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األعمال األعمالجدول جدول األعمالجدول األعمالجدول

وأساسياتها IDNتعريفات 
IDNsطريقة عمل 

وعمليات تنفيذها المختلفةاالشتراك  من طلباتتتضمن نماذج 

ق اة IDNالخاwikiأ IDNالخاص بـ wikiأداة موقع
IDN TLDعمليات تقديم 

لسلسة ة التقن ات فالمتطل IDNأح TLD IDN TLDأحرفالمتطلبات التقنية لسلسة



في المستخدمة فيالرموز المستخدمة DNSDNSالرموز المستخدمة فيالرموز المستخدمة فيDNSDNSالرموز

ف ث USعة"ال ASCII" US-ASCIIمجموعة رموزالبحث في
US-ASCIIالتعامل مع جميع رموز   DNSيستطيع 
:أمثلة

)z…a( ،)9…0( ،(-)
المسافة( )
عالمة التعجب(!) ( جب(
عالمة االقتباس(")

عالمة الرقم)#(
عالمة الدوالر)$(



و والرموز النطاقDNSDNSالرموز النطاقوأسماء وأسماء ......وأسماء النطاقوأسماء النطاقDNSDNSالرموز والرموز و

ا ا ا ةTLDقا قا LDHط LDHبتطبيق قاعدة TLDقام جميع مزودي امتدادات

:تحتوي أسماء النطاق على الرموز التالية فقط
a)،b،...z(
0)،1،...9(
(-)( )

....آان ذلك قبل التدويل



IDNIDNتعريفات تعريفات 
:أسماء النطاقات الدولية هي

القياسية  ASCIIأسماء مكوَّنة من رموز خالف رموز
a)bz(0)19()( a)،b،...z(،0)،1،...9(،)-(

tld xn--ngbrx4e.tld.عربي:مثال gربي

ال توفيرIDNsفكرة محليةحلولهي محليةحلولهي توفيرIDNsفكرة ال
نظًرا للطبيعة العالمية لإلنترنت" تدويلها"ولكن يجب 



IDNsIDNs–– وما نحتاجهوما نحتاجه/ / ما لدينا ما لدينا

IDNs   2003موجودة آمستوى ثاٍن منذ عام
ضمن معايير بروتوآول الويب

(IETF)يتم العمل لوضع معايير بروتوآول البريد اإللكتروني 

أيًضا  IDN TLDsنحن نحتاج
[xn--ngbrx4e. xn--ngbrx4e]عربي .عربي

توفُّر 
النطاقات  

أسماء نطاقات
 ASCII

domainname.TLD
icann.org a)bz0)19-

IDN

icann.org

tld
-

TLD

IDN TLDs



ما الهدف من التدويل؟ما الهدف من التدويل؟

US‐ASCIIمع مجموعة رموز   DNSتعامل
الوقتهذااختيار طبيعي في

عدم وجود توقعات للقيمة التجارية الحالية
وعدم توفر يونيكود ي يو ر و م

IDNs هي امتداد طبيعي إلمكانية االستخدام العالمي
أأ أبجديات محليةبتتيح للمستخدمين استخدام أسماء النطاقات

حيث أصبحت خياًرا للمستخدم، US-ASCIIال توجد ضرورة لتعلم 

IDNA
TLD



IDNA–البروتوآول  تشغيل
طاق ال ا ل ل ة ل :عملية تحليل اسم النطاق•

الخادم المحلي
xn--ngbrx4e.test

خادم الجذر

http://www. عربي.test

المستخدم 
)IP(عنوان بروتوآول اإلنترنت 

xnالخا ngbrx4e testم
العميل/ النهائي  xn--ngbrx4e.testالخاص بـ

 test.الخادم الخاص بـ 

IDNA هو بروتوآول قائم على العميل:

.1.test

.2.test
-
.3IDNAxn--ngbrx4e.test

.test





مقارنة بين النموذج المعروض والنموذج  مقارنة بين النموذج المعروض والنموذج  
ُخزَّن ُخزَّنال المخزنالمخزنال

آانت أسماء النطاقات التي يتم تسجيلها هي  ،على مدار الوقت
أ ً َّأ ُ والقابلة لالستخدام فيه DNSفيالمخزَّنةأيًضا أسماء النطاقات

IDNs  تغير ذلك مع تقديم

  عادًة أي معنىال يكون للنموذج الُمخزَّن 
xn--mgbtbg2evaoi.tld النهر  فرس.tld :مثال

:وعلى الرغم من ذلك، توجد استثناءات
– xn--gibberish  ٲٳٯ٨٧٩ٮيتم فك ترميزها إلى الرموز العربية

– xn--trademark باالستخدام مع نسخ مختلفة من العالمات التجارية

xn--
xn‐‐



IDNIDNالخاصبالخاصبwikiwikiوموقعوموقعIDNAIDNAبروتوآولبروتوآول  IDN IDNالخاص بـالخاص بـ wiki wikiوموقعوموقع   IDNA IDNAبروتوآولبروتوآول
قم بتجربتهماقم بتجربتهما  --  

htt //id ihttp://idn.icann.org

http://josefsson.org/idn.php
IDNA ToASCIIIDNA ToASCII

IDNA ToUnicode

فابحث عن جريدتك المفضلة ، IDN إذا لم تستطع الكتابة في
على اإلنترنت وقم بنسخها ولصقها
قع قه ل ال خ ن ك ك IDNالخا ikiأ wiki IDN



علىعلى IDN IDNالخاص بـالخاص بـ Wiki Wikiموقعموقع
http://idn.icann.orghttp://idn.icann.orghttp://idn.icann.org http://idn.icann.org 



موقع موقعحالة بwikiwikiحالة بالخاص testtestالخاص test.test.الخاص بـالخاص بـ   wiki wikiحالة موقعحالة موقع

IDNwiki:الغرض من 
IDN TLDsتعريف المستخدمين بـ 

توفير بيئة اختبار قابلية التطبيقات لالستخدام
توفير معلومات لمزود االمتداد حول مشاآل المستخدم

IDN TLDsإجراء تجربة مع ع ر ر إ
ليس شرًطا أساسًيا لإلنتاج في منطقة الجذر

ال توجد عمليات تسجيل متاحة

wiki 



IDN TLDIDN TLDعمليات تقديم عمليات تقديم 

السريع مسارال –لرمز البلد   IDN TLDsتنفيذ 
IDNC WGتنفيذ السياسة التي أوصت بها    -

شغلي ع القة ال اقد الت عنا ة IDNا TLD IDN TLDمراجعة عناصر التعاقد والعالقة مع مشغلي-
IDN TLDمراجعة المتطلبات التقنية إلدارة  -

IDN TLDs   على المدى الطويل–لرمز البلد

سياسة آاملة تناسب الجميع -
ccNSOتتبع العملية الكاملة لتطوير سياسة-

TLDs 

-gTLDs 
‐
-

non-ASCII



ل التقنية لالمتطلبات التقنية IDNالمتطلبات TLDIDN TLD IDN TLDIDN TLDالمتطلبات التقنية لـالمتطلبات التقنية لـ

ف دد ه ا آ الح ل د نطاق ا ان ن ال ن ك يجب أن يكون العنوان اسم نطاق دولي صالح آما هو محدد في  أن
.http://www.icann.org/en/topics/idn/rfcs.htmالمعايير التقنية 

:وهذا يتضمن قائمة القيود غير الشاملة التالية

نقاط في " صالحة"يجب أن يحتوي فقط على نقاط ترميز يونيكود المحددة 
-draft-faltstrom-idnabis"مسودة اإلنترنت (  IDNAو  Unicodeترميز 

tables("(

ملحق  آما هو موضح في ،  Cيجب أن تتم معايرته بالكامل للتوافق مع 
.نماذج معايرة يونيكود: 15  معيار يونيكود رقم



ل التقنية لالمتطلبات التقنية IDNالمتطلبات TLDIDN TLD))تابعتابع(( ))تابعتابع((IDN TLDIDN TLDالمتطلبات التقنية لـالمتطلبات التقنية لـ

لةأ ال ذا ا ال ان ال ف ان شا ICANNإ  ICANNإرشاداتن يفي العنوان بالمعايير ذات الصلة منأيجب
وهذا يتضمن قائمة  . أسماء النطاقات الدولية بتنفيذالخاصة 

:القيود غير الشاملة التالية

سيتم أخذ جميع نقاط الترميز الموجودة في أي من العناوين الفردية  
: 24ملحق معيار يونيكود رقم من األبجدية ذاتها آما هو محدد في

أ
ي و ه من ر و و ر ق

.خواص أبجديات يونيكود

الهجائية الضوابط ذات للغات بالنسبة استثناءات هناك تكون قد



ف اإل ل ال إن المقصود بتدويل اإلنترنت هو توفير  إ
يعوصول متساو إلى اإلنترنت لجميع   ج ر إل ى إ ٍو و و

اللغات واألبجديات



لكمشكًرا مر
tina.dam@icann.org

http://icann.org/topics/idn


