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  ICDF - ו PDF ,CDFאקטואר: מיומנו של 

) עבור PDF- probability density functionפונקציית צפיפות ההסתברות (דן בקצרה במאמר זה 

) עבור PMF- probability mass functionההסתברות (הנקראת גם פונקציית מסת  ,התפלגויות רציפות

פונקציית צפיפות ההסתברות כאשר בהינתן התפלגויות בדידות (נשתמש במונחים הללו לסירוגין), 

, ניתן לחשב גם יתרה מכך. xאת ההסתברות לקרות מאורע כלשהו  למעשה לקבוע יתןוהפרמטרים שלה, נ

), שהיא למעשה סך CDF- cumulative distribution functionאת פונקציית ההתפלגות המצטברת (

 ICDF- inverse. לבסוף, פונקציית ההתפלגות המצטברת ההופכית (xעד לערך  PDF -של ערכי הם הצבר

cumulative distribution function ( משמשת לחישוב הערךx  בהינתן ההסתברות המצטברת לקרות

  המאורע.

  

התפלגות למעשה ) מייצגת PDFצפיפות ההסתברות (במתמטיקה ובסימולציית מונטה קרלו, פונקציית 

הרי  ,f(x) הינההתפלגות הסתברות כלשהי של  צפיפותהבמונחי אינטגרלים. אם  רציפההסתברות 

 על להסתכללפיכך, ניתן  .  f(x)dxהסתברות של נה] ישx, x + dxלאינטרוול האינסופי של [אינטואיטיבית ש

 ככל שנרחיב יותר ויותרברות; כלומר, ) של היסטוגרמת ההסתsmoothedגרסה מוחלקת (על כ PDF - ה

 - תהפוך לדומה יותר ויותר להמתקבלת ההיסטוגרמה הרי ששל משתנים מקריים רציפים,  מדגם אמפירי

PDF האינטרוול בין [ל של המשתנה המקרי. ההסתברות שa, b נתונה על ידי [( )dxxf

b

q

, שפירושו ∫

 aהסתברות של שה טעות נפוצה לחשוב היזו. 1.0חייב להיות  fשהאינטגרל הכולל של הפונקציה 

התפלגות  עבורלמשל  – 1 -לעתים יכול להיות גדול יותר מ f(a) זה פשוט לא נכון. למעשה, .f(a)הינה

. ההסתברות, 1 - גדול יותר מ f(x)היה יבתוך ההתפלגות ש x. למשתנה המקרי 0.5 -ו 0.0אחידה בין 

 אינפיניטסימליהוא סכום  dxהינה הפונקציה שעסקנו בה במאמר הקודם, כאשר  f(x)dxבמציאות, 

  . (קטנטן)

  

) - ) המסומנת כCDFפונקציית ההתפלגות המצטברת ( ) ( )xXPxF  X - על ההסתברות ש מעידה =≥

רציפה מימין, ובגבולות יש לה את המאפיינים עולה מונוטונית,  CDF. כל xיהיה קטן או שווה לערך 

)הבאים:  ) 0lim =
−∞→

xF
x

) - ו  ) 1lim =
+∞→

xF
x
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)באמצעות  PDF - קשורה ל CDF - יתרה מכך, ה ) ( ) ( ) ( )dxxfbXaPaFbF

a

b

, כאשר −=≥≥=∫

תברות, פונקציית מסת . בתורת ההסCDF ,F - , היא למעשה הנגזרת של פונקציית ה PDF ,f - פונקציית ה

לערך בדיוק שווה כלשהו  בדידמשתנה מקרי ש, נותנת את ההסתברות לכך PMF -ההסתברות, או ה

, מוגדרים אך ורק עבור משתנים מקריים PMF -של ה הערכיבכך ש PDF -נבדלת מה PMF - מסוים. ה

פשריים של על פני סט ערכים א ,PMF - עבור הסתברויות; במקום זאת, האינטגרל של הרציפים, ולא 

התפלגות ההסתברות שלו הינה ורק אם בדיד אם ל חשביהוא ההסתברות. משתנה מקרי  ,המשתנה המקרי

 ורק אם הינו משתנה מקרי בדיד אם X. לפיכך, PMFבדידה וניתן לאפיין אותה באמצעות 

( )∑ ==
u

uXP   .X"רץ" על פני כל הערכים האפשריים של המשתנה המקרי  uכאשר  1

   

 אקטואריהה השונות של הלשכה בתחומי ההסמכה תולתוכני לפנות ניתןבנושאים אלו  להרחבה

 .פיננסיתה
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