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اقل م مرتبط

 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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اقل م مرتبط
 راه سومی برای نtان دادن ارتباط میان اقSم وجود دارد و آن برقVVراریمجموعه ها و برچسب هاافزون بر 

“ارتباط” میان آن اقSم اس/. می توان میان هر دو قلVم دلخVواه موجVVود در کتابخVVانه ارتبVVاط برقVVرار کVرد
.(توجه کنید که نمی توان میان دو قلم از دو کتابخانۀ مختلف ارتباط برقرار کرد)

” درRelatedبرای برقراری یک ارتباط، یک قلم را از ستون میانی انتخاب کنید و سپس بVVه سVراغ برگVVۀ “
ستون سم/ راس/ بروید. بر روی گزینۀ “افزودن” کلیک کVرده و از پن Vره ای کVه رVاهر می شVود یVک یVا

 و در سیسVتمshift یVا ctrlچند قلم را از همان کتابخانه انتخاب کنیVد (در سیسVتم عامVل وینVدوز کلیVد 
 را نگه داریدshift.t یا commandعامل مک کلید 

اکنون اقSم انتخاب شده در برگۀ اقSم مرتبط نtان داده می شوند و کلیک بر روی هر کدام از آنهVا شVما
را به Aفحۀ ویژگی های آن قلم می برد.

توجه کنید که هنگامی که قلم الف را به قلم ب ارتباط می دهید، به VAورت -ودکVار قلVVم ب نیVVز بVVه قلVVم
الف مرتبط می شود. اما ارتباYات -اAی/ انتقالی ندارند بدین معنا که اگر قلم الف بVه قلVم ب و قلVم ب

به قلم ج مرتبط باشند، قلم های الف و ج به Yور -ودکار به هم مرتبط نمی شوند.

چند پیtنهاد برای استفادۀ بهتر از این ویژگی 

فصل های کتاب را به شمارۀ جلد آن کتاب مرتبط کنید.•

نقدها و مقاله های مروری کتابها را به آن کتاب مرتبط کنید.•

نسخه های مختلف یک کار را به هم مرتبط کنید (مثSً یک سخنرانی را که منجر به یک مقاله و•
.t/پس از آن منجر به نوشتن یک کتاب شده اس
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میان اقSمی که در مجموعه های مختلفی قرار دارند اما بVه هVم مرتبVط هسVتند ارتبVاط برقVرار•
کنید.

اقSمی را که قسم/ های مختلف یک کار را می سازند به هم مرتبط کنید.•

قلمی را که در چکیده یا یادداش/ یک مقالۀ دیگر به آن اشاره شده اس/ بVVه آن مقVVاله ارتبVVاط•
دهید.

اقSمی را که دارای مباحث مtابه در قسم/ چکیده یا یادداشتها هستند به هم ارتباط دهید.•
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