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 الخالصة التنفیذیة

 نبذة عن المشروع وأھدافھ
عملیة اإلشراف الخاصة بھا  ICANNعدًدا من التحسینات على الطریقة التي تنفذ بھا  ICANN، اعتمد مجلس إدارة 2012نوفمبر  8في 

 .1(AoC)بموجب تأكید االلتزامات  WHOIS 2012رًدا على التوصیات التي وضعھا وقدمھا فریق مراجعة  WHOISعلى برنامج 
 

الخاصة بنطاق المستوى األعلى العام  WHOISبإجراء تحدید استباقي لبیانات اتصال  ICANNوكجزء من ھذه التحسینات، التزمت 
)gTLD التي قد ال تكون دقیقة وإرسال السجالت التي قد ال تكون دقیقة إلى أمناء سجالت (gTLD  والمتابعة. ولتحقیق من أجل التحري

تطویر نظام تقاریر دقة  ICANN، فقد بدأت WHOIS) بشأن دقة GACھذه المھام وتناول شواغل اللجنة االستشاریة الحكومیة (
WHOIS  نظام)ARS (-  وھو إطار عمل یستھدف إجراء تقییمات قابلة للتكرار لدقةWHOIS  وإبالغ نتائج التقییمات للعامة وتقدیم
 لمتابعة السجالت التي ربما تكون غیر دقیقة لدى أمناء السجالت.  ICANNفریق االمتثال التعاقدي لدى  البیانات إلى

 
في ثالث مراحل تقوم على أنواع عملیات التوثیق المذكورة في تقریر  ARSنظام  -مستعینة بإسھامات المجتمع - ICANNصممت 

SAC0582 .(دقة البناء اللغوي وقابلیة التشغیل والھویة)  على دقة البناء اللغوي لسجالت  1فتركز المرحلةWHOIS  أي كون بیانات)
 االتصال كاملة ومنسقة تنسیًقا صحیًحا)، وھذا ھو موضوع ھذا التقریر. 

 
ذلك بمتطلبات اتفاقیة اعتماد أمین  بمتطلبات التنسیق والمحتوى مستعینة في WHOISإلى تحدید مدى وفاء سجالت  ICANNسعت 

مع أمناء السجل السجالت التي ُیحتمل أن تكون غیر دقیقة ما یؤدي إلى  ICANN). وسیتابع فریق االمتثال التعاقدي لدى RAAالسجل (
ل األنواع الرئیسیة ألوجھ عدم التطابق واالتجاھات  والمقارنات لدقة إجراء تحقیقھا وتصحیحھا إذا لزم األمر. فھذا السجل ُیفصِّ

WHOIS  عبر المناطق وإصداراتRAA  وأنواعgTLD وینبغي أن یعمل .ARS  على تحسین دقة بیاناتWHOIS  ،بمرور الوقت
 التالیة. ARSوسیتم تناول ھذه التحسینات بالشرح في تقاریر 

  3أسالیب اختبار دقة البناء اللغوي
عن طریق مقارنتھا بالتنسیقات المحددة في المتطلبات  WHOISُصممت اختبارات دقة البناء اللغوي لتقییم معلومات االتصال في سجل 

. اُجریت اختبارات الدقة اللغویة على حقول معلومات االتصال الفردیة التسعة كلھا في أحد السجالت RAAالتعاقدیة المعمول بھا التفاقیة 
البرید اإللكتروني ورقم الھاتف والعنوان البریدي لجھات اتصال أمین السجل والمسؤول اإلداري والمسؤول التقني) وتم (أي عنوان 

عبر  WHOISتم تحلیل البیانات الناتجة إلنشاء إحصائیات تخص دقة البناء اللغوي لمعلومات االتصال في  تجمیعھا في سجل كامل.
). یمكن االطالع على مزید من RAA 20104أو  RAA 2009(أي،  RAAقة ونوع والمنط gTLDالمجموعات الفرعیة مثل 

 من متن ھذا التقریر.  أسالیب الدراسة ونھجھاالمعلومات بشأن منھجیة ھذه الدراسة في قسم 
 

سیقھا طبًقا لمتطلبات أكثر تحدیًدا من كاملة وأن یتم تن WHOISأن تكون بیانات االتصال في سجل  RAA 2013تتطلب 
2009 RAA 2009. فعلى سبیل المثال، تتطلب RAA  عناوین بریدیة ذات رمز بلد صحیح بینما تتطلبRAA 2013  أن یكون البلد

وُصممت معاییر التوثیق بطریقة تضمن تقییم كافة السجالت  .ISO5-3166-1المذكور في العنوان منسًقا طبًقا لرمز الحرفین من معیار 
وُطبِّقت  .RAA 2009في المجموعة الفرعیة التي جرى تحلیلھا في ضوء مجموعة من المتطلبات األساسیة الُمستقاة من متطلبات 

 بھا. ھي االتفاقیة المعمول  RAA 2013فقط على السجالت حیث  RAA 2013االختبارات اإلضافیة في متطلبات 

                                            
1 en-25-02-2012-https://www.icann.org/resources/pages/aoc . 
2 en.pdf-058-.org/en/system/files/files/sachttps://www.icann. 
 . الملحق أ: معاییر دقة البناء اللغويیمكن االطالع على تفاصیل اختبارات دقة البناء اللغوي في  3
 .RAA :en-https://www.icann.org/resources/pages/registrars/registrarsادخل ھنا لمعرفة إصدارات  4
5 http://www.iso.org/iso/home/standards/country_codes.htm . 

https://www.icann.org/resources/pages/aoc-2012-02-25-en
https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-058-en.pdf
https://www.icann.org/resources/pages/registrars/registrars-en
http://www.iso.org/iso/home/standards/country_codes.htm
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 تصمیم العینة 
وقت أُخذت العینة األولیة بدایة الربع الثاني من العام  gTLD 610ملیوًنا من أسماء النطاقات موزعة على  157كان ھناك ما یقرب من 

وحوالي ، gTLD6) نطاًقا السابقة من نطاقات 18بالمئة من ھذه النطاقات تقریًبا ُمسجًال في واحد من الثمانیة عشر ( 97. وكان 2015
> –. ُصمم أسلوب جمع عینات ذو مرحلتین (عینة أولیة 5927الجدیدة البالغ عددھا  gTLDبالمئة منھا مسجلة في واحد من نطاقات  3

الجدید أو  gTLDونطاق  ICANNوعینة فرعیة ُمحللة) لتوفیر عینة كبیرة بما یكفي لتقدیر المجموعات الفرعیة المعنیة مثل منطقة 
سجل وبذلك تم تمثیل نطاقات  10,000سجل تقریًبا وتضمنت العینة الفرعیة  100,000تضمنت العینة األولیة  .RAAالسابق ونوع 

gTLD  من متن ھذا  تصمیم العینةیمكن االطالع على مزید من المعلومات في قسم  .6108النشطة في ذلك الوقت والبالغ عددھا
 التقریر. 

 
ل بمعرفة أمناء سجالت قبلوا اتفاقیة 97رغم أن ما ُیقدر بسبع وتسعین ( ، ثمة نطاقات RAA 2013) بالمئة من أسماء النطاقات ُتسجَّ

ل بمعرفة أمناء سجالت مرخص لھم بالعمل وفق معاییر  التي كان معمول بھا وقت التسجیل. ویرجع ذلك لسبب من  RAA 2009ُتسجَّ
) وقَّع أمین 2؛ أو RAA 2009 وال یحتكم سوى إلى معاییر ICANNمع  RAA 2013 یوقع بعُد اتفاقیة ) أمین السجل لم1اثنین: 

ل النطاق قبل تاریخ سریان اتفاقیة  ICANNمع  RAA 2013السجل على اتفاقیة   الُمبرمة مع أمین السجل. RAA 2013ولكن ُسجِّ
). وھكذا، یشمل تحلیلنا ثالث RAA 2013 )2013 RAA GFونشیر إلى أن مجموعة النطاقات األخیرة بالنطاقات المعفاة من اتفاقیة 

للنطاقات الُمعفاة (ُیشار إلیھا  RAA 2013للنطاقات الُمعفاة و RAA 2013و RAA: RAA 2009مجموعات فرعیة متنافیة التفاقیة 
  .)RAA NGF 2013فیما بعد باتفاقیة 

 النتائج 
كأساس  2009وھذا التقریر یستخدم معاییر  RAA 2009سجل باستخدام معاییر  10,000جرى تقییم كل السجالت البالغ مجموعھا 

معدالت دقة البناء اللغوي لمعلومات جھة االتصال  1وتبین نتائج المرحلة  .gTLDفي نطاقات  WHOISلتقییم الدقة الشاملة لسجالت 
على عدة أبعاد تركز على نسب تطابق وضع االتصال (البرید اإللكتروني أو الھاتف أو العنوان البریدي) مع متطلبات  WHOISفي 

). وبعد ذلك، ُتستخدم النتائج المتأتیة من اختبارات العینة الفرعیة الُمحللة لتقدیر RAA )2009 RAA or 2013 RAAاتفاقیات 
ر بخمس وتسعین أو المج gTLDالنتائج الخاصة بنطاقات  موعة الفرعیة المعنیة. وُتمثَّل ھذه البیانات في ھذا التقریر بمجال ثقة ُمقدَّ

ر  9بالمئة )95( إلى جانب نسبة تقدیریة زائد أو ناقص خطأین قیاسیین على وجھ التقریب. فبعد مراعاة خطأ االستعیان، ثمة فرصة ُتقدَّ
قیقي (على سبیل المثال النسبة المئویة لجمیع أرقام ھواتف المسؤول اإلداري لدى ) بالمئة بأن یكون المعیار الح95بخمس وتسعین (

ر بخمس وتسعین ( ) بالمئة. ویتبین من 95مسجل في أمریكا الشمالیة التي تجتاز اختبارات دقة البناء اللغوي) ضمن مجال الثقة الُمقدَّ
بالمئة من العناوین  79بالمئة من أرقام الھاتف و 85البرید اإللكتروني وبالمئة تقریًبا من عناوین  99نتیجة التحلیل الذي أجریناه أن 

رت نسبة الدقة اإلجمالیة لسجل RAA 200910البریدیة استوفت كافة متطلبات البناء اللغوي األساسیة التفاقیة  كامل  WHOIS. كما قُدِّ
) بالمئة تقریًبا من نطاقات 70بسبعین ( RAA 2009قیة (أنواع االتصال الثالثة، ألوضاع االتصال الثالثة) في ضوء متطلبات اتفا

gTLD  1ككل. یقدم الجدول.Ex ) رة بخمس وتسعین   ) بالمئة.95أدناه بیاًنا ُمفصًال للدقة بحسب وضع االتصال ممثلة بمجاالت ثقة ُمقدَّ
 

 بحسب الوضع RAA 2009مع متطلبات  gTLDلنطاقات  11: التطابق الشامل1Exالجدول 

                                            
 الجدیدة gTLDلنطاقات  2012) نطاًقا الُمعترف بھا قبل جولة 18السابقة إلى الثمانیة عشر ( gTLDتشیر نطاقات  6
.status/delegated-org/en/programhttps://newgtlds.icann-حین ُجمعت البیانات. انظر ھنا لالطالع على أحدث معلومات التفویض:  7

strings . 
 سابق.  gTLDنطاق  18جدید،  gTLDنطاق  597 8
یل المثال) في یعني ھذا أنھ في حال أُخذت عینات عددیة مرة أخرى، فإن مجاالت الثقة ستحصر المجموعة الفرعیة أو المعیار (الدقة بحسب المنطقة على سب 9

مزید من المعلومات بشأن مجاالت الثقة، تفضل بزیارة: بالمئة تقریًبا من الحاالت. ل 95
http://www.itl.nist.gov/div898/handbook/prc/section1/prc14.htm . 

ق بیانات االتصال الُمقدمة بصورة صحیحة وتامة. والمعاییر المذكورة في متطلبات بناء لغوي صریحة، ُیتوقَّع  RAA 2009بینما ال تشمل  10 ھي  الملحق أأن ُتنسَّ
، تشیر عبارة "متطلبات التي عرفناھا بالمتطلبات األساسیة لبیانات االتصال والتي یجب أن تكون منسقة بصورة صحیحة وتامة، وطوال ھذا المستند بمتنھ ومالحقھ

 " إلى ھذه المعاییر. RAA 2009البناء اللغوي في 
 بشأن مجاالت الثقة وأعداد النطاقات.  9ملیوًنا؛ انظر الملحوظة  157تشیر الدقة اإلجمالیة ھنا إلى إجمالي النطاقات البالغ عددھا  11

https://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings
https://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings
https://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings
http://www.itl.nist.gov/div898/handbook/prc/section1/prc14.htm
http://www.itl.nist.gov/div898/handbook/prc/section1/prc14.htm
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 الثالث الدقیقة جمیًعا العنوان البریدي الھاتف اإللكترونيالبرید  
 %0.9±  %70.3 %0.8±  %79.1 %0.7±  %85.8 %0.2±  %99.2 الثالث جھات الدقیقة جمیًعا

 
) في مختلف المجموعات الفرعیة RAA 2013تم تناول األسباب الرئیسیة ألوجھ عدم تطابق البناء اللغوي (بما في ذلك متطلبات 

 بوجھ عام، نخلص إلى أن: .الملحق ب: جداول نتائج الدقةمن متن ھذا التقریر، وكذا في  النتائجبالشرح في قسم 
 

 اختبارات دقة البناء اللغوي إذا تم توفیر برید إلكتروني، فدائًما ما یجتاز كافة •
بالمئة من كافة أرقام  13ثلثا أرقام الھواتف التي أخفقت في واحد على األقل من اختبارات التحقق من دقة البناء اللغوي ( •

 الھواتف) قد أخفقت كذلك في معاییر الطول في البالد المعمول بھا
بالمئة من كافة العناوین  23ارات التحقق من دقة البناء اللغوي (العناوین البریدیة التي أخفقت في واحد على األقل من اختب •

البریدیة) قد أخفقت على نحٍو مماثل في مجال واحد على األقل من المجاالت المطلوبة مثل الرمز البریدي أو الوالیة أو المدینة 
 أو الشارع

 الخطوات التالیة 
 2المرحلة 

، والتي تشمل اختبار كٍل من البناء ARSمن  2كذلك العمل في المرحلة  ICANNبدأت  ،2015في أواخر الربع الثاني من العام 
العینة األولیة واختار العینة الفرعیة الُمراد تحلیلھا وھو یعمل حالًیا على تحدید  WHOIS ARSاللغوي وقابلیة التشغیل. وقد جمع فریق 

، ومن المقرر نشر أحد تقاریر المرحلة 2015لول مطلع الربع الرابع من العام بح معاییر قابلیة التشغیل. ومن الُمزمع أن یكتمل االختبار
 .2015من العام  في أواخر الربع الرابع 2
 

 ICANNفریق االمتثال التعاقدي لدى 
ة الداخلیة، من أجل مراجعتھا ومعالجتھا. وبعد المراجع ICANNإلى فریق االمتثال التعاقدي لدى  1لقد تم بالفعل تقدیم نتائج المرحلة 

أنواع األخطاء الُمكتشفة، فضالً عن نوع المتابعة المطلوبة، مع أمناء السجالت. وبناًء  ICANNسوف یقّیم فریق االمتثال التعاقدي لدى 
. علًما بأّن كافة شكاوى WHOISأو شكاوى تنسیق  WHOISعلى طبیعة ھذا الخطأ، یمكن معالجة البطاقات حسب شكاوى عدم دقة 

WHOIS ARS ومع ذلك، سیواصل فریق االمتثال التعاقدي لدى 12تتبع نھج وعملیة االمتثال التعاقدي .(ICANN  إعطاء األولویة
 ICANNللشكاوى التي یقّدمھا أعضاء المجتمع. كما اجتمعت لجنة استشاریة مؤلّفة من أمناء سجالت متطوعین لتقدیم إسھامات إلى 

 .ARSحیث ترتبط ممارساتھا بمعالجة تطویر تقاریر الدقة الصادرة عن 
 
 
  

                                            
ICANN :-processes-https://www.icann.org/resources/pages/approachانظر ھنا لالطالع على نھج وعملیة االمتثال التعاقدي لدى  12

en-25-02-2012. 

https://www.icann.org/resources/pages/approach-processes-2012-02-25-en
https://www.icann.org/resources/pages/approach-processes-2012-02-25-en
https://www.icann.org/resources/pages/approach-processes-2012-02-25-en
https://www.icann.org/resources/pages/approach-processes-2012-02-25-en
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 مقدمة 

 WHOIS ARSخلفیة 
 

إشرافھا على برنامج  ICANNعدًدا من التحسینات بالطریقة التي تنفذ بھا  ICANN، اعتمد مجلس إدارة 2012نوفمبر  8في 
WHOIS  2012رًدا على التوصیات التي وضعھا وقدمھا فریق مراجعة WHOIS ) بموجب تأكید االلتزاماتAoC(13. 

 
الخاصة بنطاق المستوى األعلى  WHOISبإجراء تحدید استباقي لبیانات جھات اتصال  ICANNالتزمت  ،وكجزء من ھذه التحسینات

من أجل  gTLDجالت التي ُیحتمل أن تكون غیر دقیقة إلى أمناء سجالت ) التي ُیحتمل أن تكون غیر دقیقة وإرسال السgTLDالعام (
 ICANN، فقد بدأت WHOIS) بشأن دقة GACالتحقیق والمتابعة. وإلنجاز ھذه المھام وتناول شواغل اللجنة االستشاریة الحكومیة (

وإبالغ النتائج  WHOISتكرار لدقة وھو إطار عمل یستھدف إجراء تقییمات قابلة لل -) WHOIS )ARSتطویر نظام تقاریر دقة 
 عالنیًة وتقدیم البیانات الناتجة إلى فریق االمتثال بغیة متابعة السجالت التي ُیحتمل أن تكون غیر دقیقة مع أمناء السجالت. 

 
تنفیذ  14مسودة خطة 2014بدایًة من مارس  ICANNوقد نشرت  .ICANNبالتشاور مع مجتمع  ARSھذا وقد تم تطویر تصمیم 

الذي تناول وصف المنھجیة واألسلوب. وبعد  16وذلك لطلب التعقیبات على النموذج المقترح ،15من أجل التعلیقات العامة ARSلنظام 
، وذلك سعًیا للحصول على متعاقدین لتوفیر 2014في مایو  17طلًبا لتقدیم المقترحات ICANNإغالق التعلیقات العامة، أصدرت 

 الواردة من الجمھور.  18من خالل استخدام منھجیة حدیثة تأخذ بعین االعتبار التعقیبات ARSخدمات لدعم تطویر نظام 
 

، وقد تم إعدادھا ARSباعتبارھا "إثبات مفھوم" لنظام  2014وبعد ذلك أُجریت دراسة تجریبیة على مدار النصف الثاني من العام 
، بما في ذلك، دراسة WHOISاألنشطة األخرى المرتبطة بـمع  ICANNبھدف اختبار المكونات األساسیة للنظام وضمان تماشي 

الرسمیة  GAC، باإلضافة إلى بیانات 2013) للعام RAAفاعلیة متطلبات التحقق والتحقیق الجدیدة بموجب اتفاقیة اعتماد أمین السجل (
 .WHOISالمتعددة التي تتناول دقة 

 
المنھجیة المقترحة وتحدید جدوى نشر التكنولوجیا والخدمات الخاصة ھذه الدراسة التجریبیة من أجل اختبار  ICANNوقد أجرت 

الخاصة بنطاق  WHOIS، وذلك باستخدام البیانات الحقیقیة الواردة من سجالت RFPبالمتعاقدین الذین تم تحدیدھم خالل عملیة 
gTLDقبل اجتماع  19. كما تم نشر بحث حول النتائج األولیةICANN 51  تیسیر المشاورات مع مجتمع في لوس أنجلوس بغیة

ICANN  فیما یخص المنھجیة والنتائج والخطوات التالیة لتطویر نظامARS.  وقد تلقتICANN  اإلسھامات الواردة منGAC20، 
، صدر 2014ومجموعة أصحاب المصلحة ألمناء السجالت ودائرة الملكیة الفكریة وغیرھا بشأن بحث النتائج األولیة. وفي دیسمبر 

 . 2015نھائي للدراسة التجریبیة أعقبتھ فترة تعلیقات عامة اخُتتمت في مارس  21تقریر
 

تتناول الدروس  1) ھو بمثابة متابعة للدراسة التجریبیة. فالمرحلة WHOIS )ARSھذا المعني بنظام تقاریر دقة  1تقریر المرحلة 
 .WHOISل التقییم النصف سنوي األول لدقة ، وھي تمثّ ARSالمستفادة من ھذه الدراسة التجریبیة وتقوم بتفعیل نظام 

                                            
13 en-25-02-2012-https://www.icann.org/resources/pages/aoc . 
14 en.pdf-11mar14-plan-reporting-accuracy-ois.icann.org/sites/default/files/files/onlinehttp://wh . 
15 en-11-03-2014-reporting-accuracy-comments/whois-https://www.icann.org/public . 
16 accuracy-whois-exploring-for-model-https://www.icann.org/news/blog/a  . 
17 en-19-05-2014-https://www.icann.org/news/announcement . 
18 en.pdf-01oct14-reporting-accuracy-whois-comments-rg/en/system/files/files/reporthttps://www.icann.o . 
19 en-10-10-2014-https://www.icann.org/news/announcement . 
20 https://gacweb.icann.org/display/gacweb/Governmental+Advisory+Committee . 
21 en-23-12-2014-pilot-ars-scomments/whoi-https://www.icann.org/public . 

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
https://www.icann.org/news/blog/a-model-for-exploring-whois-accuracy
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
https://www.icann.org/news/announcement-2014-10-10-en
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/Governmental+Advisory+Committee
https://www.icann.org/public-comments/whois-ars-pilot-2014-12-23-en
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 الدروس المستفادة من الدراسة التجریبیة
وتحسینھ. وعلى وجھ  WHOISلالستفادة من نظام تقاریر دقة  ICANN وسیلًة لـ 22وفّرت الدراسة التجریبیة والتعلیقات العامة الالحقة

 استناًدا إلى الدروس المستفادة:  1 التغییرات التالیة في دراسة المرحلة ICANNالتحدید، فقد نفذت 
 

  تماشي معاییر الدقة مع متطلباتRAA  المحددة لسجالت وحسابWHOIS  الخاّصین بإصدار سجلRAA  المعمول بھ
) استناًدا إلى سجل تاریخ اإلنشاء (على سبیل المثال، ال تزال بعض النطاقات التي لھا أمناء سجالت في 2013مقابل  2009(

2013 RAA  غیر ملزمة سوى باستیفاء متطلباتWHOIS 2009 الخاصة بـ RAA  ،استناًدا إلى توقیت تسجیل النطاق
 )GF 2013أو  2013ویشیر ھذا التقریر إلى ھذه السجالت باسم السجالت الُمعفاة التفاقیة 

  اختبار معلومات جھة اتصال المسجل والمسؤول التقني والمسؤول اإلداري المدرجة في سجالتWHOIS بغرض استكمالھا 

  استخدام سلسلة من اختبارات البناء اللغوي المفّصلة ذات نتائج مزدوجة لتحدید أنواع أوجھ عدم التطابق التي تظھر، واستخدام
 ھذه المعلومات للمساعدة في التحدید الدقیق للمجاالت بغرض الوصول إلى التحّسن المنشود

  23التعامل نفسھ الذي تلقاه كافة أنواع السجالت األخرىالتعامل مع سجالت الخصوصیة/الوكیل 

 
ذاتھا أكثر  ARSأكثر انسیابیًة عند تنفیذ التغییرات المذكورة أعاله. وتحلیل السجالت أكثر سھولة و WHOISیكون اختبار سجالت 

مع أمناء  ICANNفعالیًة في تحقیق أھدافھا المنشودة بتحدید حاالت عدم الدقة المحتملة وتسھیل متابعة فریق االمتثال التعاقدي لدى 
 السجالت والسماح ألمناء السجالت باستقصاء البیانات وتحسینھا. 

 

  ARSومشروع  1منھج المرحلة 
مستعینًة بمساھمات  - ICANNبمرور الوقت. وقد صممت  WHOISللتكرار وتقاریر دقة تقییمات قابلة  WHOIS ARSسوف ُینتج 

لینتظم في ثالث مراحل، وذلك استناًدا إلى أنواع عملیات التوثیق المذكورة في تقریر  ARS - 2014المجتمع على مدار عام 
SAC05824.  ال على دقة البناء اللغوي لمعلومات جھات اتص 1فینصّب تركیز المرحلةWHOIS  وھذا معناه: ھل بیانات جھات)

قابلیة تشغیل بیانات جھات االتصال في السجل من خالل الجمع بین  2وسوف تقّیم المرحلة  االتصال كاملة ومنسقة تنسیًقا صحیًحا؟).
لكتروني یصّل؟" وترمي واختبارات قابلیة التشغیل مثل "ھل الھاتف یرّن؟" و"ھل البرید اإل 1اختبار دقة البناء اللغوي من المرحلة 

ھم المسؤولین عن اسم  WHOISإلى النظر في عملیات التحقق من الھویة، أي تحدید ما إذا كان األفراد المدرجون في سجل  3المرحلة 
والمجتمع  ICANNلیست ُمدرجًة على الجدول الزمني للتنفیذ حیث ال تزال  3وفي الوقت الراھن، رغم ذلك، لیست المرحلة  النطاق.

سُتنفَّذ بأي حال من األحوال، وإن كان األمر كذلك؛ فكیف ستجري عملیات التحقق وماذا ستكون معاییر  3یقّیمان ما إذا كانت المرحلة 
، وإصدار 2015األول في دیسمبر  2إصدار تقریر المرحلة  ICANNھذا المنھج المرحلي. ھذا وتتوقع  1نجاحھا. ویوضح الشكل 

  أشھر. 6الجدیدة كل  2تقاریر المرحلة 
 

 WHOIS ARS: مراحل نظام 1الشكل 
 

                                            
22 en.pdf-03apr15-pilot-ars-whois-comments-https://www.icann.org/en/system/files/files/report . 
تشیر إلى  WHOIS. علًما بأّنھ ال توجد حالًیا مجاالت متمّیزة في ناتج GNSOوصیة/الوكیل حالًیا ضمن إطار عملیة وضع سیاسات تقع عملیة اعتماد الخص 23

 السجالت بطریقة استفادة سجل من خدمة الخصوصیة أو الوكیل، وال قائمة محدودة بمقدمي خدمة الخصوصیة أو الوكیل، األمر الذي یجعلھا غیر عملیة في تحدید
 منھجیة على أّنھا سجالت الخصوصیة أو الوكیل. 

24 en.pdf-058-https://www.icann.org/en/system/files/files/sac . 

https://www.icann.org/en/system/files/files/report-comments-whois-ars-pilot-03apr15-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-058-en.pdf
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 1نظرة عامة على المرحلة 
 خطة المشروع والمھام والجدول الزمني

وكذلك مراجعة التعلیقات  بعد وقت قصیر من انتھاء الدراسة التجریبیة. وبعد شھر من التخطیط المسبق 1لقد بدأ العمل على المرحلة 
ومتعاقدو  ICANN. وقد أقدمت 2015الثاني من العام  في أوائل الربع 1العامة والدروس المستفادة، انطلقت المرحلة 

ARS WHOIS  على العمل في إطار من التعاون، وحّدد فریقWHOIS ARS25  ،مًعا منھجیة االستعیان (على سبیل المثال
لحجم، ومنھجیة التحدید، ومنھج االختبار) بناًء على مستویات البیانات التي وجب اإلبالغ عنھا. وقد حّدد المجموعات أو القطاعات، وا

دقة وإمكان مالءمة أنظمة اختبار  RAA، بما یضمن تماشیھا جمیًعا مع متطلبات معاییر اختبار الدقةالفریق كذلك في الوقت نفسھ 
 . 2إلى ما یصل إلى تسع مھام رئیسیة، یرد إیضاحھا أدناه في الشكل  1المتعاقدین لھذه المعاییر. ھذا ویمكن تقسیم المرحلة 

 

                                            
، وسوف ُیستخدم ضمیر الجمع "WHOIS ARSمجتمعین باسم "فریق  WHOIS ARSوفریق متعاقدي  ICANNطوال ھذا التقریر، سوف ُیشار إلى  25

 "نحن"، عند االقتضاء، لإلشارة، بصیغة الضمیر المتكلم، إلى اإلجراءات التي أنجزھا ھذا الفریق. 

 
 لدراسة التجریبیة 

 WHOISاختبار العملیة لجمع البیانات والتوثیق المتعلق بمعدالت دقة سجالت 
 

 
 : التحقق من البناء اللغوي 1المرحلة 

 ھل تم تنسیق السجل تنسیًقا صحیًحا؟
 2015األول: أغسطس  التقریر

 

 
 : التوثیق التشغیلي 2المرحلة 

 ھل یرجع البرید اإللكتروني مرًة أخرى إلى المرسل أو یتلقى مكالمة ھاتفیة أو یتسلم بریداً؟
 2016الثاني: یونیو  ؛ التقریر2015األول: دیسمبر  التقریر

 

 
 غیر محددة بعد، وعلى كل حال: التحقق من الھویة 3المرحلة 

 المتَصل بھ مسؤولیة النطاق؟ الفردھل یتحمل 
 یتطلب تعاوًنا إضافًیا مع المجتمع -الھدف: غیر محدد بعد 

1 

2 

3 

4 
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تصمیم الدراسة وضع المعاییر اختیار العینة 

البحث عن معنى 
WHOIS
وإعرابھا

اختیار العینة 
الفرعیة اختبارات الدقة

تحلیل النتائج وضع التقریر 
ونشره

متابعة االلتزام 
التعاقدي

 : تدفق العمل والمھام2الشكل 

 
). وكما یتضح من الجدول الزمني، فقد شملت المرحلة 3الفریق المذكور في الجدول الزمني الموضح في الشكل ( 26وقد أجرى ھذه المھام

فترة وضع قبل مرحلیة استناًدا إلى نتائج الدراسة التجریبیة. وقد ساعدت ھذه الدروس المستفادة على صیاغة معاییر الدقة والتي لم  1
وقد سمح ھذا الوقت بالذھاب واإلیاب بین  وصوالً لنقطة اختبار الدقة. 1لقلیلة األولى من المرحلة ُتوضع بصورة ثابتة بل طوال األشھر ا

وخالل ھذا الوقت، تمّكن متعاقدو اختبار  بصورة صحیحة. RAAلضمان استیفاء المعاییر لمتطلبات  WHOIS ARSأعضاء فریق 
 .1تجریبیة للمساعدة في معایرة أدواتھم للمرحلة الواردة من الدراسة ال WHOISالدقة كذلك من استخدام بیانات 

 
 1: الجدول الزمني للمرحلة 3الشكل 

 
 

                                            
 باستثناء متابعة االلتزام التعاقدي، والتي ستبدأ بعد وقت قصیر من نشر ھذا التقریر.   26



 

 
I C A N N  لنظام  1| تقریر المرحلةWHOIS ARS  11 2015| أغسطس 

 تشكیل الفریق
الوارد  4، ویرد فیما یلي سرد أعضاء كٍل فریق. ویوضح الشكل WHOIS ARSكما ھو مذكور آنًفا، نفّذ المھام المذكورة أعاله فریق 

 . 1أدناه كذلك بدرجة أوضح كیف تجانس الفریق لوضع تقریر المرحلة 

 ICANN إدارة المشاریع، وتحدید معاییر الدقة، وعملیات بحث :WHOIS 

 NORC تصمیم الدراسة، اختیار العینة، وتحلیل البیانات27في جامعة شیكاغو : 

 Inc ,Whibse28اإلعراب : 

 Inc ,DigiCert29البرید اإللكتروني واختبار دقة الھاتف : 

 اختبار دقة العنوان البریدي30االتحاد البریدي العالمي : 

 مع المتعاقدین ICANN: تنسیق 4الشكل 

 
 

 1أھداف المرحلة 
األسمى في تحدید السجالت المحتمل أن تكون غیر دقیقة وإعداد تقریر بشأن ھذه السجالت بھذه الطریقة  WHOIS ARSیتمّثل ھدف 

 gTLDآلیًة لالستعیان من الكمیات الضخمة لبیانات تسجیل  WHOIS ARSبمرور الوقت. ویقدم  WHOISللسماح بتحسین دقة 
إصدار التقاریر والبیانات من خالل  ICANNملیون اسم. ھذا وتعتزم  150وتقدیر الدقة من خالل عدد أسماء النطاقات الذي یتجاوز 

WHOIS ARS  إلطالع المجتمع والمساعدة في توجیھ جھود المجتمع المستقبلیة نحو تحسین جودة بیاناتWHOIS.  
 

دام المعاییر المحددة التي یتمّثل في التركیز على دقة البناء اللغوي، واستخ ICANN، كان ھدف 1على وجھ التحدید، بالنسبة للمرحلة 
المعمول بھا. وبالمثل، فإن تقریر  RAAیلبي متطلبات شكل ومضمون  WHOISلتحدید ما إذا كان سجل  ICANNسعت من خاللھا 

ل األنواع الرئیسWHOISیھدف إلى توفیر بیانات قابلة للتنفیذ بشأن البناء اللغوي لسجالت  1المرحلة  یة . علًما بأّن ھذا السجل ُیفصِّ
. وأخیًرا، فإّن البیانات األساسیة gTLDوأنواع  RAAعبر المناطق وأنواع  WHOISألوجھ عدم التطابق واالتجاھات والمقارنات لدقة 

بمتابعة السجالت التي ُیحتمل أن تكون غیر دقیقة مع أمناء السجالت، ما یؤدي إلى تحقیقھا  ICANNتسمح لفریق االمتثال التعاقدي لدى 
بمرور الوقت، تلك البیانات التي  WHOISإلى تحسین بیانات  ARSا لزم األمر. وفي نھایة المطاف، ینبغي أن یدفع وتصحیحھا إذ

 ). 2الالحقة (المرحلة  ARSستجري دراستھا في تقاریر 

                                            
27 http://www.norc.org/Pages/default.aspx . 
28 https://www.whibse.com/ . 
29 https://www.digicert.com . 
30 http://www.upu.int/en.html . 

http://www.norc.org/Pages/default.aspx
https://www.whibse.com/
https://www.digicert.com/
http://www.upu.int/en.html
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 طرق وأسالیب الدراسة 

 نظرة عامة موجزة
من بین ملفات المنطقة لما یبلغ  WHOISسجل من سجالت  100,000اختارت دراسة المرحلة األولى في البدایة عینًة من نحو 

. وباستخدام سلسلة من التقییمات المنھجیة، التي ُیشار إلیھا مجتمعًة بمصطلح اختبارات دقة البناء gTLDنطاقات من نطاقات  610
معاییر البناء اللغوي (على سبیل سجل مع  10000اللغوي، تم التحقق من توافق معلومات جھات االتصال الواردة من عینة فرعیة من 

وقد تم  ) المعمول بھا في النطاق.RAAالمثال المدلوالت والصیغ) بناًء على المتطلبات المنصوص علیھا في اتفاقیة اعتماد أمین السجل (
ات الفرعیة مثل عبر المجموع WHOISتحلیل البیانات الناتجة إلعداد إحصائیات دقة البناء اللغوي الخاصة بمعلومات جھات اتصال 

غیر  RAA 2013وال تزال بعض النطاقات التي لھا أمناء سجالت في  .RAAونوع  ICANN(سابًقا أو جدیًدا) ومنطقة  gTLDنوع 
استناًدا إلى توقیت تسجیل النطاق، ونشیر إلى ھذه النطاقات باسم  RAA31 2009الخاصة بـ WHOISملزمة سوى باستیفاء متطلبات 

الملتزمة باستیفاء  RAA 2013وُیشار إلى النطاقات التي لھا أمناء سجالت في  ).RAA GF 2013معفاة (ال RAA 2013نطاقات 
). وھكذا، فقد تناولت RAA NGF 2013غیر المعفاة ( RAA 2013باسم نطاقات  RAA 2009 الخاصة بـ WHOISمتطلبات 

 ).NGF 2013، وGF 2013، و2009(وھي:  RAAالتحلیالت بالدراسة ثالثة أنواع من 

 تصمیم العینة
، وتناولت بالتحلیل عینة فرعیة من gTLDسجل من ملفات منطقة نطاق  100,000اشتملت بیانات الدراسة على عینة أولیة من 

سجل. وقد ُصّممت ھذه العینة الُمعّدة على مرحلتین بغرض توفیر عینة كبیرة بما یكفي لتقییم المجموعات الفرعیة المعنیة  10,000
 تقییًما موثوًقا، وذلك في ضوء القیود التقنیة المفروضة على جمع بیانات الدراسة. علًما بأّن البیانات الموجودة في ملفات منطقة نطاق

gTLD تحتوي على المجموعة الكاملة من معلومات محدودة، وال WHOIS  مثل بلد المسجل، أو إصدار)RAA  أمین السجل، وما إلى
ذلك) الالزمة الختیار عینة ذات حجم كاٍف إلصدار تقییمات موثوقة لدقة البناء اللغوي للمجموعات الفرعیة. وللحصول على المعلومات 

في العینة األولیة، ومن ثم یتم إلحاق المعلومات اإلضافیة المطلوبة بكل سجل.  لكل سجل WHOISالمطلوبة، ُتجرى استفسارات 
وبإلحاق ھذه المعلومات اإلضافیة بسجالت العینة األولیة، یمكن تحدید عینة فرعیة تتضمن التمثیل المناسب للمجموعات الفرعیة المعنیة، 

 موجزة للعینة األولیة وطرق اختیار العینة الفرعیة.سجل. ویرد فیما یلي وصف اإلحصائیات ال 10,000في ھذه الحالة 
 

 العینة األولیة
سجل، لیس لدینا سوى البیانات الموجزة لملف المنطقة، والتي تشیر إلى عدد النطاقات الموجودة  100,000الختیار العینة األولیة من 

وقت أن أُخذت  gTLDنطاقات  610ملیوًنا من أسماء النطاقات موزعة على  157. وقد كان ھناك ما یقرب من gTLDفي كل نطاق 
ملیون نطاق ُمسجالً  157بالمئة من عدد النطاقات البالغ  97وقد كان ما یقرب من  .201532الثاني من العام  العینة األولیة بدایة الربع

الجدیدة  gTLDبالمئة منھا ُمسجلًة في واحد من نطاقات  3، ونحو gTLDالسابقة من نطاقات ) نطاًقا 18في واحد من الثمانیة عشر (
نطاًقا، لم یتجاوز عدد النطاقات التي كان لھا  592الجدیدة البالغ عددھا  gTLDنطاًقا. علًما بأّنھ من بین نطاقات  59233البالغ عددھا 

 26نطاًقا أي نطاقات حتى اآلن)، وكان لـ 176الجدیدة البالغ عددھا  gTLDنطاًقا (لم یكن لنطاقات  416على األقل  34نطاق واحد
 نطاقات. 10-2آخرین  51 نطاًقا فحسب نطاق واحد، ولـ

 
الجدیدة بحیث  gTLDسجل وأفرط في استعیان نطاقات  100000لدینا  1على غرار الدراسة التجریبیة، اختار تصمیم عینة المرحلة 

الجدیدة بمرور الوقت، وقد  gTLD. ومن المتوقع أن تتزاید نطاقات ٪25الجدیدة  gTLDالمأخوذة من نطاقات  بلغت نسبة العینة األولیة
                                            

 .10انظر المالحظة  31
 gTLDلنطاقات  2012الُمعترف بھا قبل جولة  gTLDالسابقة إلى نطاقات  gTLDسابق. ُتشیر نطاقات  gTLDنطاق  18جدید،  gTLDنطاق  597 32

 الجدیدة.
status/delegated-https://newgtlds.icann.org/en/program-ض: حین ُجمعت البیانات. انظر ھنا لالطالع على أحدث معلومات التفوی 33

strings . 
الجدیدة في اتفاقیة سجل  gTLDاقات ، فھذا الموقع إلزامي یشّغلھ السجل لكافة نطgTLDمن حسابات النطاقات داخل كل نطاق  nic.TLDتم استبعاد النطاق  34

gTLD .الجدیدة 

https://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings
https://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings
https://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings
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من كل  10الجدیدة كانت ممثلًة، فقد اخترنا في البدایة  gTLDأردنا عدًدا كافًیا في عینتنا بغرض دراستھا. وللتأكد من أّن كافة نطاقات 
وقد اختیرت العینة المتبقیة بما یتناسب مع الحجم  أو أقل؛ الخترناھا جمیًعا). 10جدید  gTLDجدید (لو كان لكل نطاق  gTLDنطاق 

السابقة، مع كون  gTLDنطاًقا كحٍد أدنى من كافة نطاقات  30جدیدة أكبر). وبالمثل، فقد اخترنا  gTLD(تم اختیار المزید من نطاقات 
. وقد تم تحدید فاصل gTLDاالستعیان جمیعھا عن طریق استعیان منھجي داخل نطاق  العینة المتبقیة مناسبة للحجم. وقد أُجریت عملیات

. وبعد ذلك، تم تحدید gTLDتخطي (إجمالي عدد النطاقات مقسوًما على حجم العینة المطلوبة) بناًء على حجم العینة المقررة لكل نطاق 
؛ فسوف تكون السجالت 300وكان فاصل التخطي  16.6العشوائیة بدایة عشوائیة بین الصفر وفاصل التخطي. فإذا كانت ھذه البدایة 

عشر بعد الثالثمائة، وھلم جًرا. وُتفضي ھذه المنھجیة إلى عینة طبقیة  السابع عشر (البدایة العشوائیة ُمقّربة لألعلى)، والسابع المحددة ھي
(على سبیل المثال فرز النطاقات األحدث إلى أعلى أو  gTLDضمنًیا عن طریق أي فرز جزئي أو كامل داخل ملف منطقة نطاقات 

األصغر، مع الحفاظ على قیم  gTLDأسفل قائمة السجالت في ملف المنطقة). وُیفضي أسلوبنا إلى إفراط طفیف في استعیان نطاقات 
 ضلیة.األكبر، وذلك لضمان عدم المبالغة في الفروق عن طریق القیم التفا gTLDشدیدة التشابھ بین نطاقات 

 
بالمئة) ألنھا  1.9( 1916سجل، ولكن تم إسقاط  100,000لكافة السجالت البالغ عددھا  WHOISھذا وقد أُجریت عملیات بحث 

وسوف  نطاًقا. 98084). وقد أفضى بنا ذلك إلى عینة أولیة بھا 704) أو نطاقات لم تعد موجودًة (1212كانت سجالت اختبارات (
  التي لھا نطاق واحد فحسب في محاولة للحد من ھذه المشكلة. gTLDنطاقات  2المرحلة  تستبعد العینات األولیة في

 
بالمئة من كافة  2.7الفرعیة  RAA 2009نطاًقا، شكلت السجالت في مجموعة  98084ومن بین نطاقات العینة األولیة البالغ عددھا 

بالمئة  NGF (50.8 2013غیر المعفاة ( 2013) وسجالت GF 2013المعفاة ( 2013السجالت، في حین شكلت سجالت 
  ).1بالمئة على التوالي من كافة النطاقات (انظر الجدول  46.4و
 

 RAA: أحجام العینة األولیة حسب المنطقة و1الجدول 
 أمریكا الالتینیة  أفریقیا RAAنوع 

ومنطقة البحر 
 الكاریبي

آسیا والمحیط  أوروبا
 الھادئ

 اإلجمالي غیر معروف أمریكا الشمالیة

2009 23 203 258 484 1,688 27 2,683 
2013 GF 310 1,451 10,807 8,388 28,592 300 49,848 

2013 NGF 376 2,077 10,523 14,497 17,781 299 45,553 
 98,084 626 48,061 23,369 21,588 3,731 709 اإلجمالي

 
 العینة الفرعیة الُمحلّلة

وسجالت مع مسجلین  RAA 2009المجموعات الفرعیة المعنیة بھذا التقریر كي تشّكل سجالت مع أمناء سجالت  ICANNحّددت 
2013 RAA  وسجالت في نطاقاتgTLD  الجدیدة، وسجالت في نطاقاتgTLD  السابقة، وسجالت من كل منطقة من مناطق

ICANN ة لضمان التمثیل الكافي بحیث یمكن للتقاریر تقییم دقة البیانات الخمسة. وتبًعا لذلك، فقد اخترنا العینة الفرعیة الُمحلّل
وقد تطلّب ھذا األمر اإلفراط في استعیان بعض  بالمئة. 95للمجموعات الفرعیة المعنیة من خالل فواصل الثقة التي تبلغ نسبتھا 

ق). على الرغم من عدم ضمان االستعیان ملیون نطا gTLD )157المجموعات الفرعیة فیما یتعلق بتمثیلھا في إجمالي عدد نطاقات 
ومنطقة المسجل بالفعل تنّوع أمین السجل  RAAونوع  TLDعلى وجھ التحدید اشتمال كافة أمناء السجالت؛ فقد حقق االستعیان حسب 

 أمین سجل ممثلین في العینة الفرعیة.  400في العینة الفرعیة الُمحلّلة مع ما یقرب من 
 

(السابق مقابل الجدید) ألن العینة األولیة قد أفرطت في استعیان نطاقات  gTLDجدیر بالذكر أن العینة الفرعیة لم تراِع أیًضا نوع نطاق 
gTLD .نطاق التي سیجري تحلیلھا في أن تشتمل كل خلیة  10000وقد تمّثل الھدف من اختیار العینة الفرعیة الُمؤلّفة من  الجدیدة

 5± نطاق فاصل ثقة ال یتعّدى قدره  400). ویوفر حجم العینة الُمؤلّفة من 2(الجدول  RAAنطاق حسب نوع  800ى بالمنطقة عل
بالمئة؛ حیث تصغر فواصل الثقة  50بالمئة مع التقییم البالغة نسبتھ  5± بالمئة لمتغیر ثنائي (تحدث ھذه النسبة البالغ حّدھا األقصى 

نطاق باعتبارھا ھدًفا ألّن التقییم التفاضلي ال یزید  400. ومع ذلك، فلم یتم اختیار حجم عینة ُمؤلّفة من بالمئة) 50بابتعاد التقییم عن 
  باعتبارھا ھدًفا بغیة تقلیل حجم فواصل الثقة في كل خلیة. 800حجم فواصل الثقة. وقد اُختیرت العینة 
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. وھذه الخالیا ھي خالیا أفریقیا الثالث 35نطاق 800الُمفرزة حسب المنطقة لدیھا أقل من  RAAتجدر اإلشارة إلى أّن ستًة من خالیا 
الخاصة بأمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي، وأوروبا، وآسیا والمحیط الھادئ. وقد أبقینا على كافة النطاقات  RAA 2009وخالیا 

نطاق بغیة تحلیلھا. وقد أفرطنا كذلك في استعیان الخالیا األخرى للحصول  10,000ن من ھذه الخالیا الست في العینة الفرعیة الُمؤلّفة م
الخاصة بأمریكا  RAA 2013وھذه الخالیا ھي خالیا  نطاق في العینة األولیة. 11,000نطاق من كل خلیة لدیھا أقل من  800على 

 RAA 2009الخاصة بآسیا والمحیط الھادئ وخلیة  RAA GF 2013الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي وأوروبا، باإلضافة إلى خلیة 
الخاصة بأمریكا  RAA 2009غیر المعروفة للمنطقة بذات نسبة خلیة  RAA 2009الخاصة بأمریكا الشمالیة. وقد أخذنا عینات خلیة 

اخترنا أحجام عینات تتناسب مع حجم غیر المعروفة للمنطقة)، فقد  2013الشمالیة. وبالنسبة للخالیا الخمس المتبقیة (بما في ذلك خالیا 
 .RAAالوارد أدناه أحجام العینة الفرعیة الُمحلّلة حسب المنطقة و 2كٍل منھا. ویوضح الجدول 

 
 RAA: أحجام العینة الفرعیة الُمحلّلة حسب المنطقة و2الجدول 
 أمریكا الالتینیة  أفریقیا RAAنوع 

ومنطقة البحر 
 الكاریبي

آسیا والمحیط  أوروبا
 الھادئ

 اإلجمالي غیر معروف أمریكا الشمالیة

2009 23 203 258 484 800 13 1,781 
2013 GF 310 800 800 800 1,643 17 4,371 

2013 NGF 376 800 800 833 1,022 17 3,849 
 10,000 47 3,465 2,117 1,858 1,803 709 اإلجمالي

 
 2013بالمئة من كافة سجالت العینات األولیة، في حین شكلت سجالت  2.7الفرعیة  RAA 2009شّكلت السجالت في مجموعة 

بالمئة على التوالي من كافة النطاقات. ھذا  46.4بالمئة و NGF (50.8 2013غیر المعفاة ( 2013وسجالت  36)GF 2013المعفاة (
وتحتوي العینة الفرعیة الُمحلّلة على عینة فرعیة كبیرة بصورة غیر متناسبة من ھذه النطاقات ولذلك فإّن التقییمات المتعلقة بنطاقات 

2009 RAA لصغیرة للنطاقات التي ال تزال ُمسجلة لدى أمناء ستستوفي معاییر الموثوقیة المذكورة أعاله، وذلك بسبب النسبة المئویة ا
في العینة األولیة الُمؤلّفة من  RAAالموّضح أدناه أحجام العینات حسب نوع  3. ویبین الجدول RAA 2009السجالت بموجب اتفاقیات 

 نطاق. 10,000نطاق والعینة الفرعیة الُمحلّلة الُمؤلّفة من  98084
 

 RAAنوع  : أحجام العینات حسب3الجدول 
 النسبة المئویة  RAAنوع 

 لكافة النطاقات
 تحلیل العینة الفرعیة العینة األولیة

2009 RAA 3.5% 2,683 1,781 
2013 RAA GF 65.7% 49,848 4,371 
2013 RAA NGF 30.8% 45,553 3,848 

 10,000 98,084 %100.0 اإلجمالي

 أسالیب اختبار البناء اللغوي
البناء اللغوي بغیة تقییم معلومات جھات االتصال في سجل عن طریق مقارنتھا بالتنسیقات المحددة في المتطلبات تم إعداد اختبارات 

  ).RAAالتعاقدیة المنصوص علیھا في اتفاقیات اعتماد أمین السجل (
 

 2013) واإلصدار RAA 2009( 2009، وھما اإلصدار gTLDفي حیز نطاق  RAAویوجد في الوقت الحالي إصداران من اتفاقیة 
)2013 RAA ویحتوي كل إصدار من اتفاقیة .(RAA  على متطلبات لحضور وتنسیق وقابلیة تشغیل أوضاع معینة لمعلومات جھات

أكثر تحدیًدا في  RAA 2013وللعلم فإّن  االتصال لجھات اتصال المسجل والمسؤول التقني والمسؤول اإلداري الخاصة بكل اسم نطاق.
                                            

 أُخذت عینة كل خلیة منطقة "غیر معروفة" بذات النسبة/النسبة المئویة كما خلیة أمریكا الشمالیة. 35
، على سبیل المثال، RAA 2013ولكّنھ سجلھ قبل توقیع أمین سجل على  RAA 2013"الُمعفى" ھو نطاق تم تسجیلھ لدى أمین سجل بموجب  2013نطاق  36

. وبذلك لم تقُّید ھذه النطاقات لمتطلبات RAA 2013، والحًقا وقع أمین السجل النظیر على 2010في ینایر  example.exampleTLDتم تسجیل النطاق 
RAA 2013  2009ولكن لمتطلبات RAA  من أجل دقةWHOIS . 
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 RAA 2009. فعلى سبیل المثال، تتطلب RAA 2009من  WHOISعلقة ببیانات جھات االتصال الموجودة في سجل متطلباتھا المت
أن یكون البلد المذكور في العنوان منسًقا طبًقا لرمز الحرفین من معیار  RAA 2013عناوین بریدیة ذات رمز بلد صحیح بینما تتطلب 

ISO-3166-1. بطریقة تضمن تقییم كافة السجالت الموجودة في المجموعة الفرعیة التي جرى  وقد ُوضعت معاییر الدقة اللغویة
فقط على تلك  RAA 2013وتجدر اإلشارة إلى أّنھ قد تم تطبیق اختبارات إضافیة لمتطلبات  .RAA 2009تحلیلھا في ضوء متطلبات 
والتي تم  RAA 2013ت المعني بھا أمین سجل ھي االتفاقیة المعمول بھا، وھي تلك السجال RAA 2013السجالت التي تكون فیھا 

الخاصة بأمناء السجالت الذین وقّعوا  RAA 2013لـ WHOIS(تاریخ سریان مواصفات برنامج دقة  2014ینایر  1إنشاؤھا عقب 
 . RAA37 2013) أو عندما أنفذ أمین السجل 2014دیسمبر  31قبل 

 
علومات جھات االتصال الفردیة التسعة في أحد السجالت. وقد ُصنِّفت الحقول وقد أُجریت اختبارات البناء اللغوي على كافة حقول م

حسب نوع جھة االتصال، وحسب وضع جھة االتصال. حیث ُیشیر نوع جھة االتصال إلى تحدید معلومات جھة االتصال على أنھا تخّص 
)، بینما ُیشیر وضع Adminول اإلداري () أو جھات اتصال المسؤTechجھات اتصال المسجل أو جھات اتصال المسؤول التقني (

جھة االتصال إلى وسیلة اتصال عنوان البرید اإللكتروني أو رقم الھاتف أو العنوان البریدي. وقد ُنّظمت اختبارات البناء اللغوي عبر 
حقق اختبار المرحلة مرحلتین من االختبارات، وكانت معاییر االختبارات خاصًة بكل وضع من أوضاع جھات االتصال الثالث. وقد ت

المعمول بھا، فیما تضمنت المرحلة الثانیة اختباًرا تقنًیا  RAAاألولى من وجود معلومات جھات االتصال، على النحو الذي تطلّبتھ 
علومات جھات مفّصالً للتركیب اللغوي. وُسّجلت نتیجة كل اختبار بنتائج ثنائیة ُمفادھا إّما "نعم" أو "ال" لإلشارة إلى ما إذا كان حقل م

االتصال یستوفي معاییر االختبار من عدمھ. ویرد فیما یلي أدناه وصف مختصر الختبارات المرحلة األولى والمرحلة الثانیة لكل وضع 
 .38من أوضاع جھات االتصال

 
 اختبار عنوان البرید اإللكتروني 

التقني، بینما وجود عنوان برید إلكتروني للمسجل أمر  ، یلزم وجود عنوان برید إلكتروني للمسؤول اإلداري والمسؤولRAA 2009في 
 .RAA 2013ویلزم وجود عنوان برید إلكتروني للمسؤول اإلداري والمسؤول التقني والمسجل في  39اختیاري.

 تروني تناول اختبار المرحلة األولى البحث في وجود عنوان برید إلك: اختبار المرحلة األولى المعني بعنوان البرید اإللكتروني
في كل حقل من حقول جھات اتصال عنوان البرید اإللكتروني الثالثة. وقد اعُتبرت اإلجابة "ال" ألي من اختبارات المرحلة 

، خطأً لھذا الحقل المحدد لجھة RAA 2009األولى، باستثنائھا لعنوان برید إلكتروني لمسجل محذوف یخضع لمتطلبات 
، ولكن لن ُیحسب ضمن RAA 2009برید اإللكتروني للمسجل المفقود الخاضع التفاقیة االتصال. وستتم اإلشارة إلى عنوان ال

 النطاق/أمین السجل (أي لن ُیعتبر غیر دقیق). بینما بدأت اإلجابة "نعم" اختبار المرحلة الثانیة.

 المرحلة الثانیة على كافة حقول جھات : أُجریت اختبارات البناء اللغوي في اختبار المرحلة الثانیة المعني بالبرید اإللكتروني
االتصال التي أحرزت اإلجابة "نعم" من المرحلة األولى، بما في ذلك عنوان البرید اإللكتروني للمسجل بموجب 

2009 RAA 2009. وعلى الرغم من أّن عنوان البرید اإللكتروني للمسجل بموجب RAA  غیر مطلوب، فإنھ وفي حال
أمثلة على اختبارات المرحلة الثانیة، وتشمل  المعمول بھا. RAAجب أن یستوفي متطلبات ؛ یWHOISوجوده في إسھام 

 اختبارات:

  "@" وجود الرمز 

  وجود المكونات المحلیة ومكونات النطاق ومكوناتTLD 
 ) local@domain.TLD(على سبیل المثال، 

 
 اختبار رقم الھاتف

 40داري والمسؤول التقني، بینما یمّثل وجود رقم ھاتف المسجل أمًرا اختیارًیا.، یلزم وجود أرقام ھواتف المسؤول اإلRAA 2009في 
 .RAA 2013ویلزم وجود أرقام ھواتف المسؤول اإلداري والمسؤول التقني والمسجل في 

                                            
ألمناء السجالت كي ُتعتبر سجالً ُمعفًى، ولكن یمّثل  RAA 2013الق نطاق قبل تاریخ سریان بوجود أحداث أخرى من شأنھا أن ُتفضي إلى إط ICANNتقّر  37

 .  ARSالقضاء على احتمال وجود نتائج إیجابیة كاذبة المعیار المستخدم مع 
 .لملحق أ: معاییر دقة البناء اللغويایمكن االطالع على تفاصیل اختبارات دقة البناء اللغوي في  38
 التقریر.  ومع ذلك، إذا كان عنوان البرید اإللكتروني موجوًدا؛ فسوف یخضع الختبار دقة البناء اللغوي، على النحو األكثر توضیًحا الوارد في ھذا 39



 

 
I C A N N  لنظام  1| تقریر المرحلةWHOIS ARS  16 2015| أغسطس 

 تناول اختبار المرحلة األولى البحث في وجود رقم ھاتف في كل حقل من حقول  :اختبار المرحلة األولى المعني برقم الھاتف
جھات اتصال رقم الھاتف الثالثة. وقد اعُتبرت اإلجابة "ال" ألي من ھذه االختبارات، باستثنائھا لرقم ھاتف لمسجل محذوف 

إلى رقم الھاتف للمسجل المفقود ، خطأً لھذا الحقل المحدد لجھة االتصال. وستتم اإلشارة RAA 2009یخضع لمتطلبات 
، ولكن لن ُیحسب ضمن النطاق/أمین السجل (أي لن ُیعتبر غیر دقیق). بینما بدأت اإلجابة RAA 2009الخاضع التفاقیة 

 "نعم" اختبار المرحلة الثانیة.

 ة على كافة حقول جھات االتصال : أُجریت اختبارات البناء اللغوي في المرحلة الثانیاختبار المرحلة الثانیة المعني برقم الھاتف
. وعلى الرغم RAA 2009التي أحرزت اإلجابة "نعم" من المرحلة األولى أعاله، بما في ذلك رقم ھاتف المسجل بموجب 

؛ یجب أن یكون WHOISغیر مطلوب، فإنھ وفي حال وجوده في إسھام  RAA 2009من أّن رقم ھاتف المسجل بموجب 
جابة "ال" ألي من ھذه االختبارات؛ فقد اعُتبرت خطأً لھذا الحقل المحدد لجھة االتصال. تشیر صحیًحا/دقیًقا. وفي حالة اإل

المعّرفات إلى األسئلة التي ستحدد إذا كانت االختبارات التي تتبع المعّرف قابلة للتطبیق، وبالتالي ال تحدد األجوبة السلبیة 
 رحلة الثانیة، وتشمل اختبارات:للمعّرفات االجتیاز/اإلخفاق. أمثلة على اختبارات الم

  وجود رمز البلد 

 أنواع الحروف المسموح بھا 

 
 اختبار العنوان البریدي 

 .RAA 2013و RAA 2009یلزم وجود عنوان بریدي للمسجل والمسؤول اإلداري والمسؤول التقني في 

 البحث في وجود عنوان بریدي في كل حقل من : تناول اختبار المرحلة األولى اختبار المرحلة األولى المعني بالعنوان البریدي
حقول جھات اتصال العنوان البریدي الثالثة. وقد اعُتبرت اإلجابة "ال" ألي من ھذه االختبارات خطأً لھذا الحقل المحدد لجھة 

 االتصال. بینما بدأت اإلجابة "نعم" اختبار المرحلة الثانیة.

 أُجریت اختبارات البناء اللغوي في المرحلة الثانیة على كافة حقول جھات یدياختبار المرحلة الثانیة المعني بالعنوان البر :
االتصال التي أحرزت اإلجابة "نعم" من المرحلة األولى. وقد اعُتبرت اإلجابة "ال" ألي من ھذه االختبارات خطأً لھذا الحقل 

 رات:المحدد لجھة االتصال. أمثلة على اختبارات المرحلة الثانیة، وتشمل اختبا

  1وجود بلد، سواًء كان اسم بلد كامل أو اختصار-ISO 3166  

  وجود والیة/مقاطعة أو مدینة أو شارع، إذا كان ذلك مطلوًبا من قبل الدولة التي تعالج النظام وفًقا للمعیارS42  التابع
  لالتحاد البریدي العالمي.

 مالحظات على تحلیل نتائج اختبار دقة البناء اللغوي
 یجري تحلیل نتائج اختبار البناء اللغوي في قسم النتائج الرئیسیة. ونناقش فیما یلي بعض النقاط الرئیسیة بشأن نھج تحلیلنا.

 
سجل. وللعلم فإّن  10,000لة البالغ عددھا كقاعدة تم بناًء علیھا تحلیل كافة سجالت العینة الفرعیة الُمحلّ  RAA 2009أوالً، تم اختیار 

. فعلى سبیل المثال، تتطلب 2009، وتستند إلیھا، وبالتالي فإّنھا تشمل متطلبات 2009أكثر شدًة من متطلبات  RAA 2013متطلبات 
2009 RAA  2013عنواًنا لكل جھة اتصال، في حین تتطلب RAA ة تنسیق عنوان كل جھة اتصال وفًقا لنموذج المعایرS42  التابع

اسم لالتحاد البریدي العالمي والمعمول بھ في بلد معین، على أن یتم توزیع كل مكون من العنوان (الشارع أو المدینة أو الوالیة/المقاطعة، 
من شأنھ أیًضا أن یلبي  RAA 2013وبالتالي، فإّن أي حقل جھة اتصال یلبي متطلبات  41البلد/اإلقلیم) إلى حقلھا الخاص في اإلسھامات.

 بمثابة قاعدة أساس یمكن مقارنة كافة السجالت في ضوئھا. 2009، ولھذا السبب، فإّن متطلبات 2009متطلبات 
 

                                                                                                                                                         
، بینما ال یلزم وجود رقم الھاتف، فإن كان موجوًدا في البیانات؛ فسوف یخضع للتحقق RAA 2009على غرار حال عنوان البرید اإللكتروني للمسجل بموجب  40

 من البناء اللغوي. 
 .الملحق أ: معاییر دقة البناء اللغويلمزید من التفاصیل بشأن ھذه المتطلبات، یرجى االطالع على  41

https://www.iso.org/obp/ui/%23search
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من العینة األولیة في العینة الفرعیة الُمحلّلة وبذلك ستكون التقدیرات موثوقًة بأكبر قدر  RAA 2009ثانًیا، تم تضمین كافة سجالت 
بالمئة. وقد تكونت مجموعة  3الفرعیة نطاقات ُتقّدر نسبتھا بما یعادل  RAA 2009السجالت الموجودة في مجموعة  ممكن. وتمثل

سجالً. وباعتبارھا مجموعًة فرعیًة أصغر، فقد أتاحت بیانات اختبار البناء اللغوي  1781الفرعیة في العینة الفرعیة الُمحلّلة من  2009
سب نوع جھة االتصال، وقدمت نظرًة ثاقبًة بخصوص األسباب النمطیة وراء احتمال إخفاق حقل ح RAA 2009تحلیل معدالت دقة 

 اللغوي. RAA 2009جھة االتصال في تلبیة متطلبات بناء 
 

، فإّن تحلیلنا یضمن أخذ ھذه المتطلبات اإلضافیة بعین RAA 2009أكثر تفصیالً من متطلبات  RAA 2013ثالًثا، نظًرا ألن متطلبات 
بقاعدة أساس  2013. وبعبارٍة أخرى، فقد تمت مقارنة سجالت RAA 2009عتبار وكذلك مقارنة النتائج مقارنًة مناسبًة بنتائج اال

. وتجدر اإلشارة أیًضا إلى أّن السجالت gTLDبغیة إصدار تقییمات دقة البناء اللغوي حسب نوع ومنطقة  RAA 2009متطلبات 
بالمئة من النطاقات، وفي العینة الفرعیة الُمحلّلة اشتملت  31رعیة ُتقّدر نسبتھا بما یعادل الف RAA 2013الموجودة في مجموعة 

بالمئة) وذلك بسبب اإلفراط في االستعیان. وتمثل نسبة النطاقات  38سجالً من ھذه السجالت ( 3848الفرعیة على  2013مجموعة 
الفرعیة في العینة الفرعیة الُمحلّلة من  2013. وقد تكونت مجموعة بالمئة 66المعفاة نحو  RAA 2013الُمسّجلة بموجب اتفاقیة 

الخاصة بأغراض  42المعفاة RAA 2013بالمئة) وذلك بسبب اإلفراط في االستعیان. علًما بأّن متطلبات اتفاقیة  44سجالً ( 4,371
WHOIS ARS  2009مساویة لمتطلبات RAA . 

 
ر أيٍ من حقول معلومات جھات االتصال الفردیة التسعة، كما یمكن تجمیع الحقول في وأخیًرا، یمكن تحلیل دقة البناء اللغوي عب

مجموعات حسب نوع جھة االتصال (المسجل، أو المسؤول التقني، أو المسؤول اإلداري)، أو حسب وضع جھة االتصال (عنوان البرید 
وللعلم فإّن كافة  ا في مجموعات بغیة تحلیل الدقة الشاملة للسجل.اإللكتروني، أو رقم الھاتف، أو العنوان البریدي)، أو تجمیعھا كلھا معً 

 ملیون نطاق، أو أليٍ من المجموعات الفرعیة الُمحلّلة.  157الحسابات المذكورة في ھذا التقریر یمكن استنباطھا للعدد اإلجمالي البالغ 
 

 األسباب الرئیسیة لإلخفاق 
تجتاز كافة اختبارات البناء اللغوي، قمنا بتحلیل أسباب اإلخفاق. وفي الجزء التالي من التقریر، قبل تقدیم النسب المئویة للنطاقات التي 

ُنعّد تقریًرا بشأن األسباب الرئیسیة لإلخفاق، بصورة منفصلة حسب وضع جھة االتصال (عنوان البرید اإللكتروني ورقم الھاتف والعنوان 
وني، لم یتم العثور على أخطاء في البناء اللغوي باستثناء تلك التي تخّص عنوان برید إلكتروني وبالنسبة لعناوین البرید اإللكتر البریدي).

ومع ذلك، بالنسبة ألرقام الھواتف والعناوین البریدیة خصوًصا (التي تشمل نطاقات متعددة)، أمكن العثور على عدة  مفقود (فارغ).
 بب وحید لإلخفاق، أّما بالنسبة للعناوین البریدیة، فقد تم تحدید عدة أسباب شائعة.أخطاء. وبالنسبة ألرقام الھواتف، فقد أمكن تحدید س

 
من بین كافة النطاقات التي  RAA 2009وللعلم فإّننا نقدم جداول منفصلًة لإلبالغ عن األسباب الرئیسیة لإلخفاق في ضوء متطلبات 

من بین نطاقات  RAA43 2013یة لإلخفاق في ضوء متطلبات نطاق وكذلك األسباب الرئیس 10000جرى تحلیلھا والبالغ عددھا 
 نطاق.  3,848الفرعیة البالغ عددھا  NGF 2013مجموعة 

 
 معدالت دقة البناء اللغوي حسب نوع جھة االتصال ووضع جھة االتصال والمجموعة الفرعیة

حقل من حقول معلومات جھات االتصال الفردیة التسعة. في القسم التالي، نقوم كذلك بتحلیل دقة البناء اللغوي تحلیالً منفصالً حسب كل 
كما  وُیشیر كل رقم في ھذه الجداول إلى النسبة المئویة للنطاقات التي تجتاز كافة اختبارات البناء اللغوي لنوع ووضع جھة االتصال تلك.

افة اختبارات البناء اللغوي لكافة أوضاع جھات ُندرج عموًدا إضافًیا على الیمین لإلشارة إلى النسبة المئویة للنطاقات التي تجتاز ك
االتصال الثالثة الخاصة بنوع جھة االتصال ھذا (على سبیل المثال، كافة اختبارات عنوان البرید اإللكتروني ورقم الھاتف والعنوان 

ي تجتاز كافة اختبارات البناء البریدي لجھات اتصال المسجل). وبالمثل، یبین الصف السفلي بكل جدول النسبة المئویة للنطاقات الت
اللغوي لجمیع أنواع جھات االتصال الثالثة الخاصة بذلك الوضع من أوضاع جھات االتصال (على سبیل المثال، كافة اختبارات البناء 

السفلى بكل جدول اللغوي لرقم الھاتف الخاصة بجھات اتصال المسجل والمسؤول اإلداري والمسؤول التقني). وأخیًرا، فإّن الخلیة الیمنى 
 ُتشیر إلى النسبة المئویة للنطاقات التي تجتاز كافة اختبارات البناء اللغوي لكافة حقول معلومات جھات االتصال التسعة.

 
في ضوء  نطاق 10,000تماًما مثلما فعلنا مع األسباب الرئیسیة لإلخفاق، فإّننا ُنعد في البدایة جداول لكافة النطاقات الُمحلّلة البالغ عددھا 

نطاًقا في  3,848الفرعیة البالغ عددھا  RAA NGF 2013كما نقّدم جداول لنطاقات مجموعة  اللغوي. RAA 2009اختبارات بناء 

                                            
 . 35انظر المالحظة  42
 بھذا التقریر. الملحق جفي  RAA 2013على نحو ما ُذكر آنًفا في ھذا القسم، فقد تم تضمین مقارنات باتفاقیة  43
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قّدم كذلك النسب المئویة . وللحصول على المعلومات كاملًة، فإّننا نالملحق جاللغوي الواردة في  RAA 2013ضوء اختبارات بناء 
اللغوي. ومع ذلك، لم ُتجَر  RAA 2013الفرعیة التي تجتاز كافة اختبارات بناء  RAA GF 2013و RAA 2009لمجموعات 

 اختبارات البناء اللغوي للعنوان البریدي لھذه المجموعات ومن األھمیة بمكاٍن تذّكر أّنھ لیس ضرورًیا أن تلبي ھذه المجموعات الفرعیة
 .RAA 2013كافة متطلبات 

 
خل وضع جھات االتصال عینھ (على سبیل المثال، وأخیًرا، تتمّثل إحدى نتائجنا الرئیسیة في عدم وجود فارق كبیر في النسب المئویة دا

العنوان البریدي) لذلك الذي یجتاز كافة اختبارات البناء اللغوي لكل نوع من أنواع جھات االتصال الثالثة. وبعبارة أخرى، فإّن النسب 
، فلدینا بعض الجداول الكاملة في ولذلك المئویة المتساویة تكون مماثلة لجھات اتصال المسجل والمسؤول اإلداري والمسؤول التقني.

، وال تتضمن الجداول الُمدرجة في الجسم الرئیسي للتقریر سوى الصفوف السفلى (كافة أنواع جھات االتصال الثالثة)، ذلك الملحق ب
  جدول واحد.في  RAAوالمناطق وأنواع  gTLDالتقریر الذي یتیح وجود أنواع نطاقات 
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 النتائج الرئیسیة

ونعرض فیما یلي نتائجنا التي توصلنا إلیھا واإلحصائیات المتعلقة بنتائج اختبارات دقة البناء اللغوي. وقد تم تنظیم ھذه اإلحصائیات 
كتروني ورقم حسب نوع جھة االتصال (المسجل، والمسؤول التقني، والمسؤول اإلداري)، ووضع جھة االتصال (عنوان البرید اإلل

، وأخیًرا متطلبات ICANNالجدید مقابل السابق وكذلك منطقة  gTLDالھاتف والعنوان البریدي)، عبر المجموعات الفرعیة مثل نطاق 
RAA 2013و 2009. ونظًرا ألن إصدارات RAA  لھا متطلبات مختلفة للبناء اللغوي الصحیح، فإّننا ُننشئ جداول تحلیل منفصلة لكل

. وأخیًرا، أعالهبمثابة قاعدة األساس، وذلك على النحو الموضح  2009)، تكون فیھا متطلبات 2013و  2009مجموعة من المتطلبات (
طابق في البناء اللغوي عن طریق تحلیل نتائج اختباره على مستوى اختبار البناء اللغوي الثنائي (على سبیل تتم دراسة أسباب عدم الت

 ق بالملحالمثال، اختبار رمز "@" في عنوان برید إلكتروني). ھذا ویمكن االطالع على جداول النتائج اإلضافیة وجداول التحلیل في 
 . وفي البدایة نقّدم ملخًصا للنتائج التي توصلنا إلیھا، یلیھ تحلیل إحصائي أكثر تفصیالً. 44بھذا التقریر الملحق جوكذلك 

 ملخص النتائج
 ونورد فیما یلي بعض الدروس الُمستفادة الرئیسیة من النتائج:

 بالمئة من  79بالمئة من أرقام الھواتف و 85بالمئة من عناوین البرید اإللكتروني و 99اللغوي أّن  أظھرت نتائج اختبار البناء
بالمئة من النطاقات كافة  70. وقد اجتاز RAA 2009العناوین البریدیة قد استوفت كافة متطلبات البناء اللغوي التفاقیة 

جل، والمسؤول اإلداري، والمسؤول التقني) وأوضاع جھات االتصال اختبارات البناء اللغوي لكافة أنواع جھات االتصال (المس
 (عنوان البرید اإللكتروني، ورقم الھاتف، والعنوان البریدي). 

  لقد كان وضع جھة االتصال ذو أعلى معدل اجتیاز لكافة اختبارات البناء اللغوي عنوان برید إلكتروني، فیما كان الوضع ذو
 أدنى معدل اجتیاز لكافة اختبارات البناء اللغوي عنواًنا بریدًیا. 

 إذا تم توفیر برید إلكتروني، فدائًما ما یجتاز كافة اختبارات دقة البناء اللغوي 
 ) بالمئة من كافة أرقام  13ثلثا أرقام الھواتف التي أخفقت في واحد على األقل من اختبارات التحقق من دقة البناء اللغوي

 الھواتف) قد أخفقت كذلك في معاییر الطول في البالد المعمول بھا
 بالمئة من كافة العناوین  23لغوي (العناوین البریدیة التي أخفقت في واحد على األقل من اختبارات التحقق من دقة البناء ال

البریدیة) قد أخفقت على نحٍو مماثل في مكّون واحد على األقل من المكّونات المطلوبة مثل الرمز البریدي أو 
  الوالیة/المقاطعة أو المدینة أو الشارع

 یرتكب الفرد الذي یقوم بملء  معدالت الدقة بین أنواع جھات االتصال الثالثة متشابھة جمیعھا، أي أنھ من غیر المرجح أن
 معلومات جھات االتصال لكافة أنواع جھات االتصال الثالثة أخطاًء مختلفًة/أكثر أو أقل بكٍل منھا

  إذا كان نوع جھة االتصال لھ وضع جھة اتصال قد أخفق في اختبار البناء اللغوي؛ فمن المرجح بدرجة كبیرة أن یكون
 ات البناء اللغوي في أنواع جھات االتصال األخرى.الوضع عینھ قد أخفق في أحد اختبار

 
 

                                            
 بالتقریر.   الملحق جو الملحق بع واردة في انطالًقا من الرغبة في تلخیص النتائج في ھذا القسم، فإن العدید من جداول التحلیل الُمتناولة بالنقاش في ھذا الموض 44
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 RAA45 2009التطابق الشامل لمتطلبات 
. إالّ أّنھ من الالزم أن تستوفي كافة RAA NGF46 2013اللغوي سوى نطاقات  RAA 2013ال یلزم أن یستوفي معاییر دقة بناء 

نطاق في  10,000ولذلك، فقد قارننا كافة نطاقات العینة الفرعیة الُمحلّلة البالغ عددھا  اللغوي. RAA 2009النطاقات معاییر دقة بناء 
، وھذه البیانات RAA 2013فحسب في ضوء معاییر  RAA NGF 2013كما قمنا بتحلیل نطاقات  .RAA 2009ضوء معاییر 

  .الملحق جمتوفرة في 
 

نطاق في العینة الفرعیة الُمحلّلة باستخدام معاییر دقة مختلفة في جدول  10,000ّننا ال نجمع بین كافة النطاقات البالغ عددھا وللعلم، فإ
، والجداول األخرى RAA 2009نطاق بموجب معاییر  10,000واحد. وإّنما لدینا جداول تتناول بالتحلیل كافة النطاقات البالغ عددھا 

 .RAA 2013نطاق الخاضعة لمعاییر  3,848البالغ عددھا  NGF 2013تحلیل سوى نطاقات التي ال تتناول بال
 

نطاق في العینة الفرعیة التي تناولناھا بالتحلیل  10,000على النحو المبین أعاله، فإّنھ یلزم أن تستوفي كافة النطاقات البالغ عددھا 
، ونحن اآلن نقّدم وصًفا للنسب المئویة (المرّجحة) لمجموعة بیانات التحلیل التي تجتاز كافة اختبارات دقة بناء RAA 2009معاییر 
2009 RAA  اللغوي. علًما بأّن كل تقییم ینطبق على عدد كافة نطاقاتgTLD )157  ملیون)، أو المجموعة الفرعیة المناسبة ألننا نقّدم

 بصورة أكبر في ھذا القسم.  RAA، والمنطقة، ونوع gTLDنطاق كذلك تقییمات منفصلة حسب نوع 
 

 2009مع معاییر  WHOISالخاصة بـ gTLDأدناه، فإّن التطابق الشامل لكافة سجالت نطاقات  1كما ھو واضح في الرسم البیاني 
RAA 100لبریدي. وجدیر بالذكر أّن بین أوضاع جھات االتصال یبلغ أعلى معدل لعنوان البرید اإللكتروني وأدنى معدل للعنوان ا 

 ثالثة.بالمئة تقریًبا من كافة النطاقات تتمّتع بدقة كاملة للبناء اللغوي بالنسبة لعناوین البرید اإللكتروني لكافة أنواع جھات االتصال ال

 
 غويالل RAA 2009مع متطلبات بناء  WHOISالخاصة بـ gTLD: ملخص تطابق كافة سجالت نطاقات 1الرسم البیاني 

 
وعلى الرغم  ، یمكننا أن نرى بوضوح أكثر بیاًنا ُمفصًال للتطابق الشامل حسب كٍل من وضع جھة االتصال ونوعھا.47أدناه 4في الجدول 

ال تستلزم وجود عنوان برید إلكتروني أو رقم ھاتف لمسجل، ففي حالة توافرھا یلزم أن تكون صحیحًة. وفي ھذه  RAA 2009من أّن 
الجداول، ُیشیر الصف السفلي إلى اجتیاز أنواع جھات االتصال الثالثة لوضع جھة االتصال عینھ كافة اختبارات البناء اللغوي من عدمھ. 

                                            
 .الملحق جفي  RAA 2009یمكن االطالع على التطابق الشامل لمتطلبات  45
 وذلك في حال أدرك أمین السجل عدم الدقة في البیانات أو إذا تم تحویل االسم إلى أمین سجل أو مسجل جدید.   2013إلى  2013GFیلزم "ترقیة" سجالت  46
 بالمئة للبیانات المرّجحة. 95كل مدخل في الجدول یمّثل فاصل الثقة البالغة نسبتھا  47

99.2%
85.8% 79.1%

Overall Domain Accuracy
70.3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Email Address Telephone Number Postal Address



 

 
I C A N N  لنظام  1| تقریر المرحلةWHOIS ARS  21 2015| أغسطس 

میًعا" ال تختلف كثیًرا عن معدالت نجاح المسجل والمسؤول اإلداري والمسؤول التقني الفردیة؛ فإّنھ یمكن ونظًرا ألّن معدل دقة "الثالثة ج
ةٍ القول إّن نجاح جھات االتصال الثالثة ھذه مترابط بدرجٍة كبیرة، فإذا أخفقت إحداھا في اختبارات دقة البناء اللغوي؛ فمن المرجح بدرج

ولھذا السبب لن توّضح الرسوم البیانیة والجداول الالحقة  ن في أحد اختبارات دقة البناء اللغوي أیًضا.كبیرة أن ُتخفق الجھتان األخریا
إلیضاح  الملحق جو 2009إلیضاح متطلبات  الملحق بسوى صف "الثالث الدقیقة جمیًعا" (السفلي). ویتم تقدیم الجداول الكاملة في 

 . RAA 2013متطلبات 

اللغوي حسب نوع  RAA 2009مع متطلبات بناء  WHOISالخاصة بـ gTLD: ملخص تطابق كافة سجالت نطاقات 4الجدول 
 ووضع جھة االتصال 

 الثالث الدقیقة جمیًعا العنوان البریدي الھاتف البرید اإللكتروني 

 %0.9±  %73.0 %0.8±  %81.5 %0.6±  %88.0 %0.0 ± %100.0 المسجل

 %0.9±  %72.8 %0.8±  %81.0 %0.7±  %86.9 %0.2±  %99.3 المسؤول اإلداري

 %0.9±  %74.5 %0.7±  %82.4 %0.6±  %87.5 %0.2±  %99.2 المسؤول التقني

 %0.9±  %70.3 %0.8±  %79.1 %0.7±  %85.8 %0.2±  %99.2 الثالث الدقیقة جمیًعا
: ُیشیر العمود في أقصى الیمین إلى اجتیاز كافة األوضاع الثالثة لكل جھة كیفیة قراءة ھذا الجدول

اتصال كافة اختبارات البناء اللغوي من عدمھ. ویحتوي ھذا العمود في أقصى الیمین على عدد أرقام أقل 
لعنوان البرید اإللكتروني ورقم  من أي عمود آخر، مّما ُیشیر إلى أّن االرتباط بین نجاحات البناء اللغوي

الھاتف والعنوان البریدي أقل بین جھات االتصال الثالثة في الوضع عینھ. وأخیًرا، فإّن الرقم األیمن 
السفلي ُیشیر إلى النسبة المئویة للنطاقات التي اجتازت كل اختبار من اختبارات البناء اللغوي لكافة جھات 

 بالمئة من النطاقات قد اجتازت كل اختبار من اختبارات البناء اللغوي. 70االتصال التسع. علًما بأّن نحو 
 

غوي على النحو المذكور أعاله، وكما ھو واضح من الجدول والرسم البیاني، فإّن دقة البناء اللغوي للبرید اإللكتروني أعلى ودقة البناء الل
البناء اللغوي لوضع جھة االتصال ذات داللة إحصائیة. في وضع جھة ، واالختالفات بین النسب المئویة لدقة 48للعنوان البریدي أقل

ذات داللة إحصائیة بین دقة البناء اللغوي للمسجل والمسؤول اإلداري، والمسؤول التقني؛ فھذه المعدالت  49االتصال، ال توجد اختالفات
وسوف نتناول بالتحلیل في قسم الحق بھذا التقریر  متشابھة بدرجة تكفي لجعل أي اختالفات قابلة للتفسیر عن طریق خطأ االستعیان.

  أوجھ عدم التطابق األكثر شیوًعا ألوضاع جھات االتصال.

 

 RAA 2009التحلیل الذي أجرتھ المجموعة الفرعیة: التطابق مع متطلبات 
. وبدایًة من نوع نطاق RAA 2009نبّین اآلن ما إذا كانت ھناك اختالفات في الدقة عن طریق المجموعة الفرعیة عند استخدام متطلبات 

gTLD أدناه، تكون دقة البناء اللغوي الشاملة (الثالث الدقیقة جمیًعا) أعلى قلیالً في نطاقات  5، كما یظھر في الجدولgTLD  السابقة
الجدیدة ُمسّجلة  gTLDالجدیدة، ولكن ھذا االختالف لیس ذا داللة إحصائیة. وعلى نحٍو مثیر، فإّن نطاقات  gTLDمنھا في نطاقات 

السابقة ُمسّجلة بمعدل أعلى بالنسبة للعناوین البریدیة. أّما معدالت  gTLDبمعدل أعلى بالنسبة لعناوین البرید اإللكتروني، ولكن نطاقات 
 الھاتف فھي عینھا تقریًبا.

 

                                            
إلى داللة إحصائیة أیًضا. وقد ُترك ھذا التركیب التعبیري بأكثر من موضع لتیسیر القراءة. ال ُتشیر كلمتا "أعلى" و "أقل" ھنا إلى أرقام مجردة فحسب؛ بل و 48

 وسیتم ذكره عندما ال توجد أي داللة إحصائیة. 
 علًما بأّنھ یمكن تعمیم االختالفات ذات الداللة اإلحصائیة على العینة بأكملھا. 49



 

 
I C A N N  لنظام  1| تقریر المرحلةWHOIS ARS  22 2015| أغسطس 

لكافة أنواع  RAA 2009السابقة مقابل الجدیدة: دقة البناء اللغوي باستخدام متطلبات  gTLDنطاقات  5الجدول 
 جھات االتصال مجتمعةً 

 الثالث الدقیقة جمیًعا العنوان البریدي الھاتف البرید اإللكتروني 
 %1.0±  %70.4 %0.9±  %79.3 %0.8±  %85.8 %0.2±  %99.2 السابق gTLDنطاق 
 %2.0±  %68.8 %2.0±  %71.6 %1.5±  %86.2 %0.2±  %99.8 الجدید gTLDنطاق 

 
أدناه، فإّننا نالحظ االختالفات الكبیرة في معدالت الدقة في جمیع المناطق لكٍل  6تبًعا للتجمیع في مجموعات حسب المنطقة في الجدول 

البریدیة. وفیھ تكون عناوین البرید اإللكتروني ھي األقل دقًة آلسیا والمحیط الھادئ وأمریكا الشمالیة، ولكّن من أرقام الھواتف والعناوین 
اللغوي لكٍل أرقام الھواتف ھي األكثر دقًة في أمریكا الشمالیة وأوروبا. أّما النطاقات في أفریقیا فقد سّجلت أقّل دقًة إلى حٍد بعید في البناء 

  ف والعنوان البریدي.من أرقام الھوات
 

 RAA 2009لكافة أنواع جھات االتصال مجتمعًة مقارنًة بمتطلبات  ICANNدقة البناء اللغوي لمناطق  6الجدول 
 الثالث الدقیقة جمیًعا العنوان البریدي الھاتف البرید اإللكتروني ICANNمنطقة 
 %3.5±  %33.7 %3.7±  %47.2 %3.4±  %70.3 %0±  %100 أفریقیا

 %2.1±  %48.7 %2.1±  %55.3 %1.7±  %80.4 %0.3±  %99.6 آسیا والمحیط الھادئ
 %2.2±  %58.6 %2.2±  %66.0 %1.5±  %87.5 %0±  %100 أوروبا

أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر 
 %2.3±  %59.2 %2.2±  %67.1 %1.8±  %82.4 %0±  %100 الكاریبي

 %1.2±  %84.3 %0.8±  %94.3 %1.1±  %87.7 %0.4±  %98.7 أمریكا الشمالیة
 

 7. ویوضح الجدول RAA 2009بالمقارنة بمتطلبات  RAAأدناه الدقة الشاملة للسجالت الُمجّمعة حسب نوع  2یوّضح الرسم البیاني 
، فقد أبرزت RAAوبمالحظة الدقة حسب نوع  الثالث حسب وضع جھة االتصال. RAAالذي یلیھ تفاصیل معدالت الدقة ألنواع 

األخرى على مستوى السجل بأكملھ، وكذلك فیما یتعلّق بأوضاع  RAAدقًة في البناء اللغوي أعلى من نطاقات  RAA 2009نطاقات 
المعفاة أقل دقة فیما یتعلّق بأرقام الھواتف، فیما كان  RAA 2013جھات اتصال رقم الھاتف والعنوان البریدي. وقد كان لنطاقات 

 غیر المعفاة أقل دقة فیما یتعلّق بالعناوین البریدیة.  RAA 2013لنطاقات 
 



 

 
I C A N N  لنظام  1| تقریر المرحلةWHOIS ARS  23 2015| أغسطس 

 RAA 2009باستخدام متطلبات  RAA: دقة البناء اللغوي الشاملة حسب نوع 2الرسم البیاني 
 

 
 

 RAA 2009لكافة أوضاع جھات االتصال مقارنًة بمتطلبات  RAA: دقة البناء اللغوي لنوع 7الجدول 
 الثالث الدقیقة جمیًعا العنوان البریدي الھاتف *اإللكترونيالبرید  RAAنوع 

2009 RAA 99.1%  ±0.4% 92.5%  ±1.2% 85.8%  ±1.6% 82.9%  ±1.7% 

2013 RAA GF 99.4%  ±0.2% 83.8%  ±1.1% 80.8%  ±1.2% 69.1%  ±1.4% 

2013 RAA NGF 98.9%  ±0.3% 89.3%  ±1.0% 74.7%  ±1.4% 71.5%  ±1.4% 
 اختالفات دقة البناء اللغوي لعنوان البرید اإللكتروني لیست ذات داللة إحصائیة.* 

 
 RAA 2009أسباب خطأ البناء اللغوي في 

)، RAA 2009، فإّننا نتناول بالتحلیل مستوى اختبار الدقة (للنطاقات بموجب RAA 2009أما وقد وقفنا على التطابق مع معاییر 
 لتحدید األسباب األكثر شیوًعا لخطأ البناء اللغوي. 

 
 أخطاء عنوان البرید اإللكتروني 

، فال حاجة لعنوان البرید اإللكتروني للمسجل، أّما إن كان موجوًدا؛ فینبغي أن یكون صحیًحا. ویشمل RAA 2009باستخدام معاییر 
نطاق ووجود جزء محلي ووجود حروف مسموح بھا فقط ووجود المصطلح "صحیح" في البناء اللغوي وجود الحرف "@" ووجود 

الوارد أدناه العدد اإلجمالي لعناوین البرید اإللكتروني التي اجتازت االختبارات حسب  8التنسیق الصحیح بصورة شاملة. ویبّین الجدول 
 نوع جھة االتصال. 

 
 )2009تصال (: إجمالي أخطاء عنوان البرید اإللكتروني حسب نوع جھة اال8الجدول 

 إجمالي الثالث المسجل المسؤول التقني المسؤول اإلداري 

النطاقات التي اجتازت جمیع 
 اختبارات الدقة

9,950 9,954 10,000 29,904 

 96 ]*38[ 46 50 مفقود*
 30,000 10,000 10,000 10,000 اإلجمالي

 
وقد اجتازت عناوین البرید اإللكتروني الفارغة للمسجل  اختبارات دقة التنسیق.لم ُتخفق أي عناوین برید إلكتروني غیر فارغة في أي من 

 عنواًنا بصورة أساسیة اختبارات التحقق من الدقة ألّن وجود عنوان البرید اإللكتروني للمسجل لیس مطلوًبا. 38والبالغ عددھا 
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 أخطاء رقم الھاتف 
البناء  ھاتف المسجل، أّما إن كان موجوًدا في البیانات؛ فیجب أن یكون صحیًحا.، فال حاجة كذلك لرقم RAA 2009باستخدام معاییر 

اللغوي الدقیق في ھذه الحالة یعني وجود الطول الصحیح وعدم وجود الحروف غیر المسموح بھا ووجود رمز بلد وامتداد ُمنّسق تنسیًقا 
لعدد اإلجمالي لألخطاء ونوعھا حسب نوع جھة االتصال (مزید من الوارد أدناه ا 3صحیًحا، إن كان موجوًدا. ویوّضح الرسم البیاني 

 ).3-وحتى ب 1-، والرسوم البیانیة ب1-، والجدول بالملحق بالتفاصیل بشأن أسباب خطأ الھاتف التي یمكن العثور علیھا في 
 

 أسباب خطأ البناء اللغوي في رقم الھاتف، حسب نوع الخطأ – RAA 2009: 3الرسم البیاني 

 
 

لقد كان الخطأ األكثر شیوًعا بین كافة أنواع جھات االتصال ھو الطول غیر الصحیح لرقم الھاتف، ما یعني أّن لرقم الھاتف عدد غیر 
وبالنسبة  الثاني األكثر شیوًعا فقد عزا إلى عدم وجود رمز البلد.أّما الخطأ  مقبول من األرقام (كثیر للغایة أو قلیل للغایة) تبًعا لرمز البلد.

ومع ذلك، وفقًا  ألنواع جھات اتصال المسؤول التقني والمسؤول اإلداري؛ فقد تمّثل الخطأ الثالث األكثر شیوًعا في عدم وجود رقم ھاتف.
بالمئة قد كانت مفقودًة، فإّن ذلك  2.3من أّن نسبة تبلغ ، فأرقام ھواتف المسجل لیست مطلوبًة، ولذلك، فعلى الرغم RAA 2009ألحكام 

 ال ُیعّد خطأً في البناء اللغوي.
 

 RAA 2009بالمئة من كل نوع من أنواع جھات اتصال رقم الھاتف قد اجتاز كافة اختبارات دقة بناء  87جدیر بالذكر أّن ما یقرب من 
جم عنھ اإلخفاق الكلي في اختبار البناء اللغوي. ومع ذلك، فإّن بعض النطاقات اللغوي. وقد أمكننا تعیین كل نطاق لخطأ رئیسي واحد ن

ویمكن أن تظھر فئة "الطول غیر الصحیح" في حالة وجود اثنین أو أكثر  التي بھا حروف غیر مسموح بھا تتداخل مع الفئات األخرى.
ین ھذه األطوال الصحیحة (أي لیس طویالً للغایة أو قصیًرا على سبیل المثال)، ولكن رقم الھاتف یقع ب 8أو  6من األطوال الصحیحة (

 ویمكن، من الجدول، مالحظة أّن ثلثي األخطاء تحدث نتیجة الطول غیر الصحیح. للغایة، ولكن غیر صحیح).
 

 RAA 2009 –أخطاء العنوان البریدي 
قّدم فیما یلي تقریًرا بشأن األخطاء التي تقع في ضوء ون ، فإّن كافة العناوین البریدیة الثالثة مطلوبة.RAA 2009باستخدام معاییر 

، والتي تتطلب أن یكون البلد قابالً للتعریف، وأن یكون الرمز البریدي بالتنسیق الصحیح وأن یكون موجوًدا في حقل، 2009معاییر 
دناه األنواع والنسب المئویة لألخطاء الوارد أ 4وكذلك أن یكون الشارع والمدینة والوالیة موجوًدا في حقل. ویوّضح الرسم البیاني 

، الملحق بالموجودة في كافة أنواع جھات االتصال (مزید من التفاصیل بشأن أسباب خطأ العنوان البریدي التي یمكن العثور علیھا في 
 ).6-وحتى ب 4-، والرسوم البیانیة ب2-والجدول ب
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 أسباب خطأ العنوان البریدي عبر كافة أنواع جھات االتصال  - RAA 2009: 4ي الرسم البیان

 
 

بالمئة من كل نوع من أنواع جھات اتصال العنوان البریدي قد اجتاز كافة اختبارات دقة بناء  75جدیر بالذكر أّن ما یقرب من 
2009 RAA  بالمئة بمقداٍر قلیل. وفي  78اللغوي، وذلك على الرغم من أّن نسبة نجاح عنوان بریدي للمسؤول التقني قد تجاوزت

الغالب، فقد وقعت عدة أخطاء داخل جھة االتصال عینھا. وبخالف الوضع بالنسبة ألرقام الھاتف، لم یكن من الممكن عزل خطأ رئیسي 
لألخطاء أكبر من عدد النطاقات التي بھا أخطاء. علًما بأّنھ ال یوجد أي تداخل تقریًبا، أو وقوع كال  واحد. ولذلك، فإّن العدد اإلجمالي

الخطأین داخل السجل عینھ، بین أخطاء رمز البلد المفقود وأخطاء الرمز البریدي. ومع ذلك، یوجد تداخل بین أخطاء المفقود من 
ویمكن، من الرسم البیاني، مالحظة أّن كافة النطاقات تقریًبا التي  ھا وبین األخطاء األخرى.المقاطعة/الوالیة والمدینة والشارع، وكذلك بین

نطاق  100بھا أخطاء قد فقدت واحًدا على األقل من الرمز البریدي أو الوالیة (أو المقاطعة) أو المدینة أو الشارع. فضالً عن أّن أقل من 
 قد فقدت رمز البلد. 
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2009RAA : أسباب خطأ العنوان البریدي، حسب نوع الخطأ
)كافة أنواع جھات االتصال(

سجل فیما یتعلق بالعنوان البریدي للمسجل10,000خطأً مكتشًفا في العینة الفرعیة التي شملت 9,789من بین 
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 ُمستفادةالتحدیات والدروس ال
حققت الدراسة أھدافھا المتمثلة في تحدید دقة البناء اللغوي لسجالت —ARSناجحًة شأنھا شأن أول "دورة"  1لقد كانت دراسة المرحلة 

WHOIS  وتقدیم ھذه المعلومات إلى فریق االمتثال التعاقدي لدىICANN  من أجل متابعتھا. ومن ھذه البیانات، فضالً عن تكرار
الشاملة بمرور  WHOISتحّسن دقة  ICANN، تتوقع ICANN، بما في ذلك متابعة فریق االمتثال التعاقدي لدى ARSدورات 

من  WHOISالوقت. وفي الوقت الحالي، رغم ذلك، یصعب التوصل إلى استنتاجات قاطعة بشأن التغییرات التي یمكن إجراؤھا على 
وما تعنیھ للتحسین  WHOISمینات أكثر وضوًحا بشأن االتجاھات في دقة أجل تحسین دقتھا. ونأمل، بمرور الوقت، في تحدید تض

 . WHOISالمستقبلي لسجالت 
 

من أجل المساعدة في تعلّم دورات  1وبدالً من ذلك، فإننا نرغب في التركیز على التحدیات والدروس المستفادة من دراسة المرحلة 
ARS  :المقبلة 

 

 لم تتضمن سوى اختبار دقة البناء اللغوي؛ فقد تكون أقصر، ولكن  1نظًرا ألّن المرحلة  :یتطلب إجراء دورة كاملة ستة أشھر
 الدورات المقبلة تتطلب فترة الستة أشھر كاملًة من أجل استكمال االختبار والتحلیل ووضع التقریر على نحٍو مالئم. 

 سجل  000,100من أّن عینة أولیة ُمؤلّفة من  على الرغم :عینة أكبر یمكن أن تساعد على زیادة األھمیة في بعض الحاالت
(نطاق) كافیة للداللة اإلحصائیة في معظم مناطق البیانات، فإّن مزیًدا من السجالت التي ینبغي أخذ العینة منھا یراعي داللة 

عینًة أولیًة مكّونًة من  2وقد أخذت الدورة األولى للمرحلة  إحصائیة أكبر لبعض أنواع البیانات (كاإلقلیمیة على سبیل المثال).
  سجل منھا مرًة أخرى لترتیب العینة الفرعیة الُمحلّلة حسب الحجم. 10,000سجل، علًما بأّنھ سیتم استخدام  150,000نحو 

  نطاقات  2سوف تستبعد العینات األولیة للمرحلةgTLD اثنین بالمئة تقریًبا من لقد تمت إزالة  :ذات النطاق الواحد فحسب
ذات النطاق الواحد  gTLDالسجالت الموجودة في النموذج األولي من مجموعة البیانات وذلك عندما ُوجد أّن سجالت نطاقات 

، سوف تستبعد العینة األولیة نطاقات 2فحسب قد كانت عبارة عن سجالت أو نطاقات اختبارات لم تعد موجودًة. وفي المرحلة 
gTLD ت النطاق الواحد فحسب بحیث یتم تجاھل عدد أقل من سجالت العینة من مجموعة البیانات.ھذه ذا  

  ینبغي اختبار كافة السجالت في ضوء كافة أنواع التزامRAA:  لم یتم اختبار العناوین البریدیة الواردة من السجالت في
. وبینما ال یتطلب األمر مثل ھذه االختبارات، فإّن RAA 2013وفًقا لمتطلبات  2013GF RAAو RAA 2009ضوء 

 كما یساعد على مالحظة االتجاھات في البیانات. WHOISالقیام بذلك یقّدم نظرًة ثاقبًة بدرجة أكبر في الصورة العامة لدقة 

 ین البریدیة واضح على الرغم من أّن تنسیق العناو :بصورة عامة، فإّن اختبار البناء اللغوي للعنوان البریدي أمر عسیر
نسبًیا، فإّن متطلبات البلد لبیانات العناوین أكثر تعقیًدا (أقل انتظاًما)، األمر الذي ُیفضي إلى تعقید اختبارات الدقة فضالً عن 
ضرورة إجراء العدید من االختبارات الیدویة (على عكس اختبار عنوان البرید اإللكتروني ورقم الھاتف، فھو آلي). على سبیل 

مثال، تختلف القواعد اختالًفا كبیًرا باختالف البلدان فیما یتعلّق بالكیفیة التي ینبغي بھا اختصار الوالیة أو المقاطعة والمكان ال
الذي ینبغي أن تظھر فیھ في البیانات، عالوًة على ذلك، فقد یتم تجاھل قواعد التنسیق داخل كل بلٍد بدرجٍة كبیرة، ولكن سیظل 

 WHOISنّسًقا بصورة مالئمة (وقابالً للتسلیم). وبالمثل، فللطریقة التي یمكن بھا إدخال البیانات في سجل اعتبار البرید مُ 
قد یزید الدقة). وجدیر  WHOISتأثیر كبیر على دقة البیانات (أي أّن مزیًدا من الخیارات إلدخال البیانات وعرضھا في 

بارات البناء اللغوي وقابلیة التشغیل عن طریق استخدام أدوات المقبلة سوف تحاول أتمتة اخت ARSبالذكر أّن دورات 
، فقد ال یتم تحسین WHOISُمخّصصة بدرجٍة أكبر، ولكن مع العلم أّنھ من دون إجراء تغییرات على ھیكل خیارات إدخال 

  50دقة البناء اللغوي.
 

                                            
اللغوي وقابلیة تشغیل العنوان البریدي والبناء اللغوي وقابلیة تشغیل عنوان البرید اإللكتروني/رقم الھاتف. من المثیر أن نالحظ وجود ارتباط عكسي بین البناء  50

یدیة. أي یھ كذلك بالنسبة للعناوین البرعلًما بأّن المكان الذي تمّثل فیھ دقة البناء اللغوي مؤشًرا على قابلیة التشغیل لعنوان البرید اإللكتروني وأرقام الھاتف ال تكون ف
وان البریدي غیر الدقیق من أّن عنوان البرید اإللكتروني غیر الدقیق من ناحیة البناء اللغوي (على سبیل المثال، بدون الحرف "@") لن یكون قابالً للتشغیل، والعن

من رقمین أو حیث یكون رقم واحد مفقوًدا من الرمز البریدي  ناحیة البناء اللغوي (على سبیل المثال، حیث یتم إدخال االسم الكامل للبلد ولیس الرمز الدولي المكّون
البناء اللغوي لعناوین البرید  ولكن كل جزء آخر من العنوان البریدي صحیح) من المرجح أن یكون قابالً للتشغیل (أي قابالً للتسلیم). ومن المرجح أّنھ بینما كانت دقة

 . 1، والتي كانت منخفضة في المرحلة 2، كما یمكن أن تزداد دقة العناوین البریدیة في المرحلة 2اإللكتروني عالیًة؛ فیمكن أن تنخفض في المرحلة 
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 الخطوات التالیة

 2نظرة مستقبلیة على المرحلة 
، والتي تشمل اختبار التحقق من كٍل من ARSمن  2كذلك العمل في المرحلة  ICANNبدأت  ،2015العام في أواخر الربع الثاني من 

الوارد أدناه الجدول الزمني  4. ویبّین الشكل 2015في دیسمبر  2البناء اللغوي وقابلیة التشغیل. ومن الُمزمع نشر تقریر المرحلة 
 :2للمرحلة 

 
 2: الجدول الزمني للمرحلة 5الشكل 

 

 

 ICANNالخطوات التالیة لفریق االمتثال التعاقدي لدى 
في القدرة على اإلقرار بحاالت عدم الدقة المحتملة لفریق االمتثال  ARSعلى النحو المبین أعاله، یتمّثل أحد األھداف الرئیسیة لمشروع 

وھذه السجالت التي  1من أجل متابعتھا وتحقیقھا مع أمناء السجالت. وقد تم بالفعل تقدیم نتائج دراسة المرحلة  ICANNالتعاقدي لدى 
وقد بدؤوا مراجعتھا قبل المضي قدًما نحو إنشاء البطاقات في نظام  ICANNُیحتمل أن تكون غیر دقیقة إلى فریق االمتثال التعاقدي لدى 

 معالجة الشكوى. 
 

متأّثر بشدة بالدروس المستفادة من الدراسة  1لمتابعة المرحلة  ICANNة إلى أّن نھج فریق االمتثال التعاقدي لدى تجدر اإلشار
التجریبیة. ونظًرا ألّن إنشاء آالف الشكاوى قد أثقل نظام معالجة الشكوى بصورٍة خاصٍة، فقد تم إدخال تحسینات على نص معالجة عدم 

سوف یتدّرج للحد  WHOIS ARSى أداء النظام). علًما بأّن إنشاء بطاقات جدیدة استناًدا إلى نتائج (التي زادت كذلك عل WHOISدقة 
 ICANNجنًبا إلى جنب مع الشكاوى األخرى، ومع ذلك ستواصل  WHOIS ARSمن مشاكل أداء النظام. وستتم معالجة بطاقات 

إذا  WHOISعلى أّنھا تنسیق  WHOIS ARSسیتم تصنیف شكاوى إعطاء األولویة للشكاوى التي یقّدمھا أعضاء المجتمع. وعلیھ، ف
، ولكّن المعلومات، خالًفا لذلك، صحیحة ویمكن التعامل معھا (على سبیل المثال، رمز RAA 2013لم یمتثل الخطأ لمتطلبات تنسیق 

اتصال ال یمكن الوصول إلیھا (مثل للمسجل الموجود في الوالیات المتحدة). وعندما یحّول الخطأ جھة االتصال إلى جھة  1مقاطعة +
. علًما بأّن كافة بطاقات WHOISعلى أّنھا شكوى عدم دقة  WHOIS ARSالعنوان البریدي المفقود)، ستتم معالجة شكوى 
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WHOIS ARS كلما أمكن وبالتشاور مع المسجلین، قد تكون 51تتبع نھج وعملیة االمتثال التعاقدي .ICANN  قادرة على دمج عدد
 أثناء المعالجة.  WHOIS ARSات من بطاق

 
، تطبق WHOIS ARSإخطارات إلى أمناء السجالت بخصوص بطاقات  ICANNعندما یرسل فرق االمتثال التعاقدي لدى 

 المتطلبات التعاقدیة التالیة: 

  یجب على أمناء السجالت التحقق من بیاناتWHOIS :غیر الدقیقة وتصحیحھا طبًقا لما یلي 

  2013اتفاقیة من  3.7.8المادة RAA 

   مواصفات برنامج دقةWHOIS  2013التفاقیة AA 

  2013بموجب اتفاقیة RAA یلتزم أمناء السجالت باستخدام تنسیق وتخطیط ،WHOIS  الذي تقتضیھ مواصفات خدمة دلیل
  WHOIS(52تسجیل البیانات (

، فإن اإلخفاق في االستجابة أو إثبات WHOISأو شكاوى تنسیق  WHOISإضافة إلى ذلك، كما ھو الحال في أيٍ من شكاوى عدم دقة 
 ). icann.orgالتطابق أثناء معالجة الشكوى سینشأ عنھ تحریر إخطار مخالفة (ُینشر على 

  

                                            
 .ICANN :en-25-02-2012-processes-https://www.icann.org/resources/pages/approachنھج وعملیة االلتزام التعاقدي لدى  51
52 en#whois-17-09-2013-specs-with-sources/pages/approvedhttps://www.icann.org/re . 

https://www.icann.org/resources/pages/approach-processes-2012-02-25-en
https://www.icann.org/resources/pages/approach-processes-2012-02-25-en
https://www.icann.org/resources/pages/approach-processes-2012-02-25-en
https://www.icann.org/resources/pages/approved-with-specs-2013-09-17-en%23whois
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 الملحق أ: معاییر دقة البناء اللغوي

 RAAمعاییر الدقة واتفاقیة 
) وطلبات الحصول RAAsمواءمة معاییر دقة البناء اللغوي مع المتطلبات التعاقدیة التفاقیات اعتماد أمین السجل ( ICANNحاولت  

ویوجد في الوقت الحالي نسختین مھیمنتین التفاقیة اعتماد أمین السجل  ).IETFفریق عمل ھندسة اإلنترنت ( RFCsعلى تعلیقات 
RAA  في استخدام مجالgTLD 2009( 2009: نسخة RAA 2013( 2013) ونسخة RAA.(  وتحتوي كل نسخة من اتفاقیة

متطلبات لحضور وتنسیق وقابلیة تشغیل أوضاع معینة من معلومات العقد للمسجل وجھة اتصال المسؤول  RAAاعتماد أمین السجل 
(أي اسم النطاق) مقابل معاییر اتفاقیة  وسیتم تقییم كل سجل التقني (التقني) وجھة اتصال المسؤول اإلداري (اإلداري) لكل اسم نطاق.

السجالت "الُمعفاة"، وھي تلك السجالت (النطاقات) التي تم  ICANNأمین السجل في الوقت الذي تم بھ إنشاء النطاق. وستوضح 
 RAA 2013 الخاصة بأمناء السجالت الذین وقّعوا اتفاقیة WHOIS(تاریخ سریان مواصفات برنامج دقة  2014ینایر  1إنشاؤھا قبل 

 على سبیل المثال: على أمین السجل المعني. RAA 2013) أو قبل تاریخ سریان اتفاقیة 2013دیسمبر  31قبل 
 

 2013فبرایر  05 تاریخ إنشاء السجل
على  RAA 2013تاریخ سریان اتفاقیة 

 أمین السجل
 2014ینایر  01

معاییر دقة البناء اللغوي المستخدمة في 
 االختبارات

 RAA 2009متطلبات 

 
 

 2014أبریل  20 تاریخ إنشاء السجل
على  RAA 2013تاریخ سریان اتفاقیة 

 أمین السجل
 2014ینایر  01

معاییر دقة البناء اللغوي المستخدمة في 
 االختبارات

 RAA 2013متطلبات 

 
لتي فیما یلي، لمحة عامة للمرحلة األولى من معاییر دقة البناء اللغوي لعناوین البرید اإللكتروني وأرقام الھواتف والعناوین البریدیة وا

 .WHOIS ARSسوف یستخدمھا فریق 
 

 عناوین البرید اإللكتروني
د اإللكتروني الموثقة والصحیحة من حیث البناء ، ال تضمن عناوین البریWHOIS ARS53وكما ھو محدد في الدراسة التجریبیة لنظام 

اللغوي وجود صندوق برید إلكتروني، وبالتالي في حین تشیر عناوین البرید اإللكتروني المشتملة على أخطاء في البناء اللغوي إلى 
 .2وثیق التشغیلي في المرحلة اإلخفاق التلقائي، ینبغي أن تخضع عناوین البرید اإللكتروني الصحیحة من حیث البناء اللغوي إلى الت

 
ویتم تنظیم اختبارات دقة معاییر البناء اللغوي لعناوین البرید اإللكتروني إلى مرحلتین، حیث ستتحقق المرحلة األولى من وجود عنوان 

  لبناء العنوان اللغوي. المطبقة، وستتضمن المرحلة الثانیة اختبارات تقنیة مفصلة RAAالبرید اإللكتروني، بالنحو الذي تقتضیھ اتفاقیة 
 

 عنوان البرید اإللكتروني: المرحلة األولى 
یعتبر وجود عنوان البرید  .RAA 2009یطلب وجود عنوان البرید اإللكتروني للمسؤول اإلداري والمسؤول التقني في اتفاقیة 

 .RAA 2013مسؤول التقني والمسجل في ویلزم وجود عنوان برید إلكتروني للمسؤول اإلداري وال اإللكتروني للمسجل اختیارًیا.
                                            

53 en-23-12-2014-pilot-ars-comments/whois-https://www.icann.org/public . 

https://www.icann.org/public-comments/whois-ars-pilot-2014-12-23-en
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 RAAسیتم اعتبار الرد "ال" ألي من ھذه االختبارات، باستثناء عنوان برید مشترك محذوف یخضع لمتطلبات اتفاقیة اعتماد أمین السجل 
ولكن ال یحسب  RAA 2009ستتم مالحظة عنوان برید المسجل المفقود والذي یخضع التفاقیة  ، إخفاًقا في حقل االتصال.2009لسنة 

 بینما سیبدأ الرد "نعم" اختبار المرحلة الثانیة. ضمن النطاق/أمین السجل (بمعنى أنھ لن ُیعتبر غیر دقیق).
 

 ھل عنوان البرید اإللكتروني موجود؟ .1
 (أي، الحقل لیس فارًغا)

 عنوان البرید اإللكتروني للمسجل .أ
  اجتیاز -نعم 

  2013إخفاق:  -ال RAA  :2009|| اجتیاز RAA 

 عنوان البرید اإللكتروني للمسؤول التقني .ب
  اجتیاز -نعم 

  إخفاق -ال 

 عنوان البرید اإللكتروني للمسؤول اإلداري .ج
  اجتیاز -نعم 

  إخفاق -ال 

 
 عنوان البرید اإللكتروني: المرحلة الثانیة

ھا یتم إجراء اختبارات دقة البناء اللغوي في المرحلة الثانیة على كافة حقول االتصال التي حققت "نعم" من المرحلة األولى أعاله، بما فی
 RAA 2013على الرغم من أن البرید اإللكتروني للمسجل بموجب اتفاقیة  .RAA 2009البرید اإللكتروني للمسجل بموجب اتفاقیة 

  ، یجب أن یكون صحیحاً/دقیقاً.WHOISغیر مطلوب، فإنھ وفي حال وجوده في ناتج 
 

وسیخضع كل شيء بكلمة "نعم" إلى اختبارات  وفي حال وجود "ال"على أي من ھذه االختبارات، سیتم اعتباره إخفاًقا لحقل االتصال ذلك.
 الحقة.

 

 قط؟ھل یتألف عنوان البرید اإللكتروني من رموز مسموح بھا ف .1
 )RFC 532254(أي، كما ھو وارد في 

 المسؤول اإلداري -جالمسؤول التقني  -بالمسجل -عناوین البرید اإللكتروني لكل من أ .أ
  اجتیاز -نعم 

  إخفاق -ال 

 

 ھل یوجد الرمز "@" في عنوان البرید اإللكتروني؟ .2
 اإلداريالمسؤول  -جالمسؤول التقني  -بالمسجل -عناوین البرید اإللكتروني لكل من أ .أ

  اجتیاز -نعم 

  إخفاق -ال 
                                            

54 http://tools.ietf.org/html/rfc5322 . 

http://tools.ietf.org/html/rfc5322
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 ھل مكّون النطاق موجود؟  .3

 (أي، الرموز التي تتبع الرمز "@")

 المسؤول اإلداري -جالمسؤول التقني  -ب المسجل-عناوین البرید اإللكتروني لكل من أ .أ
  اجتیاز -نعم 

  إخفاق -ال 

 
 الذي یمكن حلھ على اإلنترنت؟  TLDھل مكّون النطاق في نطاق المستوى األعلى  .4

  )IANA :http://www.iana.org/domains/root/db(راجع قاعدة بیانات منطقة جذر 

 المسؤول اإلداري -جالمسؤول التقني  -بالمسجل -عناوین البرید اإللكتروني لكل من أ .أ
  اجتیاز -نعم 

  إخفاق -ال 

 
 ھل مكّون النطاق صحیح بنائًیا؟  .5

 (أي، أن المكّون الذي یتبع الرمز "@" یستوفي المتطلبات)

 المسؤول اإلداري -جالمسؤول التقني  -بالمسجل -عناوین البرید اإللكتروني لكل من أ .أ
  اجتیاز -نعم 

  إخفاق -ال 

 
 ھل یوجد مكّون محلي؟ .6

 (أي، الرموز التي تسبق الرمز "@")

 المسؤول اإلداري -جالمسؤول التقني  -ب المسجل-لبرید اإللكتروني لكل من أعناوین ا .أ
  اجتیاز -نعم 

  إخفاق -ال 

 
 ھل المكّون المحلي صحیح بنائًیا؟  .7

 (أي، أن المكّون الذي یسبق الرمز "@" یستوفي المتطلبات) 

 اإلداريالمسؤول  -جالمسؤول التقني  -بالمسجل -عناوین البرید اإللكتروني لكل من أ .أ
  اجتیاز -نعم 

  إخفاق -ال 

 
 

http://www.iana.org/domains/root/db
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 أرقام الھاتف
 

، ال تضمن أرقام الھاتف الموثقة والصحیحة بنائًیا وجود أو قابلیة تشغیل WHOIS ARSوكما ھو محدد في الدراسة التجریبیة لنظام 
ستخضع كافة أرقام الھاتف للتوثیق التشغیلي في  رقم الھاتف وال یضمن البناء اللغوي غیر الصحیح أن الرقم لیس قید التشغیل.

 .2 المرحلة
 

 أرقام الھاتف: المرحلة األولى 
یطلب وجود أرقام  ؛ بینما یكون رقم ھاتف المسجل اختیارًیا.RAA 2009المسجل والمسؤول التقني في اتفاقیة یطلب وجود أرقام ھاتف 

 .RAA 2013ھاتف المسؤول اإلداري والمسؤول التقني والمسجل في اتفاقیة 
 

 RAAاتفاقیة اعتماد أمین السجل سیتم اعتبار الرد "ال" ألي من ھذه االختبارات، باستثناء عنوان برید مشترك محذوف یخضع لمتطلبات 
 RAA، إخفاًقا في حقل االتصال ذلك. ستتم مالحظة رقم ھاتف المسجل المفقود والذي یخضع التفاقیة اعتماد أمین السجل 2009لسنة 
 لثانیة.بینما سیبدأ الرد "نعم" اختبار المرحلة ا ولكن ال یحسب ضمن النطاق/أمین السجل (أي لن ُیعتبر غیر دقیق). 2009لسنة 

 

 ھل یوجد رقم ھاتف؟ .1
 (أي، الحقل لیس فارًغا)

 رقم ھاتف المسجل .أ
  اجتیاز -نعم 

  2013إخفاق:  -ال RAA  :2009|| اجتیاز RAA 

 رقم ھاتف المسؤول التقني .ب
  اجتیاز -نعم 

  إخفاق -ال 

 رقم ھاتف المسؤول اإلداري .ج
  اجتیاز -نعم 

  إخفاق -ال 

 

 مثال:
 

customerservice@icann.org 
 
 

 مكّون محلي                مكّون نطاق              
 
 

 مثال:
 

Customer service@icann.org 
 
 

 مكّون محلي     مكّون نطاق 
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 أرقام الھاتف: المرحلة الثانیة 
قم یتم إجراء اختبارات البناء اللغوي في المرحلة الثانیة على كافة حقول االتصال التي حققت "نعم" من المرحلة األولى أعاله، بما فیھا ر

غیر مطلوب، فإنھ  RAA 2009على الرغم من أن رقم ھاتف المسجل بموجب اتفاقیة  .RAA 2009ھاتف المسجل بموجب اتفاقیة 
  ، یجب أن یكون صحیحاً/دقیقاً.WHOIS وفي حال وجوده في ناتج

 
وفي حال وجود "ال"على أي من ھذه االختبارات، سیتم اعتباره إخفاًقا لحقل االتصال ذلك. تشیر المعّرفات إلى األسئلة التي ستحدد إذا 

 جتیاز/اإلخفاق.كانت االختبارات التي تتبع المعّرف قابلة للتطبیق، وبالتالي ال تحدد األجوبة السلبیة للمعّرفات اال
 

 ھل رمز البلد موجود؟ .1
 (أي، یحتوي على رمز بلد ممیز استناداً إلى األرقام الثالثة األولى)

 المسؤول اإلداري -جالمسؤول التقني  -بالمسجل  -رقم ھاتف أ .أ
  اجتیاز -نعم 

  إخفاق -ال 

 
 ھل البناء اللغوي لرمز البلد صحیح؟ .2

 +###.) ،RFC573355(أي یستوفي المتطلبات المنصوص علیھا في 

 المسؤول اإلداري -جالمسؤول التقني  -بالمسجل  -رقم ھاتف أ .أ
  اجتیاز -نعم 

  2013إخفاق:  -ال RAA  :2009|| اجتیاز RAA 

 
 ھل یتكون رقم الھاتف على األقل من أدنى حد مسموح من األرقام استناداً إلى رمز البلد؟ .3

 ل اإلداريالمسؤو -جالمسؤول التقني  -بالمسجل  -رقم ھاتف أ .أ
  اجتیاز -نعم 

  إخفاق -ال 

 
 ھل یتكون رقم الھاتف، على األكثر، من الحد األقصى المسموح بھ من األرقام استناداً إلى رمز البلد؟ .4

 المسؤول اإلداري -جالمسؤول التقني  -بالمسجل  -رقم ھاتف أ .أ
  اجتیاز -نعم 

  إخفاق -ال 

 
 استناداً إلى رمز البلد؟ھل یتكون رقم الھاتف على قدر مناسب من األرقام  .5

 فقط استناداً إلى رمز البلد) 8و 6أرقام عندما یتم قبول الرقمین  7(أي، یحتوي الرقم 

                                            
55 http://tools.ietf.org/html/rfc5733 . 

http://tools.ietf.org/html/rfc5733


 

 
I C A N N  لنظام  1| تقریر المرحلةWHOIS ARS  34 2015| أغسطس 

 المسؤول اإلداري -جالمسؤول التقني  -بالمسجل  -رقم ھاتف أ .أ
  اجتیاز -نعم 

  إخفاق -ال 

 
 ھل یحتوي رقم الھاتف فقط على أرقام ورموز تنسیق مسموح بھا؟ .6

 المسؤول اإلداري -جالمسؤول التقني  -بالمسجل  -رقم ھاتف أ .أ
  اجتیاز -نعم 

  إخفاق -ال 

 
 ھل یوجد امتداد؟ -المعّرف  .7

 المسؤول اإلداري -جالمسؤول التقني  -بالمسجل  -رقم ھاتف أ .أ
  ابدأ بتوثیق امتداد إضافي -نعم 

  االنتقال إلى الحقل التالي -ال 

 
 م ورموز تنسیق مسموح بھا فقط؟ھل یحتوي االمتداد فقط على أرقا .8

 المسؤول اإلداري -جالمسؤول التقني  -بالمسجل  -رقم ھاتف أ .أ
  اجتیاز -نعم 

  إخفاق -ال 

 
 ھل االمتداد صحیح بنائًیا؟ .9

 )RFC573356" تنسب المتداد رقم الھاتف: X(أي، "

 المسؤول اإلداري -جالمسؤول التقني  -بالمسجل  -رقم ھاتف أ .أ
  اجتیاز -نعم 

  2013إخفاق:  -ال RAA  :2009|| اجتیاز RAA 

 العناوین البریدیة
 

، ال تضمن العناوین البریدیة الموثقة والصحیحة من حیث البناء اللغوي WHOIS ARSوكما ھو محدد في الدراسة التجریبیة لنظام 
المشتملة على أخطاء في البناء اللغوي إلى اإلخفاق وجود العنوان البریدي أو قابلیتھ للتشغیل، وبالتالي في حین تشیر العناوین البریدیة 

 .2التلقائي، ینبغي أن تخضع العناوین البریدیة الصحیحة من حیث البناء اللغوي إلى التوثیق التشغیلي في المرحلة 
 

                                            
56 http://tools.ietf.org/html/rfc5733 . 

http://tools.ietf.org/html/rfc5733
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 العناوین البریدیة: المرحلة األولى
 .2013و 2009لسنة  RAAیطلب وجود عنوان بریدي للمسجل والمسؤول اإلداري والمسؤول التقني في اتفاقیة اعتماد أمین السجل 

 
 نیة.وفي حال وجود "ال" على أي من ھذه االختبارات، سیتم اعتباره إخفاًقا لحقل االتصال ذلك. بینما سیبدأ الرد "نعم" اختبار المرحلة الثا

 

 ن بریدي؟ھل یوجد عنوا .1
 (أي، الحقل لیس فارًغا)

 المسؤول اإلداري -المسؤول التقني ج -المسجل ب -العنوان البریدي لكل من أ .أ
  اجتیاز -نعم 

  إخفاق -ال 

 
 العناوین البریدیة: المرحلة الثانیة 

  المرحلة األولى أعاله.یتم إجراء اختبارات البناء اللغوي في المرحلة الثانیة على كافة حقول االتصال التي حققت "نعم" من 
 

وفي حال وجود "ال"على أي من ھذه االختبارات، سیتم اعتباره إخفاًقا لحقل االتصال ذلك. تشیر المعّرفات إلى األسئلة التي ستحدد إذا 
 االجتیاز/اإلخفاق.كانت االختبارات التي تتبع المعّرف قابلة للتطبیق، وبالتالي ال تحدد األجوبة السلبیة للمعّرفات 

 

 ھل اسم الدولة موجود؟ .1
 المسؤول اإلداري -جالمسؤول التقني  -بالمسجل  -العنوان البریدي لكل من أ .أ

  اجتیاز -نعم 

  إخفاق -ال 

 
 ھل اسم الدولة قابل للتعریف؟  .2

 )ISO 3166-1اختصار (أي، اسم الدولة الكامل أو 

 المسؤول اإلداري -جالمسؤول التقني  -بالمسجل  -العنوان البریدي لكل من أ .أ
  اجتیاز -نعم 

  إخفاق -ال 

 
 ھل اسم الدولة مكتوب في حقل اسم الدولة؟ .3

 المسؤول اإلداري -جالمسؤول التقني  -بالمسجل  -العنوان البریدي لكل من أ .أ
  اجتیاز -نعم 

  2013إخفاق:  -ال RAA 2009یاز: || اجت RAA 

 

https://www.iso.org/obp/ui/%23search
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 ھل اسم الدولة صحیح بنائًیا؟  .4
 ) code-1: Alpha 2-ISO 3166(أي یستوفي تنسیق 

 المسؤول اإلداري -جالمسؤول التقني  -بالمسجل  -العنوان البریدي لكل من أ .أ
  اجتیاز -نعم 

  2013إخفاق:  -ال RAA  :2009|| اجتیاز RAA 

 
 ھل تستخدم الدولة نظام الرمز البریدي؟ -المعّرف  .5

 المسؤول اإلداري -جالمسؤول التقني  -بالمسجل  -العنوان البریدي لكل من أ .أ
  ابدأ بتوثیق رمز بریدي إضافي -نعم 

  9اتركھ فارغاً وانتقل إلى الحقل التالي (أي، االختبار  -ال ( 

 
 ؟ھل الرمز البریدي موجود .6

 المسؤول اإلداري -جالمسؤول التقني  -بالمسجل  -العنوان البریدي لكل من أ .أ
  اجتیاز -نعم 

  إخفاق -ال 

 
 ھل الرمز البریدي موجود في حقل الرمز البریدي؟ .7

 المسؤول اإلداري -جالمسؤول التقني  -بالمسجل  -العنوان البریدي لكل من أ .أ
  اجتیاز -نعم 

  2013إخفاق:  -ال RAA  :2009|| اجتیاز RAA 

 
 ھل الرمز البریدي صحیح بنائًیا استناًدا إلى الدولة؟ .8

 (أي، أن یستوفي تنسیق الرمز البریدي الطول والتنسیق األبجدي/الرقمي للدولة)

 المسؤول اإلداري -جالمسؤول التقني  -بالمسجل  -العنوان البریدي لكل من أ .أ
  اجتیاز -نعم 

  إخفاق -ال 

 
 ھل تتطلب الدولة ذكر اسم الوالیات/المقاطعات في نظام عنوانھا؟  -المعّرف  .9

 المسؤول اإلداري -جالمسؤول التقني  -بالمسجل  -العنوان البریدي لكل من أ .أ
  ابدأ بتوثیق الوالیة/المقاطعة اإلضافیة -نعم 

  13اتركھ فارغاً وانتقل إلى الحقل التالي (أي، االختبار  -ال( 

 

https://www.iso.org/obp/ui/%23search
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 الیة/المقاطعة موجود؟ ھل اسم الو .10
 المسؤول اإلداري -جالمسؤول التقني  -بالمسجل  -العنوان البریدي لكل من أ .أ

  اجتیاز -نعم 

  إخفاق -ال 

 
 ھل اسم الوالیة/المقاطعة موجود في حقل اسم الوالیة/المقاطعة؟ .11

 المسؤول اإلداري -جالمسؤول التقني  -بالمسجل  -العنوان البریدي لكل من أ .أ
  اجتیاز -نعم 

  2013إخفاق:  -ال RAA  :2009|| اجتیاز RAA 

 
 ھل اسم الوالیة/المقاطعة صحیح بنائًیا؟ .12
 (أي، االسم الكامل أو االختصار اعتماداً على نظام عنوان الدولة)   

 المسؤول اإلداري -جالمسؤول التقني  -بالمسجل  -العنوان البریدي لكل من أ .أ
  اجتیاز -نعم 

  2013إخفاق:  -ال RAA  :2009|| اجتیاز RAA 

 

 ھل اسم المدینة موجود؟ .13
 المسؤول اإلداري -جالمسؤول التقني  -بالمسجل  -العنوان البریدي لكل من أ .أ

  اجتیاز -نعم 

  إخفاق -ال 

 
 ھل اسم المدینة موجود في حقل اسم المدینة؟ .14

 المسؤول اإلداري -جالمسؤول التقني  -بالمسجل  -العنوان البریدي لكل من أ .أ
  اجتیاز -نعم 

  2013إخفاق:  -ال RAA  :2009|| اجتیاز RAA 

 
 ھل اسم الشارع موجود؟ .15

 المسؤول اإلداري -جالمسؤول التقني  -بالمسجل  -العنوان البریدي لكل من أ .أ
  اجتیاز -نعم 

  إخفاق -ال 
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 ھل اسم الشارع موجود في حقل اسم الشارع؟ .16
 المسؤول اإلداري -جالمسؤول التقني  -بالمسجل  -العنوان البریدي لكل من أ .أ

  اجتیاز -نعم 

  2013إخفاق:  -ال RAA  :2009|| اجتیاز RAA 
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بالنسبة لجداول نتائج  RAA 2009الملحق ب: متطلبات 
 الدقة

 أسباب الخطأ - RAA 2009متطلبات 
 

 )2009: إجمالي ونوع أخطاء رقم الھاتف بحسب نوع جھة االتصال (1الجدول ب.
 إجمالي الثالث المسجل التقنيالمسؤول  المسؤول اإلداري 

 26,144 8,780 8,719 8,645 النطاقات التي اجتازت جمیع اختبارات الدقة
 292 ]*234[ 148 144 غیر موجود

 872 304 279 289 رمز الدولة مفقود
 2,593 883 821 889 الطول غیر صحیح

 )150*(97 )54*(33 )49*(33 )49*(33 أحرف غیر مسموح بھا
 30,000 10,000 10,000 10,000 اإلجمالي

 
 

 جھة اتصال المسجل -نسبة ونوع أخطاء رقم الھاتف : 1الرسم البیاني ب.

 
 

 توفیر رقم ھاتف للمسجل. RAA 2009مالحظة: ال تتطلب 
 
 
  

0.1%
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24.9%
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Extension character

Unallowed characters

Country code missing

Incorrect length

نسبة األخطاء الكلیة لنوع جھة االتصال

طأ
لخ

ع ا
نو

نوع جھة اتصال المسجل

.سجل فیما یتعلق برقم ھاتف المسجل10,000خطأً مكتشًفا في العینة الفرعیة التي شملت 1220من بین 
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 جھة اتصال المسجل -نسبة ونوع أخطاء رقم الھاتف : 1الرسم البیاني ب.

 
 
 

 جھة اتصال المسجل -رقم الھاتف نسبة ونوع أخطاء : 3الرسم البیاني ب.

 
 

0.1%

2.4%

10.6%

21.3%

65.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Extension character
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نسبة األخطاء الكلیة لنوع جھة االتصال
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ع ا
نو

نوع جھة اتصال المسؤول اإلداري

سجل فیما یتعلق برقم ھاتف المسؤول اإلداري10,000خطأً مكتشًفا في العینة الفرعیة التي شملت 1,335من بین 

0.1%

2.5%

11.6%

21.8%

64.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Extension character

Unallowed characters

Number not present

Country code missing
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نسبة األخطاء الكلیة لنوع جھة االتصال

طأ
لخ

ع ا
نو

نوع جھة اتصال المسؤول التقني

سجل فیما یتعلق برقم ھاتف المسؤول اإلداري10,000خطأً مكتشًفا في العینة الفرعیة التي شملت 1,281من بین 
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 )2009: إجمالي ونوع أخطاء العنوان البریدي بحسب نوع جھة االتصال (2الجدول ب.
اإلداري +  المسؤول التقني المسؤول اإلداري 

 التقني
 إجمالي الثالث المسجل

النطاقات التي اجتازت جمیع اختبارات 
 الدقة

7,570 7,826 15,396 7,582 22,978 

 148 42 106 56 50 مفقود
 62 18 44 22 22 اسم الدولة مفقود

 77 24 53 27 26 اسم الدولة مجھول
 2,092 691 1,401 665 736 الرمز البریدي مفقود

 69 25 44 20 24 تنسیق الرمز البریدي غیر صحیح
 3,255 1,126 2,129 995 1,134 اسم الوالیة مفقود
 2,471 836 1,635 777 858 اسم المدینة مفقود
 1,615 564 1,051 494 557 اسم الشارع مفقود

 30,000 10,000 20,000 10,000 10,000 اإلجمالي
 9,789 3,326 6,463 3,056 3,407 إجمالي األخطاء

 7,022 2,418 4,604 2,174 2,430 إجمالي النطاقات التي بھا أخطاء

 
 جھة اتصال المسجل -البریدي نسبة ونوع أخطاء العنوان : 4-الرسم البیاني ب
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سجل فیما یتعلق بالعنوان البریدي للمسجل10,000خطأً مكتشًفا في العینة الفرعیة التي شملت 3,326من بین 
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 جھة اتصال المسؤول اإلداري -نسبة ونوع أخطاء العنوان البریدي : 5الرسم البیاني ب.

 
 
 

 جھة اتصال المسؤول اإلداري -نسبة ونوع أخطاء العنوان البریدي : 6-الرسم البیاني ب

 

1.4%

1.5%

16.3%

22.3%

25.2%

33.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Country not present or un-identifiable

Address not present
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نوع جھة اتصال المسؤول اإلداري

سجل فیما یتعلق10,000خطأً مكتشًفا في العینة الفرعیة التي شملت 3,407من بین 
بالعنوان البریدي لجھة اتصال المسؤول اإلداري

1.6%

1.8%

16.2%

22.4%

25.4%

32.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Country not present or un-identifiable

Address not present

Street not present
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City not present

State/province not present

نسبة األخطاء الكلیة لنوع جھة االتصال

طأ
لخ

ع ا
نو

نوع جھة اتصال المسؤول التقني

سجل فیما10,000خطأً مكتشًفا في العینة الفرعیة التي شملت 3,056من بین 
یتعلق بالعنوان البریدي لجھة اتصال المسؤول اإلداري
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 RAA 2013الملحق ج: جداول نتائج الدقة، متطلبات 

 RAA 2013التطابق مع متطلبات اتفاقیة 
لت حین كان أمین السجل یخضع  RAA 2013نطاًقا غیر معفًى لدى أمناء سجالت خاضعین التفاقیة  3848ثمة  بسبب أن النطاقات ُسجِّ

 . RAA 2013أدناه الدقة الشاملة بحسب وضع جھة االتصال لنطاقات  1-. یقدم الرسم البیاني جRAA 2013بالفعل ألحكام اتفاقیة 
 

 بحسب وضع جھة االتصال  RAA 2013طبًقا لمتطلبات  RAA NGF 2013: الدقة الشاملة لسجالت 1-الرسم البیاني ج

  
 

، اجتاز أقل RAA 2013البریدیة تحدیًدا. فمن بین نطاقات  عدًدا من المتطلبات اإلضافیة، تتعلق بالعناوین RAA 2013تقتضي اتفاقیة 
بالمئة منھا كافة اختبارات دقة البناء اللغوي للعناوین البریدیة. كما یعد طلب عناوین البرید اإللكتروني وأرقام الھاتف للمسجل من  50من 

التصال المذكورتین، على عكس نتائجنا التي تشیر إلى . یضعف التطابق بالنسبة لجھتي اRAA 2009المتطلبات الجدیدة مقارنة باتفاقیة 
لذا، تھدف  .RAA 2009عدم وجود اختالف بین دقة البناء اللغوي للمسجل والمسؤول اإلداري والمسؤول التقني عند تقییم متطلبات 

دقة البناء اللغوي بنسبة أقل من المتطلبات الجدیدة الخاصة بالعناوین البریدیة إلى خفض نسبة النطاقات التي تجتاز كافة اختبارات 
 بالمئة. 50
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 بحسب نوع ووضع جھة االتصال RAA 2013مع متطلبات  RAA NGF 2013: التطابق الشامل لسجالت 1-الجدول ج
 الثالث الدقیقة جمیًعا العنوان البریدي الھاتف البرید اإللكتروني البناء اللغوي

 %1.5±  %39.7 %1.6 ± %46.2 %1.1±  %84.9 %0.5±  %97.2 المسجل
 %1.5±  %40.3 %1.6±  %46.0 %1.1±  %86.1 %0.3±  %98.9 المسؤول اإلداري
 %1.6±  %41.0 %1.6±  %46.4 %1.1±  %86.6 %0.3±  %98.9 المسؤول التقني

 %1.5±  %37.8 %1.6±  %44.0 %1.1±  %84.5 %0.5±  %97.1 الثالث الدقیقة جمیًعا

 
جدیدة،  gTLDفي نطاقات  3848والبالغ عددھا  RAA 2013تقع معظم النطاقات قید التحقق من توافق دقة بنائھا اللغوي مع اتفاقیة 

أدناه. ال توجد اختالفات جوھریة في أرقام الھاتف،  2-السابقة لعمل المقارنات في الجدول ج gTLDولكن ثمة ما یكفي منھا في نطاقات 
 2013الجدیدة لكافة اختبارات دقة البناء اللغوي التي تقتضیھا اتفاقیة  gTLDة اجتیاز النطاقات الواقعة في نطاقات ولكن زادت احتمالی

RAA  .بالنسبة لعناوین البرید اإللكتروني والعناوین البریدیة 
 

 السابقة والجدیدة: دقة البناء اللغوي لكافة أنواع جھات االتصال مجتمعةً  gTLD: نطاقات 2-الجدول ج
 الثالث الدقیقة جمیًعا العنوان البریدي الھاتف البرید اإللكتروني gTLDنوع 

 %2.2±  %35.3 %2.2±  %42.0 %1.7±  %84.2 %0.8±  %96.8 السابق gTLDنطاق 

gTLD 2.2±  %59.4 %2.1±  %61.5 %1.5±  %86.4 %0.2±  %99.8 الجدید% 

 
إلى أن أوروبا وأمریكا الشمالیة أقل من حیث دقة البناء اللغوي لعناوین البرید اإللكتروني الخاصة بالمسجل وأن  3-نخلص من الجدول ج

 اإلداري والتقني كذلك.أمریكا الشمالیة أقل بكثیر من حیث دقة البناء اللغوي لعناوین البرید اإللكتروني الخاصة بجھات اتصال المسؤول 
أما نسب أفریقیا ومناطق آسیا والمحیط الھادئ فھي األقل من حیث دقة البناء اللغوي ألرقام الھاتف، في حین تتمتع أوروبا بنسب أعلى 

ا، فھي األقل من وبالنسبة ألفریقی بكثیر من أمریكا الالتینیة/منطقة الكاریبي بالنسبة ألرقام ھواتف المسؤول اإلداري والمسؤول التقني.
حیث دقة البناء اللغوي للعنوان البریدي مقارنة بجمیع المناطق األخرى. أما أوروبا وأمریكا الالتینیة/منطقة الكاریبي فھي األعلى من 

المناطق حیث دقة البناء اللغوي للعنوان البریدي مقارنة بجمیع المناطق األخرى. وتختلف منطقة آسیا والمحیط الھادئ كثیًرا عن كافة 
 األخرى (ثاني أقل نسبة) وكذلك أمریكا الشمالیة (ثالث أقل نسبة/ثالث أعلى نسبة).

 
 )2013لكافة أنواع جھات االتصال مجتمعًة ( ICANN: دقة البناء اللغوي لمنطقة 3-الجدول ج

 الثالث الدقیقة جمیًعا العنوان البریدي الھاتف البرید اإللكتروني ICANNمنطقة 
 %4.1±  %20.3 %4.4±  %26.1 %4.4±  %74.8 %1.2±  %98.7 أفریقیا

 %3.0±  %27.3 %3.3±  %36.6 %3.0±  %72.4 %0.4±  %99.7 آسیا والمحیط الھادئ
 %3.5±  %48.4 %3.5±  %54.6 %2.2±  %88.3 %1.6±  %94.4 أوروبا

أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر 
 %3.4±  %58.7 %3.4±  %61.5 %2.3±  %87.5 %0.3±  %99.8 الكاریبي

 %3.0±  %39.4 %3.0±  %43.9 %1.7±  %91.4 %1.2±  %95.9 أمریكا الشمالیة

 
، على الرغم من أھمیة مالحظة أنھ ال 2013الثالث مستخدمین معیار  RAAلالكتمال وتحقیق الفائدة، نلتزم بالمقارنة بین مجموعات 

وكان من المأمول أن تكون دقة ھذه المجموعة (النطاقات غیر الُمعفاة  یمكن إبقاء سوى واحدة من المجموعات الثالث ضمن ھذه المعاییر.
 ) ھي األعلى باستخدام ھذه المعاییر.RAA 2013بموجب اتفاقیة 
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الختبارات دقة البناء اللغوي للعناوین  RAA 2013أو  RAA 2009باه، لم تخضع أٌي من النطاقات الُمعفاة طبًقا التفاقیة والمثیر لالنت
وسُنجري اختبارات الدقة ھذه في المرحلة القادمة من ھذا العمل (والتي ستتضمن اختبارات للدقة  .RAA 2013طبًقا ألحكام اتفاقیة 

حققت النطاقات غیر الُمعفاة النسبة األعلى الجتیاز اختبارات دقة البناء اللغوي ألرقام الھواتف طبًقا ألحكام  اللغویة والتشغیلیة). وكذلك
اختبارات دقة البناء اللغوي ألرقام الھواتف  RAA 2013وتجتاز نسبة أعلى من النطاقات الُمعفاة طبًقا التفاقیة  .RAA 2013اتفاقیة 

. ال توجد اختالفات جوھریة بین عناوین البرید اإللكتروني سوى أن RAA 2009مقارنة بنطاقات  RAA 2013طبًقا ألحكام اتفاقیة 
تجتاز كافة اختبارات دقة البناء اللغوي لعناوین البرید  RAA 2013نسبة منخفضة بشكل ملحوظ من النطاقات غیر الُمعفاة طبًقا التفاقیة 

 اإللكتروني مقارنة بالمجموعتین األخریین.
 

 RAA 2013 -لكافة أنواع جھات االتصال مجتمعًة  ICANN RAAدقة البناء اللغوي لنوع  :4-ول جالجد
 الثالث الدقیقة جمیًعا العنوان البریدي الھاتف البرید اإللكتروني RAAنوع 

2009 RAA 98.9%  ±0.5% 71.1%  ±2.1% ال یوجد ال یوجد 
2013 RAA GF 97.8%  ±0.4% 74.2%  ±1.3% ال یوجد ال یوجد 
2013 RAA NGF 97.1%  ±0.5% 84.5%  ±1.1% 44.0%  ±1.6% 37.8%  ±1.5% 

 

 RAA 2013أسباب الخطأ الرئیسیة بموجب اتفاقیة 
متطلبات أكثر صرامة بالنسبة لمحتوى وتنسیق معلومات االتصال في سجل  RAA 2013كما ھو موضح في متن التقریر، تضم اتفاقیة 

WHOIS  مقارنة باتفاقیةRAA 2009.  2013ونقدم جداول مشابھة تفنِّد األخطاء التي وجدت في النطاقات غیر الُمعفاة طبًقا التفاقیة 
RAA  2013. فُِحص كل نطاق في ضوء كافة متطلبات 3848والبالغ عددھا RAA  2009(والتي تتضمن متطلبات RAA.( 

 
 أخطاء عنوان البرید اإللكتروني 

. ومع ذلك، RAA 2013المطلوبة لعناوین البرید اإللكتروني بموجب اتفاقیة  RAA 2009ال توجد اختبارات إضافیة تزید على معاییر 
. وُیراد RAA 2009في حین أنھ غیر مطلوب في اتفاقیة  RAA 2013فإن عنوان البرید اإللكتروني للمسجل مطلوب بموجب اتفاقیة 

الحرف "@"، وجزء النطاق من عنوان البرید اإللكتروني، وجزء محلي، وتنسیق كلي صحیح، وعدم وجود  بالبناء اللغوي الدقیق وجود
الوارد أدناه العدد اإلجمالي لعناوین البرید اإللكتروني التي اجتازت االختبارات حسب نوع  5-أحرف غیر مسموح بھا. ویبّین الجدول ج

 جھة االتصال.
 

 )2013ن البرید اإللكتروني حسب نوع جھة االتصال (: إجمالي أخطاء عنوا5-الجدول ج
اإلداري +  المسؤول التقني المسؤول اإلداري 

 التقني
 إجمالي الثالث المسجل

النطاقات التي اجتازت جمیع 
 اختبارات الدقة

3,829 3,830 7,659 3,802 11,461 

 83 46 37 18 19 مفقود 
 11,544 3,848 7,696 3,848 3,848 اإلجمالي

 
لت زیادة في أعداد  مجدًدا، لم ُتخفق أي عناوین برید إلكتروني في أيٍ من اختبارات المرحلة الثانیة لدقة البناء اللغوي. ومع ذلك، فقد ُسجِّ

أو  37بالمئة) مقارنة بتلك الخاصة بالمسؤول اإلداري أو التقني ( 1.2أو  46فاقد عناوین البرید اإللكتروني الخاصة بالمسجل (
 بالمئة) ضئیًال.  0.7أو  83بالمئة). وبصرف النظر عن ھذا وذاك، یعد العدد اإلجمالي لعناوین البرید اإللكتروني المفقودة ( 0.5

 
 أخطاء رقم الھاتف 

یوضح عدد األخطاء اإلجمالي ونوعھا بحسب  6-، فإّن رقم ھاتف المسجل بات مطلوًبا اآلن. الجدول جRAA 2013باستخدام معاییر 
 االتصال. نوع جھة
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 )RAA 2013: إجمالي ونوع أخطاء رقم الھاتف بحسب نوع جھة االتصال (6-الجدول ج
 

 إجمالي الثالث المسجل المسؤول التقني المسؤول اإلداري

 10,087 3,336 3,389 3,362 النطاقات التي اجتازت جمیع اختبارات الدقة

 326 121 103 102 مفقود

 211 76 65 70 رمز الدولة مفقود

 272 91 91 90 تنسیق رمز الدولة غیر صحیح

 645 223 199 223 الطول غیر صحیح

 )141*(3 )48*(1 )46*(1 )47*(1 أحرف غیر مسموح بھا

 11,544 3,848 3,848 3,848 اإلجمالي

 الجدیدة RAA 2013مالحظة: یشیر النص المائل إلى متطلبات 
 

بالمئة من كل نوع من أنواع جھات اتصال أرقام الھاتف قد اجتاز كافة  87، فإن ما یقرب من RAA 2009بالتشابھ مع اتفاقیة 
نوعین إضافیین من االختبارات مقارنة  RAA 2013. وللعلم، تتضمن معاییر RAA 2013اختبارات دقة البناء اللغوي طبًقا التفاقیة 

أمكن) موجودین وبالتنسیق الصحیح. ونذكر ھنا أن شرط االمتداد لم  : فیجب أن یكون رمز الدولة وامتدادھا (إنRAA 2009بمعاییر 
ینشأ عنھ أي أخطاء إضافیة، في حین أن شرط رمز الدولة تسبب فعلًیا في نشوء أخطاء بنائیة إضافیة. ولقد استطعنا تحدید اختبار بناء 

سموح بھا أخفقت أیًضا في اختبار آخر، باستثناء لغوي فردي تسبب في وجود خطأ بكل نطاق. فكل النطاقات التي حوت أحرًفا غیر م
نطاق واحد كانت نتیجتھ "ال یوجد" وكذلك االمتداد الخاص بأنواع جھات االتصال الثالثة. ومثَّل زیادة األرقام حوالي ثلث أسباب حاالت 

ل فقدان األرقام السبب وراء ربع الحاالت.   اإلخفاق؛ في حین شكَّ
 

 RAA 2013 -أخطاء العنوان البریدي 
فھناك اختبارات دقة إضافیة حیث یظھر اسم الدولة والرمز البریدي واسم المدینة  عدًدا من المتطلبات. RAA 2013تضیف معاییر 

ویجب أن یكون اسم الوالیة ذا  ISO alpha 2والوالیة والشارع في الخانة الصحیحة، فضًال عن أن اسم الدولة یجب أن ُیكتب بتنسیق 
 یوضح عدد األخطاء اإلجمالي ونوعھا بحسب نوع جھة االتصال.  7-بًقا لمتطلبات الدولة. الجدول بتنسیق مناسب ط
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 )RAA 2013: إجمالي ونوع أخطاء العنوان البریدي بحسب نوع جھة االتصال (7-الجدول ج
 

 إجمالي الثالث المسجل المسؤول التقني المسؤول اإلداري

 6,612 2,187 2,239 2,186 اختبارات الدقةالنطاقات التي اجتازت جمیع 

 54 16 19 19 مفقود

 8 2 3 3 اسم الدولة مفقود

 30 10 10 10 اسم الدولة مجھول

 2,432 810 811 811 اسم الدولة في الحقل الخطأ

 ISO alpha 2 1 1 1 3اسم الدولة لیس بتنسیق 

 738 233 250 255 الرمز البریدي مفقود

 24 8 8 8 البریدي غیر صحیحتنسیق الرمز 

 0 0 0 0 الرمز البریدي في الحقل الخطأ

 404 140 124 140 اسم الوالیة مفقود

 1,037 344 336 357 اسم الوالیة في الحقل الخطأ

 246 84 79 83 تنسیق الوالیة غیر صحیح

 816 278 255 283 اسم المدینة مفقود

 516 165 186 165 اسم المدینة في الحقل الخطأ

 715 249 224 242 اسم الشارع مفقود

 89 30 28 31 اسم الشارع في الحقل الخطأ

 11,544 3,848 3,848 3,848 اإلجمالي

 7,112 2,370 2,334 2,408 إجمالي األخطاء

 4,932 1,661 1,609 1,662 إجمالي النطاقات التي بھا أخطاء

 الجدیدة RAA 2013مالحظة: یشیر النص المائل إلى متطلبات 
 

بالمئة تقریًبا ألنواع جھات  57، ھبطت نسبة النطاقات التي اجتازت االختبارات إلى 2013بعد إجراء اختبارات الدقة اإلضافیة لعام 
إجمالي عدد األخطاء أكبر من عدد النطاقات التي یوجد بھا أخطاء نظًرا الحتمال أن تحتوي على أكثر من خطأ واحد  االتصال الثالثة.

(أي، ال یوجد تداخل بین أخطاء الفقد وأخطاء رمز الدولة. ومع ذلك، یوجد تداخل بین أخطاء الرمز البریدي والوالیة والمدینة والشارع 
 خطاء رمز الدولة. المفقودة، وكذلك بینھا وبین أ
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