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�ొ���న్ ��మ్ �ిస్టమ్ (DNS) అంట� ఏ�ట�?

ఇంట��న్షనల్ �ొ���న్ ��ర�్ల  అంట� ఏ�ట�? ట�ప్-ల�వల్ �ొ���న్ ల�్ల  ఏ� మ�ర�ప్ జ����ం��?

అంత�ాజ్ �యక��ంచబడ్డ  �ొ���న్ ��ర�్ల  అంట� ఏ�ట�?

� ��ష ��రక� మ�ట�్ల డం��

పం�ణి� వయ్వస్థ  �క్క DNS �క్క మ�ఖయ్���న �ధుల�్ల , ఇంట��న్ట్ �ర���మ� 
కను��న����� ప్రజలక� స�యపడ�త�ం��.

IDN TLD ICANN �క్క ప���గ���ౖ ట�ౖమ్ ల�ౖన్

ట�ప్-ల�వల్ �ొ���న్ ల� (TLD)  �ొ���న్ ��ర్ల  �క్క �ట్ట�వ�� ��గం.
��ండ� ��ట����ల�్ల  TLD గ���ం� �ర� ఆల��ంచవచు్చ.

�ొ���న్ ��ర్లక� �్ార ��ధయ్ం వ��ం� ే�సత్ �ృత ���ణ� �ి��ప్్ట  లను అనుమ�ం�ంేదుక� ఇంట��న్ష��జ్్ౖడ  �ొ���న్ 
��ర� (IDN) ఒక ���ధ్ష్ట  ఎన్ ����ంగ్ మ��య� �ా��్మట్ ఉప���సుత్ ం��. 2009 వరక�**, ట�ప్-ల�వల్ 
�ొ���ను్ల  ఎల�ంట� య���స్ంట�్ల  ల��� �ంిబల్స్ ల�క�ం�� a నుం� z వరక� మ�త్ర�� ప���తం ��ేంి��. 2009 
తర��ాత, అర�క్, �ె�ౖస్ మ��య� ��ి��క్ �ి��ప్్ట  ల�� స� ఇతర �ి��ప�్ట  ల�్ల  IDN TLD ప్ర��శ��ట్టబ��్డ �..

అంత�ాజ్ �యక��ంచబడ్డ  
�ొ���న్ ��ర�్ల  జ���ంచబ��్డ �

a నుం� z వరక� య���స్ంట్ ల� 
ల��� �ంిబల్స్ ల�క�ం�� ల�ట�న్ 
అకష్�ాల�.

��నన్ �ి��ప్్ట  ల
నుం� �ాయ్��క్టర�్ల .

ప్రపంచ�ాయ్పత్ ం�ా మ��ంత మం�� ప్రజల�, ఒకప�ప్డ� 
అనుసం��నం �ా��ార�, ఆన్ ల�ౖన్ ల� ఉ��న్ర�.

IDN TLD ccTLD ల��� gTLD ఏ�ై�� �ా��చు్చ.

�ాస్్ట  ట�్ర క్ ��్ర �ా� మ్ ��్వ�ా 38 IDN జన��క్ ట�ప్ ల�వల్ 
�ొ���ను్ల  సృ�ి్టం�ం��.

ప���త్ అంత�ాజ్ �యక��ంచబడ్డ  �ొ���న్ ��ర� �ిస్టమ్ 
అందుబ�ట�ల���� �ానుం�� అ��ే,��్ల బల్ ఇంట��న్ట్ కమ�య్�ట� - 
ట���న్కల్ మ��య� �ం��్వ�ి్టక్ �ప�ణ�ల�, �ాల�ీ- ��కర్ ల�, 
అ�ి్ల ��షన్ �ెవలపర్ ల�, ఎండ్ య�జర్ ల� మ��య� ఇతర 
��గ�ా్వమ�ల� �క్క సహ�ా�ా�న్ ��ం ��ర�క�ంట���న్ం.

ట�ప్-ల�వల్ �ొ���న్ ల�్ల  � ���ా �ి��ప్్ట  � ఎల� ��ేా్చల����� 
�ెల�సు��వడం ��రక� � �క్క �ాయ��న్ ��ం ��ర�త���న్ం.

��తత్  gTLD ��్ర �ా� మ్ ��్వ�ా 35 IDN 
జన��క్ ట�ప్ ల�వల్ �ొ���ను్ల  

సృ�ి్టం�ం��.

ICANN ర�ట్ జ�న్ ��రక� ల�బ�ల్ జన��షన్ ర�ల�స్ట్ (LGR) 
అ�వృ��ధ్  �ేయడం ��రక� ��రవ �సుక�ం��. ఒక��ళ ఏ��ౖ��,��నన్ 
�ి��ప్్ట  ల�్ల  ఉనన్ట్ల��ే, �ెల�్ల బ�ట� అ��య్ IDN ల�బ�ల్స్ మ��య� 

�ాట� �క్క ������ంట్ లను �ెల�సు��వ����� ర�ల్స్ సృ�ి్టంచడం 
మ��య� �ర్వ��ం�ే�ే LGR యం��్ర ంగం.

IDN అమల� మ�రగ్దర్శ�ాల�
v.1� ICANN ��్ర డూయ్స్ 

�ే�ిం��.

ICANN ర�ట్ జ�న్ ల�.test 
IDN TLD లను బహ�ళ 

�ి��ప్్ట  ల�్ల  ప��చయం ��ే�త్ ం��.

��నన్ �ి��ప్్ట  ల ఆ��రం�ా 
కమ�య్�ట� ఆ����త �ాయ్��ల్స్ 

ర��� ం��ంచడం ��రక� 
ICANN ��రవ �సుక�ంట�ం�� 

మ��య� ��్ర తస్��సుత్ ం�� 
ఉ��హరణక�: అర�క్, �ె�ౖక్, 

��ి��క్.

ర�ట్ జ�న్. ల� మ���న్ IDN 
TLD సృ�ి్టంచ����� 

గమ�ంచం��.

అంత�ాజ్ �యక��ంచబడ్డ  �ొ���న్ ��ర�్ల  

కంట�్ర ��డ్ ట�ప్- ల�వల్  �ొ���న్ ల� (ccTLD) 

జన��క్ ట�ప్ -ల�వల్ �ొ���న్ ల� (gTLD)

మ���న్ ���ా
కమ�య్�ట�ల� �రే�క���న్�

2020

ప్రపంచ�ాయ్పత్ ం�ా ఇంట��న్ట్ �ాడక��ర�ల సంఖయ్***

2000

413M 

2014

2.9B 

�ొ���న్  ��ర�
.org

��ంబర్లక� బదుల��ా, — 
��ేక�ా గ�ర�త్  ��ట�్ట ��వడం 
��రక� DNS అకష్�ాల�, 
��ంబర�్ల  మ��య� ���ఫన్ 
ఉప���ం� ఒక ��ర�ను 

IP �ర���మ�ల� గ�ర�త్  
��ట�్ట ��వడం కష్టం. 

example.br

example.com

��ండ� అకష్�ాల TLD* ఇంట��న్షనల్ ఆరగ్��ౖజ�షన్ ఫర్ �ా్ట ండ���జ�షన్ 
(ISO) ��్వ�ా �ర్వ�ంచబడ్డ  సం��పత్  ప��ల ఆ��రం�ా ఒక �ేశం, 
ఒక �ార్వ��మ �ేశం ల��� ఆ��రపడ్డ  �్ార �ే�క �్ార ంతం ��రక� 
ఉప���ంచబడ�త�ం�� ల��� ��జర్్వ �ేయబడ�త�ం��.

��ండ� అకష్�ాల కంట� �� డవ��ా ఉం�ే TLD ఏ �ేశం ��డ్ క� సంబం��ం�న��;
ఉ��హరణక�, .com, .org ల��� .net.

సంబం��త ��్ర ట��ాల్స్ ��్వ�ా ��న్ ల�ట�న్ 
�ాయ్��క్టర్ ల� ల��� (a నుం� z)అకష్�ాల� 
మ��య� (0 నుం� 9) అకష్�ాల� మ��య� 
���ఫన్ (-)��ట� ����న అ కష్�ాల� 
అనుమ�ంచబ��్డ �.

*గమ�క: IDN TLDల�్ల  ��ండ� ల��� అంతకంట� ఎక�్కవ �ాయ్��క్టర�్ల  ఉండవచు్చ.
**గమ�క: ప్ర��ాత్మక .test IDN TLD 2007ల� ప్ర��శ��ట్టబ��్డ �.

***మ�లం: Internet Live Stats (www.InternetLiveStats.com).

ప్రపంచ�ాయ్పత్ ం�ా ఉనన్ ప్రజల� తమ �ా్థ �క ��షల�్ల  
�ొ���న్  ��ర్లను య���స్స్ �ేసుక���ందుక� 
అంత�ాజ్ �యక��ంచబడ్డ  �ొ���న్ ��ర�్ల  అనుమ�సుత్ ం��.

2009

 (.china)  (.rf)

.com .uk

ఇంట��న్ట్ �� ౖప్ర� కంప�య్టర్ క� - 
ఒక �� స్టల్ ��డ్ వల�- ఒక ప్ర�ేయ్క 
��ంబర� ఉంట�ం�� - ����  IP 
�ర���మ� అ� అంట�ర�. IP అంట� 
ఇంట��న్ట్ ��్ర ట��ాల్. 

ట�ప్ ల�వల్ �ొ���న్ ల� (TLD)

సంద��్శంచడం ��్వ�ా మ��ంత సమ���రం కను��నం��: icann.org/topics/idn

ఇ���ల్ �యేడం ��్వ�ా � ��ష ��రక� �ాలంట�ర్ అవ్వం��: idntlds@icann.org 

�ర���మ� .br అ���� బ�్ర�ల్
�క్క TLD

2000 2014

�తత్ం ��్ల బల్ ఇంట��న్ట్ ���గ��ర�ల �క్క ట�ప్ మ�డ� �ే�ాల� % ��్వ�ా***

30%

9% 6%

య�.ఎస్ య�.ఎస్జ�ాన్ జర్మ�

22%

10% 8% 

�ై�� ఇం��య�

2003 2007 2010 2013 2014 భ�షయ్త�త్

 (.arab)

twitter.com/icann

facebook.com/icannorg

� ��షల� �ొ���న్ ��ర్ల  �్ార �ిత్



ఇ���ల్ �ేయడం ��్వ�ా � ��ష ��రక� �ాలంట�ర్ అవ్వం��: idntlds@icann.org 

సంద��్శంచడం ��్వ�ా మ��ంత సమ���రం కను��నం��: icann.org/topics/idn

ఒక ప్రపంచం, ఒక ఇంట��న్ట్

twitter.com/icann
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twitter.com/icann_ar
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youtube.com/icannnews

flickr.com/photos/icann

linkedin.com/company/icann

weibo.com/icannorg

icann-cn

slideshare.net/icannpresentations

twitter.com/icann_es


