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 صنعت بیمه( در Big Dataنقش کالن داده ها )عنوان مقاله: 

 : مهتاب تدیّننویسنده

 

 چکیده
است که داده ها  یو نقش یمهصنعت ب ییردر حال تغ یاءاش ینترنتو ا یبزرگ ، هوش مصنوع یداده ها یلو تحل یهدر تجز یشرفتپ 

شان م یزندگ یوهاطالعات مربوط به رفتارها و عادات ش یجیتالید یداده ها ید. منابع جدمی باشد کنند یم یفاا یمهدر ب دهد  یرا ن

س یفرد اتدهد خطر یگذاران اجازه م یمهکه به ب شته ارز یاررا ب  یبزرگ ، نگران یحال ، ظهور داده ها ینکنند. با ا یابیبهتر از گذ

 یچیدهپ یها بررسی به یازکند ، که ن یم یجادا بیمه های هوشمندو  یمهب یساز ی، شخص یخصوص یمرا در مورد حر یمختلف یها

 پردازیم.در این مقاله ما به معرفی رویکرد های جدید در این حوزه و کاربرد های مختلف داده های کالن در صنعت بیمه میدارند. 

 کلمات کلیدی:

 ، ازی بیمهسشخصی  بیمه، بیمه هوشمند، کالن داده،
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 مقدمه
نقش کالن داده ها در صنعت بیمه را بررسی کنیم، چه کاربرد هایی در این رویکرد نهفته است و چه خواهیم در این مقاله می  

 شرکتمشتریان لزوما به یک اندازه برای  استفاده هایی میتوانیم از آن در جهت بهره ور تر کردن ساز و کار این نظام کنیم. همه

باشد لذا الزم است با استفاده از رویکردی دیگر رویکردی غیر عقالنی میها سود آور نیستند و صرف انرژی و توجه یکسان به همه آن

 .بتوانیم شاخص هایی را جهت تشخیص مشتریان وفادار و سودآور استفاده کنیم

 یاقتصاد یواحدها یرمشابه با سا یینوع دارا یکبه عنوان  یبا رفتار با مشتر یابیبازار ی، عمل سنت یمشتر یبا ظهور سودآور 

دهد ینشان م 80/20است. قانون مشهور  یگذار یهسرما یماتهمان تصم یابیبازار یماتتصم ینقرار گرفته است. بنابرا یرد بررسمو

 یاساس ، دانش در مورد سودآور ینشود. بر ا یحاصل م یاناز مشتر یاز مجموعه کوچک عمده سود اکثر شرکت ها ، یکه برا

بازار  یو بخش ها یانبه مشتر یابیمنابع بازار یصتخص یبرا سنجه ایرا ارتقا بخشد و  یابیدر بازار یریگ یمتواند تصم یم یمشتر

 یرغ یانمشتر روی یگذار یهکنند اما سرما یگذار یهبا ارزش سرما یانمشتر رویامکان وجود دارد که شرکت ها  اینفراهم کند. 

 را به حداقل برسانند. یابیقابل ارز

 هآن مورد توج یریبه نحوه اندازه گ یمورد بحث قرار گرفته است ، اما توجه کم یاربس یاتدر ادب یمشتر یاگرچه مفهوم سودآور  

داشته باشند.  یمشتر یاز سودآور یمتفاوت یفمختلف ممکن است تعر یعمختلف در صنا ی، شرکت ها یژهقرار گرفته است. به و

همه شرکت ها در تمام صنعت وجود ندارد. اندازه  یبرا یمشتر یسودآور یقابل استفاده برا یاز اقدامات جهان یک یچه ینبنابرا

 هدف و صنعت ارائه شود. ،سازمان یها یژگیمطابق با و یدخاص با یریگ

(. 2007برخوردار است )پنگ و همکاران ،  ییباال یتاز اهم یمهب یاندر مورد مشتر یقاتمحور، تحق یصنعت مشتر یکبه عنوان  

از  یانکه مشتر یمبدان بایدخود را انتخاب کنند. ما  گران یمهتوانند ب یم یمهدر صنعت ب یان، مشتر یرقابت یعاز صنا یاریمانند بس

نه. خوشبختانه ، در دسترس بودن انبار داده  یاحفظ آنها را دارد  یتالش برا ارزش ین موردا یاشوند و چرا ، آ یخارج م بیمه ایچه 

را در سطح  یسازد تا اطالعات ارزشمند یرا قادر م یرندگانگ یمکند ، تصم یو ادعا را ثبت م یهر معامله مال یاتمؤثر که جزئ

-یمقادر به تصم یران، مد یمشتر یحترج ینو همچن ی، رفتار مشتر یمشتر یکسب کنند. با اطالعات مربوط به سودآور تریمش

کند.  یجادبازده را ا یشترینرا به دست آورند که ب یتراز مش یبیمدت هستند تا بتوانند ترک یطوالن یدر رابطه با مشتر یریگ

 است. یمشکل اساس یبه طور منطق یمشتر یمتقس ی، چگونگ ینبنابرا

 پردازیم.بحث اصلی را با تعریف کالن داده آغاز میکنیم و سپس به کاربرد های آن در در صنعت بیمه می
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 بحث
 (Big Dataکالن داده )

. شوندیشتری تولید میهستند و با سرعت ب و سرعت افزایش حجم زیادیتنوع  یاست که دارا ییداده ها ؛بزرگ یداده ها یفتعر 

 یحجم ها ینکند. اما ا یریتتواند آنها را مد ینم یسنت یگسترده است که نرم افزار پردازش داده ها یها به حد دهمجموعه دا ینا

 ، استفاده شود.ها را حل کنیم آن توانستیممیکه قبالً ن یرفع مشکالت تجار یتوانند برا یگسترده از داده ها م

 کالن داده در صنعت بیمه

،  (Technavio 2013) ینیب یشاست. طبق پ بازارها ینکننده تر یدواراز ام یکی یمهو ب یمال یدر حوزه ها کالن داده هابازار  

. فقدان منابع ماهر کرده است رشد 2016-2012 دوره در ٪ 56.7 به میزان یبزرگ در بخش خدمات مال یداده ها یبازار جهان

-Hewlettفضا حاکم هستند شامل  ینکه بر ا یدیکلبازیگران چالش باشد.  یکتواند  یبزرگ م یداده ها یریتمد یبرا

Packard  ،IBM  ،Microsoft  وOracle در  یدشرکت کنندگان جد یعامل کشش برا یکبازار  یت، جذاب حال ینبا ا. هستند

 خواهد بود. یندهآ یسالها

مطلوب است ، همانطور که  یخدمات مال یسازمان ها یبرا یژهبه و یفناور ینهستند ، ا ییدارا ینداده ها مهمتر ینکهبا توجه به ا 

با  (IBM 2013گفته شد ) "یبزرگ در خدمات مال ی: استفاده از داده هایلو تحل یهتجز"گزارش  در IBMتوسط موسسه 

، کانال ها ، محصوالت ،  یاناز بازارها ، مشتر یتوانند درک کامل یم یمال یبازارها ی، بانک ها و شرکت ها ییدارا یناز ااستفاده 

روند مثبت در  یک،  یندهد بهتر رقابت کنند. بنابرا یآنها اجازه م بهکنندگان و کارمندان کسب کنند که  ینمقررات ، رقبا ، تأم

 کند. یتهدا یبزرگ را در بخش خدمات مال یداده ها یرود رشد بازار جهان یمو انتظار  وجود داردبازار 

 مزایای استفاده از کالن داده ها در خدمات مالی و صنعت بیمه

 یشترینکه با ب یاییبه همراه آورد. مزا یموسسات مال یرا برا یشمار یب یایتواند مزا یم یبزرگ در خدمات مال یظهور داده ها 

 (Hussain, K. and Prieto, E., 2016)است یربه شرح ز یدآ یبه وجود م یتجار یرتأث

 ی، تعامل و تجربه مشتر ینشب یشرفتهسطح پ

 ی، فرصت یجیتالد یسازمان ها در فضا یاها بازاربا  یانو روند روزافزون تعامل مشتر یشدن محصوالت و خدمات مال یجیتالیبا د  

را بهبود  یخود را ارتقا دهند و به طور فعال تجربه مشتر یوجود دارد تا سطح مشارکت مشتر یخدمات مال یسازمان ها یبرا

رقابت با  یبزرگ برا یداده ها یاست تا بتوانند از فناور یمؤسسات مال یبرا نکته همترینم ینمعتقدند که ا یاریبخشند. بس

ساختار  به توانند یم یلیتحل یها یکو تکن کالن داده یها یهدف ، فن آور ینبه ا یابیکمک به دست یبرا. استفاده کنند یکدیگر

 کمک کنند. یاجتماع یمانند رسانه ها ،بدون ساختار یدمنابع جد بخشی به

 یاز کالهبردار یشگیریپ

سسات در تالشند تا از مؤ کالهبردار یبوده اند. افراد و سازمان ها یرپذ یبآس یدر برابر کالهبردار یشههم یموسسات خدمات مال  

 ها با گذشت زمان در حال تحول است.بازی  ینا یچیدگیجعل کنند و پمدارکی را  یمال
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دادند. میقرار  یلو تحل یهاز معامالت را مورد تجز ی، نمونه کوچک یکالهبردار یصتشخ یدر گذشته ، بانک ها فقط در تالش برا

 ییشناسا یبرا بزرگتر یسازمان ها اکنون قادر به استفاده از مجموعه داده ها یناست که ا یمعن ینبزرگ به ا یاستفاده از داده ها

 ,.Hussain, K. and Prieto, E .باشند تا منابع کمتر مورد آسیب قرار گیرندمی یهستند که نشان دهنده کالهبردار ییروندها

2016. 

 یشرفتهمعامالت بازار پ یلو تحل تجزیه

تر معامالت بود.  یعسر یاجرا یتقاضا برا یشاز افزا یناش کهشد  یلتبد یجیتالید یفضا یکبه  یشسالها پ یمال یبازارها تجارت 

تحلیل با  یاصل ابزارکنند ،  یاستفاده م یمال یبازارها یعتجارت سر یبرا یشرفتهپ یها یتمکه از الگور یمعامالت یها یاستراتژ

 Senousy, Y.M.B., Mohamed, N.E.K. and Riad, A.E.D.M., 2018 .هستندبزرگ  یداده هااستفاده از 

 

 متغیر های اصلی در کالن داده ها در صنعت بیمه

 رشد داده ها: .1

 یشود. در بازارها یم بیمه ایخدمات  یاست و منجر به رشد داده در شرکتها یشدر حال افزا بیمه ایحجم معامالت 

 یتعداد معامالت شده است. رشد داده ها محدود به مشاغل بازارها یشمنجر به افزا یکی، حضور معامالت الکترون یهسرما

 . یستن یهسرما

 :یتفعال یشافزا یبه معنا یدر فناور یشرفتپ .2

به  یمعامالت مال یاجرا بودن ، سهولت و مقرون به صرفه یشدن محصوالت و خدمات مال یجیتالید با یادیتا حد ز

توانند در هر زمان، معامالت  یشده است. افراد م یدجد یروزافزون و گسترش در بازارها یتمنجر به فعال ینصورت آنال

 کار را انجام دهند. ینخود ا یخانه ها یدر راحت دکمه یک یکتوانند با کل یم یراانجام دهند ، ز یشتریب

 :یتجار یمدل ها ییرتغ .3

چند  یکه اساسًا با بازار حت یابند یم یرا در بازارشوند ، خود  یم یتکه توسط عوامل فوق الذکر هدا بیمه ای موسسات

موسسات  یبرا یتجار یکمک به ساخت مدل ها یبزرگ برا یداده ها یلو تحل یهمتفاوت است. اتخاذ تجز یشسال پ

 است. ی، ضرورشودهدایت میکه به سمت حفظ سهم بازار بیمه ای 

 :یمشتر ینشب .4

ها بیمه بانک روابط گذرا دارند.  یناکنون با چند مشتریانبرعکس شده است: مشتریان آنها و  بیمه ها ینرابطه ب هامروز

بزرگ  یداده ها یها یفن آور ینخود ندارند. بنابرا یو رفتارها یدخر ی، الگوها یمشتر یحاتاز ترج یکامل یدگاهد یگرد

 اده ها دارند.جمع آوری داده های مختلف از بیمه های مختلف و ارزیابی و تحلیل این د در ینقش کانون
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 محدودیت های اصلی در کالن داده ها در صنعت بیمه

 : یمیقد یها یرساختفرهنگ و ز .1

ابتکار  یک یبزرگ به جا ی، داده ها ینوابسته هستند. بنابرا IT یمیقد یها یرساختهنوز به ز بیمه هااز  یاریبس

 یبرا مانع بزرگ یکفرهنگ  ین. ااضافه شود رویکردی است که باید به تشکیالت سازمان یک،  یدمستقل کاماًل جد

 یرابزرگ را اجرا کنند ز یداده ها یتوانند برنامه هامین بیمه ای یاز سازمان ها یاریبزرگ است. بس یاستقرار داده ها

 .Hussain, K. and Prieto, E., 2016 باشند.نمیداده ها  یلو تحل یهتجز یقادر به درک چگونگ

 کمبود مهارت: .2

 یهحال آنها فاقد سرما ینداده اند. با ا یصدهند ، تشخ یرا که داده ها ارائه م ییاز سازمان ها داده ها و فرصت ها یبرخ

 کنند. یجادبالقوه را ا یداده ها و فرصت ها ینبا سطح مناسب مهارت هستند تا بتوانند شکاف ب یانسان

 داده ها:  یتو امن یخصوص یمحر .3

در این حوزه هنوز به صورت کامل روشن نیست در واقع  است. مقررات ینگران یبراوجهی قابل ت یلدل یمشتر یداده ها

عامل مهار  یک ینو ا یستمجاز ن یاز نظر قانون یمشتر یاستفاده از داده هادر  کنیم کهدرباره مواردی صحبت می

 است. این رویکرد یرشپذ یکننده برا

 هانیازمندی های صنعت بیمه برای اتخاذ کالن داده 

 :نیازمندی های غیر فنی 

 حفاظت و امنیت اطالعات-

وجود  یادیز یخصوص یمبزرگ ، موضوعات حفاظت و حفظ حر یداده ها یلو تحل یهاروپا ، در هنگام انجام تجز یهدر اتحاد یژهبه و

،  یکاف یدپردازش شوند و پردازش با یاهداف مشخص و قانون یبرا یدبا یشخص یکند که داده ها یم یکتهد یدارد. الزامات نظارت

که افراد قادر  الزم به ذکر استقابل توجه است ،  یخدمات مال یسازمان ها یاصول برا ینا یراز حد نباشد. تأث یشمرتبط باشد و ب

 ,Senousy کنند. یخود خوددار یشخص یخاص از پردازش داده ها یطهستند تا در شرا یخدمات مال یبه درخواست سازمان ها

Y.M.B., Mohamed, N.E.K. and Riad, A.E.D.M., 2018 

 یمحرمانه بودن و الزامات نظارت -

خواهد  یبزرگ باشد ، احتماالً اطالعات محرمانه ا یداده ها یلو تحل یههرگونه اطالعات مربوط به شخص ثالث که مشمول تجز 

کنند و هرگونه استفاده از  یم یرویحاصل کنند که آنها از تعهدات خود پ یناناطم یدبا یخدمات مال ی، سازمان ها ینبود. بنابرا

 شود. یآنها نم یتعهدات نظارت یابودن  رمانهباعث نقض مح ییداده ها ینچن

 یتمسائل مربوط به مسئول -

از  یندهنه نمانمو یککه منعکس کننده  یستن یمعن یناست ، به ا یمیاطالعات عظ یبزرگ حاو یکه داده ها یلدل ینبه ا فقط

 ینکه اعتماد به ا ییدر جا یتشده وجود دارد و ممکن است مسئول یداطالعات تول یرخطر سوء تفس یناست. بنابرا یتجمع
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بزرگ در  یاستفاده از داده ها یهنگام جستجو یخدمات مال یکه سازمان ها ستا یعامل ینشود. ا یجادا وجود دارد،اطالعات 

 شود.مسئولیت آنها منجر نمیبه سلب  یلیتحل یمدلها

 نیازمندی های فنی 

 1تاحساسا یاستخراج داده ها و طبقه بند -

میتوان احساسات نسبت به یک مورد به مثبت و منفی بودن آن طبقه بندی  یاحساسات مبهم است ، اما به طور کل یفتعر اگرچه

آوری آنها می توان به بینشی در خصوص حس ، و سپس جمع  نادکلمات ، عبارات ، جمالت ، پاراگراف ها ، اسکرد. با استفاده از 

 .Hussain, K. and Prieto, E., 2016 کلی نسبت به یک مورد خاص ارزیابی شود.

تا ببینند رویکرد های مختلف چه تاثیراتی را بر است  یموارد مال برای استفاده از آنها درو احساسات  یقهدف استخراج حقا 

 .گذارنداحساس مشتری می

 2داده یفیتک -

انجام بهتر  یفعل یمال یتوضع یابیخوب( ، ارز یلو تحل یهتر و مرتبط تر باشند )همراه با تجز یقداده ها به موقع ، دق هرچه

ادغام داده ها و کردن  یزاطالعات ، تم یید، تأ نظر و حفظ منابع داده مورد ییشناسا یبرا یبهتر یندهایبه فرآ یازامر ن ین. اشودمی

 دارد. 

 3داده هایا جمع آوری اکتساب  -

 ییسال به صورت نمابه کنند سال  یم یرهذخو مصرف ید، که تول یی، حجم داده ها یبانکها و ارائه دهندگان خدمات مال یبرا

 یمهو اطالعات بدون ساختار ، ن یخیاز اطالعات ناهمگن تار یگسترده ا یربه مقاد یدسترسیابد و این مورد به میزان  یم یشافزا

 شود ، اگرچه یحاصل م یداخل یافتهساخت  یاز داده ها از داده ها یدارد. مقدار قابل توجه یبستگ یافتهو ساختار  یافتهساختار 

غافل ت ها( یو وب سا یاجتماع ی)از اخبار ، وبالگ ها ، مقاله ها ، شبکه ها یبدون ساختار خارج یداده ها ی یندهروند فزا نباید از

 . شد

 4داده ها یادغام/به اشتراک گذار -

که امکان تعامل را فراهم  یدسترس یبا ارائه ابزارها منابع داده متفاوت از نظر سخت افزار ، نرم افزار  یغلبه بر ناهمگون یکار برا این

وجود مختلف(  یمتفاوت )ساختارها یمفهوم یمنابع ناهمگن مختلف با بازنمودها ین. داده ها معموالً در بشودانجام میکند ،  یم

به در  یساز یکپارچهممکن است  یاتیعمل یلو تحل یهتجز یشوند. برا یمجمع آوری منبع داده واحد و همگن  یکاما در  دارند

 Senousy, Y.M.B., Mohamed, N.E.K. and Riad, A.E.D.M., 2018 الزم باشد.جدید از اطالعات  هنگام

 5ان تصمیمسیستم های پشتیب-

سازمان  یکها در  و قضاوتها  تصمیماز  یبانیپشت یاست که برا یا یانهبرنامه را یک( DSS) یریگ یمتصم یبانیپشت یستمس یک

                                                           
1 Data Extraction and Sentiment Classification 
 
2 Data Quality 
3 Data Acquisition 
4 Data Integration/Sharing 
5 Decision Support Systems (DSS) 
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 برایتواند  یرا که م یکند ، و اطالعات جامع یم یلو تحل یهاز داده ها را تجز یادیمقدار ز DSSشود.  یتجارت استفاده م یک یا

 .دهدرا در اختیار قرار میاستفاده شود  یریگ یمحل مشکالت و در تصم

 6داده ها یتو امن یخصوص یمحر -

، دولت  Sarbanes-Oxley (Sox)مداوم است ]به عنوان مثال قانون  ینظارت یتامروز شامل رعا یبخش مال یاصل یها یتاولو

، پارلمان  یبریسا یت( ؛ دستورالعمل امن1995اروپا ، پارلمان ) یهاتحاد ی( ؛ دستورالعمل حفاظت از داده ها2002متحده ) یاالتا

(2013 ]) 

 یشو افزا یاتیعمل یها ینهخدمات در هر کجا/هر زمان ، کاهش هز یبا انتظارات مصرف کنندگان برا مداوم یق، تطب یسککاهش ر

 باشد.صنعت بیمه در زمینه حریم خصوصی می از مواردی که در اولویت بر ابر یاستفاده از خدمات مبتن یقاز طر ییکارآ

 

 نقشه راه جهت استقرار نیازمندی های فنی در سازمان

 

 

 نیازمندی فنی تکنولوژی

 یاستخراج داده ها و طبقه بند زنجیره جذب

 APIsتکنولوژی  تاحساسا

 داده یفیتک یدست یپردازش و اعتبار سنج

 ها دادهیا جمع آوری اکتساب  مدلسازی زبانی
 یادگیری ماشینی

 مقیاس پذیری در زمان واقعی

محصور  یها/واسطه ها برا یبسته بند

 یکشده و اتومات یعتوز یکردن داده ها

 طرحواره یو نقشه بردار

 داده ها یادغام/به اشتراک گذار

 سیستم های پشتیبان تصمیم یچند ارتباط یریگ یمتصم یمدل ها
 ی هاداده کاو یانمنابع در جر یصتخص

IDM داده ها یتو امن یخصوص یمحر یبر نقش و کنترل دسترس یمبتن 
 NOSQLبا داده  یگاهپا یرمزگذار

 

 

 

                                                           
6 Data Privacy and Security 
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 مرور نتایج
و  یهتجز  یها یافتهاست.  یدجد یارزش تجار یجادا از کالن داده ها جهت یبهره بردار یبرا یمهو ب یبخش مال یلو تحل یهتجز

کامل آنها به منظور ارائه  یلپتانس باها  یتوسعه فناور یبرا یقاتیتحق یدهد که هنوز هم چالش ها ینشان مهای مختلف  یلتحل

شوند و مجموعه  یبزرگ ظاهر م یارزش داده ها یرهچالش ها در تمام سطوح زنج ینو مؤثر وجود دارد. ا یرقابت یراه حل ها

و  یقدر تحق یگذار یهسرما یبند یتاولواهمیت تواند  یمر ما ینشوند ، که ا یمختلف را شامل م یها یاز فناور یگسترده ا

 .بیش از پیش نشان دهد اتوسعه ر

و  یریتمد یریپذ یاسداده ها ، مق یفیتک برای افزایش بهتر یها یکدر مورد تکن یتوافق کل یرسد به طور گسترده ا یبه نظر م

حال ،  ینوجود دارد. در ع ینتأم یرهدر طول زنج یتیالزامات امن یتبهتر احساسات و رعا یطبقه بند یپردازش داده ها ، روش ها

بیمه ای در نحوه عملکرد بازار خدمات  یوجود دارد که نقش مهم یو حقوق ی، فرهنگ ی، عوامل سازمان یفناور یاز جنبه ها یربه غ

 عملکرد و توسعه تجارت خود دارد. یبرا

تجزیه و تحلیل داده های بزرگ نوید می دهد که اساساً نقش داده ها را در مدل بررسی ها  نشان می دهد که چگونه پیشرفت در 

و اینترنت اشیاء ، امکان توسعه  BI کسب و کار بیمه تغییر دهد. فن آوری های بزرگ داده ، در رابطه با سایر فناوری هایی از جمله

به سمت  "درک و محافظت"یمه را قادر می سازد از مدل های قدرتمند تجاری جدید را فراهم می کنند که به نوبه خود نقش ب

تکامل یابد. همچنین این پویایی نشان داد که امروزه با بیمه گذاران و نقش آنها در حال تغییر است که  "پیش بینی و جلوگیری"

داده ها ، شخصی  نوید منافع اقتصادی و اجتماعی زیادی را می دهد ، در عین حال نگرانی در مورد حریم خصوصی و محافظت از

 .سازی بیمه و رقابت را ایجاد می کند

 نتیجه گیری
بزرگ و پردازش آنها  یاز داده ها یددر تکامل مداوم ، مشخص است که شرکت ها با یمهبازار ب یکو رقابت در  یتموفق یبرا

نقش  یدجد یها یفناور یقشده از طر یکه اطالعات جمع آور یمکن ینیب یشپ یبه راحت یمتوان یم یندهاستفاده کنند و در آ

که  ییآنها یژهبزرگ ، به و یدر مورد استفاده از داده ها یبه زود یمهب یاز آنها خواهد داشت احتماالً شرکتها یدر حل برخ یمهم

که بازار  یبا در نظر گرفتن عدم تقارن اطالعات روبرو شوند یتر یرانهسختگ ینشوند ، با قوان یاعمال م یسکر یطبقه بند یبرا

افراد  یخصوص یمبر حر یدداده ها نبا یسه جهت خواهد بود: در وهله اول ، جمع آوراز  یبعد یها لشکند چا یم یفرا توص یمهب

شود. سوم ، استفاده از  یلدر رقابت تبد یتیبه محدود یدبازار ، نبا ییخطرات ، ضمن بهبود کارآ ی، طبقه بند یاگذارد. ثان یم یرتأث

 باشد. یضتبع یبرا یابزار یدها نبا یاستکردن س یسفارش یبرا شخصی یمربوط به زندگ یداده ها

 یبرا یبوم یکه ابزارها همچنین حاکی از آن استدهد ،  یرا نشان م یمیعظ یلبزرگ پتانس یداده ها یفناور یلو تحل یهتجز

به طور خالصه که در این مقاله  یمهب ینهده در زماعمال ش یلو تحل یهتجز یداده ها هنوز نابالغ هستند. روشها یلو تحل یهتجز

مؤثر هستند.  یکالهبردار یصاز روند تشخ یمرحله خاص یا یخاص از کالهبردار عنو یک یاز آنها برا یکهر ، شرح داده شده است

،  یبیراه حل ترک یک، در حال حاضر  یستمدر س یکالهبردار یصتشخ یراه حل برا ینرسد که بهتر یم یجهنت ینبه ا ینهاهمه ا

 است. یلو تحل یهتجز یو هم از نظر مدل ها یهم از نظر فناور
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با شرح این توصیفات میتوانیم بگوییم ظهور فناوری های داده های کالن در صنعت بیمه با وجود مزایای فراوانی که دارد خالی از 

یک نمونه از این چالش ها همانطور که اشاره شد بحث چالش نیست و فعاالن این صنعت خود را برای مقابله با آنها آماده کنند 

باشد که باید با استفاده از روش های محافظتی این اطمینان به حریم خصوصی افراد و سازمان ها در استفاده از خدمات بیمه ای می

 پردازند.مشتریان در جهت حفظ داده های آنها داده شود تا با خیالی آسوده به اشتراک گذاری داده های خود ب

رسد در حوزه حفاظت از حریم شخصی کاربران، رقابتی بین شرکت های بیمه ای برای جذب مشتری بیشتر  همچنین به نظر می

 شکل بگیرد.
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