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دلیل سریع



ما الذي یعنیھ "القبول العالمي"؟

تدعم البرمجیات والخدمات المتوفرة على 
اإلنترنت القبول العالمي عندما تعرض القدرات 

المدرجة أعاله لجمیع النطاقات وأسماء البرید 
اإللكتروني.

القبول

التوثیق

التخزین

المعالجة

العرض

الحظ أن القبول والتوثیق والمعالجة تعامل بشكل مختلف في ھذه الوثیقة. 
وفي الممارسة الفعلیة، فإن ھذه القدرات قد تتداخل.

القبول العالمي (UA) ھو الحالة التي یتم فیھا قبول جمیع أسماء النطاقات وعناوین البرید اإللكتروني الصحیحة وتوثیقھا 
وتخزینھا ومعالجتھا وعرضھا بشكل صحیح ومتسق من خالل جمیع التطبیقات واألجھزة والنظم ذات القدرة على 

االتصال باإلنترنت. 

وبسبب التغیر السریع في المشھد العام ألسماء النطاقات، ال تدرك العدید من النظم أو ال تتعامل بشكل مناسب مع 
أسماء النطاقات الجدیدة، والسبب في األساس یرجع إلى أنھ قد تكون مكون من أكثر من ثالثة أحرف طوالً أو 
في تنسیق غیر ASCII. وینطبق الشيء عینھ بالنسبة لعناوین البرید اإللكتروني التي تضم ھذه االمتدادات 

الجدیدة.

یشار إلى أن المجموعة التوجیھیة للقبول العالمي (UASG)، التي أسستھا ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء 
الُمخصصة (ICANN)، عبارة عن مبادرة بقیادة المجتمع وعلى نطاق الصناعة وتعمل على تحقیق 

الوعي وتحدید وحل المشكالت المرتبطة بالقبول العالمي ألسماء النطاقات. والغرض من ھذه الجھود 
یتمثل في المساعدة على ضمان الخبرة المتسقة واإلیجابیة لمستخدمي اإلنترنت على مستوى العالم.

للحصول على مزید من المعلومات حول المجموعة التوجیھیة للقبول العالمي UASG والتطورات 
.http://www.uasg.tech :األخیرة، برجاء زیارة



القبول ھو العملیة التي یتم من خالل 
الحصول على عنوان البرید اإللكتروني أو 

اسم النطاق كسلسلة من الحروق من 
واجھة مستخدم أو ملف أو API (واجھة 

برمجة التطبیقات) یستخدمھ أحد التطبیقات 
البرمجیة أو خدمة متوفرة على اإلنترنت.

ویجب على أي عنصر واجھة مستخدم تطالب أي مستخدم بكتابة اسم نطاق أو عنوان برید إلكترون دعم 
وتأیید یونیكود وسالسل تصل إلى 256 حرًفا.

ویجب السماح للمستخدمین، ولیس مطالبتھم، بإدخال نص مشفر متوافق مع ASCII (والمشار إلیھ أیًضا 
بلفظ Punycode بیونیكود) محل مقابل یونیكود الخاص بھ. وعلى الرغم من ذلك، یجب عرض یونیكود 

بشكل افتراض، على أن یتم توضیح نص Punycode بیونیكود للمستخدم فقط عندما یوفر میزة ما.
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تم التحقق من العملیة التي یتم من خاللھا 
الحصول على أي عنوان بریدي أو اسم نطاق 
أو حذفھما من أجل تصحیح التركیب النصي. 
وقد تم تدریب العدید من المبرمجین من أجل 

التوثیق من خالل اتباع طرق الكشف 
واالكتشاف التي تتطلب فحًصا للتأكد من أن 

نطاق في المستوى األعلى لدیھ العدد 
"الصحیح" من األحرف أم ال، أو أن الحروف 
من مجموعة حروف ASCII أم ال. ولم تعد 
طرق الكشف واالكتشاف ھذه قابلة بعد اآلن 
للتطبیق بسبب طرح أسماء نطاقات تحتوي 

على أكثر من ثالثة أحرف، وحروف یونیكود 
.(ASCII غیر)

التوثیق
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وال یجب أن تتم عملیة التوثیق ما لم تتم المطالبة بتشغیل التطبیق أو الخدمة. وھذه ھي الطریقة 
األسھل في ضمان أن كافة أسماء النطاقات الصحیحة مقبولة في النظام.

وإذا كان التوثیق مطلوًبا، فیجب التفكیر فیما یلي:

التحقق من حصة TLD من أسماء النطاقات في مقابل قائمة موثوقة:
http://www.internic.net/domain/root.zone  

http://www.dns.icann.org/services/authoritative-dns/index.html  
http://data.iana.org/TLD/tlds-alpha-by-domain.txt  

https://tinyurl.com/sac070 :SAC070 راجع أیًضا

.(DNS) االستعالم عن اسم النطاق في مقابل نظام أسماء النطاقات

یجب المطالبة بإدخال مكرر لعنوان برید إلكتروني من أجل تجنب أخطاء الكتابة.

یجب التحقق من الحروف في المسمیات فقط إلى حد تحدید أن مسمیات U ال تحتوي على نقاط أكواد 
"محظورة" أو نقاط أكواد غیر مخصصة في إصدار یونیكود الخاص بھا. بادر بزیارة: 

.https://tools.ietf.org/html/rfc5892

یجب تقیید توثیق المسمیات على عدد صغیر من قواعد المسمیات الكلیة المحددة في طلب الحصول 
 .https://tools.ietf.org/html/rfc5894 :بادر بزیارة .(RFC) على التعلیقات

وإذا كانت ھناك سلسلة تشبھ اسم نطاق وتحتوي على حرف الوقف الرسومي "。"، فیجب تحویل 
إلى "." قبل إجراء التوثیق.

https://tools.ietf.org/html/rfc5894


التخزین

یشیر التخزین إلى التخزین طویل األجل 
و/أو العابر ألسماء النطاقات وعناوین 

البرید اإللكتروني. وبصرف النظر عن 
عمر البیانات، یجب تخزینھا في تنسیقات 

معّرفة الـ RFC (مفضل) أو تنسیقات 
أخرى یمكن أن تنتقل فیما بین التنسیقات 

 .RFC معّرفة

یجب أن تدعم الطلبات والخدمات معاییر یونیكود المناسبة.

ویجب تخزین المعلومات في نظام UTF-8 (تنسیق نقل یونیكود) متى ما كان ذلك ممكًنا. قد تتطلب 
بعض األنظمة الحصول على الدعم لنظام UTF-16 أیًضا، ولكن بشكل عام UTF-8 ھو المفضل. 

.UTF-32و UTF-7 ویجب تجنب استخدام

تأمل كافة السیناریوھات المتكاملة قبل تحویل مسمیات A إلى مسمیات U والعكس بالعكس عند التخزین. 
وقد یكون من المفضل الحفاظ على مسمیات U فقط في ملف أو قاعدة بیانات، ألنھ یعمل على تبسیط 
البحث والتصنیف. وعلى الرغم من ذلك، قد یكون للتحویل تأثیرات عند التشغیل البیني مع التطبیقات 

والخدمات األقدم التي لیس لھا قدرة یونیكود. یجب مراعاة التخزین في كال التنسیقین.

یجب تمییز عناوین البرید اإللكتروني وأسماء النطاقات بوضوح خالل التخزین من أجل الوصول 
األیسر. األمثلة على الحاالت التي تم فیھا تخزین عناوین البرید اإللكتروني وأسماء النطاقات في حقل 

"المؤلف" الخاص بوثیقة أو "معلومات االتصال" في ملف سجل قد أدت إلى فقد المصدر كعنوان.
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المعالجة

تحدث المعالجة كلما تم استخدام عنوان برید 
أو اسم نطاق من خالل تطبق أو خدمة من 

أجل أداء نشاط (على سبیل المثال، بحث أو 
تصنیف قائمة)، أو تحویلھا إلى تنسیق بدیل 

(على سبیل المثال تخزین ASCII في 
صورة یونیكود). وقد تتم أیًضا عملیة توثیق 

إضافیة خالل المعالجة.
ویمكن معالجة أسماء النطاقات وعناوین 

البرید اإللكتروني بعدة طرق غیر محدودة*، 
وھو ما یعزز الحاجة إلى اتفاقات تضمن فھم 

البیانات وتصنیفھا بشكل متسق.

وحیث إن معایر یونیكود یتوسع بشكل متواصل، فإن نقاط األكواد غیر المحددة عند إنشاء التطبیق أو 
الخدمة یجب التحقق منھا من أجل ضمان أنھا لن "تخل" بخبرة المستخدم. الخطوط المفقودة في نظام 

التشغیل األساسي قد تؤدي إلى حروف غیر قابلة للعرض (غالًبا یتم استخدام الحرف "�" من أجل 
تمثیل ھذه)، لكن ال ینبغي أن یؤدي ھذا الموقف إلى تصادم قاتل.

استخدم واجھات برمجة التطبیقات المدعومة ذات قدرة یونیكود. 

 (IDNA) استخدم أحدث بروتوكول ألسماء النطاقات المدّولة في التطبیقات
 [http://tools.ietf.org/html/rfc5892] ووثائق [http://tools.ietf.org/html/rfc5891]

 .(IDN) القوائم ألسماء النطاقات المدّولة

المعاجلة بتنسیق UTF-8 متى ما كان ذلك ممكًنا. 

تأكد أن المنتج أو المیزة تتعامل مع األرقام عند توسعتھا. على سبیل المثال، أرقام ASCII وتمثیالت 
األرقام األیدیولوجیة الصوریة اآلسیویة یجب أن تعامل معاملة األرقام. [RFC5892، الرابط أعاله] 

قم بترقیة التطبیقات والخوادم/الخدمات مًعا. إذا كان الخادم یونیكود وكان الوكیل غیر یونیكود أو 
العكس بالعكس، فسوف یتوجب تحویل البیانات إلى كل صفحة كود في كل مرة تنتقل فیھا البیانات فیما 

بین الخادم والوكیل.

قم بإجراء مراجعات لألكواد من أجل تجنب الھجوم بإغراق ذاكرة التخزین المؤقت. وعند القیام بعملیة 
تحویل للحروف، فقد تنمو سالسل النص أو تنكمش بشكل كبیر.
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.user@*.pharmacist وقم تحدید الصیادلة من خالل البحث عن عناوین البرید اإللكتروني ،.nz وھو ccTLD أمثلة: تعرف على الناس في نیوزلندا من خالل البحث داخل نطاق *

https://tools.ietf.org/html/rfc5892


یحدث العرض كلما تم تقدیم عنواني برید 
إلكتروني أو اسم نطاق داخل وجھة 

مستخدم. عرض أسماء النطاقات وعناوین 
البرید اإللكتروني غالًبا ما یكون بشكل 

مستقیم عندما یتم دعم النصوص في نظام 
التشغیل الرئیسي ویتم تخزین السالسل في 

یونیكود، وعلى الرغم من ذلك، فإن 
عملیات التحویل المقتصرة على التطبیقات 

قد تكون مطلوبة خالًفا لذلك.

العرض

عرض جمیع نقاط أكواد یونیكود المدعومة من خالل نظام التشغیل الرئیسي. في حالة حفاظ أي تطبیق على 
مجموعات الخطوط الخاصة بھ، فیجب عرض دعم یونیكود الشامل على تجمیع الخطوط المتاحة من نظام 

التشغیل.
وعند تطویر تطبیق أو خدمة، أو عند تشغیل سجل، یجب النظر في اللغات المدعومة والتأكد من أن نظام 

التشغیل والتطبیقات تغطي تلك اللغات.
قم بتحویل بیانات غیر یونیكود إلى یونیكود قبل العرض. على سبیل المثال، یجب أن یرى المستخدم 

"everyone.みんな" في مقابل "everyone.xn--q9jyb4c". (ھذا التحویل مثال على المعالجة 
.(UA الجاھزة لـ

عرض یونیكود افتراضًیا. استخدم نص Punycode بیونیكود للمستخدم فقط عندما یوفر میزة ما. قم بزیادة 
عرض یونیكود بنص Punycode بیونیكود حائم كتخفیف.

فكر في أن العناوین ذات النصوص المختلطة سوف تصبح أكثر شیوًعا. قد تبدو بعض حروف یونیكود 
متشابھة للعین المجردة، لكنھا مختلفة بالنسبة ألجھزة الكمبیوتر. ال تفترض أن السالسل ذات النصوص 

المختلطة الھدف منھا أغراض ضارة، مثل التصّید، وإذا استدعت واجھة المستخدم السالسل الھتمام 
المستخدم، فتأكد أنھا تقوم بذلك بطریقة ال تضر بمستخدمي النصوص غیر الالتینیة. تعلم المزید حول یونیكود 

.http://unicode.org/reports/tr36/ :االعتبارات األمنیة على
استخدام معالجة توافق IDNA لیونیكود من أجل مطابقة توقعات المستخدم. لمعرفة المزید، انتقل إلى: 

.http://unicode.org/reports/tr46/
 :RFC 5892 واحذر من الحروف غیر المخصصة وغیر المسموح بھا. وتعرف على المزید في

.https://tools.ietf.org/rfc/rfc5892.txt
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.http://www.uasg.tech :للحصول على المزید من التفاصیل الفنیة حول القبول، برجاء زیارة

كن على استعداد للقبول العالمي

UASG005-160302-AR

مراجعات واختبار وحدات أكواد المصدر
عملیة فحص أكواد المصدر والتحقق من أن أسالیب 

البرمجة الصحیحة فقط، ومكتبات البرمجیات 
وواجھاتھا (والمعروفة أیًضا باسم "API") قد 

استـُخدمت. وبعد االنتھاء من ھذه العملیة، یمكن للمدیر 
التحقق من أعمال التطبیقات أو الخدمات من خالل 
اختبارھا في مقابل قدرات محددة (القبول والتوثیق، 
إلخ) المدرجة أعاله. وھذه الطریقة مستخدمة بشكل 

نموذجي فقط من خالل مطوري التطبیقات وموفري 
الخدمات على اإلنترنت.

وكجزء من جھود التوعیة التي تقوم بھ المجموعة 
التوجیھیة للقبول العالمي، تتواصل المجموعة بشكل 

مباشر مع مطوري التطبیقات وأكبر موفري الخدمات 
على اإلنترنت من أجل تشجیعھم على أداء مراجعات 

ألكواد مصادر القبول العالمي واختبار ومشاركة قائمة 
معاییر یمكن استخدامھا في تطویر حاالت االختبار.

االختبار الیدوي
یتطلب تشغیل اختبارات متعددة في مقابل النطاقات 
الجدیدة والنطاقات غیر ASCII، مثل تقدیم عنوان 
برید إلكتروني عند التسجیل من أجل الحصول على 

خدمة على اإلنترنت باإلضافة إلى توثیق أنھا قد 
حظیت بالقبول العالمي. وبما أن ھناك عدد ضخم من 
الخدمات المحتملة على اإلنترنت التي یتم التسجیل من 

أجل الحصول علیھا، باإلضافة إلى مجموعات 
محتملة لعناوین البرید اإللكتروني الجدیدة، تتطلب 
ھذه الطریق تجربة مجموعة مختلفة من التطبیقات 
والخدمات وعناوین البرید اإللكتروني و/أو أسماء 

النطاقات من أجل توفیر نطاق واسع من حاالت 
االستخدام. ویمكن إجراء ھذه الطریقة بمعرفة أي 

شخص، لكنھا األكثر حساسیة من حیث العمل. 
كما أن المجموعة التوجیھیة للقبول العالمي تساعد في 

الترویج لھذه الطریقة من خالل تطویر قائمة من 
مواقع الویب الراقیة، باإلضافة إلى التطبیقات 

وعناوین البرید اإللكتروني وأسماء النطاقات المناسبة 
لالختبار.

االختبار التلقائي 
استخدام النصوص أو المشتقات التلقائیة في اختبار 
مجموعة متنوعة من عناوین URL. وتتطلب ھذه 
الطریقة المزید من األعمال الفنیة الواضحة، ولكن 

یجب أن تكون أكثر قدرة على التوسعة من أجل 
جھود القیاس والمراقبة الضخمة. مثال واقعي یتمثل 
في التحري األخیر عن نطاق gTLD یجریھ مركز 

 APNIC معلومات شبكات آسیا والمحیط الھادئ
 :ICANN بالنیابة عن

.https://tinyurl.com/new-gtld-ua
تتحرى المجموعة التوجیھیة للقبول العالمي 

UASG عن طرق الفحص التلقائیة بالنسبة للقبول 
العالمي وسوف تعلن عن النتائج وقت توافرھا.
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