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 .، جيف موسICANNالسيدات والسادة، رجاًء الترحيب بكبير مسئولي األمن في 

 ]تصفيق[

 

هذا  .نحن على وشك مباشرة مهامنا .حسًنا .ها نحن ذا .والً نحن بحاجة إلى مكبرات صوتأ  :جيف موس

ما نحن بصدد هو إطالعكم على الكيفية  .الجديدة gTLDهو تحديث أمن واستقرار ومرونة 

  .الجديدة gTLDإلى المخاطر المتعلقة ببرنامج  At-Largeومجتمع  ICANNالتي تنظر بها 

اص حاضرون هنا في اللجنة سوف يساعدوننا على تقديم وجهة نظرهم لدينا عدد من األشخ

ونأمل أن  .وفي نهاية الجلسة، سوف أطلب منكم أيضا تقديم األسئلة .والتحدث عن تلك القضايا

 .نجري مناقشة مستفيضة وحواًرا حول العديد من القضايا

ا بصدد تلقي أسئلة طوال ألننا لسن .وفي النهاية، أقصد أن يكون ذلك تفاعلًيا إلى حد كبير

سيكون أعضاء اللجنة معنا  .عليكم بتدوين أسئلتكم .الجلسة، نرجو االحتفاظ بها حتى النهاية

 .حتى النهاية، وعندئذ سوف نكون قادرين على تناول تلك األسئلة

لدينا نائب رئيسي  .، كريستين ويليتgTLDهنا على المنصة، لدينا نائب رئيس عمليات 

IANAلدينا كبير مسئولي األمن في شركة  .يريش، إليز جVeriSignداني ماكفرسون ،. 

أو كبير مديري األمن  --لدينا مدير أول  .، جو آبليICANNفي  DNSمدير عمليات 

 .، باتريك فالتسترومSSACلدينا رئيس  .واالستقرار والمرونة في فريق األمن، جون كرين

لدينا كبير محللي  .، وارن كوماريGoogleلدينا رئيس شعبة الفراسة االرتجاعية من 

 .هؤالء هم من ترونهم على المنصة اآلن .، ستيف شنغICANNالتكنولوجيا في 

يلعب األمن دوًرا هاًما للغاية بالنسبة للمهمة األساسية  .سوف أؤكد فقط على ما نعلمه جميًعا

الصادرة في الداخلية وتعديالتها  ICANNفقط نص عليها صراحة في لوائح  .ICANN لـ

وتتمثل مهمتنا في التنسيق على المستوى العام لنظام اإلنترنت العالمي من  .2012ديسمبر  20
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المعرفات الفريدة، على وجه الخصوص، لضمان التشغيل المستقر واآلمن لنظام المعرفات 

 .لكوما إلى ذ 2، و1، الفقرة 1لذلك إذا نظرتم في لوائحنا، أشياء من قبيل الصفحة  .الفريدة

 .صحيح أننا نأخذ األمر على محمل الجد منذ البداية

وباعتبارنا منظمة أصحاب مصالح عالمية متعددة، فإننا نحاول تسهيل أمن واستقرار ومرونة 

 .نظام المعرفات الفريدة لإلنترنت من خالل التنسيق والتعاون والمشاركة

 .الفنية ICANNوبطبيعة الحال، يقتصر ذلك على الوظائف الواقعة ضمن مهمة 

إذا كنتم تفكرون في ذلك،  .الجديدة gTLDلذا، فكما قلت سابًقا، سوف نركز على برنامج 

، حيث ICANNاإلدارة داخل منظمة  :النقطة األولى هنا .فهناك ثالثة أدوار تتعلق بهذا الشأن

، ونقوم فيها بدور ICANNوالثانية يعالجها مجتمع  .مسؤولية التشغيل ICANNتتحمل 

 .نسيقالت

وأخيًرا، المجتمع الدولي بالدراسة والنظر، وهذه هي المحاور التي نحاول من خاللها تسهيل 

لذلك، ترتبط كل العالقات بنموذج العمل والتنسيق  .الحوار والتوصل إلى توافق في اآلراء

 .والتسهيل

فقد  .%100أود أن أشير إلى أنه من الواضح إلى حد ما عدم وجود شيء يسمى أمن بنسبة 

وبذلك ليس هناك شيء آمن من  .تتعرض لإلفالس إذا ما حاولت تحقيق ذلك، ناهيك عن الجنون

 .تحاولون إدارة المخاطر لذا ماذا تفعلون حيال ذلك؟ %.100المخاطر في اإلنترنت بنسبة 

  .وبصفتنا متخصصين في مجال األمن، فكل شيء يتعلق بتبادل المخاطر أو تبادل التكلفة

 .المشكلة في المخاطر التي نعرفها، ونحن نطور إستراتيجيات للتخفيف منها يكمن جزء من

نحدد التكاليف واالحتمالية واألثر، كما نعمل على خفض التأثير  .لدينا خطط تعالج ذلك

 .واالحتمالية

نعلم أن الكثير من األمور  .نحتاج إلى تفعيل بعض العمليات من أجل المخاطر غير المعروفة

لذلك فعلينا أن نتسم بالمرونة وإمكانية  .دون أن نتمكن من إدراكها gTLDامج تحدث في برن

التكيف بجانب التوصل إلى عملية يمكن تهيئتها لمساعدتنا في معالجة هذه المسألة، إما باعتبار 

ICANN المشغل الوحيد أو بالتنسيق مع المجتمع.  
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مشكالت، فسيكون علينا جميعا فهذا هو سبب التطلع إلى مشاركة المجتمع، فعندما تحدث 

 .من حل جميع المشاكل بطريقة سحرية ICANNمن األرجح عدم تمكن  .معالجتها

فنحن  .التي نحن بصدد الحديث عنها نظام بيئي معقد، ولكنها ليست عشوائية DNSحيث تعد 

وفي حالة النظر إلى الوراء، فسنجد أن  .DNSنتمتع بعقود من الخبرة في تشغيل نظام 

أبقينا إضافة أنواع سجالت جديد للمصادر مثل  .تمع قد تعامل مع العديد من التوسعاتالمج

وإدخال أسماء  EDNS0والتغيير في بروتوكول  DNSSECو AAAA ،TSIG سجالت

 .لم ينهار نظام الجذر عندما قمنا بهذه المقدمات .النطاقات الدولية وقد فعلنا ذلك لسنوات عديدة

مختلفة اإلرسال من الجذور لجعل  BGPالتوجه إلى توزيع  --إلى  تعاملنا أيضا مع التحول

  .نظام الجذر أكثر مرونة، وقد صمدنا وصمد المجتمع في ذلك

لذلك فإن رسالتي تكمن في أنه على الرغم من كل ما لدينا مشكالت أو عدم وجودها في 

 .المستقبل، فسوف نتصدى لها معا كمجتمع وسوف نمضي قدما

لشريحة التالية تحديث للشريحة التي قدمها فادي عن الدعوة الجديدة للتحديث سوف ترون في ا

 .SSRحيث أريد حقا أن ألفت االنتباه هنا، إلى هذا النوع من بناء  gTLDالشهري لنطاق 

، ونحن ندرك أن أمن ICANNوالنقطة األساسية هنا تكمن في إظهار كل المستويات في 

لن  .يقوم كل شيء آخر على هذا األساس .متنا األساسيةواستقرار ومرونة اإلنترنت هي مه

أو نظم المعرفات الفريدة  DNSنقدم على عمل أي شيء يعرض أمن واستقرار ومرونة 

فقبل أن نقول ذلك، قدمت كريستين ويليت قبل هذه جلسة  .لن نقدم على فعل ذلك .للخطر

مرر مكبر الصوت إلى كريستين إذا لم تحضروا تلك الجلسة، أريد أن أ .لالستعداد التشغيلي

 .لتطلعنا بإيجاز عن آخر تحديث وتتكلم عن هذه الشريحة

 

للمساعدة في  gTLDتصف هذه الشريحة لبنات ومكونات بناء برنامج  .شكرا لك، جيف  :كريستين ويليت

أكملنا تحديد  .فهي تبدأ بالتطبيقات التي تم نشرها في يونيو الماضي .االستعداد التشغيلي

 .ونحن في خضم التقييم األولي نشر نتائج التقييم األولي على أسس أسبوعية .لويات لدينااألو

، فنحن ننتقل إلى المربعات الزرقاء، gTLDنتطلع إلى لبنات إضافية نحو االستعداد لتشغيل 

فبمجرد دخول متقدمي الطلبات إلى  .ونحن ننهي نعتمد اتفاقية التسجيل -إلى مرحلة التعاقد 

وبمجرد إكمالهم اختبار ما قبل  .لتعاقد، فسوف يتحركون الختبار ما قبل التفويضعملية ا
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نقوم  .أنجزوا مسؤوليات برنامجهم .الجديدة أن يعلن اكتماله gTLDالتفويض، يمكن لبرنامج 

نصدر لهم عالمة، واالعتماد  .أنه تم اكتمالها IANAبإصدار إخطار لمقدم الطلب ونخطر 

 .لطلب التفويض IANAما يمكن أن يتخذه مقدم الطلب إلى  --ن يتخذوه والتوثيق، وما يمكن أ

 .نظام التحقق من مقاصة العالمة التجارية جار بالفعل .سوف ننشر مقاصة العالمات التجارية

سوف نقوم ببناء وتنفيذ وظيفة الدعاوى والتسجيل للمرة األولى، مما يجعل تلك العملية تبدأ في 

 .هر أغسطسيوليو والمطالب في ش 1

والتعليق السريع الموحد، المكون من البرنامج، والذي سوف يتاح ويكون جاهز  URSلدينا 

 .للعمل في نهاية يوليو

، وخدمة مشغل سجل الخلفية في حاالت الطوارئ، التي ستدخل حيز التنفيذ EBEROنظام 

لك هي ت .الخاصة بنا حيز التنفيذ في أغسطس SLAوسوف تبدأ أدوات رصد  .في أغسطس

وهذا هو  .الجديدة وفق ما هو موضح في الدليل الذي نقوم بعمله gTLDمكونات برنامج 

 .التشغيلي GTLDطريقنا، والجدول الزمني الخاص بنا، فيما يخص استعداد 

 

بمجرد اكتمال االستعداد التشغيلي ومعالجة مقدم الطلب لكل خطوة من هذه الخطوات،  .شكًرا  :جيف موس

وللحديث عن هذا، معنا نائب  .الجديدة gTLDبتفويض  IANAويض ومطالبة يحين وقت التف

  .رئيس، إليز جيريش، التي تنوي الحديث عن عملية طلب التفويض

 إليز؟

 

من وجهة نظر  .الجديدة على عمل هذه القائمة الثقيلة gTLDأريد أن أشكر كريستين وفريق   :إليز جيريش

IANA يعد تفويض نطاق ،gTLD  كان لدينا القليل من األشياء  .إجراء تشغيلي قياسيبمثابة

كان كل منهم  .التي يتعين فعلها من أجل االستعداد لخمسة أضعاف أعداد النطاقات الحالية لدينا

انتشرت إدارة منطقة  .RZMوهذا ما يسمى  .يدخل تحسينات على نظام التشغيل اآللي الحالي

ات مع شركاء منطقة الجذر لدينا، مع ، وكنا نعمل على التحسين2011عام  RZMجذر 

NTIA وVeriSign  على حد سواء لتجهيز ذلك في الوقت المناسب للتطبيقات عند طلب

 .الحصول التفويض في منطقة الجذر
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كما عملنا على االنتقال من التقرير السردي الذي نحن بصدده إلى القول أن شخًصا ما قد أكمل 

عملنا بشكل وثيق جدا مع فريق كريستين  .هج قائمة الفحصكل المتطلبات ويفي بجميع معايير ن

 .الجديدة gTLDبحيث يتم إنجاز قائمة الفحص أثناء عملية 

  .وفي النهاية، أضفنا فريق عمل إضافي

 .نود االنتقال إلى الشريحة التالية، من فضلك

نشاء الحقول تحدثت عن التشغيل اآللي، وقمنا بتنفيذ سير عمل جديدة يسمح بإ --قمنا أساسا 

 .الجديدة التي تم إنشاؤها gTLDفي الماضي، كان لدينا عدد قليل جًدا من نطاقات  .الجديدة

 .وهكذا، لم تتم رؤية تلك العملية على أنها ذات أولوية على التشغيل الذاتي

ة وهكذا، لذلك، لدينا اآلن عملية التي انتهى اختبارها األسبوع الماضي، اختبار النهاية إلى نهاي

إذا كان األمر  .مايو 1ونحن على استعداد للذهاب إلى اإلنتاج في  .مع شركائنا في منطقة الجذر

 .كذلك، يمكن أن نذهب إلى المرحلة التالية

 gTLDوبمجر استمرار مقدمي طلبات  .تحدثت عن قائمة الفحص والتقرير --على أي حال 

د من قوائم التقييم التي قضت الجديدة، فإنهم سوف يذهبون من خالل عد gTLDفي عملية 

 .كريستين أكثر من ساعة اليوم تتحدث عنها وأنتم تعلمون ذلك أفضل منهي

وعند االنتهاء من كل قائمة، فسوف  .لذلك، فعلى أي حال، وسوف تذهبون خالل هذه العملية

وعند االنتهاء من ذلك ومن جميع فحص كافة  .يكون هناك اختيار من بين عدة خانة اختيار

انات االختيار، فسوف تحصلون على القليل من االعتماد وعند هذه النقطة سوف تكونون خ

قادرين على اتخاذ ذلك االعتماد وسوف تكون خانات االختيار على اإلنترنت، ويمكنكم طلب 

 .IANAمعالجتها التفويض من قبل قسم 

 هل يمكننا أن نذهب إلى المرحلة التالية؟

إذا كنتم تتمتعون حًقا بقوة  .IANAنها ال تشبه بالضبط موقع ويب إ .هذا هو مجرد نموذج أولي

من الناحية األساسية، ما أقوله هو أنه على الجزء السفلي  .المالحظة، فقد تتمكنون من قراءتها

المثال هنا يقول  --إذا كنتم تقولون  .الجديدة الخاص بكم gTLDالذي وضعتموه في سلسلة 

ن ذلك، كنتم تكتبون في وثائق التفويض التي تلقيتموها عند ودو dot example.نقطة مثال 

 .الجديدة gTLDخروجكم من برنامج 
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وفي هذه العملية، فاألشياء التي نقوم بها أو األشياء  .عند هذه النقطة، بدأت عملية للتفويض

 ، نقوم بالفحص الفني مرة أخرى للتأكد منTLDالقياسية التي نقوم بها من أجل جميع نطاقات 

نتواصل مع جهات االتصال التي يتم سردها في التطبيق  .أن خوادم االسم تعمل في الواقع

  .إنها إجراءات تشغيل قياسية .الخاص بكم للتأكد من أنها ال تزال موجودة

عملنا بشكل وثيق مع شركائنا في منطقة الجذر،  .أريد أن أؤكد لكم أننا مستعدون

ونظام التشغيل اآللي اآلن على استعداد للتشغيل  gTLD، ومع فريق NTIA، وVeriSignو

 .شكًرا .مايو 1الفعلي في 

 

 .تماًما، شكًرا، إليز  :جيف موس

 Gsبمجرد اكتمال التفويض، سأتحدث قليالً عن نظام خادم الجذر فيما يتعلق تأثير إضافة كل 

 .الوزن، الرصدوهذا من أجل معالجة األسئلة الخاصة بالقياس،  .الجديدة التي يمكن إضافتها

ولدي  .ICANNفي  DNSللحديث عن هذا، وسوف أسلمه إلى جو آبلي، مدير عمليات 

 .VeriSignشعور أنه سيسحب داني من 

 .ها نحن ذا أوه، أنا بحاجة إلى العودة الشريحة، ال أنا؟ --لذلك 

 

ى مدى عدد من ذلك ما لدينا هنا هو الشريحة القديمة التي تم توزيعها عل .شكًرا، جيف  :جو آبلي

إنها تظهر النمو الكبير للحركة على شبكة اإلنترنت  .Ciscoإنها من شركة  .السنوات

 .ال نتوقع بالضرورة الكثير من الحركة .التي لدينا TLDواعتمادها على عدد من نطاقات 

نتوقع زيادة  .نتوقع أن تقود الحركة على خوادم الجذر إلى دفع المزيد من الحركة بشكل عام

 .حركة بغض النظر عن حجم منطقة الجذرال

يصعب على الجمهور قراءة ما لدينا هنا، فلدينا عقد أو نحو ذلك من النمو في عدد تفويضات 

الجديدة  TLD 100نرى أن ما يقرب من  .المقياس هنا حجمأعتذر عن  .منطقة الجذر

ن الرسم البياني أكبر يبدوا أ .اإلضافية على مدى السنوات العشر الماضية، نموا متواضعا جدا

الحجم المطلق الفعلي للمنطقة ال  .بكثير، وأعلى وناحية اليمين أكثر مما هو عليه في الواقع

لذا، فمن الواضح وجود قلق على الرغم من الخبرة الواسعة بأكبر عدد ممكن  .يزال صغيرا جدا

يديرون مناطق من مشغلي السجالت بين الحضور وكم األشخاص الذي يشغلون خوادم الجذر و
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من الواضح أن  .أكبر بكثير من هذه ويوزعونها على نطاق أوسع بكثير من منطقة الجذر

نحن بحاجة  .لذلك فالمحافظة هامة .نظام خادم الجذر هو نظام مهم .منطقة الجذر منطقة مهمة

 .للتأكد من بقاء خوادم الجذر مستقرة

 

 ا؟داني، هل تعتقد أن هذا البيان دقيق جد  :جيف موس

 

أعتقد أن شيًئا واحًدا لمراقبة ذلك هو أنه على مدى السنوات  .أعتقد أن ذلك دقيق بالتأكيد  :داني ماكفرسون

تفويًضا، حسبما أعتقد، والتي تحل ما يصل  68أو  67الماضية أو نحو ذلك، كان هناك  14

أن يكون  ما ننظر إليه اآلن هو نوع من ضرب دواسة الوقود بحجة .سنويا 5أو  1/2 4إلى 

 .ساعة أو نحو ذلك 36كل  5أو  1/2 4هناك 

ويجري ذلك منتقالً من الوتيرة التي كانت لدينا إلى وتيرة جديد بالتأكيد وهي شيء نحن بحاجة 

 .إلى إدراكه

دراسة ما،  ICANN، فقد أعدت 2009أعتقد أنه إذا عدنا خطوة إلى الوراء ونظرنا إلى عام 

بعين االعتبار بعض من القدرات واآلثار المختلفة بنظام منطقة دراسة قياس للجذر، ولتي تأخذ 

 .الجذر فيما يتعلق بالمقياس وما هي القضايا قد تنشأ عندما يتم ذلك

تعد قدرة األشخاص على بناء الخط القاعدي واحدة من  --كانت بعض من األشياء التي خرجت 

خالل كل الجذور،  .نظام خادم الجذر بين األمور المهمة في المجتمع والتي ينبغي معالجتها عبر

في ) متعذر تمييزه(ما هو نوع من زمن الوصول، وعدد الطلبات، من وجهة نظر المستهلك 

 .بدون هذه الخطوط القاعدية، فإن نوعا من وطأ دواسة الوقود .الجذر وكيف يتم تنفيذه

د نظام عن الحاجة إلى وجو SAC 46في  4عن ذلك، وتحدثت التوصية  SAC 46أعربت 

فيما يتعلق بخيارات  RSSACقامت  .لإلنذار المبكر والتحميل حتى على دراسة قياس الجذر

 .الجذر ببعض األشياء في هذا المجال، ولكن أعتقد أنه ال يزال هناك بالتأكيد مجال للتحسين

 --أعتقد ذلك 
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 .يمكنك الحصول على نقاط للخروج طوال الجلسة بأكملها .انتظار  :جيف موس

 

 .عذًرا  :اني ماكفرسوند

 

 .يمكنك الحصول على نقاطك خالل الجلسة كلها، وليس في مرة واحدة  :جيف موس

 

، وكان هناك SAC 46تتعلق كل تلك األمور بنظام خادم الجذر، وفي دراسة قياس الجذر و  :داني ماكفرسون

 .أكملهيتمثل في أن تكون هناك بعض الرؤية عبر أداء النظام ب ICANNشرط حتى على 

وفريق خبراء دراسة قياس الجذر تتمثل  SSACوأعتقد أن الكثير من التوصيات التي أعدتها 

  .الجديدة والتي تم التنبؤ بها في وجود تلك الرؤية gTLDفي المضي قدًما في 

وفي مكان ما بين قد أو  .نحتاج بالتأكيد إلى الوصول إلى هناك قبل الوطء الكامل لدواسة الوقود

ولكن أعتقد أنه هو بالتأكيد شيء معترف به لدينا منذ فترة طويلة،  .كون هناك مبرراتقد ال ت

 .وتمت مناقشته في المجتمع

 

 .شكرا لك، داني  :جيف موس

 .كان يجمع بعض اإلحصاءات L-لذا، جو، الجذر

 

قيد ، كانت هناك مسودة لمجموعة من المقاييس والقياسات التي ال تزال RSSACفي  .نعم  :جو آبلي

أعتقد أنه من اإلنصاف أن نقول أن الغالبية العظمى منهم مستقرة إلى حد ما في هذه  .المناقشة

يكمن الهدف في محاولة وضع مجموعة من المقاييس التي يمكن جمعها باستمرار من  .المرحلة

  .قبل مشغلي خوادم الجذر ونشرها حتى يتسنى تحديد أداء نظام خادم الجذر على المدى الطويل

لذا فإن الخطوة األولى، كما ذكر داني، تتمثل في إنشاء الخط القاعدي، لفهم ما هو أداء الخط 

  .القاعدي لنظام خادم الجذر مع المستوى الحالي للنمو
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وبعد ذلك، وعند بدءنا في إضافة الحقول الجديدة، ونواصل مراقبة ذلك ونبحث عن أي نوع من 

 .إنه نظام هام .كما قلت من قبل، ال نتوقع أن نكافح .يكافحاالتجاهات التي تشير إلى أن النظام 

 .متأكدون أننا نشغله بتحفظ وبطريقة مسئولة

أبريل، بدأنا نشر البيانات التي تم جمعناها على مدى الشهرين السابقين على أساس  3في بداية 

وك، الذي يعد أن األولي حتى اآلن يكمن في توصية المسودة األصلية التي كتبت بواسطة بيتر ك

  .RSSACو IABهمزة اتصال بين 

إذا  .وفيما يلي أحد األمثلة .لبعض الوقت RSSACكما قلت، فقد سبقت مناقشة ذلك داخل 

كانت لدينا نسخة احتياطية من الشريحة، فاإلعالن عن أن هناك يشير في هذا المحور إلى 

يمكن ألي شخص يمكن أن  .روابط إلحصاءات الحية، التي يتم تحديثها وفق أسس أسبوعية

يذهب إلى هناك ويتتبع مختلف جوانب النمو في منطقة الجذر، وكذلك مختلف المقاييس 

ومرة أخرى، يختص ذلك  .والتي علينا جميًعا أن نجمعها RSSACالموصى بها من قبل 

  .L-بمنطقة الجذر

الجذر األخرى هو أول خادم جذر ينشر هذه اإلحصاءات، لكننا ندرك من خوادم  L-يعد الجذر

اآلن، عادة ما اعتقد أنه  .لدينا مثال هنا .ونحن عازمون على نشرها .تجمع هذه اإلحصاءات

عندما يقدم الناس الرسوم البيانية مثل هذا، فإنهم يتحملون جهداً كبيًرا في اإلشارة إلى السمات 

بيد أن ذلك  .تولكن في الحقيقة، يستحق ذلك شهرين من البيانا .البارزة في الرسم البياني

بأكمله، والذي هو  L-يوضح الوقت المستغرق في توزيع منطقة الجذر الجديدة عبر نظام الجذر

عقدة مختلفة اإلرسال على الصعيد العالمي، ويشمل ذلك بعض العقد في المناطق  300حوالي 

 .ثواني 4غير الموصلة إلى حد ما، ففي أسوأ الحاالت يكون وقت التوزيع مجتمع حوالي 

  .المقياس على الجانب األيسر بالمللي ثانية

سوف نرى خطوًطا تصعد  .ليس هناك من شك من أننا سنرى بعض الطفرات بمرور األشهر

هذا هو فقط ألننا نوزع الخادم عبر اإلنترنت في ذات الوقت الذي تتغير في  .وأخرى تنخفض

 .ظروف اإلنترنت من يوم إلى آخر

الرسم البياني في الميزات التي تراها هناك في الشهرين ال يكمن الشيء المهم حول هذا 

فالشيء المهم في هذا الرسم البياني يكمن في تتبع هذا الرسم البياني مع تقدم الوقت  .األولين

ونحن نقترب من التفويض األول، وكما أننا نواصل تفويض من أجل أن نرى الوقت المتبقي 

  .ق شبكة اإلنترنتلتوزيع مناطق الجذر جديدة في جميع مناط
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من أجل وضع هذا في السياق، ننظر في توزيع األربع ثواني للمنطقة وهذا ما ينشر مرتين في 

وهذا ما نحن بصدده  .ساعة ليست سيئة إلى حد بعيد 12لذلك أعتقد أن أربع ثوان في  .اليوم

 .اآلن

استنادا إلى  L-ذراألول هو األداء فيا لج .لدينا شيئين .وهذه مجموعة أخرى من اإلحصاءات

، وتتمثل المجموعة األخرى هو الحجم الفعلي للمنطقة الجذر حيث تقاس RSSACإحصاءات 

 بايت؟ .يوضح هذا الرسم البياني حجم منطقة الجذر بالكيلو بايت، على ما أعتقد .بطرق مختلفة

  .من الصعب أن نفهم ذلك كيلو بايت؟

إنها توسيع  .وهي قطع اتصال منطقة الجذر 2010تلك هي الخطوة التي عرفتموها في يوليو 

شهدنا وظائف  .منطقة الجذر بسبب توقيعات التشفير ومفاتيح التشفير وأشياء من هذا القبيل

يمكننا أن نتصور أن الخط البرتقالي يستمر في مساره  .الشبكة قبل ذلك في حجم منطقة الجذر

 .ويضهابوتيرة متزايدة مع بدء النطاقات الجديدة التي سيتم تف

 .سوف نسلمها إلى جون كرين .نعم

 

لذلك أردت فقط أن أعرض لفترة وجيزة بعض اإلحصاءات التي لدينا، أو العيون التي نسلطها   :جون كرين

هناك برنامج بالخارج يقوم على تشغيله سجل منطقة اإلنترنت في  .على نظام خادم الجذر

إحدى الشركات الداعمة  ICANN كانت .إنه برنامج عالمي .RIPE NCCأوروبا، ويسمى 

 .لذلك من أيامها األولى

ألننا نود أن نظهر  L-الرسم البياني الطاهر أعاله، والذي يمكنكم رؤيته ينظر في الجذر

وهذا يبحث في األوقات االستعالم  .لكنهم يفعلون ذلك لكافة خوادم الجذر .القياسات الخاصة بنا

ال تمثل كل واحدة  .نني االستعالم بها من خادم الجذرإلى خوادم الجذر ومدى السرعة التي يمك

ويمكن أيضا  .بل هي مجرد آلة صغيرة على اإلنترنت تقدم األسئلة .من هذه النقاط خادم جذر

يعد لك عرًضا تصويرًيا  .يتم إبعاد كل ذلك بأماكن في قواعد البيانات .تتبع ذلك بمرور الوقت

 .ألشياء األخرى التي يتم قياسهافهناك العديد من ا .في قواعد البيانات

هناك في واقع األمر بضع سنوات من هذه البيانات في قواعد البيانات التي نستمد الخط القاعدي 

 .بل يقوم طرف خارجي بذلك .ذلك أو ال يقدمه مشغلي خادم الجذر ICANNال تقدم  .منها

وبطبيعة الحال، لن  .عفي القا URLهناك  --لذلك فهذا النوع من البيانات وخرج من هناك 
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ألظهر لكم أماكن أخرى يمكنكم الحصول على  URLsسأقدم لكم بعض  .نتبادل هذه الشرائح

 .إحصاءات منها

 .الشريحة التالية، من فضلك

قدمنا لكم في حقيقة األمر تنسيق البيانات التي تتحدث عنها  .L-تحدثنا عن إحصاءات الجذر

التي نقدمها حتى نتمكن من وضع كل وجهة نظر  ، وما هو تنسيق البياناتRSSACوثيقة 

 مماثلة في البيانات؟

 

  .يمكنهم فعل ذلك في يوم مختلف .لن أعطي الناس درًسا حول خوادم الجذر  :جون كرين

إنها جميًعا تجمع  .ولكن هناك أحرف أخرى من خوادم الجذر التي تنشر اإلحصائيات أيضا

لواقع واجهات العامة التي يمكنكم الذهاب والنظر تعد هذه في ا .اإلحصاءات، على حد علمي

، والتي هي مركز تحليل للموارد التشغيلية لنظام اسم المجال، DNS-OARCإليها أو في 

لم تنته ذلك، ولكن  .RSSACوال يعد ذلك تنسيق لوثيقة  .حيث توجد الكثير من البيانات

 .البيانات هناك

 .الشريحة التالية من فضلك

للتعاون مع بعض مشغلي خادم الجذر، وليس مع كلهم على الرغم من أننا نتعاون  لدينا اتفاقات

، لدينا اتفاق على المسؤوليات المتبادلة واتفاق مع F-فعلى سبيل المثال، في الجذر .مع الجميع

ICANN إنهم هناك  .ولدينا أيضا خطابات نوايا واتفاقيات حول ما سوف نمضي قدًما فيه

نحن على استعداد للتعاون مًعا وتفعل  .نأخذ األمر على محمل الجد .ليتنايقولون هذه هي مسؤو

وهذه أشياء ترتبط  .وفيما يتعلق بالخطابات األخرى، لدينا مواقع ويب تقول ذلك .هذه األشياء

 .ICANNمع 

 .الشريحة التالية من فضلك

، فقد أتوا إلى في حالة عدم االلتقاء مع مشغلي خادم الجذر، ومن يتحملون تلك المسؤولية

هناك مناقشة حول نقل اجتماعات اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر  .ICANNاجتماعات 

لكن  .لذلك سوف نرى المزيد منها في جميع األنحاء ICANNلتكون أكثر في اجتماعات 
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إنهم يلتقون ثالث مرات  .ويتعاونون بانتظام DNSفهم يشغلون خوادم  .هؤالء هم المشغلون

 .سنة بشكل شخصي لمناقشة المسائل التشغيليةفي ال

 

 .كما تمارسون أنظمة االستجابة الخاصة بهم  :جيف موس

 

يعد القيام بأشياء مثل التمارين  .إنهم يفعلون كل األشياء التي تتوقعونها .كما يقومون بالتدريبات  :جون كرين

دتنا على تمويل ذلك أكبر شركاء في مساع VeriSignيعد أصدقاءنا في  .جزء من التعاون

  .وافي القيام بمحادثات تقنية، وغير ذلك

يبدو هذه األشياء المتعلقة باإلنترنت  .كما رأينا تغيًرا من قبل .شهدنا كل تلك ألشياء في الماضي

لم نكن نتوقع انخفاض أشياء خالل اليوم بعد أن وضعنا  .لذلك فهذه أخبار سارة .ما تزال تعمل

 .فيه TLDبضع مئات من نطاقات 

 هل يمكننا أن نذهب إلى داني؟

 

 .نعم، تفضل  :جيف موس

 

جذر تشغلهم  13وهما اثنين من أصل  Aو J-لم تشاهدوا الجذر .أريد اإلضافة إلى ما قيل  :داني ماكفرسون

ونحن بالتأكيد ننوي في النصف الثاني من هذا العام أن يكون لدينا مواقع  .VeriSignشركة 

ونحن نقوم بعض المجموعات الموسعة  .ا مع اإلحصاءات المرتبطة بذلكويب عامة يتم إنشاءه

 .من تلك اإلحصائيات

  .فيما يتعلق بالجوانب التعاقدية، نبرم اتفاق خادم جذر مباشرة مع وزارة التجارة األمريكية

اليوم، والكثير من خطابات االلتزام في مقابل أطر  ICANNوانطالًقا من اتفاق مبرم مع 

 1,385، لدي VeriSignمن شركة  CSOأعني أنه انطالًقا من وظيفة  --التنظيمي  االلتزام

أداة تحكم مختلفة عبر ثمانية أطر التزام تنظيمي مستمرة في مراقبة ومراجعة حساباتها من 
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FISMA  ذات اإلجراءات األمنية المشددة فيما يخصSOX حيث يتم التدقيق  .وغير ذلك

 ICANNنلتزم جميًعا ببعض االلتزامات التعاقدية مع  .ل مستمروالتحقق منها ومراقبتها بشك

وبالتأكيد فيما يخص تلك المتصلة بعمليات الجذر وما هو مقبول من منشور األداء أو البيانات 

أعتقد أن تفعيل تلك األطر سيكون بالتأكيد قيم فيما يخص بعض  .أو وجهات النظر األخرى

 .كة للبنية التحتية وللجمع وغير ذلكالخطوط القاعدية والمنهجيات المشتر

 

 جون؟  :جيف موس

 

  .مكبر الصوت مغلق، آسف  :جون كرين

يستند  .يبدو أنها أشبه بالخريطة الماضية .وبالتالي فإن هذه الخرائط تعد بمثابة خوادم جذر

 .جميع ذلك على بعض األشياء التي نحن جميعا على دراية بها، إنه مزود الخرائط

تسمعون في بعض األحيان مخاوف حول إمكانية وجود أو  .ى نظام خادم الجذريوضح ذلك مد

ال أستطيع أن أخبركم بالضبط عن الكم، ولكنني  .هناك الكثير من القدرات .عدم وجود قدرات

لدى كل منهم  ).بإدراك(إننا نعمل  .عقدة هناك 300لديه  L-أستطيع أن أقول لكم أن الجذر

لدينا  .آلة فردية 18قيام بحمل عددي والكثير جدا من قبل الكثير من القدرات على ال

لذلك فهناك الكثير من البنى  .وغيرهم من المشغلين ممن يتمتعون ببنية تحتية مماثلة 300

  .هذا هو الوضع اليوم .التحتية وهذا ما يرفع مستواها باستمرار

لو تتذكرون أثناء هجوم  .إذا نظرنا في غضون ستة أشهر، فسيكون لدينا الكثير على األرجح

DDOS  موقًعا مادًيا في تلك المرحلة  13على خوادم الجذر منذ عدة سنوات، كان لدينا فقط

 .بسبب قيود التكنولوجيا

واإلنترنت،  DNSوستواصل نظام خادم الجذر في التطور وذلك بتطور  .واألمور في تطور

 .باتوسوف نستمر في مواكبة وتأمل استباق االحتياجات والمتطل

 

 .شكراً جون  :جيف موس
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للتعامل مع تلك  ICANNإننا بصدد االنتقال إلى قسم آخر، فنحن بصدد الحديث عن نهج 

هذه هي األشياء التي تأتي، وقد تلحق بنا على حين غرة، وقد  .القضايا التي لم تكن معروفة

 .إلى خطة للتخفيفلدينا أجل للتوصل  .علينا أن نتعامل معها .تكون هناك قضية جديدة ملتوية

من أجل هذه الحالة المقبلة، فنحن بصدد الحديث عن هذا التقرير والكثير منكم على اضطالع 

الستمرار  -- ICANNمن شأن ذلك إلقاء الضوء على الطريقة التي تخطط  .SAC 57بشأن 

 .التعامل بها عند حدوث هذه الحاالت

  .SSACلذلك أود تسليمه إلى باتريك فالتستروم، رئيس 

 باتريك؟

 

، واسمحوا SAC 57قبل أن أنتقل إلى وارن كوماري وهو من سيشرح تفاصيل  .شكراً جزيالً   :باتريك فالتستروم

 .لي أن أشرح قليال كيف توصلنا مع هذا التقرير

استنادا إلى اإلجراءات التي يمكن أن تتخذ إما عن طريق األسئلة  SSACبادئ ذي بدء، تعمل 

أو ربما من  ICANNعليها من مجلس اإلدارة أو أي جزء آخر من  الخارجية التي نحصل

يمكن أيضا أن تكون تلك هي الحالة لدينا فيها عمل ذاتي يستيقظ فيه شخص من  .المجتمع

SSAC في منتصف الليل ويبدأ في التفكير في شيء ما.  

 .في هذا األمرلذلك، وارن، ال أعرف ماذا فعلت عندما فكرت  .تعد هذه إحدى القضايا الذاتية

 .، وكنا نعتقد أنه أمر خطير يتطلب األمر الحديث عنهSSACولكنه أعاد األمر إلى 

هناك شيء آخر يمكن ذكره حول هذا التقرير، نعم، نعلم جميًعا أن هذا نوع من األشياء التي 

يجب أن يتم الكشف عن القيام بالتحقيق بشأنها وتحليل المخاطر المتعلقة بها، فقد سمعنا 

شخاص يتحدثون عنها في وقت سابق، ولكننا نعلم جميًعا أننا نعمل على هذا النوع من القضايا أ

األمنية، وبغض النظر عن الشمولية واالنفصال في عمل هذا النوع من التقارير، وبغض النظر 

لذلك  .عن االستيعاب، حيث دائًما ما ستكون هناك أنواع مختلفة من األشياء التي سيتم اكتشافها

  .فمن المهم جًدا أن تكون قادرا على العمل

فذلك يعني انك آمن بنسبة مائة  --ال يجب أن يكون بنسبة مائة في المائة  --لن يكون االستعداد 

 .من المهم أن تكون قادًرا على رعاية من األمور عند حدوثها .في المائة
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  .هذا المثال الذي كشفناه وخرجنا منه بهذا التقرير

ء الثالث الذي قمنا به بشكل مختلف قليال عن المعتاد، فبدال من جعل التقرير على يتمثل الشي

ألننا نظن أن األمر خطير، ومن ثم فهناك  -- ICANNالمأل، سلمنا تقريرا إلى فريق أمن 

وسوف نعود إلى الطريقة التي تم  .إلى سياسة لإلفصاح ليتم اتباعها ICANNحاجة من قبل 

 .اتباعها

التي كان علينا القيام بها بطريقة جديدة  --العديد من األشياء التي كنا قادرين على لذلك فهناك 

أزعم أن كل المجتمع على  --بسبب هذا التقرير، وحيث أننا تمكنا من القيام بذلك، أعتقد 

 .استعداد في واقع األمر للتحرك إلى األمام

 .SAC57ف ما في وهو من سيص --حتى مع ذلك، دعونا سلم إلى وارن كوماري، و

 

حصلت على الكثير من المواد للدخول فيها ولم يكن لدي الكثير من الوقت، لذلك فسنقوم  .عظيم  :وارن كوماري

 .باألمر على وجه السرعة

 .الشريحة التالية

اآلمن بخادم الويب، فإنه مع الشيء الذي يبدأ مع  TLSأو  SSOحتى في حالة اتصال 

HTPS يحصل على هذا  .على المفتاح العام يستخدمه للتشفير، يقوم متصفحك بالحصول

المفتاح العام في الشهادة الموقعة من قبل سلطة الشهادات، حيث يربط توقيع سلطة الشهادات 

وعندما  .www.example.comالهوية هي شيء يشبه  .المفتاح العام بالحصول على الهوية

قيع صحيح وأنه توقيع من هيئة االعتماد يأتي متصفحك الستخدام ذلك، فإنه يتأكد من أن التو

CA فهو يفحص ليتأكد من أن الشهادة ال يزال سارية المفعول وأنها لم تنته به،  .التي يعرفها

 .كما يفحص أيضا للتأكد من أن االسم الذي يتم االتصال به هو نفس الهوية في الشهادة

يها، فإنها تحتاج أوال للتحقق من الشهادة، عندما توقع عل CAلذلك عندما تقدم هيئة التوثيق 

في التحقق من  CAوبالتالي فإن طريقة هيئات التوثيق  .صحة أنها مقدمة للشخص الصحيح

فهم يرسلون بريًدا  --اعتقد أنها فقط لشهادات التحقق من صحة المجال  --الصحة، وخاصة 

 example.com) تمشكلة بالصو(لذلك  .إلكترونًيا إلى عنوان في المجال الذي يتم تطبيقه

، وهذا البريد اإللكتروني يضمان رمزا WHOISأو عنوان البريد اإللكتروني المذكورة في 
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والتي تثبت  CAمميزا وشخصا يتلقى مشاركات البريد اإللكتروني العائدة إلى هيئة التوثيق 

 ).مشكلة بالصوت(يمتلكون المجال ) مشكلة بالصوت(أنها يتحكمون أو 

رى من الشهادات تسمى شهادات اسم الخادم الداخلي وهي مصممة لألشياء هناك أيضا فئة أخ

 Microsoftغالبا ما يتم استخدام ذلك من قبل أشياء مثل  .وبالتالي، فإن االسم .الداخلية فقط

Exchange وActive Directory  مشكلة (وخوادم البريد ومجموعة من األشياء األخرى

 www.accountingأو  www.corpت عبارة عن وتكون صيغة هذه الشهادا ).بالصوت

والشيء الذي يجعل شهادة اسم الخادم الداخلي مختلفة عن الشهادة العادية هو  .mail.testأو 

يعني ذلك أنه ال يمكنك استخدام الشهادة على اإلنترنت،  .TLDحقيقة أن الهوية ال تدخل في 

كان إلرسال بريد إلكتروني ساري ال يوجد لديها م CAوهذا يعني أيضا أن هيئة التوثيق 

 .المفعول

إذن ما الذي يحدث عندما تتحول بطاقة التسمية النهائية على واحدة من شهادات اسم الخادم 

  وعند تفويض ذلك، فما الذي يحدث؟ حقيقي فجأة؟ TLDالداخلي تلك إلى نطاق 

 .حدوث أشياء سيئة :الجواب المختصر هو

، ألنني أدركت www.siteلب الحصول على شهادة من أجل اآلن، إلثبات ذلك، إنني بصدد ط

أنه كان على وشك أن التصديق عليه من قبل شخص، كونت اسًما مثيًرا لالهتمام، ودليس 

 .الشريحة التالية ).مشكلة بالصوت(استيل وفورج والتي 

السم لن يعمل ا :تحذير"الخاصة بي حيث أظهروا مربًعا به  CAقدمت طلبي إلى هيئة التوثيق 

 "هل تدركون ذلك؟ .على شبكة اإلنترنت www.siteالعام 

  .الشريحة التالية ."نعم"انقر فوق 

يمكنكم أن تروا هناك  .وبعد ثالث أو أربع ساعات، أرسلوا إلي شهادتي بالبريد اإللكتروني

هناك أيًضا اثنين من  .www.siteالموضوع هو  .هذا االسم هو اسمي) مشكلة بالصوت(

الذي يحتوي موقع ) مشكلة بالصوت(إلضافية، أو في الواقع هناك موضوع األسماء ا

www.site  وأيضاdot site. ما الذي  .حصلت على اسم خادم داخلي .إنها صفقة كبيرة جًدا

  يمكنني القيام به في هذا الشأن؟

 dot siteومن أجل إثبات ذلك، أقوم بإعداد مثيل وهمي للجذر في المختبر، وفوضت موقع 

وأنا أتصفحه في برنامج ) مشكلة بالصوت(نفسي، وبعد ذلك قمت بإعداد خادم الويب ل
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Safari والمؤكد، أنني احصل على أيقونة القفل ويقول ،Safari أعني  .بأن الشهادة صالحة

  .إنه يعمل .إنه ساري في واقع األمر .أن ذلك جيد

 Operaو Firefoxو Internet Explorerو Chromeفعلت نفس الشيء نفسه مع 

 .أخذت شهادات أخرى

  فما هي اآلثار األخرى المترتبة على هذا؟

، وأنه يمكنهم TLDحسنا، يمكن للمهاجم الذهاب واتخاذ هذين التطبيقين فيما يتعلق بنطاقات 

ثم يتمسك بهذه الشهادات  .هذه TLDالحصول على شهادات ألسماء معروفة في نطاقات 

  .للحصول على تفويض TLDوينتظر 

) مشكلة بالصوت(وبمجرد حدوث ذلك، يقيم في ستاربكس المحلي أو المقهى أو في فندق 

نوع من الهجمات وعندما ) مشكلة بالصوت(مجموعة كاملة من ) مشكلة بالصوت(أسماء أو 

يتصفح شخص ما الموقع الذي حصل على الشهادات من أجله، ويقدم الشهادات، ومن ثم 

فل، ثم يهرب بكل أموالك أو وثائق التفويض المصرفي الخاص يحصل المستخدم على أيقونة الق

 .بك أو ملفات تعريف االرتباط أو أي شيء آخر يمكنه الحصول عليه

كان لدى االستشاري ولدينا بعض التوصيات حيث ينبغي فريق األمن ) مشكلة بالصوت(لذلك 

ارة عن مجموعة والمتصفحات، وهو عب CA، منتدى هيئة التوثيق CA/Bالوصول إلى منتدى 

سياسة اإلفصاح عن إمكانية التعرض ) مشكلة بالصوت( CAصناعية تمثل هيئات التوثيق 

للمخاطر بشأن كيفية معالجة هذا النوع من المعلومات، ووضع خطة لالتصاالت بجميع 

كان لدينا وسيلة لتخفيف قبل ) مشكلة بالصوت(األطراف المتضررة، ووضع خطة للطوارئ 

  .ذلك

 .تسليمها اآلن إلى الفريق األمني الذي سوف يشرح كيفية تنفيذ ذلك سوف أعيد

 

 .أود أن أسلمها إلى ستيف شنغ .شكًرا، وارن  :جيف موس
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في أوائل يناير، أخذنا  ICANNهذه المسألة أمام  DNSSECعندما أثارت  .شكًرا لك، جيف  :ستيف شنغ

نا إحاطة باالجتماع الذي تم عن بعد، بعد ذلك بفترة وجيزة عمل .هذه المسألة على محمل الجد

 .شكلنا فريق تخفيف عبر اإلدارات

  .SSACالتقى فريق التخفيف بانتظام للتخطيط لخطوات التخفيف تحسبا لتقرير 

عقدنا عدة مؤتمرات، بما في ذلك مؤتمرات مع رئيس  .هذا ما فعلناه بين شهري يناير وفبراير

CA/B يق، ولفتنا انتباههم إلى هذه القضية، ودعونا ومع شخصية مرموقة في هيئات التوث

 .وقدمنا هذه المسألة رسميا إليهم .للحديث في االجتماع في فبراير

أود أن أشير  .أريد اإلشارة إلى أن هذه ليست بقضية جديدة .أخذوا هذه القضية على محمل الجد

إليها في وقت  CAإلى أن قضية شهادات االسم الداخلي قد جرى لفت نظر هيئات التوثيق 

 .من قبل مؤسسة الحدود اإللكترونية 2010مبكر من عام 

الذي  96فهم يقدمون االقتراع  .أعتقد أن هيئات التوثيق تتصرف بسرعة كبيرة في هذه القضية

 .سوف أتحدث عنه في الشريحة التالية

فبراير، حيث مرت لديهم إجراءات التصويت  20وبالتالي فالتاريخ الرئيسي هو 

األمر الذي أدى إلى انخفاض كبير في نافذة إمكانية التعرض للمخاطر بهذه  .96 تراعواالق

  .التجربة

مارس،  15، في SSACللمساتها االستشارية األخيرة وفق ما أوصت به  SSACبعد وضع 

 .الجديدة gTLDأبلغنا بهذه القضية جميع مقدمي طلبات 

 .الشريحة التالية من فضلك

إصدار الشهادات  CAأن توقف هيئات التوثيق  96أوصى االقتراع  .احسنً  .الشريحة السابقة

وهو ما يعني توقيع  --الجديدة  gTLDلعملية  ICANNيوم من إقرار  30الداخلية فوًرا بعد 

ICANN  يجب أن توقف هيئة التوثيق  --العقد مع المشغلCA  إصدار هذا النوع من

وعلى هيئات التوثيق إبطال هذه الشهادات  يوما من نشر العقد، 120الشهادات، وفي غضون 

 . الجديدة gTLDالتي تنتهي بالحقة في نطاقات 
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إلبالغها بالسالسل التي يجري  CAمتابعة لاللتزامات، أنشأنا خدمة إشعار هيئات التوثيق 

، وسوف نقوم نرسل إشعاًرا إلى TLDومشغل  ICANNتطبيقها، وبالعقود التي توقع بين 

 .لمساعدتها على اكتشاف هذه األطر الزمنية -من أجل  CAهيئات التوثيق 

 .الشريحة التالية

ذا فإنه توجد بعض المخاطر المتبقية حول هذه القضية، وفي الشريحتين التاليتين فإننا نخطط 

 .للحديث عن ماهية هذه المخاطر وكيف أننا نخطط لتخفيفها

 .ونرغب في دعوة المجتمع إلعطائنا المشاركة أيًضا

فإن المخاطرة األولى هي أننا نتوقع من معظم السلطات التي تقوم بالتصديق أن تلتزم لذا 

لذا فإنه من  .موجودة في المنتدى CA، بيد أنه ليست كل هيئات التوثيق 96بموجب اقتراع 

حتى تصبح بشكل  96ملتزمة بموجب اقتراع  CAالممكن أال تكون بعض هيئات التوثيق 

 ETSIمثالً خاصة بأمريكا الشمالية، و WebTrustلذا فإن  .اشرطً ) مشكلة صوتية(رسمي 

هيئات التوثيق  --خاصة بالمعيار األوروبي، فالمستعرضات الرئيسية تستخدم تلك المعايير في 

CA ليتم تضمينها في قائمة الجذر الخاصة بها. 

ونعمل بشكل إن اإلستراتيجية الخاصة بهذا تكمن في أن نتواصل مع هذه المخاطر  --لذا فنحن 

 .نشط مع األطراف التي يمكن أن تفعل التغييرات

لكي  --لذا فإن أحد هذه األطراف التي نعمل معها بنشاط هي المستعرضات، وذلك من أجل 

 .96بغية االلتزام باقتراع  CAنقوم بإدخالها في إجراء استباقي في اكتساب هيئات التوثيق 

 .عمليةلذا فنحن نعتقد أن الخطر قد انعدم في ال

 .الشريحة التالية

تكمن الخطورة الثانية في مجموعة متنوعة من األسباب، والتي أعتقد أن معظمها يكمن في 

ال تقوم بالتحقق من  –أسباب خاصة باألداء، فهناك إصدارات من بعض المستعرضات ال تقوم 

 .الوقت الفعلي لإلبطال



 AR الجديدة gTLDلنطاقات ) SSR(تحديث األمن واالستقرار والمرونة  -بكين 

 

    48من  20صفحة 

 

الشهادة ولكن إذا لم يقم المستعرض  تقوم بإبطال CAلذا يمكن أن يكون لديك هيئة التوثيق 

بالتحقق من اإلبطال في الوقت الفعلي، فإنه ال تزال هناك نافذة لسرعة التأثر حيث تكون 

 .ال تزال تبدو سارية المفعول --الشهادة 

نحن بالفعل نتواصل معها عن طريق  .فإستراتيجيتنا هي التواصل مع هذه المخاطر

 .ها حول كيفية معالجة هذه القضايا بصورة أفضلالمستعرضات، ونحن في مناقشة مع

 .هناك مجموعة متنوعة من األمور التي يتم اقتراحها، ونحن بصدد مناقشة فعالة حولها

 .التالي

 TLDومشغل  ICANNوثالًثا، ال يزال من الممكن وجود نافذة لسرعة التأثر بين توقيع عقد 

 .بتنشيط نطاقات المستوى الثاني TLDويقوم مشغل 

يوًما  120إذا كنت تحسب أن  --فإذا كنت تبدأ  .وتظهر الصورة نوًعا من الجداول الزمنية

بعد ذلك، سوف ننتقل  .أسبوًعا تقريًبا، فإننا نبدأ توقيع العقد باعتباره األسبوع صفر 17تساوي 

، فهناك فترة مطلع التنبيهات لمدة IANAإلى اختبار ما قبل التفويض، ومن ثم تفويض 

 .ا، ومن ثم يتبعها مطلعيومً  30

لذا فإنني أعتقد أن كل هذا يوضح أنه ال تزال توجد نافذة سريعة التأثر بذلك، وحول  --هناك 

في السعي إلى الحصول على  --الشريحة التالية  --هذه القضية، وفي الحقيقة فإننا نرغب 

الخطورة بشكل  حول الكيفية التي ينبغي بها التخفيف من هذه -كمنسق  -مشاركة المجتمع 

 .أفضل

أنه يكون من المستحيل في  --وأعتقد أن هذا رأي باتريك أيًضا  --لذا فإنه كما ذكر جيف آنًفا 

فكل ما تحتاج القيام به هو أن تكون  .بعض األحيان أن نتوقع كافة المخاطر في وقت مسبق

 .النقطة إلى جيفمستعًدا للعمل وأن يكون لديك عملية، لذا فأنا أسلم هذا األمر حول هذه 

 

 .شكًرا ستيف  :جيف موس

لذا فإنني كنت أرغب في أن يكون هذه أكبر قليالً، ولكن هذا الرسم البياني ضروري لعملية 

قد اعتمدتها وقمنا نحن  ICANNاإلفصاح عن سرعة التأثر التي تم عمل تنسيق حولها بأن 
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هذا نوع من التعبير  لقد كان .SAC57بنشرها في الشهر الماضي وتطبيقها على قضية 

 .السريع الخاص بنا، وذلك للتأكد بأنه كان يعمل ويقوم بتنقيحها

ولذا فإنه بالنسبة للمضي قدًما، فإن هذه الطريقة هي التي سوف نتعامل بها مع عمليات الكشف 

 .سريعة التأثر

  .وهناك طريقتين يمكن لنا من خاللهما التعامل مع عمليات الكشف

على سبيل  –يمكن أن تجد في المجتمع مشكلة ما ترتبط  :بهذه الطريقة لذا فكر في األمر

بخادم الجذر وبرامج خادم الجذر واسم الخادم وتقوم بالكشف عن تلك المعلومات إلى  – المثال

ICANN.  

فإننا قد نستخدم هذه العملية لتحديد الكيفية التي يمكننا بها حينئذ الكشف عن تلك المعلومات 

 .تضررةلألطراف الم

قد تجد سرعة للتأثر  .قد نكون نحن الطرف المتضرر - ICANNيخص  -وفي موقف آخر 

في إحدى خدمات الويب الخاصة بنا أو طلبات الويب الخاصة بنا، لذلك فإنك عندما تأتي 

هل ستقوم بنشر  فكيف سيعمل ذلك؟ .عن مشكلة وجدتها ICANNأريد أن أخبركم في :"إلينا

لذا فإننا قد نقوم بمتابعة هذه  .ربما ال أرغب في نشر اسمي "ر شفاًفا؟هل سيكون األم اسمي؟

 .العملية بالكشف عن أوجه القصور الخاصة بنا

لذا، فإن هذه طريقة عامة حول التعامل مع إشعارات األطراف المتضررة والتنسيق بين أولئك 

 .ةمع األطراف المتضرر --الذين قد ال يرغبون في إجراء اتصال مباشر مع 

 .حسًنا، لقد فهمت

الخاص بنا لدى المجتمع، ولكن  SSRلقد قمنا بنشره في  .ومن ثم فهذا رسم بياني جديد تماًما

منهج  --في حالة عدم حصولك على الفرصة، فإن هذا بالضرورة يعد تصوًرا حول كيفية 

ICANN  الشامل الخاص بالمخاطر والتواصل مع المجتمع، وهذه هي الشريحة األخيرة

خاصة بنا في العرض التقديمي، قوموا بتدوين ذلك، فهذه فرصتكم حول طرح أسئلة علينا ال

 .حول أي شيء

 --نعم، داني من  –أعرف أن لدينا اثنين من الممثلين من الجمهور من 
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أرغب فقط في العودة إلى شهادات األسماء الداخلية في حقيقة األمر وذلك قبل أن نفتح باب   :داني ماكفرسون

 .45في الواقع، لدي تعليق على الشريحة رقم  .سئلةاأل

 

 أتقصد تلك؟ أي واحدة؟ .دعونا نرجع إليها .حسًنا  :جيف موس

 

 .في حقيقة، ربما بعدها 44الشريحة رقم   :داني ماكفرسون

 

  أتقصد تلك؟ : جيف موس

 

 .ها نحن ذا : داني ماكفرسون

 

 .حسن .حسًنا : جيف موس

 

والتي أعتقد أن وارين قام  --ن أحد األمور التي كنت أرغب في اإلشارة إليها هنا أيًضا لذا فإ : داني ماكفرسون

أنني ال أعتقد أنه ال  –كما تعلمون  –هي  -- ALACأو  ccNSOبإثباتها في اجتماعات 

، بيد SSACبصفته رئيس  -ويمكن لباتريك أن يصحح لي إذا كنت مخطًئا  --توجد اتفاقية 

ال توجد اتفاقية حول ذلك إذا كانت مقبولة بشكل عام أم ال، ومن المؤكد أن أنني ال أعتقد أنه 

 .وليس من أجل المجتمع بشكل واسع SSACتخص 

 .في واقع األمر –وباإلضافة إلى ذلك، فإنني أعتقد أن نافذة القصور الذاتي ليست معروفة 

 -م الهائل من الطلبات فإن بعًضا من هذه األمور ونتيجة للك 2016وعلى األقل فإنه حتى عام 

ال تدعم اإلبطال أو أن هناك بالفعل هجوم من نوع الرجل الذي يقف في  -كما ذكر مسبًقا 
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، فإن المهاجم قد يقوم بالتأكيد بإيقاف تلك الوظائف man-in-the-middleالمنتصف 

نقطة ، جيريمي قد أوضحوا هذه الDigiCertالخاصة باإلبطال عن العمل وأعتقد أن السادة من 

 .فقد يكون موجوًدا بالغرفة لتوضيح إذا كنت قد ارتكبت خطأ ما .ccNSOفي 

وهو أن  --وأعلم أنكم بالتأكيد على وعي به  --ثمة خطأ آخر أردت أن أشر إليه هنا أال وهو 

 .هناك أربعة أمور يمكنك القيام بها في هذه المخاطر

 .يفها، يمكنك قبول المخاطر أو تحويلهايمكنك تجنب المخاطر أو التحكم فيها أو تخف --يمكنك 

وأي أمر نقوم به هنا ال يقوم بمعالجة هذه القضية ينقل هذه المخاطر في نهاية المطاف إلى 

سيكونون هم األفراد الذين يستهلكون األشياء من خالل مساحة االسم  المستهلك، أليس كذلك؟

للشخص الموجود في ستاربكس مثال وارين  –كما تعلمون  –وسوف تكون  .التي سوف تتأثر

والذي يمضي عبر اإلنترنت لتحديث بعض السجالت المالية أو الصحية والحصول على 

man-in-the-middle  التي تمت مهاجمتها بسبب مساحة االسم هذه وبعض األمور التي

  .gTLDنقوم بطرحها في 

ال أعتقد  –التي قام بها فادي  حسبما ورد في المناقشة السابقة --لذا فأنا ال أعتقد أنه يوجد أي 

أنه يوجد أي عنصر خاص بالسحر هنا يقوم بحل المشكلة على الفور، بخالف الوجود الكثير 

 .من عمليات التنسيق والكثير من العمل داخل المجتمع

نقوم بقفزات إلى األمام وعبر الحدود نوًعا ما في مجال العمل حتى  –كما تعلمون  --وأعتقد أننا

 –كما تعلمون  --في ثالثة شهور من التوصل  ICANNم العمل الخاص باألمن في تمكن طاق

كما  -كان جهًدا مضنًيا، ولكن ال يزال  –وأعتقد أن ذلك كان  .إلى األمور التي أشار إليها جيف

هناك قدر كبير من المخاطر المتبقية وغير المعروفة، وفي نهاية المطاف، فإننا  –تعلمون 

إذا ما  –المخاطر إلى المستهلك وسيكون ذلك بالتأكيد من األمور التي تشغلنا سنقوم بنقل هذه 

 .مضينا قدًما في ذلك

أما النقطة األخيرة التي سأقوم بإثباتها هي أن هناك الكثير من النقاش حول الدراسات المتعددة 

التي قام بها باتريك وعدد من الرفاق اآلخرين وكما هو  RSSTالتخصصات في دراسة 

وما يتحدث عنه هؤالء هو ما يجعل  .وغير ذلك SAC57و SAC46و SAC45وجود في م

DNS يمكن المستخدمين من الوصول لشيء ما عبر اإلنترنت. 
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ولذا فإن  --و  .وبطريقة مثالية، فإنه يفعل ذلك بأسلوب مأمون، ثابت، يمكن التنبؤ به، آمن

كما  –الوصول  -بر اإلنترنت ع –يواصلون بطبيعة الحال  –كما تعلمون  –المستخدمين 

ولذا فإنه  .فهم يستخدمونه في الوصول إلى مكان ما آخر .DNSإلى المحتوى في  –تعلمون 

العالمية الخاصة  DNSعندما تقوم تلك النظم التابعة بربط أنفسها مرة أخرى بنطاقات 

اء تغييرات في هذا بإجر -كما تعلمون  -بالسالمة واألمن، فإنه يكون التزاًما علينا بأال نقوم 

النظام من طرف واحد بدون تنسيق وهو األمر الذي قد يؤثر على أمن أو عدم وجود القدرة 

 .للنظام

ولذا فإن هذا نوع من النقاط في صلب الموضوع التي أرغب في جعلها متعلقة به يا جيف، لذا 

 .أشكرك

 

 .شكرا لك، داني  :جيف موس

ض الممثلين في الجمهور من مشغلي خادم الجذر اآلخرين أريد أيًضا إلى أن أشير أن لدينا بع

، لذا فإن آمل في الحصول على مناقشة CAوهيئات التوثيق  CA/Bوهما منتدى المستعرض 

 .قوية تتماشى مع هؤالء الخبراء الذين يعتبرون جزًءا من هذا المجتمع

هل يمكن  .على اليسارلذا دعونا ننتقل إلى شريحة األسئلة وننتقل إلى مكبر الصوت الموجود 

 .من فضلك أن تذكر فقط اسمك ومن أين أتيت وسؤالك

 

لقد سألت السيد  --لدي سؤال بخصوص  .NeuStarأنا من شركة  .اسمي جيف نيومان .نعم : جيف نيومان

ربما كان منذ  .إنني مرتبك في أيامي هذه .أعتقد أن ذلك كان باألمس .فالتستروم سؤاالً باألمس

 – GNSOوتم تقديمه إلى مجلس  SSACكان هناك عرض تقديمي خاص بـ  .يومين اثنين

كمجموعة استشارية إلى  –لم تكن تقدم المشورة  SSACففي أي نقطة قال السيد فالتستروم أن 

حول التأجيل أو اإلبطاء في  ICANNمجلس اإلدارة، فهم لم يقدموا استشارة إلى مجلس إدارة 

 .الجديد gTLDبرنامج 

لتعليقات التي قدمها السيد ماكفرسون، أنك ال زلت تعتقد أن هناك مخاطر كبيرة، ويبدو من ا

 .وأعتقد أننا سمعنا ذلك، لذا فأعتقد أن سؤالي موجه للسيد ماكفرسون
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لذا  –أعني  أعني هل لديك أية مقترحات ملموسة حول الجدول للتخفيف من هذا؟ --هل هناك 

كيف يمكنك  لذا ماذا ستكون الخطوة التالية برأيك؟ .فإنك ستسترعي هذه المخاطر إلى انتباهك

 وإذا كنت تقوم بتشغيل المشروع لتخفيف المخاطر، فماذا ستفعل؟ الوصول إليها بسرعة؟

 

سأقوم بدراسة حجم المشكلة كتلك التي تم طرحها من قبل فريق الدراسة  .سؤال أكثر من رائع  :داني ماكفرسون

 .للمالحق فيما بين التخصصات 2009منذ عام  ICANNمن الخبراء الذين استأجرتهم 

مرحًبا، لقد اقترب موعد : "أعتقد أنه من المثير أن األفراد ينظرون إلى األمر بجدية ويقولون

حسًنا، ماذا يعني :"، ويبدأ األفراد في القول"الجديد، ما هي مضامين ذلك gTLDتنفيذ برنامج 

ما "كما تعرف،  –أو  "لًيا وأشرت إلى شبكتي؟واستخدمت ذلك داخ TLDإذا تم التفويض بهذا 

مستوى الرؤية التي لدينا فيما يتعلق بنظام خادم الجذر كمحصلة، وهل لدينا قدرة لإلنذار المبكر 

هل كان هناك افتراض قد يكون موجوًدا لدينا عندما يقترب  قد تسمح لنا بتحديد التهديدات؟

 "موعد التنفيذ؟

أعرف أن هناك الكثير من األفراد األذكياء في المجتمع  .ريوهكذا فإنه ليس لدي عنصر سح

وأنه تم القيام بالكثير من العمل الممتاز الخاص بالتنسيق مع جميع هذه األنظمة التابعة والتي 

  .تحتاج لبعض العمل من أجل القيام بذلك –كما تعلم  –والتي  DNSتعتمد على 

الف ذلك، فإن من المؤكد أن هناك جهد يقوم به وبقدر ما تكون الجداول الزمنية أو أي شيء خ

 .وإذا كانت هناك حاالت تأخير --وإذا كانت هناك  –المجتمع لتحديد تلك األشياء 

ولكنني أعتقد أن ذلك خاص بأي منظمة، فإن كان هذا هو قراري، فإنه من المؤكد أن أضع 

 gTLDباستخدام  –تعلم  كما –المضامين الخاصة بهذا بعين االعتبار وقد ال أقوم شخصًيا 

كما  –جديد إذا كنت أعتقد أن صحتي الشخصية أو معامالتي المالية أو أية أمور أخرى فإنني 

لن أستخدم تلك القضايا إذا كنت أعتقد أن هذه القضايا تكمن داخل البنية التحتية التي  –تعلم 

 .أستخدمها

 .رف لديه أداء يمكن التنبؤ له، سليم، آمننحن نع --فقد استخدم شيًئا أكثر استقراًرا نحن  --فقد 

 .لذا فهذا كل ما عندي بالنسبة لك
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 باتريك؟  :جيف نيومان

 

والتي أجبتها  --كانت  --فاألسئلة التي قمت بطرحها  .لذا فإنني أرغب في القيام بالتوضيح .نعم  :باتريك فالتستروم

  .كانت مزدوجة --استجابة إليك  --

تؤثر في متابعتي لهذا العمل، وكانت اإلجابة في هذه الفترة  SSACكانت يتعلق األول بما إذا 

  .الزمنية، ال

، VeriSignوكان السؤال الثاني عما إن كنا سنقوم بأي إجراء بناء على الرسالة الواردة من 

 .وكانت اإلجابة على ذلك هي ال

 

 .مجرد متابعة واحدة سريعة، إن تمكنت من ذلك .حسًنا  :جيف نيومان

 

 .حسًنا  :جيف موس

 

،  dot siteة مثلأنك قلق فقط بخصوص مجموعة فرعي TLDهل يتعلق هذا بجميع نطاقات   :جيف نيومان

dot corp،dot home ؟  

أعني، إنني أعلم أن المشكلة يمكن أن تتسع لكافة األمور وذلك إن تمكن شخص ما من القيام 

 ذه مجرد مجموعة فرعية؟بذلك نظرًيا، ولكن هل أنت حق معني بذلك أم أن ه

 

أعتقد أن عدم وجود المجموعة الكاملة  .لذا فأنا أعتقد أن بعض األمور ربما تكون أكثر إشكالية  :داني ماكفرسون

فإنه ربما تكون  –والتي لن تحصل عليها أبًدا  – CAمن الشهادات الصادرة من قبل جميع 

 --الجديدة هذه  gTLDم نطاقات مستويات متنوعة تعتمد على استخدا –كما تعلم  –هناك 

 .حسًنا سيكون هذا هو تخميني
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بيل  -- PayPalهناك بعض األمور التي أشارت إليها  .مالحق أخرى –كما تعلم  –يوجد 

أعتقد أن اإلجابة الموجزة هي أنه توجد  --لذا فأنا  .سميث كما أعتقد قد أوضح ذلك وهلم جًرا

 .هناك مستويات متعددة

 .بعض التحليل لذا فإنه قد يرغب في التعليق على ذلكلقد قام وارين ب

 

، بيانات EFF، SSLمعذرة  – SSLوأثناء القيام ببعض التحليل الخاص بـ  .لذا، نعم  :وارن كوماري

والتي تعتبر مجموعة من الشهادات المتاحة للعرض أمام الجمهور، فقد رأينا بعًضا  –المرصد 

قد تتوقعها أنت في النسخ الكربونية التي تم  وأشياء dot corpو dot homeمنا يخص 

، والتي ال يمكننا اكتشاف dosولكن هناك حزمة من إعالنات  .االستعالم عنها من الجذر

ولكن أمور لم تكن أنت عنها تعلمها  .وأخيًرا، فقد اكتشف أنها خدمات الدليل النشطة .ماهيتها

 .دات هناكفي الواقع إال إذا استطعت في الواقع أن ترى الشها

لذا فإنها أمور مستحيلة إلى حد كبير مل لم تحصل على عينة ممثلة من كافة هيئات التوثيق 

CA لمعرفة ما يتم إصداره. 

 

 –وفيما يتعلق بالحروف المدولة، فهل هي من نفس النوع من التهديد أم أنها في األغلب األعم   :جيف نيومان

 ؟ASCIIأنها  –كما تعتقد 

 

ليس هذا مفتاًحا لحل اللغز، لكنني أعتقد أن الشخص الذي يقف خلفك قد يكون قادًرا على  : وارن كوماري

 .اإلجابة عن ذلك

 

 .سوف أنتقل إلى مكبر الصوت الموجود هنا أوالً  : جيف موس

 

 .ARIاسمي كريس وأنا من خدمات سجل  : كريس رايت
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 .قليالً إلى جيف، لكنه ربما يكون مختلًفا  --نفس السؤال الموجه إلى 

الموجودة حول  SSRلذا فإن الجلسة كانت عظيمة حيث جعلتنا نواكب السرعة حول قضايا 

وإنه لشيء جيد أن نرى جميع المعلومات وهي تقدم جميًعا  .الجديدة gTLDتعليمات نطاقات 

 .في مكان واحد وقد تم تبسيطها لنا كي نفهمها

نني كنت أرغب في الحصول على الفهم ومع هذا، فإن ما لم أحصل عليه من هذه الجلسة هو أ

أو  ICANNبالنسبة لماهية خطة العمل هنا وما هي األنشطة التي ستضطلع بها  ICANNمن 

تتركها فيما يتعلق بمعالجة هذه القضايا، وما هي األطر الزمنية لتلك األنشطة، وما هي 

سيطرة وأنها آمنة كي  المقاييس التي سنستخدمها لكل قضية لإلشارة بأننا مرتاحون وأنها تحت

نمضي قدًما بها وما هي األهداف المحددة الالزمة التي يلزم تحقيقها، وأخيًرا، ما هو التأثير 

 الجديد؟ gTLDالشامل لجميع هذه القضايا على برنامج 

لذا ولكي نقترح هذا بطريقة أخرى وربما بطريقة أقل من الناحية السياسية التي قام بها جيف، 

الرأي بأن كافة هذه  ICANNهل تتبنى  حول كل من هذه القضايا؟ ICANNما هو موقف 

القضايا األمنية قد تم تخفيف وطأتها بشكل كاف في هذه المرحلة وأن الخطورة المتبقية هي عند 

 مستوى مرض حتى يتم قبولها أو تحويلها؟

 

لي إذا تجاوزت حدودي، لكن أعتقد أنه ربما يمكن قول ذلك بشكل آمن، وصحح  .لذا سأبدأ بهذا  :جيف موس

القضايا التقنية التي تمت مناقشتها يتم فهمها بشكل مناسب من قبل المجتمع التقني ولم تكن 

ومع هذا، فإنني أعتقد أن ما يحدث يشبه الحالة نظرت فيها إلى  .إحداها تمثل صدمة كبيرة

لذا، فإنه إن  .لقضاياالخلف في الشهر الماضي وأنا أرى التحسن المتزايد والمستمر حول كل ا

ليس لديها نظام في الموضع  ICANNبأن  -على سبيل المثال  -كان هناك ثمة قلق ما 

فإن  .عندما يتم توقيع أحد العقود –عندما يوجد تفويض  CAالصحيح إلشعار هيئات التوثيق 

 .EBEROثمة هناك قلق بأنه لم يتم تحديد مقدمي  .ذلك النظام قد استمر لعدة أيام مضت

ومن ثم، فإن لدينا قائمة بالطريقة التي قمنا بها بتتبع كل من هذه القضايا  .حسًنا، لقد تم تحديدهم

ولدينا العالج أو خطة االستجابة الخاصة بها وكيف أننا نقوم بالتخلص منها جميًعا في نفس 

  .الوقت

كم بمصيرنا، تكون تشغيلية حيث يمكننا التح ICANNواآلن، فإن المجاالت التي توجد فيها 

وحيث أننا نقوم  .ومن ثم يكون ذلك تحت اختصاصي، وإلي يعود التخفيف من تلك القضايا
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على سبيل المثال، فإننا  SAC 57بالتعاون مع المجتمع، حول الموقف رقم  الذي يخص 

وتحدث ستيف شنغ عن كافة العمل الذي يقوم به باستخدام  .سنقوم بعمل قدر كبير من التعاون

تصنيع الخاصة بنظام التشغيل الرئيسي والمستعرضات، بيد أننا لن نكون قادرين على جهات ال

على  –لذا فإن األمر كما يبدو  .إخبارك أي شيء عنه حتى نتوصل إلى نوع ما من النتائج معها

على أنه فترة توقف، وأن المستعرضات ال تقوم بشيء، فإننا توصلنا إلى حل  –سبيل المثال 

ولكن هذه ليست هي  .CA/Bاإلعالن عنه، تماًما مثل منتدى مستعرضات ومن ثم قمنا ب

أود أن  .حسًنا ال؟ .أنا ال أعرف إن كان هناك أحًدا يريد اإلضافة إلى ذلك .الدرجة التي نقوم بها

 .أنتقل إلى جيريمي

 

لى هؤالء لكنني أريد أن أثني ع .CAوممثل هيئة التوثيق  DigiCertجيريمي راولي من   :جيريمي راولي

الشباب على تبينهم آلية اإلبالغ عن أوجه القصور وعما إن كان بإمكانك تعزيز هذا وجعله 

أنا آسف، ألست أتحدث جيًدا بشكل  .مرئًيا بصورة أكبر للجمهور ومن ثم يكون هذا أفضل

لينا وحيث أننا اكتشفنا أن هذه القضية قبلكم بفترة ليست بالطويلة فقد أتيتم أيها الشباب إ كاف؟

ونحن غير متأكدين أن يمكننا المشاركة فيها ألننا في واقع األمر لم نعول عليها كاعتراض أو 

 –لذا فإنه إن كان لديكم مكان أفضل لإلبالغ عن ذلك، فأعتقد أنه قد يجعل  .شيء من هذا القبيل

  .قد يجعل األمر أسهل من أجل تحديد هذا النوع من القضايا

ابق الذي طرحه السيد، فيبدو أن هناك بالفعل مشكلة تتعلق بكل ولإلجابة عن السؤال الس

gTLD  حيث يمكن للمهاجم الحصول على أي نطاق يرغب فيه على أن يفي بالشروط الخاصة

يفي بشروط المستعرض التي تجعل من السهل القول أنه يتوجب عليك إظهار تحكمك  --به 

الخاص بالخادم في وضع التشغيل وهو ليس بذلك النطاق وأنه يستطيع ذلك ألن لديهم المربع 

gTLD. ولكننا رأينا األربعة نطاقات األفضل  .فهذا محتمل إًذا لكل نطاق بمفرده .لذا، نعم

فهذه المشكلة  .dot bankو dot mailو dot adsو dot corpوالتي تمثل المشكلة وهي 

  .موجودة إًذا

ع، وأعتقد أن هذه المشكلة ذاتها ستحل إذا كما أنني أردت أن أعلق باختصار على مشكلة التراج

ألنه ال يمكن حظر استجابة التراجع  OCSPكان األشخاص سيبدؤون في االلتزام بتدبيس 

 .حول هذا
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 ؟OCSPهل هناك متصفحات تستخدم تدبيس  : جيف موس

 

تشغيلها من ناحية يتعلق األمر ب .OCSPنعم، أعتقد أن كافة المتصفحات الرئيسية تدعم تدبيس   :جيريمي راولي

واعتقد أنه تم تمكينه بشكل افتراضي ومن ثم عليك أن  ISالخادم الخاص بالعميل الذي يمتلكه 

فاألمر يتعلق بعدم تشغيله إًذا، إذ تندفع الكثير من  .Apache Genexتشغله على رخصة 

 .المجموعات الصناعية اآلن نحو اتخاذ هذا كحل

 

 OCSPذ هذا كتخفيف ثم نعمل مع مصنعي الخادم ليشغلوا تدبيس يمكنك أن تقترح أن يتخ : جيف موس

 .على الوضع االفتراضي

 

ولو دعم األشخاص اآلخرون هذا أيًضا، فمن الممكن .فنحن ندفع بهذا .نعم .فسيكون هذا رائعاً   :جيريمي راولي

 .وهذا كل ما عندي .أن يتم تبنيها بشكل أسرع

 

 .سيدي : جيف موس

 

بشكل أساسي  -- ICANNخطاًبا إلى  PayPalنعم، لقد أرسلت  .PayPalث من بيل سمي  :بيل سميث

من المرور % 10نطاق من النطاقات عالية المستوى الخاصة والتي تمثل الترتيب  13أعلى 

وكان اقتراحنا يدور حول عدم  .وهذا يمثل رقًما هاًما .DNSإلى الجذر لطلبات قرارات 

كما أننا نهتم باألسماء األخرى  .د يثير بعض القالقل هنافأنتم تعلمون أن هذا ق .تفويض ذلك

 --وتأثير نلق هذا الخطر من  --وهذا  --ثم إن  .غير أننا نهتم بتلك األسماء على نحو خاص

 .فهي ال يمكن أن تحل .على نحو جيد، فهذه األشياء ال تعطي حلوالً فعالة هنا في الوقت الحالي

من الطلبات على نحو مفاجئ إلى % 10ذ سنحول المفتاح ووعندئ .وال يمكن أن تقع المشكلة

كما أن ممارسة  --ويعد هذا  حسًنا؟ .الجذر للقرارات التي قد تكون حالً في الموضع الخاطئ

تمثل أخطر القضايا التي  --ولذلك فإننا نعتقد أن  .الخاصة ظلت ممتدة لعقود TLDنطاقات 
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على الرغم من قلقنا  .بالرد في أقرب وقت CA/Bومنتدى  ICANNوإننا نطالب  .تتعلق بها

كما أنني أخمن أن سؤالي يدور حول كيفية ضمان أن يعمل كالً من  .أن ال يتم إنجاز ما يكفي

ونظام سلة الشهادات وكافة األنظمة األخرى التي ال توجد هنا بين المهتمين بهذه  DNSنظام 

نتحدث حول بائعي المتصفحات ممن تدور النقطة األخيرة حول كيف هو عظيم أن  .المجاالت

ينجزون أشياء ولكنهم ليسوا هم األشخاص الوحيدون أو المتصفحات الوحيدة التي نستخدمها 

-ولهذا، تعد هذه  .ولذلك علينا أن نقلق بشأن كافة هذه األشياء .لالتصال باألشياء عبر اإلنترنت

وكما  .ء التي عرفت منذ وقت طويلكما أنها تعد من بين األشيا .تعد هذه من القضايا الهامة -

 .تعلمون، فإن سؤالي يدور حول كيف نضمن عدم تكرار هذه األشياء مرة أخرى

 

إننا لم نتخذ أية قرارات نهائية  .، ولكن دعني أوضح نقطة أوالً --لقد صغت سؤاالً لك، وإنني  : جيف موس

ذلك كان هناك شكل من ول .ال تزال تبحث الموقف ICANNكما رددنا عليكم في خطابنا بأن 

التفكير الحر هنا بدالً من أن يكون قراًرا ثنائًيا بالتفويض أو عدم التفويض، فهل ترى أي من 

 وهل سيعطي عدم التفويض لمدة عامين الوقت لألشخاص للمعالجة؟ بين هذه األشياء؟

 

ها قرار أو رأي قد يكون ل PayPalسأتحدث بصفة شخصية في هذه النقطة ألنني أعلم أن   :بيل سميث

ولكن إذا  .أعتقد أنه ال ينبغي أن نكون ثنائيين .وأعتقد أن اإلجابة ستكون نعم .مختلف حول هذا

كنا سنفعل شيًئا ما، فعلينا أن نميل إلى عدم التفويض بشكل أكبر وأن نأخذ المزيد من الوقت 

ألخرى لنرى ما حول هذه النطاقات الثالثة عشر وعلينا أن نكون على حذر حول النطاقات ا

وكما أشار جيريمي، تكمن القضية الحقيقية في عدم علمنا ألنه ال توجد تسجيالت . يمكننا فعله

يمكن الدخول إليها بالنسبة إلى الشهادات التي صدرت بشكل فعلى على أنها شهادات شخصية 

ولذلك  .لكافة النطاقات عالية المستوى أو أي سلسلة أخرى قد تكون هناك TLDتخص نطاقات 

أعتقد أن هناك  --ولذلك  .ستظل هذه المشكلة معنا لفترة من الزمن حتى وإن اتخذنا في الحال

 .خيارات بين التفويض بشكل نهائي والتفويض بشكل فوري، ولكننا نميل إلى عدم التفويض

 

 .الجانب المحافظ : جيف موس
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 .فهذا يعطي معنى .dot corpي تشبه فلنكن على الجانب التحفظي أكثر وخاصة لألشياء الت  :بيل سميث

من % 10كما أنكم ستحصلون على  .وأرجو أن تصدروا هذا اآلن .فهي ليست سوى معنى عام

ولذلك،  .كافة الطلبات المقدمة إلى الجذر والتي ستكون لتلك النطاقات إذ أنها لن تكون صالحة

 .إذا كانت ستحل مشكلة، فإنها ستعمل في المكان الخطأ

 

 .باتريك كال؟ –أوالً، هل هناك أحد آخر عنده تعليق متابعة يخص  --أنا  .هذا صحيح  :جيف موس

 

وأنكم شاركتم في هذا الحوار ألنه  –نعم، إنني أود أن أشكركم جميًعا على هذا التعليق وأنكم  : باتريك فالتستروم

في  الذي أصدرناه SAC 45واألمر يخص ) يتعذر تمييز الصوت(كما أشرتم في خطابكم 

عن هذه القضايا، وكان لنا حديث  SSACعندما تحدثت  2010الخامس عشر من نوفمبر عام 

نحن  SAC 45مع جيف وآخرين غيره حول هل هذه هي الحالة التي ينبغي أن نعيد 

 .أم أنها أشياء أخرى ينبغي النظر إليها في هذه القضايا الغامضة للتباحث حولها SSACو

حًقا لكم جميًعا في المجتمع أن تذهبوا إلى الميكروفون، وإذا لم يكن ولذلك أعتقد أن من الجيد 

لديكم متسع من الوقت أو تأخرتم كثيًرا أو شيًئا من ذلك، فما عليكم سوى المحاولة للوصول إلينا 

 .شكًرا .ألن هذا هو سبب مجيئنا إلى هنا لنحاول أن نحل هذه المشكلة سوًيا

 

هل أخذت في  .السؤال موجه إلى ستيف شنغ وقد يوجه إلى وارين .dot brروبينز كول،   :روبينز كول

فإذا كان  .اعتبارك التعديالت الخاصة بالمتصفح مثل النظر إلى هذا التاريخ الصادر للشهادة

قد فوضت فيه، فهذه كانت  TLDتاريخ اإلصدار للشهادة قبل التاريخ الحقيقي حيث نعلم أن 

غاضى عن هذه الشهادة اآلن ألن هذا النطاق قد فوض في شهادة داخلية ولذلك يمكننا أن نت

 .يعد هذا خياًرا --وهذا  .الوقت الحالي

 

عندما تعاملنا مع المتصفحات، فهذا يعد واحًدا من الخيارات  .شكرا لك على هذا السؤال  :ستيف شنغ

ى قضية ولذلك فإننا نعمل حتى نر .المقترحة لنا بشكل فعلي من قبل بائعي المتصفحات لدينا

وكما تعلمون فإننا نحتاج إلى أن نكون قادرين على  ،--وألنكم تعلمون أن هناك  .الجدوى هنا
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ولذلك فإننا ندرس إمكانية  .عندما تفوض هذه األشياء --دعم هذا لهم عندما تكون األشياء 

 .سيكون لدينا آخر التحديثات لكم حول هذا الموضوع -ولذلك  .حدوث هذا

 

 IE6ناك شيء واحد ينبغي أن ننتبه له وهو أن ال يزال هناك عدد كبير نم األشخاص يشغلون ه : وارن كوماري

 .XPعلى ويندوز 

 

 .هم لديهم قضايا متعلقة باألمن  :روبينز كول

 

ولكنك لن تستطيع سوى الحصول على أشخاص من تاريخ ال حق  .فهم لديهم قضايا أخرى : وارن كوماري

إذا لم تنظروا  .كما أن الويب ليس كل شيء حتى اآلن .اء المتروكةهناك الكثير من األشي .محدد

مرجع يتعلق بالشهادات وما يقرب  850، سيكون هناك ما يقرب من RFCمن خالل سلسلة 

والبريد  AAAولذلك توجد كافة هذه البروتوكوالت األخرى مثل  .TLSشيء يخص  870من 

وأنتم لديكم نفس  .ي تعتمد على الشهادات أيًضااإللكتروني والثرثرة وكافة األشياء األخرى الت

 .القضية فيما يتعلق بذلك

 

 .شكًرا .حسًنا  :روبينز كول

 

يعرفني معظم األشخاص هنا كعامل جاد في عامل  .أنا اسمي مايكي أوكونور .مرحًبا جيف : مايكي أوكونور

إنني أملك  .ICANNولكنني سأكشف عن وجه آخر من اهتماماتي بمنظمة  .مجموعة العمل

، وإنني أجد الكثير من المرور عندما أحول أي نوع من التوجيه حول corp.comاسم النطاق 

لقد تحصلت على الكثير والكثير من العمل حيث ظللت أشبع الرابط المقترض  .اسم النطاق هذا

وسأكون متشوًقا حتى أطلعكم أن  .دقيقة 20الحثيث الخاص بي لمدة  ISPالخاص بي في 

عند أي شخص يريد أن يدرس ما سيأتي، يمكنني أن أقول لكم أن هذه ليست طلبات  المرور

إنها تمثل كافة األنواع من برامج الدليل النشطة، برامج الخادم المتغيرة، المخارج  .الويب
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إنها تعد كمية هائلة من  .الغريبة، المخارج المجهولة التي يستخدمها األشخاص ألشياء غريبة

 dot comوهذه تعد نسخة  .د هذه من األشياء التي تسبب األعطال في الجذروال تع .المرور

إلى  dot corpولذلك ال يمكنني سوى أن أتخيل ما يحدث عندما تبدؤون في توجيه  .منها

كما تعلمون،  PayPalولذلك أود أن أنضم إلى بيل من  .العناوين الخارجية عبر اإلنترنت

انات بكل سعادة إلى أي شخص يريد أن يلقي نظرة على ما ولكنني أود أيًضا أن أقدم دفق بي

 .هنالك

 

 ؟dot corpفيما يخص  dot comولذلك فأنتم ال تعتقدون أن شيًئا سيكتمل تلقائًيا من  : جيف موس

 

كال، فقد تبين أن العديد من وثائق مايكروسوفت التي تتعلق بكيفية تنصيب الخادم البسيط  : مايكي أوكونور

وهذا يعد مثاالً لنوعية المشكلة التي  .corp.comكون الضبط االفتراضي هو الخاص بك ي

 .، والتي تأتي من قبل االتفاقية المتبعة بهذه الطريقةdot corpستواجهونها عندما تأتون إلى 

 company.comولكن كما تعلمون أن الصفحة الرئيسية الخاصة بمايكروسوفت عمدت إلى 

حتى أنني قد اكتسبت  .التي حدثت معي أيًضا في ذلك الوقتعلى أنه الضبط االفتراضي و

وإليكم مثاالً جيًدا لمثل هذه  .الكثير من الخبرة مع هذا النوع من التأثيرات الثانوية لمثل ذلك

للمرة األولى،  corp.comالمشكلة التي قد تحدث وهو عندما شغلت خادم البريد الذي يخص 

حتى أصل إلى عنوان بريد إلكتروني خاطئ إلى  فقد استغرقت ما يقرب من عشر دقائق

joecorporatefinance@sun.corp.com  والذي تضمن على ملفاتSEC  قبل

وأوقف تشغيل كافة هذه البرامج ألن هذا قد  DNSاإلصدار، مما جعلني أ الصرخة على خادم 

 .فأنا رجل جيدحسًنا،  .يتسبب قفي إحداث كافة أنواع المشكالت لكافة األشخاص بما فيهم أنا

ولكن إذا كان هناك رجل سيء يفعل هذا، فقد تحدث كافة هذه األشياء فيما يتعلق بذلك، وأنتم 

 .تعلمون أننا ال نعرف الكثير حول هذا الموضوع

 

أشكرك على هذا العرض للباحثين وليس لبعض مجموعات الجريمة المنظمة ألنهم قد يدفعون  : جيف موس

 .أكثر مما سندفع
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ولكنني أود أن  .على أي حال، فإنه يسعدني أن أقدم ذلك مع كافة وسائل الحماية الالزمة .نعم : أوكونورمايكي 

وكما تعلمون فهذه ال تعد من بعض الحاالت  .أؤكد على أن هذه تعد مشكلة عالمية حقيقية

 .رإنها تمثل الكثير من المرو --إنها  .االفتراضية التي قد ال تمثل هذه الصفقة الكبيرة

 

 .حسًنا ال؟ هل من أحد؟ هل يود أحد أن يضيف تعليًقا حول هذا الموضوع؟ .شكًرا : جيف موس

 

لقد كان هناك عرض في الجلسة السابقة حول اختبار التفويض  .أنا أدعى أندرو سوليفان  :أندرو سوليفان

ر وبين المسبق والذي اقترح أننا في حاجة إلى نوع من التفاعل بين األشخاص قيد االختبا

وكما تعلمون فلم  .المختبرين ألنه من الواضح أن هذه ليست عملية ميكانيكية قد تنجح وقد تفشل

نسمع هنا سوى مالحظة وهي أن األشخاص يدركون على حين غرة أنه لم يمر سوى شهرين 

وإنني أتساءل  .من موعد االقتراب وقد يكون هذا هو الوقت لنبدأ في القلق حول هذا الموضوع

إننا على وشك تشغيل هذا وال  .نكتشفه هنا يمثل كافة األشياء األشد خطورة مما كنا نعتقده عما

وإنني أتساءل  .يفكر األشخاص إال في المخاطر الحقيقية قبل عدة أشهر من الشروع في البدء

، أقصد التصعيد بشيء من مستوى واحد من هذه المشكلة الخاصة التي --هل يمتلك االجتماع 

والتي تعد سيئة بالقدر الكافي، وإنني أتساءل هل يكون لالجتماع ما  CAة التوثيق تخص هيئ

يقوله عن هذه المخاطر العامة في هذه المنطقة وهل علينا أن نعيد النظر في موقفنا حول ماهية 

 .شكًرا .هذه دون االعتبار لآلثار األخرى TLDالمخاطر لتفويض العديد من نطاقات 

 

تعتمد الرغبة ليكون هناك  .مكنني الحديث فيما يتعلق بالتعليقات على اختبار التفويض المسبقي : كريستين ويليت

المزيد من التفاعل بين المختبرين ومقدمي الطلبات كجزء من اختبار التفويض المسبق على 

الحاجة إلى التأكد من أن مقدمي الطلبات لديهم القدرة على تقديم الوثائق الضرورية للبدء في 

فالقضية كانت  .فلم يتعلق األمر بضعف األداء التلقائي أو االختبار اآللي التي ال تعمل .ختباراال

ولذلك نبذل جهًدا للتوسع وأن نصبح أكثر  .تتعلق بالتواصل ومن المحتمل أنها قضية اللغة

بار كما لم يأتني أي تعقيب يقول أن األدوات أو االخت .وضوًحا وتحديًدا حول الوثائق المطلوبة

ولذلك أردت أن أتناقش حول جزئية اختبار التفويض  .اآللي كان يمثل مشكلة بأية طريقة

 .المسبق من التعليقات الخاصة بكم
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، فهذه ستكون الثالثة وقد Gأود أن أوضح أن هذه ليست المرة األولى التي نوسع فيها مدى  : جيف موس

جديدة إلى  Gاألولى التي أضفنا فيها  وجدت كافة هذه المشكالت التي نتحدث عنها منذ المرة

وإنني أعتقد أن ما يحدث هنا يمثل حجم المساحة القابلة للتوجيه والتي تتمدد أكثر مما  .النظام

والتي  dot bankونحن نفوض أسماء اآلن من المحتمل أن تكون مثل  .كانت عليه في السابق

ولكن المشكالت التي نواجهها  .dot infoقد تصبح أكثر جاذبية لبعض المجرمين أكثر من 

 .داني .ونحن أكثر وعًيا لهذه المشكالت اآلن .اآلن هي ذاتها التي نواجهها دوًما

 

من الناحية التشغيلية، أنتم تعلمون أننا  .حسًنا، فأنا أود أن أجيب على كل من أندرو وكريستين : داني ماكفرسون

فة المؤسسية المصحوبة بسجالت التشغيل في اكتسبنا قدًرا عظيًما من البنية األساسية والمعر

الشركة الخاصة بي وقد وجدنا أن الكثير من الوثائق الختبار التفويض المسبق تمثل مشكلة 

وبالنسبة إلى المهتمين منكم، ففي الحقيقة أعتقد أن الكثير من ذلك قد انعكس في  .على أقل تقدير

ادل بين أكرم ومجموعة المساهمين في مارس وبالتب 18فبراير و 8خطابنا المؤرخ في يوم 

السجالت والتي صنفت عدًدا كبيًرا من القضايا التي يتم التعامل معها غير أنه ال يزال هناك 

على سبيل المثال،اختبار التفويض المسبق .الكثير من األشكال المتبقية لهذا الموضوع أيًضا

مهمة ترتبط  110ا، وإننا نمتلك وببساطة فإنني أفكر بأن أفوض منطقة داخل شركتن .األولي

وتعد هذه  .إنها تشبه ما يحدث هنا بشكل دقيق لكل شكل من هذا بمحضر الجلسة، أليس كذلك؟

الصرامة ضرورية عندما نضع خطط انتشار متسلسلة والتخطيط للمشروع مع بعضهم البعض 

شكال اختبار التفويض كما أننا نتوقع مثل هذه الصرامة في أ .من أجل عملياتنا الداخلية الخاصة

وأعتقد أننا نتحسن بالتأكيد كما أننا فرحون لنرى هذه التحسينات  .المسبق لهذا الموضوع

 .ونتطلع إلى المزيد منها

وأعتقد أنه إلى أن تبذلوا جهًدا معبًرا  .ومن المؤكد أنني أتفق تماًما مع وجهة نظر أندرو

، هنا تكمن اآلثار المترتبة على --لتبعات بين لترجعوا خطوة إلى الوراء وتقولوا أن هنا تكمن ا

التغيرات التي نحدثها في هذا النظام إلى األنظمة التي يريد المستخدمين أن يدخلوا إلى 

وإلى أن ترجعوا هذه الخطوة  .محتوياتها أو متابعيها على اإلنترنت أو غيره من هذه األشياء

كما أعتقد أن هذا  .الكثير من هذه األشياءبشكل فعلي وتبدؤوا في النظر إلى ذلك، فلن تروا 

ولم يبدوا شيًئا متأخًرا لمدة ساعة غير أن األشخاص ينادون مهالً  .تحديًدا نتاج صناعي لما نراه

في النهاية، وإليكم تأثير التشغيل الخاص بي لهذا الشيء ألنه بصراحة تامة ليس كل األشخاص 
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 .فهم يشاركون في عملياتهم اليوميةأو غير ذلك،  IETFأو  DNSأو  ICANNيتبعون 

ما  DNS، ويمثل العديد من األشخاص في هذه الغرفة وهذه الشبكة و--وبالنسبة لنا وللعديد 

أما بالنسبة  .كما أننا نحرص ونهتم به .فنحن نركز على ذلك .نقوم به، وهذا هو صميم عملنا

 .اًمالألشخاص الذين ال يفعلون ذلك، فهذه مناظر طبيعية مختلفة تم

 

 .جو : جيف موس

 

أعتقد أننا امتلكنا  .أعتقد أنني سأعلق على شكل واحد من التدريج بقدر ما يهم نظام الجذر  :جو آبلي

إن ما نرمي إليه هنا هو الزيادة في منطقة  .المزيد والمزيد من التغيرات الهيكلية في الماضي

 .ة ولكنها ستكون معايير ضئيلة للغايةالجذر إلى حجم أكبر مقارنة بالنطاق الحالي بمعايير نسبي

إننا ال نتحدث عن إضافة تسجيالت جديدة للمصدر، وال نتحدث عن تغيير المدة األولية، وال 

ولكننا نتحدث كما  .نتحدث عن تغيير البروتوكول وتوقيعات العودة أو أي شيء من هذا القبيل

وإذا ما تخيلنا أن منطقة  .لشيءاعتدنا في العمل في منطقة الجذر مع نطاق جذر أكبر بعض ا

 الجذر الحالي هنا وأنه قد ينتهي هنا، فإننا ق اكتسبنا في الغرفة شيًئا من الخبرة حول

dot info عندما تكون هنا وdot org فالجميع يستخدم  .عندما تكون هناك في مكان ما

المهم كما أعتقد أن  ولذلك أعتقد أنه من .والجميع يستخدم البرامج ذاتها .البروتوكوالت ذاتها

داني سيوافق بالتأكيد على أن نأخذ كافة االحتياطات الالزمة إلنشاء هذه القاعدة وأن نتبنى هذه 

وفي الحقيقة، أعتقد أن هذه  .التدابير وأن نتعقب أداء التغيرات بينما ننمي في منطقة الجذر

ننا سمعنا أشياء أخرى كما أ .التغيرات بسيطة جًدا ما دامت تستمر في نظام خدمات الجذر

والتي ليس لها عالقة بمنطقة الجذر على نحو محدد ولكن يدور واحد من األشياء التي نقوم بها 

، وبالتأكيد قد يعلق داني على ذلك، ولكنني --وأعتقد أننا نمتلك  .حول هذا النظام البالغ األهمية

 .النمو المقترحأعتقد أننا نتوقع أن يكون تفاعل األنظمة قابل لإلهمال لهذا 

 

 .باتريك ثم وارين : جيف موس
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لي أن أضيف ما  ولتسمح L-الجذرفإنني أشغل ) يتعذر تمييز الصوت(مع مختلف  --ألن  .نعم : باتريك فالتستروم

كان يقوله جو وهو أننا ال نقوم بتشغيل منطقة الجذر فحسب، بل نشغل العديد من نطاقات 

ccTLD  منها يعد أكبر من منطقة الجذر بمراحل ولذلك ال تثير هذه كما أن العديد  --التي تعد

 .أي مشكلة كانت على اإلطالق

 

 .وارن : جيف موس

 

ولكننا  .جديدة من قبل gTLDفي الحقيقة سأجيب عما قاله جيف بنعم إذ أننا أطلقنا نطاقات  : وارن كوماري

فعلى سبيل المثال، يوجد  .القضاياعندما قمنا بذلك، فإننا غالًبا كنا ما نقوم باختبار نوع ما من 

ويبدو أن  .وكيف أن األفراد لم يدركوا بالفعل متى تم إطالقه dot infoلدى رام أمر ما حول 

ذاتها  DNSنوع المخاوف التي نراها اآلن هي في واقع األمر عبارة عن تفاعالت بين 

 .SSACتطلبها  لذا فإنها نوع من الدارسات متعددة التخصصات التي .واألنظمة األخرى

 

 ؟ICANNهذه هي المشكالت التي تدور حول القبول العام، في لغة  : جيف موس

 

لكنه يعتبر أيًضا أكثر من  .التي كان رام يتحدث عنها dot infoحسًنا، كان ذلك جزًءا من أمر  : وارن كوماري

قبوالً عالمًيا لذا نعم، كان ذلك بالفعل  .والطلبات التي تتوقع استهالك ذلك DNSتفاعل بين 

ولذا فأنا أعتقد أن القبول العالمي قد يكون اآلن  .لكنه يعتبر أيًضا نوع من قضية طلب متبادلة

والتي ستصبح غير  DNSقريًبا من الحل لكنه أكثر من األشياء األخرى التي تعتمد على 

 .مشجعة

 

عمل أكثر وأكثر كوسيط ت ICANNلذا، فأنا أعتقد أنك تستطيع في تلك المواقف أن ترى  : جيف موس

أو كيف يقوم تطبيق  pythonومنسق حيث ال يمكننا التحكم في الكيفية التي تقررها 

Microsoft لكننا نستطيع بالتأكيد أن نقوم باإلشارة إليها، فقد حددنا أن هناك  .بالبحث عن اسم
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ن في قضاء قضية هنا وسيكون أمر عظيم إذا ما استطعت عالجها ولدينا الخبراء الذي يرغبو

تعمل ويتم  ICANNولذا فأنا أعتقد أنه بما أن األشياء التي تقوم بتشغيل  .وقتهم في مساعدتك

التعامل بما لها من تأثير مباشر، فإنك سترى أننا سوف ننتقل أكثر وأكثر في التعامل كمنسق 

 .سيدي .أعتذر بشدة .ومعاون

 

والذي تمت  SSACوأقرأ باهتمام تقرير  .Donutsأعمل مع  .نعم، اسمي بول ستاهورا  :بول ستاهورا

 --ومن ثم فأنا  .2010أو  2009اإلشارة إليه في استطالع تم إجراؤه على ما أعتقد في عام 

 

 ؟EFF SSLتقرير المرصد  : جيف موس

 

أي منذ ما  - 2013ألننا في عام  -وأنت تعلم  .واعتقدت أن ذلك كان قديًما إلى حد ما .نعم  :بول ستاهورا

 .قرب من أربعة أعوام مضتي

 

 .لذا فإنهم لم يقوموا فقط بالتحديث .نعم : جيف موس

 

 .لذا قمت بواحد منها  :بول ستاهورا

 

 .يا له من شيء جيد : جيف موس

 

، netو comنظرنا إلى منطقة  --لذا فإننا نظرنا إلى  .لذا فأنا هنا ألكتب تقريًرا عن النتائج  :بول ستاهورا

مدرج هناك، ومن ثم نظرنا إلى كل خادم تشير إليها تلك األسماء، ورصدنا  وتناولنا كل اسم

وبخصوص تلك الشهادات، فقد نظرنا من خالل كل واحدة واكتشفنا ماهية  .مليون شهادة 25
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جديدة مقترحة في هذه الجولة قد  gTLDنطاق  51ووجدنا أن هناك  .طابع المستوى األعلى

في تلك  TLDنطاق  51ظهرت  .مليوًنا 25عددها  ظهرت في تلك الشهادات التي يبلغ

، dot corpاكتشفنا أن أكبرها كانت  --وتوصلنا أيًضا  .مليوًنا 25الشهادات التي يبلغ عددها 

 dotومن ثم فقد نظرنا إلى النطاقات الفرعية التي ذكرت في  .تماًما كما أورد ذلك االستطالع

corp من بين كافة المساحة الضخمة الخاصة بأسماء  نطاًقا فرعًيا فريًدا 102، ووجدنا أن

dot corp ،وبالمناسبة، وجدنا أن الصفحة الرئيسية هي  .نطاًقا فرعًيا  102التي يمكن أن تقع

كان رقم  .غير متصل بشبكة اإلنترنت 3كان رقم  .نطاًقا فرعًيا فريًدا 42الصفحة الثانية وبها 

 dotلذا فإنه من بين  .dot corpsيًضا قائمة لذا فإن لدي هنا أ .عبارة عن شركة وهكذا 4

corp  على سبيل المثال  –التي وجدناها- park dot corp ،digi love dot corp. 

إًذا فلماذا ال نقوم فقط بحجبها لبعض الوقت، ربما حتى في  .منها 102وتعلمون أن هناك 

فقط بحجب تلك النطاقات لقد قمنا  .VeriSignكما قال الشاب من  2016مخالفة القانون عام 

، فإنه ال يتوجب علينا حجب dot corpغير الفرعية، وأًيا كان الشخص الذي يحصل على 

نستطيع اآلن التوقف عن إصدار هذه الشهادات حجب بعضها  .اإلجمالية dot corpمساحة 

 حتى بعض الوقت في المستقبل؟

 

 .شكًرا : جيف موس

 

 هل أستطيع اإلجابة؟  :داني ماكفرسون

 

 .نعم : جيف موس

 

 لذا، بيتي؟  :داني ماكفرسون

 

 .بول >> 
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وما كانت مميزة عن  SAC 57لعل أكثر القطع األثرية المثيرة لالهتمام هي ما وردت في   :داني ماكفرسون

، وأعتقد أن التحديث الذي قمتم هو في الواقع عمل 2010اعتباًرا من عام  37,000طريق 

 .لك وقد تم نشرها في مكان ماأريد أن أرى نتائج ذ .ممتاز

 

 .يبدو ذلك جيًدا، سأرسلها >>

 

لكن الشيء الذي أردت اإلشارة إليه هو أن تلك كانت شهادات باألسماء الداخلية في واقع األمر،  : داني ماكفرسون

ولذا فإن الشهادات  وال يفترض في واقع األمر أن يتم استخدامها عبر اإلنترنت، أليس كذلك؟

لذا فإن ذلك هو الحد  .ا عبر اإلنترنت هي التي يقوم األفراد بتسريبها عبر اإلنترنتالتي وجدته

األدنى وكان عليك أن تتوقع أن األفراد الذين يقومون بتهيئة األنظمة الخاصة بهم بشكل صحيح 

، فإنه CAلذا فإنه بدون مجموعات هيئات التوثيق  .لديهم أوامر وأوامر لها أهمية تزيد عنها

 .ستحيل تحديد الدرجة التي يتم عندها إصدار الشهادات ألي تياراتمن الم

 

 .أوافق على هذا لكن حجم العينة كبير جًدا >> 

 

 .قطًعا .خاصة بشهادات اإلنترنت التي تواجه اإلنترنت، احصلوا عليها بشكل كامل : داني ماكفرسون

 

 .جيريمي : جيف موس

 

لة بيل سميث التي حددها هي ذات صلة ولكنها تختلف عن مشكلة أريد أن أقول أن مشك .نعم  :جيريمي راولي

يتم إنشاء الكثير من هذه الشبكات لكي  --فيما يتعلق بمعظم هذه النطاقات  CAهيئة التوثيق 

أعني، هذه الشبكات  .تكون داخلية، لذا فإنه لن يمكن حلها حتى بعد قيامك بحل هذه النطاقات
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كثير من الصراعات على شبكة اإلنترنت مع جميع هذه الملقمات لذا فإنه سيكون لديك ال .داخلية

فاألفراد سيذهبون إلى المقاهي ويعتقدون أنهم يذهبون  .التي يتم إنشاؤها وأشياء من هذا القبيل

الجديدة التي لم  gTLDويذهبون إلنهاء ذهابهم إلى بعض  dot corpإلى خادم البريد 

 --وهذا يختلف عن  .ا النوع من المشكالتسوف تحصل على الكثير من هذ .يتوقعوها

يمكن أن تهتم إلى حد ما  CAفإن  --وحيث أننا نستطيع  .الشهادات التي تم إصدارها من أجلها

بإصدار الشهادات، ولكن ما أريد أن أعرفه هو ما قمت به للوصول إلى الشبكات التي قمت 

ه الشبكات الداخلية لحملها على إعادة والتي قامت بتركيز عملياتها الشاملة حول هذ --بتهيئتها 

وأنا غير متأكد إن كانت قد تمت أي توعية  .التهيئة لكي ال تقوم بابتداع جميع هذه المشكالت

ولكن  – CA –ولقد قمتم حضرات السادة بتحديدها في التقرير لكنكم وصلتم إلينا  .هناك بعد

 د فيما يتعلق بهذا؟هل فعلتم أي شيء بع .يلزم إجراء قدر من التوعية نحوها

 

 .باتريك، وبعد ذلك سأتقدم هل يريد أي شخص أن يشارك؟ : جيف موس

 

واحًدا  --أعتقد أن ما تشيرون إليه هو أمر صحيح جًدا وحتى في حالة أن يكون واحًدا من تلك  : باتريك فالتستروم

 –بطبيعة الحال  –فإن القضية قد تكون  –تماًما مثلما تقول  –من تلك النطاقات مغطى داخلًيا 

هي أن النتيجة ستكون مختلفة، اعتماًدا على ما إذا كان حل الضمان الذي حدث كان من داخل 

أو من خارج تلك المنطقة الداخلية سواًء لم تكن فقط خارج الشبكة الخاصة بك أو كانت وصلة 

VPN  مر الذي األ –على سبيل المثال  –الخاصة بك أيًضا ستكون في األعلى أو في األسفل

الذي كنا،  --إًذا فذلك هو الشيء الذي  .قد يكون غير عادي إلى حد ما في بعض األحيان

عنصر  –كما قلت في وقت سابق  --، ولكنه ليس SSACبطبيعة الحال، نشير إليه اآلن في 

ا ولكن نظًرا ألن المناقشة التي نحن بصددها هنا، فقد تكون القضية جيدة جدً  .للعمل قمنا بانتقائه

 .لدرجة أننا حصلنا على أحد هذه المشغالت التي توجد نوًعا ما من العمل بالنسبة لنا

 

كانت بالفعل هي التوعية  SAC 45وفي الحقيقة، فأنا أعتقد أن أحد التوصيات التي وردت في  : ستيف شنغ

 .ألولئك الذين يتأثرون، وأعتقد أن ذلك ال يزال من العناصر المفتوحة
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كانت الوثائق تظهر أنه ينبغي عليك أن تستخدم هذه  2011ن أقول أنه حتى عام أردت فقط أ >> 

األسماء الخاصة بالخادم الداخلي بشكل فعلي لعدة أمور مثل اللوحة والصرف وبالتالي تطلب 

كتاريخ لإلهالك،  CA/Bقد تم انتقاؤه من قبل منتدى  2016فالسبب في أن عام  --من األفراد 

 –لهذه األشياء يكمن في أن لدينا العديد من العمالء الذين يأتون إلينا  فإن اإلهالك الكامل

ويقولون أنهم ال يستطيعون إجراء هذا التغيير حتى ذلك الحين  –والسيما في مجال التعليم 

ألنهم يحتاجون إلى الوقت للحصول على المال لتحديث شبكاتهم والحصول على مشغالت 

لذا فإنني معجب بفكرتك حول صناعتها وهي  .ء من هذا القبيلللشبكات تم التدرب عليها وأشيا

 2014أمر يمكن تشغيله أو إيقافه ولكنني أقول نعم، يمكن أن تفوض ولكنك ستفوض في عام 

يكون لدينا فرصة لمسح شهادات أسماء الخوادم  --تكون لدينا  --عندما يكون لدينا  2015أو 

توقفت عن إصدارها لمدة عامين، وأنت تعلم أنه  CAق هيئات التوثي –-الداخلية ونحن نعلم أن 

حتى أنه يمكن أن يكون لديك المستعرض لتوافق على  .لن تحدث مشكلة بعد ذلك على اإلطالق

وذلك يعطي الوقت لكل فرد كي  .أن أي شيء تم إصداره قبل هذا التاريخ ال يمكن الوثوق به

 .وعمل ذلك االنتقال --يقوم بتغييرها لعمل ذلك 

وأريد شراء واحدة  .سوف تنتهي صالحية شهادتي في شهرين" :فعندما يأتي إليك العميل ويقول

فلن تكون قادًرا على شرائها  .أنا آسف يا سيدي:"، فإنه بالضرورة يقوم بالتوعية، فيقول"جديدة

 ."أنت تحتاج إلى التفكير في خطة ما .على اإلطالق

 

أن  CAو الشرط الذي يجب على جميع هيئات التوثيق ، وذلك ه2011تم اعتماد ذلك في عام  >> 

ما يأتون إليك قبل يومين تقريًبا من انتهاء  –عادًة  –ولكنهم  .تحاول التخفيف منه في هذا الوقت

يجب علي الحصول على شهادة جديدة عبر  .وهناك، مثل، يا لها، حماقة .صالحية الشهادة

لذا فإننا سوف نعطيهم  .خاصة بي ستكون غير آمنةالخادم الخاص بي وإال فإن كافة العمليات ال

 .شهادة لعام واحد أو شيء من هذا القبيل

 

 إًذا فأنت تتصل بهم طوال الوقت؟  :جيف موس
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القيام به مفاده  CA، فإن هناك شرًطا يتوجب على كافة هيئات التوثيق 2011بالنسبة لعام  .نعم >> 

 .التوعية بمحاولة إبعادهم عن ذلك االسم

 

 .وارن .حسن  :جيف موس

 

وعلى الرغم أنه ينبغي علي أن أذكر أيًضا أن حملك شخص ما على القيام بالتغيير فإن ما   :وارن كوماري

يحتاجونه هو اسم الخادم حتى يكون مؤهالً بشكل كامل هو أمر أسهل من تغيير جميع البنى 

، ومن ثم mail.corpت هي لذا فإن صناعة اآلال .التحتية الخاصة بهم ليتسن إعادة تسميتها

هو أمر يختلف عن تغيير  food.comكي تصبح  mail.corpالحصول على شهادة تخص 

dot Corp إذا فهذه مجموعة فرعية من المشكالت .في كل مكان. 

 

وفي الحقيقة، فإن منتدى الغطاء قام بدراسة حول السبب الذي يجعل الناس يستخدمونه والذي قد  >> 

 .نتائجها مثيرة لالهتمام .سأرى إن كنت أستطيع الحصول على إذن .فيهأستطيع مشاركتك 

فهم ال يدركون أنهم  .يعتقد الكثير من األفراد أن أسماء الخوادم الداخلية من األمور المطلوبة

 .، وال يعرفون كيفية ذلكFTDيستطيعون استخدام 

 

 .لدينا من الوقت ما يكفي لسؤال واحد : جيف موس

 

ولكنني أتساءل إذا كان باستطاعتكم أيها  .قد أكون قليل الذكاء إلى حد ما .مرة أخرىكريس  : كريس

وما  الشباب أن توجزوا لي ما هي اإلجراءات التي ترغبون أن يقوم بها المجتمع نتيجة لذلك؟

خرج إلينا فادي وقال أنه سيوقف البرنامج، إذا  باتخاذها؟ ICANNهي اإلجراءات التي ستقوم 

الكثير من األفراد  –كما هو واضح  –وهناك  .مخاوف تتعلق باألمن واالستقرار كانت هناك

إًذا كيف نحرز تقدم في  .في تلك الغرفة ممن هم معنيون بذلك وال يريدون للبرنامج أن يتوقف
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تقدًما في هذه األمور، وماذا تطلب من المجتمع كي يقدمه  ICANNكيف تحرز  هذه األمور؟

 من أجل المساعدة؟

 

نعم، كان لدي شعور كنت  هل لدى أي شخص ثمة تعليق، أم أنني سوف أشارك في ذلك؟  :يف موسج

لذا، وكما ذكرت في وقت سابق فإننا نتبع جميع هذه المخاطر التي تمت  .ترغب في قوله

ونحن ننظر  .إثارتها أو تكون هناك مخاطر قمنا بتحديدها داخلًيا والتي لم تنبع من المجتمع

فإذا ما صادفتنا قضية مثل مصدر الخادم الداخلي، إصدار  .ى كيفية قيامنا بتخفيفهاباستمرار إل

  .فإن هذا سيوفر لنا إيقاًفا مؤقًتا -والتي لها تأثيرات حقيقية واسعة النطاق  -الشهادة 

على سبيل المثال، إذا لم نستطع التخفيف من  CA/Bفإذا لم نستطع العمل مع شكل المستعرض 

ذه ستكون قضية جادة بما يكفي لدرجة أنها تجعلنا نفكر جدًيا فيما إن كان علينا وطأتها فإن ه

  .لذا فنحن في حاجة للمشاركة في ذلك على أساس منفصل .تعديل البرنامج

وهذا ما نطلب من المجتمع القيام به، إذا كنت تفكر في طبيعة المشكالت التي نتحدث عنها، فإن 

د أعراض مشكلة أكبر وهي توسيع مساحة العنوان القابلة إصدار الشهادة الداخلية هو أح

لكن  .وأنا متأكد بأن كل شخص في هذه اللجنة ال يستطيع أن يتخيل كل مشكلة ممكنة .للتوجيه

األفراد في المجتمع الذين يعملون حول هذا طوال الوقت، فإنك قد تفكر في موقف نحتاج ألن 

نطلبه هو توجيه دعوى إلى المجتمع ليخبرنا عن لذا فإن ما أطلبه، ما  .نكون على وعي به

ال أريد من شخص  .الطريقة التي تساعدنا في تحديد أية قضايا أخرى قد تكونون على وعي بها

ويحكي لنا لمدة دقيقتين قبل أن نتوقع إجراء " لقد عرفت ذلك منذ خمسة أعوام" .نعم" :أن يقول

 .ذلك

إذا كنت تحتاج الستخدام عملية اإلفصاح التي قمنا  هو أنك –كما تعام  –لذا فإن جزًءا منها 

فإن كنت ترغب في دعوتي بشكل خاص وتستخدم اسًما .بتنسيقها، فيرجى أن تقوم بذلك

 .ولكننا لن نرد أي شيء ونصرف أي شيء ما لم نقم باكتشافه .مستعاًرا، فقم بذلك

 

تشعر  ICANNل أطرح ما فهمت بأن إذا، فبناًء على اللغة استخدمتها فقط حينئذ، فه .مفهوم  :كريس

 أن هذه القضايا عند هذا الحد قد تمت معالجتها بشكل كاف؟
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 .أود أن أقول حالًيا أنه ال توجد قضية تعتبر مانعة للعرض، ألنه يتم معالجتها جميًعا اآلن  :جيف موس

 

وأعتقد أن هناك  .ى ذلكأن أعبر عن عدم موافقتي عل –كفرد ومشغل  –أود في واقع األمر   :داني ماكفرسون

بعض المخاطر الجوهرية المتبقية التي تم نقلها من جانب واحد إلى مستخدمي ومستهلكي 

أعني أنك إذا نكثت بأحد وعودك  .ونحتاج إلى تقييم المضامين الخاصة بذلك .اإلنترنت

تكون أكثر  gTLDالجديد، أي أننا نستطيع الحصول على نطاقات  gTLDبخصوص برنامج 

إلى ذلك  ICANNفطلبي هو أن تنظر  .وهذا هو عكس ذلك .ا وتعمل بأسلوب أكثر أماًناأمنً 

ولكنني ال  .وأعرف أن لدينا قفزات متحركة وحدود من المكان الذي كنا فيه بالفعل .الجانب منه

 .أعتقد أن ما ذكر حتى اآلن وما تم القيام به يقوم بمعالجة أوجه القصور هذه بشكل كاف

 

 وهذا السؤال خاص بالمجتمع، أي واحدة هي التي توقف العرض؟  --ًذا فأي إ  :جيف موس

 

رغم  .لم يتم معالجة أي واحدة من هذه القضايا .إنه أي من هذا األفراد، ومن المؤكد المجموع  :داني ماكفرسون

لكن لدينا  --فقد سمحت لآلخرين بالتجمع حول المائدة المستديرة  --أنني قدمت هذا البيان 

كما هو  –وأنت تعلم  .يمكن أن يحدث بعد هذا .دقيقة حول إبطال ما ال يعمل 90اقشة مدتها من

وفي نهاية المطاف، فإننا ال  ماذا بالنسبة لهذه المضامين؟ –بالنسبة لمساحات األسماء األخرى 

والنظام التابع لمستخدم  DNSكمجتمع والتزامات ومسؤوليات تخص  –نستطيع ببساطة 

DNS من طرف واحد بنقل المخاطر إلى أولئك المستهلكين أن نقوم. 

 

بالتحقق من  OSCPإذا بدأت المستعرضات بتمكين  -الخاص بك  OSCPلذا فإن مثال   :جيف موس

فإن هذا سيختلف جوهرًيا عن الحالة  –اإلبطال، إذا ما قامت الخوادم بتمكينها بشكل افتراضي 

هناك طرق  .يتعلق بوجود طرق التخفيف الموجودة إًذا فليس األمر صحيح؟ .التي لدينا اليوم

فالتحدي الذي يواجهنا هو كيفية الحصول على الخوادم لجعل ذلك سلوًكا افتراضًيا،  .للتخفيف

 هل تعلم ذلك يا ستيف؟
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 .شكًرا .بالنسبة للسجالت يا داني، فأنا ال أتفق معك أن اإلبطال غير ذي جدوى : ستيف شنغ

 

 DNSيعتبر  .تقد أننا سنكون قادرين على التخلص من جميع المخاطر الناجمة عن ذلكلذا أع  :وارن كوماري

وعند قيامك بأي تغيير فيه، فإن هناك ثمة شيء سيحدث ضرًرا  .نظاًما كبيًرا ومعقًدا ومتشابًكا

لقد رأينا أشياء كهذه عندما قمت  .وقد رأينا أشياء كهذه تتدحرج من فوق وتزول .في مكان ما

إن ما  .مة سوداء كلية ألسماء الخوادم ألن هناك شخص ما قد قام بحجب أسماء محددةبعمل قائ

نحتاجه أن نتخذ قرار بشأنه هو كم المخاطر التي نرغب في قبولها من خالل القيام بذلك ومن 

وهل هم  من الذي سنقوم بتسليم هذه المخاطر التي نواجهها إليه؟ الذي سيشارك بها فعلًيا؟

 ها، وهل هم فعالً في المكان المناسب لقبول المخاطر؟مستعدون لقبول

 

 ال؟ جون؟ إليز؟ .إذا لم يكن هناك، فإننا سنقوم بإغالق ذلك هل لدى أي شخص أية تعليقات؟  :جيف موس

  .حسًنا

إذا كنت تعتقد أن هذا مفيد،  --إذا كان المجتمع  .هذه هي جلستنا االفتتاحية بخصوص هذا

لذا، فأنا مجرد شخص  .في المستقبل ICANNبذلك في كل اجتماع فسأكون مسروًرا للقيام 

بشكل واضح، يمكننا تنقيح ذلك وربما طلب  ارفعوا أياديكم، من يعتقد أن هذا مفيد؟ .فضولي

لذا فأنا  .عظيم .األسئلة سلًفا لكي يمكننا بشكل أكثر تحديًدا أن نعالج ما يساورك من مخاوف

نأمل ذلك، مع  .القيام بهذا مع الرفاق مرة أخرى في دربان أعتقد أننا نستطيع أن نتطلع إلى

 .حسًنا يا مايكي، حيث أننا معجبون بك .بعض التحديثات

 

أعرف أن  --لن أكون مثله وأبدأ الضرب بعنف  .ها هي تعمل. أنا في االنتظار .أعرف ذلك  :مايكي أوكونور

  انظر؟ .ذن الخاصة بكذلك يجعل من الشباب المتابعين لك لديهم هوس بسماعات األ

الجديد ما هو إال  gTLDوبأسلوب معين فإن برنامج  .توجد هنا وجهة نظر مختلفة حول هذا

أنا على شفا القيام بكل  .ISPأنا  –وأنا  .منتج جديد يتم تقديمه عن طريقة حزمة من البائعين

ال  .ICANNفإنهم ال يقومون بدعوة  –عندما تتوقف هذه العناصر  –وبسبب ذلك  .هذا

أن تتأكد أن المنتج  – ISPبصفتي  –وأطلب منك  .يقومون بدعوتي .يقومون بدعوة دونتس

وحيث أن المنتج الخاص بك لم يعمل بشكل جيد في آخر مرة، فقد  .الخاص بك يعمل بشكل جيد
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وكان يجب علي أن أنفق الكثير من  .تم توجيه اللوم لي بخصوص تلك الحقيقة بأنه ال يعمل

لذا فإن هذا الوقت حوله سيكون جيًدا إذا ما عمل المنتج  .لى اتصاالت دعم العمالءاألموال ع

واآلن، فإن األفراد الذين يقدمون هذا المنتج يكونون شديدي الحرص على  .بشكل أفضل

  .وأعتقد أن العائد هو شيء عظيم .DNSالحصول على عائد ممتاز تم إيداعه في 

فاألمثلة التي أضربها أنا وبيل حول  .ر باالستعداد تماًمابيد أن هذا المنتج ال يجعلني أشع

corp.com لذا فإنني أنتمي إلى المعسكر الذي يقول دعونا ال نبالي  .هي واحدة من بين العديد منها

 .كثيًرا حول هذا، دعوا بعض المسؤولية على األفراد الذين يقدون هذا المنتج للمساعدة في تثبيته

نبغي أن ينقل الحديث إلى موردي المستعرضات، فال ينبغي علي أن أنقل فإذا كنت تتحدث عمن ي

ينبغي أن يكونوا هم األفراد الذين  .بنقل الحديث إليهم ICANNال ينبغي أن تقوم  .الحديث إليهم

 .آسف لذلك .ليست هذه سوى تبجح .ينبغي أن يحاولوا جعل منتجاتهم ذات نوعية جيدة في األسواق

 

 .ا، أتوجه إليك بجزيل الشكرومع هذ : جيف موس


