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 قوانینی که بهصورت اگر – آنگاه مطرح میگردند این. استخراج دانش یکی از مهمترین مسائل دادهکاوی میباشد:چکیده
، به صورت تمام مقادیری که در مجموعهداده میتواند وجود داشته باشد-توانایی را دارند که به صورت اعداد حقیقی در هر جزء
 روش پیشنهادی در این مقاله استفاده از الگوریتمهای درخت تصمیم و خوشهبندی و قوانین انجمنی برای استخراج.قرار بگیرند
 در روش پیشنهادی استخراج قوانین را به صورت یک مسئله بهینهسازی در آورده و هدف به دست آوردن قانونی.قوانین میباشد
 الگوریتم پیشنهادی برای استخراج قوانین ازمجموعه داده افت تحصیلی از. عمومیت و قابلیت درک باال میباشد،با اطمینان باال
 درj48  نتایج نشان داد که الگوریتم. دانشآموزان هنرستانها در زنجان جمعآوری شده و تست گردید256اطالعات فردی
0.95  با ضریب اطمینانK-Main  برای مجموعه داده افت تحصیلی و خوشهبندی دادهها با الگوریتم0.95 درخت تصمیم با دقت
 برای مجموعه داده ها اجرا وApriori و بهدست آوردن قوانین با ضریب اطمینان باال با استفاده از قوانین انجمنی که از الگوریتم
 از نتایج به دست آمده از این تحقیق می توان برای پیشگیری از افت تحصیلی دانشآموزان و بهبود کیفیت ارتباط.تولید شد
.مسوولین و والدین با دانشآموزان و آموزش هر چه بهتر آنان استفاده کرد
 دادهکاوی آموزشی، افت تحصیلی، درخت تصمیم، خوشهبندی، قوانین انجمنی:واژههای کلیدی
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Abstract: Knowledge extraction is one of the most significant problems of data mining. The principles raised in ifthen format can be turned into real numbers in each section- as values which could be included in dataset. The suggested
method in the present dissertation is application of decision tree algorithms, clustering and forum rules for extraction of final
rules. In the suggested method, extraction of rules is defined as an optimization problem and objective was obtaining a rule of
high confidence, generalization and understandability. The suggested algorithm for extraction of rules was obtained from and
tested based on a dataset of educational failure of 256 art school students living in Zanjan. The results suggested that the j48
algorithm in decision tree and accuracy of 0.95 is the choice for the dataset of educational failure. Data clustering was done
by K-Main algorithm with confidence coefficient of 0.95. After all, obtaining rules of high confidence coefficient was done
based on forum rules from Apriori algorithm for the whole datasets. The results of present study could be used for inhibition
of educational failure of students, improved quality of relationship of parents and authorities with students and enhancing the
education they receive.
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مدرسه از طریق برنامه ی درسی تعیین شده میآموزد .یکی از مشکالت
نظام آموزشی ،افتتحصیلی قابل توجه دانشآموزان است که باعث
خسارتهای روحی و روانی به دانشآموز و خسارتهای اقتصادی به
جامعه می شود که این خسارتها عموماً غیر قابل جبران هستند.
شکست یا افت تحصیلی ،عبارت است از وقوع ترک تحصیل زودرس و
تکرار پایه تحصیلی در نظام آموزش و پرورش یک کشور؛ که یک نظام
آموزشی کارآمد ،کمترین افت تحصیلی و باالترین بازدهی را دارد .به
عبارت دیگر ،افت تحصیلی شامل جنبههای مختلف شکست تحصیلی
چون غیبت مطلق از مدرسه ،ترک تحصیل دانشآموز و سالهای مقرر
آموزشی ،تکرار پایه تحصیلی ،کیفیت نازل تحصیالت دانش آموز در
مقایسه با آنچه که باید باشد و کسب محفوظات به جای معلومات
است[]7

 .1مقدمه
دادهکاوی روشی در کشف دانش است که حجم بزرگی از داده را برای
کشف دانش مفید و جذاب که درگذشته ناشناخته بوده جستجو می-
کند .با رشد سریع در اندازه و تعداد پایگاه دادهها ،کاوش دانش ،قواعد
یا اطالعات سطح باال از دادهها بهمنظور پشتیبانی از تصمیمگیریها و
پیشبینی رفتارهای آتی ،ضروری به نظر میرسد .بنابراین نیاز به
روشهای خودکار یا نیمهخودکار برای کشف دانش هست .کاوش
قوانین یکی از وظایف مهم در دادهکاوی ،روند یافتن روابطی مابین
خصیصهها یا مابین مقادیر آنها در یک پایگاه داده بزرگ است که در
جهت امر تصمیمگیری کمک ساز باشند.
دادهکاوی فرآیند استخراج اطالعات(قوانین و الگوها) ضمنی،
غیربدیهی ،از قبل ناشناخته و بالقوه مفید از دادهها در پایگاه داده
است] .[1تعاریف متنوعی از دادهکاوی در مراجع مختلف ارائه شده
است .اما تعریفی که در اکثر مراجع به اشتراک ذکر شده عبارت است
از "استخراج اطالعات و دانش و کشف الگوهای پنهان از پایگاه داده-
های بسیار بزرگ و پیچیده[]2دادهکاوی شامل مر

با توجه به اینکه عدهی قابل توجهی از دانشآموزان از افت شدید
تحصیلی در سیستم آموزش و پرورش رنج میبرند لذا جهت از میان
بردن این معضل اساسی ،اولین راه مطالعه و تحقیق در عوامل به وجود
آورنده آن و اصالح عوامل مشکل ساز است] .[8افت تحصیلی یعنی عدم
موفقیت در تحصیل به معنای عدم دستیابی فراگیر ،به مجموعه
مهارتهایی است که انتظار میرود در نتیجه آموزش ،آن را یاد بگیرند.
به عبارتی ،به معنای عملکرد دانشجویانی است که در امتحان شکست
خوردهاند یا مجبور شدهاند مجدداً در درس امتحان دهند .جلوگیری از
افت تحصیلی یک چالش جدی است ،زیرا کسانی که از نظر تحصیلی
شکست میخورند ،در طول زندگی چالشهای اجتماعی و اقتصادی
چشمگیری را تجربه میکنند.

احل مختلفی میباشد که این مراحل به صورت زیر تفکیک میشوند:
تعیین اطالعات گذشته ،تمیزکردن داده و پردازش اولیه ،ساخت
انبارداده ،انتخاب مجموعه دادههای هدف ،یافتن ویژگیهای مورد
استفاده و تعیین ویژگیهای جدید ،نمایش دادهها ،انتخاب عملیات
دادهکاوی ،استخراج الگو ،ارزیابی و تحلیل الگوی به دست آمده و حذف
الگوهای نامناسب و در آخر تفسیر نتایج دادهها و استنتاج از اطالعات
باارزش[3].

در سالهای اخیر تحقیقات زیادی در زمینهی افت تحصیلی دانش-
آموزان در حوزهی رشتههای مدیریت تربیتی و روانشناسی تربیتی
انجام شده است که هر کدام به تعدادی از شاخصهای موثر در افت
تحصیلی پرداختهاند.
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فنهای متنوعی در دادهکاوی وجود دارند که الگوهای مختلفی را تولید
میکنند .روشهای کشف قوانین انجمنی ،1طبقهبندی دادهها 2و
خوشهبندی 3از عمدهترین راهکارهایی محسوب میشوند که به تولید
الگوهای خاص خود میپردازند].[4

ونتورا 7و رومرو برای اولین بار بحث دادهکاوی آموزشی را مطرح کردند
و فعالیت تخصصی آنان به طور رسمی از سال  2007میالدی با
برگزاری اولین کنفرانس جهانی دادهکاوی آموزشی توسط انجمن بین-
المللی دادهکاوی آموزشی آغاز شد] .[9اولین اقدام در این زمینه را
کمپل و ابلینگر با معرفی روش جدید "تجزیه وتحلیل آموزشی" و با
استفاده از روشهای آماری و به کارگیری تکنیکهای دادهکاوی انجام
دادند .هدف آنها کمک به اعضای هیئت علمی و مشاوران آموزشی به
منظور شناسایی و کمک به دانشجویان در معرض خطر بود .آنان به
نوعی پایهگذار شاخهای از دادهکاوی بودند که در سالهای بعد داده
کاوی آموزشی یا به اختصار " " EDMنامیده شد.[10].

طبقهبندی دادهها یکی از روشهای مهم دادهکاوی هست که برای
نسبت دادن یک مورد ،شیء یا یک رکورد به کالسهای از پیش تعریف
شده مورد استفاده قرار میگیرد .روشهای مختلفی برای انجام طبقه-
بندی اطالعات در حجم زیادی از دادهها پیشنهاد و استفاده شده است.
در این راستا روشهای طبقهبندی متنوعی مانند ،درخت تصمیم،4
شبکههای عصبی مصنوعی ،5ماشین بردار پشتیبان ،6نزدیکترین
همسایه ،روشهای هیستوگرام و هسته ارائه شدهاند [5].به طور کلی
در سالهای اخیر استفاده از دادهکاوی برای بهبود فرآیند برنامهریزی
و انجام آموزش اهمیت زیادی پیدا کرده است].[6

بیکر و یاسف 8ضمن ارائه تعریف رسمی برای دادهکاوی آموزشی ،آن را
رشتهای در حال ظهور معرفی کردند که با تمرکز بر توسعه روشهایی
به منظور تحقیق و بررسی مبتنی بر دادههای برگرفته از فعالیتهای
آموزشی ،برای درک و شناسایی بهتر رفتار دانشجو و تنظیم روش

 .2دادهکاوی آموزشی
از دادهکاوی در زمینه آموزش وپرورش نیز استفاده میشود برای
جستجو و یافتن دادههای مورد نظر میان دانشآموزان و دانشجویان،
ازآنجایی که فرآیند آموزش مجموعهای است از آنچه که دانش آموز در
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یا امکانات سختافزاری موجود در محیط نیست بلکه پیامد جنبههای
مختلف آموزشی ،تربیتی ،اجتماعی و  ...میباشد[.]16

یادگیری مطلوب به کار می رود .این رشته بر اهمیت تجزیه وتحلیل
دادههای آموزشی برای توسعه مدلهای بهبود فعالیتهای یادگیری و
همچنین بهبود اثربخشی سازمانی ،تأکید دارد].[11

اندری و همکاران[ ]17با استفاده از تکنیکهای قوانین همبستگی
و درخت تصمیم ،اطالعات  599دانشآموز مقطع راهنمایی را که از
طریق پرسشنامه جمعآوری شده بود را تحلیل کردهاند و عوامل موثر
در بروز افت تحصیلی را معرفی نمودهاند .به عنوان مثال اگر عزت نفس
دانشآموز باال ،جنسیت او پسر و وضعیت اقتصادی آن دانشآموز ضعیف
باشد ،آنگاه برای او افت تحصیلی وجود دارد.

بینکوفسکی 9در کنفرانس بینالمللی جاسیک ساکای سال  2012اظهار
کرد ،میتوان از دادهکاوی آموزشی به منزله "یادگیری تحلیلی" به
کمک مجموعهای از دادههای حجیم آموزشی یاد کرد .شکل شماره 1
نظریه بینکوفسکی را به تصویر کشیده است .دادهکاوی آموزشی از
روشها و تکنیکهای آماری ،یادگیری ماشین و دادهکاوی ،به منظور
تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده برای توسعه و بهبود بهره
میبرد و بر ایجاد مخازن اطالعات نظامند به منزله منابع داده در داده-
کاوی تمرکز میکند[12].

اسکندریان و همکاران[ ]18با استفاده از شبکههای بیزین عملکرد
تحصیلی  199نفر از دانشآموزان دورهی متوسطه را ارزیابی کردهاند و
در نهایت بر اساس بهبود به دست آمده در مدل تولید شده ،شبکههای
بیزین را به عنوان ابزاری مناسب جهت ارزیابی عملکرد تحصیلی دانش-
آموزان به منظور غلبه بر افت تحصیلی آنها معرفی نمودهاند.

دادهکاوی زمینههایی را پوشش میدهد که به شرح زیر فهرست شده
است:

قلندری[ ]19رابطهی بین ویژگیهای شخصیتی و عملکرد
تحصیلی دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهر زنجان را مورد بررسی
قرار داد و به این نتیجه دست یافت که بین ویژگیهای شخصیت
(مسوولیتپذیری ،انعطافپذیری و برونگرایی) و عملکرد تحصیلی
دانشآموزان رابطهی مثبت معناداری وجود دارد و ویژگیهای شخصیت
میتواند  59%عملکرد تحصیلی را تبیین نماید.

 .1یافتن علل احتمالی تداوم یا انصراف تحصیل دانشجو؛
 .2ساخت مدل رفتار دانشجو به منظور تبیین تفاوتهای رفتاری
دانشجویان و پیشبینی مبتنی بر آن؛
 .3فراهمآوری محیطهای فراگیر فردی و سیستمهای پیشنهاددهنده؛
 .4فراهمآوری زمینه کار با حجم زیادی از داده های ذخیره شده توسط
کاربران غیرمتخصص و کسب دانش عمیق درباره روشها ،فرایندها و
الگوریتمهای یادگیری][13
 .5پشتیبانی مؤثرتر آموزشی از دانشجویان ،به کمک نرم افزارهای
یادگیری فردی و یادگیری مشارکتی][14
 .6بررسی و مطالعه تئوری های آموزشی؛
 .7بررسی ،مطالعه و گسترش تئوری ها و نظریه های آموزشی برای
یافتن شواهد تجربی به منظور ادراک عمیق از عوامل کلیدی مؤثر در
یادگیری ].[11

هدایتی و همکاران[ ]20با تحلیل اطالعات بیش از  259نفر از
دانشجویان و با بهرهگیری از روشهای دادهکاوی ،عدم انتخاب رشته بر
اساس عالقهی فردی را به عنوان مهمترین عامل در قرار گرفتن
دانشجویان در خوشهی ضعیف شناسایی کردهاند.

 .3مروری بر تحقیقات پیشین

شدهبود ،به بررسی آن دسته از عواملی پرداختهاند که بر روی افت
تحصیلی این دانشآموزان موثر هستند.

در پژوهشی ،فراوانی الگوریتمهای استفاده شده در مطالعات مختلف
طی سالهای  2003تا  2012مشخص شده است .براساس دادههای
این پژوهش از  48مطالعه انجام شده ،در سیزده مورد از "شبکههای
عصبی" ،سیزده مورد "درخت تصمیمگیری" ،هشت مورد "رگرسیون
لجستیک" ،از "ماشینبردار پشتیبان"" ،بیزین" در سه مطالعه و از
"جنگل تصادفی" در دو مورد و سایر الگوریتمها ازجمله" :تحلیل
تشخیص خطی"" ،ژنتیک"" ،نزدیک ترین همسایه" هر کدام یک مورد
استفاده قرار گرفتهاند]15[.

پرویز اسدی ورمله و همکارنش[ ]22با استفاده از از ترکیب و مدل
سازی دو الگوریتم قوانین همبستگی و درخت تصمیم پژوهشی بر روی
 4810نفر دانشآموز سال اول دبیرستان صورت دادند و قوانین موجود
بین این فیلدها استخراج شده است .دادههای استفاده شده در این
تحقیق از طریق پایگاه داده نمرات دانشآموزان و پروندههای مشاورهای
و تربیتی آنها جمعآوری شده است .در ارائه این تحلیل استفاده شده
است.

پیشرفت روز افزون فنآوری ،راههای جدیدی را برای گسترش و بهبود
سیستمهای آموزشی ایجاد کرده است .تحقیقات انجام شده در سال-
های اخیر بیانگر این مطلب است که تصمیمگیرندگان عرصهی آموزش
عالی و مسوولین آموزش و پرورش به این باور رسیدهاند که امروزه
عملکرد تحصیلی دانشآموزان و دانشجویان تنها پیامد هوش فردی و

اسماعیل پور و همکارانش[ ]23به بررسی افت تحصیلی دانش
اموزان به هنگام تبدیل شدن مدرسه از حالت سنتی به هوشمند با
استفاده از روش الگوریتم ژنتیک در مناطق کم برخوردار پرداختهاند.
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هدایتی و جوانمرد[ ]21با استفاده از روشهای دادهکاوی ،از جمله
درخت تصمیمگیری  CARTو الگوریتم خوشهبندی  K-Meansو
تحلیل دادههای جمعآوری شده از پرسشنامههایی که توسط کلیهی
دانش آموزان سال اول دبیرستان دخترانه مهدیه شهر یزد تکمیل
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 شناسایی عوامل موثر بر افت تحصیلی دانشآموزان شناسایی و بررسی ویژگیهای دانشآموزان دارای افت تحصیلیاین پژوهش تالشی هست تا با جمعآوری اطالعات آموزشی و فردی
دانشآموزان دبیرستان پسرانه شهر زنجان به تحلیل عوامل مرتبط با
پدیدهی افت تحصیلی بپردازیم .پس از جمعآوری دادهها ،آمادهسازی
و پیش پردازش دادهها ،تکنیکهای خوشهبندی و قوانین انجمنی بر
روی این داده ها اعمال شدند .در نهایت ،عوامل موثر بر افت تحصیلی
وشناسی وقوع افت تحصیلی پس از ارزیابیهای مختلف استخراج
گردیدند .در این پژوهش از تکنیکهای خوشهبندی و قوانین انجمنی
برای پیشگیری از افت تحصیلی دانشآموزان و بهبود کیفیت ارتباط
مسوولین و والدین با دانشآموزان استفاده شده است ،که داهها مورد
نیاز با استفاده از پرسشنامه از دانشآموزان شاغل در هنرستانهای
شهر زنجان گردآوری شده است.
در این مطالعه برای جمعآوری اطالعات از پرسشنامه استفاده شده که
بین  256نفر از دانش آموزان هنرستانهای شهر زنجان توزیع شده
است .تعداد  137نفر از دانش آموزان در مقطع سوم دبیرستان و 119
نفر در مقطع دوم دبیرستان می باشند .رشتههای تحصیلی دانشآموزان
و تعداد آنها در جدول شماره نشان داده شده است.

ایرجی و همکارانش[ ]24در پژوهشی با بکارگیری دادهکاوی سعی
در آسیبشناسی افت تحصیلی هنرجویان هنرستانهای فنی و حرفهای
در رشتههای مختلف بین سالها  80تا  83نمودند .ایجاد پایگاه اطالعاتی
داده جهت فرایند دادهکاوی ،پیادهسازی راه حل پروژه دادهکاوی،
تنظیم منابع داده مورد استفاده ،اجرای الگوریتمهای کاوش با استفاده
از پایگاه داده مایکروسافت  SQL Server2005انجام گردیده است.
در این پژوهش تالش میشود با توجه به مشخصههای ورودی
هنرجویان مجموعه آماری نمونه ،روند نمرات در طول تحصیل و ارتباط
آن با مشخصههای خروجی ،دالیل افت تحصیلی مورد تحلیل و بررسی
قرار گیرد و با کشف الگوهای مناسب رشد ،نمایه ای برای پیشبینی
هنرجویان موفق ایجاد گردد.
یقینی و همکارانش[ ]25با استفاده از تکنیکهای دادهکاوی
وضعیت تحصیلی آتی دانشجویان شامل معدل نیمسال آینده ،معدل
کل در زمان فارغ التحصیلی ،و وضعیت فارغالتحصیلی پیشبینی شده
است .برای ساخت مدلهای مورد نظر از تکنیک های مختلفی نظیر
شبکههای عصبی ،درختهای تصمیم و  SVMاستفاده گردیده است.
این مدلها برای دادههای سیستم آموزشی دانشگاه علم و صنعت ایران
پیادهسازی شدهاند .عملکرد هر یک از مدلها ،مورد بررسی قرار گرفته
و نتایج بهدست آمده با یکدیگر مقایسه گردیدهاند .اعتبار سنجی انجام
شده بر روی مدلها اثبات میکند که نتایج بدست آمده دقیق و قابل
اعتماد بودهاند.

جدول شماره  :1رشتههای تحصیلی و تعداد دانشآموزان

ابدو و همکارنش در سال  2007در پژوهشی با موضوع " تاثیر رفتار
معلم و نوع برخورد او در کالس با وضعیت تحصیلی " که به کمک
قوانین انجمنی در دادهکاوی به این تنیجه رسیدندکه  %71دانشآموزان
علت پیشرفت تحصیلی خود را " همدلی معلم " با آنها می دانند .آنها
گفتهاند ما در کالس با این معلم راحت بودیم و این راحتی باعث میشد
ما مطالب را راحتتر یاد بگیریم .یک معلم مهربان و صمیمی میتواند
حتی خالء عاطفی و روانی دانشآموزان را که با مشکالت خانواده ارتباط
دارد پر کند .تشویق زبانی معلم و پاداش دادن او انرژیهای روانی فرد
را فعال کرده و روز به روز پیشرفت تحصیلی و تعادل رفتاری دانشآموز
بهتر خواهد شد.

محمود مرادی ،محمود نجفی

نقشه
هنر
مدیریت
کامپیوتر
صنایع
گرافیگ

9
11
20
54
8
12

تربیت بدنی
مکا نیک خودرو
ساخت وتولید
تاسیسات
حسابداری

32
20
38
4
48

تعداد کل

256

روایی دادههای جمعآوری شده از پرسشنامه ها با نظر متخصصان تأیید
گردید .سپس دادهها که شامل  200رکورد اطالعاتی به همراه  20فیلد
بودند ،در یک فایل صفحه گسترده اکسل  Excelقرار گرفتند.

 .1.4روش پیشنهادی
دادهها با استفاده از ابزارهای پیشپردازش داده نرمافزار ،کارهای
فیلترکردن حذف ویژگیهای اضافی و در صورت نیاز تبدیل ویژگی
اسمی به عددی ،تعداد  28ویژگی برای ادامه کاوش انتخاب شدند.
دادههای انتخاب شده در این تحقیق که از طریق پرسشنامه جمع-
آوری گردیده بود به صورت فایل اکسل به فرمت  CSVتبدیل و سپس
به نرمافزار  Wekaمنتقل گردید .با استفاده از ابزارهای پیشپردازش
داده این نرمافزار ،کارهای فیلترکردن ،حذف ویژگیهای اضافی و در
صورت نیاز تبدیل ویژگی اسمی به عددی انجام گردید .با توجه به
ماهیت تحقیق که بررسی ویژگی افت تحصیلی دانشآموزان میباشد
تصمیم گرفته شد تا برروی خوشهبندی متمرکز شویم.

 .4اهداف پژوهش و راه کار پیشنهادی
در زمینه بررسی افت تحصیلی در میان دانشآموزان پژوهشهای قابل
توجهی صورت گرفته و روشهای مختلفی نظیر خوشهبندی ،شبکههای
بیزین ،درخت تصمیم بهطور جداگانه بهکار گرفته شده است .در
پژوهش حاضر ما عوامل موثر بر افت تحصیلی دانشآموزان هنرستان
پسرانه شهر زنجان با استفاده از ترکیب الگوریتمهای درخت تصمیم،
خوشهبندی و قوانین انجمنی بررسی کردهایم.
اهداف مشخص تحقیق ،شامل اهداف علمی (کلی و جزئی) و اهداف
کاربردی این پژوهش عبارتند از:
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رشته تحصیلی

تعداد

رشته تحصیلی

تعداد
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بعد از مشخص نمودن ورودی نرمافزار از آنجا که باید اعتبار روش
ارائه شده در هر پژوهشی مورد سنجش قرار گیرد ،برای سنجش اعتبار
و صحت مدل ،با استفاده از ویژگیهای نرمافزار  Wekaدادههای به دو
مجموعهی دادهی آموزشی ( )90%و آزمایشی( )10%استفاده شده است.
میزان اعتبار با نتایج دادههای جدید آزمون میشود و دادههای آزمایشی
بهمنزلهی ناظر به الگوریتم وارد شده و نتایج میزان صحت آن را ارزیابی
میکند معیار اعتبار و صحت مدل ،بسته به صحت طبقهبندی یا
تفکیک دادههای آزمایشی است .در این پژوهش ،مجموع دادهها با
میزان اعتبار سنجی ده مرتبه تکرار برای کلیه الگوریتمها سنجیده
میشود.

 .2.4معیارهای ارزیابی مدل
یکی از مهمترین قسمتهایی که در دستهبندی باید به آن توجه نمود،
ارزیابی مدل دستهبندی است .ارزیابی یک مدل دستهبندی میتواند
براساس نمونههای آموزشی و آزمایش صورت گیرد .برای ارزیابی باید
برچسبی که مدل افت تحصیلی نسبت داده شده است مقایسه شود.
وقوع حاالت مختلف برای دستهها باتوجه به مجموعه دادههای ورودی
برای دستهبندی با مقادیر  FN, TN, FP, TP,برای دو دسته مثبت
و منفی در جدول شماره  2نشان داده شده است.
جدول شمار  :2ماتریس آشفتگی برای یک مساله دسته بندی دو دستهای

تصویر شماره  :2فلوچارت روش انجام پژوهش

قبل اعمال الگوریتمهای دادهکاوی میتوان فیلدها یا خصیصههایی که
نیاز پردازش یا حذف دارند را با استفاده از فیلتر در نرم افزار weka
این پردازشها را انجام داد که باعث بهبود الگوریتم مورد استفاده می-
گردد .در این پژوهش ،برخی فیلدها با استفاده از فیلتر Remove
حذف شده است .همچنین یکی دیگر از فیلترهای موجود،
 Discretizeاست که با استفاده از آن میتوان مقادیر یک صفت
پیوسته را به تعداد دلخواه بازه گسسته تبدیل کرد(مانند فیلد سن،
معدل و یا میزان درآمد خانواده)

رابطه

شماره

1

دو مقدار  TN, TPمهمترین مقادیری هستند که باید بیشینه شوند
تا کارایی دستهبندی به حداکثر برسد .با توجه به این نکته که در مسائل
دستهبندی ممکن است بین تعداد دستههای مختلف توازنی برقرار
نباشد ،ممکن است یک دسته دارای نمونههای خیلی بیشتر از دسته
دیگر باشد .در نتیجه مدل نهایی به سمت دسته با بیشترین نمونه
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 :TNبیانگر تعداد رکوردهایی است که دسته واقعی آنها منفی بوده و
الگوریتم دستهبندی نیز دسته آنها را بهدرستی منفی تشخیص داده
است.
 :TPبیانگر تعداد رکوردهایی است که دسته واقعی آنها مثبت بوده
و الگوریتم دستهبندی نیز دسته آنها را بهدرستی مثبت تشخیص داده
است.
 :FPبیانگر تعداد رکوردهایی است که دسته واقعی آنها منفی بوده
و الگوریتم دستهبندی دسته آنها را بهاشتباه مثبت تشخیص داده است.
 :FNبیانگر تعداد رکوردهایی است که دسته واقعی آنها مثبت بوده
و الگوریتم دستهبندی دسته آنها را بهاشتباه منفی تشخیص داده است.
با توجه به پارامترهای مطرح شده در رابطههای زیر معیارهای
ارزیابی مختلفی ارائه شده است که ازجمله آنها میتوان به معیار
درستی ،دقت ،فراخوانی و معیار  F-measureاشاره کرد.
مهمترین معیار برای تعیین کارایی یک الگوریتم دستهبند معیار
 Accuracyمیباشد .این معیار دقت کل یک دستهبند را محاسبه می-
کند .این معیار نشان دهنده این موضوع است که چند درصد از کل
مجموعه دادهها به درستی دستهبندی شده است .رابطه شماره  1نحوه
محاسبه معیار درستی را نشان میدهد][26
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صورت یک مجموعه قابل پیشبینی وجود دارد و الگوریتم به ازای هر
یک از ستونهای قابل پیشبینی یک درخت تصمیمگیری می-
سازد][27
درخت تصمیمگیری  C4.5که توسط  wekaاستفاده میگردد تحت
عنوان  J48شناخته میشود که درخت تصمیمگیری دودیی ایجاد می-
کند C4.5 .درختهای تصمیمگیری را از مجموعه دادههای آموزشی
میسازد که مانند  ID3از مفهوم آنتروپی اطالعات استفاده میکند.
مهمترین مزیت  J48این است که تعداد نقاط تصمیمگیری را محدود
میکند .در ادامه این تحقیق الگوریتم  J48را برروی داده ها ی مورد
مطالعه اعمال نموده که در تصویر شماره  3نتیجه حاصل از اجرای این
الگوریتم را نشان میدهد.

سوق پیدا میکند .بنابراین دسته دارای تعداد نمونه کم عمال تاثیر
چندانی در بهبود یا عدم بهبود کارایی نخواهد داشت .میتوان نتیجه
گرفت که معیار  Accuracyدر مجموعه دادههایی که دارای دسته
نامتعادل با تعداد مختلف نمونه ،معیار مناسبی نمیباشد.
 :Precisionمعیار  precisionدرصدی را نشان میدهد که از میان
تمامی دستهها که توسط دستهبند به آن دسته نسبت داده شدهاند .به
عبارتی دقت دسته  iرا با توجه به کل مواردی نشان میدهد که
برچسب  iبرای نمونه مورد بررسی توسط دستهبند پیشنهاد شده است.
نحوه محاسبه این معیار در رابطه شماره  2نشان داده شده است .اندیس
 iدر این پارامترها به این مفهوم است که پارامترها باید برای هر دسته
 iدر این پارامترها باید برای هر دسته محاسبه شوند][26
رابطه شماره 2

 :Recallدقت دستهبندی دسته  iرا با توجه به کل نمونههای با
برچسب  iنشان میدهد .نحوه محاسبه این معیار در رابطه شماره 3
نشان داده شده است.
رابطه شماره 3

نکته قابل توجه این است که معیار  Recallکارایی دستهبند را با
توجه به تعداد رخداد دسته  iنشان میدهد در حالیکه Precision
اساسا مبتنی بر دقت پیشبینی دسته میباشد و بیاینگر آن است که
به چه میزان میتوانیم به خروجی اعتماد کنیم.
 :F-Measureاین معیار از ترکیب معیارهای  Precisionو Recall
بهدست میآید و در مواردی استفاده میشود که نتوان اهمیت ویژهای
را برای هر یک از دو معیار  Recallو  Precisionنسبت به یکدیگر
قائل شد .رابطه شماره  4نحوه محاسبه این معیار را نشان میدهد.

تصویر شماره  :3خروجی حاصل از اجرای الگوریتم J48

بعد از اجرای الگوریتم درخت تصمیم نتاج زیر به دست آمد :مقدار
 ،TP=136مقدار  ،FN=6مقدار  ،FP=6مقدار  TN =107می
باشد .به عبارت دیگر نتیجه ماتریس آشفتگی حاکی از آن است که از
تعداد  142نفر دانشآموز که در دسته  aقرار دارند 136 ،نفر به درستی
در همین دسته دستهبندی شدهاند و  6نفر به صورت نادرست در دسته
 bدستهبندی شده است .همجنین از  113نفر دانشآموز که در دسته
 bدسته قرار دارند  107نفر به درستی در دسته  bدسته بندی شدهاند
اما  6نفر به صورت نادرست در دسته  aدستهبندی شده است .نتایج
بهدست آمده از اجرای الگوریتم  j48برای معدل امسال در مجموعه
داده نشان دهنده این است که کسانی که معدل آنها در  cقرار گیرد
افت تحصیلی دارند.
نتایج اجرای الگوریتم  j48با اعتبار  10که جدول شماره بیان شده
است .براساس این نتایج از تعدادکل نمونه که  256نمونه بود  255در
دستهبندی شرکت داده شده است و یکی از نمونه در دستهبندی شرکت
داده نشده است .که از  255مورد  243نمونه به شکل صحیحی دسته-
بندی شده است .و دوازده نمونه نادرست دستهبندی شده و ضریب
اطمینان برای مدل ایجاد شده توسط الگوریتم  J48برابر با 95.70
است .ضریب دستهبندی نادرست  4.30میباشد.

رابطه شماره 4

محمود مرادی ،محمود نجفی

 .5اعمال الگوریتم درخت تصمیم
الگوریتم درخت تصمیم ،یک الگوریتم تولید مدل کالسبندی و
رگرسیون است که توسط خدمات تحلیلی به منظور استفاده در مدل-
های پیشبینی در مورد مشخصههای گسسته و پیوسته فراهم شده
است .به منظور مشخصههای گسسته ،این الگوریتم پیشبینیهایی را
بر مبنای روابط بین ستونهای ورودی در یک مجموعه داده انجام
میدهد .از مقادیر و وضعیتهای این ستونها برای پیشبینی وضعیت
یک ستون که به عنوان ستون قابل پیشبینی انتخاب شده است،
استفاده مینماید .در خصوص مشخصههای پیوسته الگوریتم از روش
رگرسیون خطی برای تعیین اینکه درخت تصمیمگیری در کجا تقسیم
میشود ،استفاده مینماید .اگر بیش از یک ستون قابل پیشبینی داشته
باشیم و یا اگر داده ورودی شامل یک جدول تو در تو باشد در آن
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دختران) .همانطورکه مشاهده میشود خوشه 0بیشتر توسط دختران و
خوشه  1توسط پسران احاطه شده است.

با هدف راستی آزمایی و تعیین دقت ،الگوریتم  J48با برخی از
الگوریتمهای دیگر درخت تصمیم که در دیگر کارهای مربوط به افت
تحصیلی استفاده شده است ازجمله ADTree :و DecisionStump
دادههای موجود اجرا گردید و نتایج بهدست آمده باهم مورد مقایسه
قرار گرفت.
با بررسی نتایج بهدست آمده و با توجه به آینکه هرچه قدرضریب
اطمینان باالتر باشد مدل ایجاد شده مدل بهتری خواهد بود.مشخص
گردید که  j48نسبت به دو الگوریتم دیگر از دقت بیشتری برخوردار
بوده و مدل ایجاد شده توسط این الگوریتم طول بهتری است.
جدول شماره  :3مقایسه الگوریتمها
DecisionStump

ADTree

j48

الگوریتم

94.90

94.90

95.70

نرخ دقت

 .6اعمال الگوریتم خوشه بندی K-MEANS

تصویر شماره  :4مصورسازی نتیجه حاصل از خوشه بندی

 .6.2تفسیر خوشههای ایجاد شده از الگوریتم K-means

روشها و الگوریتمهای متعددی برای تبدیل اشیاء به گروههای
همشکل یا مشابه وجود دارد .الگوریتم  K-Meansیکی از سادهترین
و محبوبترین الگوریتمهایی است که در دادهکاوی ،بهخصوص در
حوزه "یادگیری نظارت نشده "10به کار میرود .معموال در حالت چند
متغیره ،باید از ویژگیهای مختلف اشیا به منظور طبقهبندی و خوشه
کردن آنها استفاده کرد .به این ترتیب با دادههای چند بعدی سروکار
داریم که معموال به هر بعد از آن ،ویژگی یا خصوصیت گفته میشود.
با توجه به این موضوع ،استفاده از توابع فاصله مختلف در این جا مطرح
میشود .ممکن است بعضی از ویژگیهای اشیا کمی و بعضی دیگر
کیفی باشند .به هر حال آنچه اهمیت دارد روشی برای اندازهگیری
میزان شباهت یا عدم شباهت بین اشیاء است که باید در روشهای
خوشهبندی لحاظ شود.

بعد از نتیجه اجرای الگوریتم  k-meansمیتوان خروجی را به دست
آورد که در تصویر شماره  5قابل مشاهده است.

شرطی که  nتعداد اشیاء d ،بعد ویژگیها و  kتعداد خوشهها باشد.
همچنین پیچیدگی زمانی برای این الگوریتم برابر با ) O(nkdiاست،
که البته منظور از  iتعداد تکرارهای الگوریتم برای رسیدن به جواب
بهینه است.
 .6.1مصورسازی نتایج
روش دیگر برای کسب اطالعات در مورد هرخوشه ،مصورسازی است.
انتخابهای مختلف برای هرکدام از سه بعد نمودار حاصل (محور ،X
محور ،Yرنگ) نمودارهای مختلفی را نتیجه میدهد که میتوان از آنها
اطالعات مورد نظر را بهدست آورد .بد از اجرای خوشه بندی نتایج قابل
استفادهای بهدست آمد .به عنوان مثال :در تصویر شماره  4محور  Xها
نماینده شماره خوشه ،محور  Yها نماینده شماره نمونه در بانک
اطالعاتی ،و رنگها نماینده جنسیت هستند (قرمز :پسران ،آبی:

تصویر شماره  :5نتایج حاصل از اجرای الگوریتم خوشهبندی

خوشه ( :)0در این خوشه  145نفر ( )53%قرار دارند ،که جنسیت
اکثریت دانشآموزان این خوشه دختر میباشد .تحصیالت پدر در سطح
راهنمایی و مادر در سطح دیپلم و شغل پدر خانواده این دانشآموزان
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الگوریتم  K-Meansاز گروه روشهای خوشهبندی تفکیکی 11محسوب
میشود و درجه پیچیدگی محاسباتی آن برابر با ) O(ndk+1است ،به
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آزاد و شغل مادر خانهدار است .میانگین سن پدران بین  40تا  44سال
و میانگین سن مادران بین  35تا  39سال میباشد .میانگین درآمد
خانواده و موقعیت اجتماعی خانوادههای این خوشه در سطح متوسط
و تعداد متوسط افراد خانواده نیز چهار نفر است .سرپرست دانش-
آموزانی که در این خوشه قرار دارند برعهده پدر خانواده می باشد.
میزان مشارکت دانشآموزان این خوشه در گروههای دانشآموزی
متوسط و تعداد دانشآموزان کالس این خوشه بین  15تا  20نفر است.
این دانشآموزان عالقه زیادی به تحصیل دارند .عدم اشتغال ،قصد ادامه
تحصیل ،امید زیادی به اشتغال درآینده با ادامه تحصیل از ویژگیهای
آنها است .میانگین مطالعه روزانه دانشاموزان این شاخه ،بین یک تا
دو ساعت و مشوق تحصیلی آنها والدینشان هستند .روزانه بین و تا سه
ساعت از رسانههای جمعی (رادیو ،تلویزیون و  )...و یا اینترنت استفاده
میکنند .والدین این دانش آموزان ارتباط صمیمی با هم دارند .دانش-
آموزان این خوشه دارای افت تحصیلی نیستند.

تصویر شماره  :6نتیجه اجرای الگوریتم Apriori

خوشه ( :)1در این خوشه 111نفر ( )47%قرار دارند که جنسیت
اکثریت دانشآموزان این خوشه پسر میباشد .تحصیالت والدین در
سطح راهنمایی و شغل پدر خانواده این دانشآموزان آزاد و شغل مادر
خانهدار است .میانگین سن پدران  45تا  49سال و میانگین مادران
این خوشه  35تا  39میباشد .میانگین درآمد خانواده و موقعیت
اجتماعی خانوادههای این خوشه در سطح خوب و تعداد متوسط افراد
خانواده نیز در حال حاضر چهار نفر است .سرپرستی اکثر دانشآموزان
این خوشه نیز برعهده پدر خانواده می باشد .میزان مشارکت دانش-
آموزان این خوشه در گروههای دانشآموزی متوسط و تعداد دانش
آموزان کالس این خوشه بین  21تا  25نفر است .این دانشآموزان
عالقه زیادی به تحصیل دارند .عدم اشتغال ،قصد ادامه تحصیل ،امید
زیادی به اشتغال درآینده با ادامه تحصیل از ویژگیهای آنها است.
میانگین مطالعه روزانه دانشاموزان این شاخه ،کمتر از یک ساعت و
مشوق تحصیلی آنها والدینشان هستند .روزانه بیش از چهار سه ساعت
از رسانههای جمعی (رادیو ،تلویزیون و  )...و یا اینترنت استفاده می-
کنند .والدین این دانش آموزان ارتباط صمیمی با هم دارند .دانش-
آموزان این خوشه دارای افت تحصیلی هستند.

این الگوریتم کارخود را با مقدار پشتیبانی معادل صددرصد برای
تمامی data itemها آغاز میکند .سپس در هر مرحله از تکرار
میزان  %5ازآن را کم میکند تا اینکه حداقل ده قانون با میزان
اطمینان برابر  0.9ایجاد شوند و یا اینکه میزان پشتیبانی به  %10برسد.
مسئله کشف قوانین بهعنوان یک مسئله بهینهسازی با استفاده از
الگوریتم  Aprioriبا یک کینگ ساده حل کنیم و از این الگوریتم
برای کشف قوانین از مجموعه دادهی که جمعآوری شده استفاده و

نتایج تحلیل گردید .با توجه به قوانین کشف شده در الگوریتم
 Aprioriمیتوان مهمترین قوانین کشف شده در جدول شماره
 4بیان کرد.
جدول شماره  :4بهترین قوانین به دست آمده از الگوریتم Apriori

 ،محمود مرادی ،محمود نجفی

 .7اعمال الگوریتم Apriori
این الگوریتم کار را با مقدارپشتیبانی معادل صددرصد برای تمامی
 data itemها اغاز میکند .سپس در هر مرحله از تکرار میزان %5
از آن را کم میکند تا اینکه حداقل ده قانون با میزان اطمینان برابر
 0.9ایجاد شوند و یا اینکه میزان پشتیبانی به  %10برسد .البته کلیه
این اعداد و ارقام به صورت پیش فرض تعیین شدهاند و شما میتوانید
آنها را تغییر دهید.
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ضریب اطمینان

قانون

نتیجه

اگر دانش آموز شاغل نباشد و معدل
بین  16-14باشد

دانش آموز افت
تحصیلی ندارد

0.98

اگر دانش آموز شاغل نباشد و افت
تحصیلی داشته باشد

معدل دانش آموز برابر با
زیر 13

0.96

اگر معدل دانش آموز بین  16-14باشد

دانش آموز افت
تحصیلی ندارد

0.96

اگر دانش آموز افت تحصیلی داشته
باشد

معدل دانش آموز برابر با
زیر 13

0.95

اگر دانش آموز شاغل نباشد و معدل
برابر با زیر  13باشد

دانش آموز افت
تحصیلی دارد

0.94

اگر دانش آموز پسر باشد و معدل برابر
با زیر  13باشد

دانش آموز افت
تحصیلی دارد

0.94

نتایج آزمایشات نشان میدهد این الگوریتم در تولید قوانین بسیار
توانمند عمل نموده و طبقهبندی مناسبی ارائه مینماید.
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