
என் ெபயர், என் ெமாழி, என் இைணயம் : IDN (ஐ என்) ேநர யாக 
பாிேசாதிக்கப்ப கிற .  
ICANN (ஐசிஏஎன்என்) சர்ேதசப்ப த்தப்பட்ட ெடாைமன் ெபயர்களின் உலகளாவிய 
பாிேசாதைனையத் வங்குகிற .  
  
15 அகேடாபர் 2007  
 
மாினா ெடல் ேர, க ேபார்னியா: உலகம் வ ம் உள்ள இைணய பயனாளர்கள் தறேபா  தங்கள் 
ெபயர்ைள தங்கள் ெமாழிகளில் தங்கள் இைணத்தில், இன்டர்ெநட் கார்ப்பேரஷன் ஃபார் அைசன்ட் 
ேநம்ஸ் அண்  நம்பர்ஸ் (ICANN) வக்கும் சர்வேதசப்ப த்தப்பட்ட ெடாைமன்ெபயர்கைள 11 
ெமாழிகளில் பாிேசாதைன லம் பாிட்ைசெசய்  பார்க்கலாம்.  
 
“IDN ேமம்பாட் ல் இ  இன் ெமா  வியக்கத்தகுக் காலமாகும்” என்  டாக்டர் பால் ேம, ICANN, 
தைலவர்,  தன்ைம ெசயல் அதிகாாி குறிப்பி கிறார். “11 ெமாழிகைளப்ேபசும் இைணயப் 
பயனாளர்கள் எவ்வா  IDN ேவைலெசய்கிற  என்பைத பாிேசாதிக்க ம் மற் ம் அைனத்  
ெமாழிகளி ம் அைத ழைமயாக எ த் ச்ெசல்வதற்கு உதவிட ம் ஒ  க்கியப் பங்காற்ற ம்”. 
 
உலகம் வ ம் உள்ள இைணயப் பயனாளர்கள் தற்ேபா  wiki (விக்கி) பக்கங்ைள  example.test 
எ ம்  ெடாைமன் பக்கங்கள் லம் 11 ெமாழிகளில் –  அரபிக், ெபர்ஷியன், (எளிைமப்ப த்தப்பட்ட 
மற் ம் பராம்பாிய) சீன, ரஷ்ய, ஹிந்தி, கிேரக்க, ெகாாிய, யி ஷ், ஜப்பானிய மற் ம் தமிழ் லம் 
அ கலாம். wikis இைணய பயனாளர்கைள தங்கள் ெசாந்தெபயாில் மற் ம் தங்கள் ெசாந்த 
ெமாழிகளில் ைணப் பக்கங்ைள ஏற்ப த்திக்ெகாள்வதற்கு அ மதிக்கிற . ஒ  பாிந் ைர : 
example.test/yourname. 
 
ICANN மதிப்பீட் ெசயல் ைறைய விளக்குவதற்காக YouTubeல் ேயாவாக ெவளியிட் ள்ள . 
அதன் ஆன்ைலன் கவாி  [address here].  
விக்கிப் பக்கங்கைள 11 ெமாழிகளில்  ஏதாவ  ஒன்றின் எ த்தின் லம் example.test என்  
எ வதன் லம் அல்ல  http://idn.icann.org/ க்குெசல்வதன் லம்  அ க ம். 
 
“இந்த விக்கிப் பக்கங்கள் இந்த ேசாதைனக்கு க்கியமானைவயாகும்.  நாங்கள் URL எவ்வா  
இைணய ப்ர சாில் எவ்வா  காண்பிக்கப்ப கிற , நீங்கள் அைத உங்கள் நண்ப க்கு ெவட்  ஒட்  
மின்னஞ்சல் லம் அ ப் ம்ேபா  ெசயல்ப கிறதா மற் ம் அ  எவ்வா  லப்பகுதிைய 
பாதிக்கிற  என்பைத நாங்கள் அறியேவண் ள்ள ” என் ம் டாக்டர் ேம ேம ம் கூறினார். 



ஐ என் ைமயாக ெசயல்ப த் ம் வைர இந்த 11 மதிப்பீட்  விக்கிகள் அன்ைலனில் இ க்கும்  
மற் ம் தல் உயர்நிைல ெடாைமன் மதிப்பீ  ெமாழியில் அறி கப்ப த்தப்பட் ள்ள .  
 
IDNகளின் ைமயான அறி கம் மக்கள் தங்கள் ெசாந்த ெமாழிைய எ தப்பயன்ப த் ம் 
எ த் க்கைளக் ெகாண்ேட எ த ம் என்  ெபா ள்ப ம். தற்ேபா  இந்த எ த் க்கைள .com, 

.net, .org ள்ளிக்கு ன்னதாக உள்ள  ேபான்  அ ப்பைட இலத்தின் ெமாழியில் எ த ம். 
IDNகள் பத்தாயிரக்கணக்கான எ த் க்கைள உலகில் கிைடக்குமா ெசய்ய மாற்றிவி ம்.  
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ICANNைனப் பற்றி: 
 
ICANN  இைணயத்தின் தனித் வமான அைடயாளப்ப த்திகளான ெடாைமன் ெபயர்கள் ( .org, 
.museum மற் ம் நாட்  குறிகள் .uk ேபான்றைவ)ேபான்றவற்ைற மற் ம் கணினிகள் ஒன் க்கு ஒன்  
ெதாடர் ெகாள் வதற்கு உத ம் உலகின் பல்ேவ  வைகயான இைணயப் ேராட்ேடாகா ல் 
பயன்ப த்தப்ப ம் கவாிகள்  ஆகியவிற்ைற உலகம் வதி ம் ஒ ங்கிைணப்பதற்கான ஒ  
ெபா ப்ைபக் ெகாண் ள்ள . இந்த வளங்களின் கவனமான ேமலாண்ைம  இைணய இயக்கத்திற்கு  
மிக ம் க்கியமான , எனேவ ICANN னின்  உலகளாவிய பங்குதாரர்கள் வழக்கமான ைறயில் 
சந்தித்  இைணயத்தின் தற்ேபா  ெசயல்பாட் ல் உள்ள பா காப்  மற் ம் நிைலயான தன்ைம ைய 
உ திப்ப த் வதற்கான ெகாள்ைககைள உ வாக்குகிறார்கள். ICANN சர்வேதச அளவில் 
ஏற்ப த்தப்பட்ட, ஒ  ெபா  பல ைடய  இலாபேநாக்கற்ற நி வனமாகும். ேம ம் விவரங்க க்கு 
தய  ெசய்  http://www.icann.org/ க்கு வ ைக தர ம். 
 
ஊடகத்  ெதாடர் கள்: 
 
ேஜசன் கீனன் 
ஊடக ஆேலாசகர், ICANN ( எஸ்ஏ) 
ெதாைலேபசி: +1 310 382 4004 
மின்னஞ்சல்: jason.keenan@icann.org 
 
சர்வேதசம் : ஆண்ட்  ராபர்ட்சன் 
எெடல்ேமன் (லண்டன்) 
ெதாைலேபசி: +44 7921 588 770 
மின்னஞ்சல் : andrew.robertson@edelman.com 
 


