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GỒM CÁC CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG HIỆU SUẤT (KPI) VÀ NHỮNG CƠ HỘI PHÁT
TRIỂN CHO CÁC NHÀ PHÂN TÍCH NGÀNH, CÁC PHƯƠNG TIỆN
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TÓM LƯỢC BÁO CÁO
Quý 1 năm 2017 đã khép lại với khoảng 330,6 triệu lượt đăng ký tên miền bao gồm các tên miền cấp
cao (top-level domain - TLD), tương ứng với mức tăng khoảng 1,3 triệu tên miền, hay 0,4 phần trăm
so với quý 4 năm 2016.1,2 Số tên miền đăng ký đã tăng thêm 11,8 triệu lượt, hay 3,7 phần trăm so với
cùng kỳ năm trước.1,2

Giá bán trung bình của 10
tên miền .com được mua
bán trên thị trường thứ
cấp trong Q1 2017, theo
báo cáo của DN Journal.4

Tổng số lượt đăng ký tên miền quốc gia cấp cao (country-code TLD - ccTLD) đạt khoảng 143,1 triệu
tên miền, tăng 0,3 phần trăm so với quý 4 năm 2016, và tăng 1,7 phần trăm so với cùng kỳ năm
ngoái.1,2
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Tổng số lượt đăng ký mới các tên miền cấp cao .com và .net đạt khoảng 143,6 triệu tên miền trong
cơ sở tên miền3 trong quý 1 năm 2017. Con số này tương ứng với mức tăng trưởng 0,8 phần trăm so
với cùng kỳ năm trước. Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2017, cơ sở các tên miền đã đăng ký
dạng .com đạt 128,4 triệu, trong khi tên miền dạng .net đạt 15,2 triệu.
Tổng số lượt đăng ký tên miền .com và .net mới là 9,5 triệu tính riêng trong quý 1 năm 2017. Trong
khi cùng thời điểm đó năm ngoái, tổng số lượt đăng ký tên miền .com và .net đạt 10 triệu.
TOP 10 TLD LỚN NHẤT XÉT THEO SỐ LƯỢNG TÊN MIỀN ĐƯỢC BÁO CÁO
Nguồn: Zooknic, Q1 2017; Verisign, Q1 2017; Dịch vụ Dữ liệu Vùng tập trung, Q1 2017
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Tăng trưởng số lượng các
tên miền .com và .net được
chuyển hướng đến các trang
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tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2017, các tên miền cấp cao (TLD) lớn nhất bao gồm .com, .cn,
.tk, .de, .net, .uk, .org, .ru, .nl và .xyz.1
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1. .tk là một ccTLD (tên miền cấp cao mã quốc gia) miễn phí dành cho các cá nhân và doanh nghiệp trên toàn thế giới (http://www.businesswire.com/news/home/20131216006048/en/
Freenom-Closes-3MSeries-Funding#.UxeUGNJDv9s). Quy mô cơ sở tên miền .tk được ước tính gần đây nhất bởi Zooknic trong Q4 năm 2014 và sau đó đươc sử dụng trong Báo cáo
tóm tắt Ngành tên miền từ Q4 năm 2014 đến Q2 năm 2016. Trong Q3 năm 2016, Zooknic đã công bố sự suy giảm đáng kể trong cơ sở tên miền .tk và thông báo lại quy mô tên miền .tk
được ước tính cho mỗi quý từ Q4 năm 2014 đến Q3 năm 2016, sử dụng một phương pháp phù hợp. Nhờ vậy, đối với những mục đích so sánh báo cáo này với báo cáo Q1 năm 2016,
Verisign đã sử dụng số liệu ước tính mới nhất của tổng các quy mô cơ sở tên miền của tất cả các TLD trong Q1 năm 2016 với 318,8 triệu và số liệu ước tính mới nhất của tổng quy mô
tên miền ccTLD trong Q1 năm 2016 với 140,6 triệu.
2. Các cơ sở dữ liệu về gTLD và ccTLD được trích dẫn trong báo cáo này (i) bao gồm các Tên miền Đa ngữ ccTLD, (ii) là ước tính đến thời điểm làm báo cáo và (iii) có thể thay đổi khi
nhận được thêm các dữ liệu đầy đủ.
3. Cơ sở dữ liệu tên miền là không gian tên miền hoạt động cộng với số tên miền đã được đăng ký nhưng chưa được cấu hình để sử dụng trong không gian Tên miền cấp cao tương ứng
và số lượng tên miền đang nằm trong trạng thái nắm giữ của khách hàng hoặc một máy chủ.
4. Nguồn: DN Journal (truy cập ngày 24 tháng 4 năm 2017) http://www.dnjournal.com/ytd-sales-charts.htm.
5. Nguồn: VeriSign, Inc. data.
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Những ccTLD lớn nhất xét theo số lượng tên miền được báo cáo
Nguồn: Zooknic, Q1 2017.
Để tìm hiểu thêm về phương pháp xây dựng Báo cáo tóm tắt Ngành Tên miền, vui lòng tham khảo trang cuối cùng của báo cáo.

Tổng số lượt đăng ký tên miền ccTLD đạt khoảng 143,1 triệu tính đến quý 1 năm 2017, với mức tăng 408.242 tên
miền, tương đương 0,3 phần trăm so với quý 4 năm 2016.1,2 Số lượt đăng ký tên miền ccTLD tăng khoảng 2,4 triệu,
tương đương 1,7 phần trăm so với cùng kỳ năm trước.1,2 Nếu không bao gồm tên miền .tk, số lượt đăng ký tên miền
ccTLD tăng khoảng 568.242 trong quý 1 năm 2017, tương đương mức tăng 0,5 phần trăm so với quý 4 năm 2016 và
tốc độ tăng trưởng các tên miền này đạt khoảng 4,6 triệu, tương đương 3,9 phần trăm, so với năm trước.

1
.cn
(TRUNG QUỐC)

21,4M

2

3

.tk

.de

(TOKELAU)

18,6M

(ĐỨC)

16,2M

4
.uk
(VƯƠNG QUỐC ANH)

10,6M

5
.ru

6
.nl

7

8

9

10

.eu

.au

.it

(LIÊN MINH CHÂU ÂU)

(ÚC)

(Ý)

.br

(LIÊN BANG NGA)

(HÀ LAN)

(BRAZIL)

6,4M

5,7M

3,9M

3,7M

3,1M

3,0M

Top 10 tên miền ccTLD, tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2017, bao gồm .cn (Trung Quốc), .tk (Tokelau), .de (Đức), .uk
(Vương quốc Anh), .ru (Liên bang Nga), .nl (Hà Lan), .br (Brazil), .eu (Liên minh Châu Âu), .au (Úc) và .it (Ý).1,2 Tính
đến ngày 31 tháng 3 năm 2017, có 294 phần mở rộng tên miền quốc tế ccTLD được phân bổ trong root, bao gồm các
Tên miền Đa ngữ (Internationalized Domain Name - IDN), trong đó có top 10 ccTLD chiếm 64,7 phần trăm tổng số
lượt đăng ký tên miền ccTLD.1,2

TOP 10 XU HƯỚNG TỪ KHÓA HÀNG ĐẦU TRONG ĐĂNG
KÝ TÊN MIỀN .COM VÀ .NET TRONG Q1 2017
Bảng bên cho thấy top 10 xu hướng từ khóa hàng đầu trong đăng
ký tên miền tiếng Anh với hai tên miền .com và .net trong Q4 năm
2016 và thể hiện những từ khóa trong đăng ký tên miền .com
và .net có phần trăm tăng trưởng cao nhất so với quý trước.
Verisign đăng tải bài blog hàng tháng nêu bật các xu hướng từ
khóa trong đăng ký tên miền.
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Các gTLD mới dưới dạng tỷ lệ phần trăm tổng số TLD
Nguồn: Dịch vụ Dữ liệu Vùng tập trung, Q1 2017 và Zooknic, Q1 2017

Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2017, tổng số lượt đăng ký tên miền gTLD mới (ngTLD) đạt 25,4 triệu, tương đương 7,7 phần
trăm của tổng số lượt đăng ký tên miền. Top 10 ngTLD chiếm 64,1 phần trăm tổng số lượt đăng ký tên miền ngTLD. Các biểu
đồ dưới đây thể hiện số lượt đăng ký tên miền ngTLD tính theo phần trăm trên tổng số lượt đăng ký tên miền TLD, đồng thời
thể hiện top 10 ngTLD tính theo phần trăm trên tổng số lượt đăng ký tên miền ngTLD trong quý 1 năm 2017.

Tổng số TLD ít hơn Tổng số ngTLD
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Các gTLD địa lý mới dưới dạng tỷ lệ phần trăm Tổng gTLD căn cứ theo khu vưc tương ứng
Nguồn: Dịch vụ Dữ liệu Vùng tập trung, Q1 2017 và Zooknic, Q1 2017

Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2017, có 37 ngTLD được ủy nhiệm phù hợp các tiêu chí: 1) tập trung theo khu vực địa lý
và 2) có nhiều hơn 1.000 lượt đăng ký kể từ khi đưa vào tình trạng khả dụng tổng quát (general availability - GA). Biểu
đồ bên trái phía dưới tổng hợp số lượt đăng ký tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2017 đối với những ngTLD đã được liệt
kê và những ccTLD tương ứng trong cùng một khu vực địa lý. Ngoài ra, đồ thị bên phải nêu bật top 10 ngTLD căn cứ
theo khu vực dưới dạng tỷ lệ phần trăm trên tổng số lượt đăng ký ngTLD căn cứ theo khu vực.

ngTLD

.nyc

ccTLD

99,1%

63,0 triệu
.us .uk .de .jp
.nl .ru .fr

0,9%

Khác

33,6%

564.542
.paris 3,5%
.moscow 3,5%
.koeln 4,2%
.hamburg 4,3%

12,5%

.london
10,0%

.berlin
9,7%

.tokyo
8,8%

.bayern 5,4%
.amsterdam 4,5%
4

BÁO CÁO TÓM TẮT NGÀNH TÊN MIỀN / TẬP 14, ẤN BẢN SỐ 2

NHỮNG CẢI THIỆN TRONG BÁO CÁO TÓM TẮT
NGÀNH TÊN MIỀN
Trong hơn 10 năm, Báo cáo tóm tắt Ngành Tên miền đã cung
cấp nghiên cứu thống kê và phân tích về tình trạng của ngành
tên miền. Báo cáo tóm tắt Ngành Tên miền hiện đang trong quá
trình cải tiến, bao gồm việc thay đổi sang định dạng kỹ thuật số.
Một số mục trong Báo cáo tóm tắt Ngành Tên miền đang trong
quá trình đánh giá, như phần Tải lượng Truy vấn DNS. Báo cáo
tóm tắt Ngành Tên miền sẽ tiếp tục được cập nhật trong các ấn
bản tiếp theo.

VỀ VERISIGN
Verisign, công ty hàng đầu toàn cầu về tên miền và an ninh
mạng, cho phép điều hướng Internet cho nhiều tên miền uy tín
nhất trên toàn thế giới và cung cấp sự bảo vệ cho các trang
web và doanh nghiệp khắp thế giới. Verisign đảm bảo tính bảo
mật, ổn định và nhạy bén của các cơ sở hạ tầng và dịch vụ
Internet chủ chốt, bao gồm .com và .net và hai máy chủ root
của mạng Internet, cũng như thực hiện chức năng nhà duy trì
vùng root cho lõi Hệ thống Tên miền (DNS) của mạng Internet.
Các Dịch vụ Bảo mật của Verisign bao gồm Phòng chống Tấn
công Từ chối Dịch vụ Phân tán và Quản lý DNS. Để tìm hiểu về
ý nghĩa của việc được gắn nhãn "Được vận hành bởi Verisign
(Powered by Verisign)", vui lòng truy cập Verisign.com.

TÌM HIỂU THÊM
Để truy cập cơ sở dữ liệu của Báo cáo tóm tắt Ngành Tên miền,
vui lòng truy cập Verisign.com/DNIBArchives. Gửi ý kiến hoặc
câu hỏi của bạn đến địa chỉ mail: domainbrief@verisign.com.

THÔNG TIN VỀ VERISIGN
Số liệu được trình bày trong báo cáo này dành cho các ccTLD,
bao gồm các số liệu quý so với quý, năm so với năm, sẽ phản
ánh các thông tin được cung cấp cho Verisign tại thời điểm báo
cáo được lập và có thể kết hợp những thay đổi và điều chỉnh
cho các khoảng thời gian được báo cáo trước đây dựa trên
thông tin bổ sung nhận được kể từ ngày lập những báo cáo
trước đó, để phản ánh chính xác hơn tốc độ tăng trưởng của
các ccTLD. Ngoài ra, các dữ liệu có sẵn cho báo cáo này có
thể không bao gồm những dữ liệu cho 294 phần mở rộng
ccTLD được ủy nhiệm cho root và chỉ bao gồm các dữ liệu có
sẵn tại thời điểm lập báo cáo này. Đối với các dữ liệu về gTLD
và ccTLD được trích dẫn với Zooknic làm nguồn tin, phân tích
Zooknic sử dụng so sánh về những thay đổi của tập tin vùng
root tên miền được bổ sung bằng các dữ liệu Whois trên một
mẫu thống kê các tên miền, trong đó, liệt kê các nhà đăng ký
chịu trách nhiệm cho một tên miền cụ thể, và địa chỉ của người
đăng ký. Các dữ liệu có biên độ sai số nhất định dựa theo kích
thước mẫu và quy mô thị trường. Các dữ liệu ccTLD được dựa
trên phân tích các tập tin vùng root. Để tìm hiểu thêm thông tin,
vui lòng truy cập: ZookNIC.com.
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