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 چکیده 
گذاران هرچه بیشـتر درصـدد یـافتن روشـی بـراي گرفته در صنعت بیمه در ایران، بیمههاي صورتبا توجه به رشد روزافزون تقلب 

باشد. می داده مناسبعدم وجود پایگاهمواجه است آن صنعت بیمه در ایران با  ی کهمشکلباشند. ها میجلوگیري از این کالهبرداري
هاي جامع و کاربردي جدید مبتنی بر قوانین موجود در ایران براي تشخیص تقلب بیمـه اتومبیـل تعیـین در این مقاله ابتدا شاخص

گردنـد و در الگـوریتم پیشـنهادي مـورد دهی میها اولویتشاخص، شود. پس از آن، توسط تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبیمی
اسـت، لـذا باتوجـه بـه هاي فراابتکاري کمتر مورد توجه محققان در این زمینـه قـرار گرفتـه. تاکنون الگوریتمگیرندمیاستفاده قرار 

اتومبیل در این مقالـه  ها، استفاده از ترکیب الگوریتم ژنتیک و جستجوي پراکنده براي تشخیص تقلب بیمههاي این الگوریتمویژگی
کاوي کـه بیشـترین سـهم را در تحقیقـات گذشـته در هاي دادهدست آمده با برخی از روشاستفاده خواهد شد. در نهایت، نتایج به

 ,Accuracy, Precisionمعیـار  5انـد، مـورد مقایسـه قـرار خواهـد گرفـت. بـا توجـه بـه تشخیص تقلب بیمه اتومبیل داشـته
Specificity, AUC  و Recall  بـه ترتیـب در معیارهـاي  01/95و  96/97، 42/91الگـوریتم پیشـنهادي ایـن مقالـه بـا دقـت
Accuracy,Recall و AUC  .برتري قابل مالحظه اي نسبت به روش هاي مقایسه شده دارد 

 
 .يکاوادهد ،تحلیل سلسله مراتبی، لیاتومب مهیتقلب ب صیتشخ، پراکنده يجستجو، کیژنت تمیالگور کلیدي: کلمات
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 ).103،ص1390(فیروزي و شکوري،استهاي بیمه هاي بیمه، در تمام رشتهزا براي شرکتهاي بیمه از مسائل مهم و خسارتتقلب
آن نیـاز  چنـین زمـان زیـادي بـرايهم بر اسـت.ها دشوار و بسیار هزینهدست آوردن الگویی براي کشف و جلوگیري از این تقلببه

هاي هاي بیمه ترجیح دهند که مبلغ را به کالهبرداران پرداخـت نماینـد امـا هزینـهشود برخی از شرکتباشد که حتی باعث میمی
 ).274ص،2002(دریگ،نکنندها را تقبل کشف و ارزیابی تقلب

در امـا  ضـروري اسـتسـتم امـري حظه ممکن و تحت پیگیري قرار گـرفتن متقلبـان در سیهاي جعلی در اولین لشناسایی فعالیت
 یکربندي امروز بـرايدر پ؛ زیرا مشکل است سازد، تمایزم صحیحکه آنها را از ادعاهاي  هاییویژگیشناسایی  ،تشخیص ادعاي جعلی

اي در لحظـه -رد)قـرار دا (که در اختیار کارشناسان بیمـه تقلب هايشاخصاز  ايگستردهاز طریق لیست  -اجراي مراحل تشخیص
 ).567،ص2005(ویان و همکاران،داردوجود  زمان کمیشود دعا وارد سیستم میکه ا

 نظـر از رشـته ایـن اوالّهاي بیمه است به این دلیـل کـه ث داراي اهمیت بیشتري براي شرکتها، بیمۀ شخص ثالنامهدر انواع بیمه
 در رشـته این ثانیاّ،. ددار را ولا رتبه ایران جمله از کشورها، از بسیاري در بیمه هايشرکت دریافتی بیمهحق پورتفوي در بريسهم

 و پرداختـی هايخسارت شکاه باعث که ايبیمه تقلب موارد با مقابله بنابراین،؛ است دهزیان دیگر کشورهاي از بسیاري و ما کشور
 در ممکـن تقلب انواع نظر زا شتهر این ثالثاّ، کند.می پیدا بیشتري اهمیت ،شود ثالثشخص بیمه در عملیاتی زیان کاهش درنتیجه،

ــاید ،آن ــوع ش ــر از ترمتن ــته دیگ ــه هايرش ــد بیم ــل در و باش ــتر عم ــرض در بیش ــوع مع ــب وق ــرار داشته تقل ــدق (حجازي و باش
 .)1،ص2013همکاران،

د، رار گیـرهاي مشکوك مورد استفاده قهاي بیمه که براي تشخیص پروندههاي کاربردي جامع و مشترك بین شرکتنبودن شاخص
هاي بیمـه در ایـران، عـالوه بـر هاي مهمی است که ایران با کشورهاي دیگر دارد. بدین معنی که هریـک از شـرکتاز جمله تفاوت

ها از شـرکت چندین معیار کلی که مورد استفاده همۀ آنهاست، معیارهاي خاصی نیز براي تشخیص تقلب دارنـد کـه معمـوالً دیگـر
ها نه تنها منجـر بـه بهبـود کند. بدین لحاظ انتخاب درست شاخصهموار می ، راه را براي متقلباناطالعند، که این موضوعها بیآن

چنـین رفـع افزونگـی یـا کند. همهاي کاراتر و با هزینه کمتر را نیز فراهم میحلشود بلکه امکان راهفهم انسانی از دامنه مسئله می
 گردد.به کارایی بیشتر منجر  ربط ممکن استهاي بیداده

تشـخیص مـوارد  ي مورد نیاز بـرايهاشاخصي ذکر شده اولین قدم براي حل مسئله تشخیص تقلب، تعیین هاتیمحدودباتوجه به 
کـه  کنـدیمو در نتیجه یک مجموعه پراکنـده تولیـد  گرددیممشکوك است. اضافه کردن هر شاخص منجر به افزایش بعد مسئله 

و نتـایج  باشـدهداشتي ذکر شده سـازگاري هاتیمحدودی نیاز است که با حلراهابراین بن؛ ممکن است دقت تشخیص را کاهش دهد
 قابل قبولی نیز در دقت تشخیص موارد تقلب ارائه کند. این مقاله هر دو مورد ذکر شده را پوشش خواهد داد.

راهکارهـاي کشـف و تشـخیص تقلـب در اما  باشدیمي تقلب بیمه هابخش نیترمهمباوجود اینکه تجزیه و تحلیل اقتصادي یکی از 
را در  هـاآن تـوانیمکـه  اسـتشدهبیمه بیشتر مورد توجه بوده و تاکنون راهکارهاي متنوعی براي تشخیص تقلب انواع بیمه ارایـه 

 لمشـک یکعنوان بهتشخیص تقلب  معموأل زیرا؛ )342،ص2013(ابراهیم حسن و آبراهام،افتي یکاودادهي هاکیتکني از امجموعه
بـراي تشـخیص تقلـب بیمـه در  1يکـاودادهي هاروشتاکنون انواع  ).13058،ص2011(دومان و اوزلیک،است دیده شده يکاوداده

 ي پیشین وجود دارد:هاروشدو ضعف عمده در . استگرفتهاکثر کشورها مورد استفاده قرار 
 به مجموعه داده برچسب خورده (اولیه) نیازمندند؛ )1
 ).1040،ص2011(سوبلج و همکاران،هستندمناسب  تریغني بزرگتر و هادهداتنها براي مجموعه  )2
 دو نوع هدف وجود دارد: هامهیموجود تشخیص تقلب در ب يهادر مدل
 ؛گرفتهارزیابی میزان تقلب صورت )1
 هوشمند براي تشخیص تقلب؛ يهاستمیتوسعه س )2

یتم قاله ترکیب الگورمي که پیشتر به آن اشاره گردید، این ادهعمو باتوجه به ضعف  دهدیرا شکل ممقاله که مورد دوم، اساس این 
 .دهدیمژنتیک و جستجوي پراکنده را براي تشخیص تقلب بیمه اتومبیل پیشنهاد 

 

                                           
1 Data mining 
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 الگوریتم پیشنهادي -2
 اسـتفاده مـورد . سپس روش پیشنهاديکندیماین بخش ابتدا الگوریتم ژنتیک و جستجوي پراکنده را با جزییات مورد نیاز تشریح 

 نجـام جسـتجويباتوجه به ضعف عمده الگوریتم ژنتیک مبنی بر عدم درنظر گرفتن شرایط مسـئله و ا .در مقاله، معرفی خواهد شد
یـک در تشـخیص تقلـب بهبود عملکرد الگـوریتم ژنت منظوربهتصادفی، این تحقیق ترکیب الگوریتم ژنتیک با جستجوي پراکنده را 

 .ندکیمبیمه اتومبیل پیشنهاد 
 الگوریتم ژنتیک 1-2

ها به تعداد معـین روموزومروش را بدین صورت شرح داد که در نخستین مرحله الگوریتم ژنتیک، جمعیتی از ک توانیطور کلی مبه
اب از فضاي جسـتجو اسـت و فـرد هرکروموزوم بیانگر یک جو. )98،ص2005(ساستري و گولدبرگ،شوندیطور تصادفی تولید مو به

هـدف  ه توسط تـابععه این افراد، جمعیت یا نسل فعلی نام دارند. به هر شخص، برازندگی بر اساس مقدار تعیین شدنام دارد. مجمو
خاب کـرد ها را با احتمالی متناظر با برازندگی نسبیشان انتآن توانی. پس از تعیین مقدار برازندگی اعضاي جمعیت، مردیگیتعلق م

 و براي تولید نسل بعد ترکیب نمود.
انتخـاب  يریگو اشخاص مطابق با مقـدار برازنـدگی بـراي جفـت رسدیو جهش م تقاطعر مرحله بعد نوبت به اعمال عملگرهاي د 
ینـی اننـد تعـداد معم. الگوریتم ژنتیک هنگامی کـه برخـی ضـوابط ابدییفرایند به همین ترتیب تا تولید نسل بعد ادامه م .شوندیم

 .رسدیار عملکرد اشخاص جمعیت تأمین شود، به پایان متولید نسل و یا میانگین انحراف معی
 جستجوي پراکنده 2-2

. )352،ص2006اران،(عبدالوهاب و همکـاسـتکردهي سـازسادهرا  1994ي نسـخه هاروالبرخی از  این نسخه از جستجوي پراکنده
 روال زیر را به خدمت گرفته است: 5این الگو 

یـک  عنوانبـهي شـده) بنـد(رتبهآزمایشی اختیاري  حلراهي متنوع، از هاحلهرا، براي تولید مجموعۀ 1روش تولید گوناگونی .1
 .کندیمورودي استفاده 

اسـت. اگـر هـیچ  افتـهیشیافزاي آزمایشـی هـاحلراهآزمایشی به داخل یـک یـا چنـد  حلراهانتقال  منظوربه، 2روش بهبود .2
 ي ورودي خواهند بود.هاحلراهفته همان ي افزایش یاهاحلراه، نشودگرفتهنتیجه  هايورودپیشرفتی از 

 کنـدیماسـت را سـاخت و نگهـداري  هـاحلراه، یک مجموعه مرجع که شـامل بهتـرین 3رسانی مجموعه مرجع روزبهروش  .3
 ).20(مقدار آن معموأل کوچک است، تقریبأ 

ي اهیـپا عنوانبهرا  هاحلراهز که یک زیرمجموعه ا صورتنیبد، گرددیم، روي مجموعه مرجع اجرا 4روش تولید زیرمجموعه .4
 .کندیمي ترکیبی، تولید هاحلراهبراي ایجاد 

 حـلراهتوسط روش تولید زیرمجموعـه را بـه داخـل یـک یـا چنـد  ي تولیدشدههاحلراه، زیرمجموعه 5حلراهروش ترکیب  .5
 .دهدیمانتقال  شدهبیترک

 
 
 
 ي ژنتیک و جستجوي پراکندههاتمیالگورترکیب  3-2

 در شود، می تصادفی تشکیل صورت به بیشترالگوریتم ژنتیک  اولیه جمعیت کهیدرحال که ي دو الگوریتم این استهافاوتت از یکی
 بهبـود روش از اسـتفاده بـاهـا حلراه ایـن آن، از پس و گرددیم تولید تصادفی يهاحلراه از مجموعه ابتدا یکجستجوي پراکنده 

 کـه شوندیم انتخاب مرجع مجموعه اولین صورت به) یافته بهبود و اصلیها (حلراه این از یبرخ و یافته بهبود جهش، مانند محلی

                                           
1 Diversification Generation 
2 Improvement 
3 Reference Set Update Methods 
4 subset generation method 
5 solution combination method 
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 از برخـی اما کندیمالگوریتم ژنتیک پیروي  مراحل از اساسأ پیشنهادي تمی. الگورهستند باال کیفیت و با گوناگون يهاحلراه شامل
الگـوریتم  يسازادهیپ با مقایسه در. )13059،ص2011مان و اوزلیک،(دوشدآن از مراحل جستجوي پراکنده استفاده خواهد  قطعات

 نسـل هـر در تنـوع از سـطح که حـداقل شودیماطمینان حاصل  و شودیمداشته  نگه جمعیت کوچکتري از اندازه ژنتیک معمولی
 لگـوریتم ژنتیـک اسـتفادها کالسـیک تقـاطع عملگـر يجابـه عملیات تولیدمثل استاندارد از یک تولیدمثل براي. رعایت شده باشد

متداول  الگوریتم ژنتیک و جستجوي پراکنده دو خواهدشد که براي هر استفاده جهش از عملگر يسازادهیپ در نیچنهم .خواهدشد
 نشان داده شده است.) 1(در شکل  پیشنهادي الگوریتم است. شماي

 

 
 پیشنهادي الگوریتم شماي )1(شکل

 
 تیب زیر است:مراحل الگوریتم پیشنهادي به تر

 تعیـین مسـئله انـدازه بـه توجـه بـا شـودیم انتخاب نسل اولیه از والدین براي که ییهاحلراه تعداد :مرجع مجموعه اندازه .1
 .است بزرگتر مسئله براي بزرگتر جمعیت یعنی ،شودیم

 .شودیمي سازمرتبمجموعه مرجع بر اساس ارزش هر کروموزوم  .2
 .گرددیموالدین ترکیب  از ممکن جفت هر اجرا سهولت ايبر در مرحله انتخاب زیرمجموعه، .3
ور و نصف دیگر د شوندیمته ) براي تولید مثل نگه داشهانیبهتر، تنها نصف مجموعه مرجع تولید شده (هاحلراهدر ترکیب  .4

رنـد، ریختـه در آن قـرار دا ي والـدین هـمهـاحلراهي کـه بهتـرین امجموعهي انتخاب شده در هاحلراه. گرددیمریخته 
 .شوندیم

 .گرددیمجهش هم براي اطمینان از حداقل سطح تنوع اجرا  عملگر .5
 .شودیمنسل تغییر نکند تکرار  10مراحل تولید نسل بهتر، تولیدمثل و انتخاب تا زمانی که نسل بهتر  .6

 
 

 جمع آوري داده ها براي تعیین شاخص هاي تقلب  -3

شـاخص تقلـب کـه داراي بیشـترین تـأثیر در  60ي بیمه دریافت شد، هاشرکتم خسارت هایی که از کارشناسان محتربا راهنمایی
هاي هاي خسارت بیمه اتومبیل وجود دارند استخراج گردید. اطالعات موردنیاز در زمینه شناسایی شاخصتشخیص تقلب در پرونده

ع پرسشـنامه بـه دو طریـق سـنتی (کاغـذي) و است. توزیآوري گردیدهمؤثر در تشخیص تقلب بیمه از طریق تهیه پرسشنامه جمع
ها در بین کارشناسان خسارت، رؤساي شعب و کارمندان شرکتهاي بیمـه کـه داراي تحصـیالت اینترنتی انجام گرفته که پرسشنامه
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خ هاي پاسـو تعـداد پرسشـنامه 653شـده هاي توزیعاست. مجموع تعداد پرسشـنامههاي بیمه بودند، توزیع شدهتخصصی در رشته
 باشد.عدد می 268شده داده

نبـاخ مـورد ارزیـابی قـرار پرسشنامه توسط آلفـاي کرو است. پایاییتأیید گردیدهدین کارشناس خسارت روایی پرسشنامه توسط چن
 1اي کرونبـاخ بـه بدیهی اسـت هرقـدر شـاخص آلفـدست آمد. به SPSSتوسط نرم افزار  939/0گرفت و براي این آزمون مقدار 

دست آمده نشان قدار بهدرنتیجه م خواهند بود. ترهمگن هاپرسشبیشتر و در نتیجه  سؤاالتشد، همبستگی درونی بین با ترنزدیک
 باشد.شده، میاز پایایی قابل قبول پرسشنامه تهیه

، لومبیـتعیین وزن هـر شـاخص در مسـئله تشـخیص تقلـب بیمـه ات طور کلییا بهها تعیین میزان اهمیت هر یک از شاخصبراي 
قاله از ممنظور در این  همینها را معرفی نماید.  بههاي آنترینپراهمیت ،باشد که از بین تعداد زیادي شاخصتکنیکی مورد نیاز می

ر ایـن بخـش دست آمده براي هر شـاخص دهاي بهشود. وزنفرآیند تحلیل سلسله مراتبی براي تعیین وزن هر شاخص استفاده می
 گیرد.وریتم پیشنهادي این مقاله مورد استفاده قرار میصورت مستقیم در الگبه
 

 براي تعیین وزن هر شاخص تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبیاستفاده از    1-3
گیــري شــروع شــده در فرآینــد تحلیــل، شــامل بنـدي عناصــر تـصمیمفرآیند تحلیل سلسله مراتبی بـا شناسـایی و اولویـت

هـا و بررسـی ها، محاسبۀ نهایی گزینهـت) معیارهـا و زیرمعیارها، محاسبۀ ضریب اهمیت (وزن) گزینهمحاسـبۀ وزن (ضـرایب اهمی
  شود.ها انجام میسازگاري منطقی قضاوت

ح اول شامل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، نیازمند شکستن مسئله تصمیم با چندین شاخص به سلسله مراتبی از سطوح است. سط 
گیـرد و در هـا صـورت میگیري بر اساس آنباشد. در سطح دوم معیارهاي کلی قرار دارند که تصمیمگیري میمهدف کلی از تصمی

شـوند. تمـامی هاي تشـخیص تقلـب بیمـه اتومبیـل هسـتند، مطـرح میهاي تصمیم که در اینجـا شـاخصآخرین سطح نیز گزینه
 ست.اانجام گرفته  Expert Choice 11سط نرم افزار فرآیندهاي تحلیل سلسله مراتبی مورد استفاده در این تحقیق تو

(بلهاجی و ســـتفاده شـــده اســـتا "2000بلهـــاجی و همکـــاران،"در ایـــن تحقیـــق از معیارهـــاي معرفـــی شـــده در تحقیـــق 
 "دیگـر عوامـل"و  "حوادث خاص"، "مدارك و شواهد"، "هزینه"، "نامهبیمه"، "سوابق ادعا"شش معیار  ).521،ص2000همکاران،

هایی کـه از طریـق سـطح سـوم شـاخصباشـد (هـدف). در ها میرهاي مهم براي تعیین میزان اهمیت هـر یـک از شـاخصاز معیا
 دست آمده اند، وجود دارد.پرسشنامه به

دسـت آمـده از شـاخص به 60ها (ارائه شده است. ارجحیت هر یـک از گزینـه )1(نتایج حاصل از مقایسه زوجی معیارها در جدول 
 است.ارتباط باهریک از معیارها مورد قضاوت قرار گرفتهپرسشنامه) در 

 
 هاي ارزیابی و بردار وزنی معیارها) ضرایب ماتریس1جدول (
 وزن نسبی معیار وزن نسبی معیار
 137/0 هزینه 184/0 سوابق ادعا

 361/0 مدارك و شواهد 147/0 نامهبیمه
 081/0 دیگر عوامل 090/0 حوادث خاص

 
بنـدي مقایسـه زوجـی ها را کمتر از ده درصد نشان داده اسـت و در نتیجـه اولویتمیزان سازگاري معیار و گزینهنتیجه محاسبات، 

کمیتـی عـددي صـورت  9ها برمبناي مقایسه دودویـی و براسـاس مقیـاس قضاوت معیارها و گزینه .باشدها مورد قبول میماتریس
) 2(ر جـدول ددست آمده، وزن نهایی هاي نسبی بهها، با ادغام وزنزینهپذیرفته است. پس از مشخص شدن وزن نسبی معیارها و گ

 است.ارائه شده
 7شاخص اول جدول بـا بـاالترین امتیـاز نهـایی داراي بیشـترین تـأثیر و  5است. تعیین شده 029/0تا  007/0امتیازهاي نهایی از 

طور کلی بـا ر در تشخیص تقلب بیمه اتومبیل خواهند بود. بهشاخص انتهایی جدول با کمترین امتیازهاي نهایی داراي کمترین تأثی
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) 2در جـدول ( هـاتمامی شاخص شود.کاهش امتیاز نهایی هر شاخص از میزان تأثیر آن در تشخیص تقلب بیمه اتومبیل کاسته می
 است.کامل ارائه شدهصورت در پیوست بهها که این شاخصبیان شده است  Qبه اختصار 

 
 ها با توجه به امتیازات مربوطهجه اولویت بندي نهایی گزینهنتی )2(جدول 

امتیاز  هاشاخص
 نهایی

امتیاز  هاشاخص
 نهایی

-شاخص
 ها

امتیاز 
 نهایی

۲۹Q ۰۲۹/۰ ۴Q ۰۱۸/۰ ۱۰Q ۰۱۲/۰ 

۴۲Q ۰۲۹/۰ ۷Q ۰۱۸/۰ ۵۵Q ۰۱۲/۰ 

۵۰Q ۰۲۹/۰ ۱۳Q ۰۱۸/۰ ۵۶Q ۰۱۲/۰ 

۵۱Q ۰۲۹/۰ ۲۲Q ۰۱۸/۰ ۶۰Q ۰۱۲/۰ 

۵۲Q ۰۲۹/۰ ۳Q ۰۱۷/۰ ۲Q ۰۱۱/۰ 

۲۶Q ۰۲۸/۰ ۶Q ۰۱۷/۰ ۱۵Q ۰۱۱/۰ 

۱۴Q ۰۲۷/۰ ۱Q ۰۱۶/۰ ۹Q ۰۱۰/۰ 

۲۳Q ۰۲۶/۰ ۵Q ۰۱۶/۰ ۲۸Q ۰۱۰/۰ 

۲۴Q ۰۲۶/۰ ۸Q ۰۱۵/۰ ۳۰Q ۰۱۰/۰ 

۱۲Q ۰۲۵/۰ ۱۸Q ۰۱۵/۰ ۴۸Q ۰۱۰/۰ 

۳۵Q ۰۲۱/۰ ۱۹Q ۰۱۵/۰ ۴۹Q ۰۱۰/۰ 

۳۶Q ۰۲۱/۰ ۲۰Q ۰۱۵/۰ ۵۸Q ۰۱۰/۰ 

۳۷Q ۰۲۱/۰ ۲۱Q ۰۱۵/۰ ۵۹Q ۰۱۰/۰ 

۴۰Q ۰۲۱/۰ ۳۴Q ۰۱۵/۰ ۱۶Q ۰۰۹/۰ 

۴۵Q ۰۲۱/۰ ۳۸Q ۰۱۵/۰ ۲۷Q ۰۰۹/۰ 

۴۷Q ۰۲۱/۰ ۳۹Q ۰۱۵/۰ ۳۱Q ۰۰۹/۰ 

۵۳Q ۰۲۱/۰ ۴۱Q ۰۱۵/۰ ۳۲Q ۰۰۹/۰ 

۵۷Q ۰۲۱/۰ ۴۴Q ۰۱۵/۰ ۴۳Q ۰۰۹/۰ 

۱۷Q ۰۱۹/۰ ۱۱Q ۰۱۳/۰ ۵۴Q ۰۰۹/۰ 

۲۵Q ۰۱۹/۰ ۳۳Q ۰۱۳/۰ ۴۶Q ۰۰۷/۰ 

 
 
 

 هاي مورد استفاده در این مقالهداده 2-3
-ه دو دسته پروندهها باست. مجموعه دادهآوري شدهشرکت بیمه در شهر کرمانشاه جمع 6هاي مورد استفاده در این تحقیق از داده

هـاي شـرکت حتـرممها، تایید کارشناسان شود. معیار تقلب و یا صحیح بودن پروندهبندي میهاي صحیح طبقههاي تقلبی و پرونده
تقلبی در دسـترس کـه  هايباشد. تعداد پروندهمی 94تا بهار  89آوري شده مربوط به بازه زمانی سال هاي جمعباشد. دادهمزبور می
بـا ایـن  . بـراي مقابلـهاي کم اسـتطور قابل مالحظهها اشاره شد بهها اثبات شده باشد، باتوجه به مشکالتی که قبالً به آنتقلب آن
نا بـه رز بوده اما بهایی که تقلب آن براي کارشناسان محدید کارشناسان محترم خسارت، آن دسته از پروندهباتوجه به صالحمشکل، 

 است. ها اضافه گردیدههر دلیلی امکان اثبات آن وجود نداشته است نیز به داده
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هـاي مـذکور رکتشـتایید کارشناسان محترم خسـارت  هاي این مقاله استفاده خواهد شد و بهعنوان دادههایی که بهمجموع پرونده
 10اي تقلب تقریبـاً هباشد (تعداد پروندهپرونده صحیح می 359پرونده تقلبی و  35باشد؛ که از این تعداد عدد می 394است رسیده

اشـد؛ امـا تنهـا باد مـیهاي مورد بررسی این تحقیق بسـیار زیـهاي صحیح در سالباشد). تعداد پروندههاي صحیح میدرصد پرونده
اي ت دیگر پرونـدهعبارهاي تقلب در آن وجود داشته است؛ بهاست که حداقل یکی از شاخصهایی در این مقاله استفاده شدهپرونده

 باشد.هاي بیمه اثبات شده میمشکوك به تقلب بوده است اما صحت این پرونده براي شرکت
 

 روند اجراي الگوریتم پیشنهادي  -4

از آنجـا کـه  صورت گرفته است، شرح داده خواهد شـد. 1نویسی سی شارپروند اجرایی الگوریتم که توسط زبان برنامه ین بخشادر 
هـاي ژنتیـک و جسـتجوي پراکنـده طور کلـی عملگرهـاي اسـتاندارد الگوریتمعملگرهاي استفاده شده در الگوریتم پیشـنهادي بـه

 نظر شده و تنها به معرفی و تشریح تابع تناسب الگوریتم پرداخته خواهد شد.صرف هااست، لذا در این بخش از تکرار آنبوده
عـدد)  60گردد. این مسئله از تعدادي شاخص تشکیل شده است (ترین حالت ممکن بررسی میابتدا مسئله تشخیص تقلب در ساده

ر منظور تعیین اهمیت هـبهتأثیرگذار هستند. هاي متفاوت (اهمیت متفاوت) در تشخیص تقلب ها با ارزشکه هر یک از این شاخص
ر چنین تعداد تکرار هـهمطور مفصل بیان شد. ل بهدید که در بخش قبها از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی استفاده گریک از شاخص

از ایـن اسـت اگرچـه برخـی ها نیز در تشخیص تقلب اهمیت دارد؛ زیرا تجربه کارشناسـان خسـارت ثابـت کردهیک از این شاخص
شوند و گاه ممکن هاي مختلف تأثیرگذار تلقی میها در پروندهباشند اما باتوجه به تعداد تکرار آنها داراي ارزش کمتري میشاخص

کار بـرده شـوند. حـال رسد که تعداد ایـن تکرارهـا نیـز در الگـوریتم بـهنظر میاست منجر به تشخیص تقلب شوند. پس منطقی به
ها داراي تکرار متمایز و هسـتند. ایـن هاي متفاوت دارد و هریک از این شاخصت که تعدادي شاخص با ارزشاي پیش رو اسمسئله

توان نتیجه گرفت با توجه به آنچه ذکر شد استفاده در هر مسئله نیز مواجه است. پس می "شاخص 10وجود "مسئله با محدودیت 
هـاي بیشـتري از ور از ذهن نخواهد بود. در ادامه ویژگیدالگوریتم پیشنهادي پشتی صفر و یک، براي تابع ارزیاب از تابع هدف کوله
 گردد.این دو مطرح می

(کونگ باشـدها میدودیتپشتی با برخی از محپشتی صفر و یک، روند انتخاب از اقالم مختلف به داخل کولهطور کلی، مسئله کولهبه
بندي شده در کوله پشتی است که تحت شرایطی باشد که از اقالم بسته حداکثر رساندن سودهدف به ).5337،ص2015و همکاران،

شـوند، یحجم کل مربوطه کمتر یا مساوي ظرفیت حجم داده شده باشد. از آنجا که متغیرهاي تصمیم بـه صـفر یـا یـک محـدود م
 گردد.میکیل حل بهینه واقع شده است تشسته متناهی که در آن راهاي از نقاط گسفضاي متغیر از مجموعه

ها را مورد بررسـی قـرار داد. هاي آنپشتی در مسئله تشخیص تقلب بیمه اتومبیل ابتدا باید شباهتبراي استفاده از تابع هدف کوله 
توانـد شاخص تشخیص تقلب اسـت کـه در هـر پرونـده می 60باشد تعداد هاي بیمه اتومبیل در دسترس میاطالعاتی که از پرونده

پـذیرد. وجـود هریـک از ها متغیري باینري است که تنها مقدار صفر یا یک میا نداشته باشد. هر یک از شاخصوجود داشته باشد ی
ز تکنیـک ها با استفاده ااین متغیرها در پرونده تقلب داراي ارزش متفاوتی در تشخیص تقلب بیمه اتومبیل خواهد بود که این ارزش

 ند.سازي گردیدفرآیند تحلیل سلسله مراتبی مرتب
طور همزمان وجود داشته باشد. این مسئله بـدیهی اسـت تواند بهشاخص معرفی شده نمی 60شاخص از  10در هر پرونده بیشتر از 

کنند و این موضوع بسیار زیرکانه عمل می  -هاي بیمهخسارت غیرواقعی از شرکتگرفتن -ود که متقلبان براي رسیدن به مقصود خ
عبارت دیگـر در صـورت وجـود ها وجود داشته باشد امري محال است. بـهنده درخواست خسارت آنشاخص در پرو 10که بیشتر از 

هاي معرفی شده، پرونده بدون بررسی بیشتر، تقلـب شـناخته شـده و بـدون پرداخـت خسـارت بـه شاخص از شاخص 10بیشتر از 
عبارت شـوند. بـهمشکوك به تقلب بیشـتر دیـده میهاي ها در پروندهبرخی از این شاخص نینچگردد. هممدعی، مختومه اعالم می

وجود ها در پرونده خسارت جاري براي کارشناسان این الزام را بههاي پیشین و وجود آنها در پروندهدیگر تکرار بیشتر هر یک از آن
ورد بررسی قرار دهند. بـا توجـه ها در آن وجود ندارد) میک از این شاخصهاي عادي (که هیچآورد که پرونده را بیشتر از پروندهمی

                                           
1 C# 
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پشتی صفر نامیده شود صورت ریاضی مسئله کوله Wپشتی ظرفیت کوله و iw، وزن هر متغیر  ivاگر ارزش هر متغیر  )3(به جدول 
 .گرددمحاسبه می )1(و یک طبق رابطه 
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 تقلب بیمه با کوله پشتی صفر و یکسازي اصطالحات تشخیص معادل )3جدول (
 تشخیص تقلب بیمه اتومبیل پشتی صفر و یکمسئله کوله هاویژگی
هر متغیر داراي ارزش خاصی اسـت کـه از تکنیـک فراینـد  ارزش هر شی ارزش متغیرها

 تحلیل سلسله مراتبی به دست آمده است
هاي وزن هر متغیـر بـر اسـاس تعـداد تکـرار آن در پرونـده وزن هر شی هر متغیروزن 

 خسارت
اي باشد که از ظرفیت گونهجمع وزن اشیا باید به محدودیت

 پشتی تجاوز نکندکوله
توانـد وجـود شـاخص بـاهم نمی 10در هر پرونده بیشتر از 

 داشته باشد
 یا در پرونده وجود دارد یا خیر (صفر یا یک) ا یک)ر یشود یا خیر (صفیا برداشته می وضعیت هر متغیر

 
پشتی هدف بیشینه کردن سود است، یعنی چـه اشـیایی پشتی با تشخیص تقلب در این است که در مسئله کولهتفاوت مسئله کوله

وارد تقلب درست مبرداشته شود که سود به حداکثر برسد؛ اما در مسئله تشخیص تقلب، حداکثرسازي هدف نخواهد بود و تشخیص 
 .باشدو موارد صحیح، هدف الگوریتم می

 عنوان درصد تقلب درنظر گرفته شده است؛ یعنی الگـوریتم تمـامی حـاالتبراي حل این تفاوت در الگوریتم پیشنهادي درصدي به
) امـا از آنجـا کـه تمـامی پشتی واضح اسـتمسئله کوله آورد (تا این قسمتدست میتقلب را با توجه به پارامترهاي ارزش و وزن به

اسـت. ایـن هایی بـر الگـوریتم اجـرا شدهحاالت تقلب بسیار زیاد بوده و عمالً ربطی به مسـئله تشـخیص تقلـب نـدارد، محـدودیت
هاي متفـاوتی خواهـد باشد. این نسل داراي ارزشمحدودیت، محاسبه درصد تعلق ورودي به آخرین نسل از تقلب صورت گرفته می

 هاي نسل آخر بیشتر باشد احتمال وقوع تقلب بیشتر است و هرچه این درصدد محاسبه شده تعلق ورودي به ارزشبود. هرچه درص
 شود.کمتر باشد احتمال صحیح بودن ورودي تشدید می

 نتایج الگوریتم پیشنهادي و مقایسه با سایر رویکردها -5
هاي تشخیص تقلب بیمه که تاکنون مورد ن پرتکرارترین روشهاي انتخاب شده براي مقایسه با الگوریتم پیشنهادي، از بیروش

هاي مورد ترین روشهایی که در ادامه معرفی خواهند شد از محبوبطور کلی الگوریتماند انتخاب شده است. بهبررسی قرار گرفته
تمامی  .دانقرار گرفته باشند که در حال حاضر در بسیاري از کشورها مورد استفاده کاربردياستفاده در تشخیص تقلب می

 70ها انجام گرفته است. در اجراي این الگوریتم 5نسخه  1افزار رپیدماینرکاوي در این تحقیق با استفاده از نرمهاي دادهالگوریتم
هاي مورد وشاند. تمامی رعنوان دادة آزمایشی مورد استفاده قرار گرفتهها بهدرصد داده 30عنوان دادة آموزشی و ها بهدرصد داده

باشد. نتایج حاصل از ارزیابی الگوریتم فرض و استاندارد نرم افزار رپیدماینر میهاي پیشها، روشاستفاده در هریک از الگوریتم
 دهد.ها را نشان مینتایج آن) 4کاوي مقایسه شد که جدول (ه دادهشدپیشنهادي با چندین روش شناخته

                                           
1 RapidMiner 5 
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درصد از موارد تقلب باالترین میزان دقت را در میان  42/91یتم پیشنهادي با دقت تشخیص شود الگورطور که مالحظه میهمان
ها استفاده شده است که براي سنجش دقت کلی روش Accuracyچنین معیار . هم)recallهاي مورد مقایسه دارد (معیار روش
 دهد.هاي مورد مقایسه نشان میوشدرصدي هم برتري قابل مالحظه الگوریتم پیشنهادي را نسبت به ر 96/97دقت 

 
 خالصه اي از مهم ترین نتایج به دست آمده در این فصل )4(جدول 

 Recall Accuracy AUC Specificity precision 
 الگوریتم پیشنهادي

 روش بیزین
 شبکه عصبی

 لجستیک ساده
 درخت تصمیم

42/91 
89/88 
00/80 
78/77 
78/77 

96/97 
46/97 
45/97 
61/96 
46/97 

01/95 
53/93 
00/90 
97/87 
51/87 

60/98 
17/98 
07/99 
17/98 
25/97 

49/86 
00/80 
89/88 
78/77 
00/70 

 
 گیرينتیجهبحث و   -6

هاي هنگفتی از منابع هزینه ،موقع تقلبیرا در صورت عدم تشخیص بههاي بیمه است؛ زرشد تقلب، خطر بزرگی براي حیات شرکت
کند. عـدم وجـود ها را با خطر ورشکستگی مواجه میشود که در صورت تکرار آن بیمهواریز میهاي بیمه به حساب متقلبان شرکت

هاي کـامپیوتري در هاي تشخیص تقلب بیمه و نبود روش تشخیص تقلب بیمه اتومبیل مبتنی بر سیستملیست یکپارچه از شاخص
هاي کـاربردي شـاخص ست. در این مقاله هر دو زمینه تعیـین، دو دلیل مهم است که تاکنون راه را براي متقلبان باز گذاشته اایران

 است. استفاده از ترکیب الگوریتم ژنتیـک و جسـتجويتقلب و هم ارائه سیستم تشخیص تقلب مبتنی بر کامپیوتر پوشش داده شده
بهبـود محـدودیت الگـوریتم  منظوراسـت. بـهمنظور تشخیص تقلب بیمه اتومبیل براي اولین بار مورد استفاده قرار گرفتهپراکنده به

قاطع چنین عملگر تژنتیک مبنی بر تصادفی بودن جمعیت اولیه، از جستجوي پراکنده براي تولید جمعیت اولیه استفاده گردید. هم
ي قابـل شـنهادي برتـرنیز از الگوریتم ژنتیک با عملگر ترکیب دوباره از جستجوي پراکنده جایگزین شد. نتایج حاصل از الگوریتم پی

هاي فراابتکاري کمتـر در ایـن زمینـه مـورد اسـتفاده قـرار هاي دادکاوي داشت. از آنجا که الگوریتماي نسبت به انواع روشمالحظه
 رح گردد.عنوان پیشنهادي براي تحقیقات آینده مطتواند بهها میاند، استفاده از دیگر الگوریتمگرفته
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[5] Duman, Ekrem; Ozcelik, M.Hamdi,(2011), "Detecting credit card fraud by genetic algorithm and scatter 

search", Expert Systems with Applications 38, pp. 13057–13063. 
[6] Hedjazi, Arya et al. (2013),"A report of five cases of self-mutilation for the purpose of insurance fraud",Journal 

of Forensic and Legal Medicine, pp. 1-4. 
[7] Ibrahim Hassan, Amira. Kamil; Abraham, Ajith, (2013),"Computational Intelligence Models for Insurance 

Fraud Detection: A Review of a Decade of Research", Journal of Network and Innovative Computing, pp. 341-
347. 

[8] Kong, Xiangyong et al. (2015), "A Simplified Binary Harmony Search Algorithm for Large Scale 0–1 
Knapsack Problems", Expert Systems with Applications 42, pp. 5337–5355. 

[9] Sastry,Kumara; Goldberg,David,(2005), "Genetic Algorithm", Search Methodologies, pp. 97-125. 
[10] Šubelj, Lovro; Furlan, Štefan; Bajec, Marko,(2011), "An expert system for detecting automobile insurance 

fraud using social network analysis", Expert Systems with Applications 38, pp. 1039–1052. 
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 پیوست 

به صورت  اند در این قسمتمعرفی شده) 2در جدول (وش تحقیق هاي مورد استفاده در مقاله که در بخش رشاخص

 گردند.کامل تشریح می

 

1.Q   باشد کم آن اتمام یا و نامهبیمه شروع تاریخ با حادثه وقوع زمانیفاصله. 

2.Q   کند مطرح را خود ادعاي الحاقیه صدور از پس بالفاصله حادثه مقصر. 

3.Q   مدت کوتاه ورتص به حادثه مقصر تمدیدي نامهبیمه قبل، سال نامهبیمه انقضاي از طوالنی وقفه یک از پس 

 .باشدشده صادر

4.Q  باشد داده تشکیل مشابهی پرونده قبال.( باشد کرده مطرح را مشکوکی ادعاي گذشته در حادثه مقصر(. 

5.Q  باشد کرده مطرح ادعا سال در دوبار از بیشتر حادثه مقصر. 

6.Q  باشد داشته وجود مرکزي بیمه یاهس لیست در دیدهزیان یا و حادثه مقصر نام. 

7.Q  باشد نشده گزارش بیمه شرکت به قانونی زمان مدت در خسارت ادعاي. 

8.Q  باشد توجهی قابل مبلغ کند مطالبه دیده زیان که مبلغی. 

9.Q  است، افتاده تفاقا آنچه مشابه که بپرسد بیمه پوشش چگونگی از زیادي سواالت گذاربیمه حادثه وقوع از قبل 

 باشد.

10.Q داده رخ کجا ادثهح بیاورد یاد به نتواند و باشد نداشته حادثه بروز جگونگی از کافی اطالعات گذارهبیم 

  .است

11.Q باشد نداشته همخوانی آفرین حادثه خودرو اطالعات با گذاربیمه خودرو اطالعات. 

12.Q ببرند بین  از را خسارت آثار کارشناس بررسی از قبل دیده زیان یا و گذار بیمه. 

13.Q باشد کافی اثبات براي که باشند شاهدانی و مدارك فاقد ادثهح طرفین. 

14.Q باشد نداشته همخوانی مدارك اطالعات با و باشد مبهم حادثه طرفین درمانی گزارش جزئیات. 

15.Q همخوانی ارتخس زمان در مدعی فرد امضاي با نامه بیمه پیشنهاد فرم در حادثه مقصر گذار بیمه امضاي 

 .باشد نداشته

16.Q باشد نداشته وجود تانیبیمارس گزارش. 

17.Q سازد مطرح قانونی پزشکی در را تصادف با مرتبط غیر صدمات دیده زیان. 

18.Q شود گزافی هاي هزینه به منجر خفیف تصادف یک. 
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19.Q باشد دهدا رخ گرانبها و لوکس اتومبیل یک و اسقاط شرایط در و پایین مدل اتومبیل یک بین حاثه. 

20.Q گردد پرداخت دادرسی اتمام مهلت از قبل ارتخس باشد مشتاق مدعی جرحی هايخسارت در. 

21.Q اختپرد بیمه کارشناس مجدد بازدید انجام بدون خسارت باشد، مشتاق مدعی مالی هايخسارت در 

 گردد.

22.Q باشد یشترب یا و کمتر معمول حد از دادگاه راي و بالینی پرونده کروکی، حادثه، بین زمانی فاصله. 

23.Q نشود داده بازدید ي اجازه کارشناس به حادثه، مقصر توسط. 

24.Q باشد شده مطرح ادعاي با متناقض وضعیت، درباره محلی گزارش. 

25.Q کنند. انکار را شاهدان توضیحات حادثه طرفین 

26.Q دکنن زندگی فقیرنشین يمنطقه یک در یا و باشند بیکار دو، هر یا و حادثه طرفین از یکی. 

27.Q نباشد کامل حادثه طرفین نامهبیمه اطالعات. 

28.Q د.کنن ایجاد ساختگی دعواي بیمه شرکت در یا و باشند دعوایی و پرخاشگر خیلی حادثه طرفین 

29.Q بروند طفره حادثه مورد در بیمه کارشناس سواالت به پاسخ از حادثه طرفین.  

30.Q باشند داشته دستپاچه و عصبی حالت حادثه طرفین گر،بیمه توسط کارشناسی مدت طول در. 

31.Q اشدب کرده تغییر تازگی به خوردوها مالکیت.  

32.Q باشد حد از بیش تخفیفات داراي حادثه، طرفین صادره نامهبیمه. 

33.Q نباشد یکی خسارت هايکوپن با نامهبیمه الشه روي بر صادره نامهبیمه سریال شماره. 

34.Q باشد نداشته وجود مرکزي بیمه سایت در حادثه مقصر نامه بیمه استعالم. 

35.Q نباشد مقدور کارشناس براي هاخودرو روي بر شده حک شاسی شماره از بازدید امکان. 

36.Q شود. ارائه آنها، اصل جاي به مدارك کپی پرونده تشکیل زمان در 

37.Q رفیمع شرکت به بیمه کارشناس بازدید جهت را خود خودروهاي مختلف هاي زمان در حادثه طرفین 

 .بیایند همزمان نباشند حاضر و نمایند

38.Q جهت گیرانند و راهنمایی به آنکه شرط به باشد واقع از کمتر خسارت دریافت به حاضر دیده زیان 

 ننماید. مراجعه کروکی ترسیم

39.Q باشد اشتهند جریمه برگ( باشدنشده ،جریمه110 با تماس وجود با و مباالتی بی علت به حادثه مقصر.( 

40.Q باشند نشده منتقل پارکینگ به خودروها از کدامهیچ جرحی خسارت باوجود. 

41.Q باشند اطالع بی ارکینگپ قبض ارائه به نسبت حادثه طرفین.  

42.Q باشد متفاوت تکمیلی گزارشات و اولیه هايگزارش در حادثه مقصر راننده. 
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43.Q باشد شده صادر المثنی حادثه، مقصر نامه بیمه براي. 

44.Q گرددن ارائه پلیس گزارش و بوده دیده زیان خودروي خسارت از کمتر حادثه مقصر خودروي خسارت. 

45.Q کروکی(.گردد بررسی پرونده قضایی، مقامات توسط و تنظیم اییهشکو انتظامی، مقامات اطالع بدون 

 .)باشد شده ترسیم دادگستري رسمی کارشناس و اختالف حل شوراي توسط فرضی

46.Q باشد شده ثبت راهور سیستم در کروکی ترسیم از پس بالفاصله کروکی سریال شماره. 

47.Q باشد شده مفقود دیده زیان خودرو سند و ماشین کارت نامه، بیمه از اعم خودرو، مدارك. 

48.Q باشد) بینی بیشتر و( صورت ناحیه در بیشتر یا و پایین به کمر از بدنی هايجراحت اکثر. 

49.Q باشند. نداشته خانوادگی نسبت مصدوم افراد خودرو، واژگونی در 

50.Q نشود شناسایی حادثه صحنه در حادثه مقصر راننده. 

51.Q باشد. نداشته مطابقت همدیگر با دیده زیان و حادثه مقصر خودروهاي دیده آسیب مواضع 

52.Q باشد کرده تغییر دادرسی روند طول در دیدهزیان و حادثه مقصر اظهارات. 

53.Q باشد کالنتري مامورین اولیه جلسه صورت فاقد جرحی هايخسارت. 

54.Q باشند متفاوتی اشخاص خودرو مالک و حادثه مقصر و گذار بیمه.  

55.Q اشدب داشته قرار پرتگاه انتهاي در و پرتگاه در سقوط حالت در دیده زیان یا و مقصر خودروي. 

56.Q باشد گردیده حریق دچار دیده زیان یا و حادثه مقصر خودروي. 

57.Q باشد راهور پایگاه مهر فاقد راهور افسر گزارش. 

58.Q مراحل به نسبت زیادي اطالعات اما نیست بیمه با مرتبط شغل داراي دیده زیان یا و حادثه مقصر 

 .دارد ثالث شخص نامه بیمه قوانین و بیمه اصطالحات و پرداخت

59.Q عدم یا و لکلا مخدر، مواد به اعتیاد از اعم.(باشد نامتعارف ظاهر داراي دیده¬زیان یا و حادثه مقصر 

 )روانی تعادل

60.Q باشد داشته رشوه پرداخت درخواست دیده زیان یا و مقصر. 

   

 


	چكيده

