ﻧﮕﺮش

هوش مﺼنوﻋی در ﺧﺪمﺖ ﺁموﺯش
دکتر یاسین حیاتابدی
دکترایشیمیآلی
دنیایامروزدنیایدادههاواطالعاتاســت.انفجاردادهها
ونقشهوشمصنوعیهرروزدرزندگیپررنگترمیشود
وپیشرفتروزافزونهوشمصنوعیبهورودگستردهآندر
دستگاههایآموزشیمنجرشــدهاست.بسیاریافرادفکر
میکنندهوشمصنوعیبهیکسلســلهرباتبیاحساس
اطالقمیشودکهقراراستجایانسانهارابگیرند.امادر
واقعمنظورازهوشمصنوعینوعیفناوریاستکهقابلیت
تفکرداردومیکوشدتاحدزیادیازقابلیتتخیلانسانی
تقلیدکند.آشــناییمدیران،معلمانوحتیدانشآموزان
بــااینموضوعمیتواندتأثیرویژهایدرارتقایآموزش
کشــورداشتهباشد.درحالحاضرهوشمصنوعی
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کاربردهایگســتردهایدرجامعةماپیداکردهاست؛چراغ
راهنماییورانندگیهوشــمند،گوشــیهایهوشمندو...
مثالهاییســادهازکاربردهایهــوشمصنوعیدرزندگی
امروزماهستند.
روزیروزگاریمــاتنهادرفیلمهاوداســتانهایعلمی
ـتخیلیمیتوانســتیمردیازهوشمصنوعیبیابیم.ولی
امروزه،بهلطففناوریهایمدرنوپیشــرفتهایصورت
گرفته،هوشمصنوعیباســرعتباالیــیدرحالورودبه
دنیایآموزشانسانهاســت.اکنــونمیتوانیددرخانهای
هوشــمندزندگیکنید،درکالسهایهوشــمندبهکمک
دستیارمجازیخودصحبتکنیدوبادستیارخودبهعنوان

معلم خود همراهی و همکاری کنید.
یکی از ســادهترین و درعینحــال پرکاربردترین
کمکهــای هوش مصنوعی به معلمان ،کمک به آنها در
راســتای نمرهدهی به دانشآموزان ،چه برای تکالیفشان و
چه در امتحانات اســت .نمرهدهی بــرای معلمان زمانبر و
خستهکننده است .گرچه هوش مصنوعی نمیتواند در این
زمینه کام ً
ال جایگزین انســان شود ،اما این فرایند را بسیار
نزدیک به انســان انجام میدهد .امروزه برای معلمان میسر
شــده اســت که نمرهدهی ،تقریباً به همة انواع سؤالهای
چندگزینهای و جــای خالی را خودکار (اتوماتیک) کنند و
البته نمرهدهی خودکار به ســؤالهای تشریحی نیز چندان
دور نیست و در آیندهای نزدیک اجرا خواهد شد.
هوش مصنوعی در مدرســههای چین کاربرد گستردهای
پیدا کرده اســت و بهتازگی از فناوری تشخیص چهره برای
نظارت بر میزان مشــارکت دانشآموزان در کالس استفاده
میکنند .در این مدرســهها بر تمام حرکات مردمک چشم
دانشآموزان در کالس کنترل و نظارت دارند و از این طریق
میزان توجه آنها به کالس مشــخص میشــود .این کار با
استفاده از ســه دوربینی که باالی تختة کالس قرار گرفته
است ،انجام میپذیرد.
اســتفاده از فناوری تشــخیص چهره در چیــن کاربرد
گســتردهای دارد و چین به یکی از پیشــتازان استفاده از
تشــخیص چهره در کنترل جامعه تبدیلشــده است .این
کشــور چند سالی اســت که از دوربینهای دارای قابلیت
تشــخیص چهره برای شناسایی و کنترل شــهروندان در
سطح کشور اســتفاده میکند؛ اما این بار پای این فناوری
به مدرسهها باز شــده است .این سیستم توانایی شناسایی
حالتهای صورت دانشآموزان را دارد .در سیســتم مزبور،
دوربین اطالعات را به یک رایانه میفرســتد تا با پردازش
آن نشــان دهد که در هر لحظه دانشآموزان واقعاً در حال
لذتبردن از درس هستند یا حواسشان پرت شده است.
رایانة این سیســتم میتواند هفت احساس متفاوت را در
دانشآموزان تشــخیص دهد که شــامل حالت خنثا ،شاد،
ناراحت ،ناامید ،خشــمگین ،ترســیده و شگفتزده است.
سیســتم پساز اینکه تشــخیص داد فکر دیگری حواس
دانشآموزی را از درس پرت کرده اســت ،با ارسال پیام به
معلم ،او را از این امر مطلع میکند.
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