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MARINA DEL REYزبان توسط شرکت اينترنت  11شده به ی دامنه جهان اسامی افتتاح امروز : ، کاليفرنيا
 توسطدهد تا ی اص داده شده، به کاربران اينترنت در سرتاسر جهان امکان ماختصی و شماره های اسامی برا
 . کنندتجربه شاندر اينترنت خودو خود به زبان خود ی اسام

از هيجان انگيزترين لحظات ی اين يک«:  اظهار داشتICANN ، رئيس و مديرکل  Paul Twomeyدکتر 
توانند يک نقش ی  م،کنندی صحبت می زبان تجرب 11 به کهی کاربران اينترن.   استتا به امروزها IDNتوسعه 
ی کامل برای هدف بهره برداری ها ايفا کنند و به ما کمک کنند تا به سوIDNدر آزمايش نحوه استفاده از ی کليد

 ».جهان حرکت کنيمی همه زبان ها
 

 ی، عرب–زبان  11به  example.test اسم دامنه توسطتوانند ی کاربران اينترنت در سرتاسر جهان اکنون م
» ويکی«به صفحات و تاميل ی  يديش، ژاپنی، کره ای، يونانی، هندی،، روس)یساده شده و سنت (ی چينی،فارس

)wiki (ی خود را با اسامی ها به کابران اينترنت امکان خواهد داد تا صفحات فرع »یويک«.  پيدا کنندی دسترس
 .باشدی  مexample.test/yourname  يک توصيه– کنند ايجاد به زبان خودشان  وخود

 
ICANNی   همچنين يک ويدئو را بر روYouTubeاين . کندی را تشريح می   قرار داده است که روال ارزياب

 .می باشد [address here]ويدئو به آدرس آنالين 
 

 به يدتوانی  مorg.icann.idn://http زبان ويا رفتن به 11از ی يکی  به الفباtest.example  کردنبا تايپ
 .پيدا کنيدی دسترس »یويک«صفحات 

 
خواهيم ی  ما م.دارندی اين آزمايش نقش کليدانجام ی برا »یويک«اين صفحات «:  اضافه کردTwomeyدکتر 

 ی می فرستيددوست یبراکه  ی ايميلشود، اگر آنرا در متنی   در براوزر اينترنت ظاهر مURLبدانيم که چطور 
 ».دنداری بر منطقه ريشه ای کند و همه اين مسائل چه تأثيری ست کنيد آيا هنوز کار ميکات و پ

 
 11، و اولين دامنه سطح باال به زبان ارزيابی عرضه نشده است نرسيدهها به بهره برداری کامل IDNتا زمانيکه 

 .خواهند ماندی به صورت آنالين باق »یويک«ی ارزياب
 

ند که بنويسی زبانهمان توانند اسم کامل دامنه را به حروف ی ها به اين معناست که اشخاص مIDNکامل ی معرف
توانيد از اين حروف قبل از نقطه استفاده کنيد، بنابراين ی در حال حاضر تنها م.  نويسندی زبان خودشان را م

.com ،.net ،.orgاين وضعيت با . ف التين ساده نوشتتوان به حروی مشابه را تنها می  و پسوند هاIDN ها
 .تغيير پيدا خواهد کرد به طوريکه در واقع ده ها هزار حرف در دسترس جهانيان قرار خواهد گرفت
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 :ICANNدرباره 

ICANNاز قبيل (دامنه ی  از قبيل اسام،باشدی منحصربه فرد می شناسه های سيستم اينترنت برای جهانی  مسئول هماهنگ.org ،
.museumاز قبيل ی کشوری  و ُکدها.uk (شوند که به کامپيوترها کمک ی استفاده می مختلف اينترنتی که در پروتکل های و آدرس هاي

نهادهای است بنابراين ی عملکرد اينترنت حياتی مديريت دقيق اين منابع برا.  کنند از طريق اينترنت با يکديگر تماس برقرار کنندی م
. کنندی اينترنت به طور مرتب مالقات می ها و اطمينان از امنيت و ثبات دائمی توسعه خط مشی برادر جهان،   ICANN ذينفع

ICANNاطالعات ی برا.  می باشدی و غيرانتفاعبوده ی منفعت عمومی شده، برای سازمان دهی است که از لحاظ بين المللی  شرکت
 . ديدن کنيدorg.icann.wwwبيشتر لطفًا از 

 
 :هارسانه ی تماس ها
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