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مقدمة
حددت مجموعة عمل تدويل عناوين البريد اإللكتروني ( )EAIالتابعة لمجموعة توجيه القبول الشامل اثني عشر حزمة برمجية كي
المدول ،المعروف أيضًا باسم  .EAIوقد تباينت نتائج االختبار حيث اجتازت
تخضع لالختبار لتحديد مدى دعمها للبريد اإللكتروني
َّ
بعض البرامج غالبية االختبارات ،في جين لم ينجح بعضها على اإلطالق ،ولم ينجح أي منها في جميع االختبارات .وفي حين يحرز
تدويل عناوين البريد اإللكتروني تقد ًما ،إال أنه ال يزال هناك شوط طويل يجب قطعه.
ويسرد المخطط التالي دليل المصطلحات المستخدم لتصوير وتوضيح نتائج االختبارات وأنواع دعم تدويل عناوين البريد اإللكتروني
(المستوى  1والمستوى  .)2وتشير الخاليا الفارغة في جداول النتائج إلى عنصر غير موجود.
المستوى  1من تدويل عناوين البريد اإللكتروني (- )L1
مدولة
يرسل ويستقبل من عناوين بريد إلكتروني ّ

الكل أو الغالبية

جزء *

قليل **

لم يتم اختباره

ال يوجد

لم يتم اختباره

المستوى  2من تدويل عناوين البريد اإللكتروني (- )L2
مدولة محلية
المستوى  L1اإلضافي يوفر عناوين بريد إلكتروني ّ
مالحظات:
* جزء :تم اجتياز بعض االختبارات؛ للعنصر دعم جزئي لتدويل عناوين البريد اإللكتروني.
** قليل :تم اجتياز بضعة اختبارات؛ ال يحظى العنصر بدعم تدويل عناوين البريد اإللكتروني قابل لالستخدام.
الكل أو الغالبية

جزء *

ملخص نتائج اختبار دعم تدويل عناوين البريد اإللكتروني:
االسم
Coremail
MS Outlook.com

MUA

MSA

MTA

MDA

قليل

كل المستوى 2

معظم المستوى 2

قليل

معظم المستوى  1معظم المستوى  1معظم المستوى 1

Yandex Mail

قليل

Roundcube

معظم المستوى 2

Apple Mail

قليل

Apple iOS Mail
14.x

ال يوجد

ال يوجد

Mozilla
Thunderbird
MS Outlook

معظم المستوى 1

MS Exchange
( Serverمستضاف)

كل المستوى 1

كل المستوى 1

معظم المستوى 2

كل المستوى 2

Postfix

كل المستوى 2

كل المستوى 2

Sendmail

لم يتم اختباره

لم يتم اختباره

Exim

ال يوجد

ال يوجد

معظم المستوى 1

قليل

جزء

قليل

قليل

لم يتم اختباره

Fetchmail
Courier

XgenPlus

كل المستوى  2معظم المستوى 2

معظم المستوى 2
قليل

Gmail

MSP

Webmail

كل المستوى 1

كل المستوى 2

كل المستوى 2

كل المستوى 2

كل المستوى 1

كل المستوى 1

قليل

لم يتم اختباره

لم يتم اختباره

لم يتم اختباره

كل المستوى 2

لم يتم اختباره
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استراتيجية االختبار
تم تقسيم االختبارات إلى خمس مجموعات :عميل مستخدم البريد ) ،(MUAوعميل إرسال البريد ) ،(MSAوعميل نقل البريد
) ،(MTAوعميل تسليم البريد ) ،(MDAوموفر خدمة البريد ( .)MSPتم إجراء مجموعات مختلفة من االختبارات على حزم
مختلفة من البرمجيات استنا ًدا إلى المزايا التي توفرها .وقد تمت إضافة مجموعة اختبارات إضافية إلى  Webmailتتألف من  60من
بين  72اختبار عميل مستخدم البريد  ،MUAمع حذف االختبارات غير الهادفة بالنسبة لعمالء بريد الويب المشمولة ضمن نظم البريد.
وقد تم إجراء اختبارات  MUAوبريد الويب يدويًا .أما بالنسبة الختبارات  ،MUAفقد قمنا بتثبيت أي برامج مطلوبة وقم بتكوينها من
أجل العمل مع خادم بريد مرجعي يعمل على إصدار موجَّه من نظام  .Courierبعد ذلك قمنا بإجراء االختبارات وتسجيل النتائج في
قاعدة بيانات محلية .بعض االختبارات ،مثل  EAI-MUA-046وحتى  ،049-تفحص بعض األوامر والخيارات التي يرسلها MUA
إلى خادم البريد؛ وقد تم تعديل خادم  Courierالخاص بنا من أجل تسجيل األوامر بحيث يمكننا رؤية ما أرسله .MUA
وقد تم إجراء اختبار  MSAو MTAو MDAباستخدام نصوص كتبناها من أجل إجراء كل اختبار وفحص النتائج .وقد جعل ذلك
من السهل علينا إجراء اختبارات متسقة واإلسراع باالختبارات الالحقة.
وتشتمل العديد من االختبارات على إرسال رسالة اختبار والتحقق من بعض ميزات الرسالة ،حيث تنتقي فيها نصوصنا رسالة
االختبار من النظام قيد االختبار أو من خادمنا الذي يكون هو الخادم الذي أرسل الرسالة ،حسبما يكون مناسبًا.

المصطلحات

مدول ،فإننا نقصد عنوانًا بحروف غير حروف نظام الترميز المعياري
عندما نشير في هذا التقرير إلى عنوان بريد إلكتروني ّ
األمريكي لتبادل المعلومات  ASCIIفي صندوق البريد  -أي الجزء الذي يسبق عالمة @ .أما رسالة تدويل عناوين البريد
مدول في صورة مرسل و/أو راسل مصدر ،أو مع نص  UTF-8غير مشفر
اإللكتروني فهي رسالة تحمل عنوان بريد إلكتروني ّ
في عنوان رسالة .أما نظام بريد تدويل عناوين البريد اإللكتروني فهو النظام الذي يدعم بشكل عام إرسال واستالم رسال تدويل
عناوين البريد اإللكتروني.

مدول ( ،(IDNعلى سبيل المثال؛
وقد قدم أحد األنظمة ،وهو  ،Yandexعناوين ذات أجزاء  ASCIIمحلية باإلضافة إلى اسم نطاق ّ
مدول ألنه مكافئ لعنوان  ،ASCIIوهو local1@xn--
 .local1@ёпочта.рфوال يمكننا اعتبار ذلك عنوان بريد إلكتروني ّ
 ،80a1acny1d.xn--p1aiوالذي يستخدم الترميز  A-Labelوليس  U-Labelفي النطاق .ونحن نعلم أن  Yandexتخطط
لدعم تدويل عناوين بريد إلكتروني أكثر اكتماالً في المستقبل ،لكننا تمكنا فقط من اختبار ما كان متا ًحا في ذلك الوقت.

اختبار العناوين
وقد قمنا بتسجيل العديد من النطاقات المقرر استخدامها كعناوين اختبار  -أحدها بالصينية واآلخر بالعربية .وقمنا بإنشاء نطاقات
فرعية بكل من اللغتين من أجل خادم االختبار  Courierولحسابات البريد في خادم  Postfixوخادم  ،Eximعلى سبيل المثال؛
 邮件.电子邮件测试.中国وأيضًا بريد.اختبارالبريد.شبكة .ولم نقم بإنشاء عناوين اختبار ذات نصوص مختلطة ،ولكن بما
أن  Postfixأو  Eximال يقومان بأي معالجة للنصوص ،فقد توقعنا أن أي عنوان  UTF-8سوف يعمل بنفس الطريقة.
وقدم نظام  Coremailعناوين اختبار تدويل عناوين البريد اإللكتروني بالصينية .وقدمت  Yandexكما أسلفنا عناوين اختبار
نظام الترميز المعياري األمريكي لتبادل المعلومات  ASCIIبنطاقات بنظام  A-Labelوباللغة السيريللية.
وبالنسبة لكل حزمة فقد قمنا أجرينا اختبارات على قدرتهم على:
مدول (جاهزية تدويل عناوين البريد اإللكتروني من المرحلة األولى).
● إرسال واستالم البريد من عناوين بريد إلكتروني ّ
مدول (جاهزية تدويل عناوين البريد اإللكتروني من المرحلة الثانية)
● استضافة عنوان بريد إلكتروني ّ
تشتمل هذه الملخصات على نتائج االختبارات التي أجرتها العام الماضي شركة  ،Catalyst.Net, Ltd.على كل من Gmail
و Courierو .XgenPlusوقد تم نشر تقرير  Catalystكوثيقة من مجموعة توجيه القبول الشامل باسم ،UASG021B
وهو متاح هنا.
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االسم

MUA

MSA

MTA

MDA

MSP

Webmail

1

Coremail

X

X

X

X

X

X

2

MS Outlook.com

X

X

X

X

X

X

3

Yandex Mail

X

X

X

X

X

X

4

Roundcube

X

5

Apple Mail

X

5A

Apple iOS Mail 14.x

X

6

Mozilla Thunderbird

X

7

MS Outlook

X

8

( MS Exchange Serverمستضاف)

X

X

9

Exim

X

X

10

Postfix

X

X

11

Sendmail

)(X

)(X

12

Fetchmail

)(X

Courier
Gmail

P

XgenPlus
X
)(X
P
A

X

P

P

P

A

A

A
P

االختبارات المنفذة
اختبار تقرر بأنه غير مفيد
نتائج اختبار سابقة من التقرير UASG021B
اختبارات إضافية تمت في هذا التقرير ()UASG030

اختبارات فردية
تم العثور على مشكالت في بعض االختبارات وهي مشمولة في القسم "روابط إلى النتائج التفصيليةروابط إلى النتائج التفصيلية".

اختبارات MUA
 :EAI-MUA-002يقول االختبار ،أنه عند استعراض عمليات قيد سجل العناوين" ،يجب أن يعرض  MUAاألجزاء المحلية في
المدول في صيغة  ."U-Labelعل ًما بأن األجزاء المحلية ليست أسماء نطاقات ،لذلك فإن مسميات U-
عناوين البريد اإللكتروني
ّ
 Labelو A-Labelغير ذات صلة .وكان معنى ذلك حسب تفسيرنا أن  MUAيجب أن يعرض بنجاح صناديق بريد نظام الترميز
المعياري األمريكي لتبادل المعلومات  ASCIIبنظام .UTF-8
 EAI-MUA-017حتى  :036-تشير االختبارات إلى خادم  .SMTPوليس هناك نظام  MUAنعرفه يستخدم خوادم SMTP؛
بل تستخدم إرسال البريد ( .)RFC 6409ونحن نفسر االختبارات بأنها تشير إلى خادم إرسال وليس خادم .SMTP

اختبارات MSA
تسير اختبارات  MSAجميعها إلى خادم  SMTPوليس إلى خادم إرسال .ونحن نفسر االختبارات بأنها تشير إلى خادم اإلرسال.
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وجميع عمالء إرسال البريد  MSAالذين قمنا باختبارهم مض ّمنين في كل عميل نقل بريد  ،MTAوليس برنام ًجا منفصالً يقوم
بترحيل البريد إلى عميل نقل بريد  MSA-003.MTAو MSA-004عبارة عن اختبارين للعمالء ينطبقان فقط على عمالء
إرسال البريد  MSAالقائمين بذاتهم.
مدول .ولم يكن لحسابنا في
مدول ،وهو ما يتطلب عنوان اختبار ببريد غير ّ
وتتطلب بعض االختبارات إرسال رسالة من بريد غير ّ
مدول لذلك تعذر علينا إجراء تلك االختبارات.
 Coremailإال عناوين بريد إلكتروني ّ

اختبارات MTA
تتطلب بعض االختبارات أن يكون لدى  MTAاسم مضيف بنطاق مدَّول ،أو أن يكون حساب االختبار على  MTAعنوان بريد
مدول،
مدول .ال توفر  MS Outlook.comو MS Exchangeالمستضافة و Yandexعناوين بريد إلكتروني ّ
إلكتروني ّ
لذلك لم تنطبق تلك االختبارات .ال يحتوي خادم  Coremailعلى اسم مضيف .IDN

اختبارات MDA
إن العديد من االختبارات غير منطقية في الحالة الشائعة التي يتم فيها تسليم الرسائل إلى مخزن البريد بواسطة  ،MTAوال تتعامل
خوادم  POPو IMAPإال مع محتويات مخزن البريد .عل ًما بأن  EAI-MDA-001حتى  006-من الناحية العملية عبارة عن
اختبارات  .MTAال تُجري االختبارات  EAI-MDA-014حتى  ،022-والتي تتحقق من وصول  IMAPإلى صناديق البريد
نظرا ألن  IMAPيدعم صناديق البريد المحددة بأنها  Unicodeلعقود من الزمن،
بأسماء ،Unicode
اختبارا دقيقًا لميزات ً EAI
ً
وال يغير  EAIسوى طريقة الوصول إليها.
واكتشفنا أنه لم تقم أي من البرامج التي اتفقنا على اختبارها بتنفيذ امتدادات  IMAPالموضحة في المعيار  ،RFC 6855وأن
 Coremailفقط هي التي نفذت امتدادات  POPالموضحة في المعيار  .RFC 6856نفذت  Coremailامتدادات IMAP
التجريبية في المعيار  RFC 5738عتيق الطراز ،ولكن بكثير من العيوب.
ومع ذلك ،وجدنا أن خوادم  POPو IMAPفي معظم الحاالت قامت باسترداد الرسائل وتخزينها بمحتويات عشوائية ،لذلك كانت
قادرة على اجتياز العديد من االختبارات األخرى على أي حال.

نتائج اختبارات MUA
ما تم اختباره من عمالء مستخدم البريد  MUAفي هذه المرحلة:
●  Apple Mailلنظام التشغيل  MacOSوiOS 13
● Apple iOS Mail 14.x
● Thunderbird
● Outlook
● Yandex
● Coremail
إن  Apple Mailو Thunderbirdو Outlookغير مرتبطين بخدمة بريد ،لذلك تم تكوينها الستخدام حساب على خادم
 Courierالخاص بنا إلرسال رسائل االختبار واستالمها.
يرتبط تطبيقا  Yandexو Coremailبخدمة معينة ،لذلك تمت تهيئتهما مع حسابات على خدمة كل منهما .وعلى ما يبدو أن
تطبيق  Yandexيسمح بالتهيئة مع خوادم  IMAPاألخرى لكننا لم نختبره بهذه الطريقة.
ونظرا ألنها تبدو للمستخدمين مثل واجهة لبريد الويب،
كما أن  Roundcubeهو عميل  MUAيتم تنفيذه في صورة خدمة ويب.
ً
فسنناقشها مع قسم بريد الويب أدناه.
وفي جميع األحوال ،تم إجراء االختبارات يدويًا لتقييم إرسال البريد واسترداد البريد من حسابات اختبار بالصينية والعربية على
خادم  Courierالخاص بنا ،وتم اختبار كل  MUAعلى قدرته على التعامل مع مهام استعداد  EAIاإلضافية ،بما في ذلك:
● إدارة سطور موضوع  Unicodeوأسماء مجلدات  Unicodeإدارة صحيحة.
● إنشاء واستخدام روابط  Mailtoباتساق.
● حفظ واستخدام عناوين  EAIفي دفتر العناوين.
● استخدام  Unicodeفي عناوين الرسائل حيثما كان متوقعًا،
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Apple
Mail

Outlook Thunderbird

Yandex

Apple
iOS Mail Coremail
14.x

يتلقى العميل رسائل من عناوين بريد
مدولة EAI
َّ

نعم

أحيانًا

نعم

ال

نعم

نعم

مدولة
يرسل العميل رسائل إلى عناوين بريد َّ
EAI

ال

ال

نعم

أحيانًا

ال

نعم

نعم (مستلم)

نعم (مستلم)

غالبًا

البعض
(يعرض الجزء
المحلي فقط)

ال

نعم

البعض

نعم

غالبًا

نعم

نعم

نعم

تم التعامل مع روابط  Mailtoالخاصة بـ EAIs
بشكل طبيعي (المرسل والمستلم)

ال

أحيانًا

نعم

نعم

ال

ال

يمكن أن يكون سطر الموضوع Unicode

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

يمكن تسمية المجلدات بنظام Unicode

نعم

نعم

نعم

نعم

غير منطبق

نعم

غير منطبق

ال

ال

ال

غير منطبق

غير منطبق

يمكن إعداد  EAIsلتلقي البريد وإرساله
باستخدام IMAP

ال

ال

أحيانًا

ال

ال

نعم

يمكن إعداد  EAIsلتلقي البريد وإرساله
باستخدام POP

ال

ال

أحيانًا

ال

ال

ال

يمكن أن يكون اسم المستخدم Unicode

ال

ال

أحيانًا

ال

ال

نعم

يمكن أن تكون أسماء ونطاقات
الخادم Unicode

ال

ال

نعم

ال

ال

نعم

يمكن أن تكون أسماء ونطاقات
الخادم A-Label

ال

ال

ال

ال

ال

نعم

عناوين  Unicodeالمعروضة في Unicode
(المرسلة والمستلمة)
مدولة
يتعامل دفتر العناوين مع عناوين بريد َّ
 EAIبشكل طبيعي (حفظ ،إرسال ،بحث)

عناوين الرسائل بنظام  Unicodeمتى ما
كان ذلك مناسبًا

Microsoft Desktop Outlook
 Outlookجاهز لتدويل عناوين البريد اإللكتروني من المرحلة األولى ولديه بعض ميزات الجاهزية لتدويل عناوين البريد
اإللكتروني من المرحلة الثانية.
تم االنتهاء من االختبارات باستخدام جهاز كمبيوتر يعمل بنظام  Windowsويشغل برنامج  Outlookاإلصدار  2008فئة
 Build 13127.20408خالل شهر يوليو/تموز .2020
مدولة.
يرسل  Outlookويستقبل من عناوين بريد إلكتروني ّ
ال يتعامل  Outlookبشكل موثوق مع عناوين  EAIعند إعداد الحسابات .تنجح العملية عندما يكون اسم المستخدم هو نفسه الجزء
المحلي من عنوان البريد اإللكتروني ،أو عندما يكون اسم المستخدم في نظام  .ASCIIفشل استخدام اسم الخادم بتنسيق .A-Label
يدعم  Outlookسطور موضوع وأسماء مجلدات  .Unicodeيتم ربط عناوين  EAIفي الرسائل الصادرة رب ً
طا صحي ًحا ،ويمكن
استخدام روابط  mailtoفي الرسائل المستلمة إلنشاء رسائل صادرة جديدة بنقرة واحدة .يمكن لبرنامج  Outlookتخزين قيم EAI
علمًً ا بأن دفتر العناوين ال يدعم عمليات بحث  .Unicodeعند عرض عنوان الرسالة،
وعرضها واستخدامها في دفتر العناوينَ .
ال يتم عرض قيم عنوان الرسالة بنظام .Unicode

تقييم دعم تدويل عناوين البريد اإللكتروني في تقرير برامج وخدمات البريد اإللكتروني ()UASG030
الصفحة7

من :Microsoft

Apple Mail

ً
جاهزا للمرحلة األولى وال المرحلة الثانية من .EAI
 Apple Mailفي نظام  MacOSونظام  iOS 13.1ليس
يمكن لـ - Apple Mailالذي تم اختباره على جهاز  iPadبنظام  -iPadOS 13.5استرداد الرسائل المرسلة من عناوين EAI
ولكنه يعتبر أن عناوين  EAIفي حقول الوجهة غير صالحة .يتعامل  Apple Mailاإلصدار  12.4على نظام  MacOSأيضًا مع
عناوين  EAIعلى أنها خطأ ،على سبيل المثال:

يقوم  Apple Mailباسترداد البريد المرسل من عناوين  EAIلخوادم  IMAPالتي ستقوم بذلك بدون UTF8 = ENABLE
(جميعها تقريبًا).
يدعم  Apple Mailسطور موضوع وأسماء مجلدات  .Unicodeفي حين يكون النقر فوق ارتباط  mailto EAIمفيد ويعمل،
إال أنه ال يمكن إرسال الرسالة .ال يربط  Apple Mailعناوين  EAIبنفس طريقة ربط العناوين التقليدية .يمكن تخزين عناوين
 EAIواستدعائها من دفتر العناوين ،ولكن تفشل عمليات بحث  Unicodeفي دفتر العناوين.
ال يعرض  Apple Mailعلى نظام  IOSعناوين الرسائل أو مصدرها ،لذلك ال يمكن إكمال العديد من االختبارات التي تتحقق من
 Unicodeفي العنوان .استنادًا إلى سلوك  Apple Mailمقارنة بحزم العميل األخرى ،من غير المرجح أن يقوم Apple Mail
بتخزين عناوين الرسائل على هيئة .Unicode

Apple iOS Mail 14.x
اعتبارا من نظام التشغيل  iOS 14ونظام التشغيل  ،iPadOS 14يتمتع عميل بريد  Appleبدعم جيد لـ  EAIمن المستوى
ً
الثاني .ويجتاز معظم االختبارات الخاصة بإدخال الرسائل وعرضها وإرسالها .وعلى غرار جميع برامج البريد األخرى التي
اختبرناها ،فإنه ال يدعم ميزات  EAIلـ  IMAPأو  .POPكما أن دعم مجموعة األحرف القديمة في  IMAPكافٍ الجتياز معظم
االختبارات المتعلقة بمخازن رسائل .IMAP

 Thunderbirdاإلصدار 68
ً
جاهزا للمرحلة األولى وال المرحلة الثانية من .EAI
بريد  Thunderbirdليس
تم االنتهاء من االختبارات باستخدام جهاز كمبيوتر يعمل بنظام  Windowsويشغل بريد بنظام  Thunderbirdاإلصدار 68
خالل يونيو/حزيران .2020
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ال يستطيع  Thunderbirdاإلرسال إلى عناوين بريد إلكتروني بنظام  EAIمثل 重新测试@电子邮件测试.中国
وأيضًا اختبار@اختبارالبريد.شبكة.

يمكن لـ  Thunderbirdاسترداد البريد من العناوين الدولية ،على الرغم من أنه يستحدث أيضًا أخطاء استجابة لعناوين
 Unicodeونص عنوان الرسالة.

يدعم  Thunderbirdسطور موضوع وأسماء مجلدات  .Unicodeيتم التعامل مع ارتباطات  Mailtoالتي يتم استالمها في
رسالة تعامالً طبيعيًا .ال يربط  Thunderbirdعناوين  EAIفي نص رسالة بنفس الطريقة التي يربط بها العناوين التقليدية .يمكن
حفظ قيم  EAIفي دفتر العناوين وتظهر في  ،Unicodeويمكن استدعائها الستخدامها في إنشاء رسائل بريد إلكتروني .تعمل
عمليات بحث  Unicodeفي دفتر العناوين .ال يتم عرض قيم عنوان الرسالة بنظام .Unicode
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ال يمكن لـ  Thunderbirdإعداد حسابات بريد إلكتروني بنطاقات  U-labelأو نطاقات  A-labelأو أسماء مستخدمين
 Unicodeأو عناوين محلية.
وقد اختبرنا اإلصدار  68من  .Thunderbirdيخطط مشروع  Thunderbirdإلطالق اإلصدار  78في أواخر عام ،2020
لكن مالحظات اإلصدار ال تذكر شيئًا عن أي دعم جديد لـ  EAIلذا نتوقع أن تظل نتائج االختبار كما هي.

Coremail
واختبرنا  ،Coremail Lunkrعميل البريد الخاص بهم في نظام  .Androidوهو غير جاهز للمرحلة األولى أو المرحلة الثانية
من  - EAIفهو ال يرسل أو يستقبل عناوين .EAI
تم االنتهاء من االختبارات باستخدام تطبيق  Android Coremail Lunkrاإلصدار  4.0.0.4على  Androidلتسجيل الدخول
إلى  ،中文邮测试2@互联网.中国وهو أحد عناوين البريد اإللكتروني المقدمة من .Coremail
يقبل  Coremailعناوين  EAIفي حقول المستلمين ،ولكن ال يتم استالم الرسائل بواسطة حسابات  .EAIوال يتم استالم الرسائل
المرسلة من عناوين .EAI
فشل تكوين  Coremail Lunkrبعناوين  EAIباللغة الصينية والعربية.
وال يسمح  Coremail Lunkrبإنشاء مجلدات جديدة .وال يربط عناوين البريد اإللكتروني وال يتعامل مع عناوين  EAIالمرتبطة
ببروتوكول  mailtoبشكل صحيح.

بريد Yandex

يوفر بريد  Yandexتطبيقًا على نظام  Androidوهو تطبيق بريد ويب ويقوم بالوصول عبر عمالء  MUAاألخرى
باستخدام  POPو IMAPوخوادم اإلرسال على موقع  pop.yandex.comوموقع  imap.yandex.comوموقع
 .smtp.yandex.comلم تعلن أي من الخوادم الثالثة عن ميزات  EAIعند المصافحة األولية ،لذلك لم نتفاجأ عندما فشلوا
في العديد من اختبارات  MSAو MTAو .MDAوفي بريد الويب ،وجدنا أن  Yandexيدعم أسماء نطاقات  IDNباعتبارها
تسميات  A-Labelولكن لم يكن لديه دعم لعناوين البريد اإللكتروني .UTF-8

بريد  Yandexليس جا ً
هزا للمرحلة األولى وال المرحلة الثانية من .EAI
تم االنتهاء من اختبارات الويب باستخدام  Chromeعلى جهاز كمبيوتر يعمل بنظام  Windowsخالل يوليو/تموز 2020
باستخدام عنوان  URLوهو  .yandex.webmail.comكان تطبيق  Androidمن اإلصدار .5.2.3
يمكن لـ  Yandexفي بعض األحيان إرسال بريد إلى عناوين  Unicodeباللغتين العربية والصينية .ومع ذلك ،ينتج عن الردود
على رسائل البريد اإللكتروني هذه أخطاء في الحزمة المستخدمة إلرسالها.
فشل تكوين  Yandexبعناوين  EAIباللغة الصينية والعربية.
يدعم  Yandexسطور موضوع وأسماء مجلدات  .Unicodeال تعرض عناوين بريد  Yandexتشفير  .Unicodeأما دفتر
العناوين فقد اجتاز اختبارات  .EAIتعمل روابط  EAI mailtoعند استالمها ويتم إنشاؤها تلقائيًا.
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نتائج اختبارات Webmail
Roundcube

MS
Outlook.com

Coremail

Yandex

Gmail

مدولة EAI
يتلقى العميل رسائل من عناوين بريد َّ

نعم

نعم

نعم

ال

نعم

مدولة EAI
يرسل العميل رسائل إلى عناوين بريد َّ

نعم

نعم

ال

أحيانًا

غالبًا

عناوين  Unicodeالمعروضة في Unicode
(المرسلة والمستلمة)

غالبًا

نعم

نعم

نعم

نعم

مدولة  EAIبشكل
يتعامل دفتر العناوين مع عناوين بريد َّ
طبيعي (حفظ ،إرسال ،بحث)

نعم

البعض

نعم

نعم

نعم

تم التعامل مع روابط  Mailtoالخاصة بـ  EAIsبشكل
طبيعي (المرسل والمستلم)

ال

نعم

أحيانًا

نعم

أحيانًا

يمكن أن يكون سطر الموضوع Unicode

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

يمكن تسمية المجلدات بنظام Unicode

نعم

نعم

نعم

نعم

غير منطبق

عناوين الرسائل بنظام  Unicodeمتى ما كان ذلك مناسبًا

أحيانًا

ال

ال

ال

نعم

يمكن إعداد  EAIsلتلقي البريد وإرساله باستخدام IMAP

نعم

ال

ال

ال

ال

يمكن إعداد  EAIsلتلقي البريد وإرساله باستخدام POP

غير منطبق

ال

ال

ال

ال

يمكن أن يكون اسم المستخدم Unicode

نعم

ال

ال

ال

نعم

يمكن أن تكون أسماء ونطاقات الخادم Unicode

نعم

ال

ال

ال

ال

يمكن أن تكون أسماء ونطاقات الخادم A-Label

نعم

ال

ال

ال

نعم

Microsoft Outlook.com
 Outlook.comجاهز للمرحلة األولى من .EAI
تم إجراء االختبار في متصفح  Microsoft Edgeعلى موقع  outlook.live.comخالل شهر يونيو/حزيران  .2020يمكن لـ
 Outlook.comاإلرسال إلى عناوين  EAIواستالمها منها (تسمية  U-Labelفقط) ،ويعرضها حقل الوجهة عند إدخالها .يدعم
 Outlook.comسطور موضوع وأسماء مجلدات .Unicode
ال يمكن إعداد عناوين  EAIإلرسال البريد واستالمه في  .Outlook.comال يمكن استخدام  Unicodeلتحديد اسم المستخدم أو
نطاق الحسابات المتزامنة .ال يتم قبول النطاقات بمنظومة  A-labelأو منظومة .U-label
يمكن حفظ عناوين  EAIفي دفتر العناوين ،ولكن ال يتم عرض عناوين  Unicodeالمخزنة بنفس طريقة عرض العناوين التقليدية
عند النظر في قائمة دفتر العناوين .كما أن  Outlook.comغير متسق في استخدام قوائم دفتر عناوين  EAIإلرسال رسائل البريد
اإللكتروني .تم تعطيل "إرسال بريد إلكتروني" في صفحة جهات اتصال دفتر العناوين المحفوظة لعناوين  .EAIيعمل اختيار
عناوين  EAIالمحفوظة من نافذة "إنشاء" البريد اإللكتروني بشكل غير متسق.
أهداف ارتباط  Mailtoمدعومة ولكن ال يقوم  Outlook.comبإنشاء روابط  mailtoتلقائيًا ألي نوع من عناوين البريد
اإللكتروني .وتعمل المعالجة اليدوية بشكل جيد مع عناوين  EAIكما هو الحال بالنسبة للعناوين التقليدية.
ال تعرض قيم عناوين البريد تشفير .Unicode

Roundcube
 Roundcubeهو تطبيق بريد ويب مفتوح المصدر مكتوب بلغة البرمجة النصية الشهيرة  PHPوالتي تعمل بمثابة عميل
 .MUAتم إجراء االختبارات باستخدام  Roundcubeاإلصدار  1.4.6على خادم  FreeBSD 12.1 VPSمن نظام منافذ
 FreeBSDمع خادم الويب  Apacheاإلصدار  2.4و PHPاإلصدار  ،7.4وتهيئته الستخدام خادم مرجع  Courierالخاص
بنا من أجل  IMAPوإرسال البريد .تحتوي الحزمة على مجتمع تطوير نشط مفتوح المصدر من المحتمل أن يقبل التصحيحات
لتحسين االمتثال الجيد بالفعل لـ .EAI
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يستخدم  Roundcubeبروتوكول  IMAPوليس POP؛ لم يتم إجراء اختبارات  POPرقم  EAI-MUA-61حتى .72-
بريد  Roundcubeجاهز للمرحلة األولى والمرحلة الثانية من .EAI
يمكن لـ  Roundcubeاإلرسال إلى عناوين  EAIواستالمها منها (تسمية  U-Labelو ،(A-Labelويعرض حقل الوجهة النص
عند إدخاله .كما يدعم سطور موضوع وأسماء مجلدات .Unicode
يعرض  Roundcubeعناوين وجهة  U-Labelبشكل صحيح ،لكن الحظوا الشذوذ الوحيد حيث لم يتم عرض
 Arabic@conventionaldomainبشكل كامل حتى تظهر النافذة المنبثقة:

يمكن إعداد عناوين  EAIفي صورة حسابات ( IMAPوليس  )POPإلرسال واستالم البريد .كما يعمل أيضًا تسجيل الدخول
باستخدام العنوان المكافئ .A-label
ال يقوم  Roundcubeبإنشاء روابط  mailtoلعناوين  EAIعلى الرغم من أنه يعمل مع العناوين التقليدية .يعرض
 Roundcubeعناوين الرسائل مع بعض تشفيرات :Unicode

قد تحتفظ عناوين  Unicodeببعض تشفير  .Unicodeأما حقل موضوع  Unicodeفال يحتفظ بها.
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بريد الويب Yandex

ً
جاهزا للمرحلة األولى وال المرحلة الثانية من  EAIألن بريد الويب  Yandexال يتلقى
بريد الويب الخاص بـ  Yandexليس
رسائل من عناوين .EAI
تم االنتهاء من االختبارات باستخدام  Chromeعلى جهاز كمبيوتر يعمل بنظام  Windowsخالل يوليو/تموز  2020باستخدام
عنوان  URLوهو .yandex.webmail.com
يمكن لـ  Yandexفي بعض األحيان إرسال بريد إلى عناوين  Unicodeباللغتين العربية والصينية إذا قبلت خوادم بريد المستلم
البريد بدون امتداد  .UTF8SMTP SMTPومع ذلك ،ينتج عن الردود على رسائل البريد اإللكتروني هذه أخطاء في الحزمة
المستخدمة إلرسالها.
يدعم  Yandexسطور موضوع  .Unicodeال تعرض عناوين بريد  Yandexتشفير  .Unicodeأما دفتر العناوين فقد اجتاز
اختبارات  ،EAIويمكن إنشاء مجلدات بأسماء عربية أو صينية .تعمل روابط  EAI mailtoعند استالمها ويتم إنشاؤها تلقائيًا.

بريد الويب Coremail
بريد الويب  Coremailجاهز للمرحلة الثانية من .EAI
تم االنتهاء من اختبارات الويب باستخدام  Chromeعلى جهاز كمبيوتر يعمل بنظام  Windowsخالل أغسطس/آب 2020
باستخدام عنوان  URLوهو .http://xn--blq510jgwa.xn--fiqs8s/
يسمح  Coremailبإنشاء واستخدام مجلدات  .Unicodeوهو يربط عناوين البريد اإللكتروني ويتعامل مع عناوين  EAIالمرتبطة
ببروتوكول  mailtoبشكل صحيح.
فشل تكوين  Coremailبعناوين  EAIباللغة الصينية والعربية ،بخالف عناوين  Coremailالمقدمة.
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نتائج اختبارات  MSAو MTAوMDA
ملخص MSA MTA
دعم MSA
UTF8SMTP

نعم

نعم

نعم

نعم

ال

نعم

نعم

نعم

دعم MSA
8BITMIME

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

ال ،أرسل مسميات
A-Label

ال ،أرسل مسميات
A-Label

ال

نعم

نعم

نعم

يرسل موضوع UTF-8

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

ال

نعم

رفض أو الرجوع إلى
إصدار سابق من الرسائل
إلى غير EAI

ال

ال

ال

ال

ال

ال

نعم

نعم

تم إرسال رسائل ASCII
بدون UTF8SMTP

ال

ال

نعم

ال

نعم ،كل الرسائل
هي ASCII

نعم

نعم

ال

دعم MTA
UTF8SMTP

نعم

نعم

نعم

نعم

ال

نعم

نعم

نعم

دعم MTA
8BITMIME

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

يشير  MTAالوارد
إلى EAI

نعم

ال

ال

ال

ال

نعم

نعم

نعم ،خطأ
إمالئي

تم رفض رسائل
 MTA EAIالموجهة إلى
غير EAI

ال

ال

ال

ال

ال

نعم

نعم

نعم

يرسل مسار  EAIأمامي

Gmail

MS
MS Outlook
Exchange
Coremail
com.
Server

Yandex

Exim

Postfix

Courier

Gmail

Coremail

MS Outlook
com.

MS
Exchange
Server

Yandex

Courier

تم اإلعالن عن امتدادات
IMAP EAI

ال

ال

ال

ال

ال

نعم

تمكين IMAP EAI

ال

ال

ال

ال

ال

نعم

توثيق IMAP

نعم

ال

نعم

نعم

نعم

نعم

اسم مستخدم IMAP
UTF-8

غير منطبق

نعم

غير منطبق

غير منطبق

نعم

نعم

سعة POP LANG

ال

نعم

ال

ال

ال

ال

سعة POP UTF8

ال

نعم

ال

ال

ال

نعم

ملخص MDA

أجرينا جميع اختبارات  MSAو MTAو MDAباستخدام نصوص اختبار  Pythonالتي كتبناها .بالنسبة للحزم مفتوحة المصدر
 Eximو Postfixو ،Sendmailفقد قمنا بتثبيت البرامج على خادم اختبار .بالنسبة لجميع الحزم ،فقد قمنا بإعداد البرامج النصية
لالختبار لالتصال بخادم اإلرسال ،و ،SMTPوحيثما توفر بخوادم  IMAPو ،POPلكل حزمة لتشغيل البرامج النصية.
كان إنشاء البرامج النصية لالختبار عملية تكرارية حيث اكتشفنا سلو ًكا غير متوقع ،أو في حاالت قليلة ،سلوك حافل باألخطاء
البرمجية .على سبيل المثال ،كنا نستخدم عناوين رسائل معرف رسالة فريدة في رسائل االختبار الخاصة بنا للتعرف على كل رسالة
المعرف
معرف الرسالة الخاص به بدالً من
ّ
عند وصولها إلى الخادم الهدف ،حتى اكتشفنا أن  MS Exchangeقام دو ًما بإدراج ّ
الخاص بنا .فانتقلنا إلى وضع سلسلة فريدة في رأس الموضوع وهو ما نجح بشكل موثوق .وجدنا أيضًا أن بعض الخدمات كانت
تضع عالمة على رسائل االختبار الواردة كرسائل غير مهمة أو بريد عشوائي .لقد عملنا على حل ذلك من خالل جعل البرامج
النصية الخاصة باالختبار تبحث عن الرسائل في كل من البريد الوارد الرئيسي ومجلد البريد العشوائي.
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Coremail
 Coremailجاهز للمرحلتين األولى والثانية من  ،EAIويوفر عناوين  EAIباللغة الصينية ويتبادل بريد  EAIبنجاح .وكانت هي
الخدمة الوحيدة التي وجدنا أن الرسائل التي تم إرجاعها إلى إصدار أقدم إلى خوادم بريد بخالف  ،EAIمن خالل استخدام صندوق
بريد بديل من النموذج  >xn-- <textالذي يشبه الترميز .A-Label
كما نفَّذ خادم  IMAPالخاص بـ  Coremailامتدادات  IMAPالتجريبية القديمة فقط بدالً من امتداد مسار المعايير الحالية ،ووجدنا
أيضًا أن تنفيذه ألمر  IMAP ENABLEكان مليئًا بالعيوب البرمجية ولم يفض إلى أي نتيجة .كما أضفنا حالة خاصة إلى نصوص
االختبار الخاصة بنا الستعادة ومتابعة االختبارات األخرى.

MS Outlook.com

 Outlook.comهي خدمة بريد مستهلك من  ،Microsoftوالمعروفة سابقًا باسم  .Hotmailوهي جاهزة للمرحلة األولى من
 EAIويمكنها تبادل البريد مع أنظمة  EAIولكن يمكنها فقط استضافة عناوين  .ASCIIال تحتوي خوادم  IMAPو POPعلى
دعم  ،EAIولكن مع ذلك ،وجدنا أنها غالبًا ما تتعامل مع بريد  EAIبشكل مناسب مع دعم  UTF-7القديم ألسماء صناديق بريد
 Unicodeوتخزين واسترداد رسائل  UTF-8باستخدام دعم مجموعة األحرف القديمة.

Yandex Mail

ً
جاهزا للمرحلة األولى وال المرحلة الثانية من  ،EAIوال يتبادل بريد  EAIأو يستضيف عناوين البريد
بريد  Yandex Mailليس
المدول .ودعمه لبريد  ASCIIجيد ،لكنه ال يدعم بريد  UTF8SMTPوال عناوين  .UTF-8نتطلع إلى فرصة إلعادة
اإللكتروني
ّ
االختبار بمجرد تحسن دعم .EAI

( MS Exchange Serverمستضاف)
خادم  Exchangeالمستضاف هو جزء من حزمة  .Microsoft Office 365وقد أنشأنا حساب  O365وقمنا بتكوينه للتعامل
مع أحد نطاقات  IDNالخاصة بنا .واكتشفنا أنه جاهز للمرحلة األولى وليس المرحلة الثانية من  .EAIجميع العناوين التي يتعامل
معها خادم  Exchangeالمستضاف هي عناوين  ASCIIوقد تعاملت مع نطاقنا كنطاق  ASCIIمع مسميات  .A-Labelنجح
تبادل البريد مع أنظمة بريد  EAIاألخرى .كما هو الحال مع  ،MS Outlook.comال تتمتع خوادم  POPو IMAPبدعم EAI
ولكنها غالبًا ما تتعامل مع رسائل  EAIبشكل مناسب على أي حال.

Exim
 Eximهو خادم بريد مفتوح المصدر واسع االستخدام يوفر عميل  MSAوعميل  .MTAلقد قمنا بتثبيته على مضيف اختبار وقمنا
بتكوينه باستخدام عدة عناوين من نوع  EAIفي نطاقات  .IDNيوفر  Eximدع ًما لـ  EAIمن المرحلتين األولى والثانية وقد اجتاز
معظم االختبارات.
يرى مطورو  Eximأن رسالة  EAIهي رسالة تحتوي على عناوين مصدر  UTF-8وأن رسالة  ASCIIهي رسالة بدون عناوين
مصدر  ،UTF-8حتى وإن كانت عناوين الرسالة تتضمن .UTF-8وفي حين أننا ال نتفق مع تفسيرهم ،إال أننا نعتقد أنه من غير
المحتمل أن يسبب مشاكل في الممارسة ألن الرسائل التي تحتوي على أظرف  ASCIIورؤوس  UTF-8غير شائعة.
ال يوفر  Eximخادم  POPأو  .IMAPويتم استخدامه عادة ً مع خوادم  IMAP / POPمن  Dovecotأو  Cyrusالتي ال يدعم
أي منهما حاليًا .EAI

Postfix
 Postfixهو خادم بريد مفتوح المصدر واسع االستخدام يوفر عميل  MSAوعميل  .MTAلقد قمنا بتثبيته على مضيف اختبار
وقمنا بتكوينه باستخدام عدة عناوين من نوع  .EAIيوفر  Eximدع ًما من المرحلتين األولى والثانية وقد اجتاز معظم االختبارات.
لقد فوجئنا عندما وجدنا أن  Postfixال يتعامل تلقائيًا مع إصدارات  U-labelو A-Labelللنطاقات بنفس الطريقة .على سبيل
المثال xn--fqr621h.services.net@2用户 ،وأيضًا  用户2@后缀.services.netال يعتبرا متكافئين .ليس من
الصعب تهيئتها بحيث يكونا متكافئين بشكل فعال ،ما اإلرسال إلى نفس صندوق البريد ومصادقتهما إلى  ،MSAولكن قد يكون هذا
ف ًخا لألشخاص غير الحذرين.
ال يوفر  Postfixخادم  POPأو  .IMAPويتم استخدامه عادة ً مع خوادم  IMAP / POPمن  Dovecotأو  Cyrusالتي ال
يدعم أي منهما حاليًا .EAI
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نتائج اختبارات MSP
Coremail

MS Outlook
com.

MS Exchange
Server

Yandex

Xgenplus

جزء يونيكود المحلي

نعم

ال

ال

ال

نعم

نطاق يونيكود

نعم

نعم

ال

نعم

غير منطبق

عنوان  ASCIIالبديل

نعم

غير منطبق

غير منطبق

نعم

نعم

مجلدات يونيكود

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

إرسال واستالم عنوان EAI

نعم

غير منطبق

غير منطبق

غير منطبق

نعم

ملخص MSP

أجرينا اختبارات  MSPعلى أربع حزم بنتائج مختلطة .كانت إحدى النقاط المضيئة هي أن جميع الحزم تسمح للمستخدمين بإنشاء
مجلدات (صناديق بريد) بأسماء .Unicode
اجتاز كل من  Coremailو( Xgenplusتم اختبارهما بواسطة  )Catalystجميع االختبارات باستخدام العناوين في نطاقات
 IDNالخاصة بهما.
يعالج  MS Outlook.comعناوين  ASCIIفقط في مجموعة النطاقات الحالية الخاصة بهم .سمح لنا خادم Exchange
المستضاف استخدام نطاق  IDNالخاص بنا ولكن فقط مع عناوين  .ASCIIيمتلك  Yandexنطاقات  IDNالخاصة به باللغة
السيريلية ،ولكن مرة أخرى ،فقط مع عناوين .ASCII

برامج لم يتم اختبارها
نظرا لعدم توفر دعم .EAI
كان من الواضح أنه ال جدوى من إجراء اختبارات  EAIلحزمتين ً

Sendmail
أصدرت المجموعة التي تقوم على  ،Sendmailبقيادة  ،Claus Aßmanللتو اإلصدار  Sendmail.8.16.1ليس لديه دعم
 EAIعلى اإلطالق .يتم شحن بعض توزيعات  Linuxمع تصحيحات  ،EAIلكن التصحيحات بها أخطاء كبيرة لدرجة أنها غير
نظرا لعدم وجود سبب لتوقع نجاح أي من االختبارات.
قابلة لالستخدام .ومن ثم ،لم نُجر مزيدًا من االختبارات على إرسال البريد ً
يعتزم  Clausاختبار دعم  EAIالتجريبي إلصدار  8.17في المستقبل ،لذا قد يكون من األجدر اختبار  sendmailاإلصدار
 8.17عندما يكون متا ًحا.

Fetchmail
 Fetchmailعبارة عن حزمة صغيرة نسبيًا .بحثنا في الكود المصدري ولم نعثر على أي إشارات إلى  SMTPUTF8أو ميزات
 EAIأخرى .تؤكد المناقشات مع المشرفين على  Fetchmailعدم وجود دعم لـ  ،EAIعلى الرغم من أنهم قد يضيفونه في إصدار
مستقبلي إذا سمح الوقت بذلك.
يجب أن تتعقب هذه الشكوى الموجودة في أرشيف مصدر  Gitlabأي عمل خاص بـ  EAIفي :Fetchmail
.https://gitlab.com/fetchmail/fetchmail/-/issues/14

االختبارات السابقة واإلضافية
لقد قمنا بتضمين نتائج بعض االختبارات التي تم إجراؤها في تقرير  UASG021Bالسابق ،إلى جانب االختبارات اإلضافية
الستكمالها.

خادم بريد Courier
تبين أن  Courierجاهز للمرحلة األولى والمرحلة الثانية من .EAI
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Gmail

تم اختبار بريد ويب  Gmailسابقًا وتبين جاهز للمرحلة األولى والمرحلة الثانية من  .EAIأجرينا اختبارات  MSAوMTA
و MDAإضافية ووجدنا أنها أيضًا جاهزة للمرحلة األولى من  .EAIخادم  IMAPالخاص بـ  Gmailهو الخدمة المستضافة
الوحيدة التي اختبرناها والتي تنفذ امتدادات .IMAP EAI

XgenPlus
تم إجراء اختبارات  MSPعلى  XgenPlusوتبين أنه جاهز للمرحلة الثانية من .EAI

روابط إلى النتائج التفصيلية
تتوفر نتائج االختبار الفردية في جداول بيانات (واحد لكل منتج تم اختباره) كملفات  Excelبامتداد  XLSXقابلة
للتنزيل.يتوفر الملف المضغوط القابل للتنزيل (تنسيق  )zipوالذي يحتوي على جميع ملفات نتائج االختبار على:
https://uasg.tech/wp-content/uploads/documents/UASG030-results.zip
اسم المنتج/النظام
Coremail
MS Outlook.com
Yandex Mail
Roundcube
Apple Mail
Apple iOS Mail 14.x
Mozilla Thunderbird
MS Outlook
( MS Exchange Serverمستضاف)
Exim
Postfix
Gmail
Courier
XgenPlus

رابط جدول بيانات نتيجة االختبار

جدول بيانات النتيجة
جدول بيانات النتيجة
جدول بيانات النتيجة
جدول بيانات النتيجة
جدول بيانات النتيجة
جدول بيانات النتيجة
جدول بيانات النتيجة
جدول بيانات النتيجة
جدول بيانات النتيجة
جدول بيانات النتيجة
جدول بيانات النتيجة
جدول بيانات النتيجة
جدول بيانات النتيجة
جدول بيانات النتيجة

برامج االختبار
النصوص التي استخدمناها إلدارة االختبارات متاحة على  Githubعلى الرابط
 https://github.com/jrlevine/eaitesttoolsيتم تقديمها مع ترخيص  BSDمن فقرتين.
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