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پراکسی 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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پراکسی ها
بسیاری از موسسات هنگامی که -ارج از آن موسسه هستید برای استفاده از منابع الکVVترونیکی شVVما را
ملزم به ورود به یک سیستم پروکسی می کنند. زوترو می تواند این کار را برای شما راحتVVتر انجVVام دهVVد.
هنگامی که زوترو تtخیص می دهد که شما برای دسترسی از یک وبگVاه مVtخص از پروکسVی اسVتفاده
می کنید از شما می پرسد آیا مایلید پروکسی را برای استفاده های آینده ذ-یره کند یا -یVVر. در VVAورت

 مVVورد نظVر اسVVتفاده -واهVVدURLموافق/، زوترو در آینده به Aورت -ودکار از پروکسی برای اتصال بVVه 
کرد. در Aورتی که وارد سیستم پروکسی نVtده باشVید بایVد ابتVVدا وارد سیسVتم پروکسVی شVوید. سVپس

می توانید به Yور عادی از پایگاه داده آن وبگاه استفاده کنید.

تنظیمات پروکسی

کاربران زوترو می توانند حتی بدون نگVاه کVردن بVه برگVه تنظیمVVات پروکسVی از همVVه امکانVات پروکسVی
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استفاده کنند. به Yور پیVtفرض زوتVرو در مVواجهه بVا پروکسVی هVای جدیVد از شVما مVی پرسVد آیVا مVی
-واهید آنها را ذ-یره کنید یا -یر و در مراجعه های بعدی شما را به VVYور -ودکVVار وارد وبگVVاه مVVورد نظVVر

می کند.

تنظیمات پروکسی به شما امکان می دهد تا بتوانید موارد زیر را به دلخواه تنظیم کنید 

proxy re-directionفعال کردن 

این گزینه به Yور پیtفرض انتخاب شده اس/. غیر فعال کردن این گزینه باعث غیر فعال شVVدن ویژگVVی
proxy  re-direction/VVما دسVVمی شود. می توانید این ویژگی را موقتا. بردارید. تنظیمات پروکسی ش 

نخورده باقی -واهد ماند. اگر دیگر به پروکسیهایی که قبS. در زوترو ذ-یره شده دسترسی ندارید از این
” انتخاب کرده وConfigured Proxiesگزینه استفاده نکنید. در این وضعی/ آن پروکسیها را از جعبه  

با فtردن دکمه (-) زیر آن، آنها را پاک کنید.

Automatically remember proxied resources

این گزینه به Yور پیtفرض انتخاب شده اس/. غیر فعال کردن این گزینه باعث می شود تVا زوتVرو دیگVر
در مورد پروکسیهایی که می یابد از شما سوال نکند.

Disable proxy redirection when domain name contains...

این گزینه به VYور پیVtفرض انتخVاب نVtده اسV/. معمVول هنگVامی کVه از دا-Vل موسسVه بVه اینVترن/
دسترسی دارید نیازی به استفاده از پروکسی ندارید. این گزینه هنگامی که دامنۀ فراهم آورندۀ اینVVترن/

proxyشما شامل رشتۀ متنی مtخص شده باشد به Yور -ودکار   re-direction.دVVرا غیر فعال می کن 
” معمول. کار می کند. در کtورهای دیگر باید متناسVVب بVVاeduدر ایالت متحده رشتۀ متنی پیtفرض ”.

نام دامنۀ موسسه آموزشی/پژوهtی -ود این رشته را تغییر دهید.
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Configured Proxies

این گزینه به Yور پیtفرض -الی اس/. با کلیک بر روی دکمۀ + می توانید بVVه VVAورت دسVVتی پروکسVVی
اضافه کنید. از این قسم/ مVVی توانیVVد نVtانی اینترنVVتی پایگVVاه داده ای را کVVه توسVVط شناسVVه و نVVtانی

 می توانیVد چنVدینMulti-Siteپروکسی به آن دسترسی پیدا می کنید مtخص کنید. با انتخاب گزینۀ 
 کنیVد. بVا کلیVک بVر روی دکمVۀ منفVی مVی توانیVدredirectوبگاه/پایگاه داده را از Yریق یک پروکسVی 

پروکسیها را حذف کنید. همچنین می توانید با دو بVار کلیVک بVر روی پروکسVی هVا آنهVا را بVرای چنVدین
وبگاه انتخاب کنید.

رفع مشکلت
رفVع مVVtکSت پروکسVیآیا هنوز هم فکر می کنیVVد مVVtکSتی در ایVVن زمینVVه داریVد؟ نگVVاهی بVه بخVش 

بیاندازید.
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