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راهنمای فارسی زوترو
ترجمه سعید ورزندیان

http://zotero.abstract.ir/

مجموعه ها و برچسب ها

 اس/https://www.zotero.org/support به نtانی Zoteroای از راهنمای وبگاه رسمی نرم افزار  این راهنما ترجمهتوجه:
 منتtر شده اس/. به Yور -ASه creative commons (BY-NC-SA)که تح/ 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:

 یعنی اگر شما تغییراتی در این محتوا ایجاد کردید، باید حاAل آن را با همین شرایط و مالکی/ معنوی پخVVشپخش همانند:
کنید.

در Aورتی که این محتوا را پخش می کنید، باید به وضوح این شرایط مالکی/ معنوی را به دریاف/ کننده اعSم کنید.
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مجموعه ها و برچسب ها
در کتابخانۀ زوترو می توان اقSم را در قالب مجموعه ها و برچسب ها سازماندهی کرد.

“مجموعه ها” امکان ساماندهی سلسله مراتبی دسته ای از اقSم را پیش از افزودن آنها به کتابخانه فراهج
می کنند. هر قلج می تواند در چندین محل (زیرمجموعه) مختلف در مجموعۀ کتابخانۀ شما قVرار بگیVرد.

سپس می توان آنها را به Aورت سلسله مراتبی و به سرع/ بازیابی کرد.

“برچسب ها” (یVا همVان کلیVVد واژه ها) امکVان توVAیف کVردن ویژگی هVای بیVVtتری از یVک قلVج را فراهVVج
می کنند. برچسب ها امکان ایجاد مجموعه های تخصصVی تر را پVس از افVزودن اقSم بVه کتابخVانه فراهVج
می کنند. (مثSر می توان تمام اقSمی را که دارای کلید واژه های “تاریق” م “ایران” هستند را جدا نمود.)

برچسVب ها قVابلی/ جابجVایی دارنVد امVا مجموعه هVا اینطVور نیسVتند. کVپی کVردن اقSم مسVتقل میVان
کتابخانه های زوترو برچسب های آنها را نیز منتقل می کند اما مجموعه های آنهVVا را منتقVVل نمی کنVVد. هVر
دو این امکانات دارای ویژگی ها منحصر به فرد -ود هستند. بهتر اس/ مدتی با هر دو کار کنید تا ببینید

کدامیک برای کار شما مناسبتر اس/.

راهنماهای تصویری
جعبۀ انتخاب برچسببرچسب هامجموعه ها
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مجموعه ها
ایجاد مجموعه ها

” بالی ستون سم/ چپ کلیک کنید (یVا بVر روی “کتابخانVۀ مVن راسNew Collection/Vبر روی گزینۀ “
کلیک کرده و این گزینه را انتخاب نمائید.”) سپس یVک نVام بVرای مجموعVۀ جدیVد وارد کنیVVد. مجموعVۀ
جدید به Aورت یک پوشه درون “کتابخانۀ من” نمایش داده می شVود. می تVوان بVا کVtیدن و رهVا کVردن
پوشه های دیگر دا-ل پوشۀ مورد نظر، زیرمجموعه های جدیدی سا-/. همچنین این کار را می توان بVVا

” نیز انجام داد.New Collectionراس/ کلیک بر روی پوشۀ مورد نظر و انتخاب گزینۀ “

افزودن اقلم به مجموعه ها

برای افزودن اقSم به یک مجموعه، آنها را از ستون میانی انتخاب کرده، به مجموعۀ مورد نظVVر کVVtیده و
رها کنید. توجه کنید که اگر مجموعه ای را انتخاب کرده باشید، اقSم جدید به Aورت -ودکار دا-ل آن

مجموعه ذ-یره می شوند.

توجه به این نکته بسیار مهج اس/ که اقSم را می توان همزمان به چندین مجموعه نسب/ داد و ایVVن کVVار
به معنای کپی کردن یک قلج در چندین مجموعه نیس/. این ویژگی مانند قرار دادن یک فایل Aوتی در
چندین فهرس/ پخش اس/ و بدین معنا نیس/ که مکان فیزیکی فایل Aوتی در چندین جVVا کVVپی شVVده
باشد. هنگامی که یک مجموعه انتخاب می شود، می تVوان اقSم دا-Vل آن را در سVتون میVانی مVtاهده

کرد. گزینۀ “کتابخانۀ من” همواره همۀ اقSم را نtان می دهد.

توجه کنید که اقSمی که به یVک زیرمجمVوعه افVزوده می شVوند بVه VAورت پیش فVرض در مجموعه هVای
بالدستی -ود نمایش داده نمی شوند. برای آنکه این تنظیمات را تغییر دهید مسیر زیر را دنبال کنید

• “recursiveCollections” تنظیمات پنهان
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Preferences  >  Advanced  >  Miscellaneous  >  Open  about:config  >
“recursiveCollections”

سپس با کلیک راس/ مقدار متناظر آن را تغییر دهید و پنجره را ببندید. تغییرات به Yور -ودکVار ذ-یVVره
می شود.

تغییر نام مجموعه ها

Renameبر روی مجموعه راسV/ کلیVک کنیVد (در سیسVتج عامVل مVک کنVVترل-کلیک کنیVد) و گزینVۀ “

Collection.را انتخاب کرده و نام جدید را وارد کنید ”…

حذف اقلم از یک مجموعه

DeleteاقSم مVVورد نظVVر را از سVVتون میVVانی انتخVVاب کVVرده و دکمVVۀ   (Backspace  on  OS  X)نVVهمچنی 
Removeمی توانید بر روی اقSم انتخVاب شVده راسV/ کلیVVک کVرده (کنVVVترل-کلیک در مVVک) و گزینVۀ “

Selected  Item[s]IذVVم را تنها از مجموعۀ مورد نظر شما حSرا انتخاب کنید. توجه کنید که این کار اق “
می کند و نه از مجموعه های دیگر یا “کتابخانۀ من”.

IذVار حVج واقعVد، قلVمی کنی IذVج را حVک قلVتید و یVن” هسVۀ مVتوجه کنید که هنگامی که در “کتابخان
می شود. اقSم حذI شده از همۀ مجموعه ها حذI شده و به سطل زباله منتقل می شوند.

حذف کلی اقلم از درون مجموعه ها

-Ctrlهنگامی که یک مجموعه انتخاب شده اس/ می توانیVVد بVا انتخVاب یVک قلVج و فVtردن دکمه هVای 

Delete  (Cmd-Delete/Backspace  on  OS  X)“ ۀVاب گزینVر و انتخVیا راس/ کلیک بر روی قلج مورد نظ 
Delete Selected Item[s] From Library.نمود Iور کلی قلج مورد نظر را از کتابخانه حذY به ”…
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شناسایی اینکه یک قلم در چه مجموعه هایی قرار دارد

برای آنکه ببینید یک قلج در چه مجموعه هVایی قVرار دارد آن را انتخVاب کVرده و بسVته بVه سیسVتج عامVل
 این کارOption (OS X), Control (Windows), Alt (Linux)رایانۀ -ود یکی از دکمه های زیر را بفtارید 

همۀ مجموعه هایی را که آن قلج در آنها وجود دارد پررنگ می کند.

اقلم دسته بندی نشده

Unfiledهمۀ اقSمی که در هیVچ مجمVوعه ای دسVته بندی نVtده اند را می توانیVVد در پوشVۀ “  ItemsرVزی ”
Show“کتابخانۀ من” بیابید. همچنین با کلیک راس/ بر روی “کتابخانۀ من” و انتخVVاب گزینVVۀ “  Unfiled

Items.اهده کنیدtده را مtنیز می توانید فایل های دسته بندی ن ”

برچسب ها
جعبۀ انتخاب برچسب

جعبۀ انتخاب برچسب در پایین ستون سم/ چپ قرار دارد. این جعبه شامل تمام برچسبهایی اس/ کVه
به اقSم موجود در ستون میانی پیوس/ شده اند (برای دیVVدن همVVۀ برچسVVبهای موجVVود در کتابخVVانه بVVر
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” را انتخاب کنید). با انتخابDisplay All Tags in This Libraryروی دکمۀ رنگی کلیک کرده و گزینۀ “
یک یا چند برچسب از جعبۀ انتخVVاب برچسVب، تنهVVا اقSمVVی کVVه دارای آن برچسVVب هسVVتند در سVVتون
میانی نمایش داده می شوند. کلیک دوباره بر روی یVک برچسVب انتخVاب شVده، آن را از حVال/ انتخVاب
-ارج می سازد. برای -ارج کردن همۀ برچسبهای انتخابی از حال/ انتخاب، بر روی آیکون رنگی کلیک

” را انتخاب کنید.Deselect Allکرده و گزینۀ “

از جعبVۀ فیلVتری کVه پVایین جعبVۀ انتخVاب برچسVب قVرار دارد می تVوان بVرای جسVتجو میVان برچسVبها
استفاده کرد. در این Aورت تنها برچسب هایی که شامل رشتۀ متنی جستجو شده باشVVند نمVVایش داده

می شوند.

با استفاده از جعبۀ انتخاب برچسب می توان هVر برچسVب را تغییVر نVام داده یVا حVذI نمVود. تغییVر نVام
برچسب به Aورت فراگیر در کل کتابخانۀ شما اعمال -واهد شد. 

برای تغییر نام یک برچسب، بVر روی آن راسV/ کلیVک (کنVVترل-کلیک در سیسVتج عامVل مVک) کVرده و
…” را انتخاب کنید. Rename Tagگزینۀ “

…” راDelete Tagبرای حذI یک برچسب از همۀ اقSم، بر روی آن برچسب راس/ کلیک کرده و گزینۀ “
انتخاب نمائید. برای افزودن یک برچسب بVه چنVد قلVج بVه VAورت همزمVان، اقSم مVورد نظVر -Vود را از

ستون میانی انتخاب کرده و به سم/ برچسب مورد نظر در جعبۀ انتخاب برچسب کtیده و رها کنید.

افزودن برچسب به صورت دستی

برای افزودن برچسب به Aورت دستی ابتدا قلج مورد نظر -ود را از ستون میانی انتخاب کرده سVVپس از

 را انتخاب نموده و روی دکمۀ “افزودن” کلیک کنید. یکستون سم/ راس/، برگۀ “برچسب ها” 
 را بر روی Aفحه کلید فtار دهید. برای تغییر نام یVVک برچسVVب،Enterنام برای برچسب انتخاب کرده و 

روی آن کلیک کنید. همچنین با دکمVVۀ “عSمVV/ منفVVی” می توانیVVد آن را پVاک کنیVVد. هنگVVامی کVه یVVک
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برچسب را ایجاد می کنید، برچسب افزوده شده به Aورت -ودکار در جعبۀ انتخاب برچسVVب نیVVز ظVVاهر
می شود.

برچسب های خودکار

در Aورتی که اقSم از Yریق یک مترجج وب به کتابخانۀ زوترو افزوده شوند، گاهی اوقات برچسVVب هایی
 سرنویس هایی بVVرایOPCACبه Aورت -ودکار به کتابخانه افزوده می شوند. مثSر فهرس/ های کتابخانۀ 

رکوردهای -ود دارند که هنگVام ذ-یره سVازی در کتابخانVۀ زوتVرو بVه VAورت برچسVب وارد ایVن نرم افVزار
می شوند. برچسب هایی که به Aورت -ودکار افزوده می شوند کامSر مtابه برچسب هایی هستند کVVه بVVه

Aورت دستی وارد شده اند.

می توان برچسب هایی که به Aورت -ودکار افزوده شVVده اند را در جعبVVۀ انتخVVاب برچسVب مخفVVی کVVرد.
برای این کار بر روی آیکون رنگی که سم/ راس/ فیلتر جعبۀ انتخاب متن قرار دارد کلیک کرده و گزینVVۀ

“Show  Automaticد، ازVVال کنیVVرو غیرفعVVار را در زوتVرا غیرفعال کنید. برای آنکه افزودن برچسب -ودک ”
Automatically tag items with keywords and subjectقسم/ تنظیمات زوترو، برگۀ “عمومی”، گزینۀ “

headings.را غیرفعال کنید ”
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