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بدانید

وقتــی بــه دنبــال انتخــاب نــام دامنــه بــرای ســایت و کســبوکار اینترنتــی خــود
هســتید ،قطعــا انتخابهــای زیــادی پیــشروی شــما قــرار دارد .شــما بــا خوانــدن
ایــن مقالــه قــادر خواهیــد بــود در مــدت زمــان کمتــر ،از میــان انبــوه نــام دامنــه،
بهتریــن و مناس ـبترین نــام را بــرای کس ـبوکار اینترنتــی و ســایت خــود برگزینیــد.
نــام دامنــه و  urlســایت شــما نقــش بســیار مهمــی را هنــگام جســتجو ایفــا میکنــد،
و نــه تنهــا مقصــد بازدیدکننــدگان شــما بــرای بازدیــد از ســایت شــما و محتــوای
شــما محســوب میشــود،بلکه دامن ـهای کــه شــما انتخــاب میکنیــد میتوانــد تاثیــر
قابلتوج ـهای بــر دیــده شــدن شــما در نتایــج جســتجو داشــته باشــد.
گزینههــای بســیار زیــادی بــرای انتخــاب نــام دامنــه (نســبت بــه گذشــته) در دســترس
شــما اســت .امــا هنــوز هــم برخــی از بهتریــن شــیوهها وجــود دارد کــه ،ملــزم بــه
بهرهگیــری از آنهــا هســتید ،تــا ســایت شــما در نتایــج بهینــه باشــد .آخریــن خبرهــا
از دنیــای دامنههــا کــه در مــاه اوت  2017منتشــر شــد ،حاکــی از آن اســت کــه بــه
تعــداد  1547دامنــه  TLDSیــا دامنــه ســطح بــاال در دســترس کاربــران اینترنتــی قــرار
داده شــده اســت .ایــن بــدان معنــی اســت کــه دیگــر مثــل ســابق ،انتخــاب دامنــه
کار آســانی نیســت (البتــه در صورتــی کــه میخواهیــد بهتریــن دامنــه را از هــر لحــاظ
بــرای ســایت خــود انتخــاب کنیــد) .بــرای اطمینــان حاصــل کــردن از انتخــاب دامنــه
مناســب ایــن مقالــه را تــا انتهــا بــه دقــت بخوانیــد.
اگــر میخواهیــد دربــاره انتخــاب دامنــه بیشــتر بدانیــد حتمــا فایــل صوتــی  10نکتــه
طالیــی کــه بایــد قبــل از داشــتن وب ســایت بدانیــد را گــوش دهیــد.

 -1با کلمات کلیدی شروع کنید

قبــل از اینــه بــرای ثبــت دامنــه مــورد نظــر در جایــی  log inشــوید ،اندکــی بــه خــود
فرصــت دهیــد تــا ایدههــای بهتــری پیــدا کنیــد .وقتــی شــما در حــال فکــر کــردن
هســتید امــکان دارد یکــی دوتــا ،یــا شــاید هــم بیشــتر کلمــه کلیــدی در ذهــن خــود
پیــدا کنیــد و آنهــا را بپرورانیــد .ایــن کلمــات و عبــارات کلیــدی بایــد بــه طــور واضــح
مشــخص کننــد کــه شــما چــه چیــزی میخواهیــد یــا بــه طــور دقیقتــر قصــد انجــام
چــه کاری را داریــد؟
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ایــن کلمــات کلیــدی را بــا هــم مخلــوط و ترکیــب کنیــد و ببینیــد ترکیــب آنهــا چگونه
بــه نظــر میرســد .هیــچ عجل ـهای نداشــته باشــید و بــه خــود از ایــن جهــت فشــار
وارد نکنیــد .اجــازه دهیــد ایــن فرآینــد بــرای مدتــی بــه آســانی در ذهــن شــما جریــان
داشــته باشــد .بــرای مثــال فــرض بفرماییــد کــه قصــد راهانــدازی یــک نانوایی در شــهر
یــا محلــه خــود را داریــد .برخــی از کلمــات و عبــارات کلیــدی کــه بــرای ایــن کار نیــاز
داریــد میتوانــد شــامل نــام شــهر شــما (بــرای مثــال تهران)،نــان تازه،محصــوالت
پختــه شــده بــا آرد،نانوایــی و  ...باشــد.
یــک نکتــه جالــب وجــود دارد و آن هــم ایــن اســت کــه شــما میتوانیــد از پســوندها
و پیشــوندها اســتفاده کنیــد .اینــکار بــه شــما اجــازه میدهــد کــه دامنــه بهتــری
بــرای خــود ثبــت کنیــد .بــرای روشـنتر شــدن قضیــه یــک مثــال میاوریــم .بــه عنــوان
مثــال بــرای نانوایــی خــود میتوانید،دامن ـهای بــه فــرم روبــرو را بــرای ســایت خــود
انتخــاب کنیــدSuperfreshbead.com :
بیشتر بدانید :چه محتوایی را در وب سایتمان قرار دهیم؟
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 -2دامنه خود را منحصربهفرد کنید

نــام دامنــه شــما جزئــی از برنــد شــما محســوب میشــود.اطمینان حاصــل کنیــد کــه
ایــن دامنــه هــم بــرای شــما و هــم بــرای کاربــران شــما همشــه باقــی میمانــد و ارزش
خــود را حفــظ میکنــد .داشــتن دامن ـهای کــه شــباهت زیــادی بــا نامهــای تجــاری
دیگــری دارد بــه هیــچ عنــوان ایــده مناســبی نخواهــد بــود ،چــون بهراحتــی کاربــر را
بوکار شــما را بشناســد و بــه طــور کلــی
ســردر گــم میکنــد .کاربــر بایــد شــما و کس ـ 
نــام برنــد شــما و دامنــه ســایتتان بــه روشــنی در ذهــن مخاطبانتــان باقــی بمانــد.
بــا ایــن وجــود زیــاد هــم ســعی نکنیــد کــه خیلــی منحصربهفــرد باشــید .هنــگام
ثبــت دامنــه خــود بــا دقــت بــه امــای آن توجــه کنیــد ،زیــرا اعمــال امــای جایگزیــن
میتوانــد بــه مشــکل بزرگــی منجرشــود .یــک مثــال مشــهور در ایــن رابطــه وجــود
دارد :همــه شــما بــه احتمــال زیــاد ســایت مشــهور  flickr.comکــه در حــوزه عکــس
و تصویــر بســیار نــام آشناســت را میشناســید .زمانــی کــه بنیانگــذاران ایــن ســایت
دامنــه خــود را ثبــت میکردنــد ،بــه جــای اســتفاده از امــای درســت  flickrاز امــای
نادرســت آن یعنــی  flickerاســتفاده کردنــد.
بخاطــر ایــن اشــتباه بــزرگ ،بــه احتمــال زیــاد کــه نــه ،حتمــا و بهطــور قطــع ترافیــک
زیــادی را از دســت دادهانــد .آنهــا در نهایــت بــا صــرف هزینــه باالیــی مجبــور بــه
خریــداری دامنــه صحیــح یعنــی  flickr.comشــدند.
فــرض کنیــد کــه کســبوکار شــما بگیــرد و موفقیــت زیــادی کســب کنیــد و ارزش
برنــد شــما چنــد برابــر شــود در حالــی کــه نــام دامنــه شــما از امــای درســتی برخــوردار
نیســت .فکــر نمیکنیــد کــه احتمــال سوءاســتفاده از نــام صحیــح دامنــه شــما وجــود
داشــته باشد؟سوءاســتفاد ه کنندههــا بهراحتــی از ارزش و نــام برنــد شــما بــه نفــع
خودشــان بهــره میبرنــد و شــما روزبــهروز ترافیــک خــود را از دســت میدهیــد و
ســرانجام برنــد شــما ارزش واقعــی خــود را از دســت خواهــد داد.

 -3به فکر یک دامنه  .comباشید

اگــر شــما بــه فکــر ایجــاد یــک نــام و برنــد تجــاری بصــورت آنالیــن و در دراز مــدت
هســتید ،هیــچ دامن ـهای بــا ارزشتــر از  .comبــرای شــما وجــود نخواهــد داشــت.
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دالیــل بســیار زیــادی ســراغ داریــم کــه ثابــت کنیــم چــرا ایــن موضــوع تــا ایــن حــد
مهــم اســت .ولــی مهمتریــن دلیــل متوجــه کاربــران شــما میشــود.
در حالــی کــه هــزاران  TLDsیــا همــان دامنههــای ســطح بــاال در دســترس اســت
و انتخابهــای زیــادی در اختیــار شــما قــرار دارد ،ولــی دامنــه ثبــت شــده .com
بیشــترین اعتمــاد را از دیــد و نــگاه کاربــران دارد .بهعبــارت ســادهتر کاربــر دامنه .com
را قابلاعتمادتــر و باارزشتــر تلقــی میکنــد .درســت یــا غلــط شــما میتوانیــد بــا
در نظــر گرفتــن ایــن واقعیــت گام محکمــی را در اعتبــار بخشــیدن بــه برنــد و نــام
ســایت خــود برداریــد.
بســیاری از کاربــران اینترنتــی (حداقــل بــا شــناختی کــه مــن از کاربــران ایرانــی دارم)
از دامنههــای ســطح بــاالی دیگــری اطــاع ندارنــد .پــس از آنحایــی کــه  .comبــرای
اکثــر کاربــران بهتریــن گزینــه کلیــک محســوب میشــود ،توصیــه اکیــد مــا ایــن
اســت کــه حتمــا یــک دامنــه دات کام بــرای خــود ثبــت کنیــد.
بیشــتر بخوانیــد 10 :روش بهبــود تجربــه کاربــری بــرای موفقیــت در کســب و کار
اینترنتــی

 -4نامی بنویسید که نوشتن آن آسان باشد

صادقانــه بگویــم اگــر آدرس  urlشــما پیچیــده باشــد و تایــپ آن بــا مشــکل همــراه
باشــد ،کاربــر از آن اصــا اســتقبال نمیکنــد .نــام  urlکــه طوالنــی بــوده و از کلمــات
زیــادی تشــکیل شــده باشــد ،بــرای کاربــر خســتهکننده اســت ،مخصوصــا اگــر خوانش

4

www.modireweb.com

انتخاب دامنه؛  10نکتهای که قبل از انتخاب یک دامنه مناسب باید
بدانید

آن بــرای کاربــر دشــوار بــه نظــر برســد .هــر چقــدر هــم کــه برنــد شــما و محتــوای
شــما بــا ارزش باشــد ،وقتــی کاربــر تصــور درســتی از ســایت شــما نداشــته باشــد ،در
آینــده بــرای پیــدا کــردن شــما دچــار ســردرگمی میشــود.
حتــی ممکــن اســت شــما قــادر باشــید یــک کلمــه کلیــدی عالــی و مناســب را بــا یــک
 urlطوالنــی ترکیــب کنیــد ،ولــی در نهایــت وقتــی کاربــر تجربــه خوبــی از رویارویــی
بــا  urlشــما نداشــته باشــد ،کامــا بیهــوده خواهــد بــود.

 -5نام دامنه خود را بهیادماندنی کنید

بازاریابــی زبانــی و دهانبهدهــان هنــوز هــم بهتریــن نــوع بازاریابــی محســوب
میشــود .اگــر واقعــا میخواهیــد بــه گســترش ســریع نــام تجــاری خــود کمــک
کنیــد ،دامنــه مناســبی بــرای خــود در نظــر بگیریــد .وقتــی کســی نــام ســایت شــما را
بــه یــاد نیــاورد ،داشــتن عالیتریــن ســایت بــا بهتریــن محتــوا چــه ســودی بــه حــال
شــما دارد؟
حــاال تصــور کنیــد نــام دامنــه شــما بهراحتــی و شــیرینی هــر چــه تمــام تلفــظ شــود
و در ذهــن مانــدگار باشــد ،در آنصــورت شــما میتوانــد ایــن شــانس را داشــته باشــد
تــا ســر زبانهــا بیافتیــد.
بیشتر بخوانید :سه ترند بازاریابی محتوا در سال 2018

 -6نامتان را کوتاه انتخاب کنید

آدرس  urlهایــی کــه کوتــاه هســتند بهراحتــی تایــپ میشــوند و حتــی بــه خاطــر
ســپردن آنهــا هــم کار آســانتری خواهــد بــود url .هــای کوتــاه بیشــتر از نمونههــای
طوالنیتــر در نتایــج جســتجو نمایــش داده میشــوند .همچنیــن بــا کمــک
اســتراکچرد دیتاهــا ( )structured dataخیلــی آســانتر در  Rich answerهــا یــا
همــان پاس ـخهای غنــی گنجانــده میشــوند و در ایــن صــورت شــانس نمایــش نــام
ســایت شــما در صــدر نتایــج موتورهــای جســتجو ،بــه صــورت ویــژهای بــاال مـیرود.
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انتخاب دامنه؛  10نکتهای که قبل از انتخاب یک دامنه مناسب باید
بدانید

 -7نامتان باید در نگاه اول در دل کاربر بنشیند

وقتــی یــک کاربــر بــرای بــار اول بــا  urlشــما برخــورد میکنــد انتظــار داریــد چــه
عکــس العملــی از خــود نشــان دهــد؟ در صورتــی کــه کاربــر در مــدت زمــان انــدک
نتوانــد بــا  urlشــما ارتبــاط برقــرار کنــد و متوجــه نشــود کــه شــما چــه چیــزی بــه او
ارائــه میدهیــد یــا اصــا شــما بــه چــه دردی میخوریــد ،قطعــا  urlو نــام دامنــه شــما
در ایــن صــورت بــا مشــکل روبــرو میشــود.

-8برند خود را بسازید

اگــر قــادر نیســتید دامنــه خــوب و مناســبی بــرای خــود پیــدا کنیــد کــه مطابــق مــوارد
بــاال باشــد ،بــرای خــود یــک نــام تجــاری دســتوپا کنیــد و آنرا تبدیــل بــه برنــد
کنیــد و از ایــن بــه بعــد بــه کمــک ایــن نــام تجــاری ،خــود را بــه کاربــران نشــان
دهیــد .اســتفاده از یــک نــام تجــاری مناســب یــک راه خــوب بــرای ســاخت یــک
ارزش و برنــد معتبــر اســت .توجــه داشــته باشــید کــه بــرای انتخــاب یــک نــام تجــاری
بایــد از انعطــاف باالیــی برخــوردار باشــید ،در ایــن صــورت در دراز مــدت تــاش شــما
بوکارتان جــواب خواهــد داد.
بــرای شناســاندن خــود و کســ 
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انتخاب دامنه؛  10نکتهای که قبل از انتخاب یک دامنه مناسب باید
بدانید

-9در قوانین و اصول فرو نروید

هیــچ دلیلــی وجــود نــدارد کــه صرفــا فقــط از قوانیــن زمــان حــال بــرای انتخــاب نــام
دامنــه خــود اســتفاده کنیــد .هیــچ تضمینــی وجــود نــدارد اصلــی کــه در حالحاضــر در
جریــان اســت ،بــرای همیشــه در جریــان باشــد و ادامــه بیابــد .قوانیــن احتمالــی کــه
ممکــن اســت در آینــده بــه وجــود بیایــد را در نظــر بگیریــد .از کپیبــرداری مســیری
کــه شــخص دیگــری کــه در حــال طــی کــردن آن اســت ،جــدا خــودداری کنیــد .نــام
دامنــه خــود را بــه دور از عبــارات عجیبوغریــب و طوالنــی انتخــاب کــرده و تــا جایــی
کــه ممکــن اســت آنرا ســاده و متمرکــز بــر فعالیــت خــود برگزینیــد.
بیشتر بدانید 10 :استراتژی بازاریابی آنالین که کسبوکارتان را رونق میبخشد

-10یک ابزار انتخاب دامنه را امتحان کنید

اگــر بــرای پیــدا کــردن نــام دامنــه خــود ســخت دچــار تردیــد بــوده و یــا بــرای پیــدا
کــردن آن دچــار وســواس هســتید ،نگــران نباشــید .ابزارهــای زیــادی بــرای کمــک بــه
شــما در بســتر اینترنــت بــه وجــود آمــده انــد .ســعی کنیــد یــک ابــزار انتخــاب دامنــه
بیابیــد و از آن ابــزار کمــک بگیریــد .ابزارهایــی ماننــد  Domsinbotیــا NameMesh
ـد .امــا بــه یــاد داشــته
میتواننــد بــه شــما در یافتــن دامنــه مناســب کمــک کننـ 
باشــید بــه توصیههایــی کــه خواندیــد نیــز توجــه کنیــد.
در نهایــت بایــد گفــت کــه دامنــه شــما جایــی اســت کــه تجــارت آنالینتــان را در
آنجــا انجــام میدهیــد .درســت ماننــد آدرس شــرکتها در فضــای واقعــی ،کــه بــه
مشــتریان اجــازه میدهــد از مــکان آنهــا باخبــر شــوند؛ آدرس دامنــه شــما هــم دقیقــا
بــه همیــن شــکل عمــل میکنــد.
انتخــاب نــام دامنــه در دنیــای تجــارت آنالیــن بســیار مهــم و ارزشــمند اســت .بــا
کمــی وقــت گذاشــتن روی انتخــاب نــام دامنــه خــود ،میتوانیــد نقــش موثرتــری را
در درازمــدت بــرای ســایت خــود ایجــاد کنیــد.
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