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MASZYNA DO CZYTANIA, CZYLI TEXT MINING W WYKRYWANIU 

NADUŻYĆ UBEZPIECZENIOWYCH 

Tomasz Demski, StatSoft Polska Sp. z o.o. 

Wprowadzenie 

Wykrywanie nadużyć ubezpieczeniowych może przynieść bardzo duże korzyści. Wystar-

czy powiedzieć, że według National Insurance Crime Board ponad 10% odszkodowań 

w ubezpieczeniach majątkowych i odpowiedzialności cywilnej to wyłudzenia. Niestety 

wykrywanie nadużyć ubezpieczeniowych jest szczególnie trudne, ponieważ dla większości 

rozpatrywanych w przeszłości roszczeń nie mamy informacji, czy były one uczciwe czy 

oszukańcze. Jest to zupełnie inna sytuacja niż np. w przypadku wyłudzenia kredytu, gdzie 

najczęściej bardzo szybko dowiemy się, że kredyt został wyłudzony – zasygnalizuje nam to 

brak pierwszej spłaty. 

W wykrywaniu nadużyć od lat stosuje się narzędzia szeroko rozumianej analizy danych: 

statystyki i uczenia maszynowego (zob. [1], [2], [9]). Jednak znaczna część informacji 

dotyczących roszczeń i szkód ma postać dokumentów pisanych w języku naturalnym. 

Takich danych nie możemy badać za pomocą narzędzi statystki i uczenia maszynowego, 

jeśli nie poddamy ich wcześniej odpowiedniemu przekształceniu.  

Oczywiście dokumenty mogą być czytane i badane przez człowieka. Jednak napotkamy tu 

ograniczenie ilościowe: tekstów do przeczytania jest bardzo dużo, na pewno nie będziemy 

w stanie nawet przejrzeć ich wszystkich. Podsumowując, potrzebna nam jest maszyna do 

czytania, która zbada wszystkie dostępne dokumenty i umożliwi wykorzystanie zawartych 

w nich informacji w modelach razem z innymi danymi, tak abyśmy mogli wskazać te 

roszczenia, które mogą się łączyć z nadużyciem, błędem itp. 

Zagadnienie automatycznego przetwarzania tekstów w celu wydobycia z nich użytecznej 

wiedzy określane jest terminem text mining ([4], [5]). W przypadku wspomagania wykry-

wania nadużyć (i w ogóle zagadnień modelowania zjawisk) odpowiednia jest jego naj-

prostsza wersja: statystyczna analiza dokumentów lub płytka analiza, nazywane czasem 

obrazowo jako „bag of words” (worek słów). Mówiąc w skrócie, w płytkiej analizie nie 

dążymy do zrozumienia tekstu, ale scharakteryzowania dokumentów w celu wykrycia 

wzorców i reguł. Okazuje się, że wystarczy do tego każdy z dokumentów opisać częstoś-

ciami występowania w nich pewnych pojęć. Uzyskujemy w ten sposób zbiór, który nadaje 
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się do analizy: przypadkami są w nim poszczególne dokumenty, a zmiennymi częstości 

pojęć (przy czym stosuje się różne miary częstości, zob. str. 101). 

Reguły uzyskiwane w wyniku płytkiej analizy mogą mieć dosyć prostą postać. Przykła-

dowo, na wyłudzenie może wskazywać występowanie w notatce do zgłoszenia szkody 

różnych form słów „niezwykły”, „porozumienie”, „zależy”. Przykładem takiego tekstu 

może być (zob. [6]):  

„Zgłaszającemu szkodę zależy na dojściu do porozumienia. Wspomniał, że jego prawnik 

jest skłonny negocjować. Wyraża również chęć współpracy z nami w zakresie kosztów 

likwidacji szkód oraz wyliczenia obecnej wartości. Niezwykle zaznajomiony z termino-

logią ubezpieczeniową. Zgłaszający szkodę niezwykle szczegółowo opisał wypadek, 

warunki drogowe, pogodę itp.”.  

W dalszej części artykułu bliżej omówimy statystyczną analizę dokumentów. 

Przekształcenie tekstów w dane do analizy 

Przed właściwą analizą, musimy odpowiednio przekształcić teksty. Naszym celem jest 

uzyskanie zbioru danych, o układzie standardowym dla analizy danych. Układ taki to 

arkusz składający się z: 

 przypadków odpowiadających dokumentom, 

 zmiennych charakteryzujących częstość występowania słów w konkretnym dokumencie. 

Przygotowując dokumenty do analizy, należy zapewnić możliwość zastosowania modelu 

dla nowych dokumentów. 

W procesie przekształcenia zbioru dokumentów na arkusz analityczny możemy wyróżnić 

kilka etapów różniących się wykonywanymi zadaniami i używanymi narzędziami (więcej 

informacji można znaleźć w [4] i [5]). 

Zgromadzenie i ujednolicenie dokumentów tekstowych 

Pierwszy krok to zebranie dokumentów lub wskazanie, skąd można je pobrać (np. witryn 

WWW, struktury folderów na dysku). 

Czasami zbiór dokumentów jest uporządkowany i nie wymaga czyszczenia. Często jednak 

konieczna jest obróbka dokumentów i ich ujednolicenie, zwłaszcza w sytuacjach, gdy 

teksty wpisywane są przez ludzi w postaci luźnych uwag (nie ma żadnej korekty, spraw-

dzania pisowni itp.) oraz pochodzą z wielu różnych źródeł. Czyszczenie dokumentów 

obejmuje: 

 ujednolicenie formatu zapisu (np. zapisanie wszystkich dokumentów w formacie 

tekstowym lub XML), 

 zastosowanie jednolitego sposobu kodowania znaków narodowych, 

 usunięcie błędów (np. naprawa uszkodzonych dokumentów, korekta literówek). 
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Obecnie dosyć często do przechowywania tekstów stosuje się format XML (ang. Exten-

sible Markup Language), który jest powszechnym standardem zapisu i wymiany informacji 

między systemami. Mówiąc w skrócie, dokumenty XML to dokumenty tekstowe ze 

znacznikami umożliwiającymi interpretowanie pewnych wartości. W formacie XML mo-

żemy uzupełnić tekst dodatkowym informacjami (np. data rozmowy) i wyróżnić części 

dokumentu, np.: tytuł, autor, pytanie, odpowiedź (itd.). Poniżej widzimy przykład notatki 

z rozmowy zapisanej w XML. Podsumowanie rozmowy (które może potem podlegać anali-

zie) znajduje się między znacznikami <Opis> i </Opis>. Dodatkowo mamy jeszcze 

informację o dacie rozmowy (między znacznikami <Data> i </Data>) oraz identyfika-

tor kontaktu (między znacznikami <Kontakt_ID > i </Kontakt_ID>). 
<Notatka> 

<Kontakt_ID>114619</ Kontakt _ID> 

<Data>2011-05-16</Data> 

<Opis> 

Zgłaszającemu szkodę zależy na dojściu do porozumienia. Wspomniał, 

że jego prawnik jest skłonny negocjować. Wyraża również chęć współ-

pracy z nami w zakresie kosztów likwidacji szkód oraz wyliczenia 

obecnej wartości. Niezwykle zaznajomiony z terminologią ubezpiecze-

niową. Zgłaszający szkodę niezwykle szczegółowo opisał wypadek, wa-

runki drogowe, pogodę itp. 

</Opis> 

</Notatka> 

Podział tekstu na wyrazy 

Po utworzeniu zbioru dokumentów i wstępnym ich przygotowaniu, kolejnym etapem prze-

twarzania jest podział tekstu na wyrazy lub pewne logiczne obiekty, których wystąpienie 

w dokumencie będziemy badać. Jeśli znamy podstawy zapisu w danym języku, to nie jest 

to zwykle trudne – wystarczy zdefiniować listę znaków rozdzielających wyrazy. Sprawy 

oczywiście nieco komplikuje to, że część znaków ma wiele znaczeń, przykładowo prze-

cinek zwykle będzie rozdzielał słowa, ale jeśli jest między dwiema cyframi, to stanowi 

część liczby, którą powinniśmy traktować jako całość. 

Oczywiście należy się liczyć z pewnymi komplikacjami, związanymi ze sposobem zapisu 

tekstów lub pewnymi specjalnymi konwencjami. 

Usunięcie nieistotnych wyrazów 

W każdym języku występują wyrazy, które pełnią rolę gramatyczną lub składniową i same 

w sobie nic nie znaczą. Przykłady takich wyrazów to zaimek „się”, spójniki (np. „i”), 

przyimki (np. „z”). W większości przypadków uwzględnienie w analizach występowania 

takich wyrazów jest niecelowe. 

W każdym języku występują wyrazy, które są bardzo często stosowane w praktycznie 

wszystkich tekstach. Są to zaimki (np. „ja”), ale także np. formy czasownika „być”, 

„mieć”, „móc”. Chociaż mają one swoje znaczenie, to ponieważ często występują we 
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wszystkich dokumentach, nie różnicują ich, a co za tym idzie, zazwyczaj są pomijane 

w analizach tekstów.  

Wyrazy z obu powyższych grup tworzą tzw. stop-listę (w języku angielskim określa się je 

jako stop words). W analizach można używać stop-listy standardowej dla danego języka, 

ale czasami należy ją dostosować do wykonywanego zadania, dziedziny itd. Zdarza się, że 

w konkretnym zastosowaniu słowo, które zwykle jest ważne, będzie zupełnie nieużyteczne: 

np. jeżeli klasyfikujemy ogólne dokumenty, to na pewno warto wziąć pod uwagę frazę 

„statystyka”, natomiast jeśli klasyfikujemy artykuły poświęcone statystyce, to będzie ona 

występowała w każdym z nich i nie będzie ich różnicować. 

Redukcja do rdzenia 

W wielu językach to samo słowo występuje w wielu formach. Najczęściej użycie konkret-

nej formy gramatycznej nie ma znaczenia z punktu widzenia analizy. Wracając do naszej 

przykładowej notatki z rozmowy, wydaje się, że zdania: 

 Niezwykle zaznajomiony z terminologią ubezpieczeniową 

 Niezwykła znajomość terminologii ubezpieczeniowej 

opisują praktycznie taką samą sytuację. Oznacza to, że możemy utożsamić ze sobą formy 

„niezwykle” i „niezwykła”, „terminologią” i „terminologia” itp. 

Utożsamianie może dotyczyć tylko form gramatycznych danego słowa albo prowadzić do 

redukcji do rdzenia słowotwórczego. Przykładowo: słowa „zaznajomiony”, „znajomość” 

zostałyby utożsamione z pojęciem „znać”. 

Korzyścią z redukcji jest zmniejszenie liczby pojęć branych pod uwagę w dalszej analizie. 

Liczba pojęć przekłada się bezpośrednio na liczbę zmiennych w modelach, a zazwyczaj im 

więcej zmiennych, tym trudniej nauczyć model. Ponadto utworzenie pojęć obejmujących 

wiele form gramatycznych, pozwala przynajmniej w pewnym stopniu rozwiązać problem 

rzadkich słów: o ile każda z form uwzględniana osobno może występować np. w poniżej 

1% dokumentów, to ich forma podstawowa wystąpi co najmniej kilkakrotnie częściej, co 

może umożliwić uwzględnienie jej w modelu. 

Redukcja do rdzenia nie zawsze przynosi istotne korzyści, zależy to od zastosowania, 

języka i liczby dokumentów (zob. [4]). W związku tym nie zawsze jest ona wykonywana. 

Zliczenie wystąpień wszystkich słów w każdym z dokumentów 

Po wykonaniu powyższych czynności można zliczyć występowanie poszczególnych pojęć 

w każdym z dokumentów. Mając częstości występowania pojęć, zazwyczaj automatycznie 

usuwamy z dalszej analizy słowa, które występują zbyt często (w prawie każdym doku-

mencie) i zbyt rzadko (np. pojawiają się w mniej niż w 1‰ dokumentów).  

Warto jest przejrzeć uzyskaną w ten sposób tabelę częstości słów. Na podstawie przeglądu 

podejmujemy decyzję np. o utworzeniu listy synonimów, par wyrazów, zmianie progo-

wych częstości pojęć branych pod uwagę itp.  
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Teraz jesteśmy już prawie gotowi do utworzenia arkusza nadającego się do analizy: musi-

my tylko wybrać miarę częstości występowania słów w dokumentach. W analizach stosuje 

się m.in.: 

 Zwykłą, nieprzekształconą częstość f(s,d); gdzie s oznacza dane słowo (lub pojęcie), 

a d dokument. 

 Miarę binarną: jeśli słowo występuje w dokumencie, to jest ona równa 1, a jeśli nie, 0. 

 Częstość logarytmiczną: 

         
              

                          
  

 Ważoną reprezentację logarytmiczną (odwrotną częstość dokumentową, ang. inverse 

document frequency): 

            
              

            
 

    
              

   

gdzie N to liczba wszystkich dokumentów, a n(s) liczba dokumentów, w których 

pojawiło się pojęcie s. 

Zaletą nieprzekształconej częstości i miary binarnej jest prostota i zrozumiałość. Ważona 

reprezentacja logarytmiczna nie ma tych zalet, ale wydaje się lepiej oddawać użyteczność 

danego słowa w modelu. 

Otóż jeżeli słowo lub fraza występuje prawie we wszystkich dokumentach (n(s) jest bliskie 

N), to IDF będzie przyjmowała małe wartości, nawet jeśli wyraz wiele razy wystąpił 

w danym dokumencie, ponieważ drugi człon w równaniu będzie bliski zeru i „stłamsi” 

pierwszy człon we wzorze powyżej (    
 

    
           . 

Z drugiej strony zastosowanie logarytmu z liczby wystąpień w dokumencie powoduje wol-

niejszy wzrost miary Idf wraz ze wzrostem liczby wystąpień słowa w danym dokumencie, 

niż gdyby miarą była prosta częstość wystąpień wyrazów w dokumencie. Wydaje się to 

rozsądne: intuicyjnie bardziej różnią się dokumenty, w których dane słowo pojawiło się raz 

i dwa razy, niż dokumenty, w których pojawiło się ono 10 i 11 razy. 

Wybrane miary częstości pojęć stanowią zmienne w arkuszu do analizy. Zmiennych tych 

jest zwykle bardzo wiele i dlatego dosyć często przed właściwą analizą wykonuje się 

jeszcze transformację SVD (ang. singular value decomposition), która zmniejsza liczbę 

zmiennych. Bazuje ona na tym, że częstości słów w poszczególnych dokumentach są 

zazwyczaj ze sobą związane, tzn. przenoszą podobną informację. SVD polega na utwo-

rzeniu nowych zmiennych (nazywanych składowymi), które są kombinacjami liniowymi 

zmiennych wejściowych. Przekształcenie jest wykonywane tak, aby stosunkowo niewielka 

liczba składowych przenosiła jak największą ilość informacji. 

Dla ilustracji rozważmy dwie notki: 

 Niezwykle zaznajomiony z terminologią ubezpieczeniową. Niezwykle szczegółowy opis 

wypadku. 
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 Pełny opis wypadku. Brak uwag. 

Po przetworzeniu uzyskamy następujący zbiór danych do analizy (zmiennymi są proste 

częstości występowanie pojęć).  

 brak uwaga pełny opis 
wypa- 

dek 

niez- 

wykle 
znać 

ter- 

min 

ubezpie- 

czenie 
szkoda 

szcze- 

gół 

Notka1 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 1 

Notka2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

 

Zazwyczaj do częstości pojęć dołącza się dodatkowe zmienne charakteryzujące dane rosz-

czenie. Może to być np.: typ ubezpieczenia, kwota roszczenia, liczba szkód zgłaszanych 

przez daną osobę itd. Dane te są ustrukturyzowane: tzn. mamy wiersze i pola oraz wartości 

w poszczególnych polach. Wartości te mają określony typ: liczbowy (np. liczba do tej pory 

zgłoszonych szkód), znakowy (np. kod ICD 9) itd. Z punktu widzenia analizy danych war-

tości takie mają jasną interpretację. Również te dane wymagają wstępnej obróbki przed 

analizą: czyszczenia, przekształceń, zmiany układu (zebrania wszystkich danych o konkret-

nym obiekcie w jednym wierszu arkusza itp.) – ale zwykle jest to zdecydowanie łatwiejsze 

niż przygotowanie tekstów do analizy. 

W ten sposób uzyskujemy arkusz danych, na którym możemy już prowadzić analizy 

w standardowy sposób, używając technik data mining. Schemat procesu przygotowania 

danych pokazuje rysunek poniżej. 
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Tworzenie modelu i wykrywanie nadużyć 

Po utworzenia arkusza danych do analizy mamy dwa podejścia do przewidywania nadużyć. 

W pierwszym z nich dysponujemy informacją, że dana operacja była nadużyciem lub jest 

duże prawdopodobieństwo nadużycia. Podejście takie nazywamy uczeniem z nauczycielem 

lub ukierunkowanym data mining. 

W przypadku uczenia z nauczycielem podstawową trudnością jest zdobycie informacji, czy 

dane roszczenie wiązało się z nadużyciem, wyłudzeniem lub błędem. W praktyce stosuje 

się podejście, w którym staramy się odtworzyć za pomocą modelu decyzje ekspertów, 

którzy po analizie wniosków kierują podejrzane sprawy do weryfikacji. Zautomatyzowanie 

takiej selekcji umożliwia sprawdzenie wszystkich wniosków i zdecydowanie szybsze 

reagowanie. Jednak z drugiej strony w ten sposób nie jesteśmy w stanie wykryć nowych 

sposobów wyłudzania odszkodowań. 

W podejściu bez nauczyciela staramy się znaleźć nietypowe wnioski lub takie, które są za 

bardzo typowe. Wychodzimy tu z założenia, że większość wniosków jest uczciwa. Jeśli 

wiec któryś wniosek jest inny, niezgodny z typowymi wzorcami, to jest podejrzany i warto 

go sprawdzić. 

Z drugiej strony jeśli roszczenie jest typowe, ze względu na wszystkie swoje charakterysty-

ki, to również może być podejrzane. Sugeruje to bowiem, że charakterystyki zostały dobra-

ne właśnie tak, aby nie występowało żadne odchylenie od najbardziej typowego zdarzenia. 

Podejście bez nauczyciela umożliwia wykrycie nowych sposobów wyłudzeń, jednak zwyk-

le wymaga, aby ekspert przejrzał uzyskane wyniki i je ocenił oraz w odpowiedni sposób 

zinterpretował. Przykład uczenia bez nauczyciela dla dokumentów tekstowych przedsta-

wiono w artykule „Czy leciał z nami pilot, czyli text mining na przykładzie opisów wypad-

ków lotniczych” w [8]. 

Wykrywanie nadużyć jest ogólnie trudnym zadaniem, nawet jeśli korzystamy z tradycyj-

nych danych o strukturze przypadków i zmiennych. Zależności są zwykle skomplikowane. 

W szczególności nie możemy ograniczać się do modeli liniowych i musimy uwzględnić 

interakcje. Termin interakcja oznacza, że jeśli jedna zmienna przyjmuje pewną wartość, to 

zależność między innymi zmiennymi ulega zmianie. Przykładowo: ciśnienie krwi zmienia 

się z wiekiem inaczej dla kobiet i mężczyzn. Dużym utrudnieniem w modelowaniu nadu-

żyć jest również to, że większość danych dotyczy prawidłowych transakcji. Natomiast to, 

co nas interesuje, czyli nadużycia, zdarza się stosunkowo rzadko. Tworzenie modeli data 

mining w wykrywaniu nadużyć (bez uwzględniania dokumentów tekstowych) przed-

stawiono w pracy [9]. 

Dodatkowo stosowanie text mining wiąże się ze specyficznymi trudnościami: 

 Bardzo duża liczba zmiennych: każdemu pojęciu odpowiada zmienna, która poten-

cjalnie może wejść do modelu. Oznacza to, że mamy dosłownie setki, a czasem nawet 

tysiące zmiennych. 

 Większość zmiennych faktycznie nie wpływa na prawdopodobieństwo nadużycia. 
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 Należy spodziewać się bardzo złożonych zależności, wysoce nieliniowych i z inter-

akcjami wielu zmiennych (np. podejrzane są opisy, w których jednocześnie występują 

pojęcia niezwykły, zależeć i porozumienie). 

 Rozkład zmiennych jest bardzo nierównomierny. Zwykle w zdecydowanej większości 

przypadków (dokumentów) zmienna przyjmuje wartość 0, a częstość występowania 

większych wartości bardzo szybko maleje. 

Oznacza to, że musimy mieć specjalne narzędzie, które jest w stanie wykonać text mining. 

Warto podkreślić, że wykorzystanie danych tekstowych może znacząco podnieść trafność 

przewidywań modeli: w pracy [7] porównano modele przewidujące koszt roszczeń z wyko-

rzystaniem tekstów i bez nich (tylko ze standardowymi zmiennymi transakcyjnymi (kwota 

roszczenia, dane demograficzne itp.). Trafność modelu text mining była lepsza aż o 10 

punktów procentowych. Jeden z klientów StatSoft ocenił oczekiwany zwrot z inwestycji 

w text mining w wykrywaniu nadużyć i subrogacji na ponad 800%. 

Rozwiązania STATISTICA 

Rozwiązania z rodziny STATISTICA umożliwiają zbudowanie kompletnego systemu mode-

lowania, przewidywania i zapobiegania nadużyciom, także z wykorzystaniem tekstów 

pisanych w języku naturalnym. 

Tradycyjnie wykorzystywane w analizach dane z baz relacyjnych i kostek OLAP możemy 

pobierać, scalać, czyścić i przekształcać za pomocą narzędzi dostępnych w STATISTICA 

Enterprise. System ten umożliwia także automatyczne tworzenie podsumowań oraz roz-

maitych zestawień, zawierających wyniki numeryczne i wykresy. 

W rozdziale „Przekształcenie tekstów w dane do analizy” omówiliśmy działania umożli-

wiające wydobycie z dokumentów tekstowych informacji, które można już analizować 

technikami klasycznej statystyki i data mining. Realizację niezbędnych działań umożliwia 

STATISTICA Text Miner. Warto tu zwrócić uwagę, iż system jest dostosowany nie tylko do 

przygotowania danych na etapie tworzenia modeli, ale również do ich stosowania dla 

nowych zdarzeń. 

Po przygotowaniu danych przechodzimy do ich analizy. I tu odpowiednie narzędzia zapew-

nia nam STATISTICA Data Miner. Radzi on sobie ze wszystkimi trudnościami wymienio-

nymi w rozdziale „Tworzenie modelu i wykrywanie nadużyć”. W szczególności warto 

zwrócić uwagę na możliwość przetwarzania bardzo dużych zbiorów danych (także pod 

względem liczby zmiennych, co jest ważne w text miningu) oraz na specjalistyczne, uni-

kalne techniki modelowania. 
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STATISTICA Data Miner zawiera nie tylko popularne metody, takie jak sieci neuronowe 

i drzewa decyzje, ale również losowy las (ang. random forest), który radzi sobie z proble-

mami specyficznymi dla text miningu i wykrywania nadużyć: dużą liczbą zmiennych, 

wysoce niesymetrycznymi rozkładami i dużą różnicą częstości klas modelowanej zmiennej 

(wyłudzenia występują tylko w niewielkiej części przypadków). 

W praktyce stworzenie modelu to dopiero połowa drogi – trzeba go jeszcze zastosować dla 

nowych przypadków (o których jeszcze nie wiemy, czy są wyłudzeniem czy nie). Również 

w tym zakresie mamy odpowiednie narzędzia. Model możemy stosować dla nowych da-

nych, korzystając ze STATISTICA Enterprise. Dodatkowy system STATISTICA Live Score 

umożliwia na bieżąco przypisywanie ocen ryzyka na podstawie modelu. Obliczenia wyko-

nywane są wtedy na serwerze, a system może współpracować z aplikacjami wspierającymi 

bieżącą działalność, wykorzystując nowoczesne technologie usług sieciowych.  

Jakość modeli możemy na bieżąco nadzorować za pomocą systemu STATISTICA MAS. Za 

jego pomocą tworzymy pulpity zarządcze informujące nas o trafności modeli, stanie 

procesów, liczbie wykrytych nadużyć i innych zdarzeniach. 
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STATISTICA
Text Miner

Dane do 
modelowania

Dane do 
modelowania

STATISTICA
Data Miner

Model

Nowe dane

Nowe dane
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Dokumenty i bazy danych
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