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تشخیص نسخههای کپی

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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تشخیص نسخههای کپی
هنگام کار با زوتر و ایجاد کتابخانه ممکن اس /VاشVتباها تعVدادی از اقSم را چنVدبار وارد کتابخانVۀ V-ود
کرده باشید .مث Sممکن اس /یک Aفحۀ وب را دو بار ذ-یره کرده باشید یا چیVزی را بVه کتابخانVۀ V-ود
افزوده باشید که قب Sدر کتابخانه موجود بوده اس- ./وشبختانه زوترو این امکان را به شVVما میدهVVد تVVا
بتوانید نسخههای کپی شده را یافته و آنها را یکی کنید.

یافتن نسخههای کپی
کلیک بر روی مجموعVVۀ ی ”Duplicate Itemsدر سVتون سVم /چVپ یVا راس /VکلیVVک بVر روی کتابخVانه و
انتخاب گزینۀ ی ”Show DuplicatesاقSمی را در ستون میانی به شVVما نVVtان -واهVVد داد کVVه زوتVVرو فکVVر
میکند آن اقSم کپی هستند.

در حال حاضر زوترو از سه فیلد  title, DOI, ISBNبVVرای تVtخیص نسVخههای کVVپی اسVVتفاده میکنVVد.
الگوریتم تtخیص نسخههای کپی در آینVVده تقVوی- /واهVVد شVد تVVا بتVVوان از فیلVدهای دیگVر نیVVز بهVVره
جس./
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یکی کردن کپیها
در مجموعۀ ی ”Duplicate Itemsیک قلم را از ستون میانی انتخاب کنید .زوترو بVVه VAورت -ودکVار همVVۀ
اقSم دیگری را که فکر میکند نسخۀ کپی قلم انتخاب شده هستند انتخاب میکند .بVVرای یکVVی کVVردن
اقSم انتخاب شده بر روی گزینۀ ی ”Merge n Itemsدر ستون سم /راس /کلیک کنید.
همچنین میتوانید گروهی از اقSم را به شرط آنکه از یک نوع باشند هر کجای کتابخانه انتخاب کVVرده و
با گزینۀ ی…Merge Itemsی آنها را یکی کنید.
اقSم یکی شده به Aورت -ودکار توسط افزونههای واژهپرداز تtخیص داده میشVVوند و تVVأثیری بVVر روی
فایلهای مرجعدهی و فهرس /مراجع شما نخواهند داش./

| |3

