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پیادهسازی سیستم هوشمند برای پیشبینی مشتریان پر ریسک بیمه بدنه اتومبیل
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چکیده
مدیریت ریسک در صنعت بیمه یکی از مباحث چالشبرانگیز است ،چراکه مدیریت ریسک صحیح میتواند هزینههای
شرکتهای بیمهگر را کاهش و درآمدهای آنها را افزایش دهد .از آنجاییکه کسبوکار شرکتهای صنعت بیمه ،قبول
ریسک است؛ آنها برای تأمین امنیت سرمایه خود و کاهش خطرات بالقوه به دنبال راهکارهای مناسب و جدید هستند،
ازاینرو ،تالش برای بهکارگیری ابزارهای فناوری اطالعات در راستای تحقق مدیریت ریسک بهینه بسیار حائز اهمیت
است .در پژوهش پیشرو باتوجه به ضرورت بهکارگیری فناوری اطالعات ،سیستمهای یادگیری ماشین در هوش مصنوعی
بهمنظور مدیریت ریسک هوشمندمحور معرفی میشود.
این پژوهش ضمن بررسی ارتباط هوش مصنوعی با مدیریت ریسک ،با پیادهسازی درخت تصمیم بهعنوان یک ماشین
یادگیر هوشمند ،شرکتهای بیمه را با مدیریت ریسک هوشمندمحور آشنا میسازد .هدف سیستم هوشمند مدلسازیشده
در این پژوهش ،دستهبندی بیمهگذاران به لحا ظ ریسک داشتن خسارت یا عدم خسارت در رشته بیمه بدنه اتومبیل است ،تا
درک بهتری از چگونگی استفاده از این علم جدید در مدیریت ریسک شرکتهای صنعت بیمه ارائه شود.
واژگانکلیدی :مدیریت ریسک هوشمند ،هوش مصنوعی ،یادگیری ماشین ،درخت تصمیم
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مقدمه
امروزه پیشرفت هایی که در زمینه فناوری اطالعات و علوم مرتبط صورت گرفته ،بسیاری از موضوعات را تحت تاثیر
خود قرار داده است .ازاینرو سعی بر آن است که از برنامههای کامپیوتری عالوهبر ذخیره و بازیابی و بررسی دادهها ،در
پشتیبانی تصمیمگیری هم استفاده شود که یکی از زمینههای تحقیقاتی در این راستا " هوش مصنوعی" 1است .کاربرد ابزارها
و الگوریتمهای هوش مصنوعی در زمینههای مختلف رو به افزایش است و یکی از این زمینهها حوزه "کسبوکار"
میباشد .از دالیلی که کسب وکار به هوش مصنوعی عالقه دارد افزایش دانش و هوش سازمانی از طریق ایجاد تکنیکهایی
برای حل مشکالت پیچیده و خاص است که انسان نمیتواند آنها را در یک مقطع کوتاه زمانی تحلیل کند.
باتوجه به آنکه کسبوکار بیمه با فرض ریسک سروکار دارد و ریسک را نمیتوان بهطورکامل حذف کرد؛ بنابراین
نگرش علمی به مـسﺌله ریـسک چیـزی جـز مـدیریت آن نیست و میتوان با به کارگیری تکنیکهای هوش مصنوعی در
راستای پیادهسازی مدیریت ریسک هوشمند محور گام برداشت.
هدف اصلی مقاله حاضر بررسی چگونگی استفاده از هوش مصنوعی و تکنیکهای آن برای مدیریت ریسک در صنعت
بیمه است .در ادامه و در بخش اول با م رور برخی تحقیقات مرتبط ،سابقه این پژوهش را مورد بررسی قرار خواهیم داد ،در
بخش دوم مفاهیم مورد نیاز ادبیات موضوع پژوهش توضیح داده خوهد شد ،در بخش سوم ،یک درخت تصمیم بهعنوان
مثالی از ماشین یادگیرها 2در صنعت بیمه برای طبقهبندی مشتریان پرریسک و کمریسک ،پیادهسازی میشود.

تاریخچه و مفاهیم مورد نیاز
تاریخچه
ضرورت مدیریت و کنترل بهینه ریسک در صنعت باعث شده اسـت کـه مطالعههای گستردهای در این باره صورت
گیرد که در حال رشد و شکوفاییاست.در ادامه برخی از تحقیقهای صورت گرفته در این باره را بررسی خواهیم کرد:
نورعلیزاده و همکاران در تحقیق مروری بر ابزارهای کاربردی در مدیریت ریسک؛ الزامات و کارکردها ،ابتدا مراحل
مدیریت ربسک را بررسی و سپس ابزارهای مناسب در حوزه مدیریت ریسک که منطبق با فرایند مدیریت ریسک هست را
معرفی کردهاند (نورعلیزاده ،ماجدی .)1931 ،زهرا ماجدی در تحقیق مدیریت ریسک در صنعت بیمه ،به بررسی انواع

ریسکها در صنعت بیمه میپردازد (ماجدی .)1932 ,رشیدی در ترجمه تحقیق خود باعنوان از مدیریت ریسک تا مدیریت
ریسک شرکتی ،سه وجه ممیزه مدیریت ریسک شرکتی را بهعنوان یک مفهوم جدید از مدیریت ریسک بررسی میکند

(رشیدی) .محسن قرهخانی و همکاران در تحقیق کاربرد رویکرد کلنگر در تعیین حدود ریسک براساس مدیریت ریسک
سازمان ،از مدل عام تحلیل مالی پویا برای مدلسازی حدود ریسک فعلی یک شرکت بیمه تعاونی چند رشته فرضی استفاده
کردهاند (قره خانی ،ماجدی).

مدیریت ریسک
مدیریت ریسک یک فرایند پیشگیرانه است که سعی دارد در قبال استفاده از فرصتها و پیشگیری از وقوع تهدیدها از
منافع سازمان محافظت نماید ،پس بهطورکلی  ،مدیریت ریسک فرایند سنجش یا ارزیابی ریسک و سپس طرح

1. Artificial intelligence
2. Machine Learning
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استراتژیهایی برای اداره ریسک است .مدیریت ریسک شامل پنج فعالیت اصلی است :شناسایی ،ارزیابی ،پایش و کاهش
تاثیر ریسکها بر یک کسبوکار (نیاکان) .بنا به نظربوهم ،مدیریت ریسک فرایندی دو مرحلهای است:


تخمین ریسک :این مرحله شامل شناسایی ،تحلیل و اولویتبندی است،



کنترل ریسک :این مرحله شامل برنامهریزی مدیریت ریسک ،برنامهریزی نظارت ریسک و اقدامات اصالحی است.

از آنجاییکه هدف اصلی مدیریت ریسک ،مدیریت نااطمینانی است؛ یک برنامه مدیریت ریسک صحیح با داشتن
استراتژیهای مناسب میتواندمشکالت هزینهبر را بهحداقل رسانده و ادعای خسارت و حقبیمه را کاهش دهد (نیاکان).
شرکتهای صنعت بیمه باتوجه به نوع فعالیت خود در معرض محدوده وسیعی از ریسکها هستند .معمو ال ریسکها
در صنعت بیمه به پنج طبقه اصلی تقسیم میشوند .این طبقات ریسک عبارتند از ریسک راهبردی ،ریسک عملیاتی ،ریسک
بیمهگری ،ریسک بازار و ریسک اعتبار (ماجدی )1932 ,در زیر هر طبقه ریسک به اختصار توضیح داده میشود:


ریسک راهبردی. :ریسکهای راهبردی درنتیجه اجرای استراتژیها پدید میآیند .این دسته از ریسکها ،مجموعه

نیروهای بالقوهای هستند که میتوانند نظام استراتژی سازمان را بیتعادل کنند .چرا که ریسکهای راهبردی ناشی از تصمیم-
گیری های نادرست و اجرای نامطلوب آنها ،تغییرات صنعت و اثر آن بر تداوم کسبوکار و رتبه اعتباری است .مدیریت
ریسکهای راهبردی رویکردی از مدیریت ریسک است که حمایت از هدفهـای راهبردی سازمان را مورد توجه قرار داده
و به دنبال آن است که با اتخاذ اقدامهـای پـیشگیرانـه زمینههای مساعد را برای دستیابی به ایـن هـدفهـا پدیـد آورد
(فرتوک زاده و الهی.)1933 ,


ریسک عملیاتی :ریسکهای عملیاتی به کنترل و اداره نامناسب کلی فعالیتهای سازمان مانند ضعف در مدیریت و یا

اخالل در سیستم کنترلهای داخلی مربوط میشوند( .خوش سیما و شهیکی تاش )1931 ,اگرچه ،تعریف واحدی برای
ریسکهایی که در این طبقه قرار میگیرند وجود ندارد ،در بسیاری از سیستمهای موجود ،این ریسک را بهعنوان مجموعهای از،
خطاهای انسانی ،ریسکهای ناشی از ناتوانی در کنترل و مدیریت و ﻏیره در نظر گرفته میشود (ماجدی.)1932 ,


ریسک بیمهگری :شرکت بیمه به علت صدور قراردادهای بیمه با ریسکهایی مواجه میشود این ریسکها شامل

خطرات تحت پوشش هر رشتهی خاص بیمهای و همچنین شامل فرآیندهای خاص مربوط به مدیریت و هدایت کسب وکار
میشود .برخی ریسکهای که در این طبقه قرار میگیرند شامل ریسک فرآیند بیمهگری ،ریسک قیمتگذاری ،ریسک
خسارات ،ریسک ﻇرفیت نگهداری و ریسک تعیین ذخایر میشوند .الزم به ذکر است بیمه اتکایی در این طبقه مورد بررسی
قرار نمیگیرد ،این ریسک در طبقه ریسک اعتبار در نظر گرفته میشود (ماجدی.)1932 ,


ریسک بازار :ریسک بازار بهعنوان زیانهای احتمالی ناشی از تغییر در فاکتورهای مؤثر بازار تعریف میشود

(حبیبی ثمر  .) 1931این ریسک از تغییر سطوح یا نوسانات قیمت بازار بر داراییها بهوجود میآید و شامل قرار گرفتن
در معرض خطر تغییرات متغیرهای مالی نظیر نرخهای بهره ،قیمتهای اوراق قرضه ،سهام و امالک و مستغالت و نرخ
است (بینا.)1931 ,


ریسک اعتیار :ریسک اعتبار ،ریسک زیان مالی ناشی از نکول یا تغییر در صالحیت اعتباری ناشرین اوراق بهادار،

بدهکاران ،یا طرفین معامله ) بهعنوان مثال ،قراردادهای اتکایی و مشتقات و واسطههایی است که شرکت با آنها طرف
معامله است (ماجدی( )1932 ,نوروزی.)1939 ,
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مدیریت ریسک هوشمند محور
رویکرد مدیریت ریسک هوشمند محور ،نشانگر تصمیمگیری مبتنیبر ریسک با به کارگیری امکانات فناوری اطالعات
است .از آنجاییکه یکـی از پایههای موسسات بیمهای مدرن ،اطالعات است؛ اگر موسسات بیمه بتوانند ازدادههای
سیستمهای اطالعـاتی موجـود و یـا دادههای سازمانهای خارجی و یا دادههای بازار مرتبط با تجارت استفاده کنند ،سرعت
تصمیمگیریهای سازمانی افزایش خواهد یافت .در این راستا سیستمهای هوش مصنوعی ،مانند ماشین یادگیرها بهعنوان
ابزار کشف دانش و شناسایی الگوهای پنهان میتوانند نقش مهمی در تحلیل ریسک ایفا کند ،ازاینرو اسـتفاده از این
تکنیک بهعنـوان یـک تکنولـوژی قابـل اتکـاء در هوشمندسازی موسسات بیمه باید مورد توجه قرار گیـرد.

هوش مصنوعی و یادگیری ماشین
بدیهی است که فرایند" تصمیمگیری" با " استدالل" رابطه مستقیم دارد و از آنجاییکه یکی از تعریفها و مشخصات
هوش مصنوعی ،به فرایندهای شناختی و استدالل اشاره دارد و افراد نیز قبل از گرفتن هر تصمیمی استدالل میکنند پس
طبیعی است که به دنبال اکتشافِ ارتباطی بین تصمیمگیری و هوش مصنوعی باشیم ).(Pomerol , 1997

در ابتدا منظور از عبارت "هوش مصنوعی" بیان میگردد .اینکه هوش مصنوعی چیست و چه تعریفی میتوان از آن بیان
نمود ،مبحثی است که تاکنون دانشمندان به یک تعریف جامع از آن نرسیدهاند .حداقل دو دیدگاه راجع به هوش مصنوعی
وجود دارد ،اولین دیدگاه هوش مصنوعی را " علوم مصنوعی" میداند یا "علوم طراحی و ساخت محصوالت مصنوعی
مبتنیءبر کامپیوتر که بتوانند وﻇایف مختلف انسانی را انجام دهند" ،پذیرفتن این دیدگاه راجع به هوش مصنوعی این فایده
را دارد که بسیاری از بحثهای فلسفی مربوط به ذات هوش و امکانسنجی فعالیتهای هوش مصنوعی کنار گذاشته
میشود .این دیدگاه راجع به هوش مصنوعی ارتباط نسبتا کمی با تصمیمگیری دارد و اعتقاد دارد که اتخاذ تصمیم توسط
یک محصول مصنوعی نمیتواند به دلیل تصمیمگیری خود محصول باشد و اگر تصمیمگیری وجود داشته باشد توسط
طراح سیستم است که درآن سیستم ،مدل و تعبیه شده ،یعنی اگر سیستم توانایی تشخیص و پی بردن به هر مجموعه داده
ورودی را دارد به خاطر دستورات راهاندازی سیستم است؛ در واقع در این دیدگاه مفهوم" تصمیم" ناسازگار با مفهوم
"برنامهریزی" قرار خواهد گرفت؛ هنگامی که یک کار برنامهریزی میشود دیگر تصمیم وجود ندارد و باتوجه به امکانِ
وقوعِ هر یک از شرایط ممکن تعریف شده برای سیستم ،اقدام مناسب توسط سیستمِ برنامهریزی شده صورت میگیرد
).(Pomerol , 1997

دومین دیدگاهی که راجع به هوش مصنوعی وجود دارد به جنبه" شناختی " آن توجه دارد و آن را اﻏلب" علوم
1

بازنمایی دانش و استدالل" در نظر میگیرد ،از اینرو اگر هوش مصنوعی را بهعنوان یک علم به منظور تقلید بشر فرض کنیم
آنگاه رابطهء تهی بین هوش مصنوعی با تصمیم وجود خواهد داشت ،اما در این دیدگاه نیز؛ هوش مصنوعی لزوماً علم
طراحی و توسعه سیستمهای تقلید از انسان نیست بلکه سوژه اصلی در آن انسان است و چون هوش مصنوعی توجه
ویژهای به مسایل تشخیص ،نگهداری و بازنمایی دانش بشری دارد ،به موجب آن تکنولوژیهای مبتنیبر هوش مصنوعی
توانایی نگه داری ،بازیابی و انتقال داده و اطالعات را به صورت موثرتر و سریعتر داشته و با بکارگیری دادههای خام و تولید
اطالعات از آنها نقش بالقوهای در گسترش دانش دارند ).(Pomerol , 1997

1. Cognitive
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یادگیری ماشین ،بهعنوان یکی از شاخههای وسیع و پرکاربرد هوش مصنوعی ،به تنظیم و اکتشاف شیوهها و
الگوریتمهایی میپردازدکه بر اساس آنها رایانهها توانایی تعلم و یادگیری پیدا میکنند .در ادامه درخت تصمیم بهعنوان یک
ماشین یادگیر معرفی و مثالی از کاربرد آن در صنعت بیمه مدلسازی میشود.

درخت تصمیم
ساختار درخت تصمیم در یادگیری ماشین ،یک مدل پیشبینی کننده میباشد که حقایق مشاهده شده در مورد یک پدیده
را به استنتاجهایی در مورد مقدار هدف آن پدیده نقش میکند .تکنیک یادگیری ماشین برای استنتاج یک درخـت تصـمیم از
دادهها ،یادگیری درخت تصمیم نامیده میشود .یک درخت تصمیم ساختاری را نشان میدهـد کـه بـر هـا نشـان دهنـدهء
دستهبندی و شاخهها ترکیبات فصلی صفاتی که منتج به این دستهبندیها را بازنمایی میکنند .یادگیری یک درخت میتوانـد
با تفکیک کردن یک مجموعهء منبع به زیرمجموعههایی براساس یک تست مقدار صفت انجام شـود .ایـن فرآینـد بـه شـکل
بازگشتی در هر زیرمجموعهء حاصل از تفکیک تکرار میشود .عمل بازگشت زمانی کامل میشود که تفکیک بیشتر سـودمند
نباشد یا بتوان یک دستهبندی را به همهء نمونههای موجود در زیرمجموعهء بدست آمده اعمال کرد .درختان تصمیم قادر بـه
تولید توصیفات قابل درک برای انسان ،از روابط موجود در یک مجموعهء دادهای هستند و میتواننـد بـرای وﻇـایف دسـته-
بندی و پیشبینی بکار روند.
یادگیری درخت تصمیم یکی از رایجترین تکنیکهای یادگیری ماشین میباشد که به دلیل سادگی و کارامدی باعث شده
است علی رﻏم مشکالتی که در استفاده از آن همچون صفات دارای نویز و یا صفات فاقد مقدار یا  ...وجـود دارد بـه شـکل
گستردهای در مسائل مربوط به یادگیری ماشین استفاده شود (.)Chau, 2009 & ,Ngai, Xiu
روش پیشنهادی :ارائه مدل درخت تصمیم برای پیشبینی مشتریان پر ریسک بیمه بدنه اتومبیل
به منظور مطالعه تجربی یکی از بزرگترین شرکتهای بیمه ،دادههای مورد نیاز را فراهم کرده است.

جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش شامل دادههای مربوط به بیمهنامههای بیمهگذاران بیمهء بدنهء اتومبیل است که بخشی از آنها
دچار حادثه شدهاند و خسارت دیدهاند .حجم نمونه آماری متشکل از  334191داده مربوط به بیمهنامههای بیمه بدنه اتومبیل
است که طی تاریخ  33/1/2تا  31/9/91توسط شرکت صادر شده است که شامل بیمهنامههای خسارتی و ﻏیرخسارتی است.

ابزار جمع آوری داده
داده های این مجموعه در یک رکورد بانک اطالعاتی بیمه اتومبیل در سیستم اطالعاتی شرکت مورد مطالعه ثبت بوده و
از آن طریق و به کمک جستجوهای نسبتا پیشرفته  SQLاخذ شده است.
اجرای این مرحله از فرایند مدلسازی که در گام پیشپردازش قرار میگیرد ،شامل تبدیل فرمت دادهها و ساماندهی آن
در قالب جداول اطالعاتی قابل بازخوانی برای نرم افزار مدلسازی است .با طی این مرحله  3متغیر مجزا حاوی ویژگیهایی
از بیمه گذار و کاالی مورد بیمه در هر رکورد مجموعه داده شناسایی شدند.
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آمادهسازی داده شامل انتخاب ،تمیزکردن و تبدیل دادهها
در بین این حجم داده ،تمام دادهها از کیفیت الزم برخوردار نبودند و صالحیت ورود به مدل نهایی را نداشتند،
بدین صورت که در بعضی فیلدها مقادیر نامرتبط وارد شده بود .بر همین اساس تا حد امکان سعی شد تا رکوردهای معیوب
اصالح و یا حذف شود.
خصیصههای بیمهگذاران و کاالی مورد بیمه (متغیرهای مستقل پژوهش) هستند؛ به منظور تعقیب هدف پژوهش ایجاد
تغییراتی در ساختار هر رکورد مجمو عه داده اخذ شده ،ضروری بود در نتیجه با استفاده از جستجوهای نسبتا پیشرفته
 ،SQLکد "وضعیت خسارت مشتری" استخراج و به هر رکورد مجموعه داده بهعنوان متغیر وابسته پروژه ،الحاق شد.
واضح است که این کد وضعیت سابقه خسارت بیمه گذار را در دوره خدمات نشان میدهد .عناوین این فیلدها در پایگاه
داده نهایی و پاالیش شده ،شامل  3ویژگی(ورودی مدل) و  1فیلد طبقه مشتریان(خروجی مدل) است .دادههای اولیه قبل از
مدلسازی ،باکمک نرم افزار  Excelپیش پردازش شدهاند تا از کیفیت قابل قبولی برخوردار باشند(جدول 1و .)2

متغیرهای پیشبینی کننده
در این مطالعه با استفاده از رفتار مشاهده شده مشتری در گذشته و اطالعات دموگرافی او تعداد  3متغیر به منظور
پیشبینی ریسک خسارت ایجاد شده است .جدول  1متغیرهای پیشبینیکننده مورد استفاده در این مطالعه را نشان میدهد.
در پاراگرافهای بعدی به بررسی هر یک از این متغیرها پرداخته شده است.
متغیرهای دموگرافی :متغیرهای رفتاری مانند سن ،جنسیت ،موقعیت جغرافیایی و ﻏیره بهطور گستردهای در ادبیات موضوع
برای پیشبینی ریسک خسارت بیمه گذاران به کار گرفته شدهاند .در مطالعه مورد بررسی ،با توجه به اینکه مشتریان سازمان
شامل مشتریان حقیقی و حقوقی میشوند ،این ویژگی نیز به عنوان پیشبینیکننده دموگرافی مورد استفاده قرار گرفته است.
شاخص پولی :1این مشخصه نشاندهنده مقدار پولی است که بیمه گذار در سازمان خرج کرده است .در این مطالعه
ارزش مورد بیمه بهعنوان شاخص پولی در نظر گرفته شده است.
سایر متغیرها :برخی ویژگیهای محصول فرد بیمهگذار نیز برای آزمایش اینکه آیا در ریسک خسارت او تاثیر دارد با
خیر بهعنوان ورودی مدل در نظر گرفته شده است.

1. Monetary Indicator
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جدول ( -)1متغیرهای ورودی سیستم هوشمند
نام

ویژگی

نوع

نوع بیمه گذار

حقیقی 1:حقوقی2:

flag

جنسیت بیمه گذار

مرد 1:زن2:

Flag

تحصیالت بیمه گذار

زیر دیپلم ،دیپلم ،باالی دیپلم

set

دولتی1:
سیاسی2:
شخصی 9:
عمومی 1:

نوع پالک

فاقد پالک1:

set

موقت 6:
نظامی3:
یدک3:
خسارت دارد،جدید ،تخفیف ندارد4:
تخفیف عدم خسارت سال اول1:
نوع تخفیف ها

تخفیف عدم خسارت سال دوم2:
تخفیف عدم خسارت سال سوم9:

Set

تخفیف عدم خسارت سال چهارم1:
تخفیف عدم خسارت سال پنجم1:
تعداد سیلندر

3,4,6,8

set

نرمال ارزش مورد بیمه

][0 1

Rang

آمبوالنس1:
آژانس2:
اشتعال زا و سوختی9:
حمل زباله1:
کاربری اتومبیل

کرایه1:
سرویس کارکنان بیمه گذار6:
شخصی3:
تعلیم رانندگی3:
تاکسی3:
یدک14:

3
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-

ازآنجاییکه ساختار پایگاه داده شامل دادههای عددی و ﻏیرعددی به صورت توام است؛ ابتدا کلیه دادههای ﻏیر

عددی را با کدگذاری به دادههای عددی تبدیل نمودیم .در جدول 1عددهایی که در مقابل برخی ویژگیها قرار گرفته است؛
کدگذاری مورد استفاده را نشان میدهد.
-

برای همگن کردن دادهها برای فیلد "ارزش مورد بیمه" از فرمول ( )1به جهت نرمال کردن اعداد بین 1و  4استفاده

نمودیم:
)X=(X-Xmin)/(Xmax-Xmin

()1
-

باتوجه با اینکه در الگوریتم مورد استفاده الزم است سن اتومبیل وارد شود ابتدا سالهای ساخت اتومبیلها به سال

شمسی تبدیل شده و سپس سن هر اتومبیل محاسبه شده است.
جدول ( -)2متغیر خروجی سیستم هوشمند
نام
وضعیت مشتری

ویژگی

نوع

خسارت ندارد4:

Flag

خسارت دارد1:

در جدول 2؛ ازآنجاییکه در این مرحله از پروژه تصمیم بر این است که یک طبقهبندی به لحاظ تشخیص ریسک
خسارت و یا عدم خسارت بیمهگذار صورت گیرد در نتیجه در فیلد طبقه مشتری ،برچسب ”“1و برچسب ” “4وجود دارد.
در الگوریتم پیادهسازی شده در این پژوهش از  %64دادهها بهعنوان دادههای آموزش و از  %14از آنها بهعنوان دادههای
آزمایش الگوریتم استفاده میشود.
قبل از مدلسازی ،با کمک تکنیکهای نمونهگیری؛  61196از جامعه آماری برای ورود به مدل آماده شد.

مدلسازی
ا آنجایی که هدف نهایی این پژوهش نگاشت مشتریان به دو گروه " پرریسک وکم ریسک" است؛ کارکرد متناسب با این
هدف "دستهبندی" خواهد بود .کارکرد دستهبندی که از جمله کارکردهای دارای ماهیت پیشبینیگری دادهکاوی است ،به
ساختن مدلهایی برای پیشگویی کالس یک شی براساس ویژگیها یا صفات آن معطوف میشود .واژههای عمومی شی و
کالس به تناسب موضوع پژوهش تفسیر میشود .در این مطالعه منظور از شی "بیمه گذار" و منظور از کالس رفتار
دووجهی "خسارت و عدم خسارت" است.
در ایجاد یک مدل دستهبندی ،مراحل انتخاب تکنیک دسته بندی ،انتخاب مجموعه داده مدل ،تعیین متغیر هدف و معرفی
صفات؛ طی میشود.
ابزار مدلسازی :ابزاری که برای پیادهسازی این الگوریتم از پروژه مورد استفاده قرارگرفت،

IBM SPSS Modeler

است .تا به امروز نرم افزارهای تجاری و آموزشی فراوانی برای مدلسازی در حوزههای مختلف دادهها به دنیای علم و
فناوری عرضه شدهاند .هریک از آنها باتوجه به نوع اصلی دادههایی که مورد کاوش قرار میدهند ،روی الگوریتمهای خاصی
متمرکز شدهاند .این نرمافزار به گونهای طراحی شده است که میتوان به سرعت ،روشهای موجود را به صورت
انعطافپذیری روی مجموعههای جدید داده ،آزمایش کرد.
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پیاده سازی مدل
ابتدا ورودی یا خروجی بودن دادهها در نرم افزار مشخص گردید .سپس  %64از این دادهها برای آموزش الگوریتم
درخت تصمیم و  %14از دادهها برای آزمایش صحت الگوریتم مورد استفاده قرار گرفت و بعد الگوریتم پیادهسازی شده
است؛ شکل1ساخت مدل درخت تصمیم  chaidرا نشان میدهد.

شکل ( -)1سیستم هوشمند مدلسازی شده

درخت تصمیمِ پیادهسازیشده با نرم افزار  IBM SPSS Modelerبه ما این توانایی را میدهد که پیشبینیهای خود را
در قالب یکسری قوانین ارائه دهیم؛ همچنین به ما نشان میدهد که کدام فیلد یا متغیرها تأثیرات مهمی در پیشبینی ما دارند.

ارزیابی مدل
هنگام استفاده از کارکردهایی مثل دستهبندی که ماهیت پیشبینی دارند ،ارزیابی مدلهای استخراج شده ضروری است.
در این تحقیق ارزیابی مدلها با استفاده از ماتریس انطباقی(جدول شماره )9صورت گرفته است .در این روش کل مجموعه
داده مدل به دوقسمت داده آموزش و داده آزمایش یا آزمون تقسیم میشود .نسبت این تقسیم در این مطالعه باتوجه به
مطالعات پیشین  64به  14در نظر گرفته شده است .در روش ارزیابی ماتریس انطباقی ،مجموعه داده آزمون بهعنوان دادههای
ورودی ،به خروجی مدل حاصل از داده آموزش ،وارد شده و ضریب صحت مدل از فرمول های زیر محاسبه میشود:
()2

=Accuracy Rate

()9

=Error Rate

که در آن:
 :N1تعداد مشاهداتی از مجوعه داده آزمون که در کالس  1قرار دارند و مدل هم کالس آنها را به درستی پیشبینی کرده است.
 :N2تعداد مشاهداتی از مجوعه داده آزمون که در کالس  2قرار دارند و مدل هم کالس آنها را به درستی پیشبینی کرده است.
 :M1تعداد مشاهداتی از مجوعه داده آزمون که در کالس  1قرار دارند و مدل کالس آنها را به ﻏلط  2پیشبینی کرده است.
 :M2تعداد مشاهداتی از مجوعه داده آزمون که در کالس  2قرار دارند و مدل کالس آنها را به ﻏلط  1پیشبینی کرده است.
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جدول ( )3ماتریس ارزیابی مدل
پیش بینی مدل

موقعیت واقعی
مشاهده

کالس1

کالس2

کالس 1

N1

M1

کالس2

M2

N2

نتایج و تحلیل یافتهها
خروجی فرایند یادگیری ماشین در پیشبینی ریسک بیمهگذاران بیمه بدنه اتومبیل در این تحقیق ،شامل استخراج صفات
موثر در پیشبینی ارزش متغیر هدف ،تعیین ضریب اثر نسبی هر یک در این پیشبینی و ماتریس ارزیابی ضریب صحت
پیشبینی مدل میشود .جدول  1و  1این خروجیها را نشان میدهد.
جدول  -1ضرایب اهمیت در پیش بینی تغییرات متغیر هدف
ضریب اهمیت در پیشبینی تغییرات متغیر هدف

صفت

4/13

*

ارزش مورد بیمه

4/21

*

کاربری خودرو

4/11

*

جنسیت راننده

4/441

*

نوع پالک

4

-

نوع مشتری

4

-

تحصیالت راننده

4

-

مشخصه
فنی خودرو(سیلندر)

جدول ( )5نتیجه ارزیابی سیستم هوشمند پیاده سازی شده
نتیجه پیشبینی

تعداد مشاهدات

درصد

تعداد مشاهدات(داده آزمون)

درصد

درست

26331

63/13

13411

86/53

نادرست

12962

91/11

3232

31/74

جمع

93212

(داده آموزش)

26239

در جدول باال دیده میشود که مدل از میان هفت صفت پیشگوی پیش فرض ،چهار صفت نوع پالک ،نوع مشتری،
تحصیالت راننده را بی اهمیت تشخیص داده است.


بررسی اولین خروجی مدل(جدول ،) 1اولویت نسبی هفت عامل پیش فرض را در تشخیص ریسک بیمه گذاران

نشان میهد .مشاهده میشود که "ارزش مورد بیمه"عامل اصلی پیشبینی رفتار پرریسک است .متغیرهای مشخصه فنی
خودرو و کاربری خودرو در مراتب بعد و متغیر جنسیت راننده نیز با تاثیر نه چندان قابل توجه پیش بینی کننده هستند.
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وارد نشدن سه متغیر دیگر یعنی نوع مشتری ،نوع پالک و تحصیالت راننده به مدل نشان میدهد که فراوانی رفتار

پرریسک در گروههای مختلف مشتریان در این سه متغیر تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند.


ذکر این نکته الزم است که کاربرد این نتایج در فرایند تصمیمگیری مدیران باید باتوجه به میزان مطلوبیت ضریب

صحت به دست آمده برای مدل در ماتریس ارزیابی آن ( ،)63%در نگاه مدیران این سازمان صورت بگیرد.

نتیجهگیری
با گســترش اســتفاده روز افزون از ابزارهای فناوری اطالعات و ارتباطات در صنعت بورس ،پیشبینیهای مالی و
حسابداری ،تجارت الکترونیک و پزشــکی الزم اســت که این ابزار در مدیریت ریســک ســازمانها و صنایع مختلف
نقش آفرینــی کند ،از جمله در صنعتی مانند بیمه که به پیشبینی بازار ،مشتری ،مــواد اولیه و ریســک و خســارت نیــاز
دارند .اســتفاده از روشهای آماری و گزارشگیری به تنهایی اطالعات الزم را در اختیــار مدیران قرار نمیدهند تا بهترین
تصمیم را بگیرند .در جهانِ پر از تغییر امروزی  ،الزم است تا از ابزارهای نوین برای کشف دانش استفاده کرد .با اختصاص
بودجهای برای نوینسازی کشف دانش و اطالعات میتوان بازگشت سرمایه قابل توجهی برای شرکتهای صنعت بیمه ایجاد
کرد .امروزه بقای ســازمانها در گرو هوشــمندی آنهاست و یادگیری ماشین در هوش مصنوعی یکی از ابزارهای کســب
این هوشمندی در دنیای در حال تغییر است.
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