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 دامنه .بازار ثبتقواعد

 راهنمای کاربران

 

 کلیدهها و صفحنویسه

، سه مجموعه از ارقام، خط تیره الفباحرف  ۸۶نویسه است:  ۱۱۱مشتمل بر  ( IDN Table of dotBazaar ) بازاره.جدول نویس-۱

 .(ZWNJ) یا  فاصله مجازیفاصله و نیم

شتر شوند، و بیهارا شامل نمیروند همه این نویسهکار میعربی به الفبایهای مبتنی بر برای خطکلیدهای معمولی که صفحه-۲

ای نویسه ۱۱۱مجموعه  تمامشوند نیاز دارند. برای استفاده از های بومی خود یافت میکلیدهایی که در صفحهکاربران فقط به  نویسه

 استفاده کنید.DotBazaar Keyboard  کلید.بازارصفحهتوانید از می

رود( و عربی گسترده یکار م(، عربی شرقی )که معموال همراه زبان عربی یهASCIIسه دسته ارقام مجاز عبارتند از:  عربی غربی) -۳

 شود(.کار گرفته میهای فارسی و اردو بههمراه زبان )که معموال

 به راست.هر سه دسته از چپ اعداد درشوند ولی از راست به چپ نگاشته می القباهای این متن-۴

حرف ف راست پیوند هیچگاه به حر شوند.( تقسیم میD) پیوند( و دوسوRپیوند )عربی به دو دسته راست الفبایروف ح-۵

 بعدی )سمت چپ( 

 ، ولی حرف دوسوپیوند ممکن است به حرف هریک از دو طرف چسبیده شود.دشوچسبیده نمی  

  هامحدودیت

 به عنوان  نویسه نباشد. ۸۳بیش از   punycodeای باشد که تبدیل نام به رمز التین گونههای یک نام دامنه باید بهتعداد نویسه-۱

 نویسه الفبای عربی تجاوز نکند معموال در این محدوده قرار دارند.  ۳۱ها از های آنهایی که تعداد نویسهیک قاعده تقریبی، نام

 مانند وبگاه زیر استفاده  punycodeکننده به یا هر تبدیل  کلید .بازارصفحهتواانید از نویسه به رمز میبرای تحقیق دقیق تعدا د 

 کنید:
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 ایهای دونویسه( نویسه باشد. در آینده امکان ثبت دامنه۳باید مشتمل بر حداقل سه ) .بازاردر حال حاضر هر نام دامنه تحت -۲

 ای فراهم خواهد شد.نویسهتکحتی و شاید 

 فاصله به عنوان نویسهتیره یا نیمیسه آغازین یک نام دامنه باید از میان حروف انتخاب شود، یعنی استفاده از رقم، خطنو-۳

 نیست. نخست مجاز

 فاصله باشد.تیره یا نیمنویسه پایانی یک نام دامنه نباید خط -۴

 فاصله متوالی مجاز نیست.تیره متوالی یا نیماستفاده از خط-۵

 احد از سه دسته انتخاب شوند.    شوند باید از یک دسته وکار گرفته میهمه ارقامی که در یک نام دامنه به-۸

 سه بالفاصله پس از ( باشد، و نویDفاصله باید یک حرف دوسوپیوند )نویسه بالفاصله مقدم بر )یعنی در طرف راست( یک نیم-۷

  باشد. ( Rیا  Dحرف )  یک  باید فاصلهنیم

 )هه دوچشمی <ھ>یا  <ظ>، <ط>فاصله نباید یکی از سه حرف در طرف راست( یک نیمنویسه بالفاصله مقدم بر )یعنی  -۶

 ( باشد.U+06BEو  U+0637  ،U+0638به ترتیب  کد)به اسامی یونی اردو(

 هاهمگونه

 حرف آغازی، میانی یا پایانی کلمه باشند و یا  مختلف ظاهر شوند بسته به اینکه ممکن است به چهار شکل )حالت( الفباحروف  -۱

 تواندمتمایز دارای  شکل مشترک در یک یا چند حالت هستند که این امر می صورت منفرد  واقع شوند. بعضی حروفبه 

 همگونهشدنی باشند های اشتباههشکل که شامل چنین نویسهای کامال همنام دامنه سوء استفاده شود. وجب اشتباه یام

 (variant خوانده می ) .شوند 

 (درج DotBazaar Variant Table)   های .بازارفهرست همگونهحرف جدول .بازار در  ۸۶شدنی در میان های اشتباهحالت -۲ 

 اند.شده

 ان هایی که تنها تفاوتشترتیب نام دامنهشدنی نباشند. بدینشوند حتی اگر اشتباهمعنای سه دسته همگونه تعریف میارقام هم -۳
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 شوند.است همگونه تلقی می در نوع ارقام

 ده کننفقط ثبتشود. کنندگان دیگر ممنوع میبرای ثبتخود  های آن خودبهکلیه همگونهثبت شود، ای ثبت میوقتی دامنه-۴

 ها کند.اول مجاز است اقدام به ثبت یک یا چند از این همگونه  

 شود مگر در بعضیقی میشود معموال یک دامنه مجزا و مستقل تلکننده اول ثبت میای که بدینصورت توسط ثبتهمگونه-۵

 موارد مانند :

 . باالخص، در موارد انتقال شده باید منسوب به فقط یک دارنده باشندثبت های همگونهنام دامنهدر هر زمان  )الف( 

 همگونه ثبت شده که مورد نیاز دارنده جدید نیستند باید حذف شوند. هایدامنهدامنه، 

 شوند.ها همانند یک دامنه واحد تلقی می)ب( در موارد حل اختالف، کلیه همگونه

    


