Σύληνκνο Οδεγόο Zotero
Σεκείσζε: Ο νδεγόο απηόο απνηειεί ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ZOTERO θαη ησλ
δπλαηνηήησλ ηνπ. Γηα εγθαηάζηαζε θαη ρξήζε ζπκβνπιεπηείηε ηνλ Αλαιπηηθό Οδεγό
Zotero.

Τη θάλεη ην Zotero;
Σν Zotero είλαη έλα εξγαιείν δηαρείξηζεο βηβιηνγξαθηθώλ
αλαθνξώλ. Δίλαη ζρεδηαζκέλν γηα λα απνζεθεύεη, λα
δηαρεηξίδεηαη θαη λα παξαπέκπεη ζε βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο
βηβιίσλ, άξζξσλ θ.η.ι. ην Zotero θάζε κία από ηηο
αλαθνξέο απηέο απνηειεί έλα ηεθκήξην. Δπηπιένλ, ην
Zotero ζπλεξγάδεηαη κε ην MS Word, δίλνληαο ζαο ηε
δπλαηόηεηα λα εηζάγεηε βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαη λα ζπληάζζεηε ηε
Βηβιηνγξαθία ζαο ηαπηόρξνλα κε ηε ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο ζαο.

Τη είλαη ην Zotero;
Πξηλ κάζεηε πώο ιεηηνπξγεί ην Zotero, είλαη ζεκαληηθό λα
γλσξίδεηε ηί είλαη. Σν Zotero είλαη κηα επέθηαζε ηνπ
θπιινκεηξεηή Firefox. Λεηηνπξγεί ζην δηθό ηνπ πιαίζην
κέζα ζηνλ ίδην ηνλ Firefox, αλεμάξηεηα από ηηο ηζηνζειίδεο
πνπ επηζθέπηεζηε.

ΓΔΙΣΔ ΣΟ ΒΙΝΣΔΟ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ZOTERO

Πώο εγθαζηζηώ ην Zotero;
Πξνζνρή: Η εγθαηάζηαζε ηνπ Zotero κπνξεί λα γίλεη κόλν
κέζσ Mozilla Firefox. Σν Zotero εγθαζίζηαηαη εάλ
επηζθεθηείηε ηνλ ηζηόηνπν zotero.org θαη παηήζεηε ην θνπκπί
«download». Γηα αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο επηζθεθηείηε ηνλ
Αλαιπηηθό Οδεγό Zotero.

Πώο αλνίγσ ην Zotero;
Παηήζηε ην εηθνλίδην «Zotero» ζηε θάησ δεμηά γσλία ηνπ
παξαζύξνπ ζαο, ώζηε λα αλνίμεη ε Βηβιηνζήθε Zotero. Έηζη,
εκθαλίδεηαη έλα πιαίζην κε όιεο ηηο αλαθνξέο ζαο, ηηο
ζπιινγέο θαη ηηο ζεκεηώζεηο ζαο. Μπνξείηε λα θιείζεηε ην

Zotero είηε παηώληαο ην εηθνλίδην X ζηελ επάλσ δεμηά γσλία ηνπ παξαζύξνπ είηε
παηώληαο πάιη ην ινγόηππν Zotero. Σν πιαίζην ηνπ Zotero δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη
αλνηθηό όηαλ απνζεθεύεηε απηόκαηα πιηθό ζε απηό.

Πνηα είδε ηεθκεξίσλ ππάξρνπλ?
Σα ηεθκήξηα κπνξεί λα είλαη από βηβιία θαη άξζξα κέρξη
ηζηνζειίδεο, έξγα ηέρλεο, θηικ θ.α. Κάζε ηεθκήξην πεξηέρεη
δηαθνξεηηθά κεηα-δεδνκέλα (ζηνηρεία πεξηγξαθήο), αλάινγα
κε ηνλ ηύπν ηνπ.

Τη κπνξώ λα θάλσ κε ηα ηεθκήξηα;
Σα ηεθκήξηα εκθαλίδνληαη ζηε θεληξηθή ζηήιε ηνπ Zotero.
Σα κεηα-δεδνκέλα γηα θάζε ηεθκήξην εκθαλίδνληαη ζηε δεμηά
ζηήιε. Απηά πεξηιακβάλνπλ ηίηιν, ζπγγξαθείο, εθδόηεο,
εκεξνκελίεο θαη άιια ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ
βηβιηνγξαθηθή παξαπνκπή ηνπ ηεθκεξίνπ.

Δηζαγσγή ηεθκεξίσλ (δείηε ζε βίληεν)
Καζώο ην Zotero ιεηηνπξγεί ζηνλ Firefox, είλαη απιό λα
εηζάγεηε λέα ηεθκήξηα απεπζείαο από ην Internet. Απηό ην
επηηπγράλεηε παηώληαο ην εηθνλίδην πνπ εκθαλίδεηαη ζην
ηέινο ηεο γξακκήο URL ηνπ Firefox.(Αλαιπηηθόο Οδεγόο,
ελόηεηα Απηόκαηε δεκηνπξγία βηβιηνζήθεο Zotero)

Οξγάλσζε δεδνκέλσλ ζην Zotero
Σπιινγέο
Η αξηζηεξή ζηήιε ηνπ Zotero πεξηιακβάλεη ηε «My
Library», ε νπνία πεξηιακβάλεη όια ηα ηεθκήξηα πνπ
απνζεθεύεηε. Παηώληαο ην θνπκπί πάλσ από ηελ αξηζηεξή
ζηήιε, δεκηνπξγείηε κηα λέα ζπιινγή «collection» δει. έλα
θάθειν πνπ ζρεηίδεηαη κε κηα ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή ή
εξγαζία όπνπ ηνπνζεηείηε ηα αληίζηνηρα ηεθκήξηα από ηε

γεληθή ζπιινγή «My Library».Οη «πιινγέο» (Collections) κπνξνύλ λα
θαηαλεκεζνύλ ζε «Τπν-ζπιινγέο» (Sub-collections). Παξαθνινπζείζηε ην video
δεκηνπξγίαο πιινγήο.
Σεκείσζε!: Η πιινγή «My Library» ζα πεξηιακβάλεη ΠΑΝΣΑ κηα ζπγθεληξσηηθή ιίζηα
όισλ ησλ ηεθκεξίσλ ζαο. Δάλ ζβήζεηε έλα ηεθκήξην από ηε «My Library” απηό ζα
εμαθαληζηεί από όιεο ηηο ζπιινγέο πνπ έρεη θαηαρσξεζεί. (δελ ηζρύεη ην αληίζεην).

Δηηθέηεο
Σα ηεθκήξηα κπνξνύλ λα ραξαθηεξηζηνύλ κε «Δηηθέηεο»
(Tags) από ηνλ ρξήζηε. Έηζη κπνξείηε κειινληηθά λα
αλαθηάηε νκάδεο ηεθκεξίσλ αλά εηηθέηα. Κάζε ηεθκήξην
κπνξεί λα έρεη παξαπάλσ από κηα εηηθέηεο. Οη εηηθέηεο
ηνπνζεηνύληαη ή αθαηξνύληαη κε ηνλ επηινγέα εηηθέηαο (Tag
selector) ζην θάησ κέξνο ηεο αξηζηεξήο ζηήιεο ε ην Tag tab
ηνπ θάζε ηεθκεξίνπ ζηε δεμηά ζηήιε. Παξαθνινπζείζηε ην video δεκηνπξγίαο
εηηθέηαο.

Αλαδήηεζε
Μπνξείηε λα ςάμεηε ηεθκήξηα ζην Zotero ρξεζηκνπνηώληαο
ηε ιεηηνπξγία «Αλαδήηεζε» (Search) ζηε κπάξα εξγαιείσλ
ηνπ Zotero. Η γξήγνξε αλαδήηεζε Quick searches εκθαλίδεη
ηεθκήξηα ησλ νπνίσλ ηα κεηαδεδνκέλα, νη εηηθέηεο ή ην
πεξηερόκελν ηαηξηάδεη κε ηνλ όξν αλαδήηεζεο. Παηώληαο ην
εηθνλίδην κε ην κεγεζπληηθό θαθό αλνίγεη παξάζπξν
«ύλζεηεο Αλαδήηεζεο» γηα πην πεξίπινθεο αλαδεηήζεηο.

Σπγθέληξσζε ζηνηρείσλ
Δπηζπλάςεηο
ηα ηεθκήξηα κπνξείηε λα επηζπλάςεηε ζεκεηώζεηο, θαθέινπο
θαη ζπλδέζκνπο . Απηέο νη επηζπλάςεηο «Attachments»
εκθαλίδνληαη ζηε κεζαία ζηήιε θάησ από ην ηεθκήξην ζην
νπνίν αλήθνπλ. Απηέο κπνξεί λα εκθαλίδνληαη ή λα θξύβνληαη
παηώληαο ην ηόμν ή ην ζύκβνιν + δίπια ζην ηεθκήξην.

Σεκεηώζεηο

εκεηώζεηο (Notes) εκπινπηηζκέλνπ θεηκέλνπ κπνξνύλ επίζεο
λα επηζπλαθζνύλ ζην ηεθκήξην από ην tab “Notes” ζηε δεμηά
ζηήιε. Μπνξείηε λα ηηο επεμεξγαζηείηε εθεί ή ζε μερσξηζηό
παξάζπξν. Δάλ ζέιεηε λα δεκηνπξγήζεηε κεκνλσκέλε
ζεκείσζε πνπ δελ ζα επηζπλάπηεηαη ζε ηεθκήξην, παηήζηε ην
θνπκπί «New Standalone Note» ζηε γξακκή εξγαιείσλ.

Φάθεινη
ε θάζε ηεθκήξην κπνξεί λα επηζπλαθζεί νπνηνζδήπνηε ηύπνο
θαθέινπ, όπσο θείκελν PDF, εηθόλεο θηι. Δπηζπλάςηε
θαθέινπο από ην tab “Attachments” ζηε δεμηά ζηήιε είηε κε
ην θνπκπί “New Item” ζηε γξακκή εξγαιείσλ ηνπ Zotero.

Σύλδεζκνη (Links) & Απεηθνλίζεηο (Snapshots)
ε θάζε ηεθκήξην κπνξεί λα επηζπλαθζεί θαη ηζηνζειίδα σο
ζύλδεζκνο ή σο απεηθόληζε (snapshot). Ο ζύλδεζκνο ζα
αλνίγεη ηελ ηζηνζειίδα on-line ελώ ε απεηθόληζε ζα δεκηνπξγεί
αληίγξαθν ηεο ηζηνζειίδαο όπσο ήηαλ ηε ζηηγκή ηεο
απνζήθεπζεο θαη ζα επηηξέπεη ηελ αλάγλσζε ηνπ ρσξίο
ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν.

Βηβιηνγξαθηθέο Παξαπνκπέο & Βηβιηνγξαθία
Δλζσκάησζε ηνπ Zotero ζην MS Word Processor
Από ηε ζηηγκή πνπ έρεηε δεκηνπξγήζεη θαη νξγαλώζεη ηηο πεγέο
ζαο ζην Zotero, έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα ηηο κεηαηξέςεηε
απηόκαηα ζε βηβιηνγξαθηθέο παξαπνκπέο κέζα ζην θείκελν ηεο
εξγαζίαο ζαο. (δείηε ην video). ηε ζπλέρεηα νη παξαπνκπέο απηέο
κεηαηξέπνληαη εύθνια ζε βηβιηνγξαθία. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη
απηό, ζα πξέπεη λα εγθαηαζηήζεηε ηα plugins ηνπ Zotero γηα MS
Word. Γείηε ηηο νδεγίεο εγθαηάζηαζεο ησλ plugins.

Γεκηνπξγία βηβιηνγξαθηθώλ παξαπνκπώλ

Σν Zotero ρξεζηκνπνηεί Citation Style Language (CSL)
πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθώλεη θαηάιιεια βηβιηνγξαθηθέο
παξαπνκπέο ζε δηαθνξεηηθά ηπι Βηβιηνγξαθίαο. Σν Zotero
ππνζηεξίδεη ηα πην ζεκαληηθά ηπι Βηβιηνγξαθίαο θαζώο θαη
πνιιά ζηπι κεκνλσκέλσλ επηζηεκνληθώλ πεξηνδηθώλ.

Απηόκαηε Βηβιηνγξαθία
Με ηε ρξήζε ησλ word plugins έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα
αιιάδεηε καδηθά ην ζηπι παξαπνκπώλ ζε νιόθιεξν ην θείκελν
αιιά θαη λα δεκηνπξγείηε απηόκαηα Βηβιηνγξαθία από ηηο
παξαπνκπέο πνπ έρεηε εηζάγεη ζην θείκελν. Γείηε ηνλ «Οδεγό
ύληαμεο Βηβιηνγξαθίαο».

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο επηζθεθηείηε ην ζύλδεζκν Αλαιπηηθόο Οδεγόο Zotero
ή επηθνηλσλήζηε κε ηε Βηβιηνζήθε θαη Κέληξν Πιεξνθόξεζεο ηνπ Πνιπηερλείνπ
Κξήηεο ζην 28210-37437 (Πξεληάθε Έιελα).

