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 4 عيينت

 
 مواصفات خدمات نشر بيانات التسجيل

وموقع  43بتشغيل خدمة نشر بيانات التسجيل المتاحة عبر كلٍ من منفذ  السجل مُشغلسيقوم  .WHOISخدمة  .1
؛ لتقديم وصول عام مجاني قائم على االستفسارات إلى العناصر التالية على >whois.nic.(TLD)<ويب على 

 :ةالتالي اتاألقل بالتنسيق
 :بيانات اسم النطاق .1-1

 whois EXAMPLE.TLD :تنسيق االستفسار .1-1-1
 :تنسيق الرد .1-1-2

 EXAMPLE.TLD: اسم النطاق  
 .Example Registrar, Inc: المُسجل  
 WHOIS: whois.example.comخادم   
 http://www.example.tld: اإلحالة URLعنوان   
 NS1.EXAMPLE.TLD: خادم االسم  
 NS2. EXAMPLE.TLD: خادم االسم  
 NS3. EXAMPLE.TLD: خادم االسم  
 NS4. EXAMPLE.TLD: سمخادم اال  
 )قفل الُمسجل( REGISTRAR-LOCK: الحالة  
 2008أكتوبر  20: تاريخ التحديث  
 2000أكتوبر  08: تاريخ اإلنشاء  
 2010أكتوبر  08: تاريخ االنتهاء  
بالتوقيت العالمي  09:45:24 الساعة 2008أكتوبر  whois :24آخر تحديث لقاعدة بيانات  >>> 

)UTC( >>> 
 

 نات المُسجلبيا .1-2
 ".whois "registrar Example Registrar, Inc :تنسيق االستفسار .1-2-1
 :تنسيق الرد .1-2-2

 .Example Registrar, Inc: اسم المُسجل  
 Admiralty Way, Marina del Rey, CA 90292, US 1234: العنوان  
 1.310.555.1212+: رقم الهاتف  
 registrar@example.tld: عنوان البريد اإللكتروني  
 WHOIS: whois.example-registrar.tldخادم   
 www.example-registrar.tld: اإلحالة URLعنوان   
 Joe Registrar: جهة اتصال المدير  
 1.310.555.1213+: رقم الهاتف  
 joeregistrar@example-registrar.tld: عنوان البريد اإللكتروني  
 Jane Registrar: جهة اتصال المدير  
 1.310.555.1214+: رقم الهاتف  
 janeregistrar@example-registrar.tld: عنوان البريد اإللكتروني  
  John Geek: جهة االتصال التقنية  
 1.310.555.1215+: رقم الهاتف  
 johngeek@example-registrar.tld: عنوان البريد اإللكتروني  
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بالتوقيت العالمي  09:45:24 الساعة 2008توبر أك  whois :24آخر تحديث لقاعدة بيانات  >>> 
)UTC( >>> 

 
 :بيانات خادم االسم .1-3

 )"IPعنوان (خادم االسم " whoisأو " whois "NS1.EXAMPLE.TLD :تنسيق االستفسار .1-3-1
 :تنسيق الرد .1-3-2

 NS1.EXAMPLE.TLD: اسم الخادم  
 IP: 192.65.123.56عنوان   
 .Example Registrar, Inc: المُسجل  
 WHOIS: whois.example-registrar.tld خادم  
 http://www. example-registrar.tld: اإلحالة URLعنوان   
بالتوقيت العالمي  09:45:24 الساعة 2008أكتوبر   whois:24آخر تحديث لقاعدة بيانات  >>> 

)UTC( >>> 

 الوصول إلى ملف المنطقة .2
ما يسمح بفي اتفاقية مع مستخدم اإلنترنت؛  لالسج مُشغلسيدخل  .اتفاقية الوصول إلى ملف المنطقة .2-1

، ثم يقوم بتنزيل السجل مُشغل يحددها/خوادم مضيف إنترنت، يحدده/لهذا المستخدم بالوصول إلى خادم
 .بيانات ملف المنطقة

من كل مستخدم تزويده بمعلومات كافية عنه؛ لتحديد  السجل مُشغلقد يطلب  .معلومات المستخدم .2-2
اسم الشركة واسم جهة  -وال تقتصر على-ستشمل معلومات المستخدم هذه . محددالمستخدم وخادمه ال

االتصال والعنوان ورقم الهاتف ورقم الفاكسميلي وعنوان البريد اإللكتروني واسم جهاز مضيف اإلنترنت 
 . IPوعنوان 

صول إلى للو ،للمستخدم حقًا محدودًا غير حصري وغير قابل للنقل السجل مُشغلسيمنح  .منح الوصول .2-3
، ونقل نسخة من ملفات المنطقة الخاصة بنطاق المستوى األعلى وأية ملفات تدقيق السجل مُشغلخادم 

  FTPساعة باستخدام بروتوكول  24مجموع مشفرة ذات صلة بخادمه، بما ال يزيد عن مرة واحدة كل 
 .HTTPأو 

ملف المنطقة ألغراض  للمستخدم باستخدام السجلسيسمح مُشغل  .استخدام المستخدم للبيانات .2-4
أن يتخذ المستخدم كل الخطوات الجادة لحماية البيانات من الوصول غير المصرَّح به ) أ(مشروعة، بشرط 

السماح ) س(البيانات في  -تحت أي ظرف-أال يستخدم المستخدم ) ب(إليها أو استخدامها أو إفشائها، و
عوات للهيئات بخالف عمالء المستخدم الحاليين أو بإرسال البريد المزعج أو اإلعالنات التجارية إرسال د

تمكين عمليات ) ص(تمكين هذه األنشطة أو دعمها عبر البريد اإللكتروني أو الهاتف أو الفاكسميلي؛ أو 
أو أي ُمسجل  السجلكبيرة الحجم آلية وإلكترونية إلرسال استفسارات أو بيانات إلى أنظمة خاصة بمُشغل 

 .ICANNمعتمد لدى 
 كل مستخدم بوصول إلى ملف المنطقة لفترة ال تقل عن ثالثة  السجل مُشغلسيزود  .االستخدام فترة .2-5

 . أشهر) 3(
 . المستخدم بوصول إلى ملف المنطقة بال تكلفة السجل مُشغلسيزود  .وصول بال رسوم .2-6

 


