
 
 

-های دادهآموزان برای موفقیت در آزمون های سراسری با کمک تکنیکشناسایی عوامل تاثیرگذار دانش

 کاوی

  
 2، محمد رضا وظیفه1حمید رضا فرهادنیا

 
هندسی نرم 1  افزار  دانشگاه آزاد واحد کرماندانشجوی کارشناسی ارشدرشته م

هندسی نرم 2 اهدانافزار دانشگاه آزاد واحد استادیاررشته م  ز
 چکیده:
های  های اخیر با افزایش تعداد داوطلبان آزمون سراسری و متقاضیان تحصیالت عالی و تنوع رشتهکه در سال این با توجه به

شود و این امر  بیش از پیش احساس می های خاصدر رشته آموزان دانششناسایی عوامل تاثیر گذار برای موفقیت تحصیلی لزوم 

علم  با کمکبه همین دلیل  کار مسئولین از جمله مشاوران تحصیلی، مدیران آموزشی، پدران و مادران را بسیار دشوار نموده است.

شده در حجم وسیعی از اطالعات ذخیره را در داری ها، الگوها و روندهای جدید معنیفرایند کشف رابطه توان میکاوی داده

 طراحی در تواندمی هایشکاوی با کمک تکنیکداده . پیدا کردهای تشخیص الگو )مانند ریاضی و آمار( انبارهای داده یا فناوری

-طبقهبندی و خوشههای الگوریتم ازمقاله   این در میزان قبولین کنکورمورد استفاده قرار گیرند. بینیپیش جهت های مناسبمدل

درخت تصمیم استفاده شد که  مدل بینیاز دو مدل پیش مطالعه این در است. شده استفاده گیریتصمیم درختان ساختبرای  بندی

برنامه در تواندمی و بوده درصد  93.50دقت میزان دارای باالترین J48) )   Decision Treeدر بین آنها مدل درخت تصمیم  

 قرار گیرد.آموزان به دانشگاه مورد استفاده دانشورود  جهت بینی داوطلبین کنکور سراسری های پیش

رشته برتر  216رکورد در  1307ها شامل استفاده شده است این داده 1394سال  سراسری کنکورقبولین های در این تحقیق از داده

ها سازی مدل و الگوریتمفیلد است برای بررسی و پیاده 9در   گروه علوم ریاضی، علم تجربی، علوم انسانی و هنر 4دانشگاهی از 

 استفاده شده است.  Rapid Minerیت ماینر های رپکاوی و الگوریتمافزار دادهاستفاده شده از نرم

 بینی بندی، درخت تصمیم،کنکور، پیشکاوی، خوشهکلمات کلیدی:  داده

 

 مقدمه-1
آموزان، اطالعات بسیار زیادی در مورد مدارس، دانشها و  با توجه به اینکه امور مربوط به آموزش و پرورش همواره با داده

تواند حامل اطالعات و الگوهای باارزشی باشند، لذا به  ها می غیره روبروست و در اکثر مواقع این دادهمعلمان، پرسنل، منابع مادی و

کلیه کشور های جهان  امروز در .کاوی در سیستم های آموزش و پرورش است رسد یکی از مهمترین کاربردهای داده نظر می
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های خانوادگی، تحصیلی  های دانش آموزان موجود است که اطالعات مربوط به ویژگی های اطالعاتی وسیعی از ویژگی بانک

گیرندگان عرصه آموزش و پرورش  تواند به تصمیم پیدا کردن الگوها و دانش نهفته در این اطالعات می.شود را شامل می غیره و

بندی  تواند در طبقه می غیره بندی، و بندی، طبقه کاوی مانند خوشه های پیشرفته داده استفاده از تکنیک[13]کمک شایانی بکند.

مدارس، یافتن الگوهای خاص و با ارزش در مورد دانش آموزاد و معلمان موفق، یافتن یک برنامه یا روش موفق تدریس، یافتن 

 .ارد دیگر کاربرد داشته باشدنقاط بحرانی در مدیریت مالی آموزش و پرورش و مو

ها در  میان داده  های پیچیده برای کشف الگوهای موجود و روابط ناشناخته گیری از ابزارهای آنالیز داده کاوی، شامل بهره داده

هایی  باشد؛ الگوریتم های ریاضی و متدهای یادگیری ماشین می های آماری، الگوریتم باشد. این ابزارها شامل مدل حجمی وسیع می

گیری. نتیجه  های تصمیم های عصبی و درخت دهند، مانند شبکه که بازدهی خود را به صورت خودکار از طریق تجربه افزایش می

های  تواند روی داده کاوی می باشد. داده هایی نیز می بینی ها، در برگیرنده آنالیز و پیش آوری و مدیریت داده کاوی، عالوه بر جمع داده

شویی و فساد مالی و به دست آوردن نتایج راهبردی   ای اعمال شود. کشف پول های عددی متنی و یا چند رسانه فرم شده در ارائه

  .[15]رودترین کاربردهای آن به شمار می های آینده، از مهم گیری جهت تصمیم

های تحصیلی لزوم اطالع  سال های اخیر با افزایش تعداد داوطلبان آزمون سراسری و متقاضیان تحصیالت عالی و تنوع رشته در

شود و این امر کار مسئولین از جمله مشاوران تحصیلی، مدیران  آموزان بیش از پیش احساس می رسانی و هدایت صحیح دانش

انگیزه در انتخاب رشته تحصیلی و تداوم عالقه مندی، الزمه موفقیت [13]نموده است. آموزشی، پدران و مادران را بسیار دشوار 

در دانشگاه می باشد. امروزه افراد زیادی از میان متقاضیان تحصیالت عالی وارد رشته های دانشگاهی می شوند. اما متاسفانه 

کرده اند، به دالیلی از جمله عدم شناخت از رشته  تعدادی از آنها علی رغم وقت و هزینه ای که برای ورود به دانشگاه صرف

تحصیلی یا بر آورده نشده اهداف از پیش تعیین شده در دوران دانشجویی عالقه و انگیزه خود را تا حدودی از دست داده و یا 

شخصه های تا بر اساس بخشی از اطالعات و م سعی شده است تحقیقاقدام به تغییر رشته یا ترک تحصیل می کنند در این 

، جنسیت داوطلب و غیره و با استفاده از روش های رتبه تراز قبل آزمون، نوع دیپلم داوطلبان مانند سهمیه استفاده شده در کنکور، 

های تاثیر گذار بر انتخاب رشته داوطلبان را به ترین مولفهو هم چنین مهم زده شودرا تخمین  برای قبولی در دانشگاهداده کاوی 

 .آیددست 

 

 پیشینه تحقیق -2

به معنای استخراج از منابع  Mineکند. واژه التین به ما در درک بهتر این واژه کمک می [17]کاوینگاهی به ترجمه لغوی داده

های قابل دسترس با حجم داده از عمیق جستجویی بر داده معنی به  Dataشود. ادغام این کلمه با نهفته و با ارزش زمین اطالق می

 [16]برای یافتن اطالعات مفید که قبال نهفته بودند، تاکید داردزیاد 

های های منحصر بفرد محیطهایی برای کاوش و اکتشاف دادهکاوی آموزشی یک حوزه علمی نوظهور است که به توسعه روشداده

-و یادگیری در آن صورت می ها برای درک بهتر دانشجویان و محیط آموزشی که فرآیند آموزشپردازد و از این روشآموزشی می
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آوری آموزش، ای در میان علوم مرتبط با فنتوان  یک حوزه بین رشتهکاوی آموزشی را میپذیرد استفاده کند. در واقع داده

های آن در راستای پاسخگویی به مسائل گوناگون روانشناسی، هوش آزمایی، علوم کامپیوتر و آمار دانست که نتایج پژوهش

 .[11]گیرد.زمینه آموزش و یادگیری مورد استفاده قرار میموجود 

، کاوش قواعد انجمنی را پیرامون وظایف آن 1993کاوی با مفهوم امروزی به کار گرفته شد. اگراوالدر در سال پس از آنکه داده

ها، های موجود در بین دادهگیها و همبستمطرح کرد. پس ازآن همان فرد در زمینه کاوش قوانین پیوندی، به پیدا کردن وابستگی

ها و اشیای موجود در سری ساختار سببی در بین آیتمها وجود دارند و همچنین پیدا کردن یکیافتن الگوهایی که غالباً در بین داده

و درمان و کاوی در بهداشت از داده 2005فوا و همکاران او در سال . [6]ی بین آنها پرداخت.ها، تراکنش و رابطهدادهپایگاه

 .[10]سازی نمودندارتباطات راه دور استفاده کردند و کلیه جوانب کسب و کار را با این علم پیاده

کاوی با کمک درختان تصمیم برای ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی استفاده با تحقیق علم داده 2009آقای سیریک و اتا در سال 

کاوی در صنایع مختلف و دانشگاهها و آموزش مقاله از کاربردهای داده 49چاپ با  2011در سال نگای و همکاران  .[11]نمودند

 .[12]مورد بررسی قرار دادند

برای اولین بار روش درخت تصمیم  1963بندی است. در سال ها در مسائل طبقهترین روشگیری یکی از مفیددرخت تصمیم

 .[10][8]اند.استناد کرده 1959و دیگران در سال  3یده بلسونپیشنهاد شد. آنها به ا 2و سانکویست 1توسط مورگان و سان

که یک روش از باال به پایین و حریصانه برای تولید درخت تصمیم است ارائه کرد. که از  1975رادر سال  ID3فیشیر، الگوریتم 

کند. اشکال این خیر، استفاده می باشند یاهای انتخاب شده مناسب میی اطالعاتی به منظور ارزیابی اینکه ویژگییک تابع بهره

، که بهبود یافته الگوریتم ID4فیشر الگوریتم  1986باشد. در سال های کوچک و خالص میروش، میل به تولید بیش از حد کالس

ID3 .بینی وضعیت قیمت محصوالت با شبکه ای تحت عنوان پیشبا چاپ مقاله 2013در سال   رکمب هان و است را ارائه نمود

 بی و درخت تصمیم و رگرسیون پرداختند.عص

 است. شده ارایه دروس ارایه سیستم توسعه و ارتقا برای متدلوژی یک  Romoro and Venturaتوسط   2004و  2003در سال 

 و ارتباطات ماشین، یادگیری هایالگوریتم اعمال با سپس و شودذخیره می داده پایگاه یک در دروس از استفاده الگ هایفایل

 دانش سطح بین رابطه تواندمی الگوها این مثال به عنوان.بود خواهد استفاده قابل مدرسان توسط سپس و استخراج مهم الگوهای

 [7]یاشد. وی نمرات و سیستم از وی استفاده زمان مدت با فراگیر

 وب پایه بر آموزشی محیط یک در Muehlenbrock کاربران توسط هایکنش خودکار تحلیل برای سیستم یک نیز  2005سال  در

 هاتحلیل این برای C 4.5 تصمیم درخت از سیستم در این شود.می بینیپیش کاربران آتی استفاده های آن در که است شده ارایه

 .[5]شده است استفاده گوییپیش برای رگرسیون تحقیقات از بعضی در است. شده استفاده

 

                                                
1Morgan   
2Sonquist 
3Belson  
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 سازی تحقیقروش پیاده -2
رشته برتر  216رکورد در  1307ها شامل استفاده شده است این داده 1394کنکور سال قبولین های تحقیق از دادهدر این 

باشد و در بین این چهار گروه رشته های برتر هر زیرگروه گروه علوم ریاضی، علم تجربی، علوم انسانی و هنر می 4دانشگاهی از 

 مد نظر قرار گرفته است.

  : مهندسی نفت  -مهندسی کامپیوتر –مهندسی عمران  –مهندسی مکانیک  –مهندسی برق در علوم ریاضی 

  هوش بری-مامایی -پرستاری-فیزیوتراپی –پیراپزشکی  -در علوم تجربی : پزشکی 

 مشاوره   -علوم قضایی-الهیات -مدیریت -علوم تربیتی-حسابداری -در علوم انسانی : حقوق 

  فرش-عکاسی-نقاشی–در هنر :طراحی صنعتی 

های اول در بین دانشگاههای خاص و تمامی دانشگاههای ایران مورد ارزیابی قرار در بین این رشته ها هم از هر زیرگروه رشته

فیلدهای مانند نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه ، کد ملی، نام پدر، محل صدور در این تحقیق کاربرد نداشته لذا از   گیرد.می

سازی مدل و استفاده شده است. برای بررسی و پیاده 1فیلد طبق جدول  9آوردن آنها در تحقیق خوداری شده است فقط 

 استفاده شده است. 5.3ورژن   Rapid Minerیت ماینر رپ کاویافزار دادهها استفاده شده از نرمالگوریتم

 
 شرح فیلدهای استفاده شده در مدل 1جدول 

رد

 یف

 شرح فیلد نام فیلد

1 Average pre-exam tests  میانگین در آزمونهای سراسری پیش از کنکور 

2 Rank Country رتبه کشوری 

3 Rating quota  رتبه در سهمیه 

4 Rank in the region  رتبه در منطقه 

5 gender  جنسیت 

6 CITY شهر 

7 Academic disciplines  رشته دانشگاهی 

8 Daily / overnight روزانه /شبانه 

9 TERM1/TERM2  نوبت اول یا دوم 

 این مدل که در کاویست استفاده شد.داده برای استاندارد روش که یک  CRISP-DMفرایندی  در این تحقیق با استفاده مدل

اند به بازار کرده  ایجاد 5آر. سی. ان و 4اس. اس. پی. اس کرایسلر)بنز(  و  دایملر بزرگ شرکت سه توسط  1996 سال اواخر

                                                
4 SPSS 
5 NCR 
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 است، کاوی داده هر پروژه عمر چرخة بر مروری که دهدمی ارائه کاویداده برای فرایندی مدل یک روش، عرضه شده است. این

  است: مرحله شش شامل کاوی، داده پروژة یک عمر چرخة

نمایش  1مدلکه در شکل  کارگیری به و نتایج ارزیابی سازی، ها،مدلسازی دادهها،آمادهدرک مسئله کسب و کار، درک داده

 داده شده است.

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 کاویداده پروژة یک عمر :چرخة1شکل 

 داده و وکار کسب شناخت 2-1
با  ان ه میان کاربرطشناخت راب  متخصصان انتخاب رشته،و بکارگیری آنها توسط کنکور های با توجه به رشد روزافزون داده

 و اهداف درک بر ابتدا مرحله اینباشد. و اولیای مفید گیران صمیمبرای مدیران و ت مو ه داوطلبینبرای  همتواند ها میداده

رفتارسنجی  وضعیت بینیپیش وکار، کسب هدف تریناصلی که شودمی ها متمرکزدیدگاه شناخت داده از پروژه ملزومات

 طراحی شده برنامه یک و کاویداده مسئلة یک تعریف به دانش این تبدیل سپس انتخاب رشته دانشگاهی است و داوطلبین در

   .بررسی است را اهداف به دستیابی برای مقدماتی

 

  داده پردازش پیش 2-2
کاوی و یا سایر عملیات مبتنی بر های استاندارد برای دادهها در شکلسازماندهی دادهها، وظیفه اصلی پیش پردازش داده

-پاک است. کاویبرای داده داده کردن آماده و هاداده سازیپاک ها،داده انتخاب شامل کریسپ، روش از مرحله . اینکامپیوتر است

 .است مفقوده هایداده حذف یا پرکردن آن، از وظایف یکی و است داده تحلیل از قبل کیفی کنترل مرحلة واقع در داده، سازی

 مفقوده مقادیر همچنین و نباشد زیاد نمونه یک در مقداربی هایویژگی تعداد که حذف کرد توانمی درصورتی را مفقوده هایداده

 پر که شوندمی شمرده مهمی فیلدهای از مفقوده مقادیر به اینکه توجه با نیز موجود هایداده پرکرددر دستی به صورت نتوان را
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 عملیات پاکسازی و جایگزینی در این مرحله انجام گرفت  2لذا با توجه به شکل  نیست، پذیر دستی امکان صورت به آن کردن

برای فیلدهای خالی و  Averageبا جایگزینی   Replace Missing Valuesبرای اجرای عملیات در نرم افزار از عملگرهای 

 با تابع فاصله اقلیدسی در نظر گرفته شده است.  3و حد باالی   10ها با پارامتر حد پایین  Outlierحذف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Rapid Minerها در نرم افزار پردازش داده:  مرحله پیش2شکل 

کاوی  در صورتی انجام خواهد شد که الزم به ذکر است مراحل حذف طبق نظر تمامی خبرگان، کارشناسان متخصص داده

Outlier   ای مبنی بر نویز و رکورد هیچ گونه داده 1307در این مرحله از تعداد  باشد  0.5و کمتر از  2های آنها بیش ازOutlier  

 دیده نشد

 

 سازی مدل 2-3
های توصیفی )بدون نظارت( و روش بینی )با نظارت(های پیشکاوی به دو گروه روشهای یادگیری در دادهبه طور کلی روش

ها و ساختارهای بین کاوی همبستگیهای دادهشود و الگوریتمهای توصیفی متغیر هدف تعریف نمیشوند. در روشبندی میتقسیم

-روشکاوی های دادهباشد. اکثر روشکاوی توصیفی میهای دادهبندی از مهمترین روشکنند. خوشهتمام متغیرها را جستجو می

تواند به کمک ها یک متغیر هدف از قبل تعریف شده وجود دارد، بنابراین الگوریتم میباشند که در این روشبینی میهای پیش

 باشد. بینی کننده متناظر میها آموزش ببیند که کدام متغیر هدف با کدام مقادیر متغیرهای پیشآن
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کاوی شامل مرحله با دو نوع الگوریتم دادهتا این ه شده است جیح دادبه دلیل درک بهتر نتایج ترقسمت از تحقیق در این 

 بندی و درخت تصمیم انجام بگیرد.خوشه
 
 K-Meansمدل سازی با الگوریتم    2-3-1
های ها و مشاهدات یا حالتها درکالسبندی کردن تراکنشباشد و به گروهکاوی میبندی به عنوان یکی ازفعالیتهای دادهخوشه 

باشند و از رکوردهای بیرون خوشه تفاوت ای از رکوردها است که به هم شبیه میپردازد. همچنین یک خوشه مجموعهمشابه می

 .پردازدبندی تخمین و پیشگوئی مقدار متغیر هدف نمیبندی متغیر هدف وجود ندارد و به طبقهدر خوشه .دارند

 شود.می استفاده هاداده بندیخوشه برای  K –Means [46]میانگین کای الگوریتم از سازی،مدل مرحله برای  این در

 هایدارد روش ایگسترده کاربرد و سادگی سرعت دلیل به که است هاداده بندیخوشه هایروش از یکی میانگین  کای الگوریتم

 با بهینه هایخوشه تعداد که است این این پژوهش در روش این کارگیری به دلیل اما شود،می استفاده بندیخوشه برای مختلفی

 دارد. پی در را بندیخوشه اعتبار خروجی مسئله این و شودمی محاسبه شاخص از استفاده

است. این الگوریتم تالش C-means)   یاK-means ( میانگین K الگوریتم بندی،های خوشهیکی از معروفترین الگوریتم

های موجود در هر خوشه توسط بردار میانگین داده تقسیم کند. معموالً خوشهk ها را بهکند که بر اساس یک معیار فاصله، داده می

عنوان مراکز  بردارتصادفی به K همسایگی، روند کار به طور ساده به این صورت است که ابتدا k شود. در روشنمایندگی می آن

تصادفی داشته  کامالًهای ورودی انتخاب شوند یا مقادیر توانند ازفضای دادهیشوند. این بردارها مهای اولیه انتخاب میخوشه

میانگین اولیه، به یکی از  بردارهای با city block ورودی بر اساس یک معیار فاصله )مثل فاصله اقلیدسی یا هر داده باشند. سپس

هایی که به هر خوشه تخصیص داده شده ها بر اساس دادهخوشه میانگین شود. در پایان دوره اول،ها تخصیص داده میخوشه

ها میانگین خوشه بردارهای شود. این فرآیند آنقدر ادامه می یابد کهشوند وفرآیند مقایسه و تخصیص تکرار میوز میاست، به ر

 .دیگر تغییر نکند

بندی فازی( محسوب  بندی دیگر )مانند خوشه های خوشه رغم سادگی آن یک روش پایه برای بسیاری از روش این روش علی

ی های مختلفی بیان شده است. ولی همهشود. برای این الگوریتم شکل و مسطح محسوب می شود. این روش روشی انحصاری می

 ها سعی در تخمین موارد زیر دارند: آنها دارای روالی تکراری هستند که برای تعدادی ثابت از خوشه

 خوشه هستند. ها این نقاط در واقع همان میانگین نقاط متعلق به هر بدست آوردن نقاطی به عنوان مراکز خوشه

 نسبت دادن هر نمونه داده به یک خوشه که آن داده کمترین فاصله تا مرکز آن خوشه را دارا باشد. 

ها با  شود. سپس داده های مورد نیاز نقاطی به صورت تصادفی انتخاب می  ای از این روش ابتدا به تعداد خوشه در نوع ساده

شود.  های جدیدی حاصل می شوند و بدین ترتیب خوشه می  ها نسبت داده ن خوشهتوجه به میزان نزدیکی )شباهت( به یکی از ای

ها را به  ها مراکز جدیدی برای آنها محاسبه کرد و مجدداً داده گیری از داده توان در هر تکرار با میانگین با تکرار همین روال می

(زیر به عنوان 1-4ها حاصل نشود. تابع  ) یگر تغییری در دادهکند که د های جدید نسبت داد. این روند تا زمانی ادامه پیدا می خوشه

 تابع هدف مطرح است.

http://en.wikipedia.org/wiki/K-means_clustering
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 ام است. jمرکز خوشة  cjی بین نقاط و معیار فاصله ||   ||که 

 شود: ب میالگوریتم زیر الگوریتم پایه برای این روش محسو

  در ابتداK شوند. ها انتخاب می نقطه به عنوان نقاط مراکز خوشه 

 شود. می  ای که مرکز آن خوشه کمترین فاصله تا آن داده را داراست، نسبت داده هر نمونه داده به خوشه 

 شود )میانگین  میها برای هر خوشه یک نقطه جدید به عنوان مرکز محاسبه  ها به یکی از خوشه پس از تعلق تمام داده

 نقاط متعلق به هر خوشه(.

 ها حاصل نشود. شوند تا زمانی که دیگر هیچ تغییری در مراکز خوشه تکرار می 3و  2مراحل 

  1307به تعداد  1394گردآوری شده شامل  قبولین کنکور سراسری سال  بندی از پایگاه دادهسازی این خوشهبرای پیاده

هایی با  بندی، خوشهاستفاده شد. زیرا در این نوع خوشه K-Meansبندی به نام های خوشهز روشاستفاده شده است.  با یکی ا

 کند: کیفیت باال بر اساس دو معیار زیر تولید می

 های مختلف. شباهت باالی نقاط داخلی هر خوشه و شباهت کم بین نقاط خوشه 

 کار رفته و همچنین پیاده سازی آنگیری شباهت به  بندی بستگی به روش اندازه کیفیت نتایج خوشه 

به عنوان مقادیر  (Seed) سپس تعیین مقدار. میانگین است Kها در الگوریتم یا همان تعداد خوشه Kاولین کار مشخص کردن 

ل زیر مراح  Rapid Minerافزار سازی بهینه این الگوریتم در نرمشوند. برای پیادهها تعیین میاولیه مرکز ثقل یا میانگین خوشه

 شود. اجرا می

 (K)ها بهینه تعیین تعداد خوشه -1

  6دیویس بولدین شاخص -2

-تعیین می 0.535   با دیویس بولدین   K=3( بهترین حالت برای  7-4شود )شکل افزار انجام میبندی را با نرموقتی خوشه

است که   k=3سازی شده، بهترین حالت برای پیادهتست و ارزیابی و   8تا  3ها با نرم افزار تست شده  از عدد شود. تعداد خوشه

 .شودمشاهده می 2در جدول 
 جواب بهینه در نرم افزار  برای  K Means بندیاجرای خوشه 2جدول 

Davies Bouldin K 
0.535 3 

0.541 4 

0.590 5 

0.624 6 

0.605 7 

0.629 8 

                                                
6 Davies Bouldin  Index 
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مودار پراکندگی رشته نرکورد قرار داده شده است.  1161رکورد و خوشه سوم  36رکورد و خوشه دوم  110در خوشه اول 

 شودمشاهده می 9-4پزشکی روزانه دانشگاه تهران به تفکیک پسر و دختر در شکل 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 : پراکندگی رشته پزشکی دانشگاه تهران برای پسران و دختران3شکل 

   مدل سازی با الگوریتم درخت تصمیم   2-3-2
سازی با استفاده از نرم . مدلشودمیکاوی به ارائه مدل پیشگویانه پرداخته های دادهدر این مرحله با استفاده از تکنیک

 CHAID, Decision)های الگوریتمهای درخت تصمیم، شامل در این مرحله الگوریتمه است. انجام شد  Rapid Minerرافزا

tree=J48)  های درخت تصمیم متغیرهای با بکارگیری متغیرهای ورودی و تعیین متغیر هدف ایجاد شدند. برای ساخت مدل

رشته به عنوان متغیرهای پیشگو تعیین شد و متغیر  رتبه کشوری، رتبه آزمونها نوبت اول و دوم،، سهمیه، رتبه در منطقه جنسیت، 

درصد برای  80ها به دو بخش آموزش گردید ان متغیر هدف تعیین گردید و در مرحله بعد دادهنیز به عنوقبولی و شهر و دانشگاه  

است. آنگاه( -)قانون اگرتقسیم شدند. یک درخت تصمیم ترکیب تعدادی استلزام منطقی درصد برای آزمون  20آموزش و 

استفاده کرد.  بندی نیزآنها در حل مسائل طبقه توان ازهای تصمیم تنها نمایشی از فرایند تصمیم گیری نیستند بلکه میدرخت

آید. در مدل ایجاد شده در العاتی است که از آنها بدست میمط مجموعه قوانین استخراج شده از درخت تصمیم، مهمترینالمعمو

 70استفاده شده است در این مطالعه معیار اطمینان برای قوانین ایجاد شده  7ها از شاخص جینیشاخه این نرم افزار جهت تقسیم 

بیان شده است. دلیل انتخاب این مدل  Decision tree مجموعه قوانین ایجاد شده توسط مدل زیر 3  درصد تعیین شد. در جدول

                                                
7 Gini Index 
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های اجرا شده بود. نحوه محاسبه مدل ترین دقت در بینالهای مورد نظر دارای بانیز به این جهت بود که با محاسبه شاخص

 .ها در بخش ارزیابی ارائه شده استشاخص

-دهد که نشانگر دقت باالی پیشمیبه صورت زیر را نمایش کند خروجی را اجرا میDecision Treeافزار الگوریتم وقتی نرم

 درصد بوده است. 93.50بینی با این روش بینی بوده است دقت پیش

 

 

 

 

 

 

 

 
  Decision treeبینی درست شده با درخت تصمیم  دقت پیش: 4شکل 

 

 

 نشان داده شده است  5آید که به شکل همچنین قواعدی از درخت به دست می

 

 

 

 

 
                             

 Decision Treeبا درخت   نمودار درختی ایجاد شده و قواعد به دست آمده :5شکل 

 درصد است.  75.75تقریبا      CHAIDم دقت بدست آمده با الگوریت

 آمده است. 3تعدادی از قواعدی که برای داوطلبین کنکور  بر اساس نمودار درختی به دست آمده است در جدول 
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 Decision treeالگوریتم توسط شده ایجاد قوانین از ای نمونه: 3جدول 

 قانون ردیف

 18000باشد رتبه کشوری او زیر  6281باشد رتبه سهمیه او  4584باشد و تراز او در آزمونهای قبل از کنکور بیشتر از 3اگر داوطلب جز منطقه  1

 درصد خواهد بود  80خواهد بود و درصد قبولی او در رشته های برتر تقریبا باالی 

 درصد است  90باشد و رشته تجربی باشد قبولی او در رشته پرستاری  3داشته باشد و جز منطقه  13437اگر داوطلب رتبه باالی  2

درصد قبولی او در رشته های برتر گروه  95باشد احتمال  1باشد و جز منطقه  7000اگر داوطلب در آزمونهای قبل از کنکور   دارای تراز باالی  3

 مختلف وجود دارد )پزشکی / برق/حقوق/هنر(های اموزشی 

درصد  97باشد احتمال قبولی او در کنکور در رشته پزشکی  7000تا  6000باشد وتراز قبل از آزمون او بین  2اگر داوطلب دختر باشد و جز منطقه  4

 است 

 درصد است 97باشد احتمال قبولی او در رشته پرستاری  داشته 6000الی  5000باشد رتبه بین  3اگر داوطلب پسر باشد و رشته تجربی و منطقه  5

 98داشته باشد احتماتل قبولی او در رشته پرستاری  6500الی  6000باشد رتبه قبل آزمون  بین  2اگر داوطلب دختر باشد و رشته تجربی و منطقه  6

 درصد است

 98.5باشد در رشته تجربی احتمال قبولی او در فیزیوتراپی دانشگاه تهران  1داشته باشد و منطقه  6500الی  6000اگر داوطلب تراز  قبل آزمون    7

 درصد است 

درصد  98نشگاه شریف به باال باشد احتمال قبولی او در رشته برق دا 7500اگر داوطلب پسر باشد و در گروه ریاضی باشد و رتبه قبل آزمون   او  8

 است 

درصد  99به باال باشد احتمال قبولی او در رشته برق دانشگاه شریف  7700اگر داوطلب دختر باشد و در گروه ریاضی باشد و رتبه قبل آزمون او  9

 است

 درصد است 99کامپیوتر شریف   باشد  احتمال قبولی او در رشته مهندسی  1باشد و پسر و منطقه  250الی  100رتبه کشوری داوطلب بین  10

 

 ارزیابی 2-4
بایست در مرحله ارزیابی مورد تحلیل قرار گیرد تا بتوان ارزش آن را  شود، می دانشی که در مرحله یادگیری مدل تولید می

های  مجموعه دادهتوان هم برای  تعیین نمود و در پی آن کارائی الگوریتم یادگیرنده مدل را نیز مشخص کرد. این معیارها را می

آموزشی در مرحله یادگیری و هم برای مجموعه رکوردهای آزمایشی در مرحله ارزیابی محاسبه نمود. همچنین الزمه موفقیت در 

  .بهره مندی از علم داده کاوی تفسیر دانش تولید و ارزیابی شده است

 به دو هاداده مدل صحت بررسی برای پرداخت. شده مدل ایجاد ارزیابی با درختان تصمیم به مدل ایجاد از پس مرحله این در

 مدل آزمون های بخشداده و سازندمی را مدل آموزش بخش هایتقسیم شدند. داده درصد 20 آزمون و درصد  80 آموزش دسته

 بینی ارزش پیش دقت، ویژگی، حساسیت،هایشاخص از توان می هامدل ارزیابی جهت .دهندقرار می ارزیابی مورد را شده ایجاد

-نرم محیط در شده ایجاد تداخلی)آشفتگی( ماتریس ها ازشاخص این محاسبه جهت کرد. استفاده بینی منفیارزش پیش و مثبت

 شده است. ارائه تصمیم درخت هایالگوریتم و عصبی شبکه الگوریتم دقت مقایسه هایشاخص4جدول در .استفاده شد افزار
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 بندیهای اجرا شده طبقهالگوریتم: میزان دقت  4جدول 

 میانگین دقت الگوریتم در تولید درختها نام الگوریتم

Decision Tree(J48) 93.50% 

CHAID 75.75% 

 
 نتایج ارزیابی سه روش اجرا شده 5جدول 

Neural Network Decision Tree CHAID معیارها 

 حساسیت 100% 98.89% 79.25%
Sensitivity=TP/(TP+FN)     

 ویژگی 0% 95.38% 72.35%
Specificity=TN/(TN+FP) 

 بینی مثبتارزش پیش  75.75% 93.42% 74.35%
Positive Predictive Value=TP/(TP+FP) 

 بینی منفیارزش پیش  0% 64.32% 38.45%
Negative Predictive Value=TN/(TN+FN) 

 دقت 75.75% 93.50% 75.45%
 Accuracy   =(TP+TN)/(TP+TN+FP+FN) 

 
دهد متوسط قبولی دختران در دانشگاههای برتر شد نشان میمدل تولید بندی با خوشهدانشی که در مرحله یادگیری همچنین 

درصد با  45.4است و متوسط قبولین پسران در دانشگاههای برتر کشور  0.498درصد با انحراف معیار  54.6کشور  و روزانه 

درصد است و قبولی در رشته پزشکی روزانه دانشگاه تهران  38.1است میانگین قبولین دانشگاههای تهران  0.498انحراف معیار 

درصد است   4.7درصد است و قبولی رشته حقوق دانشگاه تهران 7.7درصد است و قبولی رشته مهندسی برق دانشگاه شریف  1.8

درصد   75.7ین قبولین منطقه یک در هر یک از دانشگاههای برتر کشور درصد است میانگ 0.1و قبولی رشته هنر دانشگاه تهران  

  3و 2بیشتر از سایر مناطق  1دهد قبولی در  منطقه درصد است این نشان می 10.1برابر  3درصد و منطقه  14.2حدود   2و منطقه 

 است. 

 4004ت در این خوشه تراز قبل کنکور حداقل رکورد اس 1161به تعداد  3ها  بیشترین خوشه مربوطه به شماره در بررسی خوشه

 درصد آنها منطقه یک است. 84است و  6718.034و میانگین  8481و حداکثر 

 

  گیرینتیجه-3
و شناسایی تحلیل قبولین داوطلبین کنکور سراسری برای کاوی، دادهبندی بندی و طبقهخوشههای با کمک تکنیک مقالهدر این 

 1394کنکور سال های و برای تست و صحت مدل پیشنهادی آن را بر روی مجموعه دادهبینی شد پیشپذیر قبولی نکات تاثیر
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سازی شد ها اعتبارسنجی و پیادهافزار بر روی دادهبا نرم  گیریتصمیم همچنین در این تحقیق دو درخت آزمایش قرار گرفت.مورد

 تشخیص درصد قبولین کنکور سراسری دارای دقت باال بود.که این درخت تصمیم در مقایسه با سایر موارد مشابه آن در

 داد. آموزش و کنکور داوطلبین مد نظر قرارتوان، نتایج زیر را در حوزه با این مدل  پیشنهادی می

 نوع منطقه داوطلبین کنکور پارامتر مهمی در میزان قبولین داوطلبین در رشته های برتر دانشگاهی دارد.  (1

 ای بررسی شده بیشتر است.ها در این مجموعه دادهداوطلبین دختر نسبت به پسر در تمامی رشته ( میزان قبولین2

 درصد است. 38.1( میانگین قبولی دانشگاههای تهران نسبت به سایر مناطق 3

از درصد  84است و  6718.034و میانگین  8481و حداکثر تراز  4004برابر  1394( حداقل تراز قبولی در کنکور سال 4

 اندمنطقه یک در کنکور قبول شده

ها اکثر داوطلبین رشته تجربی و دختر هستند برای همین دانشگاهها باید در این مورد اقدامات خاصی (در بررسی خوشه5

 را انجام دهند.

 

 مزایای مدل پیشنهادی  -4

 کاویبندی دادهطبقه هاییتمالگور کلیة به نسبت باالتری دقت و بهینگی Decision Treeتصمیم درخت آنجاکه (از1

 مورد های داده از حاصل دانش اعتمادترین مورد ، درخت این از شده استخراج دانش نیبنابرا دارد، پژوهش در استفاده مورد

 .باشد کاویداده قوانین استخراج مبنای تواندمی و رفته شمار به بررسی

 باشد. بینی داوطلبین داشتهپیش در هانآ به نسبت نسبی برتری یک درخت این شد باعث آن بندیطبقه باالی (دقت2

های مختلف داوطلبین کنکور با مدل پیشنهادی، نتایج بسیارخوبی را در اختیار موسسات آموزشی و ( انتخاب ویژگی3

 دهد.اولیای و دانش آموزان  قرارد می

 نسبت آن از حاصل گیریتصمیم درخت بندیهطبق دقت که داد نشان پیشنهادی مدل الگوریتم اجرای از حاصل (نتایج4

 است. بیشتر تحقیق این در شده مقایسه گیریتصمیم درختان از بسیاری به

 

 پیشنهاد تحقیقات آتی-5
 سطح به از رسیدن پس و شده اجرا ترطوالنی زمانی بازه در و های بیشترداده مجموعه با مدل این که شودمی (پیشنهاد1 

 .گیرد قرار استفاده موسسات آموزشی مورد هایبرنامه در مطلوب دقت
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 در رفته کار به هایروش با پژوهشی شودمی پیشنهاد است،  1394مربوط به سال  پژوهش این هایداده که آنجایی (از2

 شوند. مقایسه دیگر، های روش و پژوهش این نتایج با آن نتایج و گیرد سالهای متوالی مورد انجام در پژوهش، این

و نحوه آموزش مدارس  را نیز در تحقیق مورد ارزیابی  3و2و1های  مناطق مندان سایر ویژگیشودعالقه(پیشنهاد می3

 قرار دهند.
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