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Globali statistika

2014-10-01 pasaulyje buvo registruota 416,1 mln. 
domenų: 284 mln. gTLD ir 132,1 mln. ccTLD.

Bendras metinis gTLD domenų prieaugis buvo 6,8%.



gTLD statistika

.tk, .me, .tv save reklamuoja globaliai, todėl vartotojų 
ir paieškos sistemų traktuojami kaip gTLD.

10 didžiausių gTLD
2014-10-01 turėjo
179,2 mln. registruotų
 domenų.



Naujų gTLD statistika

Nauji gTLD, pagal kiekvieno gTLD 60-tą bendros 
registracijos dieną užregistruotų domenų skaičių.

2014-10-01 buvo deleguota 413 naujų gTLD, o 
registruotų domenų skaičius siekė 2 mln.



ccTLD statistika

III ketvirčio gale buvo deleguojami 285 ccTLD. 
Registruotų domenų domenų skaičius - 132,1 mln.

III ketvirtį ccTLD registruotų domenų prieaugis buvo 
2,5%. Didžiausias prieaugis buvo .tk (9,1%).

Bendras metinis ccTLD domenų prieaugis buvo 10,7%.



GeografiniAI gTLD

III ketvirčio gale buvo užregistruota apie 138 
tūkst. .berlin, po 21 tūkst. .tokyo ir .london domenų.

Registruotų naujų geografinių domenų skaičius 
sudarė < 2% atitinkamo ccTLD.



Naujausi gTLD

2015-02-25 ICANN vykdė aukcioną dėl .APP gTLD.

Aukcioną laimėjo Charleston Road Registry Inc. 
(Google kompanija) pasiūliusi 25 001 000 USD kainą.



Google gTLD kiekis

Charleston Road Registry Inc. (Google kompanija) 
yra padavusi paraiškas 101 gTLD.

36 gTLD jau deleguoti 
(.DOCS, .HOW, .DAD, .EAT, .DAY, .FLY ir kt.). 

Dėl 4 gTLD pasirašinėjamos 
sutartys: .DRIVE, .APP, .MOTO, .PLAY

Kol kas neaišku, koks bus GOOGLE domenų 
naudojimo/registravimo verslo modelis.



.LT šiandien
2015 m. kovo 5 d. duomenys

169893 įkurti .LT subdomenai
169549 deleguojami .LT subdomenai
1892 IDN subdomenai
144 akredituoti paslaugų teikėjai



Registruoti Domenai
Registruotų domenų skaičius nuo 2010 metų.

2010 m +9,5% (11770)
2011 m. +11,5% (16065)
2012 m. +8,9%  (13731)
2013 m. +5,0%  (8107)
2014 m. +4,1%  (6923)



Domenų įkūrimas
Įkuriamų domenų skaičius nuo 2010 metų.
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Domenų perleidimai
Perleidžiamų domenų skaičius 2013 - 2014 metais.
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Paslaugų teikėjų keitimai
Domenų paslaugų teikėjų keitimai 2013 - 2014 metais
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Domenai karantine
Karantine esančių domenų skaičius nuo 2010 metų.

2013 m. panaikinti 29461 domenai, bet 7472 vėl įkurti karantino laikotarpiu.
2014 m. panaikinti 29438 domenai, bet 7487 vėl įkurti karantino laikotarpiu.



Suvaržyti Domenai 1
Suvaržyto disponavimo domenų skaičius.



Suvaržyti Domenai 2
Suvaržytų teisių domenų skaičius.



Sustabdyti Domenai
Sustabdytų domenų skaičius.



Leistinumo vėlinimas

Atlaisvinamas per 24h:

po “karantino” pabaigos;

po panaikinimo be “karantino”;

po blokavimo filtrų pakoregavimo.



Domenų “gaudymas”

DAS paslaugos apkrova. Užklausų per sekundę skaičius



Domenų turėtojai

Domenų turėtojų pasiskirstymas pagal jų tipą.
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DomenAI asmeniui

Domenų turėtojų pasiskirstymas pagal turimą 
domenų kiekį.
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klausimai ?


