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 چکیده

میی   وارد  هاشرکتاین زیرا هر ساله ضرر و زیان زیادی را به  استهای مالی های اساسی شرکتداری و تقلب یکی از دغدغهرکالهب

های درمانی که یکیی از های کشف تقلب در بیمههای کشف تقلب مالی ، تکنیکاین مقاله قصد دارد با بررسی اجمالی تکنیک نماید.

کاوی بررسی نماید. کشیف های دادهها و روشباشد را نیز براساس تکنیکهای بیمه خصوصی و دولتی میهای اساسی شرکتچالش

درمانی ی و درزمان درخواست خدمات بیمهاست.جنبه اول تشخیص تقلب قبل از زمان رسیدگنبه قابل بررسیجتقلب در بیمه از دو 

جهت   مثال چند روش را چند است.در این مقاله با ها توسط کارشناسان رسیدگیشود و جنبه دوم زمان بررسی درخواستانجام می

بنیدی و ستهدرمانی و د.همچنین انواع رفتارهای کالهبردارانه در صنعت بیمهبررسی خواهیم نموددرمانی بیمه در حوزه کشف تقلب

 کاوی در ادامه ارائه خواهد شد.های اصلی دادهارزیابی انواع روش
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 مقدمه -1

کالهبرداری براساس تعریف انجمن ضدکالهبرداری مراقبتهای درماانی 

کالهبرداری در مبحا  "اینگونه تعریف شده است:  (1NHCAA)ملی

راقبتهای درمانی یک فریب عمدی یا بدنمایش دادن وضاعیت توسا  م

تواند منجر به یک سود و منفعت مییک شخص یا موجودیتی است که 

  "غیرمجاز برای همان شخص یا همدستانش شود.
های مختلفی چون حوزه درمانی ، بانک ، بیماه ، کالهبرداری در عرصه

 تواند صورت پذیرد.مخابرات و.. می

هاای داری در بازار بیمه هرساله ضرر و زیان زیادی را به شرکتکالهبر

کناد. بناابراین ی ای از ملاائ  و بیمه خصوصی و دولتی تحمیا  مای

ها، کالهبرداری اسات. بطاور های مهم و حیاتی برای این شرکتچالش

 ،در ایاالت متحده آمری ا برطبا  بیاان اداره حلاابداری عماومی مثال

ترلیاون دالر کاه  2  از کالهبرداری، سااالنه هزینه های تحمیلی حاص

درصد درآمد ناخالص داخلی است را به خود اختصاص داده است  15.3

ملای مراقبات هاای درماانی . برطب  گفته انجمن ضدکالهبرداری [1]

(NHCAA )3بیلیاون دالر 68های مراقبتهای درماانی، درصد ازهزینه

-. در ترکیه هزینه[2]روداست که بوسیله تقلب در این حوزه از بین می
هاا نفر در طای ایان کالهبارداری 300باشد که می TLمیلیون 3های 

-ای هشداردهنده می. در هندوستان، آمارهای بیمه[3]انددستگیر شده
درصاد از کلیاه 10 -15هاای اشاتباه شاام  باشد و تخمین درخواست

-هزینه. در ایاالت متحده ، تقریبا یک سوم تمام  [4]ها استدرخواست
های بهداشتی و سالمتی صرف کالهبارداری ، اتاالف و ساوس اساتفاده 

های کالهبرداراناه در صانعت بیماه . در بریتانیا درخواست[5]گرددمی

بیلیون پوند در سال هزینه دارد و این درحالی است که بطور 1بیشتر از 

. از طرفای تقلاب [6]کنادملتمر انواع کالهبرداری گلترش پیادا مای

 ای تاثیرگذار است.یفیت و هزینه ارائه خدمات بیمهبرروی ک

تواناد های مراقبت درمانی میهایی از انواع تقلب در حوزه سیلتممثال

هایی برای خدمات و کاالهایی که انجام یا ارائاه صورتحلاب-1به ش   



 

نلاخه نویلای -3اجارای عملیاات غیرضاروری دارویای  -2اناد نشده

 .داروهای غیرضروری و... باشد

کند و باه چنادین ها رشد میها و اندازه پایگاه دادهمادامی که سیلتم

هاا غیارمم ن رسد، بررسی سنتی و دستی این حجم دادهگیگابایت می

هاای رسایدگی سانگین باا رسد و یا نیاز باه صارف هزیناهبه نظر می

و حتای برناماه  SQLمتخصصان فاراوان دارد و اساتفاده از گزارشاات 

گشا نیلت و این درحالی است کاه ایان فرسا مش  های طاقت نویلی

هاای امر مم ن است باع  از دست دادن حجام عظیمای از تشاخیص

توان در دو عام  جلاتجو کارد: کالهبرداری شود و علت این امر را می

-2ها توس  نیروی انلانی قاب  شناسایی نیلاتند تمام کالهبرداری-1

بازرسای شاناخته شاده الگوهای جدید کالهبرداری توس  متخصصان 

نیلتند و این در حالی است بایاد باین بااال باردن کیفیات بازرسای و 

گیاریم کاه کاهش هزینه بازرسی مصالحه برقرار شود. پس نتیجاه مای

هایی با تغییارات ساریع ی ای از های داده در محی اندازه بزرگ پایگاه

 بزرگترین مش الت تشخیص تقلب به صورت دستی است.

های درمانی عموما به عنوان سازمان وابلاته ازمان مراقبتاز آنجا که س

هاای شود، ت نولوژی تمرکز داناش در ساازمانبه اطالعات شناخته می

مراقبت درمانی با تاثیر ت نولوژی و برآیند پیچیدگی و محی  مراقبتای 

هاای داده ساازی الگاوریتم. بنابراین سفارشای[7]اهمیت بیشتری دارد

های حاوزه بیماه، اهمیات قابا  تحلی  پایگاه دادهکاوی برای تجزیه و 

توجهی دارد و برای این کار باید یک سیلتم جهت تشاخیص خودکاار 

ها طراحای گاردد. در کناار اعماال داده الگوهای تقلب، قوانین و رابطه

کاوی در فرآیند تشخیص تقلب باید در نظر داشت که تشاخیص تقلاب 

گیری آنالیان تقلاب پیشملتلزم تعریف یک روش خوش تعریف برای 

ترین زمان مم ن است و این امر نیازمند ی لری خصوصایات در سریع

باشاد. قابا  رکار اسات باه ها برای تمامی سطوح تقلب میو مشخصه

هاای داده کااوی ماوفقی بارای حا  مشا الت عنوان نموناه ت نیاک

اسات. باه کار برده شدههتشخیص تقلب در حوزه مراقبت های درمانی ب

ها میلیون دالر را با استفاده مثال کمیته بیمه سالمت استرالیا ده عنوان

هاای کالهبرداراناه های داده کاوی جهت بررسی درخواساتاز ت نیک

است. یک سناریوی موف  دیگر در شناسایی کالهبارداری رخیره نموده

میلیاون دالر 2.2و سوس استفاده در تگزاس است که در کمتر از ی لال 

 [8]اند.دهرا رخیره نمو

همچنین باید در نظر داشت که پیشگیری از تقلب باا تشاخیص تقلاب 

متفاوت است پیشگیری از تقلب یعنی وقوع رخاداد تقلاب را در هماان 

ی شروع شناسایی کنیم و تشخیص تقلب یعنی شناسایی تقلب را لحظه

 ترین زمان مم ن به انجام رسانیم. همچنین براسااس تعریافدر سریع

ای ، های متقلباناه در هار دامناهش برای شناسایی تراکنشهر تال [3]

 شود.فرآیند تشخیص تقلب نامیده می

های آماری، ریاضی، هوش مصنوعی کاوی شام  استفاده از ت نیکداده

تقلب یک آرایه  های خبره ضدو یادگیری ماشین است و بیشتر سیلتم

بخشاند. عه ماینمایند یاا آن را توساهای آماری را استفاده میاز روش

اسات. های ترکیبی نیز به کار برده شادهحتی در تحقیقات جدید روش

همچنین باید در نظر داشت که در انتخاب ت نیاک داده کااوی ، بایاد 

طبیعت و دامنه ملئله نیز مدنظر قارار گیارد و بعاد از بررسای دقیا  

 های مختلف، بهترین الگوریتم در شاخه موردنظر سفارشی گردد.روش

مالی با اسیتفاده  هایهی بر تشخیص تقلبنگا -2

 کاویهای دادهاز روش
 ها، سارمایههای مالی همواره توجه خاصی از عموم مردم، روزنامهتقلب

است. دلی  آن گزارشات خود جلب نمودهگذاران و اجتماعات مالی را به

های بزرگ اعالم شده های بلیاری است که حتی از طرف شرکتتقلب

ی مالی شام  تقلب در کارت اعتباری، پولشاویی، تقلاب هااست. تقلب

منظور کاهش های داده کاوی بهباشد. استفاده از روششرکت ها و... می

 FBIبراساس اعالم سازمان   [9] پذیرد. به گفتهاین تقلبات صورت می

 باشد:می (1)شرح جدول شماره ههای مالی ببندی تقلبدسته

 
 FBI [9] های مالی از دیدگاه سازماندی تقلببن: دسته (1) جدول شماره

 های متقلبانهفعالیت تقلب مالی

 رهن ، ضب  دارایی، پولشویی تقلب بان ی

 بیمه ، بیمه درمانی تقلب بیمه

 اوراق بهادار و کاالها تقلب اوراق بهادار و کاالها

کالهبااارداری شااارکتی ، تقلاااب  های مالی مرتب سایر تقلب

 بازاریابی انبوه

 
یا 17مقاله آنها متوجه شدند که تمرکز داده کاوی اغلب  49و با بررسی 

هااای شاارکتی، درصااد باار روی بیمااه ماشااین و کالهباارداری 34.7

و بیشاترین  درصد برروی کالهبارداری کاارت اعتبااری اسات14.3یا7

ترین کااربرد درصد( است که برجلته49درصد متعل  به بیمه درمانی )

رد و این در حالی است که با توجاه باه معیارهاای کاوی را در برداداده

های رهن، اوراق بهاادار، ای در راستای کالهبرداریانتخاب ایشان مقاله

 .باشدکاالها و بازاریابی انبوه موجود نمی

درمیانی بیا بر تشیخیص تقلیب بیمیه نگاهی -3

 کاویهای دادهاستفاده از روش

 انواع بیمه -3-1
 -2بیمه منازل  -1گردد: تقلیم می طور معمول به چهار دستههبیمه ب

 بیمه درمانی و داروئی -4بیمه موتور   -3بیمه عمر  

 که بخش بیمه درمانی بیشترین مش الت تقلب را در بردارند.



 

کاوی اتفااق ای از فرآیند دادههمچنین تقلب مم ن است در هر مرحله

ر زمان بیفتد: در مرحله درخواست، خرید ، استفاده ، فروش ، امضاس یا د

 های بیمه درخواست سرویس

کاه  "هاای بعاد از بیماهتقلاب"و  "های قب  از بیمه تق "ها به تقلب

 گردد.بندی میهای متقلبانه است تقلیمدرخواست

بندی انیواع رفتارهیای کالهبردارانیه در دسته -3-2

 درمانیسطوح بیمه
 ها در کمیته درمانی نقش داشته باشند:دسته از تقلب 3مم ن است 

 که شام  پزش ان، بیمارساتان های درمانی:فراهم کنندگان سرویس-1

ها است. به دهندگان خدمات آمبوالنس و آزمایشگاههای ارائهها، شرکت

های دریافات خادمات عنوان نمونه نوعی از این تقلب ارائه صورتحلاب

 است.است درحالی ه عمال این خدمات ارائه نشده

ماران و کارفرمایاان بیماه اسات مانناد که شام  بی مشترکین بیمه:-2

جع  سواب  اشتغال برای کلب حا  بیماه کمتار یاا ادعاای دریافات 

 است.خدمات در حالی ه در واقع این خدمات ارائه نشده

بیمه را از مشاترکین که شام  کلانی است که ح  مشاغ  بیمه ای:-3

نی را هاای درمااهای مراقبتکنند و هزینهبیمه بطور منظم دریافت می

دهند که شاام  مراکاز دولتای، بهداشاتی و به جای بیماران انجام می

باشد. مانند جع  بازپرداخت یا های بیمه خصوصی میدرمانی و شرکت

 .جع  اظهارات خدمات

( 1انجاام شاده ، شا   شاماره ) [1]براساس بررسی و تحقیقی که در

طور که دهد. هماندرصد رخداد تقلب در سه سطح مطروحه را نشان می

هاای کننادگان سارویسکارد تقلاب در ساطح فاراهمتوان مشاهدهمی

 باشد.درمانی بیشتر از دو سطح دیگر می

 

 
 رخداد سطح براساس تقلب کشف یبررو کارشده مقاالت درصد: ( 1شماره ) ش  

 [1]آنها

 
 تواند:درمانی میکشف تقلب در بیمه

 ن رسیدگیها توس  کارشناسادر زمان رسیدگی به درخواست-1

 هااز رسیدگی به درخواستقب -2

 صورت پذیرد :

تشخیص تقلب در زمان رسیدگی به مواردی از  -4

 ها توسط کارشناسان رسیدگیدرخواست
های بهداشتی بیماه در ایااالت متحاده باه ایان فرآیند معمول مراقبت

کنناده خادمات مراقبتای درماانی صورت است که بیمار به مرکز فراهم

های بیماار را ثبات ید و سپس مرکز موردنظر درخواستنمامراجعه می

ائه داده و سپس شرکت بیماه، هزیناه درمانی ارنموده و به شرکت بیمه

ای )مانند واجد شرای  درمانی را برمبنای عوام  مختلف وپیچیدهی ها

بودن بیمار برای دریافت خدمات ، شرای  قرارداد فی ماابین و پوشاش 

 نماید. راهم کننده خدمات مراقبتی پرداخت میبیمه ای و...( به مرکز ف

ترین نوع تقلب در بیماه درماانی اسات و های اشتباه معمولدرخواست

ها توس  متقاضیان، دریافت پرداختای هدف از ارائه این نوع درخواست

 ها است.ای از درخواستاضافی برای درخواست یا دنباله
شاود معماوال ام مایهای بیمه انجخطاهای پرداختی که توس  شرکت

انجاماد ها به دوباره بررسی شدن درخواست میزمانی که نتیجه بررسی

آیند. ماحص  فرآیند بررسی مجدد کارها، پرداخات هزیناه به وجود می

هاا( اسات. درصد مازاد)برای بررسی مجادد درخواسات30حدود  هایی

میلیاون نفار تحات 6بطوری ه تخمینی در یک شرکت بزرگ بیماه باا 

میلیاون دالر پاول اضاافه جهات رفاع ایان 400 دهدنشان میپوشش 

 گردد.ملئله هزینه می

تاوان بارای بررسای زمان بررسی اسناد توس  بازرسین دو کاار را مای

جلاتجوی  -2کنتارل کیفیات تصاادفی و  -1ها انجام داد: درخواست

 قانونمند

Mohir Kumerانااد کااه بااا و هم ااارش سیلااتمی را تعریااف نمااوده

هاا را بنادی درخواساتبندی، صحت رتبه نیک های دستهب ارگیری ت

شود که در یک شرکت بیمه عادی افزایش داده است و تخمین زده می

باشاد. در ایان برداشاتههاا را درمیلیون دالر رخیاره هزیناه 10 – 25

شود در واقع شاام  دامناه قانونمند عم  میتحقی  براساس جلتجوی

هایی را برای وقوع بررسای مجادد یهباشد که فرضای از متخصصان می

وارد مای  SQL کنند و در قالب پرس و جوهایی به نرم افزارتعریف می

شده را کشف نماید. این روش هایی با شرای  تعریفنمایند تا درخواست

بهتر از روش کنترل کیفی تصادفی است اماا نیااز باه کشاف قاوانین و 

ها میلیون دالر در سال مای تعریف آنها دارد. این روش باع  رخیره ده

 و RankSVM بناادیهااای دسااتهگااردد. در ایاان تحقیاا  از روش

Transductive SVM و Multi-instance [10]اسات.اساتفاده شاده 

دارد که امروزه بازرسین )کارشناسان رسایدگی اعالم می [4]همچنین 

و  هایی برای شناسایی تقلب، از ابزارهاابه اسناد(  به جای انتخاب نمونه

 نمایند.کاوی برای آزمایش کار خود استفاده میهای دادهت نیک

و هم اارانش یاک سیلاتم تعااملی  Rayig Ghani در تحقیقی دیگر

هاای بیماه کاه توسا  برای تشخیص خطاها در پرداخت به درخواست



 

اناد. هادف شود را شرح دادهبررسی می کارشناسان رسیدگی به اسناد،

بندها را افزایش دهد، بل ه    کارایی دستهاین سیلتم این نیلت که فق

خواهد که کارایی و اثربخشی کارشناسان را در انجام وظایفشان نیاز می

افاازایش دهااد. ایاان سیلااتم کارتشااخیص خطاهااای پرداخاات را بااه 

عهده دارد و همچنین تعام  بین دساته ههای بیمه درمانی بدرخواست

بندها و دامنه کارشناسان را بهبود می بخشد.  نتیجه کار این است کاه 

زمانی که طول مای کشاد تاا برچلاب درخواسات توسا  کارشاناس 

کرده و صحت سیلاتم بارای کشاف خطاهاا مشخص شود کاهش پیدا

یااده افزایش یابد. این سیلتم بر روی دو شرکت اصلی ایاالت متحده پ

میلیاون دالری در ساال  20 – 26سازی شده که باع  کاهش هزیناه 

های عملیاتی و است که در نهایت این کار منتج به کاهش هزینهگردیده

است. در این سیلاتم داده های بیمه گردیدهافزایش کارایی این شرکت

 "اصاالحی"و  "صاحیح"درمانی باا دو برچلاب های بیمههای شرکت
 هااییدهناده ساندنشان "اصالحی"شوند که برچلب گذاری مینشان

هایی شده اما باید مجددا بررسی شوند و آن سنداست که قبال رسیدگی

اناد و دارند آنهایی هلتند که قبال رسیدگی شده "صحیح"که برچلب 

هاای یاادگیری اند. در این روش از الگوریتمبصورت درست بررسی شده

هاا وزن اسات کاه درآنهاا باه وی گایاستفاده شده SVMاصلی به نام 

 [11]است. شدهاختصاص داده
Ortega  نیز سیلتمی را جهت تشاخیص تقلاب در  [12]و هم ارانش

 MLPهای دارویی با اساتفاده از دساته بناد شاب ه عصابی درخواست

(Multi-layer preceptron) درصد را در هر 75اند که صحتارائه داده

مااه زماان شناساایی  6.6حالی است کاه است و این در ماه دربرداشته

 است.تقلب را تلریع بخشیده

تشخیص تقلب قبل از رسیدگی بیه مواردی از  -5

 (پیش بینی وقوع تقلب) اسناد

درمانی عموما به دو دسته : های آماری در تشخیص تقلب در بیمهروش

شوند.در این بخاش باه تقلیم می نظارت نشدهو  روشهای نظارت شده

 پردازیم:از هر روش می معرفی مختصری

 شدههای نظارتروش -5-1
های عصابی ، درخات تصامیم ، شده شام  شب هچندین روش نظارت

هاای هلاتند کاه بارای هاای بااوربیزی ، روشمنط  فاازی و شاب ه

 گیرند.تشیخص تقلب در بیمه مورد استفاده قرار می

 های عصبی بکهش -5-1-1

هاای اختارهای دادههای عصبی از آنجا که قابلیت رودررویی با سشب ه

پیچیده و رواب  متغیر غیرخطی را دارند برای تشخیص تقلب در بیماه 

شب ه  ی ی از مش التاستفاده قرار گیرند. توانند بطور گلترده موردمی

باشد که بطور نلبی خطاای کمای را در می 2بی رویه های عصبی رشد

دیاد مجموعه آموزشی ولی خطاای بزرگتاری را در زماان ورود داده ج

هاای کند. مش   دیگار ایان روش کام باودن مجموعاه دادهایجاد می

باشد و در ماورد بیماه باه های زیاد میآموزشی در مقاب  تعداد وی گی

های این روش محلوب ها جزو چالشهای زیاد دادهدلی  وجود وی گی

بنادی از دساته  [13]و هم ارانش  Hongxing Heشود. همچنین می

برای آموزش و دسته  MLP(Multi-layer preceptron)عصبی شب ه

بنادی پروفایاا  عما  جراحاای بیماااران بارای آش ارسااازی و کاااهش 

بندی متخصصان در کمیته بیمه درمان اساتفاده ها در دستهناسازگاری

 است.نموده

 درخت تصمیم -5-1-2

درخت تصمیم بطور گلترده در تشخیص تقلب در بیمه مورد اساتفاده 

را بارای  C4.5الگاوریتم  Yang [14]وان مثاال است. به عنگرفتهقرار

و  Bonchiاسات.کنندگان سرویس به کاار گرفتاهتشخیص تقلب فراهم

بنادهای بارای آماوزش دساته C5.0نیز از الگاوریتم  [15]هم ارانش 

های رسیدگی باه اساناد در درخت تصمیم برای برنامه ریزی استرات ی

ا در راستای آموزش بهتر اند. همچنین آنهتشخیص تقلب استفاده نموده

می  ensemblingهای که ی ی از روش boostingبندها از روش دسته

 اند.بند استفاده نمودهباشد، برای کاهش خطای دسته

Young Moon Chae  های توان پیشگویانه الگوریتم [7]و هم ارانش

و رگرسیون منطقای را ماورد بررسای  C5.0وCHIADدرخت تصمیم 

منظراجرایای و هام از منظار درجاه  در این تحقی  هام ازاند. قرارداده

بهتر از رگرسیون منطقی در پیش بینای  CHIADحلاسیت، الگوریتم

کمترین توان را در پیش بینی از  C5.0فشارخون عم  نمود و الگوریتم

اسات کاه کاارایی رگرسایون منطقای از خود نشان داد و این در حالی

وه بر این باتوجه به تحقیقات در ایان باشد. عالباالتر می C5.0الگوریتم 

وقاوانین انجمنای اطالعاات  CHIADگردید الگوریتم بررسی مشخص

اسات در یاک خوبی را برای فاکتورهای ریلک و گروه هدف که مم ن

تحلی  استرات ی برای مدیریت فشارخون استفاده گاردد ، فاراهم مای 

 نمایند.

از  [16]گاار وهم ااارانش در تحقیقاای دی Hongxing Heهمچنااین 

و الگاوریتم ژنتیاک  KNN(K-nearest neighbour)ترکیب الگوریتم 

اند. الگوریتم برای تشخیص مش الت در تقلبهای دارویی استفاده نموده

هاای موجاود در هاای بهیناه باه وی گایژنتیک جهت اختصااص وزن

پروفای  کاربران در عملهای جراحی عمومی مورد استفاده قرار گرفته و 

برای شناسایی نزدی ترین پروفایا  و در  KNNها در الگوریتم این وزن

گیارد. نتیجاه کاار استفاده قارار مایها موردبندی پروفای نهایت دسته

 است. ها در مجموعه آزمایشی بودهبندی خوب پروفای دسته



 

 نشدههای نظارتروش -5-2

 SmartSifterروش -بندیخوشه -5-2-1

داده استفاده م انیزم تولید این روش، از یک مدل احتمالی برای نمایش

برای نمایش متغیرهای مطل   3هیلتوگرام نماید.در مدل احتمالی ازمی

 SmartSifterشود. زمان ورود یاک داده جدیاد شده استفاده میتوزیع

 SDLE(Sequentiallyمدل احتمالی را با ب اارگیری یاک الگاوریتم 
Discounting Laplace Estimation) وSDEM(Sequentially 

Discounting Expectation and Maximizing)  بارای یااادگیری

نمایاد های احتمالی متغیرهای مطل  و پیوسته ، به روزرسانی میتوزیع

دهاد و میازان و درنهایت یک امتیاز به این نمونه جدید اختصاص مای

گاردد. گیاری مایجدیاد انادازهتغییر مدل احتمالی از زمان ورود داده

 4االتر باشد یعنی این ه این ورودی جدید یاک داده پارتهرچه امتیاز ب

 باشد.می

 تشخیص موارد پرت-بندیخوشه -5-2-2

و  نمایادمک میکتشخیص موارد پرت به شناسایی رکوردهای ناسازگار 

به  است.های بیمه بدل گشتهبه یک وظیفه مهم در شرکت لحاظاز این 

وریتم الگا باا تعریاف [17]هم اارش  و Wang Xiaoynعنوان مثاال 

-RB(Resolution روضاوحهای مبتنای بترکیبی شام  ترکیب الگوریتم
based)  عام  چگالیبرمبتنیوDB(Density-based) یی ، صحت باال

است که به پارامتر ورودی جهت اعالم اند و این درحالیرا موجب گشته

رکورد باه عناوان داده 20دراین بررسی باشد.ها نیازی نمیتعداد خوشه

 RBمورد شناسایی مشترک( کاه الگاورتیم 15اسایی شدند)با پرت شن

ماورد را باه عناوان داده پارت R&DB 11مورد و الگورتیم ترکیبای 8

درصاد 27.27درنتیجه صحت الگوریتم ترکیبی به میازان تشخیص داد.

 باشد.می RBباالتر از استفاده از الگوریتم 

 
 نشدهشده و نظارتترکیبی نظارت هایروش -5-3

شاده بصاورت هاای نظاارتنشاده باا روشهای نظارتروشبلیاری از 

 [1]شوند.ترکیبی استفاده می

 

 هاسایر روش -5-4
کاوی می توان از قوانین انجمنی که های دادهها و الگوریتماز دیگر روش

گردد نام برد که از ی لری تجزیه و تحلی  استخراج الگوها را شام  می

برد. روش دیگر استفاده از می های آماری برای استخراج قوانین استفاده

 xتوس  متغیار  yرگرسیون خطی و غیر خطی)منحنی( است که رفتار 
ها چه رفتاری در نمونه xبا تغییر  yشود، یعنی این ه متغیر مشخص می

ای این رفتاار خطای و یاا تواند در نمونهدهد که میرا از خود نشان می

 را دارد واربرد کا بیشاترین خطای رگرسایون بصورت غیرخطی باشاد.

یاک نموناه از مشاتقات آن  اهمیات اسات. زئهمچنین مشتقات آن حا

. ایان اسات ساطحی چند رگرسیون یا مراتبی سللله خطیرگرسیون 

های پیچیده از قبی  افزایش فرکانس روش ی ی از ابزارهای تحلی  داده

هاای رگرسایون چناد مادل شاود.در تحقیقات مقداری را شاام  مای

هایی که همپوشانی در سطوح مختلاف وجاود دارد تسطحی برای حال

 .مفید است

کااوی ماورد اساتفاده در های دادهها و ت نیکروش (2)جدول شماره 

 دهد:درمانی را نشان میتشخیص تقلب بیمه
 

 یدرمانمهیب حوزه تقلب کشف در یکاوداده یهاکیت ن و هاروش:  (1) جدول شماره

ای هاااااروش

 کاویداده

 ها برخی از ت نیک

قااااااااوانین 

 انجمنی

 های آماریتحلی 

هاای هاای عصابی، شاب هدرخت تصامیم ، شاب ه بندیدسته

 SVMوباوربیزی 

-Kهااای باااوربیزی،نزدی تاارین هلااایه، شااب هK بندیخوشه
means 

 بینی منطقیهای عصبی ، مدل پیششب ه بینیپیش

 رگرسیون خطی و غیرخطی رگرسیون

 
بنادی بیشاترین است دستهانجام شده 2011که در سال  [9]براساس 

های ماالی ها جهت تشخیص کالهبرداریبندی دادهکاربرد را در کالس

شاده در مقالاه بررسای49درصد از  61.2دارد که براساس تحقی  آنها 

اناد. اماا در بنادی اساتفاده نماودههای دساتهکاوی از روشزمینه داده

با بررسی تعاداد  [5]است انجام شده 2015ه در سال تحقی  دیگری ک

بیمه درمانی اساتفاده های تشخیص تقلب در حوزه مقاالتی که از روش

بندی( بیشترین تحقیقاات در های نظارت نشده)خوشهروشنمایند، می

 است:این زمینه را دربرداشته

 

 نتیجه -6
گلترش می  درمانی روز به روز در حالداده کاوی در زمینه حوزه بیمه

باشد تا این بخش از صنعت را نیز توسعه داده و در تشخیص خطاهاای 

رسیدگی به اسناد و جلوگیری از تقلب یاری رسان باشد و ایان کاار باا 

افزایش کارایی کارشناسان رسیدگی به درخواست ها و نیز پیش بینای 

 پذیرد.تقلب و کالهبرداری ها صورت می

ساازی بنادی و خالصاهصاه باه دساتهدر مرور ارائه شده، بصورت خال

هایی که در تشخیص تقلب مالی و نیز تشخیص تقلب ها و روشت نیک



 

شاد تاا باه گیرند پرداختهدرمانی مورد استفاده قرار میهای حوزه بیمه

دولتی و خصوصی چشم اندازی از کارهای انجام شاده های بیمهشرکت

ها را ارائه دهد و  برای بهتر نمودن پیش بینی و رسیدگی به درخواست

تواناد در ایان های دقیقتر و بیشاتری مایاست که بررسیاین در حالی

 حوزه صورت پذیرد.

مم ن است که ما قادر نباشیم تا بصورت کلی تقلب را ریشه کن کنایم 

گیری از ما امروزه با بهره توانیم آن را کاهش دهیم.اما ما بطور قطع می

ی قادر خواهیم بود تاا تقلاب را تاا کاوی و هوش منصوعهای دادهروش

 درصد زیادی کاهش دهیم.
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