ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ

ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ در وﯾﻨﺪوز  10ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﻨﮓ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ وﯾﻨﺪوز  ،10ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺟﺎﻣﻌﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ وﯾﻨﺪوز  10اﻣﮑﺎن
ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﯾﮏ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺷﺨﺼﯽﺗﺮ ،ﺑﺼﺮیﺗﺮ و ﮐﺎرﺑﺮدیﺗﺮ را اراﺋﻪ ﮐﺮد .ﮐﺎدر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ ،در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻧﻮار
وﻇﯿﻔﻪ وﯾﻨﺪوز  10ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮﯾﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،اﺳﻨﺎد ،ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت و وب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻫﻤﻪ
اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﯿﺎر ﺷﺨﺼﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اج ﮐﺎر ﮐﺮده و ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد را از ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﺑﯿﻨﮓ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﻪ وﯾﻨﺪوز  10اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ آنﭼﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ،ﺑﭙﺮدازد .ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪه و ﺣﺘﺎ در زﻣﺎن و ﭘﻮل ﺷﻤﺎ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﮐﻨﺪ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ از
ﮐﺎدر ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮی ) Pizza Hutﯾﮏ رﺳﺘﻮران زﻧﺠﯿﺮهای در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه( اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﯾﺪ و ﺳﺎﯾﺖ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ رﺳﺘﻮران در ﻣﺮورﮔﺮ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اج ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن  Bluethoothدر ﮐﺎدر ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ ﻣﺒﺎدرت
ورزﯾﺪ ،اﯾﻦ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻨﮓ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﻏﻨﯽ از وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺳﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ در آﯾﻨﺪه
ﻫﺮﺟﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻓﻘﻂ اراده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﯿﺎر ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖﮔﺬاری ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد

ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ در وﯾﻨﺪوز 10
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ،آنﭼﻨﺎنﮐﻪ وﯾﻨﺪوز  10رﺷﺪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻫﻤﻪﮔﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم وﯾﻨﺪوز  10را دور زده و ﮐﺎرﺑﺮ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺛﺎﻟﺜﯽ ﻫﺪاﯾﺖ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮهآﻣﯿﺰ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد و
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺗﺪاوم اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل در ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﺳﺮوﯾﺲدﻫﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ
ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ ﺑﻪ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﻨﮓ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اج ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﯾﮏ راه ﺣﻞ ﺧﺎص را ﭘﯿﺶﻧﻬﺎد داده اﺳﺖ» :ﺑﺮای آنﮐﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ
ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺷﻮد .ﻣﺎ

در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اج و ﺑﯿﻨﮓ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﯾﺪهآل ﺑﻪ دﺳﺖ
ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮﺳﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺑﯿﻨﮓ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﺮوﯾﺲدﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان را اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ
داد«.

آﯾﺎ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﻧﻈﺮ دارد ،ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﮔﻮﮔﻞ را ﻣﺤﺪود ﮐﻨﺪ؟
اﮔﺮ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﻧﻈﺮ دارد ﻣﺎﻧﻊ از آن ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از دﺳﺘﯿﺎر ﺷﺨﺼﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﮔﻮﮔﻞ
ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺒﯽ ﻧﺪارد .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻓﺮﺻﺘﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪﻃﻮر
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺟﺎیﮔﺎه ﺑﯿﻨﮓ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﯿﺎر ﺷﺨﺼﯽ در وﯾﻨﺪوز  10اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارد ﺗﺎ از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺛﺎﻟﺚ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﭘﺎراﮔﺮاف ﻗﺒﻞ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻋﻼم
ﮐﺮد ،اﯾﻦﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺨﺪوش ﺷﺪن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻋﺪم اراﺋﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی درﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ
ﺷﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ از اﯾﻦﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ اﺟﺎزه ﺧﻮاﻫﺪ داد
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺮورﮔﺮ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اج اﺟﺮا ﺷﺪه و ﺗﻨﻬﺎ از ﺑﯿﻨﮓ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج ﺟﻮابﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﯾﻦ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارﯾﺪ ﺗﺎ از ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﮔﻮﮔﻞ و ﻣﺮورﮔﺮ ﮐﺮوم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮورﮔﺮ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد در وﯾﻨﺪوز  10اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﯿﺶﻓﺮض ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﺷﻤﺎ
و ﺳﺮوﯾﺲدﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ از ﺑﯿﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮورﮔﺮ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اج در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ.
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﺗﻮﺟﯿﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :وﻋﺪه ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﯾﻨﺪوز  10ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ،
ﺳﻔﺎرﺷﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدﺗﺮﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اج و ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .ﻣﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺗﻼش
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﺎورد ﺑﺰرگ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﻠﺘﻔﺮم وﯾﻨﺪوز  10ﻗﺮار دﻫﯿﻢ«.
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