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افزودن اقلم به کتابخانۀ زوترو

 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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افزودن اقلم به کتابخانۀ زوترو
این Aفحه به معرفی راه های متعدد ذ-یره سازی اSYعات کتاب شنا-تی (مانند کتVاب، مجلVه، مقVاله و
Aفحۀ وب) و ورود آن به زوترو به عنوان اقSم می پردازد. برای کسب اSYعات بیtتر دربارۀ ذ-یره سازی

 را ببینید.فایل هافایل ها (مانند فایل های تصویری و پی دی اف) و پیوس/ فایل ها به اقSم لطفًا Aفحۀ 

http://vimeo.com/14188877راهنمای تصویری (به زبان انگلیسی):

مترجم های وب
یکی از بهترین ویژگی های زوترو توانایی یافتن اSYعات کتاب شنا-تی در Aفحه های وبی اس/ که شما
از آنها بازدید می کنید. مثSً هنگامی که به دنبال رکورد یک کتVاب در فهرسV/ کتاب هVای یVک کتابخانVۀ
آنSین می گردید، معموًل زوترو در نوار آدرس مرورگرتان به شما یک نtانک به شکل کتاب نtان می دهد

که در شکل زیر با یک دایرۀ قرمز مtخص شده اس/.

اگر بVر روی ایVن نVtانک کلیVVک کنیVد، زوتVرو تمVام اSYعVات کتاب شVنا-تی مربVوط بVه آن کتVاب را در
کتابخانVVۀ شVVما در قVVالب یVVک قلVVم تVVازۀ “کتVVاب” ذ-یVVره می کنVVد. در بر-VVی VVAفحه های وب کVVه دارای

GoogleاSYعاتی از چندین قلم هستند (مانند فهرسVVتی از نتایVج جسVVتجوی   ScholarکVVرو یVVزوت ،(
نtانک پوشVه را نمVایش می دهVد. بVا کلیVVک بVر روی نVtانک پوشVه، یVVک پنجVره بVاز می شVود کVه در آن

می توانید اقSم دلخواه -ود را انتخاب کرده و در کتابخانۀ -ود ذ-یره کنید.
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اگر شما مجموعه ای را در ستون سم/ چپ انتخاب کVرده باشVید (یعنVی مجمVوعه ای بVه جVز “کتابخانVۀ
من” انتخاب شده باشد) اقSم دا-ل آن مجموعه ذ-یره می شوند.

اینکه زوترو بتواند اSYعات کتاب شنا-تی یک Aفحۀ وب را شناسایی کند یVVا نVVه بسVVتگی بVVه آن VVAفحۀ
وب دارد. بر-ی وبگاه ها از یک روش استاندارد (از Yریق ابردادۀ جاسازی شده) برای فراهم کVVردن داده
به زوترو استفاده می کنند. زوترو برای بقیۀ وبگاه ها وابسته به مترجم های ویژۀ آن وبگاه هاسVV/. زوتVVرو بVVا
بسVVVVیاری از فهرسVVV/ های کتابخVVVانه ای سVVVازگاری دارد و بسVVVیاری از وبگاه هVVVای معVVVVروف ماننVVVVد

Amazon.com  ، NYTimes.comی راVVران علمVVای دادۀ ناشVVادی از پایگاه هVVداد زیVVن تعVVو همچنی 
پtتیبانی می کند. تنها کافیس/ به دنبال نtانک زوترو در نوار آدرس مرورگر -ود بگردیVVد (بVVرای کسVVب

 ما را ببینید). به Yور پیش فرض به روز رسانی های مترجم هایفهرس/ وبگاه های سازگاراSYعات بیtتر 
وبگاه ها به Aورت -ودکار و مستقل از به روز رسانی نرم افزار زوترو انجام می شود.

افزودن قلم با شناسه
 را درISBN, Digital Object Identifier (DOI),PubMed IDدر Aورتی که یکی از شناسه های 

ا-تیار داشته باشید، می توانید به سرع/ قلم مورد نظر -ود را بVVه کتابخانه تVVان بیافزاییVVد. بVVرای افVVزودن
) بVVالی سVVتونیک قلم با استفاده از یکی از شناسه های فوق بر روی گزینۀ “افزودن قلم بVVا شناسVVه” (

میانی قاب زوترو کلیک کرده و شناسه را وارد کنید.
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زوترو از پایگاه های دادۀ زیر برای جستجوی ابرداده استفاده می کند 

•ISBN برای WorldCat،

•DOI برای CrossRefو 

•PubMed ID برای NCBI PubMed.

ذخیره سازی صفحه های وب
با اسVتفاده از افزونVۀ فایرفVاکس زوتVرو می توانیVد بVه دو روش از VAفحۀ وب موجVود یVک قلVم اSYعVاتی

Create) که بالی ستون میانی قاب زوترو قVرار دارد اسV/ (“بسازید. روش اول کلیک بر روی دکمۀ (

New Item from Current Pageفحۀ مورد نظر و انتخاب گزینۀA روش دوم راس/ کلیک بر روی .(”
“Create New Item from Current Pageاز منوی زوترو اس/. اگر از قسم/ تنظیمات زوترو، در ”

 گزینۀبرگۀ تنظیمات عمومی

“Automatically take snapshots when creating items from 
web pages”

فعال شده باشد، یک نسخه آفSین از Aفحۀ وب بر روی رایانۀ شما ذ-یره -واهVVد شVVد و بVVه عنVVوان یVVک
قلم وابسته در کتابخانه نمایش داده می شود. برای مtاهدۀ قلVم ذ-یVره شVده دو بVار بVر روی آن کلیVک

کنید.
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Createفtردن کلید شیف/ هنگامی کVVه از گزینVVۀ “  New Item from Current  PageتفادهVVاس ”
می کنید باعث می شود تا به Yور مVVوق/ بتوانیVVد یVVک قلVVم از جنVVس VVAفحۀ وب را بVVدون افVVزودن نسVVخۀ
آفSین آن در کتابخانه ذ-یره کنید (علیرغم اینکه در تنظیمات زوترو ذ-یره سازی -ودکار نسخۀ آفSیVVن
تعریف شده اس/). در Aورتی که در تنظیمات زوترو ذ-یره سازی -ودکار فعال نtده باشد، فtردن این

کلید آن را به Yور موق/ فعال می کند.

) استفاده می کنید بVرای سVا-تن یVک قلVم بVه همVراهZotero Stanaloneاگر از نسخۀ مستقل زوترو (
SaveنسVVخۀ آفSیVVن از VVAفحۀ وب آن، بVVر روی آن VVAفحه راسVV/ کلیVVک کVVرده و گزینVVۀ “  Zotero

Snapshot from Current Page.را انتخاب کنید ”

دو بار کلیک بر روی قلمی که نسخۀ آفSین Aفحۀ وب آن ذ-یره نtده اس/ شما را به Aفحۀ وب اAلی
آن بر روی اینترن/ می برد. در Aورتی که Aفحۀ آفSین در کتابخانۀ شما ذ-یره شده باشد همان Aفحه
به Aورت آفSین نمایش داده می شود. در این Aورت برای مtاهدۀ VAفحۀ وب اVAلی بVر روی اینVترن/
می توانید بر روی نtانی اینترنتی قلم مورد نظر -ود که در سVVتون سVVم/ راسVV/ زوتVVرو قVVرار دارد کلیVVک

کنید.

حاشیه نویسی

 کرد اما این ویژگVVی دیگVVرحاشیه نویسیAفحه های اینترنتی آفSین را می توان در افزونۀ فایرفاکس زوترو 
توسVVط زوتVVرو پVVtتیبانی نخواهVVد شVVد. همچنیVVن بایVVد تVVوجه داشVV/ کVVه حاشیه نویسVVی ها قVVابلی/

 را با دیگر رایانه ها ندارند.به هنگام سازی
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وارد کردن از دیگر ابزارها
ممکن اس/ شما بخواهید نرم افزار قبلی -ود را کنار گذاشته و از زوترو استفاده کنید اما کتابخVVانه ای بVVا
اسنادی ارزشمند در نرم افزار قبلی -ود داشته باشید. بVرای انتقVVال ایVن اسVVناد بVVه نرم افVVزار زوتVرو ابتVVدا
اSYعات کتاب شنا-تی آنها را از Yریق نرم افزار قبلی -ود استخراج کنید. سVپس در نرم افVزار زوتVرو بVر

…“ را انتخVVاب کنیVVد. سVVپس فایVVل -VVود را ازImportروی نVVtانک چرخ دنVVده کلیVVک کVVرده و گزینVVۀ “
دایرکتوری مربوYه فرا-وانی کرده و دکمۀ “باز کردن” را بفtارید. با این کار تمامی اSYعVVات اقSم شVVما

در قالب مجموعه های زمانی به کتابخانۀ زوترو منتقل می شود.

وارد VVAفحۀ Endnote به Zoteroلطفًا برای دیدن راهنمای قدم به قدم چگونگی جابجایی اSYعات از 
 را ببینید.کردن رکوردها از ِاندنوت

زوترو می تواند قالب های کتاب شنا-تی زیر را بپذیرد 

• Zotero RDF

• MODS (Metadata Object Description Schema)

• BibTeX

• RIS

• Refer/BibIX

• Unqualified Dublin Core RDF

 میVانانتقVVال تمVامی کتابخانه هVای زوتVرو به Yور کلVی بVرای import/exportلطفًا دق/ کنید که روش 
نسخه های مختلف زوترو توAیه نمی شود. این روش معموًل نسخه ای دقیقًا مtابه را از کتابخانۀ قبلیتVVان
به شVما نمی دهVد. همچنیVن اگVر از افزونه هVای واژه پVرداز زوتVرو اسVتفاده کVرده باشVید پVس از بازیVابی
کتابخانه، هر گونه پیوند از اسناد واژه پرداز به اقSم زوترو از بین -واهد رف/. به جای این کار می توانیVVد
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 را به Aورت دستی کپی کنید.دایرکتوری دادۀ زوترو استفاده کرده یا به هنگام سازیاز امکانات 

افزودن پی دی اف و دیگر فایل ها
برای افزودن یک فایل پی دی اف یا هر فایل دیگر از رایانه تان به زوتVرو کافیسV/ آن را انتخVاب کVVرده و بVه
دا-ل قاب زوترو بکtید. شما می توانید فایل -ود را دا-Vل یکVی از اقSم موجVود انVدا-ته یVا در فضVای
-الی میان اقSم بیاندازید که در این Aورت فایل مورد نظر به Aورت یVVک قلVVم مسVVتقل ذ-یVVره -واهVVد

شد.

Storeهمچنین می توانید از گزینۀ “  Copy of  FileمVVوان قلVVوۀ سبز رنگ (به عنSم/ به عSزیر ع “…
Attachمستقل) یا گزینۀ “  Stored  Copy of  FileهVVرو (بVزار زوتVVوار ابVVذ در نVVانک گیرۀ کاغtزیر ن ”

عنوان پیوس/) استفاده کنید.

/Vا راسVد بVده اند می توانیVزوده شVانه افVه کتابخVتقل بVم مسSورت اقVA برای فایل های پی دی اف که به
 اSYعVVات کتاب شVVنا-تی آنهVا را ازبازیVابی ابVVرداده بVرای پی دی افکلیک بر روی آنها و انتخVاب گزینVVۀ 

اینترن/ دریاف/ کنید.

افزودن و ویرایش اقلم به صورت دستی
افزودن اقلم به صورت دستی

) در بالی ستون” (New Itemبرای افزودن اقSم به کتابخانۀ زوترو به Aورت دستی، بر روی گزینۀ “
میانی کلیک کرده و سپس نوع قلم مورد نظر -ود را از منوی باز شده انتخاب نمائید. یVک قلVم -Vالی از
جنس کVه شVما انتخVاب کرده ایVد در سVتون میVانی ایجVاد می شVود. حVال می توانیVد بVه VAورت دسVتی

اSYعات کتاب شنا-تی مورد نظر -ود را در ستون سم/ راس/ وارد کنید.
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 اگر می -واهید یک Aفحۀ وب را به عنوان یک قلم اSYعVVاتی ذ-یVVره کنیVVد، سVVاده تریVVن راه آن توجه:
اس/ که Aفحۀ مورد نظر را در مرورگر -ود باز کرده و سVVپس آن را در زوتVVرو ذ-یVVره کنیVVد (لطفVVًا VVAفحۀ

 را ببینید). بVVه همیVن دلیVل اسV/ کVه توسVعه دهندگان زوتVرو، گزینVVۀ افVزودنذ-یره سازی Aفحات وب
Aفحۀ وب را از منوی اقSم جدید حذف کرده اند. در هر Aورت شما هنوز هم می توانید یک VVAفحۀ وب
-الی را در زوترو ایجاد کنید. برای این کار ابتدا یک قلم جدید از هر نVوع دلخVواه ایجVاد کVرده سVپس از

ستون سم/ راس/ قاب زوترو نوع آن را به Aفحۀ وب تغییر دهید.

ویرایش اقلم

هنگامی که یک قلم را در ستون میانی انتخاب کرده باشید، می توانید در ستون سVم/ راسV/ از YریVق
برگۀ اSYعات، داده های کتاب شنا-تی آن را مVVtاهده کVVرده و تغییVVر دهیVVد. بسVVیاری از رکوردهVا قابVVل
ویرایش هستند و هنگامی که تغییری Aورت بگیرد به Yور -ودکار ذ-یره می شVVوند. بعضVVی از رکوردهVVا

ویژگی های -اAی دارند که در ادامه توضیح داده می شوند.

نام ها

هر قلم می تواند بدون پدید آورنده و یا دارای چندین پدید آورنده از انواع مختلف باشVVد ماننVVد نویسVVنده،
) کلیک کنید.Authorویرایtگر و غیره. برای تغییر نوع پدید آورنده بر روی برچسب رکورد پدید آورنده (

نام پدید آورنده را می توان با کلیک بر روی عSم/ منها در کنار رکورد پدید آورنده حذف نمود. همچنیVVن
با کلیک بر روی عSم/ به عSوه در کنار آ-رین پدید آورنده می توان نام های بیtتری را افزود. همچنیVVن

” می توان ترتیب پدید آورندگان را عوض کرد.Move Down” و “Move Upبا استفاده از گزینه های “

” در انتهای فیلدSwitch to single field” / “Switch to two fieldsبا کلیک بر روی دکمه های “
پدید آورنده هر فیلد نام را می توان در دو حال/ تکVی یVا دوتVائی قVرار داد. حVال/ تکVی را می تVوان بVVرای
موسسه ها استفاده کرد (مثSً زمانی که پدید آورنده “شرک/ الف” اس/) و از حال/ دوتائی می توان بVVرای
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نام های شخصی (نام و نام -انوادگی) استفاده نمود.

نام های مخفف مجله ها

معموًل مقاله های مجSت با نام های مخفف آنها ارجاع دهی داده می شود. زوترو نVVام مجلVVه و نVVام مخفVVف
Journal” و “Publicationآن را در دو فیلVVد جVVداگانه (“  Abbrی ازVV-ه برVVد. اگرچVVره می کنVVذ-ی (”

قالب های ارجاع دهی از نام های مخفف مختلفی استفاده می کنند اما بسیاری از تفاوتهای قالبها مربوط
“ Sًمث /VVتن مخفف هاسVVه در نوشVVتفاده از نقطVVبه استفاده یا عدم اسPLoS Biol“ اVVی ”PLoS Biol”.

/VVورت لزوم قادر اسA یه می شود تا عنوان های مخفف را با نقطه وارد کتابخانۀ زوترو کنید. زوترو درAتو
تا با توجه به قالب ارجاع دهی انتخابی شما، نقطه ها را حذف کند.

عنوان ها

Titleدر زبVان انگلیسVی عنVاوین معمVوًل بVه یکVی از دو VAورت   Cased اVی Sentence  casedتهVنوش 
 را ببینیVVد). از آنجVVا کVVه قالب هVVای مختلVVفاینجVVامی شVVوند (بVVرای فهVVم بهVVتر تفاوت هVای میVVان ایVVن دو 

Titleمرجع دهی نیاز به یکی از این دو Aورت دارند و از آنجا که تبدیل VVAورت   Cased هVVب Sentence

cased ورتVVA هVVا را بVVا عنوان هVVود تVVیه می شVVAتو ،/VVبسیار دقیقتر از تبدیل برعکس آن اس sentence

cased ورتVVA هVVدر کتابخانۀ زوترو ذ-یره کنید. زوترو در هنگام نیاز می تواند عنوان ها را ب title  cased

درآورد.

همچنین برای ساده تر شدن تغییر نوع عنوان هVا می تVوان بVر روی فیلVدهای عنVوان راسV/ کلیVک کVرد.
” با ایVن کVار یVک منVوی تبVدیل متVنTitle”, “Publication”, “Series Title”, “Short Titleمانند “

Titleدر ا-تیVVار شVVما قVVرار می گیVVرد کVVه بVVا آن می تVVوان نVVوع متVVن را بVVه یکVVی از دو حVVال/   CasedاVVی 
Sentence  casedهVVخیص دهد بنابراین عنوان هایی کtتغییر داد. زوترو نمی تواند نام های مناسب را ت 

عمل تبدیل نوع متن روی آنها انجام می شود بایVد حتمVًا از نظVر بVزرگ یVا کوچVک بVودن حVروف بررسVی
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شوند.

پیوندها

 ”) نtانی انترنتی متنVVاظر بVVا آنهVVا را در مرورگرتVVان بVازDOI ”) و (“URLکلیک بر روی برچسب های (“
می کند.
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