
ترجمه سعید ورزندیانراهنمای فارسی زوترو

راهنمای فارسی زوترو
ترجمه سعید ورزندیان

http://zotero.abstract.ir/

WebDAVفهرست سرویسهای 

 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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WebDAVفهرست سرویسهای 
 اس/ که سازگاری آن با زوترو بررسی شVVده اسWebDAV./VVاین Aفحه حاوی فهرستی از سرویسهای 

محدودیتهای هر یگ از این سرویسهای رایگان در ستون دمحVدودیتهار بVر شVمرده شVده اند. هVر یVگ از
ارائه دهندگان سرویسهای زیر در ازای دریاف/ مبالغی سرویسهای با محدودی/ کمتر و حجم بیVVtتر نیVVز
ارائه می کنند. فهرس/ زیر یگ فهرس/ محدود نیس/ و نبودن نام یگ سرویس در این فهرس/ الزامVVًا بVVه

معنی عدم سازگاری آن با زوترو نیس/.

 نیس��ت.Zoteroاین فهرست توسط کاربران زوترو ایجاد شده و ب��ه معن��ای تأیی��د ای��ن سرویس��ها توس��ط 
 ک�ه وض�عیت آن ه�ا ب�ه درس�تی مش�خص ش�ده باش�د ک�ار می کن�د وWebDAVزوترو تنها ب�ا س�رورهای 

پشتیبانی از ارائه دهندگان سرویسهای متفرقه به صورت بسیار محدود انجام می شود.

فضایسرویس
رایگان

ملظحظاتWebDAVنشانی محدودیتها

4shared15 GB
بیtینه اندازه فایل

دو گیگابای/
https://webdav.4shared.com/zotero

 فایل در هر پوشه5000  حداکثر (-بر غیر رسمی) 
 پیوس/ در زوترو)2,500  (=

Box10 GB
بیtینه اندازه فایل

 مگابای/250
https://dav.box.com/dav/zotero

WebDAVورت رسمی بر روی دسکتاپA به 
پtتیبانی نمی شود.

CloudMe3 GB
بیtینه اندازه فایل

 مگابای/150
https://webdav.cloudme.com/
{username}/xios/zotero

DriveOnWeb3 GB
https://storage.driveonweb.de/probdav/
zotero

مستندات به زبان آلمانی اس/

HiDrive5 GB
https://webdav.hidrive.strato.com/users
/{username}/zotero

iDriveSync10 GBhttps://dav.idrivesync.com/zotero
بر-ی از کاربران مtکSتی با این سرویس

استفاده گسترده از اینو مستندات آنها داشته اند
سرویس را توAیه نمی کند

Storegate2 GB
https://webdav1.storegate.com/
{username}/home/{username}/zotero
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https://forums.zotero.org/discussion/4559/2/which-webdav-service-for-zotero/#Item_23
https://forums.zotero.org/discussion/4559/2/which-webdav-service-for-zotero/#Item_23
http://www.storegate.com/en/home-user-usd/plans/
https://www.idrivesync.com/webdav
https://www.idrivesync.com/webdav
http://forums.zotero.org/discussion/26858/webdav-syncing-with-idrivesync-is-working/
http://forums.zotero.org/discussion/26858/webdav-syncing-with-idrivesync-is-working/
https://www.idrivesync.com/pricing
https://www.free-hidrive.com/product/hidrive-free.html
https://www.driveonweb.de/fuer-privatanwender/produktbeschreibung
https://www.cloudme.com/en/pricing
https://support.box.com/entries/20359428-Does-Box-support-WebDAV-or-FTP-connections-
https://support.box.com/entries/20359428-Does-Box-support-WebDAV-or-FTP-connections-
https://www.box.com/pricing/
http://www.4shared.com/features.jsp
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 به Yور -ودکار توسط زوترو به نtانیWebDAV/و در انتهای نtانی اینترنتی zotero بخش و توجه:
 در قسم/ تنظیمات زوترو نباید آن را واردWebDAVافزوده می شود و شما هنگام وارد کردن نtانی 

کنید.
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