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 المسائیة، [الفني ألیكس] [غیر مسموع].جلسات المتابعة  شخص غیر محدد:

 

طاب مساءكم جمیعاً. یا للعجب. ھذا عظیم. أنظر. ھل الجمیع مستیقظ؟ ألي شخص  سیدة غیر معروفة:

نائم، أنھ لیس الوقت المناسب للنوم. لقد مررنا بفترة بعد ظھیرة غریبة بعض الشيء 

نستفید قدر االمكان من مساًء، لذا یجب أن  7:00ألن حافالت الحفل تغادر الساعة 

وقت المتحدثین، ألن االجتماع الذي كان قبلنا استغرق أكثر من الوقت المحدد لھ ولم 

یكترثوا بوجودنا في الخارج. ماذا عسانا أن نفعل حیال ذلك؟ على أیة حال، كان 

 اجتماعنا الصباحي طویًال لذلك كان ھذا عقاًبا لنا.

وا قد أمضیتم یوًما سعیًدا. سیكون لدینا فرصة شكراً لكم على حضوركم. آمل أن تكون 

أكبر غًدا صباًحا للتحدث عن األسبوع الذي أمضیناه ھنا. عادًة، نحاول أن نستخدم 

جلسات بعد الظھیرة ھذه للقیام بذلك، ولكن كان لدینا الكثیر من المتحدثین في فترة بعد 

 باًحا.الظھیرة، لذا أردت فقط أن أخبركم أننا سنقوم بذلك غًدا ص

وھما ستیف  ICANNأما بالنسبة للمتحدثین في فترة بعد الظھیرة ھذه فھم من طاقم  

كونتي و جون كوین. أنھما اثنان من زمالئي وھم الیوم موجودون معنا للتحدث الیكم. 

 ما الذي تودون الحدیث عنھ الیوم أیھا السادة؟

 

 ال أعلم بعد. ستیف كونتي:

 

 دقائق سلًفا، لذا تفضل. 10لقد أخبرتكم أن علیكم تحضیر ما ال یقل عن حسًنا.  سیدة غیر معروفة:
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ما مقدار الوقت المسموح لنا بھ ألنني أعلم أنھ من الممكن تنزیل ملف] أیًضا، ألیس  ستیف كونتي:

 كذلك؟

 

لیكون لدیھم الوقت  7:00دقائق للساعة  10إلى  5نعم، سأحاول أن أعطیكم من  سیدة غیر معروفة:

مجموعات أخرى. أنھا لیست المجموعة الوحیدة.  3ي. وبالمناسبة، ھناك الكاف

. 7:00لذا أرید أن أخرجكم قبل الساعة  7:00المجموعة األولى تغادر على الساعة 

 ، لذلك نرید أن نعطي الوقت الكافي لألسئلة.6:00بعد الساعة  20أنھا قریبة من 

 

الجعة ولكنني سمعت أن منطقة الحفل منطقة رطبة،  حسًنا، أقول عادًة أننا بینكم وبین جون كرین:

لھذا نحن بینكم وبین الماء والذي یعد أمًرا جیًدا ألنني متأكد أن الطعام سیكون رائًعا. كم 

منكم ینضم إلینا ألول مرة؟ كم منكم رآني أتحدث قبل ھذه المرة؟ حسًنا، لن أقوم 

 بعرض الشرائح.

. أقوم بإدارة ICANNفي  SSRقرار والشفافیة أنا الرئیس التنفیذي للمرونة واإلست

مجموعة صغیرة من األشخاص، وستیف واحٌد منھم. نقوم بالتأكد من سریة أنظمة 

 التعریف ونظام أسماء النطاقات والتوعیة وما إلى ذلك.

وألن لیس لدینا الوقت الكافي، سأبدأ بمناقشة األسئلة على الفور. من لدیھ أسئلة حول 

قرار والشفافیة واالنترنت واألنظمة الُمعرفة أو حتى األمور المتعلقة المرونة واإلست

ببرامج التدریب؟ نحن المجموعة التي تقوم بالكثیر من برامج التدریب ونحن أیًضا 

جزء من المجموعة التي تقوم باألبحاث. یمكننا اآلن عرض الشرائح، ولكن قبل ذلك 

دة الموجودة ھناك. ھل تریدین إستخدام ھل لدیكم أسئلة تودون طرحھا؟ سابدأ مع السی

 ھذا المیكروفون؟
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[غیر مسموع] [تاجاني]. ھل یمكنك أن تبدأ وتخبرنا ما ھي جوانب األمان التي تبحث  سیدة غیر معروفة:

اإلصدار الرابع واإلصدار السادس؟ كالُمعرف  -عنھا في بروتوكول اإلنترنت

 والمصادر؟

 

اإلصدار السادس كثیًرا. بعض  -ال نقوم حالًیا بالعمل على بروتوكول اإلنترنت جون كرین:

اإلصدار  -الصعوبات التي واجھناھا في الماضي كانت بالتأكد أن بروتوكول اإلنترنت

، تظھر األمور ICANNالسادس قابل للنشر. لذلك، عندما نبحث في الجانب الذي یھم 

اإلصدار السادس في نظام إسم النطاق  -إلنترنتمثل أننا نرید أن نستخدم بروتوكول ا

DNS فعلى سبیل المثال، ھل یمكنك القیام بذلك بما أن ،DNS  على وشك نقل

األسماء؟ إذا كنت أنا المستخدم النھائي، ھل یمكنني وضع خانة رباعیة مثل عناوین 

؟ یرجى النظر حول DNSداخل نظام إسم النطاق  IPبروتوكوالت اإلنترنت 

 ون، یمكنكم رؤیتھا اآلن.المسجل

ھذین األمرین ھما اللذین نبحث فیھما. كنا نبحث منذ سنوات في أشیاء مثل وضع خانة 

فما ھو تأثیره؟ ما الذي سنقوم  --وبالطبع، قمنا بذلك  --رباعیة داخل منطقة الجذر 

خاص  DNSبكشفھ عند تغییر حجم منطقة الجذر، والتي ھي ملف نظام إسم النطاق 

الموجودة في االنترنت؟ ما الذي سنقوم بكشفھ؟ نحن نبحث في األمور بھذه  TLDsفي 

الطریقة. نلقي نظرة على األمور ثم نقول، " حسًنا، كیف سیغیر ھذا الشيء في الوضع 

 الحالي؟"

الرابع، فأن اإلصدار السادس فیھ  IPإذا قمت بالنظر إلى إصدار بروتوكول اإلنترنت 

مشكلتین مھمتین حالًیا. األولى ھي حقیقة عدم القدرة على  قاسم مشترك واحد. وتواجھنا

توثیق من یملك بروتوكول اإلنترنت المحظور. ومن یقوم بالتحكم بأجھزة التوجیھ؟ 

أشعر بالغیرة. لقد قاموا بأخذ جمیع كلمات المرور التي تعمل منذ سنوات. ال یسمح لي 

 بالتحكم في أجھزة التحكم اآلن.
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أو بعض الخورزمیات  5بین شخصین. یمكنك استخدام إم دي  یمكنك حمایة محادثة

األخرى لتوثیق ھویتك. ال یمكنك القیام بذلك بشكل عالمي. كان ھناك بعض المحاوالت 

ھو  BGPللحمایة. بروتوكول  BGPلحل ھذا األمر. منھا بروتوكول التوجیھ 

تحیة العامة األساسیة بروتوكول توجیھ ویعد إصدار للحمایة وأحیاًنا ما یدعى بالبنیة ال

RPKI لم تحقق إي من تلك الطرق انتشاًرا واسًعا. وتلك ھي المشاكل المتعلقة .

 بالحمایة التي بحثنا فیھا.

الموضوع الثاني ھو ما یسمونھ بالسوق الرمادیة أو األسواق الناشئة أو سوق اإلصدار 

 .IPالرابع من بروتوكول اإلنترنت 

قد ال ترونھا مشكلة تتعلق بالحمایة، فلماذا یعتبر شراء الناس وبیعھم لعناوین بروتوكول 

اإلنترنت مشكلة تتعلق بالحمایة؟ انھا لیست كذلك، قد تكون مشكلة تتعلق باإلستقرار. 

سنوات أو حتى سنتین باھضة  5ماذا لو أصبحت عناوین بروتوكول اإلنترنت بعد 

ھذا یعني أنك لن تكون قادًرا على عمل القیام بعملیة النقل  الثمن وال تستطیع شرائھا؟

اإلصدار الرابع واإلصدار السادس. ال أقول أن  -التي نقوم بھا بین بروتوكول اإلنترنت

ھذا سیحصل بالفعل، ولكن یجب األخذ بعین االعتبار حدوث ذلك حیث بدأ المختصون 

 بدراسة األمر.

عمل استضافھا محرك البحث جوجل حول إمكانیة سنوات ورشة  6أو  5لقد عقدنا قبل 

قیام سوق ناشئة. لقد توقعنا حدوث ھذا في ذلك الوقت، وكنا نحاول أن نضع بعض 

الضوابط علیھ. وحتى مع وجود أفضل خبراء االقتصاد والمھندسین في العالم، لم 

نتمكن من القیام بذلك. تلك ھي األمور التي نقوم بدراستھا في عالم عناوین 

 روتوكوالت اإلنترنت.ب

اإلصدار الرابع ھو أمر ناقشناه  -بالتأكید أن إستنزاف المصادر من بروتوكول اإلنترنت

مراًرا وتكراًرا منذ سنوات وكنا نحاول أن نبلغ الجمیع أنھ على وشك الحدوث. لألسف 

ال یصدقك الناس عندما تخبرھم أن أمًرا على وشك الحدوث حتى یحدث بالفعل على 

 واقع.أرض ال
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اإلصدار الرابع على وشك الزوال. سیزول  -كنا نقول لھم أن "بروتوكول اإلنترنت

 اإلصدار الرابع. نحن جادون، سوف سیزول قریًبا جًدا." -بروتوكول اإلنترنت

كان الجمیع یقول، " نعم، نعم، فلیكن،" وفي یوم من األیام تم إیقاف األرقام المخصصة 

 .ICANNي الخاص ف IANAإلنترنت السلطة 

نقوم بتوقع ھذه األمور حتى إن لم یصدقنا أحد. نقوم بالفعل بالبحث في األمور من ھذا 

 المنطور أكثر من الدخول في أدق التفاصیل المتعلقة باألمن والحمایة.

 

 [غیر مسموع] سیدة غیر معروفة:

 

 أجل. جون كرین:

 

تبحث أیًضا في قضایا البنیة التحیة  RIRأوًال، أعتقد أن سجالت اإلنترنت اإلقلیمیة  سیدة غیر معروفة:

 اإلصدار السادس. -و بروتوكول اإلنترنت RPKIالعامة األساسیة 

 

 بالتأكید. جون كرین:

 

؟ RIRوبین ما تقوم بھ سجالت اإلنترنت اإلقلیمیة  ICANNأین الفرق بین ما تقوم بھ  سیدة غیر معروفة:

نًیا، في البدایة، كنت أظن أن مجموعتك تعمل على مستوى البنیة التحتیة، ولكن اآلن وثا

 تبدو أنھا عملیات إنھاء العمل. ھل ذلك صحیح؟
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نقوم اآلن بدراسة البروتوكوالت. واألمور التي یتم استخدام الُمعرفات، حیث أن الشيء  جون كرین:

وین وأرقام المنافذ في أنظمة الُمعرف. الرئیسي ھو نظام الُمعرف. جمیع األسماء والعنا

بالطبع أیًضا، سجالت اإلنترنت اإلقلیمیة تبحث في جمیع األمور المتعلقة بعناوین 

 بروتوكول اإلنترنت كذلك وأرقام النظام المحوسب. نعمل سوًیا.

. كان لدیھم شيء Réseaux IP Européensكنت أعمل في مركز تنسیق شبكات 

والتي ھي عبارة عن مركز  Réseaux IP Européensیدعى مختبرات مؤسسة 

 التي كنا نعمل معھا بشكل وثیق. في الواقع، RIRبحثي ضمن سجالت اإلنترنت اإلقلیمیة 

؟ نحن من الممولین لھذا البرنامج. الشخص الذي صممھ ATLASمن سمع في برنامج 

 وھو من أعز أصدقائي حیث عملنا على ھذه القضایا مع بعض. یدعى دانییل كارینبیرج

بعد ذلك، ھل ھناك أي حدود؟ سیكون ھناك بالطبع إذا عملت في عالم صیاغة السیاسة، 

 ولكن عند العمل على المشاكل الحقیقیة فإننا نمیل إلى العمل سوًیا كثیًرا.

 

 ستان. لدي فقط قلق عام. ھل تتعاملونمن باك ICANNطاب مساؤكم. أنا زمیل منضم في  أسامة تمیمي:

، لتقوموا بالتركیز على إمتدادات أمن إسم ICANNمع موضوع الحمایة من منظور 

 لتشمل حمایة نقاط النھایة؟ فقط أو تحاولون تغطیة نطاق أكبر DNSSECurityالنطاق 

 

. نحن ال DNSنقوم اآلن بالتركیز على حمایة الُمعرف ولیس فقط نظام إسم النطاق  جون كرین:

نسعى إلى حمایة نقاط النھایة، ھذا لیس من تخصصنا. فنحن ال نقوم بإعداد برامج 

حمایة، وال نبحث في عمق البنیة التحتیة لعمل اآلخرین. لیس باستطاعتنا القیام بذلك، 

ھذا لیس دورنا. دورنا المنصوص علیھ على لوائحنا منذ نشأت المؤسسة ھو االھتمام 

ار، وقمنا بإضافة الشفافیة ألنكم تریدونھا، ففي حال حدوث عطل في باألمن واالستقر

واحًدا منھا. أنھ أمر في غایة  DNSأنظمة التعُرف والذي یعد نظام إسم النطاق 

 األھمیة ولكن یعتبر موضوع منفرد.

 



 AR جلسات المتابعة المسائیة –مراكش 

 

 26من  7صفحة 

 

. حمزة محراز من تونس. لدي سؤال لھ عالقة بالحمایة عبر االنترنت للمستخدم النھائي حمزة محراز:

سؤالي األول ھو ھل تعتقدون أن المستخدمین النھائیین یجب علیھم استخدام اإلنترنت 

دون الكشف عن ھویتھم؟ أما سؤالي الثاني ھو ما ھي توصیاتكم بالنسبة لتھدیدات 

 تطور شبكة إنترنت األشیاء؟

 

شف عن حسًنا، ھذین سؤالین منفصلین. یجب أن یكون لدیھم خصوصیة. وكلمة عدم الك جون كرین:

شقائق النعمان، ھي كلمة من الرسوم  --الھویة التي ال أستطیع قولھا ألنھا كلمة مروعة 

وھي قضیة مختلفة. لذلك من الجانب األول بالنسبة لي، أقول،  --المتحركة مع السمك 

"نعم، یجب أن تكون قادر على تصفح اإلنترنت دون الكشف عن ھویتك." ولكن 

ما ان نقول، "حسًنا، إذا كنت تھاجمني، فأنت مجرم، وعلى الجانب اآلخر بالنسبة لي ك

أي حال، ال أریدك أن تخفي ھویتك." أرید تدخل قانوني من خالل اإلجراءات القانونیة 

 ألتمكن للوصول إلیك. تذكر بأن اإلجراءات القانونیة تعد مھمة جًدا.

ا أود أن ال بالنسبة لي أشعر أن لدي تضارب بما یخص ھذا الموضوع ألنني أحیانً  

أكشف عن ھویتي. فعلى سبیل المثال، عندما أكون في العمل أتصفح موقع فیسبوك، ال 

أود أن یعرف مدیري في العمل أنني أقوم بذلك طوال الیوم، ولكني أفھم الموضوع من 

الطرف اآلخر. لھذا السبب فأن الرد على ھذا السؤال لیس سھًال. لو كان السؤال سھًال، 

 كل ھذه المشاكل، إلى آخره.لما واجھتنا 

 ماذا كان الجزء الثاني من سؤالك؟ 

 

 إنترنت األشیاء. ستیف كونتي:
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أوه، إنترنت األشیاء. لدي قلق بالنسبة إلنترنت األشیاء، ألنھا جمیعھا رخیصة جًدا.  جون كرین:

و األجھزة رخیصة جًدا. ولیست آمنة بالشكل المطلوب. أما بالنسبة إلنترنت األشیاء، فھ

مصطلح تسویقي لربط جمیع أجھزتك في شبكة اإلنترنت، مثل مصطلح األمن 

االلكتروني فھو مصطلح تسویقي. ھناك العدید من المصطلحات التسویقیة تستخدم 

 بشكل شائع، مثل السحابة. جمیعھا مصطلحات تسویقیة.

لوقت. حیث ھل أنا قلق حیال ھذا؟ بالنسبة لي أقوم باستخدام األجھزة في المنزل طوال ا 

یمكنني التحكم بأضواء المنزل من خالل ھاتفي. ولدي أجھزة تصویر یمكنني 

استخدامھا، ال یستطیع أحد استخدامھا وأنا خارج المنزل. ال یمكنني استخدامھا من ھنا 

ألنني قلق من الجوانب األمنیة ولكني أقوم بالتحكم بجمیع ھذه األشیاء خالل وجودي 

 داخل شبكة مراقبة.

قیقة، معظم ھذه األجھزة غیرة مصنوعة بطریقة جیدة ولكن ھذه ھي التكنولوجیا وللح

الجدیدة. لم تكن السیارات مصنوعة بطریقة جیدة عن بدایة ظھورھا، لذا فأن الكثیر من 

 ھذه األشیاء صغیرة وأرخص. على أمل أن تصبح األمور أفضل.

 

[غیر مسموع] بالنسبة لذلك الشيء، إذا كان باستطاعتي. كل شيء على ما یرام. لقد  ستیف كونتي:

حصلت على المبكروفون. السؤال األول الذي كان لدیك. نعم، نعمل على ھذا األمر في 

ICANN التي نبحث عنھا فیما یخص األمن  ولدینا تركیز ضیق ومحدد على األمور

نھائي واالتصال المتالصق لیستا من تخصص واإلستقرار والمرونة. أن المستخدم ال

ICANN ولكن لنكون صادقین. نحن جمیعنا مستخدمین نھائیین، ولذلك لدینا مخاوف ،

شخصیة، حیث نحاول أن نوازن مخاوفنا التي تخص العمل والمخاوف الشخصیة 

 واألمور ذات الصلة.

بشكل جید. یوجد بعض التداخل في ھذا الموضوع ولكن جون قام بتوضیح الموضوع 

الذي یجب  ICANN. إذا خرجنا من نطاق عمل ICANNھذا لیس من اختصاص 

علیھا القیام بھ، سنكون في مكان ال ننتمي لھ وفیھ مختصوه واألشخاص العاملین فیھ. 

فالتعاون مع ھؤالء الخبراء شيء والتعدي على مجال عملھم شيء آخر. لذا نحاول 

 الذي یجب علینا القیام بذلك.بالتعاون مع ھذه المجموعة في الوقت 
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أما بالنسبة إلنترنت األشیاء، أعتقد أن ما نشھده ھو فترة من التطور السریع في 

األجھزة االلكترونیة. وفیما یخص ھذا التطور السریع، فأن حصة السوق ھي من تقوم 

بإدارة األمور ولیس االستقرار واالتصال واألمان وجمیع األمور ذات الصلة. الجمیع 

تحمسون بشأن إنترنت األشیاء ھذا. حتى أنھم یتجاھلون عملیة تطویر البروتوكول م

والتي تحتوي على نقاط حمایة قدیمة أو بطیئة. یرید الناس  ITFالمناسب من خالل 

 التخلص من ھذه األمور.

ھذا شيء رائع في بعض األحیان. ھناك العدید من الخدمات الجیدة وأشیاء ممیزة 

إلنترنت األشیاء، ولكن عند الدخول في تفاصیل العملیة وفھمھا، وفي حال إنحرفت عن 

الطریق الصحیح، قد یسبب لك ھذا بعض المشاكل. كلما استفدنا من إنترنت األشیاء 

 ا أصبح جزء منا.واستخدمناه في أمورنا الیومیة، كلم

لقد بدأنا ببحثھ من عدة جوانب. حیث یقوم ریك بالعمل على بعض األمور التي تخص 

التي لھا عالقة بإنترنت األشیاء. لقد بدأنا ببحث ھذا  DNSدعم أسماء النطاقات 

، ولكننا حتى ICANNالموضوع والكشف عن جوانبھ لمعرفة إذا كان ھناك شيء یھم 

 مجرد أفراد.ھذه اللحظة نبحث فیھ ك

 

نعم، وإذا القیت نظرة على ھذه األجھزة تجد أن الكثیر منھا یحتوي على خادمات نظام  جون كرین:

. ھل ستصبح IP. تحتاج جمیعھا إلى عناوین بروتوكول اإلنترنت DNSإسم النطاق 

إنترنت سري؟ ھل ستصبح تعمل على  IPھذه األجھزة تحتوي على عنوان بروتوكول 

اإلصدار السادس؟ ھناك الكثیر من األسئلة التي تھمنا ولكن  -اإلنترنتبروتوكول 

 إنترنت األشیاء لیس ھو السبب الرئیسي فیھا. بل ألنھا تؤثر على عالمنا.

أي شخص؟ أي واحدة؟ أنت معتدل. حسًنا، من كان أوالً؟ ھیا لنبدأ مع ذاك الشخص.  

 لدیھ المیكرفون الخاص بھ. تفضل. ال، ھذا الشاب. 

 

 [غیر مسموع] شخص غیر محدد:
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 نعم، الموجود في اآلخر. جون كرین:

 

حسناً، شكراً. شكًرا جزیالً. لدي توضیح على أمرین [غیر مسموع] من قبلك. أین  شخص غیر محدد:

مراقبة حمایة الشبكة عند مقارنتھا مع المراقبة الحكومیة؟ ألن ھناك [غیر مسموع]. أنا 

ن عندما تقوم الحكومات بمراقبة حمایة الشبكة تقوم بذلك مھتم بذلك كثیًرا أیًضا. ولك

 على النطاق. ال أعلم متى یقومون بذلك.

سوف أذكر مثاالً. في مرحلة ما، بلدي و [غیر مسموع] ھو إسمي وبالمناسبة أنا من 

نیجیریا. ال أتذكر ما الذي كان یجري في ذلك الوقت، ولكن [غیر مسموع] مدة من 

، كان ھناك إنقطاع في اإلنترنت. كل شيء، ال 24أو ما یقرب الوقت [غیر مسموع] 

یمكنك الدخول إلى أي نطاق إطالًقا. تم حجب الھواتف. ال أتحدث عن الھواتف نفسھا، 

ولكن لم نكن قادرین على االتصال باإلنترنت من دون الھواتف. ال یمكنك الدخول إلى 

ICANN.ال یمكنك الدخول . 

وضع حمایة على الشبكة؟ بالمناسبة ھناك [غیر مسموع]. أنھ ما ھي المرحلة التي یتم 

[غیر مسموع] نفس الشخص المھتم في حجب مواقع اإلنترنت یمكنھ أن یقوم بالتالعب 

 بالحمایة التي یتم وضعھا.

 

تقوم الحكومات باألمور التي یجب علیھا أن تقوم بھا. أنت تتحدث عن شبكة اإلنترنت  جون كرین:

رف. لقد واجھتنا بعض األمور المشابھة حیث قامت الحكومات بإتخاذ ولیس نظام الُمع

قرار إیقاف عرض النطاق الترددي ألي شيء قاموا بھ لوقف إمكانیة االتصال في 

شبكة اإلنترنت. إذا نظرنا إلى األمر وسألنا أنفسنا، "ھل سیكون ھناك أي تأثیر على 

 نظامنا البیئي؟"

ین أنھ ال یعمل في جمیع البلدان األخرى. في الكثیر ال یعني عدم عمل شيء في بلد مع 

من األوقات یكون نظام إسم النطاق وجمیع األمور خارج ذلك البلد تعمل في الشكل 

 الطبیعي على األقل عند إعدادھم لألنظمة بالشكل الصحیح.
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یة تقوم الحكومات بما علیھا القیام بھ، لیس لنا عالقة بذلك. ھذه القضایا ھي قضایا محل 

 وسیاسیة.

 ICANNلقد واجھتنا بعض القضایا حیث حصلت ھذه األمور وقال الناس، "أوقفت  

الخدمة عن ھذه الدولة،" ألن اإلعالم یقول ما یرید أن یقولھ. ال شيء من ھذا القبیل 

حدث بالفعل. لم نتعرض لضغوطات من أي حكومة للمشاركة في ذلك. على الرغم من 

، كنا سنقوم بما یطلبوه منا، "نعم، ارحل." تقوم الحكومات أنني أشك إذا تعرضنا لذلك

 بما علیھا القیام بھ، ھذا لیس من ضمن مجال عملنا.

، ICANNالمثیر لإلعجاب أن لدینا مشاركات كثیرة من قبل الحكومات في عملیات  

وعندما یشاركونا، یشیر الجمیع بحبھ لإلنترنت. حسًنا، معظمھم. یقولون، " ھذا مھم 

عند  --ومن النادر جًدا حصول ھذا  --جًدا،" ویحدث في الصدفة بعد ذلك، كما تعلمون 

حصول أمور مثل ھذه یقومون بفصل اإلنترنت، وبالمناسبة، ال یقومون بذلك عن قصد 

 دائًما. لقد شھدت بعض األوقات عندما قاموا بھذه األمور في الغلط.

. ال تقوم اللجنة ICANNھم أنھ موضوع مشوق ولكن لیس من األمور التي ت 

 بالتدخل في مثل ھذه األمور. لیس من تخصصنا. GACاإلستشاریة الحكومیة 

 

شكًرا. أردت أن أسأل عن الثقة العامة والقضایا المتعلقة بالبنیة التحتیة العامة. ما ھو  [بوب]:

بناًء  المستقبل الذي تراه بین مستقبل ھیئات الشھادات واستخدام نظام أسماء النطاقات

 على توثیق أسماء النطاقات؟

 

أنھا كأي شيء. تحتاج أن  أن تقول إلى أین اإلمتدادات األمنیة لنظام إسم النطاق ذاھبة. جون كرین:

یكون لدیك تطبیقات على السطح لتستخدمھا الناس. وأنا أود في مرحلة ما بالنسبة إلى 

النطاق أن تصبح موجودة في كل مكان لیتوقف الناس عن  اإلمتدادات األمنیة لنظام إسم

 التفكیر في موضوعھا. وأن یكون نظام اسم النطاقات آمًنا. قد یستغرق ھذا سنوات.
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الشيء المثیر لإلعجاب أن التحقق المستند على نظام إسم النطاق للوحدات المسماة  

DANE  مشمول، والذي ھو جزء من فریق عمل ھندسة اإلنترنتIETF  حیث یتم

إذا أردت،  DNSSECوضع خدمات على سطح اإلمتدادات األمنیة لنظام إسم النطاق 

إلمكانیة أن یكون لدیك شھاداتك الخاصة وتقوم بتوثیقھا بطریقة ما. إذا بدأ الناس 

باستخدام أمور مثل ھذه، وقاموا باختبارھا قد یكون الستخدام اإلمتدادات األمنیة لنظام 

 فوائد أكثر من توثیق أجوبتك. سیكون ذلك رائًعا وقد بدأ بالفعل. DNSSECإسم النطاق 

یدعى دان یورك یعمل في  --أستطیع تقدیمك لھ --الشخص الذي تود التحدث إلیھ  

 ویقوم بضبط ھذه األمور. لدینا أیًضا السید ریتشارد المب ISOCمجتمع اإلنترنت 

على الكثیر  ISOCالذي یقوم أیًضا بضبط ھذه األمور، ولكن یحتوي مجتمع اإلنترنت 

من التفاصیل حول كیفیة التطور حیث بدأ الناس باستخدام التحقق المستند على نظام 

وأمور أخرى یمكنھم وضعھا على سطح  DANEإسم النطاق للوحدات المسماة 

 .DNSSECاإلمتدادات األمنیة لنظام إسم النطاق 

إذا لم نقم ببناء شيء على أساسھ أو إذا لم نستخدم األداة، سأقوم أنا بتدبر األمر. نفس  

اإلصدار السادس. إذا لم یكن لدیك سبب الستخدامھ، قد  -الشيء مع بروتوكول اإلنترنت

ال یضطر الناس لذلك، فھم یستخدمون األمور التي لدیھم خبرة فیھا. ما حصل كان ھو 

اإلصدار الرابع،  -نعد قادرین على استخدام بروتوكول اإلنترنت السبب وأننا لم

اإلصدار السادس لم  -باإلضافة إلى أن جمیع األمور التي وعد فیھا بروتوكول اإلنترنت

 یھتم لھا أحد.

 أعتقد أنك كنت التالي. 

 

التي  شكًرا. أنا متحمس، إذا كان یمكنكم أن تخبرونا شيء حول التقنیات واألدوات محمد شابر.

[لمح] لضمان أمن الُمعرف. ھل یمكنكم أن تخبرونا بعض الشيء عن التقنیات؟ 

 وللسجل، أنا محمد شابر من باكستان.

 



 AR جلسات المتابعة المسائیة –مراكش 

 

 26من  13صفحة 

 

أن األدوات بسیطة جًدا. من الواضح أن ھناك عمل جاري لضبط ما الذي یجري  جون كرین:

مع  والبحث عن الفروقات. ولكن ھناك أیًضا شيء یدعي تھدید األمن، مثل التحدث

الناس بشكل عام ووجودك على قائمات برید سریة ووجودك في المكان الذي یتم 

 التحدث فیھ عن جمیع ھذه المشاكل. ھذه األمور أساسیة. ال یوجد شيء مھم.

لدینا بعض المختبرات. على سبیل المثال، لدینا مختبر ندرس فیھ كیفیة تغّیر الحزم 

عالقة بأجھزة التوجیھ المنزلیة وجدران بینما تدخل من خالل الوسیط، وأشیاء لھا 

الحمایة والشبكات اإلفتراضیة الخاصة. جمیع ھذه األشیاء تخدم الحزم والُمعرفات. نقوم 

 نحن بالبحث. كما أن لدینا مجموعة بحث صغیرة.

وبعد ذلك نقوم بالتفاعل مع المجتمع. حیث نتحدث دائًما للناس في المجتمع الخاص 

اه. یعلمون أن علیھم االتصال بنا عند وجود تھدید. فإذا القینا باألمن عن ما الذي نر

نظرة على شبكات الروبوت الكبیرة والتي ھي سبب بعض المشاكل على الشبكة 

باإلضافة إلى تأثیرھا على نظام الُمعرف، فأنھا تشكل تھدید على الطرفین ألنھ یمكن 

عشرات اآلالف من  ، ولكن غالًبا ما تقوم بتسجیلDDoSingاستخدامھا لنظام 

 األسماء داخل النظام والتي تستخدم فقط ألغراض شریرة والتي نعي أنھا مشكلة.

ال نأبھ لمثل ھذه المشاكل. ھذا لیس مجالنا، ولكن نعرف األشخاص المختصین بھذه 

األمور وھم على عالقة جیدة بنا. كونك فوق خط المواجھة مع ھذه التھدیدات وتعلم عند 

یعني أنك تعرف كل شيء. أنھا تعني أنك في مجموعة جمیعھا  حصول أي شيء ال

 نظراء لك لتتمكن من التعلم منھم.

 رأیتك أنت. سأعود إلیك الحًقا. حسًنا، استمر.

 

 ؟CGNsھاشم نعمان من باكستان. ما الذي ستقومون بھ إلیقاف  ھاشم نعمان:

 

 نتابع األمر بذھول.. ال شيء. نحن Carrier-grade NATsال شيء. منھج  جون كرین:
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 وھناك بعض التخوف أیًضا. ستیف كونتي:

 

أو  Carrier-grade NATsنعم، القلیل من التخوف. سواًء كنت تستخدم منھج  جون كرین:

اإلصدار السادس، والذي قد یكون مفضل أكثر، فقرارك  -تستخدم بروتوكول اإلنترنت

 ر اقتصادي.یعتبر قرار اقتصادي. تنظر الناس إلى األمر من منظو

فإذا كنت على الجانب الذي ترغب فیھ في الكشف عن أي ضعف والبحث عن عاملین 

] الذي یحتوي على NAT-ingغیر جیدین واألمور المشابھة، فأن ھذا المنھاج [

 العناوین والمشاكل المتعلقة بالدخول یعد مشكلة.

 ھو أن الناس تقوم Carrier-grade NATsقلقي الشخصي بما یخص منھج 

ألنھا لیست رخیصة  --باالستثمار، وتمشي في ھذا الطریق حیث یوجد الكثیر من المال 

بعد ذلك یصبحون ال یملكونھا، بعد عدة سنوات على الغالب، حیث یصبح لدیھم  --

اإلصدار السادس. إذا أصبح ھذا افتراضي،  -الحافز لیستخدمون بروتوكول اإلنترنت

-Carrierكبیرة ستقول، "حسًنا، نختار منھج فأن شركات تزوید خدمة اإلنترنت ال

grade NATs  ألنھ یحتوي على جمیع المزایا الرائعة،" ألي غرض تجاري قاموا

ببناء قراراھم علیھ. أخشى على التأثیر الذي سیحصل على انتشار بروتوكول 

اإلصدار السادس وتوقف استخدامھ، إلى آخره. ولكن ھذه القرارات ھي  -اإلنترنت

 تجاریة لذا فمن الصعب التأثیر علیھا.قرارات 

 

 CGNألضیف على الموضوع قلیًال فأني موافق مع ما قالھ جون، ولكن عندما تقوم في  ستیف كونتي:

، سیتغیر معنى الحزمة في المقام األول. NATوأمور مشابھة باإلضافة إلى القلیل من 

 واحدة في مكان ما. NATinلذلك أنت تقوم بتغییر اتصالك النھائي من خالل وضع 

وأقوم  NATأعتقد أن ھناك فائدة من القیام بذلك. لدي شبكة كاملة. ولدي شبكة 

، فأنك تقوم بفصلھا بشكل كبیر. NATعلى شبكتین  NATباستخدامھا عند وضع شبكة 

، ولكنھا قضیة یجب االطالع علیھا. أنا متأكد أن ICANNأنھا لیست قضیة تخص 

 یبحثون في إمكانیة خرقھا ألشیاء وما ھو المستوى الذي تقوم بھ.ھناك العدید من الناس 
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كما قال جون، إنھ قرار مبني على أسس تجاریة. إذا قررت شركة تقوم بتزوید 

، وقامت باختراق قاعدة بیانات عمالئھا، سیكون أمر CGNأن تستخدم  ISPاالنترنت 

روري على إستقرار ومرونة بغایة السوء للعمالء. أنا موافق، ولكنھا ال تؤثر بشكل ض

 CGNاالنترنت بشكل عام. ما لم نقوم بإتخاذ قرارنا بناًء على ھلوسة غریبة لوضع 

في صمیم عملیة التوجیھ، في تلك الحالة تصبح مشكلة العمیل أو مشكلة الشركة عندما 

 یحصل ھناك عطل. ھذا لیس الجواب المنتظر ولكن ھذا ھو الوضع الحالي.

 

یجب أن نتذكر أننا في أي وقت ندخل بأمور لیس لدینا خبرة فیھا، قد تحصل مشكلة.  جون كرین:

نحن مضطرون للبقاء ضمن الحدود الخاصة بكم. فاألمور التي من ھذا القبیل، تكون 

في المنطقة الرمادیة. نحن مشتركون بمحادثات ألن المجتمع یقبل علینا بسبب خبرتنا 

في  ICANNن المعرفة. ولكن ذلك الشيء لن یفید وھذا ال ینفي البحث عن المزید م

 صیاغة سیاستھا أو أي شيء من ھذا القبیل. فھذا لیس من مجال عملنا.

 ھل لدیك تعلیق بھذا الخصوص أو أیة أسئلة؟

 

 ؟CGN[غیر مسموع]  شخص غیر محدد:

 

 ھل تریدون القیام بذلك؟ جون كرین:

 

یك جھاز توجیھ منزلي وكان لدیك عنوان ؟ إذا كان لدNATھل تعرف ما ھو  شخص غیر محدد:

عام، ھل یقوم جھاز التوجیھ بمضاعفة عناوین بروتوكول  IPبروتوكول إنترنت 

بنفس الشيء ولكن بطریقة  carrier-grade NAT؟ یقوم منھاج IPاإلنترنت 

، بسبب ISPمختلفة. تكون ضمن شركة الھواتف المحمولة أو مزّود خدمة اإلنترنت 

اإلصدار الرابع، كان لدى الجمیع بروتوكوالت  -ة بروتوكول اإلنترنتإنھاك وعدم قدر
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مرة أكثر للعمیل مما كانوا علیھ مع  1,000انترنت عامة ولكن كان علیھم خدمة 

كبیرة في بدایة إنشاء  NATبروتوكوالت اإلنترنت العامة. یقومون بتحویل ذلك إلى 

 شبكتھم.

 

العناوین لفترات قصیرة من الزمن. یقولون أن مدة التأخیر تكون أمور مثل الحفاظ على  جون كرین:

 قصیرة وتغییر الدخول المستمر صعب جًدا.

 

 من ناحیة الحجم الكبیر أیًضا. شخص غیر محدد:

 

 السید الموجود في الخلف على ما أعتقد. جون كرین:

 

 ھو نفس الشخص. شخص غیر محدد:

 

 تتقدم. لقد تطورت األمور لألمام. ال جون كرین:

 

، ما ھي DNSمرحًبا، أنا جون من فیجي. بالحدیث عن أمن نظام اسم النطاق  [جون شاند]:

؟ ھذا ھو السؤال األول. والسؤال الثاني ھو كیف DNSالتھدیدات المتوقعة على 

 ؟DNSتتعاملون مع [أخالف المتعاملین] في خادمات نظام اسم النطاق 
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لقد قمت بإجابة السؤال األول مع السؤال الثاني. واحدة من أكبر المشاكل في رأیي ھي  جون كرین:

. كان لدینا العدید من المشاكل مع أمور مثل تسمیم DDoSالحرمان المنتشر للخدمة 

الكاش. لقد تقلصت ھذه المشكلة بسبب إیجاد الحلول. عند البحث في ھذه المشكالت، 

اإلضافة] وجمیع خادمات اإلنترنت قامت بالتوزیع  تصبح تبحث عن حلول لھا. شراء

 العشوائي للمدخل لجعل موضوع تنبؤ أي مدخل تم استخدامھ صعًبا.

أعتذر ولكن سأقوم بطرح الموضوع من الجانب التقني. ومن الصعب عدم التركیز 

 على ھذه األمور.

القائمة على رأس  DNSSECلقد كان لدینا اإلمتدادات األمنیة لنظام إسم النطاق 

أصبح ضمن األمور  DNSباإلضافة إلى تسمیم الكاش، أما ما یتعلق في أسماء 

الثانویة. وھناك عدة طرق یمكن من خاللھا تنفیذ األمر. وھو لیس مثالیا. بالطریقة التي 

، إلى آخره، فأنھ DNSSECنقوم فیھا بنشر اإلمتدادات األمنیة لنظام إسم النطاق 

 یصبح أفضل.

انھ من نشر الخدمة؟ ھجوم رفض الخدمة وإقفال شبكتك. إنھ حقاً أمر من ھنا تم حرم

مقیت. لیس ھناك المزید مما یمكن فعلھ حیال ذلك. تقوم بتقدیم الكثیر من الخدمات 

باھظة الثمن، ویكون لدیك شركة مزودة لإلنترنت تقوم بالتقدیم بشكل أكبر ویكون لدیك 

 القدرة على تصفیة القلیل.

الخدمة، ستتضرر من ذلك. لقد  ناك شخص یرید حرمانك من نشرولكن إذا كان ھ

شھدتھم حرمان نشر الخدمة للعدید من المؤسسات الضخمة والتي تملك التمویل المادي 

وشركات بقیمة ملیارات الدوالرات والتي لدیھا التمویل الكافي لتشتري البنیة التحتیة 

 وما زالوا یتعرضون لحرمان نشر الخدمة.

توجًھا كبیًرا في زیادة حرمان نشر الخدمة الفردي وما زلنا نشھد ذلك حتى كنا نشھد 

اآلن. لم أطلع على االحصائیات الحدیثة ولكننا شھدنا حرمان نشر الخدمة لنطاق ترددي 

 یصل إلى نصف ملیون بت.
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من ھنا تعرض لحرمان نشر الخدمة لعرض نطاق ترددي یصل إلى نصف ملیون بت؟ 

اآلن ما نشھده ھو انحصار حرمان نشر الخدمة. نرى أنھم أجل، ال أحد. ولكن 

یستخدمون أنواع مختلفة من النشاطات اإلجرامیة. كان تخص األمور التي لھا عالقة 

ولكن  بالحریة السیاسیة لكثیر من الوقت وتكون مثل "أنت ال تعجبني، سأنتقم منك".

نشھد الكثیر من اإلبتزاز من اآلن ما نشھده ھو الكثیر من اإلبتزاز واألمور المشابھة. 

 خالل الجریمة.

، وبالنسبة لي فأنھا شبكات الروبوت وشبكات آالت الخطربسبب حرمان نشر الخدمة و

واحدة من مشاكل الشبكات التي لم نجد لھا حًال جیًدا. حتى مع معرفتنا أین ھي، حیث 

 --ألننا نعتقد أنھا خطر  نقوم بالنظر إلى شبكات الروبون --نملك طرق لمعرفة ذلك 

حتى إذا عرفنا اآللة الخطرة والتي ھي جزء من شبكة الروبوت، لیس بمقدورنا فعل 

شي بھذا الخصوص. أنھم ضحایا ولكن ال نستطیع إصالح تلك اآللة ألن ھذا العمل 

 غیر قانوني.

م بذلك، یمكن أن یفلت المجرمون بھذه األعمال ألنھم ال یأبھون ولكننا ال نستطیع القیا

 ففي معظم الحاالت ال یمكنك أن تذھب وتصلح آلة شخص ما بدون موافقتھم الصریحة.

لذلك عندما قمنا [یقوم بإعداد] الذي كان منذ سنوات عدة، كان لدینا عناوین بروتوكول 

اإلنترنت ومالیین اآلالت تعرضت لإلصابة، وكان كل ما یسعنا القیام بھ ھو الوصول 

نترنت على أمل أن یقومون بشيء ما. في الحقیقة لم نتمكن من إلى مزودي خدمة اال

القیام بأي شيء، على الرغم أنھ على الصعید التقني كنا قادرین ألننا كنا نملك أشخاص 

 أذكیاء جًدا في ھذا المجال. وتقول، "لو قمنا بذلك، لحللنا المشكلة كاملة."

 

 لیس الشخص الشریر. أنھا أمك. ولكن تذكر بأن صاحب ھذه اآللة الخطرة ستیف كونتي:

 

سواًء على الصعید القانوني واألخالقي، فمثل أن تقول، نعم أنھ أمر خطأ، لذلك أعتقد  جون كرین:

أن ھذا ھو أكبر تھدید حتى اآلن. حقیقة لدینا وثیقة تسرد مجموعة من التھدیدات 
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دات تكون من الجانب المختلفة على النظام البیئي، ولكن عند النظر للكثیر من ھذه التھدی

التجاري منھا ولیس الجانب التقني. ولكن الحرمان المنتشر للخدمة یعد أكبر تھدید حتى 

 ھذه اللحظة.

 

 [غیر مسموع]  شخص غیر محدد:

 

 [غیر مسموع] اسمع. ھذا ھو. جون كرین:

 

وھذا [غیر مسموع] من غامبیا، زمیل للمرة الثانیة. سؤالي ھو، أرید أن أعید طرح  شخص غیر محدد:

مشكلة إنترنت األشیاء مرة أخرى. ھل إنترنت األشیاء ھو شيء ضروري؟ ھل نحتاج 

 لھ؟ ألنھ بالنسبة لي، أنا ال أرى أي [غیر مسموع] إلبتكار إنترنت األشیاء.

 

 ھل لدیك ھاتف محمول؟ ستیف كونتي:

 

أجل. حسًنا. مرة أخرى، سؤالي الثاني ھو ما ھي السیاسات؟ ما ھي القوانین أو القواعد  غیر محدد:شخص 

المأخوذ بھا لتتمكن من حمایة األشخاص مع جمیع التحدیات األمنیة التي نواجھھا؟ ألنھ 

في ھذه األیام ال تحتاج لھذه المھارات التكنولوجیة لتصبح قرصاًنا ألن لدیك جمیع 

توفرة على اإلنترنت حیث یمكنك تحمیلھا مجاًنا. لذا یمكن ألي شخص أن األدوات م

یقوم بالقرصنة. لذلك ما ھي السیاسات والقوانین المأخوذ بھا لحمایة أو تخزین ھذه 

 البرامج من الوصول السھل عبر القراصنة؟
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ھذا سوق مفتوح. لیس ھناك قواعد ثابتة. ال توجد قوانین. وھناك قوانین في كل دولة.  جون كرین:

إذا قمت بحرمان شخص من نشر الخدمة الستغاللھ والحصول على المال منھ فھذا 

یعتبر ابتزاز. حیث یعد ھذا العمل جریمة في ھذا البلد. المشكلة ھي أنھ في الحقیقة 

د واحد. قد یكون الضحیة في بلد ولكن یتم حل معظم ھذه المشاكل ال تحصل في بل

المشكلة عبر القضاء. ھناك العدید من االتفاقیات مثل اتفاقیة بودابست واتفاقیات أخرى 

. نحن لسنا قوات ICANNتتعامل معھا قوات األمن. ھذه لیست من األمور التي تھم 

ن من واجبات أمنیة. ولسنا جھة حكومیة. حیث تعد حمایة المجتمع وتطبیق القانو

 الحكومة ألنھم ھم من یقومون بصیاغة القوانین.

الكثیر من القوانین القدیمة مثل القوانین الفیزیائیة، یمكنك استخدامھا في االنترنت.  

الجریمة ھي الجریمة في جمیع األحوال. حیث ھناك عدد قلیل من الجرائم تكون عبر 

م عبر اإلنترنت. تكون ھذه الجرائم أجھزة الحاسوب. عدد قلیل جًدا منھا یعتبر جرائ

 بالعادة ضد األشخاص أو ضد الممتلكات وھناك الكثیر من القوانین للتعامل معھا.

واآلن، من الصعب تعلیم القضاة والمحامیین والمشرعین للتفكیر بتلك الطریقة وفھم  

ي ھذا ھذه األمور. ألن اإلنترنت نوًعا ما جدید. ھناك الكثیر من العمل للقیام بھ ف

. ھذا من اختصاص الحكومة ICANNالمجال، ولكن ھذا لیس من اختصاص 

 واألشخاص الذین یقدمون االستشارات الحكومیة.

ھل نحن بحاجة إنترنت األشیاء؟ حسًنا، سألك ستیف إذا كان لدیك ھاتف. ھذا أمر مھم. 

 شیاء.یتم استخدامھ عبر اإلنترنت لذا یجب أن یكون لدیك تلك الجھاز إلنترنت األ

 

نعم، طلبت منك أن تفكر في إنترنت األشیاء. أعتقد أنھا طریقة للتعبیر عن ذلك. أنھم  ستیف كونتي:

بحاجة إلى التعبیر عن حقیقة أن ھناك اآلن أجھزة أكثر من الناس التي تستخدم 

أفراد جھاز كمبیوتر  5أو  4اإلنترنت. في السابق كان لدى العائلة التي تتكون من 

منزل، لذا كان لدیك أشخاص عدة یستخدمون جھاز واحد أكثر من عدد واحد في ال

األمر تغّیر اآلن. أعتقد أنك إذا فكرت في موضوع إنترنت األشیاء ھذا  األجھزة.

بطریقة مختلفة حول ما یضمھ االنترنت وقمت بتجنب الجوانب التسویقیة منھا، تكون 

 كبیر من األجھزة على اإلنترنت.تلك ھي حقیقة األمر. ھذا یعتبر إنتشار كبیر لعدد 
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نعم، یمكنك طرح السؤال سواًء كنت ترید أن تتحكم في ضوء اللمبة من ھاتفك  جون كرین:

المحمول أم ال. سواًء كنت ترید ھذا الشيء أم ال؟ الحاجة كلمة كبیرة. أنت بحاجة إلى 

ح، على الرغم الطعام. أنت بحاجة إلى الماء. أنت بحاجة نوًعا ما من الطاقة على األرج

من أنك تستطیع العیش بدونھا، لذلك فأن الحاجة ھي كلمة كبیرة. ھناك بالطبع سوق. 

 ومن الواضح ھناك استخدامات مفیدة إلنترنت األشیاء،

ففي منزلي، وألنني مھووس في اإلنترنت حیث استخدم ھذه األمور، فعلى سبیل المثال  

وًرا. جمیعنا لدینا ھذه المیزة ولكني لو حصل حریق في منزلي سیعمل إنذار الحریق ف

أربطھا في اإلنترنت. ولكن حین یبدأ جرس إنذار الحریق في العمل، ماذا یحصل؟ 

جمیع أضواء المنزل یصبح لونھا برتقالي وتعمل تلقائًیا ألن اللون البرتقالي یخترق 

یف الدخان. إذا تم الكشف عن وجود دخان، یمكن إخالء المنزل واستخدام نظام تكی

 الھواء لسحب الدخان للخارج.

أحیاًنا یمكن لألشیاء أن تكون أكثر ذكاًء وأكثر فائدة مما ھي علیھ، مما یساعدك على  

الحفاظ على ممتلكاتك عند دمجھا مع بعضھا البعض. یؤدي الفشل في عمل نظام 

الحمایة إلى حصول أضرار إال أن ھناك استخدامات مفیدة لمثل ھذه األجھزة عندما 

 وم بإیصالھا باإلنترنت لتعطیك میزات عدیدة.تق

على سبیل المثال جھاز تنظیم الحرارة، كم منكم یقوم بتغییر درجة حرارة جھاز التنظیم 

في كل مرة تعتقدون فیھا أنھ ھناك حاجة لذلك؟ تقول، "أوه، سأتركھ لوقت الحق. 

رارة مرة أو ستنخفض درجة الحرارة لوحدھا." أو یمكنك أن تقوم بتغییر درجة الح

مرتین في األسبوع أو مرة في الیوم وفًقا لمدى قوة حراراتھ. سیعمل كثیًرا لوحده دون 

الحاجة إلى ذلك. ھذه إضاعة للطاقة. إذا كان لدیك جھاز تنظیم الحرارة فیھ نظام 

خوارزمیات، یمكنك في تلك الحالة ربطھ والتحكم فیھ عن بعد مثل جھاز تنظیم 

منزلي. یمكنني التسجیل في الشركة المصنعة للجھاز، الشيء الحرارة الموجود في 

الذي لم أقم بھ ألنني ال أثق بھم، من ثم ربطھ ببرنامج في حال وصلت درجة الحرارة 

إلى مستوى معین، یعمل مكیف الھواء تلقائًیا. لتجنب أن ال أبرد كثیًرا. ھذا استخدام 

 تقوم بتغییر كبیر على النظام البیئي. جید. إذا كان ھناك مدینة كاملة تقوم بھذا، فأنت
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الحاجة كلمة كبیرة. وال أعتقد أننا بحاجة ألي من ھذه األشیاء. ال نحتاج إلى اإلنترنت. 

الحاجة. ولكن یا رجل، أنھا تجعل من الحیاة أسھل. وال نحتاج للھواتف المحمولة 

اإلنترنت. لم ولكنھا مریحة جًدا. وال نرید منظم درجة الحرارة الموصول في شبكة 

انوي معرفة سبب وصل الثالجة في اإلنترنت ولكن بعض الناس تقوم بذلك. أو 

 محمصة الخبز الكھربائیة. لكن السوق سوف یقوم بذلك.

أعتقد أن الكثیر من األدوات ستختفي مع الوقت ولكن أعتقد أن بعض ھذه األشیاء 

 سیصبح استخدامھا مفیًدا جًدا.

 

ئیس سؤالین، ولكنك ثرثار، لذا دعنا نأخذ سؤال آخر للسماح للموجودین لقد طرح الر ستیف كونتي:

 في الخروج على الوقت.

 

أنا لست ثرثاًرا، ولكن أحب أن أتحدث كثیًرا. سأقوم بأخذ سؤالین وسنقوم باإلجابة  جون كرین:

علیھم باختصار. سنأخذ سؤال السید أوًال ثم بعد ذلك نأخذ سؤال السید الموجود في تلك 

 الجھة ألنھم لم یطرحوا أیة أسئلة.

 

اسمي أناند راجي، زمیل من الھند. نحن نشھد تحوأل كبیر في عالم اإلنترنت بینما  أناند راجي:

اإلصدار السادس [غیر  -نقترب من إنترنت األشیاء الذي یقدمھ بروتوكول اإلنترنت

سنوات  10ت بعد مسموع]. إذن سؤال الخبراء كان أنھ أین سنكون من استخدام اإلنترن

ألننا نرى اآلن أنظمة جذریة في الخادم الجذري ألنظمة أوروبا المفتوحة [غیر 

. وسیكون لدیك أنظمة تعمل بشكل مجھول DNSمسموع] بصدور نظام إسم النطاق 

حیث سیكون ھناك مشاكل تتعلق  للمحافظة على الشبكة المظلمة والشبكة العمیقة.

 ارات من دون سائق، لذا أعتقد أن ذلك یتحقق.بالخصوصیة. أصبح لدینا اآلن سی

 سنوات من اآلن؟ 10لذا أین ترى وضعنا خالل 
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حسًنا، أنا ال أعلم ماذا سیحصل في المستقبل ولكن یمكنني أن أعطي تعلیًقا على نقطتین  جون كرین:

قمت بذكرھم لنعطي فرصة للسید لیقوم بطرح سؤالھ. ھذه أنظمة مختلفة إلسم النطاق 

DNS إذا تمكنوا من معرفة طریقة لتربطھم جمیًعا مع بعض، سیكون أمًرا رائًعا. ال ،

أعتقد انھم سیقومون بذلك ألننا قلنا ذلك لعدة سنوات ولم یقوموا بشيء. إذا ذھب كل 

طرف من طریق مختلف، لن یكون ھناك شيء یدعى اإلنترنت. سیكون ھناك شبكات 

ع بعضنا البعض. لذا علینا أن نجد طریقة لربط انترنت متعددة وقد ال نستطیع التحدث م

اإلنترنت إذا أصبح عدة شبكات متعددة. ألنني ال أقول أنھ أمر جید أو أمر سيء، حیث 

أني شخصًیا لدي مشاكل مع ھذا الموضوع. تعجبني فكرة أنھ إذا قمت بإرسال برید 

ا معینة لحل ھذا الكتروني، أنھ سیذھب إلى نفس المكان. ربما قد یكون ھناك تكنولوجی

 األمر. حیث یعمل المختصون على ھذا.

سنوات. سیكون ھناك تكنولوجیا  10وال نعلم ماذا سیكون حال شبكة اإلنترنت بعد  

. من من DNSجدیدة، وستختفي تكنولوجیا أخرى. قد تختفي نظام إسم النطاق 

الغالب  ؟ أنا وستیف غریبي األطوار. فيDNSالموجودین یستخدم نظام إسم النطاق 

تستخدمون محركات البحث والتطبیقات. قد تستخدم بشكل ثانوي وقد تكون غیر مھمة 

للمستخدم الحقیقي والذي سیكون أقل رغبة فیھا وال یجد فیھا رغبة سیاسیة ألنھا قد تفقد 

 جزء كبیر من قیمتھا. ھذا قد یتغیر ولكن ستكون التكنولوجیا ھي المسیطرة علیھ.

 التحدث.سأسمح لھذا السید ب 

 

 [غیر مسموع] شخص غیر محدد:

 

 سأترك رد ھذا السؤال لستیف مھما كان السؤال. جون كرین:
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[حمد أسامة] من المغرب. أھالً بكم في المغرب. سؤالي حول استراتیجیتكم المستقبلیة  [حمد أسامة]:

 في نظامي اإلستقرار والمرونة الجدیدین وكیفیة تطبیقھما في المستقبل. أما بخصوص

المعلومات الثانیة حول إنترنت األشیاء، لقد قمنا بتنظیم الثقة في إنترنت األشیاء بما 

یخص [غیر مسموع]. كان مثیًرا لالھتمام جًدا ولكن ال أحد یعلم مدى حاجتنا لھذا 

 الشيء. أنھا [تسھل] حیاتنا أو لتكون مع التكنولوجیا الجدیدة. شكًرا.

 

 قوم بإجابة ھذا السؤال.لقد أخبرتك، أنت من سی جون كرین:

 

عن السؤال األول اسأل جون. في العودة إلى إنترنت األشیاء، أعتقد أنھا  یمكنك األجابة ستیف كونتي:

سنة،  120أو  100مسألة ال تحتاج إلى أسئلة أخرى. فإذا نظرنا إلى نظام الھاتف منذ 

سیكون یشبھ نظام شبكة اإلنترنت إذا كنت تملكھا. أصبح لدى الكثیر من الناس، ثم فجأة 

جیبك أینما ذھبت. حمل اإلنترنت في جیبك ھو الرد امتلكھ الجمیع، واآلن تحملھ في 

عاًما. بعد ذلك حصل  25على جزء إنترنت األشیاء. واآلن أصبح لدینا إنترنت منذ 

علیھا الناس وقررت الشركات أن تبیع عن طریقھ. اآلن، نحن في النقطة التي كل شيء 

ن إذا كنا نرید أو یحصل فیھا عبر اإلنترنت. لیس من الضروري أن نسأل أنفسنا بعد اآل

بحاجة ھذه األشیاء. كما قال جون بالضبط. نظامھ یتواصل مع أجھزة أخرى والذي 

 یجعل حیاتھ أكثر سھولة وأمًنا، إلى آخره. 

سیقومون بربط الثالجة مع التلفاز وسیقوم باإلتصال في المتجر تلقائًیا من أجلك، وال 

 یاء ھو تلك األشیاء الصغیرة والحساساتیعتبر ھذا من عمل إنترنت األشیاء. إنترنت األش

التي تعمل جنًبا إلى جنب لتجعل من حیاة شخص ما أفضل وأكثر راحة. أعتقد أنھ من 

الطبیعي حصول ذلك. لیس من الضروري أن یكون لھا لقب، شعار إلنترنت األشیاء. 

 یعمل اإلنسان بجد لیس لیعمل. ھل ما نقوم بھ. نعمل بجھد لتجنب القیام بذلك.

 

، كنا على SSRالسؤال األول ھو عن اإلستراتیجیة. عندما كنا نتحدث عن إستراتیجیة  جون كرین:

 وشك نشر وثیقة جدیدة.
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 ؟ إطار العمل؟SSRإستراتیجیة  ستیف كونتي:

 

 نعم، إطار العمل. جون كرین:

 

. سیتم نشره على موقعنا SSRإطار عملنا، لدینا إطار عمل جدید خاص في  ستیف كونتي:

 االلكتروني في الشھر المقبل على األغلب.

 

یجب أن نقوم بنشر الطریقة االستراتیجیة التي نفكر فیھا للسنوات المقبلة حیث نقوم  جون كرین:

بذلك سنوًیا. نقوم بدراسة األمور التي قد تھددنا حیث علینا أن نوقف ما نقوم بھ ونبدأ 

 للتخطیط للمستقبل.

 

ن المجتمع مراجعة ذلك. أنھا عملیة مزدوجة. حیث نقول، "ھذا ما بعد ذلك، نطلب م ستیف كونتي:

نعتقد أننا سنقوم بھ،" ثم نعرضھا على المجتمع. سیقوم المجتمع بمراجعتھا. وسؤالي 

عن المراجعات. في مدى السنة ونصف القادمة، سنقوم بعمل محادثات مع اللجان 

قلنا أننا سنقوم بھ ب ) أننا كنا نقول  المختارة من المجتمع لتحدید فیما لو أ ) أن نقوم بما

 أننا سنقوم باألمر الصحیح في إستراتیجیتنا المستقبلیة.

 

 ھل تودون الذھاب إلى الحقل أم ال؟ جون كرین:

 

شكًرا جزیالً لكم. مثل جمیع األشیاء التي أحب أن أقدمھا للجمیع لتوفیر الوقت ففي حال  سیدة غیر معروفة:

 ین، یمكنكم طرح األسئلة علیھم.رأیتم أحد ھؤالء الشخص
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 ابحث عن أشخاص یرتدون قبعات مضحكة. على األغلب سنكون نحن. جون كرین:

 

شكًرا جزیًال لحضوركم ویرجى من الجمیع الذھاب إلى الحفل واالستمتاع في وقتكم.  سیدة غیر معروفة:

 أراكم غًدا صباًحا مشرقین وعلى الموعد.

 

میع أرید إضافة تصریح. األمر ال یتعلق باألمن واالستقرار. األمر قبل أن ینھض الج ستیف كونتي:

یتعلق بجمیع الحاضرین بشكل كبیر. أنتم بالفعل صوت اإلنترنت ورغبتكم بالوجود ھنا 

بدون أن یدفع لكم أي مبلغ یعني الكثیر. لذلك تمسكوا بما تقومون بھ وكونوا كما 

تریدونھا ألن لكم ولنا. أشكركم جمیعا  تریدون وأجعلو من بیئة اإلنترنت البیئة التي

 على حضوركم ھنا. شكًرا.

 

 [نھایة النص المدون]


