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جستجو

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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جستجو
جستجوی سریع
جستجوی سریع ،راهی سریع برای یافتن اقSم در یک کتابخانه یا مجمVVوعه اس ./VVبVVرای آشVVنایی اولیVVه
راهنمای تصویری جستجوی سریع را ببینید.
اجرای یک جستجوی سریع

برای شروع یک جستجو بر روی جعبۀ جستجو که بالی ستون میانی قرار دارد کلیVVک کVVرده و شVVروع بVVه
تایپ عبارت مورد نظر -ود کنید .هنگامی که تایپ میکنید تنها اقSمی کVVه بVVا عبVVارت شVVما همخVVوانی
داشته باشند در ستون سم /راس /نمایش داده میشوند.
تنظیمات جستجوی سریع

جستجوی سریع را میتوان در سه حال /مختلف مورد استفاده قرار داد
”“Title, Year, Creator

 -عبارت مورد نظر شما را تنها با سه فیلد فوق تطبیق میدهد
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”“All Fields & Tags

•

 همۀ فیلدها را از جمله برچسبها و یادداشتها مورد بررسی قرار میدهد”“Everything

•

 همۀ فیلدها ،برچسبها متنهای دا-ل یادداشتها و همچنیVن متنهVای نمVایه شVدۀ داV-لفایلهVVای پیدیاف را مVVورد بررسVVی قVVرار میدهVVVد.مورد ا-یVVر نیازمنVVد فعالسVVازی امکVVان
نمایهسازی پیدیاف اس./
سرعت بخشیدن به جستجوهای سریع
اگر در کتابخانۀ -ود مجموعههایی با تعداد اقSم بسیار زیاد داشته باشید ،روش دجستجو هنگام تVVایپش
ممکن اس /کند باشد .برای افزایش سرع /جستجو ،عبارت مورد نظر -ود را درون گیVVومه قVVرار دهیVVد.
این کار باعث میشود عمل جستجو تا زمان وارد شدن دومین گیومه به تعویق افتد.

جستجوی پیشرفته
جستجوی پیtرفته امکانات بیtتری نسب /به جستجوی سریع در ا-تیار شما قVVرار میدهVVد همچنیVVن
امکان ذ-یرهسازی جستجو را نیز برای شما فراهم میکند.
استفاده از جستجوی پیشرفته
برای باز کردن پنجرۀ جستجوی پیtرفته بر روی آیکون ذرهبین ) ( بالی ستون میانی کلیک کنید.
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در این پنجره میتوانید اقSم را با تVوجه بVه محتویVات فیلVدهای مVtخص و یVا ویژگیهVای دیگVر )ماننVد
عضوی /در یک مجموعۀ -اص( فیلتر کنید .بVا اسVVتفاده از دکمVVۀ بهعSوه میتVVوان فیلترهVای بیVVtتری
ایجاد کرد.

با استفاده از گزینۀ جستجو بر اساس دمجموعهش میتوانید اقSمی را کVVه بVVه یVVک مجموعVVۀ VV-اص تعلVVق
دارند فیلتر کنید .برای آنکه بتوانید اقSم موجود در زیرمجموعههVVای مجموعVVۀ انتخVVابی را نیVVز جسVVتجو
کنید ،گزینۀ دSearch subfoldersش را فعال کنید.
برای پنهان کردن اقSمی از زیرمجموعهها که مجموعۀ بالدستی آنها با جسVVتجوی شVVما تطVVابق نVVدارد و
همچنین برای حذف اقSم مجموعههای اVVAلی بVVا اقSم زیرمجموعههVVای آن گزینVVۀ د Show only top-

level itemsش را فعال کنید.
به Aورت پیشفرض تنها اقSمی به عنوان نتایج جستجو نtان داده میشوند که شرایط همۀ فیلترهVVای
جستجو را برآورده سازند .برای تطبیق شرایط جستجو به اقSم مجموعههVVا و همچنیVن زیرمجموعههVVای
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آنها ،گزینۀ د Include parent and child items of matching itemsش در این حال /هنوز هم همۀ شرایط
فیلترهای جسVتجو بایVد بVرآورده شVوند امVا اقSم مجموعهها/زیرمجموعههVVا در VAورتی کVه قسVمتی از
شرایط توسط اقSم مجمVوعه و قسVمتی دیگVر توسVط اقSم زیرمجمVوعه بVرآورده شVود نیVز نمVایش داده
واهد شد.Wild Cards
ً

عSم /درAد  %در جستجوی پیtرفته مانند یک  Wild Cardعمل میکند .مث Sجستجوی عبارت دW

% Shakespeareش همۀ موارد زیر را دربر میگیرد
”“W Shakespeare”, “W. Shakespeare”, “William Shakespeare

جستجوهای ذخیره شده
هنگامی که یک جستجوی پیtرفته را ذ-یره میکنید ،به عنوان یک مجموعه در کتابخانۀ شVVما نمVVایش
داده میشود )تنها تفاوت آن این اس /که به جای آیکون معمولی مجموعهها یک آیکVVون جسVVتجو کنVVار
ً
آن نمایش داده میشود ( .جستجوهای ذ-یره شده به Yور مداوم بهروز رسانی میشVVوند .مث SاگVVر
شما جستجویی را برای یافتن اقSمی که Yی هف /روز گذشته افزوده شده باشVVند انجVام داده و ذ-یVVره
کرده باشید ،جستجوی ذ-یره شده همواره مواردی را که Yی هف /روز گذشته افزوده شدهاند بVVه شVVما
نtان -واهد داد .توجه کنید که جستجوهای ذ-یره شده تنها محدودههای جستجو )و نVه مVوارد یVافته
شده( را ذ-یره میکنند.
برای ذ-یرۀ یک جستجو بر روی گزینۀ دSave Searchش در پنجرۀ جستجوی پیtرفته کلیک کVرده و یVVک
نام مناسب برای آن وارد کنید .جستجوهای ذ-یره شده را میتوان با راس /VVکلیVVک )کنVVVترل-کلیک در
سیستم عامل مک( بر روی آنها و انتخاب یکی از گزینههای دEdit Saved Searchش یVVا دRemove Saved

…Searchش حذف یا ویرایش کرد.
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نمایهسازی پیدیافهای تمام متن
نمایهسازی پیدیافهای تمام متVVن امکVان جسVتجوی متVVن فایلهVای پیدیاف را هVم بVا جسVتجوی
سریع )در حال /جستجوی دهمه چیزش( و هVم بVا جسVتجوی پیVVtرفته )در حVال /دمحتویVات پیوس/VVش(
فراهم میکند .برای فعالسازی نمایهسازی پیدیاف باید افزونههای متنبVVاز شVVخص ثVVالث  pdftotextو
 pdfinfoرا نصب کنید .این کار را میتوان با کلیک بر روی یک دکمه در برگۀ جستجو در پنجرۀ تنظیمات
زوترو انجام داد) .همچنین اگر نصب -ودکار دچار مtکل شود میتوان این افزونهها را به Aورت دستی
نیز نصب کرد .برای مtاهدۀ جزئیات راهنمای نصب دستی را ببینید(.
هنگامی که نمایهسازی پیدیاف فعال باشد ،فایلهای پیدیاف هنگام افزوده شدن به کتابخانۀ شVVما
به VAورت -ودکVار نمVVایه میشVوند .بVرای نمVVایه کVردن فایلهVایی کVه از قبVVل در کتابخانVVۀ شVما وجVود
داشتهاند در پنجرۀ تنظیمات زوترو زیر برگۀ جسVتجو بVر روی دکمههVVای د Rebuild Index” and “Index

Unindexed Itemsش کلیک کنید .همچنین میتوان فایلهای پیدیاف را به Aورت تVVک تVVک بVVا راس/V
کلیک )کنترل-کلیک در سیستم عامل مVVک( بVر روی آنهVا در سVتون میVانی و انتخVاب گزینVۀ د Reindex

Itemش نمایه کرد.
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