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О пројекту 

Прпјекат тестираоа . срб дпмена пбављен је за пптребе РНИДС-а у перипду јул-пктпбар 
2011. гпдине. Овим прпјектпм пбухваћенп је  тестираое различитих аспеката 
кпришћеоа ћириличких (.срб ) дпмена у свакпдневнпј упптреби.   

Извештај садржи резултате тестираоа базиране на сппственпм искуству и литератури 
дпступнпј на интернету, и тп са аспекта крајоег кприснике, кап и систем 
администратпра. 

Методологија тестирања 

За пптребе тестираоа, РНИДС је пбезбедип два дпмена у .срб адреснпм прпстпру: 
тест.прг.срб и тест.пбр.срб. 

Тестирани су различити аспекти кпришћеоа нпвих .срб дпмена, кап штп су: 

 Упптреба .срб дпмена на ппстпјећим презентацијама  

 Ппдешаваое веб платфпрме (Linux, Apache, MySQL, PHP) за рад са .срб 
дпменима 

 Ппдешаваое ДНС сервера (BIND, MS DNS) 

 Приступ .срб презентацијама из различитих прегледача (Firefox, Chrome, IE, 
Safari…) са различитих платфпрми (Windows, Mac, Linux) 

 Приступ .срб презентацијама са мпбилних уређаја (Apple, Android, Blackberry) 

 Ппдешаваое и упптреба адреса е‐ппште на различитим серверским 
платфпрмама (Linux/Exim/cPanel, Windows Server/MS Exchange) и клијентским 
платфпрмама (MS Outlook, Outlook Web Access, Mozilla Thunderbird, Apple Mail, 
webmail клијенти, мпбилни уређаји...) 

Учесници тестирања 

Нпсилац прпјекта тестираоа је фирма Сигнет ЦС дпп, кпја је и нпсилац свих аутпрских 
права, псим тамп где је тп другачије назначенп (текстпви преузети са извпра у 
јавнпм/слпбпднпм власништву). Ппјединачни учесници на прпјекту:  

●       Михаилп Стефанпвић, инфпрматичар, „Сигнет ЦС“, Бепград (кппрдинатпр ИТ 
тестираоа .срб дпмена) 
●       Зпран Стефанпвић, прпдуцент и уредник, Међунарпдна мрежа „Прпјекат Расткп“ 
●       Никпла Смпленски, инфпрматичар и лексикпграф, „Еунет“ и „Викимедија Србија“  
●       Ненад Петрпвић, ИТ сарадник, Међунарпдна културна мрежа „Прпјекат Расткп“ 
●       Дејан Ајдачић, слависта и филплпг, државни универзитет „Вернандски“, Кијев, 
Украјина и Међунарпдна културна мрежа „Прпјекат Расткп“, Бепград 
●       Србислав Букумирпвић, стручоак за рачунарске језичке стандарде, ЈУ Удружеое 
за мултимедију и ИнфпМ часппис 
●       Милпрад Симић, лингвиста-лексикпграф и инфпрматички лингвиста, Институт за 
српски језик САНУ, Бепград 
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Интернационализовани назив домена / Internationalized 
Domain Name (IDN) 

Из Википедије, слободне енциклопедије1 
  
Интернаципнализпвани назив дпмена (ИДН) је назив Интернет дпмена кпји садржи 
барем једну пзнаку (енг. label) кпја је приказана у спфтверским апликацијама, у целини 
или делимичнп, у писму или алфабету пспбенпм за ппједине језике, кап штп су 
арапски, кинески, руски, хинди или знацима латиничнпг писма са дијакритицима, кап у 
францускпм. Ови системи писаоa си у рачунарима представљени такп штп се, за 
кпдираое ппјединих знакпва кпји се кпристе у систему писаоа, упптребљава 
вишебајтни систем кпдираоа Уникпд (Unicode). Ппштп Систем дпменских имена 
(Domain Name System, скраћенп DNS) тренутнп мпже да кпристи јединп дпменска 
имена написана упптребпм слпва кпја се кпристе у енглескпј латиници (ASCII), Уникпд 
назив дпменскпг имена прплази јпш једну трансфпрмацију кпја се назива Пуникпд 
(Punycode) преслпвљаваое. Овим преслпвљаваоем се ппједини Уникпд знаци 
представљају кпмбинацијпм више слпва енглеске латинице. 

Систем дпменских имена (DNS), кпји пружа услугу упита какп би се имена дпмена 
превела из пблика ппгпдних за кприсника у мрежне адресе за лпцираое Интернет 
ресурса, пграничен је у пракси на упптребу знакпва енглескпг алфабета (ASCII), штп је 
пграничеое кпје је у ппчетку ппстављенп стандардпм за прихватљивe називе дпмена. 
Интернаципнализација дпменских имена је техничкп решеое за превпђеое имена 
писаних у писмима пспбеним за неке језика у ASCII пблик кпји је прихватљив Систему 
дпменских имена (DNS). Интернаципнализпвани називи дпмена мпгу се кпристити 
самп са апликацијама кпје су ппсебнп направљене за таквп кпришћеое, и не захтевају 
прпмене у инфраструктури Интернета. 

ИДН је првпбитнп предлпжип Мартин Дирст у децембру 1996, а 1998. спрпвели су га 
Тан Ђуаи Куанг и Лепнг Кпк Јпнг ппд впђствпм Т. В. Тана. Ппсле дпста расправе и мнпгих 
наппредних предлпга, систем кпји се назива Интернационализација назива домена у 
апликацијама (ИДНА) усвпјен је кап стандард, и спрпвпди се у некпликп дпмена 
највишег степена (Top Level Domains  – TLD). 

У ИДНА, израз интернационализован назив домена изричитп значи билп кпји назив 
дпмена кпји се састпји самп пд пзнака на кпјима се мпже успешнп применити 
алгпритам IDNA ToASCII (види дпле). ИЕТФ је у марту 2008. саставип нпву радну групу за 
ИДН ради унапређиваоа текућег ИДНА прптпкпла. 

У пктпбру 2009, Интернет кпрппрација за дпдељена имена и брпјеве (ICANN) пдпбрила 
је ствараое интернаципнализпваних назива дпмена земаља највишег нивпа (IDN 
ccTLDs) на пнпм делу Интернета кпји кпристи стандард ИДНА за писма матероих 

                                                      

1
 Шланак је преузет и преведен из Википедије, слпбпдне енциклппедије. Накпн пбјављиваоа пвпг 

извештаја чланак ће бити пбјављен на Википедији на српскпм језику. Извпр: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Internationalized_domain_name 
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језика. У мају 2010. први IDN ccTLDs су ппстављени у пснпвнпј зпни Система дпменских 
имена (DNS Root Zone) . 

Интернаципнализација назива дпмена у апликацијама 

Интернаципнализација назива дпмена у апликацијама (ИДНА) је ппступак пдређен 
2003. за рукпваое интернаципнализпваним називима дпмена кпја садрже не-ASCII 
знакпве. Ова називи садрже или латинична слпва са дијакритицама (ñ, é) или су 
написани језицима или писмима кпја не кпристе латиницу: арапски, хангул, хирагана и 
канђи, на пример. Иакп ДНС ппдржава не-ASCII знакпве, апликације кап штп су 
електрпнска ппшта или веб претраживачи пграничавају знакпве упптребљиве у називу 
дпмена за сврхе пппут назива сервера. Стрпгп гпвпрећи, пграничеоа мпгућих знакпва у 
називу дпмена ппстпје у мрежним прптпкплима кпји кпристе пве апликације, а не у 
самим апликацијама или ДНС-у. Да би се и уназад задржала усаглашенпст са 
инсталиранпм базпм, Радна група ИЕТФ ИДНА је пдлучила да интернаципнализпвани 
називи дпмена буду претвпрена у пдгпварајући пблик заснпван на ASCII-ју кпјег би 
мпгли кпристити и веб прегледачи и друге кприсничке апликације. ИДНА пдређује какп 
да се пва претвараоа врше између имена писаних не-ASCII знакпвима и оихпвих 
представљаоа заснпваних на ASCII-ју. 

Апликација псппспбљена за ИДНА мпже да врши претвараое назива дпмена између 
интернаципнализпванпг и ASCII представљаоа. Она кпристи ASCII пблик за ДНС, али 
мпже представити интернаципнализпвани пблик пним кприсницима за кпје се сматра 
да су склпнији читаоу и писаоу имена дпмена у не-ASCII писму, пппут арапскпг или 
хирагана. Апликације кпје не ппдржавају ИДНА неће мпћи да пбраде имена дпмена са 
не-ASCII знацима, али ће и даље мпћи да приступе тим дпменима акп им се да 
пдгпварајући пблик у ASCII-ју (најчешће приличнп криптичан). 

ICANN је издап смернице за кпришћеое ИДНА у јуну 2003. Кпристећи пвај систем, већ у 
јулу 2003. је билп мпгуће регистрпвати .jp дпмене, а пд марта 2004 .info дпмене. 
Некпликп других регистраната дпмена највишег степена ппчелп је да прима пријаве 
2004. и 2005. Смернице за ИДН првп су направљене јуна 2003, а дпрађене су нпвембра 
2005. да би пдгпвприле на забринутпсти ппвпдпм фишинга (phishing). Радна група 
ICANN -а кпја се бави називима дпмена највишег степена за кпдпве држава састављена 
је у нпвембру 2007. а заједнички су је ппдржале устанпве за кпдпве држава и Владин 
саветпдавни кпмитет. 

Међу првим апликацијама кпје су ппдржале ИДНА биле су Мпзила 1.4, Нетскејп 7.1 и 
Опера 7.11. Дпдатак за прегледач је дпступан за Интернет Екплпрер 6, да би му 
пмпгућип ппдршку за ИДН. УРЛ АПИ-ји за Интернет Експлпрер 7.0 и Виндпус Виста 
пружају већ уграђену ппдршку за ИДН. 

ToASCII и ToUnicode 

Претвараое између ASCII и не-ASCII пблика дпмена ппстиже се алгпритмима званим 
ToASCII и ToUnicode. Ови алгпритми се не примеоују на назив дпмена у целини, већ на 
ппјединачне пзнаке (labels). На пример, акп је назив дпмена www.example.com, пнда су 
пзнаке www, example, и com. ToASCII или ToUnicode се примеоују на сваку пд те три 
пдвпјенп. 
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Ппјединпсти пва два алгпритма су слпжене, и наведене су у РФЦ 3490. Овде је дат 
кратак преглед оихпвпг рада. 

ТoASCII пставља непрпмеоену билп кпју ASCII пзнаку, али неће успети акп је пзнака 
непдгпварајућа за ДНС. Акп задата пзнака садржи најмаое један не-ASCII знак, ТoASCII 
ће применити алгпритам Nameprep, кпји претвара пзнаку у мала слпва и пбавља друге 
нпрмализације, а пптпм превпди резултат у ASCII, кпристећи Пуникпд, пре нп штп на 
ппчетак стави четвпрпзнакпвни низ "xn--". Овај низ се зпве ASCII Compatible Encoding 
(ACE), а кпристи се за разликпваое пзнака преслпвљених Пуникпдпм у пднпсу на 
пбичне ASCII пзнаке. ТoASCII алгпритам мпже бити неуспешан на некпликп начина; на 
пример, кпначни низ мпже да пређе пграничеое пд 63 знака за ДНС назив. Ознака за 
кпју ТoASCII није бип успешан не мпже се кпристити у интернаципнализпванпм називу 
дпмена. 

Функција ToUnicode препкреће дејствп ТoASCII, скидајући АЦЕ префикс и примеоујући 
алгпритам за Пуникпд декпдираое. Овп не препкреће Nameprep пбраду, јер је пна 
самп нпрмализација и пп свпјпј прирпди је неппвратна. За разлику пд ТoASCII-ја, 
ToUnicode увек успева, јер једнпставнп враћа извпрни низ укпликп дедкпдираое не 
успе. Тачније, пвп значи да ToUnicode не утиче на низ кпји не ппчиое са АЦЕ 
префикспм. 

Пример кпдираоа у ИДНА 

Кпдираое ИДНА мпже се пбјаснити на примеру дпмена Bücher.ch."Bücher" је немачка 
реч за "коиге", а .ch је ccTLD за Щвајцарску. Овај назив дпмена има две пзнаке, Bücher 
и ch. Друга пзнака је чист ASCII, те пстаје непрпмеоена. Прву пзнаку ће пбрадити 
Nameprep да би дап bücher, а затим ће бити претвпрена у Пуникпд да би дпбили bcher-
kva. Затим се дпдаје префикс xn-- да би прпизвеп xn--bcher-kva. Овакп је дпбијена 
пзнака ппгпдна за кпришћеое у ДНС-у, xn--bcher-kva.ch. 

Примена на дпмену највишег степена 

ICANN је 2009. пдлучип да уведе нпву класу дпмена највишег степена, примеоивих на 
државе и независне пбласти, сличнп правилима за дпмене највишег степена за кпдпве 
држава. Међутим, називи дпмена мпгу бити сваки жељени низ знакпва, симбпла или 
глифпва пспбених за неки језик, на не-латиничнпм писму или другпм писму кпје 
кпристи језик ппднпсипца пријаве, унутар пдређених смерница да би се пбезбедила 
дпвпљна ликпвна јединственпст. 

Прпцес увпђеоа ИДН дпмена за државне кпдпве птппчеп је дугим перипдпм 
тестираоа на скупу ппддпмена унутар test дпмена највишег степена. Једанаест дпмена 
кпристe писма или алфабете за свпј матерои језик, пппут δοκιμή, штп на грчкпм значи 
провера. 

Ови наппри су дпбили свпј врхунац 2010. птвараоем за ппшту упптребу првих 
интернаципнализпваних дпмена највишег нивпа за кпдпве држава (IDN ccTLD). 

У ДНС, пви дпмени кпристе ASCII представљаое кпје се састпји пд префикса xn-- 
праћенпг Пуникпд превпдпм Уникпдскпг представљаоа алфабетских или писмених 
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знакпва, пспбених за пдређене језике. На пример, ћириличнп име ИДН IDN ccTLD 
Русије је .рф. У представљаоу Пуникпдпм, пвп је plai, и ДНС назив му је xn--plai. 

Регистри кпји су не-ИДНА или не-ИКАН, а кпји ппдржавају не-ASCII имена дпмена 

Ппстпје и други регистри кпји ппдржавају не-ASCII имена дпмена. Предузеће 
ThaiURL.com у Тајланду ппдржава пријаве за дпмене .com прекп сппственпг измеоенпг 
ДНС-а, ThaiURL. Из разлпга штп пва предузећа, а и друге устанпве кпје нуде измеоене 
ДНС системе, нису ппдредила себе надзпру ИКАН-а, мпрају се сматрати за наппредне 
ДНС кпрене. Збпг тпга, дпмени уписани кпд оих неће бити ппдржани пд стране већине 
пружапца Интернет услуга, а ппследица је да већина кприсника неће мпћи да прпнађе 
пве дпмене без ручнпг ппдешаваоа свпјих рачунара да би кпристили наппредни ДНС. 

Забринутпст збпг лажираоа ASCII-јем 

Упптреба Уникпда у називима дпмена пмпгућава лакше лажираое сајтпва кпје 
ппсећују кприсници интернета, ппштп визуелнп представљаое ИДН низа у веб 
прегледачу мпже изгледати истпветнп некпм другпм, у зависнпсти пд фпнта кпји се 
кпристи. На пример, Уникпд знак U +0430, ћириличнп малп слпвп а, мпже изгледати 
једнакп Уникпд знаку U +0061, латиничнпм малпм слпву а, кпришћенпм у енглескпм. 

Дпмени највишег степена кпји прихватају пријаву за ИИД  

Мнпги дпмени највишег степена ппчели су да прихватају пријаву имена дпмена на 
другпм или нижим степенима. 

DotAsia, регистрант за ТЛД Азије, спрпвеп је ранп раздпбље пд 70 дана за дпмене 
другпг степена у кинескпм, јапанскпм и кпрејскпм писму, кпје је ппчелп 11. маја 2011 . 

Временски тпк 
• 1996, децембар: Извпрни Интернет нацрт Мартина Дирста кпји предлаже УТФ5 (први пример 
пнпга штп је данас ппзнатп кап Кпдираое сагласнп ASCII-ју (ACE)) - УТФ-5 је први пут пписан пд 
стране Мартина Дирста на Универзитету у Цириху 
• 1998, март: Ранп Истраживаое п ИИД на Наципналнпм универзитету у Сингапуру (НУС), 
Центар за истраживаое Интернета (раније Јединица за истраживаое и развпј Интернета - 
ИРДУ) на челу са прпф. Тан Тин Вијем (прпјектни тим ИДН - Лим Чуај Куанг и Лепнг Кпк Јпнг) а 
пптпм је настављенп ппд тимпм Бипинфпрматрикс Пте. Лтд (BIX Pte. Ltd) - кап предузеће-
кћерка НУС-а, кпје предвпди прпф С. Субиах. 
• 1998, јул: Одржана Женевска кпнференција ИНЕТ '98 са расправпм БОФ-а п иДНС, кап и 
Скупштина и састанак Радних група АПНГ. 
• 1998, јул: Састављена Радна група за иДНС кпја припада Азијскп-пацифичкпј групи за 
умрежаваое (APNG, и данас ппстпји, а различита је пд сазива ппзнатпг кап АПСТАР) . 
• 1998, пктпбар: Прпф С. Субиах је примип Чејмса Сенга да впди даљи развпј ИДН-а на BIX Pte. 
Ltd. . 
• 1999, фебруар: BIX Pte. Ltd. је ппкренуп платфпрму за прпверу иДНС, ппд ппкрпвитељствпм 
АПНГ са учешћем пд CNNIC, JPNIC, KRNIC, TWNIC, THNIC, HKNIC и SGNIC, кпју је предвпдип Чејмс 
Сенг 
• 1999, фебруар: Представљаое Извештаја п ИДН на заједничкпм састанку АПНГ-АПТЛД, на 
АПРИКОТ '99 
• 1999, март: Прихватаое извештаја п ИИД на Скупштини АПНГ, 1. марта 1999. 
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• 1999, јун: Пријава за субвенцију АПНГ, заједнп са Центрпм за истраживаоа Интернета (ЦИР) и 
Наципналним универзитетпм у Сингапуру, упућена Међунарпднпм центру за истраживаое 
развпја (ИДРЦ), међунарпднпм устанпвпм кпју плаћа канадска Влада, да би развијала ИДН за 
IPv6.Овај ппдухват АПНГ је финансиран у пквиру Pan Asia R&D Grant, кпјим, у име ИДРЦ, 
управља канадска Кпмисија за заштиту здравља и безбеднпсти (CCOHS). Главни истраживач: 
Тан Ти Ви са Наципналнпг универзитета у Сингапуру. 
• 1999, јул: Тут, Уалид, Р. (WALID Inc.) ппднеп је патент за ИДНА, брпј US1999000358043 - Метпд 
и систем за интернаципнализацију назива дпмена. Објављенп 30. јануара 2001. 
• 1999, јул: "Интернет нацрт за УТФ5" пд Чејмса Сенга, Мартина Дирста и Тан Тин Вија. 
Обнпвљенп 2000. 
• 1999, август: АПТЛД и АПНГ саставља радну групу да разматра питаоа ИДН, кпјпм председава 
Килнам Шпн. 
• 1999, пктпбар: BIX Pte. Ltd и Наципнални универзитет у Сингапуру, заједнп са оујпршким 
инвеститприма Венчер Капитал и Ченерал Атлантик Партнерс, пдваја делатнпст у вези са ИДН у 
два нпва сингапурска предузећа — i-DNS.net International Inc. и i-Email.net Pte. Ltd, кпја су 
урадила прву тржишну примену ИДН решеоа какп за имена дпмена такп и за ИДН адресе 
електрпнске ппште. 
• 1999, нпвембар: И-ДНС.нет је у Вашингтпну ппкренуп неслужбену групу за расправе п ИЕТФ 
ИИД, на захтев званичника ИЕТФ. 
• 1999, децембар: i-DNS.net International Inc. and i-Email.net Pte. Ltd је ппкренуп први тржишни 
ИДН. Тп је билп на Тајвану и кинеским знацима, ппд највишим степенпм ИДН ТЛД ".gongsi" 
(штп приближнп значи ".com") са пдпбреоем министра кпмуникација Тајвана и неких главних 
тајванских пружапца интернет услуга, са извештајима п прекп 200.000 прпдатих имена за 
недељу дана на Тајвану, у Хпнг Кпнгу, Сингапуру, Малезији, Кини, Аустралији и САД. 
• Касна 1999: Килнам Шпн зачиое Радну групу за ИДНС, штп је дпвелп дп састављаоа МИНК-а, 
Кпнзпрцијума за вишејезичка имена на Интернету. 
• 2000, јануар: Састављена Радна група ИЕТФ ИИД, кпјпм су председавали Чејмс Сенг и Марк 
Бланчет 
• 2000, јануар: Другп тржишнп пуштаое ИДН икада билп је пнп пд стране ИДН ТЛД, на 
тамилскпм језику, ппдударнп дпменима .com, .net, .org и .edu. Ппкренути су у Индији пд стране 
и-ДНС.нет Интернешенел, уз ппдршку Министарства инфпрмаципних технплпгија. 
• 2000, фебруар: "Предлпг БОФ Кпнзпрцијума за вишејезичка имена на Интернету (МИНК)" на 
ИЕТФ у Аделејду.  
• 2000, март: Заседаое п вишејезичнпм ДНС на АПРИКОТ 2000. 
• 2000, април: WALID Inc. (са ппднетпм пријавпм патента 6182148 за ИДНА) заппчеп Пријаву и 
разрешаваое вишејезичних дпмена. 
• 2000, мај: Састанак радне групе за прпвераваое интерпперабилнпсти, у склппу МИНК-а,у Сан 
Франциску, кпјим су председавали Бил Менинг и Ј. Јпнеја, 12. маја 2000. 
• 2000, јун: Свечанп птвараое Кпнзпрцијума за вишејезична имена на Интернету (МИНК) у 
Сеулу, да би ппкренуп сарадоу пкп јавних представљаоа ИДН, ппчев пд Азијскпг Пацифика. 
• 2000, јул: Заједничка инжеоерска радна група (ЈЕТ) ппкренута је у Јпкпхами, да би изучавала 
техничка питаоа, на челу са ЈПНИЦ (К. Кпниши) 
• 2000, јул: Званичнп псниваое ЦДНЦ, Кинескпг кпнзпрцијума за имена дпмена, да би решавап 
дптична питаоа и да би ппставип имена дпмена у кинеским хан знакпвима; пснпванп пд 
стране ЦННИЦ, ТВНИЦ, ХКНИЦ и МОНИЦ у мају 2000. 
• 2001, март: Управни пдбпр ИКАН-а направип је Радну групу за ИДН  
• 2001, јул: Јапанскп удружеое за имена дпмена: Свечани скуп ЈДНА (13. јула 2001) у Тпкију, 
Јапан. 
• 2001, јул: СДНП и МИНК заједнички су направили Интернет систем за имена на урду језику 
(28. јула 2001) у Исламабаду, Пакистан. 
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• 2001, јул: Представљаое ИДН, на кпмитетскпм састанку Одбпра за рачунарске науке и 
телекпмуникације, Наципналне академије САД (11-13. јул 2001), пдржанп у Щкпли за 
инфпрматичкп управљаое и системе, Универзитет у Калифпрнији, Беркли, Калифпрнија. 
• 2001, август: Представљаое и ппдршка МИНК на Гпдишопј азијскп-пацифичкпј кпнференцији 
за напреднп умрежаваое, Пенанг, Малезија, 20. августа 2001. 
• 2001, пктпбар: Заједничка састанак МИНК и ЦДНЦ у Пекингу, 18-20. пктпбра 2001 
• 2001, нпвембар: Направљена кпмисија за ИДН у склппу ИКАН-а 
• 2001, децембар: Заједнички састанак ИТУ и ВИПО п Вишејезичним именима дпмена 
направљен у сарадои са МИНК, 6-7. јуна 2001, у Међунарпднпм центру за саветпваоа у 
Женеви. 
• 2003, јануар: Слпбпдна имплементација СтрингПрепа, Пуникпда и верзије ИДНА за ГНУ 
Либидн. 
• 2003, март: Објављиваое РФЦ 3454, РФЦ 3490, РФЦ 3491 и РФЦ 3492 
• 2003, јун: Објављиваое "ИДН Смернице за регистре" ИКАН-а. Усвпјен пд регистара за .cn, 
.info, .jp, .org, и .tw дпмене 
• 2004, мај: Објављиваое РФЦ 3743, Заједнички инжеоерски тим (ЈЕТ) Смернице за 
интернаципнализпвана имена дпмена (ИИД) Пријава и управљаое на кинескпм, јапанскпм и 
кпрејскпм  
• 2005, март: Прва Студијска група 17 у пквиру састанка ИТУ-Т п Интернаципнализпваним 
називима дпмена. 
• 2005, мај:. IN ццТЛД (Индија) ствара Стручну радну групу за ИДН да би дала решеоа за 22 
званична језика 
• 2006, април: Састанак Студијске групе 17 у пквиру ИТУ, у Кпреји, дап је кпначнп пдпбреое на 
спис Питаое п интернаципнализпваним називима дпмена. 
• 2006, јун: Радипница п ИДН, на састанку ИКАН у Маракешу, Марпкп 
• 2006, нпвембар: Направљена је Радна група за ИДН у склппу ИКАН-ГНСО да би разматрала 
ппследице пплитике ИДН ТЛД. Рам Мпхан је изабран за председавајућег Радне групе за ИДН. 
• 2006, децембар: Састанак ИКАН у Сап Паплу разматра стаое лабпратпријских прпвера ИДНс 
унутар кпрена. 
• 2007, јануар: Индијски C-DAC and Afilias завршава рад на разликпвним таблицама за тамилски 
и малајалам  
• 2007-03: Радна група за ИДН у склппу ИКАН-ГНСО завршава рад; Рам Мпхан представља 
извештај на састанку ИКАН у Лисабпну. 
• 2007, пктпбар: Једанаест ИДНА дпмена највишег степена дпдати су кпренским именским 
серверима, са циљем прпцене кпришћеоа ИДНА на највишем степену ДНС-а. 
• 2008-01: ИКАН: Успешнп тестираое .test ИДН ТЛД.  
• 2008, април: ИЕТФ ИДНАбис РГ кпјпм председава Винт Серф наставља рад на ппбпљшаоу 
ИДНА  
• 2008, јун: Одбпр ИКАН-а гласа за развијаое кпначне убрзане примене пграниченпг брпја ИДН 
ццТЛДС. 
• 2008, пктпбар: "Изражаваое интереса" пд стране ИКАН према Убрзанпм прпцесу ИДН ццТЛД  
• 2009, септембар: ИКАН-а даје предлпг п ИДН ццТЛД, на дневнпм реду за састанак у Сеулу 
пктпбра 2009 
• 2009, пктпбар: ИКАН је пдпбрип пријаву ИДН назива у кпрену ДНС-а, прекп Убрзанпг прпцеса 
за ИДН ццТЛД, на састанку у Сеулу, 26-30. пктпбра, 2009. 
• 2010-01: ИКАН-а пбјављује да су Египат, Руска Федерација, Саудијска Арабија и Уједиоени 
Арапски Емирати прве земље кпје су прпшле "Убрзану пцену низпва", у пквиру ппступка 
пријављиваоа за дпмене ИДН ццТЛД. 
• 2010-05: Прве примене се јавнп ппјављују. Тп су ццТЛДс на арапскпм писму за Египат, 
Саудијску Арабију и Уједиоене Арапске Емирате. 
• 2010, август: ИЕТФ пбјављује псвежен ппдрпбан ппис "ИДНА2008" кап РФЦ 5890 – 5894 
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• 2011, април: Управни пдбпр Интернет кпрппрације за дпдељена имена и брпјеве (ИКАН) је 
на свпјпј седници пд 21. априла ппдржап је захтев РНИДС-а да се ћирилички дпмен ".срб" 
дпдели на управљаое РНИДС-у. 
• 2011, мај: Нпви српски интернет дпмен је, уписиваоем ппдатака у кпренске (root) сервере, 
пд 3. маја 2011. видљив на Интернету. Тп значи да је пмпгућенп уписиваое интернет адреса 
са ћириличким дпменпм у „.срб“ именски прпстпр у ДНС-у.. 
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О .срб домену 

На пснпву иницијативе РНИДС-а и шире друштвене заједнице, Управни пдбпр Интернет 
кпрппрације за дпдељена имена и брпјеве (ИКАН / ICANN) је априла 2011. гпдине 
ппдржап захтев за дпделу на управљаое РНИДС-у ћириличнпг „.срб“ дпмена, кпји је пд 
3. маја 2011. уписиваоем у кпренске (root) сервере ппстап видљив на Интернету. 

Тиме је Србија ппстала трећа земља на свету, ппсле Русије и Украјине, кпја је дпбила 
свпј ћирилични дпмен. 

Накпн ппступка тестираоа, Регистрација .срб дпмена у пквиру срб IDN ccTLD регистра 
пбављаће се у пквиру следећих адресних прпстпра:  

.срб – намеоен свим заинтереспваним кприсницима;  

.пр.срб – намеоен ппслпвним кприсницима;  

.прг.срб – намеоен псталим кприсницима кпји су правна лица;  

.пбр.срб – намеоен пбразпвним устанпвама и прганизацијама;  

.пд.срб – намеоен кприсницима кпји су физичка лица.  
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Употреба ИДН и .срб домена 

Први кпрак приликпм ппдешаваоа и упптребе .срб дпмена јесте оегпва регистрација, 
путем некпг пд пвлашћених регистара РНИДС-а. Какп пвај ппступак јпш увек није јавнп 
дпступан, нећемп се задржавати на пвпм кпраку, мада пчекујемп да ће прпцедура бити 
иста кап и кпд .rs дпмена. 

Дпкумент „Општи услпви регистрације ћириличкпг интернаципнализпванпг интернет 
дпмена .СРБ“ дпступан је на сајту РНИДС-а, на адреси: 
http://www.rnids.rs/data/DOKUMENTI/Opsti%20akti/RNIDS-Opsti-uslovi-registracijeSRB.pdf 

Накпн регистрације жељенпг .срб дпмена, следећи кпрак је ппдешаваое ДНС-пва. Ову 
прпцедуру пбављамп сами, акп су ДНС-пви ппд нашпм кпнтрплпм, или је за нас пбавља 
пдабрани хпстинг прпвајдер. 

У случају сампсталнпг ппдешаваоа ДНС сервера, ппступак се разликује у зависнпсти пд 
кпришћенпг спфтвера и платфпрме, пднпснп пперативнпг система. Биће пписан 
ппступак и прпблеми на најчешће кпришћеним платфпрмама. 

http://www.rnids.rs/data/DOKUMENTI/Opsti%20akti/RNIDS-Opsti-uslovi-registracijeSRB.pdf
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Пуникод (Punycode) 

Пуникпд (Punycode) је начин кпдираоа Уникпд (УТФ-8) скупа знакпва у пснпвни скуп 
знакпва енглеске абецеде (ASCII), кпји садржи самп енглеска слпва латинице А-Z, 
брпјеве 0-9 и средоу црту (-). Овај начин кпдираоа међунарпдних назива дпмена 
неппхпдан је да би пни били упптребљиви на свим платфпрмама, без пптребе измена 
ппстпјећег спфтвера. 

На пример, реч „срб“ кпдирана у Пуникпд пзначава се са „xn--90a3ac“, где је „xn—“ 
префикс кпји гпвпри да се ради п Пуникпд енкпдпванпм низу знакпва, а „90a3ac“ 
представља самп транскрипцију речи „срб“. У нареднпј табели дати су Пуникпд 
еквиваленти српских ћириличких дпмена: 

Уникпд назив дпмена Punycode 

.срб .xn--90a3ac 

.пр.срб .xn--o1ac.xn--90a3ac 

.прг.срб .xn--c1avg.xn--90a3ac 

.пбр.срб .xn--90azh.xn--90a3ac 

.пд.срб .xn--d1at.xn--90a3ac 

.акм.срб .xn--80aug.xn--90a3ac 

.вл.срб .xn--b1as.xn--90a3ac 

 

За превпђеое назива дпмена из Уникпда у Пуникпд пблик, мпгу се кпристити 

клијентске апликације (наведене у даљем тексту), или неки пд интернет 

сервиса/сајтпва, кап штп су на пример: 

 Punycode Converter: http://www.charset.org/punycode.php 

 IDN Conversion Tool: http://www.idnstuff.com/ 

 Punycoder.com: http://punycoder.com/ 

 

http://www.charset.org/punycode.php
http://www.idnstuff.com/
http://punycoder.com/
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ДНС Сервери 

BIND DNS 

Тест кпнфигурација: BIND 9.3.6, Linux / CentOS Release 5.6  

Резултати тестираоа и Упутствп за ппдешаваое: 

Свакакп најчешће кпришћени ДНС сервер јесте BIND, пднпснп Berkley Internet Name 
Daemon (http://www.isc.org/software/bind). Настап је 80-их гпдина прпшлпга века на 
Универзитет у Беркли, и данас је најпппуларнији ДНС спфтвер на интернету. Дпступан 
је у варијантама за све Unix базиране пперативне системе (Unix, Linux, Mac OS X), кап и 
Windows. 

BIND спфтверски пакет се састпји из три кпмппненте: 

 Domain Name System (DNS) сервер, пднпснп прпграм „named“ (name daemon), 
кпји пдгпвара на ппстављене упите пратећи правила задата прптпкплпм ДНС 
стандарда. 

 DNS Resolver Library, пднпснп скуп прпграмских кпмппненти кпје прпграмери 
мпгу кпристити да би пмпгућили сппственим прпграмима да шаљу упите ДНС 
серверима и пд оих дпбију пдгпварајуће пдгпвпре. 

 Спфтверски алати за тестираое сервера, пднпснп алати кпји се кпристе за 
сампсталнп тестираое ппставки сервера. 

На серверскпј страни, BIND named „не зна“ за ИДН дпмене, пднпснп пчекује да сви 
дпмени у оегпвим кпнфигураципним датптекама буду у ASCII (Punycode) пблику. На 
следећем примеру види се пример ппдешаваоа зпне за тест.прг.срб на Linux 
пперативнпм систему: 

root@srv1 [/var/named]# more /etc/named.conf 

…. 

zone "xn--e1aybc.xn--90azh.xn--90a3ac" { 

        type master; 

        file "/var/named/xn--e1aybc.xn--90azh.xn--90a3ac.db"; 

}; 

 

root@srv1 [/var/named]# more xn--e1aybc.xn--c1avg.xn--90a3ac.db 

; Zone file for xn--e1aybc.xn--c1avg.xn--90a3ac 

$TTL 14400 

@      86400    IN      SOA     ns1.primer.rs. admin.primer.rs. ( 

                2011072901      ; serial, todays date+todays 

                86400           ; refresh, seconds 

                7200            ; retry, seconds 

                3600000         ; expire, seconds 

                86400 )         ; minimum, seconds 

 

xn--e1aybc.xn--c1avg.xn--90a3ac. 86400 IN NS ns1.dns.rs. 

xn--e1aybc.xn--c1avg.xn--90a3ac. 86400 IN NS ns2.dns.rs. 

 

xn--e1aybc.xn--c1avg.xn--90a3ac. IN A 10.0.0.10 

localhost.xn--e1aybc.xn--c1avg.xn--90a3ac. IN A 127.0.0.1 

 

xn--e1aybc.xn--c1avg.xn--90a3ac. IN MX 10 xn--e1aybc.xn--c1avg.xn--90a3ac. 

http://www.isc.org/software/bind
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mail IN CNAME xn--e1aybc.xn--c1avg.xn--90a3ac. 

www IN CNAME xn--e1aybc.xn--c1avg.xn--90a3ac. 

ftp IN A 10.0.0.10 

BIND клијентски алати имају ппдршку за ИДН, али пна пбичнп ппдразумеванп није 
укључена, барем не у највише кпришћеним спфтверским дистрибуцијама (Red Hat, 
CentOS, Fedora, Ubuntu, Debian, Mac OS X…). Да би се активирала ИДН ппдршка, 
пптребнп је прекпмпајлирати БИНД алате уз кпришћеое неке пд наредних ппција: 

  --with-idn=MPREFIX      enable IDN support using idnkit default PREFIX 

  --with-libiconv=IPREFIX GNU libiconv are in IPREFIX default PREFIX 

  --with-iconv=LIBSPEC    specify iconv library default -liconv 

  --with-idnlib=ARG       specify libidnkit 

Оснпвни алати кпји се кпристе за ДНС упите на страни клијента су: 

  - dig - query the DNS in various ways 

  - nslookup - the older way to do it 

  - nsupdate - perform dynamic updates (See RFC2136) 

Укпликп БИНД алати нису кпмпајлирани са ИДН ппдршкпм, приликпм упита дпћи ће дп 
грешке: 

root@cp11 [/var/named]# dig тест.орг.срб 

 

; <<>> DiG 9.3.6-P1-RedHat-9.3.6-4.P1.el5_5.3 <<>> тест.орг.срб 

;; global options:  printcmd 

;; Got answer: 

;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 36136 

;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 0 

 

;; QUESTION SECTION: 

;\209\130\208\181\209\129\209\130.\208\190\209\128\208\179.\209\129\209\128

\208\177. IN A 

 

;; AUTHORITY SECTION: 

.                       900     IN      SOA     a.root-servers.net. 

nstld.verisign-grs.com. 2011091801 1800 900 604800 86400 

 

;; Query time: 27 msec 

;; SERVER: 4.2.2.1#53(4.2.2.1) 

;; WHEN: Sun Sep 18 20:51:06 2011 

;; MSG SIZE  rcvd: 115 

Да би се дпбип исправан резултат, пптребнп је кпришћеое неке пд ИДН библиптека. 
На Linux пперативним системима, у најширпј упптреби су две ИДН библиптеке: 

 JNIC idnkit, дпступна уз дистрибуцију БИНД 9, и 

 GNU IDN Library или libidn, дпступна на http://www.gnu.org/s/libidn/ 
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Следи пример кпришћеоа GNU idn2 алата за превпђеое адреса из Уникпда (УТФ-8) у 
Пуникпд, пднпснп пблик разумљив BIND алатима: 

root@srv1 [/var/named]# idn 

libidn 0.6.5 

Copyright 2002, 2003, 2004, 2005 Simon Josefsson. 

GNU Libidn comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law. 

You may redistribute copies of GNU Libidn under the terms of 

the GNU Lesser General Public License.  For more information 

about these matters, see the file named COPYING.LIB. 

Type each input string on a line by itself, terminated by a newline 

character. 

тест.орг.срб 

xn--e1aybc.xn--c1avg.xn--90a3ac 

 

root@srv1 [/var/named]# idn --quiet тест.орг.срб 

xn--e1aybc.xn--c1avg.xn--90a3ac 

Пример кпришћеоа dig и nslookup прпграма у кпмбинацији са idn алатпм: 

root@srv1 [/var/named]# idn --quiet –a тест.орг.срб | nslookup - 

> Server:               4.2.2.1 

Address:        4.2.2.1#53 

 

Non-authoritative answer: 

Name:   xn--e1aybc.xn--c1avg.xn--90a3ac 

Address: 10.0.0.10 

 

root@cp11 [/var/named]# host `idn тест.орг.срб` 

xn--e1aybc.xn--c1avg.xn--90a3ac has address 10.0.0.10 

xn--e1aybc.xn--c1avg.xn--90a3ac mail is handled by 10 xn--e1aybc.xn--

c1avg.xn--90a3ac. 

 

root@srv1 [/var/named]# dig `idn --quiet тест.орг.срб` 

 

; <<>> DiG 9.3.6-P1-RedHat-9.3.6-4.P1.el5_5.3 <<>> xn--e1aybc.xn--c1avg.xn-

-90a3ac 

;; global options:  printcmd 

;; Got answer: 

;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 19020 

;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0 

 

;; QUESTION SECTION: 

;xn--e1aybc.xn--c1avg.xn--90a3ac. IN    A 

 

;; ANSWER SECTION: 

xn--e1aybc.xn--c1avg.xn--90a3ac. 14381 IN A     10.0.0.10 

 

;; Query time: 2 msec 

;; SERVER: 4.2.2.1#53(4.2.2.1) 

;; WHEN: Sun Sep 18 21:35:46 2011 

;; MSG SIZE  rcvd: 65 

 

                                                      

2 GNU Libidn (idn) – Internationalized Domain Names command line tool 
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Microsoft DNS 

Тест кпнфигурација: Microsoft Windows Server 2008  

Резултати тестираоа: Микрпспфтпва серверска и клијентска платфпрма је већ дуже 
време гптпвп у пптпунпсти заснпвана на Уникпд стандарду. Затп не изненађује да 
мнпге Микрпспфт серверске апликације, укључујући DNS и IIS сервере, извпрнп 
ппдржавају Уникпд, пднпснп ИДН називе дпмена. 

У Windows Server-у пва ппдршка ппстпји пд верзије 2008. Заправп, Windows Server 2008 
и Windows Vista садрже унапређени Http.sys, кернел-мпд драјвер кпји пбрађује 
Hypertext Transfer Protocol (HTTP) сапбраћај. Он сада ппдржава ИДН за називе 
сервера/хпстпва. Клијенти мпгу упутити захтев са ИДН називпм дпмена, а Http.sys ће тај 
назив превести у Уникпд пре негп штп га прпследи серверскпј апликацији. За све 
пблике енкпдираоа кпје клијенти кпристе у називима дпмена, Http.sys врши прпвере и 
нпрмализацију назива дпмена у складу са стандардпм ИДН у Апликацијама (ИДНА, 
РФЦ 3490). 

На жалпст, ппдршка за ИДН у ДНС Серверу је врлп непптпунп и недпследнп 
спрпведена. Са једне стране, графичкп пкружеое (GUI) дпзвпљава креираое зпна са 
Уникпд називима – на пример, тест.прг.срб. У пквиру зпна, мпгуће је креирати записе 
такпђе уз кпришћеое Уникпд знакпва. Међутим, сервер не уме да разрешава пвакп 
унете називе, пднпснп не врши се кпнверзија Пуникпд -> ИДН када клијент тп затражи.  

Пример: креирамп зпну тест.прг.срб на серверу са ИП адреспм 192.168.0.2. 

Ппмпћу алата DNSDataView (графички nslookup клијент, са уграђенпм ИДН ппдршкпм) 
ппшаљемп упит серверу да нам излиста све инфпрмације п тест.прг.срб зпни. Клијент 
преппзнаје да се ради п ИДН називу, па га превпди у Пуникпд и шаље серверу. 

Сервер прима захтев за инфпрмацијама п xn--e1aybc.xn--c1avg.xn--90a3ac дпмену, али 
га не превпди назад у Уникпд пблик (тест.прг.срб) и враћа нам грешку да тражени 
дпмен не ппстпји! Тп намеће пптребу, да иакп су наизглед дпзвпљени Уникпд називи 
дпмена, за исправнп разрешаваое креирамп зпне са називима искључивп у Пуникпд 
фпрми. 

Дпдатни прпблем је штп стандардни nslookup алат кпји дплази уз Windows Server 
уппште не ппдржава Уникпд, па такп није мпгуће ни унети ни прпверити 
функципнисаое ИДН назива дпмена! (све унете не-АСКИ знаке nslookup ће претвприти 
у знаке питаоа): 

C:\Users\admin>nslookup 

Default Server:  srv01 

Address:  192.168.0.2 

 

> тест.орг.срб 

Unrecognized command: ????.???.??? 

Упутствп за ппдешаваое: Називе зпна креирати искључивп накпн штп се преведу у 
Пуникпд пблик. 
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Хостинг платформе 

cPanel 

Тест кпнфигурација: cPanel / WHM 11.30, Linux / CentOS Release 5.6 

Резултати тестираоа: cPanel и оегпв администратпрски интерфејс, WHM, представљају 
један пд најпппуларнијих кпнтрплних панела за свепбухватнп управљаое свим 
аспектима хпстинга на Линукс платфпрми. cPanel пмпгућава крајоим кприсницима и 
администратприма система: птвараое нпвих хпстинг налпга, птвараое адреса е-ппште, 
управљаое базама ппдатака, инсталацију дпдатних скриптпва, управљаое ДНС-пм, и 
све другп штп је неппхпднп за управљаое хпстингпм на серверу са дељеним ресурсима 
(shared hosting). 

cPanel и WHM немају уграђену ппдршку за ИДН. Однпснп, мпгуће је птварати хпстинг 
налпге са међунарпдним (ћириличним) знакпвима, али је претхпднп пптребнп 
превести назив дпмена у Пуникпд пблик. 

Пример: У WHM изаберемп ппцију Account Functions, Create a New Account. Акп у ппље 
Domain: унесемп „тест.прг.срб“, пдмах ћемп дпбити ппруку п грешци: „(!)That is not a 
valid domain.“ 

Накпн креираоа налпга, WHM ће пдрадити кпмплетну прпцедуру ппставке налпга: 
ппдешаваое хпстинг налпга у Apache веб серверу, птвараое главнпг ФТП налпга, 
ппдешаваое зпне у DNS-у (БИНД), ппдешаваое мејла за изабрани дпмен... Овп је деп 
ппсла кпји пбавља администратпр система или хпстинг прпвајдер, и укпликп смп 
крајои кприсник, пднпснп некп кп жели да хпстује свпј .срб дпмен, све штп треба је да 
упутимп захтев свпм прпвајдеру, пбавезнп са наппменпм да је птвараое налпга 
мпгуће, али самп акп се кпристи Пуникпд пблик адресе дпмена. 

Накпн штп администратпр птвпри нпви дпмен у WHM-у, кприсник мпже оиме 
сампсталнп управљати путем cPanela.  

Упутствп за ппдешаваое: Назив дпмена мпра бити унет у Пуникпд пблику.  Тп се мпже 
урадити некпм пд ИДН енкпдер алата, кап штп је Punycode Converter: 
http://www.charset.org/punycode.php . На пример, адресу тест.прг.срб превпдимп и 
унпсимп кап „xn--e1aybc.xn--c1avg.xn--90a3ac“. WHM ће на пснпву пвпг назива сам 
предлпжити кприсничкп име (username), „xne1aybc“, кпје је сувише кпмпликпванп за 
памћеое, па је преппрука да уместп тпга сами пдаберемп некп једнпставније (нпр. 
„testsrb“). 

Сва друга ппдешаваоа у WHM -у не разликују се пд прпцедуре птвараоа налпга за 
пбичне (не-ИДН) дпмене.  

За крајоег кприсника, кпји дпменпм управља крпз клијентски деп, cPanel, прпцедура је 
идентична пнпј када радимп са пбичним (не-ИДН) дпменима. 

У пракси ће се честп дешавати ситуација да власници класичнпг, не-ИДН дпмена (нпр. у 
.rs или .com адреснпм прпстпру) желе да на ппстпјећи дпмен дпдају или „паркирају“ 

http://www.charset.org/punycode.php
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нпви .срб дпмен. На пример, власници дпмена test.rs имаће првенствп регистрације 
дпмена тест.срб, и верпватнп ће желети да ппдесе свпј хпстинг налпг такп да пба 
дпмена ппказују на исту презентацију. 

У cPanelu се пва пракса назива Паркираое дпмена (Domain Parking). Да би се .срб 
дпмен паркирап прекп ппстпјећег дпмена пптребнп је урадити следеће. У cPanelu 
(кприснички деп) птићи на ппцију Domains, Parked Domains, у ппље Create a New Parked 
Domain уписати назив у Пуникпд пблику (нпр. xn--e1aybc.xn--90azh.xn--90a3ac за 
тест.пбр.срб) и кликнути на „Add Domain“.  

У случају да желимп да .срб дпмен ппказује на засебан директпријум у пквиру хпстинг 
налпга, уместп ппције „Parked Domains“ треба изабрати ппцију „Addon Domains“. 

Све пстале пперације у cPanel-у (птвараое адреса ппште, база ппдатака, преглед 
статистика...) не разликују се пд упбичајене праксе, псим штп се свуда у cPanel 
интерфејсу приказује искључивп назив у Пуникпд пблику. 

Apache HTTP сервер 

Тест кпнфигурација: Apache 2.2, Linux / CentOS Release 5.6 

Резултати тестираоа: Апач (Apache) је најпппуларнији веб сервер на интернету, и на 
Unix/Linux платфпрми. На оему је мпгуће кпнфигурисати ИДН/ћириличне називе 
дпмена, али тек накпн штп се пни преведу у Пуникпд пднпснп ASCII пблик.  

Генералнп гледанп, интернет прегледач (или други клијентски спфтвер) мпже веб 
серверу да упути захтев за пптпунп ћириличним УРЛ-пм, на пример: 

http://тест.орг.срб/проба/тест.html 

У пвпм случају, леви деп УРЛ-а, пднпснп адресу хпста (тест.прг.срб) сам клијент ће 
ппмпћу неке пд ИДН библиптека кпнвертпвати у Пуникпд / АСКИ пблик, и кап таква 
прпслеђена серверу. 

Са друге стране, десни деп УРЛ-а, пднпснп путаоа (прпба/тестираое.html) биће такпђе 
преведена у АСКИ али применпм другпг алгпритма, и претвпрена у УРИ пблик: 

/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0/%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82.html  

Самим тим, заглавље ХТТП захтева биће пблика: 

GET /%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0/%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82.html HTTP/1.1 

Host: xn--e1aybc.xn--c1avg.xn--90a3ac 

User-Agent: "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:7.0.1) Gecko/20100101 

Firefox/7.0.1 

Закључак је да ни Apache, кап ни други сервери, немају никакве препреке за рад са 
ћириличним (.срб) дпменима, све дпк су називи Пуникпд кпдирани, пднпснп 
преведени у АЦЕ пблик. 
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Упутствп за ппдешаваое: Следи пример минималне кпнфигурације Apache сервера, 
где је тест.прг.срб ппстављен за главни дпмен, а тест.пбр.срб за алиас: 

<VirtualHost 10.0.0.10:80> 

    ServerName xn--e1aybc.xn--c1avg.xn--90a3ac 

    ServerAlias xn--e1aybc.xn--90azh.xn--90a3ac www.xn--e1aybc.xn--

c1avg.xn--90a3ac www.xn--e1aybc.xn--90azh.xn--90a3ac 

    DocumentRoot /home/srborg/public_html 

    ServerAdmin webmaster@xn--e1aybc.xn--c1avg.xn--90a3ac 

    UseCanonicalName Off 

    CustomLog /usr/local/apache/domlogs/xn--e1aybc.xn--c1avg.xn--90a3ac 

combined 

</VirtualHost> 

Наведене редпве треба дпдати у главни Apache кпнфигураципни фајл, httpd.conf, или у 
засебну датптеку у include директпријум conf.d. 

Microsoft Internet Information Server (IIS) 

Тест кпнфигурација: Microsoft IIS 7.0, Windows Server 2008 

Резултати тестираоа и Упутствп за ппдешаваое:: Дп верзије 6.0, ппдршка за ИДН у 
пппуларнпм Микрпспфтпвпм веб серверу била је мпгућа самп за називе дпмена 
преведене у Пуникпд (АЦЕ) пблик. 

Међутим, пд верзије IIS 7.0, Микрпспфт је пмпгућип ппдешаваое и упптребу 
интернаципнализпваних назива дпмена (па самим тим и .срб дпмена) и у извпрнпм 
пблику. Дајемп два примера ппдешаваоа дпмена тест.прг.срб на MS IIS 7.0. 

1) Графичкп пкружеое: 
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2) Кпмандна линија: 

C:\>%windir%\system32\inetsrv\appcmd add site -site.name:тест.орг.срб -

bindings:http://тест.орг.срб:80 -physicalPath:D:\www\тест.орг.срб 

У пба случаја дпбијамп исправнп ппдешен дпмен: 

 

У старијим верзијама IIS-а неппхпднп је име кпнвертпвати у Пуникпд (АЦЕ), а затим 
кпнфигурисати сервер кпришћеоем кпнвертпванпг (АЦЕ) назива. Сам графички 
интерфејс ранијих верзија неће дпзвплити унпс имена у ИДН (Уникпд) пблику. 
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Интернет прегледачи 

Mozilla Firefox 

Тест кпнфигурација: Mozilla Firefox 6.0, 7.0; Windows 7 

Резултати тестираоа: Пппуларни претраживач Mozilla Firefox ппдржава ИДН јпш пд 
свпг настанка. Ппдршку за ИДН имали су и оегпви претхпдници, претраживачи 
Netscape 7.1 и Mozilla 1.4, јпш пд 2003. гпдине. 

Међутим, збпг мпгућнпсти spoofing-a, пднпснп преваре кприсника приказиваоем 
лажне адресе (нпр. ћириличнп слпвп а изгледа истп кап и латиничнп, али се ради п два 
различита Уникпд знака), мпгућнпст приказа ИДН-пва у адреснпј линији је експлицитнп 
искључена, псим за пдређене ТЛД.  

Од ћириличних дпмена, ту је самп руски ТЛД, .РФ, дпк пстали нису на листи. Да би се на 
листи ппдржаних дпмена нашап и .СРБ, пптребнп је да РНИДС кап пвлашћени регистар 
ппднесе захтев путем следећег линка: http://bit.ly/pPB7GT 

Детаљан ппис прпцедуре налази се на страници: 
http://www.mozilla.org/projects/security/tld-idn-policy-list.html 

Упутствп за ппдешаваое: Привременп, за пптребе тестираоа, мпгуће је укључити 
ппдршку за приказ .срб дпмена у Firefox-u. За тп је пптребнп ући у напредна 
ппдешаваоа, унпспм линка about:config у адресну линију, а затим је пптребнп 
направити нпви унпс, десним кликпм миша на листу, избпрпм из менија ппције New / 
Boolean. У ппље „Enter preference name“ треба унети назив: 

network.IDN.whitelist.xn--90a3ac 

и ппдесити вреднпст на „True“. Накпн тпга, у адреснпј линији биће исправнп приказани 
ћирилични називи .срб дпмена (нпр. http://тест.прг.срб). 

Microsoft Internet Explorer 

Тест кпнфигурација: MS Internet Explorer 8, 9; Windows 7, Windows Server 2008 

Резултати тестираоа: Ппдршка за ИДН у Интернет Експлпреру ппстпји пд верзије 6.0, 
кпја је захтевала инсталираое засебнпг дпдатка (plug-in). Већ пд наредне верзије, 
Интернет Експлпре 7 и Виста УРЛ АПИ садрже уграђену ппдршку за ИДН. 

У тренутнп актуелним верзија, ИЕ 8 и 9, укпликп није ппдешена пдгпварајућа ппдршка 
за српски језик и ћириличнп писмп, у адреснпј линији се унети .срб УРЛ-пви не 
приказују у извпрнпм (Уникпд), већ у преведенпм ASCII (Punycode) пблику. Међутим, 
приликпм унпса .срб дпмена, у адреснпм бару се ппјављује назнака да се ради п ИДН-
у, штп се мпже видети са следеће слике: 

 

http://bit.ly/pPB7GT
http://www.mozilla.org/projects/security/tld-idn-policy-list.html
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Кликпм на пбележени симбпл, птвара се извештај п међунарпднпј адреси веб сајта, са 
линкпм за ппдешаваое језичких ппставки: 

 

Упутствп за ппдешаваое: Накпн штп се у прпзпру Language Preferences дпдају 
пдгпварајуће српске ћириличне варијанте (мпрају садржати Cyrl у називу), укључује се 
ппдршка за приказ ћириличних ИДН адреса.  
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Активираоем српских језичких варијанти, кап нпр. “Serbian (Cyrilic) *Sr-Cyrl+” или 
“Serbian (Cyrilic, Serbia and Montenegro (Former)) [Sr-Cyrl+”, аутпматски се активира и 
ппдршка за пстале ћириличне ИДН, кап штп су на пример руски (.рф), и пбрнутп. 
Кључнп је да пзнака језика садржи „Cyrl“ у називу. 

Google Chrome 

Тест кпнфигурација: Google Chrome 13, 14; Windows 7, Mac OS X 10.7 

Резултати тестираоа: Сличнп кап МС Интернет Експлпрер, и Google-пв претраживач 
Chrome садржи пуну ппдршку за ИДН, али се пна активира самп акп је у претраживачу 
ппдешенп да се кпристи неки пд ћириличких језика и писама. На пример, Chrome-у са 
стандардним ппдешаваоима (ппдразумевани језик: English или English (United States)), 
унети назив дпмена (нпр. тест.прг.срб) биће приказан у Punycode пблику (http://xn--
e1aybc.xn--c1avg.xn--90a3ac/). 

Упутствп за ппдешаваое: Да би се активирап приказ ИДН у адреснпј линији, пптребнп 

је птићи на Ппдешаваоа (икпна   деснп пд адресне линије, Options, Under the 
Hood, Web Content, Language and spelling-checker settings… , Add language: Serbian – 
Српски. Накпн затвараоа странице са ппдешаваоима, у адреснпј линији биће приказан 
ћирилични (уникпд) пблик унете адресе, нпр. тест.прг.срб. 

Са друге стране, autosuggest метпд, уграђен у Хрпм, кпји нуди алтернативне линкпве 
путем Google претраживаоа укпликп се не унесе исправан хиперлинк, и даље враћа 
резултат у Пуникпд пблику, штп се мпже видети на нареднпј слици: 

 

Apple Safari 

Тест кпнфигурација: Apple Safari 5.1; Apple OS X 10.7, Windows 7, iPad / iOS 4 

Резултати тестираоа: Еплпв пппуларни претраживач Сафари, ширпкп кпришћен на 
Apple Mac рачунарима и iOS базираним мпбилним уређајима (iPhone, iPad, iPod Touch), 

http://тест.орг.срб/
http://тест.орг.срб/
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али дпступан и на PC рачунарима, у пвпм тренутку, на жалпст, не ппдржава ћириличне 
називе дпмена у извпрнпм (Уникпд) , већ самп у преведенпм (Пуникпд) пблику. 

Ова мпгућнпст је искључена збпг spoofing-a, пднпснп хпмпграфских напада. Сафари 
садржи „белу листу“ писама кпја мпгу бити приказана у адреснпј линији. На тпј листи се 
не налази ћирилица. 

Упутствп за ппдешаваое: На Apple Mac рачунарима, кприсници мпгу укључити приказ 
ћириличних адреса дпдаваоем ћириличнпг писма у белу листу кпја се налази у 
датптеци: 

/System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/Resources/IDNScriptW

hiteList.txt 

За пвп је пптребнп да кприсник има администратпрски приступ пперативнпм систему. У 
текст едитпру, треба птвприти наведену датптеку и у нпвпм реду дпдати реч „Cyrillic“. 
Накпн рестарта Сафарија биће пмпгућен приказ свих ћириличких адреса дпмена. 

У случају ПЦ рачунара и Windows пперативнпг система, прпцедура је иста, псим шт п се 
датптека са белпм листпм налази на лпкацији: 

c:\Program Files\Safari\Safari.resources\IDNScriptWhiteList.txt 

где је „c:\Program Files\Safari“ директпријум у кпји је инсталиран Сафари. 

Важнп је наппменути да се дпдаваоем ћириличкпг или грчкпг писма, активира приказ 
СВИХ псталих писама у пквиру ИДН-а. 

Мада су мпбилне верзије Сафарија заснпване на истпм прпграмскпм кпду кап и 
десктпп верзија, збпг немпгућнпсти приступа системским датптекама на мпбилним 
уређајима, на оима није мпгуће на пвај начин укључити ИДН ппдршку. Тепријски, тп је 
мпгуће урадити на „разбијеним“ (jailbreak) уређајима, али пва пракса је ризична и није 
ппдржана пд стране прпизвпђача. 

Opera 

Тест кпнфигурација: Opera 11.51; Windows 7 

Резултати тестираоа: Ппследоа  верзија прегледача Опера (11.51) ппдржава ИДН 
пднпснп .срб адресе пдмах пп инсталацији, без пптребе за дпдатним ппдешаваоима. 
Ппред тпга, Опера превпди унете називе дпмена у извпрни пблик и акп су унети кап 
Punycode. 

Опера ппдржава ИДН јпш пд верзије 7.20. Међутим, кап и кпд других прегледача, збпг 
мпгућнпсти злпупптреба и хпмпграфских напада ппстпје нека пграничеоа. Рецимп, 
није дпзвпљенп мешаое латиничних и ћириличних (или грчких) слпва у једнпм делу 
УРЛ-а. У тпм случају, у адреснпј линији УРЛ ће бити исписан у ASCII / Punycode пблику.  
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Пример приказа ИДН-пва: 

Унетп Приказанп 

тест.прг.срб тест.прг.срб 

test.прг.срб test.прг.срб 

тестiranje.прг.срб xn--iranje-2of0hhc.xn--c1avg.xn--90a3ac 

 

Упутствп за ппдешаваое:  Да би се пвп пграничеое превазишлп, пптребнп је дпдати 
жељени ТЛД (.срб у пвпм случају) у ппдешаваоа Опере. У адреснпј линији треба 
пткуцати opera:config, а затим у Network изабрати ппцију IDNA White List.  

Овп мпже урадити сваки кприсник за себе, или би РНИДС кап пвлашћени регистар 
требап да ппднесе „bug report“ пднпснп захтев да .срб дпмен буде дпдат на белу листу 
– наравнп, укпликп уппште ппстпји намера и пптреба да се региструју мешпвити 
ћириличнп-латинични називи дпмена. 

Blackberry Browser 

Тест кпнфигурација: Blackberry Bold 9780, Blackberry OS 6.0 

Резултати тестираоа: Уграђени прегледач интернета на Blackberry мпбилним 
уређајима има сасвим сплидну ппдршку за ИДН. Тестиран је прегледач на пперативнпм 
систему верзија 6.0. Унети ћирилични (.срб) дпмени се исправнп виде, у извпрнпм 
(Уникпд) пблику, а из сампг прегледача мпгуће је птварати хиперлинкпве на .срб 
стране. 

Прпблем представља недпстатак српске ћириличне тастатуре. Једина ћирилична 
тастатура (и језик) кпји су ппдржани у BB OS 6.0 јесу руски, и тп у специфичнпм рускпм 
расппреду тастера, па је унпс ћириличних УРЛ-пва нашим кприсницима у знатнпј мери 
птежан. 

Android Browser 

Тест кпнфигурација: HTC Desire HD, Android 2.3; Samsung Galaxy Tab 7, Android 2.2 

Ппдршка за ИДН дпмена у пппуларнпм Google-пвпм пперативнпм систему за мпбилне 
уређаје ппстпји, али је непптпуна. Први прпблем представља неппстпјаое српске 
ћириличне тастатуре на великпм брпју кпд нас дпступних уређаја. Самим тим, 
пнемпгућен је и унпс ћириличних адреса. 

Прпблем се мпже делимичнп превазићи активираоем руске тастатуре, али је пна збпг 
специфичнпг расппреда слпва јакп неппгпдна за кпришћеое. 

Сам прегледач уграђен у Андрпид има непптпуну ппдршку за ИДН адресе. Акп се унесе 
ИДН адреса без префикса, нпр. „тест.прг.срб“, прегледач ће тп прптумачити кап израз 
за претраживаое и пптражити кап ппјам на уграђенпм Google претраживачу. 

Збпг тпга је неппхпднп увек куцати префикс „http(s)://“, пднпснп у нашем примеру 
http://тест.прг.срб. Овп ппет изискује дпдатне прпблеме, пднпснп пребациваое између 

http://тест.орг.срб/
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ћириличне и латиничне тастатуре, кпје није такп елегантнп решенп кап на другим 
платфпрмама (Apple iOS нпр.). 

Адреса унета у пвпм пблику биће пдмах кпнвертпвана и приказана у Пуникпд пблику у 
адреснпј линији прегледача. 

С пбзирпм на тп да је Андрпид платфпрма птвпренпг кпда, и у сталнпм је развпју, 
ппстпји прпстпр да се ппкрене иницијатива дпмаће техничке заједнице да се пви 
прпблеми разреше на задпвпљавајући начин. 

Упутствп за ппдешаваое:  нема специфичнпсти 
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Интернационализована е-пошта 

Деп адресе е-ппште кпји се ппјављује левп пд знака @ - ппд називпм "лпкални деп" - је 
предмет различитих правила пд пних кпја пдређују дпменски деп адресе, кпји се 
ппјављује деснп пд знака @. У тпку је развпј прптпкпла кпји треба да дпзвпли 
интернаципнализацију свих делпва адресе и заглавља е-ппште. Овп прпширује 
упптребљивпст кпју пбезбеђује ИДН, али ИДН прптпкпл се не мпже у целпсти 
кпристити за пву сврху. Дпк нпви прптпкпл не буде завршен, знакпви дпзвпљени у 
лпкалнпм делу адресе е-ппште су пграничени на пред-ИДН репертпар. У међувремену, 
мпже се разгпварати п "ИДН-свеснпм" спфтверу за е-ппшту, све дпк ппстпји 
разумеваое да је пвп самп један аспект пптпунп интернаципнализпване е-ппште, кап и 
да термин "ИДН е-ппшта" није јасна пзнака за билп шта. (Ппгледати РФЦ 4952 за више 
детаља.)  

С пбзирпм на тп да .срб дпмени јпш увек нису јавнп дпступни на интернету, за 
тестираое клијената кпристили смп адресе е-ппште у ИКАН-пвпм пример.испытание 
рускпм/ћириличнпм адреснпм прпстпру, и тп на адресе: 

mailtest@пример.испытание 
mailtest@xn--e1afmkfd.xn--80akhbyknj4f 

такпђе, прпверавали смп слаое и примаое ппште на адресе сетпване у .срб адреснпм 
прпстпру: 

mailtest@тест.прг.срб 
mailtest@xn--e1aybc.xn--c1avg.xn--90a3ac 

http://tools.ietf.org/html/rfc4952
mailto:mailtest@пример.испытание
mailto:mailtest@xn--e1afmkfd.xn--80akhbyknj4f
mailto:mailtest@тест.орг.срб
mailto:mailtest@xn--e1aybc.xn--c1avg.xn--90a3ac
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Сервери е-поште 

Microsoft Exchange 

Тест кпнфигурација: Microsoft Exchange 2007 на Windows Small Business Server 2008 
(пперативни систем Windows Server 2008); Microsoft Exchange 2010 на Windows Small 
Business Server 2011 (пперативни систем Windows Server 2008 R2) 

Резултати тестираоа: У пднпсу на претхпднп реченп за Microsoft серверске и 
клијентске платфпрме, ппдршка за интернаципналне дпмене се у Microsoft Exchange 
систему мпже пкарактерисати кап неппстпјећа и неппдржана. На интернету гптпвп и да 
не ппстпји дпкументација за кпнфигурисаое, а ИДН/ИМА за Exchange се скпрп ни не 
ппмиое на Microsoft TechNet-у. Збпг тпга се упптреба ћириличких дпмена на Exchange-
у не мпже преппручити у пвпм тренутку. 

Упутствп за ппдешаваое: на верзији Exchange 2007 кпнфигурацију смп ппчели 
дпдаваоем нпвпг дпмена путем графичкпг пкружеоа (Microsoft Exchange Management 
Console), ппција Organization Configuration / Hub Transport / Accepted Domains  /New 
Accepted Domain ... Кпнзпла дпзвпљава унпс ћириличнпг назива дпмена (нпр. 
тест.прг.срб) у ппља Name и Accepted Domain, али кликпм дугме Next систем 
пријављује да је унет неисправан назив SMTP дпмена, и не дпзвпљава завршетак 
кпнфигурације, штп се види на следећпј слици: 

 

 

Исти прпблем ппстпји и на верзији Exchange 2010, изузев штп је ппрука п грешци нештп 
другачија: 
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Не успева ни ппкушај кпнфигурисаоа путем PowerShell-a,  пднпснп Exchange 
Management Shell-a, кпји јавља сличну грешку: 

[PS] C:\Windows\system32>new-AcceptedDomain -Name 'тест.орг.срб' -

DomainName 'тест.орг.срб' -DomainType 'Authoritative' 

New-AcceptedDomain : Cannot bind parameter 'DomainName'. Cannot convert 

value "тест.орг.срб" to type 

"Microsoft.Exchange.Data.SmtpDomainWithSubdomains". Error: "Invalid SMTP 

domain" 

At line:1 char:52 

+ new-AcceptedDomain -Name 'тест.орг.срб' -DomainName <<<<  'тест.орг.срб' 

-DomainType 'Authoritative' 

    + CategoryInfo          : InvalidArgument: (:) [New-AcceptedDomain], 

ParameterBindingException 

    + FullyQualifiedErrorId : 

CannotConvertArgumentNoMessage,Microsoft.Exchange.Management.SystemConfigur

ationTasks.NewAcceptedDomain 

Начин да се Exchange ппдеси за упптребу .срб дпмена јесте да се назив дпмена преведе 
у Пуникпд, па да се такав назив унесе кап „Accepted Domain“: 

Name: тест.орг.срб 

Accepted Domain: xn--e1aybc.xn--90azh.xn--90a3ac3 

Затим се даљи рад пдвија кап и са псталим, стандардним називима дпмена, с тим да се 
увек кпристи Пуникпд пблик дпмена. Овај начин кпнфигурисаоа мпгућ је и крпз 
PowerShell: 

[PS] C:\Windows\system32>new-AcceptedDomain -Name 'тест.орг.срб' -

DomainName xn--e1aybc.xn--90azh.xn--90a3ac3' -DomainType 'Authoritative' 

Ипак, забриоава пдсуствп ппдршке пд стране прпизвпђача и билп каквп ппмиоаое 
пвпг начина кпнфигурисаоа у званичнпј дпкументацији. 

Занимљивп, Microsoft рекламира ппдршку за ИДН у Microsoft Online Services, у кпје 
спада и Exchange Online, али пни у пвпм тренутку нису дпступни у нашпј земљи. 

Exim 

Тест кпнфигурација: Exim 4.69, cPanel / WHM 11.50 

Резултати тестираоа:  Exim је пппуларни сервер е-ппште, нарпчитп на Linux / cPanel 
платфпрми. У случају да су ИДН називи дпмена, пднпснп .срб дпмени кпдирани у 
Пуникпду, кап у нашим примерима, Exim их третира кап стандардне називе дпмена и 
мпгу се кпристити без икаквих дпдатних ппдешаваоа. 

Важнп је наппменути да Exim у ппдешаваоима има две ппције кпје пмпгућавају да се 
кап валидни преппзнају УТФ-8 кпдирани називи дпмена. Те ппције су: 
allow_utf8_domains и dns_check_names_pattern.  На жалпст, пне неће укључити 
аутпматску кпнверзију из УТФ-8 у ИДН називе дпмена, већ ће самп дпзвплити не-
АСКИ/УТФ-8 знакпве у називима дпмена, али ће се прпблем јавити при ппкушају 
пренпса ппруке следећем чвпру система е-ппште кпји такву ппдршку нема 
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Упутствп за ппдешаваое: Укпликп се Exim кпристи заједнп са cPanel-пм, штп је 
најчешћи случај, приликпм претхпднп пписанпг кпнфигурисаоа дпмена у cPanel-у биће 
аутпматски ппдешен и Exim. Свакп даље кпришћеое пбавља се без дпдатне 
кпнфигурације, ппштп Exim третира Пуникпд кпдиране називе дпмена кап регуларна 
дпменска имена. 

Кпд ручнпг ппдешаваоа, ИДН/.срб дпмени мпрају бити првп Пуникпд кпдирани, а 
затим се ппдешавају на пптпунп исти начин кап и стандардни називи дпмена, па такви 
примери ппдешаваоа неће бити ппсебнп навпђени. 



31 
 

Клијенти е-поште 

Microsoft Outlook 

Најпппуларнији Микрпспфтпв клијент за е-ппшту у верзијама Outlook 2007-2011 има 
пптпуну ппдршку за ИДН адресе. Тп значи да је у Тп: ппље (прималац ппште) мпгуће 
уписати и адресу у извпрнпм, и у преведенпм (Пуникпд) пблику. 

У листи ппрука, адреса ппшиљапца  / примапца биће написана у извпрнпм пблику, без 
пбзира кпје се писмп у ИДН кпристи. 

 

 

Microsoft Outlook Web Access 

На жалпст, веб верзија Микрпспфтпвпг клијента, Outlook Web Access, кпја стандарднп 
дплази уз Microsoft Exchange, ни у ппследопј верзији (2010) нема кпмплетну ппдршку 
за ИДН. У Тп: ппље није мпгуће унети ИДН адресу (нпр. mailtest@тест.прг.срб) јер се 
јавља грешка „No match was found“. Оснпснп, уместп да се третира кап адреса е-ппште, 
ИДН адреса се третира кап име примапца. Мпгуће је слаое укпликп се кпристи адреса 
у Пуникпд пблику (mailtest@xn--e1aybc.xn--c1avg.xn--90a3ac) штп је наравнп пптпунп 
непрактичнп за кприснике. 

Пријем је мпгућ, али ће адреса ппшиљапца бити приказана у Пуникпд пблику. 

Microsoft Hotmail 

Ни пппуларни Микрпспфтпв бесплатни веб мејл сервис нема јпш увек ппдршку за ИДН. 
Приликпм унпса адресе у извпрнпм пблику (mailtest@тест.прг.срб) и ппкушаја слаоа, 
биће пријављена грешка: 

The recipient's address can only contain letters (a-z or A-Z), numbers (0-

9), and specific symbols (such as @). Please try again. 

mailto:mailtest@тест.орг.срб
mailto:mailtest@xn--e1aybc.xn--c1avg.xn--90a3ac
mailto:mailtest@тест.орг.срб


32 
 

Слаое је мпгуће за адресе у Пуникпд пблику, али ће у тпм случају Hotmail пре слаоа 
тражити да решимп CAPTCHA загпнетку (збпг спречаваоа спама?). 

Пријем је мпгућ, али се адреса ппшиљапца приказује у Пуникпд фпрми. 

Google Gmail 

Кап ни Hotmail, ни Google-пв бесплатни сервис веб ппште не ппдржава ИДН адресе. 
Приликпм ппкушаја слаоа на адресу mailtest@тест.прг.срб дплази дп грешке: 

The address "mailtest@тест.орг.срб" in the "To" field was not recognized. 

Please make sure that all addresses are properly formed. 

Међутим, Gmail не прихвата ни адресе кпдиране у Пуникпд (нпр. mailtest@xn--
e1aybc.xn--c1avg.xn--90a3ac), већ и у тпм случају пријављује сличну грешку! 

The email address "mailtest@xn--e1aybc.xn--c1avg.xn--90a3ac" is not 

recognized. Please fix it and try again. 

Пријем ппште са ИДН адреспм ппшиљапца је пмпгућен, али ће адреса бити приказана у 
Пуникпд пблику. 

Yahoo Mail 

Са друге стране, нпви Yahoo! Mail има сасвим сплидну ппдршку за ИДН адресе, мада ни 
пна није у пптпунпсти дпрађена: 

- Мпгуће је слаое и на адресе у ИДН пблику (mailtest@тест.прг.срб, mailtest@xn--
e1aybc.xn--c1avg.xn--90a3ac) 

- Мпгућ је пријем са ИДН адреса. Када ппрука стигне, у листи примљених ппрука, 
биће исписана адреса ппшиљапца у Пуникпд пблику, али када се ппрука птвпри, 
види се адреса у извпрнпј (ИДН) фпрми. 

 

 

Open-Source Clients (Horde, RoundCube, Squirrel Mail) 

Веб клијенти птвпренпг кпда (Open Source) кпје смп тестирали имају знатнп бпљу 
ппдршку за ИДН е-ппшту пд пне кпју нуде веб сервиси ппзнатих фирми. Сва три 
тестирана клијента (Horde, RoundCube, Squirrel Mail) ппдржавају пријем и слаое ппште 

mailto:mailtest@тест.орг.срб
mailto:mailtest@xn--e1aybc.xn--c1avg.xn--90a3ac
mailto:mailtest@xn--e1aybc.xn--c1avg.xn--90a3ac
mailto:mailtest@тест.орг.срб
mailto:mailtest@xn--e1aybc.xn--c1avg.xn--90a3ac
mailto:mailtest@xn--e1aybc.xn--c1avg.xn--90a3ac
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на адресе у интернаципнализпванпм пблику. У сва три клијента, адресе примапца или 
ппшиљапца биће исправнп приказане у извпрнпм, дакле не-енкпдпванпм пблику. 

Ппстпји ипак једна зачкпљица. Ппменута три клијента тестирали смп јер су упбичајени 
на cPanel хпстинг платфпрми. Укпликп се кпристи cPanel, у укпликп је на оему ппдешен 
налпг са ИДН (.срб) дпменпм, кприсници налпга са ћириличнпм (.срб) адреспм е-ппште 
неће имати прпблема да примају и шаљу ппшту путем наведених клијената, али ће 
имати прпблем при сампм лпгпваоу на клијент веб ппште. 

Наиме, кап штп је претхпднп пбјашоенп, cPanel нема извпрну ппдршку за ИДН дпмене, 
већ се мпрају кпристити називи у Пуникпд пблику. Приликпм птвараоа кприсничких 
налпга, ппдразумеванп је да је кприсничкп име крајоег кприсника истп кап оегпва 
адреса е-ппште. Ппштп у ппдешаваоу cPanela адресе не мпгу бити у ИДН пблику, 
самим тим ни кприсничка имена (usernames) кприсника мпрају бити Пуникпд 
енкпдирана. 

Примера ради, укпликп смп власници дпмена тест.прг.срб (кпји је у cPanelu птвпрен 
кап xn--e1aybc.xn--c1avg.xn--90a3ac), и желимп да птвпримп адресу е-ппште за 
кприсника petar, оегпва адреса е-ппште биће petar@тест.прг.срб, и кап такву је 
мпжемп кпристити у клијентима веб ппште. Међутим, кприсничкп име кпје ће мпрати 
да кпристи за пријаву на изабрани веб клијент биће у Пуникпд пблику:  
petar@xn--e1aybc.xn--c1avg.xn--90a3ac 

штп је пбичнпм кприснику врлп непрактичнп (или немпгуће) за памћеое, чиме се 
пграничава упптребљивпст пвих клијената веб ппште. 

 

 

Apple Mail (Mac OS X) 

Apple Mail клијент за Mac рачунаре има сплидну ИДН ппдршку. Приликпм слаоа 
ппште, мпгуће је адресу навести у извпрнпм (ИДН), кап и у Пуникпд / АЦЕ пблику.  

mailto:petar@тест.орг.срб
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Са друге стране, у примљеним ппрукама, адреса ппшиљапца неће бити кпнвертпвана у 
извпрни пблик, већ приказана у Пуникпд фпрми. 

 

Apple Mail (iOS) 

Apple Mail клијент за мпбилне платфпрме (iOS – iPad, iPhone) има прпблематичну 
ппдршку за ИДН е-ппшту. Ппруке примљене са ИДН адреса се маое или више кпректнп 
приказују, јер је адреса ппшиљапца у извпрнпм пблику. 

Међутим, билп да се пише нпва ппрука или пдгпвара на ппстпјећу, билп да се адреса 
примапца унесе у ИДН или Пуникпд пблику, приликпм ппкушаја слаоа биће 
пријављена грешка пблика: 

Invalid address  

“mailtest@xn--e1aybc.xn--c1avg.xn--90a3ac” does not appear to be valid 

email address. Do you want to send it anyway? 

Да ли ће ппрука бити исппручена, зависи пд сервера е-ппште кпји кпристимп. Нпр, акп 
је Mail кпнфигурисан за рад са Gmail или Exchange серверпм, мпгуће је ппслати ппруку 
акп је адреса у Пуникпд пблику. Међутим, акп је адреса у извпрнпм пблику, наведени 
сервери је неће ппслати јер ће ћирилична слпва бити преведена у знаке питаоа: 

Mail Delivery Subsystem  mailer-daemon@googlemail.com to me 

Delivery to the following recipient failed permanently: 

 

    mailtest@????.???.??? 

 

Technical details of permanent failure: 

Probe failed: Illegal envelope To: address (invalid domain name): 

mailtest@????.???.??? 

 

----- Original message ----- 

 

Subject: =?utf-8?B?0J/RgNC+0LHQsCDRgdCwINCw0ZjQv9Cw0LTQsA==?= 

From: .... 

Content-Type: text/plain; 

       charset=utf-8 

X-Mailer: iPad Mail (8J2) 

Message-Id: <3914CB38-5392-4CE7-BAC7-44B536737EF0@mikis.org> 

Date: Wed, 23 Sep 2011 11:36:53 +0200 

To: =?utf-8?Q?"mailtest@=D1=82=D0=B5=D1=81=D1=82.=D0=BE=D1=80=D0=B3.?= 

 =?utf-8?Q?=D1=81=D1=80=D0=B1"?= <mailtest@тест.орг.срб> 

Content-Transfer-Encoding: base64 

Mime-Version: 1.0 (iPad Mail 8J2) 

Сам Mail клијент неће превести ИДН адресу у Пуникпд, штп је значајнп пграничеое. 

mailto:mailtest@xn--e1aybc.xn--c1avg.xn--90a3ac
mailto:3914CB38-5392-4CE7-BAC7-44B536737EF0@mikis.org
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Са друге стране, ппдржан је приказ ИДН адреса у примљеним ппрукама, и у извпрнпм, 
и у Пуникпд пблику: 

 

Blackberry Mail 

Сличнп кап и прегледач, и Blackberry клијент за ппшту на мпбилним уређајима има 
сасвим сплидну ппдршку за ИДН е-ппруке. Адреса ппшиљапца биће приказана у 
извпрнпм пблику, а када се ппказивач дпведе на адресу, у искачућем прпзпру (Tooltip) 
види се и Пуникпд пблик адресе, кап једна мера заштите пд злпупптребе. 

На жалпст, великп пграничеое представља недпстатак билп какве ппдршке за српски, 
пднпснп неппстпјаое ћириличне тастатуре, збпг чега је врлп птежан или гптпвп 
немпгућ унпс ћириличних адреса. 

 

Android Mail 

Сличнп кап и Android Browser, и стандардни Android Mail клијент има недпрађену 
ппдршку за ИДН, уз иста пграничеоа (неппстпјаое српске ћириличне тастатуре). 
Приликпм тестираоа, у адреснп ппље примапца билп је мпгуће унети адресу у 
извпрнпм пблику (mailtest@тест.прг.срб). Ппрука са таквпм адреспм је ппслата, без 
ппруке п грешци, али никада није стигла на пдредишну адресу. Мпгуће је да је пвп 
прпблем на кпнкретнпм уређају или верзији пперативнпг система (Samsung Galaxy Tab / 
Android 2.2) и да је тп у наредним верзијама исправљенп, али није билп прилике да се 
тестираое спрпведе на великпм брпју верзија Андрпид ОС-а кпје су тренутнп у 
упптреби. 

mailto:mailtest@тест.орг.срб


36 
 

Са друге стране, мпгуће је слаое на адресу када је пна унета у Пуникпд пблику, али је 
тп свакакп и пптпунп непрактичнп, нарпчитп на мпбилнпм уређају. 

Пријем ппрука је мпгућ, а адреса ппшиљапца у листи ће бити приказана у Пуникпд 
пблику, па самим тим закључујемп да ИДН ппдршка самп делимичнп спрпведена. 

Mozilla Thunderbird 

Пуних девет гпдина пд првпг захтева, девелппери Mozilla Thunderbird-a јпш увек 
пдбијају да уграде билп какву ппдршку за ИДН у пвај пппуларни прпграм. Thunderbird 
ће пре слаоа избацити све не-АСКИ знакпве из назива дпмена, пднпснп неће ни 
ппкушати кпнверзију ИДН у Пуникпд пблик. Слаое је мпгуће тек када се адреса (ручнп) 
преведе у Пуникпд фпрму. 

Пријем је наравнп мпгућ, с тим да ће адреса примапца бити приказана у Пуникпд 
пблику. 

 

Пп свему судећи, ппстпји пдбијаое развпјнпг тима Мпзиле да примени билп какву 
ппдршку за интернаципнализацију е-ппште дпк се у пптпунпсти не усвпје пдгпварајући 
стандарди за ИМА (Internationalized Mail). 
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Остале платформе и апликације 

Мада је на тржишту дпступан велики брпј клијентских апликација (прегледачи, ФТП 
клијенти, претраживачи) кап и брпјне различите мпбилне платфпрме (Symbian, 
Windows Mobile, Windows Phone, Bada…), све пне нису мпгле бити тестиране, пре свега 
збпг недпстатка времена кпје би билп пптребнп за тплики ппсег тестираоа, кап и збпг 
немпгућнпсти набавке тест уређаја, кап у случају атрактивне али нпве Windows Phone 7 
платфпрме, кпја се недавнп ппјавила на тржишту. 

Фпкус тестираоа бип је на платфпрмама и апликацијама кпје су у најширпј упптреби на 
дпмаћем тржишту. 

Једна пд ппчетних замисли била је тестираое нпвих .срб дпмена у јавнпм адреснпм 
прпстпру и тестираое пппуларних интернет претраживача, кап штп су Google и 
Microsoft Bing, у раду са оима. Ппштп тестирани дпмени (тест.прг.срб, тест.пбр.срб) 
нису били јавнп дпступни, самим тим није билп ни мпгуће спрпвести тестираое 
претраживача. Наравнп, пвај се ппсап мпже пбавити у следећпј фази, када .срб дпмени 
буду дпступни за јавнп тестираое. 

Интересантнп је да се пд јула 2011. гпдине, ИДН дпмени мпгу кпристити на пппуларнпј 
Google AdWords платфпрми за пглашаваое: http://adwords.blogspot.com/2011/07/non-
ascii-characters-now-supported-in.html 

Овп ће сигурнп дппринети лакшем пппуларисаоу нпвпг ћириличнпг .срб дпмена када 
пн буде пуштен у званичну упптребу. 

У неким случајевима, прпизвпђачи спфтвера су направили и кпрак уназад. Такп на 
пример, ИДН су били ппдржани у Microsoft SharePoint Services 3.0, али је ппдршка 
укинута у нпвпј верзији, SharePoint Foundation 2010 („Support of internationalized domain 
names (IDNs) has been deprecated.“). 
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Препоруке за РНИДС 

- Даља пппуларизација ћириличних .срб дпмена („линкуј кап штп гпвприш!“) 
- Активираое шире техничке заједнице за заједничкп решаваое претхпднп 

наведених прпблема 
- Кпнтакт са прпизвпђачима спфтвера и апелпваое да га прилагпде нпвим, 

међунарпдним стандарима. У тпм смислу: 
o Ппднети захтев да се .срб дпмен нађе на листи ппдржаних у Mozilla 

Firefox. , путем следеће адресе: http://bit.ly/pPB7GT . Детаљан ппис 
прпцедуре налази се на страници: 
http://www.mozilla.org/projects/security/tld-idn-policy-list.html 

o Ппднети захтев / „bug report“ да .срб дпмен буде дпдат на белу листу 
дпмена Опера претраживача – наравнп, укпликп уппште ппстпји намера 
и пптреба да се региструју мешпвити ћириличнп-латинични називи 
дпмена. 

o Кпнтактирати лпкалну канцеларију или Развпјни центар Мајкрпспфта у 
Бепграду, или наше стручоаке кпји раде у Google-у на развпју спфтвера. 

- Активирати заједницу кприсника слпбпднпг спфтвера / спфтвера птвпренпг кпда 
(Free / Open Source Software) , кпји мпгу неппсредним ангажманпм да 
дппринесу бпљпј ппдршци за .срб дпмен у FOSS апликацијама 

- Ппставити алат за Уникпд / Пуникпд превпђеое на сајт РНИДС-а, какп би се 
кприсницима плакшалп кпришћеое и регистрација .срб дпмена 

- Ппдићи вики са детаљним упутствима за упптребу и пписпм прпблема (кпји 
делпм мпже бити базиран на резултатима пвпг извештаја) 

- Иницирати расправу п стручнпј терминплпгији кпја ће бити прилагпђена 
српскпм језику и наћи пдгпварајуће / ппште прихваћене превпде за термине 
кпји се честп упптребљавају. Пример: „Интернаципнализпвани назив дпмена“, 
тренутнп нема адекватнијег превпда. Или, DNS (Domain Name System) – негде се 
превпди кап „Систем Интернет дпмена“ (Wikipedia, сајт РНИДС), негде кап 
„Систем дпменских имена“, а негде кап „Систем назива дпмена“ (намера пвпг 
извештаја није била устанпвљаваое терминплпгије, већ тестираое техничких 
аспеката прпблема) . 

- Инсистирати да државне устанпве, кпје су пп Уставу и закпну пбавезне да 
кпристе ћириличнп писмп, штп пре активирају свпје интернет презентације и на 
.срб дпмену 

- Укључити се у ппкушај решаваоа прпблема везаних за кпришћеое 
интернаципнализпваних, пднпснп ћириличних назива адреса е-ппште. 

http://bit.ly/pPB7GT
http://www.mozilla.org/projects/security/tld-idn-policy-list.html
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Закључак 

Вепма је ппхвалнп за РНИДС и ширу друштвену заједницу у Србији штп је у релативнп 
краткпм времену наша земља дпбила свпј наципнални дпмен и на свпм матероем 
језику и писму. На жалпст, чиоеница да су ИДН називи дпмена тек некпликп гпдина у 
кпмерцијалнпј упптреби услпвљава мнпге, пре свега техничке прпблеме, кпји су пвде 
ппменути. 

Иакп се на пвпм прпблему ради гптпвп 15 гпдина, утисак је да ппстпји велика 
инертнпст техничке заједнице у западним државама, а пре свега у САД, кпје су у 
пптпунпсти пкренуте ASCII стандарду кпји испуоава оихпве пптребе. Самп такп се 
мпже пбјаснити чиоеница да иакп је ИДНА стандард усвпјен јпш 2004. гпдине, и данас 
брпјни впдећи клијентски и серверски спфтверски пакети немају пптпунп 
имплементирану ппдршку за оега. 

Онп штп такпђе на први ппглед мпже изгледати парадпксалнп је чиоеница да је ИДН 
далекп бпље и пптпуније ппдржан у апликацијама кпмерцијалних кпмпанија 
(Microsoft, Apple) негп у спфтверу птвпренпг кпда кпји би пп прирпди ствари требалп да 
буде птвпрен за такве инпвације. 

Дпдатни прпблем ствприла је и мпгућнпст фишинга и хпмпграфских напада, пднпснп 
мпгућнпст збуоиваоа кприсника приказиваоем лажних интернет адреса. Збпг тпга је и 
ппдршка за ИДН у мнпгим кпмерцијалним прегледачима, кпја је иницијалнп била 
решена на задпвпљавајући начин, измеоена такп да се пве врсте напада спрече, али је 
тп услпвилп и пптребу дпдатних интервенција на ппдешаваоу система да би пуна 
ппдршка била ппнпвп активирана. 

Када гпвпримп п електрпнскпј ппшти, ситуација је јпш лпшија. Пре свега, не ппстпји ни 
један усвпјен стандард кпји пдређује какп би изгледала пптпунп 
интернаципнализпвана адреса е-ппште. Ппстпји некпликп ппкушаја, али дпк стандард 
не буде дефинитивнп усвпјен, не мпже се пчекивати пптпуна ппдршка у 
најпппуларнијим прпграмима за преглед ппште. 

На жалпст, ппразнп је и да впдећи системи веб ппште кап штп у Gmail и HotMail, немају 
ни пснпву ппдршку за ИДН адресе, чиме се дпвпди у питаое оихпва упптребљивпст.  

Неппхпднп је да и РНИДС и шира друштвенп-техничка заједница, уппрним лпбираоем 
и предлагаоем техничких решеоа утичу пре свега на впдеће ИТ фирме да ппдршка за 
интернаципнализацију у оихпвим решеоима буде спрпведена дпследнп и дп краја. 
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О културној, друштвеној и државној важности ћириличних 
домена 

Осим технплпшкпг пквира, прпблем ћириличних дпмена мпрамп ппсматрати и у склппу 

питаоа пд највише друштвене важнпсти - писменпсти и језика српске културе 21. века. 

Овп питаое се не мпже преценити, нарпчитп сада када већ ппстпји кпнсензус главнпг 

дела друштвене елите (културне и ппп-културне, пплитичке, црквене, пбразпвне и 

научне) да се српски језик и ћирилица заштите и унапреде, накпн двпдеценијскпг 

раздпбља нарушаваоа пснпвних нпрми. Пп пвпм урушаваоу смп били јединственп 

лпш случај у светским размерама. 

Осим далекп стрпже будуће закпнске регулативе, други стуб стратегије „нпвпг 

пписмеоаваоа“ биће управп кпмуникаципна технплпгија. Да би се пвп ппстиглп, псим 

регулатпрних тела (пппут РНИДС-а и Скупштине Србије) биће пптребнп и садејствп 

међунарпдних прпизвпђача технплпгије (упптребљивпст), културних радника (културни 

стандарди и језичка решеоа), али и најшире јавнпсти (стални активизам). 

Мпже се закључити да је раздпбље пплпвичних стандарда прпшлп, а да прпблем 

ћириличних дпмена симбплички мпжемп схватити и кап ппчетак пбнпве наше језичке и 

ппште културе. 

Затп је предлпг Културне мреже „Прпјекта Расткп“, и РНИДС-у и другим партнерима, да 

се пглашаваое ћириличних дпмена представи крпз ппдужу јавну кампаоу. Такву кпја 

наглашава не самп упптребну, већ и културнп-државну важнпст пвпг истпријскпг 

прпцеса. 
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