
 گـروه انفورماتیـک آرا

     Ara Informatics Group 
 
 

 

 09152451541:          ّوشاُ 0511 8697940: تلفي 

 Info@arasoft.ir:    پست الکتشًٍیک               www.AraSoft.ir: سبیت 

 دامنه براي خوب نام يک انتخاب

 یک ثشای ،اهب است رٌّی هَضَع یک ایي الجتِ خَة کشد؟ اًتخبة داهٌِ ثشای خَة ًبم یک تَاى هی چگًَِ

  .گشفت ًظش دس سا ًکتِ دُ ایي ثبیذ خَة اًتخبة

 ًبم یک یؼٌی ثغَسکلی. شَد هی تبیپ ًیض ساحتی ثِ ٍ شَد هی سپشدُ رّي ثِ ساحتی ثِ خَة داهٌِ ًبم- 1

 .کٌیذ اًتخبة کَتبُ

 اًتخبة داهٌِ ًبم یک ػٌَاى ثِ سا BetterWritingSkills ٍقتی.شًَذ جذا ّن اص ثبیذ ّب ّجی اهکبى صَست دس- 2

 ثَدم کشدُ اًتخبة Better-Writing-Skills شکل ثِ اگش ایٌکِ ثب هَافقن . ًگشفتن ًظش دس سا ّب ّجی ػوذا ، کشدم

 اگش. است هشکل خیلی شکل ایي ثِ ًبم ایي گفتي کِ ایٌجبست هشکل ٍلی شذًذ، هی خَاًذُ تش ساحت خیلی

 هغوئٌب Com دات Skills تیشُ خظ Writing تیشُ خظ Better ثذّن جَاة هي ٍ ثپشسذ سا هي ٍة آدسس کسی

 ثِ سا تبى داهٌِ اسن ٍقتی ثٌبثشایي. ًذاسًذ تیشُ خظ داهٌِ اکثشًبهْبی. ثسپبسد خبعش ثِ سا آدسس ایي ًذاسم اًتظبس

 . کٌٌذ هی تبیپ تیشُ خظ ثذٍى سا آى اکثشا گَییذ هی کسی

 ثبصی اسجبة قغبسّبی اگش هثال. ثبشذ هَضَع ثب هٌبست اگش الجتِ کٌیذ اًتخبة سا کلوبت جوغ شکل است ثْتش- 3

  .toytrain.com ثجبی کٌن هی اًتخبة سا toytrains.com هي ، فشٍشیذ هی

 . کٌٌذ کوک شوب ثِ هختلف ًبهْبی اًتخبة ثشای تَاًٌذ هی داهٌِ ًبم جستجَی ّبی ثشًبهِ- 4

 اًتخبة ثشای ّستٌذ ثضسگی کوکْبی ثشًبهِ ایي هثل ّبیی ثشًبهِ کٌیذ هی فکش داهٌِ ًبم یک اًتخبة ثشای ٍقتی

 .ثْتشآى

 داهٌِ اص حتوب ، کٌیذ هی یبثی ثبصاس خبص کشَس یک ّبی کٌٌذُ هصشف ثشای سا خذهبتتبى یب هحصَالت اگش- 5

 .کٌیذ استفبدُ کشَس آى top-level ّبی

 استفبدُ ir .ّبی اصداهٌِ دسایشاى ٍ nz .ّبی داهٌِ اص دّیذ هی اًجبم دسًیَصلٌذ هحصَلی فشٍشی خشدُ اگش هثال

 یب هحصَالت اگش دیگش عشف اص. کشد خَاّذ کوک خیلی شوب سبیت ثَدى هحلی شٌبخت ثِ ایي. کٌیذ

 .کٌیذ استفبدُ com .ّبی داهٌِ اص کٌیذ ثبصاسیبثی جْبًی خَاّیذ هی سا خَد سشٍیسْبی
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 ثقیِ دس هتفبٍت ثصَست کِ ّبیی کلوِ اص ػجبستی ثِ. ًکٌیذ استفبدُ داسًذ هشکلی ّجی کِ ّبیی کلوِ اص- 6

 اص ثؼضی دس کِ کسبًی ثشای است هوکي ColorChart.com هثبل ثشای.ًکٌیذ استفبدُ شًَذ هی ّجی کشَسّب

 .ثبشذ ColourChart.com ثصَست کٌٌذ هی صًذگی آهشیکب دیگش ًقبط

 اص قبًًَی هشکالت ایٌکِ یب ًجبشذ ششکتی تجبسی ًبم کٌیذ هی اًتخبة کِ ای داهٌِ اسن کِ شَیذ هغوئي- 7

 .ثبشذ ًذاشتِ قجیل ایي

 Books.com هبًٌذ ػوَهی ًبهْبی اص ثْتش شبیذ( BarnesAndNoble.com )هبًٌذ ّستٌذ هبسک کِ اسبهی- 8

 دِّ دس هثال .) داسًذ صیبدی خیلی اػتجبس ٍ اسصش ػوَهی ًبهْبی کِ ثَدًذ ثبٍس ایي ثش ّوِ صیبد سبلیبى. ثبشٌذ

 (.هیشذ فشٍش ٍ خشیذ دالس هیلیَى چٌذ قیوتْبی ثِ ػوَهی ًبهْبی اص ثؼضی 90

 کٌذ ًوبیبى ثیشتش سا شوب تجبسی ًبم کِ ای داهٌِ اًتخبة کِ کٌٌذ هی استذالل سشتِ ایي تحلیلگشاى ، جذیذا

 ( Toyotaهثال )خَد( هبسک )ًبم اًذاختي جب ثشای پَلی ٍ صهبًی گزاسی سشهبیِ شوب اگش هثال. است هْن خیلی

 قجیل اص ػوَهی ًبم یک ثجبی کٌیذ اًتخبة تبى سبیت ٍة ثشای سا Toyota.com ًبم است ثْتش ایذ کشدُ

GreatCars.com.  

 خَاّیذ هی کِ چشا ، 7 هَسد دلیل ثِ فقظ ًِ.کٌیذ اجتٌبة هَجَد ًبهْبی ثب هشبثِ خیلی ًبهْبی اًتخبة اص- 9

 .ثیبًذاصیذ جب سقجبیتبى اص ثیشتش سا خَد تجبسی ًبم

 سا ًبم ایي هحذٍدی صهبى هذت ثشای فقظ شوب. ًیستیذ خَد داهٌِ ًبم هبلک شوب کِ ثبشیذ داشتِ خبعش ثِ- 10

 شوب چٌگ اص سا آى شوب سقجبی است هوکي ایٌکِ یب ًشَد هٌقضی تبى داهٌِ ًبم ثبشیذ هَاظت . کٌیذ هی اجبسُ

 .ثیبٍسًذ دس


