
ریزي هاي یادگیري ماشینی براي برنامهکتاب حاضر، با بکارگیري تکنیک
مالی، تقاضاي بیمه عمر را همانطور که در نوشتارهاي قبلی دیده شده 

مطالعات . زندبینی و تخمین میها، پیشاست، با استفاده از این تکنیک
اکچوئري و طول عمر را براي درك هاي مختلفی، از جمله قبلی، دیدگاه

اگرچه که این رویکردها، . اندتقاضاي بیمه عمر مورد استفاده  قرار داده
این کتاب با استفاده از دو پیش . اندهاي متناقضی را به دست دادهیافته

شناسی زمینه نظري، شامل نظریه سیستمیک زیست محیطی و روش
بینی بهتري از تقاضاي بیمه عمر ارائه ، ارزیابی و پیش2مصنوعیهوش

این کتاب مورد توجه دانشگاهیان و دانشجویان بیمه، . نموده است
. ریزي مالی و مدیریت ریسک خواهد بودبرنامه

در ابتدا، درك کاملی درباره تقاضاي . این کتاب به دو دلیل مهم است
ضیحی کلی در خصوص ریسک و کتاب با ارائه تو. دهدبیمه عمر ارائه می

دهند، آغاز مدیریت ریسک که مفاهیم اساسی بیمه عمر را تشکیل می
کنندگان، با شناخت مفاهیم جامع ریسک و مدیریت مطالعه. شودمی

توانند علت شناخت بیمه عمر را ضمن درنظر گرفتن عوامل ریسک می
یک ارتباط دوماً، . دریابندکنندگانمختلف تاثیرگذار مرتبط با مصرف

ریزي مالی و علم رایانه وجود کننده، برنامهنظري میان اقتصاد مصرف
هاي اندکی براي ایجاد ارتباط میان علوم پیش از این، تالش. دارد

از این رو، در این کتاب، . گرفتاجتماعی و علم رایانه صورت می/رفتاري
این پیوند نظري به عنوان یک چارچوب مفهومی جدید براي درك

محققین، به کمک این یافته . تقاضاي بیمه عمر پیشنهاد شده است
اجتماعی با /توانند مسیري را در جهت تلفیق علوم رفتاريتحقیقاتی می

فصل به رشته تحریر 7صفحه و 163این کتاب در . اي بیایندعلوم رایانه
. در آمده است
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