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 موفقیت یا عدم موفقیت پیش بینی جهت کاوی داده ابزارهای کارگیری به

 التحصیلی درفارغ ربا تیک رشته دانشجویان

  ، فریده سادات فاطمی فهیمه باقری ؛ محسن فرهادی

 چکیده 

 جدید، تحقیقاتی زمینه این. گرفته است صورت آموزش امر در داده كاوی فرآیند بكارگیری در زمینه زیادی اخیرتحقیقات در سالهای

نامیده می شود كه به امر توسعه روشهای كشف دانش از داده های محیط های آموزشی خصوصاً دانشجویان می  آموزشی كاوی داده

بررسی های انجام شده برای . در این مقاله داده كاوی را بر روی داده های آموزشی دانشگاه صنعتی شاهرود به كارگرفته ایم .پردازد

...( دانش آموخته، اخراج، انصراف و )شناسایی عوامل موثر در موفقیت یا عدم موفقیت دانشجویان رشته رباتیک در فارغ التحصیلی 

 . اد شده  عوامل موثر در پیش بینی موفقیت دانشجویان، به دست آمده استدر مدل ایج. صورت گرفته است

دانشجویان می توانند با استفاده از  این پارامترها، موفقیت و كارایی خود را مورد سنجش قرار داده و در بهبود وضعیت تحصیلی شان 

 . شگاه كمک نمایدهمچنین این مدل می تواند به ارتقاء سطح آموزشی و علمی دان. كوشش نمایند
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Forecasting the Success or Failure of Student Major in 

robatic in Graduation by Using Data Mining Techniques 

Faride fatemi;fahime bagheri;mohsen farhadi 

Abstract 

In recent years, many researches have been done using data mining in education. This new research field, is 

called educational data mining that proceed in development knowledge discovery techniques of data of learning 

environments, especially students. In this paper, we apply data mining on educational data \ "Shahrood 

University" \. Studies on identify the effective factors the success or failure of students of robotics course in 

graduation (BA, expulsion, withdrawal, etc.) have been. In this model, effective factors in predicting student 

success are achieved. Students can use these parameters to measure the effectiveness and success of them and to 

effort to improve their academic. This model can also help to promote teaching and faculty. 
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 مقدمه . 

رد و با گسترش سیستمهای پایگاهی و حجم باالی داده ها ی ذخیره شده در این سیستم ها ، به ابزاری نیازاست تا بتوان این داده ها راپردازش ک

پردازند یعنی روشهائی که با  در حالی که امروزه به روشهایی نیازداریم که به اصطالح به کشف دانش .قرار داداطالعات حاصل از آن را در اختیار کاربران 

 .کمترین دخالت کاربر و به صورت خودکار الگوها و رابطه های منطقی را بیان نمایند

داده کاوی، جستجوی خودکار منابع .یص داد،داده کاوی است اده ها تشخیکی از روشهای بسیار مهمی که با آن می توان الگوهای مفیدی را در میان د

داده کاوی از الگوریتم های ریاضی پیچیده برای تقسیم .داده ای بسیار بزرگ برای یافتن الگوها ورفتارهایی است که فراتر از تحلیل های ساده هستند

خصوصیات اصلی داده کاوی کشف خودکار داده ها، پیشگویی نتایج .کند بندی داده ها و ارزیابی احتمال و رخ دادن رویدادها در آینده استفاده می

  [1]. محتمل و تمرکز بر روی مجموعه داده ها و پایگاه داده های بسیار بزرگ می باشد

ط به دانشجویان رشته با استفاده از اطالعات مربو که  است داده کاوی تکنیکهای از استفاده با دانشجویان تحصیلی وضعیت پیش بینی حاضر، مقاله هدف

های تکنیک  استفاده از و  SQL Server 2008بانک اطالعاتی این دانشگاه و امکانات موجود در محیط نرم افزار  وربا تیک دانشگاه صنعتی شاهرود 

دانشجویان این  عملکرددربهبود به شناسایی پارامترهای مؤثر   Business Intelligence Development Studioداده کاوی موجود در محیط

 .ارائه مدل مربوط به این عوامل بپردازیموبینی شرایط پیشتحصیلی، فارغ الرشته در 

 :عملیات داده كاوی .  

تا سال تحصیلی 1331از سال تحصیلی داده های اولیه در یک فایل اکسل شامل کلیه اطالعات دانشجویان رشته رباتیک دانشگاه صنعتی شاهرود 

کد مربوط به نظام درسی،میانگین نمرات اخذشده،شماره ترهایی از قبیل شماره دانشجویی، کد مربوط به هر درس، شماره ترم،معدل کل،و پارام1331

 .، معدل ترم،وضعیت دانشجو،گروه درسی می باشد(شبانه، روزانه)ترم جاری،شماره ترم ورودی، جنسیت، دوره

 :پارامتر های استفاده شده در پیش بینی   . و 

من جمله کد نظام درسی، کد استاد،گروه دانشجویان فارغ التحصیلی برای پیش بینی دقیق تر و بی تاثیر بودن برخی پارامترها  با توجه به نیاز به معدل

جدولی جدید بامجموعه  پارامترهایی که در پیش بینی و ارائه  ،و مقدار نداشتن برخی از سطر های موجود در جدول میانگین نمرات اخذشده، درسی

 :مدل در این مقاله موثر تر بود ایجاد شد که در ادامه لیست شده اند

 Id :شماره دانشجویی 

 entrtrm :ترم ورود دانشجو به دانشگاه 

 Sex :و برای مرد، مقدار یک دارد 0جنسیت که برای زن، مقدار. 

 Sysno  : (شبانه روزانه و )دوره 

 GPA :معدل کل فارغ التحصیلی 

 Units :تعداد واحدهای اخذ شده در ترم 

 Stdstatus : (مشغول به تحصیل، فارغ التحصیل، انصراف، اخراج)وضعیت دانشجو 

 Trmno :شماره ترم جاری 

 Trmavg:معدل ترم 

 Sumunit:تعداد واحد اخذ شده در هر ترم 

 Agopassunit: ترمتعداد کل واحد گذرانده در هر 

 Generalavg:معدل دروس عمومی 

 Baseavg :معدل دروس پایه 

Admin
da33



 

4 
 

 Mainavg :معدل دروس اصلی 

 Generalnum :تعداددروس عمومی 

 Basenum :تعداددروس پایه 

 Mainnum :تعداد دروس اصلی 

 Trm#:(ترم اول، ترم دوم و)شماره ترم... 

 Trm:(نیمسال اول، نیمسال دوم و)نوع نیمسال... 

 تصمیمطراحی با درخت . 

-های آموزشی را نشان میدر داده هاین درخت ارتباطات پیدا شد. رودبینی و هم برای توصیف بکار میدرخت تصمیم یک مدل است که هم برای پیش

و را تحلیل درخت تصمیم مشخص خواهد کرد که کدام تصمیم بهترین نتیجه را برای تصمیم گیرنده خواهد داشت و به بهترین شکل انتظارات ا. دهد

 [2].سازدبرآورده می

دهنده تست مقدار مشخصه بوده و هر انشعاب یک خروجی تست را یک درخت تصمیم یک ساختار درختی سلسله مراتبی است که هر گره آن نشان

بندی یا همان دستهدرخت تصمیم قابل تبدیل به قوانین . نمایندهای هر دسته را مشخص میها یا توزیعهای درخت نیز دستهبرگ. دهدنمایش می

دهند مقدار یک مشخصه و نه دسته آن را پیشگویی نمایند، که در این حالت به یافتن مقدار در برخی موارد نیز افراد ترجیح می. باشدقوانین تصمیم می

 [.5و4و3[گیرد در هر حال پیشگویی، تخمین مقدار و برچسب دسته را با هم در بر می. گرددمشخصه، پیشگویی اطالق می

 هایافته  .5

شماره دانشجویی، ترم ورود، جنسیت، دوره،  فیلد هایجدولی با برای پیش بینی دقیق تر معدل کل دانشجویان چهار حالت درنظرگرفته شده و

معدل کل، تعداد واحد ترم، تعداد دروس عمومی، تعداد دروس پایه، تعداد دروس اصلی، معدل دروس عمومی، معدل دروس پایه، معدل دروس 

 . نموده ایمد ایجا( =105std status)اصلی، معدل ترم و تعداد کل واحد گذرانده، شامل اطالعات افراد فقط فارغ التحصیل

بینی، ستون شماره دانشجویی به عنوان کلید و بینی ، در هنگام ایجاد درخت، ستون معدل کل به عنوان ستون قابل پیشعملیات پیشین  درا

عدل های ترم ورود، جنسیت، دوره، تعداد واحد ترم، تعداد دروس عمومی، تعداد دروس پایه، تعداد دروس اصلی، معدل دروس عمومی، مستون

برای انتخاب بهترین حالت، هرچه .  اندهای ورودی انتخاب شدهدروس پایه، معدل دروس اصلی، معدل ترم، تعداد کل واحد گذرانده به عنوان ستون

 :آورده شده استزیر  جدولمقادیر دراین . است ودقیقترر باشد، آن حالت بهتربدست آمده از عملیات پیش بینی بیشت scoreمقدار 
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نتیجه عملیات پیش بینی  1 شکل. باشدمی وفقیت دانشجویان، در نظر گرفتن ترم دو و سهبهترین حالت برای پیش بینی موفقیت یا عدم م

 .دهدرا نشان می برای  ترم دو و سه

 (محور افقی معدل کل و محور عمودی معدل کل پیش بینی شده)نتیجه عملیات پیش بینی ( 1)شکل 

 

 :مدل شبكه وابستگی .5

دهد که ستون معدل، معدل دروس پایه و اصلی شبکه وابستگی ترم دو و سه را نمایش می 2شکل با توجه به شبکه وابستگی ایجاد شده در این مدل 

  .ترم دو و سه، بیشترین تاثیر را در معدل کل دارد

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 هاشبکه وابستگی( 2)شکل 
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 :بررسی و تحلیل درخت تصمیم  .6

 .نشان داده شده است( 3)نمای درخت تصمیمبدست آمده در شکل  مهای انجام شده در مدل الگو ریتبررسیبا 

 

 

 

 نمای درخت تصمیم حاصل(3)شکل

 .فرمول کلی بدست آمده کل دانشجویان می باشد(1)رابطه 

GPA =   14.222 + 0.324 *(twotreetrmavg-13.650) + (0.261*(twotreebaseavg-13.328) + (0.116*(twotreemainavg-12.807)                                                                              

(1) 

 

 نتایج مقایسه پیش بینی معدل كل در فارغ التحصیلی با معدل كل اصلی. 7

از  business intelligence development studioدر  report server project wizardبرای مشاهده میزان خطا در پیش بینی با استفاده از 

. واحد ایجاد نمودیم 120برای این کار یک جدول شامل اطالعات ترم دو و سه افراد مشغول به تحصیل با تعداد واحد بیشتر از . ریموژه گزارش می گیپر

 .ینی شده است نمایش می دهداختالف ستون معدل کل در این جدول را با ستون معدل کلی که پیش ب 4نمودار شکل 
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 تفاوت معدل کل دانشجو با معدل کل پیش بینی شده( 4)شکل 

و درصد  .یک قرار دارد بین این دو مقدار کمتراز درصد افراد اختالف 79.06با محاسبه اختالف بین معدل کل دانشجو با معدل کل پیش بینی شده در 

 .می باشد 5افراد کمتر از . %33/00خطای نسبی 

 :نتیجه گیری .8

. یمدر این تحقیق سعی شده است تاثیر معیارهای متفاوت مانند تعداد دروس عمومی، پایه و اصلی و معدل دروس پایه، اصلی و عمومی را بررسی کن

بط به دست و با توجه به روا. برای پیش بینی دقیق ترعوامل تاثیرگذار در بهبود عملکرد و موفقیت دانشجویان،  یا عدم موفقیت دانشجویان، شناسایی شد

و بررسی شبکه وابستگی حاصل، می توان عوامل موثر در پیشرفت را کشف نمود و با شناخت این عوامل کمک زیادی به مسئولین آمده از این تکنیک، 

ل دروس که در این تحقیق مشخص شد معدل ترمی، معدل دروس پایه و معد. دانشگاه ها، جهت بهبود کیفیت آموزش و هدایت دانشجویان می نماید

 . می باشد در معدل کل فارغ التحصیلی  اصلی از عوامل تاثیرگذار،

 .کرد برای پیش بینی دقیق تر، در پژوهش ها و مقاله ها می توان عوامل دیگری را در تحلیل مورد استفاده قرار داد و میزان تاثیر آن را بررسی
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