اختالف مصرف باتری اپلیکیشنهای الیت و نسخههای رسمی عرضه شده برای اندروید قابل توجه است ،بهعالوه بهاین ترتیب حریم خصوصی خود

کارگاه

را بهتر حفظ میکنید .با استفاده از هرمیت میتوانید به استفاده از اپلیکیشنهای قدیمی که دیگر پشتیبانی نمیشوند ،ادامه دهید

نسخهالیتاپلیکیشن
اینستاگرامتنهاوقتی
معقولاستکه
بخواهیدپستهارا
ببینیدوقصد

كل رویكــرد هرمیــت بــه ایــن قضیــه ،فراهــم كــردن امــكان
ســاخت اپلیكیش ـنهای آمــاده «مجــزا» اســت ،درحال یكــه
اپلیكیش ـنهای الیــت كــروم درواقــع بخشــی از خــود
كــروم هســتند .ایــن یعنــی امــكان شخصیســازی بــرای
اپلیكیش ـنهای الیت هرمیــت وجــود دارد و میتوانید برای
اپلیكیش ـنهای مختلف تنظیمات متفاوتی درنظر بگیرید.
ایــن درحالی اســت كــه اپلیكیش ـنهای الیــت كــروم امكان
شخصیسازی ندارند ،چراكه كماكان بخشی از كروم هستند
و تنهــا تنظیماتی را كــه برای كــروم تعیین كردهایــد میتوانید
بهعنوانتنظیماتایناپلیكیشنهابهكار ببرید.

آپلود کردنچیزیرا
نداشتهباشید

شخصیسازی كنید

چطور میتوانیدهر
وبسایتیرادر چندثانیه
بهیكاپلیكیشناندرویدی
تبدیلكنید

هـمــانطــور كــه گفتیم ،هرمیت عــاوهبــر تنظیمات
نهــا را
كـ ـل ــی ،قــاب ـل ـیــت ش ـخ ـص ـ یس ــازی اپ ـل ـی ـك ـی ـش ـ 
هــم بــه شما مـیدهــد .در اپلیكیشن اصلی Hermit
میتوانید تنظیماتی را بهعنوان پیشفرض برای تمام
اپلیكیشنها درنظر بگیرید .برای مثال میتوانید انواع
بهخصوصی از محتوا را بــرای تمام اپلیكیشنهایی
كه ساخته میشوند ،محدود كنید .امــا عالوهبراین
میتوانید بــرای هریك از اپلیكیشنها هم قوانین و
تنظیمات مختص به آن را ایجاد كنید.
ب ــرای مـثــال مـیتــوانـیــد بــه یــك بــرنــامــه نقشه امكان
د سـتــر ســی بــه موقعیت مكانی خــود را بــد هـیــد ،اما
میتوانید یــك و بســا یــت را از دسترسی بــه همین
اطـ ــاعـ ــات م ـكــانــی مـ ـح ــروم ك ـن ـیــد .ب ــرخ ــی دیــگ ــر از
شـخـصـیســاز یهــای ممكن در ا یــن اپلیكیشنها
عبارتاند از:
باز كردن اپلیكیشن در حالت تمامصفحه
باز كردن اپلیكیشن در حالت بدون قاب

اپلیكیشنساز فوری

یهــاوشــبكههایاجتماعــیمورد
بســایتها،خبرگزار 
اپلیكیش ـنهایرســمیبســیاریاز ســرویسهایمحبوبمــااز جملــهو 
عالقه كههر روز به آنهاســر میزنیمموردتایید گــوگلهســتندودر  PlayStoreبه كاربرانعرضهم یشــوند.امادر بســیاریاز موارد

خشایار مریدپور
روزنامهنگار فناوری

ایناپلیكیش ـنها(بهخصوصســرویسهاوشــبكههایاجتماعیمحبوبوپركاربــر )بادسترس ـیهایغیرضروری كــهاز كاربران
یشــوند.
دریافــتمیكننــددر پسزمینــهبــهفعالیــتدائمیمشــغولشــدهوباعــثافــتســرعتو كاهشعمــر باتریشــمام 
یكراهحلمنطقیبرایحلاینمشكلاستفادهاز نسخهالیتیاسبكاپلیكیشناندرویدیایننرمافزارهاست؛اپلیكیشنهای

بســایتیاســرویسموردعالقهشــمااپلیكیشن
الیتدسترس ـیهایغیرمعمولالزمندارندوبهمحضبســتهشــدن،فعالیت آنهاب هپایانمیرســد.امااگر و 
سبكاندرویدینداشــتچهباید كرد؟در ادامهمیخواهیمسرویســیرامعرفی كنیم كهبهشــماامكانمیدهددر چندثانیهنسخ هالیتاپلیكیشناندرویدی
هر وبسایتیاسرویستحتوبدیگریراكهمیخواهیددر چندثانیهبسازیدوبهصفحهاصلیگوشیخوداضافهكنید.

باهرمیت آشناشوید

سرویس تحتوب  Hermitدر اصل یك مرورگر اینترنت،
مثــل فایرفاكس یــا كــروم اســت .قابلیت اصلــی هرمیت
بســایت دلخــواه شــما بــه یك اپلیكیشــن
تبدیل هــر و 
الیت اندرویدی اســت كــه میتوانید بهصورت مســتقیم
از روی گوشــی آن را اجــرا كنیــد .البتــه شــاید نیــازی بــه
ساخت اپلیكیشن نداشته باشــید ،چون با رفتن به این
ســرویس ،میتوانیــد مجموعــه عظیــم اپلیكیش ـنهای
موجــود فعلــی را هم مشــاهده كنیــد .این اپلیكیش ـنها
در دســتهبندیهای مختلــف از جملــه شــبكههای
اجتماعــی (مثــل اینســتاگرام) ،خبرگزاریها ،ســرگرمی و...
مرتــب شــدهاند و ب ـ ه احتمــال زیــاد بــا كمــی جس ـتوجو
میتوانیــد آنچــه را میخواهیــد پیــدا كنیــد .البتــه اگــر
وبسایت یا ســرویس مدنظر شــما در كتابخانه هرمیت
موجود نباشد هم چندان جای نگرانی نیســت ،زیرا كافی
است  URLسایت موردنظر را وارد كنید تا هرمیت در چند
ثانیه یك نسخه اپلیكیشن اندرویدی مستقل از آن را به
شما تحویل دهد .مسلما این اپلیكیشن همیشه تمام
قابلیتهایــی را كــه در نســخه «رســمی» در اختیــار دارید،
نخواهد داشت .برای مثال نســخه تحتوب اینستاگرام
به شما اجازه آپلود تصاویر را نمیدهد ،بنابراین استفاده
از نسخه الیت اپلیكیشن اینســتاگرام تنها وقتی معقول
اســت كه بخواهید پس ـتها را ببینید و قصد آپلود كردن
چیزی را نداشته باشید.

بســایتهای خبری ،شــبكههای
بســایتها از جملــه و 
از طــرف دیگــر ،تبدیــل برخــی و 
اجتماعی یــا ســرویسهای پركاربــرد بــه اپلیكیش ـنهای الیت فكر بســیار خوبی اســت.
تهــای اپلیكیشــن را در اختیار شــما
بهویــژه آنهایی كه در نســخ ه تح ـتوب تمــام قابلی 
قرار میدهند .در بیشتر موارد ،اختالف مصرف باتری اپلیكیشنهای الیت و نسخههای
رسمی عرضه شده برای اندروید قابل توجه است ،بهعالوه بهاین ترتیب حریم خصوصی
خود را بهتر حفظ میكنید .در نهایت باید به این نكته اشاره كنیم كه با استفاده از هرمیت
میتوانید به استفاده از اپلیكیشنهای قدیمی كه دیگر پشتیبانی نمیشوند و استفاده
از آنها ممكن است باعث بهوجود آمدن خطرهای امنیتی شود ،ادامه دهید.

برتر از كروم

اگر جزو كاربران حرفهایتر باشــید احتماال با خود فكر میكنید ،چرا وقتــی میتوانم با خود
بســایتهای مورد عالقهام را تهیه كنم ،باید از یك ســرویس طرف
كروم ،نســخه الیت و 
سوم مثل هرمیت استفاده كنم؟ واقعیت این است كه این قابلیت در خود مرورگر كروم
هم وجــود دارد ،اما جزئیاتی وجــود دارد كه باعث م یشــود اســتفاده از هرمیــت جذابیت
بیشتریپیدا كند.
بزرگتر یــن تفــاوت ایــن اســت كــه اپلیكیش ـنهای هرمیــت بهعنــوان برنامههــای
بســایت
مســتقل روی گوشــی شــما اجرا م یشــوند .وقتی در كروم یك میانبر برای یك و 
درست میكنید ،درواقع دارید یك زبانه از مرورگر را روی صفحه اصلی قرار میدهید .وقتی
روی این میانبرها كلیــك میكنید ،وارد كروم م یشــوید و یك زبانه بــا آدرس موردنظر برای
بســایت موردنظر در كروم باز باشــد ،با لمس میانبر روی
شما باز خواهد شد .حتی اگر و 
صفحه اصلی یــك زبانه دیگر با همان آدرس در كروم گوشــی شــما باز م یشــود .درحالی كه
وقتی یك اپلیكیشــن الیت هرمیت را باز میكنید یك اپلیكیشــن با مرورگــر مخصوص به
خودرا اجرا كردهاید .اگر اپلیكیشــن از قبل باز باشــد ،بــا لمس مجدد آیكون بــرای بار دوم
اجرا نمیشود ،بلكه فقط بهسرعت فراخوانده شده و به شما نمایش داده میشود.

امکانشخصیسازی
برایاپلیکیشنهای
الیتهرمیتوجود
داردومیتوانیدبرای
اپلیکیشنهای
مختلفتنظیمات
متفاوتیدرنظر بگیرید.
ایندرحالیاست
کهاپلیکیشنهای
الیت کرومامکان
شخصیسازیندارند

امكان رفرش با كشیدن باالی تصویر به پایین
امكان افزودن دكمه Scroll
قابلیت بالك كردن تبلیغات
قابلیت دانلود خودكار تصاویر یا دانلود تنها با
اجازه كاربر
قابلیت باز كردن لینكها در مرورگر داخلی یا با
استفاده از مرورگر موردعالقه شما
فعال یا غیرفعالكردن Javascript
افزودن دكمه  Do Not Trackبرای متوقف كردن
دسترسی سایتها به جزئیات فعالیت شما
فعال كردن حالت صرفهجویی در مصرف داده
اجازه یا عدم اجازه دسترسی به موقعیت مكانی
اجـ ــازه یــا ع ــدم اجـ ــازه دس ـتــرســی بــه دوربــی ــن و
میكروفن
امكان انتخاب یك تم شخصی
امكان شخصیسازی آیكون اپلیكیشن
ای ــن گـسـتــره وس ـیــع انـتـخــاب بــه شـمــا ام ـكــان ایـجــاد
اپ ـل ـی ـك ـی ـش ـنهــای اخ ـت ـصــاصــی از وبس ــایـ ـته ــا یا
سه ــای م ــوردع ــاق ــه ب ــا ك ـم ـتــریــن زح ـمــت
س ــرویـ ـ 
و بیشترین كــارایــی را خــواهــد داد .البته همانطور
كه گفتیم ،نكته مهم درنظر گرفتن ایــن نكته است
كــه اپلیكیشنهای هرمیت بهترین كــارایــی را بــرای
تهــایــی دارنـ ــد كــه ت ـمــام ام ـكــانــات نسخه
بســای ـ 
و 
اپلیكیشن را در وب ارائه میدهند.
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