راٌّوای اًتخاب داهٌِ هٌاسة تزای ٍب سایت
. 1داهٌِ ای را اًتخاب کٌیذ کِ تِ خاعز سپزدى آى آساى تاشذ.اس عزفی ًام داهٌِتاى تایذ تا ًام
کوپاًی ٍ رشتِ شغلی شوا یکی تاشذ.ایي تزای شوا یک کلیذ ٍاصُ هحسَب هی شَد.
 . ۲در ًام داهٌِ اس خغَط فاصلِ استفادُ ًکٌیذ .ضوي ایٌکِ در اًتخاب حزٍف ًویتَاى اس کاراکتز
 Spaceاستفادُ ًوَد.
.۳عَل داهٌِ ّز چِ کَتاُتز ،تْتز!درست است کِ یک ًام داهٌِ هیتَاًذ تا  ۶۷کاراکتز عَل
داشتِ تاشذ اها ایي تذاى هعٌا ًیست کِ داهٌِ عَالًی یک هشیت تِ شوار هی رٍد
. com. ۴شٌاختِشذُتزیي پسًَذ آدرس ٍب در ایٌتزًت است کِ تِ  net.تزتزی دارد  org. ٍ،تِ
هاتمی پسًَذّا ارجحیت دارد.اها تِ ایي ًکتِ تَجِ کٌیذ کِ شوا تایذ پسًَذ داهٌِ را هزتثظ تا ًَع
فعالیت تاى اًتخاب کٌیذ.


پسًَذ  .comتزای سایتّای تجاری ٍ عوَهی



پسًَذ  .netتزای شثکِّا



پسًَذ  .orgتزای ساسهاىّا ٍ ارگاىّا



پسًَذ  .info.تاًک ّای اعالعاتی



پسًَذ ً .nameام شخص



پسًَذ  .mobiتزای هَتایل ٍ دستگاّْای ّوزاُ



پسًَذ  .bizتجارت



پسًَذ  .travelهسافزت



پسًَذ  .gov.irتزای سایتّای دٍلتی ایزاًی



پسًَذ  .ac.irتزای داًشگاُ ّای ایزاًی



پسًَذ  .co.irتزای شزکت ّای ایزاًی
 : CamelCase. ۵رٍش استفادُ اس حزٍف تشرگ در داهٌِ شوا است کِ یک اتشاری عالی است
ٍ در آخز تَجِ داشتِ تاشیذ کِ:

ً ام ّای داهٌِ تایذ تا استفادُ اس خذهات آًالیي ثثت رسوی ،تِ ثثت تزسذ.
 تغَر کلی توام لَاًیي حاکن تز ًام تجاری ،در هَرد ًام داهٌِ ًیش صادق است.
 تا ثثت یک ًام داهٌِ ایي ًام تِ هٌشلِ ثثت یک آرم تجاری ًیست تلکِ فمظ یک آدرس ایٌتزًتی
است.
 خزیذ آدرس  URLپز ّشیٌِ ًویثاشذ .تٌاتزایي شوا هی تَاًیذ چٌذ  URLتا کلوات کلیذی لَی
خزیذاری کزدُ ٍ آىّا را تِ داهٌِ اصلی ٍب سایت خَد هتصل ًواییذ .در ًتیجِ تزافیک سیادی تِ ٍب
سایت اصلی شوا ّذایت خَاّذ شذ.
 داهٌِ ّای  .irرا هی تَاًیذ تزای  1یا  ۵سال ٍ سایز داهٌِ ّا را هی تَاًیذ تزای  1تا  11سال ثثت ٍ یا
توذیذ ًواییذ.
 اعتثار داهٌِ خَد را حتی الومذٍر تا یک هاُ لثل اس سز رسیذ اًمضاء تجذیذ ًواییذ.

 اٍلیي کسی کِ ًام داهٌِ را ثثت هی کٌذ صاحة آى است ٍ دیگز کسی ًوی تَاًذ یک داهٌِ تا آى
ًام ثثت کٌذ.
 یک ًفز هی تَاًذ تعذاد سیادی داهٌِ ثثت کٌذ ٍلی جَاهع ایٌتزًتی تِ شذت تا ایٌکار کِ ًَعی احتکار
ًام داهٌِ است هخالفٌذ
 تعذ اس ثثت داهٌِ ،آى داهٌِ تزای هذت سهاًی کِ ثثت کزدُ ٍ ّشیٌِ آى را پزداخت کزدُ ایذ تِ شوا
هتعلك خَاّذ تَد ٍ اگز تعذ اس آى سهاى هذکَر داهٌِ را توذیذ ًکزدُ ٍ ّشیٌِ آى را ًپزداسیذ هوکي
است تَسظ شخص دیگزی تِ ثثت تزسذ ٍ هالکیت آى اس دست شوا خارج شَد.
ّ ز چِ سهاى ثثت داهٌِ تیشتز تاشذ هَتَر ّای جستجَ عاللِ تیشتزی تزای دادى رتثِ ّای تْتز تِ آًاى
دارًذ .اگز داهٌِ شوا تاسُ ثثت شذُ است تایذ تیي  ۶تا  9هاُ در حالت هعوَلی تزای رتثِ ّای تْتز
صثز کٌیذ.

