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پشتیبان گیری و بازیابی کتابخانه

 استhttps://www.zotero.org/support به نشانی Zoteroای از راهنمای وبگاه رسمی نرم افزار  این راهنما ترجمهتوجه:

 منتشر شده است. به طور خالصه:creative commons (BY-NC-SA)که تحت مجوز 

شما آزاد هستید تا این محتوا را به اشتراک بگذارید و یا آن را تغییر دهید به شرط:

 یعنی شما اجازه استفاده تجاری و کسب در آمد از این محتوا را ندارید.استفادۀ غیر تجاری:

ــشپخش همانند:  یعنی اگر شما تغییراتی در این محتوا ایجاد کردید، باید حاصل آن را با همین شرایط و مالکیت معنوی پخ

کنید.

در صورتی که این محتوا را پخش می کنید، باید به وضوح این شرایط مالکیت معنوی را به دریافت کننده اعالم کنید.
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پشتیبان گیری و بازیابی کتابخانه
ــد. ــه کنی ــتیبان تهی ــخه ی پش ــان نس ــورت دوره ای از کتابخانه ت ــه ص ــه ب ــم ک ــیه می کنی  توص

ً
ــدا ــا اکی م

به هنگام سازی جایگزین مناسبی بــرای پشــتیبان گیــری نیسـت زیــرا ســرور زوتـرو تنهــا آخریــن نسـخه ی

کنابخانه تان را در خود نگه می دارد. ضمن اینکه تنها یکبار به هنگام سازی (خودکار) کافیست تا نسخه ی

موجود در سرور عوض شود.

تعیین محل کتابخانه

ــخه یپروفایلهای فایرفاکسکتابخانه ی شما به طور پیش فرض در دایرکتوری زوترو در داخل یکی از   (نس

فایرفاکس زوترو) یا زوترو (نسخه ی مستقل زوترو) نگهداری می شود. اگر پیش از نصب نسخه ی مســتقل

زوترو، افزونه ی فایرفاکس زوترو را نصب کرده باشید، هنگام نصب از شما پرسیده می شود کــه آیـا مایلیـد

نسخه ی مستقل زوترو از همان کتابخانه ی نسخه ی فایرفاکس استفاده کند یا خیر (در صورتی کــه ابتــدا

نسخه ی مستقل را نصب کرده باشید عکس این مطلب صادق است).

Showساده ترین و مطمئن ترین راه بــرای یــافتن دایرکتــوری داده هــای زوتــرو، کلیــک بــر روی دکمه ی “

Data Directory در برگه ی”Advanced.از زیرمجموعه ی تنظیمات زوترو است  

محل های پیش فرض

  دایرکتــوری دلخــواهی را انتخــاب نکــردهAdvancedدر صورتی که از قسمت تنظیمــات زوتــرو، بــرگه ی 

باشید، داده های زوترو بسته به نوع سیستم عاملی که استفاده می کنیــد در دایرکتوری هــای زیــر ذخیــره

می شوند و ممکن است در برخی سیستمها به طور پیش فرض به صورت پنهان باشند.

”  همواره محل دایرکتوری ای را که هم اکنون از آن استفاده می شودShow Data Directoryدکمه ی “ 
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نشان می دهد. اگر به هر دلیل نمی توانید به تنظیمات زوترو دست یابید، رایانه را برای یافتن فایلی با نام

'zotero.sqlite.جستجو کنید '

نسخه ی فایرفاکس زوترو

OS X

/Users/<username>/Library/Application 
Support/Firefox/Profiles/<randomstring>/zotero

Windows 7/Vista

C:\Users\<User 
Name>\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\<randomst
ring>\zotero

Windows XP/2000

C:\Documents and Settings\<username>\Application 
Data\Mozilla\Firefox\Profiles\<randomstring>\zotero

Linux (Most Distributions)

~/.mozilla/firefox/Profiles/<randomstring>/zotero

نسخه ی مستقل زوترو

OS X

/Users/<username>/Library/Application 
Support/Zotero/Profiles/<randomstring>/zotero

Windows 7/Vista

C:\Users\<User 
Name>\AppData\Roaming\Zotero\Profiles\<randomstring>\zot
ero
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Windows XP/2000

C:\Documents and Settings\<username>\Application 
Data\Zotero\Profiles\<randomstring>\zotero

Linux (Most Distributions)

~/.zotero/Profiles/<randomstring>/zotero

محتویات کتابخانه

  است کــه حــاوی بســیاری از داده هــا شــاملzotero.sqlite' فایل zoteroمهمترین فایل در دایرکتوری '

ابرداده هــا، یادداشــت ها، برچســب ها و …  اســت. ایـن دایرکتــوری همچنیــن حــاوی یـک پوشـه بـه نــام '

storage،است که همه ی فایلهــای ضــمیمه شــامل فایلهــای پی دی اف ، تصــاویر صــفحات وب آفالیــن '

فایلهای صوتی و هر نوع فایل دیگری که بــه کتابخــانه ی شــما افــزوده شــده می باشــد. (تــوجه کنیــد کــه

) در این پوشه کپی نمی شوند).attaching filesفایلهایی که میان آنها پیوندی برقرار شده است ( 

 حاوی چندین فایل دیگر نیز هست. از جمله zoteroدایرکتوری '
ً
  یکzotero.sqlite.bak'  شما احتماال

  کـه هنگـامی کـه فایرفـاکس یـا نسـخه ی مسـتقل زوتـرو راzotero.sqliteنسخه ی پشــتیبان خودکــار از 

 به روز رسانی نشده باشد به طورzotero.sqlite.bak ساعت گذشته فایل۱۲می بندید در صورتی که در 

 کــه نســخه های پشــتیبان از فایــلzotero.sqlite.[number].bakخودکار ذخیــره می شــود و فایلهــای 

zotero.sqlite.هستند که به طور خودکار در مواقع خاصی از به روز رسانی زوترو ایجاد می شوند 

 پیش از کپی کردن، حذف یا انتقال هر یک از این فایلهــا از بســته بـودن پنجره هــای فایرفــاکس وتوجه:

نسخه ی مستقل زوترو اطمینان حاصل کنید. در غیر ایـن صــورت ممکــن اســت داده هـای شـما آســیب

ببینند.
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پشتیبان گیری از کتابخانه ی زوترو

پیشنهاد ما برای پشتیبان گیری از کتابخانه استفاده از یــک ابــزار مخصـوص پشــتیبان گیــری اســت کــه

بتواند از کل هارد دیسک رایانه تان یک نسخه ی پشــتیبان تهیــه کنـد. بیشــتر سیســتمهای عامـل جدیــد

 
ً
 در سیستم عامل مک).Time Machineدارای چنین ابزاری هستند. (مثال

محـل کتابخــانه ی زوتـرو رااگر تنها می خواهید از کتابخانه ی زوترو نســخه ی پشــتیبان تهیــه کنیــد ابتــدا 

Data، فایرفاکس یا نــرم افــزار مســتقل زوتــرو را ببندیــد. آنگــاه دایرکتــوری داده هــای زوتــرو تعیین کرده

Directoryبـر روی یـک دســتگاه دیگــر کـپی کنیـد (کــل دایرکتــوری 
ً
 را در محل مورد نظرتان و ترجیحا

' و بقیــه پوشــه های زیــر مجمــوعه را کــپی کنیــد). از آنجــا کــه همه ی داده هــای مهــم درstorageشامل '

دایرکتوری داده های زوترو ذخیره می شود بهتر اســت بــه صــورت دوره ای از آن نســخه ی پشــتیبان تهیــه

کنید.

 اگــر شــمابه هنگام سازی- به هنگام سازی: توجه 
ً
 روشــی جــایگزین بـرای پشــتیبان گیــری نیســت. مثال

 اقالمی را از کتابخانه تان حذف کنید و سپس کتابخانه را به هنگام کنید، نمی توانید آن اقالم را از
ً
تصادفا

سرور زوترو بازیابی کنید.

 صادر کنیــد.RDF- ورود/صدور: زوترو به شما امکان می دهد تا بتوانید کتابخانه تان را با فرمت  توجه 

 مشابهی با کتابخانه تــان
ً
امااستفاده از این فرمت برای ورود و صدور کتابخانه ممکن است نسخه ی دقیقا

به شما ندهد و بنابراین برای پشتیبان گیری توصیه نمی شود.

ایــن راهنمــا را کـه توســط کتابخــانه ی دانشــگاه نــورثبرای دیدن راهنمای قدم به قدم پشــتیبان گیــری 

 ببینید.وسترن تهیه شده است

|5|



ترجمه سعید ورزندیانراهنمای فارسی زوترو

بازیابی کتابخانه ی زوترو از یک نسخه ی پشتیبان

ــانه ی ــوان کتابخ با استفاده از نسخه های پشتیبان دستی و خودکار و داده های به هنگام شده اغلب می ت

از دست رفته یا داده هایی را که به صورت اتفاقی حذف شده اند را بازیابی کرد.

.زوترو در مکان درستی به دنبال داده های شما می گرددپیش از آنکه جلوتر برویم مطمئن شوید که 

بازیابی کتابخانه با استفاده از به هنگام سازی

ــک ــان ی ــر روی رایانه ت ــون ب ــد و اکن ــتفاده می کردی ــرو اس ــازی زوت ــات به هنگام س  از امکان
ً
ــما قبال ــر ش اگ

کتابخانه ی خالی دارید می توانید به سادگی با به هنگام کردن رایانه تان با ســرور زوتــرو اطالعــات خــود را

 وجــود دارد، در بــرگه یzotero.orgبازیــابی کنیــد. پــس از آنکــه مطمئــن شــدید کتابخانه تــان بــر روی 

به هنگام سازی که زیرمجموعه ی بخش تنظیمات زوترو است (نسخه ی فایرفاکس یــا نســخه ی مســتقل)،

شناسه ی کاربری و گــذرواژه ی خــود را وارد کنیــد و در نــوار ابــزار زوتــرو دکمه ی به هنگام ســازی را بزنیــد.

(زوترو تنها حذف کردنهای صریح را به هنگام می کند. بنابراین به هنگــام کــردن یــک کتابخــانه ی خـالی،

داده های موجود در سرور را از بین نمی برد. مگر آنکه شما اقالمی را به صورت دستی پاک کنید.)

ــایگزین اگر بر روی رایانه ی خود یک کتابخانه ی محلی دارید و می خواهید نسخه ی موجود در سرور را ج

 را پاک کنید.دایرکتوری داده های زوتروآن کنید پیش از به هنگام سازی ابتدا زوترو را ببندید و 

بازیابی کتابخانه با استفاده از یک نسخه ی پشتیبان

ــور ــدبه ط اگر از امکانات به هنگام سازی زوترو استفاده نکرده اید (یا آنکه استفاده کرده اید اما نمی خواهی

کامل مراحل به هنگام سازی را انجام دهیــد) و یـک نســخه ی پشــتیبان از دایرکتــوری داده هــای زوتـرو در

اختیار دارید، می توانید محتویــات ایــن دایرکتــوری را از نســخه ی پشــتیبان کــپی کــرده و در دایرکتــوری

جاری جایگزین کنید.
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”  کلیک کنید. باShow Data Directory  را از تنظیمات زوترو باز کنید و بر روی “Advancedبرگه ی 

 یک زیر پوشه با نام ' zotero.sqliteاین کار باید دایرکتوری حاوی فایل 
ً
' نمایش دادهstorage  و احتماال

  و پوشــه ی 'zotero.sqliteشود. ابتدا فایرفــاکس و یـا نسـخه ی مسـتقل زوتـرو را ببندیــد و ســپس فایـل 

storage را به یک پوشه ی موقت بر روی دسکتاپ منتقل کنید. آنگــاه فایــل 'zotero.sqlite' و پوشــه ی 

storageرا از نسخه ی پشتیبان خود کــپی (و نــه جابجــا) کــرده و در دایرکتــوری داده هــای جــاری قــرار '

دهید. حال اگر فایرفاکس یا نسخه ی مستقل زوترو را باز کنید بایـد بتوانیــد کتابخــانه ی بازیــابی شــده ی

خود را ببینید.

در صورتی که با موفقیت توانستید کتابخانه ی خود را بازیــابی کنیــد می توانیــد بــا خیــال راحــت پوشــه ی

موقت را پاک کنید.

توجه کنید اگر از امکانات به هنگام سازی استفاده می کنید هر گونه تغییر در کتابخانه ی شما که از زمــان

پشتیبان گیری صورت گرفته باشد و در نتیجه با سرور زوترو به هنگام شده باشد در اولین به هنگام ســازی

پس از بازیابی، بر روی داده های بازیابی شده ی شما اعمال خواهد شد.

بازیابی کتابخانه ی زوترو از یک نسخه ی پشتیبان و بازنگاری تغییرات به هنگام شده

اگر شما یا شخص دیگری باعث تغییرات ناخواسته ای بر روی کتابخانه ی شما شده باشد و آن تغییرات با

سرور زوترو به هنگام شــده باشــد می توانیــد بــا اســتفاده از یــک نســخه ی پشــتیبان محلـی از دایرکتــوری

داده های زوترو، داده های خود را بازگردانید.

 به هنگام ســازی خودکــار راSyncنخست در محیط نرم افزار زوترو و در قســمت تنظیمــات زوتــرو، بــرگه ی 

Show Data را بـاز کــرده و بــر روی “Advancedغیرفعال کنید. ســپس در قسـمت تنطیمــات بــرگه ی 

Directory کلیک کنید. با این کار باید دایرکتوری حاوی فایل  ”zotero.sqliteیک زیر پوشه 
ً
  و احتماال

' نمایش داده شود. ابتدا فایرفاکس و یا نسخه ی مســتقل زوتــرو را ببندیــد و ســپس فایــلstorageبا نام ' 

|7|



ترجمه سعید ورزندیانراهنمای فارسی زوترو

zotero.sqlite' پوشه ی storageرا به یک پوشه ی موقت بــر روی دســکتاپ منتقــل کنیــد. آنگــاه فایــل  '

zotero.sqlite' و پوشه ی storageرا از نسخه ی پشتیبان خود کپی (و نه جابجا) کرده و در دایرکتــوری '

داده های جاری قـرار دهیــد. حــال اگــر فایرفــاکس یـا نســخه ی مسـتقل زوتـرو را بـاز کنیــد بایـد بتوانیــد

کتابخانه ی بازیابی شده ی خود را ببینید.

حال اگــر به هنگام ســازی را فعــال کنیــد، نســخه های موجــود در ســرور جــایگزین نســخه های موجــود در

تنظیمــاترایانه تان می شوند. برای آنکه بتوانید نسخه ی موجود در رایانه را در سرور کپی کنید می توانید 

 را ببینید. اگر کتابخانه ی شما یک کتابخانه ی گروهی است بازیابی اطالعات بهبازنشانی به هنگام سازی

ــرای ایــن سرور زوترو هیچ اثری نخواهد داشت و شما باید از همه ی اقالم یک نسخه ی کپی تهیه کنید. ب

 صادر کنید و یا اینکه ابتدا آنها را بــه یــک کتابخــانه ی شخصــی واردRDFکار می توانید اقالم را با فرمت 

کرده و سپس آنها را به داخل کتابخانه ی گروه بکشید. در این صورت اگــر شــما کتابخانه تــان را بــا ســرور

ــا زوترو به هنگام کنید هنوز هم آخرین نسخه ی موجود در سرور به کتابخانه ی رایانه تان اعمال می شود ام

داده های جدیدی که به کتابخانه افزوده اید در کتابخانه باقی می مانند و در به هنگام سازی به سرور زوترو

منتقل می شوند.

هنگامی که بازیابی داده ها را با موفقیت انجام دادید می توانید به هنگام سازی خودکار را از نو فعال کــرده

و پوشه ی موقتی روی دسکتاپ را پاک کنید.

بازیابی از آخرین نسخه ی پشتیبان گیری خودکار

ــادی از اقالم  به طور اتفاقی تعــداد زی
ً
اگر هنگام استفاده از زوترو مرتکب یک اشتباه بزرگ شدید — مثال

را پاک کردید— می توانید داده های خود را از آخرین نسخه ی پشتیبان گیری خودکار بازیابی کنید.

 استفاده می کنید امــا به هنگام ســازی خودکــار را فعــال نکرده ایــد ابتــدا کتابخــانه یبه هنگام سازیاگر از 

  برای اطمینان از صحیح بودن داده ها بررسی کنید. اگــر داده هایتــانzotero.orgآنالین خود را بر روی 
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 داده هــا را از ســرور زوتــرو بـه تنظیمــات بازنشــانی به هنگام ســازیصحیح است می توانیــد بـا اســتفاده از

رایانه تان منتقل کنید.

اگر از به هنگام سازی استفاده نکرده اید یا آنکه داده ی جدید از قبل با سرور به هنگام شده است گامهــای

زیر را طی کنید:

نخست، هنگام پشتیبان گیری خودکار، از باز بــودن پنجــره ی فایرفــاکس یـا نســخه ی مســتقل•

زوترو مطمئن شوید.

ــرگه ی• ــرو، ب ــات زوت ــره ی تنظیم ــد، در پنج ــتفاده می کنی ــازی اس ــات به هنگام س ــر از امکان اگ

 غیر فعال کنید.
ً
به هنگام سازی، ویژگی به هنگام سازی خودکار را موقتا

 تهیــهzotero.sqlite.bak و یــک نســخه ی کــپی از فایـل محل کتابخانه تان را مشــخص کنیــد•

 تغییر دهید.zotero.sqlite.newکرده و نام آن را به 

در صورت تمایل می توانید در زوترو اقالمی را کــه از زمــان آخریــن بــار اســتفاده از نرم افــزار بــه

کتابخانه افزوده اید انتخاب کرده (استفاده از امکانات جستجوی ذخیره شــده می توانـد مفیـد

Exportباشد)، سپس بر روی اقالم انتخاب شده راست کلیک کــرده و گــزینه ی “  Selected

Items را انتخاب کنید و آنها را با فرمت  “…Zotero RDF.صادر نمائید  

ــل ــام فای ــا ن ــوری داده ه ــد. در دایرکت ــرو را ببندی ــتقل زوت ــره ی فایرفــــاکس/نسخه ی مس پنج

zotero.sqliteرا به 

zotero.sqlite.old و نام فایل zotero.sqlite.new را به zotero.sqliteتغییر داده و دوبــاره 

پنجره ی  فایرفاکس/نسخه ی مستقل زوترو را باز کنید. اکنون باید بتوانیــد نســخه ی پشــتیبان

کتابخانه ی خود را ببینید.
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،از به هنگام ســازی اســتفاده می کردیــد، اگــر اکنــون به هنگام ســازی را فعــال کنیــد 
ً
اگر از قبال

نسخه های موجود در ســرور جــایگزین نســخه های موجــود در رایانه تـان می شــوند. بــرای آنکــه

ــانی ــات بازنش ــد تنظیم ــد می توانی ــپی کنی ــرور ک ــانه را در س ــود در رای ــخه ی موج ــد نس بتوانی

به هنگام سازی را ببینید. اگر کتابخانه ی شما یک کتابخانه ی گروهی اســت بازیــابی اطالعــات

به سرور زوترو هیچ اثری نخواهد داشت و شــما بایــد از همه ی اقالم یــک نســخه ی کــپی تهیــه

ــه یــکRDFکنید. برای این کار می توانید اقالم را با فرمت   صادر کنید و یا اینکه ابتدا آنها را ب

کتابخانه ی شخصی وارد کرده و سپس آنها را به داخل کتابخانه ی گروه بکشید.

 در نهایت اگر اقالمی را پیش از بازیابی داده هــا بــا فرمــتRDFصــادر کرده ایــد، آنهــا را بــرای 

بازیابی وارد نرم افزار زوترو کنید.

  را پاک کنید.zotero.sqlite.oldاگرنتایج بازیابی داده ها از نظر شما قابل قبول است می توانید فایل 

 بازیابی کتابخانه از آخرین نسخه ی پشتیبان به روز رسانی شده

 نسخه های ماژور) از زوترو را نصب می کنید، با پیغام به روز رسانی
ً
هنگامی که نسخه های خاصی (معموال

پایگاه داده مواجه خواهید شد. اگر می خواهید به نسخه ی قبلی پایگــاه داده تــان بازگردیــد بایــد پایگــاه

داده ی پیشین را به صورت دستی جایگزین نسخه ی پشتیبان خودکــاری نمائیــد کــه زوتـرو هنگــام به روز

 این فایل در دایرکتوری داده های زوترو قرار دارد و نام آن به صورت
ً
رسانی آن را ایجاد کرده است. معموال

“zotero.sqlite.[num].bak.و دارای بزرگترین عدد است ”

بهتر است پیش از انجام هر گونه تغییری، ابتدا یک نسخه ی پشتیبان از کل دایرکتوری داده هــای زوتــرو

تهیه کنید.

 داده های خود را با سرور زوترو به هنگام کرده اید، بازگشــت بـه نسـخه ی قبلـی بـه راحــتی میســر
ً
اگر قبال

است: ابتدا نسخه ی پیشین را نصب کرده، فایرفاکس یا نسخه ی مستقل زوترو را ببندیـد. ســپس فایـل “
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zotero.sqlite“ ــل ــا فای ــرار دارد ب ــرو ق ــای زوت ــوری داده ه -zotero.sqlite.[highest” را کــه در دایرکت

number].bakاجرا کنید. (دقــت کنیــد 
ً
” جایگزین کرده و فایرفاکس یا نسخه ی مستقل زوترو را مجددا

که اگر بخواهید یک پایگاه داده ی به روز شده را با نسخه های قبلی زوترو باز کنید بــا پیغــام خطــا مــواجه

 را جـایگزین کنیــد.) در ایـنSQLiteخواهید شد. فایرفاکس یا نسخه ی مسـتقل زوتـرو را بسـته و فایـل 

صورت زوترو داده ها را از سرور دریافت کرده و هر تغییری را کـه آخریــن بـار هنگــام اســتفاده از نســخه ی

قدیمی اعمال شده باشد بر می گرداند.

 از به هنگام سازی استفاده نمی کردید می توانید اقالمی را که از زمــان به روز رســانی بــه کتابخــانه
ً
اگر قبال

ــروRDFافزوده شده اند انتخاب کرده، آنها را با فرمت  ــدیمی تر زوت  صادر کنید و سپس به یک نسخه ی ق

مرتــبوارد نمائید. برای یافتن اقالم جدید می توانید اقالم را بر اساس تاریــخ افـزوده شــدن بــه کتابخــانه 

.کنید

 به یاد داشته باشید که اسناد نرم افزارهای واژه پردازی که با نسخه های جدیدتر زوتــرو کــار می کننــد
ً
لطفا

اغلب با نسخه های قدیمی تر قابل استفاده نیستند.

اشکال زدائی مسائل مرتبط با داده های زوترو

اقالم من کجا رفته اند؟

در موارد نادر، پس از به روز رسانی یا بازیابی سیستم، کاربران با یک کتابخــانه ی خــالی روبــرو می شــوند.

 زوتــرو در جــای نادرســتی بــه
ً
اگر این اتفاق برای شما افتاد الزم نیست نگران باشید. در این موارد معموال

ــال فایلهــای شــما دنبال داده های شما می گردد. شما باید مطمئن شوید که زوترو محل درستی را به دنب

می گردد.

اگر از نسخه ی فایرفاکس زوترو استفاده می کنید، ممکن است مشکل خالی بــودن کتابخــانه مربــوط بــه
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ناسازگاری در افزونه های فایرفاکس باشد. بنابراین اگــر مطمئــن هســتید کــه زوتــرو در جــای درســتی بــه

دنبال داده های شما می گردد، فهرست افزونه های ناسازگار را ببینید و همه ی آنها را غیرفعال کنید.

(نسخه ی فایرفاکس زوترو) مطمئن شوید که در پروفایل صحیحی از فایرفاکس هستید. ۱

فایرفاکس بــه نـدرت و بــه هنگــام به روز رســانی، یــک پروفایــل جدیــد می ســازد. (اگــر متـوجه شــدید کــه

 ایـن اتفــاق رخ داده اســت) در
ً
چوب الف ها و تاریخچه ی مرورگر وب تغییر کرده یا ناپدید شده اند احتماال

 مطمئن شوید که در پروفایــل صــحیحی قــرارمدیر پروفایل فایرفاکساین صورت می توانید با استفاده از 

دارید.

مطمئن شوید که فایلهای داده های شما جایی قرار دارند که زوترو به دنبال آن می گردد. ۲

 بــرتنظیمات پیشــرفتهبرای دیدن دایرکتوری فعلی مربوط به داده ها، از پنجره ی تنظیمات زوترو، برگه ی 

Showروی دکمه ی “   Data  Directoryکلیک کنید. اگر این محل این دایرکتوری، جایی نیست کــه ”

شما انتظار آن را داشتید می توانید در همان پنجره ی تنظیمات پیشرفته، یک دایرکتوری دیگر را انتخاب

کنید. همچنین می توانیــد بــه جــای ایــن کــار، فایرفــاکس یــا نرم افــزار مســتقل زوتــرو را ببندیــد و همه ی

') را بــه محــل دیگــریstorage  و 'zotero.sqliteفایلهــایی کــه درون دایرکتــوری داده هــا وجــود دارنــد (

 کجــا
ً
منتقل کرده و فایلهای خود را درون آن دایرکتوری قرار دهید. اگر نمی دانید داده هــای شــما دقیقــا

 یــاzotero.sqliteهستند بهتر است بــر روی هــارد دیســک رایانه تــان بــه دنبــال نســخه های حجیم تــر از 

zotero.sqlite.bak ' بگردیــد. همچنیــن درون دایرکتــوری storageبـه دنبــال فایلهـای پی دی افــی کـه'

 ذخیره شده اند یا سایر انواع فایلها بگردید.
ً
اخیرا

ما پیشنهاد می کنیم تا زمانی که دلیل قانع کننده ای برای جابجایی دایرکتوری داده ها ندارید، محــل آن

را تغییر ندهید و اجازه دهید تا محل آن داخل پروفایل های فایرفاکس یا نسخه ی مستقل زوترو باشد.

هنگام تغییر دایرکتوری داده ها توجه کنید که زوترو داده ها را جابه جا یا کپی نمی کند و شما باید داده ها
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را به صورت دستی به دایرکتــوری جدیـد منتقــل کنیــد. همچنیــن هنگـامی کـه می خواهیــد دایرکتــوری

' باشــد و نــهstorageجدیدی انتخاب کنید دقت کنید که محل دایرکتوری باید پوشه ی میزبان پوشــه ی ' 

خود آن پوشه.

 به یاد داشته باشید پیش از اعمال هر گونه تغییر بر روی فایلهای زوتــرو، فایرفــاکسنکته ی پایانی آنکه:

یا نسخه ی مستقل زوترو را ببندید.
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