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Nya toppdomäner – .stockholm?
Toppdomänen .XXX är beslutad, nya toppdomäner i form av t ex varumärken och
städer diskuteras, domännamn med å ä ö blir vanligare och användandet av säkra
domännamn med DNSSEC för att undvika “kidknappningar” växer. Domänbranschen
har varit och kommer fortsätta att vara händelserik det närmaste året.
Efter flera år av förhandlingar börjar ICANN närma sig ett beslut kring hurvida man ska tillåta registrering av
nya toppdomäner mot betalning. Tanken är att det ska vara möjligt att köpa toppdomäner i form av t ex
varumärken eller städer, som exempelvis “.loopia”. Diskussioner och oenighet kring vad som ska godkännas och
inte när t ex ett företag vill registrera sitt varumärke som toppdomän har gjort att förhandlingarna dragit ut på
tiden.
En ny och omdebatterad toppdomän som redan godkänts tidigare i år är porrdomänen “.xxx”. Tanken är att
denna toppdomän ska regleras så att besökare av webbplatser med erotiskt innehåll kan undvika bedrägerier,
barnpornografi och skadlig kod.
– Tanken är också att det ska vara lättare att blockera erotiskt innehåll för t ex föräldrar och företag, men det är
väl ytterst tveksamt om de som är aktiva i porrindustrin kommer att överge sina befintliga domäner för den nya
“porrtoppdomänen”, så just där riskerar .xxx-domänen tyvärr att bli verkningslös, säger Jimmie Eriksson,
kontorschef på Sveriges största domänregistrar, Loopia AB.
Nätkriminaliteten ökar stadigt, däribland “kidnappade” domännamn. Om ditt domännamn blir kidnappat tror
dina besökare att de kommit rätt, men trots att det är ditt domännamn som står i adressfältet så är det på
kidnapparens webbplats besökaren befinner sig. På så sätt kan de t ex lura av dina besökare känslig information.
För att skydda dina besökare mot detta kan du som domänägare aktivera säkerhetstillägget DNSSEC på ditt
domännamn. Fler och fler inser vikten av DNSSEC, men ännu är tillväxten inte tillräckligt hög och antalet
toppdomäner med stöd för DNSSEC är fortfarande lågt.
– Loopia var den första registraren i världen som införde stöd för DNSSEC och vi arbetar aktivt med att sprida
information och kunskap kring DNSSEC, säger Jimmie. Vårt arbete för ett säkrare Internet kommer att färga
även de kommande åren.
Under april 2011 har Loopia också tillsammans med .SE gjort en punktinsats för att öka medvetandet om
domännamn med specialtecken, så kallade IDN-domäner, som t ex innehåller våra svenska tecken å, ä och ö.
2007 fanns det drygt 46 000 registrerade .SE IDN-domäner, och i år är det redan uppe i över 62 000 st.
Många missar den möjligheten, och riskerar därför att någon tar deras domännamn före dem.
En rekommendation är att alltid registrera ditt domännamn både med och utan svenska tecken för att inte råka ut
för att någon hinner före dig.
– Ett domännamn kan vara både en slit- och släng-produkt eller något mycket värdefullt som t ex ditt varumärke.
Därför kommer det också bli vanligare att man vill förlänga sitt domännamn längre än ett år i stöten. Loopia
erbjuder redan idag flerårsförnyelser av både .SE och .EU, och detta är något vi ser kommer att öka och utvidgas
än mer i framtiden, avslutar Jimmie.
För mer information, kontakta;
Jimmie Eriksson, kontorschef, Loopia i Västerås, 070-227 74 79, jimmie.eriksson@loopia.se
Loopia AB är ett av Sveriges största och snabbast växande webbhotell. Företaget är en del av Mamut, en ledande leverantör
av ekonomi-, CRM- och Internetlösningar till små och medelstora företag, enskilda firmor, föreningar och privatpersoner i
Nordeuropa. Loopia erbjuder både privatpersoner och företag innovativa lösningar för hantering av sina webbsidor och epost. Pålitliga tjänster med engagerad personal till konkurrenskraftiga priser. Loopia har idag verksamhet i Sverige och i
Serbien. Se även www.loopia.se.
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