وكيفية إجراء دراسات دقة مستمرة من منظور تأكيد هوية المسجل. كما وجه 

باتخاذ خطوات من أجل تقنين  ICANN( النصح إلى GACن اللجنة االستشارية الحكومية )الصادر م أنجلوس الرسمي

وفحص المخاطر والجدوى والتكاليف والمزايا وراء إجراء دراسات دقة مستمرة من أجل توثيق وتحقيق هوية المستخدم. 

علومات اإلضافية في يناير، قبيل التي سوف توفر هذه الم GACويجري فريق العمل في الوقت الحالي تطويًرا للرد على 

بتقييم جدوى وتكاليف إجراء دراسة للدقة  ARSمن نظام  2وسوف تقوم المرحلة  .في سنغافورة 53رقم  ICANNاجتماع 

  باالستناد إلى هوية المسجل.

 ARSعملية لتصحيح السجالت غير الدقيقة: المجموعة االستشارية لتنفيذ نظام 

 

الرئيسية تتمثل في إعادة توجيه السجالت التي تم تحديدها على أنها قد تكون غير  ARSجدير بالذكر أن إحدى وظائف 

جل تعقيب وإعداد تقارير حول من أ ARSويجري تصميم نظام  دقيقة إلى أمناء السجالت بهدف المتابعة للتأكد من دقتها.

  سير هذه السجالت.

 

، من أجل فحص نتائج الدراسة البيانية بهدف تحديد 3105في اختبار توافق في شهر يناير  ICANNوفي البداية، سوف تبدأ 

فق ويجري قسم التوا التي تم تصنيفها بأنها غير دقيقة من منظور تركيبي. WHOISالرد على التوافق مناسًبا لسجالت 

في الوقت الحالي عملية تدقيق لنتائج الدراسة البيانية كجزء من عملية اختبار التوافق من أجل تحديد ما  ICANNالتعاقدي في 

  إذا كانت هناك حاجة لمتابعة االلتزام أم ال.

 

حسب  للمشاركة مع أمناء السجالت وأصحاب المصلحة اآلخرين المعنيين باألمر ICANNباإلضافة إلى ذلك، تخطط 

الضرورة من أجل تحديد كيفية تضمين النقل والمراجعة والتحديث، حسبما يتناسب، وذلك للحجم المحدد من سجالت 

WHOIS .ومن جانبها؛ تخطط  المحددة التي تم التحديد بأنها قد ال تكون دقيقة في عمليات ونظم االمتثال الحاليةICANN 

 ًقا خالل األشهر المقبلة من أجل تطوير وتحديد هذه العملية. للعمل مع أمناء السجالت والمجتمع األوسع نطا

 

 

 

  

https://gacweb.icann.org/display/gacweb/Governmental+Advisory+Committee
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/Governmental+Advisory+Committee
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/Governmental+Advisory+Committee
http://singapore52.icann.org/en
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 الملحق ج: األوصاف التفصيلية لعمليات المتعاقد

بالنسبة للدراسة البيانية، قام كل متعاقد بتطبيق التقنية والخبرة الخاصة به )حسبما ينطبق( من أجل تحليل معلومات عناوين 

 في العينة المقدمة من منظورات مختلفة. WHOISوأرقام الهاتف المرتبطة بسجالت البريد وعناوين البريد اإللكتروني 

على  ARSوتم تجميع السجالت إلى فئات أعلى وشاملة تضم "دقيق" أو "غير دقيق" وهو ما يضم فئات معيار تقنين دقة 

 النحو التالي:

 

 التصنيف الدقيق

 

o معلومات هامة، وأن البيانات المقدمة دقيقة من خالل : وهو يشير إلى أن البيانات ال تنقصها بدون فشل

 استخدام جوانب الدقة الثالثة؛

o ويشير إلى أنا بيانات ال ينقصها معلومات هامة. وقد يكون السجل بحاجة إلى توضيح أو قد فشل أدنى :

 تستفد من معلومات إضافية، ولكن البيانات المقدمة دقيقة

o ات تفتقر على األقل لمعلومات هامة، إال أن البيانات الموجودة تعتبر : وهو يشير إلى أن البيانفشل محدود

 مفيدة إلى درجة ما.

 

 التصنيف غير الدقيق

 

o وهو يشير إلى أن البيانات تفتقر إلى معلومات هامة، وأن البيانات المقدمة غير دقيقة في أغلبها.فشل كبير : 

o أن البيانات المقدمة غير دقيقة بشكل كامل. : ويشير إلى فقد عناصر هامة من البيانات، أوفشل كامل 

  

ويوفر هذا الملحق تفسيرات تفصيلية للعملية التي يتبعها كل متعاقد بالنسبة لعناصر البيانات المحددة التي يقومون بتحليلها، 

  .NORCباإلضافة إلى مراجعة لكيفية تطبيق كل متعاقد لتحليله بالنسبة لمقياس تقنين 
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 DigiCertتوثيق الهاتف: 

 الهاتف.  WHOISمن أجل المساعدة في تقييم دقة  DigiCertمع  ICANNتعاقدت 
 

 ، باإلضافة إلى شرح تفصيلي أدناه. DigiCertويصف المخطط التالي بإيجاز الخطوات العامة التي اتخذتها 
 

 

 التوثيق التركيبي للهاتف

وة األولى هي "تنظيف" بيانات سجل الهاتف من أجل للسجالت الخاضعة للتحليل، كانت الخط DigiCertبمجرد استالم 
 التخلص من الحروف الخاصة )األقواس وعالمات الزائد والنقاط إلخ( والتنسيق الصحيح.

 
بفحص كل سجل من أجل التأكد من أن رمز الدولة موجود في رقم الهاتف.  DigiCertوبعد إكمال المراجعة األولية، قامت 

 بعد ذلك بتحليل رمز الدولة من واقع السجالت وبدء خطوتها التالية من التوثيق.  DigiCertم وإذا كان األمر كذلك، تقو
 

بمقارنة األرقام الباقية في رقم الهاتف من  DigiCertوإذا كان السجل يحتوي بالفعل على رمز للدولة في حقل المسجل، تقوم 
أجل التعرف على ما إذا كان يحتوي على العدد المناسب من األرقام، مع األخذ في االعتبار كل من أرقام الهاتف األرضي 

على توصية قطاع  DigiCertولتحديد العدد المناسب من األرقام بالنسبة ألي دولة، اعتمدت  والهاتف الجوال، بالنسبة للدولة.
 (. ITU-T E.164أو ) E.164وهو  ITUمعايير االتصاالت في االتحاد الدولي لالتصاالت 

 
إجراء توثيق عرضي ألرقام الهواتف وعناوين البريد. على سبيل المثال، إذا احتوى  DigiCertوعالوة على ذلك، لم تحاول 

وحيث ال  لرمز الدولة، فإن رمز الدولة لم يكن يتم ربطه بالعنوان.رقم هاتف على رمز دولة وعدد مقبول من األرقام بالنسبة 
، فقد تمت اإلشارة إلى العناوين البريدية WHOISيوجد مطلب لمطابقة الدول ألرقام الهواتف بالعناوين البريدية في سجل 

  حول الحقة رمز الدولة. فقط إذا كانت هناك حاجة إلى "افتراض" رمز دولة لسجل الهواتف الذي كان يفتقر إلى معلومات
 

وكان يحتوي على عدد  WHOIS(" إذا كان رقم الهاتف موجوًدا في بيانات 3وحصل أي سجل على درجة "بدون فشل )+
وكان من المطلوب توفير الحقة  مقبول من األرقام بموجب متطلبات أرقام الهاتف المعمول بها بالنسبة لرمز الدولة المعني.

 (.3+من أجل تحقيق معدل ) لرمز الدولة في السجل
 

توثيق قواعد الدولة 
(تركيبي)

التخلص من الحروف الخاصة وفحص التنسيق؛•

تحليل رمز الدولة الخاص برقم الهاتف •

ناًدا إلى باإلضافة إلى التأكد مما إذا كان رقم الهاتف يحتوي على العدد المناسب من األرقام است•
(.الخط األرضي والهاتف الجوال)رمز الدولة 

االتصال الهاتفي 
(تشغيلي)

.االتصال اليدوي لرقم هاتف من أجل تأكيد أن رقم الهاتف يعمل•
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(" إذا كان هناك أخطاء في التنسيق داخل سجل الهاتف. وعلى الرغم من ذلك، 3+وأي سجل حصل على تقدير "فشل أدنى )
مشكالت التنسيق  DigiCertفقد احتوى رقم الهاتف على العدد المقبول من األرقام لرمز الدولة. وعلى هذا النحو، تجاهلت 

 من بين األمثلة على ذلك قد يكون تضمين )"."( أو )"+"( في البيانات. معدل "بدون فشل )+(" للسجل. وطبقت بشكل أساسي
 

(" إذا افتقر رقم الهاتف إلى رمز دولة لكن احتوى رقم الهاتف على العدد 1+وحصل أي سجل على درجة "فشل محدود )
حدًدا في حقل العنوان لالتصال الخاص )أي جهة االتصال المقبول من األرقام، إذا كان رمز الدولة من الدولة المقابلة م

 المسئولة( وتم إلحاقها بالسجل.
 

(" إذا افتقر رقم هاتف المدير أو جهة االتصال التقنية لرمز البلد لكن احتوت حقل 0-وحصل أي سجل على تقدير "فشل كبير )
رقم الهاتف المرتبط برمز الدولة للمسجل باالستناد ما إذا كان  DigiCertعنوان اتصال المسجل على دولة. بعد ذلك حددت 

إلى العنوان في حقل جهة اتصال المسجل، تحتوي على عدد مقبول من األرقام أم ال. ويجب اإلشارة إلى أن هذا التقدير لم يتم 
 استخدامه لسجالت المسجل، فقط للسجالت الفنية واإلدارية.

 
ا كان رقم الهاتف مفقوًدا أو إذا كان رقم الهاتف قد احتوى على عدد خاطئ (" إذ3-وحصل أي سجل على درجة "فشل كامل )

من األرقام باالستناد إلى رمز الدولة الخاص به )وقد تم تطبيق هذه المعايير على السجالت التي تحتوي على رموز دول 
 مدرجة وللسجالت التي لها رمز دولة ملحق باالستناد إلى عنوان(.
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 NORCتقدير  التوضيح الوصف
إذا انطبق رمز 

 الخطأ

رقم الهاتف موجود، ويحتوي على رمز دولة وعدد مقبول من  بدون فشل
  األرقام بموجب متطلبات رقم الهاتف المعمول بها للدولة.

+3 

حيث إن التنسيق ليس مطلًبا بالنسبة ألرقام الهاتف بموجب  فشل أدنى
ITU-T E.164، في  فقد حصلت السجالت ذات المشكالت

التنسيق على نفس التقدير الذي حصلت عليه سجالت الحاصلة 
 (".3على تقدير "بدون فشل )

+3 

 فشل محدود
 

رقم الهاتف يفتقر إلى رمز دولة لكن حقل العنوان المقابل يشير 
إلى الدولة. رقم الهاتف المرتبط برمز الدولة استناًدا إلى العنوان 

األرقام بموجب متطلبات رقم المقابل، يحتوي على عدد مقبول من 
 الهاتف المعمول بها للدولة.

+1 

رقم هاتف المدير أو جهة االتصال التقنية يفتقر لرمز بلد لكن حقل  فشل كبير
عنوان اتصال المسجل يحتوي على دولة. رقم الهاتف المرتبط 
برمز الدولة استناًدا إلى العنوان، يحتوي على عدد مقبول من 

لبات رقم الهاتف المعمول بها للدولة. الحظ األرقام بموجب متط
 أن هذا التقدير ال يستخدم لسجالت المسجل

-0 

السجل يفتقر إلى رقم هاتف أو رقم الهاتف يحتوي على عدد  فشل كامل
خاطئ من األرقام استناًدا إلى رمز البلد الخاص به )وهذا يشمل 

 السجالت التي تم ربط رمز الدولة بها استناًدا إلى العنوان(. 

-3 



 الصفحة|  22
 WHOISتقرير بياني حول دقة 

 3102ديسمبر  32

 التوثيق التشغيلي للهاتف

رقم هاتف باعتباره صالًحا من الناحية التشغيلية إذا كان الرقم غير متقطع،  DigiCertألغراض الدراسة البيانية، حددت 
ثانية من االتصال، وال يوجد رسائل خطأ بمجرد االتصال. وعالوة على ذلك، إذا كان  21وإجراء اتصال به في غضون 

ن الرقم يعمل بشكل صحيح، فيعتبر الرقم المتصل به يعطي إشارة مشغول، أو انتقل إلى خدمة الرد، أو رد بطريقة تشير إلى أ
  الرقم صالًحا من الناحية التشغيلية.

 
هذه العملية من خالل حمل فريق الدعم المباشر الخاص بها على االتصال اليدوي بكل رقم. ولضمان  DigiCertوقد أجرت 

ت بحيث يمكن ترجمة رسائل فريق عمل متعدد اللغا DigiCertالحصول على معدل أعلى من الدقة في جهودها، فقد استخدام 
  3الخطأ باللغات األخرى غير اإلنجليزية.

 
يتم االتصال به بنجاح  WHOIS(" إذا كان رقم الهاتف المدرج في سجل 3وحصل أي سجل على تقدير "بدون فشل )+

 .استناًدا إلى المواصفات سالفة الذكر
 

 DigiCertولم يحصل أي سجل على تقدير "فشل أدنى" حيث إن الرقم تم االتصال به أو لم يتم ذلك. وعلى هذا النحو، لم تقم 
 بتطبيق هذا التقدير على أي من السجالت. 

 
قد فشل في االتصال به  WHOIS(" إذا كان رقم الهاتف المدرج في سجل 1وحصل أي سجل على تقدير "فشل محدود )+

 رقم الهاتف تم االتصال به بعد إرفاق رمز بلد استناًدا إلى معلومات عنوان الدولة. إال أن
 

(" إذا كان رقم الهاتف الخاص بالمدير أو جهة االتصال التقنية المدرج في 0-وحصل أي سجل على تقدير "فشل محدود )
ق رمز بلد المسجل استناًدا إلى معلومات قد فشل في االتصال به إال أن رقم الهاتف تم االتصال به بعد إرفا WHOISسجل 

 عنوان الدولة للمسجل.
 

(" إذا كان رقم الهاتف مفقود أو فشل االتصال به بعد إلحاق معلومات رمز 3-وحصل أي سجل على تقدير "فشل كامل )
 الدولة.

 
 

                                            
 على اللغات التالية: الصينية واإلنجليزية والفرنسية واأللمانية واليابانية والكورية والبرتغالية والروسية واألسبانية. DigiCertوقد اشتمل فريق الدعم المباشر لشركة  3
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إذا انطبق  NORCتقدير  التوضيح الوصف
 الخطأ رمز

 بدون فشل
 

يتم  WHOISرقم الهاتف المدرج في سجل 
 االتصال به بنجاح.

+3 

ألغراض هذه الدراسة، لم يتم تضمين هذا  فشل أدنى
 التقدير. 

 ال يوجد

 فشل محدود
 

يفشل  WHOISرقم الهاتف المدرج في سجل 
في االتصال به إال أن رقم الهاتف يتم االتصال 
به بعد إرفاق رمز بلد االتصال المقابل استناًدا 

 إلى معلومات عنوان الدولة المقابلة.

+1 

رقم الهاتف الخاص بالمدير أو جهة االتصال  فشل كبير
قد فشل في  WHOISالتقنية المدرج في سجل 

تصال به االتصال به إال أن رقم الهاتف تم اال
بعد إرفاق رمز بلد المسجل استناًدا إلى 

 معلومات عنوان الدولة للمسجل.

-0 

رقم الهاتف مفقود أو فشل في االتصال به بعد  فشل كامل
 إلحاق معلومات الدولة العنوان.

-3 

 

 StrikeIronتوثيق البريد اإللكتروني: 

 من العينات.  WHOISمن أجل أداء تقييم لدقة عناوين البريد اإللكتروني في سجالت  StrikeIronمع  ICANNتعاقد 
 

 ، باإلضافة إلى شرح تفصيلي أدناه. StrikeIronويصف المخطط التالي بإيجاز الخطوات العامة التي اتخذتها 
 

 

ب تنسيق التركي
( تركيبي)

تأكيد أن البريد اإللكتروني صحيح من الناحية التركيبية •

. RFCمقارنة السجل المحلل بمتطلبات •

أو تبادل النطاقات
(يتشغيل)البريد 

MXتحديد سجل •

.Aباإلضافة إلى تحديد سجل •

SMTPمحادثة 
(تشغيلي)

توريد االتصال المكثف مع خادم البريد الوارد •

يساعد هذا و. وفحص األسئلة واألجوبة باإلضافة إلى الطلبات المتعددة من خالل استخدام عناوين غير صحيحة معروفة•
. أم ال" التقاط الكل"الفحص على تحديد ما إذا كان خادم البريد اإللكتروني في وضع 

التوثيق الخاص
(  تشغيلي)

، Hotmail، وYahooأي )SMTPالتحقق من صحة المستلم للنطاقات التي ال توفر رًدا محدًدا من خالل محادثة •
. تحديد مستوى المشغل إذا كان عنوان البريد اإللكتروني صحيًحا أم الStrikeIronوهذا يتيح لشركة (. إلخAOLو
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 التوثيق التركيبي للبريد اإللكتروني

بتنفيذ التوثيق التركيبي الخاصة بها لعناوين البريد اإللكتروني  StrikeIronبمجرد الحصول على السجالت المحللة، قامت 
من خالل التحقق من أن عناوين البريد اإللكتروني كانت في التنسيق التركيبي الصحيح. والمعيار المستخدم لهذا التوثيق هو 

 (. 322C 5RF )أي RFCتوافق 
 

من عناوين البريد اإللكتروني لضمان أنها تتبع المواصفات األربعة األساسية  StrikeIronوعلى وجه الخصوص تحققت 
 : RFC لـ
 

  ؛أن عنوان البريد اإللكتروني يحتوي على الرمز "@" (0)
 أن قسم النطاق في عنوان البريد اإللكتروني صحيح؛  (3)
 أن القسم المحلي في عنوان البريد اإللكتروني صحيح؛  (2)
 األخرى.  RFCعنوان البريد اإللكتروني يلتزم بكافة متطلبات  (2)

 
 بتطبيق الدرجات التالية على النتائج. StrikeIronوبمجرد إكمال هذه الخطوة، قامت 

 
 . RFC(" إذا كان متوافًقا مع جميع مواصفات 3أي سجل حصل على تقدير "بدون فشل )+

 
 أو لم يكن.  RFCلم يحصل أي سجل على تقدير "فشل أدنى" حيث إن البريد اإللكتروني كان متوافًقا مع 

 
 أو لم يكن.  RFCلم يحصل أي سجل على تقدير "فشل محدود" حيث إن البريد اإللكتروني كان متوافًقا مع 

 
 أو لم يكن. RFCي كان متوافًقا مع لم يحصل أي سجل على تقدير "فشل أساسي" حيث إن البريد اإللكترون

 
 . RFC(" إذا لم يكن متوافًقا مع جميع مواصفات 3-أي سجل حصل على تقدير "فشل كامل )

  

https://tools.ietf.org/html/rfc5322
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إذا انطبق  NORCتقدير  التوضيح الوصف
 رمز الخطأ

 أن السجل المحلل يحتوي على الرمز "@"؛  بدون فشل

 أن السجل المحلل يحتوي على نطاق صالح؛ 

  أن السجل المحلل يحتوي على جزء محلي صالح قبل
 الرمز @؛ 

 أن تركيب السجل المحلل صالح 

  أن السجل المحلل يلتزم بكافة متطلباتRFC 
 األخرى.

+3 

لم يحصل أي سجل على تقدير "فشل أدنى" حيث إن البريد  فشل أدنى
 أو لم يكن.  RFCاإللكتروني كان متوافًقا مع 

 ال يوجد

لم يحصل أي سجل على تقدير "فشل محدود" حيث إن البريد  فشل محدود
 أو لم يكن.  RFCاإللكتروني كان متوافًقا مع 

 ال يوجد

لم يحصل أي سجل على تقدير "فشل أساسي" حيث إن البريد  فشل كبير
 أو لم يكن. RFCاإللكتروني كان متوافًقا مع 

 ال يوجد

 "@"؛لم يحتوي السجل المحلل على الرمز   فشل كامل

 لم يحتوي السجل المحلل على نطاق صالح؛ 

  لم يحتوي السجل المحلل على جزء محلي صالح قبل
 الرمز @؛ 

 أن تركيب السجل المحلل لم يكن صالًحا 

  أن السجل المحلل لم يلتزم بكافة متطلباتRFC 
 األخرى.

-3 

 

 التوثيق التشغيلي للبريد اإللكتروني

ثالث خطوات لتقييم الصحة التشغيلية لعناوين البريد اإللكتروني. وكانت الخطوة األولى هي  StrikeIronاتخذت شركة 
وفي  ، والخطوة الثالثة في توثيق الملكية للنتائج.SMTP(، والخطوة الثانية هي محادثة MXتوثيق النطاق أو تبادل البريد )

 إرسال بريد إلكتروني إلى العناوين في العينة. StrikeIronأداء هذا التقييم، لم تحاول 
 

البريد اإللكتروني الصحيح من الناحية التركيبية وأجرت ثالثة  StrikeIronفبمجرد استالم السجالت المحللة، أخذت 
 فحوصات.

 
وة تحققت (. وفي هذه الخطMXكان هو التحقق من النطاق وتبادل البريد ) StrikeIronوالفحص األول الذي أجرته شركة 

StrikeIron  .مما إذا كان خادم البريد ألي نطاق قد أشار إلى أن البريد اإللكتروني صحيًحا وبعد ذلك أجرت الفحص 
 

بعد ذلك باختبار بريد إلكتروني غير صحيح بشكل مؤكد في مقابل  StrikeIronوللتوثيق في مقابل خوادم "التقاط الكل" تقوم 
كانت هناك رسالة خطأ قد وردت في مقابل بريد إلكتروني غير صحيح. وبمجرد إكمال هذه  خادم االسم للتعرف على ما إذا

 بتطبيق الدرجات التالية على النتائج. StrikeIronالخطوة، قامت 
 

للنطاق باإلضافة إلى نطاق بريد  Aأو سجل  MXإذا كان هناك سجل  "(3ويحصل أي سجل على التقدير "بدون فشل )+
بالرد كخادم بريد. كما يمكن أن يحصل  Aوكان هناك خادم لتبادل البريد مدرج وقام السجل  Aلسجل  DNSإلكتروني له قيد 

 ، وكان يستجيب. A، وسجل MXأي نطاق على معدل "بدون فشل" إذا كان له سجل 
 

 لم يحصل أي سجل على تقدير "فشل أدنى" حيث إن البريد اإللكتروني كان يعمل أو ال يعمل.
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 سجل على تقدير "فشل محدود" حيث إن البريد اإللكتروني كان يعمل أو ال يعمل.لم يحصل أي 
 

 لم يحصل أي سجل على تقدير "فشل كبير" حيث إن البريد اإللكتروني كان يعمل أو ال يعمل.
 

يد للنطاق باإلضافة إلى نطاق بر Aأو سجل  MX(" إذا لم يكن هناك سجل 3-ويحصل أي سجل على التقدير "فشل كامل )
بالرد كخادم بريد. كما يمكن  Aولم يكن هناك خادم لتبادل البريد مدرج ولم يقم السجل  Aلسجل  DNSإلكتروني ليس له قيد 

 ولم يكن يستجيب.  A، وسجل MXأن يحصل أي نطاق على معدل "فشل كامل" إذا لم يكن له سجل 
 

مع حساب خادم بريد لتحديد ما إذا كانت خوادم  SMTPكان عبارة عن محادثة  StrikeIronوالفحص الثاني الذي أجرته 
بتطبيق الدرجات التالية على  StrikeIronالبريد أعادت رسالة "الخادم سوف يقبل". وبمجرد إكمال هذه الخطوة، قامت 

 النتائج.
 

كتروني وحصل أي سجل على درجة "بدون فشل )+(" إذا كان اسم المستخدم أو صندوق الوارد مقبوالً كعنوان بريد إل
، ولم يتم تحديد البريد اإللكتروني بأنه فخ غير RFCصحيح، وكان البريد اإللكتروني صحيًحا بما يتفق مع مواصفات 

 مرغوب. 
 

 لم يحصل أي سجل على تقدير "فشل أدنى" حيث إن البريد اإللكتروني كان يعمل أو ال يعمل.
 

 إللكتروني كان يعمل أو ال يعمل.لم يحصل أي سجل على تقدير "فشل محدود" حيث إن البريد ا
 

 لم يحصل أي سجل على تقدير "فشل كبير" حيث إن البريد اإللكتروني كان يعمل أو ال يعمل.
 

(" إذا كان اسم المستخدم أو صندوق الوارد مرفوًضا كعنوان بريد إلكتروني -2وحصل أي سجل على درجة "فشل كامل )
، ويتم تحديد البريد اإللكتروني بأنه فخ غير RFCصحيح، وكان البريد اإللكتروني غير صحيح بما يتفق مع مواصفات 

 مرغوب.
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إذا انطبق  NORCتقدير  التوضيح الوصف
 رمز الخطأ

موجود  Aأو سجل  MX: سجل تم التعرف على النطاق  بدون فشل
  لهذا النطاق.

 نطاق البريد اإللكتروني له قيد نطاق البريد صحيح :
DNS  لسجلA  وهناك خادم لتبادل البريد مدرج وقام
 بالرد كخادم بريد. Aالسجل 

  نطاق البريد مستجيب: النطاق الخاص بالبريد اإللكتروني
 Aباإلضافة إلى أن سجل  MXيحتوي على سجل 

 يستجيب.

  تم قبول اسم المستخدم أو صندوق الوارد كعنوان صالح
 للبريد اإللكتروني.

  البريد اإللكتروني صالح بما يتفق مع مواصفاتRFC. 

 .لم يتم تحديد البريد اإللكتروني بأنه فخ غير مرغوب 

+3 

لم يحصل أي سجل على تقدير "فشل أدنى" حيث إن البريد  فشل أدنى
 يعمل.اإللكتروني كان يعمل أو ال 

 ال يوجد

لم يحصل أي سجل على تقدير "فشل محدود" حيث إن البريد  فشل محدود
 اإللكتروني كان يعمل أو ال يعمل.

 ال يوجد

لم يحصل أي سجل على تقدير "فشل كبير" حيث إن البريد  فشل كبير
 اإللكتروني كان يعمل أو ال يعمل.

 ال يوجد

 Aأو سجل  MX: ال يوجد سجل لم تم التعرف على النطاق  فشل كامل
  لهذا النطاق.

 نطاق البريد اإللكتروني له قيد نطاق البريد غير صحيح :
DNS  لسجلA ،ولكن ال يوجد خادم لتبادل البريد مدرج ،

 بالرد كخادم بريد. Aوال يقوم السجل 

  نطاق البريد غير مستجيب: النطاق الخاص بالبريد
 ال يستجيب. Aوسجل  MXاإللكتروني يحتوي على سجل 

  تم رفض اسم المستخدم أو صندوق الوارد كعنوان صالح
 للبريد اإللكتروني.

  البريد اإللكتروني غير صالح بما يتفق مع مواصفات
RFC. 

 .يتم تحديد البريد اإللكتروني بأنه فخ غير مرغوب 

-3 

 
 

تعرف على صحة المستقبل للنطاقات عبارة عن فحص للتحقق من الملكية لل StrikeIronكان الفحص األخير الذي أجرته 
إلخ(. وهذا النموذج النهائي  AOL، وHotmail، وYahoo)أي  SMTPالتي ال تعطي ردوًدا محددة من خالل محادثات 

 تحديد مستوى المشغل إذا كان عنوان البريد اإللكتروني صحيًحا أم ال.  StrikeIronيتيح لشركة 

 (UPUللبريد )التوثيق البريدي: االتحاد العالمي 

من  WHOIS( من أجل أداء تقييم لدقة عناوين البريد في سجالت UPUمع االتحاد العالمي للبريد ) ICANNتعاقد 
 العينات. 

 
 ، باإلضافة إلى شرح تفصيلي أدناه. UPUويصف المخطط التالي بإيجاز الخطوات العامة التي اتخذتها االتحاد العالمي للبريد 
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 للبريد التوثيق التركيبي

وفي حالة  -يدوًيا من أن كل حقل عنوان كان في الحقول الصحيحة  UPUوبمجرد أن تم استالم السجالت المحللة، تحقق 
العثور على األخطاء تم تصحيحها. على سبيل المثال، إذا احتوت السجالت المحللة على كافة المعلومات الخاصة بالعنوان في 

  ل الصحيح المناسب لها، فسوف يتم تعديل ذلك.حقل دولة بدالً مما يكون في الحق
 

، والذي يحدد الطريقة المتفق عليها S42رقم  UPUبربط السجالت المحققة يدوًيا في مقابل معيار عناوين  UPUوقام اتحاد 
بتطبيق الدرجات  UPUاتفاًقا دولًيا لتصنيف العناصر والنماذج الدولية لعناوين البريد. وبمجرد إكمال هذه الخطوة، قام اتحاد 

 التالية على النتائج.
 

 عناصر العنوان واضحة وبيانات العنوان كافية للتوثيق التركيبي.(" إذا كانت 3حصل أي سجل على تقدير "بدون فشل )+
 

كان هناك قدر كاٍف من القيم الصحيحة في حقول العنوان لمزيد من التوثيق  (" إذا0وحصل أي سجل على تقدير "أقل فشل )+
 لقائي.الت
 

 ، يجب على أي سجل الحصول على خطأ واحد من اآلتي على األقل:”(1ولتحقيق تقدير "فشل محدود )+
 

ويتعذر معالجة السجل حيث لم يتم إقرار الدولة أو أن حقل )حقول( العنوان احتوت على قيم لم يتم التعرف عليها  (0)
برغم ذلك دقيقة عند التوثيق اليدوي اإلضافي قد تكون بيانات العنوان  ،كمكونات عنوان. وعلى الرغم من ذلك

 للعنوان.
 

قد تكون  ،وعلى الرغم من ذلكوال يمكن التعامل مع السجل حيث لم تكن البيانات المرجعية لهذه الدولة صحيحة.  (3)
 بيانات العنوان برغم ذلك دقيقة عند التوثيق اليدوي اإلضافي للعنوان.

 
تحتوي بعض حقول العنوان على العديد من مكونات العنوان أو بيانات أكثر مما هو ضروري. وعلى الرغم من  (2)

 ذلك، هناك مكونات عناوين كافية لإلرسال إلى هذا للعنوان ويمكن تصحيح العنوان. 
 

ة ال يزال من الممكن تعدد(" حيث إن العنوان مع العديد من حقول البريد الم0-لم يحصل أي سجل على تقدير "فشل كبير )
 . العثور عليه

 
(" حيث إن العنوان مع العديد من حقول البريد المتعددة ال يزال من الممكن 3-لم يحصل أي سجل على تقدير "فشل كامل )

 العثور عليه.

العنوان 
(تركيبي)

الفحص اليدوي للتنسيق باإلضافة إلى تصحيحات التنسيق •

UPUمن خالل استخدام قواعد بيانات UPUS42الفحص في مقابل •

تعيين رموز للخطأ•

ICANNتطبيق منهجية •

العنوان 
(تشغيلي)

تحديد ما إذا كان العنوان يمكن التعرف عليه أم ال•

وقواعد البيانات المحلية متى كان ذلك مناسًبا أو متاًحاUPUالتحقق من قواعد بيانات •

(الصينية)تتطلب بعض النصوص توثيًقا خاًصا •

تعيين رموز للخطأ•

ICANNتطبيق منهجية •
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إذا  NORCتقدير  توضيح تفصيلي التوضيح  الوصف
 انطبق رمز الخطأ

صحيح من الناحية  بدون فشل
 التركيبية

مكونات العنوان )القيم في الحقول( واضحة وبيانات 
 العنوان كافية لهذا التوثيق التركيبي.

3 

قيم صحيحة كافية في حقول العناوين لمزيد من التوثيق   فشل أدنى
 التلقائي التشغيلي.

0 

 لم يتم التعرف على الدولة؛  بدون معالجة فشل محدود

  قد تحتوي بعض حقول العناوين على قيم غير
معترف بها كمكونات للعناوين، أو حقل عنوان 
المسجل فارغ، أو حروف خاصة، أو حروف 

صوتية، أو عنوان باسم عناية السادة، أو العديد 
من مكونات العنوان موجودة في حقل عنوان 

 واحد

  قد يتم اعتبار بيانات العنوان دقيقة إلجراء مزيد
نات من التحقق من العناوين يدوًيا استناًدا إلى بيا

العنوان الحالي أو عند استخدام معلومات تكميلية 
بيانات اتصال )الهاتف، أو اسم المسجل أو 

 منظمة المسجل أو البيانات الفنية و/أو اإلدارية(.

1 

 البيانات المرجعية لهذه الدولة غير صالحة؛  بدون معالجة فشل محدود

 المقاطعة في  / الوالية / ربما يكون اسم الدولة
 المسجل حقل دولة

  وقد تكون بيانات العنوان برغم ذلك دقيقة عند
 التوثيق اليدوي اإلضافي للعنوان.

1 

 المخاوف التركيبية فشل محدود
 ال يحتمل التعرف عليه

  تحتوي بعض حقول العنوان على العديد من
 مكونات العنوان أو بيانات مكررة للعنوان؛ 

  إلى لكن مكونات العنوان الكافية موجودة للتسليم
 هذا للعنوان

 .ويمكن تصحيح العنوان 

1 

 المخاوف التركيبية فشل محدود
يحتمل إلى حد ما 

 التعرف عليه

  تحتوي بعض حقول العنوان على العديد من
مكونات العنوان أو بيانات مكررة للعنوان أو أن 

 الرمز البريدي مفقود؛

  لكن مكونات العنوان الكافية موجودة للتسليم إلى
 هذا للعنوان

 .ويمكن تصحيح العنوان 

1 

 المخاوف التركيبية فشل محدود
يحتمل التعرف عليه 

 بشكل كبير

  تحتوي بعض حقول العنوان على العديد من
مكونات العنوان أو بيانات مكررة للعنوان أو أن 

 الرمز البريدي مفقود؛ 

  مكونات العنوان الكافية موجودة للتسليم إلى هذا
 للعنوان

  العنوان.ويمكن تصحيح 

1 

 المخاوف التركيبية فشل محدود 
 ويمكن تصحيح العنوان

قيم صحيحة كافية في حقول العناوين لمزيد من التوثيق 
 التلقائي التشغيلي.

0 

لم يتم  0-أو  3-بالنسبة لتوثيق العنوان تركيبًيا، الدرجة  ال يوجد فشل كبير
تعيينهما كما هو الحال بالنسبة لحقول العناوين المتعددة 
هناك دائًما فرصة جيدة لتحديد العنوان الصحيح وما إذا 

 كان من الممكن التعرف عليه.

 ال يوجد
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لم يتم  0-أو  3-بالنسبة لتوثيق العنوان تركيبًيا، الدرجة   فشل كامل
تعيينهما كما هو الحال بالنسبة لحقول العناوين المتعددة 
هناك دائًما فرصة جيدة لتحديد العنوان الصحيح وما إذا 

 كان من الممكن التعرف عليه.

 ال يوجد

 تم التوثيق بدون فشل

صحيح من الناحية 
 التشغيلية

مكونات العنوان )القيم في الحقول( واضحة وبيانات 
 لتقديم عنوان صحيح للتسليم. العنوان كافية

3 

 تم التوثيق فشل أدنى

 تم تصحيح العنوان

هناك بعض الشكوك في بعض الحقول إال أن القيم 
الصحيحة الكافية في حقول العنوان لتقديم عنوان صحيح 

 للتسليم.

0 

 إمكانية تسليم معتدلة فشل محدود

 تم تصحيح العنوان

من مكونات تحتوي بعض حقول العنوان على العديد 
العنوان أو بيانات مكررة للعنوان أو أن الرمز البريدي 

مفقود. على الرغم من ذلك، مكونات العنوان الكافية 
 موجودة لتقديم عنوان وللتسليم إلى هذا للعنوان.

1 

 إمكانية تسليم جيدة فشل محدود

 تم تصحيح العنوان

تحتوي بعض حقول العنوان على العديد من مكونات 
أو بيانات مكررة للعنوان أو أن الرمز البريدي  العنوان

مفقود. على الرغم من ذلك، مكونات العنوان الكافية 
 موجودة لتقديم بريد إلى هذا للعنوان.

1 

 إمكانية تسليم ضعيفة فشل كبير

 تم تصحيح العنوان

تحتوي بعض حقول العنوان على العديد من مكونات 
على الرغم من ذلك، العنوان أو بيانات مكررة للعنوان. 

مكونات العنوان الكافية موجودة لتقديم عنوان صحيح 
 وربما التسليم إلى هذا للعنوان

-0 

ال يمكن معالجة هذا السجل لواحد أو أكثر من األسباب  بدون معالجة فشل كامل
 التالية: 

  لم يتم التعرف على الدولة؛ 

  قد تحتوي بعض حقول العناوين على قيم غير
كمكونات للعناوين، أو حقل عنوان  معترف بها

المسجل فارغ، أو حروف خاصة، أو حروف 
صوتية، أو عنوان باسم عناية السادة، أو العديد 

من مكونات العنوان موجودة في حقل عنوان 
 واحد

  قد تكون بيانات العنوان دقيقة برغم ذلك إلجراء
مزيد من التحقق من العناوين يدوًيا استناًدا إلى 

عنوان الحالي أو عند استخدام معلومات بيانات ال
تكميلية بيانات اتصال )الهاتف، أو اسم المسجل 

أو منظمة المسجل أو البيانات الفنية و/أو 
 اإلدارية(.

-3 

ال يمكن معالجة هذا السجل لواحد أو أكثر من األسباب  بدون معالجة فشل كامل
 التالية: 

 البيانات المرجعية لهذه الدولة غير صالحة؛ 

 المقاطعة في  / الوالية / ربما يكون اسم الدولة
 حقل دولة المسجل

  وقد تكون بيانات العنوان برغم ذلك دقيقة عند
 التوثيق اليدوي اإلضافي للعنوان. 

-3 
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 التوثيق التشغيلي للبريد

إذا كان العنوان يتم التعرف عليه أم أجرى االتحاد العالمي للبريد تقييًما للصحة التشغيلية ألن العناوين المادية كانت لتحديد ما 
كلمة يمكن التعرف عليه بأنها،  UPUويحدد االتحاد العالمي للبريد  ال من خالل مجموعة من العمليات اليدوية والتلقائية.

 -ة باالستناد إلى المعايير واألعراف الدولية المتعدد - UPU"القدرة على الوضع قيد االستخدام". وبشكل أساسي، إذا قررت 
 أن خطاًبا يمكن إرساله واستالمه على العنوان، فيعتبر قابل لالستخدام. 

 
بعد ذلك من العنوان في مقابل قواعد البيانات الخاصة به، باإلضافة  UPUوبمجرد االنتهاء من هذا الفحص األولي، تحقق 

وفي الحاالت التي  ان يمكن التعرف عليه أم ال.إلى قواعد البيانات في الدولة الشريكة، من أجل تحديد إضافي لما إذا كان العنو
متأكًدا من إمكانية التعرف على عنوان واستخدامه، يتم إرسال السجل إلى هيئة البريد المعنية في البالد  UPUال يكون فيها 

إرسال  UPUمن أجل التأكد مما إذا كان العنوان يمكن التعرف عليه أم ال. على سبيل المثال، بعض الدول تشترط على 
 االستعالمات فيما يخص إمكانية التعرف على العناوين على أساس كل حالة على حدة.

 
، فإنه UPUباإلضافة إلى ذلك، في حال كان أي عنوان بنص وحروف ال يدعمها البرنامج المملوك التحاد البريد الدولي 

وبمجرد إكمال  كانية التعرف على العنوان واستخدامه.يرسل العنوان إلى الدولة الشريكة المعنية من أجل المساعدة في تأكيد إم
 بتطبيق الدرجات التالية على النتائج. UPUهذه الخطوة، قام اتحاد 

 
(" إذا كانت عناصر العنوان واضحة وبيانات العنوان كافية لتقديم عنوان صحيح 3حصل أي سجل على تقدير "بدون فشل )+

 للتسليم.
 

(" إذا كانت هناك بعض الشكوك في بعض الحقول، إال أن هناك قيًما صحيحة 0أدني )+ويحصل أي سجل على تقدير "فشل 
 كافية في حقول العنوان لتقديم عنوان صحيح للتسليم.

 
( إذا احتوت بعض حقول العنوان على العديد من 0(" في الحاالت التالية: )0-أي سجل حصل على تقدير "بدون فشل )

وان ضرورية مكررة، أو كانت ال تحتوي على الرمز البريدي. وعلى الرغم من ذلك، مكونات مكونات العناوين، أو بيانات عن
 العنوان الكافية موجودة لتقديم عنوان صحيح وربما يجعله قابالً للتعرف عليه واستخدامه.

 
أو بيانات  (" إذا احتوت بعض حقول العنوان على العديد من مكونات العنوان0-حصل أي سجل على تقدير "فشل كبير )

مكررة للعنوان. وعلى الرغم من ذلك، مكونات العنوان الكافية موجودة لتقديم عنوان صحيح وربما يجعله قابالً للتعرف عليه 
 واستخدامه. 

 
(" إذا تعذر معالجة السجل لسبب واحد أو أكثر من األسباب التالية: إذا لم يتم 3-يحصل أي سجل على تقدير "فشل كامل )

الدولة، أو إذا احتوت حقول العنوان على قيم لم يتم التعرف عليها كمكونات عناوين، أو أن الحقل كان فارًغا، أو  التعرف على
قد تكون بيانات العنوان برغم ذلك دقيقة عند التوثيق اليدوي  ،البيانات المرجعية لهذا البلد غير صحيحة. وعلى الرغم من ذلك

 اإلضافي للعنوان.
 


