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مقدمة
يحل هذا اإلصدار من بوابة خدمات التسمية ( )NSpألمناء السجل محل نظام  RADARالسابق .تحتوي البوابة الجديدة على
توثيق متعدد العوامل لتحقيق المزيد من األمان بيد أنه يسمح بالرغم من ذلك ألمناء السجالت عرض قائمة بطلبات حل
مشكالت محددة إلدارة االمتثال التعاقدي في  ICANNمما تم إرساله إلى أمين السجل في غضون الـ  30يو ًما الماضية.
تتعلق حاالت االمتثال التعاقدية بالشكاوى (مثل شكاوى  WHOISوشكاوى النقل وغيرها) ،والرسوم أو خدمات الرصد التقني
(مثل الضمان على البيانات و URSو ZFAورصد  SLAوغيرها ).ويتم رفعها للطرف المتعاقد ليقوم بحلها.
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تسجيل الدخول إلى بوابة خدمات التسمية

1
1.1

اإلعداد األولي لتسجيل الدخول

قبل البدء ،حدد البريد اإللكتروني الترحيبي في بريدك الوارد ذي العنوان" :ابدأ مع بوابة خدمات تسمية  ،ICANNوباإلنجليزية:
" ".Get Started with ICANN’s Naming Services portalلضمان عدم انتقال هذا البريد اإللكتروني إلى مجلد الرسائل
غير المرغوب فيها ،أضف  no- reply@icann.orgإلى قائمة المرسلين اآلمنين.
تنتهي صالحية البريد اإللكتروني بعد سبعة أيام .إذا مرت على البريد اإللكتروني للتفعيل أكثر من سبعة أيام ،قم بإرسال بريد إلكتروني
إلى  globalsupport@icann.orgلتلقي بريد إلكتروني آخر للتفعيل.

مالحظة :قد يكون النص
الفعلي مختلفا قليالً عن
هذا النموذج.

1
2

 .1انقر فوق رابط التفعيل المدمج في البريد اإللكتروني إلعداد كلمة المرور باستخدام المصادقة متعددة العوامل.
 .2ضع إشارة مرجعية على  https://portal.icann.org/لتسجيل الدخول مباشرة ً إلى البوابة.
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1.2

إعداد المصادقة متعددة العوامل

بعد النقر فوق الرابط المذكور في الخطوة  2أعاله ،قم بإعداد مصادقة متعددة العوامل على هاتفك الذكي.
 .1قم بإنشاء كلمة مرور جديدة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وحدد سؤال استرجاع لكلمة المرور ،واختر صورة أمان .عند
االنتهاء ،انقر فوق .Create My Account
 .2في الشاشة التالية ،انقر فوق إعداد تحت الطريقة المطلوبة للمصادقة متعددة العوامل .يمكنك االختيار من بين ثالثة خيارات:
Google Authenticator 
 مصادقة أوكتا
 مصادقة المكالمات الصوتية (من بوابة خدمات التسمية)
 .3اختر النظام األساسي المطابق لجهازك ( Appleأو  Androidأو  )Blackberryوانقر فوق التالي.
 .4على هاتفك الذكي :في حالة استخدام تطبيق  Google Authenticatorأو  ،Okta Verifyقم بتنزيل التطبيق من متجر
تطبيقات الهاتف وافتحه واستخدم وظيفة  Scan barcodeلمسح الباركود واستالم رمز التحقق.
مالحظة :إذا اخترت مصادقة المكالمات الصوتية ،فستتلقى مكالمة هاتفية بالرمز.
 .5على جهاز الكمبيوتر ،أدخل رمز التحقق من التطبيق إلكمال اإلعداد.
 .6بمجرد االنتهاء من عملية اإلعداد ،سيتم توجيهك إلى البوابة حيث ستظهر نافذة منبثقة ببنود استخدام بوابة خدمات التسمية.
يجب أن توافق على شروط استخدام البوابة.

1.3

تسجيل الدخول

 .1افتح متصفح اإلنترنت على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وادخل على .https://portal.icann.org
 .2أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك وانقر فوق .Sign In
أدخل الرمز من تطبيق المصادقة متعدد العوامل ( Google Authenticatorأو  )Okta Verifyعلى هاتفك الذكي.
إذا اخترت مصادقة المكالمات الصوتية ،فأدخل الرمز من المكالمة الهاتفية .يكون هذا مطلوبًا في كل مرة تقوم فيها
بتسجيل الدخول.
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2

مصطلحات بوابة خدمات التسمية األساسية

يتم استخدام المصطلحات التالية في بوابة .Naming Services portal
المصطلح
الحساب
اتصال
المستخدم المعتمد
أو المستخدم

طريقة عرض
القائمة
الدور
عالمات التبويب
الفرعية
عالمة التبويب

الوصف
الشركة أو المؤسسة – على سبيل المثال ،أمين سجل.
الشخص المرتبط بحساب واحد أو أكثر.
شخص يمتلك بيانات اعتماد تسجيل الدخول إلى بوابة خدمات التسمية وأصدرتها  ICANNلحساب واحد أو لعدة
حسابات.
إلضافة مستخدم جديد ،افتح حالة استعالم عام (انظر القسم  ،5أضف مستخد ًما معتمدًا إلى حسابك).
قائمة بالسجالت داخل عالمة تبويب تتم فلترتها حسب نوع السجل المشترك (على سبيل المثال؛ ،All Cases
أو  ،All Cases Openأو .)All Cases Updated Within Last 7 Days
مجموعة من المسؤوليات الموكلة لجهة اتصال أو مستخدم لنطاق ( TLDعلى سبيل المثال؛
 ،Billing Contactأو  ،Emergency Contactأو .)Registry Primary Contact
مجموعات التنقل تحت عالمة تبويب أو داخل إحدى الحاالت.
عالمة التبويب المستخدمة للتنقل بين الكائنات الموجودة في بوابة خدمات التسمية (على سبيل المثال،
 Homeو Casesو IANA IDsو.)Transfer Details
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3

تحديد السمات الشخصية (السجل/أمين السجل/خدمة بيانات
المنطقة المركزية)

إذا كان للمستخدم الخاص بك امتيازات حساب سجل أو أمين سجل أو خدمة بيانات المنطقة المركزية ،أو امتيازاتهم جمي ًعا ،فإن أعلى
الركن األيسر من الشاشة يحتوي على زرين مستديرين لالختيار يتيحان لك التبديل بين الوظائف دون تسجيل الدخول وتسجيل الخروج.
وتعتمد الحسابات المعروضة والوظائف المتاحة على الصفة المختارة .على سبيل المثال ،عندما يتم تحديد شخصية أمين السجل ،فلن ترى
أي حسابات للسجل ولن تتمكن من تنفيذ إجراءات التسجيل.
إذا كان لديك حق الوصول إلى نوع واحد فقط من الحسابات ،فلن ترى أي أزرار اختيار مستديرة.

السجل وأمين السجل وCZDS

للمزيد من التفاصيل حول كيفية استخدام بوابة التسجيل ،ادخل على الرابط التالي:
.https://www.icann.org/resources/pages/registry-resources-2017-09-22-en
للمزيد من التفاصيل حول كيفية استخدام بوابة  ،CZDSودليل مستخدم  CZDSللسجالت ،ادخل على الرابط التالي:
.https://www.icann.org/resources/pages/czds-2014-03-03-en
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إدارة حساب المستخدم

4

يؤدي النقر فوق القائمة المنسدلة السم المستخدم في الزاوية العلوية اليسرى إلى عرض خمسة خيارات ،Home :و،My Info
و ،Document Libraryو ،Supportو  .Logoutتعرض الصفحة المقصودة البريد اإللكتروني األساسي ورقم الهاتف
األساسي ورقم الهاتف الثانوي.

4.1

الصفحة الرئيسية

تُوجهك إلى الصفحة الرئيسية في بوابة خدمات التسمية.

4.2

معلوماتي

يسرد بريدك اإللكتروني ورقم هاتفك األساسيين .يمكنك أيضًا عرض أي عناوين بريد إلكتروني وحسابات ذات صلة.
( My Accounts حساباتي)  -يعرض جميع الحسابات المرتبطة بالمستخدم .تشير مربعات االختيار المحددة إلى الحسابات
التي يمكن للمستخدم الوصول إليها.

( My Email Addresses عناوين بريدي اإللكتروني)  -وتسرد عناوين البريد اإللكتروني المختلفة ذات الصلة بالحساب.
انقر فوق ( Email Optionsخيارات البريد اإللكتروني) لتشاهد كل الحسابات المرتبطة بعنوان بريد إلكتروني واحد.

مالحظة :ال يمكنك تحديث المعلومات في ( My Accountsحساباتي) أو My Email Addresses
(عناوين بريدي اإللكتروني) .للقيام بأي تغييرات ،أرسل بريدا إلكترونيا على .globalsupport@icann.org

4.3

مكتبة المستندات

قم بعرض وتنزيل الوثائق المشتركة بين جميع المستخدمين المعتمدين (مثل دليل مستخدم بوابة خدمات التسمية للسجالت واألسئلة
الشائعة وغير ذلك) .حدد طريقة عرض القائمة المناسبة (انظر القسم  ،6.6طرق عرض القائمة) لعرض كافة المستندات ذات الصلة
بهذه المجموعة (مثالً :توجد مستندات السجل تحت قائمة طريقة عرض جميع المسجلين).
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4.4

الدعم

توفر لك إمكانية الوصول إلى أرقام هاتف شعبة الدعم العالمي في منظمة  ICANNوخيار تغيير إعدادات حسابك (كلمة المرور ،ونوع
المصادقة متعددة العوامل).

4.5

( Logoutتسجيل الخروج)

حدد هذا الخيار عندما تنتهي من جلسة العمل الخاصة بك للخروج بأمان من البوابة.
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5

أضف مستخد ًما معتمدًا إلى حسابك

يمكن لجهات االتصال الرئيسية ألمين السجل وحدهم المطالبة بإضافة مستخدمين معتمدين إلى الحساب .أرسل بريدا إلكترونيًا إلى
 ،globalsupport@icann.orgوسيرد فريق الدعم العالمي التابع لـ  ICANNبالمعلومات المطلوبة لمعالجة الطلب.
أي مستخدم تتم إضافته إلى حسابك يحظى بوظيفة كاملة لبوابة خدمات التسمية من أجل الحساب (الحسابات) المعتمدة بما في ذلك -على
سبيل المثال ال الحصر -ما يلي:
 إدارة جهات االتصال.
 استعراض جميع الحاالت بما في ذلك المرفقات ورسائل البريد اإللكتروني والتعليقات ذات الصلة بالحاالت.
معرف .IANA
 عرض تفاصيل ِّ
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التنقل

6
6.1

عالمات التبويب

تحتوي الصفحة المقصودة على رمز الصفحة الرئيسية وست عالمات تبويب( Cases :الحاالت) و Compliance Tickets
)( (Outside NSpشكاوى االمتثال (خارج  )NSpو( IANA IDsمعرفات  )IANAو( New Requestطلب جديد)
و( Transfer Detailsتفاصيل النقل) و .WHOIS

عالمات التبويب

6.2

بحث الحساب والبحث الشامل

تحتوي  NSpعلى شريطي بحث .يحتوي العمود أقصى اليسار على لوحة بحث تُرجع معلومات للحسابات المحددة في ذلك العمود.
ويختلف هذا عن شريط البحث العالمي الموجود أعلى الشاشة ،والذي يبحث في جميع تفاصيل أرقام تفاصيل هيئة اإلنترنت لألرقام
المخصصة ( )IANAوتذاكر االمتثال والمستندات ضمن الحساب المحدد على اليسار.

بحث شامل

الستخدام البحث العام:
 .1حدد حسابًا على اليسار.
 .2انقر داخل مربع البحث العام واكتب مصطلحات
بحثك وانقر فوق بحث.

بحث الحساب

يشمل البحث العام تفاصيل  IANAوبطاقات شكاوى االمتثال
والمستندات.
تفاصيل IANA
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6.3

عمود الحسابات

يمكن لمستخدمي البوابة الوصول إلى جميع الحسابات الظاهرة في العمود أقصى اليسار .يحتوي كل حساب على واحدة على األقل من
تفاصيل  IANAالمطابقة.
بمجرد تحديد الحساب ،انقر فوق رقم تفاصيل  IANAلعرض معلوماته.

6.4

تفاصيل الحساب

انقر فوق الحساب المميز في العمود أقصى اليسار لعرض ملخص الحساب .ثمة عالمتا تبويب فرعية:
 التفاصيل  -توفر تفاصيل الحساب (مثل اسم مدير الحساب).
 - Related توفر معلومات عن جهات االتصال المرتبطة بالحساب ،ومستوى وصولهم ،وأي ملفات مشتركة .يمكن
للمستخدمين أيضًا تنزيل الملفات وعرضها.

6.5

تفضيالت الفوترة

يتم قرن كل معرف من معرفات  IANAبمجموعة سجل ،حتى في حال كانت المجموعة تحتوي على معرف  ANAواحد فقط.
يمكن للمستخدمين المعتمدين تحديد أسلوب تسليم الفاتورة (البريد اإللكتروني أو الطباعة أو كليهما) وما إذا كان يجب تسليم الفواتير
بشكل فردي أو في بريد إلكتروني واحد (فوترة المجموعة).
 أسلوب تسليم الفاتورة  -اختر ما إذا كان سيتم تسليم الفواتير الخاصة بك عبر البريد اإللكتروني فقط ،أو الطباعة فقط،
أو كليهما .اإلعداد األصلي هو عبر البريد اإللكتروني فقط.
 تجميع الفواتير  -اختر ما إذا كنت تريد أن يتم دمج الفواتير المتعددة في ملف واحد أو تم إرسالها عبر البريد اإللكتروني
بشكل فردي.
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1

3

2

4
مالحظة :ال تقم بتعديل حقل اسم الحساب
ألن النظام لن يقبل التغيير.

لتغيير تفضيالت الفوترة:
 .1انقر فوق الصفحة الرئيسية.
 .2حدد حسابًا على اليسار.

5

 .3في لوحة معلومات الحالة ،انقر فوق
اسم الحساب.
 .4انقر فوق تحديث الحساب.
 .5حدد المربع الموجود ضمن فوترة
المجموعة إذا كنت تريد تسليم كافة
فواتير الحساب إلى بريد إلكتروني واحد.

6
7

 .6الختيار أسلوب تسليم الفاتورة:
انقر فوق السهم المنسدل واختر
أحد الخيارات الثالثة.
الخيار األصلي هو البريد اإللكتروني فقط.
 .7انقر فوق حفظ.
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6.6

طرق عرض القائمة

طريقة عرض القائمة عبارة عن مجموعة من السجالت المحددة مسبقًا .انقر فوق السهم المنسدل بطريقة عرض القائمة " "وذلك
لفلترة الحاالت اعتمادًا على الحالة.
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7

أيقونة الصفحة الرئيسية/الصفحة المنتقل إليها ولوحة القيادة

الشاشة المنتقل إليها عبارة عن لوحة تحكم تمنحك وصوالً سريعًا إلى حاالت االمتثال الخاصة بك.
انقر فوق الصفحة الرئيسية في أي وقت لعرض ملخصات الحالة الخاصة بك.

7.1

لوحة تحكم االمتثال

الشاشة المنتقل إليها عبارة عن لوحة تحكم للحساب المحدد على اليسار والتي تجمع حاالت االمتثال الخاصة بك في ثالث فئات مختلفة:
نوع اإلجراء والحالة ونوع الشكوى .انقر فوق االرتباط التشعبي المطلوب داخل كل فئة لمشاهدة جميع الحاالت في ذلك الفلتر.
لوحة التحكم
نوع اإلجراء

الوصف
روابط لجميع الحاالت المفتوحة والمغلقة .يمكنك رؤية جميع الحاالت التي تتطلب إسهامات منك ،باإلضافة
إلى الحاالت التي تتطلب إسهامات من منظمة .ICANN

فتح الحاالت حسب
الحالة

ينظم الحاالت بنا ًء على حالة االمتثال (على سبيل المثال ،اإلشعار األول أو اإلشعار الثاني أو المخالفة).
لمزيد من المعلومات حول وضع حاالت التوافق ،الرجاء زيارة
.https://www.icann.org/resources/pages/approach-processes-2012-02-25-en

فتح الحاالت حسب
نوع الشكوى

يعرض العدد اإلجمالي للحاالت حسب نوع الشكوى .وتشمل الفئات الحالية ما يلي:
اإلساءة
تدقيق
الموافقة على عرض بيانات التسجيل
اإلفصاح عن بيانات تسجيل نطاقات gTLD
تجديد/استعادة النطاق
تعليق النطاق
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8

عالمة تبويب الحاالت

تعرض عالمة التبويب ( Casesالحاالت) جميع حاالت وقضايا االمتثال للحساب مجمعة في طرق عرض قائمة محددة مسبقًا .انقر
فوق ( )للبحث عن طريقة عرض معينة أو لعرض كافة طرق عرض القائمة المتوفرة .انقر فوق الحالة لعرض جميع التفاصيل
المتعلقة بالحالة.
يمكنك فقط عرض الحاالت التي تم إنشاؤها في البوابة بعد  14أغسطس/آب  .2020وسيستمر التعامل مع الحاالت التي أنشئت
في النظام السابق والحاالت ا لمتعلقة بأنشطة الرصد التقني (مثل تنبيهات اتفاقية مستوى الخدمة ،وضمان البيانات) عبر الموقع
 compliance-tickets@icann.orgإلى أن يتم إيقاف النظام بشكل نهائي.
سوف تتلقى بريدًا إلكترونيًا في كل مرة يتم فيها إنشاء حالة امتثال جديدة .ونحن نشجعك على تسجيل الدخول إلى البوابة للرد ،ولكن
يمكنك أيضًا الرد مباشرة على البريد اإللكتروني.

8.1

عالمة التبويب الفرعية للحاالت

عبارة عن معلومات حول الحالة تم تنظيمها في عالمات تبويب فرعية ،وهي مجموعات التمرير والتصفح في عالمة تبويب رئيسية.
ولحاالت االمتثال ثالث عالمات تبويب فرعية ،محددة أدناه.

عالمات التبويب الفرعية

عالمات التبويب
الفرعية
التفاصيل
ذات الصلة
التعليقات

الوصف
تحتوي على معلومات حول الشكوى (على سبيل المثال ،رقم الحالة ،و ُمبلغ الحالة ،والملخص ،والحالة ،ونوع
الطرف المتعاقد ،وما إلى ذلك).
يعرض المعلومات المتعلقة بالحالة (على سبيل المثال ،محفوظات النطاق وفئات الشكاوى والملفات ذات الصلة).
هذه هي المنطقة الرئيسية التي يتعامل فيها أمناء السجالت مع فريق إدارة االمتثال التعاقدي في منظمة .ICANN
ويتيح لك هذا القسم تقديم تعليقات وآراء حول حالتك (حاالتك) ،وطرح األسئلة ،ونشر تعليق ،وطلب تغييرات،
و/أو تحميل ملفات.
إذا بادرت بالرد على حالة عبر البريد اإللكتروني ،فيتم إلحاق المحادثات بقسم التعليقات في البوابة اإللكترونية.
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8.2

مواصفات وضع الحالة

يتم تعيين وضع لكل حالة ،وهي محددة أدناه.
الحالة
جديدة
Not Submitted

ICANN – In Progress
Portal User Action Required
(يلزم اتخاذ إجراء من جانب مستخدم البوابة)
إلغاء
الشكاوى التي أغلقت

8.3

الوصف
بعد إكمال جميع المعلومات والنقر فوق تقديم ،يتغير وضع الحالة إلى جديد.
ويظل طلب الخدمة في هذه الحالة إلى أن تتم اإلجابة عن جميع األسئلة المطلوبة
ويتم تقديم الحالة .ويمكن حفظ وتحرير أية معلومات تم إدخالها (ويجب عليك النقر
فوق ( )Saveحفظ) .وال تسري هذه الحالة على حاالت االستعالم العامة.
حصلت منظمة  ICANNعلى ملكية القضية وهي تعمل على معالجتها.
طلبت منظمة  ICANNمعلومات منك أو تطالب بأن تقوم بإجراء من جانبك.
لقد قامت منظمة  ICANNبإلغاء الحالة.
تم حل الحالة أو إغالقها.

مواصفات وضع االمتثال

لحاالت االمتثال أوضاعها الخاصة ،والتي تكون منفصلة عن وضع الحالة .للحصول على وصف لجميع حاالت التوافق ،تفضل بزيارة
.https://www.icann.org/resources/pages/approach-processes-2012-02-25-en

وضع الحالة

االمتثال
الحالة
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عالمة التبويب بطاقات شكاوى االمتثال (خارج )NSp

9

توفر عالمة التبويب ) Compliance Tickets (Outside NSpإمكانية الوصول للقراءة فقط إلى قائمة ببطاقات
شكاوى االمتثال التي أرسلت إلى أمين السجل في غضون الـ  30يو ًما الماضية .يتم تحديث هذه القائمة كل يوم أحد بين الساعة
 04:00 - 01:00بالتوقيت العالمي .انقر فوق معرف التذكرة لعرض تفاصيلها ،والتي تشمل:






معرف التذكرة
نوع الشكاوى
حالة التذكرة
اسم النطاق الرئيسي خاضع للتذكرة (إن وجد)
معرف ( IANAرقم أمين السجل)

يمكنك عرض التذاكر الخاصة بك بطريقتين:
 عند تحديد الحساب على اليسار ،انقر فوق عالمة تبويب االمتثال ،ثم انقر فوق معرف التذكرة لعرض التفاصيل.
 عند تحديد الحساب على اليسار ،انقر فوق رقم  ،IANAثم عالمة التبويب الفرعية ذات الصلة.
لطرح األسئلة أو لتقديم المعلومات المتعلقة ببطاقات االمتثال ،يرجى الرد مباشرة على قسم االمتثال التعاقدي لـ  ICANNعبر
البريد اإللكتروني لبطاقات االمتثال مع ذكر معرف البطاقة الخاصة بكم في موضوع الرسالة ،أو إرسال بريد إلكتروني إلى
.compliance@icann.org
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 10عالمة تبويب معرفات IANA
تحتوي عالمة التبويب ( IANA IDsمعرفات  )IANAعلى تفاصيل أمين السجل الفنية وغير الفنية .طريقتا عرض القائمة هما نشطة
وأيضًا معلقة .انقر فوق تفاصيل  IANAالمحددة لعرض معلوماتها.

10.1

عالمة التبويب الفرعية ( Detailالتفصيل)

تحتوي عالمة التبويب الفرعية التفاصيل على معلومات أمين السجل العامة .يمكنك تغيير أي حقول بها أيقونة قلم رصاص على الجانب
األيمن .قد ال تكون بعض الحقول قابلة للتحرير ولكن بدالً من ذلك تحتوي على أيقونة معلومات .قم بالتمرير فوق األيقونة للحصول على
إرشادات حول كيفية تغيير المعلومات.
مالحظة :إذا لم يكن بلدكم يستخدم الرموز البريدية ،فحدد المربع بجانب ( Billing Postal Codeال يوجد رمز بريدي
للفواتير) .تحتوي البوابة على قواعد للتحقق من صحة ما إذا كان لديك هذا الخيار أم ال .على سبيل المثال ،ال يمكن أمناء
السجالت في الواليات المتحدة تحديد هذا المربع ألن الواليات المتحدة تستخدم الرموز البريدية أو الرمز البريدي.

تفضيالت العرض المحفوظة لتفاصيل IANA
يتم تجميع معلومات تفاصيل  IANAفي أقسام :المعلومات العامة ،والتفاصيل الفنية ،وتفاصيل بيانات الضمان ،وخالفه.
انقر فوق " "أو " "على يسار رأس كل قسم لتوسيعه أو طيه.
تتذكر البوابة اختياراتك حتى بعد تسجيلك الخروج من النظام .في المرة التالية التي تقوم فيها بتسجيل الدخول أو فتح تفاصيل أخرى لـ
 ،IANAسيتم تمديد األقسام أو طيها كما تركتها آخر مرة.

القسم الممتد

القسم المطوي

10.2

عالمة التبويب الفرعية "ذات الصلة"

تحتوي عالمة التبويب الفرعية ذات الصلة على أي بطاقات شكاوى وملفات امتثال مرتبطة.
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10.3

عالمات التبويب الفرعية "أدوار "IANA

تتيح لك عالمات التبويب الفرعية ( IANA Rolesأدوار  )IANAتعيين أدوار مختلفة لجهات االتصال .الحظ أنه ال يمكن تعديل
األدوار إال في حالة وجود جهات اتصال في الحساب .للحصول على تعليمات حول كيفية إضافة جهات اتصال جديدة إلى حسابك ،تفضل
بزيارة صفحة تحديثات جهات االتصال في السجل.
بعض الحقول ،مثل جهة االتصال األولى للسجل ،تعرض باللون الرمادي وال يمكن تعديلها .للحصول على تعليمات حول كيفية تحديث
هذه الحقول ،تفضل بزيارة صفحة تحديثات جهات اتصال السجل.
لتغيير جهة االتصال:
 .1إذا كان هناك اسم موجود في الحال ،فانقر فوق " "xعلى يمين حقل جهة االتصال.
 .2اكتب األحرف األولى من االسم وستعرض القائمة المنسدلة جميع النتائج المطابقة.
 .3حدد اسم جهة االتصال المطلوبة ،وسيتم وضع جهة االتصال هذه في الدور.
مالحظة :إذا كان لدى جهة االتصال عناوين بريد إلكتروني متعددة ،فسيتكرر نفس االسم مع عناوين بريد إلكتروني مختلفة.
تأكد من تحديد جهة االتصال بعنوان البريد اإللكتروني الصحيح.
 .4انقر فوق ( Saveحفظ) في أسفل الشاشة.

10.4

أزرار

 10.4.1تحرير
زر التحرير في الجزء العلوي األيسر من عالمة التبويب الفرعية لمعرفات  .IANAبالنقر على تحرير يتم عرض نافذة منبثقة تسمح لك
بتحديث كافة الحقول القابلة للتحرير في وقت واحد .الحقول التي ال يمكن تعديلها للقراءة فقط.
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 URL 10.4.2إدارة RDAP
يتيح لك زر  URLإدارة ( RDAPبروتوكول الوصول إلى بيانات التسجيل) تحرير حقلين ضمن التفاصيل الفنية:
 المجال المقدم لالختبار  -المجال الذي تقارن  ICANNبه ،و
 عنوان  URLاألساسي لـ  - RDAPعنوان يحدد البروتوكول والمضيف ومنفذ الخدمة.
تتبع المعلومات في هذه الحقول تنسيقا معينا:
 يجب أن يتضمن المجال المقدم لالختبار المجال و  TLDفقط (مثال.)nic.info :
 يجب أن يبدأ عنوان  URLاألساسي لـ  RDAPب " "https://وينتهي ب "."/
الحظ أن حقل عنوان  URLاألساسي لـ  RDAPمطلوب ،ولكن المجال المقدم لالختبار غير مطلوب .لن يتمكن مستخدمو بوابة السجل
من إجراء تغييرات في النظام حتى يتم توفير قيمة لكل معرف .IANA
بمجرد إدخال المعلومات في كال الحقلين ،انقر فوق تأكيد ليقوم  NSpبإجراء تدقيقين:
 .1تحديد تنسيق عنوان  URLاألساسي لـ  ،RDAPو
 .2مجموعة من االختبارات التي تم تصميمها بواسطة  IANAلضمان تشغيل الخادم المقدم والتوافق مع توفير خدمة بروتوكول
الوصول إلى بيانات التسجيل (.)RDAP
عند نجاح التحقق من الصحة ،سيتم حفظ المعلومات الجديدة تلقائيا.
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 11عالمة تبويب طلب جديد
تحتوي عالمة التبويب طلب جديد على تعليمات حول كيفية تقديم طلبات جديدة مختلفة .يتضمن ذلك كيفية :إجراء تحديثات مجمعة ،وتغيير
االعتماد الحالي ،وإدارة جهات االتصال ،وتغيير وكالء ضمان البيانات ( ،(DEAوالوصول إلى بوابة التحكم ،وأي طلبات أخرى.
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 12عالمة التبويب "تفاصيل التحويل"
تتيح لك عالمة التبويب ( Transfer Detailsتفاصيل التحويل) عرض وتنزيل قائمة بجميع أمناء السجالت المعتمدين ،ومعلومات
جهة االتصال ذات الصلة بتحويل النطاق ،والتفاصيل ذات الصلة بالنقل .جميع المعلومات متاحة بطريقة القراءة فقط.
في عرض قائمة ،انقر فوق كل رأس عمود لفرز المعلومات.
أزرار اإلجراءات

فلتر

تنزيل

تجديد

انقر فوق زر اإلجراء المقابل لتحديث المعلومات أو تنزيلها أو تصفيتها.

12.1

زر إجراء التنزيل

انقر فوق تنزيل لتنزيل قائمة من المعلومات وتفاصيل جهة االتصال ذات الصلة بالنقل لجميع أمناء السجالت المعتمدين إما بتنسيق
 csvأو .xml

12.2

زر إجراء التصفية

انقر فوق تصفية (رمز التحويل) للبحث عن معلومات تحت عنوان أو حقل محدد (معرف  ،IANAوعناوين  IPلقوائم WHOIS
البيضاء ،وخادم منفذ  ،WHOIS 43وأمين السجل ،وجهة اتصال  ،TEACوهاتف  ،TEACونقل جهة االتصال) في عرض قائمة.
 .1انقر فوق رمز المخروط.
 .2انقر فوق ( Add Filterإضافة فلتر).
 .3انقر داخل المربع *( New Filterفلتر جديد).
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.4

اختر الحقل الذي تريد فلترته باإلضافة إلى المشغل.

.5

في حقل القيمة وأدخل مصطلحات البحث وانقر فوق تم .يمكنك
إنشاء العديد من المرشحات لتحسين النتائج الخاصة بك.

يتم تنشيط طريقة عرض القائمة تلقائيًا بمجرد النقر فوق تم.
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 13عالمة تبويب ICANN WHOIS
بالنقر فوق عالمة التبويب  WHOISتتم إعادة التوجيه إلى الصفحة الرئيسية للبحث عن بيانات تسجيل اسم المجال لمنظمة ICANN
.https://lookup.icann.org/
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 14روابط مفيدة
 فريق  ICANNلالمتثال التعاقدي:

compliance@icann.org

 البريد اإللكتروني لجهة اتصال الدعم
العالمي في ICANN

globalsupport@icann.org

 دليل  ICANNلمستخدم بوابة خدمات األسماء
بخصوص خدمة بيانات المنطقة المركزية

https://www.icann.org/resources/pages/czds2014-03-03-en

 صفحة تحديثات جهات اتصال أمين السجل

https://www.icann.org/resources/pages/registrarcontact-updates-2015-09-22-en
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