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در اين مقاله تكنيكهاي داده كاوي براي اصالح كارآئي مؤسسات آموزش عالي مورد مطالعه و تجزيه و تحليل قرار گرفته است.  :چكيده
نتايج نشان داده است كه اگر تكنيكهاي داده كاوي همانند دسته بندي، تصميمات درختي، و سازماندهي الزم بكار گرفته شود، عملكرد، 

مديريت دوره تحصيلي، انتخاب واحد ها، سرعت يادگيري و ارزيابي آن، و مديريت كمك هزينه تحصيلي دانشجويان در يك مؤسسه اصالح 
و به آنها كمك ميگردد. همچنين تحليل داده ها نقش مؤثري را در تصميم گيري ها داشته و اين عمل ميتواند رويكردي براي آزمودن تاثير 

استفاده از تكنيكهاي داده كاوي در آموزش عالي باشد. 
 

 انبار داده ها، آموزش عالي، تصميم گيري، داده كاوي واژگان كليدي: 
 

 - مقدمه1

2T در ه است رشد نمودروز افزونيتعداد پايگاه داده ها با سرعت 
حاليكه تعداد متخصصين تحليل داده ها و آمارشناسان با اين سرعت 

با افزايش روز افزون اطالعات ذخيره شده در پايگاه  ند.ه ارشد نكرد
روشهاي معمول  ديگر امكان تحليل واستخراج اطالعات با، داده ها

آماري از دل انبوه داده ها ممكن نبود و درصورت استفاده از روش 
شدت رقابت ها در  هاي آماري مستلزم چند روز كار با رايانه ها بود.

اهميت ،  سياسي و اجتماعي،اقتصادي، عرصه هاي مختلف علمي
زمان دسترسي به اطالعات را دوچندان كرده بود.   سرعت وپارامتر

 نياز به طراحي سيستم هايي كه قادر به اكتشاف سريع اطالعات لذا
از يك طرف و روي باشد حداقل مداخله انساني با مورد نياز كاربران 

 طرفآوردن به روشهاي تحليل متناسب با حجم داده هاي زياد از 
 ديگر به خوبي احساس مي شد.

داده كاوي با در اين مقوله فرآيند پيشرفت فوق العاده با 
نگرشي نو به مسئله استخراج اطالعــات از پايگـــاه داده ها پا به 

 خودكار هاصطالح داده كاوي به فرايند نيم گذاشت.عرصه ظهور 
تجزيه و تحليل پايگاه داده هاي بزرگ به منظور يافتن الگوهاي 

، اولين شماره مجله كشف دانش 1996در سال . مفيد اطالق ميشود
 ].1 [از پايگاه داده ها منتشر شد

مؤسسات آموزش عالي عالقه مندند مسير دانشجويان و 
آنهائيكه از آموزشگاهها فارغ التحصيل شده اند را پيش بيني كنند، 

و لذا بدانند كدامين آنها براي برنامه بخصوصي ثبت نام ميكنند و 
چه تعدادي از آنها نياز به مذاكره و مباحثه دارند. امروزه، يكي از 

بزرگترين چالش هائي كه مؤسسات آموزش عالي با آن روبرو 
هستند، رشد انفجار گونه داده هاي آموزشي و چگونگي استفاده 

اين داده ها در اصالح كيفيت تصميمات حاشيه اي ميباشد. تكنيك 
هاي داده كاوي وسائل تحليلي هستند كه قادرند دانش معني داري 

را از سيستم هاي بزرگ داده استخراج نمايند. براي مقابله با اين 
چالش ها سيستمهاي مختلفي همانند برنامه ريزي بانك اطالعاتي 

)، انبار داده ها (Enterprise Resource Planning, ERPمؤسسه (
)Data Warehousing.و غيره وجود دارند ،( 

 برنامه ريزي بانك اطالعاتي مؤسسه- 1-1

) اطالعات مديريتي ERPبرنامه ريزي بانك اطالعاتي مؤسسه (
 سرمايه گذاري، اطالعات حسابداري، توليد، مثلداخلي و خارجي 

فروش، اطالعات خدماتي و مهمتر از همه مديريت مشتري مداري 
. ميگردد هماهنگ و يكپارچه  كل براي يك سازماناست كه

 همه اين فعاليتها را بصورت اتوماسيون درآورده تا ERPسيستمهاي 
 و ي سازماندرون يجريان اطالعات بين عملكرد داد و ستدها

 ].2[ را هماهنگ نمايدمديريت ارتباطات در دنياي خارج 
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 يعني بدون ، در زمان واقعي اجرا ميگرددERPسيستمهاي 
ي، دوابستگي به بهنگام نمودن مقطعي موازي با پايگاه داده هاي عد

 برنامه ريزي بانك ].4 ,3 [كه همه كاربرد ها را پشتيباني مينمايد
 اطالعاتي مؤسسه در تصميم گيري هاي تجار براي تصميمات سريع

 افق اين مؤسسه نقش مهمي را ايفا مينمايد. ،با اشتباهات كمتر
هاي جديدي را در همه بخش ها باز كرده است. امروزه آموزش 

يكي از اولين صنايع هند محسوب ميشود. ابعاد آن بيش از صنعت 
نرم افزار شهري و يا صنعت اتومبيل است. بدليل رشد تصاعدي 

بخش آموزش، مؤسسات آموزشي سازمان هاي پيچيده اي شده اند. 
، بلكه در نميكنندآنها ديگر تنها به ارائه آموزش صرف اكتفا 

ي از فعاليت ها مثل بازريابي مؤسسات براي عمديريت سطح وسي
پذيرش دانشجو و همكاري براي جايابي دانشجو، مديريت عمليات 

دروني مثل ارائه كالسها و يا استخدام منابع انساني مانند هيات 
علمي و كارمند، مالي و گردش وجوه، و هماهنگ كننده قوانين و 

. عالوه براين، بدليل رقابت سخت  عمل مينمايندمقررات مسئولين
و تقاضاي مشتري (دانشجويان و اشتراك مساعي كردن)، مؤسسات 

آوردند. در مجبورند فشار بازارهاي تخيالت را تحت كنترل 
مؤسسات آموزشي نيازمند تجربه مديريت مدرن و تاريخچه 

تكنولوژي براي مديريت كارهاي داخلي و خارجي هستند. تشخيص 
چنين نيازها، توسعه صنعت اتوماسيون نرم افزاري براي اداره 

آموزشي است. 

برنامه ريزي پردازش معامله و تحليل الكترونيكي - 1-2
 بانك اطالعاتي

بعنوان راه حل كامل  )OLTPپردازش معامله الكترونيكي (
براي مؤسسه آموزشي بخصوص هدف برنامه ريزي بانك اطالعاتي 

. (www.tpc.org)گيري كالج هاي مهندسي توسعه يافته است 
 تسهيالتي است براي برنامه ريزي بانك اطالعاتيهدف اوليه 

دانشجويان و اساتيد براي داشتن محيطي شايسته و درخور شان 
برنامه ريزي بانك آنها. تكنولوژي اطالعاتي زيربنائي آموزشي براي 

 به ما كمك ميكند تا هزاران دانشجو را با قوانين واحدي اطالعاتي
مديريت نمائيم. اين امر باعث ميشود تا دانشجويان بتوانند در 

امتحانات با موضوعات مختلف شركت نموده و نتايج آنرا سريعا 
دريافت دارند. برهم كنش دانشجويان با محيطهاي آموزش مجازي، 

آنها را قادر ميسازد تا به انجام تمرينات مجازي دسترسي پيدا 
كرده، اشكاالت خود را بدانند، و از پيشنهادات اساتيد نيز استفاده 

ببرند. اين پايش زيربنائي بالدرنگ، و حراست داده ها با عامليت ها 
و مدول هائي مانند: پيام هاي كوتاه، ارتباطات مجازي، پشتيباني 

زيست سنجي، يكجا نمودن مدخل پرداخت ها، اشتراك پوشه هاي 
نامه، آدرس گروهي نامه هاي الكترونيكي و دسترسي آدرس تلفن 

همراه از دست آورد هاي اين تكنولوژي ميباشد. اين مدول ها 
ميتواند نياز هاي خاص مؤسسه ها را بهبود بخشند. مزيت هاي 

 اصلي عبارتند از:
 - حل مقياس پذيري

- حل همراه بودن كامل با پيغام، ديواره امنيتي وب، پايش 
 شبكه و ايمني

 - دسترسي كنترل شده به سرور و صفحات وب
 - هزينه هاي كمتر براي مالك

پايگاه داده پردازش معامله الكترونيكي، اطالعات عمليات را 
بطور زنده ذخيره سازي مينمايد. اين داده ها ممكن است برگردان 
يا ذخيره سازي شوند. طول عمر داده هاي عملياتي زياد نبوده و يا 
حتي نگهداري انكس شده داده هاي الكترونيكي براي سالها مسائل 

 سال روي دهد را حل و 10سازگاري را كه ممكن است پس از 
فصل نمايد. اما نه عملكرد و نه سازگاري بزرگترين نگراني در يك 
افق بزرگ قرار نميگيرند. مشكل اصلي تحوالت در تجارت است. 
تجارت امروزه دائما در تغيير بوده و رابطه هويتي سنتي در اين 

تغييرات بسيار آسيب پذير هستند. براي چنين حالت هائي پردازش 
الزم  )On-Line analytic Processing-OLAPتحليل الكترونيكي (

است زيرا اين روش توانائي حل و فصل سئوالت چند بعدي را نيز 
پردازش معامله الكترونيكي و دارا ميباشد. اختالفات اساسي بين 

. ]4[ ) ارائه شده است1پردازش تحليل الكترونيكي در جدول (

) تفاوت هاي بين پردازش معامله الكترونيكي و پردازش تحليل 1جدول (
 الكترونيكي

پردازش تحليل 
 الكترونيكي

پردازش معامله 
 الكترونيكي

 

مديريت سيستم اطالعاتي، 
 سيستم تصميم گيري

، و ERP ،CRMعملياتي: 
 كاربردهاي ميراثي

 كاربرد

 كاربران عادي كاركنان مديران، هيات رئيسه
 وسعت هفته ها، ماه ها سالها

 بهنگام سازي لحظه اي دوره اي
 مدل داده رابطه موجوديت چند بعدي

 شرح گرافيكي نرماليزه شده ستاره
 تاكيد به روز نمودن بازيابي اطالعات



 

 

 - انبار نمودن داده ها1-3

انبار نمودن داده ها يك سيستم تحويل اطالعات است. راه حل 
طراحي شده ديگري است بخصوص براي سئوال و تحليل اطالعات 

]. اين روش يك پايگاه داده ارتباطي 5مربوط به مؤسسه آموزشي [
است بجاي پردازش معامله اي سنتي. انبار داده ها براساس داده 
هاي ذخيره شده طبقه بندي ميشود. منشاء اصلي داده ها تميز 

گرديده، انتقال مييابد، بصورت كاتالوگ درآمده و براي داده كاوي، 
پردازش تحليلي الكترونيكي، و تحقيقات بازاريابي و تصميم گيري 
در اختيار مديران و متخصصين تجارت قرار ميگيرد. در هر حال، 
لوازم بازيابي و تحليل داده ها، استخراج داده، انتقال و بارگذاري 
داده ها، و مديريت واژه نامه داده ها همچنين از المانهاي اصلي 

سيستم انبار داده ها ميباشد. در يك مؤسسه آموزشي نقش بسيار 
مهمي ايفا مينمايد. مزاياي اصلي انبار داده ها در يك مؤسسه 

 آموزشي عبارت است از:
 - ارائه نماي كلي و جامع از يك مؤسسه،

- در دسترس قراردادن اطالعات آسان از وضعيت حال حاضر و 
 تاريخي مؤسسه براي تصميم گيري،

- دست يابي دانشجويان به تبصره هاي مربوط به رشته هاي 
 مورد نيازشان بصورت داده هاي الكترونيكي،

 - ارائه اطالعات مربوط به حضور و غياب دانشجويان،
- دانشجويان ميتوانند نتايج خود را بسيار آسان و سريع 

 دريافت نمايند، 
- ارائه اطالعاتي در مورد اعضاي هيات علمي و اينكه در بخش 

 هاي مختلف دانشگاه چه تعداد هيات علمي مشغول بكار هستند.
بطور كلي ميتوان گفت كه انبار داده ها سيستم هاي پيچيده 
را به سيستم هاي آسان و قابل دسترس تبديل مينمايد. انبار داده 

ها عملكرد خود را در سه اليه نگهداري ميكند  جادادن، جمع 
 جادادن براي ذخيره سازي داده هاي خام ].6[كردن و دسترسي 

براي برنامه نويسان استفاده ميگردد. اليه جمع آوري براي جمع 
كردن داده ها استفاده گرديده و بي خبر از كيفيت واقعي و ظاهري 
كاربران دارد. اليه دسترسي براي فاش شدن داده ها براي كاربران 

) معماري انبار داده ها را نشان ميدهد 1ميباشد. شكل (
(www.tpc.org) كه اساسا به چهار بخش به شرح ذيل تقسيم 

ميشود: 

 
 ) معماري انبار داده ها1شكل (

 - منشاء داده ها
 - ناحيه جادادن
 - ذخيره داده ها

 - تحويل اطالعات
 داده ها در انبار داده ها از سيستم هاي منشاء داده ها:

عملياتي كه پردازش هاي تجارت سازماني را حمايت ميكند، 
اشتقاق مييابد. داده هاي منشاء كه به انبار داده ها ميآيد ممكن 

مانند: داده هاي توليد، داده هاي داخلي، گروه وسيع است به چهار 
 داده هاي خارجي و داده هاي آرشيو طبقه بندي شوند.

 در اين اليه عملياتي، داده ها تميز گرديده، جادادن داده ها:
به شكل مناسبي براي جايگزيني در انبار براي بازيابي آسان انتقال 
مييابد. سه عمليات اصلي اجرا شده در جادادن داده ها عبارتند از: 

 استخراج داده ها، انتقال داده ها و آماده سازي براي بارگذاري.
 در اين فاز داده ها در انبار داده ها ذخيره سازي داده ها:

ذخيره ميگردد. سيستم عامل سازماني نه فقط داده هاي نو را 
 حمايت ميكند، بلكه داده هاي تاريخي نيز در انبار باقي ميماند.

 در اين فاز، اطالعات مفيدي به جامعه تحويل اطالعاتي:
كاربران انبار داده ها از طريق سيستم هاي الكترونيكي، اينترنت و 

 نامه الكترونيكي و غيره ارائه ميگردد.

  داده كاوي1-4

داده كاوي يك زمينه چند تخصصي علم نجوم، تجارت، علوم 
كامپيوتر، اقتصاد و ديگر نمونه هائي از مجموعه داده هاي بزرگ 

. امر مهم داده كاوي در حال ]7 [براي كشف الگوهاي جديد است
حاضر تحليل مقادير زيادي از داده هاست براي استخراج الگوهاي 

ناشناخته همانند گروههائي از داده هاي ضبط شده (تحليل 
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كالستر)، گزارشات غير عادي (اكتشاف غير متعارف) و وابستگي ها 
 (قانون داده كاوي سازماني).

اين الگوها بنابراين ميتوانند بعنوان خالصه اي از داده هاي 
ورودي تلقي گرديده و در تحليل بيشتر مورد استفاده قرار گيرند. 

 وظائف داده كاوي را ميتوان به شرح ذيل طبقه بندي نمود:
 توصيف گزارشات اكتشاف غير متعارف (تغيير/رواداري):

داده هاي غير عادي، كه ممكن است مورد توجه باشد و يا اشكاالت 
 داده هائي كه به بررسي بيشتر ناز دارد.

 تحقيق براي آموزش قانون سازماني (مدل وابستگي):
روابط بين متغير ها. براي مثال يك سوپرماركت ممكن است داده 

هائي را از عادات مشتريان خود را ضبط نمايند. با استفاده از 
آموزش قانون سازماني، سوپر ماركت ميتواند تعيين كند كدام 

محصوالت است كه اغلب با هم خريداري ميشوند و اين اطالعات را 
 براي اهداف بازاريابي بكار برند.

 اين تكليفي است براي كشف گروه ها و ساختار دسته بندي:
هائي كه در آن داده هائي كه بطريقي با يكديگر مشابهند بدون 

 آنكه ساختار شناخته شده اي در داده ها استفاده گردد.
 اين وظيفه ايست كه براي عموميت دادن طبقه بندي:

ساختار شناخته شده اي براي داده هاي جديد بكار گرفته ميشود. 
براي مثال، يك برنامه نامه الكترونيكي ممكن است براي طبقه 

 بندي مشروع و يا تجارتي در نظر گرفته شود.
 سعي ميگردد تابعي براي داده ها با كمترين رگراسيون:

 اشتباه مدل گردد.
 ارائه گروهي از داده ها بصورت فشرده، شامل خالصه سازي:

تبديل اعداد به صورت گرافيكي و گزارش توليد داده با كامپيوتر. 

 - تكنيك هاي داده كاوي2

در اين قسمت، تكنيكهاي داده كاوي اصلي مورد استفاده براي 
 تحليل داده ها به دقت تشريح شده است.

  تحليل كالستر2-1

دسته بندي وظيفه ايست براي درنظر گرفتن دسته اي از 
اجسام بداخل گروه هائي كه كالستر ناميده ميشود بطوريكه اجسام 

موجود در كالستر يكسان بطريقي با هم شباهت داشته و با ديگر 
كالستر ها متفاوت است. اين روش در بسياري از زمينه ها مثل 

آموزس ماشين، تسخيص الگو، تحليل تصوير، بازيابي اطالعات، و 
اطالعات زيستي مورد استفاده قرار ميگيرد. اجسام براساس 

ماكزيمم نمودن مشابهت درجه داخلي و يا مينيمم نمودن مشابهت 
داخلي دسته بندي يا گروه بندي ميشوند. هر دسته اي كه با هر 
قانوني مشتق شده باشد، بعنوان درجه اي از اجسام نمايش داده 

ميشود. كاربرد دسته بندي در آموزش، به مؤسسات كمك ميكند 
تا هر دانشجو را در كالسي كه داراي رفتاري يكسان هستند را گروه 
بندي نمايد. تقسيم بندي دانشجويان در دسته بندي هاي مختلف 
باعث ميشود تا دانشجويان در يك كالستر (براي مثال متوسط) با 

يكديگر مشابهند. اين در حاليست كه با دانشجويان ديگر در 
 كالسترهاي ديگر (براي مثال باهوش، يا ضعيف) غير مشابهند.

در تاريخچه مروري الگوريتم هاي متعددي براي دسته بندي 
ارائه شده است. براي يك مسئله خاص ميتوان تصميمات مختلفي 
را در انتخاب الگوريتم مناسب اتخاذ نمود كه در ذيل به تعدادي از 

 آنها اشاره شده است:
  اينها براساس فاصله اتصال بنا شده اند.مدل هاي اتصال:

 اين الگوريتم هر كالستر را با يك بردار مدل هاي شبه مركز:
متوسط نمايش ميدهد. 

 كالستر ها با استفاده از توزيع آمار مدل مدل هاي توزيعي:
شده اند، مثل توزيع نرمال چند متغيره كه با استفاده از الگوريتم 

 ماكزيمم نمودن مورد انتظار بدست ميآيد.
 مدل هائي را تعريف ميكند كه به نواحي مدل هاي متراكم:

 متراكم در فضاي داده ها متصل شده است.
 كالسترها براساس هر دوي اعضاء و مدل هاي شبه فضا:

 مشخصه هاي ذيربط مدل ميگردند.

 
 ) تصويري از جداسازي دانشجويان در كالسترهاي متفاوت2شكل (

  تصميم درختي2-2

تصميم درختي يك ابزار حمايتي تصميم گيري است كه از 
يك گراف درختي شكل و يا مدل تصميمات و دست آورد ممكن 



 

 

آنها، شامل سرانجام شانس رويدادها، هزينه هاي منابع، برنامه هاي 
مفيد مثل جستجوي فايل، كپي كردن ميباشد. فقط يك الگوريتم 

براي نمايش وجود دارد. تصميمات درختي عموما در تحقيق در 
عمليات بخصوص در تحليل تصميم، براي كمك به توصيف 

استرادژي هدفمند استفاده ميگردد. استفاده ديگر تصميم درختي 
يك روش تشريحي براي محاسبه احتماالت شرطي ميباشد. تصميم 
درختي ميتواند براي تحليل معيار پذيرش يك مؤسسه مشابه آنچه 

) نشانداده شده است مورد استفاده قرار گيرد. تصميم 3در شكل (
درختي به آساني قابل فهم و تفسير بوده و مضاعف اينكه با حتي 

داده هاي كم نيز داراي نتايج خوبي ميباشد. اين روش ممكن است 
براي داده هائي شامل متغيرهاي دسته بندي شده با تعداد سطوح 

 مختلف مناسب نباشد.

  تحليل فاكتور 2-3

تحليل فاكتور يك روش آماري است كه براي تشريح تغييرات 
بين مشاهدات ومتغيرهاي وابسته، برحسب پتانسيل تعداد ما

كمتري از متغيرهاي مشاهده نشده و غير وابسته كه فاكتور ناميده 
 ميشود، مورد استفاده قرار ميگيرد.

بعبارت ديگر، ممكن است براي مثال، تغييرات در سه و يا 
چهار متغير مشاهده شده اساسا بر روي تغييرات در متغير هاي 
مشاهده نشده، تاثير گذار باشد. تحليل فاكتور تحقيقي است بر 

روي متغير هاي مشترك در پاسخ به متغير هاي پنهان مشاهده 
نشده. متغير هاي مشاهده شده بعنوان تركيبات خطي فاكتورهاي 

با پتانسيل و ضوابط خطا مدل ميگردد. اطالعات بدست آمده از 
وابستگي بين متغيرهاي مشاهده شده ميتواند بعدا براي كاهش 
گروهي از متغيرها در پايگاه داده ها بكار رود. تحليل فاكتور از 
هوش سنجي نشٌات گرفته ودر علوم رفتاري، علوم اجتماعي، 

بازاريابي، مديريت توليد، تحقيق در عمليات، و علوم كاربردي ديگر 
كه با داده هاي بسيار زياد سر و كار دارد، مورد استفاده قرار گرفته 

است. فاكتور تحليل بر دو نوع است، تحليل فاكتور اكتشافي 
)Factor Analysis Exploratory, EFA و تحليل فاكتور تائيدي ،(
)Factor Analysis Confirmatory, CFA .(

اين فاكتور براي آشكار : (EFA)تحليل فاكتور اكتشافي 
نمودن ساختار زيرين دسته بزرگي از متغير ها مورد استفاده قرار 

ميگيرد. يك فرض قياسي محققين اين است كه هر عالمتي ممكن 

است در رابطه با هر فاكتور باشد. اين يكي از عادي ترين شكل از 
 تحليل فاكتور است.

اين فاكتور بدنبال تعيين اين : (CFA)تحليل فاكتور تائيدي 
نكته استكه آيا تعداد فاكتورها و بارگذاري هاي متغيرهاي 

(شاخص) اندازه گيري شده براساس تئوري هاي ارائه شده قبلي را 
تائيد ميكند يا خير. متغيرهاي شاخص بر اساس تئوري پيشين و 

تحليل فاكتور انتخاب گرديده، مورد استفاده قرار ميگيرد تا 
مشخص گردد كه آيا تعداد فاكتورها مشابه آني است كه پيش بيني 

 شده شده است يا خير.

 
 ) تصميم درختي براساس معيار پذيرش3شكل (

  تحليل رگراسيون2-4

در آمار، تحليل رگراسيون شامل تكنيك هائي است براي مدل 
كردن و تحليل نمودن چند متغير، موقعيكه تمركز بر روي رابطه 

بين يك متغير مستقل و يك يا تعداد بيشتري از متغيرهاي مستقل 
ديگر است. بطور خاص، تحليل رگراسيون به ما كمك ميكند 

متوجه شويم چگونه يك مقدار نوعي از متغير مستقل وقتيكه هر 
كدام از متغيرها تغيير يابد، در حاليكه متغير هاي مستقل ديگر 
ثابت باشند، تغيير مينمايد. در اين شرايط هدف، تخمين تابعي 

است از متغير هاي مستقلي كه تابع رگراسيون ناميده ميشود. در 
تحليل رگراسيون، همچنين جالب توجه است كه متغير مستقل 
اطراف تابع رگراسيون كه ممكن است بوسيله توزيع احتماالت 

توصيف گردد، تغييرات آن مشخص گردد. تحليل رگراسيون بطور 
وسيعي براي پيش گوئي و پيش بيني مورد استفاده قرار ميگيرد. 
اين روش براي اكتشاف رابطه مابين متغيرهاي مستقل و متغير 

مستقل ديگر است. روشهاي رگراسيون اصوال رگراسيون خطي و 
 رگراسيون حداقل مربعات معمولي ميباشد.



 

 

 - كاربرد داده كاوي در آموزش عالي3

كاربرد هاي متعددي براي داده كاوي وجود دارد. برخي از آنها 
عبارتند از: علم تجزيه و تحليا مشتري، كشاورزي، بانكداري، كاربرد 
هاي امنيتي، داده هاي آموزشي، مراقبت توده، حفاظت خصوصي و 

غيره. در اينجا توجه خاص به كاربردهاي داده كاوي در سيستم 
 هاي آموزشي است.

داده كاوي آموزشي يك پيدايش نظم و ترتيب است كه مورد 
توجه روشهاي توسعه براي اكتشاف انواع داده هاي بي نظيري است 
كه از گروه هاي آموزشي بيرون آمده و استفاده از اين روشها براي 
تفهيم بهتر دانشجويان، و گروهائي كه آموزش ديده اند قرار گرفته 

است. كليد جستجو براي داده كاوي آموزشي عملكرد داده كاوي 
دانشجويان است. كليد دوم جستجو داده كاوي، داده هاي ثبت نام 

است. استفاده كليد جستجوي داده كاوي آموزشي شامل پيش 
بيني عملكرد دانشجويان و مطالعه آموختن براي پيشنهاد اصالحات 

]. داده كاوي آموزشي ميتواند 9آموزش عملي جاري ميباشد [
بعنوان يكي از علوم آموزش مورد توجه قرار گيرد، همچنين عرصه 

اي از داده كاوي. كاربرد هاي اصلي داده كاوي آموزش به شرح ذيل 
 است:

  تحليل و مصور نمودن داده ها3-1

براي پر رنگ جلوه دادن اطالعات مفيد و حمايت از تصميم 
گيري مورد استفاده قرار ميگيرد. در محيط آموزشي، براي مثال، 
اين روش ميتواند به مربيان و مديران دوره آموزشي كمك كند تا 

فعاليت هاي آموزشي و اطالعات و ديد كلي از آموختن دانشجويان 
را تحليل نمايند. آمار و مصور نمودن اطالعات دو تكنيكي هستند 
كه بطو وسيعي براي اين وظيفه مورد استفاده قرار گرفته اند. آمار 
يك علم رياضي است كه جمع آوري، تحليل، تفسير و توضيح، و 

ارائه داده ها را مورد توجه قرار ميدهد. براي كسب آمار اوليه 
 استفاده SPSSتوضيحي بطور ساده ميتوان از نرم افزار آماري مانند 

نمود. تحليل آماري داده هاي آموزشي (پايگاه داده ها) ميتوانند 
مواردي را براي ما مشخص نمايد مثل: از كجا دانشجويان وارد 
سايت و خارج ميشوند، مشهورترين صفحاتي كه دانشجويان از 

جستجوگر استفاده ميكنند، تعداد دفعات انتقال داده ها با آموزش 
مجازي، تعداد صفحات جستجوگر استفاده شده و كل زمان استفاده 

شده براي هر صفحه جستجوگر. همچنين دانستن خالصه اي از 

استفاده سايت و گزارش روند استفاده هفتگي و ماهانه، ميزان 
موادي كه دانشجويان ممكن است مرور كرده و عناوين مطالعه اي 

را استخراج نمايند، الگوهاي فعاليت هاي مطالعه، زمان و فواصل 
رويدادها، و تحليل محتوائي نوت برداري و خالصه نويسي 

دانشجويان. تحليل آماري همچنين براي كسب ارزيابي گزارشات و 
اينكه دانشجو چند دقيقه كار كرده است، تعداد مسائلي كه حل 

كرده و تصحيح در ميان پيش بيني ما در مورد نمره و سطح 
 عملكرد دانشجو.

در روش مصور نمودن از تكنيك گراف براي كمك به درك 
بهتر مردم براي فهميدن تحليل داده ها استفاده ميگردد. مطالعات 

بيشماري براي راهنمائي روشهاي مختلف تصويري داده هاي 
آموزشي مثل الگوهاي ساليانه، فصلي، روزانه و ساعتي رفتا كاربر در 

ميدان الكترونيكي انجام شده است. برخي از اين تحقيقات گراف 
هاي آماري براي تحليل بخش هائي از مكمل است، سئوالت 

پذيرفته شده، نمره امتحانات، داده هاي پيگردي دانشجو براي 
تحليل حضور دانشجو، نتايج تكاليف و پرسش و آزمون ها، اطالعات 

هفتگي در موضوع دانشجويان و فعاليت هاي گروهي از اين موارد 
 محسوب ميشوند.

  پيش بيني عملكرد دانشجو3-2

در اين حالت ما ميزان يك متغير نامعلوم كه تشريح كننده 
يكنفر دانشجو ميباشد را حدس ميزنيم. در آموزش، مقادير پيش 
بيني شده، عملكرد عمومي دانشجو، دانش آنها، نمره، و يا نشانه 
ميباشد. اين نمره ممكن است عددي (بكارگيري رگراسيون) يا 

طبقه بندي (بكارگيري طبقه بندي) باشد. تحليل رگراسيون براي 
رابطه بين يك متغير مستقل و يك يا چند متغير مستقل بيشتر 

مورد استفاده قرار گيرد. طبقه بندي براي گروهي نمودن اقالم 
فردي براساس مشخصات كميت ذاتي در اقالم و يا گروه آموزشي 

اقالم برچسب دار قبلي مورد استفاده قرار ميگيرد. پيش گوئي 
عملكرد دانشجو از كاربردهاي مهم مشهور داده كاوي آموزشي 
ميباشد. مدل ها و تكنيكهاي مختلف مثل شبكه هاي عصبي، 

شبكه هاي بايزين، سيستم هاي قانون محور، رگراسيون، و تحليل 
همبستگي براي تحليل داده هاي آموزشي بكار رفته است. اين 

تحليل براي پيش بيني عملكرد دانشجو به ما كمك ميكند يعني 
اينكه پيش بيني موفقيت در واحد درسي و پيش گوئي در مورد 



 

 

نمره نهائي براساس آنچه از داده هاي ضبط شده استخراج شده 
 است.

انواع گوناگوني از سيستم هاي قانون محور براي پيش بيني 
عملكرد دانشجو (پيش بيني نمره) در فضاي آموزش مجازي 

(استفاده از قونين تجمع فازي) بكار رفته است. تكنيكهاي 
رگراسيون متعددي براي پيش بيني نمرات دانشجو مثل رگراسيون 

خطي براي پيش بيني عملكرد آموزش دانشجو، فاز رگراسيون 
خطي پلكاني براي پيش بيني زمان الزم براي ياد گيري يك 

صفحه، رگراسيون خطي دوگانه براي توصيف متغيرهائي كه ميتواند 
موفقيت در دوره هاي كالج و براي پيش گوئي نتايج امتحانات در 
 واحد هاي آموزش از راه دور باشد، مورد استفاده قرار گرفته است.

  تحليل دور از مركز3-3

به گفته گرابز، تحليل دور از مركز كسي است كه بطور 
محسوس از اعضائ ديگر نمونه اي كه اتفاق ميافتد منحرف گردد 

]. رديابي داده هاي دور از مركز براي رديابي و جائي كه مناسب 9[
باشد حذف مشاهدات غير عادي از داده ها مورد استفاده قرار 

ميگيرد. رديابي داده هاي دور از مركز قادر است اشتباهات و تقلب 
سيستم را قبل از اينكه با پتانسيل پيامد مصيبت باري افزايش يابد، 

را تشخيص دهد. سه راه اساسي به شرح ذيل براي دستيابي به 
 رديابي داده هاي دور از مركز وجود دارد:

تعيين داده هاي دور از مركز بدون دانش قبلي از  – 1نوع 
داده ها. اين اصوال يك آموزش دستيابي قابل قياس است به 

كالسترهاي هدايت نشده. در اين دستيابي، داده ها بعنوان توزيع 
استاتيكي پردازش ميشوند، موقعيت دوردست بدقت بررسي 
 گرديده، و بعنوان موقعيت هاي با پتانسيل كد بندي ميشوند.

مدل نمودن هنجار ها و نا هنجارها. اين مشي قابل  – 2نوع 
قياس با طبقه بندي هدايت شده است و به داده هاي قبال برچسب 

 دار، برچسب زده يا نزده نياز دارد.
مدل فقط براي شرايط عادي ( يا در برخي موارد غير  – 3نوع 

عادي). اين يك قياس با تشخيص نيمه هدايت شده و يا وظيفه 
رديابي است، و ممكن است نيمه هدايت شده بعنوان كالس نرمال 
آموزش داده شده باشد، ولي الگوريتم يادگيري براي تشخيص غير 

عادي بودن است. 
 

  گروه بندي دانشجويان3-4

در اين حالت گروه هاي دانشجوئي براساس تركيب كارآئي 
 اين كالستر ها و ].8 [آنها، مشخصات فردي و غيره ايجاد ميشود

گروه هاي دانشجوئي ممكن است بوسيله مدرس و يا توسعه دهنده 
براي ساخت سيستم آموزش فردي كه باعث ارتقاء آموزش گروهي 

داده كاوي آموزشي ميشود، مورد استفاده قرار گيرد. تكنيك هاي 
استفاده شده در اين كار عبارتند از طبقه بندي و كالستر سازي. 

الگوريتم هاي كالستر سازي مختلف كه براي گروه بندي 
دانشجويان استفاده ميشود عبارتند از الگوريتم هاي مرتبه اي 
كالسترينگ، كي-مينز و كالستر بر اساس مدل. يك الگوريتم 

كالستر براساس مراحل عادي بزرگي كه كمك ميكند به يافتن 
گروههاي دانشجوئي با مشخصات آموزشي يكسان مثل الگوريتم 

كالستر مرتبه اي كه در سيستم هاي آموزش الكترونيك هوشمند 
مورد استفاده قرار ميگيرد براي گروه بندي دانشجويان براساس 

شيوه مورد عالقه آموزش فردي آنها بكار گرفته ميشود.  

 - جمع بندي و نتايج4

در اين مقاله موارد مهمي در رابطه با جامعه تجارتي و سيستم 
آموزشي همراه با راه حل ها مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. 

تحليل داده ها نقش بسيار مهمي را براي هر نوع تصميم گيري 
صرف نظر از نوع صنعت ايفا مينمايد. انبار داده ها و روشهاي داده 
كاوي براي تحليل داده ها به تفضيل شرح داده شده است. هسته 
اصلي اين مقاله مروري بر نقش تكنيكهاي داده كاوي در سيستم 
آموزشي بوده است. داده كاوي آموزشي بعنوان يك حوزه وسيع 

تحقيقاتي آينده معرفي شده است، بنابراين تعدادي وسائل خاص 
براي بكارگيري در الگوريتم هاي داده كاوي براي داده هاي 

آموزشي كه روز به روز بر تعداد آنها افزوده ميشود معرفي گرديده 
است. تكنيكهاي داده كاوي در سازمانهاي آموزشي به ما كمك 

ميكند تا در عملكرد دانشجويان، رفتار دانشجو، طراحي دقيق سر 
ارتقاء دانشجويان و گروه دانشجوئي وابسته به فصل برنامه درسي، 

 پارامترهاي مختلف آموزش الزم را كسب نمائيم.
مشاهده شده است كه لوازم داده كاوي موجود براي استفاده 

مربيان پيچيده بوده و باالتر از اهدافي است كه مربيان آماده انجام 
آن هستند. يكي از راه حل ها توسعه لوازمي است كه استفاده 

الگوريتم پيش فرض براي هر وظيفه، با الگوريتم آزاد پيكربندي و 



 

 

اجراي داده كاوي نموده و براي كاربران بي تجربه ساده سازي شود. 
ثانيا لوازم داده كاوي بايستي بصورت فضاي آموزش الكترونيكي 

درآمده بطريقي كه نتايج بدست آمده با تكنيكهاي داده كاوي 
بتواند به سادگي و مستقيما بكار رود. مضاعف اينكه ارائه دوره هاي 
خاص براي افزار هاي داده كاوي مربوطه براي توسعه دهندگان اين 
امر ضروري به نظر ميرسد. لوازم عمومي و يا دست دوم براي هيچ 

سيستم آموزشي وجود ندارد. بنابراين، به استاندارد نمودن داده 
هاي ورودي و مدل خروجي نياز است. تكنيكهاي داده كاوي در 
بازاريابي دانشجويان، انتخاب تحليل درآمد، پيش بيني عملكرد 
دانشجو، برنامه ريزي درسي و تحليل نتايج بسيار مفيد هستند. 

بنابراين كاربردهاي وسيعي ميتوانند در بخش آموزش عالي داشته 
 باشند.
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