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 پیشگفتار

یاده پ     ،فضای یکپارچه مرتبط در یک ها از ساختاری با ماهیت به ظاهر مستقل و در عین حال کاملاًاکوسیستم

د. یانوآوری را ایجاد نم تواند مفهوم جدیدی ازتفکر نو در صنعت بیمه می . طراحی پلتفرمی با اینگردندمیسازی 

 ۰۳۰۳تا  سال ، گذاران بوده استدر حال ارائه خدمات به بیمه ،سال به شکل سنتی ۰۳۳صنعت بیمه برای بیش از 

های اینشورتک یا همان معادل فناوری عنوانه ارتاپی بهای جدید از جنس استهایی با ایدهوعهمکه مج

ذاران، گگرها و بیمهی بر فناوری به بیمهکردند و با ارائه خدمات نوآورانه مبتنعت ورود ( به این صنInsurTechبیمه)

در و  ولی آغاز شده استصنعت بیمه را دچار تحول نمودند. نوآوری در صنعت بیمه ایران هر چند به کندی 

ی بر نتحولات نو مبت .دنباشیستفاده ماسازی و فناورانه در حال پیاده های نو وایده، های مختلف این صنعتحوزه

ه ب ایشکل تازه ،های بیمه مرکزیگذاریگذاری و قانونیکپارچه، سیاستای هفناوری در ایران با ایجاد زیرساخت

 Core»ای یکپارچه سوئیچ بیمه سازیتوان پیادها میای از این دستاوردها رخود گرفته است که نمونه

Insurance» ( نام برد.و کدینگ واحد )ای ثالث و بدنه، های بیمهدهی رشتهاندازی سوئیچ نرخراه سامانه سنهاب

 شدبامیدر حال توسعه و تولید  ،البته این طرح .ها خواهد دادهای فروش و استعلام بیمه نامهشکل جدیدی به مدل

 ای وهای بیمهکلان ماهیت است تا مدلتلاش شده  در این گزارش، سازی نشده است.و به صورت عملیاتی پیاده

در ه ای کمشابهتجربه پیشنهاد گردد و بدین منظور از  ایهای حجیم بیمهدهتحلیل داده مبتنی بر داتکنولوژی 

 در حوزه مدیریت تصادفات های پلیس راهور ناجاعنوان پشتیبان فنی ماموریته توسعه امن ناجی بشرکت فناوران 

 کورمذ انهمکارصنعت بیمه در ایران و تجربیات  و تکنولوژیکی مطالعات میدانیاساس برو هم چنین انجام شده 

سرکار خانم مهندس  ،های تیم تحقیقم که از تلاشیداندر اینجا بر خود لازم می. استخراج و طراحی گردیده است

پور به عنوان ناظر و همچنین سرکار خانم دکتر منطقی پژوهشکده مهسا کارخانه و همه همکارانم در، هانیه کارخانه

تشکر و  د،اناختیار این مجموعه گذارده را در خود بیاتفناوران توسعه امن ناجی که تجرشرکت  همکاری از وطرح 

 قدردانی نماییم. 

 

 حمید کردبچه

 پژوهشکده بیمه رئیس
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 خلاصه مدیریتی 

تولید شده جهت  هایها برای تحلیل دادهفناوری اطلاعات، نیاز سازماناستفاده از خدمات در با سرعت و پیشرفت 

ها با مدیریت دانش قادرند شود. سازمانها هر روز بیشتر میگذاری انواع دانشبرداری، سازماندهی و به اشتراکبهره

طلاح ها در اصاین سازمانو بر بهبود عملکردشان بیافزایند. به تغییرات محیط، هماهنگ نمایند رفتارشان را با  تا

-ی، هوشعملیاتتجاری، هوشگویند. امروزه واژگان متعددی از جمله هوشد یا یادگیرنده میهای هوشمنسازمان

همه این تعاریف در بیان میزان قدرت خودیادگیری سازمان در طی چرخه مدیریت باشند و تحلیلی و ... مطرح می

ن ریتقش خود را با مکانیزه نمودن اصلین نیز، . این چرخه در صنعت بیمهردندگمیهای سازمان استفاده ش و دادهدان

هی دو خسارت صدور نامه،گذاری، خرید بیمه، قیمتایهای بیمهتعریف رشته ای شاملفرآیندهای کسب وکار بیمه

گرها، می تواند شروعی های فرآیندهای اصلی و فرعی بیمههادو تحلیل د سازییکپارچهنماید و لذا آغاز می آنلاین

هوشمندانه برای ایجاد یک سازماندهی خودیادگیرنده در صنعت بیمه گردد. بنابراین طراحی اکوسیستمی که بر 

تواند تحولی عظیم و رو به جلو در این صنعت ایجاد نماید. سازی شود میاساس آن، زیرساختی هوشمند، پیاده

های  هوشمند بیمه، مبتنی بر تحلیل وسیستم، تحلیل کلان دادهگزارش پژوهشی حاضر جهت  تعریف  معماری اک

 های هوشمنددر ارائه سرویسو عملیاتی معماری با رویکردی کاربردی ای تهیه شده است. این های بیمهکلان داده

 های مشتریارائه سرویس ها ومحاسبات قیمت ها،برآورد دقیق ریسک  ،هدف افزایش رضایمندی مشتری با ،بیمه

 گردد.های محصول محور، ارائه میویسجای سره محور ب

های مرتبط در استفاده از های حجیم و چالشداده، دادهدر بخش اول این پژوهش، به ارائه مفاهیم مرتبط با تحلیل

 باطای شامل ارتهای هوشمند بیمهها و در بخش بعد به ارائه معماری فنی اکوسیستم و انواع سرویساین تکنولوژی

 Risk(، مدیریت ریسک)Rankingگران )بندی هوشمند بیمه، رتبه(تحلیلی CRMبا مشتریان هوشمند )

Management ( کشف تقلب ،)Fraud Detection( نقشه ریسک ،)Risk Map و مصورسازی پرداخته شده )
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ارائه گردیده است ای مبتنی بر معماری فنی زیرساخت است. در بخش سوم سند متدولوژی و معماری مکعب داده

 گردد.سیستم طراحی شده در پلیس معرفی میو در نهایت در فصل چهارم مدل کاربردی موفق در اکو

پردازند، شناسایی صورت میهای تحلیل به آن شروع فرآیند های حجیم درآنچه متخصصین حوزه تحلیل داده

ین در تمامی مراحل ا .باشدسنتی قابل حل نمی هایکارها با استفاده از روشومسئله و سناریویی است که در کسب

اکو سیستم   ها در خلال طراحیا  تبین و راهکارهای حل این چالشهاست تا این صورت مسئلهسعی شده  پژوهش

 ای مطرح گردد.بیمه
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  های حجیم و تحلیل دادهبخش اول: مفاهیم داده

 موضوع  ادبیات -7-7

های بزرگ داده با استفاده از رای کشف الگوهای موجود در مجموعهداده بداده کاوی روش تحلیلتحلیل داده : 

های داده          تبدیل  کاوی،دادههدف ، ای داده استهو پایگاه مصنوعی، یادگیری ماشین هوشهای آماری، روش

 [۰.]باشدمیام به اطلاعات تجاری قابل فهم خ

 حجم بالا دارندکه  است یک مجموعه یا سازمان های اطلاعاتیبه معنای دارایی بیگ دیتا :(Big dataداده حجیم )

هستند  ی مناسبهای پردازش نوآورانه با هزینهنیازمند شیوههمراه با تنوع گسترده شوند و با سرعت زیاد تولید میو 

 سازمان و نهایتا ارایه راهبردهای در گیری و بهبود شهود و بینشبرای اتوماسیون فرایندها، تصمیم هاتا بتوان از آن

 [۰] .گرفت بهره کلان

 های مختلف همچون بدستکه شامل فرآیندها، ابزارها و فناوریاست  سازی چارچوبیسازی : هوشمندهوشمند

های مرتبط با دادهو دهی اطلاعات سازی، پردازش، تفسیر، توزیع و گزارشپارچهسازی، استخراج، یکیرهآوردن، ذخ

 [۰] می باشد. کسب و کار بیمه جهت رسیدن به ارزش افزوده فرآیندی و تصمیم گیری

 

های موجود در منابع سازی داده : فرآیندی است در هوش کسب وکار / هوش سازمانی که در آن دادهیکپارچه

در منابع مختلف جدا از هم ذخیره های متفاوت و ها عموما با فناوریشوند؛ این دادهمختلف با یکدیگر ترکیب می

 هایواحد نسبت به دادههای یگیرو نتیجهها تحلیلمنجر به  هاهسازی دادیکپارچه شوند، هم چنینو نگهداری می

ها و های شرکتبه فرآیندی مهم در ارتباط و اتصال سیستم Data Integration پراکنده خواهد شد. امروزه

ها ازمانها و سشرکت         های داخلیهای کاربردی و سیستمهای مختلف با یکدیگر و تحکیم جایگاه برنامهسازمان

های شرکت برای کاربران و کارمندان کسب و دیدی واحد نسبت به داده ،از طریق این فرآیندتبدیل شده است. 

 [۰] .گرددانجام می "داده انباره"ایجاد غالبا تحت  یکپارچه سازیاین  ،شودکار مربوطه ایجاد می

سودمند  که به منظور استخراج اطلاعات باشدها میدادهسازی و تحلیل زی، آمادهساآنالیز داده: فرایند فهمیدن، پاک

سازی و کشف که بر مدل است کاوی، روش خاصی برای تحلیل داده بودههدادگیرد. انجام می گیریبرای تصمیم

را پوشش  وکارکه هوش کسبدر حالی و باشدبینی و نه صرفاً توصیفی متمرکز میدانش برای اهداف قابل پیش
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ها را تحلیل داده و متکی است. درکاربردهای آماری، تجزیه وکارطور عمده بر تجمع اطلاعات کسببهدهد می

 تقسیم  ۰های تأییدیوتحلیل داده و تجزیه۰های اکتشافیتحلیل داده و توان به آمار توصیفی، تجزیهمی

 

بر تأیید یا تکذیب  های تاییدیتحلیل دادهتجزیه و  ها وهای جدید در دادههای اکتشافی بر کشف ویژگیکرد. داده

مرکز بندی تبینی یا طبقههای آماری برای پیشتحلیل در کاربرد مدل و های موجود تمرکز دارد. علم تجزیهفرضیه

بندی اطلاعات های آماری، زبانی و ساختاری را برای استخراج و طبقهتحلیل متن روش و که تجزیهدارد، در حالی

 [۰] .آیندشمار میها، انواع تحلیل داده بهاین روش یتمام گیرد و در نهایتکار میمتنی بهاز منابع 

 

 ای از آمار توصیفیمصورسازی داده شاخهباشد. می و هم هنر هم علم مصورسازی داده  به صورت کلیمصورسازی: 

پردازد. یک هدف اصلی مصورسازی داده، میو انتقال اطلاعات به بیننده  چگونگی نمایش داده است که به مطالعه

داده و استدلال است. مصورسازی بهینه، کاربر را قادر به تحلیل  نماییانتقال بهینه اطلاعات به بیننده توسط داده

 [4] .نمایددر مورد آن می

 

بیمه، که از  یهاهای خام شرکتای است که طی آن دادهچند مرحله ای : فرآیندیهای بیمهتجزیه و تحلیل داده

بندی و در نهایت پردازش دسته سازی، کدبندی،اند، خلاصهآوری فراهم آمدهری ابزارهای جمعکارگیه طریق ب

های گوناگون ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش شده و تکنیکهد. در این فرآیند دادنشومی

ها و ها دارای جنبهد داشت. تجزیه و تحلیل دادهنبه عهده خواه هاها و تعمیمسزایی در استتناجهش بقآماری ن

-می                های مختلف کسب و کار را شامل ای در محیطهای گستردهو تکنیک است ای متعددی بودههروش

 [5] .شوند

 

ای های بیمههمعماری دادای می پردازد و در واقع های بیمههای:  به توصیف ساختمان دادهای بیمهدهمعماری دا

آوری، ذخیره، مرتب ای چگونه جمعهای بیمههاست که داد یهایدها، قوانین و استاندارها، سیاستمتشکل از مدل

 [5]شوند. کار گرفته میهو برای استفاده در شرکت بیمه ب است و یکپارچه شده

                                                                                                                                                                                            
 

1 EDA(Exploratory Data Analysis) 
2 CDA(Combinational Data Analysis) 
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 پیشینه تحقیق  -7-1

و بیشتر  سال ۰۳۳با قدمتی حدود  ترین کسب و کارهای مالیقدیمیبیمه یک کسب و کار قدیمی است، یکی از 

ای استفاده به نفع کسانی است که پول زیاد و تجربه طولانی در این بازار دارند. بطور سنتی، از جداول آماری گسترده

 شده طوریبندیدهد. سپس این گروه رده سوقهای ریسک، بندیمشی را به یکی از ردهشود تا جویندگان خطمی

سودآور  ها برای این شرکتشود تا جمعیت کافی را دربرگیرد تا تضمین کند که بطور کلی، این خط مشیتنظیم می

بندی های مورد استفاده برای گروهشود که برخی از مردم براساس سطح اولیه دادههستند. البته این رویکرد باعث می

اینشورتک سعی در ایجاد تغییر در این صنعت  ۰۳۰۳در میان از سال  نند.افراد، بیشتر از آنچه را که باید، پرداخت ک

ها، تگاهتمام انواع دس استفاده از دادهسنتی شدند. اولین ایده ها با ورود صنایع و تکنولوژی پیشرفته در این صنعت 

 تری از ریسکجزئیهای بندیگروه جهت های فعالیت روی مچ دستتا ردیاب خودروها گرفته GPS از جمله ردیابی

گذاری های قیمتعلاوه بر مدل Insurtech هایاستارتاپبوده است. گذاری قیمت  رقابتیمحصولات  جهت ایجاد

موارد شامل استفاده از هوش مصنوعی با قدرت  زنند. اینرا محک می ۰لقوههای باکنندهنواعی از دگرگونبهتر، ا

ای ها برای تکمیل یک پوشش بیمهمشیو کشف ترکیب درستی از خطها برای انجام وظایف کارگزاری یادگیری

های متمایز درون یک پلتفرم به منظور مشیها برای انجام خطهمچنین علاقه به استفاده از اپلیکیشن .فردی است

رویدادهایی مانند قرض گرفتن خودروی یک دوست و برای خرده ۰مدیریت و نظارت، ایجاد بیمه برحسب تقاضا

های های مثبت از طریق تخفیفبرای ایجاد پوشش گروه سفارشی و تشویق انتخاب ۰تباس مدل همتا به همتااق

ها بسیار از موعد گذشته هستند، دلایلی وجود هرچند بسیاری از این نوآوری اینشورتک ها هایچالش .گروهی است

میل هستند. بیمه یک صنعت به شدت بیدارند که چرا فعالان فعلی عرصه بیمه آنقدر نسبت به سازگار شدن، 

های بزرگی تا این ین لحاظ، شرکتاهای زیادی از ابزارهای حقوقی قضایی سروکار دارد. ازقانونی است که با لایه

اند، که همین باعث شده تا از کار کردن با هر استارتاپی برحذر باشند. اند که به غایت محتاط بودهحد دوام آورده

هنوز برای تأمین  اینشورتک هایآید، زیرا بسیاری از استارتاپتر از آن چیزی است که بنظر میاین مشکل بزرگ

گران سنتی هستند. با این وجود، با توجه به اینکه آمیز، نیازمند کمک بیمههزینه مدیریت ریسک فاجعه

ت سند توجه مشتریان را به دسبیشتری، با ارائه یک مدل بهبودیافته و یک رویکرد کاربرپ اینشورتک هایاستارتاپ

                                                                                                                                                                                            
 

1 game changer 
2 on-demand insurance 

3 peer-to-peer 
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دهند و نسبت به اشتیاق نشان می اینشورتکها آورند، شاید متوجه شوند که متصدیان فعلی بیمه، نسبت به ایدهمی

 [6].شوندها علاقمند میکسب برخی از این نوآوری

 

 در صنعت بیمه و نقش آن هاتحلیل کلان دادهتعریف  -7-6

، عامل اصلی رقابت در صنعت ج بینش جدید مربوط به ریسک از آناستخراها و توانایی سرعت دسترسی به داده

بینی شود ، پیش Big Data تواند از طریقهای جدید برای تشویق رفتار محتاطانه میبیمه خواهد بود. رویکرد

گیری شبینی و پیز محافظت از خطر خالص، به سمت پیششوند که نقش بیمه اهای جدید باعث میوریبنابراین فنا

 [7] .از خطر تکامل یابد

پدیده     کشف  و ها و اطلاعات صنعت جهت استخراجپردازش داده ند در افزایش کارایی،توانهای حجیم میداده

 د. نواقع شو ، مفیدتوان به آنها پاسخ دادهای پیشرفته نمیهای جدید و جواب دادن به سوالاتی که بدون تکنیک

برای مثال تغییر رویه  ؛های جدید برای کسب و کار حاصل نخواهد شدفرصت ،حجیمهای بدون استفاده از داده

های خودرو ( در رشتهCustomer-centric( به مشتری محور )Product-centricفروش از محصول محور )

های شخص ثالث استفاده از  در مدل فروش بیمهن یشد، هم چنباپذیر نمیداده حجیم امکانهای بدون تحلیل

رشته      در اینکه  خواهد کردشناسی راننده به رفتار کمک car connectedمانند  IoTها و ابزارهای پلیکیشا

گذار این امکان را بدهد که با هزینه کمتری بیمه نامه را تهیه نماید و به بیمهمیلات جدیدی ایجاد ای تحوبیمه

 نماید. 

باشد و لذا با تحلیل مشتری می افزایش رضایتمندیهای حجیم، های دادهترین اثر استفاده از زیرساختاساسی

متناسب  ییهای اکچورتوان درک درستی از نیاز مشتری داشته باشیم و قیمتای میهای بیمههای دادهتاریخچه

 ای محاسبه گردد.های بیمهشتهبا نیاز هر فرد در انواع ر

نماید می    ای ایجادهای بیمهبرای شرکت گذارحجیم جهت افزایش رضایتمندی بیمه ایپنچ فرصتی که تحلیل داده

 د: نباششامل موارد ذیل می

 قیمت گذاری قیمت( گذاری شخصی بر اساس نیاز و شرایط مشتریcustomer-centric ) 
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توان ای میهای بیمهمشتری و دادهرفتار از های جمع آوری شده ناشی داده ها و تجزیه و تحلیلبا استفاده از داده

های مختلف صنعت بیمه مانند ها در حوزهنمود. این نوع تحلیل ها را متناسب با نیازهای خاص آنها تنظیمقیمت

 د.ننمایمیبیمه درمانی ، بیمه عمر ، بیمه خودرو و غیره بسیار موثر عمل 

  ( مدیریت ارتباطات با مشتریAnalytic Customer Relationship Management) 

به   توانباشد که میهای حجیم مدیریت ارتباط با مشتری به صورت هوشمند مییکی از کاربردهای تحلیل داده

وفق م های فروشبازاریابان ، نمایندگان فروش و عاملین فروش اطلاعاتی در خصوص مشتری و ارائه روش

 .پیشنهاداتی عرضه نماید

  ای آنلاین بیمهافزایش خدمات 

ار ا تحلیل رفتآورد. بفراهم میرا برای عاملین فروش  آنلاین فرصت فروش ،های حجیمهوش مصنوعی و تحلیل داده

ها توان در یک چرخه مستمر نیازمندیهای آنلاین میدهیهای خرید و فروش و خسارتمشتری بر روی سایت

گران دیجیتال نیز های تجاری بیمهمدل. به این گردندشناسایی و خدمات به صورت هوشمند به مشتری ارایه 

 گویند.  می

 ای های بیمهفزایش خدمات ارزش افزوده به رشتها 

و به همراه  کردشتری ایجاد توان درک درستی از سایر خدمات مورد نیاز مهای حجیم میبا استفاده از تحلیل داده

های داده  این نیاز با ترکیب وارد نمود.  های کمتر را به صنعت بیمهینهها، خدمات ارزش افزوده با هزنامهبیمه

ها را توان این دادههای حجیم میشود. با طراحی زیرساخت تحلیل دادهمیای ایجاد بیمهغیر هایای با دادهبیمه

 . کردها را خلق و ارزش آوری جمع 

کننده نشان رهای سیل باشد. اگر اطلاعات مصرفای از این خدمات ممکن است از نظر خطر، سیل و هشدانمونه

اقدامات هشدارها و انجام توان با اعلان می است،ی شدن سیل گذار در محدوده ریسک خطر جاردهد که بیمه

 عرضه نمود. به مشتریهای لازم را ای سرویسافزوده خدمات بیمهپیشگیرانه به عنوان ارزش

عنوان اولین مرکز براساس ه ، چرا نباید این شرکت بیمه باشد که بار واقعی در برابر سیل وجود دارداگر هشد

ها  یا کسب خانهتا صاحب باشدهای خود در زمان درست اطلاع  دهد که سیل در حال جاری شدن میمجموعه داده

 .پیشگیرانه باشندات اقدام به انجامقادر  و کارها

 ساختاریافته برای های غیربا استفاده از دادههای بالقوه خدمات جدید، یافتن بازارهای جدید یا سگمنت

 های جدید فروش و ارائه خدمات دستیابی به فرصت
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 یرا معرف یامهیب یهاو خدمات به شرکت یابیبازار دیجد یهاتواند سگمنتیو فروش م دیخر یهاداده لیتحل

 لیبا استفاده از تحل نی.  همچندینما جادیخاص را ا یهاگروه یبرا دیجد مهیب یاهرشته یو فرصت طراحکند 

 یو تکنولوژ  یابیدانش بازار بیکه با ترک وممفه نیبد ،را توسعه داد "یریادگیآزمون و "فرهنگ  توانیداده م

و بر اساس  است هرا  فراهم نمود یامهیاز  بازارها و خدمات ب ینیب شیپ ،میحج یهاداده لیاطلاعات و تحل یفناور

ادامه  ت،یو در صورت موفق خواهد شدرا امتحان  ییها۰مارکتشیها، ندر بازار میعظ یهایگذارهیآن قبل از سرما

 یدلخواه نداشته باشد تجربه کسب شده برا جهیمارکت نتشیکه ن یو در صورت ابدیمی دامها یطور قطعه کار ب

 خواهد شد. ستمیمجدد وارد س لیتحل

 مورد بررسی قرار گرفت. ای حجیم بر روی مشتری تا اینجا بررسی اثرات تحلیل داده

 Insurance) ایبیمه یهاکشف تقلبآن در  از ،های حجیم استفادهدیگر از کاربردهای مهم تحلیل داده ییک

Fraud Detection باشد. ( می 

تفاده نک و بیمه اساما، صنایع با ند،شوتلف استفاده میبه منظور کشف تقلب در صنایع مخ های ریاضیمدل سازی

-اهبرداری و اهداف مجرمانه از مدلهای بیمه برای شناسایی کلشرکت ترتیبها دارند و بدینبیشتری از این مدل

 نمایند.میاستفاده های کلان و داده سازی ریاضی 

شخص بیمه شده و اشخاص ثالث درگیر  یهای حجیم برای شناسایی عدم تطابق بین ادعاتحلیل دادهدر واقع از  

طرف  اینهای آنلهای اجتماعی و سایر فعالیتتحلیل شبکه توانها میشود به این تحلیلدر این ادعا استفاده می

   در کشف تقلب و شناسایی کلاهبرداری استفاده نمود. و بیمه شده را اضافه 

اخله با مد .تواند کارایی فرآیندهای داخلی در بیمه را افزایش دهدای حجیم میاستفاده از تجزیه و تحلیل داده

رخی شوند و ببه طور خودکار انجام می ،، بسیاری از فرایندهای تکراری اما پیچیدهیادگیری ماشین و هوش مصنوعی

 .دنباشهوشمند قابل انجام می به طور، ارزیابی دارایی و غیره پیچیده دیگر مانند مطالبات بیمه از کارهای

                                                                                                                                                                                            
 

متمرکز برای برآوردن نیازهای  به صورت(  بخش کوچک و ویژه ای از بازار است که محصول یا خدمات Niche Marketنیچ مارکت یا نیش مارکت ) ۰ 

نیچ مارکتینگ یک استراتژی کارآمد برای کسب و کارهای کوچکی است که می خواهند با صرف بودجه کم، محصول یا  .گرددمشتریان آن بخش ارائه می

هند به ویژه خدماتشان را به بخش خاصی از بازار معرفی کرده، به فروش برسانند و شانس خود را برای زنده ماندن در رقابت با شرکت های بزرگ افزایش د

که  ینیچ مارکت ) یا نیش مارکت ( تنها بعنوان راهبردی برای ورود به بازار، معرفی محصول به مشتری و دریافت بازخورد نگاه می کنند؛ در حال استارتاپ ها به

 این رویکرد در سازمان های بزرگ و با جریان درآمدی بالا هم به دفعات و برای افزایش حاشیه سود مورد استفاده قرا می گیرد.
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های جدید فقط وری، استفاده از فنااست. با این حالکاملا محافظه کارانه بوده  همراهصنعت بیمه های رویهدر واقع 

 هایناوریف ،باشد. در عصر دیجیتال مدرنرقابتی نیز میک ضرورت برای حفظ سرعت یک روند مدرن نیست بلکه ی

Big Data های عملیاتی کمک ار و کاهش هزینهکافزایش کارایی گردش پردازش مقدار زیادی از اطلاعات، به

 خواهند کرد.

تعاملات جهت بات مشاور و ربات های چت ، طراحی دستیارهای مجازی ، راز نمونه کاربردهای هوش مصنوعی

 تر خواهد نمود.باشد که فرآیند بازاریابی را هدفمندتر و با کیفیتمی مشتری

نامه مهیتصادفات، اطلاعات دارنده ب هایتجزیه و تحلیل دادهدر رشته اتومبیل، های صنعت بیمه نیازمندیاز یکی 

وگیری ، جلبه شناسایی میزان ریسک تواند... میراکز درمانی وهای ذینفعان تصادفات مانند پلیس یا مو سایر داده

  real timeهای حجیم و بصورت ها اگر در محدوده دادهاین تحلیل .ها کمک نمایداز تقلب و بهینه سازی هزینه

ال شدن تکت سریع به سمت دیجی. از طرف دیگر حردننیاز را با قدرت بیشتری پاسخ دهد این نتوانمی ،دنانجام شو

که  نمایدع جدیدی از اطلاعات را باز میهای بیشتر و به طبع آن منابآوری دادهجمعصنعت بیمه فرصت جدید 

مورد استفاده قرار  ق ریسک ویتواند برای ایجاد الگوهای رفتاری پیچیده برای هر مشتری خاص و تعیین دقیمی

  گیرد.
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 های داده کاوی های حجیم و تحلیلهای دو فناوری دادهچالش -7-4

 های حجیم و دادهاستفاده از دو تکنولوژی داده هایچالش ،تعاریف آورده شده در بخش ادبیات موضوعبا توجه به 

 :[8]دنشامل موارد ذیل می باش کاوی )تحلیل داده(

 ها م دادهش و ارائه دانش درست مبتنی بر حجکشف دان -۰

 وع دادهتن -۰

 

 

هاارائه دانش درست مبتنی بر حجم داده کشف دانش و  

ها و ارائه دانش درست از کلان داده های حجیم و هوش مصنوعی، کشفچالش ترکیب دو فناوری دادهمهمترین 

زیر تواند به  تعدادی باشد. این چالش خود میمی time-Real ۰بلادرنگ رین زمان ممکن یا بصورتتدر کوتاه

رویکردها، اطلاعات تقسیم شود. انند احراز هویت، آرشیو کردن، مدیریت، حفاظت، بازیابی و ارائه هایی مچالش

،  (fuzzy set) های فازیگوناگونی برای کشف و ارائه دانش مانند مجموعه ها و ابزارهای ریاضیالگوریتم

 ، تحلیل مفهوم رسمی(near set) نزدیک ، مجموعه(soft set)نرمهای، مجموعه(rough set) های خاممجموعه

                                                                                                                                                                                            
 

 باشد. یا زنده می  liveلحظه ای داده های  : نوعی تحلیل دادهRealTimeیا  بلادرنگ ۰ 
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(formal concept analysis)،  مولفه اساسیتحلیل(principal  component analysis)   و دیگر موارد

ها های ترکیبی برای پردازش داده بر روی کلان دادهچالش این بخش مربوط به استفاده از روش .دنوجود دار

و این خود مسبب خروجی های  باشندنمیهای بزرگ مناسب ها برای مجموعه دادهزیرا برخی از آن ؛باشدمی

های بزرگ نیازمند پیچیدگی گردد. تحلیل مجموعه دادهها میدر تحلیل حجم گسترده ای از دادهنادرست 

های ناسازگار و عدم قطعیت ظاهر شده در مجموعه بود . مساله اساسی، مدیریت دادهمحاسباتی بیشتری خواهد 

 یدشوار قابل اجرا باشد کارداده ای کلانکه به طور جامع بر ریاضی یمحاسباتها است. ایجاد یک سیستم داده

 خواهد بود.

  تنوع داده

 کاویها، وظایف داده. با رشد سریع مجموعه دادهباشدمیها داده ، مربوط به تنوع دادههای کلاندیگر چالش تحلیل

کاهش داده، انتخاب داده و انتخاب ویژگی از جمله  ،علاوه بر اینچنین و هم به طور قابل توجهی رشد کردند 

های موجود ممکن است در زمان مناسب های بزرگ هستند زیرا الگوریتموظایف اساسی هنگام کار با مجموعه داده

از همین رو خودکارسازی فرآیند تحلیل و توسعه  .ابعاد بالا پاسخگو نباشند با ییهاهنگام کار با  داده ،)زمان واقعی(

ود. شها یک چالش اساسی محسوب میهای یادگیری ماشین جدید برای حصول اطمینان از استحکام آنالگوریتم

ای هکند یکی از نگرانیداده کمک میهای بزرگ که به تحلیل کلانبندی مجموعه دادهها، خوشهعلاوه بر همه این

گیرد و نوعی یادگیری نظارت رد استفاده قرار میکاوی موبندی آنچه در دادهاصلی این حوزه است، منظور از خوشه

تر و ها به طور سریعهایی به منظور انجام پردازشها به بخشبندی دادهنیست بلکه تقسیم ،شودنشده محسوب می

امکان گردآوری حجم   (MapReduce) و نگاشت کاهش (Hadoop) های هادوپفناوری . )باشدتر میبهینه

را در مدت زمان  (Unstructured) و ساختار نیافته (Semi structured) نیمه ساختاریافتههای زیادی از داده

ه نیاز به تخصص و دانش ب ، به خودی خودالبته بهینه سازی خود الگوریتم نگاشت کاهش ؛کنندمعقولی فراهم می

 روزی دارد. 
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 های حجیم در صنعت بیمهبخش دوم: معماری اکوسیستم تحلیل داده

  [9]های حجیمسیستم هوشمند بیمه مبتنی بر تحلیل دادهمعماری اکو 1-7

های مختلف صنعت بیمه و جهت افزایش کارایی بخش ،هاتم بر اساس طراحی ماکروسرویسمعماری این سیس

 مندی این صنعتسازی و بهرهگذاران با هدف افزایش همگامبیمهگران و های جدید برای بیمههمچنین ایجاد فرصت

  .با تکنولوژی جدید فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی طراحی شده است

 .معماری سیستم در هفت لایه طراحی گردیده استبه طور کلی 

 که قابلیت  طوری طراحی گردد یبایستمی ،باشدآوری انواع داده میکه نقش آن جمع ۰آوری دادهجمع لایه

و  ۰ایها به دو صورت دستههای ساختاریافته و نیمه ساختاریافته و دریافت دادهانواع داده جمع آوری

های حجیم داده         ،4ETLفرآیندهای مرتبط با  با استفاده از در این لایهباشد. را دارا  ۰بصورت آنلاین

 د.گردیآماده سازی م ،و جهت بهره برداری در تحلیل داده سازی،یکپارچهآوری مرتبط با صنعت بیمه جمع

 Storage & Computation ای یا دریاچه دادهLake Data  در این بخش شکل خواهد گرفت این

تحلیل و آنالیز داده را های مبتنی بر ها و کشف دانشها، پراسس مدلهای ایجاد دیتامدللایه زیرساخت

در این لایه  است. light dataبه  dark dataنماید.  این بخش در واقع زیرساخت حرکت  از ایجاد می

 .باشدهر نوع داده با هر ساختاری و حجمی قابل ذخیره سازی می

 ه یلاData mining  سیستم و لایه با ارزشی است که این لایه مغز هوشمند  های داده کاوی،یا سرویس

 هایی چونبه سناریوها و سوالات حل نشده بیمه گران و بعضا بیمه گذاران پاسخ دهد. سرویس دتوانمی

و انواع  Fraud detection  ،Risk Mapتحلیلی،  CRMبندی بیمه گرها و  مدیریت ریسک، رتبه

است  بر اینباشد . در این لایه سعی های اساسی این لایه میهای آماری و ریاضی از بخشپیشرفته تحلیل

و روزانه با مشاهدات سیستماتیک  باتجربه  به صورت سیستمی مدل شده تجربه وخبرگی انسان هایتا 

                                                                                                                                                                                            
 

1 Collection(Aggregation Data) 

2 batch 

3 stream 

4 Extract, Transformation, Load 

 

 

های حجیم بخش دوم: معماری اکوسیستم تحلیل داده

 در صنعت بیمه
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ای طراحی ههای یادگیری ماشین و یا الگوریتماین لایه خبرگی را عمیق تر نماید. در این لایه انواع کتابخانه

  .گیردگران آماری قرار میشده توسط تحلیل

 Smart Action& intelligent Report ماژول  -۰:  در این لایه دو نوع خروجی قابل ارائه است

ساز که در واقع طراحی ماژول سامانه تصمیم -۰انجام شده های مصورسازی جهت نمایش خروجی تحلیل

 گیر می باشد.ساز و تصمیمربات تصمیم

  ۰لایه سرویسAPI : های ای توانایی اتصال خروجیههای بیمهای مهم در طراحی اکوسیستمیکی از بخش

 باشد . ها میهای این سامانهگیری از خروجیها جهت بهرهاین سامانه با سایر سامانه

  سیستم طراحی شده است . داری و مدیریت اکوماژول جهت نگهلایه مدیریت سیستم : این 

 

 

                                                                                                                                                                                            
 

1 Application Programming Interface 
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 معرفی زیرسیستم های سامانه جامع  1-1

 ها گربندی ( بیمه) رتبه Rankingسرویس  1-1-7

 دیبنرتبه را هاگربیمه مختلف می توان بر اساس موارد ذیلگرهای از بیمه از صدور آوری شدههای جمعاساس دادهبر

یافته آن دیتا و در مدل توسعه دنمتخصصین این حوزه می باش وارد بسیار ساده و بدون ورود. البته این منمود

 شود لازم بهگران ارائه میبندی بیمههای رتبهذیل برخی از شاخصد. در گردهای دقیق و مرتبط استخراج میمدل

 [01].دهی شوندبایست بر اساس صاحب نظران وزنها میذکر است شاخص

 دهیهای بیمه از نظر نرخمقایسه بین شرکت 

 های بیمههای شرکتمقایسه پوشش 

 نامه )درمان(مقایسه زمان صدور انواع معرفی 

 های بیمهمنطقه و سن و تحصیلات برای شرکت گزار بر اساسمقایسه تعداد بیمه 

 گران رشناسی مشتریان برای انتخاب بیمهرفتا 

 مقایسه محاسبه مبلغ پرداختی خسارت 

  مقایسه میانگین زمان پرداخت خسارت 

 ( ۰4مقایسه مدل پشتیبانی )ساعته یا روزهای کاری 

 با استفاده از تحلیل داده   risk managementسرویس  1-1-1

های بیمه به عنوان یکی از نهادهای مالی تاثیرگذار در اقتصاد و جامعه لازم است به ابزارهای تحلیل ریسک شرکت

تحلیل  . نتایج حاصل ازنمایندقدرتمندی دسترسی داشته باشند تا بتوانند ریسک دریافتی را به خوبی مدیریت 

بازاریابی و شناسایی مشتریان هدف برای مدیریت گذاری محصولات، تواند از طرق مختلفی نظیر قیمتریسک می

. از خواهیم داشتسعی در رفع این نیاز  ،داده کاوی یها. در این ماژول با استفاده از ابزار[00]ریسک اعمال شود

اران کم ریسک، پر ریسک یا ریسک گذهای مختلف از بیمهخوشهارایه  در این ماژول ،های کاهش ریسکجمله روش

 نچنیهم ،باشدمینامه خسارت دریافتی در طول دوره بیمه ها و همچنین میزاناس رفتارشناسی آنمتوسط بر اس

 های اطلاعاتیگذار و سایر سوابق فرد در بانکهای مرتبط با خسارات بیمههای مارکتینگ نیازمند دادهداده جدا از
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بندی اسکل، بندیخوشههای های ریاضی و الگوریتمباشیم . این ماژول با استفاده از مدلگران و بیمه مرکزی میبیمه

 . پردازدگران میبه ارایه گزارشات مفید برای بیمههای پیش بینی و همچنین الگوریتم

1-1-6 Frand Detection  [71]در صنعت بیمه  شناسایی تقلبیا 

ناسی رفتارشها، تحلیل، متنوعای ههای مختلف مستلزم دسترسی به دادهاغلب شناسایی تقلب و تخلفات در حوزه

توان آوری شده میهای جمعباشد . در این ماژول مبتنی بر دادهو نهایتا مدل سازی ریاضی بر روی داده  می

coloration  و ارتباطات بینevent  را بررسی و بر اساس سناریوهای مختلف  تخلفات یا موارد مشکوک را ها

 شناسایی نمود.
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  7نقشه ریسک 1-1-4

 ییبر موقعیت زمانی و یا مکانی مفروض نبوده و رفتارهای فضا مبتنی های حوزه بیمه صرفاًاینکه ریسک با توجه به

های فضایی مبتنی بر ساخت تحلیل دادهلذا طراحی یک زیر ،در خود به همراه دارند را تواماً مبتنی بر زمان و مکان

های وضعیت خرید real-timeبه صورت  خط داده های برباشد. در این ماژول بر اساس تحلیلنقشه مورد نیاز می

 های مرتبط با هر رخدادگیس مختصات جغرافیایی رخدادها و ویژبر اسا های پرداخت شده وها، خسارتبیمه نامه

های خاص و چگونگی و نحوه انتشار های تحلیل آمار فضایی وضعیت انتشار رخداد در زمانتوان بر اساس روشمی را

مانند  Geoهای مبتنی برتش سوزی، ویروس ها و...( بر اساس انواع مدلآ ،هارخداد )مانند بیماریو فراگیری 

heatmap  نقشه  یکمدل فضایی ریسک بر رویGIS های تواند به صورت نقشه. این ماژول می ای ارائه نمود

  به مدیران ارشد سازمانی ارائه نماید.  locationهای مختلف را بر اساس چند لایه بهترین نمایش از وضعیت

 

  

                                                                                                                                                                                            
 

1 Risk Map 
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 تحلیلی  مدیریت ارتباط با مشتریسرویس  1-1-5

سازی، پردازش، پارچهسازی، استخراج، یکبدست آوردن، ذخیره ، ۰مدیریت ارتباط با مشتری تحلیلیسرویس 

 گرهبیمم برای مشتری و هم برای هدهی اطلاعات مرتبط با مشتری با هدف ایجاد ارزش، تفسیر، توزیع و گزارش

بخش  ها با هدف بهبود تدریجی سیستمی مدیریت و تحلیل دادهدر این ماکرو سرویس  از ابزارهای پیشرفته .است

عملیاتی و با هدف مدیریت عملکرد  CRM ها توسطاین داده استفاده خواهد شد، هم چنین ،ارتباط با مشتری

 [.۰۰]اندکسب و کار، تولید شده

شود. همه جا دیده می Big Data های مشتریان بسیار بالا رفته است وهای اخیر، حجم اطلاعات تراکنشدر سال

های در بعضی از کسب و کارها مانند بانک یا اپراتورهای تلفن که چند میلیون مشتری دارند، برای تحلیل داده

 .رار بگیردمشتریان لازم است چند صد میلیون رکورد مورد تجزیه و تحلیل ق

های مشتریان، آوری دادهدر کسب و کارهای متوسط هم که چند صد تا چند هزار مشتری دارند، جمعهم چنین  

و استخراج الگوی رفتاری مشتریان  تقریبا غیرممکن بوده IT ها، بدون استفاده از ابزارهای جدیدتجزیه و تحلیل آن

 .رسدممکن به نظر میار توصیفی، غیرش سنتی و با آمها به رواز این حجم انبوه داده

 

ذخیره  ،افتهیارهای داده ساختکه دیگر همه اطلاعات مشتریان، در پایگاه شودبیشتر می یفرآیند، زمانپیچیدگی این 

ه نیافتارهای ساختهای اجتماعی، حجم بالایی از دادههای جدید مانند شبکهفناوری لذا با توجه به اینکه و نشود

                                                                                                                                                                                            
 

1 Analytic CRM 

مدیریت ارتباط

با مشتری
داده کاوی 

مدیریت ارتباط

با مشتری 

تحلیلی
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حلیل نوین در حوزه تابزارهای  ی بهنیازمند کنند،را تولید می …صوت، ویدئو، جریان کلیک، لاگ فایل و مثل متن،

 یابد.ها افزایش میداده

با هدف کشف دانش و شناسایی الگوهای  (Data Mining) کاویافزارهای دادهها و نرمها، الگوریتمروشدر واقع 

 شوند.به کار گرفته می تحلیلی CRMاند و به طور وسیعی در حوزه ها، توسعه پیدا کردهپنهان در بین داده

 :توان پاسخ سوالاتی نظیر موارد زیر را یافتهای داده مشتریان، میدر پایگاه کاویکارگیری ابزارهای دادهبا به به 

 کنند؟یشترین ارزش را ایجاد میکدام مشتریان ب 

 کدام مشتریان بیشترین تمایل به رویگردانی به رقبا را دارند؟ 

 تر به یک پیشنهاد ویژه پاسخ خواهند داد؟کدام مشتریان سریع 

 شود؟ای متمرکز میهای بیمههای فروش بر روی کدام رشتهتلاش 

 به کدام مشتری این پیشنهاد را ارئه بدهیم؟ 

 به چه صورت باشد؟ ،ه مشتریانی که در صف دریافت خدمات هستنددهی باولویت 

 سطح سرویس چگونه تعیین شود؟ 

 شوند؟کدام عوامل باعث بیشترین نارضایتی در مشتریان می 
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 ماژول بصری سازی  1-1-7

مطالعه است که به  ای از آمار توصیفیشاخه ،مصورسازی دادهباشد. در واقع میو هم هنر ، هم علم مصورسازی داده

پردازد. یک هدف اصلی مصورسازی داده، انتقال بهینه اطلاعات و انتقال اطلاعات به بیننده می چگونگی نمایش داده

تحلیل داده و استدلال در مورد آن می باشد.  است. مصورسازی بهینه، کاربر را قادر به نماییبه بیننده توسط داده

 . یکی از مهمترین بخشئه یک نمایش بصری شیرین خواهد شدبا اراهای انجام شده های تحلیلپیچیدگی در واقع

ازی سد شده سامانه مبتنی بر دانش مصورباشد که تمامی خروجی تولیسازی میلایه هوشمند این سامانه لایه بصری

 به تصویر کشیده خواهد شد. 
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 های حجیمبخش سوم: طراحی مکعب داده

  اطلاعاتی تحلیلیهای و سیستم مکعب داده 6-7

ای انبوه ههستند که امکان تحلیل داده یهای، سیستمهای عملیاتیاطلاعاتی تحلیلی در مقابل سیستم هایسیستم

ای ههای عملیاتی در سازمانکنند. سیستمتمامی سطوح کاربران فراهم میبرای  ،های عملیاتی راحاصل از سیستم

 های اطلاعاتی فراوانی را به انجام رسانده و به تولید اطلاعات گوناگونبه صورت روزانه پردازش ها بیمهبزرگی مانند 

های فراوان با داده هاشرکتهای اطلاعاتی این پردازند. بانکمی اعم از فروش و خسارت، محاسبات ریسک و ...

ها همانند اطلاعات پایه سیستم .شوندمی روبرو …، فروش و خسارت حسابداری ،های مالی، اداریراکنشحاصل از ت

ات اما اطلاعات عملیاتی نظیر عملی ؛با تغییرات روزانه مواجه نیستند معمولاً هااطلاعات کاربران و سطوح دسترسی آن

پردازش درست و دقیق  و تحلیل. تغییرکنند ایلحظه بطور حتی توانندمی …خدمات و خرید و فروش  تجاری،

دیران ه و به مهای کلان مدیریتی موثر بودگیریتواند در تولید نتایج آماری در جهت تصمیماطلاعات عملیاتی می

 خود بگیرند . برای آنالیز و پردازش این و رضایت مشتری بهینه ای برای موفقیت سازمان هایکمک کند تا تصمیم

به جای تحلیل مستقیم  گیری و پرس و جوهای متنوعل و سرعت بخشیدن به عملیات گزارشاطلاعات و تسهی

شود که خارج از حوزه های تحلیلی استفاده میاتی، از سیستم ها و پایگاه دادهها از درون سیستم های عملیداده

دهی ها از شکلهای دادهبرای تشکیل این پایگاه .و سرعت بسیار بالایی دارند است  های عملیاتی قرار داشتهسیستم

ه د ککنتضمین می ،پردازش تحلیلی برخطشود. های تحلیلی برخط استفاده میهای داده جهت پردازشمکعب

ای های دادهمکعب مناسبی به کاربر تحویل داده شود. کاربردهای معمول زمان دراطلاعات و گزارشات تحلیلی 

اه گیک پاییا مکعب داده  های تحلیلیپایگاه داده باشد، در واقعمی های پیچیدهبرای تحلیلایجاد پایگاه داده 

با هدف تولید گزارشات اطلاعات متنوع یک سازمان  یرهسازی و ذخآوری، یکپارچهاطلاعاتی بزرگ است که به جمع

های تراکنشی را به صورت های متنوعی از دادهنسخهمکعبی،  های تحلیلیپایگاه داده پردازد.می چندجانبه و دقیق

به این ترتیب کاربرانی مانند مدیران سازمان  و کننددهی میسازمان گیری،گزارشجوها و واختصاصی برای پرس

. نمایند جوهای مورد نظر خود را تهیهوها و پرستوانند گزارشمی ،یاتی قرار دارندلهای عمکه خارج از سیستم
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ئه داده و جایگزین ارا ارکارآمد و پر سرعتی های ۰پرس و جو جامع خود ۰داده مدل با استفاده از داده هایمکعب

ها راحتی درون این مکعبه توانند بمحاسبات پیچیده می چنین، همتری برای خلاصه سازی جداول هستندبه

تواند شامل یمداده بیمه  یک مکعب لامث برای ،های کاربردی شوندبرنامه تحلیلقرارگرفته و باعث بهبود کیفیت 

  [.۰4]های قبل باشدبا همان زمان در سال روش سال جاری هر منطقه ای فمحاسبات مقایسه

اساس  رو ب اندهای اطلاعاتی مختلف بصورت انتخابی به انبار داده منتقل شدهها از بانکدادهدر تعیین مکعب داده، 

بیشتری جوهای خاص با سرعت و دقت وها در پرسشوند. بنابراین کاوش دادهموضوعات خاص دسته بندی می

های زمانی متفاوت ها بر اساس بازهها مبتنی بر زمان است و تغییرات دادههمچنین انبار داده .یردگانجام می

ل تغییر ها غیرقاببه همین ترتیب انبار دادهو  دنگیرو در گزارشات تحلیلی مورد استفاده قرار میاست نگهداری شده 

های زمانی مختلف نگهداری بلکه تغییرات در بازه ،دنشوبازنویسی و حذف نمیها در آن د و دادهنباشو غیر فرار می

-های منطقی کوچکحجم عظیمی از اطلاعات را در واحدها انبار دادهد. ند تا پاسخگوی ارجاعات مختلف باششومی

ها و همانند آنها بوده های کوچکی از انباردادهها نمونه Data Martکند نگهداری می Data Mart به نام ،تری

د وابسته نتوانمیها  Data Matr. شوندهایی هستند که در موارد خاص استفاده میبت از دادههایی ثاحاوی کپی

د با بقیه نتوانخاص خود را دارد که می (Dimension) ها و ابعاد، داده Data Mart هرو  یا مستقل از هم باشند

د که نگردها میداده این هایی دربندیها و گروهدنبال طرحه داده کاوی بابزارهای  و در واقع دنبه اشتراک بگذار

 .دنکنکه استفاده کننده را هدایت میند ستها هده باشد. در داده کاوی این ابزارممکن است از دید ما پنهان مان

دار، انتخاب کاوی هدف . اولین گام دادهدخواهکه چه می دداننمی خود نیز دقیقاً گرتحلیلکند که ابزار فرض می

های اطلاعاتی عملیاتی استخراج و یا بانک ۰هاد از انبار دادهنتوانها میداده ، در واقعها برای تحلیل استمجموعه داده

 .دنشو

                                                                                                                                                                                            
 

1 Data Model 
2 Query 
3 Data warehouse  
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 ای در صنعت بیمه دهی مکعب دادهنحوه شکل 6-1

بستگی به نوع تحلیل و وجود دارد که ای دهی مکعب دادهجهت شکلهای متنوعی های مختلف و تکنیکروش

س معماری ارائه شده در بخش قبل اسابر گزارش پژوهشی، تحقیقی. در این شوندانتخاب میهای عملیاتی داده

ه شده مکعب تواند بر اساس نوع تحلیل و متدولوژی ارایگردد که میارائه می ،هامتدولوژیی جهت انتخاب داده

بر اساس این نمودار عوامل تاثیر گذار بر افزایش آورده شده است.  مدل کلی شکل زیر .در[۰5] دهدای را شکل داده

 ،اول بنابراین در سطح ؛دنباشمی کیفی خدمات بخشی و افزایش سطحشامل ایجاد تنوع، پایداری، اثر ،کارایی بازار

نمایند را اندازه گیری می فوق یفاکتورها گیریباید به دنبال فیلدهایی که شاخص اندازهانتخاب فیلدهای اطلاعاتی 

سطح قبل اضافه خواهد شد که  یها بر فیلدهاهای مرتبط با بازیگران و اثر آندر سطح دیگر این مکعب دادهباشد، 

ر د ند،باشای میهای مشتری و فیلدهای مرتبط با موسسات بیمهها شامل قوانین و مقررات و نیازمندیاین داده

های مرتبط با فرآیندهای ای و دادهبیمه های الصاقی به خدماتهای مرتبط با تکنولوژیسطح سوم این مکعب داده

 که در شکل ذیل مدل کلان این مکعب آورده شده است. گردد،ه میفرعی صنعت اضاف
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ازیگران های بداده -۰های بازار داده -۰شامل وجود دارد که  ای بیمههدهی مکعب دادهاصلی در شکل دستهسه 

ای افزارهای متصل شده به خدمات بیمهبط با سخت افزارها و نرممورد استفاده مرت تکنولوژی -۰صنعت بیمه 

-تواند در افزایش کارایی بازار، افزایش اثربخشی بازیگران در ارایه خدمات و ارائه زیرساختکه این عوامل می باشدمی

 های فناورانه موثر واقع گردد . 

 ای در صنعت بیمه آورده شده است.همکعب داد طراحینمودار معماری در شکل ذیل، 
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 معماری کلان مکعب داده بیمه 6-6

ا ب .تفاوت باشدتواند مبه ازای هر سرویس می ،ایمدل مکعب داده ،با توجه به متدولوژی ارایه شده در بخش قبل

 عبمعماری این مک ؛باشدصنعت بیمه می هایکلان دادهمعماری اکو سیستم تحلیل  ،حاضرتوجه به اینکه پژوهش 

مکعب  معماری رد  که ایو ساختار داده ۰-4با توجه به متدولوژی بخش . گرددپیشنهاد مینیز، به صورت کلان 

ده طراحی شهای دیجیتال های سرویسسه نوع داده مبتنی بر یک پلتفرم مدیریت داده ،پیشنهاد شده است داده

  :شاملاست که 

 های دیجیتال های سرویسداده 

 ای(ای و غیر بیمه)ذینفعان بیمه دادهای ذینفعان بیمه  

 اینترنت اشیاهای اجتماعی و های شبکهداده 

 

برای ) ستهای پیش یا حین خرید محصولات بیمه اای بازار یا دادهههای دیجیتال که شامل دادهی سرویسهاداده

های ای مانند دادههای مرتبط با خدمات پس از فروش بیمه.( یا داده.. مشتریان و فروش، داده ای خرید،هداده مثال

د در این وجه مکعب قرار نتوانهای مرتبط با فرآیندهای دیجیتال شده در صنعت بیمه میخسارت و کلیه داده

نعت ذینفعان ص ،ماتکه بر اساس نوع خداست  های مرتبط با ذینفعان بیمه. وجه دیگر این مکعب شامل دادهندگیر

 توانند متفاوت باشند. می بیمه

 ،یقه اطخاص من یگروه بندمکانی ) های بعد دادههای فوق را برای ارائه تحلیل های پیش بینی می توان با داده 

ر د. اهمیت دو بعد زمان و مکان نمود)روزانه، ماهانه ، فصلی، سالانه و ...( ترکیب  زمانیبعد ( و و... یکشور یاستان

نوع تصادف شدت تصادف و  یاستان کوهستانمکان خاص برای مثال  کیه در در آن است ک تشکیل مکعب داده

صادف ت یعامل سبقت عامل اصل یاستان کوهستان کیدر ی است. ریاستان کو کیرفتار راننده کاملا متفاوت با 

عامل پر ریسک میباشد . در خصوص زمان هم تغییر فصول یا  عامل سرعت یریدر استان کو کهیاست در حال

زمانهای ر بدنه د ته باشد برای مثال در بیمه بیمهمقاطع زمانی مختلف می تواند در تعیین ریسک اثرمتفاوتی داش

تعطیلات های رسمی و طولانی که تردد در جاده ها بیشتر است ریسک تصادفات بالاتر خواهد بود یا فصول زمستان 

  ه دلایل جوی اثرات تغییر مدل رفتار مشتری را خواهیم داشت.ب

و ارتباطات معنادار  های مرتبط با قوانین و مقرراتدادهکه  (مانند بیمه مرکزی)ی بیمه رگولاتورها در حالت کلی

مله های بیمه گر از جداده مرتبط با خود شرکت و قرار گرفتهاین دسته در  توانندکنند، میها را برقرار میکلان داده
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های در خصوص دادهند داد. شکل خواه را هابخشی از این داده های شرکت،بط با اهداف و برنامههای مرتداده

توانند نقش کز خدمات درمانی اشاره کرد که میهواشناسی، مراپلیس،  هایتوان به دادهای میذینفعان غیربیمه

با  های مرتبطهای شبکه اجتماعی یا دادهدادهبه طور کلی داشته باشند. در محاسبات ریسک و...  ایکنندهتعیین

های صنعت ای در تحلیل دادههای مفقوده دادههای مورد نیاز برای پیدا نمودن حلقهاینترنت اشیا بخشی از داده

 [.۰5د]نباشبیمه می

 

 های حجیم تحلیل دادهسیستم  فنی هایویژگی 6-4

 های فنی مورد نیاز مربوط به معماری سیستم و داده ها آورده شده است . ژگیدر این بخش وی

 های متنوع و نامتجانسپشتیبانی از پردازش داده.  

 های جستجو و تحلیل بصورت برخط بدون محدودیت. ها درمحیطکارگیری  الگوریتمه امکان ب 

 قبل از اجرای الگوریتم در محیط ماشین و محیط تحلیل.  ۰ش پردازشییامکان اجرای تمامی توابع پ 

 هایی مورد نیاز . های یادگیری ماشین و پیاده سازی الگوریتمان اتصال محیط ماشین به کتابخانهامک 

 های تحلیل متن فارسیامکان پشتیبانی از کتابخانه . 

                                                                                                                                                                                            
 

1 Preprocessing  
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 درتمند با امکان سرویس دهی برخط.استفاده از یک وب سرور ق 

 حجیم بدون محدودیت در  هایی از تمامی ابزارهای گرافیکی یک تا سه بعدی مخصوص تحلیل دادهپشتیبان

 با حجم و ابعاد بالا.  هاینمایش داده

 ای . سامانه جهت تامین نیازهای توسعه امکان اتصال سایر ابزارهای گرافیکی و مصور سازی به 

  پشتیبانی از زیر ساختهای تحلیلGIS& GPS . و فراهم سازی پلتفرم اختصاصی مبتنی بر نقشه 

 بندی بهینه جهت تحلیل داده های املهای  ویندوز و لینوکس با پیکرامکان نصب و راه اندازی در سیستم ع

 حجیم. 

  های اطلاع رسانی . هشدارها و آلارمها بر روی پلتفرمقابلیت تولید انواع 

 لی و های تحلیها و خروجیها بر اساس پنلاستاتیک و اپلیکشن بوردهای داینامیک وقابلیت تولید انواع داش

 آماری . 

 های امنیتی موجود. ت  و امکان اختصاصی کردن مکانیزمرعایت استانداردهای امنیت اطلاعا 

  امکان ورود داده در قالب فایل و دایرکتوری در فرمتهای مختلف بدون محدودیت ورودی و پشتیبانی ازutf8  

 و کدهای زبان فارسی.

   امکانScaling and High Availability  های معماری سامانه .در تمامی لایه  

 ارتباطات سیستمی مورد نیاز  6-5

           های لازم است برای تحلیل ،نمایدهای ابری تولید میهایی که از طریق سرویساین سامانه جدا از داده

های یکپارچه بیمه مرکزی و همچنین بیمه گرها متصل شود وهمچنین دیتا بیسکاوی و مدیریت ریسک به داده

open data تحلیل  ایهای دادهمدلتواند در نوشتن انواع های مربوط به هواشناسی، راهداری و پلیس نیز می

 . حوزه بیمه نقش بسزایی اجرا نمایند
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 پروژه های پیشنهادی برایروش 6-7

به شرح ذیل  های حجیم صنعت بیمهپروژه راه اندازی اکو سیستم تحلیل دادهروش در نظر گرفته شده جهت 

 گردد:پیشنهاد می

  در ابتدا یک تیم کارشناسی از بیمه گران می بایستی مبانی و شاخصهای اصلی موجود در علوم داده  بیمه را

 ای تدوین و بر اساس آنهای عملکردی بیمهشاخصتبیین و مصوب نمایند تا برداشت یکپارچه و مشخصی از 

 فرایند تحلیل اجرا گردد. 

 ها و پاکسازی و صحه گذاری آن انجام فرآیند تجمیع داده 

 در این گام با استفاده از نظرات مدیران ای بر اساس شش نوع سرویس ارائه شده؛ داده هایبررسی نیازمندی

یشرفته های پرکارشناسان و اساتید دانشگاهی و تجربیات در برخی کشوارشد بیمه مرکزی و پژوهشکده بیمه و 

های آماری و ریاضی در حوزه هوشمند انواع پیشرفته تحلیلای شناسایی و تشخیص و دههای دا، نیازمندی

  گیرید.انجام میسازی و تحلیل داده 

 دوین ت ،نی علوم دادهی به مباهمکاری با اساتید و متخصصین دانشگاهی و شرکتهای بومی در جهت دست یاب

  .الگوریتمها و شاخص های آماری

 ای هطراحی و پیاده سازی سامانه تحلیل داده مبتنی بر قابلیتها و توانمندیهای فوق و بر اساس سیاست

 حاکمیتی سازمانی . 

 برداری و بهرهسازی های پیادهیتلبه منظور اجرای فعاها گرهای آموزشی برای کارشناسان بیمه اجرای برنامه

 از سامانه .

 های هوش مصنوعی و پیاده سازی در سامانه  طراحی  و تولید انواع دیتامدلها و الگوریتم 

 ای سامانه مبتنی بر نیازمندیهای آتی بیمه ای .پشتیبانی از فعالیتهای توسعه 
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 بخش چهارم: نمونه موردی موفق اجرا شده در پلیس 

 داده بیمه و پلیس معماری تحلیل  ارتباط -4-7

صین باشد که اغلب متخصامروزه یکی از مشکلات جوامع مختلف افزایش آمار مرگ و میر بر اثر تصادفات رانندگی می

ای و یافتن دلایل و عوامل موثر بر این آمارها و پیدا کردن راهی برای کاهش تلفات حوادث جاده این حوزه در پی

و اثر گذارترین موضوعات بر کاهش آمار مرگ و میر و کنترل حوادث تحلیل باشد. یکی از مهمترین تصادفات می

های تاریخچه تصادفات جهت کشف این دلایل و از طرفی مدیریت شایسته و هوشمند صحنه سیستماتیک داده

. گرددباشد که این طرح جهت پیاده سازی روشی عملیاتی و هوشمند برای رسیدن به اهداف ارائه میتصادف می

شور عزیزمان ایران ید است که بتوان با ارائه واجرای این طرح قدمی موثر در کنترل و کاهش این تلفات در کام

 . برداشته باشیم

انسانی  ثر از منابعمدیریت صحنه تصادف عملیاتی سیستماتیک، برنامه ریزی شده از قبل و هماهنگ در استفاده مو

ذیصلاح و استفاده بهینه از تجهیزات مکانیکی و فنی لازم برای امداد های هماهنگی بین دستگاه موضوع تصادف،

ردد ای و هوشمندانه انجام گباشد. بنابراین چنانچه مدیریت صحنه تصادف بشکل حرفهرسانی در صحنه تصادف می

در طراحی  تواند در عوامل مختلفی از جمله کاهش تلفات، کاهش اثر تصادف بر جاده ها و ... موثر واقع شود کهمی

دف دست ها به این هیک سامانه به این منظور سعی شده با تعریف فرآیند بهینه و استفاده از جدیدترین تکنولوژی

 اهداف پیاده سازی این اکو سیستم هوشمند شامل موارد ذیل می باشد:یابیم . 

 تاریخچه تصادفات وها لیل دادهتح تسلط کافی بر روی اطلاعات در مدیریت صحنه تصادف با استفاده از 

 های برخط صحنه تصادف داده

  مدیریت هوشمند صحنه تصادف 

 ها مدیریت دوربین 

 مدیریت حوادث ترافیکی 

 تسهیل تردد 
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  کمک به مدیریت مناسب سازمانهای امدادی در صحنه های تصادف 

 بهبود عملکرد پلیس در مقابل مسئولیت مدیریت صحنه تصادف 

  های تصادف برآورد سامانه می تواند بعد از حدود سه ماه تحلیل صحنهپس از استقرار و اجرایی شدن

 ها آن انجام نمود. مناسبی از زمان برچیده شدن یک تصادف با توجه به ویژگی

 معماری اکو سیستم مدیریت صحنه تصادف -4-1

ضعیت آن و بنابراین تشخیص تصادف و اطلاع از ،با توجه به اینکه مسئولیت مدیریت صحنه تصادف با پلیس است

های مختلف تاثیر گذار باشد.  این پروژه  با محوریت  پلیس طراحی و از جنبهود عملکرد پلیس تواند در بهبمی

 سعی شده نقش تمامی ذینفعان در مدیریت صحنه تصادف دیده شود. 

بصورت  ادفتصاثر یا  تصادف فرآیند تحلیل هوشمند مدیریت صحنه تصادف با پردازش تصویر دوربینها و تشخیص

ها جهت مشاهده وضعیت ترافیکی و تصادفی کشور شودکه البته با توجه به اینکه تعداد دوربینبر خط آغاز می

نیز برای مشاهده لحظه  google mapمحدود است برای تسلط کافی بر روی اطلاعات کامل حوزه کاری پلیس از 

 ود. ای وضعیت راه ها به عنوان داده پیشتیبان استفاده می ش

در مراکز کنترل ترافیک با نشان دادن تصاویر تصادفات  CCTVپس از تشخیص هوشمند تصادفات بلافاصله تصاویر 

تشخیص داده شده بر روی مانیتورها و به کاربران اعلام هشدار می دهد البته ماژول الویت بندی در این بخش نقش 

دارد.  پس از تشخیص تصادف و  CCTVصفحات  ها بر رویهوشمندی در هدایت سیستماتیک تصاویر و آلارم

های مستقر در اطراف محدوده تصادف، پردازش اولویت حادثه به صورت هوشمند،  وضعیت تصادف، مشاهده نیروی

گردد و سیستم بطور هوشمند می وضعیت استقرار آتش نشانی، اورژانس و وضعیت راهداری بر روی نقشه مشخص

دهد و همچنین بر اساس داده تاریخچه تصادفات آن محل ه تصادف را پیشنهاد مینزدیک ترین نیرو پلیس به صحن

دهد.همچنین امکان ارسال پیامک بر روی تبلت پلیس منتخب لزوم تماس با اورژانس یا آتش نشانی را پیشنهاد می

موده ن امکان را ایجاد نبه همراه تصاویر و ویدیو مربوطه با صحنه حادثه در سامانه فراهم گردیده است این قابلیت ای

که پلیس قبل از اعلام درخواست رسیدگی و کمک توسط افراد درگیر تصادف یا تماس مردم عادی، در صحنه  است

حضور یابد و اطلاعات کاملی از حادثه رخداده شده داشته باشد  و سایر عوامل ذیصلاح جهت رسیدگی به صحنه 
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پلیس در پاسخ به رخداد و همچنین کنترل عواقب بعد از تصادف نقش نیز آگاه نماید که باعث افزایش سرعت عمل 

 بسزایی خواهد داشت.

در مراحل بعدی تاریخچه تصادفات در آن منطقه و دلایل این تصادفات و همچنین گزارش لحظه ای از وضعیت 

ای هلاعات برنامهشود که بر اساس آن در صورت نیاز کاربر با تحلیل این اطمیتصادف برای کاربر نمایش داده 

 تاکتیکی جهت کاهش اثرات تصادف در آن منطقه را طراحی نماید.

 های طراحی سامانه تکنولوژی -4-6

 GISهای حجیم، تکنولوژی پردازش تصویر، در این سامانه در کنار تکنولوژی داده های بکارگرفته شدهژیتکنولو

 .آورده شده است هاباشد که در ذیل نقشه ای از ترکیب این تکنولوژیو... می
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 جمع بندی و پیشنهادات  4-4

اوی و کاکوسیستم هوشمند بیمه، مبتنی بر دو تکنولوژی داده طرح معماری ارائه ،حاضر هدف از تهیه تحقیق

سازی آنها در طراحی مورد های فوق و نیازمندیهای یکپارچههای تکنولوژیباشد. ویژگیهای حجیم میداده

یل در تشک سپس متدولوژی ساخت مکعب داده و مدل کلان این مکعب آورده شد. و است توجه ویژه قرار گرفته

ت تعریف شده اس بر اساس نوع سرویسابعاد داده ای بندیهای ه دستهمکعب داده با توجه به سطح انتزاع پروژ

پیش  و هاو دو بعد مکان و زمان نیز به این ابعاد اضافه گردیده تا بتوان برای انواع تحلیل ها از جنس رگرسیون

ملاحظات پیاده سازی و فنی در معماری اکوسیستم و ها مورد استفاده قرار گیرد. در بخش پایانی سند بینی

ترکی مش یهاویژگیبا پلیس اکوسیستم نه موردی مدل انتزاعی نمو ،و برای بررسی ه استمکعب داده آورده شد

 .ه استگردیدبه لحاظ ساختاری با صنعت بیمه استفاده 

هر یک از شش  ،های داده کاویای و الگوریتمگردد معماری ساختار دادهجهت ادامه این طرح پیشنهاد می

ای طراحی سیستم های عملیاتی بیمه یبراساس داده های سامانه سنهاب و سایر داده ها سرویس پیشنهادی

 و پژوهش گردد.
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