ترجمه سعید ورزندیان

راهنمای فارسی زوترو

راهنمای فارسی زوترو
ترجمه سعید ورزندیان
http://zotero.abstract.ir/

افزودن فایل به کتابخانۀ زوترو

توجه :این راهنما ترجمهای از راهنمای وبگاه رسمی نرمافزار  Zoteroبه نtانی  https://www.zotero.org/supportاس/
که تح /مجوز ) creative commons (BY-NC-SAمنتtر شده اس ./به Yور AS-ه

شما آزاد هستید تا این محتوا را به اشتراک بگذارید و یا آن را تغییر دهید به شرط
استفادۀ غیر تجاری :یعنی شما اجازه استفاده تجاری و کسب در آمد از این محتوا را ندارید.
پخش همانند :یعنی اگر شما تغییراتی در این محتوا ایجاد کردید ،باید حاAل آن را با همین شرایط و مالکی /معنوی پخVVش
کنید.
در Aورتی که این محتوا را پخش میکنید ،باید به وضوح این شرایط مالکی /معنوی را به دریاف /کننده اعSم کنید.
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افزودن فایل به کتابخانۀ زوترو
از زوترو میتوان عSوه بر افزودن اقSم ابرداده ،یادداش /و برچسب ،برای مدیری /فایلها نیVVز اسVVتفاده
کرد .این Aفحه راههVای مختلVف افVزودن فایلهVا بVه کتابخانVۀ زوتVرو و همچنیVن شVیوۀ ذ-یرهسVازی و
بههنگامسازی آنها را نtان میدهد.

کپی کردن و افزودن پیوند فایلها
فایلها را میتوان به دو Aورت کپی یا پیوند وارد کتابخانۀ زوترو کرد .با کVVپی فایVVل ،یVVک نسVVخه از فایVVل
اAلی در دایرکتوری دادۀ زوترو قرار داده میشود .در Aورتی کVVه تنظیمVVات بههنگامسVVازی فایVVل انجVام
شده باشد ،فایلها بههنگامسازی میشوند .در Aورتی که فایل به Aورت پیوند به کتابخانۀ زوترو افروده
شود ،زوترو تنها یک پیوند به محل فایل اAلی را ذ-یره -واهد کVVرد .فایلهVVای پیونVVدی بههنگامسVVازی
نمیشوند.

افزودن فایل
فایلها را میتوان به Aورت اقSم مستقل ،یا اقSم وابسته به دیگر اقSم به کتابخانۀ زوترو افزود.
افزودن فایل از طریق مرورگر وب
هنگامی که از مترجمهای وبگاه استفاده میکنید زوترو میتواند به Aورت -ودکVار تصVاویر VAفحههای
وب و فایلهای پی دی اف را ذ-یره کنVVد) .میتVوان تنظیمVVات مربVوط بVه ذ-یرهسVازی ایVن مVوارد را از
قسم /تنظیمات زوترو تغییر داد (.این Aفحات و فایلها به Aورت نسخههایی در دایرکتوری دادۀ زوترو
ذ-یره شده و به Aورت اقSم وابسته به فقرۀ ذ-یره شده نمایش داده میشوند.
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ً
با استفاده از افزونۀ زوترو برای فایرفاکس ،میتوانید بر روی یک پیوند فایل )مث Sیک فایVVل پVVی دی اف(
در مرورگر وب راس /کلیک کرده و با استفاده از گزینۀ
”“Zotero” > “Save Link as Zotero Item

آن را ذ-یره کنید .با این کار یک نسخه از فایل مورد نظر بVه عنVوان یVک قلVم مسVتقل در کتابخانVۀ شVما
ذ-یره میشود .همچنین میتوان تصاویر را نیز با کلیک راس /بر روی تصویر مورد نظر و انتخاب گزینۀ
”“Zotero” > “Save Image as Zotero Item

به Yور مtابه ذ-یره نمود.
افزودن فایل از طریق قاب زوترو
 Drag and Dropکشیدن و رها کردن

میتوان فایلها را با کtیدن و رها کردن از مرورگر فایل سیستم عامل به قVاب زوتVرو وارد نمVود .میتVوان
فایلها را دا-ل یکی از مجموعهها )ستون سم /چپ( یا ستون میانی قرار داد .فایلهایی که در سVVتون
میانی قرار میگیرند به Aورت اقSم مستقل وارد زوترو میشوند.
با کtیدن و رها کردن فایل مستقل بر روی یک قلم دیگر ،فایل به Aورت یک قلم وابسته در میآید.
دکمۀ قلم جدید

نسخهها و پیوندهای فایلها را میتوان بVا کلیVک بVر روی دکمVۀ ر) ” New Item

( در بVالی سVتون

میانی و انتخاب یکی از گزینههای ر  ”…Store Copy of Fileیا ر …Link to Fileر به Aورت اقSم
مستقل به کتابخانه افزود.
منوی پیوست

اگر در ستون میانی یکVی از اقSم را انتخVاب کVرده باشVید ،بVا کلیVVک بVر روی دکمVVۀ گیVVرۀ کاغVVذ ر New
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 ”Child Attachmentواقع در بالی ستون میانی ،و انتخاب یکی از گزینههVVای رAttached Stored

 ”…Copy of Fileیا ر …Attach Link to Fileر نسخه و یا پیونVVدی از فایVل مVورد نظVر V-ود را بVVه
کتابخانۀ -ود بیافزایید .همین کار را میتوان با کلیک راس /بر روی یک قلم و رفتVVن بVVه منVVوی رافVVزودن
پیوس ”/نیز انجام داد.
دسترسی به فایلها
با دوبار کلیک بر روی فایل در ستون میانی میتوان به فایل دس /یVVاف ./همچنیVVن بVVا کلیVVک راس /VVبVVر
روی فایل وانتخاب یکی از گزینههVVای ر ”View PDFیVا ر  ”View in External ViewerیVا رView

 ” Fileبرای دیدن مکان نسخه یا پیوند فایل ،بر روی نام فایل در قاب زوتVVرو راس /VVکلیVVک کVVرده و گزینVVۀ
رنمایش فایل” را انتخاب کنید .نسخههای کپی شده در دایرکتVVوری دادۀ زوتVVرو نگهداری میشVVوند .هVVر
فایل ،دایرکتوری زیرمجموعۀ -ود را دارد که با یک نام اتفاقی ه /tکاراکتری مtخص میشود.
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