
پیشرفت های تکنولوژی در مهندسی برق، الکترونیک و کامپیوتراولین همایش ملی   
First National Conference of Technology Developments on Electronical, Electronics and Computer Engineering 

.  .  .  W  W  W  .  T  D  E  C  O  N  F  .  I  R  .  .  . 
 

 

سطح علمی دانشجویان  مدیریتبرای سیستم روش های داده کاوی 

 موسسات آموزش عالیو
 

 مهرناز فروزان مفرد 3دکتر محمد خدامرادی ،2محمدرضا افراش ، 1
 نرم افزار  -کارشناس ارشد کامپیوتر1

  ،استاد دانشگاه شهید چمران و دانشگاهای خوزستانازاد اسالمی اهواز  دانشکاه  عضو هیات علمی2
 نرم افزار  –کارشناس ارشد کامپیوتر  3

 

 چکیده

 ناا  ، ل اا  یااا  اای   یااا  موسسااات ومااوزل عااابی اجلاان کنهکاونااد کاا  اداننااد ویااا دانشااهویان  اای دوران تستیلیشااان ااا  موف یاا  دساا  ماای یاانااد 

ی جویاان زدن میازان موف ییا  دانا      کالس های دانشاهویان ، موسساات سامی مای کنناد کا  درقاد موف یا  ونهاا را تدمای  ازنناد،  اماا ویاا تدمای               

واناد ااا میازان موف یا  ونهاا  در ارت اا        اتژگای خاقای از دانشاهویان وجاود دارد کا       یک  در ای  کالس ها شارک  کارده اناد امکاان  اسیر اسا  و ویاا و       

میاازان موف یاا  دانشااهویان را  ااشااد و ویااا ا العااات مرت داای از داناا  جویااان  در اختیااار موسسااات ومااوزل عااابی اساا  کاا  اتواننااد ااار اساااس ونهااا  

  ای  ایناای کنناد ،  اساار ااا   رسا  هااای فااوم اا   ااور کلاای مای توانااد ااا اسااتااده از اااازار هاای داده کاااوی ادساا  ویاد    متاساااان  ابگااوریت  داده        

سساات ومااوزل عاابی ماای   کااوی اار روی مهموعاا  داده هاای در م یاااس اازر  کااارایی اهتاری دارد ، در  ااابی کا  داده هاا وموزشاای کا  در اختیااار مو        

ااشااد ، مساادود اساا    در میاا  مهمااو عاا  داده هااای اااا م یاااس کوچااب لاارار ماای گیاارد ، اناااارای  ، تس یااه ااار داده کاااوی اااا مهموعاا  داده هااای در  

یج ایاا  م یاااس کوچااب تمرکااز دارد و هاادخ ون  اساار ااا   رساا  هااای  ژوهشاای فااوم اااا م ایساا  ی دو داده کاااوی اااا اااازار هااای متااااوت اساا    نتااا

تس یااه اساایار امیاادوار کننااده اساا  و موسسااات ومااوزل عااابی را تشااویه میکنااد کاا  از اااازاره ای داده کاااوی ااا  عنااوان اداا  مهماای از سیساات        

 مدیری  سدح علمی وموزشی استااده کنند  

 کلیدی واژه های

 انیدانشهو یسدح علم  یریمد ست یب  ،  سکوچ اسیدر م   یمهموع  داده ها یار رو ی، داده کاو یوموزش  ی، داده کاو یداده کاو
 

 معرفی :

اد  های قنمتی  در فرایند مدیری  علمی ، ف  داده کاویی می تواند از م دار زیادی داده ، ا العات  ردازشی و ممنا داری استدراج و کشف کند  امروزه در

کردی هس  ک  در  ال  اضر در تهزی  و ینظر گرفت  می شود  ای  ف  رو ب ک  دریتوج  لاا  مال ظ  ای ا  داده کاوی شده اس  و در جامم  ا  عنوان 

رده اید ک  در تسلی  داده ها در کانون توج  می ااشد و ا  عنوان یب اازار تهزی  و تسلی  تازه ای در  ال ظهور ، شناخت  شده اس    ا تماال مشاهده ک

تااده شده اس  ، مث  مشکالت مابی ،  زشکی ، اازاریاای ، اازار سهام ، ارت ا ات از راه دور ، مس  ها و مولمی  های زیادی از ای  رول ارای رفع مشک  اس

ارای اعت ار  کشاورزی ، اهداش  و درمان و ارت ا  اا مشتری   اا وجود اینک   اکثری  موسسات وموزل عابی امعان کرده اند ک  میزان موف ی  دانشهویان

موسس  ی وموزل  ایز اهمی  می ااشد ، افراد مرت ط اا نظام وموزشی توج  چندانی ا  نرم افزار های داده کاوی نکرده اند   مسوالن زیر راط و مدیری  ارشد 

و رول های وماری اازارهای خوای ارای   olapاناارای  درک عمیه دالی  و  ی  اینی درس  موف ی  دانشهویان اسیار ارزشمند شده اس     راه    های 

ه سلی  ا  شمار می ویند اما داده کاوی رویکردی تازه اس  ک  ا  درک ابگو های  نهان و  ی  اینی داده ها کمب می کند ، و ا   ور خاص دادتهزی  و ت

زار های ی ااکاوی نظر مس  ان را ا  خود جلن کرده اس  چرا ک  اسیاری از اازار های مست   یا دسکتاپ داده کاوی در اازار یاف  می شود   از مشاهده 

ا  عنوان سیست  جمع ووری ا العات و   protage ,weka ,spss,excel,Microsoftمدتلف ، می توان نمون  های می  را ا  عنوان مثال در نظر گرف   

rapid miner   ا  عنوان مثال ( و ارخی از ونهاmsecel mining tool  ممموال در دسترس استادان موسسات اموزل عابی هستند و و ) نها می توانند از

انتداب شد  چرا ک  در م ایس  اا ها     desktop dmدر میان دیگر   wekaا العات موجود در اکس  اهره ا رند  و ای  چرایی افزودن ون ا  تس یه اس    

ms excel    از تهزی  و تسلی  داده کاوی ا  رول دیگری  شتی انی می کند   عالوه ار ایweka  در نظر  مند تهزی   و تسلی  اسیار لانون ا  عنوان اازار

وموزل مدیری  داده ها در گیر اس    اخیرا موسسات وموزل عابی مدیری  علمی را ا  منظور ایهاد یب مسیط داده کاوی ا  اا گرفت  شده اس    ک  در ون 

می ا  فرایند داده کاوی در قورتی ک  همراه تکنوبوژی کسن و عنوان اازاری نون ارای ساخ  نظام مدیری  علمی ما شناخت  شده اس    رویکرد مدیری  عل

ست  مدیری  علمی موسسات یشود   ای  تس یه ار روی س یهای داده کاوی م را   ا  از همکاری های جدید و ارزل افزودهکار شود ، منهر ا  ارخی 
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شتر تکنیب های داده کاوی ار روی نمون  های اا م یاس ازر  کارایی یان  اوموزل عابی ا  عنوان ادشی از وموزل و کار تس ی اتی تمرکز داشت  اس   متاسا

گزارل داد ک  ارخی از تکنیب های داده کاوی ، ممک  اس  مانند ش ک  های عت ی لادر  2010در سال   (Andonieوندونی )اهتری دارد   و ا  دن ال ون 

  چرا ک  مهموع  داده های اا م یاس کوچب لادر نیستند ا العات کافی را ارای  ر کردن خالء ا  انهام وظیا  ی یادگیری ن اشند  ) ی مرا   یاد گیری ( 

از مس  ان نتیه  گیری کردند ک  مهموع  داده های کوچب  دامن  تکنیب های داده کاوی  نارای  نمون  های اسیار کوچب فراه  کنند   در نتیه  چندی  

سات وموزل عابی ، در زندگی والمی مولمی  های وموزشی اسیاری اس  ک  در ون مهموع  داده های اا م یاس را مسدود می کنند   دس  ک  از نظر موس

   کوچب امری عادی مسسوب می شود   اناارای  داده های ک  دانشهویان  در کالس های درس جمع اوری می کنند ، یب مثال خوب ازای  وضمیی  اس 

س ها شرک  کنند ، داده ها ا  عنوان مهموع  داده ای اا م یاس کوچب تل ی می شوند   وندونی  تی گا  ک  هی   تی اگر دانشهویان زیادی در ای  کال

س   اگر راه    اهین  ی جهانی ارای مشک  مهموع  داده های اا م یاس کوچب وجود ندارد   اناارای  چ  فرق  هایی در اختیار موسسات وموزل عابی ا

داده کاوی نوی  ، میزان موف ی  دانشهویان را در مواد درسی مدتلف ادس  وورند  داده های دانشهویان در اختیار موسسات وموزل ادواهند اا استااده از 

(  ، رول شرح داده شده در ای  تس یه اسیار جابن می  1عابی مسدود می ااشد و می  مهموع  داده های در م یاس کوچب لرار می گیرند   ) جدول شماره 

اشد و ا  خوای تس   مای  اازار های داده کاوی اس    هدیف ای  تس یه تاکید ار روی مهموع   داده کاوی  های در م یاس کوچب دانشهویان می اااشد 

اا استااده ، ک  اا استااده از رول های داده کاوی تهزی  و تسلی  می شوند اناارای  تالل ارای  اسر دادن ا   رس  های گوناگون موسسسات وموزل عابی 

ت می گیرد   از ا العات مواد درسی دانشهویان و اازار های داده کاوی ارای تهزی  و تسلی  ) ک  ممموال در اختیار موسسات وموزل عابی می ااشد ( قور

در سال    Bukwifs and willaim شهویان و وزمای  کارار می ااشد  ارای موسسات وموزل عابی مه  تری  نتیه   ،  ی  اینی میزان ممت ر موف یی  دان

دل ماهومی اظهار کردند ک  ف  ووری ، تمایز میان انواع علوم را ) علوم ناشناخت  نس   ا  علوم شناخت  شده ( را مشدص می کند   تس یه ایشان از م 2000

شده در یب درس انتداای را  سار و نمره نهایی  ی  اینیا  عنوان داده کاوی در مهموع  داده های دانشهویان  شتی انی می کند  ارخی از کلید های تاثییر گ

و تسلی   کشف  می کند   عالوه ار ای  همان  ور ک  مس  ان اظهار کردند مهموع  داده های در م یاس کوچب موسسات اموزل عابی می تواند ارای تهزی 

ابگوریت  های خاص ارای فایه ومدن ار داده های ک  اجلن چنی  نیستند  ی توان ازتکنیب های داده کاوی مورد استااده لرار می گیرد   در ای  موارد م

 استااده کرد چرا ک  ایشتر ار روی داده هایی در م یاس ازر  کارایی دارد   

 
 روش و اصول :  -2

مدتلای ارای ساخ  ابگوی داده  استااده می شود   چندی  مس ه مرا    ms excelابگوی داده کاوی میزان موف ی  دانشهویان از اازار ارای ساخ  

از ابگوی وماده سازی داده ها اا ادجام داده ها ،  اک کردن داده ها ، ت دی    turbanکاوی ک  عمال ار روی فرایند تسول تمرکز دارد ،  شنهاد کرده اند   

  عنوان یب فرایند تکراری  اوی چند مر ل  تمریف کرده ابگوی داده کاوی جامع را ا  berry and linoffدادها و کاه  مرا   داده ،  شتی انی کرد   

رد استااده لرار اند   مدل مورد نظر ارای ساخ  ابگوی داده کاوی میزان موف ی  دانشهویان مرت ط اا مدارس ای  ابمللی ارای مدابمات تهاری و اجتماعی مو

ات وموزل عابی می اایس  میزان موف یی  دانشهویان را مراو  ا  موارد خاقی گرف  : مر ل  ی نسد  شناسایی داده های مورد نیاز اس  ک  در ون موسس

 42 (  2011- 2010 ی  اینی کنند   اکتساب داده ها ار روی دروس اناورماتیب ارنام  های کارشناسی ارشد ، التتاد در جامم  نوی  در سابهای تستیلی 

سیست  ا العات  –وارد  می شوند   novisدانشهو ( متمرکز اود   داده ها از نرم افزار وب  32)  2013-2012دانشهو ( و  32)  202 -2011دانشهو ( ، 

ک  ار روی یب بپتاب نتن شده اود   اعت ار ، کشف ، تمییز دادن ،   ms sqlا  همراه داده کاوی و سرور   ms excelا    moduleافزودن  –وموزشی 

مدی مسسوب می شود ک  در ون ستون ها جیر مرت ط  سخ شده اند ) ا  عنوان مثال گروه ، گات  ها ، فمابی   س و  ی  کردن داده ها جزو فمابیی  های ا

، وخری  های انارادی ، شماره ی ث   ، )عنوان و مستوای ستون ( انهام شده اس    و ترتین ستون ها ار اساس ) ترتین مند ی ارای    اینی موف ی  

اینی نمره ی نهایی ( تنظی  شده اس    ارای  ی  اینی شااخ تر قورت های مدتلف ا  قورت ) ال  و خیر ( ت دی  شدند  ستون ا  عنوان ویژگی های  ی 
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ت ، متغییر های   ارای جلوگیری از مشکالت داده ها ، نام های دان  وموزان ا  اعداد ت دی  می شوند   عالوه ار ای  ارای افزای  ارزل  ی  اینی ا العا

ل  و اضاف  شد )ستون های اضافی ( :  ژوه  ساالن  ار اساس جنس )ار گرفت  از نام دان  جویان ( و  نوع  ژوه  ) اا ادجام دان  جویان تمام ومشته شده 

می    اره ول  ( می ااشد   ساخ  ابکوی مهموع  داده ها مر ل  ی اساسی جه  ساخ  ابگوی داده کاوی ا  همراه مهموع  داده های دان  وموزان می

 1998( جنسی  ) مونث ، مسکر ( سال توبد دانشهویان ) ارای مثال  2013-2012و  2012- 2011و  2011- 2010( سال تستیلی ) 1ااشد )جدول شماره 

)تمام ول  یا  اره  ( ، شاج  )ال  و خیر ( وضمی  جسمانی  ارای مثال رشت  ای ورزشی و جیره )ال  و خیر ( ث   نام )ارای اوبی  اار یا مهدد ( نوع تستی 

( و نمره ی لاا     اینی   مهموع  ی داده ها ا  دو گروه ت سی  می شوند 50-0( ، نمره ی نهایی )50-0( نمرات امتسان )50-0ول  ( نمرات فمابیی  ها )

گرفت  شده اس  ، تمیی   2013،  2011، 2010  اوبی  گروه مهموع  ی داده ها ا  عنوان دادهای وموزشی ک  از کالس های اناورماتیب در  ول سال های 

، نمره والمی و نهایی ارای  2013-2012می شود   دومی  گروه مهموع  داده ها ا  عنوان داده های لاا   ی  اینی از کالس های اناور ماتیب  ی سابهای 

ها از تمداد اندک نمون  ها قورت می گیرد اما اراورد شد ک   ردیف از نمره والمی و نهایی داده ها (   شرح مهموع  داده 32وزمای  نتایج در دسترس اود )

ف  ا   ور مستوای ونها مرت ط اا فرایند یادگیری ماشینی نیس    در مر ل  ی امدی ف  ووری ، ف  ووری داده کاوی انتداب شد ک  در ون شرک  ماکروسا

یژگی های تهزی  و تسلی  داده  ای  شام  اازار جدول اکس  می ااشد ک   اوی وکلی س  فرق  از سدح داده کاوی ارای تهزی  و تسلی  ارای  داد   سدح 

، دارای لاالی  های   ms sqtک  ویژگی هایی اضاف  می کند ، سدح تدتتی شام  سرور   ms excelمی ااشد   سدح متوسط شام  داده کاوی کاوی 

داده کاوی ، اا روااط کاراری متااوت ، تکنیب های مدتلف و   ms sqlریت  هایی از سرور داده کاوی می ااشد   هم  ی سدوح داده کاوی اا استااده از ابگو

ر ل  ک  در ون تمدادی از  ارامتر ها ی ارای مدیری  فرایند داده کاوی استااده می کنند   ا  منظور اهداخ تس یه  سدح اساسی انتداب شده امد از ای  م

ارای ارای  تکنیب های داده کاوی مورد استااده لرار گرفتند  : تهزی  و تسلی  نکات   ms اازار های  جدول  تکنیب ابگو سازی داده کاوی انتداب شده

س د خرید    کلیدی و تاثیر گسار ، شناسایی زیر مهمو ع  ها ، مثال ها  ی  اینی و ترجم  کردن استثناها ، تسلی  سناریو ،  ی  اینی مساس   و تسلی 

ی  ها ارای مهموع  داده کاوی های دانشهویان ا  دبی  مسدود اودن داده یا مستوا مناسن نیس    ارای مثال  ی  اینی ، تسلی  امضی از تهزی  و تسل

 ای تس یه های زیرسناریو و س د خرید   از میان رول های دیگر لاا  استااده تری  رول کلید های تاثیر گسار  و استااده از مثال هاس  ک  ا  قورت  ویا ار

  (   امد از انتداب مورد استااده لرار می گیرد   اا توج  ا  مدل وموزل ، تکنیب استااده از نمون  ها استااده شد ) ارای مثال انتداب ستون های  اوی نمون

ا ا  نمره ی نهایی اشاره می ترکین های مدتلف از ستون های مس  ان اا  سخ تمدادی از دان  وموزان )ک  اقال مرت ط ن ودن ( و نمرات امتسان ) مست یم

داده  ژوهی کند (، مرت ط تری  ویژگی ها را کشف کردند    ژوه  ا   ور  ویا از ارنام  های ماکروساف  اکس  ارای ساخ  ابگوی داد ه کاوی و مهموع  

نتایج  اق  از    اینی ارای دان  جویان  در  ول مراو  استااده می کنند   سر انهام اهتری  ابگو انتداب شد و نتایج ارزیاای شدند   اا م ایس  کردن 

ار اساس  ی  اینی ختوقیات کالس : نمره نهایی ، مس  ان اا نمره والمی دانشهویان یکسان ، می توانند اهتری   ارامترها را ارای   2013- 2012سال 

لاا   ی  اینی ، نمرات  ایانی دانشهویان مسیا اود    تا زمانی ک  چند فرض تکنیب نمون  یاای داده کاوی استااده کنند   نمون  یاای داده کاوی نمرات نهایی 

مثمر ثمر تل ی والمی درس  ادس  وید می توان ای  مدل را اها اعتماد ا  ناس ا  کار ارد   فرض اول نشان می دهد ک  نتایج گسشت  ارای  ی  اینی وینده 

وقیات و رفتارشان نس   ا  گسشت  تغییر می کند ک  منتج ا  ابگوی مدتلف دانشهویی می شود   می شوند  ) چنانچ  نس  دانشهویان تغییر کند ، خت

ری  فرض ای  فرض  دیگر ای  اس  ک  داده ها در دسترس ااشند   مس  ان ار ای  ااورند ک  ا العات همیش  در اختیار موسس  اموزل عابی خواهد اود   وخ

 ژوه  مدل داده کاوی شام  داده های مراو  ا  تهزی  و تسلی  داده  –ک  مس  ان درقد  ی  اینی ون هستند  اس  ک  داده ها  اوی ون چیزی  هستند

 ها می ااشد   

  wekaساختن مدل داده کاوی دانشجویان با   - 2.2

 ها داده مهموع  هادیا یکاو داده  یتسل  یتهز زاراا اا کار در گام  یاوب یکل  ور ا (    1 شک ) شداند ساخت   weka یکاو داده اازار از استااده اا دادها

 یم مسسوب یینها ی نمره عنوان ا  ک  وخر ستون جز ا  شوند یم رهیمخ ا العات شد داده شرح ااال در ک  هماندور رول  یا در(    1 مر ل )ااشند یم

 متوسط م دار 8 و 7 یاایارز اا و شد انتداب  ااال یم دار ،   10و8 یاایارز اا:  شد  یت د ی یترت عدد بی ا  ریز ی ها شاخص از استااده اا یژگیو  یا   شود

 یم یاال یعدد همان کالس اتیختوق   m5p  یریگ  ییتتم شاخص مورد در)  اف ی اختتاص  یی ا یم دار 6 از تر ک  یاایارز یارا و اف ی اختتاص

 مر ل )  شد گرفت  نظر در کند  یتسل و  یتهز را مر ل   یا اتواند ک  یاازار  weka اازار ، شدند انتداب یکاو داده یها یوور ف  امد ی مر ل  در(  ماند

   شد یاایارز گوناگون یریگ  یتتم شاخص رول س  رول  یا در(    3 مر ل )  شده گرفت  اکار کرد یم استااده  weka از ک  یخاق رول  ا (    2 ی

j48 , m5p , reptree  ، اس   شده انهام مر ل   یوخر در ک  ییها داده  یتسل و  یتهز یارا رول  یتر منتاسن و  یاهتر وانعن ا  ها رول  یا ، 

 ا   یینها نمرات ریم اد و ن ود ازین ااشد کالس اتیختوق اا ارت ا  در ک  یریم اد  یه  یت د  m5p در ک  یقورت در( )  4 مر ل )  اند شده انتداب

 ع ارت ا    شد انتداب ونها  یاهتر و شدند  یتسل و  یتهز ابگوها از از بی هر اا ها داده ،(  5 مر ل )  مر ل   یاخر در انی ا در(    ماند یاال عدد عنوان

 یدرست و شد یارزاا یوموزش ارنام  یرو ار مدبها از بی هر)  ، کردند انتداب ، کرد ینیا  ی   ااال یدرست زانیم اا را کالس اتیختوق ک  را یمدب گرید

 ی کننده ینیا  ی  عنوان ا  مدل  یا اود تر  یی ا یوالم یها داده و شده ینیا  ی  وموزل م دار انیم اختالخ ک  انها از(    شد  یوزما دوااره ونها

   شد گرفت  نظر در یوالم یها داده  یتسل و  یتهز یارا یاهتر
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 نتایج  – 3

 ی دانشجویان نکات کلیدی و تاثییر گذار در نمره ی نهای - 3.1

ت تس یه مس  ان ا  دن ال  یدا کردن داده ها هستند ک  ای  تری  تاثیر را ارای  ی  اینی نمره ی نهایی دارا می ااشد  تهزی  و تسلی  نکای در ااتدا

متغییرهای مدتلف را نشان می دهد  ایشتری  تاثیر نس ی ارای (2جدول شماره )کلیدی و تاثیر گسار ، اازاری درس  و ماید ارای ای  کار مسسوب می شود   

 100ک  در ون جای نمره ی نهایی خابی اس  )مس  ی  در قدد  ی  اینی اودند ( ، نشان دهنده ی    2013-2012  ارای مثال وخری  سال تستی  

ابیی  کالسی یا نمرات  ایی  امتسانی در ردیف تاثیر نس ی موافه اا ستون های خابی اس    نمرات نهایی ااال در ردیف نمران نهایی ااال و نمرات  ایی  فم

توبید نتایج مراو  ، نمرات  ایانی  ایی  لرار می گیرند   نتایج نشان می دهد ک  ااید ارخی از ای  ستون  ها از  ی  اینی نهایی  سخ شوند یا دست  ک  ارای 

 ترکین ستون های مدتلف را امتسان کنند   
  2013-2012مره  نهایی دانشجویان در سال تحصیلی پیش بینی ن –نمونه یابی  – 3.2

اا استااده از نمون  یاای می ااشد   داده کاوی ار اساس ماشی    2013-2012هدخ گام امدی تس یه ،  ی  اینی نمره ی نهایی داده های از دس  رفت  

استااده می کند   ارای نتایج مرت ط دانشهویان ، نمرات امتسان و نمره ی  ایانی ک  از تهزی   12-2011یادگیری ، از نمون  های ل   در سال های تستیلی 

گوناگونی فاکتور های تاثیر گسار را نشان می دهد   نتایج تتمی  مس ه را ارای  سخ نکات  3و تسلی   سخ شده اند   گزارل ابگوی موجود در جدول شماره 

اد   ایانی تهزی  و   2013-2013زی  و تسلی  توجی  می کند    ی  اینی نمره ی نهایی دانشهویان در سال تستیلی کلمات کلیدی و تاثیر گسار از ته

نشان داده شده اس     ی  اینی ار اساس داده های  4دانشهو در جدول شماره  32تسلی   داده کاوی  اا استااده از رول نمون  یاای داده کاوی اس    نتایج 

استااده   2012-2011و   2010-2011ر ا العات دانشهویان می ااشد   ابگوریت  های متااوتی ارای اهره اردن از ا العات سال های تستیلی علمی  نهان د

 missing)شده اس  ک  ا  منظور ابگوی  ی  اینی داده کاوی قورت می گیرد )ا العات وموزشی ( و هدخ ون  ی  اینی نمره ی نهایی دانشهویان 
student)   ( چرا ک  ایشتر نتایج  6نشهویان مث   می ااشد ) ااالی دااس    همان  ور ک  مال ظ  می کنید ایشتر نمرات  ایانی  2012-13سال های

  یشی  نیز مث   اودند   
  تغییر داده ها ) تحلیل داده ها (  -3.3 

، ره ی نهایی دانشهویانشود   ا  منظور ارزیاای ارت ا  داده کاوی  ی  اینی نم تاسیر ا  عنوان مر ل  ی نهایی اما  یاتی  داده کاوی در نظر گرفت  می 

 مساس   ودرااره ی ون ها اسث شد    را را اا م دار  ی  اینی شده م ایس  می کند و نتایج زیر جویان نمره نهایی والمی دان  ، مس ه 

 
ن نزدیب شده اند ) نمره ی  ایانی والمی در سومی  ستون (   ا  کار اردن داده کاوی دانشهو ا  وزمو 20تنها   5دانشهودر جدول شماره  32در فهرس  

درقد ( ادون نمره ی  ایانی والمی می ااشد   اا   37.5دانشهو) 12ی دان  جویان را نزدیب می کند ، ک  شام   بگوهای  ی  اینی نمرات  ایانی هم ا

درقد  43.3نمره ی  ایانی ) 11 ی  اینی ارای  1وب درامد    اا گساشت  عدد  درقد (درس  از 21.8نی )مره ی  ایان 7گساشت  عدد قار ،  ی  اینی ارای 

دانشهو ) ادون  12درقد ( موف ی  ومیز اوده و سرانهام اگر  40.6دان  جو ) 32دانشهو از  13( درس  از اب درامد    ی  اینی مث   نمره ی نهایی ارای 
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درقد (ک  ای  خود نشان  65دانشهو موف ی  امیز اود ) 20نار از  13ها  سخ می شدند ،  ی  اینی نمره ی نهایی مث   ارای نمره نهایی والمی از داده 

مهموع   دهنده ی  تانسی  رول داده کاوی ارای مهموع  داده های دان  وموزان در م یاس کوچب ک  هنوز  ایز اهمی  می ااشد ، اس    هر چند ک  اگر

ک  اس  ولتی ای   یاس ازرگتری ااشند و یا  تی داده های مرت ط ایشتری از دان  جویان در دس  رس ااشد ، نتایج اهتری  اق  می شود ، داده ها در م

  ارامتر ها و ستون ها ا  دل  در تهزی  و تسلی  داد ها ترکین شوند   

 
     wekaر ابزار عوامل موثر در ویژگی های نمرات پایانی دانشجویان با استفاده ا - 3.4

  در ون  را ی و ارای  دروس جدید ا  دانشهویان یکی از وظایف مه  تتمی  گیرندگان وموزل عابی می ااشد ا  ختوص در مسیط های  ویا و متغییر ، ک

ا  عنوان اازار تهزی  و تسلی    wekaمهموع  داده ها اا توج  ا  دانشهویان مسدود می ااشد و  اوی ا العات لاا  توجهی نیس    در ای  مورد مس  ان از 

موف ی  دانشهویان  داده ادون هی  مشکلی استااده کردند   ا  عالوه مس  ان در مدابمات خود در  ول سال از ای  اازار ا  عنوان یکی از اازار های  ی  اینی

در کنار دیگر مشدت  ها مورد استااده لرار گیرد : ویژگی های مث  :  اهره اردند ک  در ون ویژگی های نمرات  ایانی می تواند ا  عنوان عام  موثر  ی  اینی

لی  استااده می نوع تستی  )تمام ول  یا  اره ول  ( ، س  ، وضمی  اشتغال ، رشت  تستی  دانشهویان   ای  یافت  ، ف ط از چندی  ویژگی ارای تهزی  و تس

کلیدی را اازی می کند و از نظر  را ی ارای ماهوم نظام وموزل عابی اسیار جابن می ااشد   و  کند ک  در ون نمره ی  ایانی در ک  فرایند  ی  اینی ن  

 زمین  الزم را ارای  یشنهاد و ارنام  اودج  اندی وموزل عابی رو فراه  می کند  

  RepTree مدل  (  3.5

مثال ( نادرس   2درقد )   2.9412ستی      اندی شده اند و مثال ا  در 66درقد  می ااشد ک  در ون   97.0588مر ل  ی وموزل نشان دهنده ی 

 مثال (  ا  درستی      اندی شده اند    20از  20درقد مثال ها ) 100مر ل  ی وزمای  نشان داد ک       ( 2شک  (      اندی شده اند   

 j48 مدل   ) 3.6

  درقد نادرس       اندی شده اس   1.4706     اندی شده اودند و   مثال ( ا  درستی 97درقد  ) 98.5294مر ل  ی وموزل نشان داد ک  

  M5P مدل  ) 3.7

نشان می  6درقد می ااشد   ارزیاای نتایج مراو  ا  جدول شماره   32.2884و خدای نس ی مدله  0.9358نشان دهنده ی ظرین هم ستگی  M5Pمدل 

استااده شده اس  هم  ی موارد ا  درستی  RepTree اندی شده اند و از ونها ک  از مدل  ا  درستی       J48مورد اا مدل  20مورد از  18دهد ک  

مثال ( اناارای  در هنگام استااده از داده های اا م یاس کوچب همراه اا ساختار ابگوریت  داده کاوی )شاخص های  20مثال از  20     اندی شده اند )

 درقد (  80) ااالتر از   ک  ای  از ک  میزان   ی  اینی درقد ااالیی دارد تتمی  گیری ( می توان ا  ای  نکت   ی ارد
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 بحث

ی در کالس ای  تس یه اا استااده از داده کاوی نوی  ک  در اختیار موسسات وموزل عابی می ااشد ، امکان  ی  اینی میزان موف ی  دانشهویان ث   نام

   ور شااخ نشان می دهد ک  اازار های داده کاوی دسکتاپ از نظر لاالی  استااده و سهوب  استااده ا  های مدتلف وموزشی را میسر می کند   تس یه ا

می  گیرندگان ) وضمی  مدلوای رسیده اند و ادون سرمای  گساری گسترده نتایج کاراردی را فراه  می کند   نتایج تس یه عملکرد دانشهویان ، در اختیار تت

عابی می ااشد ، و ویژگی های خاص دانشهویان )ا  ع ارت دیگر ا العات دانشهویان ( را ا   ور سری انت ال می دهد ک  می تواند  موزلوهمانند استادان ( 

   کارایی اهتریا  خوای اا میزان موف ی  دانشهویان همراه شود   علی رج  اینک  ای    ی   وشکار ک  ابگوریت  داده کاوی ار روی داده ها اا م یاس ازر

ج نشان دارد ، متمرکز ار روی دانشهویان در م یاس کوچب موسسات وموزل عابی اس  و در می  مهموع  داده های در م یاس کوچب لرار می گیرد   نتای

نکرد   عالوه ار می دهد ک  مهموع  داده های دانشهویان در م یاس کوچب در تهزی  وتسلی  خاص داده کاوی ، استااده از اازار های داده  کاوی را مسدود 

 ک  ا  عنوان اازار تهزی  و تسلی  م ایس  ای مورد استااده لرار گرف  نشان می دهد ک  اا استااده از ابگوی   wekaای  اازار 

ا   (  اق  می شود ) درستی ه  در  ی  وزمای  تایید شد (  RepTreeشاخص تتمی  گیری ، درقد ااالیی از  ی  اینی درس  )  ا  ختوص اا مدل 

ا    RepTreeکارایی خوای نس   ا  دیگر شاخص های تتمی  گیر نداش  ، چرا ک  ا  فرضی  های ایشتری نیاز داش    در والع   m5pعالوه شاخص 

ار عنوان شاخص تتمی  گیری سریع دانشهویان در نظر گرفت  شد ک  یکی شاخص تتمی  گیری می سازد و از ا العات ادس  ومده ا  عنوان ت سی  ممی

 ا  اا مدل استااده می کند و اا استااده از کاه  خداها ون را اازسازی می کند  ای  مدل ف ط ارای ویژگی های عددی ارزل دارد   کاه  م ادیر و ارت

c4.5,s   های  ی  اینی شده ا   ک  از موارد تهرای استااده می کند می ااشد   اا توج  ا  نکت  ی فوم ابسکر ، شاید ای   ور تاسیر شود ک  چون ویژگی

 ساسی  کمتری نس   ا  کاه  م ادیر دارد اناارای  درستی  ی  اینی ار روی    j48در م ایس  اا مدل    reptreeم ادیری ممموبی ت دی  شد ، مدل 

قد ( ارای میزان  ی  اینی ، کارایی در 98تا  70درقد تا  97)   j48مهموع  وزمون ها اهتر جواب  داد ، اگر چ  ار روی مهموع  وموزشی در م ایس  اا 

را اندکی اقالح می کند ک  یب شاخص تتمی  گیری      اندی شده ارای مهموع  ا العات داده   c4.5ابگوریت    j48نس تا کمتری دارد   از ای  رو ، 

اده ها را ت سی  کند و وزمونی را انتداب کند ک   اوی اا شده اا  ارتیش  اندی ارگش   سیر ، توبید کند   ابگوریت  تمام وزمون ها ی ک  اتواند مهموع  د

اود ک  می تواند ادیهی شمرده شود ، چرا ک  در   reptreeکمتر از   j48ارزل تری  ا العات گرفت  شده ااشد   اا توج  ا  ا العات ارزیاای شده ، درستی 

 ،  ساس تر تل ی می شود    reptreeم ایس  اا 
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 نتیجه گیری و آینده ی کاری  – 5

  شدن ا  ای  تس یه ا   رس  های تس ی اتی  اسر می دهد و از نتیه  های امید وار کننده  مای  می کند   ا  ای  ممنی ک  داده کاوی  تانسی  ت دی

 nonoka( از یب چارچوب م تنی ار دان ، )  nonokaاد  نظام مدیری  سدح علمی موسسات وموزل عابی را دارا می ااشد   ار اساس فرایند مدل )
,toyama & hirata   ای  نکت  اسیار  ایز اهمیی  می ااشد ک  سازمان ها تتمیمات را ار اساس تهزی  و تسلی  داده ها اتدام کنند ، ن  اینک  متکی ار )

  ون ها ا  علوم شااخ ارای ارت اع فرایند تتمی  گیری اسیار  ایز کارکنان ااشند  ا  ع ارت دیگر امضا کشف علوم  نهان در داده های سازمانها و ت دی

 ور کلی  اهمی  می ااشد   اا توج  ا  م سث تس یه کیای  فرایند وموزل اسیار مه  تل ی می شود   نتایج ای  تس یه ار ای  موضوع ک  داده کاوی ا 

اا ای  هم  اکثر مس  ان در تس یه های  یشی  ای  یافت  را  ی  اینی کرده اودند    مسدود ا  مهموع  داده های اا م یاس ازر  نیس  ، قس  می گسارد ،

اوی ارای استااده خاص از تکنیب های داده کاوی ارای ساختار مهموع  داد ها در م یاس کوچب می تواند نتایج مثمر ثمری در  ی داشت  ااشد   داده ک

ی از تاثیر استااده تکنوبوژی داده کاوی در ارت اع سدح علمی نظام مدیریتی موسسات وموزل عابی می مهموع  داده های دانشهویان در م یاس کوچب مثاب

تس یه ار  ای وف ی  های گوناگونی ه  ا  همراه داش   مااشد ، در گسشت  تالل های فراوان ارای  ی  اینی موف ی  تستیلی دانشهویان قورت گرف  ک  

( ادس  می امد ک    Microsoft and wekaتمرکز اود و نتایج اا م ایس  دو تکنوبوژی داده کاوی متااوت )مث   روی مهموع  داده های دانشهویان م

م مدیریتی هر دو نتیه  ،  ی  اینی درستی را نشان می دهد و ااتوج  ا  لدرت ای  نتیه  گیری ، می توان ونها را اازاری ارای ارت اع سدح علمی نظا

گیری مه  دیگر ای  اس  ک  چندی  ابگوریت  شاخص تتمی  گیری ک  در داده کاوی مورد استااده لرار می  مار وورد   یب نتیه وزل عای ا  شموسسات وم

زار ااالیی دارند   اا گیرد ، در والع ارای کار ار روی مهموع  داده های در م یاس کوچب اسیار علمی )کاراردی ( می ااشند   ای  ابگوریت  ها امتیاز  ی  اینی

weka  موع  داده ای ا  عنوان من ع وزاد و ااز تهزی  و تسلی  داده کاوی در نظر گرفت  می شود و اازار امیدوار کننده ای ارای ارزیاای و تهزی  و تسلی  مه

    مثال یکی از مواردی ک  در در م یاس کوچب اس  و نیز ارای تهزی  و تسلی  و تاسیر داده ها ا  منظور ارت اع سدح علمی مدیری  سازمان ها ماید اس

کنند   ای  تس یه ومده اس  ، نتایج تس یه می تواند ا  مدیری  موسسات وموزل عابی کمب کند تا در مورد مشکالت موف ی  دانشهویان اسث و گاتگو 

 نهان ا  اندازه ی کافی عمیه نیستند ، ایشتر و ها و علوم وماری ممموال ارای کشف ابگ امضی از ای  مشکالت ا  سادگی لاا     نیستند چرا ک  مدل های

ری اا ارنام  ارای فرایند وموزشی و سازمان ها کارایی دارند   اا دانست  میزان موف ی  دانشهویان در مدیری  موسسات وموزل عابی می توان ا   ور موث

کاری ای  مدابم  در فرق  های جدید مان کمب کرد   کمب و هریزی استراتژی و سیاس  موسس  ا  مدت  والنی  تی ل   از روند ث   نام  دان  جوی

افزای   ارای مدیری  موسسات وموزل عابی اس  و هدخ ون  ی  اینی اوبی  موف ی  دانشهویان و وماده سازی الدامات ارای تشویه دانشهویان ا  منظور

ورده نکنند   در سدح نظری ، ای  تس یه از مهموع  داد های در م یاس کوچب کارایشان اس  ، اب ت  اگر  ی  اینی ها نیازهای موسسات وموزل عابی را ارا

س  ک   ی  دفاع می کند و توسط داده کاوی کنونی دسکتاپ و ف  ووری  شتی انی می شود     در سدح  یاده سازی داده های تس یه و نتایج اث ات کرده ا

ومیز اوده اس   عالوه ار ای  یافت  های ما یب  راهنمایی عملی ارای تتمی  گیرندگان موسسات اینی انهام شده اا هر دو رول در تس یه ، اسیار موف ی  

تادان درااره ی وموزل عابی و استادان تهی  می کند تا ونها ا  توانند مشکالت در ارت ا  اا موف ی  دانشهویان را شناسایی کنند ک  گاهی در ا العات اس

نهام ای  مدل ، ای  امکان را فراه  می کند ک  فورا امد از ث   نام یا هر دوری  ی دیگری از سال تستیلی ، ارای ارت اع دانشهویانشان  نهات  اس    سر ا

هماندور ک  انتظار داشتی  ، ای   ژوه  می تواند اا م ایس  ای  ابمللی از مهموع  داده های دانشهویان    میزان موف ی  دانشهویان دس  ا  کار شوند

 ی  دان  جویان ارای فاز میزان مو،  یدابم  ی م ایس  ای مدتلف داده کاوی گسترل یااد   مده از کشور های مدتلف اا استااده از ف  ووری هاگرفت  ش

ااده از دانشهویان می تواند تا  د زیادی  تانسی  تس یه را گسترل دهد و دیدگاه جدید چگونگی است مراو  ا  اندازه های مدتلف از مهموع  داده های

ابی اس    تکنوبوژی داده کاوی را تشکی  دهد و ای  رول ها ) ابگوریت  ها ( ا  عنوان یب اازار مه  ارای توسم  سیست  های مدیری  موسسات وموزل ع

ی  های روزمره میزان موف ی  مس  ان امید وارند ک  ای  نتایج مدیری  موسسات وموزل عابی را تشویه کند ک  اا اکار اردن اازار های داده کاوی در فمابی

 دان  جویان را ارت اع دهند   
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