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ٌكون للمصطلحات التالٌة المعنً الموضح قرٌن كل منها:
" إدارة نطاقات األنترنتت" هيً اإلدارة التيً تيم تكلٌفهيا بيةدارة نطاقيات المسيتو األعليى لرمي الدولية ()ccTLD
الخاصة بدولة قطر .وتعتبر إدارة نطاقات اإلنترنت مبادرة وإدارة ضمن المجلس األعليى لالتصياالت وتكنولوجٌيا
المعلومات فً قطر (.)ictQATAR
" "ccTLDأو " النطاق األعلى فً رم الدولة" ٌعنً النطاق المستو األعلى لرم الدولة الخاص بدولية قطير
حسيبما هيو مشييار إلٌيخ مين خييالل رمي الدوليية –كيود المعياٌٌر األمرٌكٌيية لتبيادل المعلومييات ( )qa( - )ASCIIأو
أسماء النطاقات الدولٌة ( )IDNالذي ٌمثل النص العربً (.قطر) ،كج ء من نظيام اسيم النطياق الميد ار مين قبيل
هٌئة اإلنترنت المعنٌة باألرقام (.)IANA
"سياستتتات إدارة نطاقتتتات األنترنتتتت" ت عنيييً السٌاسيييات واإلجيييراءات واإلرشيييادات والتوجٌهيييات و االخطييييارات
واللوائح والقرارات والتعلٌمات والضمانات وقواعد الممارسات التً ٌتم إصيدارها وإتاحتهيا للجمهيور مين وقيت
آلخر من قبل إدارة نطاقات االنترنت وحسبما ٌتم تعدٌلها أو تغٌٌرها من وقت آلخر.
"اإلعتماد" ٌعنً حالة االلت ام بمتطلبات األعتماد والتأهل كمسجل معتمد من قبل إدارة نطاقات األنترنت ،وٌكون
لكل من "معتمد" أو "إعتماد" نفس المعنى.
"رسوم األعتماد" تعنً الرسوم التً ٌتم دفعها إلى إدارة نطاقات األنترنت والتً تعد ضيرورٌة كجي ء مين عملٌية
األعتماد  ،وٌتم اإلعالن عن مبلغ هذه الرسوم من وقت آلخر من قبل إدارة نطاقات األنترنت.
"عملية اإلعتماد" تعنً العملٌة التً ٌقوم بها المسجل المعتمد بما ٌتفق مع شروط اتفاقٌية إدارة نطاقيات األنترنيت
 المسجل المعتمد و أٌة سٌاسات أخر ذات صلة خاصة بةدارة نطاقات األنترنت ومعميول بهيا مين وقيت آلخير،وذلك لضمان إعتماد القائم على التسجٌل.
" المسجل المعتمد" ٌعنً ا لمسجل الذي ٌقوم ب تلقً طلبات اسم النطاق وإصدار تراخٌص النطاق؛ كما أنخ معتمد
للقٌام بذلك من قبل إدارة نطاقات األنترنت ب ميا ٌتفيق ميع اتفاقٌية إدارة نطاقيات األنترنيت  -المسيجل المعتميد وأٌية
سٌاسة أخر ذات صلة خاصة بةدارة نطاقات األنترنت .وٌكون لكلمة "معتمد" نفس المعنى.
"متطلبتتات اإلعتمتتاد" تعنييً متطلبييات األعتميياد الصييادرة عيين إدارة نطاقييات األنترنييت والمبٌنيية فييً اتفاقٌيية إدارة
نطاقات األنترنت  -المسجل المعتمد وأٌة سٌاسات أخر ذات صلة خاصة بةدارة نطاقات األنترنت.
"جهتة االتصتتال اإلدار " تعنيً –فٌمييا ٌتعليق بصيياحا التسييجٌل  -الشيخص أو األشييخاص المحيددٌن فييً قاعييدة
بٌانات إدارة النطاقات على أنهم مخولٌن من قبيل صياحا التسيجٌل للتواصيل ميع الراعيً المسيجل المعتميد فٌميا
ٌتعليق باسييم النطيياق ذي الصييلة .وٌجييا اعتبييار جهيية االتصييال اإلداري بمثابيية نقطيية اتصييال رسييمٌة للصيياحا
التسجٌل فٌما ٌتعلق باسم النطاق ذي الصلة.
" "QRتعنً عملة اللاير القطري.
"رسوم األعتمتاد الستنوية" تعنيً الرسيوم المسيتحقة سينوٌا إل دارة نطاقيات األنترنيت للحفياظ عليى حالية األعتمياد،
وٌتم اإلعالن عن مبلغ هذه الرسوم من وقت آلخر من قبل إدارة نطاقات األنترنت.
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"مقدم الطلب" ٌعنً الشخص أو المؤسسة التيً تتقيدم بطليا للحصيول عليى اسيم نطياق مين خيالل مسيجل معتميد
معتمد.
"رسوم الطلب" تعنً الرسوم المستحقة إل دارة نطاقات األنترنت نظٌر طلا العمل كمسجل معتمد.
"يوم العمل" ٌعنً أي ٌوم خالف ٌومً اإلجا ات الرسمٌة فً دولة قطر.
" يوم ميالد " ٌعنً فترة  42ساعة ابتداء من  24صباحا وحتيى  24صيباحا وبغيا النظير عين كونيخ ٌيوم عميل
من عدمخ.
"اإللغاء" ٌعنً –فٌما ٌتعلق باسم النطاق  -عملٌة تقدٌم طلا إلى نظام سجل أسيماء النطاقيات مين أجيل إلغياء اسيم
النطاق من نظام إدارة أسماء النطاقات .وٌنتج عن ذلك حذف اسيم النطياق مين نظيام إدارة أسيماء النطاقيات وإتاحية
اسم النطاق كً تتقدم إلٌخ أٌة أطراف أخر  ،كما ٌكون لكلمة "يلغي" نفس هذا المعنى.
" تاريخ البدء" ٌعنً تارٌخ بدء سرٌان اتفاقٌة إدارة نطاقات األنترنيت  -المسيجل المعتميد التيً سيٌتم تحدٌيدها مين
قبل إدارة نطاقات األنترنت بمجرد تلبٌة المسجل المعتمد لكافة متطلبات األعتماد.
" المعلومات السرية" تعنً دون الحصر أٌة أنظمة أو تكنولوجٌا أو أفكيار أو مفياهٌم أو معرفية فنٌية أو أسيالٌا أو
تصامٌم أو مواصفات أو الرسومات المطبوعة أو معلومات التتبع أو المخططات أو النماذج أو المهام أو القدرات
أو التصامٌم (بما فً ذلك برامج الكمبٌوتر أو عملٌات التصنٌع أو المعلوميات األخير الموجيودة فيً الرسيومات
أو المواصفات) أو الملكٌة الفكرٌة أو أٌة معلومات أخر مملوكة أو مستخدمة من قبل جهة إفصيا أو مرخصية
لها أو لشركاتها ذات الصلة التً ٌكون للطرف المفصيح فٌهيا مصيالح عميل أو سيرٌة أو ملكٌية أو واجيا قيانونً
ٌتعٌن علٌخ حماٌتيخ ،وسيواء كانيت تليك المسيتندات ممٌي ة بشيكل واضيح عليى أنهيا "سيرٌة" أو معلوميات سيرٌة أو
معلومات بغا النظر عما إذا كان قد تم اإلفصا عن هذه المعلومات كتابٌا أو شفهٌا أو بأٌة طرٌقة أخر .
"الحذف" ٌعنً عملٌة إ الية اسيم النطياق مين نظيام إدارة اسيماء النطاقيات ،األمير اليذي ٌيؤدي إليى أن ٌصيبح اسيم
النطاق غٌر مسجال بمجرد الحذف وبالتالً ٌكون متاحا لتتقدم جهة ما للحصول علٌخ .كميا ٌكيون لكلمية "يحتذف"
نفس هذ ا المعنى.
"خدمة نظام أسماء النطاقات ( ")DNSتعنً خدمة تحلٌل اسماء النطاقات العامة كما هو معرف فً المسيتندات
التقنٌة ( )RFCsأرقام  2302و  2321الموجودة مين خيالل الموقيع االلكترونيً  www.rfc-editor.orgحسيبما
ٌيتم تعييدٌلها ميين وقيت آلخيير ،والتييً ٌيتم تقييدٌمها ميين قبيل إدارة نطاقييات األنترنييت كجي ء ميين نظييام إدارة أسييماء
النطاقات.
"النطاق" ٌعنً مجموعة فرعٌة من التسلسل الهرميً لخدمية نظيام أسيماء النطاقيات ،والتيً ٌيتم اسيتخدامها لجميع
وتعرٌف مجموعة محددة من إدارات الموارد المعروفة بشكل نموذجً من قبل جهة معٌنة أو الخاضعة لرقابتها.
"اسم النطاق" ٌعنً سلسلة مرتبطة بموارد اإلنترنت المبٌنية تفصيٌال فيً المسيتندات التقنٌية ( )RFCأرقيام 2302
و  2301وطلبات التعلٌق األخر ذات الصلة بما فً ذليك تليك المتعلقية ببروتوكيول أسيماء النطاقيات الدولٌية فيً
التطبٌقات (.)IDNA
"طلب اسم النطاق" أو "الطلب" ٌعنً طلا تسجٌل اسم نطاق .وٌتم تقدٌم طلا اسم النطاق من قبل مقدم الطلا.
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"كلمة مرور اسم النطاق" تعنً سلسلة من األحرف واألرقام التً تحددها سٌاسة إدارة نطاقيات األنترنيت كيً ٌيتم
استخدامها من قبل صاحا التسجٌل –من بٌن استخدامات أخير  -خيالل عملٌية نقيل المسيجلٌن المعتميدٌن بشيأن
اسم النطاق ذي الصلة.
" ترخيص اسم النطاق" ٌعنً ترخٌص باستخدام اسيم نطياق محيدد -لفتيرة محيددة  -تيم إصيداره أو منحيخ للصياحا
التسجٌل من قبل إدارة نطاقات األنترنت ،بما ٌخول صاحا التسجٌل الحيق الحصيري فيً إسيتخدام اسيم النطياق
خالل فترة ترخٌص اس م النطاق ذي الصلة.
"فترة ترخيص اسم النطاق" تعنً الفترة التً ٌتم منح ترخٌص اسم النطاق خاللها.
"التسجيل" ٌعنً إدراج اسم نطاق فً نظام إدارة أسماء النطاقات على أنخ موضوع ترخٌص اسم النطاق لصالح
صاحا التسجٌل .كما تعنً كلمة "لتسجيل" نفس المعنى.
"نظتام إدارة أستماء النطاقتات" أو "نظتتام إدارة النطاقتات" تعنيً النظيام الييذي ٌتضيمن كيل أو بعيا الخييوادم أو
المحيوالت أو أجهي ة التوجٌيخ أو ُجيدُر الحماٌيية واألجهي ة المرتبطيية بييذلك ،كميا ٌكييون للبييرامج المثبتية علييى تلييك
األجه ة والتً تستخدم لتسجٌل وحفظ وصٌانة بٌانات إدارة النطاقات نفس هذا المعنى.
" نظام أسماء النطاقات " أو "ٌ "DNSعنً النظام الموضح فً المسيتندات التقنٌية ( )RFCرقيم  2152اليذي تيم
إصيداره فيً  2552والموجيود علييى الموقيع  www.rfc -editor.orgحسيبما ٌيتم تعدٌلييخ مين وقيت آلخير ،والتييً
تنص على تحلٌل أسماء النطا قيات إليى عنياوٌن بروتوكيوالت إنترنيت (  )IPألغيراا توجٌيخ ميرور البٌانيات عبير
اإلنترنت.
"متطلبات اإلعتماد" تعنً المتطلبات التً ٌجا أن تتوافر فً مقدم الطلا من أجل الحصيول عليى تيرخٌص اسيم
نطاق بشأن اسم نطاق محدد تم إصداره أو منحخ من قبل إدارة نطاقيات األنترنيت ،كميا ٌكيون لكلمية "إعتمتاد" أو
"معتمد" نفس المعنى.
" )ٌ " Extensible Provisioning Protocol (EPPعنً بروتوكول الت وٌد القابل للتوسع وٌتم استخدامخ
لتقيدٌم طرٌقية اتصييال بيٌن إدارات اسيماء النطاقيات و المسيجلٌن المعتميدٌن والمشييرو بشيكل خياص فييً RFC
 5730و  RFC 5731و  RFC 5732و  RFC 5733و  ،RFC 5735وحسيبما ٌيتم تحدٌيده مين وقيت آلخير .كميا
ٌكون لعبارة " بروتوكول التزويد القابل للمد" نفس هذا المعنى.
"الرسوم" تعنً واحدة أو أكثر من الرسوم المفروضة على المسجلٌن المعتمدٌن من قبل إدارة نطاقات األنترنت.
" تتترخيص مشتتام عتتام متتن نتتوو ليستتر ( ٌ " )GNU Lesser General Public Licenseعنييً تييرخٌص
برمجٌات حرة ٌتم نشره من قبل شركة برمجٌات توجد من خالل الموقع .www.gnu.org
"الحكومة" تعنً الحكومة أو جهة حكومٌة فً دولة قطر.
" "IANAتعنييً هٌئيية األرقييام المخصصيية لانترنييت والتييً تعييد مسييؤولة عيين تخصييٌص أسييماء أو أرقييام ممٌي ة
عالمٌيا ٌييتم اسيتخدامها فييً بروتوكيوالت اإلنترنييت ،وتيتم إدارتهييا حالٌيا ميين قبيل هٌئيية اإلنترنيت المعنٌيية باألسييماء
واألرقام المخصصة (.)ICANN
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" "ICANNتعنً هٌئة اإلنترنت المعنٌة باألسماء واألرقام المخصصية ،وهيً الجهية المسيؤولة عين تنسيٌق نظيام
أسماء النطاق العالمً وتخصٌص عناوٌن بروتوكول اإلنترنت ( .)IP
" بروتوكول اإلنترنت" أو " ٌ "IPعنيً بروتوكيول االتصياالت اليذي ٌعتبير التكنولوجٌيا األساسيٌة للتوجٌيخ والعنونية
التً ٌستند إلٌها اإلنترنت.
"عنوان بروتوكول اإلنترنت (  ")IPهو عبيارة عين محيدد رقميً ٌيتم اسيتخدامخ كعنيوان للميوارد ا لموجيودة عليى
اإلنترنت.
"التسمية" تعنً سلسلة أحرف تتكون من واحد أو أكثر من األحرف أو أرقام أو واصلة (  )-مفصولة بنقطة (.).
" نطاق موروث" ٌعنً اسم النطاق الذي كان موجودا فيً النطياق األعليى فيً ترمٌي الدولية  .qaقبيل بيدء تشيغٌل
نظام إدارة أسماء النطاقات الخاص بةدارة نطاقات األنترنت.
"التعديل" ٌعنً تعدٌل اسم النطاق المقدم إلى نظام إدارة أسماء النطاقات من قبل مسجل معتمد نٌابة عن صاحا
التسجٌل.
" "OTEأو "بٌئية االختبييار التشييغٌلٌة" هييً عبيارة عيين نظييام ٌماثييل الخدميية المقدمية ميين قبييل نظييام إدارة أسييماء
النطاقات ألغراا االختبار.
"أسماء النطاقات المسجلة" تعنً أسماء النطاقات الموجودة فً قاعدة بٌانات إدارة النطاقات.
"صتاحب التستجيل" ٌعنيً الشيخص أو المؤسسية المسيجلة فيً قاعيدة بٌانيات إدارة النطاقيات كشيخص أو مؤسسيية
مخولة باستخدام اسم نطاق محدد وفق ترخٌص اسم النطاق.
"اتفاقية صاحب التسجيل" تعنً االتفاقٌة التً ٌجيا إبرامهيا بيٌن المسيجل المعتميد وصياحا التسيجٌل بخصيوص
الشروط واألحكام التً سٌقوم بموجبها المسجل المعتمد بتقدٌم خدماتة.
"معلومات صاحب التسجيل" تعنً البٌانات الخاصة بصاحا التسجٌل والتً ٌتم تقدٌمها للمسجل المعتمد مين قبيل
صاحا التسجٌل أو نٌابة عنخ ألغيراا ط ليا اسيم نطياق فضيال عين اتفاقٌية صياحا التسيجٌل بميا فيً ذليك عليى
سبٌل المثال ال الحصر أٌة تفاصٌل خاصة باسم صياحا التسيجٌل وعنوانيخ البرٌيدي وعنيوان عمليخ والتيً ٌحصيل
علٌها المسجل المعتمد.
"جهتة اتصتال صتاحب التستجيل" تعنيً –فٌميا ٌتعليق بصياحا التسيجٌل  -البٌانيات المشيار إلٌهيا فيً قاعيدة بٌانيات
إدارة النطاقات بشأن صاحا التسجٌل.
" المستجل المعتمتد" ٌعنيً الجهية التيً ٌمكنهيا –بموجيا عقيد ميع إدارة نطاقيات األنترنيت  -تقيدٌم خيدمات تسيجٌل
للمسجَّ لٌن.
" المستجل المعتمتتد الراعتتي" ٌعنييً –فٌمييا ٌخييص تيرخٌص اسييم النطيياق  -المسييجل المعتمييد المسييؤول عيين إدارة
النطاقات وصاحا التسجٌل ذي الصلة من أجل إدارة ترخٌص اسيم النطياق .كميا تعنيً كلمية "رعايتة" نفيس هيذا
المعنى.
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"نظام المسجل المعتمد " ٌعنً الطرق واألنظمة التً ٌستخدمها المسجل المعتمد من أجل التفاعل مع نظام إدارة
أسماء النطاقات إضافة إلى الجمهور.
"خدمات المسجل المعتمد " تعنً تقيدٌم خيدمات مين قبيل مسيجل معتميد بميا فيً ذليك التسيجٌل والتجدٌيد وإصيدار
تييراخٌص أسييماء نطاقييات أو اإلدارة المسييتمرة للعالقيية مييا بييٌن صيياحا التسييجٌل و إدارة النطاقييات فٌمييا ٌخييص
ترخٌص اسم النطاق ذي الصلة.
"اتفاقية إدارة نطاقات األنترنت  -المسجل المعتمد " أو " "RRAتعنً اتفاقٌة إدارة نطاقات األنترنت  -المسيجل
المعتميد التيً ٌيتم إبرامهيا ميا بيٌن مسيجل معتميد و إدارة نطاقيات األنترنيت والتيً ٌقيوم بموجبهيا المسيجل المعتميد
بتقدٌم خدمات معٌنة.
"بيانات إدارة النطاقات" تعنً البٌانات التيً ٌحيتفظ بهيا إدارة نطاقيات األنترنيت مين أجيل تسيجٌل وحفيظ وصيٌانة
أسماء النطاقات المتاحة المسجلة والسابقة (بخالف الملكٌة الفكرٌة أو المعلومات غٌر العامة أو المتعلقية بالملكٌية
أو الحساسة تجارٌا أو ملكٌة إدارة نطاقات األنترنت) المستخدمة من قبل إدارة نطاقات األنترنيت مين أجيل إنشياء
وصٌانة نظام إدارة أسماء نطاقات أو تقدٌم خدمات إدارٌة.
"خدمة بوابة إدارة التسجيل " تعنً خدمة منح إمكانٌة الوصول إلى مجموعة فرعٌية مين بٌانيات إدارة النطاقيات
لمستخدمٌن عبر واجهة مستندة إلى وٌا إلى نظام إدارة أسماء النطاقات.
"خدمات إدارة النطاقتات" تعنيً خدمية بروتوكيول الت وٌيد القابيل للتوسيٌع (  )EPPوخدمية معلوميات إسيم النطياق
وخدمة فحص معلومات إسم النطاق وخدمة بوابة إدارة النطاقات وخدمة اسم النطاق وما ٌقابلها فً بٌئة االختبيار
التشغٌلٌة.
"مجموعة أدوات إدارة النطاقات" تعنً واجهة البرمجة المقدمية مين قبيل إدارة نطاقيات األنترنيت إليى المسيجلٌن
المعتمدٌن لتسهٌل الوصول إلى نظام إدارة أسماء النطاقات الخاص بةدارة نطاقات األنترنت.
" الجهة التنظيمية" تعنً إدارة نطاقات األنترنت.
"تجديتد" و"يجتدد" تعنييً –فٌميا ٌتعليق بتييرخٌص اسيم النطياق  -تجدٌييد ذليك التيرخٌص لفتييرة تيرخٌص اسيم نطيياق
الحقة وسوف ٌؤدي ذلك إلى "تجدٌد" اسم النطاق.
"الموزعون" ٌعنً تلك الجهات التً تقوم بتو ٌع الخيدمات الخاصية للمسيجل المعتميد بميا ٌتفيق ميع شيروط العقيد
المبرم بٌنهم وبٌن المسجل المعتمد ذي الصلة.
"قائمة األسماء المحجوزة" أو "القائمة" تعنً قائمة الكلمات الموجودة لد إدارة نطاقيات األنترنيت والمحجيو ة
بموجا التشرٌع المعمول بخ فً دولة قطر من أجيل الحفياظ عليى القيٌم األخالقٌية والثقافٌية ،واألخير المحجيو ة
ألسباا فنٌة أو ألٌية أسيباا أخير ؛ حٌيب ٌجيا الموافقية عليى التسيجٌل فٌهيا مين قبيل إدارة نطاقيات األنترنيت أو
جهة أو هٌئة حكومٌة أخر تابعة لدولة قطر.
"سجل الموارد" ٌعنً إدارة النطاقات الموجيود فيً تسلسيل خدمية ا سيم النطياق واليذي ٌسياعد عليى تحدٌيد ميوارد
الشبكة المرتبطة بنطاق معٌن ،بما فً ذلك موقع االحتٌاطات الرسمٌة للنطاق وأٌة نطاقات فرعٌة مرتبطة بذلك.
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" "RFCتعنيً أي مسيتند مسييمى " مسيتند تقنييً" موجيود علييى الموقيع  www.rfc -editor.orgكمييا فيً تييارٌخ
االتفاقٌة.
" نطتتاق الدرجتتة الثانيتتة" ٌعنيييً اسييم نطيياق ٌتيييألف ميين تسييمٌة فردٌييية وفييق النطيياق األعليييى فييً ترمٌيي الدولييية
( .)ccTLDعلى سبٌل المثال."domainname.qa" :
"الحقة" تعنً التسمٌة  /التسمٌات التً تظهر فً آخر اسم النطاق.
"جهة االتصال الفنية" تعنً الشخص المسؤول عن االتصال والمعٌن من قبل صاحا التسيجٌل .وقيد تكيون جهية
االتصال الفنٌة المسجل المعتمد الراعً أو المو ع التابع لخ.
" نطاق الدرجة الثالثة" ٌعنً اسم نطاق ٌتيألف مين تسيمٌتٌن وفيق النطياق األعليى فيً ترمٌي الدولية (.)ccTLD
على سبٌل المثال."domainname.com.qa" :
"االنقل " ٌعنً إما نقل المسجل المعتمد أو نقل صاحا التسجٌل أو كلٌهما حسبما ٌقتضً السٌاق.
"طلب النقل " ٌعنً –فٌميا ٌتعليق بتيرخٌص اسيم النطياق  -تعلٌميات مين المسيجل المعتميد ا لمنقيول الٌيخ إليى إدارة
النطاقات من أجل نقل -فً قاعدة بٌانات إدارة النطاقات  -التسجٌل  /الرعاٌة الخ اصة بترخٌص اسم النطياق مين
المسيجل المعتميد الراعيً إليى المسييجل المعتميد المنقيول إلٌيخ .وبالتيالً ٌصييبح المسيجل المعتميد المنقيول إلٌييخ
المسجل المعتمد الراعً فٌما ٌخص ترخٌص اسم هذا النطاق.
" المستجل المعتمتد المنقتول إليت " ٌعنيً –فٌميا ٌتعليق بالنقيل  -المسيجل المعتميد اليذي تيم أو سيٌتم نقييل إدارة أو
رعاٌة ترخٌص اسم النطاق إلٌخ.
" المسجل المعتمد الناقل " ٌعنً –فٌما ٌتعلق بالنقل  -المسجل المعتمد الذي تم أو سٌتم نقل منخ إدارة أو رعاٌية
ترخٌص اسم النطاق.
" "URLعبارة عن اختصار لعبارة " محيدد موقيع المعلوميات" ،وهيو سلسيلة تصيف عنيوان المسيتن دات والميوارد
األخر عليى اإلنترنيت .وكميا هيو معيرف مين قبيل مجموعية عميل هندسية اإلنترنيت ( )IETFفيً ،RFC 2396
ٌتألف الرابط من ج أٌن تفصلهما نقاط رأسٌة " .":حٌب ٌشيٌر الجي ء األول مين العنيوان إليى البروتوكيول اليذي
سٌتم استخدامخ ،مثل  httpو ftpوما إلى ذلك ،بٌنما ٌحدد الج ء الثانً عنوان بروتوكول اإلنترنيت ( )IPأو اسيم
النطاق الذي ٌوجد علٌخ المورد.
"الضتمانة" تعنيً كيل ضييمانة مين الضيمانات المقدميية مين قبيل كيل مسييجَّ ل معتميد حسيبما هييو مبيٌن فيً سٌاسيية
ضمانات صاحا التسجٌل الخاصة بةدارة نطاقات األنترنت .كما ٌكون لكلمة "ضمانة " نفس هذا المعنى.
"خدمتتة معلومتتات إستتم النطتتاق ( "(WHOISتعنييً الخدميية التييً ٌييتم إتاحتهييا للجمهييور والتييً ٌقييوم بموجبهيييا
المستخدم بالتحقق من قاعدة بٌانات إدارة النطاقات لتحدٌد معلومات معٌنة خاصة بترخٌص اسيم النطياق ومسيجل
معتمد ذي صلة ،إال أن ذلك ٌقدم معلومات تقلل من االستفسار من خالل خدمة معلومات إسم النطاق.
"بيانات معلومات إسم النطاق ) "(WHOISتعنً بٌانات المعلومات العامة التً ٌتم تضمٌنها فيً قاعيدة بٌانيات
معلومات إسم النطاق ( )WHOISفٌما ٌتعلق بأسماء النطاقات المسجلة و أصحاا التسجٌل ذوي الصلة بها.
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"قاعدة بيانات معلومات إسم النطاق ) " (WHOISتعنً قاعدة بٌانات ٌتم من خاللها طلا خدمة معلوميات إسيم
النطاق وخدمة فحص معلومات إسم النطاق واإلجابة علٌها.
"خدمتة معلومتات إستم النطتتاق ) " (WHOISتعنيً الخدمية التيً تييتم إتاحتهيا للجمهيور بواسيطة إدارة نطاقييات
األنترنت والتً ٌمكن للمستعلم من خاللها التحقق من قاعدة بٌانات إدارة النطاقات لتحدٌد معلومات معٌنة خاصية
بترخٌص اسم النطاق.
" "XMLتعنً لغة التمٌٌي القابلية لالمتيداد ،كميا أنهيا مبيادرة  W3Cالتيً تسيمح بترمٌي المعلوميات والخيدمات
ببنٌة ال معنى لها.
"المنطقة" تعنً القسم الفرعً من تسلسل خدمة اسم النطاق العالمً.
"ملف المنطقة" ٌعنً ملف ٌحتوي على سجالت موارد خاصة بنطاق معٌن.
تعريفات خاصة بأسماء النطاقات الدولية
"التستتمية  "(A-label) A-تعنييً نمييوذج ترمٌيي متوافييق مييع المعيياٌٌر األمرٌكٌيية لتبييادل المعلومييات ()ASCII
الخاص بسلسلة متوافقة مع أسماء النطاقات الدولٌية فيً التطبٌقيات ( .)IDNAوٌُشيار أٌضيا إليى التسيمٌة  A-باسيم
نموذج خدمة اسم النطاق.
"المتشابة المفعل" ٌعنً متشابة خاص باالسم األساسً باللغة العربٌة للنطاق ،الذي ٌعمل فً خدمة اسم النطاق.
" اسم نطاق باللغة العربية" ٌعنً اسم نطاق تعتمد فٌخ كافة التسمٌات على أحرف اللغة العربٌة.
" "ASCIIكيود المعيياٌٌر األمرٌكٌيية لتبيادل المعلومييات .وٌعتبير  ASCIIنظييام ترمٌي ٌسيتند إلييى نظييام األبجدٌيية
اإلنجلٌ ٌة .كما ٌعتبر كودا رقمٌا معروفا ألجهي ة الكمبٌيوتر واألجهي ة األخير التيً تتعاميل ميع الينص .إن كيود
 ASCIIهو عبارة عن تمثٌيل رقميً لحيرف مثيل " "aأو "@" ،كميا ٌعيد صيٌغة الترمٌي الرئٌسيٌة المسيتخدمة مين
قبل خدمة اسم النطاق.
" الترميتتتز المتوافتتتق متتت  "ASCIIأو "ٌ "ACEعنيييً الترمٌييي المتوافيييق ميييع كيييود المعييياٌٌر األمرٌكٌييية لتبيييادل
المعلومات ،وهو عبارة عن نظام ترمٌ نقاط رم  ،Unicodeوبالتالً ٌمكين نقيل أي حيرف باسيتخدام مجموعية
محدودة فقط من أحرف ( ASCIIمثل ،a-z ،و ،0-9و".)"-
"متشابهات غير متاحة ) "(Blocked Variantsتعنً تلك المتغاٌرات التً تيم ربطهيا باالسيم األساسيً باللغية
العربٌة للنطاق لكن ال ٌتم تقدٌمها ضمن نظام إدارة أسماء النطاقات أو خدمة اسم النطاق الخاصة بةدارة نطاقات
األنترنت.
" نقاط الرمز ) " (Code Pointsتعنً رم ا خاصا ٌحدد بشكل متمٌي كيل حيرف فيً لغيات ونصيوص محيددة.
وتعتبر نقاط الرم هذه أرقام فرٌدة لكل حرف أو واجهة حرف مثل عالمة اللهجة أو الحرف الم دوج.
"هيئة خدمة اسم النطاق )ٌ "(DNS Formعنً شكل اسم النطاق كما هو موجود فً خدمة اسم النطاق.
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" )ٌ " Internationalized Domain Names (IDNعنً أسماء النطاقات الدولٌية .وتعتبير أسيماء النطاقيات
الدولٌية أسيماء نطاقييات تتضيمن أحرفيا ميين نصيوص خيالف األحييرف السيتة والعشيرٌن التييً تتيألف منهيا األبجييدة
الالتٌنٌة " ."a-zوقد ٌحتوي أسماء النطاقات الدولٌة على أحرف التٌنٌة بعالميات تشيكٌل أو قيد تتيأ لف مين أحيرف
من نصوص غٌر التٌنٌة.
" )ٌ " Internationalized Domain Names in Applications (IDNAعنييً بروتوكيول أسييماء
النطاقات الدولٌة فً التطبٌقات .هو عبارة عن بروتوكول محدد فً  RFC 3490من قبيل مجموعية عميل هندسية
اإلنترنت على الموقع ( )http://www.ietf.orgالذي ٌجعل من الممكن لتطبٌقات الكمبٌيوتر التعاميل ميع أسيماء
النطاقيات التيً تتضيمن أحيرف غٌير متوافقية ميع المعياٌٌر األمرٌكٌية لتبيادل المعلوميات .وٌقيوم بروتوكيول أسيماء
النطاقيات الدولٌية فييً التطبٌقيات ( )IDNAبتحوٌييل أسيماء النطيياق التيً تتضيمن أحييرف غٌير المتوافقيية ميع كييود
المعاٌٌر األمرٌكٌة لتبادل المعلوميات إليى أسيماء نطي اق متوافقية ميع كيود المعياٌٌر األمرٌكٌية لتبيادل المعلوميات.
وٌقدم بروتوكول أسماء النطاقات الدولٌة فً التطبٌقات ( )IDNAمرحلة انتقالٌة بٌن تسمٌات  A-وتسمٌات .U-
" متوافتتق م ت أستتماء النطاقتتات الدوليتتة فتتي التطبيقتتات )ٌ "(IDNA Validعنييً التسييمٌة المتوافقيية مييع كافيية
متطلبات مواصفات أسماء النطاقات الدولٌة فً التطبٌقات الخاصة بتسمٌة أسماء النطاقات الدولٌة فً التطبٌقات.
" نموذج التسوية  "Cأو "ٌ "NFCعنً نقاط رم  Unicodeالتً تتم إ الة التمثٌالت البدٌلة منها.
"االستم األساستي باللغتتة العربيتة للنطتتاق )ٌ "(Primary Arabic Script Domain Nameعنيً االسييم
األساسيً باللغية العربٌيية للنطياق فييً نظيام إدارة اسيم النطيياق واليذي قييد تكيون هنياك متشييابهات مرتبطية أو غٌيير
مرتبطة بها.
"النص" ٌعنً نظاما رم ٌا ٌُستخدم لتمثٌل العناصر أو البٌانات التً ٌمكن التعبٌر عنها باللغة.
"المتشاب " ٌعنً عدد  2تسمٌة  U-التً تعتبر "مكافئة" لبعضها البعاٌ .عتبر المتشابخ السم النطياق ذليك االسيم
الذي تعتبره إدارة اسماء النطاقات متشابخ بشكل محٌر أمام المستخدمٌن اسم النطاق .وتتصل المتشابهات باالسم
األساسً باللغة العربٌة للنطاق.
"تستتمية  "(U-label) U-هييً عبييارة عيين سلسييلة متوافقيية مييع أسييماء النطاقييات الدولٌيية فييً التطبٌقييات الخاصيية
بيأحرف  Unicodeفييً شيكل التسييوٌة  NFCوتتضيمن علييى األقيل حرفييا واحيدا غٌيير متوافيق مييع كيود المعيياٌٌر
األمرٌكٌة لتبادل المعلومات .وٌُشار أٌضا إلى التسمٌة  U-باسم نموذج المستخدم.
" نموذج المستخدم" ٌعنً شكل اسم النطاق كما هو موجود فً خدمة النص المحدد.
" ٌ "Unicodeعنيً نظيام الترمٌي الفيردي المسيتخدم بشيكل عيام واليذي ٌقيدم رقميا فرٌيدا لكيل حيرف مين خييالل
تشكٌلة كبٌرة من اللغات والنصوص .وٌحتوي نظام  Unicodeعلى جداول تدرج نقاط رم لكل حرف محدد.
ٌجو إل دارة نطاقات االنترنت تحدٌب أي من هذه التعرٌفات فً أي وقت .وٌتم نشير أٌية تعيدٌالت عليى الموقيع
االلكترونً الرسمً إل دارة نطاقات االنترنت.
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