
 الجذر منطقة موازنة عن الناتج التأثٌر ملخص

 والتحلٌل التعلٌقات ملخص

 إلى 2010 أكتوبر 6 من اعتباًرا الجذر منطقة موازنة تأثٌر ملخص على العام للتعلٌق فترة INAII أقامت
 المنتدى. فً تعلٌقٌن استالم تمو .2010 نوفمبر 5

 التعليقات ملخص

 تحلٌل ٌلً وفٌما .فردٌة بصفة المقدمة التعلٌقات إلى صراحة أشار أحدهما فردٌن من تعلٌقات INAII تلقت
 :الوٌب موقع عنوان على التعلٌقات منتدى استعراض ٌمكن .المقدمة التعلٌقات

impact/-scaling-zone-http://forum.icann.org/lists/root.  

 التفصيلي التحليل

 المصلحة صاحب تعليقات

 منتدى خالل من ٌنمقدم وكالهما "كالفً كً"و وٌلٌامز- ونررب إرٌك من إدخاالت تتضمن الفئة هذه فً التعلٌقات
 .ICANN تعلٌق

  ويليامز برونر إريك

 الخمسة عواماأل فً (DNS لـ) على التغٌٌر من المزٌد حدوث" أن العام الشعور ٌكون ال قد أنه وٌلٌامز برونر أشار
 قد الجذر منطقة موازنة تأثٌر عن بالملخص التعلٌق وهذا ".DNS توظٌف منذ حدث مما أكثر األخٌرة الستة أو

 األمرٌكٌة التجارة وزارة من به المتعهد DNSSEC استعالم إشعار المثال سبٌل على المشاهد من عدد عن نشأت
 SID لبنٌة الهامة التغٌٌرات أحد ستمثلDNSSEC  من الموقعة الجذر منطقة" بأن قائلةNTIA  تأكد وقد

 ستمثل الجدٌدة  gTLDsو IPv6و IDNsوDNSSEC  توظٌف بٌن الجمع فإن وبالمثل 1".إنشائها منذ التحتٌة
 قٌاسات بدون التقٌٌم هذا أن به المعترف فمن ذلك ومع .DNS توظٌف مجال فً الجدٌدة التغٌٌرات من مجموعة
 .شخصً بشكل عرضه ٌمكن فإنه مث ومن محددة

 مستند فً مرات 3 المصطلح هذا خدماست   فقد األول". INAIIطاقم " مصطلح الستخدام وٌلٌامز برونر استثنى
 تنص والتً INAII مجلس لقرارات المنتشرة الصٌاغة من مشتق وهو "الجذر منطقة موازنة تأثٌر ملخص"

 ذلك: على صراحة

 "…األول الفنًا ICANN طاقم من المباشرة المشاركة تتضمن …"

 تقدٌر هو "العام فً الجدٌد sELSg لـ 1000 من أقل" إلضافة تقدٌر أقصى أن إلى وٌلٌامز برونر أشار
 بتقدٌرات االتصال جهات عدد مثل اإلدارٌة المعالجة ٌتضمن بما بأكمله المعالجة لنظام القصوى المخرجات
INAII لـ الجذر بمنطقة التغٌٌر إدارة عملٌة ستولٌ معالجتها ٌمكن التً االستشارٌة IAIA. بالتفسٌر ٌشعر وهو 

 صراحة. أكثر بشكل به القٌام ٌجب الذي للتقدٌر

 فإن ذلك ومع الجدٌدة sELSg لـ المفوض IPv6 بدعم ٌقوم وهو الطلب مسودة دلٌل أن إلى وٌلٌامز برونر وٌشٌر
 وتقترح IPv4 لـ التحتٌة البنٌة توافق ال التً التحتٌة IPv6 بنٌة إلى ٌشٌر الجذر منطقة لموازنة التأثٌرات ملخص
IPv6 بسجالت sELS اختٌارٌا أمرا لٌكون الجدٌد. 

 حول بالتقرٌر للتضمٌن مناسب غٌر المسجالت وأنظمة IAIA على ISIg تأثٌر مناقشة أن وٌلٌامز برونر ٌعتقد
 فإن ثم ومن المختلفة األنظمة على SID لـ لحدٌثةا التغٌٌرات لتأثٌرات تلخٌص هو التساؤل محل والقسم .الموازنة
 غٌر كجزء عرضها سٌتم التً ISIg توظٌف عن الناتجة المسجل وأنظمة IANA لـ التأثٌرات ٌتضمن ال الملخص
 كامل.
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 INAII أن ٌعتقد وهو ngiNDNsvو IAIA من AAAA سجالت معالجة بٌن المقارنة وٌلٌامز برونر ٌستثنً
 إنشاء على وتعمل مطلوب تغٌٌر كل على بالعمل تقوم" ngiNDNsv بٌنما ”الطلبات تقدٌمو الحجز بعملٌة تقوم“

 االستهالك من تقلل قد فإنها صحٌحة المالحظة تلك أن نالحظ حٌن فً "الموقعة. المناطق ونشر موقعة مناطق
 مدٌري من عترافا على للحصول تتم أن ٌجب للعاملٌن الشاملة IAIAطاقم  تواصل عملٌات وكذلك الوقت بمرور
ELS من تنفٌذها ٌتم التً بالكامل اآللٌة العملٌات لتأثٌر التقدٌر عند ومناسبتها الطلبات تلك بصالحٌة ngiNDNsv. 

 بتوجٌه الخاصة النقطة حتى IAIAطاقم  من المستلم األولً الطلب من محدد هو )كما المعالجة زمن ضوء فً
 من ٌنقضً الذي الوقت مقدار عن أبعد نموذجً بشكل هو (IEIA األمرٌكٌة التجارة وزارة إلى الطلب

ngiNDNsv ًالجذر بمنطقة الطلب تنفٌذ ف.   

 :المقدمة غٌر الجذر موازنة تأثٌر بمخلص عاملٌن وجود وٌلٌامز برونر ٌعتقد

 الصحٌح غٌر التغٌٌر نشر عن الحاسمة الوقت عواقب تأثٌر .1
 كونفٌكر. دودة عن المختلفة "C" لـ ستجابةا فائدتها مقدار على ELS لمدٌري التنسٌق كٌفٌة .2
 إدارة لنظام المخرجات تقلٌل إلى سٌؤدي عنه اإلعالن تم صحٌح غٌر تغٌٌر أي أن ٌبدوا األول بالمظهر ٌتعلق فٌما

 والعمل العملٌة تصحٌحات من مسبقا المستثناة (ngiNDNsvو IEIAو IAIA) الجذر إدارة بأنظمة ككل الجذر
 الخطأ بمعدل االستبدال فً تتمثل المشكلة تلك لعرض أخرى طرٌقة هناك .بالجذر لخاإلدل محتملال العدد تقلٌل على

 الزمن عنصر ضوء فً للمعالجة الضرورٌة التصحٌحات عدد زٌادة إلى ستؤدي ELSg عدد فً والزٌادة الثابت
 وقت بتقدٌرات 2"الجذر نةمواز" تقرٌر من 2.2 القسم فً الشًء بعض مناقشته تمت أمر األخطاء وتأثٌر .الحاسم

  .الجذر موازنة تأثٌر ملخص فً مذكورة غٌر ساعة 36ودقٌقة  5 بٌن ٌكون أن االستجابة

 باالعتبار أخذه ٌتم لم أمر بالفعل هو كونفٌكر دودة مثل ألحداث لالستجابة ELS لمدٌري التنسٌق الثانً والمظهر
 لم كموقف "الجذر موازنة تأثٌرات ملخص" تقرٌر فً التأثٌرات بقسم تحدٌدها ٌتم ولم الجذر موازنة عن تقارٌر بأٌة
 تنسٌق من اآللٌات ومقترح المنفصل والتحلٌل .ELSg لـ المتزاٌد العدد فً مطلوبا التنسٌق ٌكون حٌث رفعه ٌتم

ELS ضمانه. ٌمكن 

 كالفي كي

 ٌقدم لم الذي التجرٌبً الدلٌل ىعل التأكٌدات من عددا ٌنشئ "الجذر موازنة تأثٌرات ملخص" تقرٌر أن كالفً ٌناقش
 الحاالت من العدٌد فً .البٌانات إلى المستندة التأكٌدات أو الرسمٌة غٌر التقدٌرات عبر سواء دعم حاالت اآلن حتى
 الوٌب موقع على عام بشكل متوفرة" L" الجذر خادم مراقبة بٌانات ألن )نظرا" L" الجذر خادم تعامالت عن تنشأ

servers.org-http://stats.l.root) خوادم كل أن استهالك من ٌجعل ما األخرى الجذر لخوادم تقدٌرها وٌتم 
 إلى مستند التأثٌر تحلٌل فإن أخرى حاالت فً .لالستعالمات عددا( ٌمثل ٌكن لم )وإن المشابه التوزٌع حتى الجذر
 ومصادر الصحافة تقارٌر من سواء INAII عمل فرٌق من للتقنٌات التوظٌف بعواق إلى الملحوظ االفتقار
 عملٌات أو الصغٌرة والتدوٌنات االجتماعً التواصل مواقع على والتغذٌات المدونات مثل اإلنترنت على األخبار
 التجرٌبٌة مصطلحاتال استخدام فإن وبالمثل .الشبكة تشغٌل لعملٌات البرٌدٌة القوائم مثل بالشبكة الخاصة التشغٌل

 تقرٌر .SIDلـ الشاملة المراقبة آلٌات إلى االفتقار بسبب محتم أمر "وجد( )إن مغزى ذو لٌس"و "ربما" مثل
 الجذر. إدارة مراقبة أنظمة تحسٌن وجوب إلى صراحة ٌشٌر "الجذر موازنة على التأثٌر ملخص"

 :أسئلة عدة كالفً ٌسأل

 "ستقوم كٌف INAII أكثر بشكل األسئلة تلك إجابة على قادرة لتكون المراقبة تحسٌن على بالعمل اآلخرٌن أو 
 منها مقصود لوثٌقة النطاق وخارج شاملة تعتبر الجذر إدارة مراقبة أنظمة على المقترحة التحسٌنات "تحدٌدا؟
 الجذر. نظام على الحالٌة التغٌٌرات تأثٌر تلخٌص
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 "لـ ٌمكن هل INAII عناوٌن عدد هو ما مثل دعمال مستندات تقرٌر إلى اإلشارة IPv6 2010 فً المضافة 
 التالٌة: التارٌخٌة البٌانات IAIA3طاقم  تقارٌر "عاما؟ 15أو 10 أو5 خالل بالمتوقع مقارنتها ٌمكن وكٌف

 

 IPv6 عناوٌن العام نهاٌة

2007  107  
2008 161 
2009 226 
2010 292 

 
 ألفضل التقدٌر .0.9979 من R2 حٌث y = 62x+41.5 دلةالمعا بهذه تلك البٌانات نتائج ٌناسب ما أفضل
 الحالٌة: ELSg مع مرتبطة IPv6 لعناوٌن التالٌة بالعروض المناسبة النتائج وأفضل المعادلة لتلك وضع

 

 IPv6 عناوٌن العام نهاٌة

2011 352 
2012 414 
2013 476 
2014 538 
2015 600 
2016 662 
2017 724 
2018 786 
2019 848 
2020 910 
2021 972 
2022 1034 
2023 1096 
2024 1158 
2025 1220 
2026 1282 

 
 الجذر بمنطقة IPv6 عناوٌن من اإلجمالً العدد فإن IPv6 بدعم مطالبة الجدٌدة sELSg كل ألن نظرا

 خلةالمد ELSg لـ االسم خوادم مع المرتبطة IPv6 عناوٌن وعدد الجدٌدة ELSg عدد على معتمدا سٌكون
 الجذر. بمنطقة

 "الجذر بخادم البٌانات "الطلبات؟ مقدار ما الموقعة؟ االستجابة فٌها طلب إلً المرات عدد كم "L"4 أنه إلى تشٌر 
 ."DNSSEC OK" تمكٌن فٌها تم االستعالمات من %80و %60 بٌن

 "منظور من عام بشكل متوفرة غٌر البٌانات هذه "االتجاهٌن؟ كال فً الموجودة الباٌت مرور أجزاء عدد ما 
 من أكبر االستجابات ألن )نظرا االستجابة بحجم األحداث هً ما الجذر لمنطقة التحتٌة البنٌة موازنة

 االستجابة حجم صور من نرى أن ٌمكن كما .SIDD.N استجابة توقٌع مدى عن النظر بغض االستعالمات(
 كل من %2.5 على ٌزٌد استجابة جمبح متعدد نموذج عن ٌعبر التوزٌع فإن ،L" 5" الجذر منطقة فً

 باٌت. 800 عن تقل التً االستجابات من كبٌرة بأغلبٌة االستعالمات
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 "لصالح عن إبالغها ٌتم التً الجذر خوادم أي[ استعالمات تمكٌن EDNS0؟]" الجذر خادم استخدام ٌتم "L "
 الجذر. خوادم لكل كممثل

 مستوى وأن ملوثة اعتبارها ٌمكن EDNS استعالمات معظم أن توضح DITL بٌانات دراسات أن كالفً ٌالحظ
 إن تهم ال فإنها التحتٌة الجذر خادم بنٌة منظور فمن ذلك ومع .الوقت بمرور ٌتناقص ذلك التلوث نقل فً العمالء

 القٌاسات .ذلك عن النظر بغض اإلجابة الجذر خادم على ٌجب ال: أم ملوث "DNSSEC OK" استعالم كان
 تمكٌن مع االستعالمات من ~%70 الثابتة االستعالمات ادةٌز إلى تشٌر "L" الجذر خادم قةبمنط الحالٌة

"DNSSEC OK". ذات غٌر االستعالمات تلك من %30 استالم علٌه ٌجب بالفعل الجذر خادم أن والحقٌقة 
 هذا فإن االستعالم وثتل تقلٌل عند .الجذر خادم لموارد اإلجابة واستهالك الجذر خادم استجابة لوجوب نظرا الصلة
  .التحتٌة الجذر خادم ببنٌة الخالٌة المساحة زٌادة ٌعنً

 الجذر خدمة "عند على "الجذر موازنة تأثٌر ملخص" تقرٌر ٌحدد ومتى "المعنٌة الخوادم هً ما" كالفً ٌتساءل
 فً األقل على DNSSEC 500000 سجالت استعادة فً فورا تبدأ الخوادم تلك فإن الجذر خوادم كافة من الموقع

 على: تؤكد فإنها بالتقرٌر جملة مع السفلٌة المالحظة ترتبط كما .ثانٌة" كل

 قطعة 13 على تزٌد جذر خادم قطعة لكل ثانٌة لكل استعالم 8000 لمتوسط الخلفً التقدٌر افتراض على"
 ".االستعالمات صف على "DNSSEC OK" لـ البت وضبط جذر خادم

 غٌر البٌانات تلك ألن )نظرا البٌانات لكل الوصول دون المقاوم العدد أن استنتاج كان اهن القصد أن بالذكر جدٌر
 غٌر لعدد الخاضعة الكاملة التحتٌة الجذر بنٌة لتوضٌح الجذر( خادم مشغلً كل من عموما متوفرة غٌر أو متسقة
 ICANN من تالمهااس تم قد مشكالت على مؤشرات توجد وال DNSSEC لـ الممكنة االستعالمات من قلٌل
 بالحد مرتبط قٌاسٌا تقدٌرا لتكون "الثانٌة فً استعالم 8000" اختٌار األخرى(تم الجذر منطقة توقٌع شركاء )أو

 أكثر المحملة الخوادم االعتبار فً األخذ مع الجذر خادم مناطق كل فً الثانٌة فً االستعالمات لمتوسط األدنى
(A، F، J) وخدمات (الثانٌة فً استعالم 20000 من أكثر )مثل من أكثر ألهمٌةا من مزٌد الستالم المروجة 

 تتم كماو (.الثانٌة فً استعالم 2000 من أقل المثال سبٌل )على أقل الستالم المروجة (S، G، H) أقل تحمٌل
 القٌد بمثابة كان والذي %،50 عند "DNSSEC OK" كون مع االستعالمات عدد حول التقدٌرات فإن اإلشارة،

 اعتباًرا "L" فً تنفٌذه تم الذي الجدٌد المراقبة نظام تسجٌل منذ "L" الجذر خادم فً االستعالمات تلك من قلاأل
 بحوالً خفضةمن 52000 تساوي 5. × 8000 × 13 هو "األقل على" لتقدٌر االستنتاج فإن ،وبالمثل .2007من

 من اكثٌرً  أعلى بالتأكٌد هو لثانٌةا فً لالستعالمات الممكن" DNSSEC OK" الفعلً والمتوسط .500000
 خطأ ما لشًء التغٌٌرات من مزٌد على ٌدل الذي عددال من أعلى ذلك ومع "بالخلفٌة المعروف" حساب فً المستخدم

 عنها. الجذر منطقة توقٌع شركاء سٌعلم ما شخص أن فً

 الجدٌدة ELSg معدل تتوقع INAII عمل فرٌق تقدٌرات"ف …"المعدل لٌس 200" أن البٌان فً كالفً ٌذكر
 الجدٌدة ELSg لـ المتوقع المعدل فً ٌتمثل المقصود البٌان ."… ،300 إلى 200 عند الطلب حسب للجذر الداخلة
 .العام فً ELSg 300 إلى 200 تكون قد التً

 هماموارد بتعدٌل "سٌقومان اأنهم حٌث بالبٌان (عام بشكل) ملتزمة غٌر IEIAو CDDAN أن كالفً ٌوضح
 لفرض وسائل وجود عدم ظل فً االستشارٌة اللجنة تمثل CDDAN أن بافتراض ".[الجذر موازنة] طلب لتلبٌة

 نظام قدرات إلى بالرجوع مفٌد شًء أي تتضمن حٌث CDDAN من االلتزام الواضح غٌر من ٌكون السلوك
 ٌقدمون (NTIA ذلك )وٌشمل الجذر إدارة شركاء أن DDAN6 أوصت فقد ، IEIA بـ ٌتعلق وفٌما .الجذر

 غٌر من اللحظة، هذه حتىو "المقترحة. للتغٌٌرات مادٌا عدونستم" أنهم بالتضامن( أو فردي بشكل) البٌانات
 بشأنهم. الالزم اتخاذ لٌتم المناسبٌن للشركاء INAII من رسمً بشكل التوصٌة تلك توجٌه مدى الواضح

 الزائدة الحموالت الكتشاف العالقة القضٌة "لتحدٌد هاوتنفٌذ معها التعامل ٌجب التً األنشطة هً ما" كالفً ٌتساءل
 أنه اقتراح مع ٌحدث لم ما لشًء صحٌحة غٌر "ٌكتشف" بالفعل المكافحة حموالت تصبح أن قبل الجذر إدارة بنظام
 مبرر) مختلف وغٌر علٌه متفق جذر" أو تنبؤي نموذج إلى حاجة فً INAII فإن مقصود "ٌتنبأ" الفعل كان إن

 "جدٌد. استعالم بدء ببداٌة ٌتعلق ح(بشكل صرٌ

 مجلس ألن نظرا حدثت التً األحداث حول المالحظات إبداء فً "الجذر موازنة تأثٌر ملخص" من ٌقصد كما
INAII ٌجب التً األنشطة ماهٌة لتفصٌل النطاق خارج تعتبر فإنها الجذر موازنة أنشطة تأثٌر تحلٌل طلب 
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 الحالٌة التشغٌل قٌاسات مع المستمر التشغٌل غمار فً الجذر إدارة نظام فإن ذلك عوم .العالقة القضٌة لتحدٌد تنفٌذها
iana-https://charts.icann.org/public/index- الوٌب موقع على عنه اإلبالغ تم منها وبعض

main.html تمثل )التً الماضٌة السلوكٌات من الكبٌرة التغٌرات على تعتمد قد التً زائدةال الحمولة واكتشاف 
 مع الماضً السلوك من التغٌرات لحدوث نظرا .باألمس( كبٌر حد إلى مشابها سٌكون غدا أن فً التنبؤي النموذج
 تقرٌر نطاق خارج محدد "البداٌة أمر" ٌكون فكٌف ذلك ومع مضمون "البداٌة أمر" تعرٌف فإن التكرار بعض

 ."الجذر موازنة تأثٌر ملخص"

 نشر تم "الموسع؟ المجتمع من علٌه متفق نحو على محافظ تعتبر العام فً ELSg 1000 هل" كالفً ٌتساءل
 خالل .2010 نوفمبر 5 إلى 2010 أكتوبر 6 من العام للتعلٌق "الجدٌدة sELSg لـ التفوٌض معدل حاالت" تقرٌر
 اآلن حتى INAII تنشر لم الكتابة( تلك فً )كما حٌن فً .تعلٌقا 17 بلغت تعلٌقات لًإجما استالم تم الفترة تلك

 إلى ٌشٌر التعلٌقات وأحد المخططة التقدٌرات ما بشكل ٌحدد التعلٌقات أحد أن فً تظهر كما للتعلٌقات تحلٌل/ملخص
 "عملٌا. املتهمع تتم ما من أكبر %40 إلى %20" تكون بالتقرٌر المقدمة التقدٌرات بأن الشعور

 للتواصل الواسع االفتقار مع المحتملة بالمشكالت ٌتعلق فٌما استشارتها تمت أخرى جهة هناك هل" كالفً ٌسأل
طاقم  أن بالذكر جدٌر "عام؟ كل جنبه من ٌزٌد SID لـ األعلى بالمستوى المستخدم المنهج كان إن السلبً

INAII من أكبر الحجم طلبات بأن المناطق توفر افتراض عوم بالموضوعات المتعلقة بالدراسات واعً غٌر 
 ومن المناطق بتلك السلبً التخزٌن إلى باالفتقار ٌتعلق فٌما عنها اإلبالغ تم مرضٌة تأثٌرات توجد وال الجذر منطقة
 الصدد. هذا فً ممٌزة الجذر منطقة كون سبب الواضح غٌر

 اإلنترنت ومنظمات DLT وجمعيات السجالت مشغلي تعليقات

 .التعلٌقات استالم ٌتم لم

 التجارية المجتمع تعليقات

 .التعلٌقات استالم ٌتم لم

 التالية الخطوات

 .SAC046 فً موثقة هً كما SSAC لتوصٌات أمكن ما وفق والتنفٌذ المراجعة INAII على ٌجب

 .مفٌدا ٌكون قد الجذر لموازنة التقرٌر بملخص الخاص التفسٌر أو التوضٌح فٌها نقاط عدة أثارت المقدمة التعلٌقات
 إضافٌة: دراسات إجراء فٌها ٌضمن خاصة نقاط أربعة تحدٌد تم

 مدٌري من كبٌر عدد تنسٌق سٌتم كٌف ELS اختالف تجاه المشابهة لالستجابات للتأثٌر "N" لدودة 
 كونفٌكر؟

 الجذر؟ إدارة أنظمة تحسٌن مراقبة ٌمكن كٌف 

 ؟"البداٌة أمر" استنتاج ٌمكن كٌف 

 بالقرارات؟ السلبً بالتخزٌن ٌتعلق فٌما الجذر منطقة لنمو المحتملة أثٌراتالت هً ما 

 المستلمة التعلٌقات

 للتعلٌق URL عنوان فردٌة

-http://forum.icann.org/lists/root-zone-scaling  وٌلٌامز برونر رٌكأ
impact/msg00000.html  

-http://forum.icann.org/lists/root-zone-scaling كالفً كً
impact/msg00001.html  
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