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راهنمای فارسی زوترو
ترجمه سعید ورزندیان

http://zotero.abstract.ir/

یادداشت ها

 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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یادداشت ها
شما می توانیVVد افVزون بVر اقSم و فایل هVای پیوسVV/ شVده، یادداشV/ های -Vود را نیVز بVه دو VAورت بVه
کتابخانۀ زوترو بیافزایید  یادداش/ های وابسته کVه مربVوط بVه یVک قلVم -Vاص هسVتند و یادداشV/ های

 می شوند. همچنین قابVVلبه هنگام سازیمستقل. یادداش/ ها به عنوان ابرداده در نظر گرفته می شوند و 
ویرایVVtگر متVVن تVVاینی ام سVVی ای را نیز پtتیبانی می کنند (زوتVVرو از HTMLجستجو بوده و قالب بندی 

استفاده می کند).

یادداشت های وابسته

برای ایجاد یک یادداش/ وابسته ابتدا یک قلم را از ستون میانی انتخاب کنید. از سه راه می توان به قلVVم
Newمورد نظر یک یادداش/ افزود  راه نخس/ آن اس/ کVVه بVVر روی دکمVVۀ ر  Note) ”تونVVالی سVب (

Addمیانی کلیک کرده و گزینۀ ر  Child  Noteۀ رVه برگVک /Vد. راه دوم آن اسVرا انتخاب کنی ”Notesرا از ”
ستون سم/ راس/ انتخاب کرده و گزینۀ رافزودن” را انتخاب نما“ید. راه سVوم آن اسV/ کVVه بVر روی قلVم

” را انتخاب کنید.Add Noteمورد نظر راس/ کلیک (در سیستم عامل مک کنترل-کلیک) کرده و گزینۀ ر

یVVک یادداشVV/ بVVه عنVVوان یVVک پیوسVV/ بVVه قلVVم مVVورد نظVVر شVVما افVVزوده می شVVود (همچنیVVن در برگVVۀ
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ریادداش/ ها” نیز نمایش داده می شود.) و یک ویرایtگر متن در ستون سVVم/ راسVV/ پدیVVدار می گVVردد.
” در بالی ویرایtگر،Edit in a separate windowمی توانید پنجرۀ ویرایش متن را با کلیک بر روی دکمۀ ر

به یک پنجرۀ مستقل منتقل کنید. متنی که در ویرایtگر وارد می کنید بVه VAورت -ودکVار هنگVام تVایپ
ذ-یره می شود.

یادداشت های مستقل
یادداش/ های مستقل مانند یادداش/ های وابسته هستند اما مستقیما  بVه هیVچ کVدام از اقSم کتابخانVۀ
شما وابسته نیسVتند و -Vود بVه VAورت یVک قلVم در کتابخVانه نمVایش داده می شVوند. بVرای ایجVاد یVک

Newیادداش/ مستقل بر روی گزینۀ ر  Noteکلیک کرده و گزینۀ ر ”New  Standalone  NoteابVVرا انتخ ”
کنید.

افزودن یادداشت هنگام مرور صفحه های وب
با استفاده از افزونۀ فایرفVاکس زوتVرو می توانیVVد هنگVامی کVه یVک VAفحۀ وب را در فایرفVاکس مVtاهده
می کنید مستقیما  روی آن یادداش/ بگذارید. برای این کVار قسVVمتی از متVVن را کVVه می -واهیVVد آن را بVVه
Aورت یادداش/ درآورید انتخاب کرده بر روی آن راس/ کلیک (در سیستم عامVVل مVVک کنVVVترل-کلیک)

Create Zotero Item and Noteکنید. از منوی ظاهر شده گزینۀ رزوترو” را انتخاب کرده و سنس بر روی ر

from  SelectionدVه از آن بازدیVفحه ای کVVA رایVVفحۀ وب” را بVVAوع رVکلیک کنید. این کار یک قلم از ن ”
کرده اید به همراه یادداشتی که آن را انتخاب کرده بودید به کتابخانۀ شما می افزاید.

برچسب گذاری و ایجاد ارتباط
 داد. ازارتبVVاط کرد و یا به اقSم دیگVVر برچسب گذاریدر زوترو یادداش/ ها را مانند هر قلم دیگر می توان 
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Yریق منوی بالی ویرایtگر متن می توان به این امکانات دس/ یاف/.

جستجو میان یادداشت ها
اگرچه نمی توان محتویات یادداش/ ها را هنگام استفاده از ویرایtگر متن جستجو کرد اما می تVVوان ایVVن
کار را با امکانات جستجوی سادۀ زوترو انجام داد. هنگام کار با افزونۀ فایرفاکس زوترو، یک راه حل ساده

Generateبرای جستجو در میان یک یادداش/ وجود دارد  بر روی یادداش/ راس/ کلیک کرده و گزینۀ ر

Report from Selected Item “…یادداش/ در یک برگۀ جدید فایرفاکس باز می شود و می توان باگزارش 
امکانات جستجوی فایرفاکس به جستجو میان متن مورد نظر پردا-/.
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