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چگونه منابعم را از ِاندنوت وارد زوترو کنم؟

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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چگونه منابعم را از ِاندنوت وارد زوترو کنم؟
بسیاری از کسانی که قصد استفاده از زوترو را دارند ،پیش از آن از نرمافزارهVVای مVVدیری /منVVابع دیگVVری
ً
استفاده کردهاند و معمول مجموعههای بزرگی از منابع در آن نرمافزارها دارند .راهنمای زیر بVVه شVما یVاد
میدهد چگونه از ِا ندنوت به زوترو مهاجرت کنید .مراحل زیر برای بسیاری دیگر از نرمافزارهای مدیری/
مراجع نیز قابل اجرا هستند.

صدور کتابخانه از ِاندنوت
نصب قالب خروجی RIS
فرم /پیtنهادی برای Aدور کتابخانه از ِاندنوت و ورود آن به زوترو  RISاس ./VVممکVVن اس /VVشVVما ایVVن
فرم /را که با نام قالب ن  ”Reference Manager (RIS) Exportشنا-ته میشود از قبل در نرمافزار
ِا نVVدنوت داشVVته باشVVید امVVا پیVVtنهاد میشVVود آ-ریVVن نسVVخۀ آن را از انبVVار قالبهVVای -روجVVی ِانVVدنوت
بارگذاری کنید .پس از آن فایل قالب را در پوشۀ
<EndNote folder>\Styles

قرار دهید و در Aورتی که فایل قدیمی مtابهی وجود داش /فایل جدید را جایگزین کنید .همچنین بVVه
جای این کار میتوانید از راهنماهای نصب قالب که توسط ِاندنوت تهیه شده نیز استفاده کنید.
اگر پنجرۀ ِاندنوت باز است در این مرحله آن را ببندید و دوباره باز کنید.
ویرایش قالب خروجی RIS
این قسمت تنها زمانی قابل استفاده است که شما بخواهید فایلهای پیوست را وارد زوترو کنید.
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در زمان نوشتن این راهنما -روجی قالب  RISکه توسVط ِانVدنوت ارائVه شVده اس ،/VفایلهVای پیوس/V
شده به مقالههای مجSت را شامل نمیشود .به V-اYر مسVائل حقVوقی و حVق مVVالکی ،/مVا نمیتVVوانیم
قالب تغییر داده شده را در زوترو قرار دهیم اما شما میتوانید -ودتان این کار را به راحتی انجام دهید.
•

در نرمافزار ِاندنوت به مسیر زیر بروید
“…Edit > Output Styles > “Open Style Manager

زیVVر عنVVوان ن ”BibliographyقVVالب ن ”RefMan (RIS) Exportرا یVVافته و بVVر روی گزینVVۀ
ویرایش کلیک کنید .یک پنجره برای ویرایش قالب ظاهر میشود.
•

سم /چپ پنجره ،زیر عنوان ن ”Bibliographyگزینۀ ن ”Templatesرا انتخاب کنید .سم/
راس /پنجره به مسیر زیر بروید
”“Reference Types > “Journal Article

” نمای پنجره بخش ن Journal Articleرا نtان میدهد
•

کد زیر را در یک -ط دلخواه میان -طVVی کVVه بVا  TYشVروع میشVVود و VV-ط پایVVانی Journal

 Articleقرار دهید) .کد زیر را کپی کرده و در محل مناسب بچسبانید .دق /کنیVVد اشVVتباهی
در این مرحله رخ ندهد (.یک مکان مناسب پس از -ط  KWو پیش از -ط  L4اس/
`|- `File Attachments

L1

•

حال به منوی فایل رفته و گزینۀ نن-یره” را انتخاب کنید.

•

در این مرحله میتوانید پنجرۀ ویرایش قالب را ببندید و به پنجرۀ کتابخانهتان بازگردید.

آمادهسازی کتابخانه برای صدور
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در کتابخانههای قدیمی ِاندنوت لزم اس /پیVش از VAدور فایVل بVVه قVالب  RISشVکلها را بVه فایلهVای
پیوس /تبدیل کنید .این کار را میتوان از مسیر زیر انجام داد
References > Figure > “Convert Figures to File
”…Attachments

صدور رکوردهای ِاندنوت
•

اگر می-واهید زیرمجموعهای از کتابخانۀ -ود را Aادر کنید ،اقSم مورد نظر VV-ود را انتخVاب
کنید.

•

حال به مسیر  File > Exportبروید و فایل Aادر شده را در یک مکان مناسب ن-یره کنید.

•

به دایرکتوری دادههای ِاندنوت بروید که به Aورت پیشفرض این مسیر اس/
My Documents\endnote.Data

توجه به این نکته مهم است :زوترو دایرکتوریهای مرتبط با فای77ل  RISرا ک77ه ش77ما آن را ص77ادر کردهای77د
برای یافتن فایلهای پیوست شده میگردد .اگر این فایل هنگام ورود اطلعات به زوترو در مک77ان درس7ت
قرار نگرفته باشد فایلهای پیوست وارد زوترو نمیشوند.
•

از بخش  ”Save as typeگزینۀ ن ) ”Text File (*.txtرا انتخاب کنید .همچنین از بخش ن
 ”Output Styleگزینۀ ن ”RefMan (RIS) Exportرا انتخاب نمائید.
اگر می-واهید قسمتی از کتابخانۀ -ود را Aادر کنید و از قبل اقSم مVورد نظرتVان را انتخVاب
کردهاید گزینۀ ن ”Export Selected Referencesرا فعVال کنیVد در غیVر ایVن VAورت آن را
فعال نکنید.

•

گزینۀ نن-یره” را کلیک کنید.

| |4

راهنمای فارسی زوترو
•

ترجمه سعید ورزندیان

حال میتوانید پنجرۀ ِاندنوت را ببندید.

وارد کردن به زوترو
در زوترو بر روی منوی چرخدنده کلیک کرده و گزینۀ ن ”…Importرا انتخاب کنید .یک کادر محVVاورهای
باز شده و از شما می-واهد تا فایل مورد نظر -ود را انتخاب کنید .به مکانی که فایVVل ِانVVدنوت را ن-یVVره
کردهاید رفته و فایلی را که پسوند  RISدارد انتخاب کنید .توجه کنید کVVه ممکVVن اس /VفایVVل واقعVVی بVVه
جای پسوند ” ”ris.پسوند ” ”txt.داشته باشد .بر روی گزینۀ باز کردن کلیک کنید.
کتابخانۀ ِا ندنوت در قالب یک مجموعۀ جداگانه وارد زوترو میشود .شما میتوانید بدون از نگرانVی بVاب/
از دس /رفتن اقSم وارد شده به زوترو ،مجموعهۀ مVVذکور را حVVذف کنیVVد .در ایVVن VAورت همVVۀ اقSم بVVه
بخش نکتابخانۀ من” منتقل میشوند.
ً
از آنجا که زوترو و ِاندنوت شیوه های مرجعدهی دقیقا یکسانی ندارند و نوع اSYعاتی که بVVرای هVVر قلVVم
اSYعاتی وارد میشود یکسان نیس /بر-ی از مقادیر Aادر شده از ِاندنوت را نمیتوان به وارد زوترو کرد
و به جای آن در یک فیلد جداگانه نگهداری میشود .همچنین ممکن اس /زوترو نتواند همVVۀ فیلVVدهای
وارد شده از ِا ندنوت را تtخیص دهد و در نتیجه نتواند مقادیر آنها را به فیلVVدهای متناظرشVVان تخصVVیص
دهد .در این مVوارد زوتVرو همVۀ مقVادیری را کVه نمیتوانVد بVه درسVتی وارد کتابخVانه کنVد در قVالب یVک
یادداش /به مرجع مربوYه پیوس /میکند .شما میتوانید به Aورت دستی بر-ی از این فیلVVدها را وارد
زوترو کنید .اگر اSYعات مفیدی در این یادداش/ها نمیبینیVVد میتوانیVVد بVا -یVال راح /VVآنهVVا را پVVاک
کنید.
نکته :شما میتوانید با استفاده از برچسب نا ”RIS importهمۀ یادداش/هایی را که در فرآینVVد ورود
کتابخانه به Aورت -ودکار تولید شVدهاند را ببینیVVد .پVس از کلیVک بVر روی ایVن برچسVب میتوانیVVد بVه
منظور انتخاب و حذف ایVVن یادداش/VVها  ،یکVVی از یادداش/VVها را انتخVVاب کVVرده و کلیVVدهای  Alt+Aرا
| |5

ترجمه سعید ورزندیان

راهنمای فارسی زوترو

فtار دهیVد .سVپس راس /VکلیVک کVرده و گزینVۀ ن  ”…Delete Selected Items from Libraryرا
انتخاب کنید.

راهنمایی بیشتر
اگر با Aدور و ورود مراجع مtکلی داشتید برای گرفتن کمVک ابتVدا تالرهVای گفتگVو را ببینیVVد .در ایVن
تالرها نکتههVا و راهنماییهVای مفیVد و کوتVاهی بVرای حVل مVtکSت V-ود -واهیVد یVاف ./اگVر پاسVخ
مناسبی نیافتید سئوال -ود را در تالرها مطرح کنید .این روش سریعترین راه برای دریاف /اSYعVVات از
تیم زوترو اس./
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