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Μαρίνα Ντελ Ρέι, Καλιφόρνια: Οι χρήστες του Ίντερνετ σε όλο τον κόσµο 
µπορούν τώρα να κάνουν δοκιµή µε το όνοµά τους στη γλώσσα τους στο 
Ίντερνετ µε τη σηµερινή έναρξη ζωντανής δοκιµής Διεθνών Ονοµάτων Τοµέων 
του Σώµατος του Διαδικτύου για την εκχώρηση ονοµάτων και αριθµών (ICANN) 
σε 11 γλώσσες.  

“Αυτό αποτελεί µια από τις συγκλονιστικές στιγµές µέχρι στιγµής στην ανάπτυξη 
των IDN,” είπε ο Δρ. Paul Twomey, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος του 
ICANN. “Οι χρήστες του Ίντερνετ που µιλούν τις 11 γλώσσες της δοκιµής 
µπορούν να παίξουν ένα ρόλο κλειδί στη δοκιµή λειτουργίας των IDN, και να µας 
βοηθήσουν να προχωρήσουµε στην πλήρη εγκατάσταση όλων των γλωσσών 
του κόσµου.”  
 
Οι χρήστες του Ίντερνετ σε όλο τον κόσµο µπορούν τώρα να έχουν πρόσβαση 
σε σελίδες wiki µε το όνοµα τοµέα example.test σε 11 γλώσσες δοκιµής – 
Αράβικα, Περσικά, Κινέζικα (απλοποιηµένα και παραδοσιακά), Ρώσικα, Ινδικά, 
Ελληνικά, Κορεάτικα, Εβραϊκά, Γιαπωνέζικα και Ταµίλ. Τα wikis θα επιτρέψουν 
στους χρήστες του Ίντερνετ να καθιδρύσουν τις δικές τους υποσελίδες µε τα δικά 
τους ονόµατα στη δική τους γλώσσα – µια σύσταση είναι: example.test/yourname 
(παράδειγµα.δοκιµή/τοόνοµάσας). 
 
Το ICANN διαθέτει επίσης ένα βίντεο που εξηγεί τη διαδικασία αξιολόγησης στο 
YouTube. Βρίσκεται στο διαδίκτυο στη διεύθυνση [διεύθυνση εδώ]. 
 
Μπορείτε να κάνετε πρόσβαση στις σελίδες wiki πληκτρολογώντας example.test 
µε τους χαρακτήρες µιας από τις 11 γλώσσες, ή πηγαίνοντας στο 
http://idn.icann.org. 
 
“Αυτές οι wikiσελίδες αποτελούν κλειδί της δοκιµής. Θέλουµε να µάθουµε πώς 
απεικονίζεται το URL στο πρόγραµµα περιήγησης του Ίντερνετ, εάν λειτουργεί 
όταν το κόβετε και το αντιγράφετε (cut and paste) µέσα σε ένα µήνυµα email σε 
ένα φίλο, και πώς επηρεάζουν όλα αυτά τη ζώνη ρίζας,” πρόσθεσε ο Δρ 
Twomey. 
 
Τα 11 wiki αξιολόγησης θα παραµείνουν ονλάϊν µέχρις ότου εγκατασταθούν 
πλήρως τα IDN και παρουσιασθεί  ο πρώτος τοµέας άνω επιπέδου στη γλώσσα 
αξιολόγησης. 
 
Η πλήρης παρουσίαση των IDN θα σηµαίνει ότι οι άνθρωποι θα µπορούν να 
γράψουν όλο το όνοµα τοµέα µε τους χαρακτήρες που χρησιµοποιούνται για να 



γράψουν τη δική τους γλώσσα. Προς το παρόν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε 
αυτούς τους χαρακτήρες µόνο πριν από τα dot, so .com, .net, .org και παρόµοια 
και µπορούν να γραφτούν µόνο σε βασικούς Λατινικούς χαρακτήρες . Τα IDN θα 
το αλλάξουν αυτό έτσι ώστε θα είναι διαθέσιµοι στον κόσµο στην κυριολεξία 
χιλιάδες χαρακτήρες.  
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Σχετικά µε το ICANN: 

Το ICANN είναι υπεύθυνο για τον παγκόσµιο συντονισµό του συστήµατος µοναδικών 
προσδιορισµών όπως ονόµατα τοµέα στο Διαδίκτυο (όπως .org, .museum και κωδικούς χωρών 
όπως .uk) και διευθύνσεις που χρησιµοποιούνται σε διάφορα Διαδικτυακά πρωτόκολλα που 
βοηθούν τους υπολογιστές να προσεγγίζει ο ένας τον άλλον στο Διαδίκτυο. Η προσεκτική 
διαχείριση αυτών των πηγών είναι ζωτική για τη λειτουργία του Διαδικτύου, γι’ αυτό οι παγκόσµιοι 
µέτοχοι του ICANN συναντιούνται τακτικά για να αναπτύξουν τακτικές που εξασφαλίζουν τη 
συνεχή ασφάλεια και σταθερότητα του Διαδικτύου. Το ΙCANN είναι ένα διεθνώς οργανωµένο, µη 
κερδοφόρο ο σώµα δηµοσίου οφέλους. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη 
διεύθυνση: www.icann.org. 
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