คู่มือสาํ หรับการยอมรับสากล

(Universal Acceptance)

รับ
ตรวจสอบ
จัดเก็บ
ประมวลผล

“การยอมรับสากล” คืออะไร
การยอมรับสากล คือสภาวะที่ชื่อโดเมน และชื่ออีเมลที่ถูกต้องตามกฎ ถูกรับ ตรวจสอบ จัดเก็บ ประมวลผล
และแสดงผลได้อย่างถูกต้องและเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน โดยทุกแอพพลิเคชั่น ทุกอุปกรณ์
และทุกระบบที่สามารถเชื่อมต่อหรือใช้งานบนอินเทอร์เน็ ต
เนื่ องด้วยความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่ องของการเปิ ดใช้ชื่อโดเมนระดับบนสุดใหม่
ระบบหลายระบบไม่รจู้ ักหรือไม่สามารถประมวลผลชื่อโดเมนใหม่ ๆ เหล่านั ้นได้ เช่น ชื่อที่มีความยาวมากกว่า
3 ตัวอักษร หรือ อยู่ ในรูปแบบที่ ไม่ ใช่ ASCII หรือ การใช้อักขระภาษาท้องถิ่นเป็ นชื่อโดเมน เป็ นต้น
้ กับชื่ออีเมลที่สร้างจากชื่อโดเมนใหม่เหล่านี ้ดว้ ยเช่นเดียวกัน
เหตุการณ์ ดงั กล่าวเกิดขึน
คณะทํางานขับเคลื่อนการยอมรับสากล (Universal Acceptant Steering Group – UASG)
้ โดย ไอแคนน์ (ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and
ก่อตัง้ ขึน
Numbers)

แสดงผล

นํ าโดยชุมชนผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ ต มีภาระกิจในการสร้างความตระหนั กรู้
กําหนดประเด็นปัญหา และแก้ ไขปัญหาต่างๆอันเกี่ยวเนื่ องกับการยอมรับสากล ของชื่อโดเมน
เพื่อวัตถุประสงค์ ให้ผู้ ใช้งานอินเทอร์เน็ ตทั่วโลกใช้งานชื่อโดเมนได้อย่างเหมาะสมและได้รบั
ประสบการณ์ ท่ดี ี
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ UASG และข่าวสารล่าสุด โปรดเข้าไปที่ : www.uasg.tech

ซอฟต์แวร์และบริการออนไลน์ สนั บสนุ นการ
ยอมรับสากล ได้ เมื่อสามารถดําเนิ นการตามรายการข้างต้น
ทัง้ หมดได้สาํ หรับ ทุกชื่อโดเมน และทุกชื่ออีเมล
หมายเหตุ: ในเอกสารนี ้ การรับ การตรวจสอบ และการประมวลผล จัดเป็ นความสามารถที่แยกจากกัน
แต่ ในทางปฏิบัตอิ าจเป็ นกระบวนการที่คาบเกี่ยวกันได้

รับ
ข้อเสนอแนะจาก UASG
ส่วนรับข้อความที่ตอ้ งการให้ผู้ ใช้ ใส่ช่ือโดเมนหรือชื่ออีเมลต้องสามารถรองรับข้อความในรูปแบบ
Unicode ที่มีความยาวอักขระได้ถึง 256 ตัวอักษร

การรับ
คือกระบวนการที่ชื่ออีเมลหรือชื่อโดเมน
ถูกรับเข้ามาในลักษณะอักขระเรียงต่อ
กันตามลําดับเป็ นชือ่ อีเมลหรือชือ่ โดเมน
จาก ส่วนรับข้อมูลจากผู้ ใช้ (UI –
user interface) หรือจากไฟล์ หรือ
ส่วนรับข้อมูลจากโปรแกรมประยุกต์ (API
- application program interface)

ของซอฟต์แวร์ประยุกต์/แอพพลิเคชั่น
หรือบริการออนไลน์

หากต้องการ สามารถเพิ่มให้ผู้ ใช้ ใส่ข้อความรูปแบบรหัส ASCII ที่สอดคล้องกับชื่อโดเมน
Unicode (หรือที่เรียกว่า Punycoded) ได้ แต่ควรให้มีการแสดงผลแบบ Unicode
เป็ นหลัก และแสดงผลแบบ Punycoded เมื่อเห็นว่าเป็ นประโยชน์ แก่ผู้ ใช้งาน

ตรวจสอบ
ข้อเสนอแนะจาก UASG
ไม่ควรเริม่ กระบวนการตรวจสอบยกเว้นเป็ นความต้องการสําหรับการดําเนิ นการของแอพพลิเคชั่น
หรือบริการเท่านั ้น วิธีการนี ้เป็ นวิธีท่งี ่ายที่สุดในการทําให้ช่ือโดเมนที่ถูกต้องใช้ ได้ ถูกรับเข้าสู่ระบบ
หากต้องการตรวจสอบ แนะนํ าให้:

คือกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของ
ชือ่ อีเมลหรือชือ่ โดเมนที่ ได้รบั หรือถูกส่งมา
โปรแกรมเมอร์จาํ นวนมากถูกปลูกฝังให้ตรวจ
สอบความถูกต้องของชือ่ โดมเมนระดับบนสุด
โดยการนั บจํานวนตัวอักษร หรือ
การตรวจสอบว่าอักขระเป็ นรหัส
ASCII หรือไม่ ซึง่ ไม่จาํ เป็ นอีกต่อไป
เนื่ องจากปัจจุบน
ั ชือ่ โดเมนระดับบนสุด
สามารถอยู่ ในรูปแบบ Unicode (ไม่ ใช่รหัส
่ ค
ASCII) ทีม
ี วามยาวได้มากกว่าสามตัวอักษร

ทวนสอบชือ่ โดเมนระดับบนสุดจากตารางทีเ่ ชือ่ ถือได้ ที:่

http://www.internic.net/domain/root.zone
http://www.dns.icann.org/services/authoritative-dns/index.html
http://data.iana.org/TLD/tlds-alpha-by-domain.txt
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://tinyurl.com/sac070.

ทําการสอบถามชื่อโดเมนกับระบบชื่อโดเมน (Domain Name System - DNS)
จัดให้มีการใส่ที่อยู่อีเมลสองครัง้ เพื่อป้ องกันปัญหาการพิมพ์ผิด
ตรวจสอบอักขระในชื่อเฉพาะเพื่อให้แน่ ใจว่าไม่มีอักขระที่ระบุวา่ ไม่อนุ ญาต

(“DISALLOWED”) หรือไม่ ได้ถูกใช้งาน ในรหัส Unicode อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่
https://tools.ietf.org/html/rfc5892

จํากัดขอบเขตของการตรวจสอบชื่อ ตามข้อกําหนดการตัง้ ชื่อ (whole-label rules)
ในเอกสาร ในเอกสาร RFC5894 ให้น้อยที่สุด อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที
https://tools.ietf.org/html/rfc5894

ถ้าอักขระที่เรียงประกอบกันเป็ นชื่อโดเมน มี อักขระคล้ายจุด เช่น。
ควรแปลงอักขระดังกล่าวให้กลายเป็ น จุด . ก่อนทําการตรวจสอบ

จัดเก็บ
ข้อเสนอแนะจาก UASG
แอพพลิเคชั่นและบริการออนไลน์ ควรรองรับมาตรฐาน Unicode ที่เหมาะสม

การจัดเก็บ
หมายความรวมถึงการจัดเก็บชื่อโดเมน
และชื่ออีเมลระยะยาวและ/หรือการจัด
เก็บชั่วคราว ระหว่างการประมวลผล
ไม่วา่ ระยะเวลาในการจัดเก็บจะเป็ นเท่าใด
ควรจัดเก็บในรูปแบบที่
RFC กําหนด เป็ นหลัก
หรือจัดเก็บในรูปแบบอื่นที่สามารถแปลง
เป็ นรูปแบบที่ RFC กําหนด

ควรจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ UTF-8 (Unicode Transformation Format) ทุกเมื่อที่ทําได้
บางระบบอาจต้องการรองรับอักขระในรูปแบบ UTF-16 ด้วย แต่ โดยทั่วไปแล้วควรใช้รปู แบบ
UTF-8เป็ นลําดับแรก และไม่ควรใช้รป
ู แบบ UTF-7 หรือ UTF-32
คํานึ งถึงการใช้งานตลอดทัง้ กระบวนการก่อนแปลงชื่อโดเมนไปมาระหว่างรูปแบบ
ASCII (A-Label) และ Unicode (U-Label) ในขัน
้ ตอนการจัดเก็บ
หากต้องการอาจพิจารณาจัดเก็บเฉพาะ U-Label
ในฐานข้อมูลหรือไฟล์ เพราะทําให้ง่ายต่อการจัดเก็บและค้นหา
อย่างไรก็ดห
ี ากระบบต้องทํางานร่วมกับแอพพลิเคชั่นหรือบริการเก่าที่ ไม่รองรับ Unicode
ควรพิจารณาจัดเก็บทัง้ สองรูปแบบ
การจัดเก็บควรระบุวา่ ข้อมูลเป็ นชื่ออีเมลและชื่อโดเมนอย่างชัดเจนเพื่อความง่ายในการเข้าถึง
ยกตัวอย่างเช่น การจัดเก็บชื่ออีเมลและชื่อโดเมน ในชื่อฟิ ลด์ “ชื่อผู้เขียน” ของเอกสาร หรือ
“ข้อมูลติดต่อ” ในล็อกไฟล์ ทําให้สูญเสียความหมายที่แท้จริงของชื่ออีเมลและชื่อโดเมนไป

ประมวลผล
ข้อเสนอแนะจาก UASG

การประมวลผลชือ่ อีเมลและชือ่ โดเมน
้ เมือ่ แอพพลิเคชัน
เกิดขึน
่ หรือบริการ
ออน ไลน์ ดาํ เนิ นการ (เช่น
สืบค้น หรือจัดเรียงลําดับรายการ)
หรือทําการแปลงรูปแบบข้อมูล (เช่น
การจัดเก็บชือ่ ASCII ในรูปแบบ Unicode)
ซึง่ อาจมีการตรวจสอบความถูกต้องของชือ่
เพิม
่ เติมระหว่างกระบวนการดังกล่าว
ชือ่ อีเมลและชือ่ โดเมนอาจถูกประมวลผล
ได้อกี หลากหลายรูปแบบ*
่ ด
ส่งผลสนั บสนุ นว่าการมีขอ้ ตกลงทีช
ั เจน
่
เพือให้ระบบสามารถเข้าใจและแยกแยะ
ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง เป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ น

เนื่ องด้วยมาตรฐาน Unicode มีการปรับปรุงเพิ่มเติมอยู่เสมอ
้ ของ code point ใหม่ ๆ
ผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นหรือบริการควรตรวจสอบการเพิ่มขึน
เพื่อให้มั่นใจว่ารหัส unicode ใหม่ๆ เหล่านั ้นจะไม่กระทบต่อแอพพลิเคชั่นหรือบริการและ
“ทําลาย” ประสบการณ์ ของผู้ ใช้ เช่น หากฟอนต์ ไม่มีอยู่ ในระบบปฏิบัตกิ าร
อาจจะทําให้แสดงผลอักขระไม่ ได้ (โดยมากระบบจะแทนที่อักขระนั ้นด้วยช่องว่าง) อย่างไรก็ดี
กรณี เช่นนี ้ ไม่ควรส่งผลกระทบให้ระบบหยุดทํางาน
ใช้ API ที่รองรับรหัส Unicode

ใช้เอกสารล่าสุด เกี่ยวกับโปรโตคอล Internationalized Domain Names
in Application (IDNA) [http://tools.ietf.org/html/rfc5891] และตาราง
[http://tools.ietf.org/html/rfc5892] สําหรับชื่อโดเมนภาษาท้องถิ่น
ประมวลผลในรูปแบบ UTF-8 เป็ นหลัก

ควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่าระบบสามารถจัดการตัวเลขได้ตามทีค่ าดหวัง ตัวอย่างเช่น ตัวเลข
ASCII และอักษรแสดงตัวเลขในภาษาท้องถิ่นเอเชียควรได้รบ
ั การประมวลผลแบบตัวเลข
ควรปรับปรุงแอพพลิเคชั่นและเครือ่ งแม่ข่าย/บริการไปพร้อม ๆ กัน ถ้าด้านหนึ่ งใช้ Unicode
ในขณะที่ดา้ นหนึ่ งไม่ ใช้ จะทําให้ตอ้ งแปลงข้อมูลทุกครัง้ ที่มีการส่งไปมาระหว่างกัน
ทบทวนโค้ดให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดกรณี ถูกโจมตีดว้ ยข้อมูลที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่ระบบรับได้
(buﬀer overﬂow attack) ในระหว่างการเปลี่ยนรูปแบบอักขระ
้ หรือลดลงอย่างมาก
อาจทําให้ขนาดของข้อความขยายขึน

*ตัวอย่าง: การระบุบคุ คลในประเทศนิ วซีแลนด์ดว้ ยการค้นหาจากโดเมนรหัสประเทศระดับบนสุด .nz; ค้นหาเภสัชกร

่ อีเมล user@*.pharmacist
(pharmacists) โดยค้นจาก ชือ

แสดงผล
ข้อเสนอแนะจาก UASG

้ เมื่อชื่อโดเมนหรือ
การแสดงผลเกิดขึน
ชื่ออีเมลถูกแสดงต่อผู้ ใช้
้ ตรงไปตรง
โดยปกติการแสดงผลเกิดขึน
มาหากระบบปฏิบัติการรองรับอักขระชุดนั ้ น
และสายอักขระถูกจัดเก็บในรูป
Unicode อย่างไรก็ดี
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบสายอักขระ
สําหรับแอพพลิเคชั่นที่เฉพาะเจาะจงบาง
้ ได้
ระบบ อาจเกิดขึน

ควรแสดงทุก code points ของ Unicode ทีร่ องรับโดยระบบปฏิบตั กิ ารนั ้นๆ
หากแอพพลิเคชัน
่ ใช้ชดุ ฟอนต์เฉพาะของตนเอง ควรดําเนิ นการเพือ่ สนั บสนุ นการแสดงผล Unicode
ให้ครอบคลุมชุดฟอนต์เหล่านั ้นจากระบบปฏิบตั กิ ารด้วย
มือ่ พัฒนาแอพพลิเคชัน
่ หรือบริการ หรือเมือ่ บริหารจัดการระบบทะเบียนชือ่ โดเมน
ควรพิจารณาถึงภาษาทีอ่ นุ ญาตให้ ใช้ ได้
และตรวจสอบให้แน่ ใจว่าระบบปฏิบตั กิ ารและแอพพลิเคชัน
่ รองรับภาษาเหล่านั ้น
ควรเปลีย่ นข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ Unicode ก่อนการแสดงผล ตัวอย่างเช่น ผู้ ใช้งานควรเห็น “everyone.
みんな” ไม่ ใช่ “everyone.xn--q9jyb4c”
(การเปลีย่ นข้อมูลนี ้เป็ นตัวอย่างการประมวลผลแบบ UA-ready)
แสดงผล Unicode เป็ นหลัก และใช้ Punycode เฉพาะเมือ่ ให้ประโยชน์ ตอ่ ผู้ ใช้เท่านั ้น
โดยอาจจัดแสดงผลแบบ Punycoded เมือ่ นํ าเมาส์ ไปวางบนข้อความทีเ่ ป็ น Unicode
่ บเห็นโดยทัว่ ไป
ชือ่ อีเมลทีผ่ สมอักขระหลายประเภทเข้าด้วยกันจะกลายเป็ นสิ่งทีพ
อักขระสองตัวทีแ่ ตกต่างกันอาจจะดูเหมือนกันสําหรับตาคน
แต่เป็ นอักขระทีแ่ ตกต่างกันสําหรับคอมพิวเตอร์
อย่าสันนิ ษฐานว่าการผสมนี ้เกิดจากความตัง้ ใจประสงค์รา้ ย เช่นการฟิ ชชิง่ และการแสดงผล
่ ที่ ไม่ ใช่ภาษาอังกฤษ (ละติน)
ควรอยู่ ในรูปแบบที่ ไม่เป็ นผลเสียกับผู้ ใช้ภาษาอืน
อ่านเพิม่ เติมเกีย่ วกับประเด็นด้านความปลอดภัยของ Unicode ได้ท่ี
http://unicode.org/reports/tr36/

ควรใช้ Unicode IDNA Compatibility Processing
เพือ่ ให้การทํางานของระบบเป็ นไปอย่างทีผ่ ู้ ใช้คาดหวัง อ่านเพิม่ เติม ได้ท่ี
http://unicode.org/reports/tr46/

ควรระวังอักขระที่ ไม่ ได้กาํ หนดไว้หรือไม่ ได้รบั อนุ ญาต อ่านเพิม่ เติมได้ที่ RFC 5892:
https://tools.ietf.org/rfc/rfc5892.txt
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การเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการยอมรับสากล (Universal Acceptance-Ready)
การทวนสอบ Source Code และ การทํา Unit
Testing

สํารวจซอสโค้ดว่ามีการใช้เทคนิ คการเขียน
โปรแกรม ไลบรารี และ
ส่วนต่อประสานกับโปรแกรมประยุกต์ (API)
ทีถ่ กู ต้องเท่านั ้น
จากนั ้นจึงตรวจสอบการทํางานของแอพพลิเคชัน
่
หรือบริการว่าสามารถดําเนิ นการตามข้อกําหนดที
ปรากฏด้านบน (การรับ การตรวจสอบ ฯลฯ)
วิธน
ี ี ้เหมาะสําหรับผูพ
้ ฒ
ั นาระบบและผู้ ให้บริการ
ออนไลน์ เท่านั ้น

การทดสอบโดยผู้ทดสอบ

การทดสอบอัตโนมัติ

ทําการทดสอบหลายอย่างกับชือ่ โดเมนใหม่ๆ
และชือ่ ที่ ไม่อยู่ ในรูปแบบ ASCII
เช่นการใส่ชอื่ อีเมลเมือ่ ลงทะเบียนใช้บริการ
ออนไลน์
และการตรวจสอบว่าชือ่ อีเมลนั ้นถูกรับเข้าระบบ
หรือไม่
เนื่ องจากว่ามีบริการออนไลน์ จาํ นวนมหาศาล
และชือ่ อีเมลในรูปแบบทีเ่ กิดจากการผสมกันหลาก
หลายรูปแบบ (ASC,II, Unicode,
Punycoded) เช่น

การใช้สคริปต์หรือคําสั่งอัตโนมัติ ในการทดสอบชือ่
เว็บไซต์ทห
ี่ ลายหลาย
วิธน
ี ี ้ตอ้ งมีการทํางานด้านเทคนิ คล่วงหน้ า
แต่สามารถขยายขอบเขตการวัดและติดตามผลได้
ดีตวั อย่างทีเ่ กิดขึน้ จริง คือ APNIC
ได้รบั การมอบหมายจาก ICANN
ให้ทาํ การทดสอบการยอมรับสากลของโดเมนระดับ
บนสุดใหม่

ประชาสัมพันธ์@ชือ่ ไทย.tech

UASG

ได้ตดิ ต่อไปยังผูพ
้ ฒ
ั นาแอพพลิเคชัน
่ และผู้ ให้
บริการรายใหญ่ โดยตรง
เพือ่ ผลักดันให้ผพ
ู้ ฒ
ั นาและผู้ ให้บริการ
ทําการทวนสอบ source code
และทดสอบเพือ่ การยอมรับสากล
รวมถึงร่วมแบ่งปันรายการข้อกําหนดสําหรับใช้ ใน
การพัฒนากรณี ทดสอบ

วิธน
ี ี ้ตอ้ งทดลองผสมผสานระหว่างแอพพลิเคชัน
่
บริการ ชือ่ อีเมล และชือ่ โดเมน
เพือ่ ให้ครอบคลุมกรณี ทอี่ าจเกิดขึน้ ในการใช้งาน

https://tinyurl.com/new-gtld-ua

เมือ่ ปี ค.ศ.2015
และใช้การทดสอบแบบอัตโนมัติ ในงานดังกล่าว
UASG

กําลังศึกษาวิธกี ารทดสอบการยอมรับสากลแบบ
อัตโนมัติ และจะแจ้งผลให้ทราบต่อไป

จริงการทดสอบนี ้ทาํ ได้ โดยทุกคนแต่เป็ นงานทีต่ อ้
งใช้แรงงาน ในการทดสอบให้ครอบคลุมทุกกรณี
UASG ส่งเสริมการทดสอบลักษณะนี ้

โดยการรวบรวมและประกาศรายชือ่ เว็บไซต์
แอพพลิเคชัน
่ ชือ่ อีเมล และชือ่ โดเมน
่
ทีเหมาะสมสําหรับใช้เป็ นชือ่ ในการทดสอบ

ทราบข้อมูลด้านเทคนิ คเกี่ยวกับการยอมรับสากล เพิ่มเติมได้ที่ : www.uasg.tech.

