يك جهان  .يك اينترنت

 ICANNچه مواردي را هماهنگ ميكند؟


سامانه نام دامنه )(DNS



تخصیص آدرس پروتکل اینترنت )(IP

ONE WORLD.ONE INTERNET.

 مركز نهایيسازي و هماهنگي پارامترهاي مربوط به پروتکلهاي اینترنت
 سامانههاي سرویسدهنده نامدامنه ( )DNSریشه


مدیریت سامانههاي نام دامنه سطح باالي عمومي )(gTLD

 مدیریت DNSهاي مربوط به نامهاي دامنه سطح باالي كد كشوري
)(ccTLD

 مدیریت پایگاه داده بر اساس موقعیت مکاني و زماني

رقابت و انتخاب:

 ICANNچه كاري انجام ميدهد؟
براي برقراري ارتباط با شخص دیگري در

سياست مبتني بر نظر جمع:

از ارایه امتیاز به  1000ثبتكننده گرفته تا معرفي نامهاي دامنه
سطح باالي جدید ( ICANN ،)New gTLDsتالش ميكند كه
عالیق مشتریان را به وسیله افزودن رقابت و نوآوري گسترش

شبکه اینترنت شما باید یك آدرس روي

همگام با رشد فناوريهاي پویا و نوآوريهاي سریع  ICANNیك موافقت نامه مبتني بر

دستگاه خود داشته باشید .این آدرس شامل

عموم ،توسعه چند ذینفعي با نمایندگيهاي گسترده از انجمن اینترنت جهاني فعال ميكند.

یك نام و یك عدد است.
این آدرس باید منحصربهفرد باشد بنابراین

دهد.

كامپیوترها متوجه خواهند شد كه كجا
همدیگر را پیدا كنند.

امنيت و پايداري :

مدل هاي چند ذينفعي:

 ICANNبا برگزاري دورههاي

 ICANNاین آدرسهاي منحصر به فرد را
در سراسر جهان نگهداري و مدیریت ميكند.

آموزشي فني و حرفهاي و با درگیر

جامعه مدني و كاربران اینترنتي ،بخش خصوصي

كردن افراد مختلف ،هماهنگي و

سازمانهاي ملي و بینالمللي ،دولتها ،محقیقن،

اگر ICANNاین سیستم را مدیریت نکند ما

دانشگاهیان ،جوامعفني ،همه و همه ذینفع هستند.

یك اینترنت جهاني و پایدار ،كه بتوانیم با

همکاري با انجمن اینترنت در
پیادهسازي استانداردهاي مختلف

استفاده از آن همدیگر را پیدا كنیم ،نخواهیم

مانند  DNSSECاز  DNSپشتیباني

داشت.

و باعث ایجاد امنیت و پایداري در
شبکه اینترنت ميشود.

قابليت تبادل اطالعات:
ICANN

تالش

ميكند

فناوريهاي جدید پیشرفت كنند و
این كار را با حفظ قابلیت تبادل
اطالعات بین كاربران در طول
شبکه اینترنت با امنیت باال انجام
ميدهد ICANN .تالش ميكند
اینترنت رشد و نمو پیدا كند.
براي مثال مدیریت مشخصه
پروتکل

واحد

اجازه

ميدهد

ارتباطات با استفاده از ارتباط امن
بین كاربران برقرارشود.

سرپرستي قرارداد:
 ICANNبا تعریف ،سرپرستي و نظارت پروژههاي مختلف باعث توسعه و گسترش سیاستها در فرآیند انجمن جهاني
اینترنت ميشود .وظیفه سرپرستي قراردادها توسط  ICANNباعث ميشود كه یك سرپرستي مطمئن با توافق عام و
سیاستهاي كه مورد رضایت و موافقتهاي عمومي انجام ميگیرد انجام شود.

چگونه در فعاليت هاي  ICANNشركت كنيم؟


ثبت نام در سایت Myicann.org

چه كساني با  ICANNدر ارتباط اند :

 پیوستن به یکي از چندین انجمن موجود در سایت مذكور

گروههایي از افراد كه هر كدام ار آنها در زمینههاي مختلف به اینترنت عالقهمند هستند .تمامي این گروهها براي شکلگیري تصمیمسازي  ICANNبا هییت مدیره گرد هم ميآیند.

 به صورت حضوري یا  Onlineدر نشستهاي عمومي

سازمانهايپشتيباني

كميته هاي مشورتي

اعضاي مشورتي فني

)(Supporting Organizations

)( Advisory Committees

)(Technical Advisory Bodies

 آدرسدهي()Addressing


نامكدكشوري )(Country Code Name

 نامهاي عمومي ()Generic Names




At- Large
دولتي ()Governmental



سامانه سرویس دهنده ریشه )(Root DNS



امنیت و پایداري )(Security & Stability



گروه ارتباط فني )(Technical Liaison Group

 گروه ضربت مهندسي اینترنت

 ICANNشركت نمایید تا بتوانید در فراهم كردن دادهها
سهیم باشید.
هيئت مديره
)(Board of Directors

 به یکي از سازمانهاي پشتیباني  ICANNو یا كمیتههاي
مشورتي بپیوندید.

)(Internet Engineering Task Force

براي اطالعات بيشتر به سايت  WWW.ICANN.orgمراجعه نماييد.

تهيه كننده :بهروز عباسزاده  -سعيده مجيدي

