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מודל  –מודלים של נראות מירבית  אקטואר:מיומנו של 
  הלוגיט

משתנים תלויים מוגבלים מתארים מצב שבו המשתנה התלוי מכיל נתונים אשר מוגבלים בהיקף 

: תגובות בינאריות ובטווח, כגון 01 . לדוגמא, מצונזרים או מסודרים, חתוכים נתונים או או

אשראי או הכרטיס יתרת בהינתן מערך של משתנים בלתי תלויים )למשל, גיל, הכנסה, השכלה, 

יתן למדל את ההסתברות לחדלות פירעון באמצעות אמידת נראות מירבית נהרי שהמשכנתא(, 

(MLE- Maximum Likelihood Estimation)התגובה או המשתנה התלוי . Y  ,הוא בינארי

עשוי לייצג את  Y)למשל,  1או  0 -כ ןמכלומר, הוא יכול לקבל שתי תוצאות אפשריות שאותן נס

של , הצלחה/כישלוןבתנאי הלוואות /כושר פירעוןקיומו/היעדרו של תנאי מסוים, חדלות פירעון

משתנים בלתי תלויים של , וכו'( ויש לנו בנוסף וקטור מכשיר מסוים, תשובת כן/לא בסקר כלשהו

" חותיםהפ הריבועים מדאוגישת הרגרסיה ". Y, אשר מונח כמשפיע על התוצאה X ברגרסיה

(OLS ) ולא נורמליות, ואומדני הטרוסקדסטיות הינן איננה תקפה הואיל ושגיאות הרגרסיה

 MLE. ניתוח 0 -ומתחת ל 1 -ערכים שטותיים משהו של מעל ליחזירו המתקבלות ההסתברויות 

מטפל בבעיות אלו באמצעות אופטימיזציה איטרטיבית במטרה למקסם את פונקציית הנראות 

 הלוגריתמית כאשר המשתנים התלויים הינם מוגבלים.

 

לוגיסטית משמשת לניבוי ההסתברות לקרות מאורע כלשהו באמצעות התאמת נתונים רגרסיה 

מודל לינארי כללי המשמש עבור רגרסיה ה עשלמהינה  לוגיסטיתרגרסיה לעקום לוגיסטי. 

עושה שימוש במספר  לוגיסטיתהרגרסיה ה, וכמו צורות רבות של ניתוח רגרסיה, גם בינומית

ניתוח לוגיסטי מיושם בה MLE -ה ים.קטגוריאלי או םינומרימשתני ניבוי אשר עשויים להיות 

משמש למידול משתנים תלויים על מנת לקבוע את תוחלת ההסתברות של  משתני בינארי-רב

 הסיכויים יחסי מודל הלוגיט הינםעבור ה להשתייך לקבוצה מסוימת. המקדמים הנאמדים הצלח

(odds ratio ,הצולבים היחסים )לפיכך, לפרשם במישרין כהסתברויות. ולא ניתן  הלוגריתמים

 והגישה היא פשוטה. חישוב מהירתחילה נדרש 

 



 
 

 
 

 -דל הלוגיט מוגדר כבאופן ספציפי, מו  ii PPLNYEstimated   -או לחילופין כ 1

    YEstimatedEXPYEstimatedEXPPi   יחסיהינם  i -ומקדמי ה, 1

לוג, או -תמיים. כך שאם ניקח את האנטילוגרי סיכויים iEXP ,  של  סיכויים יחסינקבל

 ii PP 1יחסי הסיכויים הלוגריתמיים עליה של יחידה אחת ב -. לאמורi  בסכום  הילעליביא

, שיעור השינוי בהסתברות הינו זה. לבסוף iii PPdXdP  1 טעות התקן מודדת את .

יחסים שבין כל אחד ממקדמי הניבוי הסטטיסטיים הינם ה t -רמת הדיוק של מקדמי הניבוי, וה

ן טעות התקן שלו והם משמשים במבחני ההשערות של הרגרסיה, לבדיקת רמת המובהקות לבי

הסתברות ההצלחה להשתייך לקבוצה טרים הנאמדים. לצורך אמידת של כל אחד מהפרמ

שהוא מעשן לשנה(,  בהינתן כמות הסיגריות בחזה סיבוכימסוימת )למשל, ניבוי האם מעשן יפתח 

 . לדוגמא, אם המודל הינוMLE -דמי הבאמצעות מק YEstimated -פשוט לחשב את ערך ה

 מהצורה CigarettsY 005.01.1  , יש  חפיסות לשנה 100מעשן למישהו שאו אז

YEstimated  של  6.1100005.01.1 . של יחסי הופכי לוג ה-אנטילאחר מכן, יש לחשב את ה

הסיכויים:           8320.06.116.11  EXPEXPYEstimatedEXPYEstimatedEXP. 

 בתקופת חייו.לפתח סיבוכי חזה  83.20% סיכוי של נוכך שלאדם שכזה יש 
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