دأٚ ٝٙب ػایت
ٛٙٞص ٕٔ ٓٞىٗ اػت و ٝتا اػتفاد ٜاص وّٕات وّیذی٘ ،اْ ٞای دأ ٝٙی د ٚ ٚػ ٝوّٕ ٝای پشٔحتٛا ٚ ٚصیٗ ایجاد
وشد .ػال ٜٚتش ایٗٔ ،یّیٞ ٖٛا دأ ٝٙدس ایٗ ٔیاٖ ت...ٝ
ایشاٖ جذیذۺتشای اوثش افشادی و ٕٝٞ ٝسٚص ٜاص ایٙتش٘ت اػتفادٔ ٜی وٙٙذ ٚ ٚب ػایت ٞا سا ٍ٘أ ٜی وٙٙذ ،صٙؼت
دأ ٝٙوٕاواٖ یه ٔؼٕا  ٚاتٟاْ ٔی تاؿذ .ایٗ ٔماِ ٝػؼی تش ایٗ داسد تا ؿٕا سا تا جٙثٞ ٝای وٕتش ؿٙاخت ٝؿذ ٜایٗ
صٙؼت آٌا ٜػاصد ٚ ٚالؼیت تاٚسٞای ٔتذا َٚغّظ دس ٔٛسد ٘اْ ٞای دأ ٝٙسا تش ٔال ػاصد.
 -1تٕاْ دأٞ ٝٙای خٛب ٌشفت ٝؿذ ٜا٘ذ
عثك آخشیٗ ٌضاسؽ  VeriSignدس ٔٛسد صٙغت دأ ،ٝٙتیؾ اص ٔ ۸۸یّی٘ ٖٛاْ دأ ٝٙثثت ؿذٚ COM. ٜجٛد
داسد .تٙاتشایٗ تٛجیٟی تشای ایٗ تاٚس سایج غّظ ٚجٛد داسد ،أا الصْ اػت و ٝت ٝؿٕا تٍٛیٓ و ٝایٗ تٛجی ٝتا حذ
صیادی تا حمیمت وأُ فاصّ ٝداسد.
ٛٙٞص ٕٔ ٓٞىٗ اػت و ٝتا اػتفاد ٜاص وّٕات وّیذی٘ ،اْ ٞای دأ ٝٙی د ٚ ٚػ ٝوّٕ ٝای پشٔحتٛا ٚ ٚصیٗ ایجاد
وشد .ػال ٜٚتش ایٗٔ ،یّیٞ ٖٛا دأ ٝٙدس ایٗ ٔیاٖ ت ٝصٚدی ٔٙمضی  ٚدس ٘تیج ٝدٚتاسٛٔ ٜجٛد خٛاٙٞذ ؿذ .اتضاس
ٞای ٔٛجٛد تشای تحمیك  ٚفیّتشی ًٙدأٞ ٝٙای ٔٙمضی ؿذٕٞ ٜیـ ٝاؿتثا ٜتٛدٖ ایٗ تاٚس سا اثثات ٔی وٙٙذ.
- ۲پشٚفایُ ٞای اجتٕاػی جایٍضیٗ ٘اْ ٞای دأ ٝٙخٛاٙٞذ ؿذ
دس ٔحافُ تثّیغاتی  ٚتاصاسیاتی صحثت ٞایی ٚجٛد داؿت ٝاػت و ٝجزب والٖ ت ٝؿثىٞ ٝای اجتٕاػی تاػث ٔی
ؿٛد و ٝوؼة  ٚواسٞا ٍٕٞی تا  ٓٞاص ایجاد ٚب ػایت ٞای حمیمی صشف ٘ظش وٙٙذ .اٌش چ ٝایٗ ٔؼاِٝ
ٕٔىٗ اػت تشای تؼذاد ت ؼیاس ا٘ذوی اص افشاد تٟی دػت صذق وٙذ ،أا ٔضایای داؿتٗ یه ٚب ػایت تٔ ٝیضتا٘ی
خٛد تٔ ٝشاتة تیـتش اص ٔحثٛتیت پشٚفایُ ٞای اجتٕاػی ٔی تاؿذ.
اٌش تٛج ٝوٙیذ ،ؿثىٞ ٝای اجتٕاػی ٔٙجش ت ٝافضایؾ تؼذاد ٚب ػایت ٞا  ٚواستشاٖ ایٙتش٘ت ٔی ؿ٘ٛذ .یىی اص
ٚیظٌی ٞای سایج  ٚؿاخص پشٚفایُ ٞای اجتٕاػیٚ ،حٛد ٔىا٘ی تشای تشجؼت ٝػاختٗ آدسع ٚب ػایت
اػت.

٘- .COM ۳ؼثت ت ٚ.ORG ، .NET ٝغیش ٜداسای ستث ٝتاالتشی دس ٔٛتٛس ٞای جؼتجٔ ٛی تاؿذ
ایٗ ٔؼاِ ٝیىی دیٍش اص تاٚس ٞای ٘ادسػت فشیة دٙٞذ ٜاػت و ٝداسای رس ٜی تؼیاس ا٘ذوی اص حمیمت ٔی تاؿذ
و ٝاِثت٘ ٝیاص ت ٝؿشح  ٚتٛضیح داسد .عثك ٌفت ٝػخٍٛٙی ٌ ، Matt Cuttsٌُٛپؼ٘ٛذ ٞای دأ ٝٙفاوتٛس
وٛچىی دس اٍِٛسیتٓ ستث ٝتٙذی آ٘ ٟٓتشای یىؼشی اص وـٛس ٞای ٔـخص ٔی تاؿٙذ.

اص آ٘جایی ؤ .COM ٝؼٕٛال ٔشتٛط ت ٝایاالت ٔتحذٔ ٜی تاؿذ ،ایٗ پؼ٘ٛذ داسای اِٛٚیت تیـتشی ٘ؼثت تٝ
دأٞ ٝٙای تا وذ وـٛسی خاسجی (ٔا٘ٙذ ٚ.CO.ZA ،.CO.UK ،: .LYغیشٔ )ٜی تاؿذ .تا ٚجٛد ایٗ،
 .COMاِٛٚیتی ٘ؼثت ت ٝدیٍش پؼ٘ٛذ ٞایی و ٝدس ایاالت ٔتحذ٘ ٜیض اػتفادٔ ٜی ؿ٘ٛذ (ٔا٘ٙذ،: .NET

 ٚ .CO ،.INFO ،.TV ،.ORGغیش٘ )ٜذاسد ٕٝٞ .ایٗ پؼ٘ٛذ ٞا فشصت تشاتش تشای تذػت آٚسدٖ ستث ٝتاالتش
تشای وّٕات وّیذی ٔٛسد ٘ظش سا داس٘ذ.

ٞش دأ ٝٙداسای وذ وـٛسی ٔضیت تشاتشی تا  .COMدس ٔٛتٛسجؼتجٛی ٌ ٌُٛوـٛس خٛد داسد.

- ۴دأٞ ٝٙای  .COMتا لیٕت ٔٙاػة تشای فشٚؽ ٚجٛد ٘ذاس٘ذ

ایٗ تذ٘أی و ٝتش سٚی ٘أٟای دأ .COM ٝٙلشاس داسد ٘اؿی اص ایٗ ٔؼاِ ٝاػت و ٝفشٚؿٙذٌاٖ وٓ ػٛاد تٝ
ؿذت اسصؽ دأٞ ٝٙای ٔؼِٕٛیـاٖ سا افضایؾ ٔی دٙٞذ .وافی اػت وٍ٘ ٝاٞی ت ٝدأٞ ٝٙای ٌزاؿت ٝؿذ ٜتشای

فشٚؽ دس ػایت  eBayوٙیذ تا ٔتٛجٙٔ ٝظٛس ٔٗ ؿٛیذ.
اٌش ؿٕا صثٛس تاؿیذ  ٚدس ٔىاٖ ٞای ٔٙاػة جؼتج ٛوٙیذ ،فشٚؿٙذٌاٖ ٔٙغمی سا پیذا خٛاٞیذ وشد و٘ ٝاْ ٞای
دأ ٝ ٙتا ویفت ػاِی سا اسائٔ ٝی دٙٞذ .ایٗ ٘ٛع فشٚؽ ٞای ٔؼم َٛسا ٔی تٛاٖ دس تاصاسٞای دأٔ ٝٙـٟٛس  ٚیا دس
ٚب ػایت ٞای خصٛصی ٕ٘ ٝ٘ٛواسٞا (پٛست فِٛی )ٛیافتٌ .ضی ٝٙدیٍش ،تٕاع ٔؼتمیٓ تا فشٚؿٙذٔ ٜی تاؿذ.
ٞیچ اؿىاِی ٚجٛد ٘ذاسد و ٝیه دأ ٝٙسا جؼتج ٛوٙیذ  ٚت ٝصاحة آٖ جٟت ٔزاوش ٜتشای لیٕت ٔٙاػة ایٕیُ
تض٘یذ.

- ۵دأٞ ٝٙای ٔشػ ْٛصذ ٞا یا ٞضاساٖ دالس اسصؽ داس٘ذ
اسصؽ ٌزاسی دأ ٝٙآػاٖ ٘یؼت .صیشا ٞش ٘اْ دأٙٔ ٝٙحصش ت ٝفشد اػت ،تٟٙا سا ٜتشای تشآٚسد دلیك یه ٘اْ دأٝٙ
ٔمایؼ ٝتا فشٚؽ ٞای ٔـات ،ٝا٘ذاص ٜتاصاس ،واستشاٖ تاِم ٚ ٜٛتخٕیٗ آٔاس وّٕات وّیذی ٔی تاؿذ و ٝسٚی ٟٓسفتٝ
واس آػا٘ی ٘یؼت.
اوثش افشاد تجشت ٚ ٝدسن اص ایٗ صٙؼت سا ٘ذاس٘ذ تا دأ ٝٙؿاٖ سا لیٕت ٌزاسی دلیك تٙٔ ٝظٛسفشٚؽ وٙٙذ .خیّی
اص دأٞ ٝٙا ٞیچ اسصؿی ٘ذاس٘ذ چشا وٌ ٝضیٞ ٝٙای تٟتش ٕٔىٗ اػت ت ٝآػا٘ی ٔٛجٛد تاؿٙذ  ٚت ٝایٗ دِیُ و ٝایٗ
ٌضیٞ ٝٙا ٞضی ٝٙتٕذیذ ػاال٘ ٝداس٘ذ.
ؿا٘غ ایٙى ٝدأ ٝٙای و ٝدیشٚص ثثت ؿذ ٜاػت تشای وؼی ٞضاساٖ دالس تیاسصد تؼیاس ٘اچیض اػتٍٔ ،ش ایٗ وٝ
ؿٕا تذا٘یذ و ٝداسیذ چ ٝواس ٔی وٙیذ  ٚیه تى ٝجٛاٞش سا پیذا وشد ٜایذ  ٚیا خیّی خٛؽ ؿا٘غ ٞؼتیذ.

- ۶فشٚؽ ٘اْ ٞای دأ ٝٙآػاٖ ٔی تاؿذ

ایٗ ٔؼاِ ٝتا حمیمت فاصّ ٝصیادی داسد .خٛب اِثت ٝسا ٜػاد ٜای تشای فشٚؽ ٘اْ ٞای دأٚ ٝٙجٛد داسد  ٚآٖ ایٗ
اػت و ٝآٟ٘ا سا دس تاصاسٞای اصّی ِیؼت وٙیذ  ٚپایتاٖ سا سٚی  ٓٞتٙذاصیذ  ٚدیٍش واسی ٘ىٙیذ .أا اٌش ٔی
خٛاٞیذ ؿا٘غ تشد خٛد سا دس فشٚؽ دأ ٝٙدس  1۸ػاَ آیٙذ  ٜافضایؾ دٞیذ تٟتش اػت و ٝفؼاَ تاؿیذ.
فشٚؽ دأ ٝٙت ٝعشص ٔٛثشی ؿأُ تاصاسیاتی ،ؿثى ،ٝپظٞٚؾٟٔ ،است ٞای افشادٔ ،زاوش ٚ ٜدیٍش ٔؼائُ ٔی تاؿذ.
اٌش ؿٕا ٟٔاست ٞا سا فشا ٌیشیذ ،ؿٕا ٔی تٛا٘یذ ؿا٘ؼتاٖ سا تشای فشٚؽ  ٚت ٝدػت آٚسدٖ ػٛد تیـتش تٟثٛد
تخـیذ.

- GoDaddy ۷تٟتشیٗ ػایت ثثت دأ ٝٙاػت

 GoDaddyصشفا تضسي تشیٗ ٔ ٚؼٕٛال اسصاٖ تشیٗ ػایت ثثت دأ ٝٙاػت.وٕپیٗ ٞای تثّیغاتی ٚػیغ  ٚاسائٝ

ٌؼتشدٔ ٜحص َٛتاػث ؿذ ٜا٘ذ ؤGoDaddy ٝؼشٚف تشیٗ ػایت ثثت دأ ٝٙجٟاٖ تاؿذ.

ػایت ٞای ثثت دأ ٝٙتؼیاس دیٍشی ٚجٛد داس٘ذ و ٝداسای لیٕت ٞای لاتُ ٔمایؼٚ ٚ ٝیظٌی ٞای ٌؼتشؽ یافتٝ

ٔا٘ٙذ أٙیت تیـتش ،پـتیثا٘ی  ٚخذٔات ٔـتشی ٔی تاؿٙذ .تشخی اص ٔـٟٛس تشیٗ ػایت ٞای ثثت دأ ٝٙػثاستٙذ اص :

Fabulous.ٚEuroDNS ،Moniker ،NameCheap ،Name.com

تشای دػتشػی ت ٝدیٍش ؿشوت ٞای خٛب ایٗ صٙؼت ٙٔ ٚاتغ تیـتش ت ٝػایت ٔ Top 100 Domainشاجؼٝ

وٙیذ ).دس ایشاٖ  www.domainfarsi.comپیـٟٙاد ٔیٍشدد)

- ۸ثثت دأٞ ٝٙای فشاٚاٖ غیش اخاللی ٔی تاؿذ

اغّة دیذٌاٞ ٜای ٔٙفی دستاس ٜصٙؼت دأٚ ٝٙجٛد داسد و ٝاوثشا اص تش٘أٛ٘ ٝیؼاٖ  ٚعشاحاٖ ٔغشض ٚب وٝ
ٕ٘ی تٛا٘ٙذ ٘اْ دأ ٝٙتؼیاس خٛب تشای پشٚط ٜؿاٖ پیذا وٙٙذ ػشچـٕٔ ٝی ٌیشدٕٞ .چٙیٗ تذ٘أی ایٗ صٙؼت تٝ
خاعش تؼذاد ا٘ذوی اص افشاد ٔی تاؿذ و ٝدأٞ ٝٙا سا تش اػاع ٘اْ تجاسی وؼة  ٚواس ٞا  ٚیا اػأی ٘ضدیه ت ٝآٖ
ثثت ٔی وٙٙذ .ایٗ ٌ ٝ٘ٛافشاد ٔتصشفاٖ ٚالؼی ػایثشی ٞؼتٙذ.
اوثشیت لشیة ت ٝاتفاق ػشٔایٌ ٝزاساٖ دأ ،ٝٙأشٚص ٜاص سیؼه ٘اؿی اص داؿتٗ دأٞ ٝٙایی و ٝؿأُ ػالئٓ
تجاسی ٔی تاؿٙذ وأال آٌاٞ ٜؼتٙذ.
ِٚی صشفا ت ٝایٗ دِیُ و ٝؿخصی ٔاِه چٙذ صذ یا چٙذ ٞضاس ٘اْ دأٔ ٝٙی تاؿذ ت ٝایٗ ٔؼٙی ٕ٘ی تاؿذ وٚ ٝی
ٔتصشف اػت .دأٞ ٝٙا اص  1۹۹۸تشای ثثت ،آصادا٘ ٝدس دػتشع تٛد ٜا٘ذ  ٚتؼیاسی اص ػشٔایٌ ٝزاساٖ تا تذتیش ایٗ
دٚسا٘ذیـی سا داؿتٙذ و ٝایٗ دأٞ ٝٙا سا حك خٛد تذا٘ٙذٞ .ش ؿخص ٔجاص اػت و ٝدس د٘یای ٚالؼی ٞش ٔمذاس
أالن ٔ ٚؼتغالت و ٝتٕایُ داسد خشیذ  ٚفشٚؽ وٙذ و ٝایٗ ٔؼاِ٘ ٝیض تشای ٘اْ ٞای دأ ٝٙصذق ٔی وٙذ.

- ۹جؼتج ٛتشای دأٞ ٝٙای آصاد تٟٙا ٌضی ٝٙاػت

تؼضی ٚلت ٞا ت٘ ٝظش ٔی سػذ و ٝجٟاٖ ؿاٞىاسٞای ایٗ صٙؼت سا دس جایی فشاتش اص ػایت ٞای ثثت دأ ٝٙداسد.
تشخی ٕٔىٗ اػت و ٝتش اػاع تٛدج ٝتؼیاسٔحذٚدی تاؿٙذِٚ ،ی تاصاس ثا٘ٛی ٝػظیٕی اص ٘اْ ٞای دأ ٝٙپشٔحتٛا
تشای خشیذ ٔٛجٛد ٔی تاؿذ.
تشای ٌٕ٘ ٝ٘ٛیشی اص فشٚؿٍاٟٞای ت ضسي ٔتؼذد تشای ت ٝدػت آٚسدٖ یه ٘اْ دأ ٝٙی تی ٘ظیش وٞ ٝضی ٝٙخٛد سا
دس ع َٛصٔاٖ اػتفاد ٜاص آٖ پشداخت ٔیىٙذ تٔ Top 20 Places to Buy Domains ٝشاجؼ ٝوٙیذ.

 - 1۸وّٕات وّیذی دس دأٞ ٝٙا دس ستث ٝتٙذی ٔٛتٛس ٞای جؼتج ٛتاثیش٘ذاس٘ذ

وّٕات وّیذی وأال تاثیش ٔفیذی تش سٚی ستثٞ ٝای جؼتج ٛداس٘ذ .دس ع َٛػاَ ٞا ایٗ ٔؼاِ ٝاثثات ؿذ ٜاػت ٚ
دس اجتٕاع  SEOآؿىاس اػت و ٝاػتفاد ٜاص وّٕات وّیذی دس دأٞ ٝٙا ٔضیت فٛق اِؼاد ٜای سا دس ستث ٝتٙذی
تاال تشای آٖ ػثاسات فشأ ٓٞی وٙذ.

ٞش دٛ٘ ٚع دأٞ ٝٙای تذ ٖٚخظ تیش ٚ ٜداسای خظ تیش ٜاص ایٗ ٔضیت تشخٛسداس ٞؼتٙذٔ .ؼٕٛال یه تغاتك دلیك
تا وّٕ ٝوّیذی ٔی تٛا٘ذ جایٍا ٜؿٕاس ٜیه سا دس ٌ ٌُٛتا تالؽ تؼیاس وٕی اصآٖ خٛد وٙذ .ایٗ یىی اص دالیُ
ٔ ٟٓتشای داؿتٗ یه دأ ٝٙتا وّٕ ٝوّیذی ػٕٔٛی اػت  ٚایٗ آٖ چیضی اػت و ٝآٖ سا تؼیاس اسصؿٕٙذ ٔی

ػاصد.
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