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ایجاد گروه

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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ایجاد گروه
استفاده از گروهها راه حلVVی کارآمVVد و قVوی بVVرای بVVه اشVVتراگ گVVذاری مجموعههVVای اSYعVVاتی در یVVک
کSس ،همکاری تنگاتنگ با همکاران در یک پروژه ،پیگیری مبVVاحث مهVVم دربVارۀ موضVوع مVVورد عSقVVۀ
شما در مقیاس وسیعتر ،و بررسی این که در حال حاضر سایرین در موسسه یا دانtکدۀ شما بر روی چVVه
موضوعاتی کار میکنند اس ./هیچ گونه محدودیتی از نظر تعداد اعضVVا بVVرای گروههVVا وجVVود نVVدارد .در
Aورتی که به فضای زیادی برای ذ-یره کردن اSYعات چه برای استفادۀ شخصی و چVVه بVVرای اسVVتفادۀ
گروهی نیاز دارید میتوانید از امکانات  full storageدر وبگاه زوترو استفاده کنید.
برای ایجاد گروه در زوترو دو راه وجود داد
•

میتوانید بر روی آیکون گروه جدید که کنار آیکون مجموعۀ جدید ،سVVم /چVVپ پنجVVرۀ زوتVVرو
قرار دارد کلیک کنید ) (.

•

همچنین میتوانید از دکمۀ افزودن گروه جدید در Aفحۀ بازنtانی گروهها استفاده کنید.

انواع گروهها
گروههای خصوصی
•

گروههای -صوAی بستری مناسب برای همکاری اعضای یک گروه ،بدون دسترسی عمومی
بر-ط اس./

•

تنها اعضای گروه و کاربرانی که به گروه دعوت شدهاند میتوانند Aفحۀ گروه را ببینند.

•

گروههای -صوAی از دید ابزارهای جستجوی گروهها پنهان هستند .همچنیVن ایVن گروههVا
در پروفایل عمومی اعضVVا نمVایش داده نمیشVوند و در نتایVVج جسVVتجوی موتورهVVای جسVVتجو
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نمایش داده نمیشوند.
گروههای عمومی بسته
•

گروههای عمومی بسته مناسب ایجاد گروههایی با اعضای -اص و نمایش عمVVومی محتویVات
هستند .این نوع گروه امکVان عرضVه کVردن عمVومی منVابع و کارهVای گVروه را فراهVم میکنVد
ضمن اینکه میتوان عضوی /در گروه را تح /شرایط کنترل شده در ا-تیار داش./

•

همگVVان میتواننVVد VVAفحهی گVVروه را مVVtاهده کننVVد امVVا عضVVوی /در گVVروه مسVVتلزم داشVVتن
دعوتنامه یا در-واس /کردن آن اس./

•

اگر گروه دارای کتابخانه باشد مدیران میتوانند تعیین کنند کVه کVدام بخVtهای کتابخVانه بVه
افراد غیر عضو نtان داده شود یا از دید آنها پنهان گردد.

گروههای عمومی باز
•

گروههای عمومی باز مناسب بحثها و کارهای مtترک در مقیاس وسیع میباشند.

•

Aفحهی گروه برای همگان قابل مtاهده اس /و هر کس میتوانVVد در هVVر زمVVان بVVه عضVVوی/
گروه در آید.

•

اگر گروه دارای کتابخانه باشد ،مدیران گVVروه میتواننVVد تعییVVن کننVVد کVVدامیک از بخشهVVای
کتابخانه از دید غیر اعضا پنهان و کدامیک قابل مtاهده برای همگان باشد.

•

در گروههای عمومی باز امکان بهاشتراکگذاری فایل وجود ندارد.
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تنظیمات گروه
تنظیمات عضویت
سه نوع نقش بVرای کVاربران در گروههVا وجVود دارد اعضVای عVادی ،مVدیران و VAاحبان گVروه .مVدیران
میتوانند کارهایی مانند تغییر وضعی /گروه از نظر -صوAی یا عمومی بVVودن ،تغییVVر نقVVtهای اعضVVا و
تغییر تنظیمات کتابخانهی گروه را انجام دهندA .احبان گروه میتواننVد همهی کارهVایی را کVه مVدیران
توانایی انجام آن را دارند انجام دهند و عSوه بVVر آن میتواننVVد گVVروه را حVVذف کVرده یVا مVVالکی /آن را بVVه
شخص دیگری واگذار کنند.
تنظیمات کتابخانه
مtاهدهی کتابخانه )چه کسی میتواند اقSم کتابخانهی این گروه را ببیند؟(
•

هر شخصی در شبکهی اینترن/

•

تنها اعضای گروه

•

تنها مدیران گروه

ویرایش کتابخانه )چه کسی اجازه دارد اقSمی را به کتابخانهی گVروه افVزوده ،اقSم را ویرایVش یVا حVذف
کند؟(
•

هر کدام از اعضای گروه

•

تنها مدیران گروه
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ارتباط با گروهها به وسیلهی نرم افزار زوترو
اگر بههنگامسازی داده را فعال کرده باشید و عضو گروهی باشید که دارای یک کتابخانهی فعVVال باشVVد،
در ستون سم /چپ پنجرهی زوترو کتابخانهی گروه را -واهید دید .در Aورتی که تنظیمات گVVروه مVVورد
نظر به شما اجازه دهد میتوانید اقSمی را از کتابخانهی -ود به کتابخVVانهی گVVروه بیافزاییVVد .ایVVن اقSم
توسط سایر اعضا قابل ویرایش -واهد بود .برای ایجاد یک زیرمجموعه ،بر روی کتابخانهی گVVروه راس/VV
کلیک کرده و گزینهی  New Subcollectionرا انتخاب کنید .تVVوجه کنیVVد کVVه کتابخانههVVای گروههVVا
ً
کام Sاز کتابخانهی شخصی شما جداس ./هVر قلمVی کVه از کتابخVانهی شVما بVه کتابخVانهی گVروه و یVا
برعکس کtیده شده و رها شود  Drag and Dropیک نسخهی جداگانه -واهد بود .بنابراین هر گونه
تغییر در تنظیمات یک قلم تنها بر روی همان قلم اعمال شده و تا زمانی که آن قلم را به کتابخVVانهی دوم
انتقال ندهید در کتابخانهی دوم تغییری اعمال نمیشود.

ارتباط با گروهها به وسیلهی وبگاه زوترو
هر گروه دارای Aفحهی وب ویژه اس ./برای گروههای عمومی ،ایVVن VVAفحه ماننVVد یVVک پرتVVال عمVVومی
برای کارهای مtترک اعضای گروه اس ./برای گروههای -صوAی این Aفحه امکان ارتباط اعضVVا را بVVا
مجموعههای اSYعاتی گروه از هر مکان فراهم میکند.
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