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 مواصفات مستودع بيانات المسجل
 
 
 المقدمة 1
 

agreement-http://www.icann.org/registrars/ra-> (RAA)من اتفاقٌة اعتماد المسجل  3.6الفقرة تنص  1.1
17may01.htm > كل مسجلًعلى إلزام ICANN  للتقدٌم إلىالمعتمدٌن ICANN  أو على اختٌار المسجل والنفقات

من  3.4.1لوكٌل المستودع الموثوق والحفاظ على نسخة إلكترونٌة من قاعدة البٌانات اإللكترونٌة من المسجل وفقا للفقرة 
ERR  فً الموعد المحدد بموجب األحكام وبالتنسٌق المحدد منICANN. 

 
لكل اسم ( من بٌن نماذج أخرى)ضح قاعدة بٌانات تحتوي على نماذج البٌانات التالٌة تو 3.4.1فً الفقرة  ERRاتفاقٌة  1.1

 :مسجل بموجب رعاٌة المسجلٌن
 

 اسم االسم المسجل؛ 1.1.1
 أسماء خوادم االسم األولٌة وخوادم االسم الثانوٌة لالسم المسجل؛ 1.1.1
 تارٌخ انقضاء التسجٌل؛ 1.1.1
 امل االسم المسجل؛االسم والعنوان البرٌدي لح 1.1.1
ورقم الفاكس لجهة ( إن أمكن)االسم والعنوان البرٌدي وعنوان البرٌد اإللكترونً ورقم الهاتؾ الصوتً  1.1.1

 االتصال التقنٌة لالسم المسجل؛
ورقم الفاكس لجهة ( إن أمكن)االسم والعنوان البرٌدي وعنوان البرٌد اإللكترونً ورقم الهاتؾ الصوتً  1.1.1

 اإلدارٌة لالسم المسجل؛االتصال 
العنوان البرٌدي وعنوان البرٌد اإللكترونً ورقم الهاتؾ الصوتً ورقم الفاكس لجهة ( إن أمكن) االسم و 1.1.1

 االتصال المزدوجة 
 

 ."سجالت المستودع"المحتوٌات المجمعة لهذه المجاالت ٌشار إلٌها بهذا المستند على أنها  1.1
 

 RAAول واألحكام والتنسٌق الذي ٌجب على المسجلٌن استخدامه لبٌانات المستودع وفقا التفاقٌة تحدد هذه الوثٌقة الجد 1.1
 .3.6الفقرة 

 
 
 الجدول 2
 

 جدول المواد 1.2
كما هً محددة من  gTLD جدول مواد البٌانات لكل مسجل ٌختلؾ وفقا لمقدار تعامالت المسجل الفصلٌة لـ 1.1.1

ICANN. تسجٌل لكل ربع فصل مالً من 100,000ملهم أو ٌتجاوز المسجلون ممن ٌبلػ حجم تعا ICANN  سٌطالبون
تسجٌل لكل  100,000أم المسجلون ممن ٌقل حجم تعاملهم عن  .بتقدٌم مواد تتعلق بالزٌادة ٌومٌا ومواد أخرى كاملة أسبوعٌا

عن المواد المتعلقة بالزٌادة سٌكون  ربع فصلً سٌطالبون ببٌانات المواد بالمستودع مرة واحدة أسبوعٌا ولكن التقدٌم الٌومً
 . اختٌارٌا

 
سٌتم إمداد المسجلٌن  .المسجلٌن بجداول المواد التالٌة ICANN سوؾ تعلم RDEبمجرد اكتمال تنفٌذ برنامج  1.1.1

 .بإشعارات فً حالة إجراء تؽٌٌرات على المواد المطلوبة بسبب التؽٌٌر فً مقدار التعامالت الفصلٌة
 

الرقم الموجود على أقصى  .جدول التالً جدول المواد المعمول به لكل مسجل من حجم التعامالت الفصلٌةٌحدد ال 1.1.1
والرقم فً أقصى الٌمٌن تقدٌرات النسبة المئوٌة للمسجلٌن فً كل  ICANN الٌسار البعٌد ٌمثل التعامالت المالٌة المسجلة من

  .07-2006هو و ICANN فئة فً نهاٌة الفصل األول بالعام المالً لـ
 

 تكرار المواد الكاملة حجم التعامل الفصلي
تكرار المواد المتعلقة 

 بالزيادة
من المسجلين بفئة حجم  %

 التعامل

 %96 ؼٌر متاح مرة أسبوعٌا 99,999 - 1

 %4 مرة ٌومٌا مرة أسبوعٌا + 100,000

http://www.icann.org/registrars/ra-agreement-17may01.htm
http://www.icann.org/registrars/ra-agreement-17may01.htm
http://www.icann.org/registrars/ra-agreement-17may01.htm
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 جدول التنفيذ 1.1
وسٌتم تجمٌع المسجلٌن وفقا لحجم  .للمسجلٌن على مراحل (RDE)سٌتم بدء برنامج مستودع بٌانات المسجل  1.1.1

لذا فإن كل جولة ( بٌانات المواد)التعامالت الفصلٌة ومن بٌن المجموعات سٌتم اختٌار المسجلٌن عشوائٌا لبدء مرحلة التنفٌذ 
  .من التنفٌذ ستتضمن مسجلٌن ضمن مقادٌر البٌانات المختلفة وجداول المواد

 
 :خارج عملٌة االختٌار العشوائً RDEقد تحدد مسجلٌن محددٌن لبدء تنفٌذ  ICANN أنإضافة إلى  1.1.1

 حٌث ٌبدأ المتطوعٌن من المسجلٌن عملٌة التنفٌذ؛ 2.2.2.1
مثل البرٌد )أو محاوالت التواصل مع المسجل تتعذر  ICANN ال ٌستجٌب المسجل لجهود تواصل 2.2.2.2

 (.ل البرٌدٌة المردودة وما إلى ذلكالمردود والهاتؾ ؼٌر المتصل أو أرقام الفاكس أو الرسائ
 المسجل فً حالة خرق التفاقٌة االعتماد؛ 2.2.2.3
المعلومات الموثوقة التً قد ٌخرق المسجل االلتزامات الواجبة علٌه بموجب اتفاقٌة  ICANN تتلقى 2.2.2.4

RAA  أو كانت سٌاسات التوافق المشتركة والجهود ؼٌر الرسمٌة على القرار ؼٌر ناجحة؛ 
مات عن قصور المسجل تموٌل واحد أو أكثر حسابات السجل مع تعذر التعامالت معلو ICANN تتلقى 2.2.2.5

 المسببة؛
 ٌوما من االنقضاء أو( 90)اتفاقٌة اعتماد المسجل تكون خالل تسعٌن  2.2.2.6
 .DNS عملٌة التنفٌذ وفق الضرورة لحماٌة األمان واالستقرار لـ ICANN تحكم 2.2.2.7

 
  .بٌانات المستودع خالل فترة ستة أشهر تقرٌبا من بدء التنفٌذفً ء بدالالمسجلٌن المعتمدٌن ٌتعٌن على سائر  1.1.1

 
 
 األحكام 3
 

 األحكام العامة المعمول بها 3.2
المعنً بدون رسوم أو قد ٌتم استخدام وكٌل مستودع ذو  ICANN قد ٌكون المسجلون سجالت المستودع مع وكٌل 1.1.1

األحكام التالٌة ٌتم تطبٌقها على ترتٌبات المستودع وٌجب دمجها باتفاقٌة  فً كال الحالتٌن فإن .سمعة حسنة على نفقة المسجل
 .والمسجل ووكٌل المستودع ICANN بٌن

 
والذي ٌفٌد بأن فقرة مستودع البٌانات المسجل  ICANN خالل فترة اإلشعار ثالثٌن ٌوما المستلم من 3.1.1.1

أو مع  ICANN مستودع معحاضرة ٌجب على المسجل تخصٌص ما إذا كان سٌتم تخزٌن البٌانات بال
 .وكٌل مستودع تابع لطرؾ آخر مشهود له السمعة الحسنة

بأن فقرة مستودع بٌانات المسجل حاضرة  ICANN خالل اإلشعار الذي ٌبلػ ستٌن ٌوما المستلم من 3.1.1.2
خالل فترة تحفظها تمدٌد الموعد النهائً  ICANN ٌمكن لـ .ٌجب على المسجل بدء حفظ البٌانات

 .مقبول من المسجل بمجرد عرض سبب
ٌمكن للمسجلٌن تؽٌٌر اختٌار وكٌل المستودع عبر تقدٌم إشعار قبل سبعة أٌام على األقل كتابة إلى  3.1.1.3

ICANN. من أجل مساعدة مراقبة ICANN  لفاعلٌة برنامجRDE  ٌتم تشجٌع المسجلٌن على
 . تضمٌن اإلشعار باختصار بسٌط عن أساس تؽٌٌر وكٌل المستودع

والمسجل خالل  ICANN إعالم RDEالتً تتم وفقا للجدول المحدد ٌجب على وكٌل  فً حالة المواد 3.1.1.4
فترة خمسة أٌام عن حالة عدم استالم المواد اإللكترونٌة بموعد استالم البٌانات المحفوظة المحدد أو 

ٌجب مطالبة وكٌل ) 1.خالل عشرة أٌام من الموعد المحدد ولكن مع عدم استالم المواد من البرٌد
RDE بتقدٌم إشعار إلى ICANN عن كل المواد والمواد المقصورة عند تنفٌذ ICANN  لنظام إبالغ

 (.RDEآلً متوافق مع 
التحقق من تكامل مواد البٌانات من خالل عملٌة تحقق من صحتها كما هو  RDEٌجب على وكٌل  3.1.1.5

المسجل ولكن  فً حالة اكتشاؾ أخطاء ٌجب أن ٌتم حل تلك األخطاء أوال مباشرة مع .موضح أدناه
  .خالل عشرة أٌام من اكتشاؾ الخطأ ICANN إبالغ RDEعند تعذر الحل ٌجب على وكٌل 

                                                 
1

تتداخل فترة تقدٌم اإلشعار هذه وتمتد لفترة سماح تبلػ سبعة أٌام الستالم . خالل فترة عشرة أٌام عن المواد المفقودة من البرٌد ICANNإبالغ  RDEٌجب على وكٌل  
والمسجل فً الٌوم العاشر الذي ٌتبعه فقدان المواد ولٌس الٌوم  ICANNنبه من جا RDEبعبارة أخرى سٌعلم وكٌل (. أدناه)المواد التً ٌتم إرسالها بموعد متفق علٌه زمنٌا 

 . السابع عشر
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وتقدٌم التقارٌر  ICANN تنفٌذ تحقق من صحة البٌانات كما هو موضح من RDEٌجب على وكٌل  3.1.1.6
 .ICANNالنهائٌة إلى 

على تعدٌل اختبارات تنفٌذ مراجعات ٌدوٌة عند الضرورة لمساعدة المسجلٌن  RDEٌجب على وكٌل  3.1.1.7
 .ICANNالتحقق من صحة البٌانات التالفة وطلبها بشكل معقول من 

 خالل فترة خمسة أٌام عمل من ICANN تحرٌر البٌانات المحفوظة إلى RDEٌجب على وكٌل  3.1.1.8
ICANN فً حالة تحرٌر البٌانات وفقا  .عن االنقضاء دون تجدٌد أو إنهاء التفاقٌة اعتماد المسجل

أو الجهة المعنٌة أن ٌكون لدٌها ترخٌص مجانً وال ٌمكن نقضه  ICANN ٌجب على ،RAAلفقرات 
أو لممارسة كل الحقوق الضرورٌة لتقدٌم خدمات ( فقط ألؼراض االنتقال)وؼٌر حصري للممارسة 

  .المسجل
والمسجل ٌجب على وكٌل  ICANN وحسب التوافق المشترك بٌن RAAعلى الرؼم من أحكام  3.1.1.9

RDE المستودع فً أي وقت إلى تحرٌر بٌانات ICANN ًأو المسجل أو أي طرؾ آخر معن. 
ٌجب على كافة األطراؾ توظٌؾ وسائل تجارٌة مناسبة لضمان أمن البٌانات بما ٌتضمن استخدام  3.1.1.10

 .التشفٌر خالل مرحلة الملء والنقل
وكٌل بحق االستخدام سواء بشكل مباشر أو عبر استخدام مراجع مستقل أو  ICANN ٌجب أن تتمتع 3.1.1.11

 .RDEآخر لتنفٌذ فحص ومراجعة للسجالت واألنظمة لكل وكالء 
مع إشعار خالل  ICANN األحكام والتنسٌق والجدول المشترك المدمج بهذا المستند ٌمكن تؽٌٌره من 3.1.1.12

 .معهم باتفاقٌات المستودع ICANN الذٌن تتمتع RDEٌوما إلى المسجل ووكٌل  60فترة 
 

 المعني ICANN ين لبيانات مستودع المواد مع وكيل مستودعاألحكام المعمول بها للمسجل 3.1
 . المعنً ICANN ٌتم تطبٌق األحكام التالٌة فقط للمسجلٌن ممن ٌختاروا بٌانات المواد مع وكٌل مستودع 1.1.1

 
ٌجب على وكٌل المستودع المعنً الدخول فً  ICANN المسجلون الذٌن لدٌهم بٌانات مستودع مع 3.2.1.1

والوكٌل تحدد االلتزامات والمسئولٌات لكافة األطراؾ المشاركة  ICANN اتفاقٌة مخصصة مع
 .باالتفاقٌة

3.2.1.2  ICANN  أو وكٌل المستودع المعنً قد ٌفرض حدودا على تنسٌق البٌانات وطرٌقة النقل التً تكون
مثل أن ٌقبل وكٌل المستودع المواد إلكترونٌا أو قد ) .مقٌدة أكثر من المواصفات المتضمنة بالمستند

وهذه أمثلة ولٌست القائمة الشاملة للتقٌٌد  .ٌطلب االستخدام الحصري لطرٌقة ضؽط بٌانات خاصة
 (.المحتمل

وفق ما هو معمول به بمراجعة مواد البٌانات للتحقق من  ICANN قد ٌقوم وكٌل المستودع المعنً من 3.2.1.3
تكلفة تلك  ICANN وتتحمل .تمامها واتساقها وتنسٌقها فً أي وقت دون تقدٌم إشعار إلى المسجل

 .المراجعات أو وكٌل المستودع المعنً
 

 األحكام المعمول بها للمسجلين الستخدام وكيل المستودع من طرف ثالث 3.3
لخدمات المستودع ICANN - (TPP ) قد ٌختار المسجلون بٌانات المستودع نع مزود من طرؾ آخر متفق علٌه من 1.1.1

 :TPPوٌتم تطبٌق األحكام التالٌة على المسجلٌن ممن ٌختارون استخدام  .نًالمع ICANN بالتوازي مع وكٌل مستودع
 

إلى  TPPٌجب أن ٌقدم طلب  ICANN الذي ٌرؼب فً االتفاق علٌه من TPPوكٌل مستودع  3.3.1.1
ICANN.  ٌجب رعاٌة طلبTPP من أحد المسجلٌن المعتمدٌن من ICANN  على األقل من أجل

موافقتها لسبب ؼٌر معقول عن أي  ICANN فلن تحجب RAAبالتوافق مع  .ICANNاعتباره من 
 .وكٌل مستودع من اختٌار المسجل وله سمعة حسنة

 إلى( أو التشفٌر المتفق علٌه)الخاصة بهم  PGPالمتفق علٌهم ٌجب علٌهم تقدٌم مفاتٌح  TPPوكل  3.3.1.2
ICANN قبل قبول مواد المستودع وتحدٌث المفاتٌح مع ICANN فور التؽٌٌر. 

إضافً  TPPٌمكن ألي مسجل االستفادة من الخدمات دون الحاجة لطلب  TPPق على بمجرد االتفا 3.3.1.3
بإقامة عالقة معه أو أي انتهاك دون  TPPباستثناء أنه لن ٌسمح ألي مسجل لبٌانات المستودع مع 

على قبول أي رؼبة للمسجل كعمٌل  TPPوال ٌلزم ذلك ) .تقٌٌد أو ملكٌة مشترك أو إدارة أو عامل
المتفق  TPP سٌتم نشر قائمة بوكالء مستودع (.نؤوالمتفق علٌهم االتصال بمن ٌشا TPP وٌمكن لـ

 .ICANN علٌهم على موقع الوٌب الخاص بـ
فسٌتم إعالم المسجلٌن المتأثرٌن بذلك  TPPموافقتها من وكٌل مستودع  ICANN فً حالة سحب 3.3.1.4

متفق علٌه كوكٌل المستودع  TPPالمعنً أو  ICANN خالل فترة ستٌن ٌوما الختٌار وكٌل مستودع
قد ٌطلب من المسجلٌن المتأثرٌن بدء بٌانات المستودع باختٌار جدٌد لوكٌل  .الجدٌد الخاص بهم

 .TPPلموافقة  ICANN المستودع بمجرد حضور تارٌخ سرٌان االنسحاب من
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كون مقٌدة المعنٌٌن قد ٌفرضوا حدودا على تنسٌق البٌانات وطرٌقة النقل التً ت TPPوكالء مستودع  3.3.1.5
قبول المواد إلكترونٌا أو قد ٌطلب  TPPمثل أن ٌختار ) .أكثر من المواصفات المتضمنة بالمستند

 (.وهذه أمثلة ولٌست القائمة الشاملة للتقٌٌد المحتمل .االستخدام الحصري لطرٌقة ضؽط بٌانات خاصة
د المحفوظة لفترة عام الحفاظ على نسختٌن من بٌانات المستودع للموا TPPٌجب على وكٌل مستودع  3.3.1.6

وٌمكن تخزٌن المواد المحفوظة فً الوسٌط األصلً لها  .واحد على األقل من تارٌخ وضع المواد
مثل النسخ إلى مصفوفة متوفرة )أو االحتفاظ بنسختٌن فً وسٌط آخر موثوق ( إضافة إلى نسخة واحدة)

عملٌات التحقق من إلى جانب ( CD/DVD ROMمن األقراص الصلبة المستقلة أو اسطوانات 
الصحة وتنفٌذها بنجاح بعد أٌة عملٌة نسخ للبٌانات أو الملفات أو المعدلة بشكل ما من نموذج إلى آخر 

إلى المدى الذي ٌتم فٌه نسخ البٌانات إلى األقراص الصلبة  .حٌث تكون المواد المحفوظة من المسجل
نفس المسجل على نفس القرص الصلب من " كاملة"تخزٌن أي متتالٌٌن المواد  TPPلن ٌتوجب على 

 .أو مجموعة األقراص الصلبة
 مسح أو تدمٌر كل البٌانات المحفوظة التً ٌزٌد عمرها عن عام واحد TPPٌجب على وكٌل مستودع  3.3.1.7

 .TPPما لم ٌتفق على فترة أطول من المسجل ووكٌل مستودع ( بما ٌتضمن النسخ واإلًدارات الثانوٌة)
 
 
 التنسيق 4
 

لعمل بمتطلبات التنسٌق التالٌة لكافة المسجلٌن بؽض النظر عما كانت بٌانات المواد المحفوظة مع وكٌل المستودع ٌتم ا 1.1
 .TPPأو  ICANN المعنً من

 
أو عدد من الملفات  VSCمن ( ؼٌر وضؽوط)ٌجب ملء سجالت المستودع إلى ملؾ نصً فردي  4.1.1

 RFC 4180صؾ فً الحجم بالتوافق مع جٌجا باٌت أو ملٌون  1تقرٌبا  (ؼٌر المضؽوطة)النصٌة 
<http://tools.ietf.org/html/rfc4180>.  بالتوافق معRFC 4180 تشفٌر الحروؾ لملؾ ،

CSV  ٌجب أن ٌكونUS-ASCII  إتاحةعلى الرؼم من UTF-8 كذلك. 
مجاالت واحد منها لكل عنصر ؼٌر مرقم  7تحتوي على بالحد األدنى فإن ملفات النصوص ٌجب أن  4.1.2

قد ٌضمن المسجلون مجاالت إضافٌة لالستحواذ على العناصر  .من هذا المستند 1.2موضح بالقسم 
مثل أحد المجاالت قد ٌحتوي على اسم جهة االتصال اإلدارٌة )الفرعٌة سواء كان من المنطق ذلك أم ال 

 (.ل اإلدارٌةواألخرى على رقم هاتؾ جهة االتصا
وٌجب ( ADIبنموذج متوافق مع سلسلة  RSVAA) Rفً حالة أسماء النطاق الدولٌة ٌتم إرفاق ملصق  4.1.3

 .Uولٌس ملصق "( xn--11b5bs1di.tld"مثل )اإلشارة إلٌها بحقل اسم النطاق 
 ٌمكن تقدٌم خوادم االسم كحقول منفصلة أو قد ٌتم تضمٌنها من مساحة واحدة على أن ٌكون التنسٌق 4.1.4

 .ذاته لكافة سجالت المستودع بالمواد
أو خدمات  Whoisالمسجلون الذٌن ٌسمحون للعمالء بتسجٌل أسماء النطاق من خالل خصوصٌة  4.1.5

البروكسً التً تمنع على نحو ما المستودع من االستفادة من معلومات جهة اتصال مستخدمً اسم 
والعناوٌن وأرقام الهواتؾ وأرقام النطاق قد ٌتضمن حقوال إضافٌة بالملؾ النصً لحفظ األسماء 

المسجلون الذٌن ٌختارون عدم إدراج  .الفاكس وعناوٌن البرٌد اإللكترونً والمستخدمٌن المستفٌدٌن
 .ICANN مواد لمعلومات المستخدم المفٌد لن ٌتم الترخٌص شعار مستودع بٌانات المسجل لـ

الحالٌة لهذا المستند ٌجب تضمٌنها  وال توجد بٌانات إضافٌة خالؾ الموضحة فً معظم اإلصدارات 4.1.6
 .بالمواد المحفوظة

 TLDبما ٌتضمن أسماء ) gTLDٌجب على المسجلٌن الحفاظ على سجالت المواد المحفوظة لكل اسم  4.1.7
حتى تتم علمٌة اإلدارة مثل المسجل باستثناء المسجلٌن الذٌن ٌستثنون على نحو استثنائً أي ( المرعٌة

 .ً تارٌخ ملء الملؾاسم محفوظ فً فترة السماح ف
أي ال ٌوجد )ٌجب أن تكون البٌانات المحفوظة فً الوقت الحالً ذات صلة بالبٌانات المحفوظة األخٌرة  4.1.8

ساعة  23أٌام للمسجلٌن الذٌن ٌقومون بالتعامل مع المواد أسبوعٌا ولٌس أكثر من  6أكثر من 
 (.للمسجلٌن الذٌن ٌتعاملون مع المواد ٌومٌا

تخدمون المقابض أو المعرفات الفرٌدة األخرى لتمثٌل معلومات االتصال المطابقة المسجلون الذٌن ٌس 4.1.9
واحد معمم على المقابض لكل جهة اتصال خاصة باسم : قد ٌقدموا اثنٌن من ملفات البٌانات المنفصلة

نطاق والملؾ النصً الثانً بالتنسٌق العام المشابه لٌقدم تفاصٌل معلومات جهة االتصال ذات الصلة 
الملؾ األول ٌجب أن ٌحتوي على سبعة حقوق بحد أدنى من تلك المحددة أعاله بكل اسم  .كل تعاملب

والملؾ الثانً ٌجب أن ٌتضمن نفس البٌانات ( على الرؼم من نشر ذات الحقول بذات المقابض)نطاق 
  .على األقل لكل مقبض

http://tools.ietf.org/html/rfc4180
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بسجل المستودع مع الحقل  المسجلون الذٌن ال ٌستخدمون المقابض ٌمكنهم نشر الحقول الفائضة 4.1.10
فً أحد السجالت قد ٌحتوي على بٌانات  admin-cعلى سبٌل المثال حقل . )المعروؾ بنفس السجل

بالمعرؾ  tech-cمطابقا فٌمكن نشر الحقل التقنً  tech-cاتصال كاملة ولكن إن كان الحقل التقنً 
"ca" أو باختصار مشابه كمرجه مشترك بدال من البٌانات الفائضة). 

المواد الزائدة ٌجب أن تتضمن سجالت مستودع كاملة لكل اسم نطاق ضمن رعاٌة المسجل ؼٌر  4.1.11
المواد أما  .(أي المضافة حدٌثا أو المحولة حدٌثا لألسماء)المتضمنة فً المواد الكاملة أو المواد الزائدة 

ه وال تحتاج إلى الزائدة ٌمكن دمجها كمرجع مشترك وباالتفاقٌات الخاصة بالتعامل الموضحة أعال
 .تضمٌن سجالت المستودع لألسماء التً قد تتؽٌر بٌانات التسجٌل بسبب المواد األخٌرة

فً حالة انتشار (. بالسلسلة)العنوان التالً بالصؾ األول بالملؾ األول  CSVٌجب أن ٌتضمن ملؾ  4.1.12
سلة ٌجب أن ٌحتوي البٌانات بمجموعة ملفات متسلسلة متداخلة بتنسٌق مشابه فإن الملؾ األول بالسل

 .على الصؾ المعنون
أسماء الحقول بصؾ  .ٌجب تخصٌص العنوان بوضوح للبٌانات المعنٌة المتضمنة بالملفات المتطابقة 4.1.13

والحرؾ األكبر  'z'حتى الحرؾ األصؽر  cالحرؾ األصؽر : العنوان ٌجب تشكٌلها بالحروؾ التالٌة
'R'  إلى الحرؾ األكبر'Z'  والحروؾ المخططة  '9'لى إ '0'واألرقام العشرٌةASCII ('_') 

ال ٌسمح بأٌة حروؾ أخرى  ٌجب أن تبدأ أسماء الحقول بحرؾ (.''-') ASCIIوالحروؾ الواصلة 
 .بشكل خاص المسافات الضمنٌة وعالمات الترقٌم أو الحروؾ الخاصة األخرى

االختصارات  (.لتعاملأو التعامل بملؾ تعرٌؾ ا)الحقل األول بصؾ العنوان ٌجب أن ٌمثل اسم النطاق  4.1.14
مثل ) '-rt'بالسلسلة  أسماء الحقول التً تشٌر إلى المسجل ٌجب أن تبدأ .المعروفة ٌمكن استخدامها

'rt-fax' )بالسلسلة  وأسماء الحقول التً تشٌر إلى جهة االتصال اإلدارٌة ٌجب أن تبدأ'ac- '( ًكما ف
 '-tc'صال التقنٌة ٌجب أن تبدأ بالسلسلة وأسماء الحقول التً تشٌر إلى جهة االت( 'ac-name'اسم 

' -bc' وأسماء الحقول التً تشٌر إلى جهة االتصال المزدوجة ٌجب أن تبدأ بـ( 'tc-country'مثل )
 (.'bc-phone'كما فً )

بنسخة من صؾ العنوان وجدول االختصارات  RDEووكٌل  ICANN ٌجب على المسجلٌن إمداد 4.1.15
 .أعاله 4.1.10مع البٌانات كما هً موضحة بالقسم المستخدم بصؾ العنوان بالتوازنً 

  .كل سجل أو صؾ ٌتبع العنوان ٌجب أن ٌحتوي على تفاصٌل التسجٌل السم نطاق واحد فقط 4.1.16
فً حالة كان حجم الملؾ الفردي ٌتجاوز واحد جٌجا باٌت فٌجب تقسٌم الملؾ من المسجل إلى ملفات  4.1.17

  .ٌم الملؾ ٌحدث فً نهاٌة السجل فقطتقس .تقرٌبا واحد جٌجا باٌت أو واحد ملٌون صؾ
ٌجب تقدٌم  .(بعد تقسٌم الملؾ إن أمكن)لكل ملؾ  SHA-256أو  SHA-1ٌجب على المسجل تولٌد  4.1.18

ٌجب أن ٌتكون الملؾ  .بشكل فردي وبملؾ نصً ؼٌر مضؽوط إلى جانب أسماء الملؾ #سالسل 
لملؾ واحد  #سطر من قٌمة  وٌجب أن ٌتكون كل .النصٌة ASCIIالنصً بعملٌات التحقق من سطور 

وهذا التنسٌق ٌتم من خالل االستخدام الموسع والمستخدم على نطاق ) .وٌتبعه مسافة وٌتبعه اسم الملؾ
فً  ICANN البدٌلة أو المستبدلة لها وظٌفة تحقق ٌمكن تحدٌدها من #و ".(sha1sum"واسع وهو 

 .المستقبل وفق ما تقتضٌه التقنٌة
 :باستخدام إحدى الطرق التالٌة( #باستثناء ملفات )ملؾ  ٌجب على المسجل ضؽط كل 4.1.19

 UNIXضؽط  4.1.19.1
4.1.19.2 gzip 
4.1.19.3 bzip2 
4.1.19.4 PKZIP ( أو.zip المتوافق) 
4.1.19.5 RAR ( فقط أو أحدث 2.0اإلصدار) 
وفق ما  ICANN وطرٌقة الضؽط البدٌلة المتفق علٌها سٌتم تحدٌدها بالمستقبل من 4.1.19.6

 .تقتضٌه التقنٌة
وتوقٌعها  PGP العام لوكٌل المستودع لـ، RDEاح ٌجب تشفٌر الملفات المضؽوطة باستخدام مفت 4.1.20

 ICANN والتشفٌر ٌتمتع بوظٌفة تحقق ٌمكن تحدٌدها من .PGP باستخدام مفتاح المسجل الخاص لـ
 .فً المستقبل وفق ما تقتضٌه التقنٌة

 :ٌجب تسمٌة الملفات وفق االصطالحات التالٌة 4.1.21
[IANA ID]_RDE_[YYYY-MM-DD]_[full/inc/hdl/hash]_[#] حٌث 

4.1.21.1 [IANA ID ]مستبدلة برقم معرؾ المسجل لـ IANA؛ 
 بتارٌخ إنشاء الملؾ[ YYYY-MM-DD]وٌتم استبدال  4.1.21.2
4.1.21.3 [full/inc/hdl/hash] مستبدلة بـ"full" إن كانت البٌانات تمثل مجموعة كاملة و"inc" 

إن كانت البٌانات تتضمن بٌانات جهة اتصال  "hdl"إن كانت البٌانات تمثل مواد زائدة و
 .#فً حالة احتواء النص األصلً على سالسل  "hash"ددة لكل تعامل أو مح
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 (.#ولكن ال تستخدم لملؾ )مستبدلة بحالة الملؾ بالسلسة فً مجموعة الملفات  [#] 4.1.21.4
 .امتداد الملؾ مناسب لطرقة الضؽط ٌتم إضافته 4.1.21.5

سجل إلى وكٌل فٌجب نقلها من الم #الملفات المضؽوطة والملؾ النصً ٌحتوي على سلسلة أو سالسل  4.1.22
أو عبر التسلٌم من خالل وسٌط ( أو ما إلى ذلك SCPأو  SFTPعبر )المستودع بطرٌقة إلكترونٌة 

إن كان الوسٌط  .USBوقرص التخزٌن  DVD-ROMو CD-ROMقبول الوسائط المادٌة  .مادي
لتحدٌد ( ؾأو تارٌخ التحقق للمواد من المرسل المعرو) المادي مستخدما فٌجب استخدام تارٌخ اإلرسال

 .الوقت والتقدٌم إلى جانب تارٌخ االستالم خالل سبعة أٌام من اإلرسال
وفق تصرفها برفض عدم توافق أي تنفٌذ خاص للمواصفات التً تحدد على  ICANN ٌمكن أن تقوم 4.1.23

أي حٌث تكون البٌانات ممكنة القراءة أو مستخدمة )نحو معقول االتساق مع الؽرض للمتطلبات القٌاسٌة 
 (.RAAحو عملً من على ن

 


