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 جدول المحتویات

 
 3 المقدمة

 4 الملخص التنفیذي
 5 فریق البحث

 6 المنھجیة
 6 اإلجراءات

 9 مخطط البیانات الوصفیة
 11 النتائج

 13 التقییم والترابطات

 13 عینة من حاالت فشل اجراءات التحقق

 13 رفض جمیع عناوین البرید اإللكتروني

 14 اختبارات االرتباط اإلقلیمي

HTML5 :15 معوقات القبول الشامل 

 17 ھل یمكن أتمتة ھذه التقاریر؟

 18 الخالصة
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 المقدمة

) ھو ضمان استخدام جمیع أسماء النطاقات وعناوین البرید اإللكتروني  من قبل جمیع UAإن الھدف من القبول الشامل (
) gTLDالتطبیقات واألجھزة واألنظمة المدعمة باإلنترنت. ویتجلّى ھذا في كل من نطاقات المستوى األعلى العامة (

روف الالتینیة. وعلى الرغم من أن البعض قد یفترض أن ھذه النطاقات تعمل بنفس الجدیدة وتلك التي ال تحتوي على الح
 الطریقة التي تعمل بھا النطاقات القدیمة، إال أن األمر لیس كذلك، وال تزال مشاكل التوافق ھي األكثر شیوعاً مما ینبغي.

 
 ویتمثل ھدفنا لھذا البرید اإللكتروني:
测试1@server.technology 

 البرید اإللكتروني:وھذا 
 السعودیة.رسیل@دون

 
 للحصول على نفس معدل القبول كما في ھذا النطاق:

user@test.org 
 

) بھذه الدراسة االستقصائیة باعتبارھا متابعة الختبار مماثل تم في عام UASGكلفت المجموعة التوجیھیة للقبول الشامل (
المجتمع لالختناقات والمشكالت الرئیسیة المحیطة بالتوافق الواسع ، وذلك كجزء من مبادرة أوسع لتعزیز فھم 20171

 لجمیع أسماء النطاق المتاحة حالیاً.
 

) وذلك 2Alexaموقع إلكتروني في العالم (وفقاً لـ  1000ألفضل  UAوكان الھدف یتمثل في تقییم امتثال القبول الشامل 
ختلفة في نطاق البرید اإللكتروني في نماذج على الویب عن طریق أخذ عینات من الممارسات وأسالیب التطویر الم

، حیث UAواختبارھا بالممارسة العملیة. وتعد نماذج البرید اإللكتروني ھذه مناسبة تماماً الختبار الجوانب المتنوعة من 
ولغات الویب  JavaScriptوالتنفیذ، وكذلك استخدام  HTMLیمكن التحقق من نقاط الفشل المختلفة بما في ذلك معاییر 

 األخرى على شبكة اإلنترنت.
 

من الواضح أن عدداً من المطورین ال یضعون في اعتبارھم أحدث حاالت االستخدام. ونتیجة لذلك، یحتاج األشخاص 
الذین یرغبون في استخدام عناوین مبتكرة أو لدیھم القدرة على الكتابة بلغاتھم الخاصة، إلى أن یكون لدیھم برید إلكتروني 

تیاطي في حالة فشل معالجة عنوانھم المفضل. وھناك ثمة حاجة إلى فھم أین توجد ھذه المشكالت حتى یمكن التوصل اح
 لحل لھا في نھایة المطاف.

 
 وسیقدم باقي ھذا التقریر معلومات حول منھجیة االستبیان وتحدید النتائج والمشكالت والحلول المحتملة.

  

                                                 
 
 

1UASG017.pdf-Report-content/uploads/2017/09/UASG-https://uasg.tech/wp  
2https://www.alexa.com/topsites  

https://uasg.tech/wp-content/uploads/2017/09/UASG-Report-UASG017.pdf
https://www.alexa.com/topsites
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 الملخص التنفیذي

أنھا قابلة لالختبار.  Alexa موقع تم تجمیعھا من قائمة 1000من أفضل  527بعد تصفیة النطاقات الزائفة، أثبت عدد 
من القائمة، وتم التوصل إلى ألف نطاق  1922استمر الفریق في البحث عن مواقع ویب قابلة لالختبار حتى الترتیب رقم 

جراء التقییمات الیدویة للتحقق من قبول صیغ العناوین التالیة والمتزایدة قابل لالختبار عند ھذه النقطة. وتم بعد ذلك إ
 :التعقید بأشكالھا التالیة

 
 

ascii@ascii.newshort 
test@test.exp 

ascii@ascii.newlong 
test@test.example 

ascii@idn.ascii 
test@普遍接受-测试.org 

unicode@ascii.ascii 
测试1@test.org 

unicode@idn.idn 
测试5@普遍接受-测试.世界 

arabic.arabic@arabic 
(RTL) 

 السعودیة.رسیل@دون
 

وذلك لتسھیل الرجوع إلیھا في مخطط البیانات الوصفیة الذي تم  MongoDBتم حفظ النتائج بعد ذلك بقاعدة بیانات 
إنشاؤه أثناء وضع المنھجیة، والنتائج الواردة في التقریر مستمدة من ھذا العمل. ومع األخذ بنظر االعتبار الفرق في 

ھمة القبول الشامل ، یمكننا مالحظة نمط مشجع من القبول المتزاید لجزء معین من م2017و 2019القبول بین اختبارات 
UA:كما ھو مالحظ في أدناه ، 

 
 2019 2017 حالة االختبار

ascii@ascii.newshort 91% 97% 
ascii@ascii.newlong 78% 84% 

ascii@idn.ascii 45% 50% 
unicode@ascii.ascii 14% 13% 

unicode@idn.idn 8% 8% 
arabic.arabic@arabic (RTL) 8% 7% 

 
بعض التباین بسبب استخدام مجموعات مختلفة من البیانات، حیث یستخدم كل اختبار قائمة من أفضل مواقع  تفسیریمكن 

ھذا یعني أن معدالت القبول لبعض حاالت االختبار الویب كما كانت موجودة أثناء مرحلة جمع البیانات في كل عملیة تقییم. 
لة ( ومع ذلك، فإن الزیادة قد لم تنخفض ولكنھا لم تتغیر. ) في IDNsفي قبول النطاقات الجدیدة وأسماء النطاقات المدوَّ

 المستوى الثاني تُظھر تقدماً ال یمكن إنكاره وھي مسألة ذات أھمیة كبیرة.
 

لمعالجة ھذه  HTML5، وھو حقل مخزون  <"input type="email>ھيإن المشكلة األكثر أھمیة التي وجدناھا 
. إننا نؤمن UAد كبیر من مواقع الویب. والحقیقة ھي: أنھا لیست متوافقة مع القبول الشامل البیانات، التي یعتمد علیھا عد

أن األولویة األولى ألصحاب المصلحة المعنیین یجب أن تكون تحسین ھذا المعیار. وھذا من شأنھ زیادة القبول لدى مجلس 
بدالً عن  <"input type="eaiemail> ر استخدام اإلدارة، وخاصة إذا كان یمكن لمواقع الجاھزة للقبول الشامل اختیا

  ذلك، مشیرةً إلى قدرتھا على قبول ھذه العناوین.
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 فریق البحث

ھو خبیر مخضرم في مجال التكنولوجیا یحظى بخبرة في التجارة الدولیة، والذي تفاوض  [المشرف] باولو میلییت روك
شركة في العدید من البلدان المختلفة. وھو المؤسس المشارك ونائب رئیس جمعیة البرمجیات  100مع أكثر من 

، وھي أكثر الكیانات تمثیالً في ھذا القطاع حیث تضم حوالي ألفي 1986في عام  ABES. تأسست (ABES)البرازیلیة 
 شركة منتسبة وتابعة.

 
حاصل على درجة البكالوریوس والماجستیر في العالقات  UASG مجموعة ھو سفیر  [المنسق] مارك دبلیو داتیسجلد

الدولیة، ویركز على حوكمة اإلنترنت وآثار التكنولوجیا على صنع السیاسات العامة والخاصة. وھو یتشاور مع الشركات 
لتمھیدیة واألفراد في مشاركتھم في المؤسسات والمحافل الدولیة المتعلقة بالتكنولوجیا وذلك تحت العالمة التجاریة ا

 لإلدارة.
 

وسفیره، وھو باحث  ICANN NextGenھو أحد أعضاء برنامج  [المختبر الرئیسي] سافیو فینیشیوس دو مورایس
) بھدف تخفیف تأثیر SOHOفي مجال األمن مع التركیز على إنترنت األشیاء في بیئات المكاتب الصغیرة والمنازل (

وھو یحظى بخبرة في العمل ویشارك بنشاط في تطویر الویب وإدارة  الھجمات الكبیرة على أجھزة إنترنت األشیاء.
 النظم.

 
ھو طالب شاب في ھندسة الكمبیوتر یعمل كمطور لألنظمة في شركة  [المختبر] إدسون سیلیو فیریرا أراوجو

Grendene S/Aو . وھو یساھم في وقت فراغھ في مشاریع مفتوحة المصدر ویعمل في مساعي حوكمة اإلنترنت. وھ
 .Youth@IGFخریج برنامج 

 
في مجال الحوسبة، یدرس حالیاً ھندسة الكمبیوتر في جامعة فیدرال دو  فني ھو شاب [المختبر] جوناس میندیز فیوریني

). ویشارك في المشاریع المتعلقة بالشبكات الرقمیة وحلول الشبكات، وكان من الشغوفین UFESإسبیریتو سانتو (
 .Youth @ IGF. یعتبر فیوریني خریج برنامج 2012 بالبرمجیات الحرة منذ عام

 
وأجاي داتا، وسرمد حسین، وجنیفر تشونغ، ونیفالدو كلیتو، ورودریغو دي ال  دون ھوالندر،الداعمون الكرام لنا وھم:  

 .NIC.brبارا، ودانییل فینك، وسیدا أكبولوت، وفاندا سكارتیزیني، وروبنز كوھل، وشركة 
  



 
 
 

 
 
 

 UASG025   6     //   تقریر -القبول العالمي 

 المنھجیة

 اإلجراءات
: تقییم مواقع الویب لقبول مجموعة متنوعة من عناوین البرید اإللكتروني"، وھي UASG017یأتي أساس منھجیتنا من "

على نطاق واسع ألول مرة.  UAوالتي وضعت االمتثال للقبول الشامل  2017دراسة رئیسیة أجریت في أیلول (سبتمبر) 
 ونات األساسیة للتحقیق السابق بھدف النھوض بتلك األسالیب.ھذه مزیداً من التفاصیل حول المك 2019وتوضح دراسة 

 
وكان القرار المنھجي المھم الذي تم اتخاذه یتمثل في أنھ لم یتم استخدام مجموعة المواقع التي خضعت الى اختبار عام 

ماً في معدالت امتثالھا . ففي الوقت الذي تكون ھناك قیمة كبیرة في المقارنة بما لو كانت مواقع الویب قد أحرزت تقد2017
أم ال، إال إنھ في الحقیقة إن ھذه العملیة سوف لن تكون بمثابة تقییم لحالة مواقع الویب الحالیة ولكن بدالً عن ذلك ستكون 

 بشكل اجمالي كدراسة جدیدة مختلفة، أي دراسة نافذة.
 

رار، منھا حقیقة أن مجموعة البیانات النھائیة كانت ھناك أیضاً بعض االختالفات في اإلجراءات التي یسترشد بھا ھذا الق
. وسیكون 2019إدخال في اختبار  1000إدخاالً، بینما بلغ العدد  750التي خضعت لالختبار السابق تحتوي على حوالي 

، لذلك كان استخدام قاعدة بیانات 2017من غیر الواقعي إدراج المزید من اإلدخاالت بأثر رجعي في مجموعة بیانات 
 دة ھو الخیار األكثر منطقیة في ھذه الحالة. وللمضي قدماً، یمكن اآلن اتباع أي الخیارین.جدی

 
موقع في العالم وفقاً  1000القابلة لالختبار ألفضل  URLكانت الخطوة األولى المتخذة في ھذه الدراسة ھي إدراج عناوین 

. كان یجب أن تفي مواقع الویب المختارة بمعاییر 2019، والتي تم تنفیذھا في أوائل عام Alexaألداة التحلیل التنافسي 
عدم كونھا برمجیات ضارة ولوجود حقل إدخال برید إلكتروني في مكان ما في صفحاتھا. لم یتم وضع أسئلة ذات صلة 

لة بغض النظر عن مواضیع محتوى كل بالمحتوى وبذلك تتم معاملة جمیع مواقع الویب على قدم المساواة على أنھا عام
 منھا.

 
منھا فقط معاییر االختبار، مما دفع الفریق إلى المضي قدماً  527موقع ویب، استوفى 1000ومن القائمة األولیة ألفضل 

ال موقع، والذي أصبح اإلدخ 1922في القائمة إلیجاد المزید من المواقع المرشحة، وفي نھایة المطاف تم الوصول إلى العدد 
األخیر في مجموعة البیانات. لقد تعین علینا أن نكون أكثر دقة في تسمیة مجموعة البیانات، حیث أنھا كانت لتكون قائمة 

 ".Alexaموقع ویب قابل لالختبار وفقاً لـ  1000"أفضل 
 

الذي كان ال یزال محدثًا، وذلك للحصول على  WHOISقام الفریق أیًضا بالبحث عن جنسیة مواقع الویب باستخدام سجل 
انطباع عن مدى االمتداد الجغرافي لالختبار. ویشیر ھذا إلى حقیقة أن الجزء الكبیر من القائمة ال یزال یتركز حول نصف 

والھند الكرة الغربي، وخاصة الذي تھیمن علیھ الوالیات المتحدة. وفي نصف الكرة الشرقي، تبرز الصین وروسیا والیابان 
 وكوریا الجنوبیة وتایوان وھونغ كونغ باعتبارھم یحظون بالحضور األقوى.
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 التصنیف الكامل حسب رمز البلد یظھر في أدناه.
 
بسبب عدم القدرة على اكتشاف أصل عدد صغیر من مواقع الویب  1000یرجى مالحظة أن العدد الكلي ال یصل إلى  

 في القائمة.
 

 

AE 3 CN 47 HK 8 LV 1 AS 2 VC 1 

AM 1 CR 1 ID 7 MA 2 SC 1 VE 1 

AR 5 CY 8 IE 3 MU 1 SE 3 VG 4 

AT 1 CZ 11 IL 6 MX 2 SG 2 
  

AU 13 DE 29 IM 1 NG 1 SI 1 
  

BA 1 DK 3 IN 16 NL 4 SK 1 
  

BD 1 DO 1 IR 7 NO 2 TH 2 
  

BE 1 EC 1 IT 14 PA 35 TN 1 
  

BG 1 EG 2 JP 24 PE 1 TO 3 
  

BR 13 ES 18 KE 1 PH 3 TR 9 
  

BS 10 FR 26 KR 11 PL 10 TW 12 
  

BY 1 GB 9 KZ 2 PT 4 UA 2 
  

CA 30 GI 1 LA 1 RO 2 UK 23 
  

CH 2 GR 3 LU 13 RU 33 US 381 
  

 
التي تم اختیارھا، مع  URLثم تم إنشاء مجموعة من ستة صنادیق برید من أجل التفاعل مع حقول النموذج لعناوین 
. وتم االحتفاظ بنفس ASCIIوجود مستویات متزایدة من التعقید لكل منھا فیما یتعلق بالنطاقات القدیمة المعتمدة على 

 العناوین من بدایة االستبیان وحتى نھایتھ. وأن قائمة صنادیق البرید ھي كما یلي:
 

 مثال حالة االختبار
ascii@ascii.newshort test@test.exp 
ascii@ascii.newlong test@test.example 

ascii@idn.ascii test@普遍接受-测试.org 
unicode@ascii.ascii 测试1@test.org 

unicode@idn.idn 测试5@普遍接受-测试.世界 
arabic.arabic@arabic (RTL) رسیل.السعودیة@دون 

 
". في البدایة، لم تكن ھذه نیّة الفریق، ascii@ascii.idn، لم یتم استخدام صندوق برید " 2017خالفاً لما في اختبار 

ذات الصلة، من المفترض أن تكون ھذه حالة استخدام مدعومة. ومع ذلك،  RFCحیث أنھ وفقاً لطلبات تقدیم التعلیقات 
ت جمیعھا بعد محاولة تسجیل برید إلكتروني لحالة االختبار باستخدام ھذه الصیغة على خمس سجالت مختلفة والتي انتھ

إلى أنھ سیتم استبعاد ھذا  UASGإلى حدوث إخفاق بسبب أن الصیغة لم تكن مدعومة، توصلنا مع قیادة مجموعة 
 لالختبار الحالي ألنھ لم یتم اعتماده بطریقة جادة في الوقت الراھن.

 
ي إذا تم تمثیلھا باستخدام "، والت"arabic.arabic@arabicأحد العناصر المأخوذة من االختبار السابق ھو حالة اختبار 

). لقد عدلنا ھذا االسم الخاطئ إلى حد ما عن RTLتسمیاتھا الصحیحة، ستكون حالة االختبار من الیمین إلى الیسار (
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إلى الرمز، ولكن منعنا عدم وجود اختبار للغات العبریة والفارسیة واألردیة والسندیة والیدیشیة  RTLطریق إضافة 
 من نقل االسم بالكامل. ویتعین على اختبارات أخرى أن تأخذ ھذا بنظر االعتبار.ولغات أخرى ذات صلة 

 
وكانت الخطوة التالیة في العملیة ھي إجراء اختبار عملي لنماذج البرید اإللكتروني عن طریق إدراج عنوان حاالت 

تخطي بعض النماذج في ھذه المرحلة  االختبار واحداً تلو اآلخر وتقدیم النماذج المراد معالجتھا وفق مواقع الویب. وتم
غیر القابلة للحل على لوحة مفاتیح قیاسیة غربیة.  captchaأو رموز التحقق  SMSبسبب متطلبات التحقق من رسائل 

في ھذه الحالة الثانیة، فإنھ على الرغم من أن العدد لم یكن عالیاً بما فیھ الكفایة لعرض النتائج، إال أنھ من المحتمل قد 
 على إمالة االستبیان إلى حد ما.عمل 

 
 ففي كل مرة تم فیھا تنفیذ ھذه العملیة بنجاح، تم تخصیص ست تصنیفات مقبولة أو مرفوضة للموقع، وفقاً للمعاییر التالیة:
 

 یؤشر بوضع عالمة مقبول في الحاالت التالیة:
 

 اشتراك نتج عن رسالة نجاح. √
 قبول االشتراك ولم یتم اإلبالغ عن أي خطأ. √
 .3عرض رسالة برید إلكتروني تقول "أنت مسجل بالفعل" √

 یؤشر بوضع عالمة مرفوض في الحاالت التالیة:
 

 یعرض موقع الویب خطأ بمجرد إدخال العنوان. ⊗
 تقدیم البیانات یرسل رسالة خطأ. ⊗
 لم یُسمح إلتمام اإلشتراك. ⊗

 كان الجدول الناتج بالصیغة التالیة:
 

الموقع 
 اإللكتروني

البرید 
 1اإللكتروني 

البرید 
 2اإللكتروني 

البرید 
 3اإللكتروني 

البرید 
 4اإللكتروني 

البرید 
 5اإللكتروني 

البرید 
 6اإللكتروني 

test.org مرفوض مرفوض مرفوض مقبول مقبول مقبول 

ページ.日本 مرفوض مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول 
 

دقائق كمعدل إلكمال اختبار كل موقع. ومع تقدم االختبار، انخفض  10موقع ویب، استغرق األمر  100أثناء اختبار أول 
معدل الوقت المستغرق إلى خمس دقائق تقریباً لكل موقع ویب، وھو ما نعتبره توقعاً حقیقیاً للمحاوالت المستقبلیة عند 

 تكرار ھذه المنھجیة من قبل أي أحد.
 

صفحة محلیاً حتى یمكن استخراج رموز التحقق من حقل  الخاص بكل HTMLوأثناء إجراء االختبارات، تم حفظ رمز 
البرید اإللكتروني لتحلیلھا. استغرقت ھذه العملیة فترات متباینة، اعتماداً على نوع الحل والتقنیة المستخدمة. وإذا تم 

قد  ، فإنھ یمكن تحدید ذلك في غضون دقیقة واحدة أو أقل. ومع ذلك،HTML5إجراء التحقق من جانب الخادم أو 
دقیقة لكل موقع ویب، وذلك وعلى األرجح ألن الرمز كان  15ما یصل إلى  JavaScriptتستغرق تقنیات أخرى مثل 

 .4غالباً مصغراً 
 

، وھي MongoDBوبدالً من مجرد نقل ھذه النتائج الى جدول بیانات رقمي، اختار الفریق تنظیمھا في قاعدة بیانات 
ي ال تحتاج إلى نمذجة. أثبت ھذا الحل أنھ قابل للتطویر ومریح، وبإمكان كل والت JSONعبارة عن منصة موجھة نحو 

جھة تقوم باإلختبار الوصول إلى أحدث إصدار من االختبارات في أي وقت كان. كان من السھل تصور البیانات وبإمكان 

                                                 
 
 

 في حالة یكون فیھا موقع الویب لدیھ قاعدة بیانات مشتركة مع قاعدة مسجلة سابقاً. 3
غیر الضروریة أو المكررة بدون التأثیر على كیفیة معالجة المورد بواسطة المتصفح، مثل تعلیقات الرمز والصیاغة وإزالة الرمز : إزالة البیانات التعریف4

 [Wikipedia ]غیر المستخدم واستخدام أقصر أسماء للمتباینات والوظائف وما إلى ذلك.
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أو جدول بیانات مشترك  SQLانات حتى المستخدم األقل خبرة تشغیلھ. وبشكل عام، فقد اعتبرناه خیاراً ممتازاً لقاعدة بی
 عبر اإلنترنت.

 
لجداول. با، فإنھا تتیح إلنشاء "مجموعات" غیر محدودة، تكون شبیھة MongoDBبمجرد إنشاء قاعدة بیانات رئیسیة في 

تحتوي المجموعات على جمیع النتائج ذات الصلة بأي اختبار ختبار معین، وبمجرد تحدید اسمھا بشكل صحیح، فإنھا 
ن متواجدة كمجموعات بیانات قائمة بذاتھا قابلة للتشغیل المتبادل. باتباع التسمیة وفق الصیغة ستكو

"ua_<scope>_<year>.یمكن جمعھا جمیعاً في نفس قاعدة البیانات المحفوظة بأسماء یمكن لإلنسان قراءتھا ،" 
 

یعني أنھ إذا تم تسمیة المجموعة للسنة ، وھذا "ua_global_2019" على سبیل المثال، تسمى مجموعة ھذه الدراسة 
، فیمكن للقائمین التواجد في نفس المكان دون مشاكل، وسیكون بمقدور الباحثین "ua_global_2020التالیة باسم "

أسماء المجموعات تعتبر مسألة حساسة جداً. یمكن تسمیة استبیان الرجوع الى قائمتي البیانات. ومن المھم اإلشارة الى أن 
 ، وما إلى ذلك."ua-regional_Mexico_2019"مستقبالً في المكسیك مثالً باسم یجري 

 
، CSVوكانت الخطوة النھائیة بعد ذلك تتمثل في تجمیع كافة البیانات، وتحویل قاعدة البیانات الناتجة إلى ملف من نوع 

یمتثل لسمات  CSVلف من نوع وأخذھا للمعالجة والتقییم وبذلك یمكن إستخالص مثل ھذا التقریر. یمكن نقل أي م
مخطط البیانات الوصفیة المفصلة أدناه إلى قاعدة البیانات بسھولة باستخدام األمر التالي، والذي یفترض وجود منظومة 

 :Ubuntuبرامجیة 
 

mongoimport --db ua_database --collection <scope>_<year> --
host=<hostname> --username=<username> --password=<password> --
drop --type CSV --file <file_address>/ua_global_2019.csv –
headerline 

 

 مخطط البیانات الوصفیة
لتخزین البیانات، توصل الفریق إلى مخطط بیانات وصفیة نأمل أن یتم  MongoDBمع اختیار برنامج قاعدة بیانات 

استخدامھ في االختبارات المستقبلیة، بحیث یمكن لجمیع النتائج من عینات مختلفة أن تشترك جمیعھا في نفس المعیار 
 ومقارنتھا حسب الرغبة تحت أي عدسة یختارھا الباحثون.

 
 سنقدم اآلن ھذا المعیار ونشرحھ. 

{ 
   "_id": {"$oid": "00001"} 
   "domain": "test.org", 
   "url": 
"https://www.test.org/signup", 
   "rank": "1000", 
   "testable": "Yes", 
   "code": "<input 
type="email">", 
   "comments": "Field triggers 
a captcha", 
   "mailboxes": 
   { 
        "mail1": "Accepted", 
        "mail2": "Accepted", 
        "mail3": "Accepted", 
        "mail4": "Rejected", 
        "mail5": "Rejected", 
        "mail6": "Rejected" 
   } 
} 
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 فیما یلي وظائف كل سلسلة:

 _id بأكملھا.: معرف فرید من نوعھ تم إنشاؤه تلقائیاً داخل قاعدة البیانات 

 النطاق، غیر المسبوق بـ "النطاق :."www 

 url عنوان :URL .یحتوي على المسار الكامل للصفحة التي تحتوي على النموذج 

 ترتیب موقع الویب في ھذه المجموعة بعینھا.المرتبة : 

 یشیر إلى ما إذا كان الفریق قد تمكن في النھایة من اختبار موقع الویب أو ال.قابل لالختبار : 

 یحتوي على السلسلة التي تتحقق من صحة النموذج، إن وجد.الرمز : 

 أي تعلیق ذي صلة.التعلیقات : 

 قائمة التصنیفات لكل حالة اختبار.صنادیق البرید : 
 

"، والذي یشیر إلى ما إذا كان خادم البرید الخاص بنطاق eaiبالنسبة لالختبارات المستقبلیة، نحن ننظر في تضمین حقل "
وبالتالي  UTF-8معین یدعم تدویل عنوان البرید اإللكتروني، مما یعني في األساس أنھ سیكون بإمكانھم تبادل البرید في 

م لدعم ھذه في الكود الموّحد (الیونیكود). زھذا من شأنھ أن یوفر لنا نظرة أكثر عمقاً حول ما ھو المستوى العا
التكنولوجیا، مع األخذ بنظر االعتبار عدد نقاط الفشل الموجودة في الطریق إلى التبادل الناجح للرسائل من عناوین أكثر 

 تعقیداً.
 

ھذا بشكل خاص، فقد أدرجت سلسلة "البلد" بحیث یمكن تقییم فكرة أفضل حول جغرافیة القائمة.  2019بالنسبة لتقریر 
والتي  WHOISأن یعتبر ھذا جزءاً من المعیار بسبب التغییرات التي تم إجراؤھا على قاعدة بیانات  ومع ذلك ، ال یُمكن

تعیق عملیات البحث الضخمة مثل تلك التي أجراھا الفریق، مما یجعلھ غیر عملي من اآلن فصاعداً. إذا سمح بروتوكول 
RDAP ة صالحة مرة أخرى.في النھایة بإجراء مثل ھذه االستعالمات، فقد تصبح السلسل  
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 النتائج

 النتائج اإلجمالیة لالختبار باألرقام
 

 مرفوض مقبول حالة االختبار
ascii@ascii.newshort 971 29 
ascii@ascii.newlong 838 162 

ascii@idn.ascii 505 495 
Unicode@ascii.ascii 131 869 

Unicode@idn.idn 76 924 
arabic.arabic@arabic (RTL) 68 932 

 

 النتائج اإلجمالیة لالختبار في الرسم البیاني
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 التقییم والترابطات

سنستعرض في ھذا القسم بعض النتائج التي حصل علیھا الفریق أثناء تقییم الرموز، وذلك إللقاء الضوء على الممارسات 
تحیط باستخدام نموذج البرید اإللكتروني على الویب. وانتھزنا الفرصة أیضاً إلجراء تجربة بسیطة باالستفادة السیئة التي 

 من جمع البیانات اإلقلیمیة.
 

، وھي أنھ ال یوجد نھج موحد لترمیز 2017وتجدر اإلشارة الى ما یشبھ وإلى حد كبیر ما لوحظ في استطالع عام 
 وبعض النصوص القیاسیة، مثل  HTML5ما ھو الحال في لغة  وظائف التحقق من الصحة بخالف

"jquery-validation.js) یعتمد عدد كبیر من مواقع الویب على التعابیر العادیة ."RegEx في لغة (JavaScript مما ،
 داً.یحقق درجات متفاوتة من النجاح في استخدامھا. ولكن كقاعدة عامة، نادراً ما تعتبر ھذه التعابیر حالً جی

 عینة من حاالت فشل اجراءات التحقق
البرید  UAرفضت مواقع الویب التي تحتوي على كود أفضل بشكل عام ولكنھا ضعیفة في االمتثال للقبول الشامل 

اإللكتروني تماماً حینما تم إدخالھ في النموذج. وقبلت مواقع الویب ذات الرمز الضعیف العنوان للوھلة األولى ولكنھا 
اظھرت رسالة "حدث خطأ ما". في حاالت قلیلة، حدد موقع الویب حاالت االختبار األكثر تعقیداً على أنھا ضارة، 

 نة.وصنفھا على أنھا ھجمات أو محاوالت قرص
 

 فیما یلي بعض الرسائل التي ظھرت بشكل عام، والمتباینات الصغیرة منھا، عندما تم رفض حالة اختبار:
 

 یرجى إدخال عنوان برید إلكتروني نافذ.
 صیغة برید إلكتروني غیر صالحة.

 الصحیح.عذًرا، ھذا البرید اإللكتروني ال یبدو صحیحاً. یرجى التحقق من أنھ البرید اإللكتروني 
 یجب أال یحتوي النص قبل الرمز @ على رموز.

 حدث خطأ.
 

وھو أن ھناك مشكلة إذا كان الحرف @ مسبوقًا بالرموز. كان ھذا  -یظھر نوع واحد من الرسائل على وجھ الخصوص 
 توثیق.مطابقاً جداً عبر مالحظاتنا ویبدو أن ھذا ھو المفھوم الخاطئ الرئیسي الذي یسبب مشاكل فیما یخص ال

 رفض جمیع عناوین البرید اإللكتروني
موقع إلكتروني في العالم. لقد  1000واجھ الفریق بعض األمثلة السیئة بشكل خاص لممارسات الترمیز ضمن أفضل 

والذي فشل في كل حالة اختبار، وھو یأتي من موقع ویب فیتنامي على  JavaScriptفصلنا فیما یلي مثاالً واحداً في لغة 
 األقل. وھي لیست عینة منعزلة أیضاً، ومواقع الویب األخرى في القائمة ترتكب نفس الخطأ بطرق متنوعة.

 
RegEx: 

 
/^[-a-z0-9~!$%^&*_=+}{\'?]+(\.[-a-z0-9~!$%^&*_=+}{\'?]+)*@([a-z0-
9_][-a-z0-9_]*(\.[-a-z09_]+)*\.(aero|arpa|biz|com|coop|edu|gov| 
info|int|mil|museum|name|net|org|pro|travel|mobi|[a-z][a-z])|([0-
9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}))(:[0-9]{1,5})?$/i 

 
ما یقوم بھ ھذا الجزء من الرمز عبارة عن اختبار صعب لمعلمات محددة جداً تحدد ھیكل عنوان البرید اإللكتروني 

) المدعومة في القائمة البیضاء باإلضافة TLDالرائد، مع الحرص الشدید على إدراج بعض نطاقات المستوى األعلى (
.". لیس لھذا معنى كبیر، ولكن تم التوصل إلى org." و"eduثل "الرائدة المكررة م TLDإلى نطاقات المستوى األعلى 

 تباینات من ھذا أیضا في حاالت أخرى.
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 اختبارات االرتباط اإلقلیمي
مع أفضل  UAعلى الرغم من أن ھذا لیس ھدفاً رئیسیاً من الدراسة، إال أن الفریق أبدى اھتماماً بمحاولة ربط امتثال 

مواقع الویب من البلدان التي تستخدم نصوصاً كتابیة مختلفة عن الالتینیة، مع توقع أن مستویات االمتثال قد تكون أعلى. 
على ھذا المستوى. ربما  تبدو أنھا غیر موجودة ھذه العالقةبعد دراسة كل من النصوص السیریلیة والھان، استنتجنا أن 

موقع ویب على المستوى اإلقلیمي فإن  100ستقبلیة أن تقیم بشكل أفضل ما إذا كان أفضل یمكن لالختبارات المحلیة الم
 المواقع اإللكترونیة تكون أفضل بما یكفي، وھو سؤال مھم یطرح نفسھ.

 
 

 یمكن مالحظة النتائج أدناه:
 

 :من سنغافورة،  2ومن ھونغ كونغ،  8موقعاً إلكترونیاً من الصین، و 47كانت المجموعة تضم  حالة لغة الھان
مواقع من الصین من التعامل مع حالة االختبار المتوسطة  4من تایوان؛ وإجماالً، لم تتمكن سوى  12و
"unicode@ascii.ascii." 
 :موقعاً إلكترونیاً من روسیا، وموقعین من أوكرانیا؛ وإجماالً،  37كانت المجموعة تضم  حالة اللغة السیریلیة

 " المعتدلة.unicode@ascii.ascii" من التعامل مع حالة االختبار مواقع روسیة فقط 5تمكنت 
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HTML5 :معوقات القبول الشامل 

موقعاً في البالد قد  50بالمائة من أفضل  30أشارت النتائج إلى أن ، “_regional_Brazil_2018ua”5بالرجوع إلى 
كحل لھا للتحقق من صحة عناوین البرید اإللكتروني على جانب المتصفح من  <"input type="email> استخدمت

المعادلة. توقع الفریق أن یجد نمطاً مماثالً في االستطالع العالمي، وقد ثبت صحة ذلك. یتراوح معدل االستخدام العالمي 
 في المائة وفقاً لألنماط التي الحظناھا. 30إلى  20لھذه السلسلة بین 

 
 

بالقبول الشامل بعد. وھذا یجعلنا  HTML5، لم یكن قد ارتبط المعیار 2019مشكلة في أنھ في منتصف عام وتتمثل ال
نشعر بالقلق مع استمرار نمو انتشار المعیار واعتماد المطورین بشكل متزاید على وظائفھ لجعل الرمز الخاص بھم یعمل 

 في إطار العدید من السیناریوھات التي تتطلبھا الحالة الحالیة للویب.
 

 <"input type = "email>: فیما یلي النمط الحالي للقبول لـ
 

 النتیجة حالة االختبار
ascii@ascii.newshort مقبول 
ascii@ascii.newlong مقبول 

ascii@idn.ascii مقبول 
unicode@ascii.ascii مرفوض 

unicode@idn.idn مرفوض 
arabic.arabic@arabic (RTL) مرفوض 

 
 الذي یبدو أنھ یجب أال توجد رموز قبل الحرف @.تعزز ھذه النتیجة فقط تأكیدنا السابق للمفھوم الخاطئ الرئیسي 

 
بالمائة من مواقع الویب تستخدم ھذه السلسلة، فعلى العكس، فھذا یعني أن نفس عدد مواقع  30إلى  20إذا كان ما بین 

. بمعنى آخر، فیما HTML5الویب یفشل في ھذه المرحلة من التحقق من الصحة بسبب عدم وجود معاییر مناسبة في 
 في الوقت الحالي. UAیتعلق بجانب المتصفح من المعادلة، فإن ھذا ھو اإلجراء األكثر أھمیة الذي یمكن اتخاذه لتعزیز 

 
من المواصفات، في القسم المتعلق بالتحقق من صحة البرید  5.3بعد التحقق من حالة ھذه المشكلة، وجدنا أن المسودة 

. ومع ذلك، فإن ھذه UA، مما یجعل المعیار متوافقاً مع RFC 5890و RFC 6531متثال لـ ، تتوقع اال6اإللكتروني
مع عدم وجود تاریخ متوقع لتصبح "توصیة مرشحة" أو  2017المراجعة كانت في حالة "المسودة األولى" منذ عام 

 "توصیة" نھائیة.
 

ن المجتمع من الوصول إلى القبول العالمي، خاصة فیما نحن نجد أن ھذه المسألة مھمةً جداً نظراً ألھمیة األمر حتى یتمك
یتعلق باألسماء المدّولة. فھذه مشكلة من النوع الذي ال یمكن للمجتمع تركھا بدون معالجة، والبد من اتخاذ خطوات واسعة 

 وبائعي المتصفح، وذلك من أجل تسریع عملیة التنفیذ لھذا الجانب من WHATWGو W3Cفي عالقتنا مع بائعي 
 المواصفات.

 
. 7وافقا مؤخراً على اتخاذ نھج مشترك نحو وضع المعاییر WHATWGو W3Cویعتبر ھذا الوقت المناسب خاصة أن 

" لمواقع الویب الجاھزة للقبول الشامل eaimailمن المھم الوصول إلى األطراف ذات الصلة والمطالبة بإضافة خیار "
UA الرئیسیین لإلشارة إلى أنھم مھتمون بجعل ھذا الخیار قابالً للتطبیق.، تماماً مثل الضغط على بائعي المتصفحات 

                                                 
 
 

5 http://central.abessoftware.com.br/Content/UploadedFiles/Arquivos/Estudos,%20Pesquisas%20e%20Parece
2018.pdf-Brazil-in-Acceptance-res/Universal 

6typeemail-state-forms.html#email-https://www.w3.org/TR/html53/sec  
7platform/-web-open-the-advance-to-together-work-to-whatwg-and-https://www.w3.org/blog/2019/05/w3c  

http://central.abessoftware.com.br/Content/UploadedFiles/Arquivos/Estudos,%20Pesquisas%20e%20Parece%20res/Universal-Acceptance-in-Brazil-2018.pdf
http://central.abessoftware.com.br/Content/UploadedFiles/Arquivos/Estudos,%20Pesquisas%20e%20Parece%20res/Universal-Acceptance-in-Brazil-2018.pdf
https://www.w3.org/TR/html53/sec-forms.html%23email-state-typeemail
https://www.w3.org/blog/2019/05/w3c-and-whatwg-to-work-together-to-advance-the-open-web-platform/


 
 
 

 
 
 

 UASG025   16     //   تقریر -القبول العالمي 

 
  یوصي فریق البحث بجعل حل ھذه المشكلة في مقدمة األولویات. 



 
 
 

 
 
 

 UASG025   17     //   تقریر -القبول العالمي 

 ھل یمكن أتمتة ھذه التقاریر؟

وخالل  ICANNأسئلة في اجتماعات  UASGأثناء إعداد ھذه الدراسة، طرحت المجموعة التوجیھیة للقبول العالمي 
جلسات التخطیط حول جدوى البرمجیات المؤتمتة في إنتاج تقاریر مثل ھذا التقریر. حاول الفریق إیجاد إجابة عملیة على 

 ھذا السؤال لكنھ توصل إلى استنتاج مفاده "كال"، ال یمكن أتمتة ھذه االختبارات في الوقت الحاضر.
 

 وھذه ھي مخاوفنا الرئیسیة:
 فیما یتعلق بكیفیة ترمیز مواقع الویب، وما ھي البرامج النصیة التي تستخدمھا، وكیف  ھناك الكثیر من التنوع

 یتم تنظیم النماذج. عموًما، سیكون من المستحیل عملیًا حساب جمیع المتغیرات.
  یُستخدم التصغیر على نطاق واسع من أجل تقلیل أوقات تحمیل المواقع والبرامج النصیة. ویتطلب ھذا في بعض

 ان أن ینظر شخص ما لدیھ خبرة في الترمیز في النتائج.األحی
  ھناك عدد كبیر من مواقع الویب التي تتطلب نوعاً من رموز التحققCaptcha  أو لدیھا بعض الفروق الدقیقة

 في نماذجھا، مما یجعل األتمتة عدیمة الفائدة.
 

ة للدراسة لغیر الخبراء كما في حالة استخدام یمكن تطبیق نفس األسباب المنطقیة في مسألة االستعانة بمصادر خارجی
. على الرغم من أن ھذا قد ینجح من حیث إجراء االختبار الفعلي، إال أن Amazon's Mechanical Turkموقع 

التنسیق سیظل ضروریاً إلعداد قائمة النطاقات، واستخراج الرمز، ومن ثم إصدار تقریر بنّاء أكثر من مجرد كونھ 
 ذلك ، فھذا ھو نھج أكثر كفاءة بكثیر من األتمتة.إحصائیاً. ومع 

  



 
 
 

 
 
 

 UASG025   18     //   تقریر -القبول العالمي 

 الخالصة

موقع في العالم كمرجع، فقد تقبّل خمسة منھم فقط جمیع حاالت االختبار:  100إذا أخذنا في االعتبار أفضل 
"quora.com"و "espn.com"و "spotify.comو ""txxx.com" [NSFW ]"و ،godaddy.com لنفترض أنھ ."

" واختبار العربیة من الیمین الى الیسار unicode@idn.idnا تخّطي حاالت االختبار الصعبة مثل "كان یتعین علین
(RTL) فسیبقى لدینا تسعة مواقع ویب فقط تتقبل أول أربع حاالت لالختبار. ونظراً ألننا نتحدث عن أكثر الصفحات ،

 التي یتم الوصول إلیھا في العالم، فھذا أمر بالغ األھمیة.
 

فبینما نحن متفائلون بشأن احتمال وصول الشركات الجدیدة إلى االمتثال الكامل في المستقبل القریب، ونجد أنھ من 
لة تحتاج إلى دفعة وأن ھناك  الواقعي أن تتجھ األجیال الجدیدة في نفس االتجاه، إال أنھ من الواضح أن النطاقات المدوَّ

ال یقتضي األمر وضع سیاسات أقوى فحسب، بل یجب جعل اإلنترنت أكثر  حاجة إلى اتخاذ إجراء استباقي لكي تزدھر.
وھو أمر لن یتحقق إال من خالل التواصل  -درایةً بوجود مثل ھذا النوع من رسائل البرید اإللكتروني والنطاقات 

 االستباقي.
 

ییم جمیع التقاریر الخاصة بالقبول في الختام، إننا نؤمن أن الخطوة التالیة المھمة ستكون تطویر لوحة معلومات تتیح تق
التي یتم إصدارھا باستخدام مخطط البیانات الوصفیة المقترح في ھذه الوثیقة. وسیؤدي ھذا إلى إنشاء  UAالشامل 

 مستودع طویل األمد یسمح بإجراء قیاسات واقعیة من قبل أي طرف مھتم وسیكون بمثابة أداة مرجعیة للمجتمع ككل.
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