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پشتیبانی از زبانها

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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پشتیبانی از زبانها
پtتیبانی زوترو از یونی کد امکان وارد کردن ،ذ-یره سازی و ارجVاع دهVی قلمهVای اSYعVاتی را بVه هVر
زبانی فراهم می کند .شما می توانید زبان نرم افزار زوترو و همچنین زبان ارجاعها و فهرس /کتابtناسی
تولید شده توسط نرم افزار را تغییر دهید .نسخهای غیر رسمی از زوترو با قابلی /چنVد زبVانی وجVود دارد
که قادر اس /دادههای یک قلم اSYعاتی را همزمان در بیش از یک زبان ذ-یره کند.

تغییر دادن زبانها
نسخۀ فایرفاکس زوترو
به Yور پیtفرض ،رابط کVاربری زوتVرو بVه همVان زبVانی نمVایش داده میشVود کVه فایرفVاکس بVر روی آن
ً
تنظیم شده اس ./مث Sاگر نسخۀ فارسی فایرفاکس را نصب کرده باشید ،رابط کاربری زوترو نیز بVه زبVان
فارسی برای شما نمایش داده میشود .اگر ترجمهای برای زبVان مVورد نظVر بVرای زوتVرو موجVود نباشVد،
رابط کاربری به زبان انگلیسی آمریکایی نمایش داده میشود.
برای تغییر زبان رابط کاربری زوترو میتوانید از افزونVۀ سVوئیچ سVریع میVان زبانهVا مخصVوص فایرفVاکس
)پایین را ببینید( استفاده کرده یا روند زیر را Yی کنید
•

عبVVارت  about:configرا در نVVوار آدرس فایرفVVاکس تVVایپ کVVرده و اینVVتر کنیVVد .پیVVام امنیVVتی
نمایش داده شده نگران کننده نیس /پس مسیر را ادامه دهید.

•

درون جعبۀ متنی بالی Aفحه عبارت ح ”useragentرا تایپ کنیVVد .سVVپس بVVر روی تنظیمVVات
 general.useragent.localeدوبVار کلیVVک کVرده یVا راس /VکلیVVک کVرده و گزینVVۀ ویرایVش را
ً
انتخاب کنید .حال می توانید برچسب زبVان دلخVواه V-ود را وارد کنیVد )مث Sح ”en-USبVرای
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زبان انگلیسی آمریکVVایی اس .(/VVبVVرای مVtاهدۀ کVد همVVۀ زبانهVVای پVVtتیبانی شVده اینجVVا را
ببینید.
•

در جعبۀ متنی عبارت ح ”matchOSرا وارد کنید .اگVVر تنظیمVVات  intl.locale.matchOSبVVر
روی  trueتنظیم شده باشد با دو بار کلیک آن را در حVVال false /قVVرار دهیVVد .اگVVر ایVVن کVVار را
انجام ندهید فایرفاکس به جای زبان مورد نظر شما همچنان از زبان پیtفرض سیسVVتم عامVVل
شما استفاده میکند.

•

فایرفاکس را یک بار ببندید و دوباره باز کنید .تغییر مقدار  general.useragent.localeزبVVان
رابط کاربری فایرفاکس ،افزونههای فایرفاکس و وبگاههایی را که محتوای -ود را بسته به زبان
فایرفاکس تنظیم میکنند تغییر میدهد.

سوئیچ سریع تغییر زبان

افزونۀ فایرفاکس سوئیچ سریع تغییر زبان کVVار شVVما را بVVرای تغییVVر مقVVدار general.useragent.locale

آسان میکند .پس از نصب افزونه )و یک بار بستن و باز کردن فایرفاکس( به پنجرۀ تنظیمات ایVVن افزونVVه
رفته و گزینۀ
“User Interface Language (general.useragent.locale
”)preference

را فعال کنید .حال میتوانید از منوی این افزونه زبان فایرفاکس را تغییر دهید )البته پس از هر بار تغییVVر
ایVVن مقVVدار بایVVد فایرفVVاکس را یکبVVار ببندیVVد و بVVاز کنیVVد( .اگVVر ایVVن افزونVVه کVVار نمیکنVVد تنظیمVVات
 intl.locale.matchOSرا بررسی کنید )بال را ببینید(.
نسخه مستقل زوترو
در نسVخۀ مسVتقل زوتVرو زبVان رابVط کVاربری بVه VYور پیVtفرض همVان زبVان پیVtفرض سیسVتم عامVل
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شماس ./برای تغییر این زبان به انگلیسی به مسیر زیر بروید
Preferences→Advanced→Open about:config

و مقدار  intl.locale.matchOSرا به  falseتغییر دهید .سپس زوترو را ببندید و دوباره باز کنید.
ارجاعها و فهرستهای کتابشناسی
اگر می-واهید واسط کاربری زوترو یک زبان -اص داشته باشد اما زبان مورد اسVVتفاده بVVرای ارجاعهVVا و
فهرس /کتابtناسی تولید شده توسط زوترو متفاوت باشد گامهای زیر را انجام دهید
•

در نوار آدرس فایرفاکس عبارت  about:configرا تایپ کرده و  Enterکنید .ا-طار امنیتی را
تأیید کرده و به گام بعد بروید .در نسخۀ مسVتقل زوتVرو میتوانیVVد از YریVق پنجVرۀ تنظیمVات،
برگۀ پیtرفته گزینۀ  about:configرا بیابید.

•

در جعبۀ متنی بالی Aفحه عبارت ح ”biblioرا وارد کنید .سپس بر روی
extensions.zotero.export.bibliographyLocale

دوبار کلیک کنید )یا راس /کلیک کرده و گزینۀ ویرایش را انتخاب کنید( .حال برچسVVب زبVVان
ً
دلخواه -ود را وارد کنید )مث Sح ”en-USبرای زبان انگلیسی آمریکایی اس .(/برای مVVtاهدۀ
کد همۀ زبانهای پtتیبانی شده اینجا را ببینید.
•

فایرفاکس را یکبار بسته و دوباره باز کنید.

همکاری در ترجمهها
شما میتوانید اشتباهات رخ داده در ترجمههای زوترو را در تالرهای گفتگوی زوترو گزارش دهیVVد .اگVVر
ً
ً
مایلید بیtتر کمVک کنیVد )مث SیVک زبVان ترجمVVه نVtده را بVه زوتVرو بیافزاییVد( لطفVا راهنمVای توسVعه
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دهندگان برای محلی سازی ببینید.

زوتروی چند زبانه
زوتروی چند زبانه نسخهای آزمایtی از زوترو اس /که در آن میتوانید ترجمهها و همچنیVVن ترجمههVVای
تح /اللفظی از نامها ،عناوین و بقیه فیلVVدها را ذ-یVVره کVVرده و ارجاعهVVا و فهرسVVتهای کتابtناسVVی را بVVا
ً
همان زبانها تولید کنید) .مث Sح ).(”Soseki, Wagahai ha neko de aru [I am a cat] (1905-06
زوتروی چند زبانه توسط یکی از کاربران زوترو به نام فرانک بن /توسعه داده شده اس ./اگر می-واهیVVد
زوتروی چند زبانه را امتحان کنید سری به وبگاه این پروژه و وبSگ زوترو بزنید.

| |5

