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كن أن ممالحظة: ما یلي عبارة عن تفریغ ملف صوتي إلى وثیقة نصیة/وورد. فرغم االلتزام بمعیار الدقة عند التفریغ إلى حد كبیر، إال أن النص ی
إال أنھ ینبغي أال یؤخذ  لتصحیحات النحویة. وینشر ھذا الملف كوسیلة مساعدة لملف الصوت األصلي،یكون غیر كامل ودقیق بسبب ضعف الصوت وا

 .كسجل رسمي

 DNSsecورشة عمل  -مراكش 
 م بتوقیت غرب أوروبا 3:15ص إلى الساعة  09:00من الساعة  – 2016مارس،  09األربعاء،  

 | مراكش، المغرب 55رقم  ICANNاجتماع 
 

 

 كندا.  ca. سیدة غیر معروفة:

 

منذ  DNSsecشكًرا. [غیر مسموع] من، أعیش في الوالیات المتحدة، وأشارك في  شخص غیر محدد:

 األلفیة السابقة. 

 

 [غیر مسموع]، الوالیات المتحدة.  سیدة غیر معروفة:

 

 . tr ccTLDمرحًبا، [غیر مسموع] من  شخص غیر محدد:

 

، وال أصدق أنكم كنتم تقومون 2006منذ  DNSSECونحن ننفذ  ISCفیكي ریسك من  فیكي ریسك:

 بھا في األلفیة السابقة. 

 

 س، باكستان، جامعة كابیتال. نافید بن رای راو نافید بن رایس:

 

[نیل جینس] من [غیر مسموع]، اإلمارات العربیة المتحدة، ونحن نتولى حمایة المفاتیح  نیل:

 منذ الستینیات. 
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 . ICANNجون تشاند من فیجي. زمیل في  جون تشاند:

 

 بأفریقیا.  DNSفي دراسة  ICANNولیام ستوك، من جنوب أفریقیا.  ولیام ستوك:

 

 حسًنا، جید. لدینا عدد أكبر من الزمالء ھنا.  محدد: شخص غیر

 

 بن [غیر مسموع]، مختبرات.  [بن]:

 

 قبل توحیدھا.  DNSsec[غیر مسموع]، مختبرات.  شخص غیر محدد:

 

 [غیر مسموع] من [غیر مسموع] زامبیا.  شخص غیر محدد:

 

 ، تنزانیا. tz.سیمون بال ثازار،  سیمون بال ثازار:

 

ألننا لم ننفذ  DNSsecمرحًبا بكم جمیًعا. أنا سونام من بوتان، وأتیت ھنا من  سونام كیبا:

DNSsec  .في دولتي، لذا أود أن أتوصل لمعرفة شيء ما. شكًرا 

 

 . أجل. ICANNأنا رأجیوا من سریالنكا. زمیل في  راجیوا أبیجوناراثنا:
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 [غیر مسموع] [زیتشاریا] من المغرب.  شخص غیر محدد:

 

 [غیر مسموع] [محمد] من المغرب.  محدد:شخص غیر 

 

 ممتاز. ھل ثمة أحد آخر؟ ھل ترید أن تصرخ باسمك فحسب؟ ھنا.  شخص غیر محدد:

 

 لم أجري ھذا الصباح.  شخص غیر محدد:

 

 . ru[غیر مسموع]  شخص غیر محدد:

 

 حسًنا. ھل ثمة أحد آخر؟  شخص غیر محدد:

 

 حسًنا، ھیا لنبدأ. شخص غیر محدد:

 

 . clخوزیھ أورزوا من  أورزوا:خوزیھ 

 

 ؟ سي، حسًنا. ماذا؟ cz. شخص غیر محدد:

 

 [غیر مسموع] الھند.  in.[غیر مسموع] من سجل  شخص غیر محدد:
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 نعم، رائع. ھل نسینا أي شخص. حسًنا، داني.  شخص غیر محدد:

 

 ما ھو الطلب؟  داني جرانت:

 

 من أنت ومن أین؟  شخص غیر محدد:

 

 . CloudFlareأنا؟ أنا داني. وأنا من  من داني جرانت:

 

 ھل یود أي شخص آخر أن یتدخل؟ أوه، حسًنا. قل مرحًبا ومن أین أنت.  شخص غیر محدد:

 

 البرتغال.  pt.أنا سارة. وأنا من  سارة مونتیرو:

 

 ممتاز. ھل نسینا أي شخص آخر؟  شخص غیر محدد:

 

 أنا برام فودزوالني من ماالوي.  برام فودزوالني:

 

رائع. وعلینا القیام بھذا أكثر من ذلك. كان األمر رائًعا. ویجب علینا القیام بذلك. حسًنا،  شخص غیر محدد:

 وروبرت ھنا. مرحًبا یا روبرت. 

 



 DNSsec  ARعمل ورشة  -مراكش 

 

 125من  5صفحة 

 

 أقدم نفسي. أنا روبرت مارتن لیجین من باكیت كلیرینج ھاوس.  روبرت مارتن لیجین:

 

 أو التعریف بنفسك؟ ال. حسًنا.  حسًنا، لنبدأ. ھل تود قول مرحًبا؟ شخص غیر محدد:

 

. وقد كان ھذا بالفعل وقًتا جیًدا DNSsecحسًنا. حسًنا، مرحًبا بالجمیع، في ورشة عمل  شخص غیر محدد: 

نحتاج فیھ للقیام بذلك. وكان ھذا جید حًقا. جولي، نود االعتماد على ذلك في وقت ما 

 كاثي، فأنا على وشك كتابة شيء مفید.للمرة القادمة أیًضا. لذا، أنا كنت سأستعیر ھذا من 

فقد  DNSsecعلیكم رؤیة أحد ما یقولھ أندرو. وبالنسبة للجد ھنا على ورشة عمل  

من عصر الیوم. ست ساعات إضافیة  2:15التزمتم اآلن بالبقاء في ھذه القاعة حتى 

ھ. وم ببالفعل، وأنتم ال. یمكنكم المغادرة. یوضح ھذا ترتیب موعد ظھور عروضنا لما نق

ونرحب ببقائكم بأقصى ما یمكن أو في الفعالیة حسب اھتمامكم كما أن جولي ترید أن 

 تقول شیًئا. 

 

سأعلمكم فقط بالغداء، فسوف تستلمون بطاقة الغداء التي بھا خریطة على الخلف. ولن  جولي ھیدلوند:

ع ولكنھ یكون الغداء ھنا، وھو ما یسعدكم معرفتھ. حیث سیكون بالخارج في مكان رائ

دقائق أو ما شابھ للذھاب إلى الغداء وستعرض  10لیس قریًبا. لذا، نحن نمنحكم حوالي 

الخریطة كیفیة القیام بھذا. وسیكون ھذا رائًعا حیث یوجد مرشدین والفتات طوال 

الطریق. ولقد اشتریتم بالفعل التذكرة. لذا، احتفظوا بالتذكرة حتى إذا قررتم الذھاب إلى 

 ھذا الصیاح. إن أردتم الغداء، فاحتفظوا بالتذكرة. شكًرا.  مكان ما آخر

 

لذا، سأشیر فقط إلى المتحدثین، روس موندي موجود لدینا ھنا. ولدیھ جھاز اآلیباد الصغیر  دان یورك: 

الذي یتضمن مؤقًتا. لذا، نحاول الحفاظ على الوقت مع تقدمنا في ھذا مع مراعاة بالطبع 

 دقیقة. ولكن سأطلب من الناس الحدیث فقط أسرع أو ما شابھ.  15خًرا أننا بدأنا االجتماع متأ
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لذا، سأتطرق إلى بضعة شرائح سریعة ھنا. واسمي مرة أخرى ھو دان یورك. وأنا جزء  

من لجنة البرنامج، الشرائح ال تعمل. حسًنا، إنھا لیست ھنا. فلماذا ال نضغط على األزرار 

نظروا. زر التشغیل. مرحى. دعونا نقوم بذلك مرة أو ما شابھ. ھل ھذا متصل؟ حسنا، ا

 أخرى. 

حسًنا. كیف نترجم ووھو؟ ال، إنھ یھز رأسھ. حسًنا. اآلن، نضعھ في الوضع، حسًنا، ھنا.  

أجل. وسنذھب إلى قائمة العرض [غیر مسموع]. سأنطلق. حسًنا. لذا، دعونا نرى ما إذا 

 دم الشرائح. لنبدأ. الشریحة التالیة. كان سیعمل. ھا نحن ذا. ال. حسًنا. ودعونا نستخ

لذا، نظرًیا، فإن الشرائح والملفات الصوتیة في ھذا الرابط. ونظرًیا أیًضا، من المفترض  

أن نجد مقاطع الفیدیو على یوتیوب. وال نزال نؤكد ما إذا كانت ھناك بالفعل. ولكن ھل 

وتیوب ھناك. حسًنا. لذا فلن یكون بث الی Adobe Connectھي ھناك؟ إنھا تبث على 

. ولكنھا ال تعمل. نعم، ولكن ھل لدینا روابط یوتیوب؟ Adobeیقول السید أنھا تبث على 

ال، أبًدا. حسًنا. ولیس لدینا ھذه الروابط. ال بأس. ال بد أنھا متروكة من، حسًنا، ال بأس. 

لذا، یمكنكم في دبلن حیث ألقینا ھذه بسرعة.  54حسًنا. لقد حدث لدینا عطل. كان ھذا من 

، وتجاھل ھذه الروابط على Adobe Connectالحصول على ھذا من خالل غرفة 

 یوتیوب. لنتابع. 

كذلك، ھناك لجنة برنامج تشكل جزًءا من ھذا. فما عدد أعضاء لجنة البرنامج الموجودین؟ 

 فقط ارفع یدك أو ما شابھ. حسًنا. عدد الزمالء المشاركین في ھذا یرتبط بما یجري. 

ذا، فنحن من یجمع ھذا، والبرنامج ھنا، وسننظر أیًضا، عقب ھذا، في العروض للمرة ل 

. حسًنا، یعرف الموقع ICANN 56القادمة مھما یكن الموقع المعلن رسمًیا. لذا، في 

 رسمًیا باسم بنما. الشریحة التالیة.

نا أي شخص ، ھل لدیAfiliasنحن ممتنون للغایة للرعاة الذین تسببوا في ھذا. وأعتقد  

في القاعة؟ ال، سیكون جیم ھنا، وربما سیكون ھنا في وقت ما. سارة، لدینا  Afiliasمن 

 Dyn، ال أعتقد أن أي شخص من Dynجاك وماذا؟ أماندا، نعم، وھي موجودة. لیس 

 ، أعرف كریستان كان ھنا. نعم ھذا ھو، ھناك.SIDNولكن 
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ى ھؤالء األشخاص ألنھم من ساعدوا لذا، إن كانت لدیكم فرص علیكم توجیھ الشكر إل 

 في توفیر الغداء. حسًنا. لذا، وإن كنتم [غیر مسموع]. 

 

 [غیر مسموع] االنتظار بعد الغداء [غیر مسموع].  شخص غیر محدد:

 

على التواجد المساعدة  Afiliasسأشكرھم اآلن، إًذا. حسًنا، التالي. نرید أیًضا أن نشكر  دان یورك:

. كان ھنا عدد من الناس. فمن كان ھنا. كان ھنا عدد DNSsecیذ في تجمیع جھات تنف

من الناس. حسًنا. للعلم في المستقبل، أیًضا، لدینا تجمع مساء االثنین لكل اجتماع 

ICANN .الشریحة التالیة من فضلك . 

 وھذه صورة لطیفة. حسًنا، لیست ھذه مجموعة الشرائح. أوه. أجل. حسًنا. حسًنا.  

 

 عن قرب مًعا، حتى DNSsecنعم. المرة التالیة، أعتقد في االجتماع ب، یوم فني وستعمل  د:شخص غیر محد

 یمكننا أن ننظر فیما إذا یمكننا دفع شيء من البدالت الیومیة الموضوعة في [غیر مسموع]. 

 

ھو نا، ویبدو ذلك جیًدا. وأیًضا، أود أن أقول فقط، بالمناسبة، أن الدكتور إبرھارد لیسیھ ھ دان یورك:

ینظم الیوم الفني. وأشجعكم على العودة والنظر في األرشیف بحًثا عن ھذا، ألن السید 

 ، أتیال، قدم عرًضا ممتاًزا حول الحرمان المنتشر للخدمة الذي حدث فيdot TRھنا من 

 ولكنھ عرض ممتاًزا. إذن، تفضل.  DNSsecتركیا. وال یتعلق األمر مباشرة بامتدادات 

 

 لقد كان رئیسي. أنا لست من یقدم العرض.  د:شخص غیر محد
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 نعم، معذرة. أنا أحیركم.  دان یورك:

 

 وھو [غیر مسموع] عني.  شخص غیر محدد:

 

. ویمكنكم االطالع dot TRحسًنا، معذرة. حسًنا. على أیة حال. لقد كان عرًضا رائًعا من  دان یورك:

زانیا عرًضا جیًدا، یبدو مثل "ماذا؟" علیھ. فھو جید. أیًضا، قدم السید بالخلف ھنا من تن

في المنتدى األفریقي لنظام اسم النطاق، حیث قدم خطابا رائًعا حول ما یقوم بھ لتنفیذ 

DNSsec  وكافة التقنیات األخرى في موضعھ، لذا، فھذا أمر جید أیًضا. وعلینا أن

 نحصل على ھذه الروابط. حسًنا. فلننتقل إلى الصورة التالیة. 

شة العمل ھذه علینا من قبل اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار في طرحت ور

ICANN  مع مساعدة إضافیة من برنامج النشر الشامل في مجتمع اإلنترنت وھي كیفیة

 مشاركة مع بعض ھذا. لذلك ھذا شيء جید یجب أن نالحظھ. لنتابع.

م قراءة أفضل لھذا. ھذه جدول األعمال، ولدیكم نسخة طبیعة أمامكم اآلن، وستقدم لك 

، كما لدینا بعدھا DLVیعتبر مغزى ذلفك أنلدینا فیكي أوالً وسیقدم لنا تحدیثا حول 

 DNSsecمجموعة رائعة أتطلع إلیھا، ویتحدث العدید من األشخاص ھنا بالفعل عن 

 في أفریقیا. 

ا أو عالمة التحول. كذلك، لدین DNSsecلذا، سیكون لدینا عرض من ألین بشأن تحول  

وفق المعاییر. بعد ذلك،  DNSsecلتنفیذ  CloudFlareداني ھنا للحدیث عن جھود 

رائع، وسیكون تحٍد لكم في ھذا  DNSsecبالنسبة لمن لم یشاركوا، فلدینا استعالم 

الوقت. وقد قام روي آریندس بذلك، وستحصلون على سمعة رائعة، ألیس كذلك؟ ألنھ 

ھل ھو من فاز؟ ال أعرف. [غیر مسموع] ستكونون ؟ ھل نتذكر؟ ال أتذكر. 54من فاز في 

 مشھورین في العالم.
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 DNSsecوبعد الغداء، لدینا لجنة من الزمالء ستتحدث عن كیفیة تحدید التشفیر في  

ولدینا بعض العروض الرائعة تتحدث عن ذلك. كما سندور طوال الیوم مع نقاش حول 

 وما یلزم حدوثھ ھناك.  KSKاستبدال 

تالیة، من فضلك. الشریحة التالیة اآلن. أوه، جولي تقول شیًئا ما. ال، أبًدا. الشریحة ال 

حسًنا. حسًنا. لذا، نحن مستعدون للحظة أثناء حصولنا على الصور الصحیحة ولكننا لن 

نعرض علیكم األمور الصحیة على الشاشة ولذا، سیكون ھذا سیًئا. ال تریدون القیام بھذا. 

 قص. لذا، انقر فوق فریق الر

حسًنا. ھل یرغب أي شخص في الحدیث عن أي شيء آخر؟ روبرت، ما ھو الرائع ھنا،  

حسًنا، أعرف. أعتقد أننا في افریقیا، لذا، ال بد أن القاعة ساخنة. وعادة، تكون باردة، 

الیس كذلك؟ حسًنا. أعتذر لروابط یوتیوب، یا جولي. وأعرف من أین أتت. كان ھذه آخر 

 ا لم یكن لدینا كامیرا، لذا، ألقیت كامیرا سریعة. ولم تكن بھذه الكفاءة. مرة في دبلن، ألنن

وجولي تتسم بفعالیة رائعة لكافة ھذا، ولذا، فقد حدثت ذلك بروابط مماثلة، ولكني لم أدرك  

أن ھذه الروابط معي، وھذا لیس أنا بالفعل. لذا، سأترك اإلعالن عن الروابط الخاطئة. 

 مع أي شخص عن بعد. حسًنا. عذًرا على ھذا، ھل یس

نعم، إنھ یعمل. ما حدث المرة السابقة كان أننا تجمعنا في غرفة غریبة في الطابق الرابع  

من مركز دبلن للمؤتمرات الذي كان مفتوًحا للغایة، وال توجد كامیرات. وبھذا، شاركنا 

سرعة ا بالفعل لھ بولم تكن ھناك طریقة لعرض الفیدیو. كما أننا قمنا بما استخدمت الكامیر

 وذھبنا إلى حساب یوتیوب لمجتمع اإلنترنت، ونحن نبث ھذا. 

والیوم، لدینا بالفعل كامیرا، بالرغم من أنھا في البتوب ھنا یبث الفیدیو، لذا یمكن بالفعل  

رؤیتنا في ھذا الوقت. حسًنا. ھا نحن ذا. وحسًنا، لنعرض الصورة. علینا عرض الصورة. 

 الصورة ھنا. ھا نحن ذا.لذا، دعونا نعرض 

ھال نرجع إلى الشریحة السابقة. لقد عرفت ھذا. فھا نحن نبدأ. لذا، نحن، وألن كریستیان  

شعاًرا جدیًدا،  SIDNأظھر ھذا الشعار ھنا، حسًنا؟ وھذا جانب مھم للغایة. حسًنا؟ یعتبر 

ة في ألیس كذلك؟ لذا، نحن أیًضا، ونبحث عن ممول خامس، شركة ترغب في المساعد
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تمویل ھذه الفعالیات مع تقدمنا ھنا. لدیكم فرصة اإلدراج ھنا وعلى بطاقات الغداء 

واألشیاء األخرى. ویمكنكم أیًضا المساعدة، مع االمتنان الكبیر لھذا المجتمع للمساعدة 

 في تمویل الغداء. 

ى أي دوالر لبقیة السنة وبالدوالر األمریكیة. كذلك، أود الحدث إل 2000وذلك بمبلغ  

شخص مھتم بالقیام بھذا. ونحن نقدر للغایة الممولین، ونود وجود ممول خامس ألنھ في 

بعض األحیان عند الذھاب إلى األماكن، فھذا یكلف قدًرا كبیًرا من المال حتى نتمكن من 

 الوصول إلى القاعة والغداء وكل شيء آخر نود القیام بھ. 

حیث لدینا الصورة. وكان ھناك بعض األشخاص. لذا، دعونا ننتقل إلى الشریحة التالیة  

حسًنا. وكان لدینا حواًرا رائًعا، ووقًتا رائًعا للحدث عن األشخاص. كما تم تطویر 

المشروعات من ھذه التجمعات. ولدینا بالفعل كثیر من المتعة في الحدیث مًعا. لنتابع. 

 التالي.

تالي. لذا، نرید الحدیث عن اإلحصائیات حول حسًنا، التالي. نعم التالیة. حسًنا، ھیا لنبدأ. ال 

DNSsec  والخرائط وبعض األجزاء الموجودة ھنا بھذا الشأن. كما نذكر األشخاص

، ألیس كذلك؟ وھذا جانب التوقیع DNSsecأنھ عند الحدیث، فھناك شریحتان بشأن 

لذا، دعونا وھناك جانب خاص بالتقییم. كما أن أحدھا ھو إنشاء التوقیعات، والتحقق منھا. 

 نتعرض لھذا. 

ولذا، دعونا ننظر في ھذا ولدینا أوالً من جیف ھیوستون، الجالس في الزاویة ھناك.  

، ولذا، یمكنكم ICANNولدینا ھذه الخرائط الرائعة وھذه الشرائح متوفرة على موقع 

التي قدمتھا لموضعھم. ولكن  URLاالطالع علیھا ویمكنكم أیًضا االطالع على عناوین 

عالمًیا. لذا، نرى  DNSsecریطة جیوف توضح الزیادة المتواصلة في التحقق من خ

 زیادة في مقدار التحقق ھنا. 

واالنخفاض الكبیر في الوسط في سبتمبر، لذا، أعادت جوجل تكرار ھذا بالطریقة التي  

یقومون بھا باإلعالنات وما شابھ وھو ما یستخدمھ جیوف لعد ھذا. ولذا، ھناك انخفاض 

 ي ھذا ولكنھ جید. نعود إلى التوجھ. حسناً؟ الشریحة التالیة من فضلك. ف
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كانت ھذه قائمة، وھو ما یصعب قراءتھ من ھذا العرض. أعتقد أني أحتاج لوصفة عیون  

جدیدة. ولكن أحد األمور المثیرة ھي أن ھناك عرض كلي للعالم الذي یجري فیھ التحقق. 

أعلى ذلك، فإن بعض المناطق من العالم التي كان واألمر الشیق ھو أنھ إذا نظرتم في 

توجد في أفریقیا، لألسباب التي سنتعرض لھا  DNSsecلدیھا أعلى مستوى من تحقق 

 في موضع آخر. 

، ما ھذا؟ 30ولكن، یمكنكم أن تروا نوع المواطن التي نراھا مستوى أعلى، حوالي  

تالیة. كان ھناك المنظور العالمي في األعلى ھناك. حسًنا. فلننتقل إلى الشریحة ال 34%

 ، ومالحظة أن أفریقیا مرتفع إلى حد ما. DNSsecالشامل حول التحقق من 

اآلن، إذا بدأت الدخول في ذلك بقدر من التفصیل، فیمكنكم رؤیة أنھ استخدام مرتفع أیًضا  

، وھذا IPv6و IPv4والمرتبط بكل من  8.8.8العام من جوجل، وھو  DNSلخادم 

ما یجري. وإذا نظرنا في الصورة القادمة، حسًنا، ال یمكن قراءتھا من ھنا. حسًنا. قلیل م

 ال بأس. 

ونظرنا في شرائح جیوف، أو اإلحصائیات فسترون أن ما  URLولكن إذا انتقلنا إلى  

یحدث ھو أن بعض الدول الموجودة ھنا لدیھا نسبة مرتفعة من التحقق، ولكن جزء من 

 العام في جوجل. DNSم استخدام مرتفع لنظام ھذا یرجع إلى أن لدیھ

 %8فالدولة الرابعة ھنا مع ذلك ھي مدغشقر، مع مالحظھا أن لدیھا استخدام فقط بنسبة  

األخرى في التحقق من  %92العام، وكذلك الخاص بجوجل مما یعني أن  DNSلنظام 

DNSsec  تحدث ضمن مزوديISP ھناك في مدغشقر، لذا، فھذا ضخم وھو رائع .

 فنحن نحب رؤیة ھذا النوع من األمور تحدث.

لذا، ما یجري ھو أخبار جیدة. ودعونا نتحدث في الجانب الموضح. ھذا ھو تقریر نشر  

. %80الموقعة ككل. ونحن اآلن في طریقنا إلى  TLDریك المب یوضح نسبة نطاقات 

ا إال أنھ من الجدیدة الواردة، والموقعة افتراضیً  gTLDوبالطبع معظم ذلك ھو نطاقات 

 الجید رؤیتھا. لنتابع. التالي. 
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حسًنا. ال یمكنني قراءة ھذا من ھنا، لذا مالحظة للمرة القادمة، سأجعلھ أكبر قلیالً حتى  

أستطیع القراءة من على بعد خمسین قدًما. ویمكنني االقتراب. لدي المیكروفون في یدي، 

كًرا لك روبرت على توضیح ھذا. كما یخبرني روبرت. لذا، نعم یمكننا قراءة ھذا، ش

  وربما تصل الحرارة إلي. 

من نطاقھا  %44تأتي في المقدمة بحوالي  NLلذا، یمكنكم أن تروا ھنا في األعلى،  

. ھل ھم ھنا؟ أجل. یجب أن NLملیون، لذا، المجد للزمالء من  2موقعة، وأكثر من 

 یكونوا ھنا. أنتم ھنا أیھا السادة. عمل رائع. حسًنا؟ 

كما أن ممثل البرازیل ھنا مع عدد كبیر. وما قمت بھ في شریحة ریك ھو أنكم نقرتم  

على، لیس بدیھیة. كذلك، سیخبركم ریك أنھ لیس مصمم لدیھ خبرة مستخدم، ولكن إذا 

نقرتم فوق اإلجمالي الموقع، إذا نقرتم فوقھ مرتین، فسترتب بھذه الطریقة، ویمكنكم أن 

 تروا ماذا یجري ھناك. 

تتضمن عدد كبیر، بالرغم من أن النسبة صغیرة. ولذا،  se.comكما نرى أیًضا ھنا أن  

نبدأ في رؤیة بعض األمور الجیدة التي نبدأھا لمعرفة بعض المقاییس حول نسبة المواقع 

 الموجودة. الشریحة التالیة من فضلك. 

 على خمسة مراحل من نرید االنتقال إلى الخرائط وبالنسبة لمن ال یعلمون، فقد صنفناھا 

بصورة ما. وأعلن أنھم قالوا  DNSsecالتجربة، التي نعرف باألساس أنھا تجري مع 

في الجذر وبعدھا یكون  DSأنھم سیقومون بھذا. جزئًیا، وقعت المنطقة ولكن لیس ھناك 

DS  .في الجذر ثم على المستوى التشغیلي. الشریحة التالیة من فضلك 

طرحھا ھي بعض ما قلتم لي "حسًنا، لماذا ال تزال خارطة الطریق  أول التفاصیل التي أود 

في الجذر، ولكن لیس المستوى التشغیلي؟" واإلجابة ھي ألني لیس لدي  DSتعرض 

بالفعل طریقة سھلة للمعرفة إذا لم تخبروني أنكم تقبلون ھذا. لذا، إذا كنتم ترون أنفسكم 

، دعوني أعرف. الشریحة DSت أخضر فاتح في الجذر لكنكم تقبلون سجال DSفي 

 التالیة من فضلك. 
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لذا، ھذه ھي النظرة العامة على الخریطة. ونحن نحصر على مزید من اللون األخضر  

باستثناء ما یجري ھنا. سنرى على أي حال. نعم، قلیل من التفاصیل. وسوف نصل إلى 

 ھناك. الشریحة التالیة من فضلك. 

ن، ھناك إضافة أخرى یجب أن نضعھا ھنا للزمالء في ھذا ما تبدو علیھ أفریقیا. اآل 

لكنھ كان موقًعا بعد أن نفذت ھذه الخرائط.  ma.المغرب، تھانینا. فقد وقعتم على نطاق 

ولكنھا ستكون الجولة التالیة من األمور الجاریة. كما وقعت بتسوانا أیًضا ھنا، لذا، فنحن 

ة جیدة حیث یمكننا رؤیة مزید من نرى بعض التقدم في ھذا، لكن بوضوح، ھذه منطق

النمو وأعرف أن ألین سیتحدث عن ھذا، أو حسًنا، یشارك ألین ھنا في البرنامج، وھو 

، التي تقوم بالكثیر للمساعدة في توسعة النطاق ھنا. لنتابع. DNSsec-Africa.orgفي 

 التالي. 

تغییر الوحید منذ آسیا والمحیط الھادي، في المنطقة بصورة عامة، الشرق األوسط، ال 

. التالي. ولم تتغیر أوروبا منذ آخر AZأو  az.آخر مرة ھو أن أذربیجان وقعت على 

. على أنھا ستستمر جمیًعا ھناك. الشریحة التالیة، من فضلك. LACمرة. التالي. وال 

 وأمریكا الشمالیة، ھذا أنتم. الشریحة التالیة، من فضلك. 

ثنین صباًحا. ونحن نحدثھا وھي ھناك. ویمكنكم لذا، تخرج ھذه الخرائط كل یوم ا 

االشتراك. الشریحة التالیة، من فضلك. لدینا تقویم فعالیات نحاول تحدیثھ مع فعالیات 

DNSsec ونرحب بإرسال االقتراحات، إن كان لدیكم ھذا. الشریحة التالیة، من .

 فضلك. 

عمل ھندسة اإلنترنت كان سأذكر أن ھناك فعالیة كبیرة مخصصة. ولدینا ھذه بأن فریق  

یقوم في نھایة األسبوع قبل فریق عمل ھندسة اإلنترنت. وقد حدث، بدأ ذلك منذ بضعة 

مرات، وھناك مجموعة من األشخاص مجتمعین في نھایة األسبوع ویعملون على 

DNSsec DANE  وكذلك سریةDNS  وقد فازت مجموعتنا بالفعل بأعلى جوائز

 وعة ھناك.آلخر فعالیتین. فلدینا مجم
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ولذا، ھذه مجموعة أخرى ستجتمع. وإذا كنتم ستذھبون إلى فریق عمل ھندسة اإلنترنت،  

فأنتم تعرفون المطورین الذاھبین، ویریدون التشفیر والعمل على مشاریع األمن 

 . ونرحب بوجودكم. یمكنكم متابعة الروابط. الشریحة التالیة من فضلك. DNSبخصوص 

الذي یستمر في النظر في  DNSsecھناك مشروع سجل واألمر األخیر ھو أن  

 التعقیبات والمساھمات وھذا كل ما سأقولھ. كما أننا سنتابع مع جولي التي تقول شیًئا ما. 

 

. للدیھ سؤال Global Villageلدینا سؤاالن في غرفة الدردشة. األول من ماركوس من  جولي ھیدلوند:

ي عرضتم. وسؤالھ ھو "كیف یمكن أن یكون لدى أعتقد أنھ یتعلق ببعض اإلحصائیات الت

 ؟" %96واستخدمت جوجل معدل  %95بنسبة  DNSsecمایوت معدل تحقق من 

 

 جیوف، ھل ترید مني اإلجابة على ذلك؟  دان یورك:

 

بالتأكید. إنھا أعلى قلیالً من جوجل بالفعل، ألن واحد أو اثنین من مزودي خدمات  جیوف ھوستن:

 قد یجرون التحقق أیًضا.  اإلنترنت المحلیین

 

 وأعتقد أن ھذه كانت الطریقة األخرى.  دان یورك:

 

أوه، إنھ أقل. حسًنا. ال، في بعض األحیان یضع الزمالء أكثر من حل واحد في التكوین  جیوف ھوستن:

بصورة  ISP. وھذه عادة الحالة التي قد یسرد فیھا com  المحلي، و[غیر مسموع]

في  DNSsecقة حل أخرى. اآلن، تتعلق المشكلة بخصوص مناسبة جوجل وربما طری

أنھ عند االنتقال إلى النطاق الموقع بصورة غیر مناسبة، واختباري بھ واحد، فلن یقول 

 "ھذا موقع بصورة غیر مناسبة." 
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ھي "فشل الخادم." ولذا، إذا كان لدیكم أكثر من جھة حل  DNSواإلجابة التي یتلقاھا  

ادم، كما تعتقدون "حسًنا، یجب محاولة الجھة األخرى." وإذا لم واحدة، فعند فشل الخ

تتحقق الجھة من اإلجابة، فسیتم تضلیلكم وستنتقلون إلى نطاق موقع بصورة غیر مناسبة 

 بالفعل. 

لذا، في ھذه الحالة، یجب أن یكون ھناك عدد من الزمالء یستخدمون جھة محلیة باإلضافة  

یمكنني الذھاب ھناك ألنھ فشل خادم موقع بصورة إلى جوجل. وعند قول جوجل "ال 

غیر مناسبة،" فھناك عدد آخر من الزلماء، "لدي إجابة أفضل، سآخذ اإلجابة الممتدة." 

 ومن الحماقة بالفعل القیام بھذا، لكن الناس تقوم بھذا. 

 

 حسًنا. شكًرا لك جیوف.  دان یورك:

 

 جیوف.  جیوف ھوستن:

 

 جولي.  السؤال الثاني، دان یورك:

 

 وبالفعل، وجد ھذا الشخص اإلجابة التي كان یتطلع إلیھا، لذا، لقد انتھینا.  جولي ھیدلوند:

 

. DNSsecرائع. نحب ھذا النوع من األسئلة. حسًنا، مرحًبا بالجمیع، في ورشة عمل  دان یورك:

األسئلة ب الرجاء الشعور بالحریة، وقد رأیتم بالفعل الوافدون الجدد، وأنتم ترحبون بالفعل

في أي نقطة من الوقت. ولدینا عدد كبیر من األسئلة. ال تھمسوا كثیًرا. وسیسعدنا الحدیث 

 إلیكم جمیًعا بأي صورة أو شكل أو صیغة. لذا، رجاء توجیھ األسئلة. 
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وبھذا، فیكي، یمكنك إما الجلوس ھنا أو استخدام المیكروفون، مھما یكنھ ما تریدون القیام  

س لدینا نقر، لذا، كاثي. أجل. أًیا كان. وسنكتشف عمل جھاز النقر في نقطة بھ، حسًنا. ولی

 ما ھنا. 

 

. بالنسبة لمن ال یعرفون، فنحن ناشرو المصدر المفتوح ISCمرحًبا. أنا فیكي ریسك من  فیكي ریسك:

 . تفضل. DLV. ولكن الیوم، سأتحدث عن BIND DNSمن نظام 

ویعود  ISC. إنھ شيء أنشأتھ DNSsecبیانات ، ترمز إلى جھة التحقق من DLVلذا،  

قبل توقیع  DNSsec. وكانت الفكرة أن األشخاص الذین أرادوا استخدام 2006إلى 

كنوع من الجھة األصلیة  DLVالجذر ونطاقات المستوى األعلى یمكنھم استخدام 

 الراعیة. 

وى األعلى موقعة في ھذه النقطة، كما سمعتم من دان، فإن نسبة كبیرة من نطاقات المست 

أنجزت بالفعل ما یمكنھا المساعدة  DLVوكذلك الجذر بالطبع. وبھذا، ھناك إحساس أن 

 بھ في االعتماد المبكر. 

وأعتقد أنھ سیكون ھناك أشخاص یرون أن متابعة وجود ھذا المسار البدیل للتحقق من  

لفعل، في أول غیر مشجع لبقیة جھات االعتماد. لذا، منذ سنة، با DNSsecاحتمالیة 

بنھایة سنة  DLVعن أننا نخطط إلیقاف  ISC، أعلنت 2015في  ICANNاجتماع 

 تفضل.  .2017

في سنغافورة في  ICANNأعتذر عن الخط الصغیر مرة أخرى. لذا، أعلنا عن ھذا في  

، وقد وضعناھا على DLVفبرایر الماضي. كذلك، لقد حدثنا الصفحة الرئیسیة في موقع 

روني الخاص بنا، وأرسلناھا إلى بعض القوائم البریدیة لإلنترنت، كما اتصلنا الموقع اإللكت

. كذلك، أعلنا في BIND، جھات تجھیز نظام التشغیل في برنامج BINDبجھات 

NANOG  عن ذلك في بضعة مؤتمرات، وأرسلنا رسالة برید إلكتروني إلى كل مستخدم

 . DLVفي 
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م أننا نخطط إلیقاف العمل قبل أن نوقف تشغیلھ. بوضوح، نرید التأكد من أن الجمیع یعل 

لذا، فخطتنا كانت أوالً، أن نبدأ بما نتوقع أنھ سیكون عملیة ممتدة إلثناء الناس عن 

. DLV، لذا، فنحن نثنیھم عن وضع جھات الحل لالستعالم عن DLVاالستعالم عن 

 مع الوقت.  DLVوبعد ذلك، نبدأ تدریجًیا في استبعاد المناطق و

بصورة غیر  DLVما تتمثل الخطة في أن نستمر في اإلجابة على االستعالمات في ك 

محددة ألنھ سیكون من األفضل لجھة الحل أن تحصل على إجابة سلبیة سریعة من عدم 

 الحصول على إجابة وربما إعادة المحاولة عدة مرات. عفًوا، تفضل. 

مرسل. وقد أرسلنا ھذا في شھر یونیو لذا، ھذا مجرد مثال واحد على البرید اإللكتروني ال 

السابق. كما أننا انتقلنا إلى نظامنا وتحققنا من رؤیة كل مستخدم للمناطق الموجودة، سواء 

، وأرسلنا لھم DLVكانوا یعملون أم ال، وسواء كان یمكنھم التحقق من ذلك أم ال بدون 

  المعلومات حول المناطق وطلبنا منھم استبعادھا إن أمكن. تفضل.

لذا، لن أعرض لكم بضعة إجابات حصلنا علیھا، وھي ممثلة كما أعتقد. ھذه الواحدة،  

، DNSsecأعرف بالفعل من أین أتت. وھذا الشخص بالتحدید ملتزم بالغایة بامتدادات 

لكنھ لیس لدیھ أي طریقة أخرى للوصول إلى المنطقة العكسیة الموقعة. كما أن ھناك 

، وھذا المستخدم ISPعلى موقعھم، لیس لدیھم بالفعل خیار  العدید من الناس، اعتماًدا

 لیس لدیھ طریقة أخرى لتوقیع المنطقة المقابلة. لننتقل إلى النقطة التالیة. 

ھذا شخص آخر لدیھ مسار للتوقیع، ولكنھم ال یمكنھم الوصول إلى المنطقة األم لقبول  

 . وھناك اثنان من الردود الشائعة للغایة. DSسجالت 

ذلك، فالسبب أني أطرح ھذا العرض ھو أني أدرك أن العدید منكم ھنا في القاعة لھم ك

، وبعضھم وقع DNSsecتأثیر على تحسین الموقف لھؤالء المستخدمین الملتزمین في 

 . تفضل. DLV، ویواجھ مقترح بعدم األمن أثناء إیقاف تشغیل 2006على المناطق منذ 

نطلب من الناس استبعاد تفویضاتھم إن أمكنھم، فقد  حتى اآلن، حیث أننا بدأنا في أن 

منطقة عمل. وھناك الكثیر من المناطق األخرى التي ال تعمل.  800استبعدنا حوالي 

 كأداة تدریب. وتتمثل المشكلة في أن بقیة DLVوأعتقد أن الكثیر من الناس كانوا یستخدمون 

 . DNSsecر للحفاظ على أمن قد ال یكون لدیھا خیار آخ 2000المناطق التي تتجاوز 
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عالوة على ھذا، قمنا بالفعل بنوع من توسعة اإلطار الزمني عند التخطیط لتنظیف  

. وفي الوقت الراھن، عندما ترون الخط األزرق، DLVالمناطق التي قد تتحقق بدون 

فھذا ھو موضعنا اآلن. ونستعد إلیقاف تسجیل أي من المناطق الجدیدة التي قد تتحقق 

، وھذا ھو الموعد الذي 2017. وكما ترون، النقطة النھائیة ھنا، یولیو DLV بدون

المتبقیة. كما أن ھذا سیكون إخطاًرا لمدة سنتین  DLVنخطط فیھ الستبعاد سجالت 

لألشخاص الذین تم استبعاد سجالتھم، ولكن في ھذه النقطة، مما یمكنني رؤیتھ، أعتقد 

 التأمین بالنسبة لمن لیس لدیھم مسار آخر.  أننا سنجبر األشخاص باألساس على عدم

لذا، حتى اإلخطار بسنتین لیس كافًیا بالضرورة، كما ھو واضح. ولذا، تحدثنا عن  

. وھذه DLV. لذا، دعونا نتحدث اآلن عن استفسارات جھة الحل إلى DLVالسجالت في 

بًئا ع DLV. حیث یضع االستعالم من DNSsecھي الجھات التي تحاول التحقق من 

إضافًیا على ھذه الجھات، وخاصة حیث أنھ ال یوجد بالفعل عدد كبیر من المناطق 

 الموجودة، وھذا مستحسن للحد من تقدم ھذه االستعالمات. 

، لذا، فھذا دون DLV، لم تكن لدیھم أي مناطق على اإلطالق في 2017وبالطبع بعد  

نود إثنائھم عن ھذا. باول [غیر فائدة تماًما، لجھات الحل لالستعالم عن األمر، لذا، 

مسموع]، لیس ھنا. حسًنا، عظیم. حسًنا على أي حال، أحد الزمالء الذین ساعدونا في 

من التكوین االفتراضي  DLV، استبعدوا االستعالمات إلى Red Hatھذا، الزمالء في 

عد ستبوتكوین جھة الحل في التوزیع. وقد أنجزت عدد من جھات التجمیع ھذا. كذلك، فقد ا

فریق التطویر غیر الملزم ھذا من التكوین االفتراضي، وأعتقد أنھ وضح مالحظة في 

 . تفضل. DLVالوثائق توصي بأال تستعلموا عن 

لذلك، اآلن، نرى نصف عدد االستعالمات التي كانت لدینا منذ سنة. ومرة أخرى، لقد  

أن یستمر وجود بعض  ، إال أننا نتوقع2017ذكرت أن عملیة إیقاف العمل ستكتمل في 

 بعد ذلك، بحیث نترك الخدمة تعمل.  DLVاالستعالمات إلى 

. وفي ھذه النقطة، نعتقد DNSsecلتشجیع استخدام  ISC DLVلذا، باختصار، أنشأت  

أنھا قد أدت الغرض منھا بالفعل. على أنھا لم تكن حالً لمشكلة نظامیة بعدم دعم 

DNSsec حن نخطط إلیقافھا. أعتقد أنني انتھیت. عبر القطاع، ولذا مرة أخرى، ن 
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الخدمات  Afiliasعلى مدة المشروع. وقد وفرت  Afiliasحسًنا، لقدر أردت أن أشكر  

. وھذا ما أردت ISCعلى أنھا تحصل على استعالمات أكثر من  DLVالثانویة لـ 

 توضیحھ. 

 

 تعمل أم ال؟  DLVستبقى  ، ھل2017فیكي، سؤال واحد فقط. لذا، اعتباًرا من یولیو  دان یورك:

 

 ستجیب على االستعالمات لكن بدون أي مناطق فیھا.  فیكي ریسك:

 

 ، حسًنا. DLVلن یكون ھناك مزید من المناطق في  دان یورك:

 

صحیح. سنستمر في اإلجابة على االستعالمات فقط ألنھا ستتیح لجھات الحل الحركة  فیكي ریسك:

 أسرع قلیالً. 

 

 . 2017اعتباًرا من یولیو  DLVولكن، سیتم تفعیل إغالق خدمة  حسًنا. دان یورك:

 

 نعم.  فیكي ریسك:

 

 شكًرا. ھل ثمة أسئلة موّجھة للزمالء؟ حسًنا. روس ثم ألین.  دان یورك:
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شكراً فیكي على ھذا العرض. أقدر ذلك حًقا. أحد األمور التي أود التأكید علیھا ھنا للجمیع  روس موندي:

كنتم بالفعل في جلسة المبتدئین، فقد سمعتموني أتحدث عن ذلك، وھي أن  في القاعة وإذا

، یستمرون في طلب DNSsecالناس في ھذه القاعة، بغض النظر عما یقومون بھ في 

 ، سواء من أمناء السجل أو السجالت أو البائعین. DNSsecالمزید والمزید من دعم 

ألنشطة التي لن یمكنھا القیام بالتحقق. یرجع ھذا كما تقول فیكي، إلى أن ھناك عدد من ا

بصورة أوسع عبر قطاع العمل ھو وجود كافة  DNSsecوأفضل طریقة الستخدام 

للقیام باألمور المناسبة للتأكد من توفر  DNSالمؤیدین لمختلف الوظائف المشاركة في 

DNS  أوDNSsec  .ألي شخص یرید استخدامھا. لذلك، اطرحوا األسئلة. شكًرا 

 

لذا، بالفعل، فقط للتأكید على ذلك، أود أن أتمكن من إحالة ھؤالء األشخاص إلى المشغل،  ي ریسك:فیك

ISP  الذي یمكنھ مساعدتھم في الحفاظ على سلسلة أمناءDNSsec  بعد رفضDLV ،

وبعضھا قد توصل إلى السؤال عن ھذه المراجع. وھذا یحدث لي اآلن، بالطبع، اإلدراك 

ذا كنا نفرض رسوم على الناس لھذه الخدمة دائًما، فیمكنھم أخذ ھذه المتأخر كبیر بحیث إ

 النقود في مكان آخر وإنشاء سوق لھذا، ولكنھ ربما یكون متأخًرا. 

 

 آلین؟ أوه. لقد رأیت ألین أوالً.  دان یورك:

 

عتقد أنھ على توفیر ھذه الخدمات ألنھ أثناء النقاش األولي، أ ISCحسًنا، بالتأكید. أشكر  آلین إینا:

. وأتمنى أن DLVلم یكن من السھل حتى التوصل إلى إجماع في المجتمع الفني بشأن 

یكون لدینا أشخاص في ھذه القاعة یمكنھم تذكر النقاش حول القائمة البریدیة المتداد 

DNSOP DNS ،لذا، لكني أعتقد أنھ كان مفیًدا للغایة، وشكًرا لكم .ISC وربما نقول ،

 یكسي [غیر مسموع]. "مرحًبا،" لبول ف

 

 في ھذا الوقت، ولكني أخبرت أنھ كان مثیًرا للجدال.  ISCشكًرا لك على ذلك. لم أكن في  فیكي ریسك:
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 روبرت.  دان یورك:

 

، DLV. وبالنسبة للمستخدمین السعداء مع DLVأجل. أعتقد أنھ من الجید التعامل مع  روبرت مارتن لیجین:

رامج المختلفة، على حد علمي. لذا، یمكن أن ینفذ األشخاص فإن التقنیة ال تزال داخل الب

DLV  .الخاص بھم، إن أرادوا ھذا، بقدر ما أفھم 

ولكن ھل لدیكم أي فكرة عما تبقى ھناك بالفعل؟ وھذا ھو سبب أنھا ال تزال ھنا؟ یوجد  

 على اإلطالق أم ماذا؟  DNSsecالتي تدعم  com.الكثیر من سجالت 

 

. كان ھناك DEعدد معقولة من المناطق المقابلة. وقد تحدثت إلى الزمالء من ھناك  فیكي ریسك:

الكثیر من الزمالء في التعلیم وھي موجود بالفعل عبر الخریطة، بصراحة. كما أني لست 

متأكًدا من أني یمكنني أن أحدد بالضبط ما یجري. كذلك، ھناك أشخاص یستخدمون ذلك 

 ود إلى آخر، ولیس لدیھم تعاون. كآلیة انتقال عند االنتقال من مز

ولكن في الغالب كما أعتقد، أن التفویضات لیست مؤقتة بالفعل، لكنھا لن تكون أمًرا  

واحًدا. ھذا غیر واضح. أعني، ھناك بضعة أشخاص یدیرون عدد من التفویضات ھنا، 

 ولكن في الغالب ھي من واحد أو اثنین. [غیر مسموع]. 

 

 ص آخر أن یتدخل؟ ھل یود أي شخ دان یورك:

 

 أجل. أندري.  فیكي ریسك:
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فقط إلنھاء األمور. حسًنا، سؤالي ھو أنكم خائفون من حدوث ھذا عند إیقاف التشغیل.  أندري:

منخفضة العدد بالفعل، لذا لن یستخدم العدید من  Kوألن عدد االستعالمات بالنسبة إلى 

وما سیحدث إذا تحولتم غًدا؟ أعتقد  المستخدمین ذلك. وھناك العدید من المناطق المتاحة.

 وفًقا لخطتكم. DLVال شيء. لذا، أعتقد أن لدیكم الحریة في إیقاف 

ولكن السؤال الفعلي ھو، لماذا ال نزال نتحدث عن ذلك؟ وھل أنتم خائفون مما سیحدث  

؟ ال أعتقد أنھ سیكون ھناك أي منھا، حسًنا، مما یضر بسمعتكم، وھو DLVعند إیقاف 

 الوحید الذي قد یحدث. وال أعتقد أنھ سیحدث، لذا أعتقد أن لدیكم الحریة في إیقافھ. األمر 

 

حسًنا، علي أن أخبركم أننا لم نحصل على أي خطابات حب حول ذلك. واألشخاص  فیكي ریسك:

 غیر سعداء بالفعل بھذا.  DLVالموجودین في 

 

 أیة أسئلة أخرى؟  دان یورك:

 

 عداء بإنھاء ھذا، لقد غادروا بالفعل. أعتقد أن األشخاص س أندري:

 

 أجل، نعم.  فیكي ریسك:

 

وإذا كان ھناك أي شخص وراء ھذا، مھما یكن من یقوم باألمر، ویرید الحدیث، فالرجاء  دان یورك: 

 الظھور والصیاح، ارفع یدك، قم بأي شيء. لدینا میكروفون متنقل. 

كلمات ألین وأقول "شكًرا،" إلى فیكي في  حسًنا. أرید اآلن القول "شكًرا." وأود أن أردد 

ISC  .على القیام بھذا. وقد كانت أداة للغایة أثناء االنتقال، لذا، شكًرا 
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حسًنا. التالي، نحتاج لمجلس إقلیمي ھنا رجاًء. لذا، تقدموا لألمام وشاركونا، وسأحول  

 ھذا إلى مارك، الذي سیكون المشرف. 

 

ا. اسمي مارك إلكینز. وأنا مشرف الجلسة القادمة. والعضو األول طاب صباحكم جمیعً  مارك إلكینز:

لدینا یتقدم ببطء نحو المقدمة. وإذا كنا سنقوم بھذا من المقدمة، فیمكن للجمیع أن یروا 

 وجھك الجمیل على الكامیرا. لذا، أول مقدم لدینا، ولدینا أربعة متحدثین بما في ذلك نفسي. 

نشط للغایة في المجتمع التقني في أفریقیا، ولدیھ شركاتھ أول متحدث لدینا ألین إینا، 

، وھي مؤسسة تدریب، AFNOGالمملوكة لھ. لذا، فھو بالتأكید مشارك للغایة في 

مجموعة مشغلي الشبكات في افریقیا. لذا، كان أیًضا، لعدة سنوات منذ نوفمبر، مدیًرا 

في موریشیوس للقیام . وقد قضى الكثیر من الوقت AFRINICللمشاریع الخاصة في 

امتداد  AFRINIC. لذلك، على سبیل المثال، لدى DNSsecبمختلف أمور 

DNSsec  للرد، بما في ذلك اإلصدار السادس والقدیم، وأنا سعید للغایة بھذا. كما أنھ

وھو ما أعتقد أننا  DNSsecبشأن مشروع عروض  ICANNبالتأكید یعمل كمستشار 

 سنتحدث عنھ. 

 

م. شكًرا لك، مارك. لذا سأتحول إلى اللغة الفرنسیة. حسًنا، ال، دعوني [غیر مسموع]، نع آلین إینا:

 ولكن لیس لدى العدید من األشخاص ھنا، حسًنا. 

 

  --یمكننا وضع السماعات إن أردت. إن كنتم تشعرون بمزید من الراحة، یمكننا  مارك إلكینز:

 

ًرا لك، مارك. كما قلت، أنا أتحدث ھنا كمستشار حسًنا. سأتحدث اإلنجلیزیة. أجل. شك آلین إینا: 

ICANN  بشأن عروضDNSsec  ،في أفریقیا. ومما یعرض بعد ذلك في الخریطة

 .DNSsecواعتماد  ccTLDیمكنكم أن تروا أن أفریقیا متأخرة من حیث نطاقات 



 DNSsec  ARعمل ورشة  -مراكش 

 

 125من  24صفحة 

 

 عندما بدأنا ھذه 2013أفضل مما كان األمر في  2015وعلي أن أقول أنھ ما رأیتم في  

 DNSsecاالمور، لكننا ال یزال لدینا طریق طویل لنقطعھ. لذا، العروض، عروض 

األفریقیة. وبعد ذلك، نحاول  ICANNھي واحدة داخل المدینة في جزء من إستراتیجیة 

وكیف یمكن أن تحسن  DNSsecفي أفریقیا لفھم ما ھي  ccTLDأن نساعد نطاقات 

 الخدمات المقدمة للمجتمع وما إلى ذلك. 

لكن، لم یكن ھذا سھالً. ولیس ذلك من السھل على األطالق ألننا نعرف جمیًعا أن  

DNSsec  تقدم نوًعا من التعقید إلىDNS  عندما ال یكون لدیكمDNS  موثوق أو

 . DNSsecلنقل مقاومة العملیة، فمن الصعب اإلضافة إلى اتصال 

نحتفظ بموقع إلكتروني.  ، فسترون أنناDNSsec-Africa.orgلذا، عند االنتقال إلى   

في أفریقیا بعملھم ونحاول بناء سجل  ccولدینا أدوات تحاول یومًیا معرفة كیف یقوم 

لھا، ونضع تاریخ. ونتبع أول  DNSلذلك. لذا، نتحقق ونرى أول مرة نرى فیھا مفتاح 

 في منطقة الجذر لھا. حسًنا. ھذا ما سترون.  DSمرة نرى فیھا 

ع التغیر في المعرفات الرئیسیة ونحافظ على تتبع الخوارزمیة. ولكننا نحافظ على تتب 

جیدة في القارة الرئیسیة، والتي وقعت حسب المنقطة. ولكن  ccحسناً؟ لذا، لدینا بالفعل 

 DS[غیر مسموع]، فإن التوقیع أمر واحد فحسب. ولكن مع العمل، والذي یعني قبول 

من حیث عدد من یعمل، فھذه قصة  عند تذكرھا من أمناء السجل ھو شيء آخر. لذا،

على سبیل  NAمختلفة، وأعتقد أننا قریًبا سنسمع من الدكتور لیز عن، سنى، كیفیة تقدم 

 وما إلى ذلك. 2009في  NAلدینا منذ توقیع  DSالمثال من حیث عدد سجالت 

 DS، [غیر مسموع] منطقة موقعة بدون تسجیل DNSحالًیا كمفتاح  ccلذا، فلدینا ثالثة  

لمنطقة الجذر. والخطابات القادمة ھي سیرالیون. لذا، فنحن نراقب عن كثب. ولكن 

نفسھا، فما نقوم بھ ھو أننا نزور الدول ولدینا فعالیة لثالثة أیام.  DNSبالنسبة لعروض 

 DNSsecوالیوم األول للتجمع. ونحن نطلب من المضیف دعوة كافة المشاركین ألن 

 أیًضا بالتحقق.ال تھتم فحسب بالتوقیع ولكن 

لذا، نطلب من مضیفنا دعوة مزودي خدمات اإلنترنت، كافة أصحاب المصلحة المھتمین  

، وبعدھا إدراج DNSsec، ثم نناقش. ونحن نعرض المصلحة، ما ھي DNSsecبـ 
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األمور المحددة اآلن. بعد ذلك، الیوم الثاني، لدینا یوم تقني، حیث نوضح للناس أنكم 

 ة كیفیة التحقق وما إلى ذلك. ، خاصDNSsecیمكنكم 

في القاعة، ألیس كذلك؟ وبعدھا، سننظر في عرض  ccوبعدھا، الیوم األخیر، نجلس مع  

، ونتوصل إلى خطة. DNSsecنظام السجل، ألیس كذلك؟ ثم ننظر في كیف یمكننا نشر 

، حسناً؟ وسنحاول اتباع الخطة، إال أن ھذا لیس سھالً. فما نكتشفھ ھو كثیر من الوقت

نفس األمر. تشغیل السجل غیر موثوق وغیر مستعد، ألیس كذلك؟ وال توجد أدوات مراقبة 

 وال یوجد فریق عامل كامل مخصص وما إلیھ، لذا فاألمر نفسھ. 

لذا، لقد انتھیتم إلى قول، "حسًنا. لنعمل على إصالح السجل. حسناً؟" بعد ذلل، نضیف  

DNSsec،حسًنا. ھذه ھو سبب أننا ھناك، ونتمنى  ، وماذا تقولون، ماذا سیكون عرضكم

 أن نتمكن من تحسین ذلك. كما یمكننا تحسین االعتماد في افریقیا.

. والقول بمشاركة الناس، DNSsecأعتقد أن الجمیع سمع السنة الماضیة بحادثتي  

، ولكن لألسف، السنة السابقة، لدینا اثنان من حوادث DNSsecودفعھم العتماد 

DNSsec .KE نھایة السنة، لدینا حادثة أخرى، بوتسوانا.  وفي 

كما أن الحادثتین یوضحان حاجتنا إلى العودة ومساعدة الناس في العمل حول كیفیة إدارة  

، بعدھا نضیف ھذا ICANNالحادثة، استمراریة العمل، والتعافي من الكوارث. لذا، في 

 ccلمة منذ بضعة أشھر مع الجانب إلى العرض، حسًنا؟ مساعدة الناس. وكانت لدینا مكا

لمناقشة خطة إدارة الدافع واستمراریة األعمال وما إلیھ، لذا، سأتوقف ھنا مارك. إذن 

 ھل یوجد أیة أسئلة حول [غیر مسموع]. 

 

أعتقد أن ما نقوم بھ ھو طرح األسئلة حتى نھایة الجلسات األربع، إذا كان ال بأس بھذا  مارك إلكینز:

تابة األسئلة لوقت الحق. شكًرا جزیالً لك، ألین. أنا أعرف ألین مع الناس. لذا، رجاء ك

ولم یكن ھناك، فھذه  AFRINICمنذ سنوات طویلة، وإذا كنتم ستذھبون إلى فعالیة 

 لیبست الفعالیة. شكًرا. 
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حسًنا. المتحدث التالي ھو أنا. وسنتحدث وفق جدول األعمال ھنا. لذا، سأقدم موجًزا حول  

آلخر عشر  DNSفي جنوب أفریقیا. جنوب إفریقیا. ونحن نقدم تدریب ما یحدث بالفعل 

لدینا في  ICANNفي كیب تاون، فإن أول اجتماع  ICANNسنوات اآلن، وحتى بعد 

 جنوب أفریقیا. وھذا یحدث مرتین سنوًیا. 

لذا، فھذه دورة تقدیمیة ومتقدمة في نفس الوقت، وھو ما یعني أن األشخاص قد عرفوا  

 DNSsec. وأعتقد أننا رأینا ثمار ھذا. وبصورة شخصیة، أنا أشغل DNSsecما ھي 

. فالرجاء عدم استبعاده. وقد كنت سأجیب على ISC DLVلسبع سنوات باستخدام نظام 

 بعض أسئلتكم المطروحة حول ذلك في العرض من فیكتوریا، ولكني لم أفعل. 

. ویجب أن نالحظ أن أنظمة كذلك، لقد انتھیت من مشروع یسمي االستبدال في العملیة 

]Zeda EPP لدیھا امتدادات [DNSsec  قد كنت أشارك وأطرح مفاتیحDS  في

ھي األكثر من الناحیة  ZAآلخر ثالث سنوات. والسبب أن  CO.zaمساحة اسم نطاق 

، دربان gTLDالسیاسیة من أي شيء آخر. والدلیل على ذلك یتمثل في المدن الثالث في 

 قد وقعت وھي تعمل بصورة جیدة.  وكیب تاون وجوبورج

لذلك، فالواقع أني نظرت في منطقة جوبورج مؤخًرا، ولدیھا بالفعل نطاق واحد موقع  

وقد حدث أنھ الشخص الذي وضعھ إما ھنا أو ھناك. لذا، كما قلت، كانت ھناك ثمار من 

ست ر أنھا لیكافة ھذه التدریبات. لذا، یمكنني أن أقول أن تلكوم جنوب أفریقیا، التي بقد

متوافقة مع أي شخص ویبدوا أنھا تحاول بالفعل وتقوم بشيء ما بنفسھا وال تتحدث إلى 

المجتمع، فھني تأتي في الدورات التدریبیة ألنھا حرة. كما أنھم یشغلون جھات حل 

DNSsec  من االستفسارات في جنوب أفریقیا.  %15والتي تصل إلى كما أعتقد حوالي

 قة حول ذلك في عملیات البحث. معل %15أو أن ھناك 

كذلك، أود أن أطالب بتوجیھ الشكر الزیادة في جنوب أفریقیا، ألني لدي أندرو أوستین  

في أفریقیا، ومًعا، وضعنا عملیة التحقق من  DNSیجلس معي في آخر منتدى 

DNSsec  في جھات الحل في ذلك الوقت. وأنا سعید برؤیة أن ھناك نوع من الظھور

 یفة اآلن. بصورة لط
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نفسھا. كما  za.لذا، یجب أن توقع جنوب أفریقیا أیًضا قریًبا. وھذا لن یحدث ببساطة.  

قلت، یسھل ھذا وضع األمور في المنطقة، وتوجد ھناك أغلبیة المناطق. لذا، سیتضمن 

 ،zaorg. [غیر مسموع] COZA net .zaمثل  ZACRھذا كافة مناطق تشغیل 

.zalaw، .za  

ھناك بضعة نطاقات أخرى في جنوب أفریقیا، ولم یكن الجمیع یعمل عبر  والمثیر أن 

مؤسسة مركزیة في البدایة، ولكنھ موجھ إلى أشخاص مختلفین للقیام بمستویات ثانیة 

 مختلفة. ولذلك یوجد بعض االرتباك. 

. non.zaوشخص آخر، صدیق لي، ینظر في  edu.zaلذا، أود شخصًیا النظر في  

. لذا، من الناحیة التقنیة، فھني ھناك، DLVولدیھما سجالت بجانب  وقد وقع كالھما

 بالرغم من عدد النطاقات الموقعة بالفعل، حسًنا، ھذان نطاقات صغیران للغایة. 

من وجھة النظر األفریقیة ووجھة نظري، فإن كافة العملیات المقابلة موجودة ومنذ مدة  

قیا یشتكي من أنھم ال یمكنھم قلب طویلة. لذا، ال یجب أن نرى أي شخص من أفری

DNSsec  .ھكذا 

طلب تقدیم المشاریع لدراسة  ICANNوبعد ذلك تغییر الموضوع إلى حد ما. فقد وضعت  

DNS .في أفریقیا. كما أني متواجد في القاعة الیوم والسید ویلیام ستوك أیًضا في األسفل ھناك 

 فس الدراسة أو یشاركون فیھا. شخًصا آخر یقومون بن 15-10كذلك، ھناك مجموعة من 

لمعرفة ما إذا تم التوقیع علیھا. لذا، ھذا  DNSsecتتضمن الدراسة النظر في سجالت  

في افریقیا أو المشتركین  ccTLDما یحدث. ولكن، إن كان سیكون ھنا ألنكم من مدراء 

 لق األمرأو أمناء السجل فھذه الدراسة ستكون على بریدكم قریًبا. ورجاء مساعدتنا. یتع

بالنظر واختیار األرقام التي یمكن أن یقوم بھا األشخاص بنوع من التمثیل، أو تساعد 

 بالتأكید في وجھة النظر المستقبلیة. 

وأعتقد أنني سأترك ھذا ینتھي. فھو یكفي. عضو اللجنة الثالث ھذا الصباح. عضو اللجنة  

 الثالث ھذا الصباح ھو سارة. 
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 نعم.  سارة مونتیرو:

 

وقد قدمت بالفعل سیرة ذاتیة في النھایة، ألیس كذلك؟ درجة علمیة في علوم الكمبیوتر  ارك إلكینز:م

. 2006، منذ DNSمن جامعة لشبونة. إنھا برتغالیة. وعضو في فریق البنیة التحتیة في 

في البرتغال، وقامت بأدوار متعددة في المجال  ccTLDكما أنھا تتولى مسؤولیة إدارة 

 DNSsecالقیام بمختلف األمور، وستظھر ھذه األنشطة ضمن امتدادات  التقني في

 المدرجة ھنا. 

 ھل ستتحدثین اإلنجلیزیة؟  

 

 نعم.  سارة مونتیرو:

 

 أوه، حسًنا. شكًرا لك، سارة. المیكروفون لك.  مارك إلكینز:

 

في الفریق الفني  وأنا .ccTLD ،ptطاب صباحكم جمیًعا. كما قال مارك، أنا عضو في  سارة مونتیرو:

معیًنا  DNS .ptاألفریقیة حیث أن  ccTLDلكن الیوم، أنا ھنا نیابة عن بعض نطاقات 

 . الشریحة التالیة، من فضلك. IANAكجھة اتصال فنیة في 

، أرید فقط أن أخبركم ccTLDلذا، قبل أن أبدأ الحدیث بصورة خاصة عن بعض نطاقات  

البرتغالیة تم إنشاؤھا السنة السابقة. لذا، باللغة  ccTLD، وھي منظمة LusNICعن 

باللغة البرتغالیة.  ccTLDفمھمتھا تتمثل في االرتقاء والتعاون في الدفاع عن نطاقات 

خاصة في  ccTLDكذلك، نعتقد أنھ بھذه المنظمة، سنتمكن من مساعدة بعض نطاقات 

والتعاون بین كافة األخرى. لذا، فالدور الرئیسي ھو المساعدة  ccTLDأفریقیا ونطاقات 

 . الشریحة التالیة من فضلك. ccTLDنطاقات 
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، كما قلت، یتمثل الغرض الرئیسي في مشاركة المعرفة في مجاالت LusNICلذا، في  

التدخل فیما یتعلق باألمور الفنیة واألمنیة والقانونیة والممارسات الجیدة. وتتمثل الرسالة 

النمو المستدام لنطاقات المستوى األعلى  في تصور اإلجراءات المشتركة والتقدم في

لغینیا بیساو  gw.للرأس األخضر و cv.من البرازیل و br.باللغة البرتغالیة، خاصة 

 ألنجوال.  ao.لسانت تومي وبرینسبي و st.للبرتغال و pt.و

لذا، اآلن، ھناك تلك الموقعة واألعضاء في المنظمة. ولكننا نتطلع ألعضاء جدد ومشاركة  

 ھذه الخبرات. الشریحة التالیة من فضلك. كافة 

في [غیر مسموع] في  DNS .ptمن أنجوال. ونظًرا لنجاح  ao.لذا، بصورة خاصة  

. لذلك، ستنجح أیًضا في المسؤولیات 2013إدارة نطاق المستوى األعلى للبرتغال في 

 364نا ، كان لدی2015من أنجوال. كما أننا في نھایة  ao.األخرى. لذا، فنحن نساعد 

، فقد عقدنا تدریًبا لمدة أسبوع، DNSsecمن أسماء النطاقات المسجلة. وبالنسبة لشؤون 

في لشبونة على موقع  DNS، حیث نحاول مشاركة معرفتنا في أمور DNSتدریب 

DNS .pt .الخاص بنا 

. كما قدمنا لھم ورشة عمل DNSsecو DNSلذا، فقد اقترحنا تحسین المعرفة بكل من  

 ان لدینا ستة مشاركین من جھتین مختلفتین. الشریحة التالیة من فضلك. علمیة وك

، التي أدارتھا باألساس DNS .pt، تمكنت 2010، الرأس األخضر. في cv.بخصوص  

، الھیئة ANAC[غیر مسموع] من نقل األدوار والمسؤولیات األخرى إلى  cv.من 

 ة مستقلة. الوطنیة لالتصاالت، وقد بدأ تولیھم لھذا الدور بصور

لذا، في نفس السنة، استضفنا ورشة عمل للجھات المحلیة حیث كنا نحاول الترویج لنطاق  

، مرة أخرى، عقدنا تدریب عملي في الموقع حیث 2013. وفي ccالمستوى األعلى 

، وأنشأنا تقریًرا CV. كما حللنا كافة البنیة التحتیة في ANACدعونا الفریق الفني في 

. لذا، أعتقد أنھم DNSsecكوین كافة التعدیالت الالزمة العتماد لمساعدتھم في ت

مستعدون العتماد ذلك. وال أعرف لماذا لم یقوموا بھ، لكني أعتقد أنھم یشعرون بمزید 

من الراحة إذا ساعدناھم، لذا، فھم یحاولون ترتیب تاریخ لموعد قدوم البرتغال مرة أخرى 

 لمساعدتھم، لذا ال أعرف. إذن إننا نتقدم لألمام. لمتابعة النشر أو ربما سیكونون ھناك 
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كما قلت  ANACكذلك، لقد عرضًنا أیًضا في ھذا الشأن وركبنا خادم االسم في منشآت  

بنفسھم. كما قدمنا أیًضا حقوق نظام اإلدارة  ccTLDلمساعدتھم في اإلدارة الفنیة في 

النظام بأقصى قدر من االستقالل. والبرامج بھدف مساعدتھم في إدارة  pt.السابق لدینا في 

 الشریحة التالیة من فضلك. 

لدینا مسؤوالً عن مراقبة  RN، كان 2014لغینیا بیساو. في یولیو  gw.واألخیرة، إنھا  

gw ویعود نطاق المستوى األعلى من .IANA  والتسجیل واإلدارة [غیر مسموع] إلى

مسؤولیة عن العملیات الفنیة واإلداریة ال DNS .ptمنطقة غینیا بیساو. لذا، اآلن، یتولى 

. مع ذلك، نتطلع IRNمن خالل طلب  gw.واإلدارة القانونیة لسجل أسماء النطاقات و

لنقل كافة ھذه األدوار إلى الجھة المعنیة. ولكننا سنتمكن من القیام بذلك بعد تدریب مكثف 

 ضلك.الشریحة التالیة، من فوإعداد للشبكة المناسبة والبنى التحتیة الفنیة [غیر مسموع]. و

حسًنا. یمكننا أن نشارك معكم أنھ في التحلیل التراكمي بین البیانات، إنھ التحقق، وقد  

اسم نطاق. لذلك، نعتقد أن ھذا التطور  2200إلى  2015في نھایة عام  gwوصلت .

 ccTLDتمكنت من االعتماد على السجالت البرتغالیة الحتضان  NSPTكان ممكًنا ألن 

الجدید في أعمالھم. كما شارك أیًضا بعض المشتركین الدولیین. وكرقم إجمالي حتى 

 اآلن، كافة أمناء السجل الخمسة عشر. الشریحة التالیة. 

، حیث أننا ندیر المنطقة بالكامل، فقد سجلنا 2015، في فبرایر DNSsecبخصوص  

ور السیاسیة، في منطقة الجذر حسب األم DNS. وال نزال نقدم سجل DNSsecفي 

 لكنھ أمر متعلق بالوقت. 

وفي مایو من نفس السنة، مرة أخرى، استضفنا ورشة العمل. وھذه المرة، ذھبنا إلى  

، واألمن DNSغینیا بیساو، ومع تقدیم نظرة عامة على اإلنترنت، خاصة بشأن أمور 

ذا، مشارًكا. ل 42، فقد تمكنا من تقدیم عرض إلجمالي DNSsecاإللكتروني وأمور 

أعتقد أن ھذه ھي كافة المعلومات التي حصلنا علیھا، لذا، أتمنى أن تكون مفیدة، وشكًرا 

 لكم. 
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شكًرا جزیالً لك، سارة. ولم أدرك أن ھناك ھذا القدر من الدول المتحدثة بالبرتغالیة في  :مارك إلكینز

 صباح من اللجنة،أفریقیا. ولكنكم اآلن تضعونھ ھناك، أفھم، نعم. والمتحدث األخیر ھذا ال

 الید الذي أعرفھ لمدة طویلة للغایة، الدكتور لیز إبرھارد. 

ولدیھ معرفة وساعة بھذا المجتمع منذ الیوم التقني. كما أنھ سیفسد شیًئا ما اآلن. فحیلتھ  

ھي سؤال الناس عن مھنتھم، والمھنة النھاریة، ألنھ لیس لدیھ أي  ICANNالمفضل في 

 . فھو طبیب نساء. ccTLDجل شيء لیفعلھ مع تشغیل س

مع ذلك، فللحدیث بجدیة، إنھ شخص مولع من وجھة نظري الشخصیة بالقیام باألمور  

المماثلة لحمایة النساء واألطفال في نامیبیا. وھي بالفعل تغیر القانون وتسھل للنساء أن 

یھ كنھ لدتعامل كالنساء في نامیبیا. لذا، فلدیھ قلب طیب في مكان ما. وال ترون ذلك، ل

 بالتأكید قلب طیب في مكان ما. 

على أي حال، الرجاء المتابعة. ال، وارین، لم نضحك علیك عند دخولك، حسًنا، بعضنا  

 كان كذلك، ولكن الغالبیة ال. 

 

أوه، لقد بدأت. أوه. أقول دائًما أني اعتدت على وجود مھمة نھاریة، وھي طبي نساء،  إیبرھارد لیسھ:

ا أن لدي مھمة باللیل، وھي طبیب تولید، ولكن نظًرا لبعض الحقائق وبعدھا، قلت أیضً 

المتعلقة بأن التأمین على التقصیر وصل إلینا، فلیس علي القیام بھذا بعد اآلن، حتى أتمكن 

 من النوم. 

ولكن علمتني ھذه المھنة بضعة أمور، على سبیل المثال، ھل یمكنك االنتقال للشریحة  

 یھتم بالفعل، بعدد الزیارات إلى الطبیب، ولكن ما إذا یمكنني حل التالیة؟ أن المریض ال

المشكلة. وأنا أفكر بشدة في بضعة أمور. فأنا سعید للغایة برؤیة أن [غیر مسموع] الدول 

األجنبیة قد اعتمدت من قبل الرئیس السابق للمساعدة في القلیل، ولكني أعتقد أنھ أسلوب 

 سلوب الخاطئ على المدى القصیر أیًضا. خاطئ على المدى الطویل، وھو األ

، لم أتمكن من اكتشاف ما تنفقھ العروض من المال، وكنت أتمنى أن یقال ھذا DNSفي  

 في العرض، ولكني سأبحث ذلك مع خافییر، المدیر المالي. وقد اعتاد على رسائل اآلن. 
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ومن  [غیر مسموع] الكثیر DNSھذا ما یفترض أن یكون األمر، فسیكون عرض  

. ولكن إن أمكنني عرض الشریحة التالیة، كما DNSsecالمفترض أن یدعم اعتماد 

 ، أنھا كانت صورة ھناك، واآلن یمكن عرض الصورة التالیة. 2013نرى في 

لم یتغیر أي شيء بالفعل، لذا، فنحن نضیع الكثیر من النقود في السفر على الدرجة  

كسولین  ccTLDیما نعرفھ جمیعا أن مدراء التجاریة ونقوم بورش عمل لطیفة وننظر ف

للغایة باألساس فیما یتعلق بأداء وظائفھم. وبوضوح، إن لم یمكنھم القیام بالمھمة الرئیسیة، 

فلن یكتشفوا شیًئا یمكن لطبیب نساء بسیط القیام بھ خالل ستة أسابیع عند كان مریًضا 

 بھذه الصعوبة.  BIND. لیست 2009بعد جراحة في 

مشین أن تعمل دولتان فحسب، وھذه تنزانیا وربما الست األخرى غیر مرئیة جمیًعا فمن ال 

ألنھا جزر صغیرة وتعمل على منصات أخرى. وفي حالة تشغیل جزیرة صغیرة لمنصة 

.org فھذا ال یحسب. كذلك، عندما كانت غینیا بیساو ،ccTLD  تعمل على.pt فھذا ال ،

فال تھتم أن لدینا الموارد البشریة لدینا. ونحن  یحسب. واألمر بدیھي، ولیس علم صخور،

نرسل األشخاص إلى الجامعات للحصول على درجة الماجستیر في علوم الكمبیوتر لكننا 

 لم نتمكن ببساطة من القیام بأمور بسیطة مثل ھذا. الشریحة التالیة، من فضلك. 

عدم بدء  czخاص من .باألساس في الوقت الراھن، وأنا سعید أني یمكنني أن أسأل األش 

اللھاث من اآلن. فسنمضي إلى ھذا. وھذه مزحة. توجد طریقتان، عندما كتبت ھذا 

بسیطة لكنھا لیست  DNSsec. وDNSsecالعرض، كانت ھناك طریقتین لتنفیذ 

 سھلة. 

] األجھزة الرخیصة نسبًیا. نعم؟ Tarlisوما نرید على الجانب اآلخر ھو أن تقدم لنا [ 

یحتاج ثالثة منھا، وأسمع لحسن الحظ أنكم  ccTLDمنھا. فكل نطاق ونحتاج ثالثة 

، لذا لیس علیكم استبدالھا طوال الوقت. ولكننا نحتاج ]Tarlisیمكنكم تغییر البطاریة في [

 إلیھا بسعر معقول. 

دوالًرا. أحد اإلجابات  20لذا، ما نحتاج بالفعل للنظر فیھ ھو شيء یمكننا القیام بھ مقابل  

، فمن BINDیمكنھما ببساطة القیام بھذا، وإذا كانت  BINDكما أن  HSMمج ھي برا

بعشرین دوالًرا على األقل لیس  HSMالسھل بالقیام بذلك في البرامج إال أنھا ال تدعم 
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، BINDخارج الصندوق. كتب [غیر مسموع] دفعة، ولكن المشكلة أنھ عند تحدیث 

 مناسًبا وال یمكن القیام بھ. سیكون علیكم إعادة تقدیم الطلب، وھذا لیس 

إذا حدث أني أمكنني فقط التحدیث مع مدیر الحزمة وسینجح ھذا، فسأتولى البحث عن  

 األخطاء التي تریدون، وسیتم إنجاز ھذا. 

. ومن الصعب تصحیح األخطاء فیھ. كما OpenDNSSECكذلك، من الصعب إعداد  

طاقة تتطلب مكتبة، وھذه المكتبة ، ھذه البUbuntu، لكنھ على HSMأنھ یدعم برنامج 

عادة سیئة بإنھاء  OpenDNSSECلدیھا عادة سیئة تختضر لكنھا موجودة. لذا، فلدى 

العمل، وانتھاء التسجیل بدون إخطارك. لذا، فھذه لیست طریقة بسیطة للقیام بھذا. ھل لنا 

 بالحصول على الشریحة التالیة، رجاًء؟ 

بصورة أو  ccTLDالمشكالت في نطاقات في العدید من  OpenDNSSECشاركت  

في بطاقة  lisse.naبأخرى. ومن الصعب تصحیح األخطاء فیھ. فما أقوم بھ ھو تسجیل 

HSM  البرامج. وعلى أیًضا إنھاء البرنامج الخفي [غیر مسموع] ثالث أو أربع مرات

إال أنھ یومًیا حتى یبدأ العمل مرة أخرى وبعدھا أعید التسجیل خالل یوم أو ما شابھ، 

 لیست طریقة جیدة لتشغیل خط. 

لذا، عندما كتبت ھذا العرض، كنت أفكر في أننا علینا، بدالً من تضییع مزید من النقود  

، ولكن أخذ األموال والنظر فیما یفید مثل DNSsecفي السفر في عروض السفر من 

سطر ، وصیاغة برامج مستقلة یمكنكم تشغیلھا على DNSsecالتسجیل اإلضافي في 

األوامر. وسیكون ھذا أسھل في اإلصالح. وبمجرد تعلیق ھذا، یمكنك وضعھ في تعلیمات 

برمجیة شاملة وتشغیلھ على [غیر مسموع] وسیعمل. وھذه ھي التكلفة المفترضة. ھل 

 لنا بالحصول على الشریحة التالیة، رجاًء؟ 

قني یوم االثنین، في نفس الوقت، ذكر أندري [غیر مسموع]، الذي تحدث في الیوم الت 

، الملتزمة بالمسؤولیة عن العالم، ویمكن الحدیث بالفعل DNSعلى الغداء أنھا لم تكن 

البرمجیة ھذه. لذا، سأعمل معھم على معرفة أننا یمكننا العثور على  HSMعن بطاقة 

خارج الصندوق، فحتى إذا كان ھناك [غیر مسموع] خاص  Ubuntuطرق تعمل على 

ن بھا القیام بالتحدیثات حول مدیر المجموعة، وإن نجح ھذا، فربما للطریقة التي یمك
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تكون طریقة یمكننا من خاللھا الحصول على حل معتمد على األجھزة، مما یتسبب في 

 زیادة األمن وال نضطر الستخدام ھذه اآللة باھظة الثمن. 

 20وتكلفتھا دوالًرا، تشتریھا،  20إنھا مجرد بطاقة صغیرة. فھي رقاقة صغیرة تكلف  

یورو، ویمكنھا شراؤھا في ألمانیا، وإذا اشتریتم خمسة من دول نامیة، فسیتاح لكم ستة 

بنفس السعر. فبھا رقاقة صغیرة، تقوم بالفعل بالتسجیل في الرقاقة. كما یمكنھا القیام 

 بخمس عملیات تسجیل كل ثانیة. 

شخص ال أراه عزیز  ھل یمكنني االنتھاء من العرض رجاًء؟ أنطوني [غیر مسموع] 

للغایة على قلبي، وھو یعرف ھذا، أتاح نفسھ مؤخًرا للتوظیف النھائي ونشر على الموقع 

اإللكتروني أنھ تم فصلھ، وقال باألساس ألن السوق [غیر مسموع] یكون بھ خمس أنواع 

من السجالت. فال یرد اثنان علینا بالفعل، وبترتیب تنازلي، یكون أسلوب المتجر الكبیر 

 القیام بھ في بیع كمیة كبیرة من النطاقات بربح ضئیل. ccTLDھو ما تحاول بعض 

أن یكون السجل وظیفة فنیة فحسب مھتمة  ICANNھل ینجح ھذا، أنا ال أعتقد ذلك. تود  

بالبنیة التحتیة ومستوى الخدمة، وما تعمل علیھ لنا ھو أعمال صغیرة، مع الحفاظ على 

ال مع الوقت والنظر في إیرادات جیدة أو مستمرة. كما نقول انخفاض التكلفة وبناء األعم

باألساس أننا نرید معدل تجدید مرتفع وما أراه والشریحة التالیة، ھذا ما علینا أن نجده 

 في الشریحة التالیة.

ألف یورو لجھاز واحد،  30ألف أو  20باختصار، فإن األجھزة باھظة للغایة إذا دفعنا  

البرمجیة غیر مستعدة  HSMتاح. وال یمكننا القیام بھذا. فال تزال فھذا ببساط خارج الم

للوقت الرئیسي. وأحد األمور التي یسھل للغایة القیام بھا وال أفھم سبب عدم استخدام 

. فھي تسجل PCHلھا ھو إعداد طریقة آمنة لدفع المنطقة نحو  ccTLDالعدید من 

ل لك أو تتصرف كأحد خوادم االسم للسلطات بأسلوب آمن للغایة بالفعل وتدفع األمر بالكام

 حیث أنھم لنا، ونحن نقوم بھذا لنطاقات المستوى الثاني بالفعل. 

، والتي تتمتع باستخدام واسع في DNSكذلك، قبول أدوات [غیر مسموع] سجالت  

. DNSأفریقیا، نسخة الحقة، كل شيء من المنتصف إلى آخر سنة متوقعة لسجل 
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كنا نتعامل أنا ومارك مع ھذا. ولم آتي ھنا بالفعل لعرض عدد  DSوبالنسبة لسجالت 

 العمالء الذین لدینا. فمن المفترض أن لدینا عمالء سیتولون ھذا. 

یعمل  httpsوإذا ذھبنا غلى البنك وحاولنا توضیح [غیر مسموع]، حسًنا، ولكن لدینا  

 22ن أن ستاندرد بنك في لنا. ال یھم، فھم دائًما ینسون تجدید الشھادة ویمكنني أن أضم

 من دیسمبر ھذه السنة سیفشل ألن الشھادات ستنتھي صالحیتھا. 

كذلك، تم إنشاء رسالة العودة وسیأتون. وإن أمكننا بناء نظام رخیص نسبًیا، وھذه ھي  

. DNSsecالوظیفة. ففي النھایة سیبدأ العمالء في اكتشاف ھذا. وترید الحكومة تفویض 

 القیام بھذا فقط حتى یمكننا التدقیق من ألعى ألسفل عبر األجھزة. كما أخبرناھم بعدم 

وال أعتقد بالفعل أنھا مشكلة عویصة أن یتم تسجیلھم. كذلك، إذا أخبرت أمناء السجل  

لدي، الذي یمثلون أیًضا مزودي خدمات اتصال، إذا لم نضع جھات حل معتمدة، سنقدم 

إن قمتم بھذا، فسیشرعون في القیام بھذا لكم أٌقساط صغیرة على التسجیالت أو خصم، 

 بسرعة إذا أصبح األمر تجارًیا.

 وأرى أن ھذه الشریحة األخیرة. شكًرا جزیالً لكم.  

 

شكًرا جزیالً لكم. لدیھ بالفعل قلب في مكان ما. حسًنا. لدینا حوالي عشر دقائق من األسئلة.  مارك إلكینز:

، ومال إلى ذلك، فھي وحدة HSMدات ومجرد تعریف سریع. إذا نظرنا فیما ھي وح

برمجیة والتي ستكون جزًءا من برنامج قام  HSMأمن األجھزة. وبالنسبة لي، ھناك 

 بصیاغتھ ریتشارد بلكین من السوید. حسًنا. 

  

، بالفعل، ولكن تم صیانتھ [غیر مسموع] مموالً من DNSsecنعم. كجزء من مشروع  شخص غیر محدد:

ServNet  .بصورة كریمة 
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الذي كان إبرھارد  HSMحسًنا. كنت أمر بسرعة على التعریفات. ویتمثل موضوع  مارك إلكینز:

یتحدث معي حولھ في أنھ یبدو كبطاقة ائتمان مع بطاقة ذكیة ووحدة ذھبیة صغیرة. نعم، 

[غیر مسموع]. واألمر اللطیف حول ذلك ھو أنھا بالفعل رخیصة، وھي  PKCإذن 

متمیزة في التكوین المسبق لمجموعة كاملة من التوقیعات بالفعل رخیصة، كما أنھا 

مثل السجالت واألجھزة  HSMواألمور، وبعد ذلك، على الجانب اآلخر، لدیكم 

 اإللكترونیة والجذر مسجلة، ویمكن أن تأتي في مجموعات ضخمة.

لذا توجد ثالثة أنواع من وجھة نظري. ھل تریدون توضیح ذلك، أم نترك دان؟ حسًنا.  

دولة في  54د كنت سأطرح سؤاالً سریًعا أوالً للتمھید، ولكن یبدو أنھ سیحدث. آلین. لق

 افریقیا. ما عدد الذین ال یزال علیھم القیام بھذا وما طول المدة المستغرقة كما ترى؟ 

 

 نحنفما نقوم بھ ھو إعادة البیع لألشخاص ونحن نزور بالفعل من یرید منا القدوم بالفعل. لذا،  آلین إینا:

 ال نذھب فحسب. نحن [غیر مسموع]، وقد بعنا ونناقش وسنرى موضع األشخاص، ونرى ما

إذا كانت لدیھم رغبة في استضافة فعالیة. لذا، فاألمر ال یتعلق باالنتقال إلى األماكن. نحن 

، لذا، فھذا كل ما یمكنني أن أقولھ حول العدد ألني ال أعرف اآلن ccTLDال نزور كل 

 مرة القادمة. لذا، یعتمد األمر على األشخاص المستعدین ومن یرید االستضافة. متى تأتي ال

 

كان ھذا بالفعل سؤالي أللین. لذا، إذا كانت ھناك دول في القاعة من أجزاء أخرى ویودون  مارك إلكینز:

طرح العرض للعمل مع ذلك. ولدي بالفعل تعلیقات رائعة من اآلخرین حول ما قاموا بھ 

 جاالت. كیف یمكننا التوجھ نحو فعل ھذا؟ في ھذه الم

 

، أو حتى مجتمع ICANNطریقتان، الحدیث إلى أو إلى بییر أو إلى ھیئة أفریقیا في  آلین إینا:

مثل [غیر مسموع]. وتستخدمون  ICANN DNSاإلنترنت، أو الحدیث إلى األفراد في 

 مختلف الطرق لنفس [غیر مسموع]. 
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فقط أني أعتقد أن ذلك رائع أن تضیفوا جزًءأ حول التعافي من الكوارث حسًنا. سأقول  مارك إلكینز:

واالستعداد. وھو أمر ممیز. لذا، بینما معي المیكروفون للحظة، سأشجع الجمیع فحسب 

التي تحدث عنھا مارك. ونحتاج، كما ترون في البدایة  DNSعلى االنضمام إلى دراسة 

مزید من البیانات حول االستخدام والتوظیف عندما تحدثنا عن المقاییس واألمور، إلى 

 وكل ھذه األمور. لذا، رجاًء المساعدة في ھذه الدراسة عند ظھورھا. 

 

أنا أشیر إلى ذلك فحسب. والرجاء عدم ذكر االسم واالنتماء. كما نحتاج ذلك أیًضا من  جولي ھیدلوند:

ذا في الدردشة، الزمالء المشاركین معنا عن بعد. وأعرف بعضكم، لذا فنحن نضع ھ

ولكني ال أعرف الجمیع. وكذلك، إن كان لدیكم أي سؤال وأنتم غیر موجودین على 

المیكروفون، فكاثي شنیت ھنا ستتحرك مشكورة بالمیكروفون. لذا، تأكدوا من طرح 

 األسئلة بالمیكروفون وإال لن یتمكن الزمالء المشاركین عن بعض من سماعكم. 

ارك، لدي سؤال في الدردشة، إن أمكن إضافتھ إلى قائمة وبعد ذلك، فقط لإلشارة، م 

 االنتظار. 

 

 ال أرى أیة أسئلة في الوقت الراھن. ھل تود قراءة ھذا السؤال؟ عذًرا. فكتوریا.   مارك إلكینز:

 

 HSMولدي تعلیق واحد. إبرھارد، أعرف أنك تنظر في الدعم لبطاقات االئتمان ھذه في  فیكي ریسك: 

أرد ریك تقدیم مجموعة، طالما أن لدینا اختبار لذلك وقلیل من الوثائق،  البرمجیة وإذا

اآلخرین. وھذا بالطبع ما ینجح  BINDفسیسعدنا إتاحتھا بصورة اكبر لمستخدمي 

كمصدر مفتوح. لذا، في الواقع، حتى إن أردت تقدیم عرض إلى الزمالء اآلخرین 

 لویب أو شيء من ھذا القبیل. فیسعدني تمویل ندوة عبر ا HSMالمھتمین باستخدام 
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بھذا الصدد؟ ألني كانت  ISCلذلك اسمحوا لي قول ذلك فقط. ھل یوجد تغییر في رؤیة  إیبرھارد لیسھ:

 لدي مراسالت سابقة مع جھة التنفیذ. ولم یكن مھتًما. 

 

ى وما إل HSMلبطاقة  FIPSلدینا خبیر تشفیر ولدیھ رأي مختلط حول قابلیة اعتماد  فیكي ریسك:

ذلك. ھناك فرق كبیر بین التوصیة بحل على أنھ قمة التمیز في التشفیر وتمكین الناس 

. وأنا متأكد من أننا یمكننا التوصل إلى حل وسط كما DNSsecالذین یحاولون تشغیل 

 لو كان لدیكم على وجھ التحدید مجموعة عمل، بالتأكید. 

 

 مع ریك ونتواصل معكم ونرى ما یمكننا القیام بھ. لذا فإن ھذه أخبار طیبة. وسأجتمع  إیبرھارد لیسھ:

 

نوًعا من  ISCأسمع ھذا كدعوة لالجتماع. لقد كتبت ھذا بالفعل إلى فكتوریا حتى تدرج  مارك إلكینز:

 على البطاقة. ھل یمكن طرح السؤال عن بعد رجاًء؟  HSMالدعم القیاسي لبرامج 

 

. وسؤال ھو "ھل Global Villageمن ماركوس من  شكًرا لك، مارك. السؤال عن بعد جولي ھیدلوند:

في  ptقیاسي، أو ستستخدم نمط . EPP DNSsecالسجالت األفریقیة تستخدم امتداد 

 ؟" DNSsecاختیار سجل 

 

. DNS PTأعتقد أن السؤال لي. لذا، فیما یتعلق بالسجالت األفریقیة، فھذا ما تساعد فیھ  سارة مونتیرو:

لن تنفذ نفس  DNS PTمنفذة حتى اآلن، ولكني أعتقد أن  EPPولیس لدیھم امتدادات 

ألننا ال نحاول نسخ ما یقوم بھ اآلخرین، بل نساعدھم فقط  pt.األسالیب التي تسري على 

في إعداد نظامھم ونحاول عبر المعرفة والمتخصصین الفنیین لدیھم تحسین ما لدیھم حتى 

 نتمكن من القیام باألمر. 
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 في نص بسیط أو شيء من DNSsecالراھن، یمكن أن تقدموا معلومات لذا، بالنسبة للوقت  

 بالتأكید. لذا ال أعرف.  pt.ھذا القبیل، ولكن في المستقبل أعتقد أنھم سیقررون أنھ لیس 

 

یستخدم أدوات [غیر مسموع] من إصدار أحدث  gTLDأو  ccTLDیمكن ألي سجل  مارك إلكینز:

قیاسي. وھي تعمل  EPPمن خالل  DSت أن یقبل سجال 2015من یونیو أو مایو 

. كذلك، یمكنھم بالطبع وضعھا في ICANNخارج الصندوق ألي أمین سجل معتمد من 

GUI أو یمكنھم إرسالھا عبر البرید اإللكتروني، ولكن بالنسبة لي أنا ومارك، فكانت لدینا 

 یة. لحالة القیاسمشكلة، لم نستطع حلھا. وفي النھایة، تم إصالح المشكلة واآلن تعمل في ا

 

 السؤال التالي.  مارك إلكینز:

 

. ال، لقد كنت فقط أعلق على ما قالھ إبرھارد وعرضھ حول تسجیل PCHروبرت من  روبرت مارتن لیجین: 

PCH  لنطاقاتTLD فسیسعد .PCH  أن تأخذ النطاقات وتوقعھا مجاًنا، وتسلمھا إلى

أخرى لدینا، ولكننا نرحب للغایة  [غیر مسموع]. وال تحتاجون للذھاب إلى أي خدمات

أو مھما یكن، سیسعدنا  DNSsecأو  Anycastبكم بالطبع. كذلك، إن كنتم تریدون 

 بالحدیث معكم. 

 

حسًنا، أود أن أشكر اللجنة على المجموعة النھائیة من العروض. وأنا روس موندي من  روس موندي: 

SSACفي ھذه القارة عبر السنوات  . ویسعدني للغایة أن أرى مقدار التقدم المحقق

الخمس السابقة، وباألساس، لقد كان ضخًما. كذلك، أحد األمور التي وجدتھا مثیرة للغایة 

في مجموعة العروض ھي أنھ عندما ذكر إبرھارد أن الحكومة كانت تفكر في تفویض 

 ر، وھو ما یعتبر في حد ذاتھ تقدًما إیجابیا بأن أحد الحكومات تفكDNSSECاستخدام 

 في القیام بھذا. 
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ولدي بالفعل سؤاالن. اوالً، ھل ھناك حكومات أخرى في أفریقیا تفكر في اتخاذ خطوة  

. ثانًیا، لدي سؤال DNSsecمماثلة؟ والتفویض، لقطاع أو جزء من المجتمع، باستخدام 

مستقل إلى حد ما، ھل ال تزال وظیفة أمین السجل تواجھ تحدیات كبیرة فیما یتعلق بعمل 

DNSsec  بالصورة المناسبة في أفریقیا بالكامل؟ 

 

، إن أمكنك استخدام أدوات [غیر مسموع]، فإن DSیمكن أن یقدم المشترك فقط سجالت  إیبرھارد لیسھ:

الطریقة الثالثة متاحة مع واجھة المستخدم الرسومیة. ولكن ال یوجد طلب. كما یمكنكم 

 SSLلكم "ال، لقد حصلنا على شھادات  الذھاب إلى البنك وتوضیح أنھا تعمل، وسیقولون

وھي جیدة، كما أنھا تحمي المستخدمین." فھم ال یفھمون فحسب. ویمكنكم توضیح ذلك 

مرة، كما یمكنكم توضیحھ بأدب شدید، والقیام بھ بسھولة، والقیام بھ بتعقید أكبر.  1000

البنوك  بالطبع. فھم یطورون تطبیقات لطیفة. وتطبیق الخدمات المصرفیة من أحد

 األصعب ھو األفضل الذي رأیتھ في العالم، ولكنھم فقط غیر مھتمین. 

وأنا أعتقد بقوة أنكم لیس علیكم دفع الطلب من جانب البائع. فنحن نقدم الخدمة، ونقوم  

بإنشائھا. وإذا أرادوا القدوم لنا، فسیأتون. وإن لم یریدوا، فلن یأتوا. نحن نخبر الحكومة 

 م من الجھات التي یجب التحقق منھا.  أن علیھم تفویض أي

 

 AFRINICشكًرا لك، إیبرھارد. أنا أنظر إلى الساعة ھناك فحسب. وأرى أیًضا أن  مارك إلكینز:

 ، وھذا یعمل بصورة جیدة. دان، لدیك سؤال. DSلتحمیل سجالت  SSLتستخدم موقع 

 

یھا. نقطة. أرید الحدیث إلیھا. لذا، بسرعة لسارة. أنا أكره روبرت بالفعل. أرید الحدیث إل دان یورك:

. LusNICأوالً، أود أن أوجھ الشكر فحسب إلى سارة على القدوم والحدیث عما تقوم بھ 

وأشارك مارك، لم أكن أعلم أن ھناك العدید من الدول المتحدثة بالبرتغالیة في أفریقیا 

قیام بھذا، ورجاء حتى آخر مرة عرضت ھذا، وھو ما كان مفاجًئا لي. لذا، شكًرا على ال

 االستمرار.
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، أنھم سجلوا، وھم جاھزون للبدء، ولكن ھل gw.سؤال واحد فحسب. لقد ذكرتي في  

التأخیرات بسبب سیاسي أو مجرد تأخیر في ھذه المساحة، أو ھل یمكنك الحدیث قلیالً 

 عن ھذا أو ما شابھ؟ 

 

، إلى IANA، عند تقدیم المعلومات في لقد بدأت بالتأخیرات التقنیة وحیث أننا نحتاج سارة مونتیرو:

وجود موافقة الجمیع، وھي لیست سھلة االستخدام لألشخاص التي لم یستخدموھا فحسب. 

شدت أیًضا  2015في  pt.أعتقد ھذا، وال أعرف. ولكن المشكلة، لیست مشكلة، ولكن 

تي دم االسم التحوالً من البنیة التحتیة القدیمة إلى بنیة جدیدة. لذا، أیًضا، ستتغیر خوا

تتضمن تفویضات بالفعل، لذا، فنحن نحاول القیام بنفس التغییر في الحال، وھذه الطریقة، 

 ستكون أسھل للجمیع لجھات اإلدارة واألمور الفنیة.

 ، سنتمكن من القیام بھذا. 2016لكننا نعمل بجد على ھذا، ونعتقد أنھ في  

 

 حسًنا، شكًرا. شكًرا.  دان یورك:

 

 سؤال أخیر، [غیر مسموع].  نز:مارك إلكی

 

 DNSفي  CSأود اإلضافة إلى ما قالتھ فیكي. فقد نفذنا ذلك لبدء دعم [غیر مسموع]  شخص غیر محدد:

، تودون إضافتھا إلى HSM. لذا، إن كانت لدیكم HSMونحن اآلن نجرب مختلف 

د سعدنا وجومنتجاتنا، فنود، إن كان یمكنكم تقدیم وصول عن بعد إلیھا الختبارھا، وسی

[غیر مسموع]، فذلك ال یعني  CS-11الدعم في ھذا الصدد، ألنھ في حالة تنفیذ دعم 

 أنھا تدعم كافة الوحدات. فكل منھا مختلفة لألسف. 
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 ثانیة لكل شخص. آلین.  30شكًرا جزیالً لكم. وتالیس، رجاًء. باختصار.  مارك إلكینز:

 

ى درجة رجال األعمال ولكننا نسافر في مؤتمرات العمال نعم. أود أن أتمكن من السفر عل آلین إینا:

وجزء من العرض ھو أیًضا توفیر بعض الموارد. لذا، إن كنتم  DNSsecلعروض 

ستنتقلون إلى موقع الویب، فترون أن لدینا مواد، ومن ثم، أشخاص. وأعتقد أن العروض 

 ا لمشاركة المجتمعال تنظر بالفعل في الجانب الفني كما قالت لیز، فنحن نحتاج أیضً 

 لتحقیق الحاجة ألفراد متابعین.

 بخالف ذلك، فإن السجل الذي سجلتم مملوك، ولكن ال أحد یتابع، لذا [غیر مسموع].  

 

 ثانیة.  30شكًرا. انتھت فترة  مارك إلكینز:

 

 شكًرا.  آلین إینا: 

 

 أنا سارة.  مارك إلكینز:

 

 عذًرا.  سارة مونتیرو:

 

 ثانیة.  30صار، لدیك باخت مارك إلكینز:
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في االنتشار في كل دولة وكل  DNSsecحسًنا. أعتقد أن الھدف الرئیسي ھو مساعدة  سارة مونتیرو:

. حسًنا، نحاول القیام بذلك. ونحن نشارك فقط كافة المعرفة gTLDو ccTLDنطاق 

 ونبذل قصارى الجھد، ونتمنى أن نتمكن من مساعدة الجمیع. 

 

 جزیالً لكم. دكتور. شكًرا  مارك إلكینز:

 

ثانیة ألني لیس لدي موجز جید بالفعل. وما أراه أننا  29أجل. اآلن، یمكنني العدد حتى  إیبرھارد لیسھ:

نعم، أنا كذلك. حتى إن لم تعتقدوا أني كذلك. وكذلك  --كأفریقیین كسولین بطبعنا ونود 

قاعدة سیساعد، وإنشاء طلب مارك. والنقطة ھي أني ال أعتقد أن القیام بھذا من القیادة لل

مصطنع لن یساعد أیًضا. فعلینا أن نقدم الموارد المتوفرة ولكن النتیجة ستكون متابعة 

النظام من القاعدة للقیادة. كما أن علینا باألساس عدم إقناع أي شخص بالقیام بھذا. فإن 

ا، ولیس ارد عملیً أرادوا القیام بھ، فسیقومون بھ، وبالتالي سینجح. ویجب علینا توفیر المو

 فقط من خالل الحاجة للذھاب لالجتماعات. 

 

 شكًرا جزیالً لكم. شكًرا للجنة. عرض رائع. وتصفیق.  مارك إلكینز:

 

 شكًرا لك أیًضا مارك. شكًرا جزیالً لك. إشراف رائع.  جولي ھیدلوند:

 

 ي نأتي فیھا إلى أفریقیا. ونحن نتطلع إلى رؤیة ھذه الخریطة مملوءة المرة القادمة الت مارك إلكینز:
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دقیقة،  15لذا، من المفترض أن نحصل على استراحة. ونحن على علم أننا سنعود بعد  جولي ھیدلوند:

 وأعتقد أننا یمكن أن یكفینا ھذا الوقت. ما رأیك، دان؟ 

 

 بالتأكید. أعني، ما ھي االستراحات؟ ماذا لدینا ھنا؟  دان یورك:

 

 عذًرا.  جولي ھیدلوند:

 

أجل. أنا أتأخر عن جدولي. وبالمناسبة، إذا لم تكونوا ھنا للغداء، فالرجاء ترك بطاقات  ان یورك:د

 الغداء، إن أمكنكم، لآلخرین المتواجدین. 

 

دقیقة. بعد ذلك لدینا ألین إینا حول تحول التسجیل  15نعم. واآلن استراحة القھوة لمدة  جولي ھیدلوند:

 ككل، وبعدھا األسئلة.  DNSsecانت حول وبعدھا داني جر OpenDNSsecفي 

 

حسًنا، مرحًبا. الجمیع، سنذھب إلى االستراحة بالفعل. لذا، لنأخذ استراحة، ولكن سریعة،  دان یورك:

دقیقة. ألیس  15رجاًء، حتى یمكننا العودة بأسرع ما یمكن ودعونا ال نبدأ بعد أكثر من 

 ھذا صحیًحا؟

 

 بدأ بدونك. أجل. حسًنا، سوف ن جولي ھیدلوند:

 

 سنبدأ ونرید أن نسمع ألین یتحدث عن ما یطرحھ.  دان یورك:
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والساعة تسري على االستراحة، أیًضا. إن كان أي منكم یرغب في العلم، فعلیھ فقط أن  روس موندي: 

 ینظر إلى الساعة. 

 

 ستمرار. خمس دقائق، رجاًء. یمكنكم تناول الشراب. أو مھما یكن. والعودة. نرید اال دان یورك:

 ثالث دقائق.  

 

 دقیقتان في االستراحة. رجاء البدء في العودة إلى مقاعدكم.  روس موندي: 

 

لذا، كما قال روس، دعونا نعود إلى مقاعدنا، إن أمكننا أن نبدأ بھذه الطریقة. وإن كنتم  دان یورك: 

ھناك  تجلسون في المؤخرة وتریدون الجلوس على الطاولة، فنحن نرحب بذلك أیًضا.

مكان فارغ. لذا، تفضلوا أیھا السادة. دعونا نعود مرة أخرى. وتبقت لدینا دقیقة، ولكن 

 تفضلوا. لنبدأ. 

إذا كنتم ترون مساحة فارغة على الطاولة وتودون االنضمام لنا، فمرحًبا بكم. ھناك واحد  

ة. جید. وسنصل ھنا، إن أراد أي منكم الجلوس بجواري، فمرحًبا بكم. أًیا كان. علینا العود

 إلى ذلك. حسًنا. 

ھل نحن جاھزون؟ أوه، ال، كاثي، نحن ال نزال، نحن نقوم باألمور. ماذا سنفعل؟ حسًنا.  

أجل، حسًنا. لذا، نحن جمیًعا بخیر. حسًنا. ال بأس. أود أن أقدم السید الذي كان یتحدث 

وأنا أشرف على أالن، والموجود ھنا للحدیث مرة أخرى. إذن سوف أحیل الكلمة إلیھ. 

 األسئلة، لذا، إذا كانت لدیكم أیة أسئلة، فتفضلوا باالستعداد لطرحھا. نعم، ھا ھو. 
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 DNSsecنعم. أنا آلین إینا من أفریقیا. وأرید فقط مشاركة الخبرات الخاصة بتحول  آلین إینا: 

. لذا، نعم، أنا اآلن [غیر مسموع]، كنت في AFRINICوالتي حصلنا علیھا في 

AFRINIC  .[یتعذر تمییز الصوت] قبل ذلك، وقمت بھذا مع الفریق قبل أن أغادر. إذن

بصفتھا  AFRINICوربما على أن أوضح إدارة  AFRINICنعم. حدث التحول في 

لإلصدارین الرابع والسادس [غیر مسموع]  DNSسجل إنترنت إقلیمي [غیر مسموع] 

AFRINIC. 

 AFRINIC. كما أن V6الث مناطق وث V4تسع مناطق ستة منھا  AFRINICتدیر  

، ولسبب ما علینا OpenDNSsec، مقاضاة 2012منذ أبریل  DNSsecتنفذ 

التحول، وھذا ھو سأعرضھ. لذا، غن كنا سنذھب إلى الرابط األول، فستعلمون عن 

DNSsec  فيAFRINIC  .والرابط الثاني یوضح بالضبط ما سأتحدث عنھ 

لتسجیل  DNSsecمن قبل  OpenDNSsecخدام لذا، السیاق [غیر مسموع] یتم است 

وكذلك  56[غیر مسموع]. [غیر مسموع]  HSMالمناطق التسع. ویستخدم المفتاح في 

OpenDNSsec التي نستخدمھا في ھذا الوقت كانت قاعدة بیانات ،SQLite وطوال .

الطریق، واجھنا بعض المشكالت، مشكالت تسجیل المنطقة، بحیث تم تسجیلھ مرة إلى 

رى كعبارة فحسب. وبعد ذلك، فھي ھذه الحالة، حدثت بعد التأخیرات في منشور أخ

المنطقة، وما قمنا بھ ھو تنفیذ بعض العمل والذي تمثل في إعادة التشغیل، إلعادة تمیل 

المعیار للجمیع، وأعتقد كل ساعة، حسًنا، لدفع المحرك والعمل مرة أخرى. لذا، كانت 

 إلى ھذا. ھذه طریقة الحل حتى انتقلنا 

لذا، نعم، كما قلت، الدافع ھو االنتقال إلى [غیر مسموع] جدید، وھو ما یستند إلى  

OpenDNSsec بتغییر قاعدة البیانات بحیث تسمح لنا بإضافة بعض المناطق. لقد ،

العامة والعدید من األسماء للقارة، كما كانت تخطط  DNSأیًضا  AFRINICأدرنا 

. لذا، فقد قررنا أننا یجب أن ننتقل إلى قاعدة بیانات [غیر أیًضا لبدء تسجیل األعضاء

 . SQLiteمسموع] 

إصدار جدید من نظام البرنامج، وقد أردنا الحفاظ على المفتاح في نظام البرنامج، نفس  

الخوارزمیة ونفس سیاسة التسجیل. نعم التالیة. لذا، لم تكن اإلستراتیجیة ھي تصدیر 
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ألن المفتاح في نظام البرنامج. وكان علیكم الحفاظ على حالة  مفتاح خاص أو بدایة جدیدة

التحقق لكافة المناطق كافة األوقات، لذا، فھذا ما كان علینا القیام بھ أیًضا. وقد قررنا أننا 

 لن نتعرض لھذا المفتاح الخاص. 

كذلك، ال یمكننا البدء من جدید بسبب الخطة الثالثة. ونحن في طور اإلصدار ولدینا  

أعضاء لدیھم منطقة تسجیل، ومن ثم، علینا الحفاظ على حالة التحقق في كافة األوقات. 

لذا، بعد ذلك، ما نقوم بھ، ھو الترحیل مع استبدال المفتاح. ھذا [غیر مسموع]. فمن 

جانب، نرى [غیر مسموع] القدیم، والنظام یستند إلى الحصول على المنطقة من سجل 

 منطقة. رئیسي مخفي من خالل نقل ال

[غیر مسموع] والدفع نحو السجل الرئیسي العام والذي ینقل بعد ذلك من خالل نقل  

المنطقة إلى خدمة االسم الثانوي العامة [غیر مسموع]. لذا، ھذا ما قمنا بھ. ویمكنكم أن 

و[غیر مسموع]، لذا، لقد اخترتم المفتاح وتأخذون  DNSتروا ھذا المنشور الكبیر لمفتاح 

ع]، وكذلك مفتاح الدخول الرئیسي من [غیر مسموع]، ثم إلى [غیر مسموع] [غیر مسمو

[غیر مسموع] كما  IPللمفتاح الجدید في  DSالقدیم، قبل النشر. حسناً؟ ونضع أیًضأ 

] الجدید [غیر مسموع] قبل Sonya] القدیم ثم إلى [Sonyaنتعرض للمفتاح العام من [

 . وتسجیل دخول [غیر مسموع] DNSنشر مفتاح 

] الجدید وننقل إلى Sonyaوبعد ذلك، في نقطة ما، حسب التوقیت، تتوقفون عن [ 

]Sonya الجدید. لذا، ھذا قبل التحول. ویمكنم أن تروا أن لدینا [DS  من اإلشارة القدیمة

للمفاتیح القدیمة والتي استخدمت التسجیل سواء بالمفتاح القدیم أو الجدید. حسناً؟  DSإلى 

 نعم التالیة. 

بعد التحول، فھذا ما نراه من جانبنا، في حین ترون المفتاحین، المعینین إلى مفتاح الدخول  

الرئیسي المستخدم للتسجیل سواء في مفتاح الدخول لمنطقة الجذر القدیم أو الجدید، لذا، 

لدیكم مفتاحان مع [غیر مسموع] واحد. ولذا، عندما نقوم بھذا، كان النظام من مفتاح 

نطقة الجذر، لذا فبعض عملیات االستبدال للمفتاح كانت [غیر مسموع] الدخول لم

 والمفتاحین كما ترون ھناك بنقطة [غیر مسموع]. 
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لذا، أعلنا عن التحول لبعض الوقت، وكان لدینا التسجیل بمفتاح الدخول الرئیسي القدیم  

 دأن تروا ھذا. بع والجدید في العملیتین في اثنین من مفاتیح الدخول لمنطقة الجذر، ویمكن

حلة المربعض الوقت، ھذا [غیر مسموع] ما ترون، قبل أن نستبعد المفتاح القدیم، وبعدھا 

 [غیر مسموع]. نعم التالیة.  IPمنھ للمفتاح القدیم من مناطق  DSالنھائیة كانت استعاد 

وبھذا، یتطلب ھذا الموضوع إعادة نظر بحرص في التخطیط والتوقیت. وعلیكم الحرص  

، للنظر في المفاتیح وحالتھا، وما إلیھا، TTMعند التسجیل بالتوقیع، وترك الوقت، 

واإلدارة بحرص عند التحول ألنكم تتذكرون أننا قلنا أننا نرید الحفاظ على حالة التحقق 

أو وقتھا. لذا، لیس ھناك مساحة للذھاب والتحقق والصالحیة لبعض الوقت. ومن ثم، 

 ا، یعمل ھذا بصورة جیدة، ال تعطل وال تنبیھات. نعم التالیة. نحتاج بالفعل للحرص. لذ

 BINDلذا، التجربة الجیدة وأعتقد أن ھذا یمكنھ أن یسري حتى إذا كنا سننتقل من تسجیل  

، فأعتقد أن نفس األمر یسري BIND OpenDNSSECأو  OpenDNSSECإلى 

تجربة [غیر مسموع] تسري أیضا ألني أعتقد أنھ یتعلق بإدارة المفتاح، حسًنا، أعتقد أن ال

لفتح الطریق اآلخر. لذا، سیكون لدي قصة مختلفة للمفتاح في  BINDعلى االنتقال من 

SSM  ،في أمن األجھزة، لذا، ربما لن نذھب إلى تصدیر مفتاح خاص، على سبیل المثال

واحد إذا كان لدینا مودم أمني لألجھزة، فربما یمكن أن یكون الخیار الوحید ھو إنشاء 

 .SSMجدید وجعلھ یتحدث إلى مفتاح [غیر مسموع] في 

لذا، المرة التالیة، سأقوم بھذا، نفس األمر باستثناء النشر المسبق لمفتاح الدخول الرئیسي.  

، والذي لم یكن الزًما بالفعل ألننا یمكن DSوقد قمنا بنشر مفتاح الدخول الرئیسي مع 

أیًضا النشر المسبق لمفتاح الدخول الرئیسي ولكننا قررنا  DSأن نقوم بھذا فقط مع 

لتجنب أي مشكالت، ولكن المرة التالیة، أعتقد أن علینا القیام بھذا بدون النشر المسبق 

. أجل. شكًرا. DSونشر مفتاح الدخول لمنطقة الجذر مسبًقا وكذلك أن نقوم بھذا مع 

 وأرى أن ھذه الشریحة األخیرة. شكًرا. 

 

ینا وقت لبعض األسئلة، وسأبدأ بھل یمكنك أن تتناول سبب أنكم لن تنشور مفتاح حسًنا. لد دان یورك:

 الدخول الرئیسي مسبًقا؟ 
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للمفتاح  DS، فھذا یعني أن لدیكم DSال، حسًنا، ال یلزم ھذا. حسناً؟ ألنھ من خالل تنفیذ  آلین إینا:

لمسبق. حسًنا. الجدید المنشور بالفعل في [غیر مسموع] لذا لیست ھناك حاجة للنشر ا

ألنھ عندما یكون لدینا. حسًنا. األمر مثل القیام باستبدال مفتاح الدخول الرئیسي. إن أردت 

 . DSاستبدال مفتاح الدخول الرئیسي، فیمكنك القیام بالتسجیل، أو 

وتسجیل الدخول من خالل النشر المسبق  DSولكن ما قمنا بھ ھنا ھو أننا قمنا بتغییر  

 موع] مفتاح الدخول الرئیسي. للمفتاح [غیر مس

 

حسًنا. أحتاج للوحة بیضاء للتفكیر في ذلك في عقلي أو شيء من ھذا القبیل. ولدینا بعض  دان یورك:

األسئلة بالفعل، وأرى أحدھا من روبرت. وأذا كنت یا روبرت و[غیر مسموع]، ارى في 

وا مھتمین. تفضل، قائمة االنتظار. ھل ثمة أحد آخر؟ حسًنا. دعوني أعلم إن لم تكون

 روبرت. 

 

. أتفق أنا وبن في أنكم لستم على صواب. ولكن، اللوحة PCHمرحًبا. روبرت من  روبرت مارتن لیجین:

البیضاء مرة أخرى، عن إعادة النشر. حسًنا، األمر ھو أنھ عندما تنشرون مفتاح الدخول 

، وقد یتم DNSي الرئیسي مسبًقا، فلدیكم توقیع معین على سجل الموارد الرئیسیة ف

 تخزین ھذا في مكان ما. وھذا ھو الموضع الذي قد تتعرضون فیھ للمشاكل بالفعل. 

مع ذلك، ان لم یختر أي شخص ھذا، فھذا ال بأس بھ. وسؤالي كان خالل ھذا التمرین  

 DNSsecخارجي ألفضل ممارسات  RFCعن طرح المفاتیح، ھل تتشاورون مع أي 

فیذ المؤقت وما إلى ذلك؟ ھناك طلب تقدیم تعلیقات حول كیفیة أو شيء ما یتعلق بكیفیة تن

. ولدیھم أیًضا بعض األقسام حول التنفیذ الفعلي للعملیات. فھل DNSsecتنفیذ 

 تتشاورون بشأن طول مدة االنتظار قبل كل خطوة وأمور من ھذا القبیل؟ 
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ة للغایة. لذا، نعم، عندما ننظر مھم DNSsecنعم، بالتأكید، كما قلت. فإدارة الوقت في  آلین إینا:

وأیًضا بعض الوثائق [غیر مسموع] شخص ما قام بالفعل بشيء مماثل ونشر  RFCفي 

بعض الموارد، ولكننا، نعم، كما قلت. یرجع ذلك إلى أننا نحتاج للحفاظ على سلسلة الثقة 

سجیل ة ت[غیر مسموع] وبعدھا كان علینا النظر بالفعل في السیاسات الخاصة بنا، وسیاس

الدخول والوقت والتصمیم حتى یتوافق النظام مع الحاجة بالضبط. ولكن نعم، لقد قمنا 

 . أجل. RFCباستخدام أفضل الممارسات من 

 

. لذا، شكًرا OpenDNSSECبن [غیر مسموع]، مختبرات. حسًنا، أحد جھات صیانة  [بن]:

لمعرفة الجید والسيء  جزیالً لكم على ھذا العرض ومشاركة الخبرات. ونتطلع دائًما

 والقبیح. وھذا نوع من التعقیبات مفید للغایة، كما أنھ ما یمكن تحسینھ، بالطبع. 

كذلك، فیما یتعلق بالتوقیت، لذا، [غیر مسموع]، عندي فضول للمعرفة. وأعتقد أن یفضل  

أن یكون واحد لواحد. فما ھو [غیر مسموع]؟ وما ھي سیاساتكم؟ یعتبر 

OpenDNSSEC 2.0  قریًبا أو إصداًرا عاًما، وھناك طریقة مرنة أكثر لتحدید

 السیاسات وتفعیلھا في استبدال المفاتیح. 

 

لذا، نعم، رأیت ھناك على [غیر مسموع] شرحة ثانیة، وقد نشرنا بعض المعلومات حلو  آلین إینا:

وجھ ، [غیر مسموع] لدینا، إذا كنتم بالنسبة للرابط األول المAFRINICھذا في مدونة 

 AFRINICفي  DNSsecإلى [غیر مسموع] ، لدینا على الرابط األول الذي یوجھ إلى 

، وموقع الخط الثاني یأخذكم إلى الموضوع. ولكن، یمكننا DPSحیث یمكنكم أن تروا 

 عند الحاجة لمزید من المعلومات، یمكنني، حسًنا. 

 

 جیون، رأیتك.  دان یورك:
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وھي الوثیقة التي تبحثون عنھا.  RFC 6781ثرون على ھذا أجل. أعتقد أنكم ستع جیوف ھوستن:

، فھي تحلل مجموعة الطرق بالكامل التي یمكنكم من خاللھا 6781وبالفعل إذا نظرتم في 

استبدال المفتاح. وباألساس، إذا كنتم ستقومون بالتسجیل المزدوج وفترة یكون فیھا كال 

وحجم الردود. وربما یترتب على ھذا  المفتاحین نشًطا، فبذلك تمت زیادة حجم المنطقة

 وھو ما قد یكون مشكلة.  DNSزیادة حجم استجابة 

لذا، یمكنكم القیام بھذا على مراحل ال تتضمن التسجیل المزدوج، ولكن ھناك حلول وسط  

للزمالء الذین  6781أیًضا. واألمر غیر مناسب لضعاف القلوب. حیث تمت كتابة 

تم ستشرعون في طرح المفاتیح، فربما تحتاجون لفھم . لكن، إذا كنDNSsecیفھمون 

DNSsec لذا، فالوثیقة ال بدء من قراءتھا بالفعل. ولیس علیكم طرح المفاتیح حتى .

 ، ثم سیكون ال بأس بذلك. شكًرا. RFCتفھموا 

 

 شكًرا لك جیوف.  آلین إینا:

 

 ھل ثمة أسئلة أخرى موّجھة لنا؟  دان یورك:

 

، دان. شكًرا لك، أالن. عرض مفید جًدا. سؤاالن. األول، سابًقا في اللجنة شكًرا لك روس موندي: 

اإلقلیمیة األفریقیة، كان ھناك قدر معقول من النقاش حول بطء التعامل مع التحقق من 

المناطق المسجلة واالستخدام الفعلي لھا. وقد كان لدي فضول إن كنتم قد حددتم طریقة 

نات فیما یتعلق بما یقترب على األقل من المستخدمین قیاس أو بصورة ما تجمیع البیا

النھائیین؟ وكذلك، كیف تحققتم مما إذا كان ھناك تعطل أو بطء أو مشكالت في أحجام 

الردود. بالنسبة للمناطق الرئیسیة، ھل ھذه المناطق مستخدمة، وھل یمكنكم الحدیث قلیالً 

 عما قمتم بھ في ھذه المنطقة؟ 
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 دث عن الوضع خالل طرح المفاتیح، أم بصورة عامة؟ ال. ھل تتح آلین إینا:

 

خالل طرح المفاتیح بصورة خاصة، إذا كانت ھناك قیاسات نظرتم فیھا أو مختلف  روس موندي: 

 األماكن التي عملتم معھا لتجمیع البیانات. 

 

الوقت،  [غیر مسموع] معظم DNSنعم، حسًنا. خالل طرح المفاتیح، حسًنا، استخدمنا  آلین إینا:

ولكن أیًضا محلل ما من، مثالً، لم أقم بھذا عن بعد. لذا، فقد كنت في توجو، وكنت أتابع 

ھذا باستخدام المحلل في توجو، ثم كان التشغیل في جنوب أفریقیا. بعد ذلك، كانت لدینا 

. لذا، فھذا كیف تابعنا DNSأیًضا رؤیة من موریشیوس باإلضافة لما حصلنا علیھ من 

 اتیح للتأكد من عدم تعطل أي شيء. أجل. ال تعطل. طرح المف

 

رائع، شكًرا. وستسمعون ھذا مرة أخرى ربما من دان والحًقا مني. القیاس وتجمیع  روس موندي: 

البیانات ألن ھذا مھم للغایة. كذلك، لیس لدینا ھذا القدر من البیانات ونرید بالفعل تجمیع 

 المزید. 

 

 أكید. حسًنا، ال، بالت آلین إینا:

 

وأود أن أكرر أیضا، أني سأقول ما قالتھ جولي وأطلب من الناس قول أسمائھم وانتماءھم  دان یورك:

عند الحدیث عبر المیكروفون للزمالء الموجودین. وبھذا، سأسلم المیكروفون إلى 

 الشخص بجواري. تفضل. 
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كما تعرف، ألین، شكًرا لكم على دعم وفاء من تونس. أردت فقط أن أعلق على ألین.  وفاء داھماني داعفوري:

الیوم [غیر مسموع] لتعیینھ، وھذا نوع من [غیر مسموع]. مع ذلك،  AFRINICودعم 

علینا أن نقوم بعمل آخر أیًضا، الخطوات الالحقة. وعلینا اآلن تسجیل كافة المناطق، كما 

أفضل مدربي أن لدینا الكثیر من العمل مع أمناء السجل. وأردت إضافة شيء. أنت أحد 

DNSsec  .على اإلطالق 

 

 ھل یمكنني التعلیق على ذلك؟  آلین إینا: 

 

 بالتأكید.  دان یورك:

 

[غیر مسموع]. إن كنت ستنظر في  ATIو ATIال، [غیر مسموع] لقد عملت في  آلین إینا:

و[غیر مسموع] أضافت  ATIفإن  AFRINICاإلحصائیات من المنطقة المقابلة في 

إلى التحول إلى [غیر مسموع] وقد ساعداني بالفعل في  DSدفعا  شخصین سجالً ثم

 بأني كنت أقوم بشيء ما.  AFRINICلمعرفة ما ھي 

 

ھل یود أي شخص آخر أن یتدخل؟ ورائي؟ ھل من أحد؟ حسًنا. حسًنا. أردت أن أشكر  دان یورك:

حوظة ھنا، ألین على طرح ھذا المثال. وھي أحد األمور التي نسأل فیھا عادة. وسأضع مل

، وھي أننا نبحث عن ھذا النوع من دراسات الحالة أو ICANN 56للجلسة التالیة في 

األمور التي یتحدث عنھا الناس عما یقومون بھ، وما یمكن أن یقوموا بھ بصورة مختلفة؟ 

 ماذا سیفعلون في ھذه الحالة؟ وكیف سیقومون بھذا العمل؟ 

تودون في القدوم والعرض والتحدث، فیمكنكم معرفة لذا، رجاًء، إذا كنتم تقومون بھذا، وس 

أننا ال نطرح أسئلة صعبة للغایة. فنحن ال نأكل الناس أحیاء. ربما یفعل ھذا البعض، 

 ولكننا نقدر ذلك بالفعل. شكًرا ألین. 
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الحًقا، لدینا متحدث جدید بیننا، سیسعدنا أن نستمع إلیھ. والعدید منا على علم بأن  

CloudFlare ت موجات كبیرة عبر السنة الماضیة من خالل اإلعالن عن أنھم قدم

سیتیحون التسجیل لمالیین النطاقات لدیھم التي كانت موجودة. وأوالفور، المتواجد دائًما، 

 ولكن في بعض األحیان، لكنھ عادة ھنا.

فقد أتي وتحدث إلینا قبل ذلك عما سیقومون بھ والخطوات التي سیتم وأوالفور وجاك،  

یجلس ھناك، أو كان ھناك. أین جاك؟ لقد غادر أیًضا. حسًنا، لقد غادر الناس. وقد  من

كانوا یعملون على كیفیة أتمتة بعض ھذا إال أن داني جرانت ھنا سیتحدث لنا عما تقوم 

واسع النطاق لمالیین النطاقات. ھا  DNSsec، وكیفیة تنفیذ تسجیل CloudFlareبھ 

 ھو ذا. 

 

. وھذا مشابھ للغایة للغرور الذي DNSبكم جمیعا. أنا داني، مدیر المنتجات في  مرحبا داني جرانت:

. DNSsec CloudFlareعلیكم تقلیلھ. حسًنا. أنا مدیر المنتجات في 

ملیون نطاق. على أننا نجیب كل یوم على  4تتولى مسؤولیة حوالي  CloudFlareو

 DNSsecعة شھور، أطلقنا موقًعا. ومنذ حوالي أرب 76عبر  DNSملیار استعالم  43

 ألي نطاق مجاًنا. 

على نطاق مستوانا، كان ھذا تحدًیا. وكان علینا أن نتحلى باإلبداع الشدید في عملیة  

العالمي. الشریحة  DNSsecالتنفیذ، ونرید أن نشارك معكم الخطوات التي نتخذھا لتنفیذ 

ائر وكیف نحافظ على حساب الدوالتالیة. بالتحدید، كیف یمكننا اختیار خوارزمیة التوقیع، 

حول اإلجابات السلبیة وما نتعلمھ حول دعم أمناء السجل والسجل للبروتوكول. الشریحة 

 التالیة والتالیة لھا.

. وعادة ما تتالفى DDOSفي تالفي  CloudFlareیتمثل االختصاص الرئیسي في  

CloudFlare  ھذا الصدد،  ملیون مجموعة كل ثانیة. في 400ھجمات كبیرة بدرجة

 1/80ملیون مجموعة كل ثانیة، وبالتالي  5في نوفمبر فقط  L-rootكانت الھجمة على 

 من الحجم. 
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تتمثل أحد الطرق التي تستخدمھا مواقع الحرمان المنتشر للخدمة المھاجمة في القیام  

یكون لھا أحجام استعالم صغیرة ولكن إجابات كبیرة.  DNSباستعالمات متكررة على 

مخادعة بحیث ترسل ھذه اإلجابات الكبیرة إلى  IPذلك، یستخدم المھاجمین عناوین  وبعد

 الخادم الذي یھاجمونھ. ارجع للوراء للشریحة السابقة. 

، بسب بعض أحجام ھذه اإلجابات، فرصة مناسبة DNSsecتعتبر المناطق التي بھا  

، نشر أكاماي تقریًرا أمنًیا عادًة لھذا النوع من إساءة االستخدام. وفقط في الشھر السابق

لھذا النوع من الھجمات الموسعة. في ھذا  gov.حول كیف یتم استخدام بعض نطاقات 

لھذا  CloudFlareعلى  DNSsecالصدد، تخیل إذا كان یمكن استخدام كل نطاق في 

 النوع من الھجمات الموسعة، فنحن بالضرورة نجعل نفسنا ھدًفا. 

 DNSالتدابیر، الشریحة التالیة، للتأكد من أن كل إجابة من  لذا، لھذا السبب، اتخذنا 

. DNSsecبایت، حتى مع  512نرسلھا تتوافق مع مجموعة یكون حجمھا أقل من 

وأحد الطرق الرئیسیة التي نقوم بھذا من خاللھا ھي تكون باستخدام خوارزمیة التوقیع 

، والتي 13رقم  DNSsec، وھي خوارزمیة ECDSAالرقمي ذو المنحنى اإلھلیجي، 

 تتركنا نستخدم المفاتیح الصغیرة والتوقیعات األصغر. الشریحة التالیة. 

ھذا عالم ریاضیات ألماني، أجرین لینسترا، والمشھور بحدیثھ عن التشفیر من حیث  

الطاقة. على أنھ یأخذ قدر الطاقة المطلوبة لكسر أجزاء الشفرة ویقارن ذلك بمقدار المیاه 

 تغلیھا الطاقة. الشریحة التالیة.التي یمكن أن 

بت، یأخذ ھذا مقدار من الطاقة لغلي ملعقة میاه. قارن ھذا،  RSA 228لذا، فلكسر  

بنفس الحجم. ولكشر ھذا، سیأخذ طاقة كافیة لغي  ECDSAالشریحة التالیة، مع مفتاح 

غر لنا استخدام مفاتیح أص ECDSAكافة المیاه على وجھ األرض. لذا، یتیح استخدام 

بت، وھو ما یعادل في القوة مفتاح  ECDSA 256بأمن مماثل. لذا، نستخدم مفتاح 

RSA 3100  بت. وتكون معظم مفاتیحRSA 1024  بت. الشریحة التالیة. 2048أو 

لذا، یمكنكم أن تروا ماذا یفعل ذلك لحجم المجموعة. الشریحة التالیة. وھذه میزة أخرى  

ملیار  57اآلن  CloudFlareمكن أن تنشئ وھي أنھا سریعة. حیث ی ECDSAفي 

 توقیًعا یومًیا، مع االھتمام كثیًرا بتكلفة الحوسبة. الشریحة التالیة.
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كانت سریعة ومن ثم، فأحد المھندسین لدینا، فالس كراسنوف،  ECDSAلذا، فكرنا أن  

 ،Go 1.6ضعًفا. وھذا بالفعل اآلن جزء من تشفیر  21نفذھا وحصل على سرعة تصل إلى 

من الثانیة لتسجیل  0.0001جزء من الثانیة، حرفًیا  CloudFlareویأخذ اآلن من 

 . الشریحة التالیة من فضلك.DNSسجل 

حسًنا، إجابات بالنفي. الشریحة التالیة. توجد مشكلتان في اإلجابات النفي. األولى أنھا  

، فھي مكلفة CloudFlareتتطلب من الخادم المعتمد إعادة االسم السابق والتالي. أما في 

من الناحیة الحسابیة، ویمكن أن تؤدي إلى تسرب المعلومات حول منطقة. والمشكلة 

] واثنین من التوقیعات الالحقة NSECالتالیة ھي أن ذلك یتطلب اثنین من سجالت [

 لمصادقة عدم وجود أحد األسماء غیر الموجودة. 

. DNSاك بضعة بیانات أساسیة حول لذا، سأتحدث أوالً عن االسم السابق والتالي. وھن 

والتي  RRDNSمخصص مكتوب فیما یسمى  DNSخادم  CloudFlareتستخدم 

على اسم راي بیجاني، الذي كان مھندًسا لألنظمة  Ray Ray DNSترمز بالفعل إلى 

 وأحد المھندسین األساسیین في المشروع.  CloudFlareفي 

ھو أنھ لیس ھناك مفھوم  RRDNSد في وسأكون موجًزا للغایة بوضوح. األمر الفری 

 لملف المنطقة. بدالً من ذلك. 

 

داني، ھل یساعدك ھذا. لدي المشكلة ذاتھا. حسناً؟ وعندما بدأت االنطالق ھنا، أخبرني  دان یورك:

 الناس "دان، ال ترد كثیًرا." ال علیك. فلدي صحبة رائعة. 

 

. األمر RRDNSحسًنا. حسًنا، حسًنا. لذا،  لقد وجھ إلي تحٍد حتى بأن أكون أسرع. داني جرانت:

لدینا ھو أنھ لیس ھناك مفھوم لملف المنطقة. وبدالً من ذلك، لدینا قاعدة  DNSالفرید في 

. CloudFlareلكل منطقة في  DNSمستویة، وتحمل كافة سجالت  SQLبیانات 

ل واخترنا السج للسجل، فقد انتقلنا فحسب إلى قاعدة البیانات DNSوعندما تلقینا استعالم 

 الذي نحتاجھ. 
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فھو أن ھناك الكثیر من المنطق التجاري في  RRDNSأما الجانب اآلخر الفرید في  

DNS وعادة ما تقوم .CloudFlare  بإنشاء إجابات سریعة، لذا، ال نعرف دائًما كیف

 سنرد قبل أن نقوم بھذا، الشریحة التالیة. 

بالنفي، یلزم أن یقوم الخادم المعتمد بإعادة االسم مشكلة أخرى، حسًنا. عادة مع اإلجابات  

، فبدون الرؤیة الكاملة لملف المنطقة، سیكون CloudFlareالسابق والتالي. أما في 

علینا أن نطلب أن تنفذ البیانات بحًثا مصنًفا فقط للعثور على االسمین السابق والتالي. 

نعرف حتى ما ھي األسماء السابقة ومع اإلجابات المتغیرة، سیكون من الصعب علینا أھن 

 والتالیة بدون االحتساب المسبق لكافة المخرجات المحتملة. 

أما المشكلة الثانیة، فتتمثل في أن االسم السابق والتالي یمكن أن تعرض معلومات المنطقة.  

، NSEC3فھي تعرض األسماء الموجود في منطقة للكشف. والحل الشائع لھذا ھو 

 مكن اختراقھ بھجمة قاموس. الشریحة التالیة. ولكن حتى ھذا ی

، بعد التعدیل من RFC 4470ھذا ھو الحل المقترح لألسماء السابقة والتالیة، وھي  

باإلنشاء العشوائي  DNSوایت الیز. وتقول وایت الیز "حسًنا، یمكن أن یقوم مشغلو 

ما قبل وبعد االسم  لألسماء السابقة والتالیة من خالل العثور على شيء قانوني إلى حد

المفقود." ھذا رائع. وھذا یساعد في منع كشف المنطقة والمزید من عملیات البحث في 

المسجلة بصورة مستقلة  NSECقاعدة البیانات. لكي ال یزال ھناك اثنین من سجالت 

 یظھران كشيء واحد. الشریحة التالیة. 

جة. وبدالً من وایت الیز، ، قررنا اتخاذ الكذب كنھج إلى أقصى درCloudFlareفي  

بالك الیز. ھذا مثال على ما نقوم بھ عند عدم وجود بیانات. وعندما  CloudFlareتمثل 

یوجد االسم ولكن لیس من النوع المطلوب، فنحن نقول "حسًنا، كل نوع موجود، ولكن 

 ، نقول "نعم، حسًنا، لدیكم حظ سيء.TXTفقط لیس النوع الذي طلبتم." لذا، فعند طلب 

، فسنقول "لقد فاتتكم مرة MXفحسب." كذلك، عند طلب  TXTولدینا كل نوع، ولیس 

 فحسب." الشریحة التالیة.MXولكن لیس  TXTأخرى. ولدینا كل نوع، بما في ذلك 

بایت.  300ھذه ھو ما یقوم بھ ھذا في حجم المجموعة. لذا، فاإلجابات بالنفي حوالي  

، فإن ICANN.orgو IETF.orgات بالنفي في وعلى سبیل المقارنة، بالنسبة لإلجاب
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 1000، وھو یزید قلیالً عن NSEC3بینما تستخدم الثانیة  NSECاألولى تستخدم 

بایت، لذا، فنحن ثلث حجم المجموعة، وھو ما یبدو مناسًبا بالفعل. كذلك، یوفر لنا ھذا 

م فحسب عملیات البحث على قاعدة البیانات وخاصة حیث أن العدید من الھجمات تقد

 إجابات بالنفي عشوائیة، وھذا تدبیر فعال للغایة بالنسبة لنا. الشریحة التالیة.

، تتمثل أحد االعتبارات في نشر DNSsecحسًنا. بخالف التحدیات التقنیة في  

DNSsec  واسع النطاق في تكلفة الدعم للحاجة للتوضیح للمشتركین فیما یتعلق بسبب

ى أمین السجل إذا لم تتم إضافة أمین السجل أو السجل لد DSأنھم ال یدخلون ویضیفون 

والتي تمثل خیار خوارزمیة التوقیع. الشریحة  13أو الخوارزمیة  DNSsecلدعم 

 التالیة. التالي. 

سًنا. لذا، عادًة، ھذا نوع  --أرید أن أوضح لكم بعض األمور التي یقوم أمناء السجل  

مون إلى أمناء السجل، فھم یلتقون مع فرق الدعم اإلثارة ھنا. عادة، عندما یذھب المستخد

أو تقدم لھم معلومات غیر دقیقة. لذا، ما أرید عرضھ  DNSsecالتي لم تسمع یوًما عن 

 علیكم ھو بعض ھذه المعلومات غیر الصحیحة التي یتلقاھا المستخدمون من أمناء السجل.

لبس ھنا حول من یمكنھ إضافة لذا، فھذه واحدة من أمین سجل كبیر للغایة. وھناك بعض ال 

DS یقول أمین السجل للمستخدم "حتى تتیح .DNSsec یجب أن یكون اسم النطاق ،

ألمین السجل، وھو ما یعني أن النطاق سیحتاج لالنتقال إلى خادمنا.  DNSتحت إدارة 

ولم تكتمل التغییرات وتم إغالق الطلب." وھذا األمر غیر صحیح. حیث یمكنھم إضافة 

DS إذا كان المستخدم یستخدم خوادم أسماء لجھة خارجیة. الشریحة التالیة.  حتى 

ھذه واحدة أخرى. أخبرنا مستخدم (تحدثت إلى فریق الدعم لدى أمین السجل وقد قالوا  

الخاص بي مستضاف ھنا." مرة  DNSلدیكم حیث أن  DSأنني یجب أن أدخل سجل 

 ة لدي. أخرى، ھذا األمر غیر صحیح. التالیة ھي المفضل

ھذه دردشة مع أحد أمناء السجل. ویقول فریق الدعم لدى أمین اسجل "لم یعمل بعد خیار  

DNSsec ومن ثم، ال نقدم الدعم لھ بعد." ویوضح المشترك، "لذا، إن أضفت سجل .

DS " الذي ینص علىDNSsec  نسط،" ألیس معنى ھذا أنDNSsec  "نشط بالفعل؟

 والدعم یقول "بالضبط." 
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. وقد تلقى أحد DSللملء حتى یضیفوا سجل  PDFعمالء أرسلت إلیھم ملفات  لدینا 

العمالء حتى نص بیرل لتشغیلھ، وقد كان رائًعا. ولكنھ ھذا ھو الوضع في العالم حالًیا. 

 الشریحة التالیة.

توجد أیًضا حاالت جیدة للغایة. أضاف كثیر من السجالت وأمناء السجل الدعم في  

DNSsec منذ إطالقنا إیاھا. الشریحة التالیة.  13ة للخوارزمی 

ألمناء السجل من خالل توفیر خصم على  DNSsecحتى بتشجیع دعم  no.تقوم  

في منفذ  DSالنطاقات المسجلة. لذا، فھذه مشكلة كفاءة كبیرة وھذا الدلیل ھو نسخة من 

ن أ CloudFlareأمین سجل وھو شيء یمكن أتمتھ بل ویجب ذلك. كذلك، سنود في 

 ICANNتلقائًیا إلى أمین السجل أو السجل، ولكن قواعد  DSنتمكن من إرسال سجالت 

صارمة بالفعل فیما یتعلق بالمؤسسات التي یمكن الحدیث إلیھا من المؤسسات األخرى 

 DNSوأسماء النطاقات. لذا، یمكن أن یتحدث أحد أمناء السجل إلى سجل ولكن مشغل 

 انتقل شریحتین. ال یمكنھ ذلك.  CloudFlareمثل 

، لقد نشرنا مسودة على اإلنترنت تقترح Red Hatعلى طول الجانب األیمن، سارة، و 

إلى أمناء السجل والسجالت. وال توجد سوى  DS، أتمتة إرسال DSطریقة ألتمتة 

بضعة سجالت وأمناء سجل، وھو ما یعني أنھ بالسنة المقبلة، سنتمكن من إتاحة 

DNSsec ئات اآلالف من النطاقات. الشریحة التالیة. تلقائًیا لبضعة م 

 ھل ھناك أي أسئلة؟  

 

أشك أن األمر سیكون كذلك. لیس أقل من ھذا، ربما من المترجمین یحاولون الفھم. ولكن  دان یورك:

ال، أرى قائمة انتظار ھنا، وجولي تخبرني، ماذا لدینا عن بعد؟ حسًنا، كما أرى [دیمتري] 

 داني، تفضل دیمتري.  أوالً ألنھ یجلس بجانب
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بالفعل، وكان  13، نفذنا UAVحسًنا، ال بد أني محظوظ. وقبل أي شيء لدي تعلیق. في  دیمتري:

، تم إطالق الخاصیة بفضل مارتن لیفي، CloudFlareلدینا اختبار [غیر مسموع] في 

اختباري، یمكننا حتى اختباره. إن كنتم تریدون شرطتین  URLالذي دعم ھذا. وھو 

MQA  .[غیر مسموع] 

مع ذلك، یتمثل التعلیق الثاني في الترتیب في أمر واحد، وھو مرة أخرى، استخدام المیزة،  

ویمكنني أن أعرضھ لكم على الشاشة. یمكنكم النظر إلیھ ھنا. ھذه واجھة [غیر مسموع]. 

 أيحسًنا، حیث ال یمكنكم رؤیة ھذا، ولكني یمكنني أن أقدم لكم نسخة [غیر مسموع] إلى 

في قاعدة بیانات إدارة [غیر  Sشخص یرید ھذا. والتوضیح التفصیلي للسجل من النوع 

. فلدیھ ثالثة وخمسة وستة وسبعة وثمانیة وعشرة. لذا، إذا 13مسموع] لیس بھ النوع 

عرفت ید ذلك، فلن تعرف األخرى، والحدیث بالفعل إلى السید كیم دیفیز منذ عامین على 

 ما أعتقد. 

 ل، ال یزال التنفیذ معلًقا. وربما سیتضمن العقد الجدید ھذه الخاصیة. على أي حا 

 

 حیث نتحدث عن كل [غیر مسموع].  1:15االستعداد للحدیث في  دان یورك:

 

أجل. أنا متأكد أنھا ستحل على الفور. وھذا ما أردت توضیحھ إلى حد كبیر. وشكًرا على  [دیمتري]:

 العمل الرائع. 

 

 عن بعد. ھل ترید االنتقال إلى المشاركین عن بعد؟  حسًنا. دان یورك:
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، وأقرأ سؤاالً عن بعد، وسأذكر الجمیع ICANNأجل. أنا جولي ھیدلوند من العاملین في  جولي ھیدلوند:

ھنا فحسب. الرجاء عدم ذكر االسم واالنتماء عند الحدیث. ھذا سؤال من ماركوس من 

Global Villageزمیات التوقیع الرقمي ذو المنحنى . وھو یقول "أفھم أن خوار

اإلھلیجي عرضة لھجمات الحوسبة الكمیة، إذا أصبحت أجھزة الكمبیوتر الكمیة واقًعا، 

 . ھل تعتبر ھذا مشكلة؟" RSAبینما لیس األمر كذلك في خوارزمیات 

 

 إذا أصبحت أجھزة الكمبیوتر الكمیة واقًعا.   داني جرانت:

 

لنختبره. أعني، نحن نستمر في الجلسة عصر الیوم مع الحدیث عن إن كان لدینا جھاز  دان یورك:

تشفیر المنحنى اإلھلیجي على وجھ التحدید، لذا، أشجع السید على التعلیق واإلصغاء لذلك 

 ألننا سنتحدث عن ذلك، ویمكنھ طرح السؤال بالتأكید حینھا. أوالفور، ھل ترید اإلجابة؟ 

 

 تكون عرضة. دائًما ما  RSA أوالفار جوموندسون:

 

نعم، حسًنا. أرى الرس ھنا ورأیت مارك ھناك وروبرت أیًضا. حسًنا. لذا، الرس. ولكنك  دان یورك:

 لن تذھب بعیًدا. لذا، لننتقل إلى روبرت. حسًنا. تفضل. 

 

. ولدي قلیل من الفضول بشأن بال الیز، Netnodیمكنني استخدام ھذا. الرس لیمان من  جون لیمان:–الرس

ما أن أتحدث إلى أوالفور بدون اتصال. ولكن إذا كنت ستكذب بالبقاء خارج ویجب رب

 نوع السجل المحدد المطلوب، فھل ھناك أي مخاطر من وصول العمیل لھذه المعلومات؟ 
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محتملة لھذا السبب. وھذه أیًضأ الطریقة التي  TTLتتضمن اإلجابات بالنفي أقل قیمة  داني جرانت:

 مكن أن تتغیر خالل الفترة الزمنیة التي یتم سؤالكم فیھا. نبرر بھا أن المنطقة ی

 

 غیر مترابط. حسًنا. مارك.  دان یورك: 

 

في المنطقة ویقول "تم  DSأجل. أحب ھذا الكذب األسود. والوضع عندما تضعون سجل  مارك إلكینز:

، نعم،" ولكنھ لیس كذلك. فھذا بالفعل ما نقوم بھ في [غیر مسموع] DNSsecتسجیل

في السجالت ونعم، لم یتم تسجیلھ. وھذه  DSھذا ببساطة ألنكم یمكنكم وضع مفتاح و

 ھي حقیقة ما یحدث. 

 

، حیث یتم نشره إلى األصل، وتسجیل DSھذا مثیر. أعتقد أن الوضع األفضل ھو إضافة  داني جرانت:

 كل شيء. أفضل وضع. 

 

 حسًنا. لدي روبرت.  دان یورك:

 

. أحب أنكم تستخدم المنحنى اإلھلیجي ألنھ ال یبدو لي أن أحًدا PCHروبرت من أجل.  روبرت مارتن لیجین:

غیرك سیقوم بالكثیر من ھذا. فھل لدیك أي فكرة عن المقدار، إذا كان شخص ما لدیھ 

 مشكلة بالفعل مع التحقق من ھذا؟ ھل یمكنكم قیاس ھذا؟ 

 

 من جیوف ھیوستون.  1:15االستعداد للحدیث في  دان یورك:
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، كان DNSsecفي  13سوف أقدم رًدا سریًعا على ذلك. عندما بدانا تطویر خوارزمة  اني جرانت:د

العامة من  DNSھناك محلل واحد لم یكن لدیھ دعم، ولكن منذ ذلك الحین، أضافت 

 جوجل الدعم. 

 

 الكذب المخیفحسًنا. تعلیق أخیر. لدي تعلیق حول الكذب األسود. وربما یجب أن نسمیھ  روبرت مارتن لیجین:

 ألنھ یخیفنا قلیالً، كما أعتقد. 

 

 لدینا صندوق اقتراحات في المكتب.  داني جرانت:

 

 حسًنا. لدینا سؤال عن بعد.  دان یورك:

 

شكًرا لك، دان. ھناك سؤال عن بعد من أنطوني [غیر مسموع]. إنھ [غیر مسموع]،  جولي ھیدلوند: 

 DNSوھو یقول، "ال یعتبر عدم تمكن مشغلو یدرجھ كتعلیق ولكنھ بالفعل ینتھي بسؤال. 

. فماذا یحدث ICANNمن الحدیث إلى السجالت مشكلة تقنیة ولكنھ خطأ في نموذج 

 بتغییر النموذج لزیادة األمن واالستقرار؟"  ICANNإلقناع مجتمع 

 

ثبات قیام بھ؟ إحسًنا. بالنسبة للتعلیق، نعم، أتفق. واإلجابة على ھذا السؤال، ماذا یجري ال داني جرانت:

المفھوم. لذا، اآلن، نحن نعمل مع بضعة سجالت وبضعة أمناء سجل على اعتماد مسودة 

 اإلنترنت، وبعدھا أعتقد أن الطریقة الوحیدة للتقدم ھي توضیح أنھا تعمل بأمان. 

 

 سؤال آخر. أوالفور؟  دان یورك:
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ونحن نقوم بھذا التجارب وإثبات المفاھیم . CloudFlareأنا أوالفور جوموندسون من  أوالفور جوموندسون: 

ویسعدنا العمل معھا إلظھار نجاح ھذا وعملھ بصورة جیدة، لذا،  ccTLDفي نطاقات 

 یمكنكم التحدث غلینا بعد ذلك أو إرسال برید إلكتروني الحًقا. 

 

 حسًنا، حان دوركم.  دان یورك:

 

لى حدیثكم ھناك، ومن حینھا، غیرنا [غیر . [غیر مسموع] في دبلن عdk[غیر مسموع] . شخص غیر محدد:

 . استعداد. 13مسموع] بحیث تتیح لنا الحدیث مباشرة. أنا أعمل اآلن على الخوارزمیة 

 

 أرى جیوف ھناك.  دان یورك:

 

لدینا میكروفون متنقل لمن لیست لدیھم میكروفونات. وربما لیست فكرة جیدةأن [غیر  جولي ھیدلوند:

 مسموع]، كما تعرفون. 

 

 جیوف، معذرة. ال؟  دان یورك:

 

 ال.  جیوف ھوستن:

 

حسًنا. ھل یود أي شخص آخر أن یتدخل؟ لذا، أود أن أشكرك داني. وھذا مذھل، وقد  دان یورك:

في دفع ھذا لبضعة مستویات. كما  CloudFlareأصبحنا معجبین، كما أعتقد بجھود 

زودي خدمات واسعة النطاق بجانب م CDNأن أحدھا یحصل على المزید من 
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االستضافة للقیام بھذا، وأیًضا للدفع على المنحنى اإلھلیجي. كانت ھذا خطوة ضخمة 

 لألمام في ھذا الصدد. لذا، شكًرا لكم على جمیع ھذا وعلى العرض. 

لذا، بصورة ما، یبدو أننا انتھینا من شيء ھنا، وھو مثیر. ربما كذلك، ألنھ، ربما كانت  

ر ھكذا. ونحن نتقدم بالفعل عن الوقت بعشر دقائق، وھذا ال سرعة داني. قد یكون األم

 بأس بھ ألن لدینا الكثیر لنتحدث عنھ، حسًنا، جولي تقول شيء ما. 

 

حسنا، مع مراعاة أن الغداء محدد لھ الظھر، یتوقع منا أن نتواجد ھناك في وقت الظھیرة.  جولي ھیدلوند:

ك غداء معد في القاعة ولم یقصد ذلك. ولكن سأالحظ أیًضا. كما الحظ بعضكم، كان ھنا

فمن المفترض أن تكون قاعة مختلفة. وھي جمیًعا مجرد أسماء مختلفة ھنا. لذا أخذنا ذلك 

بعین االعتبار. ونحن متأكدین للغایة [غیر مسموع]، وھو أكثر من مریح ومكان رائع 

 لتتناول الغداء. 

 

قل، نعم، حسًنا، جید. فحص، واحد، اثنان. علیكم حسًنا. لذا، سأقوم وأتحدث. حسًنا. متن دان یورك:

جمیًعا تجربة ھذا الشيء الرائع. توجد أوراق حولنا. ماذا في ھذه الورقة؟ نعم. ربما 

نحتاج لقلم. وھناك ھذه المفاھیم القدیمة. أعتقد أننا في العصر اإللكتروني، ولكن شخص 

ة، الكتشاف أن القلم الذي كان ما قدم لي ھذه. فما مدى طول الوقت المستغرق، بالمناسب

في حقیبتي، كان مصباًحا أیًضا؟ أیًضا. حسًنا. حسًنا، تعني أنھ قلم، نعم. ھنا، نحن 

 محظوظون، أمكنك القیام بھذا. أوه، إنھ قلم. 

أوه، حسًنا. حسًنا. لذا، ھذه ھي الصفقة. لدینا قلیل من المتعة ھنا، وبالنسبة للجدد ھنا،  

الرائع،  DNSsec. وھو رائع بالفعل، حیث نسمیھ اختبار DNSsecفھذا ھو اختبار 

 أیًضا. لذا، لدیكم جمیًعا ورقة، وما ستقومون بھ.  DNSلكن بعض ھذا بخصوص 

والسبب في أن لدینا شریحة اسم ھنا ھو منع الغش. ونحن نكمل ھذا ثم نقدمھ إلى شخص  

نذھب إلى الغداء لذا، بجوارك لتصحیحھ. حسناً؟ حسًنا. نرید أن ننتھي من ھذا حتى 

 واحد. حسًنا. 
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. ال، روي آریندس من Nominetلیس ھذه األسئلة لي. حسًنا. روي أریندس، من  

ICANN عذًرا، كان روي موظًفا في .Nominet  لفترة طویلة یتعامل مع ھذه األمور

، حیث حضر منذ بضعة اجتماعات أو ICANNویقوم بتلك، لذا، فقد انتقل مؤخًرا إلى 

 ابھ، ولكن على أي حال.ما ش

كما قام باول ووترز ببعض ھذه وكذلك وارن واألشخاص اآلخرون. لذا، ھنا نمضي ما  

مع قام بھ روي. لذا، ستقدم إجابة أو سؤال مطروح ھنا. وسأنبھك من أنھ في بعض 

الحاالت، توجد إجابات متعددة. حسناً؟ إجابات صحیحة متعددة. ونعم، عندما نعود إلى 

 نا النزاع علیھا، ولكن في حالة النزاع، فأنا محق. ھذا یمكن

حسًنا، ھیا لنبدأ. استخدم الظھر. ال، استخدم النموذج. ویمكنك تشكیل مجموعة أو اللعب  

لوحدك. ضع اسمك على النموذج. حسًنا، سنقوم بھذا. حسًنا. ھا نحن ذا. في بعض 

بة صحیحة، ال توجد نقاط، األحیان، توجد إجابات أكثر صحیحة. والنقاط تسجل لكل إجا

 إذا كانت ھناك إجابة خاطئة. 

؟ MA؟ ب) EC؟ ھل ھي أ) DNSsecأي من نطاقات المستوى األعلى ھذه ال تنشر  

؟ ویمكنك كتابة ھذا على الورقة، أ أو ب أو ج أو د، نعم ھذا مستوى MX؟ د) TVج) 

 األسئلة التي لدینا للزمالء الجدید. وال یوجد سؤال ھنا. 

 

 ؟ DNSsecفقط اقتبس ما قالھ كلینتون، ماذا یعني نشر  غیر محدد:شخص 

 

حسًنا، إنھ مسجل. ھیا. فأي ھذه غیر مسجل. حسناً؟ حسًنا. ماذا كان ھذا جزًءا من ذلك.  دان یورك:

؟ مركز سیاسة االنتقال، لجنة البرامج الفنیة، TPC.INTو TPCإال ما ترمز كل من 

. بل DNSsecشركة الھاتف؟ ال یتعلق ھذا بـ  أم الكابل عبر المحیط الھادي أم

DNSsec/DNS وھذا تلمیح. إن كنتم تودون المساعدة في تحسین ھذه األسئلة .

 فسیرغب روي فیھا للجولة التالیة. لذا، إن لم یعجبكم ھذا، ساعدونا.
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أم  IPv4.intغیر الموجود حالًیا؟  INTلذا، وإن لم یكن ذلك واضًحا، فما ھو نطاق  

IPv6.int  أمeurofish.int  أمcto.intوال أعرف من أین أتي روي بھذه األسئلة.  ؟

أم  DNSsec؟ إیقاف DNSفي استعالم  do bit doحسناً؟ ھذا أسھل. إالم ترمز 

یعمل؟ ولن نتنازع في ھذه.  DNSsecصادر، أم  DNSsecأم  DNSsecتشغیل 

 . حسًنا. RFCوسنعود إلى 

؟ أ. مفتاح منطقة ونقطة دخول آمنة. ب. DNSتیح في سجل مفا 257إال یشیر الرقم  

. ویمكن CCLVII. أو د. 257. ج. الخوارزمیة DNSsecمفتاح تسجیل المنطقة في 

 . حسًنا. DNSأن یكون ھذا صحیًحا في سیاق 

 .256؟ [غیر مسموع] واحد. [غیر مسموع] NSEC3رقم ستة. ما ھي خوارزمیات تجزئة  

. ویمكن أن تكون ھناك إجابات Ghost R 34.11-94. أم 384[غیر مسموع] 

بت في استعالم  CDمتعددة، تذكروا ذلك. روي، إن كنت تسمع. حسًنا. إالم ترمز 

DNS ؟ الخیار أ، قرص مضغوط، ب، تعطیل الفحص. ج. جھاز التشفیر. أو د، لكافة

 والجمیع، تغییر الدلیل. محبي الكمبیوتر، نعم.  Linuxو Unixو Windowsمحبي 

رف أنھ إذا كنت سأخضع لھذا االختبار فلن أكون متأكًدا من نجاحي في اإلجابة وسأعت 

على بعض األسئلة. ولكن لدي اإلجابات. لدي بعض اإلجابات. وھي إجابات روي. حسًنا. 

؟ مفتاح الدخول الرئیسي. أم مفتاح إنھاء التحویل. أم مفتاح التحویل KSKإالم ترمز 

ستمعون عن بعد، لقد تمت اإلشارة إلى أن روي، لم یقل الرئیسي. حسًنا. بالنسبة لمن ی

  --؟" وسیكون علینا DNSSEC"ماذا یعنیھ في 

، Kappa Sigma Kappa، لذا، الخیار األخیر بالطبع ھو DNSsecإنھ اختبار  

التي أعتقد أننا تحدثنا عنھا. حسًنا. ھل نحن مستعدون؟ ما ھو عدد عناوین خادم ملف 

. 26. الخیار د، 24. الخیار ج، 13. الخیار ب، 12؟ الخیار أ، الجذر المختلفة ھناك

أرى أشخاًصا. أرى أشخاًصا ینظرون حولھم. ما ھو عدد عناوین خادم ملف الجذر في 

DNS  ھناك؟ ال، كم عدد العقد ھناك. ما ھو عدد عناوین ملف الجذر ھناك؟ 

ال ذھاب ھناك. ھیا. ال،  أجل. ال تنظر في جھاز الكمبیوتر. حسناً؟ تم إغالق األجھزة. 

؟ أ. DNSsecأي من نطاقات المستوى األعلى لرمز البلد كان أول من ینشر 
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بورتوریكو. ب. السوید. ج. الدانمرك. د. ألمانیا. وإن كنت أعرف روي، فربما تكون 

 ھناك خدعة ما في ھذا. عندما تقولون نشر، فأنا سأقول عند التسجیل. حسناً؟ 

 

 . ccTLDاألسماء لیست نطاقات ھذه  شخص غیر محدد:

 

حسًنا. لذا، إن قرأت ذلك بدقة، فالحظ أنھا تقول "أي دولة لدیھا اسم نطاق، بین ھاللین،  دان یورك:

كانت أوالً؟" لذا، أي دولة، وبالفعل، لألمانة، بورتوریكو لیست دولة. إذن. حسًنا. كیف 

تأكد من وضع اسمك على نعمل؟ ھل أنتم مستعدون؟ وھذا ما أردت توضیحھ. برجاء ال

النموذج. ھل فعلت ھذا؟ لقد قمت بذلك بالفعل. حسًنا. أنا أنظر فیھا، وأعتقد، شكًرا لك. 

حسًنا. حسًنا. لذا، تذكر، لدیكم نقطة واحدة على كل إجابة صحیحة. حسًنا. لذا، ھذه، 

لم ؟ ما ھي اإلجابة؟ ال. ال. أ. DNSsecھذه ال تنشر  TLDخیاراتنا، أي من نطاقات 

 . DNSsecتنشر اإلكوادور 

في ملف  DSفبرایر، وضعوا  16، المغرب. من المغرب ھنا. نعم. MAب، الخیار ب،  

الجذر. مرحى. أحدث موقع لدینا. نعم. ھو كذلك. حسًنا، ولكن لدینا تسجیلھم، ولكنھم لیس 

. أعلم ذلك. DNS؟ لدیھم مفتاح DNS، ألیس كذلك؟ لیس لدیھم مفتاح DSلدیھم سجل 

سًنا، ال بأس یا رفاق. ھیا. من یرید الوصول إلى الغداء. یوجد غداء قادم. حسًنا؟ لذا، ح

 القاعدة، حسًنا؟ واإلجابة األولى ھي أ. اكتشفوا بنفسكم بالبحث في مكان ما. 

؟ ألم تكتب DNSحسنا، انظروا. لقد توصلوا. وھي موجودة. منذ متى وأنتم تعملون مع  

ندرج سوري من، لقد انتھي من الكثیر بھذا. حسًنا [غیر برنامج ما؟ حسًنا. ھذا أو

مسموع]، ال عذر ھنا. حسًنا. تعالوا. حسًنا. انتظر حتى نصل ھنا، أو ربما سن نصل إلى 

 الغداء أبًدا. حسًنا. 

؟ ھل یعرف أحد ھذا؟ ھل أي شخص ھنا عندما كانت TPC.INTو TPCماذا فعلت  

TPC.INT مت بتشغیلھ. حسًنا، فماذا ھي اإلجابة؟ ماذا؟ موجودة؟ حسًنا، ال بأس. لقد ق

د. شركة الھاتف. ربما كنت سأحل ھذه بصورة خاطئة. حسناً؟ لیست لدي فكرة عن ھذا. 

 فھذا كان قبلي. حسًنا. 
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 ip6.intغیر الموجود حالًیا؟ ما رأیكم؟ أ. ما رأیكم؟ د؟ اإلجابة ب.  INTما ھو نطاق  

حقیقي. علیكم لوم روي، حسًنا؟ نعم  eurofish.intلیس موجوًدا حالًیا. فبوضوح، 

؟ ال یمكنني االنتظار حتى معرفة ھذه. اإلجابة ھي؟ كم عدد KSKالتالیة. إالم ترمز 

 RFC. ابحثوا عنھا في DNSsecاألشخاص الذین یقولون أ؟ ب؟ ج؟ د؟ اإلجابة د. 

 إن كنتم ال تصدقوني. حسًنا. 

؟ أ. صحیح. في الواقع، مفتاح DNSجل مفاتیح في س 257التالي. حسًنا؟ إال یشیر الرقم  

؟ كذلك. لذا، یقول NSEC3المنطقة ونقطة التأمین الجانبیة. ما ھي خوارزمیات تجزئة 

، NSEC3في  RFCروي أ فحسب، وأوالفور یقول أنھ محق. أعتقد أن أوالفور كتب 

 العودة لشریحة؟ لذا، فھو یقول ھذا، وأعتقد أن ھذا مؤكد. لذا، اإلجابة ھي أ، ھل یمكنني 

بت  CDأجل. حسًنا. لكن ھذا الخیار كان أ. حسًنا. حسًنا. لنتابع. رقم سبعة، إالم ترمز  

؟ اإلجابة ھي؟ ماذا؟ ب. نعم. تعطیل الفحص. ھذه ھي اإلجابة DNSفي استعالم 

؟ إالم ترمز؟ ستكون ھذه أمنیة في أماكن DNSsecفي  KSKالصحیحة. إالم ترمز 

ا الیوم، ألیس كذلك؟ حسًنا. في مكان االنعقاد، ال یوجد شيء مماثل. أخرى من المكان ھن

 إنھ مفتاح الدخول الرئیسي. االختیار أ. 

حسًنا. ما ھو عدد عناوین خادم ملف الجذر المختلفة ھناك؟ ال یمكنني االنتظار حتى  

شخاص معرفة ھذه. ج؟ ج؟ د؟ حسًنا. كم عدد األشخاص الذین یقولون أ؟ حسًنا. كم عدد األ

الذین یقولون ب؟ كم عدد األشخاص الذین یقولون ج؟ أوه، انظروا. كثیر من ھذه. كم 

عدد األشخاص الذین یقولون د؟ حسًنا. كان لدینا مجموعة من مشغلي تسجیل خادم الجذر. 

لدیھم عناوین  13ھنا. لذا، لماذا ھي ج؟ ھذا صحیح. ھناك  RSSACوالزمالء من 

IPv4  لدیھم عناوین 11وفقط IPv6 ماذا، جیم؟ . 

؟ 25أوه. وماذا إذن؟ ھل تقدم لي اإلجابة الصحیحة؟ ھل تقول أن اإلجابة الصحیحة ھي  

 حسًنا، لقد احتفظوا بالقدیمة. 

 

 ، ألن [غیر مسموع] ال تزال [غیر مسموع]. بالفعل. 27فھي إًذا  جون لیمان:–الرس
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صحیحة،  24. 24حسًنا. سأوافق على وللجمیع الجدد ھنا، نحن ھذا العبقري، نعم.  دان یورك:

، ال بأس؟ بسبب. حسًنا. سنوافق على إجابة روي، ولوموا روي، فھو 26واآلن. حسًنا، 

، ألیس كذلك؟ أنا أختر ج، إن كنتم تعترضون، فتحدثوا مع روي. نعم، 24لیس ھنا. إنھا 

أم  ؟ بورتوریكو، أم السویدDNSsecبالتحدید. لذا، أي دولة كانت أول من ینشر 

 الدنمارك أم ألمانیا؟ وأرى، لقد قدمتھا قلیالً، حسًنا. ما ھي اإلجابة؟ ب. السوید. 

 

 عذًرا. ألیست الدانمارك؟  شخص غیر محدد:

 

ماذا؟ أوه، لقد كانت محاولة للمزاح، فھمت. حسًنا. حسًنا. دعونا نرجع إلیھا. لذا، ما عدد  دان یورك:

خاص، وعلیكم إضافتھم جمیًعا، فیجب أن یكون األشخاص دعونا نبدأ بھذا. ما عدد األش

نقاط إجمالي ھذه المرة. وبالفعل، لم نقم بأي إجابات متعددة. كان روي یتباطأ  10لدینا 

قلیالً. حسًنا. حسًنا. دعونا ننتھي سریًعا للذھاب إلى الغداء. ما عدید األشخاص الذین 

 ونا نبدأ في األعلى. أي شخص. أجابوا إجابات صحیحة؟ أو واحد فقط، ألیس كذلك؟ ال، دع

ال، لست أرید البدء في األعلى. لنبدأ عند خمسة. ما عدید األشخاص الذین أجابوا خمس  

 إجابات صحیحة؟ على األقل خمس. على األقل خمس. ما عدید األشخاص الذین أجابوا ست

 ناً.فور. حسإجابات صحیحة؟ سبعة؟ ثمانیة؟ تسعة؟ أعتقد أن لدینا رابط بین أوندریج وأوال

حسًنا، شكًرا لكم جمیًعا. سنشكر روي على القیام بھذا، وإذا كنتم ترغبون في المساعدة 

 في االختبار التالي، فنتطلع إلى مساعدة األشخاص في ذلك أیًضا. روي یحب التعقیبات.

 حسًنا، بھذا، نحتاج للتوجھ للغداء. جولي؟  

 

خرى، علیكم إحضار البطاقات. فأنتم تحتاجون لبطاقة لتناول أجل. لذا، فقط للتذكرة مرة أ جولي ھیدلوند:

وھناك بالفعل مدخل واحد إلى منطقة الغداء. حسًنا، تحاط الجوانب الثالث األخرى  الغداء.

بالماء، لذا، أفترض أنكم یمكنكم السباحة، ولكن حینھا ستكون البطاقة مبتلة، وربما لن 

 تبقى صالحة. 
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على بطاقة، إن أتیت الحًقا ولم تحصل على واحدة، ولكنك ترید االنضمام وإذا لم تحصل  دان یورك:

 لنا على الغداء، فیمكنك مقابلة أندرو وھناك بضعة أخرى. 

 

ولكن باألساس، یجب أن تكونوا ھنا جمیًعا كامل الوقت منذ الصباح، حتى تحصلوا على  جولي ھیدلوند:

آلخر من بطاقتكم وسیكون ھناك من الغداء. لذا، علیك اتباع الخریطة على الجانب ا

 یرشدكم، ولكن بأي سعر، حًظا سعیًدا. سنراكم قریًبا. 

 

مجرد مالحظة. لن یتم إغالق ھذه القاعة، لذا، ربما تریدون إحضار شيء معكم وما إلى  دان یورك:

 ذلك. 

اء ضومع احتفال الحشور ھناك، كما یقول باول، فال أحتاج لسترتي، لذا، ھذا جید. لذا، أع 

اللجنة، التي ستتكون ممن؟ دان، ھذا أنا. جیوف ھیوستون وجیم جالفین وأوالفور 

وأوندریج. لماذا ال تأتي وتجلس في المقدمة؟ لذا، إن أردت الجلوس، فیمكنك إما الجلوس 

بجواري، أوالفور، أو یمكنك الجلوس ھناك. ولكني أرى، حسًنا، اجلس ھناك، حتى یمكننا 

 حینھا. 

كاثي، ولكن، من لدینا ھناك؟ ال أعرف. حسًنا، یمكن إلبرھارد أن یتحرك.  جولي بجوار 

نعم. وجیوف، إن كنت ترید التقدم ھنا، فیمكنك ذلك واالنضمام لنا أیًضا. كما یمكنكم 

 الجلوس. ھا نحن ذا. حسًنا، مھما یكن، فھي حقیبة رائعة. ولست متأكًدا من صاحبھا. 

یجلس حیث كانت سارة تجلس. ھذا لي، روبرت. ھذا ال، سنضع أوندریج عندما یعود. س 

لي، لكن یمكنك االنتقال إن رغبت. حسًنا، ألني سأجلس ھنا طوال الوقت، ولكن یمكن 

أن تتحركوا. كل شيء جید. فذراعكم تعمل بصورة جیدة إن قمتم بھذا. لدیك معطف رائع 

 د بدأنا بك. خارج الصفقة. أوه، یمكنك الجلوس ھناك. لم نعرف من كان، لذا فق

. ونحن نعود إلى DNSsecحسًنا. مساء الخیر في جلسة العصر ھنا في ورشة عمل  

مقاعدنا، إن كنتم تجلسون في مقعد مقابل الحائط أو في مكان آخر، فمرحًبا بكم للقدوم 
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واالنضمام إلینا على الطاولة. على الرحب و السعة. یمكنكم القیام بذلك. تتمثل المیزة 

االنضمام إلى الطاولة في حصولكم على مقبس یمكنكم استخدامھ، إن أردتم  الجانبیة في

للكھرباء. كما أنكم تحصلون على میكروفونات لطیفة مثل ذلك والذي یمكنكم استخدامھ 

 عند رغبتكم في الحدیث عن المشكالت المطروحة ھنا.

رین السیدین الكبیبالرغم من أن زمالئي في اللجنة أخبروني أننا سیكون لدینا نزاع بین  

على یساري ھنا. ومع ذلك، فكالھما طویل وضخم، ویمكن أن یكون الشجار مثیًرا. لذا، 

 ربما نضعھم في المنتصف ھنا، ونمنح كل منھم منشاًرا كھربًیا ونرى ما یحدث. 

سیبدأ وارین في أخذ الرھانات. حسًنا. لست متأكًدا ما إذا، ھل لدینا أي شخص من المغرب  

ن یخبرنا؟ ھل مسموح بالمنشار الكھربي ھنا؟ ھل ھو شجار؟ ال، السیوف، ربما. یمكنھ أ

ال أعرف. ماذا نفعل؟ لست متأكًدا. الخناجر. الخناجر، نعم. سنذھب إلى السوق ونرى ما 

 یمكنھ اختیاره. حسًنا. 

 قوبصورة جدیة، شكًرا لكم جمیًعا على العودة. نرید أیًضا أن نقدم جولة كبیرة من التصفی 

 SIDNوسارة و Afilias. ال، قلت سارة. SIDNوسارة و Afiliasوالشكر لكل من 

ودین. دین. كما أشكر كایلي یورك في دین، الذي كان من رتب األمر، وفعل كل ھذا. 

وھو الرئیس التنفیذي للتسویق، وما إلیھ، ھناك ولذا، فقد رتب ھذا. مع ذلك، ال توجد 

 كنا في نیو ھامبشایر. عالم غریب. ھا نحن ذا.  عالقة بیننا، بالرغم حتى من أننا

. حسًنا. نحن جمیًعا على ما یرام. لذا، أرید Adobeأنتظر فقط ظھور الشرائح في غرفة  

وتشفیر المنحنى اإلھلیجي وقد  DNSsecبدء الجلسة. تتعلق ھذه الجلسة كلھا بموضوع 

عنھ حول منذ قلیل حصلنا على بضعة قطع مختلفة ھنا. وسأرى الشجار الذي نتحدث 

ھنا. كذلك، فأنا أساھم بالقلیل فقط وكذلك داني جرانب بالفعل في البدایة. فلننتقل إلى 

 الشریحة األولى. 

 ، ألني أعرف أن لدینا بعض الزمالء األحدث ھنا،DNSsecأسباب أننا نستخدم خوارزمیات  

 وكذلك DNSھا في توقیعات كما نعتقد، كما أننا نستخدمھا إلنشاء المفاتیح للتسجیل ونستخدم

 ھيإلنشاء سلسلة الثقة العالمیة، وكذلك في التحقق من الصحة. وھي  DSفي سجالت 

 . الشریحة التالیة. DNSsecالنقاط الي علینا التعرض لھا عند النظر في تغییر خوارزمیات 
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الحالي، ھناك نطاق كامل من الخوارزمیات القائمة.  IANAلذا، عند النظر في سجل  

وكما قد یطرح جیوف ھیوستون عند الحدیث عن نسبة صغیرة للغایة عن ھذه المستخدمة 

بالفعل. ففي الواقع، فقط نسبة صغیرة للغایة تستخدم بالفعل. ولكن ھذه ھي الخوارزمیات 

 المتوفرة اآلن. الشریحة التالیة من فضلك. 

لى حوالي خمس سنوات، وھناك اثنان أحدث في، وإذا قمنا بتوسعة تعریف األحدث لیعود إ 

. اآلن، Ghostو ECDSAأو ستة، كما أعتقد، إذا كنا قریبین من ذلك، فاالثنین ھما 

 CloudFlareاعتماد قلیل حتى حوالي أربعة شھور، عندما قامت  ECDSAكان لدى 

بتشغیلھا وإضاءتھا للسجالت التي كانت ھناك. الشریحة التالیة اآلن. سنتحدث عن 

 األخرى في دقیقة. 

لذا، األسباب التي نھتم بھا ھي بعض مما تحدث عنھ داني سابًقا. أسرع، ربما أسرع  

كثیًرا في التسجیل وكذلك في التحقق من الصحة. ویعتمد ھذا على الوضع، ویمكن وجود 

حجج في أي اتجاه. مفاتیح وتوقیعات أصغر. وتشفیر أفضل. كما سأذكر النقطة األخیرة 

 ي. وھي نقاط الضعف المحددة ل

فجزء مما تعرفون أنھ مسؤولیتي نحو مجتمع اإلنترنت ھو المساعدة في تسریع اعتماد  

DNSsec  والعمل على الدفاع عن محاولة استخدام الناس لھا. وأحد نقاط اضعف

المحددة، التي لدینا اآلن ھي أن ھناك جزء كبیر من مجتمع األمن ینظر في كیف یمكننا 

 بت.  RSA 1024االبتعاد عن مفاتیح 

وعلى وجھ الخصوص، ینظر مجتمع برامج تصفح الشبكة في إیقاف كل دعم لشھادات  

TLS بت. اآلن، یمكننا أن نجادل مع مجتمع برامج تصفح الویب،  2048، یكون أقل من

لثالثة شھور  ZSKفیما یتعلق بأن الطریقة التي نقوم بھا باألمور مختلفة، ولدینا مفاتیح 

األخرى المشابھة. كما یمكن أن تكون لدینا حجج حول سبب أنھ  أو شھر واحد أو األمور

بت سيء للغایة، لذا  RSA 1024مناسب، ولكن في نھایة األمر، ھناك تصور عام أن 

 علینا التخلص منھ. ومن وجھة نظر أمنیة، ھذه حجة مناسبة. 
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، DNSsecو DNSلذا، فقط للتطور فیما یتعلق بجعل األمور أكثر أمًنا وثقة في كل من  

نرید االبتعاد عن ھذه المفاتیح والمنحنى اإلھلیجي الذي یمثل حالًیا طریقة النظر في 

 الموضوع. الشریحة التالیة من فضلك.

كما ذكرت، ھناك ھذه الجوانب التي نتعامل معھا عند نشر الخوارزمیات الجدیدة. وعلینا  

ة تسجیل ومشغلي استضافالتفكیر في التحقق من الصحة، كما أن علینا التفكیر في ال

DNS  الذین سیقومون بھذا. كما أن علینا التفكیر في السجالت وقبول سجالتDS .

 وعلینا القیام بالسجالت والمطورین وكافة ھذه األمور. الشریحة التالیة من فضلك.

من ناحیة التحقق، لقد نظرنا في ھذا وقلنا أن المحلل یجب تحدیثھ بالخوارزمیات الجدیدة  

یذ التحقق. لذا، فنحن نتطلع إلى طرح خوارزمیات جدیدة، وعلینا طرح ھذا في كافة لتنف

البرامج الموجودة. كما سمعنا بالفعل من المكاتب التي لم یتم تحمیلھا، عن عدم وجود 

 ذلك لدیھم. فكیف تذھب وتقوم بھذا؟ 

في  تنص على أنھ RFC 4035الجزء اآلخر الذي حددناه في الماضي أیًضا، ھو أن  

حالة عدم دعم المحلل ألي من الخوارزمیات، فیجب التعامل مع المنطقة كما لو أنھا غیر 

مع خوارزمیة  DNSsecمسجلة. حسًنا، سأقوم بذلك. وبھذا، فقط بسبب أننا نستخدم 

 DNSsecمختلفة وآمنة، ونتعامل مع المنطقة التي یتم التعامل مھا كما لو تكن مؤمنة من 

 حة التالیة من فضلك.على اإلطالق. الشری

من ناحیة التسجیل، یحتاج البرنامج على الخوادم المعتمدة للتحدیثات بالطبع. ویمكنكم  

االطالع على األجزاء األخرى ھنا. كما أن علینا تحدیث ھذا، وعلینا الذھاب وتغییره. 

كما یمكن أن تكون ھناك تأثیرات أثناء االنتقال في الدور من خوارزمیة إلى أخرى. 

 وھناك فترة زمنیة متاحة. الشریحة التالیة من فضلك. 

مع بعض الخوارزمیات فحسب.  DSالسجالت، كما ترون ھنا. حیث یقبل البعض سجل  

كما أننا دخلنا في ھذا التحدي الذي ال نعرف من الناحیة النظامیة ما إذا كانت سجالت 

ي ستقوم بھ الخوارزمیات الخوارزمیات ستقبلھ. كذلك، لیست ھناك طریقة لمعرفة ما الذ

بالضرورة عند تقدیم المفاتیح بطرق محددة. وأحد االقتراحات كان أن نقوم بتحدید 
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العناصر ھنا. وال أحتاج، سأقرأ ھذا حیث أني ھنا للمشاركین عن بعد، ولكني حدثت 

 . فھل ھناك طریقة یمكننا بھا الذھاب وتحدیث ذلك؟ EPPمنشور 

ل لماذا تحتاج السجالت لفحص نوع الخوارزمیة؟ وكان ھناك أیًضا سؤال متواصل حو 

لدینا بعض النقاض حول ھذا في الماضي. الشریحة التالیة من فضلك. كما أننا یمكننا 

 الدخول في نقاش حول ھذا، لكن على أي حال. 

لدى بعض أمناء السجل واجھات ویب تقبل فقط بعض الخوارزمیات. وكان ھناك مثال  

جل، یجب أن یبقى دون اسم، ولكن ربما یكون صاحب عمل وارین. على أحد أمناء الس

حسًنا. كما كان ھناك، بكل جدیة، في نطاقات جوجل، لقد قاموا باألمر الصحیح. وھذا 

حیث كانت ھناك قائمة ببضعة  ECDSAھو الموقف قبل سؤال شخص ما عن 

 خوارزمیات فحسب، ثم الشریحة التالیة. 

ة كاملة من الخوارزمیات ھناك. وستالحظون أیًضا أنھم بعد ذلك، كان لدیھم مجموع 

وضعوا األرقام بجانب الخوارزمیات في ھذه الواجھة، وھو ما یتضمن قلیل من الفضول 

. وإذا كان الشخص DSبإنشاء سجالت  DNSألن لدینا حاالت سیقوم مشغلو استضافة 

 ، فعلیكم لومھ على ھذا. DSالذي كتب مواصفات سجالت 

ال، سیقدمونھ لكم مع عدد، ولكن لیس الخوارزمیة، وأمور أخرى ستقدم لكم على أي ح 

الخوارزمیة ولكن لیس العدد. لذا، بالنسبة ألمناء السجل، تعتبر أذكى طریقة للقیام بھذا 

ھي عرضھا حتى یصبح األمر أقل لبًسا على الناس. كذلك، المناقشات األطول، التي 

ون فیھا إلى طرق للحصول على ھذا النوع من أعرف أن أوالفور وجاك وآخرون ینظر

 المستخدمین خارج المساحة إلدخال ھذا. 

لكن على أیة حال. الخطوات التالیة. لذا، مرة أخرى لقد مررنا بھذا، لماذا یحتاج أمناء  

، إال أننا نعرف أن لدینا ھذه DSالسجل للقیام بھذا. یتعین علیھم فحسب قبول سجالت 

صل إلى واجھات المستخدمین، للتحقق من تقلیل مشكالت الدعم، المناقشة حول ذلك ت

 وھذا النوع من األسئلة. الشریحة التالیة. 
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لذا، بالنسبة للمطورین، یتمثل التحدي بالطبع في أنھ في حالة إخبار شخص ما، ومنح  

 األشخاص قائمة باألمور للتحقق منھا، فسیتم إخبارھم بالتحقق من الحدود والقوائم. لذا،

فھي لیست قائمة، حسًنا، علیكم القیام بھا. ویتمثل التحدي بالطبع في أنھ في العدید من 

األوقات مع صیاغة البرامج وعدم تحدیثھا عندما تكون ھناك إضافات جدیدة في 

، فالعدید من IANAالخوارزمیات. لذا، عندما ننظر في الخوارزمیات الجدیدة على قائمة 

من الخوارزمیات الحالیة لن تقوم بتحدیث القائمة حتى نذھب البرامج ھناك التي تتحقق 

 في وقت ما ونطلب ذلك منھم. 

الشریحة التالیة. ھناك نوع من إعداد المرحلة للنقاش مع نظرنا في كیف یمكننا إضافة  

خوارزمیات جدیدة. فكیف نطرح ھذا األمر؟ نحتاج للنظر في كیف یمكننا مساعدة الناس 

ساعد في دعم قیمة ھذه الخوارزمیات الجدیدة؟ وكیف نذھب ونبدأ على الفھم؟ وكیف ن

القیام بتفعیل ھذه التغییرات؟ كما أن ھناك جزء مما نتحدث عنھ ھنا ونطرحھ، ھذه اللجنة، 

 مع تحدثنا عن المنحنى اإلھلیجي. 

یكون  DNSsecكذلك، نرید أن نذھب ونرى ما علینا القیام بھ لحدوث ھذا، وطرح  

اًنا. ومن ثم أعتقد أن ھذا لي. وأعتقد أني كنت سأقترح أن یتحدث جیوف حتى أكثر أم

 ، التالي. DNSsecقلیالً عما یراه في طریق 

وإذا كانت لدیكم أسئلة في أي وقت، إذا كانت ھناك نقاط محددة للشخص العارض، الرجاء  

اء اللجنة. سؤالھ وطرحھا. وإذا كان ھناك نقاش أطول، فربما یمكننا االنتظار حتى انتھ

 لكن، إذا كان لدیكم سؤال توضیحي محدد، فیسعدنا تلقیھ. 

 

. وأقوم APNICال توجد أسئلة؟ حسًنا. سأبدأ إذن. وأنا جیوف ھیوستون، وأعمل في  جیوف ھوستن:

. وفي DNSsecبقدر كبیر من العمل في القیاس. وأحد جوانب القیاس ھي بالفعل قیاس 

على جانب المحلل. لذا، أنا  ECDSAتوى الدعم في ھذه الحالة، أرید أن أنظر في مس

 أنظر في الخوارزمیة التي ترون لتسجیل المناطق وما إلى ذلك. لیس ھذا ما أتطلع إلیھ. 
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، وھي ECDSA P-256فأنا أتطلع إلى المحللین. وفي حالة تسجیل منطقتكم لدى  

ھذه الخوارزمیة  ، فھل یتمكن الزمالء بالفعل من استخدام13خوارزمیة التشفیر رقم 

 ومعرفة ما إذا كانت ھذه المنطقة آمنة؟ الشریحة التالیة.

لذا، الجمیل في الموضوع أننا عندما سمعنا ھذا الصباح، تم إخبارنا، ولم تكن لدي مشكلة  

تكمن في الواقع في وجود حسابات أكثر وقدر أقل من  ECCفي االعتقاد بذلك، قوة 

قطة المیاه من األعمال بحجم األرض، ولكن بقدر ما وحدات البت. لذا، لم أقم بخطة ن

. RSAبت في  3072تعادل  ECCبت من  256یمكنني أن أرى وما قیل لي، فإن 

 وھذا بالتأكید أكثر كثافة من حیث قدرات التشفیر. 

ألن مواصفاتھ األصلیة تقول أنھ بمجرد الحصول على رد أكثر من  DNSھذا مھم في  

افة الوحدات. اآلن، مع ذلك، یمكننا فعل أكثر من ھذا. ولكن بایت، یتم إیقاف ك 512

المثیر لالنتباه ھو أنھ بمجرد الوصول إلى أكثر من ألف مجموعة ثمانیة والتوجھ نحو 

، ال یمكن لبعض المحللین التوصل إلى اإلجابة. وبعد ذلك، شاركتم 1500الرقم السحري 

مجموعة ثمانیة، وحدوث  1500في المشكلة بالكامل بمجرد حصولكم على أكثر من 

 . ومرة أخرى، ھذا ھو الكابوس الخاص بنا. UDPتقسیم 

، فعلیكم الدعاء ألنھ لن UDPكذلك، إذا كنتم تتولون تشغیل اإلصدار السادس وتقسیم  

یساعدكم أي شيء آخر. ولذا، ھناك مشكالت فعلیة في حجم الرد على التقسیم. لذا، تفضل 

 اوي كافة األمور األخرى. الشریحة التالیة. الخوارزمیة األصغر، مع تس

 ،ECDSA، بالفعل نفس السؤال المسجل في ECDSAلذا، ھناك نوع من األمثلة في  

، بالتحدید نفس األمر، 512مجموعة ثمانیة. وأنا تقریًبا تحت القیمة السحریة  527

RSA 937 .وھذا نموذجي للغایة. نعم التالیة . 

ا؟ لیس ھناك مشكلة. لكني أكون مثل أني یمكنني الذھاب وتسجیل إذن لننتقل إلى ذلك، حسنً  

، ولكنك الشخص الذي علیھ قبول أي منطقة مسجلة. وبھذا، ECDSAاألمور في 

فالسؤال الحقیقي ھو إذا قمت بھذا، فل ستصدقونني؟ ولذا، أنا أنظر بالفعل فیما إذا كنت 

حة التوقیع؟ فمن یقدر ، وأي من المحللین سیتحقق من صECDSAسجلت باستخدام 

 على دعم ھذا البروتوكول؟ نعم التالیة. 
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لذلك، نستخدم إعالنات جوجل لقیاس الشبكة من جانب المستخدم. وتعتبر ھذه اإلعالنات  

. URLمفیدة للغایة. كما أن األمر بسیط للغایة. فھمي تقوم بما نقوم بھ عادة، تبحث في 

، وبعدھا مكون ویب. كما أن DNSمكون  نوًعا ما خاص ألن لدیھ URLاآلن، یعتبر 

تحت سیطرتي. واالسم فرید بالفعل وكل اسم یستخدم مرة ومرة واحدة  DNSمكون 

فقط، كما أن جوجل متمیزة بالفعل. لذا، إن كنتم ستقومون بإعالن غیر ملھم بصورة 

 یدونكبیرة وساذج وال یترتب علیھا أي إیرادات، تقدم جوجل لكم اھتماًما أكثر ألنھم یر

بالفعل عرض ھذا اإلعالن للحصول على قدر من النقود من عمالئھم. لذا، فاألسوأ، 

 بالنسبة لإلعالن، كلما زاد عدد المرات، زاد تأثیر اإلعالن. جیوف السعید. 

لذا، في ھذه الحالة ما یحققھ اإلعالن ھو وجو نص صغیر في الداخل یتضمن خمسة  

تتصادم ھذه االستفسارات مع سلطتي في خوادم  . اسم فرید للغایة، بحیثURLعناوین 

االسم في كل مرة یحاول أحد المستخدمین حل ھذا. ولدي عدد منھا في العالم. لذا، كما 

ترون ھناك، أنا أحاول السیطرة على االختبارات. والسیطرة المطلقة لیست مسجلة في 

DNSsec  على اإلطالق. ھل یمكنكم حل ھذا االسم؟ 

. فھل ستحصلون علیھ؟ االختبار الثالث، أنا RSAلي، التوقیع المستند إلى االختبار التا 

مھتم بالفعل بما یحدث إذا قدمت لك شیًئا معطل بصورة متعمدة. وبعبارة أخرى، یجب 

. فالتوقیع ال یعمل. فعلیكم قبول فشل الخدمة والتعایش مع DNSأال تثق بھذا الجزء من 

رر ھذین االختبارین یستخدمان بالضبط نفس اآللیة، ھذا. ولن یحل ھذا الموضوع. كما أك

 . نعم التالیة. ECDSA P-256ولكن ھذه المرة مع 

. وھناك بعض األمور الفریدة ھنا، URLلذا، ھذا ما یبدو علیھ اإلعالن بالفعل من حیث  

وبعدھا ھناك، إن كنتم ستقومون بھذا، نوع من المسمیات العامة التي یمكنني ربطھا مًعا، 

مختلفة. لذا، إن رأیتم اإلعالن، فھذا ما سیقدمھ المتصفح  URLذه ھي خمسة عناوین وھ

 ویبحث ویحاول ویحل أسماء النطاق الخمسة الممیزة في الخلفیة. نعم التالیة. 

، ھذه رؤیة بسیطة وھي واقعیة. لذا، فالرؤیة البسیطة مثیرة بالفعل، DNSاآلن، یمثل  

، وتم توجیھھ إلى الخادم، قبل أن یعید الخادم اإلجابة. وسھلة بالفعل. وقد طرحت سؤاالً 

، یتضمن األمر قدر أكبر DNSsecنعم؟ استعالم واحد ورد واحد. بالنسبة للتحقق من 
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قلیالً من العمل، ولكنھ ال یزال بسیًطا، حیث تطرحون السؤال، وأرد علیكم بإجابة موقعة. 

رتیب مختلًفا، ولكنكم تسألون عن سجل كما أنكم تتحققون من ھذا أوالً، وربما یكون الت

DS من األصل، وبعدھا تطلبون مفتاح المنطقة للفرع، سجل مفتاح ،DNS . 

لذا، ما علي أن أراه إذا كنت أتحقق من صحة المحلل، أني یجب أن أرى ھذه االستعالمات  

 رسل لكالثالثة ولیس واحد فحسب. نعم التالیة. لذا، ھذا ما یجب أن أراه، الیس كذلك؟ وأ

 ھذا، یجب أن أرى االستعالمات الثالثة لكل من ھذه السجالت. نعم التالیة. 

ھي العمل المتمیز في االلتفاف. فھو لیس ھندسًیا، بل عشوائي. وال شيء  DNSكما أن  

. كما أن ھناك مجموعات تابعة، وتكرار DNSمباشر عند النظر في أخطاء 

أن یحدث. وھناك ربما سالسل استعالمات لالستعالمات. كذلك، سیحدث أي شيء یمكن 

في أي استعالم. لذا، ربما ال یتحدث  TTLھناك، ولكنھا ال تزال تتغیر نظًرا لعدم وجود 

ألي سبب مھما یكن. نحن ال  DNSإلى النصف اآلخر من  DNSنصف المرسلین في 

 .نعرف. لذا، فكل شيء لدیھ وقتھ الخاص. وعندما طرح سؤال، فالسؤال یتكرر فحسب

 نعم التالیة. 

وھذا مثال بسیط للغایة على التكرار. عندما طرح العمیل سؤال وطرح كافة المحللین 

الخمسة أسئلة أرسلتھا إلى العمیل األصلي. بعد ذلك، ینظر المحلل األول في شيء یعمل 

، وبعدھا DNSلھذا العمیل، وحقیقة أنھ كان ھناك سجل واستعالم مفتاح  ISPمن خالل 

قول أنھا تتحقق من الصحة. التالي ھو جوجل. وھذا ھو المحرك التابع ل DSتمیل 

. لذا، فھذا غریب قلیالً. DS. لم تعجبني أو DNS، DS، DS، مفتاح DSلجوجل. 

، والذي یبدو أنھ یعمل في مجموعة مع التابع 145وھناك تابع آخر على بعد عنوانین، 

 ذلك؟ المفقودین، ألیس ك DNSاألول، ألنھ یتضمن مفتاحي 

الثاني أیًضا، ویسأل مجموعة من األسئلة، وفقط من  ISPولكن بعد ذلك، یشارك محلل  

. لذا، إذا لم أعرف بالفعل أن عناوین DSبینھا، ھناك محلل جوجل یسألني عن سجل 

جوجل الثالثة كانت جزًءا من نفس العقل، فذلك سیبدو غریًبا بالفعل. وإذا لم أعرف نوًعا 

، فستتساءلون عن ما یجري ISPللین المائتین كانوا جزًءا من نفس ما أن ھؤالء المح

 ھنا. 
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استعالًما  12لذا، بدالً من وجود ثالثة استعالمات وثالث إجابات، كما ترون، فھناك  

إجابة، وھذا نوع من الصعب فھمھ، ولكن یبدوا ھذا على أنھ تحقق من الصحة. نعم  12و

م البحث عنھا في الشرائح. والسبب بالمناسبة أن التالیة. وفي ھذا بعض األسباب، علیك

ھناك العدید من االستعالمات ھو أن ھذا مسجل بصورة خاطئة. لذا، عند إرسال المحلل 

، رًدا، فال یمكنني القیام بھذا. فھو ال یقول أني ال یمكنني القیام بھذا 25522468األول، 

 . DNSsecألنھ ال یوجد، ال یمكنني القیام بھ في 

و یقول ببساطة، "أنا، لقد فشل الخادم." وھو ما یتضمن رسالة بالمحاولة مرة أخرى. فھ 

ولذا، یحاول المستخدم استخدام جوجل. وتقول جوجل "حسًنا، إذا فشل الخادم،" لذا، 

مؤسف ألنھ یتسبب باألساس، لیس  DNSsecیصاب باإلحباط. فھي تقول أن الفشل في 

 في الكثیر من االستعالمات. نعم التالیة.  مجرد عاصفة استعالمات ولكن یتسبب

. كیف یمكننا النظر في عدد الزمالء الذین یقومون بھذا بالفعل؟ واألمر ECDSAلذا،  

األول بسیط للغایة بالفعل، وھو باألساس اإلحصائیات. لذا، لقد قمت بعدد عدد 

 ، وكذلك نفسRSAالتي حصلت علیھا من  DNSو DSاالستعالمات الرئیسیة في 

. نعم التالیة. لذا، فقد عمل ھذا على ECCالعدید لالستعالمات التي أحصل علیھا من 

ملیون شخص. وكانت اإلعالنات رائعة. حیث تصل  765یوًما، واختبرت  45مدار 

منھم  %27ملیون شخص،  765جوجل إلى الكثیر من الناس بسرعة بالفعل. لذا، ھناك 

قد رأیت ھذه االستعالمات. ھذا عدد . وRSAیتحققون من الصحة في  DNSsecمع 

 من ھذه األعداد.  V6كبیر. كما ستتوقف 

 

 لذا، جیوف، نحتاج للمتابعة.  دان یورك:

 

، لذا فھذا أقل قلیالً. نعم التالیة. والوقت یمر، لذا، ECDSA، 23%المتابعة؟ حسًنا.  جیوف ھوستن:

من خمسة یمكنھم تنفیذ  سنمضي بسرعة أكبر قلیالً. لذا، باألساس، ما یبدو أن واحد

RSA  لن یمكنھم تنفیذECDSA .نعم التالیة . 
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، كان واحد من ثالثة یمكنھم 2004اآلن، واحد من خمسة أفضل مما كان. ففي سبتمبر  

. ولذا، یبدو أننا نتحسن قلیالً حسب اإلحصائیات. ECDSAال یمكنھم تنفیذ  RSAتنفیذ 

 نعم التالیة. 

 ن التفصیل وأرى إن أمكنني تتبع ھذا. نعم التالیة. لذا، سأنتقل اآلن بمزید م 

." وھذا ECDSAفما أنظر فیھ بالفعل ھو ذلك االستعالم المھم الذي یقول، "ھذه ھي  

 . نعم التالیة. DSخارج سجل 

 لذا، إن نظرتم في الكلمات التي قالھا السابقون. نعم التالیة.  

 

 نعم التالیة.  دان یورك:

 

 . نعم التالیة. DSت أمضي بسرعة. فالمھم بالفعل ھو سجل ما زل جیوف ھوستن:

، ال أعرف، أتركھ. نعم DSلذا، اآلن، التالي، إنھا بالفعل حقیقة أني عندما أرى شیًئا في  

 التالیة. 

لذلك، ھذا یأخذني إلى اإلجابة الفعلیة. وباستخدام مستوى أكثر تفصیالً من المشاركة،  

. نعم ECDSAولیس  RSAء المحللین الذین یدعمون یستخدم واحد من بین ستة عمال

 التالیة. 

 ربما یكون ھذا الملخص. نعم التالیة.  

 ھل ھي فعالة؟  

 

 یمكنكم ترك ھذا الملخص ھناك للحظة.  دان یورك: 
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ال، ھذا كان الملخص. حسًنا. لذا، لننتقل بالفعل إلى أمر ما. إن كنتم تعیشون في دومینیكا،  جیوف ھوستن:

. وھذا سيء للغایة بالفعل. إن كنتم تعیشون في ECDSAفشل في  %98یوجد حیث 

. وھذا سيء للغایة بالفعل. RSAمقابل  ECDSAفشل في  %70نیوزیلندا، حیث یوجد 

 فشل. وھذا سيء للغایة بالفعل.  %75إن كنتم تعیشون في جنوب أفریقیا، حیث یوجد 

احد من ستة، فھذا لیس موحًدا، بل یعتمد لذا، عندما یكون ھناك نوًعا من الفشل بنسبة و 

على الحالة. التالي، إن كنا نصل بالفعل إلى النھایة. لماذا یجري ھذا؟ ونحن قادرین 

بالفعل على تحدید المحللین األفراد. وما نجده بالفعل ھو أن أغلبیة المحللین الذین ال 

انات للھواتف یعملون عبر شركات الھاتف التي تقدم خدمات البی ECDSAیدعمون 

 المحمولة. 

وما یبدو ھو أن قطاع المستخدم المحدد یخرج األمور من الصندوق، وینزع الشریط  

اللصق، ویقوم بتشغیلھ. كذلك، لیس لدیھم أدنى فكرة عما ھو موجود في الصندوق. كما 

أن المحللین الذي یعملون ھذا یساھمون في معدل الفشل. وإذا استطاع قطاع العمل ھذا 

یفھم بالفعل تكنولوجیا المعلومات، فربما یكون لدیكم مشكالت یتم حلھا. وھذا كل ما أن 

 بوسعي قولھ. شكًرا. 

 

 شكًرا لك جیوف. دان یورك:

 

 ثانیة.  54دقائق و 4وعذًرا، للتشغیل أكثر من  جیوف ھوستن:

 

من ھذا. حسًنا،  شكًرا لك جیوف. وھذا، حسًنا. ال، ھذا جید ومثیر حول جانب االتصاالت دان یورك:

 جیم، ھل ترید الحدیث عن جانب السجل من ھذا؟ 
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، وبما إن الجمیع ھنا ربما یقدم لك Afiliasإذن، نعم. شكًرا لك، دان. أنا جیم جالفن من  جیم غالفین:

نوًعا من األخبار السیئة، أو األخبار التي ترغب في أن تكون مختلفة. فأعتقد أني ھناك 

 سارة، كما أفترض. ألقدم بعض األخبار ال

من وجھة نظر السجل، نحن بوضوح مشارك مھم في ھذه المساحة لسببین، ولذا، ھناك  

أمران سأتحدث عنھما. األول ھو أن على السجالت نفسھا أن تكون مستھلكة للتكنولوجیا. 

، فعلینا العثور على ھذه الحلول المتوفرة TLDوفي ھذا الصدد، ألننا سجلنا نطاقات 

المھم تذكر أن السجالت موجھة بالمتطلبات وھذه المتطلبات تأتي من مكانین. ولكن من 

األول ھو المعاییر، وھي قید التطویر بوضوح، والمتطلبات في ھذا الصدد. على أن لدینا 

 قائمة بالتأكید للخوارزمیات الساریة. 

ینا على وجھ التحدید، لد gTLDالجانب اآلخر من ذلك ھو أنھ من وجھة نظر سجل و 

ولذا، ھناك متطلبات ناتجة عن السیاسات من خارج  ICANNطرف متعاقد مع 

ICANN  .لسوء الحظ، یتعین االلتفات لھا. حسناً؟ ولكن بعیًدا عن ھذا، في بعض األحیان 

ولكن، كل ھذه أخبار جیدة. وأعتقد أن ھذه ھي كل األمور، التي تم تحدیدھا ببساطة، إن  

م بتلبیة االحتیاجات أو المتطلبات الخاصة بتبدیل كنتم ستقومون، أو ربما قمت

الخوارزمیات. وكسجل، وعلى وجھ التحدید حتى نصبح مزود سجل كبیر، فلدینا الكثیر 

التي ندعمھا.  TLDمن حیث نطاقات  100من العمالء المختلفین. فنحن اآلن أكثر من 

 ر مجلس اإلدارة. كما أن لدینا حاجة ألن نصبح مزود خدمات عامة ونقدم الخدمات عب

أما النصف اآلخر من المشكلة، أو من المساحة التي تساھم فیھا السجالت، فیتمثل في  

. ویرجع ذلك مرة أخرى إلى gTLDدعم المشتركین وأمناء السجل، خاصة في مساحة 

 ICANNأن لدیكم مجموعة من المتطلبات، وبالتالي توجھكم ھذه األمور من جانب 

توجد قواعد حول كیف یتعین أن تعمل األمور، ولكن علینا السماح كطرف متعاقد. كذلك، 

، والذین یریدون دعم DNSللمشتركین الذین لدیھم أسماء النطاقات والذین لدیھم خوادم 

فحسب حالًیا، بجانب قدرتھم على طرح ھذه  RSAالخوارزمیات األخرى بجانب 

كتشفھ، على أن ھذا ال ، بحیث تتوفر للبقیة، وھو ما سنTLDفي منطقة  DSسجالت 

 یعمل بھدوء ولكنھ سیعمل أفضل من الوصول ھناك. 
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والكثیر من النطاقات  TLDمن وجھة نظرنا، لدینا میزة ألننا نرید دعم الكثیر من نطاقات  

المختلفة. لذا، بالنسبة لنا، فإن القیود محددة قلیالً من حیث ما یطلب من أمناء السجل القیام 

لتعامل بأنفسنا مع أي خوارزمیة. كذلك، سنقبل بالفعل أي من بھ، ونحن نرغب في ا

الخوارزمیات المدرجة الساریة، في المعاییر الفنیة، ألن ھذه لیست متطلبات من جانب 

ICANN .ولكن متطلبات السیاسة ھي من یقید ھذا ، 

، DSكذلك، یوجد نوع ما من قابلیة التشغیل البیني ألمناء السجل، في أننا نأخذ سجالت  

ولیس السجالت الرئیسیة. كذلك، تفضل بعض السجالت أخذ السجالت الرئیسیة من 

. لذلك، فأمناء TLDلوضعھا في منطقة  DSالمشتركین بحیث یمكن تحویلھا إلى سجل 

السجل ھم من یجعل ھذه مشكلة. لكننا نأخذ فقط ما تقدمون، ونتمسك بھ، وطالما أنھ 

 ھذا ھو الخبر السار. متسق ذاتًیا وصالح، فنحن ال نھتم. 

من ناحیة أخرى، ھناك سجالت تركز أكثر بوضوح أو ربما تكون أنواع فردیة من  

واحد. وربما یكون ھناك  TLDأو مزودي خدمات السجل التي تدعم فقط  TLDسجالت 

مجموعة متنوعة من مختلف أنواع القیود أو ما یمكنھم فعلھ، لذا، ربما لن یرغبوا في 

، خاصة لمن gTLDالخوارزمیة. لكني أعتقد أنكم ستجدون في مساحة التعامل مع ھذه 

یدعم معظمھا، لن یكون لدیكم الكثیر من ھذه األنواع من القیود، واألمور التي تعمل 

 بسھولة وبصورة مباشرة. وھذه ما یعمل معنا. 

ت اأعتقد باختصار، أن ما سنقولھ ھو أننا موجھون بالمتطلبات الخارجیة، ولیس المتطلب 

الفنیة. وطالما توجد التقنیة، فنحن نؤیدھا. ألیس ھذا صحیًحا؟ ولكننا موجھون بالمعاییر 

ویجب إنجاز ما تقول. ومن المھم تذكر أنھ كسجل، یتمثل موضعنا في المنظومة في أننا 

على وجھ  ICANNموجھون بالسیاسات التي نلتزم بھا عبر عالقتنا التعاقدیة مع 

 الخصوص. 

ن كافة ھذه األمور مشكالت قابلة للحل، لذا، فھذه أخبار جیدة. وبھذا، نرید أن كما أعتقد أ 

نكون مشارك جید وشریك مناسب لكافة ھذه األمور مع الناس. لذا، سأترك األمر لبقیتكم 

 حتى یصبح ھذا سیًئا للمجتمع. شكًرا. 
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ا فعلھ لتغییر الخوارزمیات. حسًنا. شكًرا لك، جیم. لذا، لقد سمعتني أحدد مرحلة ما علین دان یورك:

وقد سمعنا جیوف یتحدث عن حقیقة ما نراه من جانب التحقق، والجزء األول من ھذا. 

كما سمعنا جیم یقول أن السجالت ترغب في القیام بھذا إذا كان ھناك دافع خارجي، إذا 

 ذھب الناس وغیروا ذلك بصورة ما، واآلن، سیكون لدینا أوالفور الذي سیتحدث قلیالً 

عما یراه في ھذه العملیة، ویجب أن أقول فحسب أننا سنلخص ھذا، مع أوندریج الذي 

سیتحدث عن، حسًنا، كل ھذه أمور شیقة، ولكن لدي بعض الخوارزمیات الجدیدة للتعامل 

 معھا ھنا، لذا، كیف یمكننا القیام بھذا؟ 

سئلتكم لكني أتطلع أل بعد ذلك، نرید فتح الباب لألسئلة وبعض الحوار، ولدي بعض األسئلة 

 جمیًعا، أیًضا، لذا، أعتقد أننا سننتقل إلى أوالفور اآلن. 

 

جدیدة سابًقا ھذه السنة، عذًرا، السنة  DNSsecشكًرا لك، دان. لقد نشرنا خوارزمیة  أوالفور جوموندسون:

 السابقة. وقد كانت سنة طویلة. كما أن ھذا یتعلق ببعض األمور التي اكتشفناھا. وأعتذر

إن لم یكن حدیثي شیًقا كزمالئي، داني ھذا الصباح، وال یمكننا جمیًعا العیش بنفس مستوى 

 المعاییر المرتفعة. 

 

 أنتم تحققون التوازن بین كل منكم اآلخر في السرعة، بالرغم من ذلك.  دان یورك:

 

ي البرازیل بسبب سرعتي أحاول أن أكون مھذًبا تجاه المترجمین. ولقد تلقیت صراًخا ف أوالفور جوموندسون:

 في الحدیث. حسًنا. إذن الشریحة التالیة. 

 

 [غیر مسموع] الشریحة التالیة.  دان یورك:
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حسًنا. نحن أول من یقوم بھذا على نطاق واسع. ونحن نعمل بكد شدید حتى نجعل اآلخرین  أوالفور جوموندسون:

ختلف األسباب التي وضحھا یتابعون قیادتنا ألننا نعتقد أن ھذا ھو األمر المناسب لم

، والذي ICANNاآلخرون. إال أن الدرس الكبیر المستفاد من كل ھذا ھو نموذج تسجیل 

غیر موجودین في ھذا  DNS، وتم تقسیمھ، ألن مشغلي TLDنسخھ العدید من نطاقات 

النموذج، وھم من یجب أن یتمكنوا من إدراج المعلومات بدالً من المرور بقناة المشترك 

 یسیة. الشریحة التالیة. الرئ

، والذي ربما یكون أكثر تعقیًدا DNSحسًنا، یمكننا النظر في العرض البسیط بالفعل في  

مما یفھمھ الكثیر من العاملین على السیاسات باألعلى. ھناك خوادم [غیر مسموع] تشكل 

تنسیق كبیر  المحللین وھؤالء ھم العمالء، وھذه كافة األعمال التي نقوم بھا مًعا، ولدینا

بینھا. كذلك، لیست ھناك مشكالت وال أخطاء وال یوجد بالقطع أي تأخیر في أي تحدیثات 

 أبًدا وال یھتم أحد ببراءات االختراع. الشریحة التالیة.

إلى ما یسمى  DNSتستند العدید من األنظمة التي یستخدمھا الناس لنشر المعلومات في  

ت [غیر مسموع] اعتاد الناس على استخدامھا القرن أنظمة التقدیم. وھي لیست فقط ملفا

الماضي. فھي تمثل كافة أنواع الطرق األخرى للقیام بھذا ومن المستحیل سرد أو اكتشاف 

 كافة وسائل االختراق المختلفة المستخدمة في كل مكان في العالم. 

 ، فعادة ما یترك لكل مؤسسة أو منظمة وضعDNSلذا، عندما یجب نشر شيء في  

تحدیثاتھا على واجھاتھا الخاصة وأدواتھا لنشر شيء جدید. على أن ھذا ال یسري على 

DNSsec بل فقط على أنواع ،PR  الجدیدة واألمور األخرى. لذا، تصبحDNS ،

 حسًنا، سترون الحًقا ماذا أصبحت. الشریحة التالیة. 

شخاص الخوارزمیات حسًنا، ذكر دان العدید من ھذه األمور، ولكن لماذا ال یستخدم األ 

المناسبة مثل المنحنى اإلھلیجي؟ حسًنا، قد یكون ھناك على مستوى السجل قاعدة تقول 

"نسمح بھذه الخوارزمیات." فمن أین تأتي ھذه القاعدة؟ حسًنا، إنھا تتضمن ھذه القائمة 

و أالتي ذكرھا دان سابًقا. كذلك، ال یتم الحفاظ على البرنامج الذي یقوم بھذا التسجیل 

 تقدیم الخدمة بعد ذلك أو نظام التوفیر أو واجھة المستخدم. كذلك، لیس ھناك أي مطورین. 
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، ألن بعض الناس یستخدمونھا، ومن ثم ال یدعم ھذا الخوارزمیة HSMكذلك، بخصوص  

الجدیدة ألن الجھاز قدیم. كما قد تكون ھناك أیًضا سیاسات وطنیة تحدد استخدامات 

باإلضافة إلى ذلك، تمثل إدارة توفیر الموارد أحد األمور الشائعة الخوارزمیات. حسًنا. 

للغایة التي نسمعھا. فلماذا ذلك؟ استغرق أحد السجالت بدون اسم سنة كاملة لدعم 

 ، بسبب عدم وجود موارد. ولن أحدد اسمھ. 13الخوارزمیة 

. یام بھذه األموربحیادیة تامة، من الصعب بالفعل أن توضح للمدراء أن ھناك فائدة في الق 

فسوف یسألون، "ھل سیحقق ھذا زیادة في اإلیرادات؟" واإلجابة ھي "ال". "ھل سیحسن 

ھذا من صورتنا؟" "ربما." "ھل سیتسبب في أخطاء." "ربما." "حسًنا. الموضوع التالي." 

 ویعتقد الجمیع أنھا لیست مشكلتھ. 

الجدید. وبافتراض عدم مشاركة  أیًضا، لدینا مشكلة النشر المثیرة بشأن قیاس التشفیر 

األصول، وأن علینا فقط التعامل مع المجتمع األكادیمي، فعلینا الموافقة على أن تكنولوجیا 

التشفیر الرائعة الجدیدة ال بأس بھا. وأنا أقدم لھذا عشر سنوات، وربما سبع سنوات. 

ا كًرا، أو ربمكذلك، سیكون ھناك بعض المتحمسین الذین یریدون القفز على العربة مب

 یكون ھناك بعض اآلخرین الذین یریدون القیام بذلك الحًقا. حسًنا. 

لذا، ربما سیتم تحدید الخوارزمیة الجدیدة، وسیكون ھناك عشر سنوات حتى توحیدھا في  

معاییر فریق عمل ھندسة اإلنترنت. ویمكن أن تعرض في مكاتب البرامج في مختلف 

 األوقات، وھذا مستقل تماًما. 

ذلك في وقت الحق كما یفعل فریق عمل ھندسة اإلنترنت، وقد  DNSsecكذلك، تعتمد  

یكون ھذا شھًرا أو نفس الوقت، أو بضعة سنوات الحقة. اآلن، نصل إلى دورة اإلصدار. 

أو  14أو  13وال یمكن ألي شخص إصدار برنامج یدعم ھذا حتى یحب األطفال الرقم 

من باب التفاؤل، بالنسبة للبرامج الرئیسیة، ننظر في أو مھما یكن الرقم الجدید. و 15

 سنوات.  10ألكثر من  OSدورة اإلصدار، من موردي 

وإذا تحدثنا عن برامج المؤسسة، فربما ننظر في ست سنوات. كما أني ال أزال أرى  

. تم إصدار ھذا تقریًبا كل Red Hat 3برامج ثنائیة مفتوحة على الشبكة والتي تستخدم 

قریًبا. حسًنا. بعد ذلك، تكون دورة اإلصدار على مستوى ھذه المؤسسات بالكامل، قرن، ت
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والبرامج على مستوى المنظمة. حسًنا [غیر مسموع]، ال یوجد. وعند االنتھاء عندما یدفع 

 شخص ما بما یكفي من القوة والطول، ویدفع الناس دفًعا للتقدیم. الشریحة التالیة. 

ضافة إلى الخوارزمیة الجدیدة، فاألمر یتعلق ككل بالمدافعین عن لذا، إذا كان علینا اإل 

القیام بھذه المھمة، وتشجیع بقیة العالم على التواجد. كما یصعب بالفعل القیام بھذه األمور. 

وال یمكننا افتراض معرفة الناس بما یفعلون، فقط مثلما قال [غیر مسموع]. كذلك، لدینا 

نفس التغلیف. فھل یعرفون ما یجري ھناك؟ ھل یعرفون شركات االتصاالت التي تقوم ب

 یجري ھناك؟ لیست لدینا أدنى فكرة.  DNSsecأن التحقق من 

وكذلك، سیكون ھناك الكثیر من األشخاص الذین یقولون أن ھذا لن یحدث قط، ولن ینجح  

ة. وال رقط. لكنھ سیكون كذلك. الشریحة التالیة. لذا، یمكننا جذب انتباه الناس مرة كل فت

یمكننا القیام بھذا طوال الوقت. لذا، یبج أن یكون لدینا سبب جید لطرح خوارزمیة جدیدة. 

ویعتبر االنتقال إلى توقیعات أصغر بكثیر سبًبا جیًدا. ویعتبر االنتقال إلى خوارزمیة أقوى 

بكثیر سبًبا جیًدا. كما یعتبر االنتقال إلى خوارزمیة أسرع بنفس خصائص األمن أو 

 ئص أفضل من المستخدمة اآلن سبًبا جیًدا. لذا، علینا تقدیر السبب. خصا

أن  DNSأو یشعلون  DNSاألھم من ذلك، أن علینا تعلیم الناس الموجودین في قطاع  

ذلك لیس الوضع الراھن. فاألمور ستتغیر مرة كل فترة. وحتى یمكننا الحصول على 

تتعطل، فسنكون في ھذه المساحة. متخصصي التشفیر البتكار خوارزمیات ال یمكن أن 

 كذلك، في حالة ابتكار أحد ألجھزة كمبیوتر للحوسبة الكمیة، فسأتقاعد. الشریحة التالیة. 

لذا، یجب أن یكون ھناك سبب جید كما قلت، لذان علینا أال نتوقف عند الخوارزمیات،  

یكن. وعلینا  أو مھما DJBفقط ألن شخص ما یعتقد أنھا أفضل من تلك لدى أوندریج أو 

التحقق من تكالیف ذلك، وعلینا استبعاد القدیمة، كما سیكون من اللطیف بالفعل أن تستبعد 

 جوجل خیار وجود رقم خوارزمیة غیر محدد مستبعد من واجھة المستخدم. 

كما أننا نحتاج لقیاس أحسن مما یقوم بھ جیوف، ونحتاج للتمكن من عرض ھذه األمور التي  

 كن ھذا سیكون بطیًئا. ولذلك، فنحن نعمل جمیًعا كجیمس [غیر مسموع]. تعمل بالفعل. ل
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ھل تلك ھي النقطة المقصودة؟ حسًنا. حسًنا، شكًرا لك، أوالفور. حسًنا، لذا، اآلن، سمعنا  دان یورك:

من أوالفور عن سبب أن ھذه األمر ستستغرق العمر كلھ، وستكون بطیئة للغایة كما أنھا 

 . وبھذا، سننتقل إلى أندریج لیخبرنا عن سبب حدوث ھذا. قد ال تحدث كثیًرا

 

 ال أعتقد أننا مختلفون [غیر مسموع].  أوالفور جوموندسون:

 

 أوه، حسًنا. أردت الجدال فحسب.  دان یورك:

 

 لن یكون ھناك صراع.  أوندریج سوري:

 

 ھیا.  دان یورك:

 

مسودتان في أعمال فریق عمل ھندسة ولدي أیًضا  cz.nicأنا أوندریج سوري من  أوندریج سوري:

 . الشریحة التالیة من فضلك. DNSsecاإلنترنت للمنحنیات الجدیدة في 

عذًرا، على الحروف الصغیرة. لكني ال أراھا بنفسي. على أي حال، ھذا عمل دانیال  

ألنھ أحد األشخاص المحظورین من مقدمي  DNSبیرمشتاین، غیر الشھیر في مجتمع 

. لذا، المنحنیات DNSsecھذا نوع من االنتقام لھ لطرح خوارزمیتھ في األسماء. لكن 

اآلمنة، إن لم أكن أعرف، لقد عملت معھ وتیجاني النج من الجامعة األلمانیة، وقد أوضحا 

باألساس وجود اختالف بین الخصائص النظریة والعملیة لخوارزمیة المنحنى. كما أنھا 

 قد تختلف. 
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أخرى من المتطلبات لخوارزمیة المنحنى اإلھلیجي حتى تكون  لذا، فقد حددوا مجموعة 

آمنة. وإذا كنتم مھتمین أكثر بذلك، فعلیكم النظر في الصفحة. فأنا لست باحًثا أمنًیا، بل 

 مجرد مفكر أمني. فقط لتوصیل القطع مًعا. الشریحة التالیة، من فضلك. 

ي. وھي منحنى إدوارد الذي لذا، ھذه مجموعة أخرى من خوارزمیات المنحنى اإلھلیج 

أداء مرتفع، ولكنھ لیس  EdDSA. لذا، لدى ECDSAیتضمن خصائص مختلفة عن 

، إال أنھ ال یزال أفضل من ECDSAلصالح  CloudFlareو Goمثل العمل في 

. لذا، ال یتطلب األمر ترقیم فرید لكل توقیع، وھو األمر الجید. ECDSAخوارزمیات 

لھجمات القنوات الجانبیة. كما لنھ یتضمن مفاتیح عامة صغیرة  فھو األكثر مرونة بالنسبة

 . DNSsecللتي سأحددھا في 

كذلك، تعتبر المعادالت موحدة تماًما، لذا، فھي ساریة لكافة النقاط على المنحنى، ولذا،  

ال توجد استثناءات، ألن االستثناءات قد تكشف عن بعض المعلومات حول المفتاح 

 ة تكون مقاومة للصدمات كذلك. الشریحة التالیة من فضلك. الخاص. والخوارزمی

لذا، ھذان منحنیان غیر معتمدان من مجموعة أبحاث منتدى التشفیر في فریق عمل ھندسة  

، بما یسمى كذلك جولدیلوكس. وقد حدد 448و 25519اإلنترنت. وھما المنحنیان أرقام 

ت من العرض الذي قدمتھ. لذا، ، لذا، كانت السنوا2006األول دانیال برنشتاین في 

بعدھا بعشر سنوات، تم اعتماده من فریق عمل ھندسة اإلنترنت، لذا، فأنتم جیدون، ونحن 

بت، وھو األمر الذي یصل بالكاد إلى  128على المسار. وقد كانت تتضمن ھدًفا أمنًیا 

 آالف.  3[غیر مسموع] 

من قبل مایك ھامبورج، وھو  2014كذلك، كان المنحنى الثاني أسرع ألنھ تم تحدیده في  

ألف، أو شئ من ھذا القبیل، رقم مرتفع  15بقیمة  RSAحتى أقوى. لذا، فھو یقارن بـ 

 بالفعل. الشریحة التالیة من فضلك. 

ولكلیھما. حسًنا، قدمت  DNS، لمفاتیح DNSsecلذا، ھناك اثنان من المسودات لـ  

عمل، أمس، لذا، فھذه الشراءح لم یتم تحدیثھا. بالفعل الثانیة لكم، [غیر مسموع] مجموعة ال

، ed25519وألول واحدة في  CURDLEلذا، لقد تم اعتماد كلیھما في مجموعة عمل 
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، وأعتقد أنھ مكتمل تقریًبا، لذا، رجاًء، إن كان DNSsecھناك إجماع على استخدام 

 لدیكم وقت فالرجاء مراجعة الوثیقة. 

انتظار الصیاغة باستخدام [غیر مسموع] المستخدمین كما أن الموضوع معلق باألساس ب 

. وقد تم تقدیم المسودة الثانیة أمس. كذلك، ھناك بعض IETF EDDSAومسودة 

المنافسین، حسًنا یوجد منافس واحد، باول ھوفمان، لذا، إن كنتم تشعرون بصورة أو 

 CURDLE، فرجاء القدوم إلى مجموعة عمل DNSsecفي  ed448بأخرى باستخدام 

 وقول ذلك، بحیث نعرف ما نقوم بھ، ولكن ھناك خیارات محتملة الستبعاد ھذا. 

حسًنا، مع وجود ھذا [غیر مسموع] المستقل أو مجرد دمجھا مًعا. وال أھتم بالفعل بطریقة  

أو بأخرى، ولكننا نحتاج التخاذ قرار في نھایة المطاف. كما یجب أن تكون ھناك ربما 

موع] ذكر أیًضا شیًئا یخص التخلص من الخوارزمیة القدیمة مسودة مستقبلیة [غیر مس

على سبیل المثال. الشریحة التالیة من  DSAالتي یجب عدم استخدامھا بعد ذلك مثل 

 فضلك. 

لذا، أعتقد أنھ تم ذكر معظم الموضوع بالفعل، لذا، سأقول فقط أننا سیكون لدینا ورشة  

، DNSلكننا سندعو موردي  ، في بیونس آیریس،DNS-OARCعمل مماثلة في 

أیًضا. كما سنتابع الحدیث ھناك. لذا، نرحب بكم جمیًعا، للقدوم والمشاركة. وحسًنا، أعتقد 

أننا متفقین باألساس من قبل أن ھذا سیستغرق الكثیر من الوقت، لذا، فھدفي أنھ عندما 

ستخدام ھذا نطرح المفاتیح خالل عشر سنوات، فإن مفتاح الخادم الجذر، یمكننا ربما ا

 كخوارزمیة. حسًنا، اعتقد أن العشر سنوات ھو ھدف متفائل. شكًرا. 

 

شكًرا لك، أندریج. ونعم، یمكن أن یقدر روس الدفع نحو اللجنة القادمة. كما سنتحدث عن  دان یورك:

؟ وھل 2026مفتاح الدخول الرئیسي بقدر ما سیكون اإلطار الزمني بالفعل. ھل سیكون 

؟ لذا، أود فتح الباب لألسئلة وسأطرح سؤاالً واحًدا فحسب ألندریج، سمعناه ھنا اآلن

، ھل یمكنك الحدیث قلیالً عن ھذا؟ DNS-OARCعندما یقول أن ورشة العمل ستكون 

 ما الذي نحاول القیام بھ؟ 
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وأنظمة  DNSحسًنا، سأقول أنھا كانت فكرتي وأنا أدعو الناس تقریًبا من موردي  أوندریج سوري:

، وعلینا الحدیث أكثر عن دورات Red Hat 3، وRed Hatل مثل العاملین في التشغی

الحیاة للبرامج، ودورة حیاة النشر، أود متابعة النقاش. ما الذي یمكننا أن نفعلھ لتسریع 

ذلك؟ ألن األشخاص [غیر مسموع] یمكنھم القیام بھذا، باألساس، وھناك شيء خطأ في 

DNS ا. بأننا ال یمكننا القیام بھذ 

لذا، أعتقد أن ھذا وقت تغیر األسلوب، والذي كنا نعمل علیھ، وسیصعب تغییر األسلوب،  

كأي تغییر مماثل. مع ذلك، یلزم القیم بھذا، ونحتاج لمزید من المرونة من جانب 

حتى نجعل األمور ناجحة في المستقبل، وھذا بالفعل [غیر  DNSsecالخوارزمیات في 

یة إلى النشر وقت طویل بالفعل، ویلزم تقصیر ھذا الوقت مسموع] من تحدید الخوارزم

 قصیًرا. 

 

لذا، یمكنني الرد على ھذا. فجزء من المشكلة غیر متعلق تماما بكل ھذا. وھي تتعلق  بول ھوفمان: 

ھذا وھناك برنامج بدأ مؤخًرا  NIST. لذا، تدرك NISTوالعملیة في  FIPSبشھادات 

. لذا، بھذا، سنتمكن من تسریع العملیة في حالة FIPS لتكرار العملیة بالكامل لشھادات

 وإرسال ھذه التحدیثات.  ROSالسماح بشحن الخوارزمیات في 

نفسھا تخطط لھذه الطریقة المقابلة لالعتماد بحیث تكون جاھزة خالل  NISTكما أن  

 سنتین. 

 

سي في إدراج البرامج في تمثل العامل الرئی NISTإذن، بول. لذا، ما تقولون ھنا ھو أن  دان یورك:

 [غیر مسموع]؟ 

 



 DNSsec  ARعمل ورشة  -مراكش 

 

 125من  93صفحة 

 

ھي األھم ألننا نرسل تحدیثات منتظمة  FIPSحسًنا، ھناك اثنان. ھناك اثنان. شھادة  بول ھوفمان:

حول أنظمة التشغیل وندعمھا لفترة طویلة. لذا، ال تشكل تحدیثات الخوارزمیة الجدیدة 

 تعتبر مھمة للغایة.  FIPSمشكلة بالفعل لنا. كما أن 

 وقد نسیت اآلن األخرى. سأتذكر في نقطة ما.  

 

حسًنا. حسًنا، أعتقد، وأوندریج، جزء من إجابتك، أیًضا، ألیس كذلك؟ كما یمكن أن یكرر  دان یورك:

ذلك بائعي برامج التصفح ھذا أسرع ألنھم یمكنھم وضع عالمات تحذیر كبیرة تقول 

ونوع ھذه األمور، كما یمكنھم  "سیتقادم المستعرض الخاص بكم إذا لم تحدثوه اآلن."

 . DNSالقیام بھذا وسیستجیب المستخدمون. لكن لدینا طریقة أصعب للقیام بھذا مع 

 

لذا، علیك تذكر األخرى. واألخرى ھي ما یھتم بھ المحامون بالفعل، لألسف. وإذا كنتم  أوندریج سوري:

أم ال وما مقدار المال شركة كبیرة، فعادة ما سینظر المحامون في ھل یمكننا المقاضاة 

 المتكبد؟ 

 

 وارین، لقد نظرت لي بصورة مضحكة عندما قلت ذلك. وارین من جوجل.  دان یورك:

 

وارین كوماري من جوجل. اعتقدت أنك ستقترح وضع رسائل نصیة تقول، "تقادمت  وارن كوماري:

 ت." الخوارزمیة. وعلیكم طرحھا قریًبا في القسم اإلضافي التالي لكافة السجال

 

 ھل یمكننا القیام بذلك؟  دان یورك:
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 یمكننا ذلك بالفعل.  وارن كوماري:

 

 نعم. ھیا. وقائمة االنتظار مفتوحة.  دان یورك:

 

حسًنا. لذا، موضوع مختلف، أردت فحسب، إن كان ال بأس بھذا. حسًنا. أرید أن أرد  شخص غیر محدد:

سبب أنھ سیكون ھنا، فأنا ال أعرف  على شيء ما قالھ أوالفور وأكرر ربما [غیر مسموع]

وسنرى. أعتقد أن أوالفور وأنا على األقل متفقین في ھذا بصورة شخصیة، ولكن 

الموضوع ھنا ھو التأكید فحسب ألني أعرف أن ورشة العمل ھذه وھذه الجھة لدیھا 

ومن المھم  ICANNأفضلیة بالتركیز على المشكالت الفنیة. لكن ما یحدث في منطقة 

ھذا، ھو أننا قلنا ھنا من قبل في ورشة العمل واالجتماعات السابقة وكما قال  تكرار

أوالفور أنھ ھنا في النھایة، وأرید فقط أن أضایقھ وأؤكد على ذلك وأتحدث قلیالً عن 

 األمر. 

كذلك، فاألمر أن ھناك بالفعل مشكلة أساسیة ھنا من حیث الدعم ألي شيء بشأن  

DNSsec أن مزودي خدمات . وھذه ھي الحقیقةDNS  ال یتم االعتراف بھم كجھة

 . ICANNمستقلة في المنظومة على األقل لیس في مجال 

كذلك، من السھل بالنسبة لي كمزود خدمات سجل أن أقول، "حسًنا، نحن األخبار الجیدة.  

ولن أعترض طریقكم بقدر ما ترتبط المؤسسة." كما أن معظم السجالت ربما لن تقوم 

. كذلك، قد یكون ھناك البعض الذین، ألي أسباب قانونیة، یدعمون تعلیق بھذا، حتى

 المحامي السابق. 

ولكن حتى إن أمكن رؤیتنا كجزء من المشكلة إلى الحد الذي توجد بھ أمور یحتاجھا  

ویریدون أال نقدمھا ببساطة. وما أعنیھ، أن السیاسات في مجال  DNSمزودي خدمات 

ICANN ذا، ومن المھم تذكر ھذا، وھي قوة محركة في بعض ال تسمح ببساطة بھ

 المتطلبات والقدرة على نشر ھذه األمور بصورة مستقلة عن المشكالت الفنیة الجاریة. 
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لذا، شكًرا لك أوالفور على إثارة ھذا مرة أخرى. وأردت فحسب تكراره. كما یمكنكم  

ا ھذه المشكلة بالتحدید النظر ھنا من خالل ورش العمل السابقة. كما ترون، فقد غطین

 بالتفصیل في أماكن أخرى وسنرى ما إن كان أوالفور یرید اإلضافة إلى ذلك. شكًرا. 

 

على ما یبدو ال. حسًنا. لذا، فھو صراع من جانب واحد، ولكن جیوف، یمكن أن تكون  دان یورك:

 استباقًیا. ھا نحن أوالء. 

 

مشكلة، خاصة، بشأن تشفیر المنحنى اإلھلیجي، أنت على حق. یتمثل جزء من ھذه ال جیوف ھوستن:

والسؤال الفعلي ھو لماذا یجلس واحد من بین ستة من المستخدمین وراء المحللین الذین 

ال یقبلون ھذا التشفیر؟ اآلن، تتمثل المراقبة في عامل التشفیر، وھناك قدر كبیر من 

رامج التي تستخدم مكتبة الثقافات األحادیة الموجودة. وبالفعل یوجد قدر ھائل من الب

OpenSSL . 

اآلن، كان األمر حول تشفیر المنحنى اإلھلیجي أنھ لفترة زمنیة حتى أعتقد أنھ كان في  

أول األلفیة الجدیدة، ربما منتصف العقد األول منھا، في مكان ما، كان ھناك نزاع حول 

منحنى حول من یمتلك تشفیر ال Certicomحقوق الملكیة الفكریة لشركة تسمى 

 اإلھلیجي.

وقد دفعت الشكوك حول حقوق الملكیة الفكریة عدًدا من الموزعین للبرامج إلى ترك  

تشفیر المنحنى اإلھلیجي خارج الحزمة التي یقدموھا. وبھذا، فما كان یجري في العالم 

، وال أعرف بالفعل، ولكن شخص ما سیعرف، Red Hat 3في ھذا الوقت ربما كانت 

 ت األولى لم تتضمن دعًما للمنحنى اإلھلیجي.أن ھذه اإلصدارا

ألكثر من عشر سنوات اآلن. ونفھم أنھ في حالة  OpenSSLكما أنھا اآلن موجودة في  

وجود حزمة اآلن، فستتضمن تشفیر المنحنى اإلھلیجي. لذا، فلما یجلس واحد من بین 

 ستة مستخدمین وراء األمور بدون تفكیر التي ال یفھمونھا؟ 
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ك إلى أن ما ھو موجود قد یكون قدیًما للغایة في بعض الحاالت. كما أن ھذه یرجع ذل 

المجموعة من الشك في حقوق استخدام بعض الملكیة الفكریة، التي تشكل مشكلة لنا 

جمیًعا بالفعل، مع الدوائر البطیئة للغایة بالفعل، حتى بعد المرور بكافة المعاییر، فإن 

 . DNSقوم بھ الزمالء مع محللي الدوائر الطویلة للغایة لما ی

، فإن تشغیل ISPكما أنھ من المؤكد في بیئة العملیات انھ بالنسبة للعدید من مشغلي  

المحلل یحدث مرة في العمر. وبعد ذلك، علیھم فقط تركھ وحده. لذا، ما یحدث ھو أنھ 

 مھما تكن نقاط الضعف في ذلك الوقت، فیجب البقاء ھناك. 

 

طرح سؤال ھنا. لذا، كم عدد األشخاص في الموجھ المنزلي أو موجھ واي فاي  یمكننا دان یورك:

منزلي في، لیس كذلك. وما نسمیھ موجھ، ألیس كذلك؟ ولكنھ لیس كذلك، أعرف بالنسبة 

للجمھور ھو أحد ھذه األمور، ألیس كذلك؟ كما أننا نحصل جمیًعا على صنادیق صغیرة، 

. من بین ھؤالء الناس الذین یرفعون أیدیھم، كم عدد ألیس كذلك؟ وفي نھایة الشبكة. حسًنا

األشخاص الذین حدثوا البرنامج في أي وقت مؤخًرا؟ أوه، انظروا إلى ھذا. نحن حشد 

 عبقري بالفعل. 

 حسًنا، مؤخًرا. حسًنا. خالل آخر عام.  

 

 ھل یشكل فارًقا شراء واحد جدید؟  شخص غیر محدد:

 

ا. حسًنا. دعوني أوجھ لكم سؤاًال. ربما لدى كل منكم عائلة آمنة، شراء واحد جدید، حسنً  دان یورك:

حسًنا، من لدیھ ھذه في منزلھ. وما عدد المرات التي ترون أن عائلتھم تحدث البرامج بھا 

مؤخًرا؟ حسًنا. حسًنا، نعم. حسًنا. تقدمون لھم كافة صنادیق السیاح، ألیس كذلك؟ حسًنا. 

الذین لدیھم صندوق صغیر  cz.nicھؤالء ھم الزمالء من أجل. بالنسبة للوافدین الجدد، 

لطیف یدار ككل ولذا، یدفعون التحدیثات تلقائًیا وأمور مثل ھذا. لذا، بالطبع سیقومون 

 بإطالق الجمیع على التحدیثات. 
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وبالنسبة لألشخاص خارج جمھوریة التشیك، أو خارج أوروبا، ال بأس؟ من لیس لدیھ  

ع أیًضا. ربما أنا في الحشد الخاطئ لطرح ھذا السؤال. أسئلة صنادیق خارجیة، للجمی

 أخرى. لقد رأیت شخًصا ما. روبرت. وبعدھا، رأیت داني وشخص آخر؟ حسًنا. 

 

حسًنا. أنا مواطن مجھول. إذا كان لدیكم أي تثبیت قدیم لخادم لم تحدثوه منذ أربع سنوات،  روبرت مارتن لیجین:

 . ECCنھ یعمل في حالة تشغیل ربما ال تستحقون التحقق من أ

 

ال یستحق جمھور المستخدمین الجاھل األمن اإلضافة وھذا ما نقولھ. ال أعتقد أن ھذا  دان یورك:

 مفید، روبرت. حسًنا. حسًنا، داني. 

 

 حسًنا، أنا مخفي.  روبرت مارتن لیجین:

 

 عذًرا. أیاً كانت ھویتك. ھل ترید الرد؟  دان یورك:

 

دت فقط الرد على تعلیق جیوف بأنھ ال توجد نزاعات ملكیة فكریة على خوارزمیات أر شخص غیر محدد:

ED  .محددة في المسودات 

 

 . 14و 13و 2012انتھت براءات االختراع في  شخص غیر محدد:

 

 ھا نحن ذا. یعرف األشخاص الكثیر عن ذلك عني، ولكني سمعت أیًضا أنھ ال توجد نزاعات شخص غیر محدد:

 استخدام ھذا والیوم ھناك بعیًدا عن وارین ھناك استخدام [غیر مسموع] لذلك. متبقیة على 
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 كما أنا ال یمكنني حتى الحدیث عنھا عبر البرید اإللكتروني مع المحامین.  شخص غیر محدد:

 

 حسًنا، داني.  دان یورك:

 

 م الخوارزمیة؟ من جانب أمین السجل والسجل، ما السبب في القیام بأي تحقق حول رق داني جرانت:

 

 حسًنا. حرب دینیة مفتوحة.  دان یورك:

 

 لقد قدمتم للناس قائمة وتحققتم من صحتھا.  شخص غیر محدد:

 

 أي شخص. وارین ھل ترید؟ حسًنا. أرى أن وارن یرغب في المشاركة.  دان یورك:

 

عني أن جوجل العام أو لذا، یرجع ھذا إلى أن المستخدمین لیسوا دائًما األسرع، ولذا، أ وارن كوماري:

ألمناء السجل تتضمن أمًرا من واحد أو ثالثة وما إلى ذلك االرقام بجانبھا. ومن الصعب 

للغایة فقط أن نجعل المستخدمین یفھمون ما تعنیھ ھذه األرقام. أعرف أن ھناك من 

األشخاص من قال "حسًنا، من الرائع أنكم أضفتم األرقام." وبعض المستخدمین لیس 

، فھم یحاولون لصق مفتاح ECDSA، 13أدنى فكرة عما ھو األمر، وعندما نرى  لدیھم

ECDSA 13  .مرة وبعدھا صابون باإلحباط 

نسخة منھ. واألمر یصعب على األشخاص بالفعل فھمھ. كذلك،  13أو یعتقدون أنھم یحتاجون  

م أمور ھذا النوع من األمور المعروضة في الصنادیق، ھناك التحقق، ولكن توجد لدیھ

 . DS، ضعھ في DSمثل نعم، رجاًء، أود، على المدى الطویل بالطریقة التي سیكون لدیك 

 لذا، لألسف، تحتاجون للقیام ببعض الفحص الصحي، وأعتقد أنھ موضوع مطروح بشكل ما.  
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، ھناك UIمن وجھة نظري، ھذه مشكلة قابلة للحل، ألیس كذلك؟ لذا، یمنكم قول، في  داني جرانت:

، فلدیكم حریة استخدام APIوعة محدودة من الخیارات، ولكنھ إذا كنتم تستخدمون مجم

مھما یكن. لذا، بالفعل، ال یزال السؤال قائًما. وأنتم تقولون، "لماذا یجب أن یكون ھناك 

 تحقق على اإلطالق؟" 

 

 جیم. وأعرف أنكم تریدون المشاركة.  دان یورك:

 

بضعة مشكالت ھنا، وأعتقد أنكم مستفزون فحسب ھنا. كذلك،  لذا، حسًنا، علینا فصل جیم غالفین:

ھناك، من بین ھذه المجموعة الكاملة من مشكالت واجھات المستخدم والتعامل مع 

المستخدم، وھناك مختلف طرق التعامل مع ھذه المشكلة. من جانب السجل، سأوجھھم 

ون بھ، لذا، سنترككم تقومون إلى ھذا بالنسبة لنا، ولیس لدینا أي قیود محددة على ما تقوم

 بأي شيء طالما ھي خوارزمیة مدرجة صحیحة وفق المعاییر التقنیة. 

 

 وھذا ما أسأل عنھ. لماذا نحتاج للتحقق من ھذا؟  داني جرانت:

 

كما تعرف، أنت محق. من وجھة نظرة عملیة، لیس على المرء بالفعل القیام بھذا، ولكن  جیم غالفین:

ییر. لذا، من وجھة نظرنا، علیكم عدم السماح بالقیام بشيء ما، ال نحاول احترام المعا

یكون معترًفا بھ في الدولة كأمر یمكن القیام بھ، وكما تعرفون، أعني أننا ال نترككم 

 تقومون بأمور حمقاء، ھل علینا قول ھذا؟ فنحن نبذل قصارى جھدنا لمنع ذلك. حسناً؟ 

ص ھذا النوع من األمور. ویمكن أن یكون لدینا لذلك، فأحد األمور التي نریدھا ھي فح 

بالتأكید حول ما إذا كان ھذا عادالً للقیام بھ أم ال على ھذا المستوى. حسناً؟ على الرغم 

من ذلك، یتمثل الجانب من ذلك في أنھ في بعض األحیان، إذا كنتم سجالً، وأخذتم المفتاح 

كون ھناك قیود على ما یمكنكم نیابة عن المستخدم، فقد ت DSوتقومون بإنشاء سجل 

 القیام بھ ھناك. حسًنا؟ 
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ولھذا السبب، ربما توجد قیود على الخوارزمیات المسموح لكم باستخدامھا وأخذھا من  

المستخدم، والعالقة القائمة وسوف تنفذون ھذا. وھذا ھو التقیید من ھذا الجانب. وھذا 

، ونود أن نترك جمیع ھذه األمور DSفقط أحد األسباب بأننا ال نأخذ المفاتیح، فنحن نأخذ 

 تمر. كما أننا نجري فحًصا صحًیا علیھا ألننا نعتقد أنھ مناسب. 

 

كذلك، ندخل في موقف یقدم للمطورین قائمة وسیتحقق منھا. ولدینا مجموعة كاملة  دان یورك: 

ام القیلمطوري الویب على وجھ التحدید الذین یرھقون عقولھم في أنھم یحتاجون للذھاب و

 بھذا الفحص لألمن. 

 

حسًنا، ولكني فقط اقول أنھا عقلیة، حسًنا؟ وبالرغم من القیام بھذا الفحص حول مھما یكن  جیم غالفین: 

 ما یمكنكم. لذا، إن حصلتم على القائمة، فعلیكم فحصھا. ھذا ما تقومون بھ. 

 

 [غیر مسموع].  دان یورك:

 

أود إضافتھ لدفع مجموعة التحقق من األمور. األمر اآلخر  حسًنا، األمر األخیر الذي جیم غالفین:

لألسف، أن علینا التعامل مع ھذه األمور في وقت ما، خاصة مشغل السجل أو ربما وضع 

الدولة سیكون لھا خیارات حول الخوارزمیات المتاحة لالستخدام. حسناً؟ وآسف، أعني 

تعایش معھا وال یمكننا االعتراض كمزود خدمات، علینا اعتماد ھذا. ولكن علینا فقط ال

 على ھذا. عذًرا. 

 

لذا، أعرف أنك ترید الرد على ھذا، وبعدھا لدینا سؤال في الدردشة، وبعدھا سنحتاج  دان یورك:

 لالختصار، ولكن تفضل. 
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ثانیة، نعم، سأحاول. [آرون النسینج]، ممثل الدانمارك. أردت الرد بطریقتین األول  16 [آرون النسینج]:

ي أن لدینا خدمة عمالء. لذا، ال نتیح للعمالء القیام بالفعل بأمور حمقاء ألن ھذا یدفعنا ھ

فقط للحدیث معھم. األمر اآلخر الذي أردت فتحھ بالفعل ھو الخدمة الذاتیة الجدیدة 

الصادرة مؤخًرا. وقد فتحنا الفحص العقلي باألساس، فما عدد األرقام الموضوعة فیھ؟ 

اء، من واحد إلى عشرة، وھذا الرقم الصحیح مقارنة بالخوارزمیة التي من األلف إلى الی

 قامت بدور ما. 

األمر اآلخر الذي أردت قولھ، وأنا أرید [غیر مسموع] بھذا الشأن، وقد كانت من فكرة  

من [غیر مسموع] مع أوالفور أن نضیف زر صغیر في الخدمة الذاتیة لدینا یقول 

، بالطبع، وعبر TCPتأتي خدمة المبیعات لدینا، عبر ." لذا، DS"الحصول على سجل 

، فلدینا السجل. ویحصل على WHOISنفس خوادم االسم الموجودة لدینا في نظام 

الذي  DSقبل أن یقول للمستخدم "ھل ھذا ھو سجل  DSالمفتاح ویحسب سجالت 

 تریده؟" وینقر المستخدم فوق نعم فحسب، بدون نسخ ولصق. 

 ا إلى أننا سجل غریب یتحدث بالفعل إلى المشتركین وكمشغلین. . ویرجع ھذUIوھذه  

 

 رائع. اآلن، أرى السؤال قادم من، تفضل.  دان یورك:

 

إنھ لیس سؤاالً، بل تعلیق، ولكن التعلیقات أیًضا تقرأ للسجل. إنھ من [أنطوني جیرشوین].  داني جرانت:

ن تتمكن من استبعاد فھو یعلق "بعض السجالت تقید الخوارزمیات ألنھا ترید أ

الخوارزمیات القدیمة بمجرد أن تصبح غیر آمنة، وعدم استبعاد األحدث، فالھدف لیس 

تحقیق أقصى قدر ممكن من النقود من خالل تسجیل أقصى عدد ممكن من النطاقات، وال 

 نھتم ما إذا كانت معطلة. وھذه ھي مخاوفي الخاصة. 

ل الثقة واألمن، ونرید إدارة الصورة العامة كذلك، یمكن أن یكون لدینا ھدف مختلف مث 

للنطاق ولیس صورة المنطقة ولكن النطاق. وال توجد سیاسة واحدة توافق كافة نطاقات 

TLD ،فھي لیست رأسمالیة أو دیمقراطیة أو اشتراكیة أو متعددة أصحاب المصلحة ،
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أفضل أسرع اختر توجھك. وبقول ھذا، أعتقد أنھم یجب أن ینفذوا خوارزمیات جدیدة 

 ولكن لیس ھناك ما ھو سيء في عدم موافقة الخوارزمیات غیر اآلمن من قبل األصول. 

 

نقطة رائعة من [أنطوني]، إنھا مناسبة. وأعني، نقطة تقیید والتخلص التدریجي من  دان یورك:

 القدیمة. حسًنا، بشكل سریع. روبرت وبعده داني. 

 

 كنت كذلك؟ كیف تعرفون ما إذا  روبرت مارتن لیجین:

 

 أیاً كانت ھویتك. أود فقط أن [غیر مسموع].  دان یورك:

 

. وأنا أتساءل فقط عما إذا كان أي شخص PCHلم أعد مجھوالً بعد اآلن. روبرت من  روبرت مارتن لیجین: 

غیر اآلمنة وما سیكون األمر،  DSلدیھ أي خبرة في المنع الفعلي لبعض خوارزمیات 

 مینھا للمستھلك أم ماذا؟ وھل سیتم حذفھا وعدم تأ

 

 أجل. ھل من أحد؟ ال.  دان یورك:

 

سأقول فحسب أنھ طالما ھي على القائمة. أعني، یجب أن یستبعدھا فریق عمل ھندسة  شخص غیر محدد: 

اإلنترنت من القائمة قبل أن نتمكن من حذفھا. وأعني، نشعر فحسب بالتزام بدعم المعاییر 

 رید أن ینظر إلینا كجھة تشفیر أو شرطة أمنیة في العالم. في ھذا الصدد. كما أننا ال ن

 

 ولكن بعد ذلك، تتركون غیر المسجل بدالً من التسجیل الضعیف.  روبرت مارتن لیجین:
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حسًنا. أعتقد أنھ لیس [غیر مسموع]، وشكًرا. كما سأقول فحسب أن ذلك جزء من  شخص غیر محدد:

میات للتجزئة وبالفعل نعم، عندما نحصل على الخوارزمیات للتشفیر، وھذه أیًضا خوارز

ھذا النوع األول والنوع الثاني، لتنفیذ النوع األول حیث سنحذفھ وفقط استبعاده. كذلك، 

كان لدینا تسجیل واحد مقدم سواء النوع الثاني والنوع الثالث، وقد طرحت كلیھما، كما 

 الفعل الذي أود طرحھ. أعتقد أنھ من المناسب القیام بھذا، لم یكن ھذا السؤال ب

فھل نشعر أننا یجب أن نقوم بأنواع متعددة مفیدة؟ ولكن ھذه مناقشة طویلة، ربما لیس  

 لھذا القاعة اآلن. 

 

كذلك، أنتم محقون تماًما ألن الوقت یداھمنا وأحتاج لتقدیم لجنة جدیدة، ولكنكم كان لدیكم  دان یورك:

 تعلیًقا نھائًیا. 

 

 ال بأس.  داني جرانت:

 

ال بأس. حسًنا. حسًنا، ال أعرف أننا قمنا بحل أي أمور ھنا، ولكننا تحدثنا عن األمر، كما  دان یورك: 

أعتقد أننا تحدثنا عن ماھیة التحدیات. وقد كان ھذا جیًدا، وسمعت بعض األفكار الجدیدة 

التي  الجیدة من ھذا. كما أعتقد أن ما أشجع الناس على القیام بھ ھو النظر في المسودات

قدمھا أوندریج والموجودة ھناك ألن ھذا یمثل المسار المناسب عند الحاجة لطرح 

DNSsec  .أقوى في ھذا الصدد 

عالوة على ما تقدم، سمعتم جمیًعا عن المشكالت المطروحة ھنا حول كیفیة نشر ھذا،  

عمل وأرید أن أسمع األفكار حول ما نقوم بھ، على أني أدعو الناس للتفكیر في ورشة 

ICANN DNSsec  التالیة، ھل ھناك أمور یمكن طرحھا فیھا، وما ھي الحلول التي

 یمكننا وضعھا لتسریع األعمال؟ 
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 DNS-OARCودعونا نتحدث إلى أوندریج إن أردتم المشاركة مع ورشة العمل في  

قبل بیونس آیریس في فریق عمل ھندسة اإلنترنت. وبھذا، دعوني نأخذ جولة من التصفیق 

 ضاء اللجنة وسنقدم لجنة أخرى ھنا. ألع

 

ھل ترك أي شخص السترة ھناك؟ ھل یعرف أي شخص بذلك؟ ھل یرید أي أحد سترة  روس موندي: 

 رمادیة؟ 

 

إنھا طریقة رائعة من واشنطن العاصمة، وبوضوح. الرجال بمقاس كبیر للغایة، خمسة  شخص غیر محدد:

  دوالرات. 

 

 ترب من االنتھاء. مرحًبا. وقتكم یق شخص غیر محدد:

 

أتمنى أن یطالب أحد بالسترة ھنا. مع استمرار مناقشات اللجنة، أناروس موندي من  روس موندي: 

SSACو .Parsons  ھي من یوظفني. كما أننا سیكون لدینا آخر جلسة للیوم، بالحدیث

عن طرح مفتاح منطقة خادم الجذر من بضعة وجھات نظر. األول، والذي سأقولھ 

 نفسھا بشأن طرح مفتاح ملف الجذر.  SSAC، سیرتبط بما نشرتھ باختصار

بعد ذلك، لدینا جیوف ھیوستون یخبرنا عن نتائج فریق التصمیم المشكل السنة السابقة،  

مع العمل لعدة شھور وتم إصدار التقریر یوم االثنین. أجل. وأعتقد أنھ كان یوم االثنین. 

في ھذا التوقیت. بعد ذلك، سیقدم لنا وارین كوماري لذا، فقد انتھي ذلك وھو بالفعل متوفر 

 من جوجل بعض وجھات النظر بشأن التأثیر وبعض التأثیر المتوقع للمستخدم النھائي من

 طرح مفتاح ملف الجذر. كما أن وارین بالرغم من ذلك لیس مرتبًطا بصورة مباشرة بتشغیل

 ر وسیخبرنا بنقاط جیدة. محلل جوجل للتحقق من الصحة، وھو شخص ذكي ویعرف الكثی
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 لذا، فعلینا ترك الكلمة لھ كما یقول الناس.  شخص غیر محدد: 

 

 والتعلیقات على طرح مفتاح الخادم الجذر. SSACحسًنا. لذا، أوالً، اللجان االستشاریة في  روس موندي:

، SAC 63الشریحة التالیة، من فضلك. یوجد بالفعل اثنان مرتبطان بھا. األولى ھي 

 في منطقة الجذر. نعم التالیة.  DNSsecسمى االستشارات حول طرح مفتاح وی

لحوالي سنة  SSACعالوة على ما تقدم، كانت ھناك سلسلة من المناقشات داخل  

أن ھذا موضوع مھم للغایة لعدد من السنوات وأردنا أن  SSACونصف. لذا، رأت 

قبل فترة خمس سنوات تقریًبا نشجع المجتمع على بدء اتخاذ الخطوات قبل فترة طویلة 

 عندما كان یقصد من مفتاح الجذر ھو الطرح قبل ذلك وبعد على األقل إغالق اإلطار الزمني.

 . 2013، وقد تم نشره في 2012لذا، فھذا ھو سبب أننا بدأنا العمل على ھذا بالفعل في 

ا الخلفیة وملذا، في الوثیقة نفسھا، تقدم بضعة مجاالت من النص المسرود یتحدث عن  

كأمور مھمة للتفكیر فیھا ومراعاتھ كجزء من عملیة الطرح. والسبب  SSACعرضتھ 

في أني ذكرت أن ھذا اإلطار الزمني یكون مع مرور الوقت ضمن الساعة الزمنیة 

 الفعلیة، أن بعض األمور المھمة والتي یمكن أن یكون لھا تأثیر كبیر ستتغیر. 

ف التي سنسمعھا في اللجنة، فھذه أقدم وثیقة منشورة في وبھذا، من الوثیقة أو األوصا 

. لذا، یمكنكم رؤیة مواطن الموضوعات العامة وسأنتقل فحسب إلى 2013نوفمبر 

 التوصیات التالیة.

 ICANNلذا، فقد تمت اإلشارات إلى التوصیة األولى بصورة كبیرة في فریق عمل  

ون الحد األدنى. وال یزال سارًیا أن وكذلك شركاء إدارة ملف خادم الجذر، الذین یمثل

NTIA ووزارة التجارة األمریكیة، وVerisign  بجانبICANN لذلك، فھذه ثالثة .

أطراف تحتاج للمشاركة بشدة في حملة االتصاالت عبر العالم للتأكد من أن العالم یعرف 

للقیام بھ، أن ھذا سیحدث. وھذا قادم أیھا الزمالء، واالستعداد لمھما یكن ما تحتاجون 

 التالي، رجاًء. 
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ویشجع وتعزیز تطویر االختبار وأسرة  ICANNومرة أخرى، یجب أن یقود فریق عمل  

االختبار لفحص تأثیرات اطرح في الصنادیق الوسطى على وجھ التحدید أو األجھزة 

 DNSاألخرى التي قد تتأثر بھذا بشدة. كذلك، فھذا ھو التاریخ الفعلي ألحجام الردود في 

لكبیرة بما یكفي ألن تمیل بعض األجھزة، خاصة من نوع الصندوق األوسط، إلى ا

 السقوط، أو على األقل أن تتعطل بدالً من أن تظھر ھذه األمور. یرحمك هللا.

للعمل عن قرب مع المجتمع  ICANNلذا، تمثل التوصیة الثالثة احتیاجات فریق عمل  

. ولذا، ھذه بالتأكید مخاوف من جانب لمعرفة كیفیة وصف االنقطاع وكیفیة وصف ذلك

SSAC  بأن تكون ھناك بعض المشكالت أو طبیعة ما بسبب الطرح. ولم نحاول تحدید

والمجتمع لوضع ماھي  ICANNما ھي. فقد شعرنا أن األنسب كان سؤال فریق عمل 

 بصورة عامة. 

ا تتوقعون، ومھما ولكن، ھذا شيء مھم النظر فیھ، وبھذه الطریقة، إذا كان لدیكم أكثر مم 

 یكن األمر، یمكنكم اتخاذ بعض اإلجراءات. الشریحة التالیة، من فضلك. 

بعد ذلك، التالي، وھو یتعلق بالفعل باألخیرة. في حالة ما إذا مضت كافة األمور بصورة  

مروعة للغایة. فماذا یعنیھ خاطئ أو ما مقدار التعطل الموجود؟ وعلیكم االستعداد للعودة 

ع السابق. ھل تحتاج للتحدید مقدًما لمن یتخذ ھذه القرارات، وماذا ستكون إلى الوض

 المعاییر العامة التي تستخدمھا التخاذ ھذه القرارات. 

یرجع ذلك في ھذه النقطة، إال أنھ ال أحد وضع بالفعل أي شيء باستثناء طرح مفتاح  

ا لم نقم یوًما بطرح مفتاح التقدم. وعادة، ھذا كافة ما لدیكم مخاوف بالتحدید حولھ، ألنن

في حد ذاتھ، ولذا یوجد احتمال، أن یكون علیكم طرحھ مرة أخرى، لذا، یلزم تفعیل كافة 

 الھیاكل مقدًما والتخطیط للتعامل مع ھذا. 

بعد ذلك، التوصیة األخیرة ھي أنكم تحتاجون لتجمیع أقصى قدر ممكن من المعلومات،  

الحساسة لتجمیعھا فیما یتعلق بھذا االستبدال القادم  وھذا یتضمن أیًضا معرفة المعلومات

بحیث سیكون لدیكم على األقل أساس للبیانات والمعلومات الستخدامھا في المقارنة عند 

حدوث االستبدال التالي. بعبارة أخرى، تحتاجون لتجمیع ما یلزم لمساعدتكم في التعلم 

 والقیام بھ بصورة أفضل المرة القادمة. 
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. إذن، ھل یمكننا االنتقال إلى الشریحة SSACه ھي التوصیات الخمس من لذا، فھذ 

، قدمنا تعلیقات حول المسودة 73رقم  SSACالتالیة، رجاًء. وبعد ذلك، في تقریر 

األولى إلطار عمل المراجعة العامة من تقریر فریق التصمیم، وھو ما سیتحدث عنھ 

 جیوف قریًبا. الشریحة التالیة، من فضلك. 

نا، ذكرنا أن مسودة فریق التصمیم في ھذا الصدد لم تتضمن بالفعل الكثیر من وھ 

، لذا، لدیكم ھنا مجموعة تعمل على SAC 63المعلومات أو أي شيء بخصوص 

، ICANN، SSACالتصمیم الفني الستبدال مفتاح الجذر، ولدیكم مجموعة أخرى في 

اح الجذر، ولم یصدر عنھا أي والتي قالت بالفعل عدًدا من األمور حول استبدال مفت

تصحیح. ولذا، الحظنا ذلك، واقترحنا أنھھ سیكون من الجید أن ننظر في محاولة إدراج 

ھذه األمور وكذلك أن نطلب من مجلس اإلدارة مرة أخرى أن یقدم المستجدات بشأن 

 . SAC 63الحالة وما یحدث في 

. بعد ذلك، لدي SSACر في لذا، یمكنكم أن تروا أن ھناك مجموعة أمور جاریة تنظ 

كاثي، تفضلي. وسنتعرض ھنا للشرائح الموجودة ھناك. كما أرید التقدم فحسب، والمرور 

 بسرعة بحیث یمكننا الحفاظ على الوقت. إذن التالي. 

وأنتھي بأننا سننتظر حتى نھایة عروض اللجنة وبعدھا نتلقى أسئلة على ھذه النقطة، لذا،  

 نتقل إلى جیوف. رجاًء كتابتھا وبعدھا أ

 

شكًرا لك، روس. لذا، سأنتقل بسرعة عبر ھذا الموضوع. نعم التالیة. ھذه مھمة ألننا  جیوف ھوستن:

بصراحة وصلنا اآلن إلى نقطة لن یحل فیھا واحد من بین ستة مستخدمین اسًما مسجالً 

في . لذا، فھذا یعني في العادة، إذا وضعتم التوقیع DNSsecبصورة غیر مناسبة في 

DNSsec .فواحد من بین ستة لن یراكم بعدھا ، 

لكن إن حددنا أصل التحقق، فھذا عدد الزمالء الذین سیتأثرون. نعم التالیة. لذلك، ھناك  

األمر الذي حصل في النھایة على ھذا القدر الرھیب من الزخم فیما یتعلق باستخدام ھذا 

DNSsec على أن قدر كبیر من الزمالء لتوضیح ھذا إذا تم تسجیلھ بصورة غیر مناسبة ،

 على اإلنترنت لن یمكنھ أن یحل ھذا االسم، وھو ما أردناه على وجھ التحدید. نعم التالیة.
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لذا، فھذا عدد مھم ألنھ كذلك، وإذا كنتم سوف [غیر مسموع] الزمالء بحیث إن حصلنا  

تكون على خطأ في طرح المفتاح ودفع ھؤالء المحللین للتحقق من الصحة، حتى س

 في ھذا الیوم. سیكون ذلك أمًرا سیًئا. نعم التالیة.  DNSالمشكلة في 

لذا، نعود إلى السنوات الخمس والتسعة شھور. وقد كانت ھذه تغطیة في اإلعالم بسبب  

 . نعم التالیة. 2010یونیو من عام  1تسجیل األمور باألساس في 

والتي نشرتھا  DNSsecممارسات وھذه وثیقة مھمة للغایة. فھي بالفعل شھادة لبیان  

ICANN  ،حول ما سیفعلون بھذا المفتاح. واآلن، فھذا بیان مھم ألنھ بدون بیان ممارسات

سیكون المفتاح العام مجموعة من وحدات البت فحسب. وإذا كان بیان الممارسات یقول 

بما ر"سنأخذ المفتاح الخاص ونكتبھ ونضعھ على حائط كل باب یمكننا العثور علیھ"، ف

 ال نثق بذلك.

والسبب الوحید في أنكم یجب علیكم الثقة في ھذا المفتاح ھو ھذه الوثیقة. ألن ھذه الوثیقة  

نحو الطریقة التي ستدیر بھا مجموعة وحدات البت ھذه. وعلیكم  ICANNھي التزام من 

أو  بالتزامھا. كما تم تلخیص االلتزام ICANNفقط الثقة بھذه المجموعة، في حالة وفاء 

نفسھا، لم یتم فرضھا علیھا. وفي الواقع، فھي  ICANNمجموعة االلتزامات التي قدمتھا 

 مذكورة في بیان الممارسات. وھي وثیقة مھمة. 

كذلك، أحد أجزاء ھذا محددة بدائرة ھنا، وھي تقول باألساس "سیتم طرح ھذا." وھذا ما  

تحدید كل مفتاح تسجیل  قرأتھ. اسمحي لي بشيء أقرب. أحتاج نظارات أفضل. سیتم

لمنطقة الجذر لتغییره عبر مراسم المفتاح كما ھو مطلوب، أو بعد خمس  KSKرئیسي 

 سنوات من التشغیل. نعم التالیة. 

لذا، عذًرا، مرة أخرى. اعتقدت أنھ كانت ھناك شریحة أخرى. وبعد خمس سنوات یعني  

ن موقعنا في فریق التصمیم، فقد العدید من األمور للعدید من األشخاص. كذلك، بالتأكید م

شعرنا بالفعل بالقرب بدرجة معقولة من السنویة الخامسة إلنشاء المفتاح. بعد خمس 

 . 2015سنوات، 



 DNSsec  ARعمل ورشة  -مراكش 

 

 125من  109صفحة 

 

، كان واضًحا للغایة أننا ننزلق في ھذا. إال أننا 2015وبحلول وقت التأسیس في ینایر  

ن ھذا تأخیًرا لألبد، فقد احتاج شعرنا أن ھذا التزام بتحقیق ذلك خالل فترة معقولة. ولم یك

للعمل. ألن ھذا ھو االلتزام نحو لماذا علینا الثقة بھذا المفتاح. [غیر مسموع] في ھذا، 

 ولدینا جمیًعا مشكلة. نعم التالیة. 

فقط أقدم لكم خلفیة صغیرة. ولدینا مفتاحان ھناك في منطقة الجذر. فنحن ال نتحدث عن  

على أن مفتاح الدخول لمنطقة الجذر یتم استبدالھ بالفعل كل مفتاح الدخول لمنطقة الجذر. 

ربع سنة. لذا، في أول ینایر وأول أبریل وما إلیھ، یتم استبدال المفتاح بصورة تلقائیة. 

ویتم نشر المفتاح الجدید فحسب لفترة عشرة أیام، وتتغیر المفاتیح في حین یستبعد المفتاح 

 القدیم بعد عشرة أیام أخرى. 

كجزء من إدارة الجذر في العملیات  Verisignتتم إدارة ھذا المفتاح باألساس من كما  

الیومیة. اآلن، سبب أنھم یمكنھم القیام بھذا ھو أن ھناك مفتاح لذلك. مفتاح الدخول 

الرئیسي. ویستخدم ھذا المفتاح لتوقیع كل مفتاح دخول لمنطقة جذر جدید لذا ھذا ھو 

تغییر مفتاح الدخول لمنطقة الجذر. وال شيء تحتاجون سبب تتبع المحللین السحري ل

 القیام بھ، التالي. 

یكون مفتاح الدخول الرئیسي مختلًفا بالطبع. فھو طرفي. وھذا ھو األمر الذي یحتفظ كل  

محلل تحقق من الصحة بنسخة منھ على جھازه. كما أنھ الشيء الموجود داخل الجھاز 

. لذا، فھذا جزء من بیانات التكوین العادیة. DNSsecعند قیام الجھاز بعملیة تحقق من 

والمفتاح الفعلي، الجزء الخاص من المفتاح یحفظ دون اتصال في منشآت آمنة للغایة. 

 نعم التالیة. 

ولدینا األضواء الشدیدة وكالب الحراسة وكافة ھذه األمور. نعم التالیة. باستثناء في  

ًء. نعم التالیة. وقد اكتشفنا ھذا في أمستردام. نعم كالیفورنیا، حیث تكون األمور أكثر ھدو

. فھي مجرد طرف. وضمن الترتیبات ICANNالتالیة. لذا، المشاركون. إنھا لیست فقط 

جزًءا من وزارة التجارة بالوالیات المتحدة وھي أحد شركاء إدارة  NTIAالحالیة، تعتبر 

 من الشراكة أیًضا.  ، جزًءاVerisignمنطقة الجذر. وبالطبع، یشكل المشغل، 
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كما أننا تأسسنا السنة السابقة كفریق تصمیم مع الزمالء من كل ھذه المناطق للمساعدة  

 في وضع تصمیم بالفعل لكیفیة وضع ھذا المفتاح الخاص. نعم التالیة. 

لذا، ھناك قلیل من التاریخ في ھذا الصدد، كما سمعتم من روس، وقد كانت ھناك  

، مراجعة 13، دراسة ھندسیة في 2012یشارك فریق التصمیم في  مشاورات مبدئیة. لم

SSAC  نعم التالیة. 2015وقد عمل فریق التصمیم عبر معظم  2013في . 

لذا، إذا كنتم ستتعرضون للتفاصیل، فكثیر من العمل في الجزء المبكر من سنة النقاش،  

ا عاًما، مسودة مطروحة والنقاش واالنتھاء حول الحدود، ولماذا. كذلك، قد ترون تعلیقً 

في أغسطس مع تعلیقات تنتھي في أكتوبر، وھي أول جزء من ھذا. وبعد ذلك من أكتوبر 

 حتى نوفمبر، أعددنا التقریر النھائي. نعم التالیة. 

اآلن، أول ھذا ھو طرح المفتاح وھو مھم ألن الجمیع بالخارج لدیھم نسخة من المفتاح  

حصول كافة الزمالء على المفتاح الجدید واستبدال القدیم  الحالي. لذا، كیف نقوم بأتمتة

بالجدید؟ لیس ھناك شيء فوق ھذا. ال توجد طریقة تلقائیة للقیام بھذا، حیث أنكم تعتمدون 

 على آلیة ثقة أخرى. 

لذا، فھذا نوع من المشاكل والتي تمثل في أنھ في حالة فھمنا الخاطئ، فسیكون للمحلل  

ألمر الذي نحاول التحقق منھ یكون مسجالً بمفتاح مختلف. ویسمى مفتاح قدیم. ولكن، ا

 ھذا فشل الخدمة، ومن ثم الوصول إلى طریق مسدود. 

لن یقدم ھذا لكم إجابة ویقول "لم أتمكن من التحقق من ذلك." ألنھ یفھم البروتوكول، فھو  

فشل في األجھزة یقول "شخص ما یلعب بكم. ولن أقدم إجابة." لذا، في ھذه الحالة یكون ال

 ولیس البرامج. نعم التالیة. 

لذا، ما نقوم بھ بالفعل ھو استخدام خدعة أخرى في التشفیر وأنتم تعتمدون على حقیقة  

عدم وجود مفتاح یحقق حل وسط عند اقتراب االستبدال. وھذا ال یعمل عند تعرض 

نت األمور ال بأس بھا، المفتاح. لذا، فنحن نفترض نوًعا ما اآلن أن األمور جیدة. وإذا كا

فالطریقة التي نطور بھا الثقة في المفتاح الجدید ھي تسجیلھ بالمفتاح القدیم. كذلك، إذا 

كنتم تثقون في المفتاح القدیم، ویسجل المفتاح القدیم آخر جدید، فھذا المفتاح الجدید ال 

 بأس بھ، ألیس كذلك؟ ألنھ المفتاح القدیم ھو من سجلھ. 
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، ولكن RFC 5011آللیة التي نستخدمھا. وقد تم توثیقھا بالفعل في إذن فھذه ھي ا 

الطریقة التي تعمل بھا ھي نشر ھذا المفتاح الجدید وإدراجھ في منطقة الجذر، ولكنكم 

 تسجلون ھذا المفتاح بالقدیم. وتتركون ذلك لفترة. 

ذا كبیرة، ح تلقائًیا، إاآلن، إذا كان المحللون مشاركین، وقد تم تكوینھم لتتبع استبدال المفتا 

فسیرون ھذا المفتاح الجدید مسجالً بالقدیم، وسیكون الوضع "حسًنا. أفضل تحمیل القیمة 

الجدیدة وحفظھا في ذاكرتي المحلیة بجانب القدیمة، واآلن كالھما موثوق بھ." بعد ذلك، 

النھایة،  في نصل إلى النقطة الثالثة، حیث نسحب التوقیع القدیم والمفتاح القدیم، وبعدھا

 ألنھ بالفعل خطر أن نترك مادة قدیمة موثوقة في المحلل. 

ألنھ عند التقدم لخمس سنوات ووضع المفتاح القدیم، والذي تثقون بھ، فأنتم في موقف  

صعب. لذا، ما علینا القیام بھ بالفعل ھو نوع من التنظیف العام وھي الخطوة الرابعة، 

نعید نشر المفتاح القدیم مرة أخرى، ولكن ھذه المرة ھناك مع إلغاء المفتاح القدیم. لذا، 

جزء من التوقیع یقول "إذا كان في ذاكرة التخزین المحلیة، فامسحھ. فھذه نفایات. وال 

 تستخدم ھذا المفتاح." نعم التالیة. 

لذا، ھذه ھي المراحل في النموذج البیاني، وتأخذ ھذه األرباع الثالثة، أي تسعة شھور.  

بطيء بصورة متعمدة. اآلن، على الخط العلوي، یدور مفتاح الدخول لمنطقة الجذر وھذا 

كل ربع سنة. لذا، فھم ینشرون المفتاح القدیم لعشر سنوات أخرى، قبل االنتقال إلى مفتاح 

یوًما، وبعدھا عشرة أیام أخرى، لنشر مفتاح الدخول  70الدخول لمنطقة الجذر لمدة 

 لقمة، فھذا االستبدال المعتاد لمفتاح الدخول لمنطقة الجذر. لمنطقة الجذر. لذا، على ا

بأسفل الزر، عملیة مفتاح الدخول الرئیسي الجدید. لذا، بالنسبة ألول ربع، في الیوم  

العاشر، یتم تقدیم المفتاح الجدید. وال یتم استخدامھ، بل تقدیمھ. كذلك، في الیوم األول من 

قدیم فجأة. ھل یداھمني الوقت، ولكن ھذا مقصود. فالمفتاح الربع التالین سیختلف المفتاح ال

 ]. وكل ما لدینا حینھا ھو المفتاح الجدید، وكفى. thonkالقدیم سیختفي، [

لذا، إذا عرفتم المفتاح الجدید حینھا، فلدیكم مشكلة. كذلك، سنشغل ھذا لربع سنة كاملة  

بح الخطة إعادة نشر المفتاح وعشرة أیام، وبعدھا یمضي كل شيء بصورة مناسبة، ثم تص
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یوًما  80القدیم وقول "علیكم تدمیر النسخة المحلیة. تخلصوا منھا." علیكم القیام بھذا لمدة 

 إضافیة للتأكد من وصول الرسالة وقد انتھینا جمیًعا. نعم التالیة. 

 لذا، فھذه ھي الثالث نقاط المھمة. قبل التحمیل والتحول الحرج ونقطة الال عودة مع 

اإللغاء. ألیس كذلك؟ حسًنا، التالي. لذا، یفترض أن ھذا سینجح، ألیس كذلك؟ إذا قام 

لدى كافة جھات التحلیل. ویدعم  RFC 5011الجمیع باألمر المناسب، فسیتم دعم 

الكبیرة ألن الردود ستصبح كبیرة، وسیمضي الجمیع بدون دفع.  DNSالجمیع ردود 

 نعم التالیة. 

نعم التالیة. لذا، المشكلة األولى التي یعبر عنھا بعض المحللین "أنا وھذا ھراء بالطبع.  

أدیر مفاتیح الثقة المحلیة یدوًیا." لذا، فال یھم ما نقوم بھ منطقة الجذر، حیث ستأخذ جزًءا 

من التكوین على الوحدة الطرفیة لتغییر المفتاح. ولدیھم مشكلة. فإما أنكم تھتمون أو 

 ذن ھذه ھي المشكلة األولى. ستضیعون. ھذا أو ذاك. إ

بالتأكید  DNSأما المشكلة الثانیة، فھي أن ھذه الردود یتسع نطاقھا. ویمكن أن تتعامل  

مع مجموعات كبیرة ولكن مسار الشبكة بین خوادم اسم الجذر المفوضة والمحلیین قد ال 

ود ھذه الردیكون كذلك. كما قد ال تحصلون على إجابة. ویمكن أال تتحمل الشبكة بالفعل 

 الكبیرة. نعم التالیة. 

لذا، األولى ھذه المخاوف الفنیة. وبعض المحللین ال یدعمون االستبدال التلقائي للمفتاح.  

كم العدد؟ نحن ال نعرف. كم عدد المستخدمین؟ نحن ال نعرف. فماذا سیفعلون في حالة 

 جموعة االستعالمات،فشل التحقق؟ حسًنا، إذا كنتم تستخدمون محلل قدیم، فسیذھب إلى م

وسیحاول في ھذه السنة ویحاول مراًرا وتكراًرا، ولدي دلیل ھنا على قیام المحللین بذلك. 

لذا، إن كنت ستنتقل إلى محلل جدید، فسیكون الرد "ال، ھذا ھو. ال فحسب، وال توجد 

 إجابة ألي سؤال. ال. 

سیذھب لعدم لمحلل ال یحل  ماذا سیفعل المستخدمون عند رد المحللین بال؟ حسًنا، بعضھا 

من المستخدمین. ال تعني  %16وال یتحقق من الصحة. إننا نعرف ذلك. فلن یفعل ذلك 

 ال، وھي تعني اللون األسود في ھذا الموقف. نعم التالیة. 
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لذا، ال یمكننا اختبار ھذا مقدًما لكم. وقد حاولنا كافة أنواع اآللیات لمعرفة كیف یمكننا  

ما یجري معكم ومع المحلل. وال یمكننا التدخل في ھذا الحوار. فلسنا نعلم التسلل لمعرفة 

 ببساطة. وسنعرف ما یحدث. حسًنا. وھذه ھي حقیقة الموقف. نعم التالیة. 

 %87ھناك، لذا، نحن ال نتحدث عن أرقام بسیطة. لدى  DNSsecھناك الكثیر من  

ذا الصباح؟ إذا تم تسجیل مناسبة. أتذكر من االختبار ھ DNSsecمن االستعالمات 

من كافة االستفسارات بتوقیع المنطقة. وھناك الكثیر من  %87المنطقة، سترد 

DNSsec من  %33. على أنDNSsec  استعالمات مناسبة تحاول التحقق من

 الصحة. ومرة أخرى، ھذه أرقام كبیرة بالفعل. 

تخدم المحلل الذي ال باألساس، نصف ھؤالء، عند العودة إلى فشل الخادم، سنذھب ونس 

یتحقق من الصحة، ولكن النصف اآلخر سیبقى ھنا ویقول "ال تعني ال." التالي. ردود 

DNS  مجموعة ثمانیة سیعمل بصورة  1500الكبیرة. ونعرف جمیًعا أن شیًئا ما أقل من

 1350، بمجرد وصولھ لحوالي UDPمناسبة. ألیس كذلك؟ ھراء. لن یعمل، في 

ح األمور بطیئة للغایة. وما الحظناه بالفعل في التجارب، ویمكن مجموعة ثمانیة، تصب

 1350من االستعالمات تتعرض لتقسیم عند وجود  %6تجربتھ مع ھذا، ھو أن حوالي 

 . TCPمجموعة ثمانیة للردود، وسیتم إجبارھا على استخدام 

كن، . محلل جدار الحمایة والسیاسات، مھما یTCPال یحب جمیع المحللین استخدام  

، وھذا سيء بالفعل. لذا، فستتسبب الردود الكبیرة %2إلى  %1فھناك معدل فشل من 

مجموعة  1650بمعدل  DNSمفتاح  org.في تلفیات. على الجانب اآلخر، یشغل 

ثمانیة. ولیس لدي فكرة عن خبراتھم، فال أحد یقول "یا إلھي، كان ھذا رھیًبا. لقد فشلت 

 %1ات التعارض ھذه التي تقولھا التجربة، "سیتعطل لألسف." لذا، فقد وصلتنا معلوم

. وھذا ھو 1650تعمل حتى  org.. في حین تبقى 1350من الزمالء عند  %2إلى 

 اإلنترنت، كل شيء ممكن في وقت واحد. وربما تكون قطة شرودینجر ھنا." نعم التالیة. 

سنرى ھذا بالفعل والتعامل التلقائي. ونحن  5011ال نعرف عدد األصدقاء المستخدمین  

عند طرحھ. نعم التالیة. لذا، بعض األمور ستفشل. وسیتحول بعض الزمالء إلى محلل 

غیر محقق، فبعضھم قد یوقف عمل التحقق من الصحة. كما سیخرج عدد صغیر من 

 األصدقاء ببساطة بدون أي شيء. نعم التالیة. 
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 بلرض بالفعل علیكم ھذا التقریر قوستضع ھذه الشرائح قلیل قبل تغیر األحداث. كما أننا سنع 

، لإلشادة بھم، ICANNنشره ألني كنت متضایًقا قلیالً من حقیقة أنھ لم یتم نشره، ولكن 

 ونشر ھذا یوم االثنین. لذا، فعندما أقول أن المنشور ال یزال وشیًكا، وكانت ھذه قصة األحد.

 . ھذا رائع. ICANNوقع وقصة األحد ھي أنكم یمكنكم العثور على ذلك في مكان ما في م

نعم التالیة. وھنا التوصیات التي كنت سأشاركھا معكم. لذا، لم یعد سًرا أنھا ال تزال  

مناسبة. وسأترككم لقراءتھا، فھناك الكثیر، ولن أتناولھا جمیًعا. نعم التالیة. لذا، ھناك 

 أمرین ھنا أود إبرازھما، بعد ذلك. نعم التالیة. نقطة. 

"ھناك مقیاس، یا إلھي، ھذه المشكلة أسوأ مما اعتقدت." ونحن  ICANN. نقول إلى 16 

من عدد مستخدمي اإلنترنت المقدرین  %0.5نقترح أنھ إذا كنا سنحصل على أكثر من 

ال یزال متوقًفا لثالثة أیام بعد االقتراب من ھذه النقاط الحرجة، فربما یكون ھذا وقت 

كما كان ھذا األفضل فیما كان ضرًرا غیر مقبوالً. التفكیر بالفعل في دعم ھذا على الفور. 

 من عدد المستخدمین المتوقع تأثر سلًبا بعد ثالثة أیام.  %0.5لذا، 

ویمكنكم الدفع بھذا، لكن ھذا كان بالفعل [غیر مسموع] مما شكل خطًرا على التقدم "ما  

 مقیاس الضرر؟" وقد بدا ذلك قیاًسا معقوالً. نعم التالیة. 

 1ان ھذا بالفعل اإلطار الزمني المقترح في ھذا الوقت. ولم یتم نشره. فقد بدا صحیح. ك 

یوًما أو مھما یكن على ھذا التاریخ. ولكن  18أبریل صعًبا بالفعل. فال یزال ھناك حولي 

مع ذلك، لیس األمر صعًبا بقدر ما یبدو. فأول تسعة شھور ھي بالفعل احتفاالت تسجیل 

مفتاح الجدید. لذا، ال توجد تغییرات في المنطقة الجذر. لذا، ال توجد المفتاح وإعداد مادة ال

 تغییرات في المنطقة الجذر. ولكن ھناك تسعة شھور لفتح المفتاح بالفعل، والمراسم العادیة

 في مجموعات التأمین، والتنقیب في الرمال، مھما یكن. القیام بھذا العمل ثم تغییر المفاتیح. 

الفعلیة في األول من ینایر، وسیكون تغییر الجذر في العاشر من ینایر.  كذلك، تبدأ اللعبة 

والمدھش في ھذا الجدول المحدد، أن ھذه، شریحة واردة وأخرى صادرة، وال یوجد 

. وھذه فقط الطریقة التي نجح بھا األمر، 2017مفتاح قدیم بعد ذلك في األول من أبریل 

ل شيء جیًدا ولم یكن ھناك ضرر حتى والموضوع برمتھ یجب أن ینتھي إذا مضي ك

 سبتمبر من ھذه السنة بالفعل. نعم التالیة. 
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لكن، ماذا ستفعلون؟ ھناك شيء یمكنكم القیام بھ، وأكثر لتحقیق الھدف، وھناك شيء  

علیكم القیام بھ، التالي. إذا رأیتم ھذا في تكوین المحلل، فعودوا إلى النوم. وأنت تبلون 

حلل لیس مفاتیح مدارة حالًیا. وستمضي األمور. نعم التالیة. لدیك بالًء حسًنا ألن الم

مشكلة. إذا رأیتم ھذا، فعلكم االھتمام. ألنھ إن لم تھتموا، فسیتعطل عملكم. وال یمكن 

لبقیتنا القیام بأي شيء حیال ھذا. لذا، ھاتان ھما الشریحتان التي تمثل شرائح كبیرة بالفعل 

 والتي أردت توضیحھا لكم.

إذا كنتم تستخدمون مفاتیح موثوقة، مفاتیح مدارة یدوًیا، فعلیكم االھتمام بشدة للسنتین و 

القادمتین. وإذا تغیر الجدول الزمني، فتحتاجون لمعرفة ھذا ألنكم قلتم أنھا ستكون إدارة 

 یدویة. وإن قمتم بإدارة تلقائیة للمفاتیح، فال بأس. وستمضي األمور. نعم التالیة. ھا ھي. 

 

شكًرا لك جیوف. سننتقل بسرعة إلى وارین، ولكن شكًرا على العمل الرائع بالفعل. أردت  س موندي:رو

فقط االنتقال إلى األسئلة؟ حسًنا. یقول وارن أن جیوف غطى كل شيء أراد قولھ، لذا، 

 سننتقل ونتلقى أسئلة حول ھذه النقطة. روبرت، ھل رفعت یدك أوالً. تفضل. 

 

. حسًنا، بالنسبة لشریحة المفاتیح PCHأجل. شكًرا. أنا روبرت مارتن لیجین، من  روبرت مارتن لیجین:

المدارة، یتطلب األمر أیًضأ أن [غیر مسموع] تسجیل الملفات ألنھا تقول في بعض 

األحیان أنھا تحتاج لملف لكتابة الموضوع فیھ، وإذا لم تقوموا بتكوین ھذا أو كتابة 

 ي حال. التصریحات، فلن یعمل ھذا على أ

فھل یمكنكم العودة، مھما یكن األمر؟ نعود إلى شریحة الجدول الزمني ذات األلوان  

اللطیفة؟ وھناك الكثیر من الشرائح. على أي حالي، كانت مخاوفي ھنا في بدایة الربع 

الثاني، أن نبدأ على الفور. وھي ال توضح متى نبدأ تسجیل المفتاح، فھي توضح فحسب 

 فتاح األول. موعد استبعاد الم
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في منطقة الجذر  DNS، سیتم تسجیل سجل موارد مفتاح 2017في األول من أبریل  جیوف ھوستن: 

بالمفتاح الجدید، وستكون محتویات ھذه الموارد في نفس الیوم مفتاح الدخول لمنطقة 

الجذر الصادر وكذلك مفتاح الدخول لمنطقة الجذر الوارد، وأیًضا مفتاح الدخول الرئیسي 

لجدید. كما أن كل ھذا موضوع للحد بفعالیة من حجم الرد. وھذا ھو المسار المصغر ا

. كما أنھ صغیر بأقصى ما DNSالمطلق الذي ال یقدم معلومات متكررة في رد مفتاح 

 یمكننا فعلھ. 

مع توقیعین.  DNSوبالرغم من ھذا، عند اإللغاء في الربع الثالث. وعلینا تسجیل مفتاح  

مجموعة ثمانیة بجانب  1297حدھا واآلخر ال. على أن ھذه النقطة ھي ویتم إلغاء أ

 المقدمات. إذن ستكون ھذه مشكلة. 

 

. وعند البدء على الفور TTL] وبھا RSSAC. وقد كان لدیكم [TLDأفكر مثل تفویض  روبرت مارتن لیجین:

بع الثاني، في الرفي تسجیل مفتاح الدخول الرئیسي الجدید، واستبعاد المفتاح القدیم، مثالً 

 كما أعتقد، ألن یكون لدیكم تقریر مشكالت؟ 

 

وسییتم تحمیلھ إذا حصلتم على إدارة تلقائیة للمفتاح الجدید في مجموعة المفاتیح الموثوقة.  جیوف ھوستن:

 عند ھذه النقطة.  DNSألنھا ستكون مجموعة المفاتیح الموثوقة، وستقبلون بسجل مفتاح 

 

 في المخزن المؤقت.  TTLمع ست ساعات من  uk.حسًنا، أتفق، ولكني ال تزال لدي  روبرت مارتن لیجین:

 

 مسجل من مفتاح الدخول لمنطقة الجذر، وما إلى ذلك. إن كنت ال تمانع.  ukولكن . جیوف ھوستن:

 

 ربما.  روبرت مارتن لیجین:
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ریة الرائعة، التي ینظر شكراً لك على ھذا السؤال، روبرت. أجل. ھذا أحد األمور السح روس موندي:

. ولكننا نشجع ھنا الحوارات المستقلة بدون اتصال. حسًنا. لست 5011إلیھا في ھیكل 

متأكًدا من أن ھناك مزید من األسئلة أو التعلیقات من الناس. ألیس كذلك؟ ال؟ حسًنا. آه، 

 نعم. تفضل. ھناك. االسم واالنتماء من فضلك. 

 

ع] وأنا من المملكة العربیة السعودیة، مركز معلومات الشبكة. لدي اسمي [غیر مسمو شخص غیر محدد:

 سؤال فیما یتعلق بالخوارزمیة وطول المفتاح للجذر. ھل سیتم تغییرھا؟ 

 

ھل تتقدمون فحسب؟ وكانت لدي بالفعل بعض األسئلة التي طرحتم. برجاء المتابعة.  جیوف ھوستن:

التقدم، أكثر. وسأقدم لك مكافأة ألنكم سألتم  ھناك بالقرب من النھایة. نقطة. عذًرا. تابع

 أحدھا. شكًرا جزیالً لكم. نعم التالیة. ھذه. ألیس ھذا صحیًحا؟ 

لقد طرحت ھذا السؤال. فھل یجب القیام بتغییر الخوارزمیة، أیًضا؟ ھذا صحیح بالتأكید  

تفي. ألن مشكلة المجموعة الكبیرة ستخ ECDSAأننا سنقدم مخاوف أقل إذا استخدمتم 

 ، فستكون الردود أصغر بكثیر. ECDSAألیس ھذا صحیًحا؟ إذا انتقلنا إلى 

ونحن نتالعب بالحوار ونغیر أحد األمور في كل مرة، ولكن مع مواجھة مشكلة المجموعة  

الكبیرة مقابل أسلوب أكثر عدوانیة لتغییر البروتوكول بجانب تغییر المفتاح. وھذه ھي 

یھا العالم لتغییر مفتاح الدخول الرئیسي. كما أخطأ فریق المرة االولى التي یتعرض ف

التصمیم على جانب الحوار وكذلك في الردود األكبر. كذلك، طالما أن كل شيء ال یزال 

كما ھو، بما في ذلك حجم مفتاح الدخول لمنطقة الجذر، وھو األمر المھم للغایة، فإن 

 ھ، كما أعتقد. الضرر سیكون في أقل درجة، ولكن ال یزال ال بأس ب

وإذا أصبح مفتاح الدخول لمنطقة الجذر أكبر، فستكون الردود أكبر، وندخل في مشكلة  

، لكننا یجب أن ECDSAأخرى. لذا، نعم، فكرنا في ھذا، وشعرنا أننا ال یمكننا تجاھل 

نطرح المفتاح أوالً على األقل للحصول على بعض الخبرة حول كیف یبدو، وبعدھا لدینا 

 الحقة تنظر في استبدال البروتوكول. شكًرا. مجموعة 
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، وقد ناقشنا ھذا داخلًیا. SSAC 63نعم. وفقط لإلضافة إلى رد جیوف ھناك، تم إدراج  روس موندي:

كذلك، ال توجد تفاصیل بالتحدید حول ھذا األمر، ولكن كانت النتیجة النھائیة أن ھناك 

ستبدال المفتاح أوالً." لذا، ستكون نفس سطر أو اثنین في التقریر تقول "یجب أن نقوم با

كفریق التصمیم حیث یترتب على استبدال المفتاح الحًقات تغییر  SSACالنتیجة من 

 الخوارزمیة. شيء واحد في كل مرة. 

 

 ماذا عن طول المفتاح؟  شخص غیر محدد:

 

، فلم یتم النظر فیھ ، لم یتم التعامل مع ھذا، لذاSAC 63في ھذه الفترة الزمنیة، فترة  روس موندي:

 على اإلطالق.

 

بت. لذا، لم نشعر أن النصیحة التي  8لمفتاح  204كما أن مفتاح الدخول الرئیسي ھو  جیوف ھوستن:

تلقیناھا من كافة الزمالء في التشفیر وھذه النصیحة في التقریر بدا كما لو أنھ كانت ھناك 

ت. كما كانت ھناك بعض المناقشات حاجة لتغییر طول مفتاح الدخول الرئیسي في ھذا الوق

بت، وھذه المشكلة بالكامل التي  1024الموازیة حول مفتاح الدخول لمنطقة الجذر 

طرحتم أوالً ولماذا؟ وما ھي تداعیات تغییر مفتاح الدخول لمنطقة الجذر ولیس مفتاح 

 الدخول الرئیسي؟ 

 

اجة لمراقبة األشخاص وإدارتھم مرة أخرى، أحد الموضوعات المھمة للغایة ھي الح روس موندي:

ومراقبة األنظمة بعنایة شدیدة مما یستلزم التواصل مع اآلخرین، ویحتاج الناس لمعرفة 

 األمور التي علیھم مراقبتھا. لذا، وارن. 

 



 DNSsec  ARعمل ورشة  -مراكش 

 

 125من  119صفحة 

 

. لذا، كانت ھذه نغمة SAC 63إذن نعم. لقد كنت أحد المؤلفین األصلیین مع روس في  وارن كوماري:

ا. وأعتقد أنني اتفق مع كافة التوصیات المطروحة. مع ذلك، جدیر رائعة. شكًرا، شكرً 

بالذكر أن عدًدا من الوثائق األخرى كان مماثالً للغایة أو مطابًقا تقریًبا للتوصیات بالكامل 

. وكانت ھناك على األقل اثنین من فترات التعلیق العام، وقد SAC 63الواردة في 

  تضمنت باألساس نفس مجموعة األمور.

كان ھناك اجتماع إدارة ملف خادم الجذر. وقد تضمنت النسخة األصلیة من الوثیقة من  

فریق التصمیم باألساس نفس األمور. لذا، أعتقد أنھ من المثیر مالحظة أن الفریق الفني 

یبدو أنھ في نفس الصفحة، والتي تنص بصورة كبیرة على أنھ مھم، على أننا نحتاج للقیام 

، وأعتقد حتى اآلن أن لدى الجمیع كافة التقاریر التي اقترحت أن نتمسك بھ والتقدم فیھ

 .2048للوقت الراھن و RSAبھا مع 

 

 أسئلة أخرى. حسًنا. آه، نعم، دان. تفضل.  روس موندي:

 

أود فقط أن أوجھ خالص الشكر إلى فریق تصمیم مفتاح الدخول الرئیسي الذي قضى  دان یورك:

ت في تجمیع ھذه الوثیقة. إذن. بول ووترز ھنا. ھل ھناك أحد الكثیر من الوقت والساعا

ھنا، بول، الذي تتذكروه من فریق التصمیم؟ لقد غادر أوندریج. وھو بالخارج لالستمتاع 

 بأضواء المغرب ولكن نعم، نیابة عن نفسي، بول وأندریج، شكًرا جزیالً. 

 

 ت، وسألعب دور محامي الشیطان. حسًنا، أرى أننا ال یزال لدینا بعض الوق وارن كوماري: 

 

 ال، لن تفعل.  روس موندي:
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من األشخاص لن یتمكنوا من حل اإلجابات غیر الصحیحة في الوقت  %16لذا، تقول أن  وارن كوماري:

 . وقد حصلتم بالفعل على بعض األمور التي تقول أن ھناكDNSsecالحالي، في حالة فشل 

 لمجموعة من األشخاص. كما نتمنى أن نقوم باستبدالبضعة محللین كبار، یقدمون خدماتھم 

 المفاتیح بصورة صحیحة. ولكن، ال یزال ھذا، یترك عدًدا كبیًرا منھ الناس ربما في خطر. 

بعد ثالثة أیام ھي نسبة مقبولة. ویبدو ھذا رقًما كبیًرا  %0.5ویقول فریق التصمیم أن  

. كیف توصلتم إلى ذلك؟ وأقول، DNSللغایة لألشخاص الذین لن یتمكنوا من تشغیل 

 ألعب محامي الشیطان، لالستفزاز. 

 

انظر، سیكون من اللطیف بالفعل أن أقول صفر. ألیس ھذا صحیًحا؟ ال ضرر بعد ثالثة  جیوف ھوستن:

أیام، فقط كل شيء یعمل بصورة مناسبة أو نعود. وال أعتقد أن ھذا واقعي ضمن 

 DNSsecحتى اآلن، ھناك قدر ما من الضرر في  التكنولوجیا والتنوع الذي نراه ھناك.

 یحدث اآلن. وربما لم یكن معقوالً. 

فنحن، كما أفترض، نخاطر للغایة ھنا، بقول إن أمكننا قیاس ھذا، نحتاج ألن یكون في  

نقطة یمكن قیاسھا بصورة واضحة. ولست متأكًدا من أننا یمكننا قیاس اإلنترنت بمستوى 

قل من ذلك، یعتبر مجرد تشویش. كذلك، لن یكون قیاًسا . وأ%0.1تفصیل أكبر من 

 موثوًقا. لذا، كان ھذا نوًعا من أننا یمكننا القیاس والمعرفة في إطار زمني كان معقوالً. 

كان ھذا الموضع الذي وصلنا إلیھ بسبب أننا تماشینا مع األمور. وإذا كان ھذا مستوى  

ا ھو ما وصلنا إلیھ، ولكن ھذا یتعلق بمقدار الضرر، فیجب أن ندعم ذلك بالفعل. كذلك، ھذ

 العلم وراء ھذا. 

 

، URLأود أن أشكر كافة األعضاء ھنا وأدفع كل من في القاعة للنظر في عناوین  روس موندي:

واالمساك بالوثائق، على األقل االطالع علیھا، وربما قراءتھا بالتفصیل. كذلك، توجد 

یدرك الزمالء محتواھا. شكًرا لك جیوف. شكًرا  بعض المعلومات المفیدة ومن الجید أن

 لك، وارین. 
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ال بأس بنا. مرحًبا. حسًنا. نحن في المرحلة األخیرة من ذلك. كما أود أن أشكر جمیع  دان یورك:

الموجودین ھنا. وأنا أرى الكثیر منكم منذ التاسعة صباًحا، لذا، دعونا نصفق ألنفسنا. لذا، 

كم جمیًعا المساعدة، واقتراحاتنا، وما نود طلبھ من الجمیع نرید فحسب تلخیص كیف یمكن

ھنا، وعادة ما أعمل أنا وروس على ھذا، ولذا، سأغادر في النص األول، ولكني سأقول 

 ، فنحن [غیر مسموع] نطلب منك تسجیل النطاق. ccTLD، أو TLDإذا كنت مشغل 

بما في ذلك إذا كنتم ھنا في لقد سمعنا عبر الیوم عدًدا من مختلف الموارد المتوفرة،  

، الراغبین في القدوم والسفر AFRINICالمنطقة األفریقیة. كما أن لدینا الزمالء من 

وعقد ورشة عمل في الجلسة. وإذا لم تكونوا في أفریقیا، فھناك موارد أخرى من 

ICANN  .التي ستقوم بنفس نوع ورشة العمل التي ستتمكن من مساعدتكم بھا 

للعمل مع أمناء السجل ومساعدتنا أیًضا في  DSالناس قبول سجالت  كما نطلب من 

اإلحصائیات. وقد رأیتم المخطط ھناك سابًقا مع قائمة إحصائیات ریك المب حول عدد 

 ذات الصلة، TLDالنطاقات مقابل المسجل. كما نود التأكد من أن ذلك یتضمن كافة نطاقات 

 القیام بھذه الخطوات. وأعتقد، تفضل روس.  ccTLDوالموجودة ھنا. لذا، نطلب من مشغلي 

 

. وإن قمتم بتشغیل الخادم المعتمد في TLDلذا، مشغلي المنطقة اآلخرین بجانب مشغلي  روس موندي:

DNS فانظروا في استخدام ،DNSsec  لھ. لیس األمر بھذه الصعوبة بالفعل. وكما

رد التي یمكنكم االستفادة سمعتم الیوم، ھناك مقدار ضخم من المساعدة والدعم والموا

منھا. كما یمیل األشخاص في ھذا المجتمع إلى المساعدة للغایة. لذا، إذا انتقلت إلى شيء 

یتضمن مشاكل، فیمكنكم العودة والنظر في ورش العمل ھذه ومعرفة من تحدث عن ماذا، 

لكثیر اوستكون لدیكم ضمانة أنكم إن أرسلتم رسالة برید إلكتروني، فستحصلون على رد و

 من المعلومات المفیدة. 

ومرة أخرى، اإلحصائیات مھمة. كما أننا ننظر بالفعل في تجمیع بیانات فعلیة أكثر واقعیة  

 . DNSsecحول ما یجري على أرض 
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، فیسعدنا أن نتطلب منك تشغیل التحقق من ISPوإذا كنت أحد مزودي خدمات الشبكة،  دان یورك:

جیوف یصعد أعلى وأعلى. ونود أن نرى مزید ومزید الصحة. كما نود أن نرى مخطط 

من التحقق. فھذا مھم للغایة، جزئًیا، ألننا نحصل على بعض الدفعات، من بعض الشركات 

ھناك عند الحدیث إلیھم عن التسجیل، فھم یقولون "حسًنا لماذا یجب التسجیل؟ ألنھ ال أحد 

 یتحقق." 

لك جیوف، ونقول، "انظروا، في ھذا  وبعد ذلك، یشیر إلى إحصائیات جیوف، شكًرا 

المخطط. انظروا في المنطقة الخاصة بكم بشأن مقدار التحقق الحادث. ولیس ھذا أحد 

الوحوش األسطوریة. وھذا أمر مھم حقا. كما أنھ حقیقي." نحتاج إلى أكثر من ھذا. حیث 

نرید اآلن على المستوى العالمي، و %15 - %14نرید التقدم مما نحن علیھ اآلن، 

 إحضار ذلك حتى أعلى وأعلى.

ھذا أمر بسیط. فعلیكم فقط إتاحة، ھناك بضعة خطوط في ملف التكوین، ولكن علیكم  

أیًضا العلم بأنكم یمكنكم التسبب في عدم تمكن الناس من الوصول إلى موقع الویب، لذا، 

رك حاجتي فعلیكم إعداد فریق الدعم وما إلیھ، للتمكن من دعم ھذا، حیث أنا أسرع وأد

 لإلبطاء. وضحیتي ھناك.

و أننا نود منكم االرتقاء بدعم ÷الجزء اآلخر ھو تسجیل المناطق والجزء اآلخر  

، الذي لم یتحدث بالفعل عن ھذا ھنا. ونحن نشجع الناس على القیام DANEبروتوكول 

 بھذا. ووارن یبتسم. روس. 

 

توى اآلخرین، فانظر في تسجیل كافة لذا، إذا كنت مزود موقع ویب، ومزودي المح روس موندي:

المناطق الخاصة بك. وإذا كنت مشغل موقع ویب، فھناك فرصة مناسبة أنكم إذا كنتم 

. لذا، إذا كنتم DNSتتولون تشغیل موقع الویب الخاص بكم، فربما تشغلون دعم 

 تستعینون بمصادر خارجیة لتشغیل موقع الویب مع تقدیم المحتوى فحسب، فعلیكم الذھاب

إلى من یشغل الجھاز المحدد بالفعل. وعلیكم إخبارھم أنكم تریدون تسجیل كل ھذا 

 . DANEوتریدون دعم 
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لذا، تریدون رؤیة كافة ھذه األمور مفعلة واالنتقال إلى الموردین. وعلیكم التأكد من علم  

 الموردین بحقیقة أنكم تریدون القیام بھذا. والشكر موصول طوال الوقت ألن ھذا أصبح

أسھل بسبب دعم مزید من الموردین لھ. لكن، أحد المشكالت التي نواجھھا لعدد من 

السنوات ھي أن الموردین سیعوون لنا ویقولونھ "ال أحد یسألنا عن ھذا." ومثل ھذا الرد 

 عندما نتحدث عن التحقق، فال أحد یسأل عن التحقق أیًضا. 

من موردي كافة الخدمات التي  . لذا، علیك طلبھاDNSsecوال أحد یسأل عن تسجیل  

 تشتریھا. 

 

 DNSsecلذا، في النھایة، عندما یتمكن الجمیع من القیام بھذا، فنحن نطلب منك استخدام  دان یورك:

بنفسك. استخدم التحقق إن أمكنك، وإن أمكنك تشغیل ھذا لتسجیل النطاقات، فقم بكافة 

ا. واألمر المھم أننا سنطلب منكم ھذه األمور، مھما یكن ما یمكنك فعلھ بأي صفة تحملھ

علیكم مشاركة الدروس المستفادة من  --مشاركة الدروس المستفادة. وقد سمعنا بعض 

خبراتكم. كما سمعنا أمور رائعة ھنا، وسمعناھا في الیوم الفني، وكذلك في أماكن أخرى. 

 لذا، أود طرح األفكار ھنا. 

ھا، على أننا ستكون لدینا جلسة أخرى ، في موعدICANN 5ستكون الجلسة التالیة في  

. وسوف ننطلق من تلك النقطة. نعم، لقد فعلنا. ICANN 57الحًقا في ھذه السنة في 

لكن، كما تقوم جولي، یحدث األمر الرسمي عند تصویت مجلس اإلدارة، ولكنھ قد یكون 

 في فنلندا. لذا، على أي حال، متى یكن. 

ا تبدأ الجلسات، كما نود إدراج األشخاص على المستوى وسیكون لدینا لجنة إقلیمیة، عندم 

اإلقلیمي حیث كان الناس من أفریقیا في ھذا، وسكون لدینا أشخاص من أي قارة في المرة 

 القادمة. ونود إدراج الناس ھناك. ونرید أن تقوم بھذا. 

ع على لذا، كان لدي أیًضا طلب الیوم، فقط سأل أحدھم "حسًنا، ھل ھناك طریقة لالطال 

المستجدات أو التواصل مع األشخاص اآلخرین من وقت آلخر؟" وعلي أن أذكرن وقد 

قدمت مالحظة إلدراجھا بھذا للمرة التالیة، فھناك قائمة بریدیة والتي تسمى قائمة تنسیق 
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DNSsec  .ویمكنكم االنضمام لھذه القائمة ومشاركة المعلومات مع كل منھم اآلخر

مة ھاتفیة شھریة أول خمیس من كل شھر باستثناء ھذا الشعر حیث كذلك، لدینا أیًضا مكال

 ساءت األمور. 

مع ذلك، عادة، معظم الشھور، إنھ أول خمیس من كل شھر عند التجمع في مؤتمر ھاتفي  

والحدیث حول ما ھذه المشكالت، وكذلك الحدیث عن كیفیة تسریع النشر، والقیام بذلك. 

علیكم ببساطة االنضمام إلى القائمة البریدیة حتى ونرحب بانضمام أي شخص. كما أن 

 تعرفوا ھذه األمور. ویمكنكم العثور على مزید من ھذا ھناك. 

أود أن أشكر بضعة أشخاص مرة أخرى. حیث أود توجیھ الشكر إلى رعاة حدث الیوم،  

Afilias و[سارة] ودین وSIDN كما أود أن أشكرھم جمیًعا وأود أن أقدم لھم جولة من .

التصفیق. في ھذا الصدد، سأوضح أننا ننظر مرة أخرى في ممول آخر فقط لمساعدتنا 

. وسیساعدنا ھذا في متابعة القیام بھذا. كما أننا نتطلع بالفعل إلى 2016فیما تبقى من 

ممول لتجمیع جھات التنفیذ، تجمع مساء االثنین في مكان االنعقاد الذي لدینا الحًقا. لذا، 

التفكیر بذلك. فھل سترغب الشركة في مساعدتنا لمتابعة ھذه األنشطة ربما یجب علینا 

 التي تشكل جزًءا من ھذا؟ 

وأرد أن أشكر بصورة خاصة جولي وكاثي اللتان ساعدتا في علم كل ھذا بسالسة كما  

ھو. وبھذا، سأنتھي فقط بقول أنھ إذا كنتم ترغبون في مزید من المعلومات، فھذه بعض 

. مجتمع DNSsec-deployment.orgي یمكنكم االطالع علیھا. مواقع الویب الت

 . حسًنا. org/deploy360اإلنترنت، ولن نصلح ھذا أبًدا، 

لجنة البرامج، ھل یمكننا جمیًعا االتفاق على حاجتنا إلصالح ھذا؟ كما نرى دائًما أن ھذه  

 ؟ نھایة الجلسة ویمكنكم إرسال، حسًنا. لذا، ھذا مجتمع اإلنترنت. حسناً 

 

 ألف دوالر.  200ألقل من  شخص غیر محدد:
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. وبعدھا، ھناك أیًضا أدوات internetsociety.org/deploy360عذًرا، إنھ  دان یورك:

DNSsec ومن موقع .Deploy360 ھناك رابط إلى مجتمع ،DNSsec حیث ،

 مزیدسنعثر على ھذه القائمة البریدیة واألمور األخرى، وكذلك اإلحصائیات والموارد وال

  --الموجود ھناك. وأود أن أتقدم لكم جمیًعا بالشكر و 

 

 كما أوجھ الشكر الجزیل أیًضا إلى فریقنا الفني ھنا والمترجمین لدینا. شكًرا جزیالً لكم.  روس موندي:

 

نعم. شكًرا للمترجمین. نعم. لالختصارات وسرعة الحدیث وكل شيء آخر، فقد عانوا  دان یورك:

وربما یمكنھم الذھاب على أي حال. حسًنا، بھذا، نحتاج لإلیجاز وأعتقد  من الكثیر الیوم.

دقیقة. حسًنا. لذا، نحن جمیًعا  15ربما أن علینا الخروج من القاعة بسرعة. ال أعرف. 

 . ICANN 56بخیر. شكًرا لكم جمیًعا. أتمنى أن أراكم في اجتماع 
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