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 :چکیده

 خرده ترکیبی روش بر مبتنی ايفراداده هايپیشینه به وب کاوش موتورهاي واکنش تبیین هدف با حاضر، پژوهش
 100 را پژوهش جامعه. است تجربی نیمه  روش با ملی محتواي کنسرسیوم پیوندي هاي داده روش و غنی هاي

 ملی محتواي عضوکنسرسیوم پنج هاي پیشینه میان از  تصادفی، گیري نمونه روش به که  ايفراداده پیشینه
 و خرد هايداده روش دو ترکیب اساس بر مطالعه مورد اي فراداده هاي پیشینه. شدمی شامل بودند شده انتخاب

 موتورهاي به و منتشر  www.rnikzad.ir سایت وب روي بر) ال. ام. ایکس. اف. دي. آر قالب( پیونديهايداده
 ییپیدانما و سازي نمایه وضعیت وارسی، سیاهه از استفاده با سپس. شدند معرفی یاهو و بینگ گوگل، کاوش

 ايرادادهف هايپیشینه سازينمایه به قادر یاهو و بینگ گوگل، کاوش موتورهاي. گرفت قرار بررسی مورد هاپیشینه
 رمندساختا نمایش و پیدانمایی به قادر کاوش، موتورهاي از یک هیچ ونیز، شوند،پدیدارمی کاوش درنتایج و بوده

 و) JSON-LD( سون جی قالب با ترکیب از پس پژوهش، ايفراداده هايپیشینه. نبودند ايفراداده هايپیشینه
 ردهخ ترکیبی روش به توجه با اما بوده، اي فراداده هاي پیشینه سازي نمایه به قادر کاوش، موتورهاي به معرفی

 پیدانمایی به قادر  که صورتی در نبوده، ساختارمند نمایش و پیدانمایی به قادر پیوندي، هاي داده و غنی هاي
 مدنظربود پژوهش دراین که آنچه صورت به نه بودندولی شده تعریف هاي برچسب

 یک سطر فاصله 

 سازي نمایه ، کاوش موتورهاي، ملی محتواي کنسرسیوم ،غنی هاي خرده، پیوندي هاي داده: هاکلید واژه

 :توجه

در کل متن پایان نامه/ رساله یعنی متن اصلی، تیترها و شماره ي صفحات و پاورقی ها براي متن  

 استفاده شود.  Times New Romanو براي متن التین از قلم  B Nazaninفارسی از قلم 

قابل قبول  Times New Romanو  B Nazaninهاي دیگر  غیر از فونت نکته: استفاده از فونت

  نخواهد بود.
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Abstract 

The purpose of this research was to find out the reaction of Web Search Engines to Metadata 
records created based on the combination approach, Linked Data and Rich Snippets. 100 metadata 
records from Iranian National Content Consortium (INCN) were analyzed through a semi-
experimental approach. The records were published on a website (www.rnikzad.ir), and were 
introduced to Google, Bing, and Yahoo! directly. Then using element-based search strategies the 
indexability and visibility of the metadata records were examined. Findings show the search 
engines did not index and to make visible the records semantically. In the other words, the indexed 
metadata records did not appear in the search results semantically like the records created based 
on rich snippets methods. Based on this study, web search engines do not treat the records created 
based on the combination approach as rich snippets. The search engines discard the tag names of 
the metadata elements during the indexing process, and do not make visible them structurally.  

 یک سطر فاصله 
 

Visibility Search Engine ,Indexing, snippets Rich, Linked data: wordsKey 
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