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چكیده
استراتژي شرکت هاي بيمه در مقابله با تخلفات و تقلبات ،بسيار حائز اهميت ميباشد .نداشتن چنين برنامهاي براي جلوگيري از تقلبات
بيمهاي و پرداخت سريع خسارت بيمهگذاران ،ممکن است در کوتاه مدت موجب رضايت مشتريان و افزايش پورتفوي شرکتها گردد؛ اما
در بلندمدت عواقب ناگواري را براي صنعت بيمه به همراه دارد .بهعبارت ديگر ،هزينه پروندههاي تقلب خسارت در طول زمان بهصورت
افزايش حق بيمه و غيرمستقيم به بيمهگذاران منتقل ميگردد .هدف از اين مطالعه ،ارائه مکانيزمي به شرکتهاي بيمه جهت کشف تقلب
است  .دستيابي به اين هدف از طريق الگوريتم بدون نظارت و جهت کشف ناهنجاري آشکار در مجموعه داده ميباشد .استفاده از الگوريتم
مزبور به علت تجميعي بودن آن باعث افزايش دقت در تشخيص پروندههاي مشکوک به تقلب و کاهش موارد مثبت کاذب ميگردد .بر
اساس نتايج مقاله خسارت وارده به راننده مقصر ،نوع و کاربري خودرو ،جنسيت زيانديده از مهمترين شاخصها در کشف پروندههاي
مشکوک به تقلب هستند.
واژههای کلیدی :الگوريتم بدون نظارت ،جنگل ايزوله ،کشف تقلب ،بيمه خودرو

 1استاديار ،گروه پژوهشي بيمههاي اموال و مسئوليت ،پژوهشکده بيمه ،تهران ،ايرانkhanizadeh@irc.ac.ir .
 2استاديار ،گروه پژوهشي عمومي بيمه ،پژوهشکده بيمه ،تهران ،ايرانkhamesian@irc.ac.ir .
 3استاديار ،گروه پژوهشي بيمههاي اموال و مسئوليت ،پژوهشکده بيمه ،تهران ،ايران( .نويسنده مسئول)esnaashari@irc.ac.ir :
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 -1مقدمه
تقلب بيمهاي عملي است که با هدف کالهبرداري از
بيمهگر ،براي کسب منافع مالي انجام ميگيرد .تقلب
بيمهاي از زمان شکلگيري بيمه بهعنوان بنگاههاي تجاري
وجود داشته و ساالنه ميلياردها دالر ،هزينه را به
شرکتهاي بيمه تحميل نموده است .تقلبات بيمهاي انواع
گوناگوني دارد و در تمام حوزههاي بيمهاي رخ ميدهد و
طيف گستردهاي از ادعاهاي اغراقآميز تا تصادفها و
خسارتهاي تعمدي را در برميگيرد .اين تقلبها سبب
افزايش هزينههاي بيمهگر و در پي آن ،افزايش مبلغ
حقبيمه ميشود؛ از اينرو تقلبات بيمهاي ،به ضررکليه
بيمهگذاران خواهد بود .امروزه با وجود پيشرفتهاي فراوان
در شناسايي اين تقلبها ،هزينههاي ايجادشده براي
شرکتهاي بيمهاي در اثر اين کالهبرداريها در حال
افزايش است .در گذشته ،پيامدهاي مالي تقلبات بيمهاي
در حدي نبود که ارزش بررسي و تالش براي يافتن
راهحلهاي ممکن را داشته باشد ،اما به تازگي اين وضع
دگرگون شده و شرکتهاي بيمه ،اهميت مطالعه و
ضرورت بررسي بيشتر در خصوص کشف تقلبات بيمهاي و
عوامل موثر بر آنها در حوزهها و رشتههاي بيمهاي مختلف
را درک کردهاند .هزينه ساليانه صنعت بيمه آمريکا براي
خسارتهاي تقلبي رشته اتومبيل در حدود  2۲ميليارد
دالر ميباشد و بايد توجه داشت که به دليل افزايش
هزينههاي شرکت ،مبلغ اين خسارتهاي تقلبي ،در
حقبيمه کليه افراد داراي بيمه خودرو سرشکن ميشود.
سازمان ملي جرائم بيمه 1آمريکا ،تخمين ميزند که براي
جبران کالهبرداري در بيمه ،حدود  2۲۲تا  3۲۲دالر به
حقبيمه هر فرد اضافه شود .در سالهاي اخير تکنيكهاي
دادهکاوي و يادگيري ماشين ،مانند شبکههاي عصبي
مصنوعي ،منطق فازي و الگوريتمهاي ژنتيك ،به دليل
توانمندي بااليي که در مدل کردن مسائل پيچيده دارند،
به ابزار رايج در کشف تقلب تبديل شدهاند.
با توجه به مطالب بيان شده ،هدف اصلي اين مقاله،
بررسي و کشف الگوهاي رايج تقلب در رشته بيمه خودرو
است و اهداف فرعي آن ،به شرح زير هستند.
 استخراج شاخصهاي موثر در وقوع تقلب؛
 شناسايي انواع تقلبات با توجه به پروندههاي موجود؛
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 تحليل دادهها با استفاده از روشهاي مناسب و مختلف
دادهکاوي ،استخراج مدلها به فراخور دادهها؛
 استفاده از الگوريتمهاي يادگيري ماشين جهت افزايش
دقت در کشف تقلب.
 -2پیشینه پژوهش
از دهه  ۲۲تا کنون تحقيقات بسياري در زمينه کشف
خسارتهاي تقلبي در رشته بيمه خودرو انجام شده است.
براي مثال ميتوان به تحقيق )ويسبرگ و دريگ)1۲۲۱ ،2
اشاره کرد .در اين تحقيق نويسندگان به بررسي
شاخصهاي تاثيرگذار در شناسايي پروندههاي مشکوک
پرداختند و کارايي روشها و شيوههاي ارزيابان خسارت در
کشف چنين پروندههايي را بررسي نمودهاند( .بلهادجي و
ديون )1۲۲۹ ،3همچنين تحقيقاتي را در اين زمينه با
استفاده دادههاي خسارت بيمه خودرو کشور کانادا انجام
دادهاند) .کيومينز و تنيسن )1۲۲2 ،4در تحقيقي
خصوصيات وضعيت تعادلي بازار بيمه را که در آن
بيمهگذاران فرصتطلب ممکن است ادعاهاي کالهبرداري
ارائه دهند را بررسي نمودهاند .محققان ديگري مانند
)دريگ و استاسزيوسکي1۲۲5 ،5؛ ويزبرگ و دريگ،6
1۲۲۱؛ براکت و همکارانش )1۲۲۱ ،۹در مقاالت خود
تکنيكهايي براي شناسايي خسارتهاي تقلبي و
دستهبندي کالهبرداريها ارائه دادند) .آرتيس و همکاران،۱
 )2۲۲2عملکرد مدلهاي انتخاب باينري را براي کشف
تقلب در بازار بيمه خودرو اسپانيا براي سالهاي  1۲۲6تا
 1۲۲3تجزيه و تحليل کردند .آنها روشي براي اصالح
طبقهبندي نوع خسارت معرفي کردند .در مطالعه ديگري
که توسط (اسکويي و همکاران  )13۲۲بر روي دادههاي
صنعت بيمه ايران انجام گرفت ،از طريق الگوريتمهاي
بانظارت يادگيري ماشين تاثير ويژگيهاي خودرو در
پيشبيني ريسك خسارت مالي در رشته بيمه شخص ثالث
بررسي گرديد که اين موضوع در تحقيق ديگري که توسط
همين تيم نويسندگان انجام گرفت اساس کشف تقلب به
وسيله الگوريتمهاي با نظارت بود .استفاده از الگوريتمهاي
با نظارت در کشف تقلب در ساير بازارهاي مالي مانند بازار
بورس و کالهبرداريهاي مالياتي نتايج خوبي داشته است.
از آن جمله ميتوان به کاربرد يادگيري عميق ،شبکههاي
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عصبي و درخت تصميم در تحقيقات (جواديان کوتنائي و
همکاران13۲۲ ،؛ تاراسي و همکاران )13۲۱ ،اشاره کرد.
روشهاي نوين داده کاوي امروزي جايگزين
رويکردهاي کالسيك آماري و رياضي شده و باعث افزايش
شناسايي در کشف تقلب و رضايت بنگاههاي اقتصادي در
اين زمينه گرديده است (ابودوکو و هار2۲1۲ ،۲؛ سورينو و
پنگ2۲21 ،1۲؛ سوبودهي و پانيگراهي2۲1۱ ،11؛ ليو 12و
همکاران2۲2۲ ،؛ گوپدارزي و جانات بابايي2۲1۹ ،13؛
15
14
تيواري و همکاران2۲21 ،؛ عزيز و همکاران.)2۲22 ،
مدلهاي رياضي براي شناسايي تقلب ،اين امکان را به
متخصصين شرکتهاي بيمه ميدهد که با صرف زمان و
هزينه کمتري تشخيص دهند که ادعاي خسارت اعالم
شده از لحاظ آماري مشکوک به تقلب است يا خير(پول
هول 16و يارووي2۲1۲ ،1۹؛ گوپتا 1۱و همکاران2۲21 ،؛
روخسار 1۲و همکاران.)2۲22 ،
 -3روششناسي پژوهش
2۲

در اين مقاله از روش يادگيري بدون نظارت (هاستي و
همکاران2۲۲۲ ،؛ خامسيان و همکاران )2۲21 ،براي
تحليل دادهها استفاده شده است .شايان ذکر است
الگوريتمهاي استفاده شده ،در فضاي زبان برنامهنويسي
پايتون کدنويسي و اجرا شدهاند.
در الگوريتمهاي بدون نظارت ،متغير هدف نداريم و
خروجي الگوريتم بر اساس الگوي درون دادهها مشخص
ميشود .در اين نوع الگوريتم با مفهوم ناهنجاري 21روبرو
ميشويم .ناهنجاريها الگوهايي هستند که داراي
مشخصات و ويژگيهاي متفاوتي به نسبت نمونههاي عادي
هستند (چندوال 22و همکاران2۲۲۲ ،؛ روف 23و همکاران،
2۲1۲؛ پانگ 24و همکاران .)2۲21 ،تشخيص ناهنجاريها
از اهميت قابل توجهي برخوردار است و غالباً اطالعات
کاربردي و حياتي را در حوزههاي مختلف فراهم ميکند.
بهترين مثال براي اين نوع از الگوريتمها ،خوشهبندي يك
جمعيت با داشتن اطالعات شخصي و خريدهاي مشتريان
ميباشد که به صورت خودکار آنها را به گروههاي همسان
و همارز تقسيم کنيم .در اين دسته از يادگيري ،تنها
ورودي ( )xرا داريم و خروجي از پيش تعيين شده نيست.

..........................................................

در واقع اينجا ناظري وجود ندارد تا به الگوريتم در
يادگيري کمك کند و مدل مجبور است خودش ساختار
مخفي داده بدون برچسب را پيدا کند (ليزون.)2۲15 ،25
ما در اين پژوهش از ميان الگوريتمهاي بدون نظارت،
الگوريتم جنگل ايزوله را که در ادامه بهصورت مختصر
معرفي ميشود ،جهت کشف تقلبات مشکوک استفاده
ميکنيم .اين الگوريتم نقاط قوت زيادي دارد؛ از جمله
مهمترين آنها ميتوان از تجميعي بودن آن نام برد.
تجميعي بودن الگوريتم سبب افزايش دقت در تشخيص
پروندههاي مشکوک به تقلب و کاهش موارد مثبت کاذب
ميگردد .ويژگي ديگر الگوريتم جنگل ايزوله قابليت و
توانايي زياد آن در تشخيص ناهنجاريها است.
 -1-3الگوریتم جنگل ایزوله
اکثر رويکردهاي موجود براي تشخيص ناهنجاري ،سبدي
از موارد عادي را ايجاد ميکنند ،سپس مواردي را که
مطابق با مشخصات عادي نيستند ،شناسايي ميکنند .به
عنوان مثال ميتوان به شيوههاي آماري ،طبقهبندي و
خوشهاي به ترتيب در منابع (ابي و همکاران2۲۲6 ،26؛
وانگ 2۹و همکاران2۲1۲ ،؛ اسميتي2۲2۲ ،2۱؛
الگوشيري 2۲و همکاران )2۲2۲ ،اشاره کرد.
در واقع در مدلهاي اشاره شده ابتدا رفتارهاي نرمال،
بررسي و شناسايي ميشود و پس از آن ،مواردي که از
رفتار طبيعي انحراف و فاصله دارند به عنوان رفتار ناهنجار
انتخاب ميشوند .اين رويکرد شايد براي مجموعه دادههايي
با نمونههاي محدود مشکلي ايجاد نکند؛ اما براي مجموعه
دادههاي بزرگ ،هم از لحاظ اختصاص حافظه و هم زمان
محاسبه ،باعث ايجاد يك چالش بزرگ ميشود .در رويکرد
جنگل ايزوله اين مشکل از طريق ايزوله کردن نقاط نمونه،
قابل حل ميباشد .به طور کلي الگوريتمهاي جنگل به
علت آنکه در زيرمجموعه الگوريتمهاي تجمعي 3۲قرار
دارند به علت کارايي باالترشان نسبت به الگوريتمهاي غير
تجمعي ،از محبوبيت و کاربرد بيشتري برخوردار هستند.
باياس و واريانس کم ،اگرچه اغلب در جهتهاي متضاد
حرکت ميکنند ،دو ويژگي اساسي مورد انتظار براي
ارزيابي يك مدل هستند .اساسا ،براي حل يك مسئله ،به
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دنبال مدلي هستيم که داراي درجات آزادي کافي براي
کشف الگوهاي پيچيده در مجموعه دادهها باشد .از طرف
ديگر براي اجتناب از ظهور واريانس زياد ،درجات آزادي
نبايد زياد بزرگ باشند .اين موضوع همان رابطهي شناخته
شده توازن ياياس-واريانس 31ميباشد.
32
در تئوري يادگيري تجمعي ،يادگيرندههاي ضعيف
(يا مدلهاي پايه) را مدلهايي ميناميم که از ترکيب آنها
به عنوان بلوکهاي اصلي در طراحي مدلهاي پيچيده تر
استفاده ميشود .اغلب اوقات ،اين مدلهاي پايه به تنهايي
عملکرد چندان مناسبي از خود نشان نميدهند .دليل اين
امر يا باياس ياال (مدلهاي با درجه آزادي کم) يا واريانس
بيش از حد (مدلهاي با درجه آزادي باال) ميباشد.
در روشهاي تجمع سعي بر آن است که باياس و/يا
واريانس يادگيرندههاي ضعيف را با ترکيب تعدادي از آنها
کاهش دهيم تا يك يادگيرنده قوي (يا مدل تجمعي)
ايجاد کنيم که به عملکرد بهتري دست يابد.

الگوريتمهاي تجمعي به دو گروه اصلي بگينگ 33و
بوستينگ 34تقسيم ميشوند .با توجه به آنکه الگوريتم
جنگل ايزوله در دسته الگوريتمهاي بگينگ قرار ميگيرد
به توصيف بيشتر اين گروه ميپردازيم.
35
الگوريتم بگينگ مخفف بوت استرپ اگريگيتينگ
ميباشد .تعريف بوت استرپ در علم آمار ،نمونه گيري با
جايگذاري از يك نمونه اصلي به دفعات زياد است .در
حقيقت در اين روش از يك نمونه ثابت با حجم محدود به
دفعات زياد نمونه گيري مجدد البته با جايگذاري انجام
داده ميشود تا در نهايت بتوان با استفاده از نتايج کليهي
دفعات نمونه گيري ،در مجموع به يك توزيع نمونهاي
دست يافت .پس از انجام نمونهگيريهاي مختلف (به
عنوان مثال نمونه) ،مدل پايه مختلف بر روي هر يك
از نمونهها آموزش داده ميشوند و در نهايت يك مدل
نهايي را تشکيل ميدهند.

شكل  -1نمودار توازن بایاس-واریانس

شكل  -2نمودار الگوریتم تجمیعي (بگینگ)
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براي بيان رياضي شکل  2و الگوريتم بگينگ ،فرض
کنيد که نمونه بوت استرپ با اندازه ايجاد شده است:
}

{

}

{

{}

بيانکر امين مشاهده از
در مجموعههاي باال
امين نمونه بوت استرپ ميباشد .سپس يادگيرندهي
بر روي هر يك از مجموعه
ضعيف
نمونههاي داده برازش ميشوند و در نوعي فرآيند ميانگين
گيري يك مدل تجمعي با واريانس کمتر به دست ميآيد:
)(

∑
])

[

| (

)(

روابط باال به ترتيب روشهاي رسيدن به مدل تجمعي
در مسائل رگرسيون و طبقه بندي ميباشد.
در الگوريتم جنگل ايزوله که يك مدل تجمعي است بر
اساس مسيري که منجر به ايزوله شدن يك مشاهده از
نمونه ميشود؛ نقطه را به عنوان ناهنجاري يا يك رفتار
عادي در نظر ميگيرد:
همانطور که در شکل شماره  3قابل مشاهده است دو
نقطه قرمز و آبي از دو مسير متفاوت ايزوله شدهاند و بر
اساس الگوريتم جنگل ايزوله ،نقاط ناهنجار به ريشه
نزديكتر هستند .بر همين اساس الگوريتم مزبور نقطه
قرمز را به عنوان يك نمونه ناهنجار در نظر ميگيرد.
از لحاظ رياضي به هر يك از مشاهدات مجموعه
دادهها يك امتياز ناهنجاري اختصاص داده که از رابطه زير
محاسبه ميشود:
.

)) ( (
) (

)

(

 ،تعداد نمونه و ) (  ،ميانگين طول مسيرهاي
ناموفق در درخت
جستجوي دودويي بوده و از رابطه زير محاسبه
ميشود.
)

(

)

(

) (

در معادله باال ) ( عدد هارمونيك بوده که ميتوان
آن را با ثابت اويلر به صورت زيرتخمين زد.
)(

..........................................................

و ) ( طول مسير منتهي به نقطه
روابط باال حالتهاي زير منتج ميشود.
)) ( ( آنگاه
 وقتي ) (
)) ( ( آنگاه
 وقتي
)) ( ( آنگاه
 وقتي

ميباشد .از

تابع يك تابع يکنوا نسبت به ) ( و ارتباط بين آنها
در نمودار شماره  2مشخص ميباشد .با استفاده از امتياز
ناهنجاري ،ميتوانيم ارزيابيهاي زير را انجام دهيم.
 اگر نمونهها خيلي نزديك به  1باشند ،قطعاً ناهنجاري
هستند.
 اگر نمونهها خيلي کوچکتر از  ۲/5باشند ،کامالً امن
هستند و ميتوان آنها را به عنوان موارد عادي در نظر
گرفت.
 اگر براي تمام موارد  ،s ≈ ۲/5آنگاه ناهنجاري
مشخصي وجود ندارد.
براي آگاهي و مطالعه در ارتباط با جزئيات بيشتر و
دقيقتر از الگوريتم جنگل ايزوله ميتوان به مقاله (ليو
وهمکاران )2۲۲۱ ،36مراجعه کرد.
پيش از آنکه به استفاده از الگوريتم معرفي شده
بپردازيم ،اطالعاتي در ارتباط با ساختار دادهها ارائه
ميگردد.
 -2-3دادههای پژوهش
جامعه آماري تحقيق شامل  5۲هزار نمونه از دادههاي
خسارت مربوط به رشته بيمه شخص ثالث ميباشد.
همچنين مجموعه داده مذکور شامل  15متغير مستقل
نهايي ميباشد .توضيحات و دستهبندي متغيرها در جدول
شماره  1ارائه گرديده است.
قبل از ورود متغيرهاي مورد نظر به مدل ،نياز است که
بر روي دادهها پيشپردازش انجام پذيرد .پيشپردازش
دادهها از گامهاي مهم فرايند دادهکاوي است که ميزان
دقت نتايج بهدست آمده ،تا حد زيادي به اجراي درست
آن بستگي دارد .در همين راستا براي پيشپردازش
دادهها ،اقدامات به شرح زير انجام گرديد.
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شكل -3افرازبندی الگوریتم جنگل ایزوله

نمودار  -2رابطه بين ) ( و

s

جدول  :1متغیرهای مستقل در مجموعه داده

141

نام متغير

کد انگليسي متغير

استان وقوع حادثه

CtyNam

محدوده وقوع حادثه

InCty

نوع وسيله نقليه

MapCarTypCod

سن مقصر حادثه

Age

سن زيانديده

AgeLoser

نوع گواهينامه

IsLcnsFit

نوع کاربري

UsgCod

جنسيت زيانديده

IsMale

جنسيت راننده مقصر حادثه

CusMaleCod

فاصله حادثه تا اعالم خسارت

Days

ساعت وقوع حادثه

Hour

نوع گروهبندي وسيله نقليه

CarGrpCod

نوع خسارت زيانديده

ThrLosTyp

کد نوع حادثه

AcdTypCod

کد استان

CtyNam

...........................................................
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 استخراج و تفكیک اطالعات

براي برخي از متغيرها ،تنها بخشي از اطالعات وارد شده
مورد استفاده بود و نياز بود اين بخش از ساير اطالعات به
طور جداگانه استخراج شود.
 ادغام متغیرها

برخي از متغيرها به تنهايي حاوي اطالعات مفيدي نبوده و
از ترکيب و ادغام آن با متغير ديگر ،اطالعات قابل تحليل
بهدست ميآمد.
 حذف دادههای دارای نویز

در برخي از متغيرها ،يك داده به دو دسته متفاوت تعلق
داشت؛ بهعنوان مثال در برخي موارد خودرو وانت يك بار
به عنوان سواري و يك بار به عنوان بارکش ثبت شده بود
که تا حد امکان ،اينگونه اطالعات داراي نويز از دادهها
حذف گرديد.
 تبدیل کلیه مقادیر متغیرها به کدهای عددی

از بين متغيرهاي مستقل سن مقصر حادثه ،سن زيانديده،
ساعت وقوع حادثه ،فاصله زماني وقوع حادثه تا اعالم
خسارت ،متغير عددي و ساير متغيرها ،متغير اسمي

ميباشند .در همين راستا براي متغيرهاي اسمي،
کدگذاري انجام گرديد.
 گروهبندی متغیرهای مستقل عددی

براي يکسانسازي متغيرها و استفاده بهينه از الگوريتمهاي
يادگيري ماشين ،متغيرهاي عددي به گروه و دستههاي
مختلف تقسيم شدند.
 -4یافتههای پژوهش
پس از وارد کردن مجموعه دادهها به عنوان ورودي
الگوريتم ،تعداد  1۲۲۲نمونه ناهنجاري شناسايي و
بهعنوان خروجي الگوريتم استخراج گرديد .جهت نمايش
ناهنجاريها از روش تحليل مولفههاي اصلي استفاده شده
که نتيجه آن در نمودار  3ارائه شده است.
همانطور که در نمودار شماره  3مشاهده ميشود
نقاطي که داراي رفتار نامتعارف بوده و به عنوان نمونههاي
ناهنجار شناسايي شدهاند با رنگ قرمز و نمونههاي نرمال با
رنگ سبز مشخص شدهاند .در ادامه بر اساس نتايج
الگوريتم ،به مقايسه روند موجود در دادههاي مربوط به
خسارتهاي مشکوک (نقاط ناهنجار) با خسارتهاي سالم
ميپردازيم:

نمودار  -3نمایش نقاط ناهنجاری و نرمال

..........................................................
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نمودار  -4بررسي ساختار متغیرهای برای خسارتهای مشكوک و سالم
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در نمودارهاي باال تفاوت بين پروندههاي سالم و
پروندههاي تقلبي براي تمام متغيرهاي موجود در تحليل
قابل مشاهده ميباشد .نتايج بدست آمده از نمودارهاي باال
در بخش بعد مورد اشاره قرار گرفته است.
 -5نتیجهگیری و بحث
در اين مقاله از الگوريتم جنگل ايزوله جهت کشف تقلبات
مشکوک استفاده گرديد .اين الگوريتم متخصصين را جهت
کشف الگوهاي ناهنجار در پروندههاي خسارت هدايت
ميکند .براين اساس ،نتايج مدل شامل ويژگيهاي موثر در
شناسايي موارد نامتعارف استخراج گرديده که ميتواند به
عنوان يك راهنما در اختيار کارشناسان مربوطه قرار گيرد.
نتايج به شرح ذيل ميباشد:
تنها  2.5درصد از پروندههاي سالم خسارت شامل
خسارت وارده به راننده مقصر بوده ليکن در موارد
مشکوک به تقلب اين عدد به حدود 35درصد ميرسد .در
واقع فراواني خسارت وارده به راننده مقصر در پروندههاي
مشکوک نسبت به پروندههاي سالم بيش از  3۲درصد
ميباشد .اين امر کارشناسان و متخصصان جرايم بيمه اي
را نسبت به متغبر "نوع خسارت زيانديده" ،به عنوان يکي
از تاثير گذارترين ويژگيها در تشخيص پروندههاي
مشکوک به تقلب ،حساس تر ميکند .در ارتباط با
جنسيت فرد مقصر با توجه به آنکه تفاوت چنداني بين
پروندههاي سالم و مشکوک مالحظه نمي شود در حال
حاضر اين متغير تاثير چنداني در تمايز پروندههاي
مشکوک از سالم ندارد .ليکن زماني که جنسيت فرد
زيانديده ،مدنظر باشد قضيه متفاوت است .در اين حالت
اختالف به  42درصد ميرسد .در واقع زنان زيانديده در
پروندههاي مشکوک از فراواني بااليي برخوردار هستند
( 5۲درصد) در حاليکه در پروندههاي سالم اين عدد تنها
 ۱درصد ميباشد .در واقع ميتوان نتيجه گرفت زنان در
باندهاي کالهبرداري مرتيط با بيمههاي اتومبيل نقش
فعالي دارند .از اين قشر در حوادث رانندگي به عنوان فرد
مصدوم استفاده ميشود .اين امر باعث برانگيختگي بيشتر
حس ترحم و دلسوزي شده و ميتواند بررسي دقيق تر
پرونده را تحت الشعاع قرار داده و در تسريع پرداخت
111

...........................................................

خسارت تاثيرگذار ياشد .به همين دليل در پرونده هايي که
فرد زيانديده زن ميباشد بررسي گسترده تر از طرف
کارشناسان و ارزيابان شرکتهاي بيمه توصيه ميشود.
تفاوت فراواني وسيله نقليه بارکش در پروندههاي مشکوک
به تقلب نسبت به پروندههاي سالم نيز به حدود  3۲درصد
ميرسد .به عبارتي در ميان پروندههاي سالم و مشکوک به
تقلب به ترتيب  11و  4۲در صد از حوادث مربوط به
وسيله نقليه بارکش بوده است .در مجموعه دادههاي در
اختيار ،نوع وسيله نقليه به پنج گروه سواري،
موتورسيکلت ،بارکش ،اتوکار و ساير (کشاورزي،
راهسازيئ ساختمان ،حمل زباله و خيابان پاککنها)
دسته بندي شده است .با توجه به فراواني قابل مالحظهي
خودروهاي بارکش در پروندههاي تقلب ،از طرفي اين
متفير ميتواند به عنوان شاخصي در شناسايي پروندههاي
مشکوک مورد استفاده قرار گيرد .از طرف ديگر بررسي
دليل اين فراواني و استفاده کالهبرداران از اين نوع خودرو
در حوادث رانندگي ميتواند موضوع با اهميتي براي
تحقيفات آتي باشد.
شايان ذکر است اين نتايج ميتواند به عنوان راهنمايي
جهت اهميت دسترسي به متغيرهاي مناسب جهت پيش
بيني مدل در اختيار کارشناسان و متخصصين اين حوزه
قرار گيرد .بديهي است يکي از نقاط قوت مدلهاي
يادگيري ماشين پويا بودن آنها بوده و در همين راستا با
گذر زمان مدل مزبور اين قابليت را دارد که متغيرهاي
جديدي براي شناسايي پروندههاي مشکوک ارئه دهد.
یاداشتها
1-. National Insurance Crime Bureau
2-. Weisberg & Derrig
3-. Belhadji & Dionne
4-. Cummins & Tennyson
5-. Derrig & Ostazewski
6-. Weisberg & Derrig
7-. Brockett et al.
8-. Artis et al.
9-. Obodoekwe, & Haar
10-. Severino & Peng
11-. Subudhi & Panigrahi
12-. Liu
13-. Gopdarzi & Janatbabaei
14-. Tiwari
15-. Aziz
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Abstract
For insurance companies, fraud detection strategies are of significant importance. Lack of such a plan
to prevent insurance fraud and making payments quickly to insured in order to compensate for losses
will lead to customer satisfaction and increase companies’ portfolio in short term. However in the long
run, it will have dire consequences for the insurance industry. In other words, the cost of fraudulent
claims would be transferred indirectly to insured in the form of a rise in premiums. The purpose of this
study is to provide insurers with a mechanism to detect fraudulent claims. This goal is achieved
through an unsupervised algorithm to detect anomalies in the data set. The use of this algorithm, as it
is an ensemble learning, increases the accuracy in detecting suspicious cases and reduces false
positives. According to the results, the damage to the culprit, the type and use of the vehicle, and the
sex of the victim are among the most important indicators in the detection of fraudulent cases.
.
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