NOMES DE DOMÍNIOS INTERNACIONALIZADOS
Agora os domínios da web falam o seu idioma favorito
Os nomes de domínio internacionalizados estarão disponíveis através do programa de novos Domínios genéricos de
primeiro nível da ICANN (gTLD) . Pela primeira vez, todos os níveis de nomes da Internet também podem incorporar
conjuntos de caracteres como o chinês, o árabe, o cirílico ou qualquer alfabeto não latino. Imagine as oportunidades e
os benefícios para 70% dos usuários de Internet ao redor do mundo que não falam inglês.

O que é um gTLD?

Saiba mais:

Se você já ouviu falar nas extensões .com, .net ou .
org, então você sabe que um domínio de primeiro
nível ou TLD é uma extensão de nome de domínio.
Quando você associa uma dessas extensões a um
nome de nível secundário, como o nome da sua
organização, você vê a conhecida estrutura de um
endereço da Web ‐ yourorg.com.

Se você está interessado em obter um registro e
solicitar um IDN, através do programa para novos gTLDs,
o Guia do candidato está disponível on‐line em seis
idiomas, com informações sobre como funciona o
processo, como os aplicativos serão avaliados,
procedimentos para objeções e resolução de conflitos e
como o novo gTLD será delegado a um candidato
escolhido.

O que irá mudar com os IDNs?
Antes dos IDNs serem lançados em grande
escala, você podia ver os caracteres não latinos
só no segundo, terceiro ou até no quarto nível.
Eis um exemplo de script tailandês que aparece
no quarto nível:
http:// .idn.icann.org/
Através do novo programa gTLD, os IDNs estarão
mais amplamente disponíveis no espaço de
nome de primeiro nível. Isto permitirá aos
usuários registrar e usar nomes de domínio com
base em seus idiomas locais e scripts, incluindo
aqueles, como o árabe, que são lidos da direita
para a esquerda, assim como os idiomas não‐
alfabéticos, como chinês mandarim. Esses nomes
de domínio também podem conter caracteres
latinos com marcas diacríticas, como acento,
cedilha ou trema, exigidos por muitos idiomas
europeus.
http://

.

Para obter mais informações, visite http://icann.org/
newgTLDs ou http://icann.org/en/topics/idn/.

Sobre a ICANN
A ICANN, acrônimo de Internet Corporation for Assigned
Names and Numbers foi constituída em 1998 para coordenar
os identificadores exclusivos da Internet em todo o mundo.
Sem essa coordenação, não teríamos uma Internet global. É
uma entidade sem fins lucrativos com participantes do
mundo inteiro dedicados a manter a Internet segura, estável
e uniforme. Ela promove competição e desenvolve diretrizes
para identificadores exclusivos da Internet A ICANN não
controla o conteúdo da Internet. Não pode parar spams e
não lida com acesso à Internet. Mas, por meio de sua função
coordenadora do sistema de alocação de nomes na Internet,
ela tem um impacto importante sobre a expansão e a
evolução da rede.
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