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چرا با پیام خطای نسخۀ پایگاه داده

مواجه می شوم؟

  استhttps://www.zotero.org/support  به نشانی Zoteroای از راهنمای وبگاه رسمی نرم افزار  این راهنما ترجمهتوجه:

  منتشر شده است. به طور خالصه:creative commons (BY-NC-SA)که تحت 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:

ــشپخش همانند:  یعنی اگر شما تغییراتی در این محتوا ایجاد کردید، باید حاصل آن را با همین شرایط و مالکیت معنوی پخ

کنید.

در صورتی که این محتوا را پخش می کنید، باید به وضوح این شرایط مالکیت معنوی را به دریافت کننده اعالم کنید.
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 مواجه1چرا با پیام خطای نسخۀ پایگاه داده

می شوم؟
ــن اســت  پس از نصب دوبارۀ زوترو یا استفاده از نسخۀ فایرفاکس پس از نسخۀ مستقل یا برعکــس، ممک

هنگام باز کردن نرم افزار با خطای زیر مواجه شوید:

This version of Zotero is older than the version last 
used with your database. Please upgrade to the latest 
version from zotero.org. 

 نمایش این پیـام نشـان می دهـد شــما می خواهیــد از یـک پایگـاه دادۀ جدیــد در یـک نسـخۀ قــدیمی از

 نسخۀ 
ً
 اگر شما قبال

ً
 فایرفاکس زوترو را نصــب کــرده باشــید و پــس از4.0.13نرم افزار استفاده کنید. مثال

 ارتقا داده امــا4.0.13 فایرفاکس زوترو را نصب کنید؛ یا اگر نسخۀ فایرفاکس زوترو را به 4.0.12آن نسخۀ 

 استفاده کنید با این پیام خطا مواجه می شوید. 4.0.11همچنان از نسخۀ مستقل 

 بیشتر نسخه های زوترو از نسخه های قبلی خود پشتیبانی می کنند. اما گـاهی بــرای توســعه دهنــدگان

زوترو الزم است تا تغییراتی در پایگاه داده ای که با نسخه های قبلی کار نمی کند ایجاد کنند. 

ــمی آن ( )zotero.org بهترین راهکار برای حل مشکل، دریافت و نصب آخرین نسخۀ زوترو از وبگــاه رس

 توسـعهXPIآخریــن نســخۀ اسـت. (اگــر از نسـخۀ مخصــوص توســعه دهنــدگان اسـتفاده می کنیـد بایـد 

 را نصب کنید.)دهندگان

 اگر به هر دلیل نمی خواهید یا نمی توانید آخرین نسخه را نصب کنید، می توانید از نسخۀ پشتیبانی کــه

ــرو به صورت خودکار پیش از ارتقای نسخۀ نرم افزار از کتابخانۀ شما تهیه کــرده و در  ــوری دادۀزوت دایرکت

   بگردیــد کـه در آن *zotero.sqlite.*.bak موجود است استفاده کنید. به دنبال فایلی با ساختار زوتــرو

1 Database version error
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ً
ــرۀ زوتـــرو/فایرفاکس را ببندیــد.zotero.sqlite.77.bakنشان دهندۀ بیشترین عدد اســت (مثال ).  پنج

ــایگزین آنzotero.sqliteفایل  ــماره دار را ج  را به یک پوشۀ دیگر منتقل کنید و سپس فایل پشتیبان ش

کنید (نام آن را تغییر دهید). سپس دوباره زوترو را باز کنید.

 همۀ اطالعات کتابخانه را با سرور زوترو
ً
اگر اطالعات مهم و خاصی در کتابخانۀ خود ندارید یا اینکه قبال

ــرو) کرده اید، می توانیــد بـا خیــال راحــت syncبه هنگام (  را پـاک کــرده و ســپس بـادایرکتــوری دادۀ زوت

هنگام سازی داده ها از طریق سرور زوترو، همۀ اطالعات خود را بازیابی کنید. به
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