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ها فون اسمارتگرهاي درون  حس
هاي قدرتمند، اكثر  هاي هوشمند و تبلت در اين عصر گوشي

دوربين، مقدار  كاربران فقط به دنبال خصوصياتي چون مگاپيكسلِ
هاي پردازنده، و مانند آن هستند. اگر بخواهيد در  حافظه، تعداد هسته

باره تر عمل كنيد بهتر است اطالعات خوبي در انتخاب گوشي دقيق
  گرهاي داخلي گوشي يا تبلت داشته باشيد. حس

هاي هوشمند به حركات و  آيا تا به حال درباره پاسخ دقيق گوشي
 كردن صحبت يبراايد؟ هنگامي كه گوشي را  تان فكر كرده هاي ژست

شود و  نمايش خاموش مي ، صفحهدهيد تان قرار مي روي گوش
شي را از روي كنند. هنگامي كه گو هاي لمسي كار نمي ورودي
شود. هنگامي كه يك  نمايش روشن مي داريد، صفحه مي تان بر گوش

كنيد، براي تغييردادن جهت  راني را اجرا مي بازي مسابقه اتومبيل
، گوشي شما هوشمند واقعدهيد. در  اتومبيل، جهت گوشي را تغيير مي

آورد؟ همه اين  است. گوشي شما اين هشياري را چگونه به دست مي
داخل گوشي ) sensor( گرهاي حسها به كمك  و هشياري كارها

هستند  گرهايي حسهاي هوشمند حاوي  شود. اكثر گوشي حاصل مي
سنج، ژيروسكوپ،  شتاب _اند  كه در اين مقاله توضيح داده شده

  .گر مجاورت حسو گر نور محيط،  حس

  
شوند. در  ساخته مي MEMS1گرها با استفاده از فناوري  اين حس

داخل يك تراشه  هاي مكانيكي بسيار ريز در سيستم  ناوري،اين ف
 iPhone 5عنوان مثال، گوشي   شود. به الكترونيكي كوچك تعبيه مي

گر  حس كيمحوري،  سه ژيروسكوپِ كي سنج، حاوي يك شتاب

                                                 
1 micro-electromechanical systems 

است. گوشي  GPS سيستم كي گر نور محيط، و ، يك حسمجاورت
iPhone 5 كه شما گوشي را روي يابد  تواند در گرها مي با اين حس

ايد، در چه  تان برداشته روي گوشاز ايد يا آن را  تان گذاشته گوش
  مكاني هستيد، و مانند آن.

  

  

  2سنج شتاب
فوني است.  گرهاي پراستفاده هر اسمارت سنج يكي از حس شتاب

سنج به  نيز مشهورند. شتاب گرهاي حركت حسسنج به  گرهاي شتاب حس
دهد كه جهت وسيله را تشخيص بدهد و محتويات  گوشي يا تبلت امكان مي

عنوان مثال، هنگامي كه گوشي را به   را بر اساس جهت جديد سازگار كند. به
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