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بیمه و توسعه ملی همایش  بیستمینچکیده مقاالت  54

  بیمههاي آماري کشف تقلب در  روش
  دکتر محمدرضا فریدروحانی
  مهدي اولیایی 

  چکیده
. هاي بیمه است روي شرکت مساله بروز تقلب در ادعاهاي بیمه یکی از مشکالت پیش

ها یکی از موضوعات مورد توجه  گونه تقلبات در انواع بیمه از اینرو بحث کشف این
 تشخیصي ها در یک نقسیم بندي عمومی روش. هاي مختلف است کارشناسان حوزه

 هاي روش .تقسیم کرد غیرنظارتینظارتی و  ، نیمنظارتیتوان به سه ردة  را می تقلب
لبانه در آن قمتغیرمتقلبانه و  مواردکه  مشخص داده مجموعهیک  ازبا استفاده  نظارتی

یا برچسب گذاري  تقلب درجه امتیازدهی براي مدلی ساختمشخص هستند، اقدام به 
 خطی تشخیص آنالیز قبیل از آماريخوشه بندي  هاي روش. ندنک می هاي جدید ه داد

ام و مارکوف پنهان نظارتی از زمره  kنزدیکترین همسایگی  ،تشخیص لوژستیک و
نظارتی با معلوم بودن رفتار یا  هاي نیم در روش .شوند نظارتی محسوب می هاي روش

 درجه امتیازدهی براي مدلی ساختلبانه، اقدام به قمتغیرموارد  داده مجموعهتوزیع 
زمانی مورد  غیرنظارتی هاي روش. ندنک می هاي جدید ه گذاري داد یا برچسب تقلب

و  نداریم لبانهقمتغیروارد متقلبانه و م از پیشینی مجموعه هیچ که گیرند استفاده قرار می
ي ها روش . کنند هاي مورد آزمون اقدام به کشف موارد متقلبانه می صرفاً براساس داده

میانگین،  – k، بنفوردهاي  توان به روش فی براي این منظور وجود دارند که میمختل
بدیهی است هریک از این . هاي اصلی اشاره کرد و تحلیل مولفه PRIDITتحلیل 

هاي در  ها داراي مزایا و معایبی است، اما روش مورد استفاده براساس نوع داده روش
در این مقاله با مروري بر  .شود یاختیار و امکانات رسته بندي آنها مشخص م

هاي واقعی  سازي مبتنی بر داده ي شبیه هاي مزبور، به بررسی نتایج یک مطالعه روش
  . خواهیم داشت
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