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 ارائه مدلی برای ارزیابی تعامل دانش آموزان مبتنی بر اینترنت اشیا
 

 2، فروزان کریمی1بهاره بنی شریف

 مقطع کارشناسی از دانشگاه بوعلی سینا همدان   التحصیل فارغکارشناسی ارشد از دانشگاه آزاد شهرکرد  1

 سی دانشگاه علم و هنر یزد مقطع کارشنا التحصیل فارغکارشناسی ارشد از دانشگاه آزاد شهرکرد  2

 

 چکیده

دهد. برای ثبت حضور و  می ها ارائه مشاهده چهره اساس برآموزان  ارزیابی حضور و توجه دانش برایروشی را  این پژوهش،

گردد  های تعبیه می های مختلف کالس یا سالن دوربین توجه دانش آموزان در یک کنفرانس در طول ساعت سخنرانی در مکان

فرآیند تشخیص چهره از روی  ازآن پسکنند و  بالدرنگ ذخیره می صورت بهاصل زمانی چندگانه تصاویر را در سروری که در فو

 تعدادشود.  نویسی پایتون اجرا می استفاده از زبان برنامه آوری داده دارد که با مدل، یک ماژول جمع اینشود.  ها آغاز می فریم

اطالعات استخراج شده  .است اخذ شده برداری فیلم دوربین ویدئوییاز جریان  ها آن ها، اجزای صورت و وضعیت قرارگیری صورت

 ی حضورابیارز یرا برا یجالب جیها نتا داده لیو تحل هیشود. تجز می رهیذخ شتریب لیو تحل هیتجز یمجموعه داده برا کیدر 

برای  هایی حل راههای یک روش آموزشی و  توان به کاستی همچنین با تحلیل این اطالعات می کند می جادیدانش آموزان ا

های قابل اجرا توسط  ترین برنامه الگوریتم تشخیص چهره یکی از کاربردیافزایش تمرکز دانش آموزان دست یافت. 

ترین و  است که در این پروژه ما یکی از دقیق شده سازی پیاده حال تابههای مختلفی  این الگوریتم به روش، کامپیوترهاست

کاربردی، یک  صورت بههای اینترنت اشیا  های تشخیص چهره دهه اخیر را انتخاب و با ترکیب تکنیک ن الگوریتمتری سریع

 ایم. سیستم بررسی حضور و تشخیص میزان توجه را طراحی نموده

 

 ها ویژگی، یادگیری ماشین، بررسی تشخیص توجهاینترنت اشیا، تشخیص چهره، های کلیدی:  واژه
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