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تاريخ دريافت مقاله6331/66/21 :

علیرضا عمرانی

تاريخ پذيرش مقاله6331/21/22:

محمدرضا فقیهی حبیبآبادی

چکیده
شركتهای بیمهای در اظهارنامههای ماا ی اغلا
ذخیرۀ خسارتها استفاده میكنند .رو

ا رو

نردبااز نجیارهای بارای پیشاو یی

نردباز نجیارهای بار اسااد دادههاای انباشاتهشاده و

سا های ت سعة ادعاها در مثلث تعهدات آتی است .این مثلث خالصهای ا مجم عاهدادههاای
مرب ط به ادعاهای تکی است .در این مقا ه ،ا چارچ ب فرایند پ اس ز نشاازدار وابساته باه
وضعیت ،و ابزارهای آماری برای پیشاامدهاای با گشاتی در ادعاهاای تکای بارای روشای ا
ذخیرهسا ی تحت عن از ذخیرۀ خسارتهای تصادفی سطح خارد اساتفاده مایشا د .جزئیاات
اطالعات مرب ط به ماز رخداد خسارت ،مااز تاخخیر در گازار

خساارت ،مانهاای باین

پرداختها و مقادیر پرداختهای ص رتگرفته ،و اطالعات ماز تس یة نهایی ادعاها در محاسابة
ذخیرۀ سطح خرد به كار گرفته میش د .برای ار یابی مدل جدید ،مجم عهدادههای مرب ط باه
یک شركت بیمة ایرانی در نظر گرفته شده است؛ با استفاده ا این مجم عهدادهها و شبیهسا ی
ذخیرۀ خسارتها با مدل سطح خرد ،نشااز داده شاد كاه اساتفاده ا مادل ذخیارۀ خساارتهای
تصادفی سطح خرد ،برآورد نزدیکی با مقدار واقعی ذخیرۀ خسارت م رد نیاا بارای ساا های
آتی دارد.
واژگان کلیدی :ذخیرۀ خسارت ،فرایند پ اس ز ،تحلیل بقا ،بیمههای غیرعمر ،پیشو یی،
سطح خرد.

 .6كارشناد ارشد رشتة بیمسنجی ،دانشواه شهید بهشتی (ن یسندۀ مسئ ل)a.r.omrani66@gmail.com ،
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دانشیار گروه آمار ،دانشکدۀ عل م ریاضی ،دانشواه شهید بهشتیm.faghihi@sbu.ac.ir ،
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 .مقدمه
اصلیترین بخش در هر شركت برای برنامهریزیهای ما ی ،استفاده ا منابع ما ی
دریافتی و درآمد حاصل ا حقبیمههاست .شركتهای بیمهای با دریافت حقبیمه،
ریسک ناشی ا خسارت بیمهگذار را قب ل میكنند و در ص رت اعالم ادعای خسارت
ا طرف بیمهگذار ،بیمهگر م ظف به جبراز خسارت است .برخی م اقع شركتها در
ط ل مدت یکسال ما ی ،كل ادعاهای خسارت آز سال را پرداخت نکرده و در سا های
ما ی آتی اقدام به پرداخت خسارت میكنند .این خسارتهای باقیمانده ،خسارتهای
مع ق نامیده میش ند كه باید در محاسبات بیمسنجی پیشو یی ش ند .پیشتر در ایراز
برای محاسبات خسارتهای مع ق ا روشهای تجربی استفاده میشد و اخیراً نیز ا
رو

نردباز نجیرهای برای این محاسبات استفاده میش د .در این مقا ه ،رو

ذخیرۀ

خسارت مع ق بر پایة ادعاهای تکی 6و بر اساد احتمال ،تحت عن از ذخیرۀ
خسارتهای سطح خرد 2معرفی و در چارچ ب آماری فرایند نقطهای پ اس ز نشازدار
وابسته به وضعیت 3برای برآورد ذخیرۀ م رد نیا یک شركت بیمه ا كش ر استفاده
خ اهد شد.
در بیمههای غیرعمر ،ذخیرهسا ی برای ادعاهای رخداده و ی گزار نشده را
( )1IBNRو ادعاهای گزار شده و ی هن

به ط ر كامل تس یهنشده را ()1RBNS

نامگذاری میكنند و مجم ع این دو ن ع ادعا ،ذخایر  1IBNSنامیده میش د.
اساد كار رو

ذخیرۀ خسارت سطح خرد استفاده ا همة اطالعات مهم و

تخثیرگذار بر مقدار خسارت در با ههای مانی بین وق ع ادعای خسارت تا ماز تس یة
نهایی ادعای خسارت در ط ل یک دورۀ مانی مشخص است .در این رو  ،دو ن ع
1. Individual Claims
2. Micro Level
3. Position Dependent Marked Poisson Process
4. Incurred But Not Reported
5. Reported But Not Settled
6. Incurred But Not Settled

ذخیرهسا ی خسارتهای تصادفی برای بیمة عم می با تخكید بر سطح خرد13/
با استفاده ا تقری

تیجمز

ذخیرۀ خسارت بیازشده ا هم تفکیک میش ند و برآورد ذخیرۀ خسارت برای آنها به
/

ص رت مجزا ص رت خ اهد گرفت و درنهایت ،مجم ع این دو ن ع ذخیرۀ خسارت،
بهعن از ذخیرۀ كل خسارت سطح خرد خ اهد ب د .برای استفاده ا این رو ،
چارچ ب آماری مدل با ت جه به دادههای م ج د بیاز خ اهد شد و سپس با استفاده
ا این چارچ ب آماری و دادهها ،ذخیرۀ خسارت تصادفی سطح خرد برآورد خ اهد
شد.

 .پیشنۀ تحقیق
پیشتر برای ذخیرۀ خسارت تصادفی ا روشهایی بر اساد مثلث تعهدات آتی خسارتها
استفاده میشد ،ا این روشها تحت عن از روشهای سطح كالز 6یاد میشا د .نم ناهای
ا این روشها را میت از در كارهای انجامشده ت سط انولند و ورال )2222( 2و تیلا ر

3

و همکاراز ( )2222مشاهده كرد .اساد استفاده ا روشهای ذخیرۀ خساارتهای معا ق
در سطح كالز ،مثلث خسارتهای پرداختی است .استفاده ا این مثلث خسارتها ممکان
است با مشکالتی مانند صفر یا منفیشدز مقدار سل ها در مثلاث ( )Kunkler, 2004و
اریبی برآورد خسارتها در روشهای مثلثی ( )Schnieper, 1991م اجه شا د ،همچناین
امکاز تفکیک خسارتهای  IBNRو  RBNSنیز وج د ندارد .ی  1و ورال ( )2223نشاز
نشاز دادند كه امکاز جداكردز ادعاهایی با مقدار خسارت ك چک و بزرگ نیاز وجا د
ندارد .اشنایپر )6336( 1بیاز كرد كه اطالعات مفید مرب ط به سط ح مختلف بیمهنامه و
و ادعای خسارتها در روشهای سطح كالز مادنظر قارار نمایگیرناد .شاروع روشاهای
ذخیرۀ خسارتها در سطح خارد را مایتا از در كارهاای آریااد )6323( 1و ن ربا

1

1. Macro Level
2. England and Verrall
3. Taylor
4. Liu
5. Schnieper
6. Arjas
7. Norberg
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( 6333و  )6333بر روی چارچ ب آماری آز مشاهده كرد .اساد كار آنها باا اساتفاده
ا فرایندهای نقطهای و كار بر روی دادههای تکی ب د .هاستراپ 6و آریاد ( )6331در
ادامة كار آریاد و ن ربرگ ،جزئیات او یة ذخیرۀ خسارتهای سطح خرد را بیاز كردناد
و الرسن )2221( 2با ادامة كار بر روی مطا عة م ردی ادعاها ،روشاهای قبلای را ما رد
بااا بینی قاارار داد .همچنااین انولنااد و ورال ( )2222و وتااریو و ماار  )2222( 3باارای
دادههای تکی ،مد ی مشابه با مدل ساطح خارد و تحات مثلاث تعهادات آتای ذخیارۀ
خسارت بیاز كردند .درنهایت ،آنت نی و پالت ،)2261( 1رو
استفاده ا روشهای پیشین و اطالعات فرو

سطح خرد را با استفاده

و ادعاای خساارتها ما رد بررسای قارار

دادند و نشاز دادند كه استفاده ا این رو  ،نتیجة بهمرات

بهتری نسبت باه روشاهای

سطح كالز خ اهد داشت.

 .3دادهها و اطالعات روش ذخیرۀ سطح خرد
با ت جه به ماهیت رو

سطح خرد ،ا اطالعات مرب ط به بیمهنامهها و خسارتهای

بیمهنامههای ات مبیل استفاده میش د .برای پیشو یی ذخایر ا اطالعات یک شركت
بیمهای كش ر در با ۀ مانی 6فروردین 6321تا آخر اسفند 6336استفاده شده است.
این مجم عه ا اطالعات ،شامل اطالعات ریز بیمهنامهها و ادعاهای گزار شده به
شركت در این با ۀ مانی است .برای این مجم عة اطالعات در با ۀ مانی گفتهشده
در مجم ع تعداد  3،221،231بیمهنامه صادر شده كه برای این تعداد بیمهنامة صادره،
تعداد  211،211ادعای خسارت ما ی به شركت بیمه گزار
با ت جه به اینکه گزار

شده است.

ادعاهای خسارت برای خسارتهای ما ی و جانی و

همچنین فاصلههای مانی گزارشها ،مانهای پرداخت خسارت ،فرایند پرداخت
خسارت ،و مقدار خسارتها برای این خسارتها متفاوت هستند ،فرایند پیشو یی ذخیرۀ
1. Haastrup
2. Larsen
3. Wüthrich and Merz
4. Antonio and Plat

ذخیرهسا ی خسارتهای تصادفی برای بیمة عم می با تخكید بر سطح خرد11/
با استفاده ا تقری

تیجمز

خسارت مع ق ،باید برای آنها به ص رت متفاوت ا یکدیور انجام ش د .در این
پژوهش ،رو

/

ذخیرۀ خسارتهای تصادفی سطح خرد برای ادعاهای خسارتهای ما ی

در بیمهنامة ثا ث استفاده خ اهد شد .در این شركت بیمه ادعاها به دو ص رت ثبت
شدهاند؛  .6ادعاهایی كه با پرداخت مبلغ خسارت تس یه شدهاند ،و  .2ادعاهایی كه
پرداختهایی برای خسارت داشتهاند و ی هن

تس یه نشدهاند.

 . -3بیمرس
سطح درآمد بیمرد به ص رت تركیبی ا مقدار بیمهنامه و ماز اندا هگیری میش د،
كه میت از آز را به ص رت سا یانه ،فصلی ،و ماهیانه برآورد كرد .فرض م رد نظر در
اینجا بدین ص رت است كه حقبیمههای ثبتشده در هر دوره ا بیمهنامه به ط ر
مساوی به تعداد رو های آز دوره تقسیم میش ند .در رو

سا یانه به ا ای هر رو ،

برابر با  1 365ا مقدار حقبیمه به میزاز تعهد بیمهگر افزوده میش د .در این پژوهش
این معیار به ص رت ماهیانه ا 6فروردین 6321تا آخر اسفند ،6336به مدت  1سال
محاسبه شد.
 . -3ادعاها
برای محاسبات مرب ط به ادعاهای خسارتهای ما ی ،ا اطالعات سا های  6321تا
 6336استفاده خ اهد شد .بر این اساد ،شکل  6نمایشور تعداد پروندههای
گزار شده و بستهشده ،با ت جه به سال وق ع خسارت است.

شکل  .تعداد پروندههای ادعاهای خسارت (خطپر) وتعداد پروندههای بستهشده ادعاها (خطچین).
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 .3-3تأخیر در زمان گزارش و تسويهحساب ادعاهای رخداده
برای ماز یک ادعای رخداده دو با ه در نظر گرفته میش د ،ماز وق ع یک ادعاا تاا مااز
آز ادعا و ماز دریافت گزار

دریافت گزار

ادعا تا ماز تس یة نهایی ،كه ایان دو باا ه

فصل جداكنناده بارای مبحاث ذخیارۀ خساارتهای معا ق هساتند ،هادف اصالی ذخیارۀ
خسارتهای مع ق در این دو با ه خ اهد ب د .دادههای در دسترد شامل ادعاهایی است كاه
تا قبل ا فروردین 6332گزار

شدهاند ،بنابراین با ت جه به ماز گزار

آز ،ماز رخاداد

خسارت نیز در دسترد است ،و ی اطالعاتی وج د دارد كه خسارت مرب طه رخ داده و ای
گزار

ادعاا در

آز نرسیده است .با ت جه به دادهها ،خالصة اطالعاات تاخخیر در گازار

جدول  6آمده است.
جدول  .فاصلة مانی بین رخداد خسارت تا گزار
فاصلة مانی

رو برای سا های .6336-6321

ادعا بر حس

میانوین

میانه

كمترین

بیشترین

%1

%21

%11

%32

%31

%33

3/263

6

2

6263

2

2

3

1

2

11

جدول  6نشاز میهد كه اكثر ادعاها در فاصلة مانی كمتر ا  2رو بعد ا رخاداد
خسارت گزار

شدهاند ،بنابراین در مدلبندی تخخیر در گزار  ،این ف اصال در نظار

گرفته خ اهد ش د .جدول  ،2گزارشی مختصری ا فاصلة بین گزار

ادعا تاا تسا یة

نهایی است.
جدول  .فاصلة مانی بین گزار
فاصلة مانی

ادعا تا تس یة نهایی خسارت برحس

رو  ،ا سال .6336-6321

میانوین

میانه

كمترین

بیشترین

%1

%21

%11

%32

%31

%33

62/33

2

6

6131

6

6

2

22

32

613

 .4-3پیشامدها در دورۀ توسعۀ ادعاها
با ت جه به اطالعات در دسترد ا این شركت ،پیشامدها به دو بخش تقسیم میش ند؛
ا ف -پیشامد اینکه برای ادعای گزار شده ،پرداختای صا رت گرفتاه و در مااز
پرداخت خسارت ،تس یة نهایی نیز ص رت گرفته است.
ب -پیشامد اینکه برای ادعای گزار شده پرداخت یا پرداختهاایی صا رت گرفتاه
و ی تس یة نهایی ادعای خسارت ص رت نورفته است.

ذخیرهسا ی خسارتهای تصادفی برای بیمة عم می با تخكید بر سطح خرد11/
تیجمز

با استفاده ا تقری

پیشامدها را میت از با ت جه به فاصلههای مانی باین پرداختهاا و ف اصال ماانی باین
/

پرداختها برای یک ادعای خساارت در هار دورۀ ت ساعه نیاز طبقاهبنادی كارد .در حا ات
طبقهبندی پیشامدها ،با ت جه به شرایط پرداخت (تس یه ،بدوز تسا یه) و مرحلاة پرداخات
(او یه و بعدی) میت از این طبقهبندی را برای فرایند ت سعه در نظر گرفت.
 .5-3پرداختها
در فرایند ت سعة ادعاهاا بارای پیشاامدها ،پرداختهاایی در مانهاای متفااوت خا اهیم
داشت .جدول  ،3گزارشی ا پرداخت ادعاهای ما ی را نمایش میدهد.
جدول .3خالصة گزار
مبلغ

آماری برای پرداختهای ما ی برای سا های ( 6336-6321بر حس

میانوین

میانه

كمترین

بیشترین

%1

%21

%11

%32

%33

3،311

2،122

12

13،122

112

6،122

1،222

2،131

22،222

میانوین و میانة پرداختهای ص رتگرفته بهترتی
با استفاده ا معیار اطالع بیزی ( )6BICبرای برا
 ،2ت یع

هزار ریال).

 3،311و  2،122هزار ریال است.
بهترین ت یع و با استفاده ا شکل

نرمال برای پرداختهای ادعاهای خسارتهای مناس

شکل  .ت یع

نرمال برا

ار یابی شد.

دادهشده و نم دار چندكی پرداختهای ما ی با ت یع

نرمال.

 .6-3برآورد اولیۀ خسارت
با ت جه به ادعای خسارتی كه به بیمهگر گزار

مایشا د ،بیماهگار ا خساارتوارده

برآورد او یه میكند ،بر این اساد خسارتهای ما ی به مقادیر برآورد او یة كمتر و بیشتر
1. Bayesian Information Criterion
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ا  12،222هزار ریال طبقهبندی میش ند .در شركتهای بیمه این طبقهبندی را مایتا از
با ت جه به دیدگاه شركت در م رد خسارتهای یاناده طبقاه بنادی كارد .در اینجاا باه
ص رت تجربی این طبقه بندی خسارتها ص رت گرفته است كاه در جادول  1نماایش
داده شده است .این طبقهبندی تا حدود یادی با مدلبندی اطالعاات بارای هار طبقاه
مناس

است.

جدول  .4طبقهبندی فرایند ت سعة ادعاها با ت جه به مقدار برآورد او یة خسارت برای ادعاهای خسارت ما ی.
برآورد او یه

تعداد ادعاها

درصد

میانوین ماز تس یه

میانوین مجم ع پرداختها

≥12،222

211،211

%33/1

62/13

1،122،123

<12،222

6،626

%2/1

21/31

66،621،112

 .4مدل آماری
برای مدلبندی ذخیرۀ خسارتهای تصادفی سطح خرد ،ا مدل معرفیشده ت سط
آریاد ( )6323و ت سعة این مدل ت سط آنت نی و پالت ( )2261استفاده خ اهد شد.
بر اساد این مدل ا یک فرایند نقطهای پ اس ز نشازدار وابسته به وضعیت برای
مدلبندی ادعاها استفاده میش د.
 . -4چارچوب مدل
فرض بر این است كه رخداد ادعا ها تحت یک فرایند پ اسا ز باا انادا ۀ شادت )  (t

قرار دارد و ت یع نشاز مرتبط به آز

( PZ |t )t  0

با ماز رخداد خساارت  T=tاسات .باا

ت جه به آریاد ( )6323و ن ربرگ ( ،)6333فرایند ادعاها یک فرایند پ اس ز نشاازدار
وابسته به وضعیت است كه در این فرایند منظ ر ا یک نقطه ،ماز رخداد خساارت و
نشاز وابسته به آز نیز تركیبی ا گزار

با تخخیر و ت سعة ادعای م رد نظر است.

فرض میش د كه  Z (t )t 0خان ادهای ا عناصر تصادفی دوبهدو مستقل هستند كاه
ت یع آنها به ص رت
گزار

با تخخیر

PZ |t

PU |t ،U

نشاز داده میش د .ت یع نشااز

و ت یع فرایند ت سعة خسارتهای

PZ |t

باا ت جاه باه ت یاع

PX |t ,u ،X

بیااز مایشا ند.

فرایند ت سعة ادعاها شامل ماز رخداد حادثة  ،T=tن ع پیشامدها  eو شدتهای متنااظر
با ادعا λ ،است .برای ادعای iام ،ت سعة آز

با X i

نشاز داده مای شا د كاه باه صا رت

ذخیرهسا ی خسارتهای تصادفی برای بیمة عم می با تخكید بر سطح خرد13/

مختصرشده

( E i (v ), Pi (v ))v 0,V 
i

است ،بهط ری كه

با استفاده ا تقری

E i (v ij )  E ij

برای ادعای iام بعد ا  ،V ij : v ijمانی پس ا دریافت گزار
ادعای iام با ت جه به پیشامد jام در ماز
مرتبط با آز با

Pi (v ij ) : Pij 

تیجمز

بیانور jاماین پیشاامد
/

است .همچنین اگر برای

پرداختای صا رت گرفتاه باشاد ،شادت

نشاز داده میش د كه نشازدهندۀ همة پرداختهای انجامشده

در ت سااعة ادعااای م ا ردنظر تااا پیشااامد ' jاساات .درنتیجااه،

) Pi (v

بیااانور مجم ا ع

پرداختهای ص رتگرفته برای ادعای iام پس ا  vواحد مانی بعد ا دریافت گازار
ادعاست .اگر تعهدات مع ق در ماز تق یمی  τم رد بررسی قرار بویرد ،دراینص رت
تعهدات  RBNS ،IBNRو ادعاهای تس یهشده به ص رت یر تعریف میش ند،
 .6برای ادعای

  :IBNR

 .2برای ادعای :RBNS



 Ti U iو
Ti U i  

 Ti؛

و ت سعة ادعا برای iامین ادعا در ماز

  T i U iسانس ر شده است و ] E i v  , Pi v  v 0,( Ti U i 

 .3برای ادعاهای تس یهشده:
دسترد



مشاهده شده است.

 T i  U iو همةپرداختهای ص رتگرفته برای ادعا در
مشاهده شده است.

است و ( E i (v ), Pi (v ))v 0, V 
i

با ت جه به ت ضایحات بااال در ما رد فرایناد پ اسا ز ما رد نظار و باا ت جاه باه
كار ،)6336(6اندا ۀ شدت  ، C  0,    0,    Xبرای

C

 t ,u , x برابر با

 dt   PU |t dt  PX |t ,u dx ,

است .همچنین ا ن ربرگ ( ،)6333ت یع شرطی گزار
كه در ماز  tرخ میدهند به ص رت

()6
و ت یع فرایند پرداختهای مرتبط آز با

,

با تاخخیر بارای خساارتهایی

PU |t  du  I u  t 
PU |t   t 

PX |t ,u dx 

نشاز داده مایشا د .در رابطاة ( )6تاابع

نشانور برای جداكردز ادعاهای گزار شده ا ادعاهایی كه هن

گزار نشاده ،قارار دارد.

1. Karr
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در این ص رت فرایند ادعاهای گزار شدۀ معرفیشاده ت ساط آنت نیا و پاالت (،)2261
یک فرایند پ اس ز با شدت

است كه در آز قسمت ) (aاندا ۀ خسارت را نشاز میدهد و همچنین نشاز مارتبط باا
خسارت نیز به وسیلة تركیبی ا گزار

با تخخیر و فرایند ت سعة ادعاست كه گازار

با تخخیر آز به ص رت ت یع شرطی ) (bو ت یع شرطی برای پرداخت ادعا ) (cاسات
با تخخیر را معلا م مایكناد .بارای ایان اطالعاات،

كه ماز رخداد خسارت و گزار

مجم عة ادعااهاای گازار شاده باه صا

رت C r  t ,u , x  | t   ,t  u   

و مجم عاة

ادعاهای  IBNRبه ص رت  C i  t ,u , x  t   ,t  u   نماایش داده مایشا ند .در اینجاا
شدت فرایناد پ اسا ز بارای خساارت رخداده باه ایان د یال اسات كاه هادف تنهاا
درنظرگرفتن ادعا های گزار
پ اس ز با اندا ۀ

. PX |t ,u dx 

شده اسات .فرایناد ادعااهاای  IBNRنیاز یاک فرایناد

) PU |t du  .I (u  t
1  PU |t   t 

  dt  (1  PU |t   t )I t 0,  .است.

 . -4درستنمايی
برای برآورد پارامترها ،ا رو

ماكسیمم درستنمایی استفاده میش د .این فرایند شاامل

ادعاهایی است كه تا قبل ا ماز تق یمی  τگزار

شاده باشاند .باا اساتفاده ا نتاای

بهدستآماده ا نا ربرگ ( ،)6333باه شارط ناامعل مبا دز پارامترهاا ،اگار خساارت
رخدادهای گزار

شده باشد ،درص رتی كه ماز ت سعة آز ،ماز بعد ا سال تقا یمی

 τمدنظر باشد ،در این ص رت شدت رخداد آز برابر باا  w (t ) (t ) 1  PU |t (  t ) اسات.
خسارتهای مشاهدهشده با این اندا ۀ شادت رخ مایدهناد .ت یاع گازار
ادعایی كه در ماز  tرخ میدهد به وسیلة درستنمایی تعیین میشا د.
برای iامین ادعای مشاهدهشده و
م رد نظر است .همچنین

فاصلة مانی گزار

باا تاخخیر
مااز وقا ع

به شركت بیمه برای ادعاای

بیانور فرایند ت سعه برای iامین ادعای مشاهدهشده اسات.

ت یع بخش خسارت مشاهدهشده كه در ماز  tرخ میدهاد و بعاد ا مادت مااز u

ذخیرهسا ی خسارتهای تصادفی برای بیمة عم می با تخكید بر سطح خرد16/
با استفاده ا تقری

واحد مانی گزار
 T o U o
i
i

PX

میش د با استفاده ا ساختار شادت در ت یاع

نشاز داده می ش د ،كه درآز سانس ر در ت ساعة ادعااهاا بعاد ا

واحد مانی دریافت گزار

تیجمز

و باه صا رت
/

  T io  U io

است w(t) .سطح بیم رد در ماز  tاست .بناابراین تاابع

درستنمایی فرایند ت سعة ادعاهای مشاهدهشده به ص رت



 . exp  w t   t  PU |t   t  dt 

0


()2

dX  ,
o
i




o
o
Λ  obs    T i PU |t   T i
 i 1

  

  . P

   

o o
 T i U i
X |t ,u

i 1

o

PU |t dU i

. 
o
P  Ti
 i 1 U |t

است .می ت از چارچ ب آماری برای درستنمایی را با استفاده ا ماكسایمم درساتنمایی
برای پیشامدهای با گشتی چندگانه و با ت جه به دو ن ع نرخ خطر بسط داد .همچناین
در م رد نرخ خطر ن ع دوم باید این نکته را در نظر داشت كه این نرخ باا پرداختهاایی
همراه هست ،بنابراین برای این پرداختها ت یع شدت باید در نظر گرفته شا د ،كاه در
اینجا با
()3

نشاز داده میش د .بنابراین
 i

(V ij )  exp   ( hsep  h p (u )  du ) Pp (dPij  ).

 i 1 j 
 0


در رابطة (،)3



 ijk



 ij 2

 ij 1

h sep (V ij ).h p



(dX io )  
j

o
o
 T U i

P X |ti,u 

i 1


i 1

تابع نشانور برای ت سعة ادعای iام تحت jامین پیشامد (او یاه و

بعدی) و ا ن ع kامین ن ع پیشامد مشاهدهشده ،كه مقادیر 6و  2را مایت اناد بویارد و
مقدار این تابع نشانور درص رتی كه jامین پیشامد در iامین ادعا ت سعهیافته ا نا ع kام
باشااد ،براباار  6اساات و درغیااراینص ا رت مقاادار  2را خ اهااد گرفاات .همچنااین j

دربرگیرندۀ همة پیشامدهای ثبتشده در دورۀ مشاهدهشده بارای iاماین ادعاسات ،كاه
دورۀ مشاهده برای iامین ادعا در با ۀ مانی   0, i است ،كه در این فاصله ا رابطاة
 min   T i  U i ,V i 

  iبهدست میآید و' jهمة پرداختهای انجامشاده در دورۀ ت ساعه

برای ادعای م رد نظر را شامل میش د .حال باا جایواذاری رابطاة ( )3در رابطاة (،)2
درستنمایی برای فرایند ت سعة ادعای مشاهدهشده به ص رت
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()1

o

  PU |t dU i .I u  t  

.
exp
w
t

t
P




 


U |t  t dt  
U |t  T io 
PU |t   t 


0
  i 1

P

 i

exp    ( h sep u   h p u )du  . Pp  dPij   ,


 0
 i 1 j 



  

o

 Ti

Λ  obs   

 i 1

  h V  .h V  
 ij 2

p

ij

ij

 ij 1
sep

.

j

i 1

به دست میآید .با ت جه به هاستراپ و آریاد ( )6331و اینکاه دادههاای گامشاده ا

ت یع پ اس نی پیروی میكنند كه شدت آز برابر با  w (t ) (t ) 1  PU |t (  t ) اسات ،تاابع
درستنمایی فرایند ت سعة ادعاها برای دادههای گمشده را مشابه رابطة ( )1میتا از ن شات.
بنابراین با ت جه به استقالل بین دادههای مشاهدهشاده و گامشاده ،درساتنمایی بارای ایان
مجم عه دادهها را میت از به ص رت تركیبی ا این دو درستنمایی بیاز كرد.
 .3-4فرضیههای توزيع
در این بخش تابع درستنمایی رابطة ( )1و فرضیههای ال م دربارۀ اجازای ت ساعة یاک
ادعا بررسی و بر روی تکتک اجزای این فرم ل بحث خ اهد شد .با ت جه به ماهیات
برآورد تعهدات خسارتها ت سط بیمهگر ،برای محاسبة این تعهدات و ذخیارۀ خساارت
مع ق در سطح خرد ،نیا است كه تکتک اجزای ت سعة ادعاها و فرضیههاای مربا ط
به هر یک ا بل كها در فرایند ت سعه بررسی ش د.
 . -3-4فرايند گزارش با تأخیر
برای بررسی ت یع دادههای مربا ط باه فاصالة ماانی گازار

باا تاخخیر ا بارا

ت یعهای بقا بر روی این مجم عهدادهها استفاده شده اسات .ا آنجاایی كاه بیشاترین
مانهای گزار
ا ت یع

با تخخیر در  2رو اول بعد ا رخداد خسارت است ،بناابراین تركیبای

نرمال با  3جزء تباهیده متناظر برای گزارشات با تخخیر در  2رو اول بعاد

ا رخداد خسارت استفاده خ اهد شد .درنتیجه ،تابع چوا ی آز به ص رت


8



k 0

 p k  f U u 8 (u ),





p k I k  (u )   1 

8



k 0

به دست خ اهد آمد .همچنین برای بارآورد پاارامترهاای تاابع چواا ی بااال ،ا رو
ا و ا ریتم  EMاسااتفاده ماایش ا د ،كااه در ایاان رابطااه پارامترهااای نقاااط تباهیااده ا

ذخیرهسا ی خسارتهای تصادفی برای بیمة عم می با تخكید بر سطح خرد13/

مشاهده های تجربی اطالعات به دست آمدهاند كه در آز
برا

با استفاده ا تقری

ت یع دادههای مشاهدهشدۀ فاصلة رو های تخخیر در گزار

شکل  .3بافتنوار ت یع آمیختة برا

دادهشده برای تخخیر در گزار

تیجمز

است .شکل 3
/

را نشاز میدهد.

ادعاهای ما ی (برحس

رو ).

 . -3-4فرايند رخداد خسارت
به منظ ر بهینهسا ی )  ،  (tا مشخصسا ی ثابت تکهای اساتفاده خ اهاد شاد تاا باا
استفاده ا آز نرخ رخداد به دست آید .برای این منظ ر )   (tبه ص رت تکههای ثابتی
در داخاال بااا ههااای ماهیانااه در نظاار گرفتااه خ اهااد شااد ،در ایاان صا رت بااه ا ای
،

  d m 1 , d m  ،است و  w (t ) : w lدر نظر

و

گرفته میش د .با استفاده ا تابع نشانور  1  l ,t i برای فاصالههاای
آز

 ،كاه در

ماز رخداد خسارت برای ادعای iام است ،تعداد ادعاهای مشاهدهشده برای هار

یک ا این فاصلهها برابر با 1  l ,t i 
i

ص رت

N oc  l  :

است .برآورد ماكسیمم درستنمایی

باه

حاصل میشا د .محاسابات انجاامشاده را مایتا از

تحت عن از داده های گامشاده (ادعاهاای  )IBNRو باا

باه

دست آورد.
 .3-3-4فرايند توسعۀ ادعاها
مشابه حا ت گزار

با تخخیر ،ت یعهای مشابه را میت از برای هر ن ع ا پیشاامدهای

دیور در فرایند ت سعه به كار برد .رو
است ،كه تحت این رو
 1-3به ص رت

دیور استفاده ا مشخصسا ی نرخهای خطار

برای نرخ خطر برای دو ن ع پیشامد معرفایشاده در بخاش
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است ،كه در آز  seو  sepبهترتی
استفاده ا ت یع

نشازدهندۀ پیشامد ن ع ا ف وپیشاامد نا ع ب اسات.

نرمال در مقایسه با رو

مشخصسا ی ثابت تکهای نتیجة تقریبااً

یکسانی را خ اهد داشت ،شکل  1مقایسة این دو رو

شکل  .4برآوردهای نرخ خطر برای فرایند ت سعة ادعاها با رو
ت یع

را نمایش میدهد.

نرخ خطر ثابت تکهای (خطچین) و نرخ خطر

نرمال (خطپر) برای پیشامدهای ن ع آ و ب با ت جه ن ع پیشامد او یه(خط ط باریک) یا بعدی (پررن ).

در ادامااه باارای محاساابات مرباا ط بااه باارآورد فراینااد ت سااعة ادعاهااا ا رو
مشخصسا ی استفاده میش د .برای خسارتهای ما ی ،نرخ خطر در با ههایی باه طا ل
1ماه ،یعنی به ص رت (1و2( ،]2و62( ،]1و ]2و بیشتر ا  62مااه در نظار گرفتاه شاده
است .ا طرف دیور ،با ت جه به اینکه یک ادعای خسارت با پیشاامدی كاه قارار دارد
(ن ع اول و دوم) و با ت جه به ن ع پیشامدها به دو دسته تقسیمبندی میش ند .بار ایان
اساد ،این پیشامدها به دو دستة پیشامدهای او یه و پیشامدهای بعدی مجزا شدهاند.
 .4-3-4طبقهبندی پرداختهای خسارت
ا آنجایی كه پیشامدها با پرداختهایی همراه هستند ،درنتیجه برای پرداختهای انجامشده
نیا به فرضیههایی است .وقتی كه دستهبندی ذخیرۀ او یه و سال ت سعه بهعن از متغیار
تصادفی كمکی در نظر گرفته ش د ،برا

مدل نتیجة بهتری را نشااز خ اهاد داد .باا

ذخیرهسا ی خسارتهای تصادفی برای بیمة عم می با تخكید بر سطح خرد11/

برا

با استفاده ا تقری

ت یعهای بقا و مقایسة آنها برای برآورد بهترین ت یع برا
نرمال ،برا

تیجمز

دادهشاده ،ت یاع
/

بهتری نسبت به ت یعهای دیور داشت .اطالعات میانوین و انحاراف

معیار ا ت یاع ا نرماال بارای مشااهدهی iام باهصا رت  r ,s I DY i s I i r
s

 r ,s I DY i s I i r
s

i 

r

است ،بهط ری كه در این رواباط  rطبقاة ذخیارۀ او یاه و

r

سال ت سعة مرتبط با ادعای iام،
و

i 

و

در ساال s

 ،تابع نشانور برای سال ت سعة

تابع نشانور برای ادعای iام است كه در طبقاهبنادی rام قارار گرفتاه باشاد .در

جدول  1در طبقهبندی تعداد پرداختها ،برای برآورد او یاة خساارت دو طبقاه و بارای
سال ت سعة ادعاها شش طبقه در نظر گرفته شده است.
جدول  .5طبقهبندی با برآورد او یه و سال ت سعه برای تعداد پرداختهای ص رتگرفته.
برآورد او یة خسارت

6

2

3

1

1

1

≥12،222

322312

1332

211

11

61

2

<12،222

3611

26

1

3

2

2

 .5شبیهسازی و پیشگويی نقدينگی آتی
در پیشو یی ذخیره برای ادعاهای  ،IBNRابتدا باید ماز گزار

ادعا و مااز رخاداد

خسارت معل م باشد ،بنابراین در ابتدا این مانها باید پیشبینی ش ند.
 . -5پیشگويی ادعاهای IBNR

همازط ر كه قبالً در م رد این ادعاها بحث شد ،در ادعاهاای  ،IBNRاگار
ماز رخداد ادعای iام و
دراینص رت



نیز نشانور ماز گزار

نشاانور

با تاخخیر بارای ایان ادعاا باشاد،

 T i  U iخ اهد ب د و برای این ن ع ادعاها ها بارای شاركت بیماه

نامعل م خ اهد ب د .فرایند پیشو یی برای ادعاهای  IBNRبه ص رت یر خ اهد ب د؛
الف .شبیهسازی تعداد ادعاهای  IBNRدر بازۀ

و زمانهای هريک از ادعاها

ادعاهای  IBNRبه وسیلة فرایند پ اس ز ناهمون با شادت  w (t ) (t ) 1  PU |t (  t ) رخ

میدهند .ا طرفیλا تکههای ثابت تشکیل میش د ،درنتیجه با ت جه باه خص صایت

و تعریف فرایندهای پ اس ز ناهمون ،به ا ای هر  d l 1  t i  d lو ) ، l   (t
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dl

 (1  PU |t (  t ))dt ).

N IBNR (l ) ~ Poisson (l w l

d l 1

در رابطة ف ق،

) N IBNR (l

تعداد ادعاهای  IBNRدر با ۀ مانی

داشتن تعداد ادعاها برای خسارتهای

 IBNRیعنی n IBNR

)[ d l 1  d l 

است .با

برای هر با ه و فاصلة مانی،

با استفاده ا شبیهسا ی این نتیجه حاصل خ اهد شد ،مانهای رخداد خسارتها نیز به
ط ر یکن اخت در فاصلة مانی

)[ d l 1  d l 

ت یع شده است .برای به دست آوردز

مانهای رخداد خسارت ،به تعداد خسارتهای پیشو ییشدۀ  IBNRبرای با ۀ lام و با
استفاده ا ت یع یکن اخت در با ۀ ) ، [ d l 1  d l مانهای رخداد خسارتها پیشو یی
میش ند.
ب .شبیهسازی فاصلۀ زمانی گزارش با تأخیر برای هر يک از ادعاهای IBNR

با انجام شبیهسا ی برای مانهای رخداد

برای هر خسارت میت از مانهای گازار

با تخخیر را به وسیلة معک دكردز ت یع احتمال آز ،به ص رت
) P (  t i  U  u
,
1  P U    t i 

P U  u |U    t i  

به دست آورد .در فاصلههای مانی تخخیر گزارشها باید ت جه ش د كه

   ti

 U iاست.

پ .شبیهسازی طبقهبندی ذخیرۀ اولیه
تابع چوا ی احتمال برای ذخیرۀ او یه برای هریک ا طبقهبندیها به ص رت درصادهای
ا مشاهدات تجربی بیمهنامهها در هر یاک ا طبقاهبنادی ذخیارۀ او یاه اسات .بارای
شبیهسا ی طبقة برآورد خسارت او یه ،با ت جه به اینکه برای ادعاهای خساارت ماا ی
دو دسته در نظر گرفته شد ،با انتخاب تصادفی مقدار احتمال ،ا ت یاع یکن اخات در
با ۀ ( )2،6استفاده و برای به دست آوردز درصاد هار طبقاه ا مقادار احتماال نشااز
دادهشده در جدول  1استفاده خ اهیم كرد .ادامة فرایند شبیهساا ی پرداخات خساارتها
برای ادعاهای  IBNRمشابه فرایند شبیهسا ی پرداخت خسارتها برای ادعاهای RBNS

است.

ذخیرهسا ی خسارتهای تصادفی برای بیمة عم می با تخكید بر سطح خرد11/
با استفاده ا تقری

 . -5پیشگويی ادعاهای RBNS

تیجمز
/

برای پیشو یی نقدینوی برای ادعاهای  ،RBNSدر ابتدا با ت جه باه ماهیات ایان نا ع
ادعاها باید مراحل یر را در نظر گرفت.
ت .شبیهسازی زمان دقیق پیشامد آتی
در ادعاهای  ،RBNSماز سانس ر
ادعاهای ن ع  IBNRبا

ci  0

 RBNSاین ماز برابر باا

ci

برای ادعای iام معلا م اسات .ایان مااز بارای

نشاز داده میش د .در م رد ماز سانس ر برای ادعاهاای

ci   T i  U i

اسات ،همچناین مااز پیشاامد بعادی را باا

نشاز می دهیم و در هر ماز بعد ا

ماز

ci

(

 ci

 )v i ,nextرخ مایدهاد .بارای

شبیهسا ی ماز دقیق پیشامد بعدی نیا به استفاده ا واروزسا ی است ،كه تحت ایان
 pبه ص رت تصادفی ا ت یع یکن اخت در با ۀ ( )2،6انتخاب میش د كه

رو
()1

 p.

P c i V  v i ,next 
1  P V  c i 

P V  v i ,next |v  c i  

با استفاده ا رابطة بین نرخ خطر و تابع چوا ی تجمعی
 v i ,next

f
P V  v i , next   1  exp     he t  dt  ,
 0 e




()1
است كه در این رابطه

e  sep , p 

نرخ خطر

نرمال

است .برای این منظ ر ا رو

برای پیشو یی ماز دقیق پیشامد آتی استفاده میكنیم ،استفاده ا هر دو رو

نتیجة

مشابهی دارد .برای این منظ ر ا معک د احتمال در رابطة ( )1و بهكاربردز رابطة ()1
در آز برای به دست آوردز

استفاده شد و نرخ خطر با ت جه به ن ع پیشامد

(پیشامد ن ع ا ف و ن ع ب) و پیشامدهای او یه و پیشامدهای بعدی در نظر گرفته
شده است .در پیشو یی ماز دقیق باید به این نکته ت جه ش د كه با ت جه به تعداد
پرداخت و ن ع پیشامد پرداخت ،نرخ خطر نیز متفاوت است.
ث .شبیهسازی نوع پیشامد
با داشتن ماز پیشامد آتی ،برای به دست آوردز ن ع پیشامد ا شبیهسا ی به ص رت
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,

he v 

 ehe v 

استفاده خ اهد شد ،كه در آز

lim P  E  e |v V  v  Δv  

Δv  0

e  sep , p 

اسات .باا اساتفاده ا یاک احتماال در باا ۀ

( )2،6می ت از این پیشو یی را انجام داد .برای شبیهسا ی نا ع پیشاامد در محاسابات
ناارخ خطاار ا ا نرمااال اسااتفاده ماایش ا د ،همچنااین اگاار 𝑁 تعااداد پرداختهااای
ص رتگرفته در با ۀ مانی

و

ماز آخرین پرداخت باشند ،در این صا رت

نرخ خطر برای پیشامدها با ت جه به ن ع او یه و ن ع بعدی (دوم) ،به ص رت
 he0 , N v  0
he  
,
1
 he , N v  0

برآورد میش د.
ج .شبیهسازی پرداخت مرتبط
با داشتن اطالعات مرب ط به متغیر تصادفی كمکی برای ادعای iام ،پرداخت انجامشاده
را میت از ا ت یع ا نرماال مناسا

باه دسات آورد .بارای شابیهساا ی پرداخات

خسارتها ا طبقهبندی بر اساد برآورد او یة خسارت و سال ت سعة خسارت برای هار
یک ا ادعاها استفاده میش د .بر این اساد با ت جه به دساتهبنادی خساارت او یاه و
سال ت سعة خسارت برای ادعای iام و با استفاده ا ت یع

نرمال با پارامترهاایی كاه

ا اطالعات پیشین به دست آورده شده است ،مقدار پرداختهای ص رتگرفته برای هار
ادعا شبیهسا ی میش د.
چ .توقف يا ادامۀ فرايند
این مرحله نیز بستوی به ن ع پیشاامد شابیهساا یشاده در قسامت (ث) دارد ،ت قاف
فرایند فقط در م رد پیشامدهایی كه در آنها تس یة حساب نهایی ص رت گرفتاه اسات
وج د دارد ،و در ن ع دیور ادامة فرایند خ اهد ب د.

 .6نتايج عددی
با ت جه به فرایند شبیهسا ی برای پیشو یی خسارت تصادفی در سطح خرد ،بارای
افزایش دقت ،تعداد  1222بار شبیه سا ی بر روی فرایند ذخیرۀ خسارت به دست آمده

ذخیرهسا ی خسارتهای تصادفی برای بیمة عم می با تخكید بر سطح خرد13/

ا رو

با استفاده ا تقری

تیجمز

سطح خرد انجام شد .با ت جه به اینکه اطالعات مرب ط به فرایند خساارت ا
/

6فروردین 6321تا انتهای اسفند 6336در دسترد ب د ،بارای بارآورد خساارت معا ق
برای سا های آتی ،خسارت مع قها را برای 6فروردین 6332به بعد محاسبه كاردیم .بار
این اساد ،مقادیر به دست آمده با اساتفاده ا ت یاع پ اسا ز بارای تعاداد ادعاهاای
خسارت  IBNRو پارامترهای برآوردشده ،تعداد كل ادعاها و مقدار ذخیارۀ ما رد نیاا
برای آنها در سال  6332به ص رت شکل  1شبیهسا ی شد .با ت جاه باه اینکاه تعاداد
ادعاهاای برآوردشاده تعاداد یاادی نیسات ،وجا د اخاتالف بارای ادعاهاای IBNR

نمیت اند در محاسبات ادعاهای خسارتهای آتی مشکلی ایجاد كند .شکل  1نمایشای ا
خسارتهای تصادفی پرداختی شبیهسا یشده برای ادعاهای خسارت كل در سال 6332
برحس

میلی ز ریال را نمایش میدهد.

شکل  .5تعداد و مقدار ذخیره ادعاهای  IBNRدر سال  6332و خط عم دی نشانور مقدار واقعی است.

شکل  .6خسارتهای پرداختی شبیهسا ی شده برای ( RBNSسمت چپ) و كل تعهدات (سمت راست) در سال
 6332برحس

میلی ز ریال ،خط عم دی بیانور مقدار واقعی پرداختهای ص رت گرفته است.
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شکل  ،1پیشو یی خسارتهای تصادفی سطح خارد بارای ادعاهاای خساارت رخداده ،در
سا های آتی برای ادعای خسارتهای تصادفی مرب ط به ادعاهای  IBNRاست.

شکل  .7خسارتهای تصادفی پرداختی شبیهسا یشده برای ادعاهای خسارت  IBNRبر حس

میلی ز ریال.

شبیهسا ی ذخیرۀ خسارتهای تصادفی سطح خرد برای ادعاهای  RBNSبه صا رت
شکل  2است.

شکل  .8ذخیرۀ خسارت شبیهسا یشده ( RBNSچپ) و ادعاهای خسارت كل (راست).

با استفاده ا این مقادیر شبیهسا یشده ،مقدار م رد انتظار برای هر یک ا ذخاایر و
ذخیرۀ كل شبیهسا ی شده است .جدول  1خالصاة اطالعاات ذخیارۀ خساارت ادعاهاای
تصادفی برای سال 6332را با ت جه به رو

برآورد ذخیرۀ سطح خرد و مقادار واقعای نشااز

میدهد .همچنین بر طبق این جدول ،ذخیرۀ كل مدل سطح خارد باا مقادار واقعای اخاتالف
یادی ندارد و میت از آز را بهعن از یک برآورد مناس برای ذخیرۀ خسارت تصاادفی بارای
سال  6332به حساب آورد.

ذخیرهسا ی خسارتهای تصادفی برای بیمة عم می با تخكید بر سطح خرد16/
با استفاده ا تقری

جدول .6مقادیر م رد انتظار برای برآورد ادعاهای خسارت مع ق كل بر حس
تعداد

رو

IBNR

ذخیرۀ

ذخیرۀ IBNR

تیجمز

میلی ز ریال.

RBNS

ذخیرۀ كل

سطح خرد

612

6321

61233

61163

مقدار واقعی

611

6132

63216

61126

/

 .7نتیجهگیری و پیشنهاد
سطح خرد بهمرات

همازط ر كه آنت نی و پالت ( )2261نشاز دادند ،رو

نسبت به سایر روشهای برآورد ذخیرۀ خساارت ا جملاه رو
نرمال ،و رو
استفاده ا رو

نتاای بهتاری

نردبااز نجیارهای ،رو

پ اس ز بیشپراكنده دارد .با دادههای ایراز نیز مشاهده شد كه بارآورد باا
سطح خرد برای سال  6332با مقادیر واقعای ذخیارۀ خساارت ما رد نیاا

برای سال  6332اختالف ناچیزی دارد و میت از ا این رو
برآورد ذخیرۀ خسارت تصادفی استفاده كرد.در رو

بهعن از روشی مناس

بارای

سطح خارد امکااز افازایش دقات

برآورد ذخیرۀ خسارت وج د دارد ،برای این كار ا متغیرهاای كمکای در طبقاهبنادی
پرداختها میت از استفاده كرد .همچنین با ت جه به اینکه در برآورد ایان ذخاایر امکااز
دسترسی به مانهای احتما ی پرداختهای خسارت وج د دارد ،با استفاده ا ایان مانهاا
میت از مقادیر ذخیره را برای هر با های بهدست آورد .با ت جه به اینکه در رو

سطح

خرد و بیشتر روشهای ذخیرۀ خسارت ،به عامل تخثیرگذار ت رم ت جهی نشاده اسات و
ا آنجایی كه در كش ر ما ،ت رم یک عامل تخثیرگذار بر روند پرداختها و برآورد ذخیارۀ
خسارتهای مع ق است ،بایستی این عامل در برآوردها مدنظر گرفتاه شا د .بارای ایان
تخثیرگذاری بهتر است طبقهبندی بر اساد ت رم در ذخیرۀ خسارت مدنظر قرار گیرد .با
ت جه به نیا های رو افزوز شركتها در بهكارگیری ا سیستمهای ه
نمایش اطالعات و حسابهای ما ی خ د ،استفاده ا رو

تجااری 6بارای

سطح خرد میت اند كااربردی

بهتری ا سایر روشهای ذخیرۀ خسارت در این سیستمها را داشته باشد .ا آنجاایی كاه
در سیستمهای ه

تجااری نماایش اطالعاات باه صا رت رو اناه و اطالعاات در
1. Business Intelligence
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با ه های مانی مختلف كاربرد یادی دارد و نمایش اطالعات ریز بر اسااد اساتانها و
 بارآورد ذخاایر در ف اصال ماانی مختلاف، مانهای مختلف گازار گیاری،شعبهها
سطح خرد را مایتا از یکای ا بهتارین روشاهای

 بنابراین رو،اهمیت خاصی دارد

.ذخیرۀ خسارتهای تصادفی برای استفاده در این سیستمها به حساب آورد
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