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بههنگامسازی

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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بههنگامسازی
ویژگی بههنگامسازی بر-ط اSYعات در زوترو ،به شما امکان میدهVد تVا بتوانیVد از YریVق هVر رایVانهی
متصل به اینترن /به کتابخانهی -ود دسترسی داشVVته باشVید .بههنگامسVازی در زوتVرو دارای دو بخVش
اس /بههنگام سازی دادهها و بههنگامسازی فایلها.

بههنگامسازی دادهها
در ایVVن فرآینVVد همهی اقSم کتابخVVانه ،یادداش/VVها ،پیونVVدها ،بررسVVبها و غیVVره ههمVVه ریVVز بجVVز
فایلهای پیوس /شدهه میان رایانهی شما و کارگزارهای زوترو بههنگامسازی میشود .ایVVن کVVار بVVاعپ
میشود تا بتوانید از هر رایانهای که زوترو روی آن نصب باشد به دادههای -ود دسترسی داشVVته باشVVید.
همچنین میتوانید کتابخانهی -ود را به Aورت بر-ط در وبگاه  zotero.orgبoینید.
ً
بههنگامسازی دادهها کام Sرایگان اس /و هیچ محدودیتی از لحاظ حجم دادهها ندارد و میتVVوان از آن
بدون استفاده از بههنگامسازی فایلها نیز استفاده کرد.
نخستین گام برای به هنگامسازی کتابخانهتان آن اس /که یVVک حسVاب کVاربری جدیVVد در زوتVVرو ایجVاد
کنید ) .این حساب کاربری در تالرهای گفتگوی زوترو نیز قابل استفاده اس .(/سپس در نرمافزار زوتVVرو
وارد پنجرهی تنظیمات شوید و در بVرگهی  SyncاSYعVات حسVاب V-ود را وارد کنیVVد .زوتVرو بVه VAورت
پیشفرض هرگاه که دادههای شما تغییر یابد ،دادهها را با کVVارگزار زوتVVرو بههنگامسVVازی میکنVVد .بVVرای
-اموش کردن حال /بههنگامسازی -ودکار گزینهی  ”Sync automaticallyرا غیرفعا cکنید.
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افزون بر این شما میتوانید در هر زمان دلخواه دادههای -ود را به Aورت دستی بههنگامسVVازی کنیVVد.
برای این کار بر روی دکمهی  ”Sync with Zotero Serverکه سم /راس /نوار ابزار زوترو قرار دارد
کلیک کنید.
توجه کنید اولین باری که می-واهید در فایرفاکس کتابخانهی -ود را بههنگامسازی کنید ممکن اس/VV
به نظر برسد فایرفاکس از کار افتاده و کاری انجام نمیدهد بهویژه اگر کتابخانهی بزرگVی داشVته باشVید.
در این شرایط oAور باشید و منتظر بمانید تا کار بههنگامسازی پایVان یابVد .اگVر عSم /VبههنگامسVازی
زوترو در حا cرر-ش بود و با مtکلی مواجه شدید Aفبندی بههنگامسازی را بoینید.
زوترو به Aورت پیشفرض کتابخVانهی موجVود در رایانهتVان را بVا کتابخVانهی شVما در  zotero.orgیکVی
میکند .ه هر تغییر در یکی از این کتابخانهها روی کتابخانهی دیگر و بقیهی رایانههای بههنگامسVVازی
شده اعما cمیشود .اگر یک قلم در رندین مکان درار تغییVVر شVVده باشVد ،یVVک پنجVVرهی رفVع تنVاقض
ظاهر میشود و از شما نسخهی مورد نظرتان را میپرسد .در موارد -اAی که می-واهید کتابخانهتان را
در سم /کVارگزار یVا روی رایVانه شخصVی تغییVVر دهیVد ،راهنمVای تنظیمVات بازنVtانی بههنگامسVازی را
بoینید.

بههنگامسازی فایلها
بههنگامسازی دادههVا ،تنهVا اقSم موجVود در کتابخVانه را بههنگامسVازی میکنVVد و کVاری بVا فایلهVای
پیوس /شده )مانند فایلهVای پیدیاف ،فایلهVای VAوتی ،ویVدئویی و تصVویری و غیVره( نVدارد .بVرای
بههنگامسازی فایلها میتوانید از انoارهی فایل زوترو یا  WabDAVاستفاده کنید.
WebDAV
وب دیایوی یک پروتکل استاندارد برای انتقا cفایل از Yریق اینترن /اس ./VVممکVVن اس /VکارفرمVVا یVا
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موسسVۀ تحقیقVاتی شVما قVادر بVه ارائVه V-دمات ذ-یVره سVازی وب دیایوی باشVد .در هVر حVا cشVما
میتوانید از شرک/هایی که ایVن V-دمات را بVه VAورت رایگVان یVا بVا دریVاف /هزینVه ارائVه میدهنVد نیVز
اسVVتفاده کنیVVد .ماننVVد  cloudMe ،JungleDisk ،BingoDiskو …  .میتوانیVVد فهرسVVتی از ارائVVه
دهندگان سرویسهای رایگان را در اینجا بoینید.
پس از به دس /آوردن اSYعات حساب وب دیایوی ،نtانی اینترنVVتیای را کVVه بVرای اسVتفاده از ایVن
سرویس به شما داده شده بVVه همVVراه شناسVVۀ کVVاربری و گVVذرواژه در برگVVۀ تنظیمVVات بههنگامسVVازی وارد
کنید .همچنین مtخص کنید که آیا از پروتکل امن ) secure WebDAV (httpsاستفاده میکنید یVVا
یر .اگر نمیدانید از ره نوع سرویسی استفاده میکنید میتوانید هر دو حال /را امتحان کنیVد ضVمناینکه میتوانید این موضVوع را از V-دمات دهنVدۀ سVرویس V-ود بپرسVید .پVس از وارد کVردن اSYعVات
کارگزار بر روی گزینۀ  ”Verify Serverکلیک کنید .اگر زوترو بتواند با موفقی /حساب کاربری شما را
شناسایی کند میتوانید بههنگامسازی فایل را از Yریق وب دیایوی انجام دهید.
سیستم بههنگامسازی زوترو تنها با سرورهای وب دیایوی ای کار میکند کVVه بVVه درسVVتی نصVVب شVVده
باشند .زوترو نمیتواند از ارائه دهندگان متفرقۀ -دمات وب دیایوی پtتیoانی کند.

بههنگامسازی در عمل
در زوترو اگر تنظیمVVات بههنگامسVVازی -ودکVار فعVا cشVده باشVد ،رنVVد ثVVانیه پVVس از اعمVVا cتغییVVرات،
اSYعات بههنگامسازی میشود .عSوه بر این شما میتوانید با کلیک بر روی دکمVVۀ بههنگامسVVازی کVVه
گوشۀ سم /راس /نوار ابزار زوترو قرار دارد ،بههنگامسازی را به Aورت دستی انجام دهید.
اگر شما اSYعات حسVاب کVاربری V-ود را بVر روی رنVVدین رایVVانه وارد کVرده باشVید ،زوتVVرو همVۀ آنهVVا را
بههنگام میکند .تنها باید توجه داشته باشید که یک قلم یا فایل را پیش از آنکVVه بههنگامسVVازی VVAورت
گیرد در دو رایانه ویرایش نکنید .در Aورتی که این اتفVVاق بیافتVVد یVVک پنجVVرۀ رفVVع تنVVاقض نمVVایش داده
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میشود و در آن میتوانید نسخۀ مورد نظر فایل یا قلم -ود را انتخاب کنید.

اگر بههنگامسازی را تنها بر روی یک رایانه انجام میدهید باز هم میتوانید یک نسVخه از کتابخانهتVان را
به Aورت بر-ط در  zotero.orgاز Yریق هر رایانۀ دیگری بoینید.
اگر اتفاقی برای رایانهتان بیافتVد یVا آنکVه لزم باشVد تVا از رایانVۀ دیگVری کتابخانVۀ V-ود را ویرایVش کنیVد
کافیس /VتVا اSYعVات حسVاب زوتVروی V-ود را در نرمافVزار زوتVروی رایانVۀ جدیVد وارد کنیVد .زوتVرو کVل
کتابخانۀ شما را از کارگزار بر روی رایانهتان بارگذاری میکند.

راههای جایگزین برای بههنگامسازی
اگر به هر دلیل نمیتوانید از ویژگیهای بههنگامسازی زوترو استفاده کنید میتوانید از راههVVای متعVVدد
جایگزین برای بههنگامسVVازی اسVتفاده کنیVVد .ماننVد اجVرای زوتVرو از YریVق فایرفVاکس قابVل حمVل یVا
بههنگامسازی فایلهای زوترو با استفاده از یک پوشۀ شoکه یا اسVVتفاده از یVVک سVVرویس بههنگامسVVازی
پوشه یا استفاده از ابزاری مثل  .rsyncالoتVه تVوجه کنیVد کVه اسVتفاده از هیVچ یVک از راهکارهVای فVوق
توVVAیه نمیشVVود و توسVVط مVVا پVVtتیoانی نمیگVVردد .اگررVVه اسVVتفاده از یVVک ابVVزار متفرقVVه بVVرای بVVه
هنگامسVVازی دایرکتVVوری فرعVVی وstorageو مربVVوط بVVه دایرکتVVوری دادۀ زوتVVرو راهکVVاری امVVن اس /VVامVVا
بههنگامسازی کل دایرکتوری دادۀ زوترو که شامل پایگاه دادۀ اAلی آن نیز میشود آن هم بVVا یVVک ابVVزار
متفرقۀ -ودکار احتما cاز بین بردن آن را زیVاد میکنVVد .هنگVVامی کVVه از هVر یVک از مVوارد بVال اسVVتفاده
ً
میکنید حتما به Aورت دورهای از دادههای زوترو نسخۀ پtتیoان تهیه کنید.
مtکل اAلی هنگام استفاده از سرویسهای بههنگامسازیای مانند  Dropboxآن اس /VVکVVه زوتVVرو بVVه
شما اجازه میدهد تا نtانی دایرکتوری دادۀ زوتVرو را تغییVVر دهیVد امVا اجVازۀ تغییVر محVل ذ-یرهسVازی
 storageرا نمیدهد .برای حل این مtکل دو ترفند وجود دارد
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•

با استفاده از یک پیوند نمادین میتوانید تنها دایرکتوری  storageرا بههنگام کنید.

•

میتوانید دایرکتوری دادۀ زوترو را دا-ل  Dropboxبگذارید و سپس با استفاده از تنظیمVVات
بههنگامسازی انتخابی بههنگامسازی دایرکتوری داده را غیر فعا cکرده و فقط بههنگامسازی
دایرکتوری  storageرا فعا cکنید.

ً
ترفند نخس /معمول بیtتر استفاده میشود اما هر دو ترفند قابل استفاده هستند .توجه کنی د ک ه اگ ر
تنظیمات ترفند دوم را به درستی انجام ندهید ممکن است دادههای خود را از دست بدهید.
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