
، نکتهها و رفع اشکالهاSpotlightمعرفی 
مطل  پیب روی شمش در جستجارهیبا   ا درعالطوی Macات OS Xبا ستفا  از اساSpotlighاده در مقنیت. لابهمعه فری
لیاو هیSpotlight،تفنر هدیابیا ستفرای  بهتادهی  ،آن از بیهراخردنکرفطربر  ا و شکا در و نهاالت یانحت گستوهی  رش
بلیتهاق    آن خترداپای .مطهام لاا مقنیب لااز سطه مقح مدتاشیشروعو متهبده سوو پیشط  فتر مهسیرا سعامد، شیا تسده

در هر سطح توضیح کافی قرار داده شود. امیدوارم این توضیحات باعث خستهکننده شدن مطلب نشده باشند.

Spotlightمعرفی 
Spotlightجملاز  فنه یهاور جاییدو Macذابجد OS X Tigerسا.بتا ستفا  از االبتعرسابوانتیمSpotlightاده

جستجهب   ا وعالطوی یلهافات  پاخردا.تSpotlightفق بطفایاو وس)Folderه(شوپل بلکداردنارکر  ا مکه جستجان   وی
) را هم فراهم میکند.Contacts)، رویدادها و دوستان(Bookmarksنامهها، چوب الفها(نشانها، 

ج ت س ج   فویها ل ی  هاقم ف نط ت ب م   بینرآ هام ن سا ی ن  کت ل ب  ا که م جان ت س ج   بوبر ط صق خ ش م   )اتMetadataو (
) فایلها هم وجود دارد.Contentمحتوای(

جستجو برطبق مشخصات فایل •

منظ  از مشخصور   فاتیاا نسخل،یافدهینازسونچیتاعالطل،  ،آن حقهی موقلؤ)فCopyrightو ننام) ا ینهد  ا ت.سا
جستج   بوطبر مشخصق   فاتیاو قتل مفیی  تدمرشیکودبهفایلها  صایتوو ویویدیی، عکی سسکرودا شتار بهشیا .بدعنه وان
مثال:

‑ درمورد فایلهای صوتی میتوانید برطبق خواننده، آهنگساز، آلبوم و... جستجو کنید.

 استفاده شده، زمان فیلم و... جستجو کنید.Codec‑ درمورد فایلهای ویدیویی میتوانید بر طبق حقوق مؤلف، 

‑ برای تصاویر هم میتوانید بر طبق اندازهی تصویر، محل عکسبرداری، مدل دوربین، رنگبندی و... جستجو کنید.

جستجو بر طبق محتوای فایل •

منظ  از محتور  فواییا،متل منجودر یلهافود  متنای  ،پینروهدهایMS Office،پنروهدهایPDFبسیو  ا از دناری یگواع ر
اهدهنروپ وسا قتت. نیفامیلا را ایدارنرطاخهبی بخشامد  از محتی  را آن دارطاخهبوای دبد،یر نبه لغتال  خیدر اص

پروندههایتان هستید و بسیاری موارد دیگر چنین قابلیتی برایتان مفید خواهد بود.

قدرت  •Spotlight

شمرایبدیاش سابوالشاکدچطه ورSpotlightمکا جستجان   سوییرو همع مزبیان ا و...)،ههمانات(عالطن یلهافامنا  ،ا
مشخص   و محتات  فواییلها  را اکمهرافا اسرده راز اقنیت. در ستفدرت  از Contentاده IndexوMeta-Data Store

هنگدرSpotlightت.سا  ا یجام هادفریادر و...یدجهیمانتفایل، مشخصد   را آن -Metaهبگنالدربورتصهبات
Data storeمحتو  یورا آن Contentهبگنالدربورتصهبمهات Indexضافامهکنی ا ینکد،  را هصالخورتصهبار
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Index.شدن اطالعات و فایلها مینامند 

IndexوStoreحقیقدر   متننا دو یگاپد )داده هستن)Databaseاه   کدهSpotlightبجستجرای   بوآ نهه ماجعرا کهو رده
نتیجدر   ز در جهوتلباقییوجهفرصانمه میکنی ا دربرارقرگد. تبرمرهود بهجستجه   کوید یسل سخک )تHard Disk(
بپ چنردازد یدبنبراز وبیمانمر بسیرد  از بلیتهاقاری    ماننا جستجد   در بیو ننماههو محتا  یوپاتنروهدها نحصای  اریWordو

PDF.ممکن نبود 

تفاما اوتindexشا درعالطدن Macات OS X Tigerبرو شها را اسوتجیای Googleونچییاهزاربط Desktop
Searchبعابثترقریباتلجوآن فترگاجرطاخهبSpotlightهکراچود،شیمه دا در سیستلخن   عممااز کتکتل

تغیی   فراتها ل ی  ا و خباباتعالطا شرو صلافالبده آ نهه را اخindexهبا کنیمهفاضود در اکیلاحد. ونچییاهزاربه
Google Desktop searchهمیش   ز در ستفیابانمه  مادهنا)دنidle(کمپیا  توبرهindexکا آنعالطردن ونردازپیمات د

در نتیجه نتایجشان هیچوقت زنده و بروز نیست.
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Spotlightآغاز استفاده از 
ا بخنیدر از مطلش  ببرو شها ا ستفای  از شنآSpotlightاده شاو فنرتده هدیابیا ستفرای  بهتادهی  در و نتتفایر یاد قیقتج   ر

از آن را خواهید آموخت.

روش اول‑  •Spotlight Menu

ترس ع ی  یرد راه ین ت س  بابیهSpotlightفا ت س  از ناده م )ویmenuا آن دبت.س) یرای ت س  بابی،آن یه ل ک  ید م با ن ر
Command+Space.۱[ را فشار داده یا بر روی شکلک آبیرنگ ذرهبین در سمت راست منوی سیستم کلیک کنید[

درح محاال ورودی متل ،عبن مارتنظورد ترکانمهتینواندفامیا،بخشل  از مشخصی   یاتمحتا  ،آن عنوای نوانما،نهام
که خودتان میدانستید!  دوست و هرچیز دیگر باشد را وارد کنید. تا اینجای کار را 

اما راههایی وجود دارد که به نتایج دقیقتری برسید. به عنوان مثال:

ایافوعن‑ را نتخل  کنیاب  ا ینکد.  از سپوkind:kindnameقیرطار عبس مارتنظورد ترا نجان مامشی.مثود و قتال بیه
 باشد، تایپ کنید:PDF میگردید که نوع آن irmugدنبال فایلی با نام، مشخصات یا محتوای 

kind:pdf irmug

 به کار ببرید:kind میتوانید در جلوی PDFانواع دیگری که به جای 

music, bookmark, contact, folder, font, email, event, todo, image, movie, system preferences, presentations

شمرایبدیاش‑ هاپیم آ درکدشابدهمش یخارته فییلا را ختاسی یهباکازیردهاا رایافامنامد پیرایبد.یدارنرطاخهبل دا
آنک یواتیملیافردن ن بدرایSpotlightمشخ  کنیص  کدا دبوطبرماتعالطه رایه نمروز یاد اهش ینکد.  از قیرطار

date:yourdateنجا مامشی.بودجهایyourdateتیارمخنظورد تررا یسیونیمان  .مثد و قتال بید نبه ا دعالطال روزیات
هستید، تایپ کنید:

date:yesterday

 به کار ببرید:dateتاریخهای دیگری که میتوانید در جلوی 

today, this week, this month, this year, tomorrow, next week, next month, next year

و قت‑ نید قیام فقیلا را نییدامی یدباد نبه الkeywordخصاهستیی   آ و اول در عبرخد تتار نشان ا نگلیسان    نقی قلول

داجوت]۱[ شته بهشیا کدکلیه  مید نبا رCommand + Spaceبتغییرای   آرا صفحشیر  کلیه  )دKeyboard Layout(ها ستفم  مادهشی.پودبهتس  ر
کلیتسا  مید نبا رSpotlightتغییو   آرا صفحشیر  کلیه  را دوبد متفوردمه  تغییاوت   د هیر ا از بعهبنید. ا در کتنید هابجرکلیا  مید نبا رCommand

+ SpaceیاCommand + Option + Spaceد رایدیرا آن کلید  مید نبا تنظیر   شمتدهسوخطتودفانکنیرض  .بدتغییرای   کلیر  هدمیای نبا بره
System Preferences> Keyboard & Mouse مراجعه کرده و از برگهی Keyboard Shortcuts.تنظیمات مورد نظرتان را اعمال کنید 
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یعنی " را قرار دهید. به عنوان مثال:

"apple.gif"

و قت‑ بید نبه عبال خارتصاهستیی   ا ابSpotlightامد شتبه  ماهنواردمابرطوکیهمه لغان دار را نمدنت یامشهیدد
مجب  یورز بیشتانمد   صریپیرف کداگردنینز مهینظورد ترکنیان  .خدشبختو   نابها مشکنیرای  هلراه حلم و دارد.جی ود
کنیرضف  شمد باد نبه عبال ارتAliهستی   ا یلهافامد  ا و راتاعالطا هستنمهRastegarاویحهکی   نمد خیهیوا .بدا نیرای

منظ  عبور تارکیمیخه  هیوا نتد یامجبربوطآن داشذفحه را نتراپلخود و تعجتمالعکیابز  قبد هیرار .بدمثرای مالا
چنین عبارتی باید تایپ شود:

ali(!rastegar)

ا حتم‑  متاال جوشهیدهاکدههچرسهعرتتیاشمپ باتاالبرشانتد یاسجیعتر  هریدر کنییمتفایم  ا اگد. مکر تانیاسپیررا ع
میخایدیدارن  هیوا تدیارو رایافوعنخ نیدونبل بازتهیاکپمشخردن  کنیص  مدتینیوا ا رابد یگزار انLaserlightرا

]۲[دریافت کنید، تا تمام اینکارها را برای شما انجام دهد.

شم‑ ماتینیوا از مند ویSpotlightمستقیم     از مسیا  )محر قلدا شترار (فنیلها  یتا مطلان  شعیو.بدا منظنیرای  راه دو ور
دارید:

Cursor.(نشانگر ماوس) را مدتی بر روی نتیجهی دلخواهتان نگهدارید تا مسیر آن پدیدار شود

نتیج   د لخهی هتوا را مشخان  )صHighlight(کو کلیرده  مید نبا رCommand+Returnفشرا د هیار .فدیاملنظورد تردر ان
Finder.نمایش داده خواهد شد 

روش دوم‑  •Spotlight Window

کثا نکر ذ درشرکات منوردمده ویSpotlightپنجدر  آن اباقمهرهی ستفل  ا آخربهچرگت،ساده از نهی بانیدون بازتهیاپ
کمابو را Userر(بارکطبک Interfaceآن اباقمه) ستفل  هستناده   .بدمشرای هاپنجدهی  رهیSpotlightکلی  مید نبا ر

Command+Option+Space را فشار دهید یا از بین نتایج منوی Spotlight گزینهی Show All.را انتخاب کنید 

مهمت   یرو پنجیگژین  رهیSpotlightمکا مانترسبد و قیقتازی   کرنتردن یاجستجج   ا اداسو در ینزگیخربهمت. ههآن ای
بررسی شده است. 

[۲] http://mysite.verizon.net/oneleftfoot/laserlight/index.html
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در گزینههای سمت راست:

: میتوانید نتایج را برطبق نوع، تاریخ، صاحب اثر یا به صورت لیست ساده گروهبندی کنید.Group By‑ از قسمت 

از قسم‑  تSort within group by:متینیوا نتد یامججودر راگرهود طبربروه نق،تامیار،نخو احاصوع بترمرثب
کنید.

: میتوانید محدودیت زمانی نتایج را مشخص کنید و در نتیجه از تایپ کردن تاریخ بی نیاز شوید.When‑ از قسمت 

از قسم‑  تWhere:مسی  کریمهخیهیوا نتد یاآن از فترگج شهبدهشنا را مشخد  کنیص  .مثد و قتال فقی بطد نبه ا اتعالطال
 را انتخاب کنید.Home) شخصی خود هستید Folderپوشهی(

 ، یعنی قسمت نتایج هم گزینههای زیادی وجود دارد:Spotlightاما در قسمت اصلی پنجرهی 

هم‑ نطا کورمشخه  ا Showتسص Top فق5 گ۵طینز بهیتردر راگرهر نشروه مانهیدو ینزگد کهاییهعکرا دد
... دارد تمام نتایج را نشان میدهد.moreدرکنار 

کلیاب‑  ککبردنروی سمدرر را نتیجرهتست   ،بها بیشتاتعالطه   در وبر آن حتارهی پیشنمی    یشا )یPreviewاز (
، صوتی و تصویری بودن دست پیدا میکنید. PDFآن نتیجه در صورت عکس، 

 اطالعات تمام نتایج آن گروه نمایش داده خواهد شد. در هنگام کلیک کردن Option‑ در صورت نگهداشتن کلید 

‑ در صورتی که نتایج شما عکس باشند سه گزینه در سمت راست عنوان گروه خواهید داشت:

 نمایش میدهد.Slideshow : این گزینه از تصاویر نتایج  

 نمایش میدهد.icon شما را به صورت فهرست PDF  : این گزینه تصاویر و پروندههای  

 شما را نمایش میدهد.PDF  : این گزینه پیشنمایش تصاویر و پروندههای  

نتیهاگ‑ یاو هبنروگج  یهد آ نهای آ نقا ز ایدر حتهکتساد بیمشرای هاگ۵دهیینز بهیترهربمیادر لیسد  بتبهو ییاپاال ن
ایروب امد. بترگا نیوا عند تموان گامههرو را یکجا  ببینیا    و بعد خدتودا نتخان  کنیاب  کدنته یاکجگدامنمروه یاداده ودشش

چط بور؟ا منظنیرای  کلیور  دOptionنگهرا  شتدا و رویبه یکر از عنی یاوگنههرو کلیا  کنیک  تدنتا یاتمج گامههرو ناپایدد
کلیک بر روی عنوان هرگروه نتایج همان گروه را مشاهده خواهید کرد. شده و فقط عناوین گروهها پدیدار شوند. حاال با 
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روش سوم‑ جستجو با  •Finder

دب ستیرای  بابیا درلاحنیه هنگت  ا ستفام  از جستجادرکدرFinderاده   آن عبوی مارتنظورد تررا کلیایردهکپیاتان  د
 را فشار داده تا ابزارهای جستجو پدیدار شود. توضیح بخشهای مشخص شده در ادامه آمده است:Command+Fمیانبر 

ا۱ در ـقسمنـی) ـ ـمکتـ ـنهاـ اـیاـبهـکیـیاـ ـیلهاـفاتوـعالـطد ـنظوردـمایــ ـخلشانازداـترـ ـجستجانــ ـ ـ ـمشخدراـنـوشوـ ـ ـکنییـمصـ ـ اـبد.ـ
 میتوانید هر مسیر دیگری را هم اضافه کنید.Othersانتخاب گزینهی 

) در این قسمت نوع و مشخصات فایل/اطالعات را مشخص میکنید تا نتایج جستجو دقیقتر شود.۲ 

اـب)۳ ـنتخا ـ ـکمابدـ ـمنفهیـ ـ ـیکیـ ـتنظیمیازـ ـ ـ ـ اـبذفوـحاتـ ـنتخا ـ ـکمابدـ ـمثبهیـ ـ ـینزـگکـیتـ ـیگهیدـ ـتنظیمهـبرـ ـ ـ ـ ـجستجاتـ ـ ـ اـ هـفاـضو
میکنید.

ـقسم)۴ ـ ـمشختـ ـ ـنتدهـشصـ ـجستججـیاـ ـ ـ اـ ـنکت.ـسو ـجستجدهدرـشرـکاتذـ ـ ـ ـپنجاـبوـ ـ اSpotlightرهیـ ـینجدر ـ لـباـقـمهاـ
استفاده است.

) مشاهده کنید.۵) با انتخاب هرکدام از نتایج جستجو میتوانید مسیر آن را از قسمت (۵

اـب)۶ ـنتخا ـ ـکمابدـ ـمکاSaveهیـ ـخیانذـ ـجستجرهیـ ـ ـ ـیتوـ دارـ ـنتیجد.ـیانرا ـ ـ ـشمنوـههیـشوـپکـیارـکهـ ـ Smartد(ـ Folder(
خواهد بود که محتویات آن برطبق تنظیمات جستجویتان به صورت زنده بروز میشود.
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روش چهارم‑  •Spotlightدر برنامههای دیگر 

چه میار ا روش ستفن  از تجاهاربدیاشراSpotlightاده برکها ازمرده چگا نگو آن خبیبی برشیا .همد راهMac OS X
Tiger نسخهجدید ابزارها و برنامههای اپل قرار دارد که برخی از آنها از امکانات Spotlight.بهره میبرند 

هروگ ه هاینو م ش  )دSmart Groupsدر (Address Book،ن ص هدو ق تای س پ  هینو م ش  )دSmart Mailboxesو (
جستج   سوییردر محتع  یوناتماههدر جستجوMailا   سوییرچعا لفهوب  )نشا نها ،اBookmarksدر (Safariنم نوههیای

 هستند.Spotlightاز یکپارچگی با 

همچنی    نSpotlightدا اباقمهTerminalلخاز ستفل  ،تنظیاده   و ایهرمانربم ابت.سزی بیشتاتعالطرای   ا در درمنیر ورد
Terminal)راهنماهای man مربوط به (mdfind و mdls.را مشاهده کنید 
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Spotlightتنظیمات و تعمیر 
ا بخنیدر تنظیمش    اتSpotlightبراسررمیکنیی  .بمد ستیرای  بابیتنظیمه    اتSpotlight،System Preferences
ا وکراجرا ینزگرده هیSpotlightا نتخرا  کنیاب  دو مهاناب)tabه(گربد. ایSearch ResultsوPrivacyا ختیدر  ار
دریدار ییاپد. پنجن  تنظیمرهی    ا مکات ا نتخان  کلیاب  هدمیای نبا )رKeyboard shortcuts(برایSpotlightا در ختیرا  ار

دارید.

برگهی  •Search Results

ا قسمنیدر  متتینیوا بدتیا زدن شتردابایک تین طبقک  بنه یهد آ نها را نتهبا یاجستجج   ا آنیردهکهفاضو از کنیذفحا  .د
دبارک یگرد ا قسمنیر  ا مکت مشخان  کصاو نتتیولردن یاا ابت.سج معننیه  کاو قته ییطبقک  بنه )دیcategoryرا کشی)  ده
دتاالبو از یگر ر کنییماهری  )دDrag&Drop(نت یاجستجج   ویSpotlightباولآن طبقرای  بنه نمدی یاداده دنوشیمش

سپس طبقهبندی بعدی.

برگهی  •Privacy

ا قسمنیدر  متتینیوا مسید  هریارا نمهکی خیهیوا دSpotlightخداآ نهل را جستجا   کنو مشخد  کنیص  .مثد بالرای
جل گیو از جستجری   محتوی  یوپاتشوهیPublicرا کشیهطوبرمادرکهبآن  دا و رخده آن کنیاهل  .یدا ینکا  د کمه مثبهی  را ت
کلی  ککا راشوپنیرده، پیه کداا و نتخرده  کنیاب  .بدعکر ا ینکس  هارممکم  ا یعنت.سن  هیقروپشیمت   شانیدو تصمید   م

کلیک کنید. گرفتید در مسیر مشخص شده امکان جستجو مجددا فراهم شود، آن را انتخاب کرده و دکمهی منفی را 

حذف  •Index و غیرفعال کردن Spotlight)برای یک پارتیشن یا دیسک Volume(

جلرایب گیو از وشindexری جستجدن   محتوی  یوکاتیلکVolumeبطبر را هنمق  بایرا آن لیسهباال  تPrivacyضافاه
کنی  .پداز چنس ثدنیا هindexمبربوطآن وشذفحه نتده یامجبربوطاز آن شمد.شدهواخاکپSpotlightه همچنیا    ن
یواتیم ن بدکما ا جستجSpotlessزاربک   ویSpotlightبراآن تVolumeرای م قوکفو راجومایهindexرده ود
کنیذفح  ا اید. تجزاربن ا اساری امت کثا قربلیتها    آن تحمابای  پیغل  ث۱۵امنیا کهایدر هنگه  ا نمهمانربرایجام یاداده ش

]۳[میشود قابل استفاده خواهد بود.

 و برخی امکانات مدیریتی دیگر است.indexاز دیگر قابلیتهای این ابزار امکان مشاهدهی حجم فایلهای 

رفع کندی، خرابی یا قدیمی بودن نتایج  •Spotlight

داجوت شته بهشیا کدههچقر حجدر فمیلها  ا و شماتعالطا بیشتا   شرمقود کداریهاسشعرتSpotlightطبیع   ا اسی امت.
کنیهاگ یدیاز اکا فتار ادنSpotlightبخهطاخرشرابدنindexها لیوترایبت.سا مجد ددindexهمطا بارا هنمق  ای

[۳] http://www.fixamacsoftware.com/software/spot/
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http://www.fixamacsoftware.com/software/spot/


 مجددا فعال کنید.Volume را برای آن Spotlightباال ابتدا آنها را حذف کرده اما در پایان کار، جستجوی 

 اینکار ممکن است.)Spotless یا انتخاب گزینههای مربوطه در Privacy از لیست Volume(یادآوری:با اضافه و حذف 

کم بعی ا از ینکد  یاربعا از راهاید مجدازینک )ددrestart(مش هاخدههیوا کدکردمنه ویSpotlightخب از دنشindexر
تتاعالطا مانهید.مدز امدت عملینیان   بستات  بهمشخصه   کاتمپیا  توشمر و یلهافا  یتا متفان  ا عنهبتساوت مثوان بالرای

 گیگابایت اطالعات این عملیات حدود یک ساعت به طول میانجامد.۱۳۰یک دیسک سخت با حدود 

یک د یگی دال از کنلیر شددنSpotlightمتینوانصد بpluginهبسیای  بارآن اشابرای درضومنید. قسموع  بعت دی
بررسی شده است.

وبرگا تمودجا نکام ذ هندهشرکات وزSpotlightقیمد )منظی  نتور یاقجیمد ا غیایت)سی قرباا ستفل  ا عنهبتساده وان
راهیرخآ حلهن  آ MacرایبComboیناسروزربنیرخا OS X Tigerنصرا کنیب  ا و ثیاتمهازبرگد نریشدامتت سفا ناه

 نیست.Mac OS X Tigerچارهای جز نصب مجدد 

- ۹ -



Spotlightتوسعه پذیری 
هم نطا کورحتمه  خاتودمتان جوشهیدهادSpotlightا کثاز فرمرهترا ویای مشهج  پشتیبور    نامنی سبا ا دارد. قطعامی  ا

Spotlightکمانیسل  و پیشفورتصهبت   ا مکرض جستجان   محتوی  یوا و بسیاتعالطات  ا از مشهایهتمرفواعناری  یورا
گمنام را فراهم نمیکند.

شبختوخ   ناهSpotlightا بتاز بداقابلیا  تتسعو پهیذسریختا شها وسده رابت حته میتیتواننییهوا   را آن گستای  .داد رش
شم ماتینیوا بدنصا بpluginه) ابا صطه فنالح تی،رmdimporterه(پشتتیبا     نااز متهرفی  بیشتای   را Spotlightهبر
کنیهفاضا  .بدعنه مثوان ا پشتیبردنکهفاضال    نااز راهدهنروپی دریای نصابOpenOfficeج بpluginمبرطوبهرا حته ی

]۴[ممکن است.

حت میتینیوا بدکما یککpluginبناامGoogle Importerهم مزبانمحتا  هواید یسکتارد   در جستجمهلگوگان،   و
]۵[کنید.

را به مسیر زیر کپی کنید:mdimporterها، فایلهای دارای پسوند pluginبرای نصب این 

/Library/Spotlight

بعرگا از نصد بpluginبنته یاد لخج نواهسیر یدمطد بارا هنمق  ییها  قبلای  یindexهیتا را وحان مجذف تددالیو کنید  .د
]۶[ها به بخش مربوطه در سایت اپل مراجعه کنید.pluginبرای آشنایی بیشتر و دریافت سایر 

داجوت شته بهشیا کدنصه بpluginهبسیای  مارتینوابدعاا احاتسپود،شSpotlightتعرستفث مکد از نصان ب
plugin.گر نصب کردهاید آنها را حذف کنید های غیر ضروری خودداری کرده و یا ا

۸۵ مرداد ۳علی رستگار ‑ 

rastegar@gmail.com

پایان

[۴] http://www.apple.com/downloads/macosx/spotlight/neolight.html

[۵] http://www.apple.com/downloads/macosx/spotlight/googleimporter.html

[۶] http://www.apple.com/downloads/macosx/spotlight/
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