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ТЕХНИЧКИ ЕЛАБОРАТ	

Проблем који се техничким решењем решава: 

Introduction	

Learning analytics can be defined as the measurement, collection, and analysis of data about 
learners and their contexts [1], [2]. The goal of learning analytics is to better understand and 
optimize the learning process and the environments in which it occurs. It is closely related to the 
field of Educational Data Mining (EDM) [3], which is concerned with the application of data 
mining, machine learning (ML) and statistics to information generated from educational settings 
(e.g. universities and intelligent tutoring systems) in order to discover new insights about how 
people learn [4],[5]. 

The goal of this SOFIA technical solution was to develop the advanced learning analytics module 
for prediction of future student performance on the course/deck related questions (e.g. in form of 
exams), which is suitable for application as part of the OpenCourseWare (OCW) platforms. 
Besides the individual software components that have been developed as part of the advanced 
learning analytic module, an overview of the underlying methodology and overall conceptual 
approach to learning analytics and student performance prediction is presented as well. Moreover, 
for the sake of providing the insights in the prediction performance, different data-mining and 
machine learning (ML) techniques were analysed and compared. 

Problem	definition	

As OpenCourseWare (OCW) platforms are aimed to host open, web-based educational materials, 
usually organized as courses, while involving course planning materials and evaluation tools, they 
represent a challenging playground for application and exploitation of learning analytics. 
Nowadays, OCW platforms provide flexible learning environments and allow for automatic 
collection of user/student learning data that includes student activity, performance, etc. These 
large amounts of data give a great potential value to the course teachers and organizers who could 
benefit from analyses of these data with suitable data mining techniques. A variety of possible 
learning analytics application includes from provision of detailed student performance metrics to 
automatic online adaptation of the course modules. 

As part of technical solution, a designated learning analytics module was developed to perform 
analysis of learning data as part of the OCW platforms for the sake of the student performance 
prediction. More precisely, the focus of this technical solution is to present the advanced learning 
analytics module aimed for performing the student performance prediction, while comparing 
different data-mining techniques. The implementation of the learning analytics module, presented 
in this technical solution, was demonstrated via application as part of the SlideWiki OCW 
platform. In addition, for evaluation and comparison of different ML techniques, Open University 
Learning Analytics Dataset (OULAD) [6] was utilized as one of the most comprehensive publicly 
available datasets in terms of learning data and student related data diversity. 

The learning analytics module was designated to provide the student performance predictions (e.g. 
exam score or performance in range of 0-100%) based on past learning data. For this purpose, 
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relevant student-related features were taken into account, such as past student performance, 
student engagement, user demographic and contextual data. Therefore, this technical solution was 
aimed to provide support to both students and educators in the overall learning/teaching process, 
such as: 

 Prediction of students requiring additional support and attention, e.g. to identify “at risk” 
students in terms of dropping out or course failure, 

 Provision of tailored learning pathways or assessment materials to individual students 
based on identified achievement patterns comparing to other students, 

 Provision of relevant information to educators so that additional teaching staff could be 
recruited or intervention could be planned to support students (individuals or groups), and 

 Identification of courses and teaching programs that need improvement, adaptation or 
development of new curriculum offerings. 

Стање решености тог проблема у свету: 

State	of	the	art	solutions	

Until today, a number of studies were published, focusing on student performance analyses mostly 
in educational institutions. Most of these studies were aimed to solve the problem of student 
classification into two categories (either pass or fail), i.e. to predict “high-risk” students dropping 
out from a given course. For instance, authors of [7] applied different ML techniques (such as 
Naïve Bayes, k-Nearest Neighbours (k-NN), etc.) to classify students into dropouts and non-
dropouts and showed that dropout-prone students can be detected using only students’ 
demographic data. Several learning algorithms were investigated in [8] to predict the final test 
grades for students enrolled in a web-based course. In this research, students’ results were 
categorized as follows: dividing students into two (“pass” and “fail”), three (high, middle and 
low), and 9 groups (according to the achieved grade). Authors of [9] conducted a study on k-NN 
based classification of students into those who would “drop out” and those who would complete 
the final test of an online touch-typing course. Moreover, a study included a regression analysis in 
order to predict actual scores of the students’ final test. In a study [10], k-NN was used to predict 
which level of study material is shown to students depending on their abilities and performance. 
These studies mostly showed that each of the ML algorithms could provide satisfactory results, 
performing roughly equally, while differences in performance could be experienced depending on 
the type of available input data. 

Опис техничког решења са карактеристикама, укључујући пратеће 
илустрације и техничке цртеже: 

Proposed	methodology	

As OCW platforms nowadays provide a large scale accessible learning and teaching material/data, 
they also represent a suitable environment for deployment of various advanced modules for 
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performing analysis on the student data (activities, performance, etc.) acquired by the 
platform.one of such OCW platforms is a SlideWiki OCW platform1 which was taken as a testbed 
platform for implementation of the learning analytics module and demonstration of the proposed 
methodology. The aim of underlying methodology was to specify the overall conceptual approach 
to student performance prediction and how this learning analytics module would be integrated in 
the SlideWiki OCW platform. The conceptual approach to learning analytics as part of the 
SlideWiki OCW is shown in Figure 1. It depicts all the relevant modules starting from (1) tracking 
the learning activities (by the designated activity-service), (2) storing the activity data (in the 
Learning Record Store - LRS), (3) performing the learning data analysis (such as student 
performance prediction), to (4) presenting the analysis results to the user (through user 
notifications, statistics, visualization charts, among others). 

 

Figure 1: Methodology for learning analytics and student performance prediction. 

For the representation of usage and learning activity data, an existing and well defined data model 
xAPI (or Tincan API) was evaluated as one of the candidates. To collect and store such data, 
Learning Locker was considered as a suitable solution for deployment and maintenance of LRS. 
In this way, SlideWiki OCW platform acquires and stores all data regarding activities performed 
by the registered users in LRS. The acquisition of user data is managed by the activity-service 
which handles the events (i.e. student activity instances) whenever they are triggered. More 
precisely, each event is sent out, according to the adopted data model, by the originating 
module/service to the activity-service. Transformation of the received event according to the xAPI 
specification is performed by the designated xAPI-service upon the reception of the event (from 
the activity-service). Finally, the xAPI compliant event/activity data is forwarded to the SlideWiki 
LRS for storing. 

In addition to data acquired directly by the SlideWiki OCW platform, external data (e.g. 
originating from the external Learning Management System (LMS) that might be integrated with 
the underlying OCW platform) could be also stored into LRS and further exploited for analyses. 
In that way, all acquired student activity data, stored within LRS, would be made available to the 
different analytics modules of respective OCW platform. In this way, performing the student 

                                                            
 
1 https://slidewiki.org/ 
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performance prediction and learning data trend analysis would be possible by deploying suitable 
ML techniques upon student activity and performance data. Activity and usage data (stored in 
LRS), combined with student profiles and learning content would facilitate extraction of 
individual performance (e.g. course progress) prediction, early alerting for educators 
interventions, etc. On top of this, there is a need for interactive web-based interface (e.g. based on 
JS & HTML5 libraries) that will enable further exploration and analysis of student activity and 
learning data. Such interface would provide simple usage reports and statistics, as well as faceted 
browsing, trend visual analysis, graph analysis, timelines, etc.  

Relevant	student‐related	features	

The aim of the advanced learning analytics module developed as part of this SOFIA technical 
solution is to provide insights into the learning process by forecasting the student performance. 
This considers prediction of student performance on future exams, i.e. the grade (or the 
performance estimated in range of 0-100%) that the student would most likely achieve. Prior to 
the selection of the suitable student performance prediction approach, it was important to identify 
relevant input data, i.e. student-related features (such as student performance, activities, 
contextual data, etc.) that will be fed into the learning analytics module. In [8] it was found that 
the lesson scores, i.e. the student past performance, was the most influencing feature. The second 
most relevant feature was the number of attempts, while other features provided less information 
to the prediction. Moreover, the authors of [9] investigated different sets of features for prediction. 
More precisely, at first, features were simply included or excluded, while later on, feature 
weighting was utilized. They also concluded that student past performance alone performed 
satisfactory, even marginally outperforming the combination of different features, while student 
demographic data provided only minor improvements in some cases. 

As specific features have different relevance and influence on the prediction, to improve 
prediction performance, adequate feature weighting should be taken into account that will give 
preference to more relevant input data. Certainly, the extreme case of such investigation would be 
having the exclusion or inclusion of designated features. Nevertheless, to maximize the prediction 
performance, domain knowledge should be provided as a support to the allocation of the best 
performing sets of weighted features. Having previously mentioned in mind, the learning analytics 
module for student performance prediction analyses students based on the predefined set of 
student-related features. This set of relevant student-related features unambiguously represents 
each student as a specific point in a multidimensional vector space.  

As part of the relevant student-related features, the following was taken into account: 

 Student past performance (past exam results, i.e. grades that user/student achieved by 
taking the exams), 

 Student engagement (e.g. duration and number of deck visits, search activity, participation 
in related discussion, deck commenting, exam attempts, etc.), and 

 Student demographic data (e.g. age, skills, date and time, location, etc.) will be considered 
for analysis as well (particularly in case of student similarity search). 

All data, i.e. student-related features, is collected implicitly and automatically by the SlideWiki 
OCW platform through deck related questions, tests and exams accompanying the teaching 
material (i.e. decks). After appropriate anonymization, these data are stored in dedicated LRS. 
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Learning analytics is performed directly upon LRS data in order to predict future student 
performance (grades and exam results). In other words, by deploying suitable ML techniques 
upon data stored in LRS (such as data mining, pattern search for similar students, model 
optimization upon preselected courses, etc.), performance prediction is performed. 

Learning	analytics	module	implementation	

The learning analytics module is aimed to provide a generic solution for predicting the student 
performance on SlideWiki OCW questions and exams. The module was implemented as a 
learning analytics service, leveraged by the student performance-based approach, which was 
deployed to solve the regression task, i.e. the prediction of the exam score using the Matrix 
factorization technique. The learning analytics service consists of a set of easy-to-use RESTful 
Web services using JSON data format for information exchange. The choice of REST as 
communication protocol and interface style is in line with the current trend on the Web services 
world, where a large majority of new services are based on REST and not on SOAP. This is due 
mainly to the better performance, less overhead, more flexibility and ease of use provided by 
RESTful services. Nevertheless, a careful analysis has been done as REST might not be suitable 
for all kinds of service. For the particular services provided by the learning analytics module, 
REST showed to be a natural solution and was implemented in Java, using the Jersey library2, a 
standard and portable JAX-RS API. 

The main machine learning core of the SlideWiki OCW learning analytics is based on Apache 
Spark3, a fast, in-memory general data processing engine for handling large-scale data processing 
and analytics. In this regard, Spark engine was utilized to deploy the matrix factorization 
technique for performing the prediction of future student performance upon the sparse 
student/exam matrix compiled from different past exam scores. Moreover, Spark provides a high-
level API in Java programming language, which was used for the integration with other 
components in the module. 

 

Figure 2: Learning analytics module – conceptual diagram. 

                                                            
 
2 https://jersey.github.io/ 
3 https://spark.apache.org/ 
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The analytics service runs on Apache Tomcat 8 web server and servlet container and uses MySQL 
5.7 database server.4 It is integrated with the rest of the SlideWiki OCW platform through 
connections with the platform and LRS services (Figure 2). The platform sends a request for new 
performance prediction analysis. Upon receiving this request, the analytics service gets all data 
relevant for the learning analytics from the LRS service and starts the analysis using the Spark 
engine. When this analysis is done, the platform receives the results of the student performance 
prediction and visualizes them using the appropriate UI. 

Student	performance	prediction	performance	

As part of this SOFIA technical solution, the existing data-mining and ML methods were 
evaluated and compared empirically in the context of student performance prediction problem. In 
this regard, different approaches were deployed and compared for solving both classification and 
regression tasks following previously described methodology. Three different categories of 
supervised machine learning techniques were taken into account, i.e. a similarity-based, a model-
based and a probabilistic approach. All three approaches with their representative techniques were 
deployed to discover students at a “high risk” of dropping out from the course. The techniques 
were also evaluated empirically for solving the exam performance classification and regression 
tasks. Analysed techniques were evaluated in the case of predicting the final exam results by 
taking into account all learning data available at the moment immediately before the final exam. 
In this regard, demographics, engagement and performance data were taken into account as input 
parameters for training and optimizing the underlying algorithms and techniques. In this way, the 
goal was to evaluate the underlying techniques when different sets of input data are available (in 
terms of different combination of data types provided for optimisation purposes). 

For solving the classification tasks K-Nearest Neighbours (k-NN), Support Vector Machines 
(SVM), Artificial Neural Networks (ANN), Decision Trees, Naïve Bayes and Logistic Regression 
were considered. As a general quantitative metric F1 value was utilized. For the regression 
analysis k-NN, SVM, ANN, Decision Trees, Bayesian Regression and Linear Regression were 
deployed. For evaluating and comparing the regression techniques, Root Mean Square Error 
(RMSE) was chosen as a designated quantitative metric. Moreover, to ensure the stationarity of 
the evaluation and quantitative metrics, the presented results were obtained by averaging the 
metrics calculated from 10 independent trials conducted for each analysed technique. 

For both classification and regression tasks, learning data from Open University Learning 
Analytics Dataset (OULAD) [6] were taken. Data were gathered as part of the modules indicated 
as “DDD_2013J” and “DDD_2014B”, with total of 3166 registered students (after excluding the 
students that did not take the final exam). More specifically, 20% of the dataset (these two 
modules combined) was considered for testing purposes, whereby the rest was used for 
training/optimisation tasks (in case of ANN further split into 60:20% was applied for training and 
validation phases). In addition, normalization of student related features was considered in such a 
way that the input dataset was scaled to the value range of [0, 1]. Final exam result was taken as a 
target for predictions as part of the supervised optimisation procedure. 

In case of classification, the obtained evaluation results representing the averaged F1 value are 
presented in the Table 1 and Figure 3 below. In addition to the obtained F1 metric, related table 
also identifies the best combination of input data types for each analysed technique, as well as the 
technique which gave the best results for specific set of input data type. 
                                                            
 
4 http://tomcat.apache.org/, https://www.mysql.com/ 



8 
 

 

Table 1: Performance comparison (F1) for final exam result prediction – classification (D – 
demographics, E – engagement, P – performance data). 

 

 

Figure 3: Optimal combination of student related features – classification (D – demographics, E – 
engagement, P – performance data). 

For regression problem and predicting the actual score of the final exam, the obtained evaluation 
results representing the averaged RMSE value are presented in the Table 2 and Figure 4 below.  

Table 2: Performance comparison (RMSE) for final exam result prediction – regression (D – 
demographics, E – engagement, P – performance data). 

 



9 
 

 

 

Figure 4: Optimal combination of student related features – regression (D – demographics, E – 
engagement, P – performance data). 

Conclusion	

Learning analytics recently gained importance and momentum in order to better understand and 
optimize the learning process and environments in which it occurs. One of the most popular and 
relevant applications of learning analytics is student exam performance prediction which is aimed 
at providing an estimate of future student achievements on specific exams or assessments. As part 
of this SOFIA technical solution, the advanced learning analytics module was developed, 
specifically designed for OpenCourseWare (OCW) platforms and prediction of future student 
performance on the course/deck related questions (e.g. in form of exams). In this regard, an 
overview of the underlying methodology and overall conceptual approach to learning analytics 
and student performance prediction is presented. Implementation particularities of the individual 
software components that have been developed as part of the advanced learning analytic module 
were provided as well. Moreover, for the sake of providing the insights in the prediction 
performance, different data-mining and machine learning techniques were analysed and 
compared.  

In this regard, a comprehensive analysis and comparison of state of the art ML techniques was 
performed in the context of solving the task of student exam performance prediction. Three 
different categories of supervised machine learning techniques were taken into account, i.e. a 
similarity-based, a model-based and a probabilistic approach. All three approaches with their 
representative techniques were deployed to discover students at a “high risk” of dropping out from 
the course. The techniques were also evaluated empirically for solving the exam performance 
classification and regression tasks. Additionally, the aim was to investigate how different types of 
input data provided for optimisation of a particular machine learning technique influenced the 
precision of the prediction. For evaluation and testing purposes, Open University Learning 
Analytics Dataset (OULAD) was utilized as one of the most comprehensive publicly available 
dataset in terms of learning data and student related data diversity. For solving the classification 
tasks, K-Nearest Neighbours (k-NN), Support Vector Machines (SVM), Artificial Neural 
Networks (ANN), Decision Trees, Naïve Bayes and Logistic Regression were deployed. For 
regression analysis k-NN, SVM, ANN, Decision Trees, Bayesian Regression and Linear 
Regression were analysed.  
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Review of the technical solution 
Data-mining techniques for student 

performance prediction in 
OpenCourseWare platforms 

 
 
In this SOFIA technical solution, the underlying methodology for advanced 
learning analytics as part of the OpenCourseWare platforms, namely for 
performing the prediction of student performance on future exams, was 
proposed, implemented and verified.  
 
In this regard, one of the possible ways for implementation and deployment 
of such learning analytics module was presented. Additionally, different 
data-mining and machine learning techniques were analysed and compared 
against each other considering their prediction performance and accuracy. 
For this purpose, Open University Learning Analytics Dataset (OULAD) was 
utilized as one of the publicly available datasets, which provides future 
benchmarking opportunities. 
 
With such technical solution, the Institute “Mihajlo Pupin” delivered valuable 
contribution to the learning analytics as one of the promising domains 
considering the increasing popularity of the OpenCourseWare platforms and 
availability of learning data. 
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For this SOFIA technical solution, the Mihajlo Pupin Institute has elaborated 
the domain of learning analytics and developed a solution for student 
performance prediction. For this purpose, high-level methodology was 
proposed, learning analytics module implementation was presented, and 
suitable ML techniques were analysed and compared.  
 
The strength of the proposed technical solution is reflected in real 
implementation of designated software components and prediction accuracy 
evaluation which was performed on top of the publicly available learning 
datasets (such as OULAD).  
 
Having in mind that learning analytics are becoming more and more popular, 
owing to the increasing usage of Learning Management Systems, 
OpenCourseWare platforms and MOOCs, the value of the proposed SOFIA 
technical solution is significant.  
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