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راهنمای فارسی زوترو
ترجمه سعید ورزندیان

http://zotero.abstract.ir/

منوی جستجو

 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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منوی جستجو

منوی جستجو امکانات زیادی برای یافتن فایلها بر روی کتابخانه و در اینترن/ در ا-تیVVار شVVما قVVرار مVVی
) در گوشه بالی سم/ چVVپدهد. منوی جستجو را می توان با کلیک بر روی عSم/ فلش مستقیم (

در ستون سم/ راس/ نرم افزار زوترو باز کرد.

اینکه در این منو چه امکاناتی برای شما محیا باشد بسVته بVه نVوع قلVم اSYعVاتی انتخVاب شVده در نVوار
وسطی زوترو دارد. امکانات ارائه شده عبارت اند از 

•View  File/PDF/SnapshotایVVن قلمهVVیSاویر آفVVی دی اف و تصVVای پVVا، فایلهVVفایله - 
اSYعاتی را باز می کند

•View  OnlineوعهVVای زیرمجمVVبا استفاده از شناسه اینترنتی، رده بندهی دیوئی یا لینکه - 
قلم اSYعاتی را به Aورت بر-ط بر روی اینترن/ نtان می دهد

•Open in  External  Viewer،اVو فایله /Vاین گزینه مربوط به افزونۀ فایرفاکس زوترو اس - 
فایلهای پی دی اف و تصاویر آفSین قلمهای اSYعاتی را در یک مرورگر -ارجی باز می کند

•Show Fileان می دهدtمحل فایلها/پی دی اف ها را بر روی رایانه تان ن - 

•Library Lookup تفاده ازVعاتی موجود در کتابخانه تان را با اسSYقلمهای ا - openURL
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جستجو می کند

•CrossRef Lookupعاتی مورد نظرتان را پیدا می کندSYشناسه دیوئی قلمهای ا - 

•Manage  Lookup  Engines هVVاوش… – برای آشنایی با این گزینVای کVدیری/ موتورهVVرام 
ببینید

Library Lookup
اگر از گزینه کاوش کتابخانه اسVتفاده کنیVد زوتVرو تSش می کنVد تVا قلمهVای اSYعVاتی شVما را بVر روی
فهرس/ بر-ط یک کتابخانه بر روی اینترن/ بیابد تا شما بتوانید بدین وسVVیله بVه یVVک نسVخه فیزیکVی از
قلم اSYعاتی مورد نظر یا یک نسخه تمام متن بر-ط دسترسی پیدا کنید. زوترو به VVYور پیVVش فVVرض از

 استفاده می کند امVVا شVVما می توانیVVد گزینه هVVای آن راWorldCat.org متعلn به OpenURLسرویس 
برگVVۀ تنظیمVات پیVVtرفتهمتناسب با موقعی/ جغرافیایی و دانtگاه -ود تغییVVر دهیVد. بVرای ایVن کVار از 

 زوترو استفاده کنید.تنظیماتپنجرۀ 

مدیریت موتورهای کاوش
کلیVVک بVVر روی ایVن گزینVVه پنجVVره مVVدیری/ موتورهVای کVاوش را بVاز می کنVVد. در ایVن پنجVVره می توانیVVد
موتورهای کاوش نصب شده را فعال، غیر فعال، بازنtانی یا حذف کنیVVد. همچنیVVن می تVVوان موتورهVVای

 را ببینید.اینجاکاوش بیtتری را نیز به نرم افزار افزود. برای اSYعات بیtتر 
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