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 وری و منابع انسانی دست می یابیددر سایت آرک به جدیدترین مطالب در زمینه های مالی، مدیریت، فنا

الکترونیکی با استفاده از دستکش های وسایل بی سیم کنترل 
BEARTEK  

 انتشار این مقاله بدون تغییر در آن مجاز است.

 

استفاده از موبایل های لمسی در هوای سرد و بیرون از خانه یکی از تجربه های ناراحت کننده به شمار می 

زیرا سرمای هوا عملکرد این دستگاه ها را دچار اختالل می کند. اما خوشبختانه در حال حاضر  ،رود

د. کرات لمسی استفاده دستکش هایی اختراع شده اند که به راحتی می توان از آنها برای تایپ روی صفح

فعالیت ها به صورت  زیرا همه ،حتی با حضور آنها دیگر نیاز نیست موبایل را از جیب یا کیفتان خارج کنید

 .بی سیم انجام پذیر خواهد بود

است    Blue Infusion Technologiesده،کریکی از کمپانی هایی که چنین دستکش هایی را معرفی 

که نخستین محصول آنها دستکشی مجهز به ماژول های بلوتوث و وای فای بود تا بتوان به صورت 

 د. اکنون نیز نسخه دوم این محصول را با نامکررا کنترل  GoPro  هایوایرلس، تلفن هوشمند یا دوربین

II   Tek Bearتری نسبت به نسل قبلی خود داردمعرفی و عرضه کرده که ویژگی های پیشرفته. 

نقطه لمسی روی سه انگشت دیگر )دو نقطه روی هر انگشت(  6این دستکش یک پد تماس روی شست و 

 ای که کاربر لمس میپذیرند. با توجه به نقطهوردنظر کاربر انجام میهای مدارد که به واسطه آنها فعالیت

 .یردگد، یک واکنش متفاوت روی دستگاهی که با دستکش جفت شده صورت می کن

ده یا کربا استفاده از ماژول بلوتوث، کاربران می توانند تماس های تلفنی را پاسخ داده، موزیک را عوض 

را فعال یا   GoProبرسانند. از طریق ماژول وای فای نیز قادر هستند تا فعالیت های دیگری را به انجام

 .غیر فعال کرده یا حالت عکاسی را عوض کنند

دن میان بلوتوث/تلفن و وای کرمی توان به قابلیت سوئیچ   BearTek IIاز جمله ویژگی های جدید

نقطه لمسی در حالت  6فهوم که هر د. به این مکراشاره   iOSفای/دوربین از طریق اپلیکیشن اندروید یا

اول کنترل موبایل را به دست دارند و در حالت دوم نیز همه نقاط لمسی دستکش فقط تنظیمات و فعالیت 

 .های دوربین را انجام خواهند داد

کاربر می تواند به راحتی فعالیت های مورد نظر خود را از راه دور روی تلفن ،با لحاظ کردن این مسئله

 .دکنخود اعمال هوشمند 

این دستکش ها ضدآب هستند و در نسخه جدید، بازخورد لمسی نیز دارند، به طور مثال هنگامی که 

عالوه، کیت ه د. بمی کنتماس تلفنی به کاربر می رسد دستکش به صورت لرزش آن را اعالم خواهد 

یوایس ها یا اپلیکیشن و در نتیجه طراحان شخص ثالث می توانند د شدهتوسعه دهندگان آن نیز ارائه 

 .دکننم سازگاری دارد را ساخته و عرضه هایی که با این سیست

اما به ادعای سازنده هایش بهبود  ،ساعت است 08میزان شارژدهی در نسخه اول این دستکش حدود 

 .خواهد یافت و بیشتر از این خواهد شد
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د و می توانید با شوپیش فروش می   Indiegogoاین دستکش در حال حاضر در وب سایت جمع سپاری

د. این در حالیست که قیمت نهایی آن در زمان عرضه کنیدالر یک جفت از آن را خریداری  99پرداخت 

 .دالر خواهد بود 222
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

با در اختیار داشتن آخرین و مهمترین مقاالت و اخبار روز دنیا در حوزه 

های مالی، مدیریت، منابع انسانی و فناوری، و نیز بهره مندی از دوره 

های آموزشی رایگان و اطالع از آخرین بخشنامه ها و اطالعیه های 

 یک فاصله دارید.مالیاتی و ... تنها یک کل

  عضو شوید. خبرنامه آرکدر 
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