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كاربردهاي دادهكاوي
در صنعت بيمه
نویسندگان :محسن قرهخاني -مريم ابوالقاسمي
 دانشجوي دكتراي مهندسي صنايع ،دانشگاه علم و صنعت -دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ،دانشگاه علم و صنعت

چکيده

باتوجه به پیشرفت سریع فناوری اطالعات ،حجم اطالعات ذخیرهشده در پایگاههای داده شركتهاي بیمه

به سرعت در حال افزایش بوده و این پایگاههاي داده بزرگ ،حاوی حجم زیادی از دادهها و فرصتهای قابل

استفاده و بالقوه از اطالعات تجاری با ارزش هستند .از طرفی ،یافتن اطالعات ارزشمند پنهان در این پایگاه داده
و نیز شناسایی مدلهای مناسب کاری دشوار است .در این مقاله ضمن بررسی اجمالی دادهکاوی ،به نقش آن
در کشف دانش موجود در پایگاههای داده و بهبود امور مرتبط با صنعت بیمه پرداخته شده است.

واژگانکلیدی :دادهکاوی ،صنعت بیمه ،کشف دانش ،پایگاه داده

مقدمه
صنعت بیمه در كش��ور ب��ه علت رویارویی با مس��ائلی

همچون خصوصيس��ازي ،تغيير و تح��والت در قوانين و
آزادس��ازي تعرفهها ازيكسو و پیشرفت فناوری و كاهش

هزينه محاس��بات ازس��ويديگر ،همواره در حال تغییرات

بنیادین اس��ت تا خود را با ش��رایط و نیازهای جدید محيط

وفق دهد .در واق��ع صنعت بیمه از صنعت��ی تولیدمحور به
خدمت��ی مش��تریمحور تبدی��ل ش��ده اس��ت .عالوهبراین
جهانیش��دن باعث س��رعتدادن ب��ه تغییرات ب��ازار بیمه

میشود .ازاینرو شرکتهای بیمه در رقابت سخت جهانی

هس��تند و بیشتر این ش��رکتها به طور جدی به دنبال یافتن

بازاره��ای جدید ،ج��ذب بیمهگذاران کمریس��ک و ارائه

خدمات هس��تند .فناوری مخصوص��اً در حیطه فناوریهای

رایانهای و ارتباطات باعث تغییرات لحظهای در صنعت بیمه
شده اس��ت .با وجود فناوری جدید رایانهای و بهکارگیری

شبکه جهانی اینترنت ،س��رعت فرآیندهای تجاری و ارائه
خدمات روز به روز بیش��تر ش��ده و تأثیر بس��زایی در ارائه
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خدمات بیمهای گذاشته است.

پیش��رفتهای رایان��های اج��ازه تقس��یمبندی و تمرکز

بهت��ر به روی رش��تههای مختلف بیم��های را فراهم آورده

و واحده��ای تج��اری گوناگ��ون را بیشازپی��ش قادر به
توس��عه مدله��ای تج��اری ،طراح��ی تولی��دات جدید و

تقس��یمبندی بیش��تر مش��تریان گوناگون ،س��اخته اس��ت.
ازاینرو بیشتر شرکتهای بیمه با بهکارگیری پیشرفتهای

5

تازههایجهانبیمه

بهدس��تآمده ب��ا تأکی��دی روز افزون از حال��ت معمولی

و س��نتی ارائ��ه خدم��ات بیم��های ب��ه خدم��ات جدید با

تقس��یمبندی هدفمند مش��تریان روي آوردهاند .اطالعات
مربوطب��ه بیمهگ��ذاران ،قراردادها و دادهه��ای تجاری در

بانکهای اطالعاتی ذخیره و بایگانی ش��ده و در سیس��تم
دادهکاوی 1مورد بررسی قرار میگیرند.

دادهکاوی ،فرآین��دی تحلیلی اس��ت ك��ه برای كاوش
دادهه��ا (معم��والً حجم عظیم��ی از دادهه��ا در زمینههای

كس��بوكار و ب��ازار) صورت میگیرد و اعتب��ار یافتهها با

بهكارگیری الگوهاییاحراز میشود.

ه��دف اصل��ی دادهكاوی پیشبینی اس��ت و بهصورت

دقیقتر میت��وان گف��ت« :دادهکاوی شناس��ايي الگوهاي
صحيح ،بديع ،س��ودمند و قاب��ل درک از دادههاي موجود

هدف اصلی
دادهكاوی پیشبینی
است

در ي��ک پايگاه داده اس��ت که با اس��تفاده از پردازشهاي
معمول قابل دستيابي نيستند».

ازاینرو بهنظرمیرس��د که دادهکاوی با یافتن متغیرهای

مهم ،اثرات متقابل و ارتباط غیرخطی آنها میتواند به اخذ

تصمیمات مهم تجاری ش��رکتهای بیم��ه و تبدیل یافتهها

ب��ه نتایج کارب��ردی و عمل��ی در تجارت از قبیل توس��عه

محص��والت ،بازاریابی ،تحلیل توزیع خس��ارت ،مدیریت
تعه��دات و تحلی��ل توانگ��ری مالی ش��رکت بیمه کمک

ش��ایانی نماید .در این مقاله س��عی ش��ده اس��ت که ضمن
معرفی اجمال��ی علم دادهکاوی و روشه��ای آن بهعنوان

یکی از دانشهای روز دنیا ،به بررس��ی نقش آن در کشف

دانش پنهان در پایگاهه��ای داده موجود در صنعت بیمه و
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بهبود این حوزه پرداخته شود.

 .1دادهکاوی

 .1-1فرآیند دادهکاوی

دادهکاوی ترکیب��ی از تکنیکهای یادگیری ماش��ین،2

تش��خیص الگو ،آمار ،تئوری پای��گاه داده و خالصهکردن

و ارتب��اط بین مفاهیم و الگوهای جالب بهصورت خودکار
از پایگاهه��ای داده ش��رکتهای ب��زرگ اس��ت .ه��دف

اصلی دادهکاوی کمک ب��ه فرآیند تصمیمگیری از طریق
استخراج دانش از دادههاست (.)Alpaydin, 2004

دو كاربرد اصلی دادهکاوی عبارتاند از:

 -پیشبین��ی ،که ش��امل پیداکردن رواب��ط و الگوهای

ناشناخته از مقادیر شناختهشده است؛

 -توصیفات ،که ش��رح یک پایگاه داده بزرگ را ارائه

میکند (.)Hand et al, 2001

فرآیند دادهکاوی بهطورکلی ش��امل این مراحل اس��ت

(:)Michalski et al, 1998

 -پاکس��ازي دادهها :در اين مرحل��ه دادههاي نامعتبر

از مجموعه دادههاي آموزش��ي خارج ميشوند .دادههاي

داراي نوي��ز ،3اطالع��ات ناقص و مواردی از این دس��ت،

نمونههايي از دادههايي هستند که بايد پاکسازي شوند؛

 -يکپارچهس��ازي دادها :در اين مرحله ،منابع چندگانه

دادهاي با هم ترکيب ميشوند؛

 -انتخ��اب دادهها :دادههاي مرتبط به فرآيند دادهكاوي

از ساير دادهها جدا ميشوند .اين مبحث را ميتوان بخشي
از فرآيند کاهش اطالعات 4نيز دانست؛

 -تبديل دادهها :دادهها به س��اختاري قابل استفاده براي

دادهكاوي در ميآيند .از اعمالي که در اين مرحله صورت

ميگيرد ميتوان به خالصهسازي يا محاسبه مقادير تجمعي
اشاره کرد؛

در ای��ن بخ��ش ،م��رور کل��ی از فرآین��د دادهکاوی،

عملی��ات دادهکاوی ،روشها و الگوریتمهای دادهکاوی و
کاربردهای بالقوه آن در صنعت بیمه ارائه خواهد شد.

 -دادهكاوي :بخش اصلي فرآيند که در آن با اس��تفاده

از روشها و تکنيکهاي خاص ،استخراج الگوهاي دانش
صورت ميگيرد؛

 ارزيابي الگوها :تشخيص الگوهاي صحيح مورد نظر،2. Machine learning

6

1. Datamining

3. Noise
4. Data Reduction
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از ساير الگوها در اين مرحله انجام ميشود .صحت الگوها
براساس يک سري معيارهاي جذابيت سنجيده ميشود؛

 -بازنماي��ي دانش :در اين بخش بهمنظ��ور ارائه دانش

استخراجشده به کاربر ،از يک سري ابزارهاي بصريسازي

بهمنظور افزايش درك استفاده ميگردد.
 .1-2عملیات دادهکاوی

تکنیکهای مربوطه را بهطور مختصر بیان میکند
 .1-2-1طبقهبندی

طبقهبن��دی در واقع ارزش��یابی ویژگیهای مجموعهای

از دادهه��ا و س��پس اختصاصدادن آنها ب��ه مجموعهای از
گروههای از پیش تعریف ش��ده ب��وده و میتوان گفت که

متداولترین قابلیت دادهكاوی است .دادهكاوی را میتوان

فرض کنید ش��ما مجموعه دادهها را برای دادهکاوی آماده

با اس��تفاده از دادهه��ای تاریخی برای تولی��د یك مدل یا

صورتگرفته و انتخاب موضوع دارید .این امر بهعنوان انتخاب

س��پس میتوان از این مدل تعریفش��ده ب��رای طبقهبندی

کردهاید ،بعد از آن شما نیاز به تعریف دامنه خود از مطالعات
عملیات دادهکاوی نامیده میشود (.)Haiy, 2005

پنج نوع از عملیات دادهکاوی وجود دارد  :طبقهبندی،1

رگرس��یون ،2تحلی��ل لین��ک ،3بخشبن��دی 4و تش��خیص

انح��راف .5طبقهبندی و رگرس��یون ب��رای پیشبینی مفید

هس��تند ،درحالیک��ه بخشبن��دی ،و تش��خیص انحراف

ب��رای توصیف الگوهای موج��ود در دادهها بهکارميروند

( .)Larose, 2004ج��دول  1عملی��ات دادهکاوی و
1. Classification
2. Regression
3. Link Analysis
4. Segmentation
5. Deviation Detection

نمایی از یك گروه براساس ویژگیهای دادهها بهكاربرد.
مجموعه دادههای جدید اس��تفاده كرد .همچنین میتوان با

تعیین نمایی كه با آن سازگار است برای پیشبینیهای آتی
از آن بهره گرفت (غضنفري و همكاران.)1387 ،
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 .1-2-2رگرسیون

این عملیات مدلی را میس��ازد ک��ه آیتمهای داده را به

یک متغیر پیشبینیش��ده با ارزش واقعی نگاشت میکند.

مدل به طور س��نتی با اس��تفاده از روشه��ای آماری مانند

لجستیک ،خطی و رگرسیون توسعه مییابد .هم طبقهبندی
و هم رگرسیون برای پیشبینی استفاده میشود.

7
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جدول .1تکنیکهای دادهکاوی برای انجام عملیات دادهکاوی
مصور ساختن

کشف توالی

کشف انجمنی
(وابستگی)

رگرسیون لجستیک

خوشهبندی



الگوریتم ژنتیک



استنتاج







دستهبندی





رگرسیون

تکنیک دادهکاوی



عملیات دادهکاوی

تقسیمبندی
انحراف



()Alpaydin, 2004
 .1-2-3شبکههای عصبی

تکنیک شبکههای عصبی 1بهطور گسترده در دادهکاوی

اس��تفاده میشود .ش��بكههاي عصبي را ميتوان با اغماض
زياد ،مدلهاي الكترونيكي از س��اختار عصبي مغز انس��ان
ناميد.

مكانيس��م فراگي��ري و آموزش مغز اساس��اً ب��ر تجربه

دهند (شهرابي.)1388 ،

 .1-2-4بخشبندی

هدف قطعهبندي ،شناسایی خوشهها با استفاده از سوابق

و رفتار مش��ابه یا ویژگیهای پنهان در دادههاس��ت .خوشه

اس��توار اس��ت .مدله��اي الكترونيكي ش��بكههاي عصبي
چني��ن مدلهايي با مس��ائل ،ب��ا روشهاي محاس��باتي كه

 .2بهكارگيري دادهكاوي در صنعت بيمه

مراتبی و متداخل باشد (.)Hair, 2005

بهطورمعمول توسط سيستمهاي كامپيوتري در پيش گرفته

متدول��وژي داده كاوي اغل��ب ميتوان��د مدله��اي

توس��عه طبقهبندی ،رگرسیون ،تحلیل لینک ،بخشبندی و

تعيين روابط بين آنها و كش��ف روابط غيرخطي آنها ارتقا

عصبی خالص وجود دارد:

كس��بوكار به ش��ركتهاي بيم��ه كمك كن��د و دانش

شدهاند ،تفاوت دارد .روش شبکههای عصبی میتواند برای

اکچوئری 3موجود را از طري��ق پيداكردن متغيرهاي مهم،

مدلسازی اس��تفاده شود .دو دس��ته کلی از الگوریتمهای

ده��د .دادهكاوي ميتوان��د در تصميمگيريه��اي حياتي

 -تحت نظارت :ک��ه به ارزشه��ای خروجی بهمنظور

تازه بهدس��تآمده را ب��ه نتايج قابل اقدام در كس��بوكار

 -بدون سرپرست که به ارزشهای خروجی نیاز نداشته

مديريت دارايي -بدهي و تحليل توانايي بازپرداخت ديون

توسعه طبقهبندی مدل نیاز دارد.

و یکی از بهترین روشهای شناختهش��ده برای آن كوهنن

شامل توس��عه محصول ،بازاريابي ،تحليل توزيع خسارت،

2

تبدي��ل كند .مثالي از نح��وه كارك��رد دادهكاوي در بيمه

برای س��ازمانهای با حجم زیادی از اطالعات آماری،

به طور خاص دادهكاوي موارد زير را ميتواند انجام دهد.

1. Neural Networks
2. Kohonen

3. Actuarial

است.

ش��بکه عصبی بس��یار ایدهال هس��تند زیرا آنه��ا میتوانند
8

تاکتیکها را به مراتب بیش��تر از رگرس��یون عددی انجام

ممکن است منحصربهفرد و جامع یا شامل مقولههای سلسله

طبيعي نيز براس��اس همين الگو بنا شدهاند و روش برخورد
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شناس��ایی و تجزیهوتحلی��ل تغیی��ر در الگوها ،ش��رایط یا

درمان را ميتوان در تحقيق بوروك  1997مش��اهده كرد.
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 .2-1شناسايي عوامل ريسك كه سود ،خسارت و زيان
را پيشبيني ميكند

از مهمترين س��ؤاالت در اکچوئری اين است كه كدام

مثال اينكه قراردادهاي تركيبي (اتومبيل ،منزل مس��كوني و
زندگي) در مورد بخش خاصي از مش��تريان چقدر سودده
بوده است؟

عوامل و متغيرهاي ريس��ك در پيشبيني توزيع خسارت و

 -انج��ام تحليله��اي ب��ازار متوال��ي (در ط��ول زمان)

هرچند كه بس��ياري از عوامل ريس��ك كه ب��ر نرخ اثر

از بيمهگ��ذاران اتومبي��ل در طول  5س��ال ،بيم��ه عمر هم

و غيرش��هودي برقرار باشد كه كش��ف آنها بدون استفاده

بخشبن��دي پاي��گاه داده و تكنيكه��اي پيش��رفتهتر

س��ختي اس��ت .مدلهاي جديد دادهكاوي از قبيل درخت

برنامههاي حفظ مش��تري روي ك��دام بخش هدفگذاري

اندازه آن مهم هستند؟

ميگذارند بديهياند ،ممكن است بين متغيرها روابط دقيق

روي بخشهاي مختلف مش��تريان .براي مثال چند درصد
خريدهاند؟

از تكنيكه��اي پيچيدهت��ر اگر محال نباش��د ،كار بس��يار

مدلسازي ،تحليلگران را قادر ميسازد كه تعيين كنند براي

تصميمگيري و شبكههاي عصبي ،ريسك را با دقت بيشتري

كنند .بيمهگذاران فعلي را -كه احتمال دارد ش��ركت بيمه

بنابراين يك شركت بيمه ميتواند نرخهاي دقيقتري بدهد

پيشگويانه تشخيص داد.

رقابتي بهتر ميشود.

پيشگويي آن دسته از بيمهگذاراني است كه احتمال بيشتري

نس��بتبه مدلهاي اکچوئری موج��ود پيشبيني ميكنند.

كه به نوبه خود منجربه قيمتگذاري دقيقتر و نيز موقعيت

 .2-2تحليل در سطح مشتري

حفظ موفق مشتري نيازمند تحليل دادهها در مناسبترين

س��طح ممكن يعني س��طح فردي مشتري اس��ت (به جاي

درنظرگرفت��ن مجموعهای از مش��تريان بهصورتكلي) .با

خود را ع��وض كنند -ميتوان با اس��تفاده از مدلس��ازي
م��دل رگرس��يون لجس��تيك رويك��ردي س��نتي براي

دارد كه بيمه خود را عوض كنند .5شناس��ايي گروه هدف
براي برنامههاي حفظ مشتري را ميتوان با مدلسازي رفتار

بيمهگذاران ارتقا داد.

 .2-3ايجاد رشتههاي محصول جديد

استفاده از تكنيك دادهكاوي كشف مرتبط ،1شركتهاي

ش��ركتهاي بيمه ميتوانند قابيلت سوددهي خود را با

و قراردادهاي��ي را ب��ه مش��تري ارائه كنند .ب��ا اين تكنيك

برنامههاي بازاريابي برهميناساس افزايش دهند .مشكالت

 -پاي��گاه داده خ��ود را ب��راي ايجاد پروفايل مش��تري

قادر نباش��د قرارداد مناس��ب 6را با نرخ مناسب و به مشتري

 -روي بخش خاصي از مشتريان و براي يك محصول،

بهعنوانمث��ال ،ب��راي يك بيمهگ��ر اس��تفاده از توزيع

ميتوانند تحليل عميقي از محصوالت جديد بالقوه را روي

توزي��ع صحيح باش��د ،اش��تباه بزرگي اس��ت و هزينههاي

3

شناس��ايي و تخمين توزیع زيان را روشن ميكند .امروزه با

بيم��ه ميتوانن��د دقيقت��ر انتخ��اب كنند كه چ��ه خدمات

شناس��ايي سودمندترين بخش از مشتريان و اولويتدهي به

شركتهاي بيمه ميتوانند:

مربوطبه س��وددهي شركت زماني رخ ميدهد كه شركت

بخشبندي 2كنند.

مناسب در زمان مناسب ارائهكند؛

تحليل خس��ارت و نرخ انجام دهند .براي مثال ش��ركتها

لگنرم��ال بهمنظور نرخگ��ذاري ،زماني ك��ه توزيع پارتو

بخش خاصي از مشتريان انجام دهند.

زيادي درپيدارد .اين مسئله لزوم وجود ابزار مناسبي براي

 -براي چن��د محصول با اس��تفاده از پردازش گروهي

و متغيره��اي چند هدفي 4تحلیل بخش انج��ام دهند ،براي

8

1. associated discovery
2. Segment
3. Group Processing
4. Multi Target Variables

5. Switching
6. Right
7. Segmentation
8. Association Analysis
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عمليات دادهكاوي از قبيل بخشبندي 7يا تحليل وابستگي

9
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ش��ركتهاي بيمه ميتوانند از همه اطالعات موجود خود

بیش��تری در دسترس نباشد این فرض تبدیل به این میشود

طراحي كنند.

پیشگویانه را میتوان بهروز کرد و فرض تبدیل میشود به

اس��تفاده كنند تا محصوالت و برنامههاي بازاريابي بهتري

 .2-4بيمه اتكايي

از دادهكاوي ميت��وان ب��راي س��اماندهي مؤثرت��ر بيمه

پرداختي براي مدلس��ازي خس��ارتهاي انتظ��اري گروه

با مدل جدی��د جایگزین کنیم .باتوجه ب��ه تکنولوژیهای

دقيقتر ،تحليلگران ميتوانند اطمينان بيش��تري به خروجي

کنترل کرده و در صورت نیاز بهروز کنند.

مدل داش��ته باشند .انتخاب قراردادها براي بيمه اتكايي باید

بر مبنای مدل ريس��ك تجربه شده باشد و تنها بر پايه تعميم
نباشد .چرا كه آن مجموعهاي از کسبوکاری با توزيع دم

سنگین 1است.

 .2-5تخمين ذخاير براي خسارتهاي معوق

و قدیمی را با هم مقایسه کنند و آنها را براساس عملکردشان

م��دل قدیمی بهتر کارکند ،زمان این فرارس��یده که آن را
جدید ،تحلیلگران امروزه قادرند مدلهای پیش��گویانه را

تف��اوت اصلی بی��ن تکنیکهای اکچوئ��ری موجود و

دادهکاوی در آن است که دادهکاوی بیشتر به کاربرد تمایل
دارد ت��ا توصیف ماهیت پدیده .برای مثال ،آش��کارکردن

ماهیت توزیع خس��ارت فردی یا رابطه خاصی بین س��ن و
نوع اتومبیل راننده جزو اهداف اصلی دادهکاوی نیستند.

تس��ويه حساب خس��ارتها اغلب با تأخير همراه است.

در ع��وض تمرک��ز بر ایجاد راهحلی اس��ت ک��ه بتواند

نشده از تخمين شدت خسارت استفاده ميشود .اين تخمين

تعیین رابطه بین حقبیمه و فاکتورهای چند بعدی ریس��ک

بنابراين تا زماني كه ميزان واقعي ارزش خس��ارت مشخص
به موارد زير بستگي دارد:

پیشبینیهای حقبیمه آین��ده را بهبود دهد .دادهکاوی در

نظیر س��ن و اتومبیل راننده بس��یار مؤثر اس��ت .دو مثال از
بهکارگی��ری تکنیکه��ای دادهکاوی در صنع��ت بیمه و

 -شدت خسارت؛

 -مدت زمان تا تسويه حساب؛

 -اثرات متغيرهاي مالي نظير نرخ تورم و بهره؛

 اثرات تغيير در آداب و رس��وم اجتماعي؛ مث ًال صنعت

تنباكو بهشدت از تغيير رويكرد نسبتبه استعمال دخانيات

متأثر است.

براي بهبود تخمين خس��ارت ميت��وان از تكنيكهاي

دادهكاوي نظير تحليل لینک 2و كش��ف انحراف 3استفاده
كرد.

تخمين ميزان خس��ارت با اس��تفاده از مدل پيشگويانه بر

اين فرض اس��توار است كه آينده ش��بيه به گذشته خواهد

بود .اگر مدل در طول زمان بهروزرس��اني نشود و دادههای
10

دادهکاوی ،تحلیلگران را قادر میسازد تا مدلهای جدید
ارزیابی کنند .اگر مدلی که به تازگی بهروزرسانیش��ده از

ديگري از بیمهنامه اس��تفاده ميش��ود .ب��ا بخشبنديهاي
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اینکه آینده مثل گذش��ته نزدیک رفتار میکند .تکنولوژی

اتكايي نسبتبه روشهاي س��نتي استفاده كرد .تكنولوژي
داده كاوي معم��والً ب��راي وض��وح بخشبندي اس��تفاده

ميش��ود .در مورد بيمه اتكايي ،گروهي از خس��ارتهاي

از دادهكاوي ميتوان
براي ساماندهي
مؤثرتر بيمه اتكايي
نسبتبه روشهاي
سنتي استفاده كرد

ک��ه آینده مثل گذش��ته دور خواهد بود .م��دل دادهکاوی

1. Heavy tailed
2. Link Analysis
3. Deviation Detection

اکچوئری در دو بخش بعدی ارائه میشود.

 .3خوشهبندی و دادهکاوی توصیفی
خوش��هبندی 4از مفیدترین کارکرده��ای دادهکاوی برای

کش��ف گروهه��ا و تعیین توزیعه��ای مورد عالق��ه و الگوها
در دادههاس��ت .مسئله خوش��هبندی در مورد جداسازی یک

مجموعه داده به گروهها (خوشه) به نحوی است که دادههای

موجود در یک خوش��ه ،نسبت به نقاط موجود در خوشههای
دیگر شباهت بیش��تری به یکدیگر داشته باش��ند  .برای مثال

بخشبن��دی بیمهگ��ذاران فعلی ب��ه گروههایی مش��خص

و مرتبطک��ردن ی��ک پروفایل با ه��ر گ��روه میتواند در
استراتژیهای نرخگذاری آینده مفید باشد.

در روشهای خوش��هبندی ،تحلیل خوش��ه گسس��ته را
4. Clustering

تازههایجهانبیمه

ب��ر پايه فاصله اقلیدس��ی انج��ام میدهند .ای��ن فاصلههای

نظیر پیوسته ،گسسته ،کیفی یا با روش نمایش هر خوشه یا

اقلیدس��ی از ی��ک یا تعدادی متغیر هس��ته محاس��به ش��ده

با روشهای سازماندهی مجموعه خوشهها (چه به صورت

(.)Tan, 2004

در بخ��ش بعدی روش خوش��هبندی K-meansکه یک

اس��ت ک��ه توس��ط الگوریت��م تولی��د و بهروز میش��وند
میت��وان معی��ار خوش��هبندی را تعیین کرد ک��ه برای

اندازهگیری فاصله بین مش��اهدات و هستهها بهکارمیرود.

مش��اهدات به خوشههایی تقسیم میشوند بهگونهای که هر
مشاهده حداکثر به یک خوشه تعلق داشته باشد.

سلسله مراتبی یا بهصورت فایلهای مسطح) مشخص کرد.

روش پایهای خوشهبندی است ،ارائه میشود.

 .3-1خوشهبندی K-means

شرح مس��ئله :مجموعه دادههایی با  Nداده  nبعدی x n

را در نظر بگیرید ،هدف تعیین تقسیمبندی طبیعی مجموعه

همچنی��ن از مطالع��ات خوش��هبندی ب��ه یادگی��ری

دادهای به  kخوش��ه و نویز اس��ت .میدانیم که  kخوش��ه

کنترلنش��ده ،فرآیند خوشهبندی با هدف نامشخص است.

دارد ک��ه  j = 1, .... , kالگوریت��م  k-meansت�لاش

موارد به کالسهای گسس��ته اس��ت که نس��بت به ورودی

به حداقل برساند.

ی��ا بخشبن��دی کنترلنش��ده تعبی��ر میش��ود .یادگی��ری

یعنی کالس هر مورد نامش��خص است .هدف تقسیمکردن
همگن باشند.

مطالعات خوشهبندی هیچ متغیر وابستهای ندارند و مانند

مطالعات طبقهبندی یک ویژگی خاص را پروفایل نمیکنیم.
یک پای��گاه داده را با اس��تفاده از م��وارد زیر میتوان

تقسیمبندی کرد:

 -روشهای سنتی تشخیص الگو؛

ناپیوسته شامل  N jنقطه دادهای با بردار نشانگر  µiوجود

میکند تا مجموع مربعات تابع خوش��هبندی را از رابطه ()1
()1

2

− µj

n

∑x

k

∑= J

j =1 n∈S j

ک��ه در این رابطه  µ jمیانگین نقاط دادهای در خوش��ه

 S jاست و از رابطه ( )2بهدست میآید.

)(2

n

∑x

n∈S j

1
Nj

= µi

 -ش��بکههای عصبی کنترلنش��ده نظیر  ARTو نقش��ه

این دنباله با تخصيص تصادفي نقاط به  kخوش��ه انجام

 -تکنیکه��ای خوش��هبندی مفهوم��ی از قبی��ل

هر خوش��ه محاس��به میکند .براي هر نقطه مجددا ً خوش��ه

 -رویکرد بیزی مانند . AutoClass

میانگین بهدست میآید .س��پس بردارهای میانگین مجددا ً

کوهنن؛

UNIMEN،COBWEB؛

الگوریتمهای خوش��هبندی مفهومی ،کلیه ویژگیهای

توصیفکننده هر رکورد را درنظرگرفته و زیرمجموعهای

میش��ود .سپس بردارهای میانگین  µ jاز  N jنقطه را در

جدیدی تعیین میش��ود که براساس آن بردار نزدیکترین

محاسبه میشوند.

خوشهبندی  k-meansبه شرح زیر پیش میرود:

از ویژگیهایی که هر خوشه ایجادشده را توصیف میکنند،

 -تعداد خوشهها را که با  Kنشان داده میشود ،مشخص

خوش��هبندی بهصورت اتصال ویژگیها با مقدار یا مقادیر

 k -دسته اولیه را انتخاب کنید؛

برای ایجاد مفهوم تعیین میکنند .مفاهیم در الگوریتمهای

کنید؛

درنظرگرفتهمیش��وند .الگوریتمه��ای خوش��هبندی بیزی

 -م��واردی را تعیی��ن کنید که به عضو  jاز دس��ته  jکه

باتوجه به دادهها محتملترین است .الگوریتمهای مختلف

 -میانگین نمونهها در هر خوشه را محاسبه کنید و مرکز

به ص��ورت خودکار خوش��هبندی را کش��ف میکنند که

خوشهبندی را میتوان با نوع مقدار ویژگی قابل قبول آنها
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 j = 1,..., kنزدیکترند؛
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جدول .2تکنیکهای دادهکاوی برای انجام عملیات دادهکاوی
متغیر

نوع متغیر

سطوح اندازهگیری

شرح

سن

پیوسته

فاصله

سن راننده در سال

سن ماشین

پیوسته

فاصله

سن خودرو در سال

نوع ماشین

ردهای

اسمی

انواع خودرو

جنس

ردهای

باینری

زن  ،مرد

سطح پوشش

ردهای

اسمی

بیمهنامه

آموزش

ردهای

اسمی

سطح آموزش رانندگی

محل

ردهای

اسمی

محل اقامت

اقلیم

ردهای

اسمی

کد آبوهوا برای اقامت

رتبهبندی اعتباری

پیوسته

فاصله

اعتبار (امتیاز) راننده

شناسایی

ورودی

اسمی

شماره شناسایی راننده

خوشههای k 1را به میانگین خوشههایشان نزدیک کنید؛

 -نزدیکترین موارد به مرکز خوش��ه جدید  jمتعلق به

دارد .در نتیجه آنها میخواهن��د رانندگان را به گروههایی

 -میانگین نمونهها را در هر خوش��ه بهعنوان یک مرکز

اینکه رانندگان تقسیم شدند نمونهای اتفاقی از انتظارات در

این روش آنقدر تکرار میش��ود تا در خوشهبندی تغییر

بزنند .نتایج آزمون به اکچوئریها اجازه خواهد داد تا سود

خوش��هبندی  k-meansی��ک روش طبقهبندی بدون

میکند .دادههای شبیهسازی شده بهدستآمده از فروشنده

خوشه  jرا مجددا ً تخصیص دهید؛
خوشه جدید در نظر بگیرید.

بیشتری دیده نشود (.)Larose, 2004

هر قس��مت مورد اس��تفاده قرار میگیرد تا توالی را تخمین

بالقوه را هم بهطورکلی و هم برای هر دسته خاص ارزیابی

نظارت اس��ت .ازنظر محاس��باتی روش��ی کارآمد اس��ت
هوش��مندانهای قرار دارند .روشهای خوشهبندی به معیار

از دادهه��ا ب��رای تحلیل اولی��ه را در برگی��رد ،فیلترکردن

فاصل��های متفاوتی در خوش��هبندی ب��ه روش k-means

 k-meansاستفاده میکنیم تا خوشهها شکل بگیرند.

فاصل��ه یا تش��ابه بی��ن نقاط بس��تگی دارد .اس��تانداردهای

پ��س از پردازش دادهها که باید انتخاب نمونهای اتفاقی

مش��اهدات و اس��تانداردکردن متغیره��ا از دس��تهبندی

استفاده میش��ود که میتواند خوشههای متفاوتی بهوجود

نمودار  1نمایش گرافیکی از ویژگیهای کلی خوشهها

 .3-2مثال :خوشهبندی رانندگان اتومبیل

در نم��ودار  ،1پهنای ه��ر تکه فاصله میانگین حس��ابی

بیاورند.

شرکت بیمه  ABCبهطور متناوب فهرستی از رانندگان

فراهم میکند.

(انحراف اس��تاندارد) بین نمونهها در دسته ارتفاع به معنای

را از مناب��ع خارجی خریداری میکن��د .بخش اکچوئری

فرکانس اس��ت و رنگ ،فاصله از دورترین عضو خوشه را

ارزیابی کند .آنها برمبنای تجربیات میدانند توالی شکایت

خوش��ه  5بیش��ترین نمونه را دارد درحالیکه دس��ته 9

 ABCمیخواهد توالی ش��کایت برای ادعای خس��ارت را

12

تقسیم کنند که نسبت به این ویژگیها مشابه باشند .پس از

در جدول 2ارائه شده است.

ك��ه دانههای خوش��ه اولی��ه را فراهم میکند ک��ه به طرز
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راننده به فاکتورهای جمعیتشناس��ی و جغرافیایی بستگی

1. Seed

نشان میدهد.
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نمودار  .1نمودار خوشهها برای نمایندگان EMDATA

نمودار  .2میانگین ورودی کلی

میانگین نرمالشده

کمترین نمونه را دارد.

نمودار 2میانگین ورودیها برای کل مجموعه دادههای

کلی دستهها را نشان میدهد .میانگین ورودیها با استفاده
از یک مقیاس تبدیل ،نرمالیزه میشوند.

( x − min )x
( max )x ( − min )x

= y

میانگی��ن ورودیها برای خوش��ههایی که ب��ا میانگینهای
ورودی کلی تفاوت دارند ،شناسایی شوند.

نمودار ،ورودیه��ا را برمبنای اینکه چگونه پراکندگی

میانگین ورودیها برای خوش��ه منتخب نس��بتبه میانگین

کلی ورودیها اس��ت ،دس��تهبندی میکن��د .ورودی که

بیش��ترین پراکندگ��ی را دارد ،در باالتری��ن و ورودی که

نم��ودار میانگی��ن نرمالش��ده میتوان��د برای مقایس��ه

کوچکتری��ن پراکن��دی را دارد در پایینتری��ن بخ��ش

خوشه مورد استفاده قرار گیرد .نمودار  3میانگین ورودیها

به بهترین ش��کل دس��ته انتخابشده را مش��خص میسازد

ورودی کلی (بلوکهای خاکستری) مقایسه میکند .باید

«نوع ماش��ین» و «مکان» ،ورودیهایي کلیدی هس��تند که

میانگینه��ای نرمالیزه در کل ب��ا میانگینهای نرمال در هر

از دس��ته ( 1بلوکهای هاش��ورخورده) را با میانگینهای
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فهرست میش��ود .ورودی با بیش��ترین پراکندگی معموالً
(خوش��ه 1در نمودار  .)3نمودار  3نش��ان میدهد که متغیر

13
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نمودار  .3مقایسه میانگینهای ورودی برای خوشه  1و میانگینهای کلی

نمودار  .4مقایسه میانگینهای ورودی برای خوشه  1و میانگینهای کلی

کمک میکنند رانندگان را در دسته ( )1از تمام رانندگان

از انحراف اس��تاندارد میانگین میگی��رد که با فاصله جذر

رانن��دگان در دس��ته اول تمایل دارند س��طح آموزش

در طی فرآیند خوش��هبندی یک مق��دار در بازه  0و 1

مجموعه دادهای متمایز کنند.
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باالتری از متوس��ط داش��ته باش��ند تا رانندگان متوسط در
مجموع��ه دادهای دس��ته  ،5همانط��ور ک��ه در نمودار 4
نشان داده ش��ده تحصیالت باالتر از متوسط دارند و امتیاز

اعتباری بیش��تری از متوسط دارند .بیشتر رانندگان در دسته

 5در منطق��ه  4زندگی میکنند و آنها نس��بت به رانندگان
متوسط ماشین جدیدتری دارند (جدول .)3

جدول  3اطالعاتی درباره هر دس��ته را نش��ان میدهد.

14

انحراف اس��تاندارد خطای میانگین را در عرض متغیرهایی

مربع میانگین بین نمونهها در دسته برابر است.
برای هر متغیر محاسبه میشود.

این مقدار بیانگر اهمیت آن متغیر در تعیین خوشههاست.

همانطور که در جدول 4نش��ان داده شده متغیر «جنسیت»

درجه اهمیت صفر دارد که یعنی متغیر بهعنوان متغیر ایجاد

ش��کاف در تعیین خوشهها مورد اس��تفاده قرار نمیگیرد.
معیار اهمیت نش��ان میدهد که متغیرها چگونه دادهها را به

خوشهها تقس��یم میکنند .متغیرهایی با درجه اهمیت صفر
نباید الزاما حذف شود.

تازههایجهانبیمه

جدول  .3اطالعات خوشهها

آموزش

پوشش

نوع خودرو

آب و هوا

مکان

جنسیت

1/76

1/19

1/67

1/48

2/00

0/43

35/19

6/52

0/81

2/41

4/00

3/38

21

6

3/03

2/39

2/03

2/33

3/82

0/58

32/79

3/00

0/82

2/37

4/00

3/41

33

5

2/56

1/44

2/72

1/83

3/50

0/39

34/44

5/17

0/59

2/37

5/00

3/83

18

4

2/00

1/43

1/14

2/43

3/57

0/43

20/57

8/00

0/46

3/14

7/00

3/21

7

3

1/39

2/28

1/28

2/67

2/89

0/28

26/00

3/56

0/56

2/25

7/00

3/38

18

2

3/00

2/70

3/30

1/52

2/04

0/07

44/15

2/37

0/75

2/55

5/00

3/40

27

1

سن

سن خودرو

اعتبار امتیاز

میزان فاصله از شبیهترین خوشه

شبیهترین خوشه

حداکثر فاصله از مرکز خوشه

2/27

2/36

1/45

2/09

1/95

0/27

24/59

2/73

0/65

2/25

2/00

3/25

22

7

جدول  .4ارزش متغیرها

فراوانی خوشه

1/85

2/85

2/25

2/55

2/80

0/65

46/65

2/15

0/62

2/40

7/00

3/22

20

8

خوشه

1/86

2/43

3/57

1/29

3/43

1/00

35/57

3/29

0/86

2/82

5/00

2/87

7

9

آسانتر تفسیر شود.

ارزش

در نتیجه اکچوئرها ميتوانن��د بهطور دقیقتري احتمال

شناسایی

0

مث ً
ال یک ش��رکت بیمه متوجه ش��د که دسته رانندگان

بوهوا
آ 

0

نام

جنسیت
مکان

0
0

نوع خودرو

0/529993

امتیاز اعتباری

0/343478

سن

0

پوشش

سن خودرو
تحصیالت

0/363972
0/941952
0/751203

تحلیل خوش��هبندی میتواند بهوس��یله ویژگیهای بیمه

مالکیت  /تصادفات اس��تفاده ش��ود تا دقت پیشگویانه را با
تقس��یمبندی پایگاه دادهها به گروهه��ای همگنتر تقویت

کند .س��پس دادههای هر گروه میتواند کشف ،تحلیل و

مدلسازی شود .تقسیمبندیها برمبنای انواع متغیرهایی که

با ریس��ک فاکتورها ،منافع یا رفتارها همراه میشوند اغلب
کنتراس��تهای ش��دیدی بهوجودمیآورند ک��ه میتواند

شکایت و میزان شکایت را پیشبيني کنند.

مردی ک��ه مدت  18تا  20س��ال رانندگ��ی میكنند ،نرخ

تصادف پائینتري نسبت به کل مردان دارند .این زیرگروه

در چه متغیری اش��تراک دارند که این اختالف را میتواند
توجیه کند؟

بررسي دادهها نشان ميدهد كه اعضاي زيرگروهي كه

كمترين ريس��ك را دارند ،ماشينهايي ميرانند كه به طرز
معنيداري از سن متوسط پيرتر است و رانندگان ماشينهاي
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قديميتر وقت بيش��تري صرف ماش��ينهاي قديميش��ان
ميكنند در نتيجه اعضاي زيرگروه احتماالً نسبتبه سايرين

در گروه همس��االن ،اتومبيلهايش��ان را با احتياط بيشتري
ميرانند .در نهايت ،شناس��اگر هر مشاهده ميتواند به ساير

گروهها براي استفاده به عنوان يك ورودي ،کد شناسایی

1

گ��روه ،يا متغير ه��دف انتقال داده ش��ود .مث ً
�لا ميتوانيد
1. Identity

15
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خوشههایی برمبناي گروههاي سني مختلفي تشكيل دهيد،

 -هنگامي كه جايگزينهاي تصميمگيري را مش��خص

گروه س��ني با انتقال متغير دسته بهعنوان متغير گروه به يك

روشه��اي درخ��ت تصميمگي��ري خ��اص ،2درخت

سپس ش��ما ميتوانيد الگوهاي پيشبينيكنندهاي براي هر
گروه مدلسازي بسازيد.

 .4دادهكاوي و پيشبيني

تصميمگيري دادهکاوی ارائه ميدهد و بخش  4-2الگوي

مورد اس��تفاده قرار بگيرن��د .اين تصميمگي��ري توصيف

منطقي ارائه ميدهد.

 .4-1درختهاي تصميمگيري

درخته��اي تصميمگي��ري بخش��ي از دس��ته القاي��ي

هس��تند كه ب��راي طبقهبن��دي مجموعه دادهه��ا ميتوانند
مختصري از الگوريتم  CHAIDبراي ساختن درختهاي

تصميمگيري است.

در الگوریت��م  CHAIDوروديه��ا اس��مي ي��ا ترتيبي

نيس��تند .بس��ياري از بس��تههاي نرمافزاري ،وروديهاي با

تكنيكه��اي دادهکاوی هس��تند .ي��ك درخ��ت تجربي

مقی��اس فاصلهای را ميپذيرد و بهطور اتوماتيك مقادير را

مجموعهاي از قوانين ساده ايجاد ميشود .هر قانون نگرشي

براي گرههايي با بسياري از مش��اهدات الگوريتم نمونهاي

تقس��يمبندي دادهه��ا را ارائ��ه ميدهد كه ب��ا بهكارگيري

به محدودههايي قبل از رش��د درخت تقسيمبندي ميكند.

نسبتبه يك تقسيمبندي برمبناي مقدار يك ورودي تعيين

براي جستجوي ش��كاف از محاسبه ارزش استفاده ميكند

و سلس��له مراتبي از تقس��يمبنديها درون تقسيمات ديگر

دادهها را دس��تهبندی ميكند و براي مش��اهده محدوديت

ميكند .يك قانون كلي پس از ديگري بهكارگرفتهميشود
بهوجودميآورد .اين سلسله مراتب درخت ناميده ميشود

و ه��ر بخش يك گره ناميده ميش��ود .يك دس��ته اصلي

كل مجموعه دادهاي را دربرميگيرد و گره ريش��هاي يك

درخت ناميده ميش��ود .يك گره با تمام اجزای بعد از آن
تشکیل یک شاخه 1میدهد.

(معي��ار ارزش نش��ان ميدهد كه يك متغي��ر چقدر خوب
حداقل اندازه يك انشعاب).

نمونهها در گرههاي مختلف بهطورمستقل بهدستميآيند.

براي شكافهاي دو تايي يا اهداف فاصلهدار شكاف بهينه

هميشه يافت ميش��ود .براي س��اير موقعيتها دادهها ابتدا

يكي ميش��وند و سپس يا تمام شكافهاي ممكن ارزيابي

گرهه��اي نهاي��ي ب��رگ نامي��ده ميش��وند .ب��راي هر

ميش��وند يا يك جس��تجوي درختي مورد اس��تفاده قرار

بهكارگرفتهميشود تصميم خيلي ساده مقدار پيشبينيشده

فاز يكسانس��ازي به دنبال گروههايي از مقادير ورودي
ميگردد كه احتماالً بهنظرميرسد همان انشعاب در بهترين

ب��رگ تصميم��ي گرفت��ه ميش��ود و ب��راي مدلس��ازي
است.

ميگيرد.

تكنيك درخت تصميمگيري دادهکاوی ش��ما را قادر

شكاف را تعيين ميكنند جس��تجوي شكاف به مشاهداتي

 -مشاهدات را برمبناي مقدار اسمي ،دو تايي يا اهداف

مرتبط ميش��ود .جس��تجوي شكاف س��ريعتر است چون

 -خروجيهايي براي اهداف فاصلهاي پيشبيني كنيد؛

بررسي اوليه به هنگام توسعه يك درخت براي پيشبيني

ميسازد درختهاي تصميمگيري بسازيد كه:
ترتيبي طبقهبندي كنيد؛

16

ميشود (.)Tan, 2004

در اي��ن بخ��ش الگوه��اي دادهكاوي ب��راي پيشبيني

توالي ش��كايت با درختهاي تصميمگيري و رگرس��يون
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رگرسيون و طبقهبندي و الگوريتم تصميمگيري 3را شامل
 CARTو  CHAIDتكنيكهايي درخت تصميمگيري

معرفي ميگردد .بخش  4-1مقدمهاي بر الگوريتم درخت

درختهاي تصميمگيري
بخشي از دسته القايي
تكنيكهاي دادهکاوی
هستند

ميكنيد ،تصميمگيري مناسب را پيشبيني كنيد.

1. Branch

در همان گروه يكسانس��ازي بهعنوان همان مقدار ورودي
كانديدهاي كمتري نياز به ارزيابي دارند.

2. CART
3. CHAID

تازههایجهانبیمه

تصميمگيري اين اس��ت كه درخت چقدر بزرگ باش��د يا

چ��ه چيزي همان نتيجه را ميدهد ،چه گرههايي درخت را
هرس ميكنند.

روش  CHAIDبراي س��اخت درخت سطح اهميتي از

آزمون مربع کای 1را مش��خص ميكند تا رش��د درخت را

متوقف كند ،شاخصهاي شكاف برمبنای سطح معناداری

2

تصميمگي��ري فراهم ميكند كه بي��ان ميكند كه چگونه
نتايج بهدستميآيند.

درخت تصميمگي��ري ،كارآمد اس��ت و بنابراين براي

مجموعههاي دادهاي بزرگ مناس��ب اس��ت .درختهاي
تصميمگيري شايد موفقترين روش برونيابي براي كشف

س��اختار دادههاي داراي انحراف باش��د .درختها بهطور

توزي��ع فیش��ر 3ب��ا توزي��ع  Chi-Squareميباش��ند .براي

برگشتپذير معناي دادهاي ورودي را تقسيمبندي ميكنند

 p-valueاس��ت طب��ق ق��رارداد p-value ،ط��وري تنظيم

درختهاي تصميمگيري ميتوانند دادهها را به چند بخش

اين ش��اخصها بهترين شكاف ،ش��كافي با كوچكترين

ميشود تا چندين آزمايش حساب آورده شود.

تا تس��تهايي كه همگن هس��تند را شناسايي كنند .اگرچه
همگن بشكنند و قوانين ايجادشده توسط درخت ميتواند

ي��ك مق��دار ازدستدادهش��ده ممكن اس��ت بهعنوان

مورد اس��تفاده قرار بگيرد تا اثرات متقاب��ل ميان متغيرها را

يك مقدار از دس��ت داده شده ،يك طبقه جديد ميسازد.

يا درجه دوم بين متغير پاس��خ و متغيرهاي دش��وار ميباشد

مقداري مجزا با آن رفتار ش��ود .براي وروديهاي اس��مي
براي وروديهاي ترتيبي يك مقدار ازدس��ترفته آزاد از
هرگونه محدوديت ترتيبي است.

جس��تجو براي ش��كاف در وروديها گامب��هگام پيش

رديابي كند ،ولی نسبتاً ناپايدار است و رديابي روابط خطي
(.)Michalski et al, 1998

 .4-2مدلسازي توالی شكايت

اكن��ون ما فرآين��د مدلس��ازي را با مطالع��ه رابطه بين

م��يرود .ابتدا يك انش��عاب براي هر مق��دار از وروديها

فراوانی ادعای خس��ارت و فاكتورهاي ريسك شامل سن،

ميكنن��د و همانط��ور ك��ه بهنظرميرس��د ب��ا p-value

ماش��ين ش��روع ميكنيم .دوباره دادههاي شبیهسازی شده

تخصي��ص مييابد .انش��عابات بهط��ور جايگزين��ي ظهور
تضمینشده مجددا ً دچار شكاف ميشوند.

روش جایگزین��ی مش��ترک ادامه پی��دا میکند تا يك

جنس ،اعتبار ،مكان ،س��طح تحصيالت ،پوش��ش و س��ن
مورد استفاده قرار ميگيرد.

فرآين��د مدلس��ازي تركيب��ي از تكنيكه��اي درخت

شكاف دو تایی ظاهر ش��ود .سپس شكاف با مطلوبترين

تصميمگيري رگرسيون منطقي است.

كرده است ،سازگار ميشود.

ت��ا فاكتورهاي��ي را شناس��ایی کنیم كه توالي ش��كايت را

 p-valueدر ميان تمام ش��كافهايي كه الگوريتم بررسي
پ��س از آنكه ش��كافي براي يك ورودي س��ازگار ش��د

 p-valueآن تنظي��م ميش��ود و ورودي با بهتري��ن p-value

بهعن��وان متغير ش��كافتگي انتخاب ميش��ود .اگ��ر p-value

ابتدا الگوريتم درخت تصميمگيري را استفاده میکنیم

تحتتأثي��ر ق��رار ميدهن��د .پ��س از آنكه اي��ن فاكتورها

شناسايي ش��دند تكنيك رگرسيون منطقي استفاده ميشود
تا توالي شكايت و اثر فاكتور ريسك كمي شود.

انتخابش��ده كوچكتر از آستانه مشخصش��ده باشد ،گره

اكن��ون از الگوريت��م درخ��ت تصميمگيري اس��تفاده

تنظيمشده متغيرهاي ش��كافتگي در گرههاي غيرشكافته هم

ش��كايت را آناليز كنيم .الگوريتم درخت مورد استفاده در

شكافته ميشود .ساخت درخت هنگاميكه تمام  p-valueهاي
باالتر از آستانه مشخصشده توسط كاربر باشند ،پايان مييابد.
تكنيكه��اي درخ��ت ديدگاههاي��ي در فرآين��د

1. Chi-Square
2. P- Value
3. Fisher
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ميكنيم تا تأثي��رات و اهميت فاكتورهاي ريس��ك توالي
اين تحقيق  SAS / Enterprise Minerاست.

 100درخ��ت رگرس��يون دوتايي و  100درخت ش��به

 CHAIDرا براي درخت تصميمگيري بهينه ساختيم.
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تحلیل درخت تصميمگيري نش��ان داد كه ميزان اعتبار

قرار ميگيرند .س��تون دوم اطالعاتي از دادههاي آزمايشي

اندركن��ش ميان فاكتورهاي مختلف كه توالي ش��كايت را

س��طح هدف و ش��مارش كل را در برميگيرد .ستون سوم

بيش��ترين تأثير را بر توالي ش��كايت دارد .توالي شكايت و

تحتتأثير ق��رار ميدهد با تغيير حالت مي��زان اعتبار تغيير
ميكند.

س��طح هدف ،شمارش براي هر س��طح هدف و تعداد كل

بهع�لاوه تأثير معن��یداری در وضعیت اعتب��اری باالتر
يك نمودار درختي موارد زير را شامل ميشود:

ثبت رساندند.

 -گ�ره ريش�هاي :باالترين گ��ره در درخت كه تمام

مشاهدات را شامل ميشود.

 %53 ،%75/5از آنها ش��كايتي از دادههاي آزمايش��ي را به
مقادي��ر ارزيابي مورد اس��تفاده قرار ميگي��رد تا بهطور

برگش��تپذير دادهها را در زيرگروهها همگن تقسيمبندي

 -گرههاي داخلي :گرههاي غيرانتهايي (ش��امل گره

كند.

 -گرهه�اي ب�رگ :گرههاي انتهايي ك��ه طبقهبندي

يك زيرگروه از يك شكاف قبلي نتيجه میشود.

نم��ودار درختی آمار گره ،نام متغيرهاي مورد اس��تفاده

ميده��د كه در كدام نقطه الگوريتم درخت ش��كافهاي

س��طح از گرهه��ا در درخت را نش��ان ميده��د .نمودار 5

طبقهبنديش��ده براي توزيع اس��مي يا ترتيبي نش��انگرهاي

ريشهاي) كه قوانين شكافتگي را دربرميگيرد.

نهايي براي مجموعهاي از مشاهدات را دربرميگيرد.

براي ش��كافتن دادهها به گرهها و مقادير متغيرها براي چند
پروفايل جزئي نمودار درختي را براي آناليز نشان ميدهد.

در نم��ودار  ،5هر برگ درصد و تع��دادی از مقادیری

18

اطالعاتي براي اعتبارس��نجي دادهها شامل درصد براي هر
را در برميگيرد .مث ً
ال در مي��ان اين رانندگان با مقادير زير

وجود دارد.
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ش��امل درص��د براي هر س��طح هدف ،ش��مارش براي هر

را نش��ان ميدهد كه براي تعيين انش��عابات مورد اس��تفاده

روش بازگش��تي اس��ت؛ زيرا هر زيرگروه از شكافتگي
نش��انگرهاي ع��ددي مس��تقيماً ب��االي هر گره نش��ان

معنيداري در سطح وقفهها يافت ميشود يا در شكافهاي
كاراكتري نس��بت به هر ش��كاف و نام متغيرها تقسيمبندي
ميش��ود .شما ميتوانيد مس��يرهايي از ريشه به هر برگ را
دنبال كنيد و نتايج را به عنوان قانون بيان كنيد.

تازههایجهانبیمه

نمودار  .5نمودار درختی

نمودار .6نمودار میلهای اثر  T-erocsاز تحلیل رگرسیون منطقی

نمودارLift chart .7

 %واکنش
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درصد

مبنا

19
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همانطور كه در نمودار  5نشان داده شده توالي شكايت با

را دارن��د طبقهبندي ميش��وند .گروه دس��تهبندي ش��ده به

در ميان ساير متغيرها تغيير ميكند ،برمبناي آناليز درخت ،سن

سمت چپ ،بيشترين احتمال تصادف را دارد .محور عمودي

مهمترين ريسك فاكتور (وضعيت ميزان اعتبار در اين مطالعه)
ماشين ،پوش��ش و نوع ماشين فاكتورهاي غيرمرتبط هستند.

آنها نبايد در الگوي توالي شكايت وارد شوند.

 Chartدرص��د تجمعي را براي يك الگوي خطي تصادفي

برمبن��اي تحلی��ل درخت ،اكن��ون رگرس��يون را مورد

راننده را بر مبناي فاكتورهاي تحت بررس��ي تخمين بزنيم.

مثال الگوي رگرسيون حدود  %30از رانندگان را در دهك

همانطور كه در بخش 2مورد بحث قرار گرفت ،رگرسيون
لجستیک تالش ميكند تا احتمال يك شكايت را به عنوان
تابعي از يك يا چند ورودي مستقل پيشبيني كنيد.

نم��ودار  6نم��ودار ميل��هاي اث��ر  T-scoreاز تحلیل

رگرس��يون را نش��ان ميده��د .اث��ر  T-scoreب��ا پارامتر

تخمينزدهشده تقسيم بر خطاي استاندارد برابر است.

 Chartبه س��مت باال و چپ ميرود ،بيان ميشود .در اين
آخ��ر در بر ميگيرد .الگوي رگرس��يون ق��درت پيشبيني

بيس��تمين تا هشتاد بين درصدها دارد .در حدود  90اطمينان
مقدار درصد ادعاي خسارت تجمعي براي الگوي پيشبيني

كننده ،حدود همان خط پايه مدل است.

 .5نتيجهگيري

اين مقاله رويكرد دادهكاوي نس��بت به ريس��ك بيمه و

امتيازات بهوس��يله كاهش مقدار مطلق در نمودار مرتب

چند كاربرد آن را معرفي كرد .در اين مقاله مقدمهاي براي

ميدهد .امتيازات حداقل و حداكثر امتياز را در سمت چپ

بالقوه آن در اکچوئری اموال /حوادث توصيف ش��ده که

مطلق براي اثر را نش��ان ميدهد .در اين مثال ،اولين متغير،

تا گروهي از رانندگان را با تقسيمبندي بهتر توصيف كنيم.

ميشود .ش��دت رنگ اندازه امتياز براي يك ميله را نشان

و راس��ت اختصارات نش��ان ميدهد .محور عمودي مقدار

س��ن ،باالترين مقدار مطل��ق را دارد و اعتبار دومين مقدار

مطلق بزرگ است .تخمين مكان و تحصيالت مثبت هستند
بنابراين مقدار ميلهها با سايه خاکستری رنگ ميشود.

عمليات و تكنيكهاي دادهكاوي فراهم ش��د و دو كاربرد
در یک بخش از خوش��هبندي  k-meansاستفاده کردیم
در بخ��ش دیگری چندين فاكتور ريس��ك براي رانندگان
خود را با هدف پيشبيني توالي شكايت بررسي كرديم.

تأثي��رات و روابط اي��ن فاكتورها بر توزيع ش��كايت با

برآوردهای سن و امتیاز اعتبار مقدار منفی دارند بنابراین

آناليز دادهاي برونياب��ي و الگوريتم درخت تصميمگيري

ارزيابي بخش نهايي فرآيند دادهكاوي اس��ت .شاخص

كردن توالي شكايت استفاده شد.

ميلههايشان به رنگ متفاوتی نشان داده ميشوند.

ارزيابي مقايس��ه س��ود واقعي و مورد انتظار يا زيان واقعي

شناسايي ميش��ود .رگرسيون لجستیک س��پس براي مدل

بهدلی��ل کاربرد دادههاي شبيهس��ازي ش��ده فرضي مثالها

و مورد انتظار از نتايج الگو اس��ت .اين شاخص مقايسهها و

مزيت محدودي از دادهکاوي نس��بت به تحليل اكچوئري

مقدور ميس��ازد .نمودار  7درصد تجمعي ادعاي خسارت

پايگاهداده بزرگ مش��خص ميشود .كليد بهدست آوردن

 Lift Chartدرص��د ادع��اي خس��ارت را روي محور

مش��تريان اس��ت و اگر بدرس��تي مديريت ،تحليل و بكار

ارزيابيهاي بين مدلي مس��تقل از تمام فاكتورهاي ديگر را
براي الگوي رگرسيون را نشان ميدهد.

عمودي نش��ان ميدهد .در اين نم��ودار رانندگان هدف از
20

درصد تجمعي ادعاي خس��ارت را پيشبيني ميكندLift .
نشان ميدهد .كيفيت كارايي يك الگو با درجهاي كه Lift

اس��تفاده قرار ميدهيم تا احتمال ادعای خس��ارت براي هر
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دهكه��ا در طول محور  xتوزيع ميش��ود .اولين دهك از

چپ به راست به وسيله افرادي كه بيشترين احتمال تصادف

سنتي مشخص میشود .اهميت اصلي دادهكاوي را تنها در

مزيت رقابتي در صنعت بيمه در شناس��ايي پايگاهدادههاي

گرفته ش��وند داراييهاي منحصر بفرد و با ارزش هس��تند.

ش��ركتهاي بيمه ميتوانند بينش موج��ود در پايگاههاي

تازههایجهانبیمه

دادهاي مش��تريان را از طريق تكنول��وژي مدرن دادهكاوي

رمزگشايي كنند .دادهكاوي از مدلسازی پيشبينيكننده،

تقس��يمبندي پايگاهدادهه��ا ،تحليل س��بد ب��ازار و تركيب
تئوريها براي بدست آوردن پاسخهاي سريعتر به سؤاالت

براي تجارت با دقت بيش��تر اس��تفاده ميكند .با استفاده از

ابزار دادهكاوي ميتوان محصوالت جديدي توس��عه داد و

اس��تراتژيهاي بازاريابي مدرن بكارگرفت و نهايتاً شركت

بيم��ه قادر خواهد ب��ود اطالعات را از اب��زار دادهكاوي به

قابليت پيشبيني ،تفسيرپذيري و دانش تبديل كند.
منابع

 .1شهرابی ،جمال  ،1388دادهکاوی ،انتشارات دبیرخانه

دائمی کنفرانس دادهکاوی ایران ،تهران ،ج ا.

 .2غضنفری ،مهدی ،علیزاده ،سمیه و تیمورپور ،بابک،1387

دادهکاوی و کش��ف دانش ،انتش��ارات دانشگاه علم و صنعت
ایران ،تهران ،چ ا.

 .3صفوی ،بهاره ' ،1387كشف دانش پنهان درون دادهها '،

روزنامه جامجم ،ش 87./8/14 ،2420

 .4مقدم ،قربان' ،دادهکاوی یک ابزار تحلیل مدیریتی'،

موسسه آموزش عالی روزبه زنجان.

5. Alpaydin, E 2004, Introduction to
machine learning, MIT Press.
6. Hair, JF 2005, Multivariate data
analysis, Prentice Hall.
7. Hand, D, Heikki, M & Padhraic, S 2007,
Principles of data mining, The MIT Press.
Discovering

2004,

DT

8. Larose,

شماره 158

knowledge in data: an introduction to data
mining, wiley.
9. Michalski, RS, Bratko, I & Kubat, M
1998, Machine learning and data mining:
methods and applications, Wiley Edition.
10. Tan, SK 2004, An introduction to data
mining, wiley.

21

