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Zer dira 
domeinuak?

Arakatzaile batean webgune batera joateko idazten 
duzun helbidea da URLa. Web bakoitzak bere URLa du. 
Esate baterako, www.zumaia.eus  

URL bakoitzak bere IP helbidea ere badu. Zure 
ordenagailuari bilatzen duzun informazioa non bilatu 
esaten dioen zenbaki-seriea da IP helbidea.  
Adibidez: 82.98.129.19 

Interneten hainbeste webgune eta IP helbide daudenez, 
arakatzaileak ez daki automatikoki bakoitza non dagoen 
kokatuta. Bakoitza bilatu egin behar du. Horixe da 
DNSaren (Domeinu-izenen sistemaren) lana. 

www.zumaia.eus                     82.98.129.19

http://www.zumaia.eus
http://www.zumaia.eus


Zer dira 
domeinuak?

Bi motako domeinuak bereizten dira: 

• ccTLD (Country Code TLD): 

.ES, .FR, .DE, etab. 

• gTLD (Generic TLD) 

.COM, .NET, .ORG, etab.  

Baina baita .CAT, .EUS, etab. 

eta orain .SHOP, .FUTBOL, .MOVIE. ZARA…



Zer dira 
domeinuak?

Domeinuek Interneten identifikatzen gaituzte, 
auto baten matrikulak bezala.





Nor gara? .EUS domeinua, Euskara eta Euskal Kulturaren 
Komunitatearen Interneteko lehen mailako 
domeinua da.  

Euskara eta euskal kultura sustatu eta Euskara 
eta Euskal Kulturaren Komunitatea kohesionatzea 
du helburu.

Interneten bereizten gaituen puntua



Nor gara? Eskatzen duten webguneek euskarazko 
eduki esanguratsu bat izan behar dute 

edo 

webgunearen edukiak euskal kulturaz 
aritu behar du, 'kultura' bere adierarik 
zabalenean ulertuta.

.EUS domeinu-izen bat erregistratzeko gutxienez 
hauetako baldintza bat bete behar dute webguneek



Nor gara?



Nondik gatoz?

Lehen 
urratsak
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Zenbat gara?

3.500
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Nongoak 
gara?



Kirola 
3%
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Nolakoak 
gara?



Zergatik? Identitatea adierazten du: euskal hizkuntza eta 
kulturaren domeinua. 



Zergatik? Merkatura eta bezerora gerturatzen zaituen 
domeinua: bezeroaren hizkuntzan saldu, euskal 
enpresaren kalitate ziurtagiria adierazi.



Zergatik? Bilatzaileen identifikazioan lagungarria izango 
da. SEO posizionamendua hobetzeko lagungarria.



Zergatik? Marka eta domeinuen babesa



Iturria: http://www.shodan.io 2014

Non dago  
.EUS?

http://www.shodan.io


Nola?



Eskaintza 
berezia
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Aurkibidea • Bilatzaileak 

• Posizionamendua 

• Migrazioa 

• Planifikazioa 

• Aldaketa egin 

• Erreferentziak eguneratu 

• Itxiera



Bilatzaileak



Bilatzaileen 
erabilera

(2014ko	  Otsailetik	  2015eko	  Urtarrilerarteko	  datuak)

(% 89,79)

(% 4,45) (%3,73)



Bilatzaileen 
banaketa



Tokian 
tokikoa

• Munduan zehar Google erabiliena 

• Errusia: 

–Google: % 48,9 

–Yandex: % 40,84 

• Txina: 

–Baidu: % 69,38 

–Google: % 2,97



Bilatzaileen 
funtzionamendua

• Crawler edo armiarmen bitartez sare 
osoa bisitatu, estekak jarraituz 

• Bisitatuko orrialdeak gorde eta indexatu 

• Emaitzak erakusteko indexatutako 
edukiaren sailkapena egin



Posizionamendua



Seo Bilaketa motorren emaitzetan webgune 
batek duen ikusgaitasuna hobetzeko 
prozesua 



Trafiko motak • Organikoa 

• Erreferentzia bidezkoa 

• Sare sozialak 

• Ordaindutako bilaketa emaitzak 

• Zuzena



Trafikoaren 
banaketa

Domeinuak.eus

Social
4%

Direct
18%

Referral
28%

Organic
50%



Google.com 
“university”  



Google.co.uk 
“university”  



Migrazioa



Planifikazioa



Migrazioa

Helburua: Gure domeinu zaharraren 
posizionamendua gure .eus domeinura pasatzea

• Planifikatu beharreko prozesua 

• Ahalik eta aldaketa sinpleena, hobeto 

• Presarik gabe burutu behar



Hasi aurretik • Google Webmaster Tools martxan eduki 
domeinu zaharrarentzat 

• Sitemap.xml fitxategia atzigarri eduki 

• Google Analytics bi domeinuetan 
martxan eduki 

• Webgunearen egitura dokumentatu



Kontuan 
hartzekoak

• Zeintzuk dira orrialde bisitatuenak 

• Kanpoko estekak webguneko zein 
orrialdeetara doaz 

• Zein estekek ekartzen dute bisitari gehien 

• Indexatutako orrialde kopurua 

• Orrialdeen sailkapena (Google Page Rank) 
eta hitz gakoetan duzun sailkapena



Migrazioa 
gauzatu



404 Not Found 
erroreak

• Normala da migrazio prozesuan zehar 
gertatzea 

• Defektuzko mezua ez da lagungarria. 
Bisitariak uxatu 

• 404 errore mezu pertsonalizatua 

• Google Analytics-eko kodea gehitu errore 
mezuaren orrialdeari



404 Not Found 
erroreak

Aurretik Ondoren



Robots.txt

Nola?  

User-agent: * 

Disallow: /

• Bilaketa motorrei webgunea ez 
indexatzeko esan 

• Migrazioa bukatu arte domeinu berrian 
eduki 



301 Redirect

Nola?  

.htaccess fitxategian: 

       RewriteEngine on 

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.zuredomeinuzaharra.com 

RewriteRule (.*) http://www.zuredomeinuberria.eus/$1 [R=301,L]  

• Apache zerbitzarietan bisitaria modu 
iraunkorrean birbideratu 

• 1:1 erlazioa duten birbideraketak komeni 

• Domeinu zaharreko orrialdeek duten 
garrantzia domeinu berriko 
baliokideetara pasa



Errebisatu • Birbideraketek ondo funtzionatu 

• Google Analytics-ek domeinu berriaren 
datuak bildu 

• Webguneak portaera egokia: estekak, 
irudiak, etab.



Erreferentziak 
eguneratu



Aldaketa 
jakinarazi

• Google Webmaster Tools 

• Robots.txt fitxategia ezabatu 

• Sitemap.xml fitxategia atzigarri jarri



Estekak 
eguneratu

• Denak eguneratzeak denbora asko 
eskatu 

• Lehentasunezkoak: trafiko gehien 
erakartzen dutenak 

• Aldatzeko errazenak: ezagunek 
kudeatutako webguneak



Erreferentziak 
eguneratu

• Sare sozialak 

• Errotulazioa 

• Dokumentuen sinadura  

• Erabiltzaileei jakinarazi



Itxiera



Arazoen 
adierazleak

• Webgunearen trafikoa jaitsi 

• Domeinu berria ez indexatzea 

• Indexatutako orrialde kopurua jaitsi 

• Hitz gakoen ranking-a jaitsi 

• 404 erroreen ugaritzea



Migrazioaren 
ostean

• Domeinu zaharra desindexatu, domeinu 
berria indexatzearekin batera 

• Gertatutako 404 erroreak errebisatu 

• Domeinu zaharra 6 hilabetez mantendu
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