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Abstract 

lii this dissertation, we present Bayesian alteniatives for classification probiem 

under different approaches. 

F'irst of ali, we propose a Box and Cox transformation to have normal data to be used 

in classification problems. We also consider the classification problem assuming a vector 

X with a mixture of inultivariate normal distributions, using Bayesian procedures to buiid 

a classification rule. 

We also consider the classification for binary data and correlated binary data using 

the Bayesian approach and also introducing randoin effects to capturate the correlation. 

For the Bayesian approach, we use MCMC methods and we consider the utilization of 

the software "Ox' as a great altemative for probiems related the efficiency of the algorithm. 

in 
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Capítulo 1 

Introdução 

1.1 Visão geral do problema de Classificação. 

Num problema de classificação, temos um objeto (ou pessoa) conhecido que pertence 

a mii de g grupos distintos de um mesmo universo. O objetivo é designar o objeto a um 

desses grupos com base num vetor x de medidas características associado ao objeto(ver 

por exemplo Cacoullos,1973; Lachenbruch,1975a; Huberty,1975; Goldstein e Dillon,1978; 

Lachenbruch & Goldstein,1979; Johnson & Wichern,1982). Este problema é verificado 

em diversas áreas de aplicações tais como Ciências Sociais, Economia, Medicina, Biologia, 

Física, etc. 

Algumas situações em que necessitamos usar classificação são ilustradas abaixo: 

a.- Conhecimento incompleto ou desempenho futuro. Ex: No passado valores extremos 

de certas variáveis financeiras foram observadas dois anos antes de uma falência. 

A classificação de urna outra firma como segura ou em dificuldades, com base nos 

valores observados desses indicadores, pode permitir que os executivos tomem a 

ação corretiva (quando necessária), antes que seja muito tarde. 

b- Informação perfeita exige a destruição do objeto. Ex: Tempo de vida de uma bateria 

é determinado usando até acabar. Produtos sem carga não podem ser vendidos. 

Poderíamos classificar produtos como bons ou ruins com base em certas medidas 

preliminares. 

c- Informação impossível ou muito cara. Ex: Atribuir autoria de artigos. Freqüências 

das palavras ou comprimento das sentenças podem ajudar a cJasfficar a autoria. 
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seÀ 0, 

1n(x) se À1  = 0. 

d- O nóxnero de trabalhos literários datados por um autor estio disponíveis e estes 

podem ser classificados em g grupos cronologicamente. Um trabalho não datado é 

encontrado e desejamos classifica-lo cronologicamente. Aqui devemos mensurar o 

estilos característicos que mudam com o tempo. 

Em geral nas abordagens usadas para o problema de clasificaão, (ver por exeipplo 

Anderson,1984;Johnson & Wichern,1982)assume-se que o vetor aleatório X de medidas 

associado a cada objeto, tenha um distribuição Normal Multivariada e usa-se os proce-

dimentos tradicionais de classificação como a Função Discriminante Linear (FD.L) e a 

Função Discriminante Quadrática.(F.D.Q). No entanto, quando não temos a normalidade 

multivariada para a distribuição de X, podemos ter problemas na taxa dê classificação de 

novos objetos, usando tais procedimentos. 

Neste trabalho exploramos os procedimentos dê h]ferêücia Bayesiana, aplicados direta 

e indiretamente ao problema de classificação e discriminação, utilizando principalmente 

os métodos MCMC (Monte Cano em Cadeias Markov), entre esses métodos, destacamos 

o algoritmo Gibbs Sampling (ver por exemplo, Gelfánd & Smith, 1990) e o algoritmo 

Metropolis-Hastings (ver por exemplo Smith & Roberts,1993). 

Na primeira parte do trabalho, considêrandõ uma distribuição contínua para o vetor 

aleatório X de medidas, exploramos o problema de classificação e discriminação utilizan-

do a transformação de Box &. Cox. (1964): Aqui, transformamos os dados para urna 

distribuição Normal Multivariada e usamos asté 	usuais de discriminação (F.D.L e 

F.D.Q). Assim, consideramos uma transformação Bôx-Cõx.para cada variável na forma 

onde i=1, ... ,k; x=(xl,x2, .... xk). 

Quando temos x de dimensão alta, k > 3, a obtenção dós valores de Xj  pelà método 

clássico "Profilé Log-Likellhood"pode se tornar complicado( ver Johnson & Wichern,pp 

167-171), necessitando de muito trabalho computacional. O uso de algoritmos MCMC 

citados acima pode ser uma alternativa razoável para achar os valores de À, i = 1, 2, ..., 

a partir da função de verossimilhança perfilada. Também utilizamos procedimentos 

Bayesianos para estimar os valores acima, diretamente da função de verossimilhança com-

pleta. 
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Outra ênfase dada para o problema de classificação, foi supor para o vetor aleatório 

X de medidas, uma distribuição diferente da distribuição Normal Miiltivariada. Neste 

caso, consideramos uma mistura de distribuições normais multivariadas (ver por exeriiplo 

Robert,1996; Lavine & West,1992) que em algumas situações, possibilitam unia melhor 

adequação do modelo aos dados e usamos a distribuição preditiva na regra dê classificação. 

Consideramos também, o problema de classificação a partir de dados binários. Anali-

samos o procedimento usual para a classi&ação e propusemos procedimentos alternativos 

Bayesianos, onde incorporamos o fator correlação com o intuito de formular um modelo 

mais robusto. 

1.1.1 Organização do IabaJho 

Este trabalho encontra-se dividido em 7 capítulos. Neste capítulo introdutório apre-

sentamos uma idéia geral do problema de Classificação e Discriminação, citando alguns 

exemplos cotidianos e um pequeno esboço do que se refere o trabalho. 

N.o capítulo 2 apresentamos a maioria dos conceitos e procedimentos usuais do proble-

ma de Classificação e Discriminação considêrando dados contínuos e utilizamos exemplos 

ilustrativos de alguns livros textos (por exemplo, Applied Miiltivariate Statistical Analy-

sis,Johnson & Wichern, 1982; Statistical Methods for Siirvival Data Analysis, Lee, 190). 

No capítulo 3, consideramos a transformação de Box & Cox para os dados dos exemplos 

mostrados no capítulo 2. Aqui utilizamos procedimentos Bayesianos para a transformação 

dos dados e aplicamos as regras usuais de classificação utilizadas anteriormente. Todos 

os resultados foram analisados e discutidos. 

No capítulo 4, apresentamos modelos com misturas de distribuições normais multi-

variadas, considerando a introdução de variáveis látentes. Dèntro do enfoque Bayesia.uo, 

utilizamos o algoritmo Gibbs Sampling para estimaçãó e consideramos ainda para o pro-

blema distribuições a priori não informativas e informativas conjugadas. Como alternativa 

Clássica, utilizamos o algoritmo EM (ver McLanhIan & Krishnan, 1997). A classificação 

foi feita com base na desidàde preditiva para cada população. 

No capítulo 5, apresentamos o problema de Classificação e Discriminação utilizando 

somente variáveis binárias. Neste caso, introduzimos o procedimento usual dé classificação 

e uma opção Bayesiana. 
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No capítulo 6, dando continuidade ao problema de classificação com dados binários, foi 

proposto modelos que incorporam o fator correlação entre as variáveis binárias associadas 

a cada objeto. 

No capítulo 7, apresentamos as conclusões e algumas propostas futuras. 
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Capítulo 2 

O problema de Classificação e 

Discriminação 

Neste capítulo apresentamos uma breve introdução ao problema de classificação e 

discriminação dentro da abordagem tradicional. 

2.1 Visão geral do problema de classificação 

Inicialmente nos concentramos no problema de classificação para duas populações em-

bora a maioria das idéias apresentadas possam ser imediatamente generalizadas para mais 

de duas populações. 

Sejam fi(x) e f2(x), as funções densidades de probabilidades associadas com o vetor 

da v.a X,l) para as populações 7r1  e 7r2, respectivamente. Um objeto com medidas 

associadas x, deve ser atribuído à 7r1  ou 7r2. Seja Ç,  o espaço amostral, isto é, a coleção de 

todas as observações possíveis de x. Temos R1: o conjunto de valores de x, utilizados para 

classificar objetos como 7r1  e R2  = 9 - R1: os valores restantes utilizados para classificar 

7r2; aqui os conjuntos R1  e R2  são mutuamente exclusivos. 

A probabilidade condicional, P(211), de cla&siflcar um objeto como 7r2, quando de fato 

é de 7r1  é dada por, 

P(2I1)=P(xER2 I7r1)__f 	fi(x)dx 	 (2.1) 
R2=f-Ri 

Similarmente, a probabilidade condicional, P(112), de classificar um objeto como 7r1, quan- 
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do na verdade é ir2  é dada por, 

P(1 12) = P(x E Ru ir2) 
= fRi 

f2(x)dx 	 (2.2) 

Agora, sejam Pi,  a probabilidade a priori de 7r1  e p, a probabilidade a priori de 7r2, 

onde p1 +P2 = 1. As probabilidades totais de classificar objetos corretamente ou incorre-

tamente podem ser derivadas dos produtos das probabilidades a priori e probabilidades 

condicionais. 

P(c1assificada corretamente como iru) = P(X e RuIiru)P(iru) 

P(c1asjiicada incorretamente como ir1) = P(X e R1  Iir2)P(ir2) 

P(classificada corretamente como ir2) = P(X E R2Iir2)P(r2) 

P(classiflcada incorretamente comoir2) = P(X.e R2Iiru)P(iri) 

Assim, mesmo uma probabilidade aparentemente pequena pode ser muito grande se 

o custo de fazer uma atribuição incorreta for muito alto. O custo de uma classificação 

errada pode ser definido por uma matriz de custo (ver Tabela 2.1). 

Tabela 2.1: Matriz de Custo 

Classificar como 

ir1 	iI 

População ir1  O 	c(211) 

Verdadeira ir2  c(112) 	O 

onde 

c(112): custo da observação de 7r2  ser incorretamente classificada em ir1 . 

c(211): custo da observação de ir1  ser incorretamente classificada em ir2 . 

O custo esperado por classificação errada (ECM) é dado por, 

ECM = c(21 1)P(21 1)pi + c(112)P(112)p2 	 (2.3) 

O objetivo para uma boa regra de classificação é obter um ECM com valor bem 

pequeno. 

Resultado 2.1. : As regiões R1  e R2  que minimizam o ECM suo definidas pelos valores 

de z para os quais as seguintes desigualdades valem. 
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R1 
fi(x) > rc(112)1 	R2: 

	

fi(z) 	[c(11 2)]
f2(Z) [c(211)J 	f2(x) < c(211) ~~

] 

i 
(2.4) 

Prova:(ver Johnson & Wichem,1982; Seber,193) 

Alguns casos especiais de regiões de custos mínimos esperados, são dados por: 

a) (pi /p2) = 1 (probabilidades a priori iguais) 

R1 
fi(x) > íc(1I2) 	R2: 

fi(x) < [c(112)1 

	

f2(X) - c(2I1)1 	f2(x) 	c(2I1)J 

b) c(112)/c(211) = 1 (custos de classificação erradas iguis) 

	

R1: fi (x) 	 112: 
fi (x)  

	

f2 (X) 	Iylj 	f2(x) < 1P1  

c) (pi/p2) = (c(112)/c(211)) = 1 

	

R1: 
fi(x) > 1 
	J: f1 (x) <1 

	

f2(x) 	 f2 (X) 

Em geral, sendo as probabilidades a priori desconhecidas, estas são consideradas iguais. 

Também se é desconhecida a razão entre os custos de uma classificação errada, então ela 

pode ser considerada igual a 1. 

Quando ignorarmos os custos de classificação errada, podemos escolher R1 e R2 que 

minimizam a probabilidade total de classificação errada TPM. 

TPM =ijfi(x)dx+2jf2(x)dx 	 (2.5) 

Observar que este problema é equivalente a minimizar o custo esperado de classificação 

errada quando os custos de classificação são iguais. Portanto as regiões Mimas neste caso 

são dados no item (b) acima. Podemos também alocar uma nova observação xo para a 

população com maior probabilidade a posteriori P(irfxo), onde pela regra de Bayes as 

probabilidades a posteriori são dadas por, 

	

P(iriIxo)= 	
pjfi(xo)  

pifi(xo) +p2f2(Xo) 

	

P(7r2I4) 
= 	p2f2(XO)  

pifi(xo) +p2f2(xO) 

C1sificar uma observação x0 como 7r1 quando P(irilxo) ~: P(7r2 x0) é equivalente a 

isar a regra do item (b) acima, pois os denominadores são os mesmos. 

(2.6) 

(2.7) 
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2.1.1 Enfoque Bayesiano para o Problema de Classificação 

Nesta seção, vamos continuar nos concentrando em classificação para duas populações 

embora a maioria das idéias apresentadas possam ser imediatamente generalizadas para 

mais de 2 populações. 

Supor agora as distribuições fj(x105) parametrizadas pelo vetor ei, com j = 1,2 para 

cada respectiva população 7r1 e 7r2. Sob o enfoque Bayesiano, vamos ter para cada Oj uma 

distribuição a priori g(0). Conseqüentemente, teremos também, para cada j = 1,2 uma 

distribuição do vetor de parâmetros dado os dados g(O1lx),designada como distribuição 

a posteriori, que pode ser escrita como: 

	

g(Ox) oc g(9)f(xIe7) 	 (.8) 

Podemos então determinar as densidades preditivas para cada população j = 1,2 por: 

fi(x) = fe1 fi(xI9i)gi(eix)4Oi 
(2.9) 

f2 (x) = fe2 
f2(xO2)9(02Ix)d02 

onde e, j = 1,2 é o espaço de parâmeros. 

Assim déterminamos as regiões de classificação de acordo com o Resultado 1.1, ande 

temos, 

L(x) 	íc(112)1 ~~] 	fi (x) lc(112)1 [p2
~i1 R2: <ii— f2(x) 	[C(211)J ' 	f2(x) 	c(2l)J LP1 

Aqui, podemos usar métodos de simulação via MCMC (Monte 'Cano em Cadeias de 

Markov), para gerar amostras para O, j = 1, 2. Gerado uma amostra, usamos estimativas 

de fi (x) e f2 (x) para realizarmos o procedimento de classificação. As estimativas de Monte 

Cano para fi (x) e f2 (x) são dadas por: 

J1(x) 	fi(xlO) 
(2.10) 

12X = 	 f2(xIO) 
onde M é o número de valores gerados para cada parâmetro na amostra, s = 1, -, M. 

Usualmente assumimos f1(xf e1), onde e1 = (.i1, E) e f2(xIe2), onde 02 = 	 ) 

com distribuições Normais p-variada N(i1, 	e Np(pE2). Num caso mais geral 

podemos supor que f1(xf 1) e f2(x!02) tenham distribuiçõest-Student p-variadas. 
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2.2 Classificação de duas populações Normais Multi-

variadas 

Supor que f, (x) e f2 (x) sejam densidades normais nmltivari&das, a primeira com vetor 

de média jul e matriz de covariância E e a segunda com vetor de média i2 e matriz de 

covariância E2. Num caso especial, considerar também que E1 = E2 = E. 

Seja a densidade conjunta de X' = [X1, X2, ..., Xi,] para as populações 7r1 e 7r2 ddas 

por: 

A (x) 
= (21r)P/2II1/2 

exp [_ 1 (x - j'E(x Pà] — 

parai = 1, 2. 

Supor que os parâmetros populacionais i' i2 e E- sejam conhecidos. 

Neste caso, as regiões que minimizam o ECM são dadas por, 

(2.11) 

R • fi(X) 
=exP{_(x_ti)'E-'(x_ti)+.(x_1L2)'E'(x_P2)} 	

[c(112)] [P2
1 f2(X) c211 pi j 

R 	= 	 - 	
- ) + (x - J'E'(x - 1L2)} < [c(112)] l2 f2(X) c(211 [j 

(212) 

Resultada 2.2. Sejam as populações 7r1 e ir descritas par (2.11). A regra de alociç6o 

que minimiza o ECM é dada por: 

Alocar 4 em 7r1 se 

tt2)'E'i -- pJE'(1i1 + P2) >ln 
M211)pi] 

1I2)J1 

caso contrário, alocar 4 em 7r2. 

(2.13) 

Prova: (Johnson & Wichern,192). 

Na maioria das situações, as quantidades populacionais ,, i2 e E são desconhecidas. 

Neste caso, alguns autores (ver por exemplo Anderson,T. W.,1984) sugerem a regra de 

alocação que minimiza o ECM para duas populações normais dada por: 

Alocar x0 em 7r1 se 

1

M21 
112)p21 ( 	- ï2)'S,,xo - 	 - 2)'S,(ïi + i2) ~ In 	1)pi.J 	

(2.14) 
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caso contrário alocar x0  em ir2. 

Neste caso, estamos supondo que temos, n1 observações de uma variável aleatória 

multivariada X' 	[X1,X2,..., XpI de ir1  e ri2 medidas desta quantidade para ir2, com 

1 + n2 2 > p. As respectivas matrizes de dados são: 

= [x117x+7 •.-, X1n11(j»i1) 

(2.15) 

X2  =4x2i,x, ...,X22](,»2) 

Para essas matrizes de dados, os vetores de médias e a matrizes de covariância são 

dados por, 

= 
(2.1r6) 

S 	ni j - 	 - 	- jQ I  
onde i = 13 2 

Supondo E comum, temos, 

(ni -1)Si+(n-1)S2  
Sixioied 	

(nj+n2-2) 

A expressão 

1 
W  = (i' - 	- 2 (5Ê1  - X2)S jied(Xt + x2) 

2.17) 

(2.18) 

é conhecida como função (estatística) de classificação-de Anderson ou Fmção Discrimi-

nante Linear (FJ).L). 

Quando E E2,considerandG as densidades normais multivariadas, dadas em (2.11) 

com E, i = 1, 2, no lugar de E, te": 

= —1x'(E' - 	+ (,4Ej1 - —k>1níl 
L 2h1) P1] 

(2.19) 

kli1 R2  = — x'(Ej' - E')x+ (14Ej' -. i'E 	<i  ')x— k 	L2h1)hi 

onde 
1 	 1 	1 	1 k = 	1n( 	, J + &Ej ti 	

1 
P2) 

\2/ h 

As regiões de classificação são definidas pelas funções quadráticas de x. 

(2.20) 
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Resultado 2.3. : Sejam as populações lri e 7r2  descritas por densidades normais multi- 

variadas com vetor de médias e matriz de covariância, respectivamente 	e i21E2. 

A regra de classificação que minimiza o custo esperado da classificação errada é dada por: 

Alocar Zj em 71T1 8(3 

—1 	 —1  - E 1)z + (j4Ej - 	ih  - k > 1c('I2.Y21
c(2j1)pj 	

(2.21) 

caso contrário, alocar xb em 7r2  

Na prática, jul  E, e p,2, E2, são substituídos pelas respectivas quanticMds amostrais 

x1,x2, S1  e S2. Portanto, a regra de classificação qudrática ou Função Discriminante 

Quadrática (F.D.Q) é dadà por: 

Alocar XO em 7v1  se 

- S2 	 1, + (ÏSj'  —5S')x0  - k > 
c 

	

(1 	12) 

-  

caso contrário, alocar x0  em 7r2- 

(2.22) 

2.3. Desempenho- das- F&nçõés de Classificação 

Uma maneira de julgar o desempenho de qualquer procedimento de classificação é 

calcular suas "taxas de erros"ou probabilidades de classificação erradas. Esses valores 

podem ser obtidos facilmente, quando as populações são conhecidas. No entanto, na 

pratica isso ocorre raramente, e precisamos trábalhar coiú taxas de erros associados a 

função de classificação amostral. Esta função de classificação é construída, baseada no 

seu desempenho em amostras futuras. 

A probabilidade total de caifiaçã errada (TPM) é dado por: 

TPM=pi ff i (x)dx+p2 f f2(x)dx 	 (2.23) 

O menor valor dessa quantidadeé obtido pela escolha adequada de R1  e R2  (supondo 

custos de classificação erradas iguais), e é chamado de taxa de erro ótimo (OER). 

Uma medida de desempenho que não depende das formas das populações e podem ser 

calculadas para qualquer procedimento de classificação, 'é dada pela taxa de erro aparente 

(AFER), definida como a fração de observações na amostra piloto que são classificadas 

incorretamente pela função de classificação amostral. Vara n1  observações de 7r1 e ri2 

observações de 7r2, temos a Tabela de c1assificaço 2.2 abaixo: 
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Tabela 2.2: Tabela de Classifkação 

Membro peta Previsão 

7r1 7r2 

Membro 

Verdadeiro 

7r1 

7r2  2M ri2 - n2C  

1M = fli - 
2C 

flic 

onde 

nc: número de itens de 7r j  classificados corretamente come irá. 

nM: número de itens d 	.el?issifiw1os.iiwnrretamentcomo 1r. 

A taxa de erro aparente é então: 

APER'= 
fllM.+ n 

nl+n2 
(2.24) 

que é conhecida como proporção de itens na amostra piloto que são classificados incorre-

tamente. 

Na prática podemos dividir uma amostra em duas sub-amostras: uma amostra piloto 

(treino) para construir a função de ciasificaçãÕ e outra .paa verificar o deséinpenhç da 

função. Neste caso temos dois problemas: 

(i) Este procedimento requer uma- amostra, grande. 

(ii) A função avaliada não,  ta de- interesse- Quase tôdaos dados devem- ser considérdos 

para construir a função dê classificação, caso conti*iôo valor da informação pode 

no ser muito bom. 

Ontra técnica que parece ftincionar bem  é o procedimento "holdoiit"de Lachenb'uch 

(ver Lachenbruch & Mickey,18). 

1. Iniciar com o grupo dá observações dê 7i1. Omita uma observaão désse grupo e 

desenvolva unia função de classificação baseada nas fli —1 observações restantes. 

2. Classifique essa observação omitida usando a função construída na etapa 1. 

3. Repita passos 1 e 2 até classificar todas as observações. Seja nik 
IM : o número de 

holdout (H) observações classificadas incorretamente. neste grupo. 

4. Repita os passos 1 até 3 para-observações de 7r2  calculando 4.. 

12 



As estimativas de P(211) e P(1(2) são dadas por, 
(II) 	 (H) 
1M 	e 	Ê(112) = 

fl2 

e a.estimativa.da taxa de erros esperadoE(J4ER) é- dà&por: 

(Ir) 	(II) 

Ê(AEI4 =  1M + fl27f  

nl  + fl2 

(.25) 

(2.6) 

2.4 Separação dèPopuIaçõe&: Frnção Discriminante 

de-Fisher. 

A idéia dê- Fisher (Fisher,RA,I936) é transfõrmar aa observações multi~as .x em 

observações univariadas y, onde ys provêm das populações 7r1  e 7r2, separadas o máximo 

possível (aqui estamos considerando- separação- de duas. populações). 

O procedimento de Fisher nãoassume que as populações sejam normais. No entanto, 

assume-se que as matrizes de covariâncias populacionais sejam iguais. 

Uma com~ linear fixada -para Os x'& tomam  o&va1res y11  	 para as 

observações da população 7r1  e os valores Y21,  y, •••. Y2n2 para as observações da população 

7r2. A separação desses dois conjuntos univariadõs y's é feita em termos da diferença entre 

j e ff2  relativo à variância dos y's. Isto é: 

191 	ff21  sep. = 	 onde s— 	
n1+n2-2 

O objetivo é selecionar a combinação linear de x para realizar a separação máxima 

das médias amostrais g e g2 . 

Resultado- 2.4. A combinação linear-- ix-= ( - j)'Sdx maximiza-  a razão: 

(SQdet)  - 
Var(y) - 

- 
— SpedL 

(2 

'SpooiedÈ 

sobre todos os possíveis coeficientes de vetor k, onde d (' - 
ser calculado como: 

= 	- y)2  + >i(Y2j  - 

—2 

(2.fl) 

e 4 também pode 

(2.28) 
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COM yJ j = i# Xlj e !/2j = £32j 

O máximo da razão é dado por: 

max 	' 	= d'S;j1.=  
£ £ Spuoedi 

onde f)2  é a distância quadrada .amostraientre- as duas- méias. 

A solução de Fisher para o problêma de separação pode ser usado para classificar 

novas observações. 

Uma regra de alocação baseada na Função Discriminante dê Fisber: 

Alocar x0  à 7r1  se 

Yo = - 	 > ín = 	- 	 + ï2) OU 
(2.30) 

Yo-?L>0. 

caso contrário, alocar 4 à. W2- 

Perceba que esta regra de classificação é' dada em (2.13) quando () () = 1. ce211) 	pi 

Em resumo, para duas populações, a separação máxima relativa que pode ser obtida 

considerando a combinação -linear- das obervaçes- murnvazïadas é iguaL à. distancia. D2. 

Isto pode ser conveniente porque pode ser usadõ em certas situações para testar se as 

médias populacionais M I  e t2  diferem significativamente. Conseqüentemente um teste 

para a difèrença nos vetores dê média podé ser visto como um teste para a significância 

da separação a ser realizada. 

Suponha que as médias populacionais p, e P2 sejam médias das distribuições normais 

multivariadas com urna matriz de covariância comum E. Um teste de II : 	= I2 

contra H0 : 	é dado pela estatftica 

(n1  + n9 - p— 1 \. (  n1n 	
(2.31) 

\ (n+n2 -2)pJ n1 +n21t 

que tem uma distribuição F com v, = p e ti2 = n1  + n2 - p - 1 graus de liberdade. 

Se ii é rejeitada, podemos concluir que ã separação entre as duas populações 7r1  e 7r2  é 

significante. 

2.5 	Clàssificação de Várias Populações 

Nesta seção apresentamos a generalização dos procedimentos de classificação para 

g> 2 ou seja mais de 2 grupos. 
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2.5.1 Método do custo mínima d classificação errada 

Seja f4 a densidade 	 apopiilaçn ri,para i = 1, 2 ,g. (Eiii geral 

considerase f( rdensidadanorInÁImn1tivariada, ms  essanão é uma  n(rç  necessária) 

Assim, sejam: 

p: probabilidade a priori da população ir-. 

c(kli):. cr--to de alocar um item- a 7rk,. quand  de fatn, ela pertence a- 7r,- para k,i = 

17 21 ...1 9. 

Para k = i, temos c(iIi) = O Finalmente,. seja R,, o conjunto dos x's cIassificdos 

como irk então: 

P(kli)= P(classfficar um item como ir1irj) 
= f f(x)dx, para k,i 1,2, •••,g• 

com P(ili) = 1— 	1 P(ki),para-k, i. 

O custo esperado condicional de uma classificação errada de um x de 7r1 , em 7r2, ou 

ir3, ... ,ou 7r9 é: 

ECM(11= P(2j-1)c(211) ±P(3[1)c(311)+ + P(yI»c(yI1)= LP(kjl)c(ktl) (2.32) 

Esse custo esperado condicional ocorre com probabilidade a priori Pi, a probabilidade 

de ir1. 

Dê maneira similar calculamos WM(2),ECM(g)_" Portantoo custo esperado 

condicional geral de uma classificação errada é dado por: 

ECM = pECM(L) + pECM(2) + +.p FCM(g) 

= para k 9É i %=i A (Ek~rP(k4ÍWk
44) 

Resultado 2.5. Ás regiões de classificação que minimizam o ECM sio definidas por 

alocar x a população irk, k = 1, 
..., 

g quando 

>pjfj(z)c(k/i), para k i 	 (2.34) 
i=1 

seja o menor possível. 

Prova: (ver Anderson, T.W, 1984). 

Um caso especial é dado qunnda todos os c(kli) são iguais. Neste caso temos: 

(2..3) 
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Alocar x à popibção lrk se 

	

p,Jk(x)>pJ(x) 	k 
	

(25) 

ou equivalentemente, 

Alôcar x à população lrk  se 

hlPkfk(x) > ]iLpjJ.(X)r  W kL 
	

(26) 

Essa regra é idêntica a aquela que maximiza a probabilidade a ccpte1io1.j, 

P(1rklx) 
-  Pkfk(x)  - prior4* (teoss) 

- 	 - 	{(priori) * (verossW 
para k = 1, 2...,g 	(2.37) 

2..2 classificação- de Popu1çÕes- Normais 

Considerar x com densidade, 

li (X) = 	
_ 

(2ir)i'/E.'/2 ex{x 
- 	jt(x 	i = 11 22 ...,g. 	(2.38) 

isto é,desidids  normais mu rrids  :com  vetor médi& e matriz d.cavariância 

	

E. Se c(i14 = a ec(kli) = L, paia k# 	 

Alocar x a 7rk se 

kiphfk(x) hipj— () 1n(Zir)—Izi r r—E(X—,Lh)z 1Çx-1l = maxInpjf(x) (.39) 

A constante () In(21r) póde ser descartada, daí podeinosdeíinir o escore discrimin.nte 

quadrático para a i-ésima população como, 

	

d?(x) = —In Ef - 	- 	- j + lnp 	 (2Ã0)
2 	2- 

À regra que minimiza a probabilidade total dê classificação errada para populações 

normais quando temos Ei  diferentes, é dada por: 

Alocar x à In C  se 

d(x) =max(d7(x} d?(x), .., d(x)) 
	

(2.41) 

Na prática pi  e E- não são conhecidos, assim os substituímos respectivamente pelas 

quantidades amostrais: 

Vetor dê médjá amostro 

Si: Matriz de covariância amostral 
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onde nj  é o tamanho amostral de cada população. 

Neste caso, o escore discriminante quadrático é definido por: 

(x)= _1nS4_ 	 (2.42) 

e a regra de classificação baseada na amostra é dada por: 

Alocar x à lrk se 

(2.43) 

Se as matrizes de covariâncias Ei  são iguais, o escore discriminante quadrático é 4ado 

por: 

	

d?(x) = —1n LEI - (x)'E'x+ .iZ'* - —Pi 	pi   + Inp, para i = 1, 2, ...,g. 
2 	2

(2.44) 

Observar que-os primeiro&dois termos- de d?(x)  são, os mesmos para todo i 1,2,..., g, 

portanto podem ser ignorados para propósitos de classificação. Assim o escore linear de 

classificação é dado por: 

dj(x) = 	- 	+ lúpi 	 (2.45) 

Uma estimativa 2 (x), para o escore discriminante linear, baseado na estimativa "Spoole4" da 

matriz de covariáncia é dado por: 

	

â- (X) = Sx - S 	+ In 	 (246) 

Assim a regra de classificação fièa na forma: 

Alocar x à Irk se 

	

dk(x) =max(cuj(x),c 2(x), ...,J9(x)) 
	

(2.47) 

Podemos estimar a performance dessas regras de classificações amostrais, usando o 

procedimento de Lachenbruch(1968). 

Se nil é  número de observações classificadas incorretamente no i-ésimo grupo,para 

i =1,2, .., g, então urna estimativa, da taxa verdadeira de erro,E(ÂER) é dada por: 

Ê(ÁER) = 	 
EL i N- 

(2.48) 
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2.6 	Alguns exemplos- ilustrativos. 

Nesta seção apresentamos dois exemplos envolvendo o problema de cbssificaçãoUm 

exemplo é relacionado com Bioestatstica. (dados em- Le4,1 9Rf1,  p 349351) e outro rela-

cionado com Geologia (dados em Johnson & Wichern4982. p. 568-569). Em ambos os 

casos o objetivo é discriminar (indhríduos e ré~ de-acordo com algumas variáveis. 

Exemplo 2.1. Neste estudo temos 71 pacientes com Leucemia, dos quais 37 respodem a 

um tratamento e os outros 34 não respondem a- esse tratamento (ver Tbela PS)-Ou seja 

vamos ter duas populações g = 2 e duas varidveis p = 2. Nosso objetivo é discriminar 

indivíduos nesses dois grupos (respondem ou não respondem ao tratamenta) só con a 

informação das 2 váriaveis x1  (idade) e x2  (LI%) onde (LI %)é a taxa de medicamento ou 

dose. 

Na Tabela 2.3, temos a tabela de dados.Nas figuras 2.1 e 2.2 temos histõgrama de 

cada variável, para cada grupo, para termos idéia sobre a forma dos mesmos: 

Tabela 2.3: Idade, L1% e Resposta de 71 pacientes 
com leucemia 
Idade LI% Resposta(*)  Idade LI% 	Reaposta(t) 

20 7 1 33 7 
16. L 45 1. 
12 1 59 8 
16 1 61 4 
6 1 65 10 
20 1 
14 1 P P6 

36

5 

5 1 59 6 
5 1 34 7 

12- 1 43 4 
14 1 51 8 

fi 1% 
4 14 1 61 8- 
45 10 1 11 

19 1 
1 

61

39 16 
13 1 
10- L 

2k 
62 19 1 37 15 
71 11 1 4 4 
74 10 1 47 2 
75- 17 1 48- 1:0- 

9 1 
& 1- 
9 1 

10-  1 12  
2 36 1 
2 28 1: 

8 1 80 7 
9 1 21 Ii 

E 154 
11 L 83 9 
13 1 
15- L 
5 1 

() 1-Respondente; 2,3,4-Não Respondente 

Fonte:Lee,&T;1980 

.2 
2 

2 
2 

1 
2 

:3 

1 

1 
1 

4 
'4 
.4 

1 
1 

1 
4 
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Figura 2.1: ffistogramados (fns  da grupü L (Responclençe) 

s 4t S • IS • • 

Figura 2.2: Histograma dos. dados  &L grupo 1 Não-RespondTeiite) 

Neste exemplo consideramos ('J (P2)  = 1, ou seja, os custos de classificação 

errados e as probabilidades a priori iguais para cada grupo. 

Primeiramente, considerando ri = E; i = 2, vamos verificar se a separação entre as 

duas populações é significante ou seja testar se HO  : 91 = ,i2 contra Ilo : 11 96  1&2- 

Temos7  

nl  - 37, 	n2  = 3-4, 	p 2 

,assiin 

e 

r5.0465 

.0210 5.04&5 
= 	128919); 	1 = 	

41.9880) 

('.2I —18.7576'  
= (54.00OG8.9118) S2 

—1&757 24.9920) 

Conseqüentemente, 

 

(.I94-6.3380 

—6.338O 33.8595 

 

Spooied = (ni-1)Si+(n2 -1)S2  - 
(n'  +n— 2) 

 

  

e 
(0.0038-  0.0007 - 

"pooicd - 
0.0007 ft.0297 
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Logo 

= (Ït .Ï2YS11ed(Ï1 - Rj  = 1.2523 

e 

F- 
 (n+n—j— 1' ( 	10.9331 
- 

Ao nível de significância de 5% tiemos Fp(nr+n2....p1)(CL05) = E2,68 (0.05) a.r31670. Como 

F> F2, 68(0-M) rejeitamos 14, ou-seja, est  uma difrErnça  significativa entre i1  e4L2. 

Agora vamos utilizar as regras de classificação usuais, apoiados nos softwares "MiniTab 

10.1 e MatLab 4.2". 

Uti1izand) primeiro a Função Discriminante, de Liir  (F.D.L), ou seja, assum4ndo 

a normalidade dos dados e matriz de covarincià comum, temos à seguinte tabela de 

classificação: 

'Dibela 2.4:Tabela de Classificação 

Pela Função Discriminante 

7r1  taxa 7r2  taxa valor real 

Membro 7r1  29 78.38 & 21.62-  37 

Verdadeiro 7r2  8 2153 26 76.47 34 

Assim a taxa de erro aparente APER é igual a: 

APER=T1M+M= 	8+8 
=0.2253 

n1 +n2  37+34 

onde 74m, j = 1,2 é o número de classificações erradas para cada grupo ou seja, número 

de elemento que são do grupo i e foram ckwúficados no grupo k onde i, k = 1,2 com 

i:96 k. 

Considerando Ei diferentes, vamos ter- aF\mção Discríminante Qmi1rática (F.D.Q), 

para este caso temos os seguintes resultados. 

Tabela 2.5.-Tabela de Classificação 

Pela Função Discriminante 

7r1  taxa 7r2  taxa valor real 

Membro 7r1  27 72.97 10 2703 37 

Verdadeiro 7r2  & 2.53 26 7.47 34 
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Assim a taxa de erro aparente APER é igual a: 

APER=121M+M= 	=0.254 
37+34 

Percebemos um desempenho relativamente bom, quando utilizamos a F.D.L e um-

desempenho pior quando usamos a F.D.Q. Vamos verificar agora um exemplo com 3 

populações e 5 variáveis. 

Exemplo 2.2. Neste eemp10 temos amostras de óleo cru de três zonas de arenito. 

ir1: Wilhelm 

ir2  :Sub-Mutfriza 

ir3: Upper('Mulinia,segunda suhescata,primeira sube.scqla) 

Os valores de cada elemento são dados por, 

z1 :vanddio, 

X2 :ferro, 

z3  :berílio, 

e duas medidas para os hidrocarbonetos: 

z4  :hidrocarbonetos saturados, 

z5  :hidpocarbonetos aromáticos, 

Nosso objetivo é classificar cada observação com 5 varidveis em uma das 3 populações. 

Na Tabela 26 temos os dados e nas figuras 21,22e 23 os respectivos histogramas 
para cada variável em cada grupo. 

Tabela 2.6: Dados de Óleo, cru 
zona 

Z1 22 23 24 

3.9 
2.7 
2.8 
3.1 
35 
3.9 
2.7 

&1.O 
49.0 
36.0 
45.0-  
4" 
43.0 
35.0 

02O 
0.07 
0.30 
tL08 
010- 
0.07 
0.00 

7.06- 
714 
7.00 
T.2W 
7.81 
6.25 
5.11 

12.19 
12.23 
11.30 
.13.01 
12.63 
10.42 
9.00 

zona 1r2 

5.0 47.0 0.07 7.06 6.10 
3.4 32.0 0.20 5.82 4.69 
1.2 129- 0.80- 554-  3.15 
&4 17.41 0.07 6.3L 4.55 
4.2 36.0 0.50 9.25 4.95 

35.0 0.50 5.69 2.22 12 
41.0-  &ifJ-  &63 2.94 

3.9 36.0 0.07 6.19 2.27 

fl 2.0 
60 

0.30 
0.07 

8.02 
7.54 

19.92 
5.76 

3:0 30:0 0.00- 5.12 1077 
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Continuação Tabela .5: 
zona 1F3 

6.3- 13-0 0.05 4.24 8.27 
1.7 5.6 1.00 5.69 4.64 

24.0 0.0(1 4.34 2.99 
7.8 18.0 0.50 3.92 6.09 
7.8- 25.0- 0-70- 5-39- 6.20 
7.8 26.0 1.00 5.02 2.50 
9.5 17.0 0.05 3.53- 5.71 
7.7 14.0 0.30 4.65 8.63 
11.0 20.0 0.05 4.27 8.40 
&& 14.0- 030 4.32 7.87 
8.4 18.0 0.2) 4.38 7.98 
10.0 18.0 0.10 3.06 7.67 
7.3 15.0 0.05 3.76 6.84 
9 22.0- 0.30 3-98- 5.02 
8.4 15.0 0.20 5.02 10.12 
8-.4 17.0 0:20: 4.42-  8.25 
9.5 25.0 0.50 4.44 5.95 
7.2 22.0 1.00 4.70 3.49 
4.0 12.0. (1.511 5.71 6.32 
6.7 52.0 0.50 4.80 3.20 
9.0- 27.0 0.30 3.69 3.30 
7.8 29.0 1.50 6.72 5.75 
4.5 41.0 0-50 3.33 2.27 
6.2 34.0 0.70 7.56 6.93 
5.6 20:0 0:50 5.07 6.70 
9.0 17.0 0.20 4.39 8.33 
8.4 20.0 0.10 3-74 3.77 
9.5. 19.11 0.50. 312. 7.37 
9.0 20.0 0.50 5.97 11.17 
6.2 16.0 0.05 4.23- 4.18 
7.3 20.0 0.50 4.39 3.50 
3-6- 15.0 0-70 7.00- 4.82 
6.2 34.0 0.07 4.84 2.37 
7.3-  22.0 (1.00 4.13-  2.70 
4.1 29.0 0.70 5.78 7.76 
5.4 29.0 0.20 4.64 2.65 
5.0. 34.0 0.7(1 4.21 6.50 
6.2 27.0 0.30 3.97 2.97 

Fonte:Johxison & Wichern4982 
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Figura 2.3: Histograma dos Dados da Primeira Zona de Arenito 
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Figura 2.4: Histograma dos Dados da Segunda Zona de Arenito 
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Figura 2.5: Histograma dos Dados da Terceira Zona de Arenito 
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Para este exemplo, utilizamos as regras de classificação dadas na seção 2.5.2. Aqui, 

novamente consideramos (
~I~2~

y 
(na) = 1. 0w procedimentos são equivalentes a clas- 

Ckldll) 	PI 

sificação pela. Função Discriminante Linear (F.DL) e Função Discriminante Quadrática 

(FDQ), qwrndTo trabalhamos caia duns-,populações. 

No primeiro caso, consideramos as matrizes de covariâncias E• iguais. Abaixo, apre-

sentamos os seguintes resultados mostrados na Tabela 2.7, tabela de classificação, e a 

estimativa do erro de cla.ssificação ÁPER 

Tabela 2.7:Tab ela de Classificação 

Membro pelo Critério Discrimjnnte 

ir1 taxa ir2 taxa irá taxa valõr real 

Membro ir1 7 IÜÜ.00 O 0.00 0 0.00 7 

7r2 1 9.09 10- 9&91- 0- 0r.00 111 

Verdadeiro ir3 - O O-.O(} 3 7.89 5 92.11 38 

Assim, 

EC= 
nuí =0+1+3 

	 = 0.0714. 
71+fl2+fl, 	7+11+38 

Quando consideramos E diferentes, os resultados foram 

Tabela 2.8:Tabela de Classificação 

Membro pelo Critério Discrimin.nte 

- 

	

7r1 	taxa 7r2 taxa 7r3 taxa valor real 

	

Membro ir1 - 7- 100.00 O 0.00 O 	(J.00 	7 

	

7r2 - 0 	0.00 	1& 90r.91 O 	0--00 	11 

	

Verdadeiro 7r3 - O 	O-.00- 1 253 3-7 97.36 	38 

Assim, 

APER_flhMiM= 	 =0.0357. 
fli+fl2+fl3 	7+11+38 

Pelas tabelas de classificação, percebemos uma considerável eficiência dos métodos, 

sendo que quando consideramos Ei diferentes conseguimos um melhor desempenho. 

Percebemos que o desempenho dos métodos de classificação, nos exemplos acima, 

variam muito de caso para caso. No próximo capítulo, será mostrado o desempenho 

dessas regras de classificação, quando aplicamos diferentes metodologias de transformação 

de dados, baseados na transformação Box & Cox. 
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Capítulo 3 

.. 	. 
Classificação e Discriminação com 

Dados Transformados 

Na maioria dos exemplos utilizados para os problemas de classificação e discriminação 

considera-se que o vetor x de observações tenha uma distribuição normal miiltivari&Ia 

(ver por exempla Anderson,TW484;Johnson,R.A kWiehern,D W,t82). No en14iito 

quando o vetor x não se aproxima muito-dessa distribuição, os procedimentos de las-

sificação usuais podem não ser tão eficientes. Uma alternativa para o problema seria a 

transformaiãa ds dados para  forma normal(ver por- exemplo Box&Qx;14). 

Neste capítulo descrevemos o procedimento de transformação de Bx-Cox para o caso 

uxúvariado e mu1tivariado, apresentamos alternativas Bayesianas a partir dessa transfor-

mação, considerando as funções de verossimilhança perfilada e completa. Utiliaincs os 

dados do exemplo visto no capítulo anterior, que foram transformados e depois efetuamos 

os procedimentos de classificação. Os resultados foram comparados. 

3.1 Transformação dos dados para a forma Normal: 

Caso Univariado. 

Box k Cox(164), introduz urna transformação que aproxima x de-uma distribuição 

normal dada por: 
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se\O, 	
Ç.1) 

In (x)  seÀ=O. 

Na prática podemos ter dtficuldafte para encontrar um valor de X que viabiliz tal 

transformação. O procedimento usado- é assumir y = 	N(1t, a2). Msim 

f(y)= 
1 
 	exp {— 	 — M) --} 

V11x7ra 	2a2 (Y (3.2) 

isto é, 

De (3. 1), temos 

Portanto, 

f(z) =1  	exp {- 
	

(e - JLf} 	 (3.3) 
/2ira 

—1 
	 istoé, x'z\y+1. 

IA 

e -= 
dg À 

Assim 
dx 
dy 	) isto é, 	 ou 

dy 

dy 

dx 
= Àr1 

    

Portanto, 

f(z) = 
1 
	exp

-  )2} 

1 2a" 
(3.4) 

3.1.1 Função de Verossimilhança para , g e cr2  

Seja z1, x2, ..., z, uma amostra aleatória de tamanho n. A função de verossimilhança 

para -X, JL e- é d.da por: 

L(Â,JL,o2) (21ra2Yexp{_ri i 
2,72 
	

- )} 	-' 	
(.5) 

O logaritmo da verossimilhança é dado por, 

_1n  (a2) — 
/n

(A) - M)2 + 	\ 
In 	Zi (3.6) 

\= ) 
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FixacroJ,-os E.M.V's dsão enenntradns pelas 	quaões 

= - 	
- LLJO 

à F/Ii 	r(xí-," 

01 	fl- 
= 
—+ 

	

	

2 

2()2-(xi 
- ) 

de onde vamos ter, 

1 
w 	\T ,: (Xçx~ — -- 

(3.8) 

Nosso objetivo agora é determinar 3. 

3.1 .2 Uso- do- logaritmo- da. função- de verossimilhança perflhda 

("Profile Log-Likelihooii"). 

Substituindo os estimadores pnnntrfrs (3:7) e (&&) na expressão. (&6 chegamos 

numa expressão, a menos de constantes, que envolve somente .À e os dados, ctaa por 

1(À) = —1n 
[.. 	

(z 
— _..)2] + 

ç— »Ê ln xi 
	

(39) 

A partir da equação perfilada (3.9) podemos  encrmtrar que maxim*ia tal  expressão. 

Primeiro atribuímos um intervalo grande para .\ a qual- suspeitamos conter o pontç de 

máximo e através de várias tentativas, selecionamos o mais indicado. Identificado o 

intervalo, particionamos o mesmo de acordo com a precisão requerida e testamos qada 

ponto substituindo na expressão acima, até encontrar um ponto tal que maximize-a. 

Encontrado o valor de À, realizar a transfrinação de acordo com 

1- 
1 kr- 	1 	À 

= 

I1) 

se d\ 'O, 

se)tzO. 

Encontrar tal estimativa com uma boa precisão, requer um grande número de operações 

que só se viabiliza com a utilização de recursos computacionais. Esses programas foram 

desenvolvidos usando o software MaLab 4.2. 

e 

e 
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3.2 Transformação de Dados Multivariados (TBox). 

Seja x um vetor aleatório- (p x L) Pam efetuar~  a procedimento de transformação 

de Box-Cox, temos que encontrar os valores £, £, ..., ).T,, que maximizam conjuntamente 

a expressão: 

n 

(3.10) 

que é a generalização de (3.9), ondSt) é a matriz decovariância calcnbelt a partir da 

matriz de dados transformados 

Este procedimento é muito trabalhoso e requer uru grande esforço computacional, Se 

p> 3 o problema fica bastante complicado. 

Para simplificação, selecionamos uma transformação Box-Cox para cada variável como 

no caso univariado e daí estimamos os .À's para aplicar a transformação. 

Sejam, )À2, .. 4 os parâmetros pata. eníta  trainsformação, cada 4 pade ser e1e-

cionado maximizando, 

r 
lk(À) = 

	

	
lnxkY 	(3-1) 

L 

parak=1,2, .... p;À=(À j,.). 

Com Zkl, Xk22 ..., x, n observações na k-ésima variável, temos, 

11 	 n 	4-1 

1=' 	j=i 
t\  Àk 
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Assim, a j-sima observação transformada é dada por, 

_; 	j=I,2,...,n. 

onde À = 	, À2, ••')' maximiza individualmente (111). 

Este procedimento é equivalente a levar cada distribuição marginal próxima da dis-

tribuição Normal. Isso não garante a norma1id1e multivariada, mas na prática pode 

melhorar muito a aproximação para a distribuição Normal Multivariada. 

Uma alternativa para o problema, seria a utilização de procedimentos Bayesianos e 

(1 uso de M(TMC para gerar.. amn.strs dos parâmetros- X3,,X2, ..., Às,. Dai, encontramos 

, )~2 i. L, que maximizam conjuntamente a expre.ão (340). 

3.3 Enfoque Bayesano para a transformação Box-

Cox (TBoxl). 

Dada a dificutdaL1e que envolve- a transformação de x x i,um vetor aleatório de didos 

multivariados para a forma normal multivariada, o uso dos procedimentos Bayesianos, 

considerando, distribuições a priori apropxiaslas para c& parâmetros À1 ,À, -.,,\p, conjun-

tamente como uso-de métodos MCMC(Monte Cano emCadeias de Maikov)r se mostrou 

uma boa alternativa para o problema da transformação. 

3.3.1 Distribuições a priori para os parâmetros 	À2, ..., 

Consideramõs distribuições a priori ixiforinativas para os parâmetros ), ), ., . 
As-

sim, vamos propor distribuições Normais, como por exemplo, N(ak, b), onde ak e b são 

conhecidos e variam para cada Àk, k = 1, ...,p. 
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Como não temos um algoritmo eficiente para a estimação da moda, a escolha de 

distribuições a priori normais facilita tal estimação. 

3.3.2 Distribuição a posteriori conjunta para os parâmetros 

AfiinçãcLde verossimilhança  perfilada para X1., .., À, é dada por, 

L (À1, ...,À) = 	 + 	 1) 1n(xk } 
- 	 k=ljl 

Assumindo as distribuições a priori Normais independentes, a distribuição a priori çon- 

jun apa a 	é dada, por, 

(.12) 

Portanto a distribuição a posteriori conjunta pode ser escrita como 

ir (.x1, Xj ..., ptz(M)11  

	

()2) ' ' x'i'))x 7r(J1, 1X2, ..., 	..., IM 

(N(ak  b 	,{—n lnIS(À)1 + 
j=1 

(3.13) 

3.3.3 Distribuições Condicionais a Posteriori necessárias para o 

algoritmo Gibbs Sainplirg. 

Da expressão (3.13), vamos derivar as- distribuições condicionais, nece.ssáris para a 

gerar amostras via simulação MCMC para análise Baysiana. 

Pára cada parâmetro Àkr  (k t) a. distÍibiiiçi condicional teia a foÍna 

ir 	-Xk,,x ocN(ak7b)eP{_IS( + 4Ê1nxki}; 
	

(344) 

onde 

Neste caso vamos utilizar o algoritmo Metropolls-Hastings, onde os núcleos para a 

geração dós candidatos k's 	a&dibuiõësN(à*4)'e as proba iidu1?s de cei- 
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tação são caIcu1.dás por 

mm - 	 (3.15) 

onde s + 1 indica a iteração atual e s a iteração anterior e, 

Wk(.) 	 '?(À)4+  

Gerada ê seleciõnada a amostra dê parâmetrõs para k = 1, ..,p, ca1ii1ãmos vara 

cada conjimtô. amixia untraLque. & Uma- itmativ& (1i)q  )k que mdmam (0) 

conjuntamente. 

34- Oitro• Enfoque-Biyesiano: 	SG da F'tinção de 

Vêrossimilhança Com. rnpIÉta fTBÕx2). 

Na seção anterior, utilizamos o logaritmo da função de verossimilhança perfilada para 

encontrar as estimativas dos parâmetros de transformação. 

Dentro do enfoque Bayesiano, a utilização da verossimilhança, perfilada pode ser 

perigoso dèvido a forte influência da distribuição a priori no modelo. 

Nesta seção tentamos uma alternativa para este problema, utilizando a função de 

verossimilliãnça completa e ditribuições a priori apropriadas. 

3 À Estimação dos parâmetros- de .ansformaço: caso ini-

variàdo. 

Dado x1, x2, .:;x urna amostra aleatória de tamanho n, a função de verossimilhança 

completa para o caso univar1i. fõ1 dTd. em (3:5) cdIio, 

xi  
L(Â, 	

2exp--{-- 
—2a2 1 — : - 	} i__1 

Vamos considrar distribuiç&s a priori  para.  X4,L e 6SI1 por, 

li ' N.ia oadêj' e  4 sãã:cophécidos. 

o2 IG( 	oidéb: sãocÕnhcidÕs. 

À 	N(donded- são cor }ïcitos. 

(346) 
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onde N.(pO,4 é: uma distribuiç&. Nõrmalconi. parâietros.. po e 4 IC()4.. uma 

distribuiçkiGazna Invertida com parâetros a e , e N(d3 também é urna  tribiição 

Normal coprWtetros c e&. 

Asumind1i que as distribuições a priori sejam independentes, a distribuição conjl4nta 

para- 	e. 	dada por, 

irC\ ízo2)cx p {(P— 2J(2Yta+1)xp{'} N(c,&) 

Portanto a distribuição a posteriori conjunta é dada por, 

a2ID) exp{i_i2i 	eLi— Po} 

(.2)_(O+1) ex {L_ 
} N(ç,d2) 

(8) 

onde D.={ 17 . 

AdiMribuições condicionais a posteriori necessátias para o algoritmo Gibbs Satn1ing 

para cada parâmetro são dadas abaixo. 

Pàra ø2iems, 

E- 

ir(u2 jpç,\, D) cx (,2)—(±a+i) wC 

[I7 (i.+- IU(x 	
2)  

Portanto, 

@2t1L, À, D)-r..r ff3 (!+
)2) _1) 

	

(3.19) 

Para j vamos ter, 

	
AQ~} - 

r(j1
0,2

, )s4.1) _cz_ )2 { 	
( 
- 

Desenvolvendo esta expressão, temos, 

(p; )1L1) r' - MOI , ci;F 

7 

31- 

(320) 

1 



onde 

Para ). vamos ter, 

onde 

-1- e 	aL =  L 	n• 

	 D)x d!Ç.) (31) 

3.22) 

Sí  	En- w 2}U2 

_)2 	
(..\ - 1)1n(xi)} 

Portanto neste caso utilizamos o algoritmo Gibbs Sainpling para a geração das amostras 

dos parârnetrosdëzr2  e p,  ju mtnte com o  a4oritrnaêtropo1is-Hastigs.para geração 

dàamostrado.paLãmetro 	ndarnie1eo dgeração éiimdistribuiçãõ N(,L(,), com o 

valor W () usadi no 1cukuIe ac&tção. 

3.4.2:--. -Esti~o dos prêmtios & transformação:. caso muti-

variãdô. 

Para o caso multivariado temos, 

yj = ;ÇÃ) ((XiJ 	2 )) 

no ípial  y1  tum vetor aleat6tio. LU-na fõrma  IY(L, 	 i; 	n. 

Ou seja, 

Aqui, 

zk)= 
	 se Xk O, 

1k)se=0  

para k = 1,...,p. 

Fazendo a transformação temos, 
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onde 

f(xj[A,, E) cc (E(exp 	- 	
- (3.23) 

   

com 

YkX — (Àk4_J- Àk- -  
—\ 

para k=1, .... p. 

Daí, 

xí 	a 

se )A 	O, 

seXk = O 

o--- A--- 'J 	2:2 
JJI=- 

o--- 	o---- 	x' 

Com n observações Xj independentes temos, 

	

fiL(Ã, 	oEc4Ii exp {:(x  — , E'.(4 — ,) } fj 	r' 	(3.4) 

Vamos ennsklerar as distribuiçõ apriri para. &e E propostas por Press,S.J(1972) 

e-Box& Tin(197, que são di1i.spor,  

x conste 

ir(E) oc-fEj  

	

ir(À) oc-flN,L),.comizk,1 	crnheíidos. 

Aumindo que as distribuições a priori sejam independentes, a distribuição a postriori 

conjunta é dada por, 

7r(L,E, XD) ocE *h11)44)exPL{_ .(x -  14'!c'(x - it)} [J.fJ x' (3.26) 
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-jç(,X) YE-1 

 

- 

  

     

7r(j )E, ?D)o IEI4 exp 

exp 

   

     

     

     

onde 

Isto é, 

(7) 

r- 	(x~ _~— ~(I 
v = 	(4x 

), 
As distribuições condicionais para o algoritmo Gibbs Sampling, são dadas por, 

7r(4E, À, D)x 
e4*L- 

xPI))IIE_1  

Portanto, 

(i1ELÀD) N 	 (.28) 

Para E temos, 

2 ir(EI,\, 22) cx jEI—51 P+1Texp
-E 4_i 

(3~, 
_ '1 } 

'=t('- 
Portanto, 

WiTartvr(P. 
	 (3;9) 

onde inv— Wi ã(S 1)Tenot  miu  t-iluiço Wislart uve ti com  v. graus de 

liberdade com densidade, 

f(Wlc 

5 é uma matriz escalar quadrda q x q, simétrica e dfinida positi'vã. e W é definida 

positiva 

Finalmente, para À vamos, ter, 

(ÀE,jt, D) cc H N(ak, bk) exp { - tr[E'P] 	À, ln(xk2)} 
k1 	 k=1 i1 

(3.30) 
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3.5 	Procedimentos-de ShnuIção-e 4agnótdeCóii- 

vergência. 

De-  forma geral; para os algoritmos MCMG, podemos 	gerar uma u várias ca4eias 

independentes para cada parâmetro de interesse. Quando geramos várias cadeias, este 

procedimento evita que uma parte significativa dos espaço de-  parâmetros não seja explo-

rado, sendo que o descarte inicial para cada cadeia protege contra estimativas viciadas 

devido anftiiência. das condies .i1iic(veLpoLexemplÓ,  Gelman etal,1995). Nó, en-

tanto podó-se também gerar uma inica longa cadeia e descartar parte significativa da 

mesma. Verificado a convergência em ambos os casos, um ponto fundamental em simu-

lação MCMC é a maneira como selecionamos as amostras obtidas. Temos, para cada 

cadeia gerada, que descartar- vma  quantfrfada 	 iiicti(burn-mn) e tomar- as observações 

restantes em saltos, por exemplo-tomar de 10 êrn 10 observações, formando a amostra fi-

nai selecionada. Este procedimento de obtenção de amostras é muito útil, principalmênte 

para o algoritmo Metropolis-Hastings, pois diminui a correlação entre os valores repetidos 

devido rejeição durante o teste de aceitação. 

Nõs exemplos ilustrados, apIiamos os dóis procedimentos, para a estimação a partir 

da verossimilhança perfilada usamos várias cadeias e para a verossimilhança completa 

usamos uma única longa cadeia. 

Para o diagnóstico de convergência,no caso de várias cadeias, utilizamos o método de 

Gelman- & Rnbiii. (ver Gelman_&j.Rühin  . 1992)-e. o crjtéi-iade Gewek (ver Gewekj; 

1992) para o caso-de uma liffi^ta  ca4ia. 

3.6 	Alguns Exemp1Õ- Numéricos 

Nesta seção vamos nos voltar para os exeinpks do-  capítulo 2, efetuando as trns- 

formações dcsdados via BÕ 	. Cax, utilizinik o procedimento clássico (TBox) e os 

procedimentôs Bayesianos (TBÕx1:e TBõ2). 

Exemplo 3.1. Agora, vamos utilizar os dados do exemplo 2.2, aplicar 08 métodos 

de transformaçõo  Boz-Coz clássico e o enfoque Bayesiano, realizar os procedimentos de 

classificação e verificar o ganho ou no na taxa de classifica çõo para cada caso. 
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3.6.1 Estimação dos. parâmetros de transformação-vIa. Box-Çox 

Clássico (TBx). 

Para estimar os parâmetros de transformação À1. e A2, fizemos alguns testesatravé de 

inspeções gráficas  -e dfinimo&o intervakicomum  [-5;5  Fta intervakifói.Imrticioi$ado 

de 0.01 em O01, -totalizando IOOOpontos. Cada ponto foi testado na função perfilada e 

comparados, sendo selecionados os pontos que maximizarão a função. Foi usado o software 

"MatLab" para a execução do algoritmo. Os resultados são mostrados- na Tabela 3.1. 

be1&.1:FstimativasTBix) 

-' 	À 

- 0:45 ft12 

3.&2 Estimação dos. para-metros de transformação via Box & 

CÓx Bayesiano (TBo,çl). 

Para este procedimento, assumimos as distribuições a priori, descritas antriormnte, 

sendo as escolha para os valores dos parâmetros e as condições iniciais, feitas de forma 

arbitrária, tomando como base várias simulações eitas-acrlwrgo do experimento: 

Neste exemplo, geramos 5 cadeias de 2000 observações para cada parâmetro, decar-

tamos as 500-  amostras iniciais de cada cadeia "burn-in"e tomamos o restante dê 1O\  em 

10, totalizando uma amostra final de 150 observações para cada parâmetro. Nas Tabelas 

3.2,3.3 e 3.4 temos os valores escolhidos para os parâmetros a priori, as condões iniciais 

e o resumos dos resultados. 

Tabela 32Parâmetros a piiiori. 

parâmetros ak 

k1  0:45 

À2 -012-025 

Tabela 3.3:Condições Iniciais 

À1  (13 0:3625-  (L425 04875 0.55 

À2  -0;05 -00125 0(J250 0=0625 0.1 



Méilia Moda Dêsvio (ihf)IC 95% (sup.IC95% GR Aceitação 

À. 0.486 0.52 0.2828 -0.0667 	- t0033 1.0012 55.30% 

À2  0:19 0.135 0:153 -&;1667 fr.436 0.9984 67.15% 

o. 

DA 

-os 

,o ,wo amo ga w, c neo 	g 	,aaa 

Tabela 3.4:Resuino dos Resultados 

Nos procedimentos Bayesianos, damos particular importância as estatísticas referentes 

ao critério de convergência, aqui utilizamos o critério de Geirnan & Rubin "GR", que neste 

caso se mostrou plenamente satisfatório, próximo de 1, o que garante a convergência e 

também quando trabalhamos com o algoritmo Metropolis-Hasthigs, nos preocupamos com 

a taxa de aceitação, que neste caso também se mostrou aceitável. Abaixo nas Figuras 3.1 

e 3.2; temos os gráficos de convergência e as densidades marginais a posteriori. 

1X 1 

Figura 31: Convergência para os parâmetros. 

140- 

120- 

40- 

0.5 

I.0 

-02 

'12 

Figura 3.2 Densidades Marginais a Poste-iori 
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36 	Estimação dos parâmetros-de transformação- via Boç & 

Cox Bayesiano (TBo4). 

Nesta seçÕ tentamos propor uma outra alternativa para o problema de tra.nsforma9ão. 

No entanto não fomos muito felizes, com relação ao procedimento usado e aos resultados 

obtidos. 

Dificuldades Surgidas 

Percebemos alguns problemas neste procediniento para estimarmos os parâmetro de 

transformação. A convergência requerida pelo método MCMC, só foi conseguida quan-

do atribuímos uma distribuição a priori para os parâmetros muito informaUva, ou eja, 

com variância muito baixa. Outro fato que nos preocupa e que percebemos ao longo da 

execução do algoritmo é que as estimativas de Z e variam muito de acordo corp os 

parâmetros atribuídos para as distribuições a priori dos À's, sempre convergindo. Enfim, 

é um procedimento que ainda nos gera chiviclaa, portanto não aconselhamos seu us  da 

forma apresentada. 

P±ocedimento de Estimção 

Para estimação dos parâmetros utilizamos o algoritmo Gibbg Sampling com Metrop9lis-

Hastings, onde geramos uma única grande cadeia com 10000 valores, descartamos os 4000 

valores inicfaise tomamos dê 20 êm 20-  totaIiandô uma amostra final de 300 val9res 

para cada parâmetro. Como temos uma cadeia, utilizamos o critério de convergência 

d Geweké (et Ceweke,J;192)Ra$ .'Thhe1s  3.5,& eVZ temos as condiçãesJniciai*, os 

valores escotMdós para os parâmetros a priori e o resumos dos resultados. 

Tabela 3.5:Condições Iniciais 

1X1 X_2 141 /i2 e2 UÚ 

0.42 0.11 IU 2.2 6 -0.5 0;6 

Tabela 3.6:Parâmetros a priori' 

parâmetros ak 

O46 0M05 

--013--  0.0065 
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Média Desviõ (inf.)IC95% (sup.ICi5% GW Aceitação 

O-.46-73 0.0053 04569- 0Á772 (}.1992 33-.79%- 

0.1360 0.0064 0J240 0.1483. 0.0266 47.24 

10.44 0.294 9.9065 11.07 0.0263 - 
2.66 0.09 2.50 2.85 0.033 

ff.025 1.1437 4.29-  8-.78-  O085 

0.72 0.13- 0.50- 1,02 OO1 - 
-0.85 0.2961 -1.50 -0.32 0.019 

Tabela 3.7:Resuino dos Resultados 

Neste caso, conseguimos bons resultados- para o "GWe-  para a taxa de rejeição. Nas 

Figuras 3.3 e 3.4, temos os gráficos de convergência e as densidades marginais a posteriori. 

À1 
	

À2  

141 
	 P2 

Figura 33: Convergência para os parâmetros. 
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À1  À2  

Pi 	 /12 

11 

Figura 34 Densidades Marginaiwa PuLerioii. 

3.6.4 Comparação das tansft)rmações e. dos procedimentos de 

Classificação. 

Estimados os parâmetros de transformação por todos os procedimentos propostos, 

verificamos visualmente através do Qui-Quadrado Plut (ver Johnson & Wichern;1982) a 

normalidade multivariada para os dados sem transformação e com transformação. 



DST TBox 

• 12 	12 	14. 	IS 	1 	 4 	 8 
D d 

12 

O 	 2 12 0 

0

10 O 	 2 4 	$ 	* te 12 

TBoxl 
	

TBox2 

Figura 3.5: Teste de Normalidade Multivariada p=2. 

O teste acima, nos leva a acreditar que quando aplicamos os procedimentos de transfor-

mação a normalidade melhora, não tendo muita distinção entre os procedimentos propos-

tas. Abaixo na Tabela 3.8, verificamos o desempenho dos critérios de classificação(F.D.L. 

e F.D.Q.) quando utilizamos os diferentes procedimentos de trarsformacão 

Tabela 3.8:Taxa de Erro Aparente (APER) 

DST Tbox Tboxl Tbox2 

FDL 0.2254 0.2394 0.2394 0.2394 

FDQ 0.2535 0.2113 0.2113 0.2113 
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Verificamos que em todas as transformações, os efeitos nas taxas de classificação foram 

os mesmos para os procedimentos usacks. No caso da F.D.L., dado as condições iniçiais 

() 
(F2)  = 1cX2/1) pi 	, vamos acabar caindo na Função Discriminante Linear de Fisher. Neste 

caso, o fator normalidade não necessariamente melhora os resultados da classificação. 

Percebemos que as taxas de erro aumentaram, no entanto, com a normalidade temos 

propriedades ótimas que poderão garantir melhor estes resultados. 

Já para F.D.Q., o fator normalidade e a condição de que as matrizes de covariâncias 

sejam diferentes são essenciais para uma boa classificação. Percebemos que neste caso 

a taxa de classificação errada diminuiu. Em relação aos métodos de transformação não 

houve nenhum destaque. 

3.6.5 Resultados para dados transformados de ordem p> 2. 

Nesta seção vamos apresentar os resultados da classificação com dados transformados 

para os dados do exemplo 3.2. 

Da mesma forma, estimamos À1, 1\2, ...,,\5, que maximizam (3.10, utilizando as trans-

formações Box & Cox Clâssico(Tbox), Box & Cox Bayesiano a partir da função de Verossi-

milhança, Perfilada (TBoxl) e Box & Cox Bayesiano a partir da função de Verossimilhança 

Completa(TBox2). 

O resumos das taxas de classifitação estão dados na Tabela 3.9 abaixo: 

Tabelã 3.-9-.Taxa de Erro Aparente (APER) 

DST Tbox Tboxl Tbox2 

FDL 0.071 0.107 0.089 0.089 

FDQ 0.036 0.018 0.018 0.018 

Novamente temos um melhor desempenho para a classificação dos dados transformados 

quando usamos a F.D.Q., que acreditamos se dar pelo mesmo motivo anterior. No geral 

conseguimos melhorar a taxa de classificação a partir da transformação. No entanto, não 

conseguimos detectar um melhor procedimento. 

Como foi comentado anteriormente, a maximização marginal para a transformação 

(TBox) em dados multivariados pode ser prejiidieia]  em alguns casos. Aqui, com os 

exemplos ilustrados, não conseguimos verificar tal fato. No entanto mostramos a igual 
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eficiência para o procedimento Bayesiano (TBoxl) e constatamos a facilidade em sua im-

plementação e execução. Na nossa opinião este é um procedimento mais completo, pois 

efetua a maximização conjunta para dados multivariados. Assim, usando tal procedimen-

to, no precisamos nos preocupar com o efeito da correlação ou não entre as variáveis de 

uma observação multivariada, portanto sugerimos a sua utilização. 

No próximo capítulo trataremos o problema de classificação, considerando o vetor 

aleatório x de medidas como tendo uma mistura de distribuições normais multivariadas. 
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Capítulo 4 

Classificação Considerando a 

distribuição do vetor de medidas X, 

como uma Misturas de Distribuições 

Neste capítulo tratamos o problema de classificação, considerando a distribuição do 

vetor aleatório X de medidas, como uma mistura de duas distribuições normais multivaria-

das, tendo como objetivo, para algumas situações, adequar melhor o modelo aos dados e 

conseqüentemente melhorar a taxa de classificação. 

4.1 	Introdução aos Modelos- de-Misturas 

Môdelos estatísticos baseados em distribuições mistas formam uma classe dê modelos, 

que se ajustam naturalmente quando são aplicados à observações amostrais obtidas de 

diferentès situações, isto é quando a população é heterogênea. Essas situações-são encon-

tradas com grande freqüência no nosso cotidiano. Por exemplo, a distribuição das alturas 

em uma população adulta reflete a mistura de homens e mulheres. Os moddôsBayesianos, 

baseados em distribuições mistas, estão sendo muito utilizados recentemente, apresentan-

do certo sucesso, especialmente devido a formulação de novos algoritmos computacionais e 

pela forma natural de interpretar as diferentes situações em que o experimento é realizado. 

No problema de classificação, a utilização da modelàgem Bayesiana para os modelos de 

misturas se mostra bastante interessante, pois em várias situações tal procedimento poderá 

modelar melhor os dados de cada população específica, consequentemente, podemos ter 
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melhores resultados na classificação de novas observações. 

Para o problema de classificação, normalmente se associa ao vetor alêfório Xima 

mistura da.distri1íiições normais. mn1tii!ariadaS (ver-por exemplo,Lavine West,12). 

Assim, para cada população temos, 

	 = 2if(4°) 

onde O, á uni vetor de parâmettaa assoeiu1n como ;-éiinrn componente da distribuição e 
2 

>243=iPj =1. 

A inferência Ba.yesiana para mistura de distribuições é introduzida por vários autores 

(ver por- eemp1Õ, bert,19 ou.itteringtõn,.Smitb a Ma*nv,195). 

Ctno um caso especial, consideramos uma alternativa Bayesiana para a c1assificTaão, 

assumindo uma mistura de distribuições normais multivariadas para cada população e 

usamos os intods de simuisção .MCMe(Monte Cath era Cadeias da Markv) paija o 

desenvolvimento das regras de classificação. 

42 	ÂÏiálise Bayesiãna Asumliido• uma Mistura de 

K=2 Distribuições NórmaisMuItivariadas 

Aqui, para cada população associamos uma mistura de duas densidàdës normais multi-

variadas para o vetor X, representando a contribuição de duas sub-populações na amostra. 

Aim, a densidda será escrita na forma, 

f(v40) 	pfï(v(O,) 
	

(4') 

onde x= (xi,... ,zq); Ep,= 1-, sendo que-f(xj8deneta uma distribuição normal 

mU1tiVariadNq(jLj ,Ej), sendo O 	{Oi,.02},.  ondeO = {i&,, E,}, 02 	{p, E2} e 

p.= {pi,r}. 

A -fu~-de verossimilhança. para O.p = (p2)Tbaseado em uma. amostra aleó±ia 

XI, X2, ...,X é dada por 

(4.2) 



Atribiiindó dis&ibuiçõesaprior!  ir(0):e z-  (p) para .os vetores de parâmetros 6. e p, 

respectivamente e considerando-as independentes, temos a fffnção de distribuição a pos-

teriori dada por, 

O;pX)cir(0)r(p)L(6p) 	 (43) 

Percebemos que tal forma, independente da distribuição a priori utilizada, geralmente 

apresenta uma grande dificuldade na obtenção das densidades a posteriori marginais dos 

parâmetros do modelo, devido a complexidade da função de verossimilhança. Uma sohção 

para o. probleinaé a utilizaçãoditariâ1 1atnte (ver Tatrnr e Wcing, 1987); qu irá 

transformar o modelo de misturas em um modeic de componentes indêpendeites. 

4.2d. Incorporação-4a Varhve1 Latêiïte 

Avariâveis 1atntes sãÕ incorporadas no modelôcom o objetivo & simplificar adis-

tribuição a posteriori facilitando o trabalho computacional. Assim, definimos a seguinte 

variável .não- Õhsrvu1a 4 .(ZZjTj); seiido, 

Íi se a i-ésima obs. foi gerada da pop. 

i - c.socontr4xio, 

ondeE Z j  = 13  para i = l. ..,n. 

Neste caso específico para K=2componentes da distribuição ternos, 

(Ai I X, .O,p)r Riv(Zvi iima istÍihuiç  binomial), 

onde vii.é :dèfiuiida como, 

vjj 	
=1pf(xjIO) 

Assim, 

f(zIX, 8, p-=.v'i4f =_v1(I.— vjr)1'. 

Para uma amostra Z1,.. . , Z,, temos 

(44) 

ç4;5) 
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L(z(c,O,p) = 
íRrPIA(JO1,y_ ÍMxiIO2T 

 )Zi2} 

i=1- 	 x4O) 

= 	FI1 Epm(xi  

H 	l°) } 
	 (46) 

onde.z= 

Ptanto, a função de verossimilhança incorporada-pelos--dados; a 1iadsserádada 

por: 

L(x, 

(x46)]Z pf(xj92)]42
i=l-{[P . , 

	

} 
	

(4.7) 

Defhidã a verossimilhança com a incorporação da variável Latente, mostramos a seguir 

a incorporação das informações a priori e a determinação da distribuição posteriori. 

4.3 Distribuiçõês a PrkPi para a-Modelo dê Mistura 

Como sempre, uma das grandes dificuldades da inferência Bayesiana é incorporar 

a informação a priori no modelo quando não temos a opinião de um especialista. A 

escolha da dènsid1e a pricri é feita dê fõrma a se tr uma distribuição a posteriori 

tratável. Nós modelos de mistira. 	 petneim a família expnEmaI; Iém 

de usarmos .a.ditribuição a- prióri. nãÕ jnfonnatttra .(Prior deJeffrey), tImbém .podiÏios 

usar a.distriliição.a priori conjugad .erpor.exemp1 	bef,C.P(1996). Ntè trabJho 

incorporamos prioris não infõrrnativas e prioris conjugadas para o mod10 e verificamPS o 

desempenho destes para o problema de classificação. 

4.3.1 Desenvolvimento dó Modelo com. Distribuição a Prori 

Não Informativa 

O modelo Bayesiano de misturas normais multivariadas, utilizando prioris não infor-

mativas, está bem ilustrado em (Lavine,1994). Neste vamos ter prioris não informativas 

para os parâmetros dados abaixo, 
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-(o)--- 

onde a, conhecido 

Súpondo independência a priõri, teremos a densi~ posteriori dada por, 

ir(O, pix,  z) oc (Ø».( 1 
Z1i 

 zia H{f (e)]ZiI 
[f21(x02)]Zí 2 

} 

0C
W[ 

fl(xilol)ri,} 2-jÇq+i) {[f2(4Q)]zi2} 

- p1 r±b)l 

onde P2 = 1.— Pi = fl-_ 

4.32: Distribuições- Condicionais. aPosteriori Necessáilas para o 

Algoritmo Gibbs Sampllig 

Daexpressãi (&9), vamos d vaLa&d1fdrihui s  ernidieionais.  nec  sst 	ppa  gerarrnos 

amostras via simulação MCMC para a análise Byesiana. Asim, 

ir(pO x, z)-oc pr1PI 

Portanto, 

(p8,x,4.- Fetv(r ± a;n - -r ± li) 
	

(410) 

Para ;i1 temos, 

lr($h1jEi,p.1, 02,x, z) oc fI.[EiI_ 	 1)ji'(x— 

cx lEi1ex{-ziLx - 
íti)PE 

I- 	- 
2 

	 xj 

cx e f_ 	z 1 [Ej1x_ 4Ej"xj— E 1 i1  + t4 uIh1]} 

cx exp _r[4T1,L1 . 	 ZiXj + 

(&8) 

(4.9) 
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Fàzendõ 1 ZjXj = 21, temçs, 

r(&1jEi, pi, O, x, z) cx eXP{_ 	Ej& 	+ 	+ 	 - 

cx exp{_PL 	 i)}IexP{iE  

Assim  podemos escrever, 

1r(141(E1,Pi, 02 ,x,z) cx exp 

Portanto, 

(.i1[Ei, P1, O2 x, z 
	NQ( l ; E1) 
	

(4.11) 

Para E temos que, 

ir(E1 .&1,p j02,x, z) cx f 	
,.)'E(x— 

0C EiI_ 1)IEL(_9l exP{_ 
 

P{_(t
Li -10~, — -ti) }diz, —

Assim temos, 

ir(E1 1p1, p102,x,z) cx IE1IT } 1 	'exp 
{i_ 

r{Ei'V]} 

onde V1 	z1(xj 	1)x— )'. 
Põi'tanto, 

(E rPi6 X, 	-Int Wi.1ir_r(Vi') 

Da mesmaforma, vamos obter as marginais para 1&2 e E. Assim, 

(412) 

f- 
(t2IE2,1)l,0i,x,z)cx P1----JL2 2)'E2i(p2 

onde r2 = n — r e = 
-1-2 	

z2xj. 

Portanto, 

(92IE2,p1,01,x,z) Nq(2; _E2) 
r2 

Para E2 temos que, 

 

(4.13) 

214 
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ir(E2j, P',  O j , x z)oc E2 	2_1 cP{_tr[E 1Vi2T}, 
onde V2 	rZi2(X4 - x2)4-.- 2Y- 

Põitanto, 

(E21p2,p 1  Oi, x,z) e.Inv - 
	 (4J4) 

onde mv - W(S denota-uma distribiiiWishart Invertid.com  v .&a.us 

de liberdade cuja densidade é dada 

f(Wloc IWL v+q+t) 	 Lsw-tl 
}, 

sendõ S éuma matriz escalar quadrada q x q, simétrica e definida positiva e W é dfiiida 

positiva. 

Para geramoi amostras ddistribuiçn poat rioriconjunfa (4.9),. temos os seguiptes 

pa.sos: 

i- iniciar com valores in~7$O) 	4O O) 
 e-M° 

ii- Gerar uma amostra Zr)  ,..., Z M,  da distribuição—binomial com probabilidade de 

sucesso v1.(5). 

iii- Gerar uma amostra de pI, p2, Ej an(lEidas distribuiçõeacondicioiiais dadas acima. 

433 Desenvo1vimento dg.rnodek oui d sribuição-a.prióri::crn  

jugada 

Cómo trabalhamos com famílias exponenciais, propomos também um estudõ com- dis-

tribuições a priori conjugadas apresentado abaixo: 

	

ir(0) = IiL 	 IL1  - 

	

exp1 {_ -2 	2 — 	i—  m2)' IL — m2Y} 

- mil}1E2 

 

 

(4.15) 

onde Gi  são matrizes de constantes conhecidas para cada sub-população, mj  vetores de 

constantes conhecidas para cada sub-população e gi  e k parâmetros conhecidos para cada 

sub-população, ou seja, i=1,2. 
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ir(pj)= Ba(ã,hõndea,bconheridos.. 	 (4.16) 

Asumjndõ independênciãa priori, temos que a distribuição a posterior será: 

ir(O, p1Jx, z)oc ir(0)ir(p)p 	P 	Zj  fi{xitoi)1zu1 [f 	O) } 	(4.17) 

onde p2 .=.1.— Pi  ,r = 	 r 	z 2 . 

434: DistribuiçõesCondicionais a. Posteriori Necessárias para o 

Algoritmo Gibbs Srnplirg 

ir(pi Or, 9-xz)oep1
(r 	 )(n-r+b) -1 

Portanto, 

(pj 2,;z) Bëtifr + aa— .± b) 	 (448) 

Para i1 temos: 

lr(plIEl, PI, 02,x,z) cx eXP{—(L_ml)'Ei'(iL— exP{_kxi - 	
- 

cx 	 ml)'Ej'(iL—  mi)} exP{— 	- tijJ'E '(xj — 

x 	P{_(Pi - 	- m1)}exP{_(i - 	- 

exp{_ trIIi1vir}, 

	

onder1 =.1 z1; 3 = E2&i; y:= 	1 z j (x j-- 1 )(xj —)'. 

í kl  -(Ml 
 02 ,x, z) cx 	— ini)'Ej'(i1  - exp{ -n-(pl   — 	— 

ocexP{_(Pi 1)' ) ((iL) + (, —mi)' () (Pi - ml)} 
ri 

cxexp

ki  
{-1 [ 	 i  \. 	 ,(  k1ri  )'mi)]  -. ( lii. - 	

(ri 

	

J 	- ai) + ( i - mi) 
+kï, 

	

{ -  ' 	ai) 4 	 a } [( 	
,I 

r 
E1
+k1  ) 

\ 

	

- 	-- 	 , 
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ki onde a1 r+k 	ri+k1 

Portanto, 

(izifEi,pi, 02,x,z 

Para E temos, 

ir(E, p1, 02, x, z) cx f 7r (ff, p[x, zc4t1 

NÇai; 
	

(4.19) 

cx (ELI 1 [Ell -(r2úexp
}11IE - 

e=TH-~1,'- ï'j' () i -Ïl+ (p - mi)' }dp 

Assim vamos ter, 

7r(E1I,t1, p1 0xz) cx lEu 11-(!íL)en. {_r[ViEiTt}} 

f lEil   

(  k1r1
kl 

i- 
ki + fE

L (x1 — mi)j jii i 

cx lEi I(911)) 	
1expÇ_r[viEi1 } 

XP{ 
- [ -i L + 	ri )(i 

- mi) (x - mi) J } 

klrl- 
cx lEiI'' expf r[E1'TGi + v1 

+ (k1) 

onde-V1 = 	 —)-Çxj 	e-- ai=1--+ kr 
riki 

Prtapto, 

Wishart(91+1) (G'). 

onde G;= G1 +v1 + 	 — m1)( 1 - mi)'. 

Da mesma forma, 

- rn1)(ï1 - m1)'J 

(4.20) 

E2 
(i.i2lE2, PI, 0i,x,z) 1•..# ]V(a2,r2+k), (4.21) 
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onde 
TI 

r2 	r02- 	 1 

a2.= 	
2 	

m 	= -- Ï 	Zj2?j. T2 = 	i2• 

(E2 	,Pt-, Oj, x z) 1&v - 	 (42) 

onde G 	G2  + v2  +  	- 1n2) (R2 - m2)'. 

Ru1tads similares podem ser obtidos para K > 2. 

4.3& Classificação .para4sPopu1çes 

Num caso específico, vamos classificar um novo objeto em uma das dnas popu1ções 

baseados em.q..medidàs assciad 	vaiiávet à1.t&iL-X = (X1, ..., X r h1TY1fldO urna 

mistura dedistribuições nor aisf'(x[6) 	 parapopulação,  1 e 

f(2) (xFO2) 	
p2)f2) (j8para &popu1ação2, oiide-O = (j4i),E}  

denota uma distribuição normal u1tivda-N(Er); j = 1,2; t=42. 

A-dénsidadè preditiva para o vetor x é dadópor, 

f(i)) 	 (4.23) 

onde.1 = lou2S(Ilndíces dàs.popu1açõèsIe2). 

Um estimador de Monte-Cark-para jffl)Cíy basea nas -amostras geradas pólo algo-

ritmo de Gibbs é dado por, 

f(l)() = 1 	
(4-24) 

onde S é  número de amostras geradas pelo Gibbs. 

Para classificar um novo objetó com base em suas medidas observadas x, consideramos 

a seguinte regra de classificação: 

i- Alõcar x para a população 1 se 

!(1)(xJ Fí2)ifT 	 (4.25) 

ondÉ 41-12)ec(211) são-os, isto  deLeIassífl~Ai  crrad e Pi e sãôas probbili- 

dades a priori de classificação para ambas populações, citados nó capítulo 2. 

ii- Alocar x para população 2, caso contrário. 
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Quando c(12) =c (211)  e p'  =p2  a regra dC ifieçãoé dada por: 

i- Alocar x para a população 1 se, 

f(2)Çx) - 1 

	
(4.26) 

ii- Alocar x para a população 2, caso contrário. 

4.4 Um Exemplo Ilustrativo 

Neste exemplo ilustrativo; geramos duas amostras para cada populâção, de tamanho 

100, com uma mistura de duas distribuições Normais Multivariadas, com os respectivos 

parâmetros para ambas as populaçõe: 

Popi: 

(2.a  
1 	03\

Ai = 	4:5); 	i= 1- 
_O_ 

1; 	P1 = 0.4 
- 	 $1:5J 

Pop2: 

2 o \ / 	 (o 
P2 = ( 4.O io.cr)-; E- = (- 

\0.4 -2  

.5 
P2 = 0.6 

(3.5 

	

(i:o 	\

L
/Li = 	E1 = 	h Pi = 0.5 

) 

C-0 
0:4\ 

	

P2 = (6.5 14.'6-);-  E2 = 	 = 0.5 
430) 

Os gráficos para os dois conjuntos são dados pela Figura 4.1 
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Figura 4.1: Duks .dos duas  Pdpiil.çõespnpt (o), pop2<). 

Percebemos neste conjunto de dados; um comportamento' caracterizadõ por uma mis-

tura de duas sub-populações. Os dados se mostram concentrados em duas regiões dis-

tintas. Neste caso, verificamos que os modelõ t±adiëiônais de c1assfficaçô mostrarp-se 

pouco eficientes. 

4.4.1 Utilização dos-Procedintos  Usuais- de ChsffIcação 

Aqui vamos utilizar os dais procedimentos -& c1afficaçãcr mais usuais, já discuti- 

dós anteriormntè. a Função. D 	minante T;iar(F-flL)' e a Função DiScrimintnte 

Qiiadrática- (F.D4). 

Utilizando a ?:D.L., chègamos a seguinte Tabela de classificação: 

Tïbe1a 4.1:Tabela de Classificação 

MêmbrÓ pelo Critériõ Discrimhiante 

7r1  taxa 7r2  taxa valor real 

Membro 7r1  70 70.00 30 30.00 100 

Verdadeiro 7r2  40 40.00 60 60.00 100 
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Assim temos, 
1M +fl2M APER = 0±4fi 

= 0.35. 
ní + w2 100+100 

onde sim,  i= 17  é o número dê cIassffiaões erradas para cada grupo ou seja, núYiero 

de elementos que são do grupo i e foram classificados no grupo k onde i, k = 1,2 com 

i : 4 k. 

Proporçãõ de Classificação corrpta: 

PrC = t— EU = 0:65 

Utilizando a F.D.Q., chegamos a seguinte Tabela de classificação: 

Tabela 4.2:Tabela de Classificação 

Membro pelo Critério Discriminante 

ir,  taxa 1r2  taxa valor real 

Membro 7r1  76 7;00 2 	- 24.00 100 

Verdadeiro ir2  41 41.00 - 59-  5900 10 

Assim temos, 

APER =0:325. 
100+1,00 

Proporção de Classificação corieta: 

Pr-C= 1— EC= 0.75 

Com esses dois critérios de classificação utilizados, percebemos uma proporção total de 

classificação correta um pouco baixa, devido a característica especifica dós clidos. Assim, 

verificamos que os procedimentos tradicionais não são muito eficientes quanto temos este 

tipo de dado, justificando a procura por alternativas que nos levem a melhores resultados. 

4.5 	Aplicação dos Modelos- de Mistura para a Clas- 

sificação 

Nesta seção utilizamos os procedimentos dê clàssifiação considerando a dnsidadè de 

cada população como uma mistura de duas distribuições Normais Multivariadas, com 

o intuito de melhor modelarmos os dãdàs, conseqüentemente proporcionar uma melhor 
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taxa de classificação correta. Aqui apresentamos o enfoque Bayesiano para a solução 

do problema considerando distribuições a priori não informativa e informativa para os 

parâmetros. 

Para os procedimentos Bayesianos, foram geradas 10000-  amostras de Gibbs para cada 

parâmetro, sendo descartadas as 4000 amostras iniciais e depois tomadas as amostras 

restantes de 20 em 20, totalizando uma amostra final dê 300 observações para cada 

parâmetro. Dado o grande námero de parâmetros envolvidos e a dificuldade computa-

cional para realização do algoritmo multivariao, trabalhamos apenas com uma grande 

cadeia.,. O critério usado para a. aiiÇiie  d. e vrgncia foi o dg (3ewke,J. (1992). 

Aqui, todo o procedimento dê sirxiulaç  foi. gerado & partir do Softivare Q 2.10. (ver 

Doornik,1996). 

45 .1. Utilização de. Distribuições a Priori Não Infbrmativas 

Nesta análise considerams wna  mistira de 2. d iliiç5e.s normais- bi'zariadas (&1) 

com= (t4, ) e 	= 	E) onde, 

(- 

	(')) a112  
11 12 í' = 	E = 

0,1121 122  

para .t= .l(Fopl).e 1=2 (P6p2) e. os  	 a priÕ±(4.8, com-a=2 

e b=3 para PÓpIè a=2 e b=2 para Pop2 

Na Tabela 4.3 apresentamos um resumo as estimativas dos parâmetros das duas popu-

lações e a seguir os gráficos para a convergência e as densidades marginais posteriores. 

Table 4.3 - Resumos das Estimativas (Mistura de 2 Distribuições Normais 

Bivariadas; Ditribuiço a Pfióri (4.8) para O) 

Parâmetro Média 	S.D. 	95%Intrva10 de Confiança 1 fJW 

	

.21sa 0L20796 	(L8212.5952) 	0.0187 

	

4.7413 0.36945 	Ç4.1906;5.6530) 	0.0312 

	

111 1.-2288 0.33482 	(O..70499;2.0119) 	0.0256 

Popl 	122 2.0556 1.1650 	(0.79698;5.2064) 0.0104 

	

12 0.38458 0:32913 	(-G.22956;1.0659) 	0.0864 

	

0.38848 0.069225 	(0.26940;0.54735) 	0.0455 
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Parâmetro Média 	S.D. 	95% IntervaIode Confiança 1 GW  1 

4.0U7 0.28724 	(3A9184.7025) 	0.0163 

10.0520 0-4006& 	(9.1946 -10.722) 	00523 

2.5543 0.50716 	C1.66963.7523) 	0.0164 

4.1283- L4710 	(2Oo138.0003) 	00704 

1112.5 	Q..546ft 	(0-1 56n4,2.3419) 	0.fl17 

3.1585 0.1700 	(2.8474;3.5063) 	0.0497 

5.5554- 0.18671 	(5J742;5.9197) 	0,0539 

1.2615 0.28094 	(0.82515;1.9301) 	0.0025 

1.6764 (143747 	(1.0427;2.5983) 	00131 

0.18441 0.2566 	(-0.31451;0.7831) 	0.0327 

0.44199 0.046343 	(0..35540.52604) 	0.0075 

6.5406 	0.2432- 	(5.9708;7.0236) 	0.0036 

14.80r 	(12556 	(14.25015.305) 	0.0310 

2.4759 0.4Q652 	(1-70553.5964) 	0.0055 

4.4486 	1.0596 	(2.7541;7.0163) 	0.0112 

1.2344 0.55629 	(0J9226;2.5609) 	0.0174 

Popl 

(1 
P21

) 
 

(1) 
P22 

(1) a211  
(1) a222  
(1) a212  

Pop2 

(2) 

(2) 
P12 

(2) 
U111 

(2) 
a122  

(2) 
0fl2 
P1(2) 

(2) 
M21 

(2) 
P22 

(2) 
a211  

(2
a22

)  

(2) 
U212 

(1) ,4 ) /Lj2  Aã 

(1 (1) 
°122 a212 G112  

Table 4.3 - Continuação 

Figura 4.2: Convergência dos parâmetros (Popi). 
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Figura 4.3: DpÍisjtliidps  MargiTIais aPteriod (Põpi). 

Abaixo temos os gráficos para a Pop2. 

	

(2) (2) 	 (2) 

	

a111 22 	 0112 

Figura 4.4:. Convergência dos parâinetros(Pop2). 
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(2)-  
/112 

(2) 
22 

(2 - (2) a 2  

(2) 
22 

Vgnra 4.5DensidrIes Marginais a Pstrinri (Poj2). 

P o demos notar que obtivemos bons resultadus para a convergência, pois para todos 

os.parâmefrns temo s IGWI.<  ç.a1éni 	ennstataço  visiialpe1as Figuras .4.2e4.4. 

Na Tabela tLttabaixo, temos a tabela de classificção. 

Tabela 4.4:Tabela de Classificação 

Membro pelo Critério Discriminnte 

r1  taxa 7r2  taxa valor real 

Membro 7r1  83-  8300-  17 17.00-  100 

Verdadeiro ir -  19— 19;0& 8t 81-.0f) 100- 

Assim temos, 

EC= 	= OT18. 

Proporção de Classificação correta: 

Pr'C= t—EC 

Considerando este modelo de mistura, percebemos um grande aumento na proporção 

total de classificação correta. Isto mostra que o modelo proposto se adequa melhor aos 

dados, conseqüentemente melhorando a taxa de c1a.sificação.Verificamos agora o desem-

penho deste critério quando utilizamos uma distribuição a priori informativa. 
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Parnetro Média 	S.D. - 9 -IuLv10 de Co~ 1 GW 1 
2.2626 0.19234 	(1.8744;2.6433) 	0.0019 

43904 0.22286 	(42052;5.0603) - 	 00fl6 

04689 XUM 	(Q.55589;1.6046) -- 	 0.,073f 

1.3017 0.47161 	(0.70885;2.5620) 	0.0588 

0.3243 (k20275 	(0004668;0.81366) - 	 007i 

0.39912 0.052701 	(0.29853;0.50799) 	0.0189 

3;9721 &.2262 	(3.5397;4.4167) 	0.0531 

Popl 

4.5.2 Utilização de Distribuições a Priori- Informativas 

Ntaaná1ie  consideramos. a&d trihiiiçõe&apriõri dd7i.  em (4.1e4i6) 

Os parâmetros da distribuição a priori para as duas Populações são dados abaixo: 

Popi: 

(2~5- 
o:?

m1 = 45) G1 = 
- 	 \t 1.5, 

GÁ 
M2 = (4.C-- iü.o); 62

2.5 
 

- 

k1 =3; k2 =3; gi=7; 92 =7; a=10;b=10. 

Pop2: 

M1 = (3;5 •)ï 
o. 

\O;3 	20j 

/ 
	
(2--40 O.4\

m2 = 65 14:67 G2 = 
	

&O) 

k1 =3; k=3; g1=7; 9=7; a=10;b=10. 

Os procedimentos de slffiul"ãõ foram semelhantes aos usados no exemplo aiiteri-

or, eírnideranjk agora as dstribiiiçFic  condicionais &postetiori dadaa na seção (444). 

Abaixo na Tabela 4:5, apresentamos um resumo das estimativas dos parâmetros para as 

duas populações e a seguir os gráficos para a convergência e as densidades margináis a 

posteriores. 

Tábelá 45— Resumo-à das Estimativas (Mistura de 2iMstribuiçõs Nõrtiais 

Bivariadas; Distribuições a Priori (4.15) e (4.16) 	
1 
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Po$ 

Pop2 

Parâmetro Média 	S.D 	5% hiLervc10 de Confiança GW 1 

10.054 0.28n&-

2-.23-3 

.2872&

2:233 0:39157 

3.6273 0.95053 

099682 0-.421W 

(9,4143,10.579) 

(1.616;3.0994) 

(2.0555;5.8916) 

(026592;1.9683) 

(L1254 

0:0404 

0.0801 

OO718 

32034 O16.!9  

5.6200 0.1778 

L0981 U.2387-

1.5455 0.35837 

0:20325 :]97€& 

0.45774 0.044559 

6:571 020661 

14.811 0.23635 

21I37 4t496 

&794&. 0.72236 

1.0023 0.41995 

	

(2.8589;3.5076) 	0ÍI11Á 

	

(5.2761;5.9473) 	0.0023 

	

(071551;1.5960) 	0.O34 

	

(0.98285;2.3600) 	0.0296 

	

(-O-.2O37-1;0.63515) 	O.O4O 

	

(0.37268;0.53877) 	0.0274 

	

(&:1442;6.9367) 	00154 

(14.385;15.286) 	0.0002 

	

(1.4666;3.1241) 	0.0266 

	

(2 5Q;5.3511) 	0.O64 

	

(0.26454;1.8881) 	0.0542 

Tabela 4.5 - Continuação 

(1)-  
má) 

(1) 
Pi 

( 
 

U122 
(1) 

U112 

Figura 4.6 Convergência dós parâiïietrn  (Popi). 
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Figura 4.7: Den&diaiiesMarghui.is  aPósteriori (Popi). 

Abaixo temos os gráficos para aPop2. 
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Figura 4.&Coiwergência doparâmtroa (Pop2). 
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Figura 49.Densii1ds Marginais aPasttriori (Pop2). 

Novamente percebemos bens resultados para a convergência. Abaixo temos a Tabela 

de classificação. 

T&Sela 4.6:Tàbela de Classificação  

Membro pelo Critério Discriminante 

7r1 taxa 7r2  taxa valor real 

Meinbro 7r1  86 8600' 14 14:00 100 

Verdadeiro 7r2 18-  1:8:06-  82----  8206 100 

Assim temos, 

EC = 	
1 	

0.16. 
00 

Proporção de Classificação cc)rreta: 

PrC= 1— E  = O;8 

Para a distribuição a priori informativa, conseguimos um considerável aumento na pro-

porção total de classificação correta isto se dá ao fato determos uma excelente-informação 

a priori. Abaixo, temos a classificação, quando utilizamos o algoritmo EM. 

4.5.3: Classificação Utilizando-o algoritmo EM 

Nesta análise consideramos a estimação dos parâmetros de cada função dê densidade, 

pelo algoritmo EM (ver McLachlim  k Krisbian, 1997) -e usamos as densidades estimadas 



na regra de classificação para cada observação. 

As condições iniciais necessárias para o algoritmo EM; dadas abaixo, foram 	esco1hdas 

com base em várias simulações, 

Os parâmetros da distribuição a priori para as duas Populações são dados abaixo: 

Popi: 

(15 mi= 	t.5) 	
\ 

G1 = -  
\ft3 F5 

/ 

M2 = (4i -  1Q:Qj G2=(.4 
	

1 
25) 

04 ( 	p= 0.6. 

Pop2: 

O;3\ 
5.5)--  G1 =  

tr4\ 
M2 = (.5 14:6) ;- G2 = 

	4 
34; 

pi=O.5 ep2 =0.5. 

Abaixo temos as estimativas pontuais para as respectivas populações. 

Tabela 4.7:Estimativas Pontuais: EM 

Popi 

(1).- 
Iii 

2.3395 

1112 

4.5873 

(1)-- 
U111 

1.010 

0 J 12 

0.46699 

(1)(1) 
°•122 

1.0267 

(i. 
Pi 

0.38 

(1) (l) (1) (1) ( 
12l P22 2ll  0 12 O p2J 

3.9138 - 10.O73 161- 1.4646- 2.9391 0.62 

(2) (2)- (2) (2) (2) (2 
1Á11 1k12 0r111a112 'i Pi 

Pop2 3.1775 5.5& 1.0576 0.1936 

(2) 

 1.4385 0.45 

(2J (2) (2 (2) a  1 

P 2') 021 022 

6.574 14;842- 26099- 1;2188- 30831 0.55 

Abaixo temos a Tabela de classificação: 
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Tabela 4.8:Tabela de Classificação 

Membro-pela Ciitéiio Diicriiuiunte 

iri taxa 7r2 taxa valor real 

Membro 7r1  84-  084-  14 016 100 '  

Verdadeiro 'ira 18- 018- 82- O.8-2 100 

Assim temos, 

EC= 	= Qa7. 
100 

Proporção de Classificação correta: 

PrC= 1 —EC=O.83 

Considerando a distribuição a priori informativa, conseguimos um considerável au-

mento na proporção total dê classificação correta. Isto mostra que o modeló proposto 

modela melhor os dados, e como o aproveitamento da informação a priori leva a melhores 

resultados. Neste caso, considerando-  dados gerados, tivemos bons resultados7  pois temos 

boas informações a priori. Talvez, em situações mais reais não tenhamos tanto sucesso, e 

urna solução diea (uso do PTvf) Õua ccrnsideraçãa da T1Q informação sija  mais indiea1o. 

Um fato importante é que foi verificada a ineficácia dos procedimentos tradicionais de 

classificação quando trabalhamos com este tipo de dados. 
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Capítulo 5 

Classificação e- Discr-iminação a 

partir de Variáveis Binárias 

Neste capítulo apresentamos o problema de classificação quando os componentes do 

vetor aleatório X de medidas referente ao objeto são variáveis binárias, ou seja, assumem 

uni de dois possíveis valores- (sucesso=L ou fracasso=Q) Em várias áreas de interesse 

percebemos tais fatos. Por exemplo, na área médica podemos discriminar um paciente 

em estado grave ou não com base em medidas binárias do tipo: 

• Tem prnblema renal (sim=1não=O). 

• Infecção adquirida na UTI (siin=1, não=O). 

• Presença de Câncer (sim=1, não=O). 

• Sexo (E=1,, M=O). 

Em geral; existem vários outros métodos que podem ser-aplicados ao problema, de 

classificação quando temos este tipo de variável, como por exemplo, a Regressão Logística 

(ver por exmp1a Hosmer & Lmeshúw,.1989) ou a método discriminante, apresentado 

por Krzanawsk(1175), onde é proposta a prncedirnnto de. c1ssificaçãa com mitura de 

variáveis contínuas e binárias. Neste trabalho apresentamos o modelo discriminante com 

base no procedimento geral de classificação descrito no Capítulo 2 e incorporamos proce-

dimentos Bayesianos, utilizando novamente simulações via MCMC, formulando assim um 

procedimento alternativo. 
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5.1 	Desenvolvimento,  do- Critério de Classificação 

Da mesma forma descrita anteriormente, nos concentramos na classificação para duas 

populações embora os resultados possam ser generalizados para mais de duas populações. 

Supor que é dado um vetor aleatório binário de medidas X associado a um abje-

to(pessoa) de cada uma de duas populações. Assumindo inicialmente variáveis bin4rias 

independentes, temos que a densidade para cada população é dada por, 

f, (x) = 	
\ 1-z ,para  P0p14 

'1 Xk f2 (x) = flp1 - p2) 	, para Pop2; 

onde x= (x 1 ,.. . x); Xk = (Qbul); k = 1, ...,q. 

Fazendo a razão teremos, 

(5.1) 

f1(x)  FEL 	 kY =1p(1  Pt'  
f2(x) - [J1p(i -p2k)'  

Aplicando o logaritmo, 

 

q (PIA;(1_.k)V

p2k)J  1k P2k(' Plk)J 

 

	

(x)) 	 p1k) 	qp1k(1-P2kfl

G
log  	

lo{kq 

	

- 	
+xklog 	

)2(x)j 	 lP2k(1  Pik 

Definir: 

Bo  — log{ 
	.i - 	t1l-P2)} 

e 

BA; - log 	 - 
para k=1,..,q. 

Assim, baseado na regra de classificação geral descrita no capitula 2, considerando 

custos de classificação errada e probabilidades a priori para cada população iguais, temos 

a seguinte regra de alocação, 

i- Alocar x= (x1,. .,xq) à poipulaçãa 1 se, 

Bo+>Bkxk >0 
	

(5.3) 

ii- Alocar x para população 2, caso contrário. 
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Considerando probabilidades a priori para os dois grupos temos, 

i- Alocar x = (x1. 	xq)  à popii]ação  1 se, 

Bo+Bkxk > 
iog (112) 

k=1 	
7ri 
_ 	 (5.4) 

ii- Alocar x para população 2, caso contrário, 

onde 7r1  é a probabilidade a priori de classificação na população 1 e 7r2  é a probabilidade 

a priori de classificação na população 2. 

Os estiniadores para pjk;  j = 1,2; k = 1, ..., q são calculados, tomando para a pop-

ulação 1 n1  observações e para a população 2 n2, com n = ri1  + n2  : tamanho total da 

amostra preliminar. Assim temos, 

Pik — 

P2k = 

— i:;= Xkj 
14 

ni 	 (5.5) 

onde i=1, .... ri,j=1,2. 

Daí, temos. 

Ê0  = log { fl= ( 	-
Ê2k) } 

e 	 (5.6) 

'3
k - 'og{1} 
- 	2k( 1 fk) 

para k=1....,q. 

Portanto, uma regra de classificação amostral simples-é dada por, 

i- Alocar  x= (xi,... ,x) à população Ise, 

BO+>Bkxk >0 
	

(5.7) 

ii- Alocar x para população 2, caso contrário. 

Na próxima seção será apresentado uma alternativa Bayesiana para o problema. 
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5.2 	Alternativa Bayesiana para a C1assificaçãoBinária. 

Nesta seção apresentamos uma alternativa Baysiana para a classificação com ddos 

binários, utilizando métodos MCMC, em especial o algoritmo Gibbs Sampling, usando 

estimativas de Monte Carlo para as densidades-  preditivab 	que são utilizdds 	iia regra de 

classificação. Considerando a população 1, a verossimilhança para o modelo é dada por, 

L(p1) = L(171L .... v 

	

	1111&(, - p)' 
	

(5.8) 
i=1 k1 

Da mesma forma para a população 2 temos, 

L(p2) = L(p21,. ,JJ2q)  ÇjIp(1 - V2,)1 
	

(5.9) 
k=1 

onde 	 ,pej= 1, 2. 

Fazendo para cada grupo, 

(l) 	1 _ 

	

= - 	x-, para a pop.i. 

(5O) 
_(2)1 'Ç-'fl2 
-Vi 	==1rk, para a pop. 2. 

temos, 

-() 	_(i) 
L(p1) 	 (1 Pik'  para a pop.i. 

(5.11) 
_(2 

rq 	fl2Zk 	 \n2 2)  
L(p2)=lIk..lp2k (l—P2k.' 	para apop.2. 

Consideramos aqui distribuições a priori dadas por, 

	

Pii 	Beta(a4k, blk) 

(5.12) 

P2k- ' RCta(0,2J,b2k), 

para k 	1, , q, onde Beia(a, b) denota, uma distribuição Beta com  média. a e 
42b  variância 
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Considerando as distribuições a priori independentes e combinando com as expressões 

du1asen.11), 

 

temos as distribuições  &posteriori ronjimf-a  para cada população didas 

por, 

7r(p1 Di ) cx flq 	a14+n1 (1: _plkY)1T  para a pop.i 

7r(p2 D2) cx r- 	k)'para a pop.2, fl— 1P2k 

onde D, j 1,2represent&as observaçães d..cadgrupo. 

Assim, as distribuições condicionais necessárias para o algoritmo GibbsSampliug para 

cada população são dados abaixo. 

Para Popi temos, 

_(1) 
(pD1)-BetH,br- 	fli 	); - 	 (5;14) 

Para Pop2 temos, 

	

b 	ri2 
_(2) 

); 	 (5;15) 

Assim, a densidade preditiva para cada população será da forma, 

Â(4= k1 f1(ipjr(p1jD)4p1 

M4= 	 
onde e, .j= 1, 2éo espaço de parmitros da jÁsima população. 

Gerado as amostras de p1  e P2  a partir do algoritmo Gibbs Sainpling, usamos as 

estimativas de Mótite Car1õpa aj xef2(ï) daL1a&or, 

j'=* 	fi(xIi$) (x)  

(5.17) 

12X = 	=1 f2(XIP), 



onde f(xIp)= 	_1 p(1Tp Tk;:cÕrr1x (._,q);  e.S o nirn1ainntras 

geradas pelo algoritmo. PoraT1to, 

fi(x) = 	_L{flLO'& 
_py_xk} 

f2(x= 	{xk(1 _42)1_x1} 

(548) 

Novamente a regra de classificação é dada por, 

i- AIocarx= (x • - - , Xq)àpQp11lçat)  -I- se, 

f2 (x) 

ii- Alocar x para população 2, caso contrário. 

5.3 	Exemplo de--Aplicação. 

Vamos ilustrar um problema de classificação com dailus-binários a partir dos dado de 

Hósmer(ver Hm r,D.W.;Leshõv,S198):i  ditos  da internação  numa UTI :& um 

hospitaL Para os -pacientes internados- na, UTt(200 pac~ ao total),-há dbis grupos: 

a.) - Pacientes-que sobrevi-em. 

b) Pacientes que não sobrevivem. 

Para cada paciente, existe uma série de variáveis binárias associadas. Abaixo vamos 

descrever as variáveis usadas neste exemplo. 

1- x1 = Ida.de(auos) (~ 6O.= 1<6J O); 

2- z2= 	 

3- z3= Raça (hauco=1;não braiicoO). 

4- 24= Tipo de admissão à UT1éden=0;cirurgia4). 

5- x5= Presença de 	(sim1;nãoO). 
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6-x6= Pob1ema renal (sm1nii=0). 

7- x= Tnferrri  adquirida na  UT1(im=1;n=0). 

8- z8 CPL previa à dmis.o  naUTT(sim=1nn=O). 

9- x= Prsso  sistólica no-momento claamjssmo  naJ1TL(> 150= 	Q =0). 

10- i= Batid&do coraçãono mõmentn  da internação naJITI (> 11Ü= 13Z t100). 

11-' Xn=  Internação prév- la-(6.frn".  e-a ajtnres)(Rim=1;uâa=0). 

12- 	12=  Tipo..de. internação 	 

13 x13=Pxesença de fratura (im=13ã.o0). 

14x14= Pó2  niiSangue  ((it=I> 60=.0). 

15- z15= P11 nQsangue (<J2= 1> 7250). 

16- z16= 2CO2. no sangue> 4= 1,z45 =0). 

17- z 7.= Bicarbonato no sangue--Ç<-1&--= 1; 2-:18 ç0). 

Assumimos inicia1inenteariáveis binárias independentes-  para os dois grupos. Çom 

base nestas variáveis vamos classificar as pessoas em sobreviventes ou não sobreviventes. 

Para este conjunto de dados temos-  17 variáveis ou seja k 1,..., 17, para o grupo de 

sobreviventes, temos n1  = 160 observações e para os não sobreviventes temos n2  = 40, 

totalizando assim uma amostra prévia de n = n j, + ri2 = 200-observações. 

Primeiro utilizamos o procedimento geral de classificação. Abaixo, na Tabela 6.1, 

temos as estimativas para os parâmetros Pk'  estimados com-base no procedimento apre-

sentado na seção 6.1. 

'Bble 6.1- Estimativas para p,1  

P5i P52 P5s P54 P55 P56 Pj7 P58 Pj 

Popl 0.537 0.375-. 0.862. 0.581 0.100 0.0687 0.375 0.0375- 0.300 

Pop2 - 0.725 0L400 0.925-  0.350-  0.100 0200 - 0600 0.175 - 0.125 

Pjio P511 P512 P513 P514 Pj15 P516 P517 - 

Popl 0.318 0.141 0.681 0.056 0.068 0.056 0.100 0.062 -. 

Pop2 0.350 0.175-  0.950 0.100 0.125 0.fl)0 0.100 0.125-  - 
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Abaixo temos a Tabela 6.2, tabela de classificação, 

Tabela 6.2:Tatela de Classificação 

Pela Função Discriminante 

Põpl taxa P6p2 taxa valor real 

Membro Pp1 109 68.10 51 3L80 160 

Verdadeiro Pop2-  11 27.50 29-  72.50 40- 

Assim a taxa de erro aparente (ÁPER) é igwi a 

APER 
n+ rr2 g 51+11- = 

fl1+fl2 	160±40 

Os resultados da classificação para este tipo de dada parecem não ser muito eficieites. 

No entanto, dão ao pesquisador uma idéia da situação preliminar de um novo paciente. 

Agora vamos checar a eficiência do procedimento Bayes±no. 

Abaixo, .na Tabela 6.3, temos os parânietros escolhidos .a priori para ae bjk,j 

1,2;k=1,...,17. 

1bI 6.3.Parâmetros aPriori 

alk blk a2k  bãç  

kL. 0.1 __ (1,09. - (Li. (L04 

01 Ud70J0 015 

- k=3- 0.L -O.O2. fUU O.O 

k=4 0.1 0.07 0.1 0.18 

k=&--0.1-. O.9- Od- - O9 

0.1 1.32 0.1 .04 k=6 

k= - 01 0.11- OdO OO67 

k=8 0.1 2.4 0.10 0.49 

k=9 O.T 0.23 0.10 G.73 

- k10. O.L 0.22 JUÜ - (L]. 

- k=11 0:1 061 0.10 0Á9 

• k=2- .LLL 005 - -LUO O4Xk5 

1 k=13 0.1 1.68 0.10 0.90 

- k14- Od- 1;37- DdO- 

- k=15 0.1 1.68 0.10 0.90 

• k=16 - 0:1 0.90 010 090 

- k=17 0.1 1.51 0.10 0.73 

Abaixo temos a Tabela 6.4 com o resumo das estiniativas. 
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Table 6.4 - Resumos das Estimativas 

Parâmetro M&li€ SD-. - I'l 955/5  IuLevdodConflança 

p11  

P12 

P13 

P15 

Q,57 

0.-3-7 

0.862 

0=580-  

Q..10L 

0.06W 

Q.042 

0:936 - 

0.025 

0.040 

0.024 

(L021-  

(Q,451;0.61) 

(0:-2980Á32) 

(0.814;0.909) 

(0=503;0--664) 	- 

(0.059;0. 153) 

(00320=fl3) 

QO35 

0:035 

0.0306 

0=0568 

01)519 

0.0115 

P17-- 0376.  	11036  (O.3060=446)  

Pis 0.036 0.013 (0.014;0.066) 0.0582 

Popi - 	pg 0:302 &.03 (0:2330369) 0:0+89 

p11  0.317 0.034 C0.263;0.390) 0.0019 

p111 0=141 0=028 (0=090ft206) 0.0146 

P112-- Q..68t 0L036 ((L6040.740) Q.fl426 

Pus 0.057 0.019 (0.026;0.098) 0.0588 

P114-  0.068 0.020-. - 	(0.0350J.11) 	- 02114) 

p115  0.055 0.017 (0.027;0.095) 0.0146 

Pile 0:102- 0.{}23 (oM6oG.155) 0736 

P117 -- 0.063 0.020 C0.0320.112) 0.0128 

P21 0714 0071 ft5680=849) 	- 0.026 

P22 0.401 0.076 ((L2550.552) 0.013 

P23 0.918-  0=044" (0=8I6;0=983) 0=008 

p O M3 0.fl72. (0 220$1 497) O fl5R11  

P25 0.095 0.043 (0.029;0.189) 0.0719 

P26 0.200-- 0.059 (0.lO(4-0.330) 0.011 

p27_ 0.598 0.080 (0.444;0.753) 0.0736 

P2ã 0=173 -  0:060-- (0:07190-296) 0.0524 

Pop2 - 0.122 0.0525 (ÇL041;0.240) 0.0189 

P210 0357 0:08& (02230:521) 0.001-9 

P'211- 0173 0.059 (0.078;0.295) 0.0121 

oggr 0=03I -  (0=88Zn993) 0.fl436 

j213 0.1110 Q.047L (fL025;O.2Q5)  

P214 0.121 0.051 (0.044;0.235) 0.0519 

P215 	- 0.403.- 0.046- - (0.035(k209) 0.01 

P21(1 0.098 0.043 (0.0301;0.216) 0.0236 

P2i7 0128- 0.0493- (00070=229) 0.05S 

Nas Figuras abaixo, temos os gráficos de convergência e as desindades marginais a 

posterior para os parâmetros. 
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Figura 5.2: Derisidi1es  Marginais  aJster1ori (Popi). 
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Fignra  5.4- Densidade--,  Marginais aPrtrinri (Poj2). 

Abaixo temos a Tabela de classificação, 

Tabela 6.5:Tabela de Classificação 

Pela Função Discriminante 

Põpi taxa PÕ taxa valor 'real 

Membro Pop1 - 109 6810 51-  3t80 160 

Verdadeiro Pop2 11 27.5() 29- 7.50 40- 

Assim a taxa de erro aparente APER é igual a: 

APKR flIME fl2M  51-Eh 	= 0.31 
flf 	 ± +fl2 160 4O 

Os resultados da classificação para este procediment-o foram idênticos ao anterior. O 

procedimento Bayesiano se mostrou como uma outra alternativa para a classificação com 

tais dados. Acreditamos que com uma boa informação a priori por parte dó pesquisaçior, 

possamos ter um melhor desempenho. 
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Capftuk 6 

Classifi-caçãor Considerando Dadõs 

Binários CorreiaciÕnads 

No capítulo 5, quando classificamos um objeto ou pessoa a um determinado grupo 

com base em medidas binárias, não estávamos levando-  em consideração a correlação entre 

essas medidas o que pode ser um erro, pois para um mesmo indivíduo são tomadas várias 

medidas. 

Neste capítulo, tentamos incorporar o fator correlação entre as medidas para um mes-

moindiv1im, inspirados na moek  .prnpostQ por.. Prenice.(18). 

Uti1iainos uma análise Bayesiana Hierárquica, considerando um efeito aleatório co-

mura a cada indivíduo, que captura a correlação entre as medidas. Num primeiro -caso 

assumimos uma distribuição normal para tal efeito e em outro caso assumimos uma mis-

tura de distribuições normais. 

6.1 	Desenvolvimento- ck-1Vkde10 

Novamente consideramos o procedimento de -classificação-para, duas-  populações. Den-

tro das r-qxnrtèrísticas do mode1o,consideradci uma amostra x (xi,. x,,) para. qada 

população j = 1,2, onde xj = 	 As funçdes de verossimilhançajara 

cada população são dadas por: 
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L(p1) = 	 ,Ikq).= 	 Plk)k* 

(61) 

4p2) = L(,p= fltHLP(tp2k)''", 

CQIfl.i 	 1,k= 1,,q,sendo rQnrnerode obsvaçõedappu- 

lação 1 e n2  o número de observações da população 2. 

Associando o modelo logístico com efeitos aleatórios, tentamos incorporar a correlação 

entre as variáveis medidas de-um mesmo indivíduo. Portanto 	paraapopulaçãtrl Lenos, 

Plki 
= 1 + ecnff+k 

ek 	
(6.2) 

com i= 1,.. ,n1; k= 1,.. ,q. 

Aqui, ali  é visto como efeito aleatório comum a cada indivíduo que captura a correlação 

entre as medidas. O parâmetro $lk,  contribui no peso individual da probabilidade' de 

sucesso de cada medida binária: 

Da mesma forma para população 2, 

P2ki. 	+Cu2r2k- 
	 (6.3) 

comi=1,...,n2;k=1,...,q. 

62T Aïiálise Bayesna-Hieráqea-Assumind-Efis 

Akatórios Normais 

Aqui, asmmimns que a,i = t, 	 1,2;. são efeitos a1eatrios iidpendexites 

com distribuição normal. Assim, para cada população teios, 

ali e#  N(Ox) 	
(6.4) 

ai.' N(O,o), 

onde é desconhecido com uma distribuição conhecida,. portanto o é um. hiperparâmetro 

e N(O,o) éuma distribuição a priõrihieárqui pa.raj,i= 1,... ,nj j =1,2. Sendo 

assim necessário a atribuição de uma distribuição a priori para estes hiperparâmetros. 

Consideramos as seguintes distribuiçs a priori pa±ae 8jk  em cada população. 
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Para a população 1, vamos ter, 

IG 7 4)T,aj, b1irn}Ïect4os  

fli"-' N(cLk, d); cudlkQnbcdos, 

com k = 1,. . . ,q, onde IG é.umadist ã(nia Invertidcom média, para a > 1 e 
b 2- vanancia (,-1)2 (a-2) a> 

Assumindo independência a priori para os parâmetros, a distribuição a priori conjynta 

é da forma, 

)oc ()_(Qi+1) ex 	
. f 	li }{Ii r2- 	{IíÇXPf 2 Ik lk-7- 

(6.5) 

isto é, 

c 	,  () [bl+ir(aj, 	 Ê 1 	Oi .
=i

J flexp{—g~(olU-- Clk)2  

(ç6) 
onde a1 

Assim a distribuição a posteriori conjunta a partir de 61-,-62,6.3,.47 .5 e6.6 é dada 

por: 

7r(a1,7Pr~DIY oc 7r(a1, ofl)L 1) 

cx (o2Y(0 	1)exp.[1 [b1 c 	ix4{Ú exPf9(fllk - Clk)2} } 
n1 	 n1 q- 

>xkiaL+xjlk - 	 n(1 + exp{alL± filk 
i=1 k1 	i=L k=1 	- 

(:7) 

onde Di=x1,,xq1}. 

As distribuições condicionais netessárias para o algoritmo Gibbs Sampling são ddas 
abaixo. 

Para ali temos, 

ir(ai4a, a, $, D1 ) x exf 	X{>  XktY4L - 	 ln(1 + exp{a1. + 
k=1 
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isto é, 

1- (i) 2 	0.2 ir(ai1a1  a1., 1 Di) oc exP{_—(ali_ Y)2}P{_lfl(1  +eP{ali+fli})} 2a1  

ou seja, 

ir(ai Ja, o, PL1, Dj oc N(y 	)W1(€1, ), 	 (68) 

onde 1hI1(aiê,/3.1) = ezp{-_1 t 	 1 Zk.k=  

... , ni e o4 =(aii, ..., a1( _1)2  aI -+l), ..., 

Para a, 

r(aIaii,Di) IG(ai  + ' ,bL+ 
b2 	2 Ea) 

Agora para fllk  temos, 

111 1L1- 

r(fl1k1, a, a, D1) oc ç fi 	c k)}I
-eXpé 

1k zkL_n(1+eXP{a1i+fl1ki)} jk  
i=1 

isto é, 

lr(fllk 	a, a, 2 	
n1 

D1) oc ezp{- 	- Ifilki- (c1k+dkVkL
- 	

1n(1+exp{al+fljk})}, 

ou eja, 

7r(fllk10, ori , a1, Dr) ocN-(cr- 	1 d14, 	2(C1,  

onde 1IJ2(a1,fl1k) = eXP{-_ 	11n(1+exa1$+fl1kll}Vk = 	zki,para k = 1.. ,q 

(k) 
e 	=CBii, ••., flr(k-1), fll(k+1), ..., 

Da mesma forma procedemos para a popuiaão 2: 

Dados as formas das distribuições condicionais, vamos utilizar o algoritmo Gibbs Sam-

pling para gerar amostras de 0,j2  e aalgoritmo .Métropolis-Fhi-sting para gerar  amostras de 

cjj e flp,j =1,2,i= 
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Assim gerado S amostras a partir de Gibbs-Metropolis, encontramos as médias a 

posteriori dos parâmetros para cadagrupo, utilizando 	u estimador de Monte er1o. 

Portanto, para a população 1 temos, 

para a população 2, 

&21.. 2a2W27a2Á212 .  .., 2q 

A partir daí, calculamos 

- a1 —i;;: Z=r 1i 

a2  =-- cz2  

Pôrtanto, temos as seguintes estimativas para cada população, 

para, a -pop~,6  1. 

a2, ô, 	, 	para- a popu1aço2. 

Logo, vamos ter 

eaT1k 
15 

= 1 + e61+flik 

e 
e 2 2k 

12k 
= 1 + er12k 

Assim, 

fi(x) 	 a( - 

!2(X)-=  HL1i'(' _YXk 

(6.12) 

Novamente a alocação para uma nova-'observação x. (xi,... , x) será dado por, 
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i- Alocar x à população lse, MA- 

12(x) 

ii- Alocar x à população 2, caso contrário. 

(6.13) 

6.3- Modëlos de1Efèitos:Ak órios com uma Mistura 

de -Distribuições- Normais 

Nesta seção, consideramns os a,,j = 1, 2çi-  = I. - , nj. efeitos alet1órios indepen-

dentes como uma mistura dê distribuições normais, pois quando consideramos tais efitos 

independentes, podemos ter uma multimodalidade e portanto modelar estes parâmetros 

com uma imnica distribuição normal pode-não sei 	mui 

Tentando:-  eoiistruir uni-modela mais  robusta, a.suiriiirIns. pa  aj1  uma jnitura de 

duas distribuições normais. 

Dêsenvolvendo o modelo para a população r ternos, 

1=1 

ou seja, 

ir(a1 )= Oj i(aiiI1 1: ,a1T+(1-_ 911) 	 = 	 (6.14) 

onde 4, denota  uma densidufrno 	.N(u,4),com a  .r1rçã On +k12 =  1 e L 1,2 

são índices dos componentes da mistura. 

Assumindo as seguintes distribuições a priori para os parâmetros, 

(i) 	jj r.... N(cLj1 ,4.) enm 	cõp1Íêcidõs, t= 1, 2. 

(ii). 	'- IGÇõ,b1 	conlaiz, b. conhecidos11= 1, 2. 

(iii) /3. r....  N(cjk , d) CCIII C1k1 djk  

(65) 

(iv) 0,1 r..I Betii(fi, gi) com .fi, 	conhecidos 

ico. 
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Assumindo independência a priori entre os parâmetros, a distribuição a posteriori con- 

junta para. = (a,1,... 2 	 (j. 12Üi'7I= 	,fii x i  = ( U211, 42) 

é dada por, 

7r(a1$1, I&i a, OuDi) fl{ Ouz(aijju,a2} fl{(4)_(a11+1)ez;P [_] } 

4)}i}oftr(.1 - Ou)91flex4__(51k _C c )2} 

eXP{  ni- q, 	 ni q 	 q 

	

+Êxkj/1k 
- 	ln(1+exp{ +}} 

i=lk=L - 	i=1 k=1 

(616) 

onde D1  = (14 

Novamente percebemos que a mistura ddistribuições normais, dificulta o cálculo 

das distribuições a posteriori marginais para os parâmetros quando consideramos ürna 

análise Bayesiana. Assim, para simplificar as distribuições condicionais necessárias para o 

algoritmo Gibbs Sampling consideramos, como no capítulo 4, a incorporação de variáveis 

Itentea.(vTanr&.Wõng,1RT)did..por  9  = 	 z + z= t,i= Inj  

onde Zil  tein uxn&distribuiçâi RiTrnmial  (1,hon4e, 

giiI 	
F1L11  2 

!Ljj - 
— 	

21 
?= 0iz(aiilítiz, a11 y 

Assim, considerando uma amostra  z.= 	- z,J,_tnos 

 

 

)Zi2 

HHL.[ou o,(ali 11.41L2 0-,Jyíll  (6.18) 

 

ni- {g 
rM-1 	 11 

 

onde 

  

1 com probabilidade 
zil = 

1 O- com probabi1id1e L---h 1. 

Combinando (6.16) cora (618) temos a sgninte distribuição a posteriori conjunta, 
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ezp 
=1 k1 

Di) 

	2- {( 	 kr 

j11L 	 21 

714- 9- 

Cki1i + 	Tixk* 1k 

(.19) 

 12 

De (6.1CTlC0h10S 	
condidonaànecessáxia  para-O-algo ]0 Gbbs 

Sampliflg. 

Para a1 temos, 

() 	 ~_7_ 

- (

fl1, ,u1,Ou,z, D1) ezp(a1i - 	
} exP_(a1é - p12) 

xpEki0ii_ Ê-zi + exI{1j + 

isto é, 

(a2 	-atI,~É - r 
ir(auau 	P1 013 Ou, z, 13) 0c - 	 2- 	!- 

a,i - 
L2\ 	O11O12 	I\ 

xpZkaui 
	InÇ

I 
+ exp{aui + Pi.Wl 

e
~-t-, 

411+ 

/ 

ou seja, 

	Dá a 
ir(aiia

(1)
u 	L11cT1, Ou, z, 

11. 1T?+ Z U4242- - 
7jZi2 

Zj 
- 2 	 ti 

A 
	jflt(1 	 C1k 

texpt~-1-(miL crizLuvi1 	"' 	
1 

+ 

i=1 k=1 	1-1 k=l  

n(1+ cxp{aui + I3ikç)} onde 	

3(1,I31) expZkiE 

para 	17 .... ' e 0 

Para t7 temQS, 

(U2
lr(U2 	 Dl) 	 a 21í 
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(pi I L,a1, 	p11, z, D1)#-.. 	 e 	 - 	e 1a - 

+ 	 -' 4 + e 	i Zii 

ou seja, 

(o 1 f31,,.i1,9jj,z,Dl) 

1 = 1,2. 

Para 9 temos, 

_~, 

( 
MIà1 

ali + 	+ 	
- 	+ 	.21) 

(Oulai, ' 1L, .ïi Lk) Betafft + Ezjjgi + 	 (6.22) 

Para filk temos, 

ai, a1, 14 j , 9i, z, Di)oc exp 	 ln(14.exp{ai+$u 

ou seja, 

(1k) 

õnde, 

= ex{_ 

tr,8it; z, D1) oc-N(cr dVk)'I'4(aivJ9Ik), (6.23) 1 

1n(1 + exp[aii ± V  = Eni 1 	k = 1,.. .,q e 

(k) 	/ 

i 	8h1, •-, 8i(k—i), fil(k+1),..., $q). 

Para /Ãig 

1=1,2. 

Da mesma forma procedemos para a popu1ção 2 - 

Novamente utilizamos Gibbs-Metropolis para gerarmos as amostras dos parâmetros. 

O algoritmo é dado por: 

i- Ali  temcadaiteraçoa.vetotz (z .,z,apartirdadisbuIçãobinonia1 

b(1, hï). 

ii- Usar o algoritmo Gibbs-Metropolis para gerar amostras de a1, 	ml e 0i a partir 

das distribuições condicionais a posteriori. 
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ii- repetir os passes i e ii de acordo com o número de iterações. 

Gerado S amostras, utilizando o estimador dc Munt)ar1u, teremos para cada pu-

lação, 

• , 	/9ir,• , $, paFa-a-pepulação 1 

e 

a21,. - , 2fl2' 	 , 	para-a- população 2 

Novamente, calculamos 

ã2=--L Et-2i 

Portanto, 

, $rr, .... fil., para-a pepi1açp 1. 

â2,02, f3zi-,.. , $, para-a pepu1açãe 2. 

Logo, 

e''" 

PLk 	
1 + e1k 

e 

132k 
1 ± e$2k 

Assim, 

/i (x) flL1 i:; (i - 

f2(x =  [ff=1 i3  

Da mesma forma anterior, a alocação- de urna uov&obserração x = (Xi, - , x) fica: 
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i- Alócar x à população b se, 

12(x) 

ii- Alocar x à população 2, caso contrário. 

6.4 Exemplo Ilustrati'vo 

Vamos considerar novamente o problema-  proposto no capítulo 5. 

Para o primeiro modelo, efeito aleatório visto como uma distribuição normal, o pro-

cedimento édéscrito abaixo. 

Para o exemplo, temos dois conjuntos de dados para as respectivas populações. Iara 

a população 1, indivíduos que sobrevivem, temos n = 160 observações, ou seja, 'va- 

mos ter 	a1,160, $, ...,17 ea,, tëremos  ao tüdo I1&parâmetrns Par&a.popu- 

lação 2, indivíduos que não sobrevivem, temos n2  = 40-  observações, ou seja, vamos ter 

1,407-i62,1,--,,62,17 e 4, porLta1to.teremoa 5810.râmeros. 

Os procedimentos de simulação são idênticos--ao descrito no capítulo 4; aqui também 

utili7amos o Software Ox. 

Os parâmetros a priori para as duas populações são dados na Tabel-a 6.tabaixo, 

'Ib1e 6.1 - Parâmetros a Priori 
hiperparâmero 1 	hiperpalTâmetro 2 

150- 	 L92 

0.15 	 0.052 

fiji -0.51 	 0.017 

14 0.32 	 0r009 

015 -2.2 	 0.077 

Pio -2.6 	 0.091 

O.O1Z 
Popl -3.24- 

-084 	 0.029 

Pilo -0.75 	 0.026 

-Lia 	 (L(162 

flT12 0.76- 	 0O26- 

-2.82 	 0.Ta 

0114 -2.60 	 0.12 

fiu -2.82 	 .13 

t1fr - -219 	 0.11 

0.13 
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Table 6.1 - Continuação 
- hiperparâmetro 1 - hiperparãxnetro 2 

- 	150- 1.92 

0.96 	 0.04 

-0.40 	 0.02 

2.5-1- 

24 -0.62- 	 0:03 

25 -2.2 	 0.13 

026 -1.38 	 0.08 

027 UÁLL 	 0.02 

Pop2 -l;55- 	 009 

fi29 -1.94 	 0.11 

210 -0.62 	 0.04 

-L5& 	 0.(19 

8t2 2z94- 	 0:14 

- fiis -2.2 	 0.13 

0214 194 	 0.11 - 

-2.19 	 0.13 

-2.19- 	 0d3- 

-194- 	 (XII 

Dada a grande quantidade de parâmetros por parte dos efeitos aleatórios e verificando 

que a estimativa de tais de uma forma gerai foram nulos, iremos ilustrar alguns resul o 

dados que os restantes seguem aproximadamente os mesmos valores. 

bIê t.2: Resumos las BÊtimátivas 
Parâmetro- Média- S.-D-.- 95% Int10-de-Conflaça j GW j Aceitação 

a 

a12 

-0.01(T 

0.02 

011 

0.11 

Ç-0.24;(r.21) 

(-0.23;0.18) 

0.035 

0.01 

69% 

70% 

Popi ao 0.005 0.10 (-0.22;0.22) 0.008 70% 

aI6o -0.024 0.10 (-0.22;0.17) 0.02 70% 

Q21 0.046 0.10 (-0.14;0.24) 0.02 65% 

22 0.01. (Lii (-4L19;0.25) 0.06 64%_ 

Pop2 a220 0.02 oao (0.170.23) 0.04 65% 

a -0.027 0.11 (-0.26;0.18) 0.03 64% 

E as estimativas, 

= -0;Qt018 

a2  = 0.0016 
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Na Tabela 6.3 abaixo, temos a continuação dos resultados para os parâmetros de ambas 

populações, 

Table 6.3 - Resumos das Estimativas 
Parâmetro Média- S.D.- 95%-Intervalo-de-Confiança- 1 GW+ Aceitação 

ii 

P12 

15 

i6 

Pia 

0.15 

-0.50 

1.84 

0.32.- 

-2.22-  

-2.64 

-0.51 

-3.3_ 

0.052 

0.12 

0.21 

0.09- 

026 

0.27 

0.11 

0.4- - 

0.025 

0.0106 

0.012 

0.0568--- 

0.049-  

0.0415 

0.0312 

0.0512 

74%-

44% 

38% 

45%-

37%' 

45% 

45% 

61%., 

(0.05O25) 

(-0.72;-0.23) 

(1.452.26) 

(0.14;0 no) - 

(-23.71t)--  

(-3.21;-2.21) 

(-0.76-0.29) 

(41 t-9 60) 

Pop1 -0:85- 015 (-1.14- 0-.M39----  36% 

iio -0.759 0.14 (-1.05;-0.48) 0.029 33% 

iii -1.80 0.21 (-2.2j--1.45) 0.0116 30% 

P112 (L75L (L14- (O4954.035 0.0r226 77% 

P113 -285--- (h312 (-3A6-225)- 0.0558- 52%- 

p114 -2.67 0.29 (3.29;-2.14) 0.0419 46W' 

1I5 -2.86 0.33 (-3.55;-2.26) 0.0346 41% 

Pile -2.22 0.23 (-2.741.78) 0.0736 35% 

ii -274-- MO- (-&4j-21) - .0428- 39% - 

021 02I2 00011-  (ftO1O8Or.Ot) - 0.00128 

21 0.98 0.23 (0.48;1.39) 0.016 31% 

22 -0.41 0.13 (.0.64-0.13) 0.023 82% 

- 2.64- - 0.56_ (1.54;367)- - 0.018- - 66%--- 

-0.63 -- 0184-  (-1:OO-0.7) 0.0126 71W 

25 -2.25 0.45 (-3.24;4.43) 0.0319 66% 

-1.41 0.33 (-2.08;-0.79) 0.0416 63% 

27 0A11 OJ& (0.1.;flfV)- 0.023& 6&%-.- 

P28 -1-.&7 0-.3 (-214.093)- 0M24 64%- 

Pop2 P29 -1.99 0.41 (-2.76;-1.2) 0.0589 67%- 

P210 -0.62 0.17 (-0.97;-0.24) 0.0101 71% 

P211 -L6& Q32.. (-2.27-0.958) -- 0.0421. 69%. 

P212 3O4- O64-- (L8O$3O-)- 0.0436-- 66%- 

p213 -2.223 0.438 Ç-3.O94-1.4) 0.0688 66% 

p214 -1.96 0.36 (_2.66;-1.28) 0.0488 66% 

P215 -2.25 0.39 (-2.99.1.50). 0.0719 66% 

P216 -2.26- -  0A2-- (-3.12;-O)- 0.043-- 66%-. 

P217 -1.7 O40 (-2.80;-r.32) 	- 0.0436 -  66% - 

.-22 0.012 0.0011 (0.0108;0.015) 0.00128 

Abaixo temos gráficos de convergência e densidades marginais a posteriori para alguns 

parâmetros das duas populações. 
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cx» 	 a12 	 a180 	 cei160  

a? 

Figura.6J Convergticia dos  parâmítro&(Pop1). 

cx» 	 a 2  

Figura 6.2: Densas1es Mrginais  aPrsferinri  (Põpi). 



a11 	 a12 	 a180 

Figura 63 Comrergêneia, dos parmtroaPop2). 

ai1 	 ai2 	 a1 

fli. 

Figura 6.4D 	 n'dddesL Mkrginais a PosterirL (Põp2. 

Para as duas populações temos bons resultados 	parauriLéiio de convergênda;percbe- 

se também um índice muito elevado na taxa de aceitação. O fato é que para um àlto 

número de parâmetros, fica muita difícil 	rima aTrráJisei.au a-caso, portitcra1teraões 

nos hiperparâmetros são feitas de forma coletiva, o que pode levar a casos extremos de 

aceitação ou rejeição no algoritmo: 

A Tabela de classificação é dada abaixo, 
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2beIa 6.4:Tábela,  de,  Classificação 

Pela Regra Discriminante 

Popr taxa Pop2 taxa valor real 

Membro 109 - 6810 51-  3t.80 160 Popt 

Verdadeiro Pop2-  11-  27.5ft 29- -  725G 40 

Assim a taxa de erro aparente APER é igual a: 

APER -- fiM  .+ 2M-_  51+11 - 0
-31 

fl+fl2 	160--h40 

Os resultados-da cla8sificaço foramigiiais-&i pioediiutnto anterior; onde consç1er-

amos independência entre as medidas para um mesmo indivíduo. Isto se deve em função 

dos efeitos aleatórios nulos estimados pekimodeki. 

Para o segundo caso, considerando o efeito aleatório como uma mistura de 2 dis- 

tribuições normais, vamos ter-para a. popn1açãata,1,  - , 	 •••, $117,/41I, /'i2, 415,  R112 

e 	ou seja, teremos ao todo. 182 parâmetros. Para apopu1aço 2, vamostera2,1, ..., 

$2,17 ..., 82,177- 1121,1L22,41, a -e 1,portanto teremos.62parnetros. 

Novamente, usamos os procedimentos-  de simulação-  descrito no capítulo 4, con  a 

utilização do Software "Ox'. 

Os parâmetros a priori para as duas populações são dadGs na Tabela 6.5 abaixo, 

Table 6.5 - Parâmetros a Priori 
hiperparâmetro -1- --hiperpaâmetro 2 

pn - 	0.003 	- 	U002 

L12 0.001 	 0.001 

-- - 	149 	 1.91 

150- 	 1.92- 

15- 	 15 

0.15 	 0.052 

-. 	12 - 	-0.51 	 -0.17 

PopL - -p13-- -- 	1.83.. 	 UM. 

O.32 	 0fl4 

-2.2 	 -.0.77 

16 -2.6 	 -0.91 

fin -O.5L 

-1d3 

49 -0.84 	 -0L29 

fino -0.75 	 -0.26 

flui -1.78 	 -0.62 

0112 076-- 	 0.26 

fina -2.82 	 -0.98 - 
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Table 6.5 - Continuação 
hiperparâmetro -1 - hiperpa4netro 2 

-2.60. -0:91 

fluis -2.82 -.98 

Popi. flua. -2.19 

- 

-0.76 

-2-7- -  -0.94 

P2t-- 0.0O2 0.005 

1122 0:00r 0.902 

4 149 1.91 

150 1.92 

021- 15 1.5- 

fl2í 0.96--  0.23- 

$22 -0.40 -0.14 

2.51 0.87 

• -0.62. -0.21. 

- $25 -22- -026- 

-. 	-1.38 -0.48 

- $27 0.40 0.14 

Pop2 $28 - 	-1.55 -0.54 

- 	-L94- 

$210 -0.67 -0.21 

$211 -1.55 -0.54 

- $212 2.94 1.03 

$213 -2.2 - 	-027 

$214 -1.94-  -0:68 

$215 -2.19 -0.76 

$216 -2.19 	- -0.76 

$217 4..94 - 	-4L68 

Novamente, dada a grande quantidade de parâmetros; por parte dos efeitos aleatóios, 

e verificando que a estimativa de tais, de uma forma geral foram nulos, iremos ilusrar 

alguns resultados. 

Table 6.6 - Resumos das Estimativas 
Parâmetro Média S.D. 95% Intervalo de Confiança 1 GW  1 Aceitaço 

a -0.914 0.105 (-0.21;0]8) 0.025 92% 

Popl a180 0.017 0.11 (-0.17;0.23) 0.01 79% 

01160 -0.019- 0.108- (-0.229;0,183) 0.068 75% 

(121 0.069 011 (-0.14;0.28) 0.02 72% 

P0p2 aaao 0.005 0.119 (-0.213;0.228) 0.06 85% 

aigo -0.038- 0.118- (-0.2776-107) 0.04 8396-, 
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Parâmetro Média S.D. 95%-intervalo-de-Confiança 1 GW  1 Aceitaçâp 

pii 

1412 

0.001 

0.001 

0.0212 

0.022 

(-0.0370.o40) 

(-0.040;0.043) 

0.025 

0.015 

11 0.013 0.0012 (0.011;0.015) 0.00128 

-122 0.012 0.0011 (0.011;0.0149) 0.00218 

Ou 0.489 0.0879 (0.328;0.6645) 0.0235 

0.15 0.0055 (0.13;0.16) 0.025 74% 

12 -0.51 0.012 (-0.54;-0.47) 0.0106 45% 

Pia 1.83 0.003 (1.82;1.85) 0.0012 36% 

0.327 0.01 (0-.300.34) 0.0568 45% 

15 -2.19 0.07 (-2.32;-2.04) 0.049 37% 

P16 -2.60 0.08 (-2.78;-2.44) 0.0415 46% 

-0.50 0.017 (-0.547;-0.477) 0.0312 44% 

Pie -323 0.11 (-3.47;-2.99) 0.0112 61% 

Popi 19 -0.85 0.03 (-0.92;-0.79) 0.00639 33% 

Puo -0.76 0.025 (-0.82;-0.71) 0.009 33% 

Pili -1.78 0.066 (-1.94;-1.66) 0.0016 30% 

P112 0.75 0.03 (0.7250.780) 0.0226 76% 

P113 -2.85 0.087 (-2.98;-2.65) 0.0158 53% 

P114 -2.61 0.09 (-2.80;-2.44) 0.0219 47% 

-2.81 0.093 (2.994a 2.632) 0.0146 50% 

Piie -2.19 0.073 (-2.33-2  05)  0.0836 37% 

p117 -2.70 - 0.10 (-2.922.49) 0.0828 48% 

P21 0.00165 0.020 (-0.0338;0.041) 0.0185 

922 0.005 0.029 (0.049;0.061) 0.025 

4 o.oia o.oaia (o.010.alS) 0.021.28 

0.0128- 0.0012 (0.01{h015) 0.0828 

021 0.5 0.0844 (0.33;0.67) 0.0928 

P21 0.96 0.025 (0.91;1.01) 0.026 54% 

022 -0.40 0.01 (-0.42;-0.38) 0.053 88% 

2.51 0.4» - (2.48;2.53) 0.028 74% 

-o:6r 0:037-  0.0426 70% 

P25 -2.20 0.12 (_2.42;-1.95) 0.0719 63% 

P26 -1.38 0.085 (-1.551.20) 0.0816 66% 

0.40 0.027 (0.34j0Á5). 0.0636 62% 

P28-1:55 0.093 (-1.72-1.37) 0.0724 70% 

Pop2 P29 -1.93 0.11 (-2.15;-1.74) 0.0289 63% 

P210 -0.61 0.03 (-0.68;-0.55) 0.0101 69% 

P211 -1.55 0.092. - 	(-1.73.1.36) 0.0121 69% 

P212 2.94 	- 0.013 (2.9Z297) 0.0236 69% 

P213 - -2.20 0.12 (-2.44;-1.94) 0.0288 67% 

P214 -1.93 0.111 (-2.135;-1.70) 0.0268 71% 

P215 -2.20 0.13 (-2.45;-1.94) 0.0319 66% 

P216 -2.20 0.13 (-2.4614.95) 0.0243 67% 

P217 -1.97 0.11 (2.1172) 0.0136 66% 

E as estimativas, â1  = 0.00106 e a2  = 0.00338 

Table 6.7 - Continuação do Resumo das Estimativas 
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a11  a180  a1160  $11 

2 a11  2 a12  Pli Pli P12 

Abaixo temos gráficos de convergência e densidades marginais a posteriori para alguns 

parâmetros das duas popu1aões. 

Figura 6.5 Conergêneia dos parânuttos  (Popi). 

M .41 

2 
12 911 

2 a11  /11 P12 

fili 	 $117 

ni 

ali a1160  

Figura 6.6: Densidades Marginaii &Posteriori (Popi). 
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Figura 6.7: Convergência dos. parâmetros (Pop2). 
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Figura 6.8: DeisidRIles Marginais a Posteriori (Pop2). 

Para as duas populações temos bons resultados para o critério de convergência, percbe-

se também um índice  muito elevado na taxa de aceitação. O fato é que para um alto 
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número de parâmetros, fica muito dificil uma análise caso a caso, portanto as alter9ões 

nos hiperparâmetros são feitas de forma coletiva, o que pode levar a casos extremos de 

aceitação ou rejeição no algoritmo. 

A tabela de classificação é dada abaixo, 

Tabela 67:Tabela de Classificação 

Pela Regra Discriminànte 

PôpI taxa PopZ taxa valor real 

Membro Popi 109r 68.10 51 31.80 160 

Verdadeiro Pop2 11 27.50 29 72.50 40 

Assim a taxa de erro aparente (APER) é igu1 a: 

APER - 
- 

l&1M +  fl2M  - 51+11 - O 31 
n1 +r 	160+40 

Os resultados da classificação foram semelhantes ao procedimento anterior, onde çon-

sideramos independência entre as medidas para um mesmo indivíduo. 

O modelo aqui proposto também não conseguiu detectar a correlação, ou seja, os 

efeitos aleatórios estimados foram nulos. 
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Capítulo 7 

Conclusões Finais e Propostas 

Futuras 

Nesta dissertação consideramos muitos tópicos isolados que devem ser discutidoM  in-

dividualmente. 

Considerando o problema de classificação com dados transformados, ficou evidente a 

grande importância dos métodos de transformação no uso de procedimentos de classifi-

cação. Esse trabalho também nos forneceu uma experimentação prática onde conseguifnos 

enxergar m1hor  o comportarniita dos métodos tradieicrnais de c1assiaão(F.D4. e 

FD.Q.) diante-de dados seiatransfnrmaçn e trsfnrmAos O procedimento- Bayesano 

(TBoxl) se mostrou viável dentro de aspeetoa teóricos-e. computacionais- Tivemos algu-

mas dificuldades com o procedimento- (TBoc2), que podem.. ser abordac1s eia trabaIhos 

futuros onde podemos tentar outras parametrizações para tal transformação. 

O uso de misturas de distribuições normais para o problema de classificação se mostrou 

uma execentè opção, quando os dados apresentam características multimodais. Os prble-

mas computacionais referentes a implementação e o tempo de processamento do algoritmo 

Gibbs Sampling foram completamente viabilizados com a utilização do Software "Qx". 

No entanto faltou tempo disponível para experimentação com dados reais. Futuramente 

podemos trabalhar com mistura de distribuições mais gerais como por exemplo a pis-

tribuiço t - de - Student Multivariada. 

Considerando a classificação com dados binários independentes, verificamos um, de-

sempenho equivalente entre o método de classificação geral e a proposta bayesiana apre- 

100 



sentada. A incorporação da informação a priori é de grande importância dentro dessa 

metodologia, pois temos que conhecer bem as populações previamente para podmos 

classificar com eficiência novas observações. No exemplo apresentado, nos baseamos exclu-

sivamente na amostra preliminar, talvez seja esse o motivo da equivalência de resultados. 

Acreditamos que com boas informações a priori adquiridas com o pesquisador possamos 

melhorar a taxa de classificação. 

Quando tentamos incorporar oefeito aleatório em cada indivíduo, objetivando ap-

turar a correlação entre as variáveis binárias do conjunto de dados proposto, não con-

seguimos melhorar os resultados da classificação. Uma das hipóteses é que este conjunto 

de dados não possue tais características, ou seja as variáveis para um mesmo indivíduo 

não são correlacionadas. Também entendemos que pode se tratar de um modelo não 

muito apropriado para esta finalidade. Considerando o efeito aleatório como uma mistura 

de normais, também não conseguimos melhorar os resultados. Uma proposta futura reste 

caso, seria utilizar o modelo de regressão logística para a classificação e incorporar o fator 

correlação. entre as covariáveis, tomando  como ha-se o modelo-proposto por Prentice(18). 
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Apêndice A 

ALGORITMO GIBBS SAMPLING 

O algoritmo Gibbs samp1in  foi introduzido fnrma1mnte por Geman e Geman (194), 

quando propuseram um esquema de amostragem d distribuições explorando as dis-

tribuições condicionais completas atravé6 de um algoritmo iterativo que define uma cadeia 

de Markov. 

O algoritmo Gibbs sampling é essencialmente um esquema iterativo de amostragem de 

uma cadeia de Markov cujo núcleo de transição é formado pelas distribuições condicionais 

completas.  

Descrição do método: 

Suponha que a. distribuição de -interesse é ir(G) onde O = (G, 02,.--,0,).Considere 

ainda que as densidades condicionaiscompletas aposteriori G&), i = 1,.. ,p estão 

disponíveis sob forma padronizada. Podemos então gerar as amostras como scue: 

(i) inicial  iernns  o contador de iterações d& cadeia 	1 e arbitremos vales iniçiais 
£1(0) _ a1(°) , 02(0),  ..., v np(°) ', —v  

(li) obtemos uni novo valor 0(i) 	g),  , 	a partir de g') através desucessivas 

gerações de valores 

(j- 
ir(O 

01)  
1 112 '••.'p '  

• , 

oÇ) 

(iii) mudamos o contador j para j + 1 e retornamos a (ii) até a convergêicia. 
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Geman e Geman (1984) mostram que os valores gerados para Oj, i = 1,... ,p, con-

vergem eia distribuição para uma variivel aleat&ia da distribuição ir (0) com - j - oo. 
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Apêndice B 

ALGORITMO 

METROPOLIS-HASTINGS 

Este algoritmo é usado quando as densidades condicionais não são dadas sob forma 

padronizada conhecida, como de uma Normal, Gama ou outras. 

Para descrevermos este método consideremos uma distribuição ir, com densidades 

condicionais não padronizadas, da qual desejamos gerar uma amostra através de uma 

cadeia de Markov. Nesse caso, devemoa construir um Tfl(4eO  de transição-p(O-, 0 	) de forma 

que ir seja a distribuição de equilíbrio da cadeia. 

Urna forma simples de fazermos isso é at1d.vt de-  cadeias onde o niicleo p satisfaça 

a condição de reversibilidade 7r(9)p(,q) = ir(p(q,B), V(0,0), senda a ecrndição ufl-

ciente para que ir seja a distribuição de equilíbrio daaeia. 

O núcleo p(O, 0) é constituído de dois elementos. um núcko de transição q(O, q) e uma 

probabilidade a(9, ) de forinaque: 

p(O, ) = q(0, q)a(, 0, 

Portanto, o núcleo de transição define uma densidade p(O,.) para todos os valores 

diferentes de 0. Consequentemente, resta uma probabilidade positiva da cadeia ficar em 

O dada por, 

P(0,0) = 1 
- f 

q(O, q)a(O, q)Oq. 

Essas duas formas podem ser agrupadas na expressão geral: 

p(O, A) 
= f 

q(O, )a(O, 0)0 + 1(0 E A) [i - f q(O, q )a(O, 	 (B.1) 
A 
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Logo, o núcleo de transição define uma distribuição mista para o novo estado q  da 

cadeia. Para q 4 O, essa distribuição tem densidade e para q5 = O, essa distribuição atitibui 

urna probabilidade positiva. 

A expressão mais comumente citada para a probabilidade de aceitaço é 

a(O, q = min {1 
ir)q(rO): 	

ÇB.2) 

Assim, a simulação de uma amostra ir usando a cadeia de Markov definida pela tTan-

sição (11.1) pode ser esquematizada sgiite  fQçma 

(i) iiiicia1iiamcs o contadnr da iteruõis da cadeia  .j.. = Le arbitremos o valor i$cial 
9(0); 

(ii) movemos a cadeia para um novo valor q gerado da-densidade q(O(i'),.); 

(iii) calculamos a probabilidade de aceitação do movimento a(O(-'), ç) dada-por (B.2). 

Se o movimento for aceito 	= . Se não for aceito, O&) = 	e a cadeia no se 

move; 

(iv) mnc1arnrs o contador de j para j + 1 e retrnams a(ii) até a convergêcia. 

Bi.1iajnos a etapa (iii) após a gert  de uma qantida.de  uniforme u indpendentes de 

todas as mitras variáveis. Seu <a, o movimento é aceito e se u> a o movimento não 

é permitido. O núcleo de trasiç.o q define uma proposta de movimento que pode ou 

não ser confirmado por a. O sucesso do método depende de taxas de aceitação não iniito 

baixas e de propostas fáceis de simular. O método substitui uma geração difícil de ir por 

várias gerações propostas de (q)- 
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Apêndice C 

O CRITÉRIO DE 

CONVERGÊNCIA DE. GELMANE 

RUBIN (1D92) 

Esta é uma forma simples de monitorar a convergência dos valores gerados para uma 

distribuição de equilíbrio. 

O critéria de convergênciade GeImn a  Rubin(t9)2)Ábascado em tknicas de anJise 

de variância. Para o algoritmo devemos considerar pelo menos duas cadeias parae1as 

com valores iniciais, diferentes, amostrados de uma distribuição bem comportada. Após 

as cadeias atingirem estacionaried&Ie digamos na t-ésima iteração, consideramos as real-

izações (Os, °j+h, - - -, Oj-4-nh), j >- t como um&amostr&a.leatâria da distribuição desejada. 

Devemos assumir h razoavelmente grande de tal forma que 2- valores sucessivos de O sejam 

independentes. 

Se cada sequência tem tamanho 2n, descartamos as primeiras n iterações e consider-

amos as n restantes. Para cada parâmetro de interesse, calculamos: 

• a variância entre as cadeias: 

E= f i E(õ.)2; 

. a variância dentro das cadeias: 
M n 

D 
= m(n— 1) 

;=; 3=1 
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onde: õj  e  média das observaçès da z-sima cadeja; e 

é a média dos ffi  com i = 1,2,.. . , m. 

Então, a vafiãncia da di hi 	1ejd  pseitimiA  por 	 e a 

média por ,4 	. Podemos méffiorar na estimativa mais precisa da distribuição desejàda, 

admitindo para a variabilidade amostrai das estimativas, j  e M. O resultado é uma 

distribuição t de Student apro,dmda para 9 com centra ç  escala 	= Jô + E/mn e 

graus de liberdade df = 27vâr(), Qnde 

vâr(V) =1 

(m+1)(n-1)rr& 	2 2 	-- 2 - +2 	2 	[cov(s,O )-2Ocov(s,9 ,)], 

onde as variâncias e covariâncias estimadàs sãõ obtidãs dõs rn valores amostrais de õj  e 

s; df -+ OQ quando n -4 Õo. 

Monitoramos a convergência da-  simulação iterativa, calculando o fator de redtção 

potencial dè escala estimado v'_—/(1)/D)df/(df  —2). À medida que n cresce (n -* 

oo), R converge para 1. f? é a razão do estimador da variância atual para a variância 

dentro da cadeia com um fator que avalia a variância adicional da distribuição 't de 

Student'. 

Desde que I esteja próximo de 1, admitimos que a convergência ocorreu e as amostras 

das iterações.- se1cinnadas sãn independentes e_ identiarnentM distribiiis (ver, Ge4ian 

& Rubiu, 192). 

) 
11 2 —var(s. + 

m 

ím+4\ 2  2 
E+ 

n 
1 
\, 	rnn 	/ m-1 
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Apêndice D 

O CRITÉRIO DE 

CONVERGÊNCIA DE GEWEKE 

(1992) 

Este é critério mais simples de monitorar a convergência para uma distribuição de equilíbrio 

quando usamos uma única longa cadeia. Uma das grandes vantagens de se adotar uma 

única cadeia neste tipo de porcedimento de simulação é que tal cadeicIvido ao seu 

grande tamanho, fica mais 'prÓxima"da distribuição de equilíbrio, pois médias ergÓdicas 

são tanto melhores quanto maior a amostra- 

0 algoritmo pode ser explicado considerando os seguintes passos: 

• Assume-se que a cadeia foi simulada por m + n iter9ões. 

• Seja 90)  =O(X(i)), para  =1,...,n uma funçãÕ eaI. 

• A trajetória g('), 0(2), ..;define uma série téznporâL e médias ergÓticas para esta R&ie 

podem ser calculadas. 

As médias ergóticas são determinadas da seguinte forma: 

m+nb 

°b 

e 
m+n 

Ôe1 E 
-108 



onde 7'b +  n. <n. Uma sugestão é tomar n. = 0.5n C nb= O.ln. 

À medida que n cresce e as relações e RÉ-são mantidas— constantes-,tem-se. que: 

a 	b 
ZG= 	 —N1) 

/Var(8) + Var(Ob) 

Assim,. ZQ  não deve ser graide(> 4 se a convergneia  foi a1cançda. 

Graficamente, tem-se 

O»O(2)... 

m 
(bz, rn-in 
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Apêndice E 

UM PROGRAMA 

COMPUTACIONAL 

Abaixo apresentamos um programa computacional em "Ox", referente ao algoritmo de 

Mistura de Distribuições Normais Multivariadas com Distribuição a Priori Conjugada, 

citado no Capítulo 4. 

#include<oxstd. 

#include<oxfloat . 

#include<oxprob .h> #importmaximize> 

dnormmult(const n,const xconst mu,const sigma) { ec1 

aux,auxOauxl,aux2,i,t; 

auxO = zeros(n,1); 

auxi = invertsym (sigma); 

aux2 = (determinant(sigma))-(-0.5); 

t = sizec(x); 

for(i=O ;i<n ;j++) 

{ 
auxO[i] = (x[i] D-mu)*auxl*(x[i] fJ-mu)'; 

auxO [i] = ((2*M_PI) (-t/2) ) *aux2*exp (-O. 5*auxO  [i]); 
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} 

return(auxO); } 

zi(const x,const n,const k,const mu,const sigma,const P) 

{ 

deci aux,j,sigmae; 

aux = zeros(n,k); 

for (j0;j<k;j++) 

{ 

sigmae = reshape(sigmafltj],k,k); 

auxti [j] = ptj]*dnormmult(n,x,mutjl O ,sigmae); 

} 

aux = aux. /iimr (aux); 

for(j=O;j<n;j++) 

{ 

aux [j] O = ranmultinomial (1 ,aux [i] EI); 

return(atx); 

multnorm(const n, const mu, const sigma) 

{ 

return (mu+rann (n , rows (sigma)) *choleskj (sigm)); 

mwishart(const sigma,const n) 

{ 

deci p,z,zz,A,W; 

p = sizec(sigma); 



z = rarin(n,p); 

zz = 

A = choleski(sigina); 

W =-A*z*A; 

return(W); 

} 

Invwishart(const S,const n) 

{ 

decl p,w,IW; 

p = sizec(S); 

w = mwishart(invertsym(S),n-p71); 

1W = invertsym(w); 

return(:ÇW); 

} 

main O 

{ 

deci fait1,fat2,fat3,tn,v11,k,nn,sigma,p,x,i,Z,aux,j,S,flada,I,a,t, 

u,S1,pO,sigø,muø,kl,sigl,mul,W1,me,filel,file2,file3,file4,file5, 

au , si7, mil ,mi2; 

n 	=100; 

k 	=2; 

mu 	= <1,6;10,20>; 

sigma = <41 6;0.9,0.9;0.9,0.9;22>; 

p 	= <0.5,0.5>; 

x 	= reshape(loadinat("d:\\mistura\\popl.dat",l) ,n,2); 

t 	= 10000; 
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/************************Condiçôe8 iniciais  

a=iO; 

b=i0; 

sigi = <t,2;0.3,0.4;0.3,0.4;t.5,2'75>; 

mui = <2.5,4.5;4,10>; 

vii=<7,7>; 

filei = fopen("d:\\mistura\\conju\\sii.dat" "wa"); 

file2 = fopen(Id: \\ mistura\\conju\si2.datw,  "w); 

file3 = fopen("d: \\mistura\\conju\\ml  .dat" ,h(was); 

file4 = fopen("d:\\rnistura\\conju\\m2.dat',"wa'); 

fi].e5 = fopen('d:\\mi8tura\\conju\\p1  .dat" 

pO= zeros(1,k); 

muø zeros(k,k); 

8igO = zeros(2*k,k); 

for (iO;i<t;i++) 

{ 

= zi(x,n,k,inu,sigmap); 

aix 	= sumc(Z); 

ptO] 	= ranbeta(I,I;(auxO]+a), (auxC11+1?)); 

pCi] 	= 1-P [01 

for(j=O;j<k;j++) 

{ 
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fati = aux[j]/(aux[j]+ki[j]); 

fat2 = ki[j]/(aux[j]-fkI[j]); 

fat3 = (ki[jl*aux[j])/(aux[jl+ki[j]); 

me = aumc(ZD [ji .*x)/aux[jI; 

mu [j] 0 = fat 1 * me + fat2 * mui[j] ti; 

mu[j] O = multnorm(1,mu[ji O ,reshape( sigmaD tj] ,]ç ,k) 

/(aux[j1+ki[j1) ); 

= zeros(k'k); 

for(1=0;1<n;1++) 

{ 

nada = (x [13 [3 -inu [j ] []) 

S 	= S-I-Z[11[jl.*  (nada '*nada); 

} 

Wi 	= reahape(siglt]EjI,k,k)+S + fat3 *(( me-mur[j][3)* 

( me-mul[j]D)'); 

sigma [1 [ji = reshape(Invwishartf W1,aux[j] +vii[ji) ,.2*k, 1); 

} 

ali 	= reshape(sigmafl £03 

si2 = reshape(sigma0[11,i,2*k); 

mil = reahapa(inu[0]O,1k); 

mi2 	= reshapa (mu [1]D1,k); 

p0 - pG+p; 

muO = muo+mu; 

sigO = sigO+sigma; 

fprint(filel,ail); 

fprint(file2si2); 

fprint(file3,mii); 

fprint (file4 , mi2); 
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fprint(file5,p); 
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