داﻧﺸﮑﺪه ای در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮش
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮﻣﺤﺴﻦ ﺧﻮﺷﻨﻮد | ﺷﻨﺒﻪ ۰۶ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۶
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺪارد و ﻫﺮروز از ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ﺟﻬﺎن راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداری از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺣﺎل ﺧﺒﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ داﻧﺸﮑﺪه ﺗﺠﺎرت در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و

ﻓﻨﺎوری ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه ،ﻣﯿﺰان ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ درﺳﯽ را در ﮐﻼس ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺪ .ﻧﺮم اﻓﺰار
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻪ » «Nestorﻧﺎم دارد ،از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آﯾﻨﺪه در دو ﮐﻼس آﻧﻼﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه

ﺗﺠﺎرت » «ESGﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ » «LCA Learningﻃﺮاح ِﻧﺴﺘﻮر ،ﮐﻪ ﻓﻨﺎوری ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ را ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻃﯽ روﯾﺪادی در

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ درﻧﯿﻮﯾﻮرک ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻧﺮم اﻓﺰار،
ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ِﻧﺴﺘﻮر ﺳﺆاﻻت اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ را از زﻣﺎن ﻫﺎی ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻃﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ِﻧﺴﺘﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وب ﮐﻢ ﺣﺮﮐﺎت ﭼﺸﻢ و ﺣﺎﻻت ﭼﻬﺮه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را دﻧﺒﺎل ﮐﺮده و زﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ درس ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻧﺮم اﻓﺰار ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ
آﻣﺪه ،ﺳﺆاﻻت اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ،ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻣﺎن ﻫﺎی اﻓﺖ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺮﮐﺰ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و روش ﻫﺎی
ﺗﺪرﯾﺲ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس اﺻﻼح ﮐﻨﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﭘﺮوژه ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ
ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮده ﻫﯿﭻ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﺎ وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ را ذﺧﯿﺮه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای ﻓﺮوش اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻧﯿﺰ ﻧﺪارد و در ﺿﻤﻦ ،ﺗﻤﺎم داده ﻫﺎ
را رﻣﺰﮔﺬاری ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
در آﺧﺮ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  LCAاﻃﻤﯿﻨﺎن داده ﮐﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
ﻧﺮم اﻓﺰار ِﻧﺴﺘﻮر ﺻﺮﻓﺎً ﻧﻘﺶ ﯾﮏ دﺳﺘﯿﺎر را اﯾﻔﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
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