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 WHOISخلفیة نظام تقاریر دقة 
في  WHOISإلجراء دراسات دوریة لتقییم دقة معلومات االتصال في بیانات  WHOIS (ARS)تم إنشاء مشروع نظام تقاریر دقة 

gTLDs.وتم إنشاء المشروع كنتیجة لتوجیھ مجلس إدارة  ، بھدف تحدید الفرص وذلك لتحسین دقة ھذه البیانات مع الوقتICANN 
 المدیر التنفیذي على وجھ التحدید إلى: وقد وّجھ مجلس اإلدارة .WHOIS) رداً على توصیات فریق مراجعة نظام 2012نوفمبر  8(
 

 غیر دقیقة ممكنة بنحو استباقي  gTLDتحدید معلومات تسجیل بیانات  .1
 التخاذ إجراء و  gTLDواستكشافھا باستخدام أدوات مؤتمنة وتوجیھ السجالت الغیر دقیقة المحتملة إلى أمناء سجل  .2
  ین الدقة.اإلبالغ علًنا عن اإلجراءات الناتجة من أجل تشجیع تحس .3

 
منذ  GACرداً على أجزاء متنوعة من مشورة  ICANNتمت إضافة متطلبات إضافیة على المشروع استناداً على إجراءات مجلس إدارة 

 للمجتمع استناداً على إجراءات مجلس اإلدارة ھذه. ICANNإلى تلبیة التزامات  ARS WHOIS. ویھدف مشروع نظام تقاریر دقة 2012

 نھج المشروع 
وحسبما أبلغ سابقاً، فقد تم  .gTLDفي نطاقات  WHOISإصدار تقاریر شبھ سنویة للمجتمع فیما یتعلق بدقیة بیانات  ICANNتعتزم 

 وتتضمن المرحلة: تقسیم المشروع إلى مرحلتین، حیث تضیف كل مرحلة طبقة إضافیة من توثیق البیانات.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

البیانات مقارنة بالتنسیق المتوقع استناداً على المتطلبات التعاقدیة و/أو طلب الحصول على تقییم تنسیق التوثیق النحوي:  .1
 )RFCsالتعلیقات (

 
 تقییم وظیفة معلومات العقد الواردة، مثالً: التوثیق التشغیلي: .2

 ھل یرن الھاتف عند طلبھ؟ 
 ھل یصل البرید اإللكتروني عند إرسالھ؟ 
 ھل عنوان البرید موجود؟ 

 التجریب
 WHOISاختبار العملیة لتجمیع البیانات والتوثیق المتعلق بمعدالت دقة سجالت 

 

 : التوثیق النحوي1المرحلة 
 ھل تم تنسیق السجل بشكل صحیح؟

 2015: أغسطس ETAالتقریر: 
 

 : التوثیق التشغیلي2المرحلة 
 بریداً؟أال یرجع البرید إلى اإللكتروني إلى المرسل أو یتلقى مكالمة ھاتفیة أو یتسلم 

 2015: دیسمبر ETAالتقریر: 
 

 غیر محددة بعد، إذا كان على اإلطالق: التحقق من الھویة 3المرحلة 
 ھل یتحمل الفرد المتعاقد مسؤولیة النطاق؟

 یتطلب تعاون إضافي مع المجتمع -الھدف: غیر محدد بعد 

0 

1 

2 
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. قد تتطلب ھذه المرحلة مساھمة WHOISالتحقق من الھویة: تقییم القدرة على االتصال بالفرد كما ھو محدد في سجل  .3
  المجتمع لتحدید نطاق ھذه التقییمات، إن وجد. ICANNإضافیة من 

 معاییر التوثیق
 RFCs) وطلبات الحصول على تعلیقات RAAsمواءمة معاییر التوثیق مع االلتزامات التعاقدیة التفاقیات اعتماد أمین السجل ( ICANNحاولت 

، gTLDفي استخدام مجال  RAAویوجد في الوقت الحالي نسختین مھیمنتین التفاقیة اعتماد أمین السجل  ).IETFفریق عمل ھندسة اإلنترنت (
متطلبات لحضور  RAAوتحتوي كل نسخة من اتفاقیة اعتماد أمین السجل  ).RAA 2013( 2013ونسخة  )RAA 2009( 2009نسخة 

اسم وتنسیق وقابلیة تشغیل عناصر معینة من معلومات العقد ألمین السجل وجھة االتصال التقني (التقني) وجھة االتصال اإلداري (المشرف) لكل 
سجالت  ICANNمقابل معاییر اتفاقیة أمین السجل في الوقت الذي تم بھ إنشاء النطاق. وستوضح وسیتم تقییم كل سجل (أي اسم النطاق)  نطاق.

ألمین السجل  RAA 2013"المعفیین"، وھي عبارة عن تلك السجالت (النطاقات) التي تم إنشاؤھا قبل التاریخ الفعلي التفاقیة اعتماد أمین السجل 
 على سبیل المثال: ذلك.

 
 2013فبرایر  05 السجل المنشأ

التاریخ الفعلي التفاقیة اعتماد أمین السجل 
 الخاصة بأمین السجل 2013

 2014ینایر  01

 RAA 2009متطلبات اتفاقیة اعتماد أمین السجل  اختبار معاییر التوثیق
 
 

 2014أبریل  20 السجل المنشأ
التاریخ الفعلي التفاقیة اعتماد أمین السجل 

 الخاصة بأمین السجل 2013
 2014ینایر  01

 RAA 2013متطلبات اتفاقیة اعتماد أمین السجل  اختبار معاییر التوثیق
 

والتي سوف ستجد في األسفل لمحة عامة للمرحلة األولى من معاییر التوثیق النحوي لعنواین البرید اإللكتروني وأرقام الھواتف والعنواین البریدیة 
  .WHOISیستخدمھا موزعي التوثیق الذین یدعمون نظام تقاریر دقة 

 

 عناوین البرید اإللكتروني
ال تمنح عناوین البرید اإللكتروني الموثقة والصحیحة نحویاً وجود صندوق برید  ،WHOISدراسة تجربة نظام تقاریر دقة وكما ھو محدد في 

حیحة نحویاً إلى الفشل التلقائي، ینبغي أن تخضع عناوین البرید اإللكتروني إلكتروني، وبالتالي في حین تشیر عناوین البرید اإللكتروني الغیر ص
 .2الصحیحة نحویاً إلى التوثیق التشغیلي في المرحلة 

 
 لكتروني،ویتم تنظیم اختبارات المعاییر النحویة لعناوین البرید اإللكتروني إلى مرحلتین، حیث ستتحقق المرحلة األولى من وجود عنوان البرید اإل

  المطبقة، وستتضمن المرحلة الثانیة اختبار تقني مفصل لتركیب العنوان. RAAوكما ھو مطلوب من اتفاقیة اعتماد أمین السجل 

 البرید اإللكتروني: المرحلة األولى
یطلب وجود  یاري.یعتبر وجود عنوان برید المسجل اخت .RAA 2009یطلب وجود عنوان برید المشرف والتقني في اتفاقیة اعتماد أمین السجل 

 .2013لسنة  RAAعنوان برید المشرف والتقني والمسجل في اتفاقیة اعتماد أمین السجل 
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 ،2009لسنة  RAAسیتم اعتبار الرد "ال" ألي من ھذه االختبارات، باستثناء عنوان برید مشترك محذوف یخضع لمتطلبات اتفاقیة اعتماد أمین السجل 
ولكن ال یحسب  2009لسنة  RAAستتم مالحظة عنوان برید المسجل المفقود والذي یخضع التفاقیة اعتماد أمین السجل  فشل في حقل االتصال.

 بنما سیبدأ الرد "نعم" باختبار المرحلة الثانیة. ضمن النطاق/أمین السجل.
 

 ھل یوجد عنوان برید إلكتروني؟ .1
 (أي، الحقل غیر فارغ)

 عنوان البرید اإللكتروني للمسجل أ
  اجتیاز -أجل 
  فشل: متطلبات اتفاقیة اعتماد أمین السجل  -الRAA  اجتیاز: اتفاقیة اعتماد أمین السجل 2013لسنة ||RAA  2009لسنة 

 عنوان البرید اإللكتروني للتقني ب
  اجتیاز -أجل 

  فشل -ال 

 عنوان البرید اإللكتروني للمشرف ج
  اجتیاز -أجل 
  فشل -ال 

 

 الثانیةالبرید اإللكتروني: المرحلة 
د اإللكتروني یتم إجراء االختبارات النحویة في المرحلة الثانیة على كافة حقول االتصال التي حققت "أجل" من المرحلة األولى أعاله، بما فیھا البری

عتماد أمین السجل على الرغم من أن البرید اإللكتروني للمسجل بموجب اتفاقیة ا .2009لسنة  RAAللمسجل بموجب اتفاقیة اعتماد أمین السجل 
RAA  غیر مطلوب، فإنھ وفي حال وجوده في ناتج  2009لسنةWHOIS.ًیجب أن یكون صحیحاً/دقیقا ،  

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

 
 اإللكتروني فقط رموز مسموح بھا؟ھل یحتوي عنوان البرید  .1

 )RFC 5322(أي، كما ھو وارد في 

 المشرفج. التقني ب. عناوین البرید اإللكتروني لـ أ.المسجل  .أ
  اجتیاز -أجل 

  فشل -ال 

 
 ھل یوجد عنوان برید إلكتروني بالرمز "@"؟ .2

 المشرف ج.التقني ب. عناوین البرید اإللكتروني لـ أ.المسجل  .أ
  اجتیاز -أجل 
  فشل -ال 
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 ھل یوجد مكّون النطاق؟  .3
 (أي، الرموز التي تتبع الرمز "@")

 المشرف ج.التقني  ب.عناوین البرید اإللكتروني لـ أ.المسجل  .أ
  اجتیاز -أجل 

  فشل -ال 
 

 والذي یمكن حلھ على اإلنترنت؟  TLDھل مكّون النطاق في نطاق المستوى األعلى  .4
  )/IANA :/dbroothttp://www.iana.org/domains(راجع قاعدة بیانات منطقة جذر 

 المشرف ج.التقني ب. عناوین البرید اإللكتروني لـ أ.المسجل  .أ
  اجتیاز -أجل 
  فشل -ال 

 
 ھل مكّون النطاق صحیح نحویاً؟  .5

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

 المشرف ج.التقني ب. عناوین البرید اإللكتروني لـ أ.المسجل  .أ
  اجتیاز -أجل 

  فشل -ال 

 
 ھل یوجد مكّون محلي؟ .6

 (أي، الرموز التي تسبق الرمز "@")
 المشرف ج.التقني ب. عناوین البرید اإللكتروني لـ أ.المسجل  .أ

  اجتیاز -أجل 

  فشل -ال 

 
 ھل المكّون المحلي صحیح نحویاً؟  .7

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

 المشرفج.التقني ب. عناوین البرید اإللكتروني لـ أ.المسجل  .أ
  اجتیاز -أجل 

  فشل -ال 

 
 
 

 مثال:
 

customerservice@icann.org 
 
 

 مكّون محلي مكّون نطاق 
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 أرقام الھاتف
 

ال تمنح أرقام الھاتف الموثقة والصحیحة نحویاً وجود أو قابلیة تشغیل رقم الھاتف وال  ،WHOISوكما ھو محدد في دراسة تجربة نظام تقاریر دقة 
 .2المرحلة ستخضع كافة أرقام الھاتف للتوثیق التشغیلي في  یمنح التركیب الغیر صحیح رقم لیس قید التشغیل.

 أرقام الھاتف: المرحلة األولى 
یطلب وجود  ؛ بینما یكون رقم ھاتف المسجل اختیاري.2009لسنة  RAAیطلب وجود أرقام ھاتف المشرف والتقني في اتفاقیة اعتماد أمین السجل 

 .2013لسنة  RAAأرقام ھاتف المشرف والتقني والمسجل في اتفاقیة اعتماد أمین السجل 
 

لسنة  RAAسیتم اعتبار الرد "ال" ألي من ھذه االختبارات، باستثناء عنوان برید مشترك محذوف یخضع لمتطلبات اتفاقیة اعتماد أمین السجل 
ولكن  2009لسنة  RAA، فشل في حقل االتصال ذلك. ستتم مالحظة رقم ھاتف المسجل المفقود والذي یخضع التفاقیة اعتماد أمین السجل 2009

 بینما سیبدأ الرد "نعم" باختبار المرحلة الثانیة. ضمن النطاق/أمین السجل. ال یحسب
 

 ھل یوجد رقم ھاتف؟ .1
 (أي، الحقل غیر فارغ)

 رقم ھاتف المسجل .أ
  اجتیاز -أجل 

  فشل: متطلبات اتفاقیة اعتماد أمین السجل  -الRAA  اجتیاز: اتفاقیة اعتماد أمین السجل  2013لسنة ||RAA  2009لسنة 
 ھاتف التقنيرقم  .ب
  اجتیاز -أجل 

  فشل -ال 

 رقم ھاتف المشرف .ج
  اجتیاز -أجل 
  فشل -ال 

 

 أرقام الھاتف: المرحلة الثانیة 
اتف المسجل یتم إجراء االختبارات النحویة في المرحلة الثانیة على كافة حقول االتصال التي حققت "أجل" من المرحلة األولى أعاله، بما فیھا رقم ھ

لسنة  RAAعلى الرغم من أن رقم ھاتف المسجل بموجب اتفاقیة اعتماد أمین السجل  .2009لسنة  RAAبموجب اتفاقیة اعتماد أمین السجل 
  ، یجب أن یكون صحیحاً/دقیقاً.WHOISغیر مطلوب، فإنھ وفي حال وجوده في ناتج  2009

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

 ال تحدد األجوبة السلبیة للمعّرفات االجتیاز/الفشل. االختبارات التي تتبع المعّرف قابلة للتطبیق، وبالتالي
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 ھل یوجد رمز البلد؟ .1
 (أي، یحتوي على رمز بلد ممیز استناداً على األرقام الثالثة األولى)

 المشرفج.التقني ب. رقم ھاتف أ.المسجل  .أ
  اجتیاز -أجل 

  فشل -ال 
 

 ھل رمز البلد صحیح نحویاً؟ .2
 +###.) ،RFC5733(أي یستوفي المتطلبات كما ھو مبین في 

 المشرفج. التقني ب. رقم ھاتف أ.المسجل  .أ
  اجتیاز -أجل 
  فشل: متطلبات اتفاقیة اعتماد أمین السجل  -الRAA  اجتیاز: اتفاقیة اعتماد أمین السجل  2013لسنة ||RAA  2009لسنة 

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

 المشرفج. التقني ب. رقم ھاتف أ.المسجل  .أ
  اجتیاز -أجل 
  فشل -ال 

 
 ھل یتكون رقم الھاتف في الغالب من أقصى حد مسموح من األرقام استناداً على رمز البلد؟ .4

 المشرفج. التقني . برقم ھاتف أ.المسجل  .أ
  اجتیاز -أجل 
  فشل -ال 

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

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

 المشرفج. التقني ب. رقم ھاتف أ.المسجل  .أ
  اجتیاز -أجل 

  فشل -ال 

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

 المشرفج. التقني ب. رقم ھاتف أ.المسجل  .أ
  اجتیاز -أجل 

  فشل -ال 
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 ھل یوجد امتداد؟ -المعّرف  .7
 المشرفج. التقني ب. رقم ھاتف أ.المسجل  .أ

  التوجھ إلى توثیق امتداد إضافي -أجل 

  االنتقال إلى الحقل التالي -ال 

 
 االمتداد فقط على أرقام مسموح بھا ورموز التنسیق؟ ھل یحتوي .8

 المشرفج. التقني ب. رقم ھاتف أ.المسجل  .أ
  اجتیاز -أجل 

  فشل -ال 

 
 ھل االمتداد صحیح نحویاً؟ .9

 )RFC5733" تنسب المتداد الھاتف: X(أي، "

 المشرفج. التقني ب. رقم ھاتف أ.المسجل  .أ
  اجتیاز -أجل 

  فشل: متطلبات اتفاقیة اعتماد أمین السجل  -الRAA  اجتیاز: اتفاقیة اعتماد أمین السجل 2013لسنة ||RAA  2009لسنة 

 

 العناوین البریدیة
 

ال تمنح العناوین البریدیة الموثقة والصحیحة نحویاً وجود أو تشغیل العنوان البریدي،  ،WHOISوكما ھو محدد في دراسة تجربة نظام تقاریر دقة 
إلى التوثیق وبالتالي في حین تشیر العناوین البریدیة الغیر صحیحة نحویاً إلى الفشل التلقائي، ینبغي أن تخضع العناوین البریدیة الصحیحة نحویاً 

 .2التشغیلي في المرحلة 

 البریدیة: المرحلة األولىالعناوین 
 .2013و 2009لسنة  RAAیطلب وجود عنوان بریدي للمسجل والمشرف والتقني في اتفاقیة اعتماد أمین السجل 

 
 .وفي حال وجود "ال" على أي من ھذه االختبارات، سیتم اعتباره فشل لحقل االتصال ذلك. بینما سیبدأ الرد "نعم" باختبار المرحلة الثانیة

 
 عنوان بریدي؟ ھل یوجد .1

 (أي، الحقل غیر فارغ)
 المشرفج. التقني ب. العناوین البریدیة لـ أ.المسجل  .أ

  اجتیاز -أجل 

  فشل -ال 
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 العناوین البریدیة: المرحلة الثانیة 
 "أجل" من المرحلة األولى أعاله.یتم إجراء االختبارات النحویة في المرحلة الثانیة على كافة حقول االتصال التي حققت 

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

 االختبارات التي تتبع المعّرف قابلة للتطبیق، وبالتالي ال تحدد األجوبة السلبیة للمعّرفات االجتیاز/الفشل.
 

 ھل توجد الدولة؟ .1
 المشرفج. التقني ب. العناوین البریدیة لـ أ.المسجل  .أ

  اجتیاز -أجل 

  فشل -ال 
 

 ھل الدولة معّرفة؟  .2
 )ISO 3166-1اختصار (أي، اسم الدولة الكامل أو 

 المشرفج. التقني ب. العناوین البریدیة لـ أ.المسجل  .أ
  اجتیاز -أجل 
  فشل -ال 

 
 ھل الدولة واردة في حقل الدولة؟ .3

 المشرفج. التقني ب. العناوین البریدیة لـ أ.المسجل  .أ
  اجتیاز -أجل 
  فشل: متطلبات اتفاقیة اعتماد أمین السجل  -الRAA  اجتیاز: اتفاقیة اعتماد أمین السجل  2013لسنة ||RAA  2009لسنة 

 
 ھل الدولة صحیحة نحویاً؟  .4

 ) code-1: Alpha 2-ISO 3166(أي، تستوفي تنسیق 

 المشرفج. التقني ب. العناوین البریدیة لـ أ.المسجل  .أ
  اجتیاز -أجل 
  فشل: متطلبات اتفاقیة اعتماد أمین السجل  -الRAA  اجتیاز: اتفاقیة اعتماد أمین السجل 2013لسنة ||RAA  2009لسنة 

 
 ھل تستخدم الدولة نظام الرمز البریدي؟ -المعّرف  .5

 المشرفج. التقني ب. العناوین البریدیة لـ أ.المسجل  .أ
  التوجھ إلى توثیق رمز بریدي إضافي -أجل 
  9اتركھ فارغاً وانتقل إلى الحقل التالي (أي، االختبار  -ال ( 
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 ھل یوجد رمز بریدي؟ .6
 المشرفج. التقني ب. العناوین البریدیة لـ أ.المسجل  .أ

  اجتیاز -أجل 

  فشل -ال 

 
 ھل الرمز البریدي موجود في حقل الرمز البریدي؟ .7

 المشرفج. التقني ب. العناوین البریدیة لـ أ.المسجل  .أ
  اجتیاز -أجل 

 فشل: متطلبات اتفاقیة اعتماد أمین السجل  -ا لRAA  اجتیاز: اتفاقیة اعتماد أمین السجل  2013لسنة ||RAA  2009لسنة 

 
 ھل الرمز البریدي صحیح نحویاً في الدولة؟ .8

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

 المشرفج. التقني ب. العناوین البریدیة لـ أ.المسجل  .أ
  اجتیاز -أجل 

  فشل -ال 
 

 ھل تتطلب الدولة الوالیة/المحافظات في نظام عنوانھا؟  -المعّرف  .9
 المشرفج. التقني ب. العناوین البریدیة لـ أ.المسجل  .أ

  التوجھ إلى توثیق الوالیة/المحافظة اإلضافیة -أجل 

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

 ھل توجد الوالیة/المحافظة؟  .10
 المشرفج. التقني ب. العناوین البریدیة لـ أ.المسجل  .أ

  اجتیاز -أجل 

  فشل -ال 
 

 ھل الوالیة/المحافظة موجودة في حقل الوالیة/المحافظة؟ .11
 المشرفج. التقني ب. العناوین البریدیة لـ أ.المسجل  .أ

  زاجتیا -أجل 

  فشل: متطلبات اتفاقیة اعتماد أمین السجل  -الRAA  اجتیاز: اتفاقیة اعتماد أمین السجل  2013لسنة ||RAA  لسنة
2009 
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 ھل الوالیة/المحافظة صحیحة نحویاً؟ .12
 (أي، االسم الكامل أو االختصار اعتماداً على نظام عنوان الدولة)

 المشرفج. التقني ب. العنوان البریدي ـل أ.المسجل  .أ
  اجتیاز -أجل 

  فشل: متطلبات اتفاقیة اعتماد أمین السجل  -الRAA  اجتیاز: اتفاقیة اعتماد أمین السجل 2013لسنة ||RAA  لسنة
2009 

 
 ھل توجد المدینة؟ .13

 المشرفج. التقني ب. العنوان البریدي ـل أ.المسجل  .أ
  اجتیاز -أجل 

  فشل -ال 
 

 ھل المدینة موجودة في حقل المدینة؟ .14
 المشرفج. التقني ب. العنوان البریدي ـل أ.المسجل  .أ

  اجتیاز -أجل 

  فشل: متطلبات اتفاقیة اعتماد أمین السجل  -الRAA  اجتیاز: اتفاقیة اعتماد أمین السجل  2013لسنة ||RAA  2009لسنة 

 
 ھل یوجد الشارع؟ .15

 المشرفج. التقني ب. العنوان البریدي ـل أ.المسجل  .أ
  اجتیاز -أجل 

  فشل -ال 

 
 ھل الشارع موجود في حقل الشارع؟ .16

 المشرفج. التقني ب. العنوان البریدي ـل أ.المسجل  .أ
  اجتیاز -أجل 

  فشل: متطلبات اتفاقیة اعتماد أمین السجل  -الRAA  اجتیاز: اتفاقیة اعتماد أمین السجل  2013لسنة ||RAA  2009لسنة 

 
 

---- 

 
 
  :لمزید من المعلوماتwhois.icann.org 
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 عالم واحد، إنترنت واحد

ICANN.ORG 
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