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 چکیده
 انتخاب برای آموزان دانش تحصیلی استعداد به بردن پی عالوه بر کند می ککم مدارس در آموزان دانش تحصیلی وضعیت بررسی

 که نمایند می انتخاب را ای رشته آموزان دانش از ای عده متوسطه مقطع در ویژه به. یابیم دست مدارس باالتری از کیفی سطح به رشته،

 تنزل را آموز دانش جایگاه درنهایت پدیده این. شود ا میآنه تحصیل ترک گاهاً و تحصیل ادامه به عالقه عدم تحصیلی، افت به منجر

 های محدودیت ابتدا شد خواهد سعی مقاله این در موضوع اهمیت به توجه با لذا. داشت خواهد روانی و اقتصادی تبعات و بخشیده

 گرفتن نظر در با و کاوی داده در تصمیم درخت ساختار از استفاده با سپس قرارگیرد، بررسی مورد متداول های روش به رشته انتخاب

 افزایش را آنها موفقیت شانس و کرده کمک آموزان دانش رشته انتخاب به که شود ارائه مدلی گذشته، در آموزان دانش تحصیلی وضعیت

 نتایج از و گرفته قرار بررسی مورد اخیر سال چند پسرانه و دخترانه دبیرستان مقطع به مربوط آموزشی های داده با جدید مدل. دهد

 رشته انتخاب در مفید ابزاری تواند در کنار سایر روشهامی شده ارائه روش دهد می نشان که نمودیم ریزی طرح آزمونی آمده بدست

 .باشد دبیرستانی آموزان دانش

 

  کلمات کلیدی

 .رشته انتخاب ، تصمیم درخت دقت مدل ، ، بینی پیش ، کاوی داده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 h_m_t65@yahoo.comدانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر واحد علوم تحقیقات کردستان، .   

 heresh@iausdj.ac.ir سنندج، واحد اسالمی آزاد دانشگاه صنایع مهندسی گروه استادیار.   

 iaukurd@gmail.comدانشجوی دکتری رشته مهندسی کامپیوتر عضو هیات علمی دانشگاه آزاد سنندج،   . 

 paymanild@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دانشگاه شیراز،   .4



 

 

 

Using Data Mining Techniques to Predict and Help in The 

Field Selection of High School Students : 

Case Study Ghorveh High School 
Houshyar Mohammadi Talvar; Heirsh Soltanpanah; Abdolbaghi Ghaderzadeh; Peyman Navidi  

 

ABSTRACT 

Educational status of students in schools, despite help to discover student talent to field selection, also can to 

achieve the quality of the schools. Especially in a high school, some students choose a field that leads to 

educational failure, lack of interest and are sometimes dropped. This phenomenon has degrades the role of the 

student, and will have economic and psychological consequences. Considering the importance of this issue, this 

paper will examine the limitations of the conventional method to select a field. Then, using the decision tree in 

data mining, and taking into account the student's academic status in a past, a model is presented to help students  

field selection and increase their chances of success. The new models studied with training data related to boys 

and girls high school in recent years, and from these results we designed a test, which shows that the proposed 

model can be a useful tool in the field selection of a high school students. 
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 مقدمه . 

 در آموزان دانش افزایش با. است داشته همراه به را تحصیل ادامه رشد روبه روند تحصیالت، و آموزی علم به مردم اهتمام اخیر سالهای در

 احساس پیش از بیش رشته انتخاب به ویژه بحث گوناگون زمینه های در دانش آموزان صحیح هدایت لزوم مختلف، های رشته و متوسطه مقطع

 در: قبیل از معیار هایی به توجه با را رشته مناسب ترین موجود، رشته های میان از دبیرستان مقطع در باید دانش آموزان این که به نظر. دمی شو

 حجم بررسی نیازمند امر این و نمایند اخذ ،قبلی رشته های انتخاب تجربه نیز و مشاوره ای فرم های قبلی، مقاطع تحصیلی وضعیت گرفتن نظر

 و را هم برای دانش آموز مناسب رشته ای انتخاب فرآیند طوالنی، این لذا می باشد؛ دانش آموزان گذشته سال های آموزشی داده های از یعیوس

 .است نموده تبدیل دشوار امری به مدرسه، مشاور هم برای

 اخیر سال های در. را کاهش دهد آینده در ستشک احتمال و اتخاذ تصمیماتی علمی مناسب مالک های اساس بر باید دانش آموز است بدیهی

 مناسب، تصمیم گیری های منظور به آن ها از استفاده و تحصیلی مشاوره ای، پرونده های از دانش استخراج زمینه در موجود مشکالت به توجه با

 توسعه به که می شود نامیده آموزشی ه کاویداد جدید، تحقیقاتی زمینه این. است گرفته قرار توجه مورد امر آموزش در داده کاوی تکنیک های

سال  رشته انتخاب عظیمی از داده های حجم اساس، ما به کمک همین بر .[6،66]می پردازد آموزشی محیط داده های از دانش کشف روش های

 علمی هدایت و گیری تصمیمبرای  از روش های داده کاوی و تکنیک درخت تصمیم آن ها، در موجود نهفته دانش از استفاده منظور به و قبل های

 .نموده ایم استفاده آموزان دانش

 تحصیلی هدایت فرم و شود می ثبت آن در ای مشاوره امتیازات که 5 شماره مشاوره فرم به توجه با مدارس در رشته انتخاب کنونی شیوه در

  هر برای ای مشاوره امتیاز یعنی .گیرد می صورت رشته انتخاب ،شده درج آن در رشته هر برای نمرات میانگین و راهنمایی نمرات از ای خالصه که

     مشخص ها اولویت براساس آن نهایت در و می شود مرتب صعودی صورت به و شده جمع رشته آن تحصیلی هدایت در موجود امتیاز با رشته

  مدلی را طراحی می نماییم که آنها در نهفته دانش کشف و چند سال اخیر در آموزان دانش رشته انتخاب تحلیل با ما در این مقاله. گردد می

 تحصیلی مشاور وظایف از بخشی تواند می امر این. می دهد پیشنهاد جدید آموزان دانش به با بیشترین شانس موفقیت در آینده را ای رشته

 ممکن و است مرسوم های روش از تر وسیع یکاو دادهتکنیک های  از بدست آمده قوانین که است آن توجه قابل نکته. دهد پوشش را مدارس

 .دهد ارتقاء بسیار آموز دانش برای را رشته انتخاب شانس تواند می مسئله و این ندارد وجود فعلی سیستم در که گردد استخراجرول هایی  است

   نفر دانش آموز فارغ التحصیل فرآیندی که برای انجام پروژه طی نمودیم که در ابتدا، اطالعات سوابق تحصیلی حدود هزار و دویست 

د از دبیرستان های دخترانه و پسرانه شهرستان قروه را جمع آوری نمودیم و دیتاست اولیه ای را برای ایجاد داده های آموزشی تنظیم کردیم، بع

در بخش دوم مقاله . آماده سازی نمودیم تمیز کردن داده های اولیه، نهایتاً داده های مربوط به هزار و هفتاد و چهار دانش آموز را در چهل فیلد

در بخش چهارم مدلهای . اشاره ای به کارهای گذشته خواهیم داشت و در بخش سوم نحوه جمع آوری داده و فرآیند کشف دانش را شرح می دهیم

نتیجه  ششمسرانجام در بخش . می دهیم داده کاوی بکار رفته را تحلیل می کنیم و در بخش پنجم نتایج حاصله از آزمایشاتمان را مورد بررسی قرار

 .گیری را مطرح می نماییم

 پیشینه تحقیق . 

 نام دانش آموزان و  ثبت مدیریت اقتصادی دانش آموزان و همچنین ضرورت در و اجتماعی هزینه های کاهش و رشته انتخاب اهمیت جهت به

     در کارآمد روش یک صورت به داده کاوی. در این زمینه است ادیزی گذر از مقاطع تحصیلی نیاز به مطالعات نرخ ارتقاء و حذف نرخ کاهش

        شده اند انجام آموزش حوزه در کاوی داده اساس بر که کارهایی از. است گرفته قرار استفاده مورد رشته انتخاب جمله از مختلف حوزه های

 .نمود اشاره زیر های نمونه به توان می

 قرار بررسی مورد را خوشه ای تحلیل و انجمنی قوانین از استفاده با تحصیلی افت بر موثر عوامل شناسایی 1061 سال در همکاران و مینایی

 بر دانشجویان تحصیلی وضعیت پیش بینی منظور به کننده، پیش بینی داده کاوی مدل های پیاده سازی برای تالش پژوهش این در. داده اند

 این در دانشجو وضعیت کننده پیش بینی مدل های ساخت از که آماری نتایج به توجه با. است بوده آنان تحصیلی گذشته و فردی مشخصات اساس

 و باباریسی . ]6[نمود  حاصل اطالع گذشته داده های مبنای بر دانشجویان تحصیلی آینده از باالیی اطمینان با می توان است، آمده بدست پژوهش

 همبستگی قواعد و پیش بینی تکنیک های از پرداخته و تحصیلی افت بر موثر شاخص های بین موجود روابط کشف به 1061سال در همکاران

 همینطور و دارند تحصیلی افت در بیشتری تاثیر که عواملی شناخت جهت می توان تحلیل این از حاصل نتایج از استفاده با لذا نموده اند، استفاده

. ]1[ کرد استفاده آنان بهتر چه هر آموزش و دانشجویان با والدین و مسئولین ارتباط تکیفی بهبود و دانشجویان تحصیلی افت از پیشگیری



 

 

 دادند که انجام داده کاوی روش های از استفاده با را دانشگاه ها سراسری کنکور داوطلبان رتبه پیش بینی1060 سال  در همکارش و صفاریان

. زد تخمین را سراسری کنکور در داوطلب رتبه می توان درصد 00 باالی دقت با هک می دهد نشان عصبی را شبکه الگوریتم بکارگیری نتایج

 وضعیت از تابعی باالیی بسیار حد تا سراسری کنکور در داوطلبان رتبه که کرد نتیجه گیری چنین می توان شده ارائه مطالب کلیه از همچنین

 کنکور در دانش آموزان موفقیت بر چندانی تاثیر جانبی برنامه های یا شانس دمانن عواملی و می باشد تحصیل دوران طی در آنها درسی و تحصیلی

 . ]3[ ندارد سراسری

 سالهای در نمره پیش گویی. داده اند قرار بررسی مورد را تصمیم درخت الگوریتم طریق از نمره پیش بینی 1060سال  در همکاران و نوری

 پیش گویی درس با مرتبط دروس وابستگی جمله از عواملی تاثیر شده ارائه مقاالت در اما ستا گرفته قرار توجه مورد مختلفی مقاالت در اخیر

 موثر عوامل و شده ذکر مسائل اساس بر است شده سعی تحقیق این در که. است شده گرفته نادیده مرتبط دروس دهنده ارائه استاد تأثیر و شونده

 بین وابستگی مقاله این در. شود گویی پیش دانشجو نمره اشتغال، وضعیت و سن جنسیت، ،(دوم یا اول نیمسال)  ترم قبیل از دیگر گذار تاثیر و

 سال در همکاران و طاهری.  ]4[ گیرد می انجام تصمیم درخت های الگوریتم طریق از نمره گویی پیش و خرید سبد های الگوریتم طریق از دروس

 روی بر کاوی داده های تکنیک مقاله این در. کردند بررسی را نویسی برنامه مبانی درس در دانشجویان موفقیت عدم یا و موفقیت بینی پیش 1060

. است شده ارائه درس این در دانشجو موفقیت عدم یا موفقیت مورد در مناسبی های بینی پیش و اعمال کامپیوتر مبانی درس به مربوط های داده

 یا برطرف را خود ضعف نقاط بتواند دانشجو آگاهی این کمک به تا شدند معرفی و توصیف درس این در دانشجو نمره بر موثر عوامل حقیقت در

 . ]5[ نماید حداقل

 مقاله این در. اند کرده بررسی را کاوی داده تکنیکهای از استفاده با دانشجویان آموزشی رفتار تحلیل 1002در سال   همکارش و لو حاتم

 و داده انجام آموزشی داده مجموعه یک روی را ها داده پردازش پیش و سازی آماده ها، داده آوری جمع جمله از کاوی داده فرآیند مختلف مراحل

 ادامه در و برده بکار ها داده برای را وابستگی قوانین کشف و بندی خوشه بندی، رده بینی، پیش ارزیابی، جمله از کاوی داده مختلف های الگوریتم

 های برنامه تغییر برای گیری تصمیم و دانشجویان وضعیت و رفتار شناخت جهت در توان می ها الگوریتم این یجنتا از چگونه که اند داده نشان

 کرد استفاده آنها وقوع از جلوگیری و آینده احتمالی مشکالت بینی پیش همچنین و آموزشی مشکالت رفع و آنها بازدهی افزایش جهت در آموزشی

 اند کرده سعی پژوهش این در ها آن. اند کرده بررسی را کاوی داده از استفاده با دانشجویی مشاوره 1060سال  در همکاران و احمدی شیخ.  ]6[

. پذیرد انجام خودکار صورت به کاوی، داده های الگوریتم طریق از مناسب دروس اخذ جهت دانشجویان هدایت زمینه در گروه کارشناس وظایف که

 از بهتر و وسیعتر خیلی میشود داده پیشنهاد دانشجو به و پیدا کاوی داده طریق از که قوانینی که است این مقاله این جالب و تأمل قابل نکته

 و ندارد وجود سیستم در صریح صورت به که شوند می استخراج نیز قوانینی کاوی داده از استفاده با که چرا است مجازی گروه کارشناس پیشنهاد

 . ]7[ باشند آشنا نا قوانین نای با گروه کارشناسان شاید حتی

 در. اند پرداخته کاوی داده روشهای از استفاده با دانشگاه اساتید ارزشیابی نتایج بندی خوشه و بررسی به 1060سال در همکاران و خیرآبادی

 روش دو و گرفته قرار ررسیب مورد دانشگاه اساتید ارزشیابی نمرات و شده برگزار کالسهای شخصی، اطالعات به مربوط های داده تحقیق این

 از هریک در موجود های خوشه تعداد بندی خوشه روش از استفاده با همچنین. اند شده مقایسه هم با الکترونیکی ارزشیابی و تلفیقی ارزشیابی

 قرار بررسی مورد را ریستد کیفیت ارزیابی در تکنولوژی از استفاده 1066سال در Wu Yana,a.  ]2[ است شده واقع تحلیل مورد و تعیین روشها

 اند کرده استفاده... و گفتگو و بحث آزمایش، مانند تدریس مختلف های روش و آموزشی کمک وسایل از تدریس در که معلمانی اند داه نشان و داده

      نشان 1060 سال در همکارانش و Ali Buldua.  ]61[ است شده مشخص آموزان دانش امتحان نتیجه اساس بر ها ارزیابی و بوده تر موفق

 های داده روی بر الگوریتم این اجرای از بعد. شود استفاده آموزشی های زمینه در تواند می اپریوری الگوریتم چگونه کاوی داده در که اند داده

 روی 1006 سال در Hijazi و Nagvi.  ]63[ اند داده نشان را اند شده مواجه شکست با آن در آنها که هایی درس بین رابطه آموزان، دانش

 درآمد دانشگاه، اتمام از بعد روزانه صورت به  مطالعه ساعات کالس، در حضور نسبت که فرضیه این با دادند انجام را مطالعاتی دانشجویان عملکرد

 . ]64[ باشد می مرتبط دانشجو عملکرد میزان به دانشجویان مادر سواد سطح و مادر سن خانواده،

Al-Radaideh درس در دانشجویان نهایی نمره بینی پیش برای را تصمیمی درخت مدل 1005 سال در ارانهمک و C++ قرار مطالعه مورد 

 1002 سال در P.Cortez و  A.silva.  ]64[ باشد می بهتر بینی پیش های مدل سایر به نسبت تصمیم درخت مدل که کردند بیان و دادند

 دانشجویان گذشته عملکرد. اند کرده کار پرورش و آموزش سیستم در ها آن وضعیت بینی پیش ایبر متوسطه دوره دانشجویان اطالعات برروی

 داده 1060سال در Z.j.Kovacic.  ]65[ باشد می مرتبط بعدی های دوره در دانشجویان عملکرد با شدت به اقتصادی و اجتماعی اطالعات مانند

 برای CHAID,CART های الگوریتم از تحقیق این در. داد قرار بررسی مورد دانشجویان امن ثبت آمیز موفقیت بینی پیش شناسایی برای را کاوی

 . ]65[ شد استفاده ناموفق و موفق دانشجویان بندی رده



 

 

 جمع آوری داده ها و کشف دانش . 
 

بتدا ما اطالعات مربوط به هزار در ا. در این بخش می خواهیم نحوه جمع آوری داده ها و کشف دانش موجود در آنها را مورد بررسی قرار دهیم

بود، جمع آوری  06تا  20و هفتاد و چهار دانش آموز فارغ التحصیل دبیرستان های دخترانه و پسرانه شهرستان قروه را که مربوط به سالهای 

ات دانش آموز از قبیل نام بخش اول شامل سه فیلد که مشخص. بخش تشکیل شده است چهارمی باشد که از  چهل فیلد این داده ها شامل .نمودیم

که نظرات معلمان، خود دانش آموز، والدین، مشاور فیلد بخش دوم شامل سی . کندمی  را مشخص و نام خانوادگی ، شماره دانش آموزی و جنسیت

تجربی و علوم علوم انسانی، ، برای پنج رشته تحصیلی کاردانش، فنی و حرفه ای،  60تا  0 امتیاز تحصیلی، استعداد تحصیلی و میزان عالقه را بین

 0سوم شامل پنج فیلد که میانگین نمرات دروس اصلی دانش آموز در پنج رشته تحصیلی ذکر شده را بین  بخش. مشخص می نماید فیزیک ریاضی

شته را مشخص می نهایت بخش آخر شامل دو فیلد، که یکی رشته انتخابی و دیگری میزان موفقیت دانش آموز در آن ردر . مشخص می کند 10تا 

 .کند

دخیل نکرده ایم و با توجه به اینکه سیستم ، اطالعات بخش اول که مربوط به مشخصات دانش آموز می باشد را طراحی و تست مدلمانما در 

 هر برای وزشیآم های داده تعداد. ایمقائل نشده هر دو جنس دختر و پسر یکی می باشد، لذا تفاوتی برای جنسیت آموزشی مقطع دبیرستان برای 

 در که نفر 666 فیزیک و ریاضی و نفر 367 تجربی علوم ، نفر 143 انسانی علوم ، نفر 140 ای حرفه فنی نفر، 604 کاردانش: است شرح بدین رشته

ت مدل های آزمایشی برای تس های در نهایت اطالعات شصت و هفت نفر دانش آموز دیگر را بعنوان داده .میدهند تشکیل را رکورد 6074 مجموع

 .طراحی شده در یک دیتاست جدید ایجاد نموده ایم

 .این فرآیند را نشان می دهد 6شکل . واقع در داده ها را در چند قدم زیر طی نمودیم ]60[بعد از جمع آوری داده ها، فرآیند کشف دانش 

 

 
 

 

 

 

 

 

 داده روشهای انتخاب و مفید دانش استخراج نیاز پیش وضوح به قدم این. است مسئله بندی رابطه نحوه و ضوعمو کاربرد درک :قدم اولین

 .ما در قدم اول هدفمان را بر کمک به انتخاب رشته دانش آموزان دبیرستانی بنا نهادیم. است مناسب کاوی

 تبدیل و مفقود یها داده با برخورد طرز مغشوش، یا پرت نقاط حذف داده، منابع انتخاب شامل ها داده پردازش پیش و آوری جمع :دوم قدم

داده های دانش آموزان در این مرحله ما داده ها را همانطور که قبالً توضیح دادیم جمع آوری نمودیم و  .است ها داده کاهش و سازی گسسته یا و

های اولیه باقیمانده و  رکورد از داده 6074نهایتا . انصراف از تحصیل و اخراجی را حذف نمودیم و از ورود داده های پرت و مفقود اجتناب کردیم

 . آنها را بعنوان داده های آموزش مدل بکار گرفته ایم

را پیش گرفتیم  کاوی داده پیشبینانه در روشما  .است ها داده در مخفی مدلهای یا و الگوها استخراج آن هدف که است کاوی داده :سوم قدم

 .را بر روی داده های آموزشی اجرا نمودیم ( گرسیونر و بندی-دسته مثل) بینی پیش برای سازی مدل از هایی نمونهو 

. باشند می اکتشافی سیستمهای اصلی هدف دو که است پیشبینانه یا توصیفی عمالً تفسیر، این .است شده کشف دانش ارزیابی :چهارم قدم

 . است تکراری فرایندی دانش کشف فرایند ابراینبن نیستند جالب و مفید ها، داده از شده کشف مدلهای یا ها الگو همیشه که است داده نشان تجربه

رکورد از داده های آزمایشی را روی مدل  67برای هر مدل . در این مرحله ما نتایج تمام مدل های طراحی شده را مورد تحلیل و آزمایش قرار دادیم

 .تست کردیم و بهترین و منطقی ترین جواب را بعنوان دانش کشف شده و مدل نهایی برگزیدیم

. [60]است فرایند این نهایی هدف دانش کشف فرایند نتایج عملی گیری کار به شک بی. است شده کشف دانش از علمی استفاده :پنجم قدم

تان به ما مدلی را پیشنهاد می دهیم که قابل استفاده در مدارس است و می تواند پیشنهاد بهتری از انتخاب رشته را برای دانش آموزان اول دبیرس

 .غان بیاوردارم

 

شناسایی و 
 تعریف مسئله

دستیابی و 
 پیش پردازش

اویداده ک  
(استخراج دانش)  

تفسیر و 
 ارزیابی نتایج

استفاده از دانش 
 کشف شده

 فرآیند کشف دانش –  شکل 



 

 

 استخراج دانش هایتحلیل مدل . 
 

راجع به اجرای می خواهیم قدم چهارم را بیشتر باز کرده و همانطور که در بخش قبلی مراحل کشف دانش را توضیح دادیم، در این قسمت 

فیلد های مربوط به نظرات در )در اجرای مدلها فیلد های بخش دوم، سوم و چهارم . مدلهای مختلف بر روی داده های آموزشی صحبت می کنیم

را بعنوان ورودی مدل و فیلد میزان موفقیت در ( مورد تمام رشته ها، فیلدهای میانگین نمرات در درس های اصلی هر رشته و فیلد رشته انتخابی

 :میزان موفقیت پنج دسته ایجاد نمودیم که بشرح زیر است  برای تعیین. رشته انتخابی را بعنوان خروجی در نظر گرفتیم

 

 به معنای نا موفق 66دانش آموز با معدل دیپلم کمتر از :  0با برچسب  دسته اول

 به معنای ضعیف 63تا  66دانش آموز با معدل دیپلم بین :  1دسته دوم با برچسب 

 به معنای متوسط 65ا ت 63دانش آموز با معدل دیپلم بین :  2دسته سوم با برچسب 

 به معنای موفق 67تا  65دانش آموز با معدل دیپلم بین :  3دسته چهارم با برچسب 

 به معنای کامالً موفق 10تا  67دانش آموز با معدل دیپلم بین :  4دسته پنجم با برچسب 

 

 دسته و پایه های مدل اکثر ما. یک دانش آموز استقرار گیری هر رکورد در این دسته ها به معنای تصمیم نهایی برای تعیین میزان موفقیت 

نهایتاً بهترین نتیجه را از درخت های تصمیم . دادیم قرار بررسی و آزمایش مورد را ها رگراسیون و عصبی شبکه تصمیم، های درخت شامل بندی

نمودیم و باالترین پاسخ را نسبت به روش های  بدست آوردیم که از تمام جوانب شامل دقت مدل، جواب منطقی و قابل پیاده سازی بودن، بررسی

 .دیگر بدست آوردیم

   که مواردی در. می گیرند قرار استفاده مورد بندی دسته و پیش بینی برای گیری تصمیم قوانین سری یک اساس بر تصمیم درخت های

 از استفاده ،ببینیم( آموز در انتخاب رشته تحصیلیبدست آوردن میزان موفقیت یک دانش  مثل) هایی دسته در را پیش بینی نتیجه می خواهیم

 ساخت از بعد اوالً:  دارد متعددی مزایای شود، می شناخته قوانین قیاس عنوان به معموالً که رویکرد این. بود خواهد کارآمد بسیار تصمیم درخت

 جعبه یک مانند عصبی شبکه همانند تصمیم درخت که یمعن این به نمود، مشاهده را آمده بدست قوانین استنتاج علت توان می راحتی به درخت

 با صفات به نسبت خوبی دیدگاه ما تا می کند ایجاد را امکان این تصمیم درخت ثانیاً .است آشکار و روش آن کاری منطق و کند نمی عمل سیاه

 و می یابند انتقال درخت باالئی تصمیم گره های به بیشتر اهمیت دارای صفات خودکار طور به تصمیم درخت در زیرا آوریم، بدست بیشتر اهمیت

 مثل داده کاوی تکنیک های سایر به ورود از قبل شود باعث می تواند موضوع این. می گذارد کنار را اهمیت کم صفات تصمیم درخت همچنین

 به تصمیم درخت مدل قطعه. کنیم انتخاب انههوشیار را الگوریتم ها آن ورودی بتوانیم و باشیم داشته صفتها اهمیت از خوبی دیدگاه عصبی شبکه

 ] 66 [ .می دهد نمایش کامل بسیار شکل در را اطالعات موارد از بسیاری در که می گردد ظاهر آنگاه-اگر قوانین از مجموعه ای صورت

دیده گرفته می شوند، ما مجبور به ادغام با توجه به اینکه اکثر مدل ها بعضی از فیلد ها را کم اهمیت تلقی کرده و این فیلد ها در ایجاد مدل نا

هدفمان مهم تلقی کردن فیلدهایی بود که توسط مدل غیر مهم طلقی . با دیگر نظرات شدیم ،بعضی از فیلدهای نظر خواهی در مورد یک رشته

هیم و این به باال رفتن سرعت پردازش با ادغام بعضی از فیلد ها به دو مزیت خواهیم رسید، یکی اینکه حجم دیتای ورودی را کاهش می د. شده اند

 .داده ها و تصمیم گیری متعادل کمک می کند و دیگری باال بردن ارزش فیلد های کم اهمیت در ایجاد مدل است

 

 :بشرح زیر است  که بکار گرفته ایم را برای تحلیل دسته بندی الگوریتم درخت تصمیمما سه 

 C&R Tree  :آینده مشاهدات دسته بندی و پیش بینی در سعی که می کند تولید تصمیم درخت یک رگرسیون و تقسیم درخت 

 یک عناصر تمامی که است ناخالصی از عاری کامالً وقتی گره یک. دارد دسته هر در ناخالصی کردن کم در سعی روش این. دارد را

 دسته ای و بازه نوع دو از می توانند هدف فیلد و کننده پیش بینی صفت. باشند هدف فیلد از دسته یک به متعلق آن گروه زیر

نتایج تغییر چشمگیری پیدا . ما در اجرای این مدل هم بصورت بازه ای و هم بصورت دسته ای مدل را طراحی نمودیم. باشند

 .شد خواهند منشعب گره هر از گروه زیر دو فقط که معنی این به بود، خواهند دودویی بندی ها تقسیم تمامی .نکردند

 CHAID : درخت برخالف C&R، CHAID کند، عمل دودوئی غیر صورت به  موارد برخی در که کند تولید درختی می تواند 

 نوع از هم و بازه نوع از هم می توانند هدف و کننده پیش بینی صفات. شود شکسته بیشتر یا و گروه زیر سه به آن گروه یک یعنی

 .باشند دسته ای



 

 

 C5.0  :گره C5.0 برای می تواند نیاز برحسب گره این. می گردد استفاده قوانین مجموعه یا و تصمیم درخت یک ساخت برای 

 ] 66 [.باشد دسته ای نوع از باید حتماً آن هدف صفت. کند ایجاد گروه زیر دو از بیش گره ها برخی

 

خت تصمیم ساختاری است که برای همانطور که بیان شد در. در ادامه می خواهیم ساختار و نحوه ایجاد درخت تصمیم را شرح دهیم

ساده تصمیم گیری ها، بر اساس یک سری قوانین وار دادههای کوچکتر زنجیرهآوری شده به مجموعههای جمعتقسیم مجموعه بزرگی از داده

معموالً متغیر هدف، به . کننداز پیش به یکدیگر شباهت پیدا می های حاصل بیشبندی متوالی، اعضای مجموعهدر هر تقسیم. رودبه کار می

بندی   ها یا برای دستهدسته های موجود به هرکدام ازای است و از مدل درخت تصمیم برای محاسبه احتمال تخصیص دادهصورت دسته

یوسته های پتوان برای برآورد مقدار متغیرهای تصمیم میهمچنین از درخت. شودترین دسته استفاده میها و تخصیص آن به محتملداده 

 ] 0 [ .های مناسب تری نیز برای انجام این کار وجود داردنیز استفاده کرد، اگر چه تکنیک

بندی شده سروکار داریم که در آن های از قبل دستهفرایند با یک مجموعه آموزشی، شامل داده یدر ابتدا یافتن محل تقسیماتبرای 

را به ( یا احتمال عضویت در هر دسته)ین فرآیند تهیه درختی است که یک دسته هدف ا. مقدار متغیر هدف برای تمام موارد معلوم است

ها در هر گره بر اساس تابع یک زمینه این درخت با تقسیم داده. دهدهای ورودی تخصیص میجدید براساس ارقام متغیر زمینه هدف داده

بهترین تقسیم . تواند بهترین تقسیم را انجام دهدهای ورودی میزمینه لذا در اولین اقدام باید تصمیم گرفت کدامیک از. شودورودی تهیه می

این معیار برای ارزیابی . شود که در آن یک دسته در هر گروه نقش غالب را داشته باشدهایی گفته میها، به گروهبه بهترین جدا کننده داده

در حالی که  ،(در مقایسه با گره والد)هاست حاوی توزیع نماینده دستهخلوص کم یعنی اینکه مجموعه، . نامندیک تقسیم بالقوه را خلوص می

 ] 0 [ .خلوص زیاد یعنی اینکه اعضای یک دسته خاص، غالب هستند

های هم اندازه ایجاد یک تقسیم خوب، گره. ها با بیشترین مقدار شودبهترین تقسیم، تقسیمی است که باعث افزایش میزان خلوص داده

های ورودی به منظور در هر تقسیمات درخت، تمام مشخصه. آوردهای بسیار کم بوجود نمیهایی با تعداد دادهداقل گرهنماید یا ح می

زمانیکه پردازش بازگشتی کامل شد، درخت تصمیم گیری . شوندبینی بصورت بازگشتی ارزیابی میهای قابل پیشتاثیرشان بر روی مشخصه

های کوچک و کوچکتر به نحوی ها به گروهنمایند که تقسیم مکرر دادهتصمیم از این روند پیروی میهای اکثر درخت  .شکل گرفته است

ساختار درخت تصمیم  1شکل  .] 0[ های پیشین خود است تر از گرهها، خالصگردد که با توجه به متغیر هدف، هر نسل جدید گرهانجام می

 .نشان می دهد C&Rمدل پیشنهادی را به روش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 C&R تصمیم درخت ساختار –  شکل 



 

 

و پس از آن براساس  قرار گرفته است Node 0در ریشه درخت فیلد موفقیت است و  می نمایید،شاهده م 1 همانطور که در شکل

باشد شاخه سمت راست و اگر بیشتر باشد  67که اگر میانگین کمتر از میانگین نمرات برای رشته انسانی تقسیم درخت شروع شده است 

می توان . تا زمان رسیدن به گره برگ، مورد بررسی قرار می گیرند به همین ترتیب مابقی فیلدهاخت پیمایش می شود، درشاخه سمت چپ 

ما با انجام آزمایشات برروی درخت های تصمیم و  .کرد که میزان موفقیت را برای هر رکورد بدست می آورد استخراج یقانوناز این پیمایش 

          برای اولین بار توسط C&Rدرخت تصمیم . مرسیببه بهترین جواب  C&Rبا درخت تصمیم  ستیمدیگر مدل های داده کاوی توان

 .قوانین بدست آمده را نشان می دهد 3شکل  .میالدی ارائه شد 6024آقای برایمن و همکارانش در سال 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتایج و آزمایشات .5

 
 SPSSاز نرم افزار  و حافظه انجام دادیم GB 8و  Intelشرکت  CPU 8600میزی با آزمایشات را برای روی یک دستگاه کامپیوتر رو

Clementine  شرکتIBM  و نرم افزارExcel و اجرای مدل ها استفاده کردیم ، تمیز کردن داده هاشرکت مایکروسافت برای گرفتن نتایج .

مدل هایی که تست نمودیم  .آزمایشی مورد بررسی قرار می دهیم دقت بدست آمده از داده های آموزشی و داده های ،نتایج را در دو بخش

 .می باشدو شبکه بیزین  ، درخت های تصمیم، شبکه عصبیSVM: شامل 

برای شروع انجام آزمایشات در  .هزار و هفتاد و چهار رکورد است چهل فیلد با شامل ،همانطور که قبالً توضیح دادیم داده های آموزشی

Clementine ا با استفاده از یک گره ، ابتدvarfile  داده های آموزشی را دریافت می کنیم و آن را به گره هایDrive لینک می دهیم .

به هر کدام از مدل  Typeنهایتا از . که در آن بازه متغییر ها و نوع آنها قابل تنظیم است، وصل می کنیم Typeسپس خروجی را به یک گره 

مدل ساخته شده را به صفحه نتایج انتقال داده و به . زم بر روی هر مدل را انجام داده و آن را اجرا می کنیمتنظیمات ال. ها لینک می دهیم

جریان ایجاد مدل را نشان    4شکل . دقت مدل را مورد بررسی قرار می دهیم Analysisبا استفاده از ابزار . دیتای ورودی وصل می کنیم

 .می دهد

 

 
 
 

 

 

 

 C&R تصمیم درختقوانین بدست آمده از  –  شکل 

 C&R تصمیم درختجریان طراحی مدل برای  –  شکل 



 

 

دلیل این کاهش، غیر . درصد کاهش یافت 57درصد بدست آمد که نتیجه در داده های آزمایشی به  00با  SVMل بیشترین دقت از مد

یکی استفاده : در ادامه برای مهم در نظر گرفتن فیلد ها از دو روش استفاده کردیم. بود SVM مدل مهم در نظر گرفتن بیشتر فیلد ها توسط

در . کردن تعدادی از فیلد های کم اهمیت با فیلد هایی که مرتبط بوده و اهمیت بیشتری داشتندو دیگری ادغام  Feature Selectionاز 

در نهایت با بکار گیری درخت های تصمیم، در تمام . را صرف نظر کردیم SVMبه همین دلیل روش . هردو حالت تغییر خاصی ایجاد نشد

   .مده که تمام فیلد ها دارای اهمیت و بر طراحی مدل تاثیر گذاشته انداین میزان درحالی بدست آ. درصد رسدیم 75درخت ها به دقت 

پایین تری به نسبت درخت های تصمیم بدست  در مدل شبکه عصبی دقت .را نشان می دهد CARTاهمیت متغییر ها رد درخت  5شکل 

و ممکن است تغییرات بیشتر روی این مدل دقت بدست آورده زدیک به واقعیت را ننشان می دهد که شبکه عصبی جواب های  نتایجآمد، اما 

 6شکل . استفاده کردیم، اما پایین ترین دقت به نسبت مدل های دیگر بدست آمد TANدر شبکه بیزی از ساختار . باالتری را ایجاد کند

  .مقایسه تمام مدل ها را نشان می دهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درصد بدست آمد، که جواب ها  73بیشترین دقت  C&Rدیم، در درخت تصمیم در بخش بعدی داده های آزمایشی را به مدل ها دا

      در مابقی مدل ها دقت بسیار پایین تر بود و . در نظر گرفتیم C&Rبسیار به واقعیت نزدیک بوده و ما مدل جواب را درخت تصمیم 

لیل بی اهمیت در نظر گرفتن بسیاری از فیلد ها که این بد بوددرصد  57دقت  SVMمثالً در مدل . جواب های غیر منطقی بدست آمد

 .مقایسه دقت مدل ها برای داده های آزمایشی را نشان می دهد 7شکل . ، در حین طراحی مدل بودSVMتوسط 
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Accuracy

 نمودار درصد دقت مدل ها در داده های آموزشی – 6شکل

 راحی مدلنمودار اهمیت فیلدها و تاثیر آن بر ط – 5شکل 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتیجه گیری .6

 
ت دانش آموزان دبیرستانی در تعیین رشته در این کار پژوهشی سعی بر آن داشتیم به کمک داده کاوی، راهکاری برای تعیین موفقی

ابتدا اطالعات حدود هزار و دویست نفر دانش آموز فارغ التحصیل دبیرستان های دخترانه و  .تحصیلی مناسب با عالقه و انگیزه، پیشنهاد دهیم

هزار و هفتاد و چهار نفر دانش  با اطالعاتمربوط به چند سال اخیر را جمع آوری نمودیم و بعد از تمیز کردن داده ها،  ،پسرانه شهرستان قروه

در ادامه فرآیند کشف دانش را در . ایجاد کردیمرا داده های شصت و هفت نفر دانش آموز دیگر دیتاست آزمایشی با و  ، دیتاست آموزشی،آموز

 .پنج قدم طی نمودیم

منطقی را بدست  های ی تصمیم بهترین دقت و جوابدر قدم چهارم اکثر مدلهای داده کاوی را اجرا نمودیم که نهایتاً در درخت ها

درصد را در داده های  73درصد دقت را در داده های آموزشی و  75 به میزان C&Rآزمایشات ما نشان می دهد که درخت تصمیم . آوردیم

دانش آموزان اول  رایب راهنمای مفیدیتواند از لحاظ سرعت اجرا و دقت تصمیم گیری در انتخاب رشته، بدت آورده و می آزمایشی 

اتخاذ تصمیم منطقی و درستی را برای ادامه تحصیل  ،و همچنین نسبت به روش های رایج در مدارس ،و مشاوران مدارس باشددبیرستان 

 . ایجاد نمود که از دقت باالتری برای تصمیم گیری در انتخاب رشته برخوردار باشند بهتریمدلهای امید است در آینده بتوان . کند
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 نمودار درصد دقت مدل ها در داده های آزمایشی – 7شکل 
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