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به ترتیب کردن

 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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به ترتیب کردن
می توان اقSم موجود در ستون میانی را با توجه به ویژگی های مختلف آن ها مانند عنوان، پدیدآورنVVدگان

 کVVردنراهنمای تصویری به ترتیبیا تاریخ افزوده شدن به کتابخانه به ترتیب کرد. برای آشنایی کلی لطفًا 
را ببینید.

برای تغییر شیوۀ به ترتیب کردن اقSم، بر روی یکی از سVرعنوان های بVالی سVتون میVانی کلیVک کنیVVد.

مثSً اگر بر روی “عنوان” کلیک کنید، همۀ اقSم بر اساس عنوان و به ترتیب الفبایی کیده -واهند شد.
کلیک کند باره بر روی سرعنوان، اقSم را به Aورت الفبایی از انتها بVVه ابتVVدا یVا برعکVس مرتVVب می کنVVد

(یک عSم/ فلش به سم/ بال یا پایین در کنار سرعنوان ترتیب مرتب کردن را نtان می دهد).
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) کVه سVم/ راسV/ سVرعنوان ها قVرار دارد یVک منVو ظVاهربا کلیک بVر روی نVtانک به ترتیVVب کVردن (
می شود که در آن می توانید تعیین کنیVد کVه کVه ویژگی هVایی در سVتون میVانی نVtان داده شVوند و کVه

ویژگی هایی نtان داده نtوند.

به Yور پیش فرض ویژگی هایی که در ستون میانی نtان داده می شوند از کپ به راس/ مرتVVب شVVده اند.
شما می توانید با کVtیدن و رهVا کVردن آن هVا در مکVان دلخVواه، آن هVا را بVه دلخVواه مرتVVب کنیVVد. بVVرای
برگرداندن ترتیب به شکل پیش فرض ابتدا بر روی نtانک “به ترتیب کردن” کلیک کVVرده سVVبس از منVVوی

” را کلیک کنید.Restore Column Orderظاهر شده گزینۀ “
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