
 
 

 

Whoisیست؟ چ 

Whois یذ از در دسترس تَدى داهٌِ هطلغ ضَی کٌذ است کِ تِ ضوا کوک میسی سرٍیس، َّای تِ فارسیا ٍ 

 اطالػات ی تَاًیذ داهٌِ هَرد ًظرتاى، می ٍ جستجَیس سرٍیيتا هراجؼِ تِ ا. یذ کيییهالک داهٌِ را ضٌاسا

ِ دست بیتیَّ  . اػتثار داردیخی ٍ تا چِ تارضذُ ثثت ی کِ چِ زهاىیٌیذ تةیي ٍ ّوچيیاٍریذ هالک داهٌِ را ت

 کِ ی هرتَط تِ افرادی ضرکت توام اطالػات کارتریيا.  هرجغ ثثت کٌٌذُ داهٌِ استیک ICANN ضرکت

 اطالػات ی خَاستیذ کِ می هَلغیص،تا چٌذ سال ج. ی کٌذ می دادُ ًگْذاریگاُ پایک را در ی کٌٌذداهٌِ ثثت م

 اها ی آهذ؛ درمیص ضوا تِ ًواای ضوارُ تلفي ٍ آدرس هالک داهٌِ تریویل، ًام، ایریذ، تگWHOISداهٌِ را از 

ِ خاطر تؾ  اطالػات تواس اٍ را ی تَاًیذ کِ غاحة داهٌِ هَافك تاضذ، می، تٌْا زهاىGDPR یي لَاىییراالى ت

 .یٌیذتة

ّاستیت در سایذ داهٌِ، تایذ از خریصج: تَجِ ثثت ًام  (یذ از آى داهٌِ تخری خَاّیذ کِ مییجا) هَرد ًظر یٌگ 

 ًادرست هَلغ ثثت ًام یا یاگر از اطالػات جؼل.  تِ غَرت کاهل ٍ درست ٍارد ضَدیذاطالػات ضوا تا. یذکي

 . است هٌجر تِ از دست رفتي داهٌِ ضَدکي ٍ هنی ضَد میرُ اطالػات رخیي ضوا ّنیل در پرٍفایذ،استفادُ کي

 whoisوحًٌ استعالم دامىٍ با استفادٌ از 

 یا آزاد تَدى داهٌِ یهثل تررس.  داهٌِ تاضذیک تخَاّذ تِ دًثال اطالػات ی ٍجَد دارد کِ کارتریادی زیلدال

 .ین هَارد اضارُ کردیياطالػات تواس فرد ثثت کٌٌذُ کِ در تاال ّن تِ ا

ّااستؼالم  ِ ّایي الوللی بی داهٌ  ِ  .ی دّیندر اداهِ ًحَُ استؼالم ّرکذام را ضرح م.  هتفاٍت استir ی تا داهٌ

َاوحًٌ  ٍ  یه المللی بی استعالم دامى

ّایی تِ سا هی تَاًیذ… ٍ com ،net ،org تاضذ هثل یي الوللی پسًَذ داهٌِ ضوا باگر  یا ٍ whois.is هثل یت 

whois.netدر کادر هرتَطِ آدرس داهٌِ هَرد ًظر را ٍارد کردُ، اطالػات آدرس داهٌِ را یذ هراجؼِ کي ٍ 

 .یذهطاّذُ کي

َا  ٍ  ir یوحًٌ استعالم دامى



 
 

 

ّادر ّایترا. ی کٌذ فرق می داستاى کنir ی هَرد پسًَذ  ِ ّا تحریل تِ دلir ی داهٌ ّای از سای تَاًین ًنین   یت 

 سراؽ یذ تَد تاir ضوا یت خاطر اگر پسًَذ داهٌِ سایيتِ ّن. ین داهٌِ استفادُ کيی تررسی ترای خارجیسَّا

 .ی ضَد استفادُ مir داهٌِ ی تررسی ترایت سایيا. یذ ترhttp://whois.nic.irٍ یتسا

َا را مخفwhois ی تًان میاآ  ٍ   کرد؟ی دامى

ّایگری ٍ دIR داهٌِ یکی. ی کٌین راجغ تِ دٍ ًَع پسًَذ داهٌِ غحثت میٌجا، ادر  ِ  هثل یي الوللی بی داهٌ

com ،net ٍ …. 

 ییرات تؾیي ااز یکی . کردیذا جییر ارٍپا تؾیِ کارتراى اتحادی خػَظین هحافظت از حریي لَاى۲۰۱۸از سال 

 . داهٌِ استیس ضذُ هرتَط تِ َّایجادا

ِ غَرت جیک ضرکت ثثت کٌٌذُ یا فرد ی اطالػات ضخعی تَاى ًنیگر حال حاضر ددر  یذ؛ دیطفرؼ داهٌِ را ت

 . تاضذیگراىهگر آًکِ هالک خَدش تخَاّذ اطالػاتص در دسترس د

ّایك داهٌِ خَد را از طراگر  در یا داهٌِ ضوا در ارٍپا ثثت ضذُ یٌیذ تةیذ تایذ، ثثت کردُ تاشهختلف ی ضرکت 

 یص است ٍ اطالػات هرتَط تِ داهٌِ ًواGDPR یياگر داهٌِ ضوا در ارٍپا ثثت ضذُ تاضذ کِ تاتغ لَاى. یکاآهر

 یص ػذم ًوایا یص آًجا در هَرد ًوایي لَاىیذ ثثت ضذُ تایکااها اگر داهٌِ هَرد ًظر در آهر. ی ضَددادُ ًن

 .یذاطالػات داهٌِ را تذاى

ّادر  ِ  گرفتي whois است ٍ تؼذ از ثثت داهٌِ، تا یراى داهٌِ هرتَط تِ کطَر ایي گفت ایذ ّن تاir ی هَرد داهٌ

ّا. ی ضَد دادُ میصتوام اطالػات ًوا  ِ ّا اهکاى هخفیر ّن هثل داهٌِ ساir یداهٌ  ًذارد ٍ توام ی سازی کطَر

.  دادُ خَاّذ ضذیصاطالػات ضوا ًوا

 ی تَاًیذدر ػَؼ م.  ًذاردی سازی اهکاى هخفیٌی داهٌِ سرزمیچ تلکِ irُ ًِ تٌْا داهٌِ یذتَجِ داضتِ تاش

. یذ کيیرایص در زهاى ثثت داهٌِ را ٍیاطالػات کارتر

 یل اطالعات دامىٍ در پريفاییرتغ

 یذ تایذ، کيیرایص اغالً اطالػات خَدتاى را ٍیا یذ اًتمال دُیگری را تِ ًام فرد دی داهٌِ ثثت ضذُ ایذ تخَاُاگر

 .یذ هراجؼِ کيیذُ ایذ کِ از آى داهٌِ را خریتی سایا یرًیک خَدتاى در ایتِ پٌل کارتر


