
هاي عصبی را با تاکید کتاب حاضر برخی از جدیدترین تحوالت در شبکه
هاي کاربردي در زمینه علوم اکچوئري و امور مالی مورد بررسی  بر برنامه
به توسعه و این کتاب، به طور همزمان، ابزارهاي مربوط .دهدقرار می

اي که از نظر ریاضی دقیق و در هاي عصبی به شیوهتجزیه و تحلیل شبکه
.کندعین حال در دسترس است، معرفی می

هاي هاي عصبی، جایگزینی قدرتمند بر روشهوش مصنوعی و شبکه
مباحث مختلفی از . کنندها ارائه میآماري در زمینه تجزیه و تحلیل داده

، 4، مانند یادگیري بیزي3تا یادگیري عمیق2هاي عصبی پیشخورشبکه
مورد بحث 6مدتهاي حافظه طوالنی و کوتاهو مدل5هاي بوستینگروش

ها در مورد ادعاهاي خسارات، مرگ و همه روش.اندو بررسی قرار گرفته
.روندمیر یا پیش بینی سري زمانی به کار می

ي فهم مطالب این کتاب  اي آمار، برابا توجه به اینکه، داشتن دانش پایه
کافی است، اما مخاطب آن دانشجویان کارشناسی ارشد علوم اکچوئري و  

هاي خود در زمینه روز رسانی مهارتهایی هستند که تمایل به بهاکچوئري
.یادگیري ماشین دارند

هاي یادگیري روش«با عنوان هاییسري کتاباین کتاب، جلد سوم از 
ها این مجموعه، که توسط اکچوئر.است» هاآماري مؤثر براي اکچوئر

هاي بیمه نوشته شده است، دیدگاهی جامع را براي تجزیه و تحلیل داده
، بیمه زندگی و درمان 7سیاندهاي کاربرد آن در زمینه پیبه همراه زمینه

ر مرتبط با دو جلد دیگر است، اما اگرچه مطالب آن بسیادهد وارائه می
صفحه 248این کتاب در .توان آن را به طور مستقل نیز مطالعه نمودمی
. فصل به رشته تحریر در آمده است8و 
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