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من الساعة  2016ھذه جلسة مؤشرات صحة تقنیات المعرفات في التاسع من مارس  شخص غیر محدد:

 مساًء في قاعة أطلس.  6:30مساًء إلى الساعة  5:15

 

. ھذه جلسة مؤشرات صحة تقنیات ICANNأنا دیفید كونراد، المسئول المالي في  دیفید كونراد:

وسوف نبدأ في غضون بضعة دقائق المعرفات. لقد قلت ذلك بشكل صحیح ھذه المرة. 

فقط. فقد تجاوزت الجلسة السابقة الوقت المحدد لھا ألنھا بدأت متأخرة بمدة نصف 

 ساعة، ومن ثم سوف نبدأ في غضون دقیقتین. شكًرا. 

 

طاب مساءكم. سوف نبدأ الجلسة الحالیة. أعتذر عن التأخیر. ولدینا قاعة كبیرة للغایة،  شخص غیر محدد:

 نني أشجع الجمیع على التقدم إلى األمام. ومن ثم فإ

یطلق علیھا اسم مؤشر صحة  ICANNالیوم سوف نتحدث حول مبادرة جدیدة في  

. وھي كلمة طویلة إلى حد ما على النقط، لكنني ITHIتقنیة المعّرفات أو اختصاًرا، 

ء التي تم أتمنى أن نعتاد علیھا. ھذا بمثابة اجتماع بدایة، ومن ثم فإنھ لیس من األشیا

ومحاولة إلقاء ھذا العبء علیكم وحدكم.  ICANNالتفكیر فیھا لفترة طویلة من جانب 

 وھذه مبادرة جدیدة نبدأھا اآلن. 

ونود الحصول منكم على بعض التعقیبات من المجتمع حول ما یمكن القیام بھ وكیفیة  

لیة، لكننا نرید أن القیام باألشیاء في تلك المساحة. وقد حصلنا على بعض األفكار األو

نطرح علیكم ھنا على ھذه الطاولة مقترًحا استقصائًیا فحسب. لكنني أؤكد لكم مرة 

أخرى أن ھذا ھذه المسألة لیست عصیة على التغییر. ونحن نود الحصول على 

 التعقیبات واآلراء ومحاولة تحقیق التقدم في ھذه المسألة. 
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حول الصحة. مسألة  ICANNقامت بھا كما كانت ھناك بعض الجھود السابقة التي  

[یتعذر تمییز الصوت] الندوة، كما كانت لنا دراسة  SSRاألمن واالستقرار والمرونة 

وال یزال  -. كما كان ھناك تقریر تم نشره 2010تعود إلى العام  DNSحول صحة 

حول قیاس مدى الصحة والسالمة في نظام أسماء النطاقات. ومن ثم فإن ھذا  -متاًحا 

إلى حد من األشیاء المتواصلة والخاصة بتعمیم ھذه الجھود في محالة توسیع النطاق 

 . ICANNبالنسبة للنطاق الذي تتعامل معھ 

، نجد أن الغرض بالنسبة ألسماء 2009وإذا ما نظر إلى تأكید االلتزامات الصادرة في  

، محدد بصفتھ أسماء للنطاقات باإلضافة إلى DNSنطاقات اإلنترنت ونظام العناوین 

عناوین بروتوكوالت اإلنترنت، باإلضافة إلى [یتعذر تمییز الصوت] أرقام النظام، قسم 

على تنسیق ھذه المعرفات  ICANNالبروتوكوالت باإلضافة إلى أرقام المعلمات. تقوم 

االلتزامات. وسوف  بالمستوى العام بما یتفق مع المھمة. إذن، فھذا ھو جزء من تأكید

یكون ھذا ھو إطار العمل الرئیسي الذي سوف نعمل في حدوده ھنا باإلضافة إلى 

 في تنسیقھا.  ICANNمحاولة النظر في جمیع المعّرفات التي تساعد 

، نجد أن ھناك بیان مھام حالي ICANNوإذا ما نظرنا إلى المھمة المنوطة بـ  

بعد النقل. ولدیكم النص ھنا. السبب في أھمیة باإلضافة إلى ما سیكون بیان مھام ما 

النظر في ھذه المسألة ھو ضمان التشغیل الثابت واآلمن لنظام المعرفات الفریدة 

لإلنترنت، وإذا ما نظرنا في شيء ما وإذا ما قلنا أنھ مستقر وآمن، فیجب علینا في بدایة 

 اث حول ذلك. األمر النظر في ذلك وقیاسھ باإلضافة إلى القیام ببعض األبح

 وال یمكننا أن نعلن ببساطة، "حسًنا. الیوم، الریاح تھب الیوم في ھذا االتجاه، ومن ثم فإنھ 

آمن ومضمون". ال، بل یجب علینا استخدام أسلوب علیم واالتفاق على ما سنقوم بقیاسھ 

 باإلضافة إلى الحفاظ على قیاس ذلك على مدار الوقت، بحیث یمكننا مشاھد تطور ذلك. 

. وقد 2010حتى  2016اإلستراتیجیة لعام  ICANNواألكثر بساطة م ذلك كان خطة  

من خطة اإلستراتیجیة یتحدث حول دعم وتنسیق منظومة  2.1تم اعتماد ذلك، والقسم 

معّرفات فریدة صحیة ومستقرة ومرنة. إذن ھذا ھو إطار العمل ھنا. وھذا ھو السبب 

 في أننا ننظر في مسألة الصحة. 
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ھذا البیان، سوف نطالع جانب جدید. وھو یتحدث حول منظومة المعّرفات الفریدة.  وفي 

إذن من المفترض التعامل مع ذلك كما ھو ولیس األسماء فحسب. فھو یتعلق بمنطقة 

الجذر، وعدد السجالت الخاصة باإلنترنت باإلضافة إلى سجالت معلمات 

 وما إلى ذلك. L-البروتوكوالت وتشغیل جذر

فھذا عمل ضخم إلى حد ما. كما أنھ لیس بال حدود. ولن نقوم بالنظر في أي شيء یقع  

 ICANN. فھذا األمر محدود في حقیقة األمر بمھمة ICANNتماًما خارج مھمة 

في تنسیقھا. علًما بأن  ICANNبالنسبة لجمیع المعّرفات الفریدة المختلفة التي تساعد 

لمخاطر المختلفة، وھذا ما یجب علینا وضعھ في خطة اإلستراتیجیة ھذه تتحدث حول ا

االعتبار عندما ننظر في مسألة الصحة، محاولین النظر في األشیاء التي تندرج في 

 فئات ھذه المخاطر. 

، وتقسیم DNSإذن فإن ھناك مشكالت حول الفشل المحتمل لنظام أسماء جذر  

نظام الواسع بسبب انتشار ، حاالت االرتباك التي تحدث للIPv4/IPv6اإلنترنت بسبب 

المخصصة أو إعادة استخدامھا. كل ھذا من خطة اإلستراتیجیة، ومن  IPv4عناوین 

 ثم ھذا ما نرید استخدامھ كدلیل إرشادي إلى ھذه المبادرة الجدیدة. 

وبما أنني قد قمت اآلن بتحدید ما یمكن اعتباره السیاق، یجب محاولة النظر فیما یسمى  

ف الصحة مسألة صعبة في حقیقة األمر. حتى في مجموعتنا، في الصحة. إذن تعری

مكتب المدینة، فقد أجرینا عملیة عصف ذھني وقلنا، "حسًنا، ما المقصود إذن 

بالصحة؟" وقد شاركنا جمیًعا من زوایا مختلفة للغایة في ھذه المسألة. ونحن ال نوافق 

 على ھذا األمر في حقیقة األمر. 

الذي كنت أشیر إلیھ في السابق، فقد أشار  2010لسنة  SSRریر وإذا ما نظرنا في تق 

إلى عدم وجود إجماع على ماھیة المجوعة الدقیقة للمعلمات من أجل تعریف نظام 

صحي. ألنھ في نھایة الیوم، فإن فكرة تعریف ماھیة الصحة ال  DNSأسماء نطاقات 

 یزال غیر واضح المعالم إلى حد ما. 
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ر من المساعدة من وثیقة حدیثة من اللجنة االستشاریة لألمن وألننا حصلنا على قد 

. وھي تتحدث بشكل أساسي عن أنھ في حالة الرغبة SSAC-077واالستقرار باسم 

في النظر إلى الصحة في ذلك النوع من البیئة، ومجرد النظر في مقاییس عشوائیة 

ماھیة الصحة من واقع  باإلضافة إلى النظر إلى البیانات التي لدیكم ومحاولة استنباط

ذلك، فلیست ھذه ھي الطریقة األفضل في النظر إلى ھذه المسألة. بل على العكس 

 تماًما. 

بأن نقوم بالنظر أوالً في  SSACحیث توصي اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار 

المساحة ونفھم طبیعة المشكالت، وبعد ذلك ننطلق للبحث عن البیانات من أجل قیاس ما 

نحاول قیاسھ. لذا فقد ذكروا أن البیانات قد تكون أو ال تكون موجودة، وال بأس بذلك. 

و وربما یتوجب علینا وضع برنامج جدید من أجل السعي للحصول على ھذه البیانات أ

البحث عن جمیع األشخاص الذین قد یكون لدیھم بالفعل ھذه البیانات وبعد ذلك نقوم 

 بتجمیعھا. 

ومن ثم ھذا ھو األسلوب الذي یفترض بنا تناولھ ھنا. فمن المفترض النظر أوالً في  

بالرؤیة داخل المنظومة، وبعد ذلك محاولة التعرف  SSACالمساحة، والبدء كما تقول 

اییس المناسبة أكثر إلیصال تلك الرؤیة. وسوف یكون ذلك ھو أسلوبنا، على ماھیة المق

أو على األقل األسلوب الذي نعتقد أنھ یفترض بنا استخدامھ من أجل طرح مقترح 

 استقصائي ھنا، وسوف نرحب بالتعلیقات على ھذا األسلوب الخاص في التعامل. 

استقصائي ھنا، باإلضافة إلى أن من أجل تقدم مقترح  -كما قلت لكم-ومن ثم فإن العمل  

ھذا في حقیقة األمر في بدایتھ. ونحن نتطلع للحصول على التعقیبات. وقد قلت لكم ذلك 

بالفعل في البدایة، وسوف أقولھ مرة أخرى. لیس ھذا من األشیاء التي نرید القیام بھا 

م على في برج عاجي. فأنا أرید إشراك المجتمع في ذلك، ومن ثم شكًرا جزیالً لك

 حضوركم ھنا الیوم. 

ونحن ننوي تقدیم بعض األفكار األولیة للغایة. وحیث إننا نرید البدء في المناقشة، من  

األفضل الحصول على شيء على الطاولة بدالً من عدم الحصول على أي شيء. كما 

 نرید النظر فیما یمكن أن یكون نظاًما صحًیا، وفي بعض األحیان النظر فیما یطلق علیھ
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نظاًما صحًیا أمر صعب، ومن ثم قد ننظر فیما یقصد بالنظام غیر الصحي، ونتعرف 

 على الجانب السلبي في ذلك، وربما یكون ھذا أسلوًبا أبسط. 

في  ICANNلذا اسمحوا لنا أن نتقد إلى مجموعات المعّرفات المختلفة التي تساعد  

 تنسیقھا. أوالً، لننظر إلى نظام خادم الجذر. 

ھناك فكرة واحدة نود طرحھا على الطاولة وھي إقرار قدر من مالحظة مستوى  حسًنا، 

الخدمات. إذن ھذه لیست اتفاقیة مستوى الخدمة. فلیس ھناك عقد. ولیست ھناك توقعات 

لمستوى الخدمة. ولیس ھذا من األشیاء التي نتوقعھا، ولكنھا المالحظات، أي األشیاء 

 التي یمكننا قیاسھا. 

 -سال مجموعة من االستعالمات من أماكن مختلفة في العالم إلى الجذر ویمكننا إر 

باإلضافة إلى النظر في مدى  -استعالمات بصیاغة جیدة، ولیست استعالمات زائفة 

جودة حلھا ومدى سرعة حلھا، ویمكن لذلك وضع أساس لنقطة مالحظة محددة. وھذا 

العمل مع مجموعة المشغلین  أمر مختلف للغایة عن التوقع أو االتفاق. ونحن نرید

من أجل االنطالق للبحث في تفاصیل ھذه المسألة  RSACالمختلفة باإلضافة إلى 

 باستفاضة. 

لیس فقط  -وھناك زاویة أخرى یمكننا النظر فیھا أال وھي الجانب اإلداري في ذلك  

ولكن الجانب اإلداري عندما یكون ھناك تحدیث  -الشبكة الفنیة [یتعذر تمییز الصوت] 

بعض اتفاقیات مستوى الخدمة من أجل  IANAعلى منطقة الجذر. وعندما یكون لدى 

ف على مدى الجودة في تطابق اتفاقیات مستوى تحدیث منطقة الجذر، فیمكننا التعر

 الخدمة، وقد یكون ذلك مؤشًرا. 

كما یمكننا النظر في تقنیات جدید یجري طرحھا باإلضافة إلى مدى سرعة دعمھا في  

عاًما الماضیة، كان  15أو  10أنظمة خادم الجذر. على سبیل المثال، على مدار الـ 

، وفي نقطة ما، فقد تلقت الدعم من DNSSEC، وكان لدینا IPv6لدینا بروتوكول 

نظام خادم الجذر. وربما كانت ھناك بعض التقنیات الجدیدة القادمة، وقد یكون من 

 الممتع النظر في مدى سرعة الوصول إلى ذلك. 
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إذن النقطة التالیة ھي نفس الشيء بشكل أساسي. لكن بالنظر إلى ذلك من الزاویة  

المات المقدمة إلى الجذر، یمكننا النظر في الرموز األخرى، ومن خالل فحص االستع

المتنوعة الموجودة في الحزمة وأن نقول، "نعم. ھذه إشارة إلى أن شخًصا ما یحاول 

استخدام ھذه التقنیة الجدیدة"، وربما یمكن لذلك أن یقدم لنا إشارة بأن ھذه التقنیة الجدیدة 

 ستعالمات. تحظى باالھتمام ألنھا تبدو أكثر وأكثر لتك اال

ومرة أخرى، ھذا مقترح استقصائي. ونحن نود العمل معكم جمیًعا، وعلى وجھ  

وربما من مشغلي خوادم الجذر لكي نأتي ونقول أن ھذه قد ال  RSACالخصوص مع 

تكون المؤشرات المناسبة. وربما یمكننا القیام بشيء ما خالف ذلك. وربما تكون لدیكم 

 ستماع إلى كل ذلك. بعض األفكار الجیدة. ونود اال

وھناك جانب آخر وھو ما یحدث بالنسبة ألمناء السجالت والسجالت. كما أن ما أقولھ  

ھو أننا نرید النظر في مسألة الصحة في مقابل عدم الصحة، ومن ثم نرید التأكد من أن 

ھذه سوق قویة. ونود أن نتجنب حدوث أي إخفاق، كما أن ھناك أنواع مختلف من 

 ا نفكر فیھا. اإلخفاق كن

وأحد یمكن أن یكون اإلخفاق التكنولوجي. على سبیل المثال، إذا لم تكن ھنا برمجیات  

نھائیة كافیة خلف جمیع السجالت، وكانت ھناك مشكلة برمجیة أو ھجوم أو شيء ما 

من المقرر إصداره على السجل النھائي. فإذا كان الجمیع یستخدمون نفس السجل 

ھنا مشكلة. إذن فإن التأكد من وجود ما یكفي من التنوع، ولكن ربما النھائي، فربما تواج

 تنوع غیر مفرط في النظام النھائي من األشیاء التي قد یكون من الشیق قیاسھا. 

؟ نفس المشكلة. إذا كان ھناك TLDھل ھناك اختیار كافي أما أمناء السجالت حسب  

، فقد یكون ذلك ھو الشيء الطبیعي في بعض الحاالت. TLDأمین سجل واحد في أي 

ولكن في حاالت أخرى، فإن نموذج تشغیل أكثر قوة وأكثر عمومیة، الذي ال یكون 

بالضرورة الطریقة األكثر أماًنا في تشغیلھ. وإذا كانت ھناك مشكلة في أمین السجل 

 الخاص ذلك، فإن السجل بالكامل بھ مشكلة. 
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ومرة أخرى، ھذا األمر ال یتعلق بالضرورة بالقول، "نحن بحاجة إلى خمسة أو أننا  

بحاجة إلى ثالثة، نحن بحاجة إلى سبعة"، فھذا األمر یتعلق بالعبارة، "یجب علینا قیاس 

ذلك". وقد ینظر أشخاص آخرون في ذلك ویقولون، "آه، نعم. لدینا خمسة. ال بأس 

ین". لقد بدأنا في مشاھدة مشكالت. لكن تكون ھذه ھي بذلك. لقد وصلنا اآلن إلى اثن

 مشكلتي. بل ستكون ھذه مھمة شخص آخر في االنطالق والقیام بالتحلیل. 

وھذا من األشیاء الشائعة في االنطباق على الشریحة السابقة حول خوادم الجذر وأنظمة  

الجزء الخاص خادم الجذر وھو أننا سوف نقوم ببعض أعمال القیاس، لكننا نقد على 

بالبحث. وإذا ما أراد البعض النظر في ھذا القیاس والقول، "إننا نرید تغییر الطریقة 

التي تعمل بھا خوادم الجذر"، فسوف یكون ذلك امتیاًزا لعملیات خادم ملف الجذر، 

 ولیس امتیاًزا لنا بالتأكید. 

اءة االستخدام ، والنظر في إسTLDإننا نتحدث أیًضا حول العودة إلى سوق صناعة  

والجسور باإلضافة إلى أفضل الممارسات. على سبیل المثال، فإن نظام أسماء النطاقات 

DNS  یبدأ اآلن في بعض المبادرات بخصوص تحدید بعض أفضل الممارسات

للسجالت وأمناء السجالت. وقد یكون ذلك من الحوارات الشیقة التي نجریھا حول 

 قة األمر. ماھیة ما قد نھتم بقیاسھ في حقی

إذن ھذا من زاویة السوق، بعد ذلك ھناك زاویة التكنولوجیا بالنسبة لذلك. حیث لدینا  

التي سوف یكون من الشیق  DNSSECو IPv6بعض التقنیات، مثل بروتوكول 

بالنسبة للسجالت وأمناء السجالت اعتمادھا، وھذه لیست ھي الحال اآلن. ومن ثم نرید 

طة بمراقبة الطریقة التي تقدم بھا العدید من السجالت والعدید االنطالق اآلن ونقوم ببسا

من أمناء السجالت الدعم لتلك التقنیات. ومرة أخرى، ھذه عبارة عن مقترح استقصائي 

 یجب أن نطرحھ على الطاولة الیوم. 

؟ حسًنا، ھناك بدایة ھذه الجھود، ومن ثم نود االحتفال، ونحن IPوماذا عن عناوین  

من أجل تعریف ماھیة تلك المؤشرات الخاصة بالصحة  IRتحقیق تعاون مع نتطلع إلى 

ألرقام اإلنترنت. إذن ھذه ھي المناقشة التي یمكن أن تكون البدایة اآلن، وربما في أطر 

IR  .المختلفة قد نجري محادثة متابعة وننتقل مًعا ونعّرف ذلك 
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، ھي أننا نود أن نعمل معلمات برتوكوالت اإلنترنت، بالضرورة ھي نفس المقترح 

من أجل تحدید ما یمكن أن یكون  IETFبالتعاون مع فریق عمل ھندسة اإلنترنت 

مؤشرات [یتعذر تمییز الصوت] لمعلمات اإلنترنت، وھذا ھو السبب في أن من 

الضروري في حقیقة األمر القیام بجمیع ذلك بالتعاون فیما بیننا. أعتقد أنھ للنجاح في 

، فلن یكون مفیًدا. ویجب أن یكون لدینا ICANNا األمر وارد فقط من ذلك، إذا كان ھذ

 مجتمع من أجل مساعدتنا والمتالك ھذه العملیة. 

، لیست IANAكلمة تحذیر واحدة. إذا ما نظرنا في معلمات البروتوكوالت التي تدیرھا  

كما أن لدینا القلیل منھا قادم من . IETFجمیعھا تأتي من فریق عمل ھندسة اإلنترنت 

IEEE  أوCableLabs ومن ثم سوف یتوجب علینا إشراك ،IEEE  أو

CableLabs  باإلضافة إلى كل ذلك من أجل مساعدتنا أیًضا على تعریف بعض

 المؤشرات الصحیة لمعلمات البروتوكوالت الخاصة تلك. 

لھذه الجلسة. ونحن نتطلع  إذن ھذا من الناحیة األساسیة ھو نھایة عرضي التوضیحي 

للحصول على التعقیبات والمساھمات منكم ألنھ في نھایة الیوم، قد تتم االستفادة من ذلك 

في مشروعكم، ولیس فقط في المشروع الخاص بي. إذن فقد جعلنا عدد العروض 

التوضیحیة صغیر للغایة. وھناك عرض واحد فقط. العرض الخاص بي انتھى بالفعل. 

 مامنا القلیل من الوقت، وسأرحب بأیة تعلیقات. وال یزال أ

وسوف یتوجب علینا البدء في محادثة على المیكروفون الیوم، كما أننا سوف نقوم  

بإعداد قائمة بریدیة سریًعا جًدا من أجل تمكین الناس من المشاركة من الخارج في ھذا 

، لكنني أود االجتماع وجلب مزید من النقاش. برجاء تعریف نفسك عند الحدیث

 االستماع منكم. وأنا سوف أجلس اآلن. 

 

. وشكًرا جزیالً على ھذا العرض التوضیحي Facebookأنا دینیس مایكل وأعمل في  دینیس مایكل:

وعلى تنفیذ ھذا المشروع. لقد كنا نتناقش فحسب، ھذا األسبوع، في دائرة األعمال حول 

اإلدارة، ومن ثم كنا سعداء للغایة  الحاجة لمزید من الشفافیة والبیانات عبر مجلس
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لقیامكم بتنفیذ ذلك. لقد كنت سعیًدا للغایة في حقیقة األمر عندما رأیت أننا نقوم بوضع 

 ICANNتقریر شامل، وأنكم سوف تدرجون فیھ كافة المعّرفات الفریدة التي تتحمل 

 المسئولیة عنھا لكل من التنسیق واألسماء واألرقام والعناوین وھو أمر رائع. 

بضعة أسئلة. ھل یمكنك اإلشارة إلى اإلطار الزمني الخاصة بكیفیة وموعد نشر ذلك،  

 وما ھي الفرص، باإلضافة إلى توقیت التعقیبات الخاصة بذلك؟ ھذا سؤالي األول. 

في مساحة النطاقات، فھناك مجموعة كاملة من عملیة أما السؤال الثاني فھو بالتأكد  

جمع بیانات القطاع الخاص باإلضافة إلى جھود اإلبالغ، السیما حول إساءة االستخدام 

الضارة. لقد أصابني الفضول بخصوص ما إذا كانت لدینا أیة خطط للتواصل وربما 

 تضمین بعض من تلك البیانات أیًضا. شكًرا. 

 

ماذا كان سؤالك األول، فسوف نبدأ اآلن. تم رفع القائمة البریدیة. وسوف ترسل  حول شخص غیر محدد:

. وسوف نرسل اإلعالن الیوم من خالل الدوائر المختلفة داخل ITHI@ICANNإلى 

ICANN .ألم ترغبوا في بدء القائمة البریدیة رسمًیا إلى أن نجري ھذا االجتماع الیوم . 

المجموعة، ربما سیعتمد ذلك علینا جمیًعا، وھذا ھو واآلن ما مدى سرعة انطالق ھذه  

السبب في أننا نرحب بالتعقیبات. فربما یمكننا تحدید ھدف. وربما یكون ھدًفا مغامًرا 

 بحیث یكون االجتماع الفني التالي، بحیث یكون لدینا شيء لملء جمیع الشواغر في ذلك،

في الحصول على بعض  وربما الحصول على فھم أفضل للمساحة، وبعد ذلك البدء

 المقاییس، وبعد ذلك في أعقاب الحصول على بعض المقاییس الحقیقة التي یمكننا البدء بھا.

 ومن ثم سوف یستغرق ذلك بضع شھور، وأتمنى أن نتمكن من الوصول إلى ھناك. 

واآلن، فیما یتعلق بسؤالك الثاني حول التواصل مع الدوائر األخرى، سوف أكون سعیًدا  

 ام بذلك. وإذا أمكنكم مساعدتي في جھود التواصل، فسوف أكون سعیًدا بالتعاون. بالقی

 السؤال التالي.  
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بالتأكید. دان یورك، مجتمع اإلنترنت، وربما تعرف ما سوف أقولھ، أال وھو  دان یورك:

DNSSEC .لكن ھذا ممتع أیھا السادة . 

ولكن في حقیقة األمر، وفي البدایة ومن الالفت، أعرف أن بعض السادة داخل دوائرنا  

الفنیة سوف یكونون ھنا األسبوع القادم حیث سنتحدث حول بعض أفكار ومشروعات 

 قیاس اإلنترنت، إذن ھل یمكننا الوصول إلى منصة الشرائح تلك قریًبا؟ 

 

 . یمكنني أن أعطیكم ذلك اللیلة شخص غیر محدد:

 

 رائع ألنني أرید تمریر ذلك إلى الزمالء الذین سوف یشاركون في ذلك.  دان یورك:

أعتقد أن السؤال الموجود معنا ھنا أیًضا، نعم، النطاق سوف یكون ھو المسألة الكبرى  

ھنا وما الذي تفعلونھ حیال ذلك؟ وعلى وجھ الخصوص الشدید، أود القول، أن ھناك 

ا نتطلع لمحاولة القیام بھا دخل، ما أسمیھ، مجتمع عدد من المقاییس التي كن

DNSSEC أما السادة الذین كانوا یعملون ویأتون إلى ورش عمل ،DNSSEC  ھذه

 داخل بعض النواحي.  DNSSECھنا حول اعتماد 

ریك المب، من المنظمة الخاصة بكم، دأب على إقامة موقع إحصائیات رائعة توضح  

الثاني لفترة ما من الوقت اآلن لعدد المناطق التي تم  االعتماد في نطاقات المستوى

توقیعھا داخل نطاق محدد. وھناك عدد من العوامل المختلفة الموجودة التي سوف یكون 

، والبعض DNSمن الالفت التعرف علیھا أكثر من أجل النظر في مدى أمان أي نظام 

ى اآلخرین، وھو ما ، ولیست لدICANNمنھا مع بیانات لدیكم أیھا الساعة، ولدى 

سیكون بمثابة طریقة رائعة یمكنك من خاللھا إضافة القیمة إلى بعض من جھود القیاس 

 التي تتم ھناك في توفیر الوصول إلى تلك المعلومات. 

لقد ذكرتم اعتماد تقنیات جدیدة. وقد أجرینا للتو جلسة في ورشة  -بعض األشیاء مثل  

الیوم للنظر في كیفیة القیام بعملیة النقل واالنتقال إلى خوارزمیات  DNSSECعمل 
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المنحنى البیضي في التوقیع والتوثیق. والتوثیق ھو مشغلي الشبكة، وال شأن لھذا بكم 

أیھا السادة، لكن جانب التوقیع الخاصة باألشیاء ھو المادة التي یمكنكم في حقیقة األمر 

دار الذي یتم اعتماده واستخدامھ من ھذه الخوارزمیات. إضافة القیمة لھا في عرض المق

أنا أعرف أن إد لویس أجرى عدًدا من أنواع التحلیالت التي تمت لمرة واحدة حول 

 -ماھیة الحالة في نقطة وزمان محددین. بل إن اقتطاع جزء من ذلك وجعلھ في مزید 

كثر سوف یكون قائمة لكن في تنسیق تقاریر اعتیادي أ -ربما لیس في الوقت الفعلي 

 لمن یتطلعون منا للقیام بذلك. 

وفي النھایة، سوف أذكر جزًءا آخر من ذلك وھو الدعم المقدم من أمناء السجالت  

والسجالت لبعض من ھذه. وقد تحدثنا للتو في ھذه الجلسة بعد ظھر الیوم مرة أخرى 

، فمن DNSSECحول حقیقة أنھ لطرح خوارزمیات تشفیر جدیدة أكثر أماًنا داخل 

الصعب فھم عدد أمناء السجالت والسجالت التي توفر الدعم أو التي ترید توفیر الدعم 

 لتك الخوارزمیات، ومن ثم فإن أیة آلیة یمكنكم وضعھا من أجل القیام بذلك. 

ألمناء  -حسًنا، ال تزال موجودة ھناك  -كما اعتاد ریك أیًضا الحفاظ على قائمة  

الدعم لذلك وقد كانت دائًما بمثابة صراع من أجل الحفاظ على السجالت والتي قدمت 

تحدیث ذلك. ومرة أخرى، شيء من ھذا القبیل یمكن أن یساعد الناس بسبب أن لدینا 

تحد عندما یقول الناس، "أرید القیام بذلك". كیف یمكنكم توجیھھا إلى من یمكنھ القیام 

االعتماد إذا ما رأى الناس أنھم غیر بذلك، والذي قد یساعد بعد ذلك في التأثیر على 

 مدرجین على تلك القائمة؟ 

أما اإلشارة األخیرة التي سأبدیھا ھي أنني انتھیت للتو من تقدیم كلمة حول مبادرة  

MANRS وھي المعاییر المتفق علیھا لتوجیھ األمن والتي یجري العمل علیھا داخل ،

وأنا أعرف أن ھذا المجتمع یتحدث ، ASNمجتمع التوجیھ مع أعضاء النظام المستقل 

اآلن حول كیفیة إجراء القیاس العتماد وفاعلیة بعض من ھذه المقاییس الموجودة ھناك. 

 وأنا ال أعرف على وجھ الدقة شیًئا عن الطریقة التي قد تربط ذلك بنا، لكنني أرید اإلشارة

 طریقة للقیام بذلك. فحسب إلى أن ذلك قد یكون من األشیاء الالفتة لمن یتحدثون مًعا ك
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شكًرا لك على ھذا التعلیق. ھناك رد سریع وھو أن ما ننوي القیام بھ ھو جمع البیانات،  شخص غیر محدد:

وأن یكون ذلك في الوقت الفعلي وفًقا تلك الفكرة. وربما یكون ذلك مرة واحدة في 

تأكدین األسبوع أو مرة واحدة في الشھر، أو مرة واحدة كل ربع سنة. نحن غیر م

تماًما. أن ھذا من األشیاء التي یتوجب علینا مناقشتھا كمجتمع. ما ھي التفاصیل 

الخاصة بأي قیاس، وبمجرد أن نقرر أساًسا، أعتقد أن تعقب ھذه البیانات لفترة زمنیة 

 طویلة، بحیث ال تكون لمرة واحدة أو مرتان، لكن تظل مستمرة لعدة سنوات. 

 

ھذه، أقف في بدایة ورشة عمل  ICANNحسًنا، في كل واحدة من اجتماعات  دان یورك:

DNSSEC  وأقدم خرائط نشر واستخدامDNSSEC وفي الوقت الحالي، لدي ،

أیًضا بعض الشرائح التي تعرض بعًضا من الخرائط األخرى. حیث تساعدنا تلك 

 DNSدم نحو بیئة األنواع من المقاییس كمجتمع على فھم ما وصلنا إلیھ بالنسبة للتق

لوحات القیادة أو الخرائط أو  -أكثر أماًنا وثقة، ومن ثم فإن أي نوع من المقاییس 

 فكل ذلك رائع.  -الصور الجمیلة 

 

 شكًرا.  شخص غیر محدد:

 

. إذن، فإن أكثر ما تتحدثون حولھ جدید إلى حد ما ولھ جانب nzجاي دیالي من نطاق  جاي دیالي:

عنصر واحد في ذلك لیس كثیًرا كما أن یتعارض مع نظام  فني أیًضا، لكن ھناك

السوق، وھو عندما نبدأ الحدیث حول عدد أمناء السجالت الذین یقومون بتغطیة أي 

ألنھ یمكنكم بطبیعة الحال تمدید ذلك لما إذا كانت ھناك سیطرة داخل  TLDنطاق 

وھذا من ذلك من خالل بعض أمناء السجالت المحددین أو غیرھم،  TLDنطاق 

ھیرشمان -الجوانب المحددة بشكل جید. كما أن ھناك مؤشرات مثل مؤشر ھیرفیندال

 الذي نستخدمھ، على سبیل المثال من أجل قیاس تركیز السوق واألشیاء. 
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وأنا أعتقد أن بعض األفكار اإلضافیة بحاجة لوضعھا في ھذه الناحیة ألنھا تنتقل بشكل  

س إلى ثالثتكم، كما أن لدینا نغمة مختلفة. ، ولیICANNواضح إلى جزء آخر من 

 وھذا ما أردت توضیحھ. شكًرا. 

 

ھناك أمر واحد. كما أن ھناك مبادرة أخرى تجرى اآلن في مجموعة مختلفة، مجموعة  دیفید كونراد:

واآلن فإنھم ینظرون ، حول مؤشر صحة سوق النطاقات. GDDقسم النطاقات العالمیة 

بالفعل في المؤشر الذي أشرت إلیھ بالفعل. ونحن ننظر إلى ذلك باعتباره مجموعة 

فرعیة. ولسنا نادمین في حقیقة األمر على سرقة بیانات اآلخرین. ونحن ننظر إلى ھذا 

المشروع على اعتبار أنھ دار لمقاصة البیانات التي یقوم الناس بجمعھا. وسوف نقوم 

نھا بأنفسنا. فھناك بعض البیانات التي لدینا فیھا نظر فریدة، لكننا نتطلع بالبعض م

باألساس للحصول على شركاء ومتعاونین باإلضافة لغیرھم ممن یمكن االعتماد على 

بیاناتھم على مدار فترات زمنیة بحیث یمكننا تعقب التغییرات في البیانات للتعرف على 

 ء. ما إذا كانت األشیاء تتحسن أو تسو

نعم، ھذه ھي مبادرتنا. كما أن ھناك مؤشرات أخرى للجھات األخرى التي تقوم بجمع  

البیانات التي تجري التعقب بنفس طریقة نظام اإلنترنت للمعرفات الفریدة، وبعد ذلك 

 سوف نكون مھتمین للغایة بالتعرف علیھا. 

 

 . HHIھیرشمان -یرفیندالأرید فقط اإلجابة سریًعا على سؤالك حول مؤشر ھ شخص غیر محدد:

 

 ھیرشمان. -مؤشر ھیرفیندال جاي دیالي:
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وسوف أبحث عن الحصول  -شكًرا. ھذا من األشیاء المثیرة، ومن األسئلة التي لدي  شخص غیر محدد:

في األماكن  -على التعقیبات من المجتمعات عندما نقوم بالبحث في كل من تلك الفئات 

التي ال تنطبق فیھا. كما أن ھناك حاالت یكون فیھا ذلك  التي تكون مطبقة فیھا واألماكن

مباشًرا إلى حد ما، وحاالت أخرى یكون ذلك محل للتساؤل أكثر. كما أن الحصول 

على التعقیبات من المجتمع وحیثما كان لذلك معنى في استخدامھ سوف یكون جیًدا 

 بالفعل. 

 

أعتقد أنني أقصد أنني ال أعتقد أنھ یجب علینا الخوض في ذلك. وأعتقد أنھ یجب القیام  جاي دیالي:

بذلك من خالل مجموعة تكون ذات تركیز تجاري أكثر ویكون تركیزھا أكثر على 

، فیجب أن HHIھیرشمان -أنظمة األسواق. وإذا ما كنا سنقوم بحساب مؤشر ھیرفیندال

إذا كانت ھناك ملكیة مشتركة ورائھا، على سبیل نعرف ھیكل أمناء السجالت لشيء ما 

المثال، ألنكم تبحثون بشكل مؤكد في تھدید الخسارة المالیة أو تھدید المخاطر من 

خسارة كیان مالي فردي، ومن ثم یجب علیكم فھم الھیكل المؤسسي. وأنا أقترح بأن ھذا 

 لكن ھذا ھو اختیاركم. من األشیاء التي ال تقع بالضرورة في نطاق ھذه المجموعة ھنا، 

رغم ذلك، ھناك نقطة أخرى، فأنا أعتقد أن من المفید ربما العودة خطة للوراء والنظر  

في بطاقة سجالت التوازن اإلجمالیة والنظر في ماھیة نواحي المستوى األعلى التي 

یجب إدخالھا في ذلك، وانتقاء أربعة أو خمسة منھا أو الحصول على تلك، وبعد ذلك 

عندئذ ما یجري خلفھا وما یجري أسفلھا [یتعذر تمییز الصوت] ربما أكثر مع  نفھم

 عملیة متكاملة وتصاعدیة. 

 

إذن إذا كنت أفھم بشكل صحیح، فإنكم سوف تودون البدء في المناقشة حول تعرف  شخص غیر محدد:

 ماھیة أول أربع أو خمس نواحي یجب علینا الخوض فیھا؟ 

 



 AR مؤشرات صحة تقنیات المعرفات —مراكش 

 

 24من  15صفحة 

 

 نعم، [یتعذر تمییز الصوت].  جاي دیالي:

 

 حسًنا، جید. نقطة جیدة للغایة. شكًرا.  شخص غیر محدد:

 

، على الرغم من ذلك، IETFیاري آركو، إریكسون وفریق عمل ھندسة اإلنترنت  یاري آركو:

فإنني أتحدث من واقع وجھة نظري الخاصة ھنا اآلن. لدي بضعة تعلیقات. أعتقد أن 

، وأشكرك على التفكیر في ذلك. لدي بعض التعلیقات حول ھذا من األعمال الملفتة

كیفیة وضع إطار لذلك أو التفكیر فیھ أو كیفیة تناول ذلك وما ھو النطاق الذي یمكن أن 

 یكون مفیًدا في حقیقة األمر. 

أعتقد أن التعلیق األول ھو أن ھناك العدید من األعمال في العالم تدور حول قیاس  

اك النوع، وقد یكون من المفید التفكیر في ذلك كمشروع داخل ذلك اإلنترنت لذلك أو ذ

النوع من المجتمعات. كما أن ھناك العدید من المجموعات التي تتحدث حول قیاسات 

اإلنترنت، فریق عمل ھندسة اإلنترنت وفي مكان آخر، وفي مجتمع األبحاث وما إلى 

یاء المفیدة نظًرا ألنھ یمكنني ذلك وھلم جرا. ومن ثم فإن ربط ذلك قد یكون من األش

القول سریًعا أو ھناك الكثیر من االرتباط بین صحة المعّرفات وصحة األشیاء األخرى 

 أو التقنیات األخرى، على سبیل المثال في اإلنترنت. 

أما التعلیق اآلخر فھو أنني أشعر إلى حد ما أنني في اجتماع غیر رسمي لفریق عمل  

ئح ولكن بدون مسودة. وبعض األشیاء التي تقولونھا ھنا جذابة ھندسة اإلنترنت مع شرا

للغایة، لكنني في حقیقة األمر بحاجة للحصول على وثیقة، لكنني بحاجة إلى استعراض 

للنظر فیما إذا كان ھذا األسلوب  -لست أنا بالضرورة، لكن األشخاص اآلخرین  -

وبعض األشیاء تنطوي على ممكًنا وما ھي التفاصیل ألن التفاصیل ھذا المعّول، 

 تحدیات في حقیقة األمر. 



 AR مؤشرات صحة تقنیات المعرفات —مراكش 

 

 24من  16صفحة 

 

وھذا في حقیقة األمر تعلیقي الثالث، وھو عن النطاق. لقد اخترتم تسمیة ذلك بالصحة.  

وأعتقد أنھ لفظ أخاذ قلیالً، لكنھ تعریف طموح للغایة في العدید من النواحي. فأنتم بشكل 

األشیاء. وأنا أعتقد أن ذلك یرتبط إلى أساسي تعّینون قیمة لمدى الجودة التي تعمل بھا 

حد كبیر في حقیقة األمر بماھیة سجالت اإلنترنت اإلقلیمیة وفریق عمل ھندسة 

اإلنترنت وأماكن أخرى باإلضافة إلى ماھیة العناصر األساسیة بالنسبة لھم. فھم 

یفكرون في مدى جودة اإلنترنت في التعامل مع نظام تخصیص عناوین اإلنترنت، وما 

 ھو األفضل بالنسبة لذلك. 

لنأخذ مثاالً على ذلك معلمات البروتوكوالت. ھل وجود العدید من التخصیصات وأرقام  

المنافذ أمر جید أم أنھ أمر سيء؟ ال ندري، وھذا یعتمد على أشیاء مثل المكان الذي 

، وبعد ذلك تبدو HTTPتتطور فیھ التكنولوجیا. فالجمیع یقوم بأشیاء أعلى 

التخصیصات مختلفة للغایة عما إذا كانت تقوم بإنشاء بروتوكوالت منفصلة، لكن ھذا 

 سؤال إلصدار أحكم على مستوى التكنولوجیات وما إذا كان ھذا شيء جید أو سيء. 

إذن ربما یكون ذلك من األشیاء المتعلق بمسألة الصحة الفعلیة. ویجب علیكم في حقیقة  

 م بذلك، ولنقل مثالً، في سجالت اإلنترنت اإلقلیمیة أو فریق عمل ھندسة اإلنترنتاألمر القیا

[یتعذر تمییز الصوت] منظمة بحث. لكن ال یعني ذلك أن نقول بأنھ ال یمكنكم قیاس  أو

؟ IPv6من األشیاء المفیدة. ما ھي حصة السوق في زاویة محددة تلك التي تدعم  العدید

ا ھي المزایا؟ ھناك العدید من األشیاء الجیدة، وم DNSSECیدعم الناس  كیف

والكثیر من المعلومات والكثیر من البیانات التي نود الحصول علیھا أكثر من اإلنترنت، 

 ومن ثم أعتقد أن التركیز على ذلك، والحصول على تلك البیانات سوف یكون شیئا جیًدا.

 وح المفرط. شكًرا. لكنني أرى من وجھة نظري أن الصحة من األھداف ذات الطم

 

 أود أن أطرح بضعة تعلیقات. كان استخدام لفظ الصحة مشتًقا في حقیقة األمر من الخطة دیفید كونراد:

اإلستراتیجیة والتي یستمد منھا ذلك، وحسب ما أفھم فإن ھذا ما حدث، قبل أن ألتحق بـ 

ICANNة وتصاعدیة،. فقد تم وضع الخطة اإلستراتیجیة من خالل عملیة مجتمع متكامل 

 كما أن المجتمع ھو من توصل إلى مصطلح الصحة. لكنني أتناول النقطة الخاصة بكم. 
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ومن بین المناقشات التي أجریناھا أن اھتمامنا منصب على تجمیع البیانات وجعل تلك  

البیانات متاحة بطریقة موضوعیة وغیر تمییزیة تماًما. ولن نتخذ أیة أحكام. فنحن ال 

لسیاسات. بل إننا نقوم فقط بجمع البیانات ومحاولة تحدید وتقریر نقوم بوضع ا

 االتجاھات. 

وفي واألفكار التي حصلنا علیھا ھي أن لدیكم مجموعة كاملة من خطوط االتجاھات.  

حرب النجوم لدیكم مراقبون للصحة، وبعد ذلك كل شيء كان على ذلك النحو، وفي 

حالة تحول ذلك فجأة، فإنھ یتحول بھذه الطریقة وبعد ذلك تعرفون بأن شیًئا قد حدث. 

وال تعرفون إن كان ذلك جیًدا أم سیًئا، لكنھ یشیر إلیكم بأنكم بحاجة إلى االنطالق 

بالضرورة التي  ICANNیقة األمر. وال یكون ذلك والتعرف على ما حدث في حق

سوف تنظر، بل سیكون األشخاص المھتمین بأي من ھذه البیانات الخاصة وتتخذ 

 مساًرا مختلًفا. 

، وقد قمت بإدارة ICANNوأنا أعرف أن ھذه ھي المرة األولى التي أعمل فیھا في  

IANAت معلمات ، وقد حصلنا على ھذه الخبرة حیث إن واحًدا من سجال

قد مات بشكل أساسي. ربما مرة واحدة كل عام أو  -معرفات الرحلة  -البروتوكوالت 

عامین، سوف یكون ھناك تخصیص، وبعد ذلك بین عشیة وضحاھا، یتحول ذلك من 

 طلب في األسبوع.  100إلى  10

ذلك  في البدایة، لم تكن لدینا أي فكرة عما كان یجري. وفي نھایة المطاف، فقد اكتشفنا 

بما أن شخًصا بأن ذلك سوف یكون من المعّرفات الجیدة في االستخدام في شبكة ھاتف 

وقد كان یمرر الطریقة االعتیادیة في الحصول على المعّرفات بھذه  IPالصوت عبر 

الطریقة. لكن ذلك كان في مساحة معلمات البروتوكوالت، على سبیل المثال. ولن أتخذ 

ي ما المقصود بأنكم قد حصلتم على ھذه الطفرة، لكن من أي قرار. كما أننا ال ندر

 IETFالمفترض أن تكون من األشیاء المفیدة في حقیقة األمر لتعقیب آخرین مثل 

 یقولون، "حسًنا. ربما ال یكون ذلك ھو االستخدام الصحیح لمعلمات البروتوكوالت". 
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لكثیر من ذلك. أنا متأكد من أنھ یمكننا حًقا، وأنا أعتقد أننا نتعقب في حقیقة األمر ا یاري آركو:

 إضافة ذلك بشكل مفید، لكن بعًضا من ذلك مستمر بالفعل. شكًرا. 

 

 أنا دان یورك من مجتمع اإلنترنت. لدینا فكرتین فقط.  دان یورك:

جیف األولي وھي أن خطوط االتجاھات رائعة، نعم، فكل ما یمكنكم القیام بھ في ذلك.  

ھاوستون، الجالس بالخلف ھناك، كان یحتفظ بھذه الخطوط الخاصة باالتجاه على 

وأشیاء من ھذا القبیل. وھذه األشیاء رائعة ألنھا  IPv6وعلى  DNSSECتوثیق 

 تساعد من یدافع منا عنھا من أجل توفیر ذلك. 

بالنسبة لي من ولكن بعد قول ذلك، أرید أن أبني على شيء قالھ یاري للتو أیًضا. معیار  

أجل التفكیر ملًیا في ماھیة المقاییس التي تعرضونھا ألنني أرى بسھولة أن ھذا آخذ في 

التحول إلى ما یشبھ جحر الفأر حیث نقول ھیا بنا نعرض كل شيء ألن كل شيء رائع 

ویمكننا القیام بذلك ویاللروعة. ویمكننا القیام بذلك ھنا. تفكیري النشط حول بعض من 

شیاء ھو عندما أنظر إلى مخطط ما، أطبق دائًما عبارة "إذن ما ھو المقیاس ھذه األ

 لذلك". ماذا یعني ذلك؟ وماذا إذن؟ ما أھمیة عرض ذلك؟ 

أعتقد أنني سوف أشجعكم في حقیقة األمر ألنك دیفید عندما تقول، أننا سوف نقوم  

ك رائع، لكنني بوضع البیانات ھنا ونترك لآلخرین تقریر ذلك، فإنني أعتقد أن ذل

 أوصیكم بالتفكیر في ماھیة البیانات التي تعرضونھا استناًدا إلى تلك المسألة وھي "ھل ھذا

 یھم بالفعل"؟ ماذا عسانا نفعل؟ كیف یمكن لآلخرین استخدام ذلك؟ سؤال "وماذا في ذلك". 

 

التي  SSAC-077لإلجابة على سؤال "وماذا في ذلك"، أرید اإلشارة إلى الوثیقة  شخص غیر محدد:

یقولون فیھا، "ھناك فارق باألساس فیما بین الترابط والسببیة". وھذا ھو السبب وراء 

 الرغبة في إجراء مناقشة حول السببیة أوال، بحیث ال نقع في فخ الترابط. نعم. 
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 لدي سؤال واحد فقط في قاعة الدردشة. ھل تریدون أن أتابع؟  سیدة غیر معروفة:

السؤال موجھ من لوسین [یتعذر تمییز الصوت] من مدینة بانغي بجمھوریة أفریقیا  

مساعد حكومتنا على طرح تقنیات  ICANNالوسطى. والسؤال ھو: "ھل یمكن لـ 

 جدیدة في الصحة؟ ألننا قد تأخرنا؟" 

 

نعم، أعتقد أن ھذا غیر وثیق الصلة إلى حد ما بالموضوع ألنھ یتحدث حول الصحة  شخص غیر محدد:

اإللكترونیة. ألن ھذا الموضوع یتعلق بصحة معرفات اإلنترنت، ومن ثم ربما ال یكون 

. ICANNذلك ھو المنتدى المناسب لذلك السؤال، حتى أنھ ال یقع ضمن اختصاص 

كان بإمكانكم الحصول على ھذا العقد، فیمكنكم وأنا أقول ذلك على ھذا النحو، لكن إذا 

 إشراكھ بدقة في ذلك. 

 

. بالمتابعة للمناقشة السابقة، أعتقد أن Facebookأنا دینیس مایكل وأعمل في  دینیس مایكل:

الكثیرین في مجتمع األعمال سوف یجدون ذلك مفیًدا إذا ما تم تقدیمھ في صورة تجمیع 

انع في قدر من التكرار. أعتقد أن من الرائع في حقیقة للمؤشرات الحیویة. ونحن ال نم

، IETFاألمر النظر في مسألة التعاون والتنسیق مع فریق عمل ھندسة اإلنترنت 

باإلضافة إلى الجھات المعنیة األخرى. وھذا  APWGوسجالت اإلنترنت اإلقلیمیة و

االنتقال إلى العدید  -في رأیي بالنسبة للعدید من األعضاء في المجتمع-من الصعب جًدا 

والعدید من الوارد من أجل الحصول على معنى واضح للمساعدة مع المؤشرات بشكل 

واسع إلى حد كبیر. ومن ثم فإنني أؤید شمولیة ذلك والبدء على نطاق أكبر والحصول 

 على التعقیبات ومواصل تطویر المؤشر. 

موعة من المؤتمرات لدي سؤال. في شھر ینایر الماضي، كان ھناك إعالن عن مج 

. ومن المفترض أن DNSالھاتفیة للمجتمع باإلضافة إلى استبیان حول إساءة استخدام 

 أكون مھتًما بما إذا كان لذلك صلة بالجھود التي تبذلونھا وكیفیة ذلك. 
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من بین المقاییس األكثر أھمیة وجذًبا ھو أنھ في حالة النظر إلى أحد نماذج مؤشرات  دیفید كونراد:

 DNSبالنظر إلى صحة نظام أسماء النطاقات  ICANNومن منظور  -لصحة ا

على أقل من وجھة -على سبیل المثال، سوف یكون  -الجدیدة  gTLDوصحة برنامج 

مقدار إساءة االستخدام التي تؤثر على أسماء النطاقات التي یجري تخصیصھا.  -نظري

میة التي سوف تقومون إذن وبشكل واضح فإن ھذا من بین المؤشرات األكثر أھ

 بمتابعتھا. 

حتى أنكم في حقیقة األمر قبل القیام بھذه االنطالقة، والتي تم تحدیدھا بأنھا ناحیة محددة  

في مقابل البحث،  CTOلالھتمام بالنسبة للمجموعة األخرى التي تقع ضمن مكتب 

، وھي مجموعة SSRوالتي یعمل [ألون] لدیھا. أما المجموعة األخرى فھي مجموعة 

األمن واالستقرار والمرونة. فھي بالفعل في عملیة وضع آلیات من أجل جذب إساءة 

والتي كنا نعمل فیھا على الحصول على عدد من  DNSاستخدام نظام أسماء النطاقات 

تغذیات البیانات المختلفة ومحاولة تجمیع المعلومات بحیث یمكننا الحصول على صورة 

ي لصحة تلك المنظومة، وھذه من النواحي التي نخطط أن نكون على المستوى الداخل

 فیھا أكثر شدة من حیث نشر واستخدام العدید من المقاییس والمؤشرات المختلفة. 

 

. أنا أنتمي إلى دائرة األعمال، لكنني WEBمرحًبا، أنا أنجي جرافز من مجموعة  أنجي جرافز:

 أتحدث بالنیابة عن نفسي. 

لتموه حول العمل من الداخل، وإظھار ذلك أیًضا، دیفید، وفھم ما یقولھ لقد أعجبني ما ق 

المجتمع حول المشكالت المحتملة التي توجد الیوم من الھام جًدا أیًضا في عدم التحلي 

بالطموح الزائد. ھذه المصداقیة في ذلك على مدار فترة زمنیة طویلة أمر ھام. وأنا 

رق الناس من خاللھا ویضرون بذلك على المدى أكره أن تكون ھناك فجوة منفرجة یخت

 الطویل ألن ھذه مسألة ھامة. 

كما أن إظھار ما قالھ شخص آخر بالفعل، سوف یكون فرصة في حقیقة األمر لتوفیر  

لقد الحظت مجموعة من األشیاء عرض الشرائح، التعلیقات والردود بشكل رسمي. 
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وھو أمر رائع، لكنني أرید التعلیق على ذلك ولكن بطریقة رسمیة أكثر وربما مكتوبة. 

شكًرا إذن. إذا كانت لكم القدرة على دعوة المزید من تعقیبات المجتمع في ذلك على 

 أساس تبادل الرسائل اإللكترونیة المكتوبة فسوف یكون رائًعا. 

وبعد ذلك، الحصول على نطاق محدد بشكل جید. وأنا أقّدر كافة المواد المكتوبة حول  

ماھیة التصور الخاص بذلك، وأقر بأن المجتمع یرى كلمة الصحة في العدید من 

، وبعض األشیاء قد تكون على DNSاألماكن المختلفة، وكلمة المؤشر، باإلضافة إلى 

ر من اإلرباك في عقول الناس إذا ما كان ھناك الرغم من غرابة ذلك، قد تؤدي إلى قد

تصور مستمد من الحاالت التي ال یكون ذلك على وجھ الخصوص متعلًقا ببعض من 

 ھذه الجھود األخرى، فقد یكون مفیًدا. شكًرا. 

 

اسمحوا لي أن أطرح علیكم سؤاالً لتعلیقكم. أنا لست متأكًدا من فھمي. ھل تقترحون أن  شخص غیر محدد:

 دم اسًما مختلًفا غیر الصحة، وإن كان األمر كذلك، فما ھو؟ نستخ

 

أنا ال أقترح اسًما مختلًفا. لكن بالتأكید ھناك كلمات تدور حول المجتمع في الوقت  أنجي جرافز:

الحالي مع الكثیر من االھتمام الملقى علیھا. فالصحة من الكلمات التي تستخدم في 

ي ھنا، فقد تحدثت مع ثالثة أشخاص . فقط في طریقgTLDمؤشر صحة أسواق 

مختلفین كانت لدیھم ثالث أفكار مختلفة حول طبیعة ذلك الجھد. إنني أقترح فقط أن یتم 

توثیق مدى االختالف عن المجموعات األخرى. قد ال یكون األمر مربًكا بالنسبة لي، 

الرتباك. ولكن المجتمع على اإلجمال مع نفس التكنولوجیا في العنوان قد یؤدي إلى ا

 شكًرا. 

 

 شكًرا لك على التوضیح.  شخص غیر محدد:
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 . شكًرا لك على ھذا العرض الرائع. ITUشكًرا. أنا طالب من جامعة إسطنبول الفنیة  سیدة غیر معروفة:

أعتقد أنك ربما تكون عند نقطة بدایة أمر جید من نقطة فنیة أن نرى نوع البیانات التي  

یمكن جمعھا تلقائًیا، أو ما ھو نوع البیانات التي یمكن جمعھا یدوًیا. وما إذا كانت ھناك 

متطلبات جدیدة فیما یخص البرتوكول [یتعذر تمییز الصوت] اآلخر بحیث یمكننا 

انات. ومن ثم كیفیة استخدام ھذه البیانات من أجل إظھار جانب الحصول على طلب للبی

مما نرید الحصول علیھ. إذن كنقطة بدایة من أجل التعرف على ما یمكننا الحصول 

علیھ في الوقت الحالي، استناًدا إلى التقنیة الحالیة، والتعرف على ما إذا كانت ھناك أیة 

لبات فنیة جدیدة أو متطلبات تخص متطلبات محتملة من أجل الحصول على أیة متط

 البروتوكوالت من أجل الحصول على البیانات التي نریدھا. شكًرا. 

 

 ، لكنني أتحدث كفرد. RSACشكًرا. مرحًبا. أنا دانیال ماغولت من شركة إریكسون و دانیال ماغولت:

نني ، لكIPv6أو  DNSSECأعتقد أنھ یمكننا بالتأكید التحقق من اعتماد تقنیات مثل  

أعتقد أن ھذا قد تم بالفعل، ومن ثم من األفضل التركیز على ذلك. لكن ربما یكون من 

وھو تعریف الغرض من  ICANNاألشیاء التي یمكن أن تكون نوعیة أكثر بالنسبة لـ 

من أسماء النطاقات مستخدمة من  %90استخدام اسم النطاق ھذا. ألنھ في حال كان 

و أسماء نطاقات تستخدم فقط من أجل البرید غیر أجل إنشاء البرمجیات الضارة أ

. ومن ثم من DNSSECالمرغوب، وبعد ذلك ربما نقع في مشكلة أكبر من عدم تنفیذ 

 األھداف الحقیقیة استخدام جمیع المعرفات األكثر تعقیًدا. 

 

واسمحوا لي أن أعید صیاغة ھذه العبارة للتعرف على ما إذا كنت أفھم ذلك بشكل  شخص غیر محدد:

صحیح أم ال. أنتم تقولون أن یمكننا تجمیع االستعالمات في الجذور وتحدید عینة لھا 

من أجل اكتشاف ما إذا كانت برید غیر مرغوب أو متغیرات، ومحاولة صیاغة ذلك 

 بمرور الوقت؟
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نعم، أو لكي نفھم، حسًنا، بالنسبة إلى النطاق المحدد، ربما یمكننا أن نفھم أیًضا أن ھذا  دانیال ماغولت:

 ھو القسم في أسماء النطاقات التي تم استخراجھا تلقائًیا وبعشوائیة لغرض واحد، وبعد ذلك

 یجب علینا تحدید األغراض، وكیفیة تحدید ذلك. ھذا سؤال كبیر، ولیست لدي أدنى فكرة. 

لنظر أیًضا إلى دورة حیاة أسماء النطاقات ھذه. لماذا ینتھي بنا المطاف إلى لكن با 

العدید من أسماء النطاقات والعدید منھا یتم حذفھ، كذلك؟ إذن ما ھو نوع األسئلة التي 

یمكننا طرحھا والتعرف على أنھا ال تتعلق بالبروتوكوالت، لكنھا في حقیقة األمر 

 متعلقة بالمعرفات. 

 

اسمحوا لي إعادة صیاغة ذلك. إذن فأنتم تتحدثون حول وضع تصنیف ألسماء  محدد:شخص غیر 

النطاقات، وأن نقول من الناحیة األساسیة، في حالة استخدام أسماء النطاقات ھذه لذلك 

الغرض أو البعض منھا مما تم استخراجھ عشوائًیا، بحیث یكون لدینا منحنى جرس 

 . للطریقة التي یتم بھا استخدام ذلك

 

 أجل، ربما.  دانیال ماغولت:

 

 ھذا اقتراح رائع للغایة. شكًرا. ألیست ھناك أسئلة أخرى من المشاركین عن بعد؟  شخص غیر محدد:

 

 لقد أكد بالفعل سؤالھ بأنھ یتحدث حول صحة اإلنترنت في جمھوریة أفریقیا الوسطى.  سیدة غیر معروفة:

 

 [غیر مسموع]  شخص غیر محدد:
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أعتقد أنھ حیث یكون ذلك مفیًدا بسبب أنھ یوفر البیانات، بالطبع، التي تكون عالمیة  د:شخص غیر محد

ویمكن استخدامھ حسب الدولة من أجل تحدید بعض من ھذه المؤشرات، وأود القول، 

التي یمكن ألیة حكومة استخدامھا من أجل تقییم ذلك حسب الدولة. لكن ذلك كلھ سوف 

یكون من األفضل بالنسبة لھا االلتحاق بمجموعة العمل یتوقف على التفاصیل، وربما 

أو القائمة البریدیة من أجل توفیر المؤشر أو المعلومات التي قد تكون مفیدة بالنسبة 

 للحكومة في ھذه الناحیة. 

 

ھذا أیًضا أحد األسئلة التي طرحناھا مبكًرا على المستوى الداخلي وھي ھل نرید النظر  شخص غیر محدد:

األمر على المستوى العالمي، أم أننا نرید البدء في تقسیم ذلك وتفتیتھ إلى فئات  في ھذا

مختلفة؟ واحدة یمكن أن تكون حسب المنطقة أو حسب الدول أو حسب نوع المؤسسات. 

 ومن ثم سوف یكون ذلك محل المناقشة بالطبع. 

 كم جمیًعا على المكوثحسًنا، إذا لم تكن ھناك أسئلة أخرى، في البدایة أود تقدیم الشرك ل 

لھذا الوقت المتأخر یوم األربعاء قبل المھرجان. ثانًیا، أود أن أدعوكم للمشاركة في 

 ،ITHI@ICANN.comالقائمة البریدیة من أجل مواصلة ھذه المناقشة. والقائمة ھي 

لذلك سوف نرسل المعلومات حول كیفیة المشاركة في القائمة. وسوف نتیح ھذا 

العرض التوضیحي على القائمة. وإذا أردتم الحصول على ذلك قبلھا، برجاء االتصال 

 لكم یحتوي على الشرائح.  PDFبي، وسوف أكون سعیًدا بإرسال ملف 

 واالنتقال إلى الخطوة التالیة ومحاولة إنني أتطلع في حقیقة األمر إلى إجراء مناقشات بناءة 

الفني  ICANNالوصول إلى مرحلة التنفیذ التي حددناھا منذ دقائق قلیالً حتى اجتماع 

 القادم من أجل الحضور والنقاش وربما وثیقة من أجل الرد على سؤال یاري بحیث یمكننا

 . لذا، أكرر شكري. جمیًعا قراءتھا مقدًما وأن نكون على استعداد للدخول في التفاصیل

 

 

 [نھایة النص المدون]
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