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راهنمای فارسی زوترو
ترجمه سعید ورزندیان
http://zotero.abstract.ir/

گزارشها

توجه :این راهنما ترجمهای از راهنمای وبگاه رسمی نرمافزار  Zoteroبه نtانی  https://www.zotero.org/supportاس/
که تح /مجوز ) creative commons (BY-NC-SAمنتtر شده اس ./به Yور AS-ه

شما آزاد هستید تا این محتوا را به اشتراک بگذارید و یا آن را تغییر دهید به شرط
استفادۀ غیر تجاری :یعنی شما اجازه استفاده تجاری و کسب در آمد از این محتوا را ندارید.
پخش همانند :یعنی اگر شما تغییراتی در این محتوا ایجاد کردید ،باید حاAل آن را با همین شرایط و مالکی /معنوی پخVVش
کنید.
در Aورتی که این محتوا را پخش میکنید ،باید به وضوح این شرایط مالکی /معنوی را به دریاف /کننده اعSم کنید.
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توجه  :نسخه مستقل زوترو در حال حاضر گزارشها را در ی ک پنج ره ب دون ن وار آدرس ی ا من وی راس ت
کلیک باز میکن د .ای ن مس ئله ب دان معناس ت ک ه بس یاری از ویژگیه ایی ک ه در ای ن ص فحه معرف ی
میشود در نسخه مستقل زوت رو قاب ل اس تفاده نیس ت و ب رای اس تفاده از ای ن ویژگیه ا بای د از افزون ه
فایرفاکس زوترو استفاده شود.

گزارشها
گزارشها Aفحات ساده وبی هستند که شامل مروری کلی بر محتویات اقSم اSYعاتی مانند ابردادههVVا،
یادداش/ها و فایلهای ضمیمه میباشند .شما میتوانید آنها را چاپ کرده ،در وب انتtار داده یا ایمیل
کنید.

تولید گزارشها
برای ایجاد گزارش ،در ستون میانی بر روی یک یا چند قلم راس /کلیک )در سیستم عامل مVVک کنVVترل
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د
گزینه و )…Generate Report from Selected Item(sو را انتخاب کنید .همچنین
کلیک( کنید و
میتوانید در ستون سم /چپ بر روی یک مجموعه راس /VکلیVVک کVرده و گزین VدVه و Generate Report
 ”from Collectionرا انتخاب کنید.

سفارشیسازی گزارشها
گزارشها شامل د
همه ابردادههای موجود برای هر قلم اس ./اگر می-واهید بر-ی از فیلدهای اSYعاتی
د
نوشته جیسون پریم را ببینید.
را از گزارش -ود حذف کنید راهنمای سفارشیسازی گزارشها در زوترو
مرتب کردن
د
شVیوه افزایVtی مرتVب میشVوند .شVما
در گزارشها به Aورت پیشفرض اقSم به ترتیب حVروف الفبVا بVه
میتوانید با افزودن عبارت ”ن=sortو به همراه فیلدهایی که قصد مرتب کردن بر اساس آنهVا را داریVد بVه
د
شیوه مرتب کردن اقSم را تغییر دهید .بVVرای جVVدا کVVردن فیلVVدهای
انتهای آدرس گزارش در مرورگر وب
س
مختلف از کاما استفاده کنید .برای مرتب کردن کاهtی پس از نVVام فیلVVد عبVVارت ”ا ”dرا بنویسVVید .مثS
آدرس یک گزارش که ابتدا به ترتیب افزایtی عنوان و سپس به ترتیب کاهtی تاریخ مرتب شده اس /به
شکل زیر اس/
?zotero://report/items/0_KKZSDPI2/html/report.html
sort=title,date/d
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شما میتوانید گزارش -ود را با فیلدهای زیر مرتب کنید
?sort=firstCreator

?sort=title

?sort=accessed

?sort=date

?sort=dateModified

?sort=dateAdded

?sort=publisher

?sort=publicationTitle

?sort=series

?sort=itemType

?sort=medium

?sort=type

?sort=pages

?sort=callNumber

?sort=DOI

?sort=archiveLocation

?sort=ISSN

?sort=ISBN

?sort=url

?sort=edition
?sort=rights

توجه کنید که اگر گزارش به جای اقSم انتخاب شVده از سVVتون میVانی ،از روی یVک مجمVVوعه در سVتون
سم /چپ ایجاد شود زوترو به Yور پیشفرض ترتیب اقSم گزارش را به ترتیبی که اقSم در ستون میانی
نtان داده میشوند مرتب میکند.

بهاشتراکگذاری گزارشها
د
افزونه فایرفاکس زوتVرو گزارشVها را میتVVوان بVا انتخVاب گزین VدVه ” …Save Page Asو از منVVوی فایVل
در
د
گزینه و…Printو از همان منو میتوان آن را چاپ کرد.
فایرفاکس ذ-یره کرد .همچنین با انتخاب
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د
د
پنجVره مجVVزا بVدون نVوار آدرس و امکVVان راس /VکلیVVک بVاز
نسخه مستقل زوتVVرو کVه گزارشVها در یVVک
در
س
میشوند ،میتوان از کلیدهای میانبر استفاده کرد .مثS
) Control + S (OS X: Command + Sبرای ذخیره کردن
) Control + P (OS X: Command + Pبرای چاپ کردن

کاربردهای گزارشگیری
جستجوی یادداشتها
د
پیtرفته زوتVVرو اسVVتفاده کVVرد
برای جستجوی یادداش/ها اگرچه میتوان از ابزارهای جستجوی ساده و
اما ممکن اس /جستجو در گزارشها که شامل متن کامل یادداش/ها نیVVز هسVVتند بVVرای شVVما راح/تVVر
باشد.
برای این کار ابتدا یک گزارش از اقSمی که می-واهید میان آنها جستجو کنید ایجاد نمائید .سVVپس در
د
د
جعبه جستجوی پایین Aفحه عبVVارت مVVورد
گزینه و ”Findرا انتخاب کنید و در
فایرفاکس از منوی Edit
نظر -ود را جستجو کنید.
تهیۀ خلصه از یادداشتها
اگرچه زوترو برای AS-ه برداری Yراحی نVtده اس /VامVا شVما میتوانیVد بVا آن از یادداش/Vهای V-ود
ASه تهیه کنید .زوترو به Aورت پیشفرض یادداش/های یک زیرمجموعۀ یVک قلVم را بVه همVراه قلVممربوط به آن فهرس /میکند .برای افزودن افVزودن یادداش/Vها بVه مجموعVۀ VAS-ۀ V-ود و جVداکردن
یادداش/ها از اقSم وابستۀ آنها ،از قسم /تنظیمات پنهان گزینۀ متناYر با
”“extensions.zotero.report.combineChildItems
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را به و ”falseتغییر دهید .سپس برای سا-ته شدن AS-ۀ مطالب -ود یک شVVمارۀ VVAS-ه بVه ابتVVدای
س
یادداش/های مورد نظر -ود بیافزائید .مث .2.1 , 1.2 , 1.1 Sسپس یادداش/ها را انتخVاب کVرده راس/V
کلیک )کنترل کلیک در سیسVتم عامVل مVVک( کنیVد و گزینVVۀ و Generate Report from Selected

 ”…Itemsرا انتخاب کنید.
توجه :عدد  10.0قبل از عدد  6.0مرتب میشود .اگر تعداد اقلمی که میخواهید خلصه کنید بی ش
ً
از  10تا است از عدد گذاری مناسب )مثل  (06.0استفاده کنید.
اگر با تعداد زیادی از یادداش/ها سر و کار دارید و نمی-واهید آنها را یکی یکی انتخاب کنید میتوانیVVد
از برچسVبها و جسVVتجوهای پیVVtرفته اسVVتفاده کنیVVد .ابتVVدا هVر یادداش /Vرا بVا یVVک توضVVیح مناسVب
س
برچسب گذاری کنید مث Sوفصل اول” سپس یک جستجوی پیtرفته به شکل زیر انجام دهید
”فصل اول“ ]“item type” [is] “note” and “tag” [is

سپس این جستجوی پیtرفته را ذ-یره کنید .حال بر روی جستجوی پیtرفتۀ -ود راس /کلیک کرده و
گزینۀ و …Generate Report from Saved Searchو را انتخاب کنید .با این کار یک گزارش شامل
یادداش/هایی که با برچسب وفصل اول” مtخد شدهاند تولید میشود.
استفاده در فرآیند آموزش
میتوان از گزارشها برای بررسVی و ارزیVابی دانVtجویان هنگVام جمعآوری اSYعVات و نوشVتن مطVالب
استفاده کرد .از گزارشها میتوان فهمید اقSم در چه زمVانی جمعآوری شVدهاند و دانVtجویان چگVVونه
اقSم را یادداش /VVبVرداری و برچسVبگذاری کردهانVVد .گزارشهVVا میتوانVVد ابVVزاری مناسVب بVVرای تهیVVۀ
مطالب باشد.
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