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  يکاو داده روش هايبا استفاده از  ییدانشجو يها داده بررسی

  

  2ابراهیم رمضانیو  1سید مجتبی سجادي

  

  

 شده استفاده هاي داده در که اطالعات پنهانی و دانش استخراج براي محققان به اي العاده فوق کمک کاوي داده هاي روش :دهیچک
این یک روش پردازش استخراج الگوهاي معتبر، نوین، موثر و قابل فهم از پایگاه داده است.  .دارد است، شده برده ارث به محققان توسط

یک  روي بر را بندي رده و ناهمگونی تشخیص وابستگی، قوانین کشف بندي، خوشه قبیل از کاوي هداد مختلف عملیات مقاله این در
تحصیلی  وضعیت بهتر شناخت جهت در عملیات این نتایج از توان می چگونه دهیم می نشان و بریم می بکار آموزشی داده مجموعه

افزایش  براي را کاوي داده عملیات از آمده بدست اطالعات توان یم همچنین. کرد استفاده آنها نهایی نمرات بینی پیش و دانشجویان
موارد از  و الکترونیکی آموزش هاي سیستم اصالح و ارزیابی آنها، آموزشی هاي برنامه در تغییرات و بهبود ایجاد و نیز دانشجویان کارآیی

   .کرد استفاده این قبیل
  

  .بندي بندي، طبقه ، خوشهوزشیکاوي آم تحلیل رفتار آموزشی، داده :واژگان کلیدي
 

 مقدمه -1

 براي واقع در که روشی است به سازي مرتب نوعی کاوي داده
 استفاده مورد بزرگ هاي داده پایگاه از پنهان الگوهاي استخراج
 در توان می را کاوي داده هاي روش و مفاهیم .گیرد قرار می

 ت،مستغال و امالك پزشکی، بازاریابی، مانند مختلف هاي زمینه
 استفاده غیره و کاوي، وب مهندسی، مشتري، با ارتباط مدیریت

 بکارگیري زمینه در زیادي تحقیقات اخیر هاي سال در .کرد
 زمینه این. گیرد می صورت آموزش امر در کاوي داده فرآیند

 امر به که شود می نامیده آموزشی کاوي داده جدید، تحقیقاتی
 آموزشی هاي محیط يها داده از دانش کشف هاي روش توسعه

 یک آموزشی کاوي به واقع داده. پردازد می دانشجویان خصوصاً

 به مربوط اطالعات تواند می است که کاوي داده نوظهور تکنیک
 هاي زیادي این روش از تکنیک .کند اعمال تحصیالت را حوزه
 و همسایه نزدیک-K عصبی، هاي شبکه تصمیم، هاي درخت مانند

 تواند می تکنیک این گیريبکار .کند می هدیگر استفاد بسیاري
 و بندي طبقه انجمنی، قوانین از استفاده با را دانش مختلف انواع

 مورد در شده آوري جمع هاي داده .کند کشف بندي خوشه
 و دفاتر طریق از که باشد آموزشی یا شخصی تواند می دانشجویان

 وريآ جمع ها دانشکده یا مدارس در موجود هاي داده پایگاه
 آموزش هاي سیستم طریق از همچنین ها داده نوع این. شوند می

 هاي تکنیک بکارگیري با. هستند دستیابی قابل الکترونیکی
 دانش و اطالعات توان می آموزشی هاي داده روي کاوي داده

 خود نوبه به نیز دانش این کرد که استخراج آنها از را مفیدي

 s_mjtb@yahoo.com، مقطع کارشناسی ارشد گاه آزاد اسالمی واحد مشهدجوي دانشدانش1

 r_ebi2008@yahoo.com، مقطع کارشناسی ارشد گاه پیام نور مرکز ريجوي دانشدانش2
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 آموزش امر در کمک شجویان،دان رفتار فهم و درك براي تواند می
بهبود  الکترونیکی، آموزش هاي سیستم بهبود و ارزیابی تدریس، و

 اهداف و دانشجویان کارایی و بازدهی افزایش آموزشی، برنامه
   شود. گرفته بکار دیگري

   هاي آموزشی کاوي در سیستم عملیات داده -2

 بندي، طبقه از جمله مختلفی هاي الگوریتم و ها تکنیک
 انجمن، قوانین مصنوعی، هوش رگرسیون، بندي، خوشه
 ترین نزدیک روش الگوریتم ژنتیک، گیري، تصمیم هاي درخت

. کنند می استفاده داده پایگاه از دانش کشف براي غیره و همسایه
 نیاز کردن درك بهتر براي کاوي داده در ها روش و ها تکنیک این
   .دارد مختصري اشاره به

کاوي مورد  ترین تکنیک داده رایجبندي  طبقه بندي: طبقه
بندي شده  هاي پیش طبقه اي از نمونه استفاده است که مجموعه

تواند سوابق جمعیتی را در  گیرد تا مدلی را که می را بکار می
بندي کند، توسعه دهد. این روش اغلب از  حجم باال طبقه

گیري و یا شبکه عصبی مبتنی بر  هاي تصمیم درخت
هاي  کند. فرآیند داده بندي استفاده می ههاي طبق الگوریتم

بندي است. در یادگیري  بندي شده شامل یادگیري و طبقه طبقه
شوند.  بندي شده آنالیز می ها به وسیله الگوریتم طبقه آموزش داده

ها به منظور برآورد دقت قوانین  بندي داده در آزمون طبقه
قبول بندي استفاده شده است. اگر دقت و صحت قابل  طبقه

هاي چند تایی جدید اعمال شوند.  تواند به داده باشد، قوانین می
هاي  بندي آموزشی، هر یک از این نمونه الگوریتم طبقه

بندي را به منظور تعیین مجموعه پارامترهاي مورد نیاز  طبقه
کند. سپس این پارامترها را به  براي تبعیض مناسب استفاده می

  کند.  ي میبندي کدگذار طبقه بنام یک مدل

هاي مشابه از اشیا  به شناسایی کالسبندي:  خوشه
بندي  هاي خوشه شود. با استفاده از تکنیک بندي گفته می خوشه

توان مناطق متراکم و پراکنده در فضاي جسم را  بیشتر می
هاي  شناسایی کرده و الگوي توزیع کلی و ارتباط بین ویژگی

تواند در ابزارهاي موثر  بندي می ها را کشف کنیم. روش طبقه داده

هاي متمایز یا کالس اشیا نیز استفاده شود، ولی آنها را  گروه
تواند به عنوان روش  بندي می کند بنابراین خوشه بر می هزینه

بندي  پیش پردازش براي انتخاب زیر مجموعه ویژگی و طبقه
  مورد استفاده قرار گیرد. 

اسناد تطبیق تواند براي  هاي رگرسیون می تکنیکاسنادي: 
تواند براي مدل کردن ارتباط بین  داده شود. آنالیز رگرسیون می

یک یا چند متغیر مستقل و وابسته مورد استفاده قرار گیرد. در 
ها شناخته شده هستند و  کاوي متغیرهاي مستقل ویژگی داده

بینی  خواهیم پیش متغیرهاي وابسته همان چیزي است که ما می
ر مشکالت دنیا واقعی به سادگی قابل کنیم. متاسفانه بیشت

هاي پیچیده (رگرسیون  بینی نیستند. بنابراین بیشتر تکنیک پیش
هاي عصبی) ممکن است  گیري یا شبکه منطقی، درختان تصمیم

هاي مشابه  بینی مقادیر بعدي الزم شود. انواع مدل براي پیش
ه بندي استفاد تواند هم براي رگرسیون و هم براي طبقه اغلب می

تواند  گیري می ، الگوریتم درخت تصمیمCARTشود. براي مثال 
بندي پاسخ  بندي درختان (به منظور طبقه هم براي ایجاد طبقه

بینی  متغیرهاي قطعی) و هم رگرسیون درختان (براي پیش
هاي  متغیرهاي وابسته مداوم) مورد استفاده قرار گیرد. شبکه

ها  هم رگرسیون مدلبندي و  توانند هم طبقه عصبی همچنین می
  را ایجاد کنند. 

ها و ارتباطات معموال براي پیدا  انجمنقوانین انجمن: 
هاي بزرگ  هاي مکرر در میان مجموعه داده کردن مجموعه یافته

ها به کسب و کار براي  آیند. این نوع یافته بوجود می
هاي خاص مانند طراحی کاتالوگ، عبور بازاریابی و  گیري تصمیم

هاي قوانین  کند. الگوریتم تحلیل رفتار مشتري کمک میتجزیه و 
انجمن باید قادر به تولید قوانین با ارزش اطمینان کمتر از یک 
باشد. با این حال تعداد قوانین انجمن حاصل براي یک مجموعه 

ي داده شده ممکن است بسیار زیاد بوده و درصد باالیی از  داده
  آن قوانین کم ارزش باشند. 

اي از  هاي عصبی مجموعه شبکهي عصبی: ها شبکه
واحدهاي ورودي، خروجی متصل هستند و هر اتصال داراي وزن 

گیرد  موجود با آن است. در طول مرحله یادگیري شبکه یاد می
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بینی برچسب صحیح  که به وسیله تنظیم وزن، قادر به پیش
هاي عصبی داراي  هاي چندگانه باشد. شبکه کالس از ورودي

هاي پیچیده و مبهم  بل توجه استنتاج معانی از دادهتوانایی قا
توانند براي استخراج الگوها و شناسایی روندهایی که  هستند و می

هاي کامپیوتري بسیار پیچیده  هم براي بشر و هم سایر تکنیک
ها و  است، مورد استفاده قرار گیرند. این روش براي ورودي

ناسب است. هایی که ارزش مداوم دارند، بسیار م خروجی
هاي عصبی در شناسایی الگوها یا روندهاي موجود در  شبکه
بینی  بینی یا پیش ها بهترین هستند و به خوبی براي پیش داده

  اند.  نیازها مناسب

گیري ساختاري  درخت تصمیمگیري:  درختان تصمیم
اي از  ي مجموعه درخت گونه است که نشان دهنده

بندي  میماتی را براي طبقهها است. این قوانین تص گیري تصمیم
هاي خاص درخت  کنند. روش ها تولید می ي داده مجموعه
) و CARTبندي و رگرسیون درختان ( گیري شامل طبقه تصمیم

  ) است. Chi Square )CHAIDتشخیص تعامل خودکار 

تکنیکی است که در آن هر ترین همسایه:  روش نزدیک
هاي  رکورد در یک مجموعه داده بر اساس ترکیبی از کالس

تایی مشابه به هم در یک مجموعه داده قدیمی، Kرکوردهاي 
است).  1بزرگتر یا مساوي  Kشود (جایی که  بندي می طبقه

   شود. ي نزدیک نامیده می همسایه Kگاهی اوقات تکنیک 

  ي آموزشی ها کاوي در سیستم عملیات داده -3

 هاي تکنیک بکارگیري برخی از حاصل بخش نتایج این در
  دهیم.  می نشان تحقیق را هاي یک داده بر روي کاوي داده

  انجمن  قوانین -3-1
 یک خصایص مابین را پنهان و جالب ارتباطات قوانین این
 شبیه روابطی کردن پیدا امکان آنها. دهند می نشان داده مجموعه

 و مقدم که دهند می را ---تالی---ورتاینص در---مقدم---اگر
 این از یک هر البته. هستند داده مجموعه از خصایصی تالی

نیز  دیگر خصیصه چند یا یک شامل خود است ممکن خصایص
 نهایی نمره که گردیم می خصایصی دنبال ما اینکه بخاطر. باشند

 = نمرهxقوانین  این تالی کنند می تعیین و مشخص را دانشجو
 خوب، مثل نهایی براي نمره مقدار یک xکه  باشد می نهایی
  باشد.  می...  و مردود

 نمره براي که دهد می نشان را اي نمونه قوانین) 1( جدول
 بر قوانین این. اند گردیده استخراج دانشجویان "خوب" نهایی
 از کسري اطمینان، اند. مقدار گردیده مرتب اطمینان مقدار اساس
 تالی است، شده ظاهر آنها در قانون قدمم وقتی که است موارد

 با) 1( جدول قانون اولین مثال عنوان به. دارد وجود آنها در نیز
 مستقیم ارتباط یک که است معنی این به 0.721اطمینان  مقدار
 ترم میان نمره و تکالیف انجام خوب، حضور: مقدم بین ما قوي

 نتایج اینهمچنین . است برقرار خوب نهایی نمره تالی با خوب
 نهایی نمره در مهمی تأثیر کالس در حضور که دهند می نشان

   .دارد دانشجویان

  بندي  طبقه -3-2
 که است کاوي داده در موجود عملیات از یکی بندي طبقه

 مشخص قبل از هاي گروه از یکی در را داده نمونه یک عضویت
 است ممکن کاوي آموزشی داده در. کند می بینی پیش شده

 او نهایی نمره دانشجو یک تالش مقدار گرفتن نظر در با بخواهیم
 براي را FTدرخت  ما تحقیق این در. کنیم بینی پیش را

. است بزرگ خیلی مزبور درخت. ایم کرده استفاده بندي طبقه
 هاي داده براي را حاصل درخت قوانین از بعضی) 2( جدول
 عنوان هب توان می بندي طبقه از استفاده با. دهد می نشان تحقیق

 پایان امتحان در آنها شدن مردود احتمال که را مثال دانشجویانی
 جلوي و کرد کار آنها روي و داد تشخیص قبالً دارد وجود ترم
 از متفاوت بندي طبقه که داشت توجه باید. گرفت را امر این

 نشان را موجود شرایط وابستگی قوانین. باشد می وابستگی قوانین
 را آینده وضعیت و شرایط بندي طبقه حالیکه در دهند می

   .کند می بینی پیش



4 

    

  بندي  خوشه -3-3
 اشیا بطوریکه اشیا از هایی گروه یافتن یعنی بندي خوشه

 اشیاء با و باشند هم شبیه امکان حد تا گروه یک در موجود
 تکنیک این استفاده از با. باشند متفاوت ها گروه سایر در موجود

 عنوان به مختلفی هاي ویژگی اساس بر را دانشجویان توان می
 آنها از گروه هر با و کرد بندي گروه آنها بودن فعال میزان مثال

 براي EMالگوریتم  از تحقیق این در .کرد رفتار مناسبی بصورت
 که صورت بدین ایم کرده استفاده دانشجویان بندي خوشه

 با رفتار و ارتباط مدیریت جهت مختلف گروه 5 به را دانشجویان
 را ها خوشه میانگین مقدار) 3( جدول که ایم کرده ا تفسیمآنه

   .دهد می نشان ها خصیصه از یک هر براي

  ناهمگونی  تشخیص -3-4
 خیلی که را آنهایی تا کند می جستجو را ها داده تکنیک این
 توان می آموزشی کاوي داده در. کند پیدا هستند بقیه از متفاوت

 مشکالت که ویانیکردن دانشج پیدا جهت در تکنیک این از
 مجموعه در. نمود استفاده دارند یادگیري قبیل از خاصی

 داده تشخیص ناهمگونی و انحراف مورد 36 تحقیق این هاي داده
 در انحراف که را خصایصی و ها ناهمگونی ) این4جدول (. اند شده
 موارد این تشخیص با. دهد می نشان را است افتاده اتفاق آنها

   .گیرد آنها بکار رفع جهت در را مناسبی کارراه تواند می مدرس

  

  هاي دانشجویان  ) قوانین انجمن داده1جدول (

  اطمینان    مقدم  

  0.721  انجام تکالیف= بله  ترم= خوب میان  حضور= خوب

  0.673  پروژه= خوب  ترم= خوب میان  حضور= خوب

  0.675  پروژه= خوب  انجام تکالیف= بله  حضور= خوب

  0.594  پروژه= خوب  ترم= خوب میان  انجام تکالیف= بله

  0.439    انجام تکالیف= بله  حضور= خوب

  0.430    ترم= خوب میان  پروژه= خوب

  0.425    ترم= خوب میان  حضور= خوب

  0.411    حضور= خوب  پروژه= خوب

  

Admin
da2
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  بندي  ) قوانین درخت تصمیم حاصل از طبقه2جدول (

If midterm =good and attendance =good then final grade =good 

If midterm =fail and project = fail then final grade = fail 

If midterm =weak and homework = weak then final grade = fail 

If attendance =good and homework =good then final grade =good 

If project =excellent and midterm =good then final grade = excellent 

If project =good and homework =good then final grade =good 

  

  بندي  ) قوانین درخت تصمیم حاصل از طبقه3جدول (

  5خوشه   4خوشه   3خوشه   2خوشه   1خوشه   خصیصه

  15/10  15/11  15/12  15/13  15/15  حضور

  3/1  3/1.25  3/1.5  3/2  3/2.25  تکالیف

  3/1.25  3/1.5  3/1.5  3/2.5  3/3  پروژه

  4/1.5  4/2  4/2.5  4/3  4/3.75  ترم میان

  20/8  20/10  20/12  20/16  20/19  نمره نهایی

  

  هاي ناهمگون  ) داده4جدول (

  مقدار  تعداد  متغیر

  20/2  3  نمره نهایی

  20/3  4  نمره نهایی

  15/2  2  حضور

  3/0  10  پروژه

  3/0.5  9  تکیف

  4/0.25  8  ترم میان

 يریگ جهینت -4

 مورد آموزشی کاوي داده مختلف هاي جنبه تحقیق ینا در
روي بانک  يبند خوشهگرفتند. همچنین عمل  قرار بررسی

تقسیم دانشجویان بر  بینی پیشاطالعاتی دانشجویان جهت 
گیرد.  اساس بانک اطالعاتی قبلی مورد استفاده قرار می

شوند، که  ها استفاده می داده يبند خوشهرویکردهاي زیادي براي 
 داده مجموعه این در نهفته دانش و اطالعات استخراج در اینجا با
 رفع جهت در موارد از یک هر براي را مناسبی راهکارهاي

 همچنین و بازدهی دانشجویان افزایش و فعلی مشکالت
 آنها وقوع از جلوگیري و آینده احتمالی مشکالت بینی پیش

   .کردیم معرفی

ون کالسی، سمینار و اطالعاتی نظیر حضور در کالس، آزم
نمرات تکالیف از بانک اطالعاتی قبلی دانشجویان و اساتید جهت 
بهبود تقسیم دانشجویان کمک خواهد کرد. این تحقیق جهت 
شناخت آن دسته از دانشجویانی که توجه ویژه نیاز دارند تا نرخ 

هاي مناسب براي آزمون  شکستشان کاهش یابد و دادن فعالیت
  کند.  یز کار میپایان ترم بعدي ن
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