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ساختن کتابشناسی

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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ساختن کتابشناسی
انضمام به واژه پرداز
اگر از مایکروساف /ورد یا اپن آفیس  /لیبره آفیس استفاده میکنید با اسVVتفاده از افزونههVVای واژهپVVرداز
ً
زوترو میتوانید مستقیما کار مرجعدهی و افزودن کتابنامه را در اسناد -ود انجام دهید.

نسخهبرداری سریع

اگر می-واهید -یلی سریع یک مرجع را به یک مقاله ،رایانامه یا نوشتۀ یک وبSگ بیافزایید ،سادهترین
و سریعترین راه استفاده از ویژگی “کtیدن و رها کردن زوترو اس /که منجر به کی یل مورد نفVر شVما
میشود .برای این کار یل مورد نفر -ود را از ستون میانی انتخاب کVVرده و آن را داVV-ل متVVن مVVورد نفVVر
ود بکtید .با این کار زوترو اSYعات کتابشناسی آن یل را به Yور -ودکار به Aورت یالب پیشفرضشما در میآورد .برای کی کردن نقل یول به جای ارجاع ،کلید “شیفA /فحه کلید را هنگVVام انتخVVاب
یل مورد نفر -ود فtار دهید و نگه دارید.
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برای تغییر تنفیمVات مربVوط بVه نسVخهبرداری سVریع بVر روی شVمایل چرخدنVده کلیVVک کVرده و گزینVVۀ
 Preferencesرا انتخاب کنید .سس برگۀ Aدور را انتخاب کنید .از Yریق این برگه میتوانید کارهای زیر
را انجام دهید
•

تعیین فرم /پیشفرض Aدور

•

تعیین تنفیمات Aدور ویژه برای سایتهای -اص

•

انتخاب اینکه زوترو هنگام کی کردن اSYعات  HTMLرا نیز کی کند یا نه

شما همچنین میتوانید از کلیدهای میانبر Aفحهکلید برای کی کردن مرجعهVVا و کتابنامههVVا داVV-ل
کلیپبرد و چسباندن آنها در اسناد -ود استفاده کنیVVد .بVVرای دیVVدن تنفیمVVات کلیVدهای میVVانبر ،برگVVۀ
کلیدهای میانبر را از پنجرۀ تنفیمات ببینید.

ایجاد کتابشناسی با کلیک راست
برای ایجاد کتابشناسی در زوترو ،یک یا چند مرجع را انتخاب کرده و سس راس /کلیVVک )در سیسVVت
عامل مک کنترل کلیک( کرده و گزینۀ “ ) Create Bibliography from Selected Item(sرا انتخاب کنید.
سس یک یالب مرجع دهی را انتخاب کرده و در نهای /یکی از چهار گزینVVۀ زیVر را بVVرای تولیVVد فهرس/V
مراجع -ود انتخاب کنید
Save as RTF

•

فهرس /کتابشناسی شما را به Aورت یک فایل متنی غنی ذ-یره میکند.
Save as HTML

•

فهرس /کتابشناسی شما را به VVAورت یVVک فایVVل یابVVل مVVtاهده در مرورگرهVVای وب ذ-یVVره
| |3

ترجمه سعید ورزندیان

راهنمای فارسی زوترو

میکند .این یالب ذ-یرهسازی عSوه بر این ابردادههایی را در فایل -روجی یرار میدهد کVVه
بVVاعث میشVVود تVVا سVVایر کVVاربران زوتVVرو بتواننVVد هنگVVام مVVtاهدۀ مسVVتندات شVVما اSYعVVات
کتابشناسی آن را ذ-یره کنند.
Save to Clipboard

•

با این گزینه فهرس /کتابشناسی شما در کلیپبرد ذ-یره میشود و شVVما میتوانیVVد آن را در
هر فیلد متنی بچسبانید
Print

•

ً
این گزینه فهرس /مراجع شما را مستقیما برای چاپ به یک چاپگر میفرستد

RTF Scan
با استفاده از  RTF Scanمیتوانید یک متن ساده را بنویسید و با اسVتفاده از زوتVرو ،مرجعهVا و فهرس/V
کتابشناسی -ود را به شکل یالب مورد نفر -ود در آورید.
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