
  
  )IDN( المعولمةموقع ال ألسماءمباشرة الفحص الحي : سمي، لغتي، إنترنيتيإ
  

ICANN تدشن مشروع الفحص العالمي ألسماء المواقع المعولمة   
  

  ٢٠٠٧، ١٥أآتوبر 
  

باستخدام أسمائهم وذلك تجارب اآلن  الاإلنترنيت حول العالم إجراءبإمكان مستخدمي :  ماريا دل ريه، آاليفورنيا

غاتهم في اإلنترنيت إثر التدشين الذي أجرته اليوم مؤسسة اإلنترنيت لألسماء واألرقام المعينة للفحص الحي بحروف ل

  .  لغةاقع المعولمة بأحدى عشرةوألسماء الم

  

هذا من أآثر األوقات إثارة في مسيرة تنمية أسماء مواقع إن " الدآتور بول توميه ICANNوقال رئيس شرآة 

 دورًا احدى عشر التي تم بها الفحص أن يلعبوين باللغات اإلثإلنترنيت المتحدمكن لمستخدمي افي.  IDN اإلنترنيت

  ." وبالتالي مساعدتنا على المضي قدمًا نحو التطبيق الكامل لجميع لغات العالمIDNفحص آيفية عمل  مهمًا في

  

: سم الموقع آاآلتيإشترآة وذلك بطبع  في صفحات ويكي الماواليوم يمكن لمستخدمي اإلنترنيت حول العالم أن يدخلو

example.testوالروسية ) البسيطة والتقليدية(حدى عشر وهي العربية والفارسية والصينية  بكافة لغات الفحص اإل

الويكي لمستخدمي اإلنترنيت بإنشاء صفحة سمح تسوف .  والهندية واليونانية والكورية والعبرية واليابانية والتميلية

 وهذا مثال على ذلك – أسمائهم بلغاتهم األصلية وذلك باستخدام خاصة بهم ةثانويصفحات 

example.test/yourname.  

  

، ويمكن الوصول اليه على العنوان التالي YouTube موقع في فيديو لشرح عملية التقييم ICANNآما تعرض 

]address here.[  

  

ريد أن نعرف آيف تعرض نفنحن .  عملية الفحصإن صفحات الويكي هذه مهمة جدًا ل"ويضيف الدآتور توميه 

 أرسلتهقص ولصق العنوان في صفحة اإليميل وب لو أنك قمتآيف تعمل وعناوين المواقع في برامج تصفح اإلنترنيت 

  ."إلى صديق وآيف سيؤثر آل ذلك على المنطقة الجذرية

  

 وتقديم IDN التطبيق الكامل لنظام  يتمسوف تبقى تقييمات صفحات ويكي باللغات اإلحدى عشر على اإلنترنيت حتى

  . أول موقع على مستوى عالي في لغة التقييم

  



ففي الوقت الحاضر .  لغاتهمسم الموقع آامًال بحروف إ يعني أنه بإمكان الناس آتابة IDN الكامل لنظام التطبيقإن 

به يجب أن تكتب بالحروف الالتينية  وما شاorg.  و net. و com.يمكنك فقط استخدام هذه الحروف قبل النقطة، لكن 

  .  سوف يغير هذا األمر وسيؤدي ذلك إلى توفر عشرات اآلالف من الحروف للعالمIDNإال أن تطبيق .  البسيطة

 و org.(التنسيق العالمي للتعريفات الفريدة لنظام اإلنترنيت مثل أسماء المواقع ب القائمة هي ICANNإن شرآة 

.museumثل  ورموز البلدان م.uk( والعناوين المستخدمة في برتوآوالت اإلنترنيت المتعددة التي توصل 

إن اإلدارة الحريصة لهذا المصادر مهمة لعمل اإلنترنيت ولذا يجتمع أصحاب مصالح شرآة .  الكومببوترات ببعضها

ICANNإن .   بشكل متواصل لتطوير سياسات تضمن األمن المستمر واستقراراإلنترنيتICANNة عالميًا  منظم

  .www.icann.orgللمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع .  غير تجاريةوهي شرآة لها منافع عامة لكنها 

  

  :  اإلتصاالت اإلعالمية

  

  جيسن آينان

  )الواليات المتحدة (ICANNمستشار إعالمي، 

  4004 382 310+: تلفون

  org.icann@keenan.Jason: البريد اإلليكتروني

  

  أندرو روبرتسون: عالميًا

  )لندن(أدلمون 

  770 588 7921 44+: تلفون

 Andrew.robertson@edelman.com: البريد اإلليكتروني


