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Resumo

Nesta dissertação de mestrado, apresentamos uma abordagem clássica e

Bayesiana para o modelo de Captura-Recaptura proposto por Nayak (1988) para

obter informação sobre o número de falhas, N, em um sistema de confiabitidade. A
probabilidade de corrigir um elro, p, é assumida ser conhecida e desconhecida.

Mostramos que o e.m.v. de N depende não somente das freqüências dos erïos

detectados, como também dos tempos entre falhas.

A 'sensibilidade' da distribuição a posteriori de N com respeito a p e a

influência dos tempos entre falhas, são considerados através da distância da

variação total e divergência de Kullback-Leibler. Também mostramos que a

correção por recaptura é uma condição necessária paru a existência da distribuição a

posteriori de N quando utilizamos uma priori imprópria.



Abstract

In this dissertation we describe a likelihood and Bayes approaches for the

recapture debugging design proposed by Nayak (1988) to get information about the

number of faults, N, in a reliability system. It is considered that the debugging is

only sucessful with known and unknown probabilþ p. It is shown that the mle of N

depend not only of the frequencies of detect bugs but also of the times between

bugs.

The sensibility of the posterior distribution of N with respect to p and the

influence of the time data are numerically considered via variational distance and

Kullback-Leibler divergence. Also, it is shown that the recapture debugging is a

necessary and sufftcient condition for the existence of the posteriori distribution of
N when an improper priori is imposed.
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CAPITULO I

INTRODUÇÃO À CONFIABILIDADE DE SOFTWARE

Confiabilidade de software é uma ¿irea de pesquisa relativamente nova. Seu

objetivo é quantificar a execução do software, o qual está sujeito a falhas devido à
inevitável presença de erros de sintaxe ou lógica.

Com a crescente demanda por serviços computacionais nos ultimos anos,

surgiu uma série de problemas relacionados com a confiabilidade de software. Em

particular, o problema de estimar o número de erros no software e a taxa de falhas

tem sido estudado com muito interesse pelos estatísticos.

A competição que as empresas enfrentam torna-as severamente atentas às

necessidades de produção de software. Três das mais significantes necessidades

são: alto nível de qualidade, tempo de liberação e custo.

Um grande número de sistemas opera em tempo real. Nesses sistemas, os

efeitos operacionais de falhas são maiores e geralmente críticos. Por exemplo,

considere os efeitos de um colapso nas reservas aéreas, negócios bancários,

controle automático de vôo, defesa militar, e usinas nucleares seguramente

conüoladas por sistemas. Os resultados econômicos podem ser maiores e

catastróficos. Os custos das falhas incluem não somente gastos diretos mas também

a responsabilidade de risco dos produtos e danos à reputação de uma companhia.
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O ritno acelerado de mudanças na tecnologia de computação faz que sistemas

de informação se tornem economicamente obsoletos mais rapidamente. O software

pode tornar-se obsoleto também pelo resultado da nova tecnologia de hardware ou

nova tecnologia de software. Portanto, o tempo de liberação de um sistema tem-

se tornado significativamente crucial. A'Janela de mercado", ou período de tempo

disponível para a introdução de um novo produto, antes que este seja ultrapassado

em capacidade ou custo, tem diminuído.

Com a pressão do custo e do tempo fica impossível criar um software que seja

"generoso" no sentido de dar simultaneamente alta qualidade (confiabilidade),

úryida liberação e baixo custo, mas tais características são os objetivos desejados.

Estão presentes no software erros que podem motivar o progrcma a produzir

resultados contraditórios às suas especificações. Essa discrepância que existe entre

o que o software pode fazer versus o que o usuário (ou o programador) quer que ele

faça é chamada falha do softwa¡e.

Modelos probabilísticos e métodos estatísticos estão sendo estudados para

avaliar a confiabilidade do software do computador. O objetivo desses modelos é

quantificar a confiança do software de uma maneira exata quanto possível, fazendo

suposições realistas sobre o processo básico de falhas.

Estatísticos usam esses modelos para medir a confiabilidade, analisar dados de

falhas, fazer inferências sobre o procedimento futuro do software e tomar decisões

durante o processo de teste do software, como por exemplo, quantos erros devem

2
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ocolTer no máximo para que ele possa ser liberado para o consumo; ou qual deve

ser o seu tempo de teste, etc.

L.l Faha e Erro

Aqui nós devemos fazer uma distinção entre erros e falhas no software. Um
erro existiria indefinidamente em um pedaço do software sem ser a causa da fa1ha.

Suponha-se que estejamos executando um programa (software) e de repente

ele para de funcionar ou não dá a resposta que esper¿rmos. Isso chama-se falha do

software. Note que uma falha não é a mesma coisa que um erro. O erro é um defeito

no progr¿lma, que quando executado sobre certas condições, causa uma ou mais

falhas. Um erro pode ou não originar falhas.

O custo da reparação de um erro é geralmente pequeno em relação ao impacto

do custo operacional da falha. O impacto da falha nos custos é particularmente

aplicável a algum sistema que está operando no mundo dos negócios. O impacto na

vida humana ocorre, por exemplo, nas usinas nucleares, nos sistemas de controle de

tráfego aéreo. E o impacto da falha nos sistemas pode se dar nos sistemas de

telefonia.

Portanto, o estudo da confiabilidade do software é extremamente importante no

sentido de diminuir ou eliminar esses e muitos ouüos impactos causados pelas

falhas dele.

3
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1.2 Estratégias de Modelagem

Existem duas estratégias de modelagem amplamente utilizadas em

confiabilidade do software. Elas não cobrem todos os modelos propostos, mas a

maioria deles. A estratégia do tipo I modela os tempos entre falhas sucessivas do

software, e pode ser dividida em dois subtipos distintos; e a estratégia do tipo II
modela o número de falhas do software por um determinado tempo.

1.2.1A Bstratég¡ado Tipo I-1

Quando o modelo é definido através das taxas de falhas para os tempos entre

falhas sucessivas, temos a estratégia de modelagem do tipo I-1.

Seja T a variável aleatória que denota o tempo da primeira falha. A
probabilidade de não falhar até o tempo t é, dadapela frrnção de confiabilidade

R(t):PQ>0:[ifrÐa* (1.1)

Note que R(t) é uma ñrnção monótona contínua decrescente com R(0) : I e

R(*): limt--R(t):0.

Se P(T > t) é diferenciável em relação at, o negativo da derivada é a função de

densidade de probabilidade de T, denotada porf(t), isto é,
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f(t) : - dnft,t (r.2)

(1.3)

(1.4)

(1.5)

(1.6)

dt

Atazão def(t) por P(T > t) é definida como a função de risco ou taxa de falha,

isto é,

A frllção de risco especifica a taxa instantânea de falha em T : t, dado que o

software não falhou até o instante t. Em particular, h(t)At é a probabilidade

aproximada de falhar no intervalo lt, t+4¡¡, já que não falhou até o tempo t.

Também podemos definir a flrnção de risco como

h(t¡: hmP(t <T<t+Lt/T>t) -Lt->o Lt
f(t)
R(t)

h(t1--Øty

A frrnção de risco acumulado é expressa por

H(t¡ - !' hft)dx.

Segundo as definições (l.a) e (1.5), temos a relação

R(r) = *o{-Ï h6)el
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Assim, a função densidade de probabilidade de T (ver Kalbfleisch e prentice,

1980), pode ser representada por

6

f (t) -- h(t)exp{-[rr,t*] (r.7)

(1.8)

EXEMPLO 1: Considere uma distribuição exponencial com parâmetro 0, cuja

fimção densidade é dada por

f(t):* "-uo, 
t)o,o>o

A firnção distribuição acumulada é dada por

F(t):l-.-ut,

onde 0 é o tempo médio de falha.

A média e a variância de Zsão E(f) : 0 e VarQ) : 02.

As ñrnções de confiabilidade e de risco são dadas, respectivamente, por:

I

0

(l.e)

(1. lo)R(t) : I - F(t) : e-t/e e h(t) :
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1.2.2 A Estratégia do Tipo I-2

Uma outra alternativa para modelar o tempo entre falhas é definir uma relação

estocástica entre os sucessivos tempos de falhas. Esta estrat égra, que modela

diretamente os tempos entre falhas sem preocupar-se com as ta:<as de falhas, é

chamada estratégia do tipo I-2.

Por exemplo, sejam W1, W2, ..., Vy'i, ... variáveis aleatórias denotando o tempo
entre sucessivas falhas do software. Como num simples caso, poderíamos declarar

que W¡*1 : p Wi a ti: onde p > 0 é uma constante e el é um termo de disturbio

(alguma típica variável aleatória com média 0). Então p < I indicaria decréscimo

dos tempos entre falhas, ou seja, a confiabilidade do software piorou; p : I
indicaria nenhuma mudança na confiabilidade do software, enquanto que p > I
indicaria aumento nos tempos entre falhas, ou seja, a confiabilidade do software

melhorou.

1.2.3 A Estratégia do Tipo II

A estratégia do tipo II modela o número de falhas do software para um dado

tempo. Seja M(t) o número de falhas do software que são observadas durante o

tempo [0, t). M(t) é modelado por um processo de Poisson com frurção de valor

médio p(t), onde p(t) é não-decrescente.
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Os diferentes modelos deste tipo especificam uma diferente fi.rnção p(t). O
processo de Poisson é escolhido por ser um processo pontual simples e por ter

muitas propriedades úteis que podem ser exploradas.

O número de falhas do software, M(t), pode também ser especificado por sua

função intensidade À(t), a qual é a derivada de p(t) em relação a t. Se À(t) é uma

constante (p(t) é linear), então M(t) é chamado de processo de Poisson homogêneo;

caso contr¿írio, é chamado de processo de poisson não-homogêneo.

1.3 Estimador ¿e M¿xima Verossimilhança

Seja X uma variável aleatória com função densidade de probabilidade dada por

f( . ; 0), 0 e @, onde ( . ; 0) é conhecida, menos o parâmetro 0. eueremos então

estimar 0 ou g(0), onde g(.) é uma ñrnção conhecida.

Para isso, selecionamos uma amostra aleatória X1,þ,...,X" de X. A densidade

conjunta da amostra é dada por

8

(xr,...,Xn, 0) : (*,, 0)...f(xn, 0) : fl f 1x,;0)
n

i=1

(r.r l)

A partir do momento em que observ¿rmos os dados, toda a informação sobre os

parâmetros está contida na frrnção de verossimilhança. A função de verossimilhança
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é a função densidade conjunta, mas pensada em termos de 0, considerando-se Xl,...,Xn

como fixados, isto é,

9

L(e) : f(x1,...,xn; e) : ff f (x,;0) .

n

i=l
(1.t2)

(r.13)

Considerando-se l(0) : log[L(e)], o estimador de máxima verossimilhança é o

valor de 0, 0, que maximiza l(0)

Para obtermos 0, derivamos l(0) em relação a 0 e igualamos a zero, isto é,

d [(e)] ^:u.
de

Quando temos dois parâmetros, por exemplo ø e B, o estimador de máxima

verossimilhança (e.m.v.) de a e p é o par tâ,ôl que maximi zaL(u, þ).

Análogo ao caso unidimensional, (â,9) é um e.m.v. de (a, F) se

ôl(a, B)

ôo"
ôl(cr, Ê)

s(â,ô,: 
[l;) = -0 (1.14)

ôþ
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tr.3.1 Função de Verossimilhança Profile

Em muitas situações práticas, embora o modelo dependa de dois parâmetros,

somente um deles, por exemplo, cr,, é de interesse (B é o parâmetro de "nuisance,).

Neste caso, us¿rmos a função de verossimilhanga profile.

A frurção de verossimilhança profile, I+(cr), é definida como

t"(c): L(cr,F(cr)), (1. l5)

onde Þ(a) é o e.m.v.de F paraafixado (verKalbfleisch, l9g5)

1.4 Tipos de Censura

Existem dois tipos de conjunto de dados:

l) dados completos: tempos de falhas exatos de cada unidade amostral;

2) dados censurados: algumas unidades não falham no teste; somente é

conhecida parte de seu tempo de falha (censuras à direita).

Para analisar os dados de tempos de falhas censurados, temos que levar em

consideração os tipos de censuras que podem oconer.
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Para discutir a censura, devemos considerar amaneira de como os dados foram

obtidos. O problema básico é determinar a distribuição amostral e a conespondente

frrnção de verossimilhança para um dado processo, e então determinar as

propriedades dos métodos estatísticos.

EXEMPLO 2: Considere-se uma amostra aleatória de tamanho n, com tempos

de falhas T1,T2'..,Tn, exponencialmente distribuídos, com densidade (1.8). euando
temos dados completos, a fttnção de verossimilhança da densidade exponencial em

(1.8) é dada por

L(e) : 
Ur,, ;o)=-*[-i,, lù (1.r6)

o logaritmo da fi.rnção de verossimilhança para 0 é dado por

l(0) : lntl,(e)l : - n ln(0) - (T/e), onde T : I,, .

n

(1.17)
i=l

Para obtermos ô, d..irournos l(0) em relação a 0 e igualamos a zero. Feito isso,

encontramos o estimador de máxima verossimilhança para 0, que é dado por

0:T/n.
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1.4.1Censuras do Tipo f

Existem experimentos onde o tempo de duração de um componente somente

será conhecido se ele for menor do que algum valor predeterminado. Em tais

situações, os dados têm o esquema de censura do tipo I.

Por exemplo, em um experimento de teste de falha de n componentes, toma-se

a decisão de terminar o teste após um tempo L decorrido (L fixo). Os tempos de

falhas serão então conhecidos somente para aqueles componentes que falharam até

o tempo L. Os componentes que continuarem em funcionamento, serão

considerados censurados.

1.4.2 Censuras do Tipo [f

Uma amostra censurada do tipo II é aquela onde somente as r primeiras falhas

numa amostra aleatória de tamanho n são observadas (l ( r ( n, r fixo).

Experimentos envolvendo censuras do tipo II são geralmente usados em testes

de tempos de vida. Por exemplo, um total de n itens é colocado em teste, mas ao

invés de continuar até todos os n itens terem falhado, o teste termina na r-ésima

falha. Esses testes podem economizar tempo e dinheiro, visto que levaria muito

tempo para todos os n itens falharem.
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EXEMPLO 3: Considere uma ¿Ìmostra aleatória de tamanho n, com tempos

de falhas Tt, T2,...,Tn, exponencialmente distribuídos, com densidade (l.S).
Assumindo censuras do tipo II, onde somente os r primeiros tempos de falhas são

observados, ou seja, t1r¡ S Qzl < ... <

por (ver Lawless, 1982)

L(e) : 
[U 

n,, r][*(,,,,)1"-'

:#*{-ã,,, l,}*{-cp}
I

exp(-T / 0), (1 .1 8)
0'

r
onde T : Itl¡¡ + (n - r)t1.¡.

i=1

o estimador de máxima verossimilhança é dado pot e :T /r, r ) 0.

Podemos observar que as amostras completas são consideradas um caso

particular de censuras do tipo II, pois se fizermos Í : r, teremos as mesmas

expressões do exemplo 2.
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L.5 Alguns Modelos de Confiabilidade de Soffware

Existem muitos modelos de confiabilidade de software na literatura (ver por

exemplo, Singpurwalla e Wilson, 1994; Goel, 1985) . A seguir, veremos alguns dos

mais populares e que se enquadram nas estratégias vistas anteriormente. Um

problema para todos os modelos é a falta de dados para testar sua validade; por

essa razão, é importante que as suposições feitas originalmente neles sejam

pensadas cuidadosamente.

L.s.L O Modelo de Jeünski e Moranda

Um modelo bastante conhecido e que tem servido de base para muitos outros é

o desenvolvido por Jelinski e Moranda(1972), conhecido como o modelo JM.

Este modelo, de estratégia do tipo I-1, modela os tempos entre falhas do

software considerando-se suas taxas de falhas. A taxa de falha do software, ou a

função de risco, é tida como uma constante proporcional ao número de erros

restantes no progr¿tma. A taxa de falha durante W (o tempo entre a (i-l)-ésima e a

i-ésima falha) é dada por

h(*¡): ÀlN - (i - l)l , (1.1e)

onde i: l, 2,3 ,... para alguma constante À.



TNTRoDUÇÃo À co¡mrABrLrDADE DE SOFTWARE 15

Dessa maneira, Jelinski e Moranda consideram que cada erro contribui com

uma mesma quantidade À, para a taxa de falha, como mostra a figura (l.l).

10

8

6

4

2

0

0 1 2 3

t
4 5 6

Figura 1.1 - Taxa de falha pam o modelo JM.

Observando a figura (1.1), notamos que a taxa de falhas está decrescendo a

cada intervalo de tempo entre sucessivos erïos, e esse decréscimo é de uma

quantidade À. Este modelo será mais detalhado no capítulo 2.

1.5.2 O Modelo de Moranda

Algumas modificações do modelo de Jelinski e Moranda são apresentadas na

literatura. Moranda (1975) supôs que acorreção dos erros que causam as primeiras

falhas no software reduz mais a taxa de falha do que a correção dos que ocorrem

mais tarde, porque os primeiros erros que são provavelmente os mais importantes.
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Então, Moranda assume que a taxa de falha permanece constante para cada

W¡, mas que ela decresce geometricamente em i após cada falha, isto é, para

constantes D e k,

h(*r): Dk'-', (r.20)

ondeD>0e0<k<1.

Este é o modelo eutrofia de Moranda. Comparado ao modelo JM, onde a

queda na taxa de falha após cada falha era sempre À, aqui a queda na taxa de falha

após a i-ésima falha é D(l-k)k-'.

1,.5.3 O Modelo de Schick e Wolverton

Esse modelo é baseado nas mesmas suposições do modelo de Jelinski e

Moranda, exceto na função de risco, que é proporcional ao número de effos

restantes no software e ao tempo decorrido desde a última falha. Assim, Schick e

Wolverton (1978) assumem que a taxa de falha para esse modelo de estratégia do

tipo I-l é dada por

h(w¡):À(N-i+ l)w1 (t.2r)
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1.5.4 O Modelo de God e Okumoto

Os modelos de Jelinski e Moranda (1972), Moranda (1975) e Schick e

Wolverton (1978) assumem que os erros são removidos com certeza quando

detectados. Porém, na prática, isso nem sempre ocorre. Pensando neste problema,

Goel e Okumoto (1978) generalizaram o modelo de Jelinski e Moranda incluindo a

possibilidade de que um erro seja eliminado com probabilidade p, 0 < p < l. Isto é,

com probabilidade (1-p) um novo erro é gerado com a mesma tæra de falha do erro

anterior.

Isto significa que após, I erros terem sido encontrados no software, nós

esperamos que i x p ercos sejam corrigidos, ao invés de i.

Este modelo é conhecido como modelo de correção imperfeita e sua taxa de

falha é dada por

h(w¡): IIN - p(i - l)] , (1.22)

onde N é o número de erros do software, p éa probabilidade de corrigir um erro e l,
é ataxa de falha por erro. Quando p : l, temos o modelo de Jelinski e Moranda.

Neste modelo, o número de erros no software no tempo t, X(t), é tratado como

um processo de Markov cujas probabilidades de transição são governadas pela

probabilidade da correção imperfeita. Assume-se que os tempos entre as transições

de X(t) são exponenciais com taxas dependendo do erro do software.
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L.5.5 O Modelo de Captura-Recaptura de Nayak

Nayak (1988), supondo que p: I no modelo de Goel e okumoto (197g), ou

seja, que, quando o software falha, o erïo causador da falha é detectado e removido

sem a inserção de outros etros, adaptou um contador M¡ para o i-ésimo erro

corrigido, onde M é o número de vezes que a area Ai é acessada.

Este modelo, que será visto mais detalhadamente no capítulo 2, é conhecido

como modelo de captura-recaptura dos effos corrigidos, onde o contador M¡ é

utilizado para obter informação adicional sobre N e À. Este planejamento chamado

correção por recaptura é proposto por Nayak (1988) para obter informação extra,

para estimar o número original de falhas, N, em um sistema de confiabilidade. O

sistema é observado por um período fixo de tempo r e assume-se que as falhas

seguem uma lei exponencial com um parâmetro comum desconhecido À.

Os métodos existentes para estimar N e )," são baseados também na

amostragem censurada, na qual o software é testado por um tempo fixo r e os

sucessivos tempos de falhas são observados.

1.6 Onjeüvos

O objetivo deste trabalho é estudar, do ponto de vista da teoria da

verossimilhança e Bayesiana, o impacto da correção imperfeita þ < 1) sobre a
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informação adicional a respeito de N e À fornecida pelo contador M¡, e com um

tempo total de teste fixado (censrnado). E também comparar as distribuições a

posteriori marginais de N para diferentes valores de p, usando algumas medidas de

divergência.

No capítulo 2, serâ detalhado o modelo de Jelinski e Moranda (1972). E,

utilizando esse modelo, adicionaremos os contadores M e mostraremos que esse

modelo, chamado agora modelo de captura-recaptura, proposto por Nayak (1988),

nos dá uma informação adicional a respeito de N e 1,. Ainda neste capítulo,

mostramos que, utilizando processos de Poisson, chegamos aos mesmos resultados

do modelo de captura-recaptura de Nayak, com a vantagem de não precisarmos

observar os tempos de falhas.

Também no capítulo 2, veremos o modelo de Goel e Okumoto (1978) e

adicionaremos os contadores a esse modelo. Agora teremos o modelo de captura-

recaptura com coneção imperfeita þ < l). Estudaremos o caso com p conhecido e

desconhecido e obteremos os estimadores de máxima verossimilhança de N, I e p.

No capítulo 3, utilizaremos inferência Bayesiana. Nos modelos acima, quando

temos poucos dados de falhas do software, ocorrem problemas com o uso da

estimativa de máxima verossimilhança para os parâmehos de interesse. Nesse caso,

uma análise Bayesiana do modelo pode superar esse problema, devido à
possibilidade de incorporar a opinião de um especialista (uma priori) no modelo. Tal

opinião pode dar uma grande quantidade de informações relevantes neste caso.

Com a priori e os dados de falhas, a posteriori pode ser obtida via teorema de
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Bayes. Utilizaremos também os algoritnos de Gibbs Sampling e Metropolis-

Hastings para obtennos os resumos a posteriori das densidades marginais.

Veremos ainda no capíhrlo 3 que, quando usamos priori não-inform ativa, a

densidade a posteriori pode não existir, mas ela sempre existirá se adicionarmos a

esse modelo os contadores M. Dai a importância de incorporarmos os contadores

M ao modelo.

No capítulo 4, nós compararemos a distribuição a posteriori de N, obtida no

capítulo 3, para diferentes valores de p. O que queremos saber é se mudanças na

probabilidade de corrigir um elïo, quando este é encontrado, corïesponde a mudanças

substanciais nos resultados da análise. kemos comparar as distribuições a posteriori

de N, îc e 'Íco, para diferentes valores de p, usando as medidas de divergência de

Kullback-Leibler (KL) e a Variação Total (VT).

Um exemplo de aplicação das metodologias descritas é desenvolvido no

capítulo 5, utilizando-se um conjunto de dados.

Finalmente no capífulo 6, são apresentadas as conclusões e comentários sobre

perspectivas futuras.



CAPITULO 2

ALGUNS MODELOS DE CONFIABILIDADE DE

SOFTWARE

2.1 O Modelo de Jetinski e Moranda

Jelinski e Moranda (1972) propuser¿rm um modelo simples para descrever as

falhas do softrvare. Esse modelo foi o primeiro a ser amplamente utilizado e tem

servido de base para muitos, desenvolvidos posteriormente.

Suponha-se que existem N erros no software no início do teste. Cada erro é

independente dos outros e é igualmente provável causa de falhas durante o teste.

Quando o software falha, o erro é corrigido com probabilidade l, ou seja, a

correção de um erro não ocasiona outro.

2.1.1 Função de Verossimilhança

Assumindo-se que os tempos de falhas T¡ são variáveis aleatórias exponenciais

independentes com taxa de falha comum À, e supondo-se censura do tipo II, onde

somente os r primeiros tempos de falhas são observados, ou seja, t1r; S\z>l ...S t1r¡ ,

a função de verossimilhança para N e l, é dada por
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L(NI, À I Qr> tp¡,...,ko ): d; )t.(ll 
^'-""'

-fu(,)
(N-r)

- ^f

TEOREMAI: l(N-i+t)wi:

([,* - i + rr)e*n{-i¿ r., *(N - r)r,,, (2.r)

A ñurção de verossimilhança (2.1) também pode ser escrita através dos tempos

entre falhas (wi ). A relação dos tempos entre falhas, (wi ), com os tempos de falhas,

(t<i), é dada no teorema l.

i=l
I t,,, + (N - r) t1,¡
i=l

Prova:

Z fN-i+r)wi:
i=t

- i + 1) (t.r - t1,_,¡ )Ér*
i=l

:Nt<rr+ (N- l)(t<zr -k,r)+ (N- 2) (krr-krr)+... + (N-r+l) (t<,r_k.rr)

: kr) (N-N +l) + kzi (N -1- N+2) + ... + k,-rr (N -r+2 - N + r-l) + t1,¡ QrI-r + l)

:t(t) + krl +tt¡l + ... + k.-r¡ + Q.l + (N - r) ko

: I t,,, +(N - r) tr,r
i=r
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Usando o teorema l, podemos reescrever a ftrnção de verossimilhança (2.1)

como

{-^tI tN-i+t)w,
i=1 tÌL(l.T, À) : À,(U,* -t* tl) e Q.2)

(2.3)

O logaritmo da firnção de verossimilhança (2.2) é dado por

l(N,À) : ilog(N - i + t) + rlogÀ - ¡,iN - i + 1)w, .
i=l i=l

2.1.2 Estimadores de Máxima Verossimilhança

Fazendo as derivadas parciais de (2.3) e igualando a zero, teremos:

al(N,À) + .=_t,iw,=0,ôN - å¡-i+1 -,=, '|

(2.4)

(2.s)

Resolvendo o sistema de equações em N e À, e definindo S, = nosI*,
i=l

obtemos os estimadores de máxima verossimilhança de À e N, dados por:
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onde N é a solução da equação,

r

NS, -l (i-l)w,
i=l

rS,

À: ) (2.6)

(2.7)+1_
á x-i+l

r
1NS, -) 1i- r¡w, N l(i-l)w,

i=t S , i=l

Devemos observar que, para a obtenção do e.m.v. de N, necessit¿tmos do uso

de um método iterativo, por exemplo, o método de Newton (ver apêndice l), pois a

equação (2.7)é não linear e Ñ nao pode ser obtido explicitarnente.

2.1.3 Função de Verossimilhança Profile

A função de verossimilhança profile h(N) é dada por

LoN) : L(N, îC*ll : (,-'å,* -i+r)*,)'(U,*- i* rl) (2.8)

Considere-se gQrI) : I,oN) / Lp(N-l). Com esta razão estamos analisando a

frrnção h(N) passo a passo, e, dessa maneira, o estimador de máxima

verossimilhançadeNserá Ño:rseg(r)> I e g(r+l) < L Se g(r+l)> l,

Ño : max {N > r : g(N) > I }, onde
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s(N) : LnN) _ 
(,-'å r* - t * tl *,)'(lI o - t* tù

(' 'å N-i)*,)'(l,r^-tl
(2.e)

Ð(NL p

Para este modelo, o estimador de m¿ixima verossimilhança de N, Ñ, é o
mesmo que maximiza Lo(N).

2.1.3.1Inferências sobre os Parâmetros do Modelo

A partir dos estimadores de m¿ixima verossimilhança Ñ " i, podemos obter

intervalos de confiança e testes de hipóteses para os parâmetros do modelo, usando

a teoria assintótica para grandes amostras baseada na matiz de informação de

Fisher ou informação observada (ver por exemplo, Bickel e Doksum, lg77). Assim,

consideramos

^AA( ñ, i I - N{(N, À); r-' (ñ,î )}, (2.10)

onde I(N, À) é amatnz de informação de Fisher dada por

-a' l(N, À) -a'? l(N, À)

aN2 ANAT

-a' l(N, À)

a?:

I(N,À)=

'{=#} '{

(2.r1)
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Assim,

I I
(N-i+l)'z (N-i+1)

I(N,À)- (2.12)
I

(N-i+1) q2
lL

e I-1 çN,À¡, o inverso da matriz de informação de Fisher, dada em (2.11), representa

amatnzde variância e covariância assintótica de Ñ r i.

Considerando a distribuição Normal assintótica dos e.m.v., podemos construir

intervalos de confiança pffa os parâmetros N e À.

Os intervalos de confiança para N e À, considerando-se um nível de confiança

100(l - a)o/o, são dados por:

*å[z
i=1

r1+
",LÂ i=r

PIN - zøz r;iN,r) <N< N+z*2 I;r'N,À)l=1-c[,

(2.13)

P[?"- anÆNÐ <r< i*a,, I;j(N,À)l=l-q,,

onde I; (N, À), i : 1,2 representa o i-ésimo elemento diagonal da mafiz de

variância e covariância assintótica de Ñ . î,, e zúe é um percentil da distribuição

normal padronizada obtido de uma tabela estatística.
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2.2 O Modeto de Captura-Recaptura de Nayak

Um planejamento chamado correção por recaptura é proposto por Nayak

(1988) para obter informação extra que estime o número original de erros, N, em um

sistema de confiabilidade. O sistema é observado por um período fixo de tempo r e

assume-se que as falhas seguem uma lei exponencial com um parâmetro comum

desconhecido 1..

Considere-se um pedaço de software do computador com um número de erros

desconhecidos N. Quando o software é executado, lltn particular caminho no

software é seguido e o software falha se, e somente se, um dos erros é encontrado

naquele caminho. Um problema importante no desenvolvimento do software é a
estimação de N (números de erros existentes no software).

O modelo mais utilizado para descrever as falhas de um software é o proposto

por Jelinski e Moranda (1972). Nesse modelo, os tempos de detecção dos erros, T¡ ,

são variáveis exponenciais independentes com uma taxa de falha comum À, e
quando o software falha, o effo causador da falha é detectado e removido sem a

inserção de erros adicionais.

Os métodos existentes para estimar N e )u são baseados também na

amostragem censurada, na qual o software é testado por trm tempo fixo r e os

sucessivos tempos de falhas Qrl S kzl S ... < ko < r são observados (r é uma variável

aleatória).
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As suposições de Jelinski e Moranda (1972) podem não ser apropriadas em

algumas aplicações; e modelos alternativos têm sido propostos. Contudo, o modelo

de Jelinski e Moranda é básico no tópico confiabilidade de software, e desse modo,

suas suposições básicas serão adotadas.

2.2.1 Correção por Recaptura

Informação extra sobre À pode ser obtida pela não remoção dos erros e

observando-se as freqtiências dos effos detectados em adição aos primeiros tempos

de detecção.E claro que seria inconveniente ao usuário admitir um erro sobrando no

sistema. Em particular, quando um erro é removido, nós podemos inserir um

contador no software para contar o número de vezes que o erro poderia ter ocorrido

nos tempos restantes do teste.

Para especificar, suponha-se que o software contenha inicialmente N erros em

áreas desconhecidas Al, ..., A¡. Quando um effo em Av é detectado, ele é corrigido,

e um contador adicionado ao software guarda o número de vezes, lrl¡, que Ar ¿

acessado novamente. Seguindo esse procedimento, nós podemos observar

V : (Mt, ..., Mr) em adição a U: (r, T1r¡, ..., Tt.l).

Como no modelo de Jelinski e Moranda, nós assumimos que os erros são

acessados de acordo com processos de Poisson homogêneos independentes; porém,

nós permitiremos acessos repetidos. Seja X¡ (t) o número de ocorrências do j-ésimo

erro no tempo t. Assim, X¡(t) (l : l, ..., N) são processos de poisson homogêneos

independentes com uma taxa comum î..
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2.2.2 Função de Verossimilhança

Sobre o modelo, dado {tril}, os tempos de falhas, {M} são variáveis aleatórias

de Poisson independentes com parâmetros {À(r-ki)} e a função de verossimilhança

considerados u: (r, kr> ..., krl) e v: (mr, ..., mr) é dada por

I*,u(N,À) : p(u; À, N) puu(v, À, Nlu)

:# l'exp[-À {(N -,¡, +i r,,, }lå|.[ tt - t1,¡ )-' exp{-À(n - å r,,, )}
ff -, ! '=' i=r

i=l

N!

(N - r)!fI *, !

i=l

N ! 1.'*' exp (-Nl,t) ll t. - 1,,, )-'

À'*- exp[-ÀÌ.{t + Àrr - lI t,,, - lrr + ÀI t,,, ]ff (r - t1,¡ )''
i=l

r t

i=l i=l

i=l

(N-r)!flm, !

i=l

(2.t4)

Observe-se que se não adicionarmos os contadores, teremos a frrnção de

verossimilhança (2.1) do modelo de Jelinski e Moranda.

N! 
^ m+r:=:--- À--' exn(-NÀt) G(m, r, t, r) .(N-r)! r
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como G(m, r, t, t) não dá alguma informação a respeito de N e À, podemos

considerar a função de verossimilhança (2.14) como sendo

(2.ts)

Note-se que, neste modelo, não é necessário observarmos os tempos de falhas

{k'l}. Somente o número total de falhas (R+M) e o número de effos (R) causando

essas falhas são relevantes.

2.2.3 Estimadores de Máxima Verossimilhança

Vamos assumir r > 1. Fazendo l(N,À) : log[L(ì.tr,À)J e derivando em relação a

N e À, teremos:

ôl(N,À) _ m+r_Nr=0.
a?," r

O e.m.v. de N é a solução da equação

I (r +m)

(2.16)

(2.17)

(2.18)I
i=t N-i+l N
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Para solucionarmos numericamente a equação (2.18), podemos recorrer a

métodos iterativos, como por exemplo, o de Newton (ver apêndice l).

Tendo obtido N, o e.m.v. de À é dado por

I r+m
A.-

N̂r
(2.te)

2.2.4 Função de Verossimilhança Profile

Para obter a ñrnção de verossimilhança profile de N, basta substituir

À : [(r + m) / Nr] na frrnção de verossimilhança (2.1s) e, então, teremos que

(2.20)

Como estamos interessados em maximizar Lr(N) em relação a N, podemos

considerar a firnção de verossimilhança profile (2.20) como sendo

hN) _ N(N-1)...(N-r+l)
(2.21)

Nñ+r

Se m:0, então Lp(N) está crescendo em N. Ño: ø. Se m ) 0, então Ño é

Lr(N) : o-s**, (f) 
-*'.-,-*',.

determinado por
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L, (N) N(N- 1)-.. (H*'(o\) ,Nlr,L, (N - 1) (N - r)N-.'

s(l{): ('-..o)-*''('-i) e

(2.22)

porque Lo(N) > LnN-l) se, e somente se, g(N) > l.

Se g(r+l) . l, Io(N) está decrescendo em N . Ño : r. Se g(r+1) > I, então
Â¡
Np: mu {N > r: g(N) > 1}. De (2.22) segue que, dado R: r, ñn é uma ftrnção

decrescente dema Ño:k se, e somente S€, h.,r*r(m(lç,¡, onde

s(N) = (t-a*)'.' *l ' t,

(2.23)

e hr,r: æ. A seguir, veremos como foi obtida a expressão em (2.23).

Quando g(r+l) ) l, temos que Ño: max {N > r : g(N) > l}. Se Ñp: k (k >r),

então k é o maior valor no qual g(k) > I e, conseqüentemente, g(k+l) < l. Dessa

maneira, teremos

. ros(,_Ð
hr'k:;FÐ-r ' k>r
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g(k)>13 *ltl=
k

('-*)-.' ¡1-l
k

k-ù_t
k)

m+f

==' (m+r)"r(r-*)'.r(t-;)

.'('-å)
=) (m+r)<

.-('-;)
Ðt'*m t + m<h"t

'-('-i)

Demodoanálogo, g(k+l)< 1 :+ m >hr,r*r . portanto, Ño:k se, e somente

S€rhr,k+t(m(hr,t.

2.2.4.1fnferências sobre os Parâmetros do Modelo

Para obtermos inferências sobre os parâmetros do modelo, utilizamos a

aproximação Normal assintótica dos e.m.v., baseada na mafüzde informação de

Fisher ou informação observada. Assim consideramos

^^AA^( N, r.) - N{(N, I); I;'(N,r.)}, (2.24)

onde Io (N, À) é a matiz de informação observada, dada por
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a'z l(N, À) a'? t(N,l.)
aN' a{aÀ

Io (N, À): (2.2s)
a'z l(N, À) a' l(N, À)

aNaÀ A?:

Assim,

1

(N-i+1)2
Io (N,1,) - (2.26)

m+r
¡2
L

e I;'(N, l"), o inverso da mañz de informação observada, dada em (2.25),

representaamat.nzde variância e covariância assintótica de Ñ" î.

Considerando a distribuição Normal assintótica dos e.m.v., podemos construir

intervalos de confiança para os parâmetros N e 1".

Os intervalos de confiança para N e À, considerando-se um nível de confiança

100(l - a)o/o, são dados por:

xI
i=l

x

PIN - z"¿ ,,1{N,1.) <N< ñ* r* r,,i(N,À)l= I -cr,

Plx- an .;:N,¡") <À< 1+zsn r,;;N,À)l=l-cr,
(2.27)
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onde Io' (N, À), i: 1,2 representa o i-ésimo elemento diagonal da matnz de

variância e covariância assintótica de Ñ e l, e z"tz é um percentil da distribuição

normal padronizada obtido de uma tabela estatística.

Um fato importante a ser notado é que, embora os tempos de falhas tenham

sido observados, eles não trazem informação adicional para os estimadores de

máxima verossimilhança de N e 1,. Uma alternativa para esse problema, que será

vista a seguir, seria utilizar processos de Poisson.

2.2.5 Processos de Poisson

O processo de Poisson oferece uma boa aproximação a muitas situações do

mundo real. Uma lista de casos onde esse processo tem provado ser de utilidade

seria muito extensa. As chamadas telefônicas, encomendas dirigidas a uma

fabrica,chegadas a uma fila, reclamações de seguros, ocorrência de epidemias, etc.,

são apenas alguns exemplos (ver Clarke e Disney,lgTA).

Seja X(t, t+At) denotando o número de eventos ocorridos em um intervalo de

tempo (t, t+h), onde t > 0 e Ar > 0. Este processo é um processo de Poisson se

P[ X(t, t+At) : 0] : I - l,At + o(Ar), (2 28)

P[ X(t, t+At) - 1] : ÀAr + o(Ar) , (2.2e)
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com Ar+0, onde À > 0 é uma constante, chamada a intensidade do processo, e o(h)

denota a quantidade g(h) para a qual limar-o o(Ar) lLt : 0.

As condições acima implicam que P[X(r,r+Ar) > 2f : o(Ât) e que a ocorrência

de eventos em (t, t+At) não é afeâdapelos acontecimentos anteriores ao tempo r.

Ou seja, a probabilidade de ocorrência num intervalo pequeno Ar é proporcional ao

comprimento do intervalo e não depende da posição, e as ocorrências dos eventos

em intervalos distintos são independentes, e a probabilidade de dois ou mais eventos

num intervalo At pequeno é desprez¡vel.

De (2.28) e (2.29) pode ser mostrado que para algum s ) 0, r ) 0,

o:0, 1,2, ... (2.30)

a qual é uma distribuição de Poisson com média )"r e variância )s. O processo é

dito homogêneo porque (2.30) não depende de s.

2.2.5.1Obtendo o Modelo de Captura-Recaptura via Processos de Poisson

Estamos interessados em estimar N após observar o software durante um

intervalo de tempo [0, r], r > 0 ( t é dado).

Dados N e À > 0, cada região Av é acessada ou percorrida durante a execução

do programa, independentemente das demais, após tempos aleatórios exponenciais

P"(t) : P[ X(s, s*t) : n] : .-]'t (Xt)n
n!
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independentes de parâmetro À: P[T¡ > r] :.-l.t , r ] 0. Observado um effo em

qualquer região, o mesmo é corrigido com a introdução de um contador nessa

região.

SejaX¡(t) o número de vezes em que aregião AJ, j :1,2,..., N, é percorrida

(acessada) pelo programa (incluindo a primeira chegada), drnante o intervalo de

tempo [0, r]. X¡(r) é um processo de Poisson com taxaÀn.

Considere-se agora N, o número de vezes em que as regiões Ar,Aq,...,A¡ são

percorridas pelo programa, durante o intervalo de tempo [0, t].

Nr: Xr(r) + Xz(r) + X3(t) + ... + X(t) (2.31)

N' e observável, isto é, é uma estatística e tem uma distribuição de Poisson

com taxa NÀ¡.

Vamos supor agora que:

E(r) : l, se a região j for percorrida pelo progrÍrma durante o intervalo [0, r]
0, caso contrúio.

P[ E(r) : 0] : Pt X¡(r) - 0l : 
"-Lt , (2.32)

Pt E(r) : ll : Pt X(r) > 0J : l-e-Àr. (2.33)
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Considere % o número de erros observados durante o intervalo [0, t],

W. : Er(t) + E2(t) + E3(t) + ... + EN(r) . (2.34)

W, tem uma distribuição binomial com parâmetros N e p - l-"-À., e N" tem

uma distribuição de Poisson com parâmetro Nl"r, ou seja,

(2.36)

Quando não coloc¿rmos os contadores, temos só as primeiras chegadas. Nesse

caso, W, e a estatística e então

p(w":wlN, 
^,) 

: (i) (r-e-ltrw1"-lt)N-*, 0 (w(N, (2.3s)

PO{. : n I N, ¡.) : e-Nl,r tNTî1, r : o, 1,2,

L (N, À lw): (i) (1-e -)ur w -)\r, N-w(e ) ,N>w, 1.>0. (2.37)

Com os contadores, (Wr, N) é a estatística. Dados N e À, a distribuição de

(%, N, ) é dada por

P (W, : w, Nr: n lN, l,¡: Z ü{#xlrX2r...rXN
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N

-Nl"t I(rr) -NÀr (Àr)o Z
X1,X2,...,X¡

(È,.,

x

e I
T

X1,X2,...,X¡
N

n
i=1

x fI *,
i=l I

t) -NÀr (Àr)r I
x1>0,x2>0,...,Xw)0

x1*x2*...*Xw=tr

I
e

ì

e

N! -NÀ: -------------€ -'-*11¡n G(w,û,r),r: l,2,...e I <wsnnN,
(N-w)!

(2.38)

P(w,: o, N: o lN, I) : P(N": o lN, À) : .-Nl"t . (2.3e)

Como G(w, n, r) em (2.38) não dá alguma informação sobre N, teremos

L(N, r) * 
^h.-Nrt(t)n 

, (2.40)

e o estimador de máxima verossimilhança de N e I é o ponto de máximo de LQ{,À)

Se fizermos n: (m + r) e w: r, teremos que a expressão (2.40) é idêntica à (2.15).
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2.2.5.2 Estimação de N e l,

Se n:0 em (2.40),então L(N, À): 
"-NÀt, 

N > l, À > 0. Paratodo N > l, N

fixado, L(NI, l"): .-NÀt, I e [0, -), é tal que L(N, 0): I e h(N,À) J 0, quando

À -+oo. Logo, não existe Ñ,î.1 se n: 0.

Sen> I em (2.40),teremos

L(N, À): dh"-Nl't(À)n, 
N ) w, 1. e [0, æ).

Para cada N ) w, N fixado, L(N, 0) : 0 e

L,(N, 
^): ä& : 

ñ\n.-Nî.tÀ(n-t)(r,-Nrt), 
À e (0, *)

+ L'(N, À) > 0 <> 0 < À < n/l.It.

Logo, i: $. Ñ eopontodemáximode
Nt

Lp(N, ft l : ñä,-*(^Ð (+j = N+h .'
n

Ð ,N2w,

ou equivalentement., Ñ é ponto de máximo de
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,N)w, (2.41)

onde Lp(lg é a verossimilhança profile. Se w : r e n : (m * r), temos a

verossimilhança profile (2.21) do modelo de captura-recaptura de Nayak.

Vamos analisar (2.41) para vários valores de n e ver o que acontece com o

L" fM: N!¡\' (N-w)!N"

estimador de ma:<ima verossimilhança de N, Np.

Se n: I, temos que w: 1 e

Então, Ñp: qualquer número natural.

Sen>2,temos:

i) para w: It

fl(t *)1t quando N + æ

e, portanto, Np:6.
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ü) para w: I

g(w, n; Ð:

Lp(Ð: N!

1N - r¡rNn

I N> 1.n-l )
N

Logo, Lr(N)J 0 quando N + o e portanto Ñr: 1.

iii)para I <w(n, considere-se

L,(N)
('-*)L p Ð(N

r_N__)
\-N-*/

n

n

,N>w*1,

N-w.w
.?- = l-- 1=

NN
L'(N) >r<>ft--LlL,(N-l) \ N/

s(w,n;N) = (t-*)
n w+->1.

N
(2.42)

Se g(w, n; N) ( l, Np: w. Se g(w, n; ìI) > l, então Np: max {N 2 w+l :

g(w, n; l.I) > l). De (2.42) segue que, dado W': \il, Np é uma função decrescente

de n e Np : k se, e somente se, h*¡*1 ( n ( h*'k, onde

ros(r î)
@ (2.43)h*,k: ,klw,
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e h*,*: @

Portanto, utilizando Processos de Poisson analisamos o problema de

modelagem de uma maneira mais correta, pois não foi necessário observarmos os

tempos de falhas como foi feito no modelo de captura-recaptura de Nayak. E os

resultados obtidos (ñrnção de verossimilhança profile, e.m.v. de N e 1,) são

idênticos aos obtidos anteriormente.

2.3 O Modeto de God e Okumoto

Nos modelos vistos anteriormente, a correção de um erro não ocasiona outro.

Este processo é muito questionado, principalmente em se tratando de software.

Pensando nisto, Goel e Okumoto (1978) generalizann o modelo de Jelinski e

Moranda, incluindo uma probabilidade p de corrigir um erro quando este é

encontrado.

A taxa de falha do modelo de Goel e Okumoto é dada por

h(*'):À[N-p(i- l)l (2.44)

2.3.1 Função de Verossimilhança

A partir do momento em que observamos os dados, toda a informação sobre os

parâmetros está contida na ñrnção de verossimilhança. A frlrção de verossimilhança
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para os parâmetros N, À e p do modelo de Goel e okumoto é expressa por

(2.4s)

o logarimo da frrnção de verossimilhança (2.45) é dado por

I 0{,À,p) : ilog¡N -p(i - r)l+ rlog(r) - ÀitN - p(i - r)lwi . e.46)
i=l i=l

2.3.2 Estimadores de Máxima Verossimilhança

Os estimadores de máxima verossimilhança para os parâmetros do modelo de

Goel e okumoto, obtidos das equações de verossimilhança,

([I^ - p(i -')1.*{-n[å'* - p(i -,)r*,]])p),, rL(N, ì,"

ôl(N,I,p) _
AN

Í

i-
I - ÀIwi =0,

I
N-p(i-l) i=l

(t-i)
N-p(i-l)I -l,I(t-i)w, =0, (2.48)

(2.47)

ôl(N,l",p) _
ôp

r

i=l i=l

âl(N,l",p) 
= I - ir* - p(i - l)lw, = s,

ô )," ],, :-r
(2.4e)
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são dados pelas equações:

r
e chamando S, = I

i=l

i=r N- p(i - l) i=l

w teremos

-p

- ?,, I-, = o,
i=1

r

(i - l)N-p
t
i=l

I r

Q.sa)

rI -îi(l-i)w, =¡,
(l-i)

(2.st)

L_ (2.s2)
r

SN r fiw, -s,
i=l

Devemos observar que para a obtenção dos e.m.v. de N e p, necessitamos do

uso de um método iterativo, por exemplo, o método de Newton-Raphson.

2.3.2.1fnferências sobre os Parâmetros do Modeto

Utilizando a aproximação Normal assintótica dos estimadores de máxima

verossimilhança, consideramos

^^¡ã.rA^^( N,l.,p) - N{(N, À, p); I-'(N,À,p)}, (2.s3)

onde I(N, 1., p) é a matnz de informação de Fisher dada por
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-a2 rqN, À, p¡ -a2 l1N, À, p¡ -o2 l(N,1,, p)

I À,p)=(N -a2 r1N, À, p¡ -42 l1N, À, p¡ a 1(N,1", p)

AN 2

ôÀal\I

1
-ô' l(N, À, p)

ôp A.l

aNaÀ

ü3

a,

-ô" l(N, À,p)

apa?,

â¡{ôp

2

Aôp

2-a l(N, À, p)

ôp2

E

'{
(2.s4)

l'{
Assim, sabendo que E(w¡) : 

ÀtNjG _ tX 
, obremos

â,,

&tz

ãtz

l(N,À.p) =

ãtz

ãzz

ãr''

ar.l
urrl
ur,l

onde alr: I
i=l - p(i - l)l' - p(i - 1)I

,ât¡:I

(2.ss)

(1-i)
lN-p(i-l)l'

1 1

, ã12: 1i
lv i=t

)
i=l

[N-p(i-t)]
e â¡¡: Z

i=l

I-t(N, I, p), o inverso damafiz de informação de Fisher, dada em (2.55),

representa amatnz de variância e covariância assintótica de Ñ ,i . ô.

ã22: #, ,.: *å
(1- i) (1 - i)'

lN-p(i-Ðl'
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Considerando a distribuição Normal assintótica dos e.m.v., podemos construir

intervalos de confiançapara os parâmetros N, l, e p. Considerando-se um nível de

confiança 100(1 - a")yo, os intervalos de confiança são dados por:

P[N - z"¿ ;iN,À,p) < N < N + zn¡2 ;iN,À,p)l=l-c[,,

Pll,- an ;(N,À,p) <r< ?u+ znp ;l(¡1,À,p)l =l-0.-,
(2.s6)

Plp- z*2 ;l(N, À, p) < p < P* 
^o

;l(N,À,p)l =l-0.,,

onde I-'i (N, À, p), i : I ,2,3 representa o i-ésimo elemento diagonal da matriz de

variância e covariância assintótica de Ñ, î. ô , e zd,é um percentil da distribuição

normal padronizada obtido de uma tabela estatística.

2.4 o Modelo de Goel e okumoto com Captura-Recaptura

Nayak (1988), supondo que p: I no modelo de Goel e okumoto (quando o

software falha, o erro causador da falha é detectado e removido sem a inserção de

outros erros), adaptou um contador M para o i-ésimo erro corrigrdo, onde M é o

número de vezes com que a âreaA¡ é acessada. Este modelo, visto na seção 2.2, é

conhecido como modelo de captura-recaptura dos erros corrigidos, onde o contador

Mi é utilizado para obter informação adicional sobre N e À.
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Agora estenderemos a idéia de Nayak (198s) para 0 < p < 1. Seja r, o número

de erros descobertos no software após rodar r unidades de tempo (r > l), e dado r e

T1r1 s Tp¡ 3... < T(r) ( r, os tempos de falhas sucessivas, seja wi : Ttil - Tri-rl,

i : 1,...,r*1, onde T(o) : 0 e Wr+r : Tqrrl) - T(r) é censurado porquo W,*r > t - Tlr¡.

O modelo de Goel e Okumoto com captura-recaptura, baseado nos dados

censurados Wr, W2, ..., Wr, Wra1, pode ser formulado como:

Wi lN, 1- Exp{ÀtN - p(i - t)l}, i: 1,...,r*l ;

(2.s7)

Mi rv Poisson[].(t - T<il)], i: 1,...r,

onde a primeira parte corresponde ao modelo de correção imperfeita de Goel e

Okumoto (1978), e a segunda parte corresponde aos contadores introduzidos por

Nayak (1988).

2.4.1 Função de Verossimilhança

A ñurção de verossimilhança é dada por

L(N,À,p): (r+l)fl
{^r* - 

p(i - r)l exp{-r.rN - p(i - tn*î }i"
f

i= t

X n
i=l

,ou
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Lo{,À,p) ". (U ÀN -p<i- 1)l *r{-^äN -p(i- r)rwl}t*[^<, -,,,,r] )

" .*{-^(,,-å.,,,)} paraNàr,À)0,

X

(2.58)

onde \il¡*:
wr, i: 1,...,f
t-t i =r*1(r) t

r+l

O teorema2 será,útil para desenvolvennos a função de verossimilhança.

TEOREMA 2:

Prova:

r+l

i=t

I[N -p(i- Ðþ; = pIr,,, +(N -rp) t .

i=l i=l

ZIN-p(i-t)]*l =Nwr + fN-plwz +...+[N-p(r- 1)]w.+ [N-rp] wl.,

: Nkrr + [N - p](trzr - krr) + ... + lN - p(r - l)l(ko - k'-rr) + [N - rp](r - Q,r)

:Nt<rr + [N - p]kzr - tN - plr<rr + ... + tN - rp + plt<o - tN - rp + p]t<._rr +

+ fN - rpl(r - t<o)

: krllN -N+ pl + kzi [N -p + N - 2pl+... + tr,-rlfN - rp + 2p -N + rp - p] +

+ tar fN - rp + p - N + rpl + [N - rp]r



ALGI.JNS MODELOS DE CONFIABILIDADE DE SOFTWARE 50

:PQu +Pkzl+... +p k.-r)+p Q,i+ [N-rp]r : pltu +(N-rp)t
i=l

Utilizando-se o teorema 2, o lagaribno da frrnção de verossimilhança é dado

por

l(N, 1., p) oc r log(1.) + | log[N - p (i - Ð] -
^{*, 

+ (1 - n,[,, - å,,,, ]]
+

(2.se)

(2.60)

(2.61)

i=l

+ *[U[^t,-,,,,)] )

2.4.2 Estimadores de Máxima Verossimilhança

Fazendo as derivadas parciais de (2.59) e igualando a zero, teremos

âl(N,À,p) : i .__=_Àr = o,aN lu-p(i-l)l 'u"-

âl(N,À,p): r*-_N
A ?," ?,,

t-(1-p rr - | t,,,)[ 0 )

Al(N, À,p) _

i=l

¡,[,,-å,,,,]
õp

+ (i-l) 
,

átN-p(i-rx- -0. (2.62)
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Para obtermos os e.m.v. de N e p, devemos utilizar um método iterativo, como

por exemplo, o de Newton-Raphson (ver apêndice t).

Então, dado Ne p, o estimadordemáximaverossimilhançade À é dadopor

r+m

Nr+(1-p rt - | t,,¡

(2.63)

i=l

),, -
)[

Observe-se que para p : l, nosso estimador de À coincide com o estimador

obtido em (2.19). Naquela seção 2.2 vimos que, quando p: l, os tempos de falhas

não davam informação extra sobre os parâmetros do modelo, e, portanto, eles

estavam sendo observados desnecessariamente. Com 0 < p ( l, os tempos de falhas

são relevantes, ou seja, eles nos dão alguma informação sobre o parâmetro do

modelo.

Inferências sobre os parâmetros do modelo, como por exemplo, intervalos de

confiança, podem ser obtidas utilizando-se a aproximação Normal assintótica dos

estimadores de m¿ixima verossimilhança, baseada na matriz de informação de Fisher

ou informação observada.

2.4.3 Função de Verossimilhança Profile para N (p conhecido)

Para obter o e.m.v. de N (considerando p conhecido), vamos utilizar a fi.lrção

de verossimilhança profile Lp(N), que é dada por
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nf* -p(i- 1)l
LpQ'Q: i=t N>r. (2.64)

(2.66)

{*. 
*(1-p)[* -å0,]

Usando o mesmo procedimento da seção 2.2.4, nós obtemos da fi.rnção de

verossimilhança profile, o e.m.v. de N, Ño ,qu" é obtido da seguinte forma:

Seja

L, (N) I
N -p(i- 1)

(2.6s)

rr -1t,,,
ondeN>r+l e v=

s(N) -[, I l'*- ¡

=Lt-N+(r-pÞl *t-LI I
L Ð(N 2

p

i=l

Se g(r+1) < 1, então Ño : r. Se g(r+l) > l, então Ño : k se, e somente se,

h*r,k*l(m(h*r,k,onde

T

h r,k

t"r(I
i=l

1
I k-p(i-l)

-r.
log I_11

k +(l- p)vJ

Se p : 1, h*r,r coincide com hr,¡ obtido em (2.23).
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2.4.3.1Estimativa da Média e Variância de ñn

Estamos interessados em obter uma estimativa ponfual, como a média e a

variância de Ñ0. Seber (1982) obteve uma estimativa assintótic a da média e

variância de Ñ. Procedendo da mesma maneira, obteremos as estimativas pontuais.

Seja

Ln (N)
II
i=l(NL

I [N -p(i- 1)]

N + (1- p)v lN-1-p(i-1
=l => I = f . (2.67)

p 1)

Desenvolvendo o produtório em (2.67) e supondo N suficientemente grande,

teremos:

_rl
N+(l-p)vl

f+m

I N
N-U+(r-l)pl -1

I

Assim, a média assintótica de Ño é estimada por

[N-(p-t)v-ll
L N-(p-Ð" J

1+ (r - t)pl-Nlfi
i=l

(2.68)

E[Np]:N+b,

onde b, o vício, é estimado por

(2.6e)
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I
"+Ne

Èm(

ul
i=t \.

I - ' ll'_
ñn-(p- lÞJj +.ï

Np i=l

I I

b- Nn-(p-l)v-l Ñ,- (p - r)v - rl'z ñ,- (p - r)vl,

I I I

ñn-tr+(r-l)p ñ, lNn- (p - l)v - lllNn- (p - l)v

I

i=l

e a variância assintótica de Ño é estimada por (ver Seber, lgg2)

VlNpl: I I I

Nn- [1+ (r - l)p Np n- (p - l)v - llfNn- (p - l)v

I
(2.70)

i=1

rr -1t,,,
onde v = i=t

T

Considerando a distribuição Normal assintótica para amostras grandes, ou seja,

¡ã.AA

N - ¡/{tN+bl; vlNpJ},

podemos construir um intervalo de confiança para o parâmetro N.

(2.7t)



CAPITULO 3

ANALISE BAYESIANA

3.L Introdução

Os métodos Bayesianos constituem um conjunto de técnicas alternativas à

análise clássica, que podem facilitar a interpretação dos resultados e que permitem a

incorporação de informações sobre os parâmetros do modelo antes de obsen¡armos

os dados.

Esse conhecimento prévio é expresso através de uma densidade de

probabilidade, conhecida como densidade a priori, a qual é atribuída aos

parâmetros, que, sob esse ponto de vista, são considerados variáveis aleatórias.

Quando não temos nenhuma informação a respeito dos parâmetros, devemos

formular uma priori tal que toda informação venha exclusivamente dos dados, ou

seja, devemos considerar uma priori não-informativa.

O Teorema de Bayes proporciona a obtenção de uma densidade a posteriori, a

qual combina a informação vinda dos dados, através da função de verossimilhança,

com a informação prévia, representada na densidade a priori (ver por exemplo, Box

e Tiao, 1973).
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3.2 Férmula de Bayes

Sejam X e 0 variáveis aleatórias com densidades conjuntas e condicionais

dadas por (x,0), (* I 0) e p(0 lx), respectivamente, e seja p(0) a densidade marginal

de 0. A densidade condicional de 0, dado x, é dada por

otolx) _ f(x,O) _ f(xl0) p(e)
r \ ' / f(x) 

J r1*¡e¡ p(o) do '
(3.1)

(3.2)

0eO

onde O é o espaço paramétrico

Como o termo à esquerda da igualdade é uma densidade para 0, a observação

x é apenas uma constante bem como (x). Além disso, a posteriori será daqui em

diante denotada por æ(0), ficando subentendido o valor da observação na qual ela

foi condicionada. Logo, o teorema de Bayes pode ser escrito em uma forma mais

resumida como

î (0) 
"c l(0) p(e),

onde l(e) : f lxl e) é a frrnção de verossimilhança de 0.

3.3 Densidades a Priori e a Posteriori para os Parâmetros

Antes de analisar estatisticamente os dados, devemos incorporar o nosso
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conhecimento prévio a respeito dos parâmetros do modelo. Uma maneira

conveniente de se fazer isto é formular uma densidade de probabilidade para os

parâmetros do modelo, identificada como densidade a priori.

Quando não temos nenhuma informação a respeito dos parâmetros, devemos

formular uma priori tal que toda informação acerca dos parâmetros seja

exclusivamente dos dados, ou seja, devemos considerar uma priori não-
informativa.

Uma vez definidos o modelo para os dados e a distribuição a priori, devemos

combinar a informação prévia sobre os parâmetros com a informação contida nos

dados, obtendo assim vrna distribuição a posteriori paraos parâmetros do modelo.

Uma preocupação que devemos tet, quando escolhemos priori não-

informativas, é quanto à existência da distribuição a posteriori. Com priori

informativas, a distribuição a posteriori sempre existirá.

Uma vez obtida a distribuição a posteriori, pode-se procurff sumarizar a

informação nela contida através de alguns elementos. Em particular, podem ser

calculadas medidas de locação para fornecer uma idéia de possíveis valores centrais

e de dispersão para dar uma idéia da variabilidade associada à situação descrita pela

posteriori. As principais medidas de posição são a média, a moda e a mediana e as

principais medidas de dispersão são a variância e o desvio-padrão. A média a

posteriori é o valor esperado de 0 sob æ, a moda é o valor mais provável de n e a

mediana divide o espaço paramétrico em duas partes com igual probabilidade. A
variância no caso multivariado é dada pela mafrzde variâncias-covariâncias e o
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desvio-padrão, nesse caso, pode ser visto como a raiz quadrada dos elementos na

diagonal da variância.

Exceto a mediana, todas as medidas descritas acima podem ser calculadas

indistintamente para distribuições conjuntas, marginais ou condicionais mas a
mediana só faz sentido para distribuições univariadas.

3.4 Agoritmo Gibns Sampting

Uma das limitações dos métodos Bayesianos é a resolução de integrais para a

obtenção das distribuições marginais e conseqtientemente dos resumos a posteriori.

Quando as integrais não apresentam soluções analíticas explícitas, é necessário o

uso de métodos de aproximação de integrais, como, por exemplo, o de Laplace (ver

por exemplo, Tierney e Kadane, 1986).

Uma outra alternativa para contornar esse problema é utilizar técnicas de

simulação, como o método de Gibbs Sampling (ver por exemplo, Casella e George,

1992). Este método gera, indiretamente, uma ¿tmostra aleatória de uma distribuição

marginal sem ter que calcular sua densidade (devido a problemas de resoluções de

integrais).

O método de Gibbs é essencialmente um esquema iterativo de amostragem de

uma cadeia de Markov cujo núcleo de transição é formado pelas distribuições

condicionais. Para descrever o algoritmo, suponha-se que a distribuição de interesse

é (0), onde 0: (0t, 02,...,0p). Considere-se ainda que as densidades condicionais a
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posteriori æi (0i) : î(eJ Ori), i: l, ..., p estão disponíveis.

O problema que se coloca é a dificuldade de geração de uma ¿rmostra de æ,

supondo-se que essa geração direta de æ é extremamente complicada, mas ela é

possível de ser realizada. O algoritmo de Gibbs, então, fornece uma forma

alternativa de geração baseada em sucessivas gerações das distribuições

condicionais. Ele é descrito da seguinte forma:

i) inicie o contador de iterações da cadeia j : 1 e arbitre valores iniciais

g(o) : (0rrol ,...,On(o) ),

ii) obtenha um novo valor 0Û) : (010) ,...,00û) ) a partir ¿. g0-t) affavés de

sucessivas gerações de valores:

.\

0,ol - æ (0r I grci-t1,...,gnt-t))

o16l - ß (ozl etcl ,oro-t) ,...,000-t) )

oool - æ (op I e,cil,...,o*,û-t))

iii) mude o contador j para (i + 1) e retorne a (ii) até aconvergência.

À medida que o número de iterações aumenta, a cadela se aproxima de sua

condição de equilíbrio. Assimz assume-se que a convergência é atingida em uma

iteração cuja distribuição esteja arbitrariamente próxima da distribuição de

equilíbrio æ.
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3.4.1 Verificação da Convergência

Uma das propostas iniciais de verificação de convergência foi feita

informalmente por Gelfand e Smith (1990).

Eles sugeriram técnicas gráficas para a verificação da convergência. Após um

número suficientemente grande N de iterações em m cadeias paralelas, forma-se

uma amostra de 0 e pode-se construir um histograma de qualquer uma de suas

componentes. O mesmo procedimento pode ser repetido até N + k iterações. Se não

houver diferença perceptível entre os gráficos obtidos após N e (1.{ + k) iterações,

então conclui-se pela convergência das cadeias.

Ainda denho da linha de verificação grâfrca, é possível observar a trajetória de

uma única cadeia ao longo das iterações. Se o gráfico, após um período inicial,

apresenta repetidamente o mesmo comportamento qualitativo e quantitativo, então

pode-se concluir pela convergência da cadeia.

Uma outra forma simples de verificar a convergência é a utilização de viárias

cadeias ern paralelo começando de diferentes pontos. Com isso, evita-se que as

cadeias se concentrem em regiões em torno de uma moda local, no caso de

multimodalidade da posteriori.

Gelman e Rubin (1992) propuseram um método formal para a detecção de

convergência além da verificação visual. Esse método é baseado em técnicas de

análise de variância e sugere a convergência da cadeia apenas quando a variância

entre as cadeias for bem menor que a variância dentro de cada cadeia ou,
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equivalentemente, quando histogramas das cadeias misturadas são similares aos de

cada uma delas isoladas.

Considerando m cadeias paralelas e uma frurção real t(0), tem-se m trajetônas

{tJt), t('),..., tÍ"), i : I, ...,ffi para t. portanto, podem ser obtidas a variância entre as

cadeias (E) e a variância dentro das cadeias (D), dadas por:

E
n r(i, r)

,

m-1 i=l

m

e

lmûD: :^ tU
m(n - l) "i='¡=,

()
i i,)' ,

onde î, é a média das observações da cadeia i e 7 é a média dessas médias,

i : 1,..,m. Sob convergência, todos os mn valores são gerados da posteriori e a

variância de t pode ser estimada de forma não-viciada por

û[<'r] = ('-.J ".(*) '
Um indicador de convergência é dado pela redução potencial estimada de

escala R: ü¡ae¡1/n. À medida que n cresce, R conver gþárparal. Logo, R pode

ser usado como indicador de convergência pela avaliação de sua proximidade a l.

Quando a convergência está assegurada, utiliza-se a última metade dos valores

gerados para obter inferências sobre a distribuição desejada.

(t
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3.5 Algoritmo de Metropolis-Hastings

Considere-se uma distribuição n, da qual se deseja gerar uma ¿rmostra através

de uma cadeia de Markov, visto que a geração não-iterativa de 'Íc é rrruito

complicada. Nesse caso, deve-se construir um núcleo de transição p(0, ô), de forma

que 7r seja a distribuição de equilíbrio da cadeia. Uma forma simples de fazer isso é

através de cadeias onde o núcleo p satisfaça a condição de reversibilidade dada por

æ(0) p(0, 0) : æ(0) p(ö, e) , V (0, 0). (3.3)

A equação (3.3) é também conhecida como equação de equilíbrio detalhado

(Green, 1995). Embora não seja necessária, ela é condição suficiente para que 7r

seja a distribuição de equilíbrio da cadeia.

O núcleo p(e, 0) é constituído de dois elementos: um núcleo de transição

arbitrário q(e, 0) e uma probabilidade a(0, 0). de forma que

p(e, ô) : q(e, 0) a(0, 0) , 0 + ö

Portanto, o núcleo de transição define uma densidade p(e, .) para todos os valores

diferentes de 0. Conseqüentemente, resta uma probabilidade positiva de a cadeia

ficar em 0 dada por

p(e,0): I - Jq(e,ô)cr(O,ö)d0.
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Essas duas formas podem ser agrupadas na expressão geral

p(0, A) : 
J^ 

q(e, ô) cr(o, ô) d0 + r(0 e e¡[r - J 
q(e, ô) a(0, ô) dö] (3.4)

Logo, o núcleo de transição define uma distribuição mista para o novo estado { da

cadeia. Para ö r* 0, essa distribuição tem densidade e para 0 : 0, essa distribuição

atribui uma probabilidade positiva.

A expressão mais citada para aprobabilidade de aceitação é

cr(e, ô) : min . î(ô) q(ö,e)l
t' 

,r1e¡ nle¡¡f
(3.5)

¡T

onde a razão que aparece na expressão é chamada por Hastings (1970) de razão de

teste

A simulação de uma amostra de r, usando-se a cadeia de Markov definida pela

transição (3.4), pode ser esquematizadada seguinte forma:

i) inicie o contador de iterações da cadeia j : I e arbitre o valor inicial 0(0);

ii) mova a cadeia para um novo valor $ gerado da densidade q(0ii-t,, .);

iii) calcule a probabilidade de aceitação do movimento ø(e0-t), {) dada por

(3.5). Se o movimento for aceito, eÛ) : 0. Se não for aceito, 0Û): gú-t) . a cadeia
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nao se move;

rv) mude o contador de j para (l + 1) e retorne a (ii) até aconvergência.

A etapa (iii) é realizada após a geração de uma quantidade uniforme u

independente de todas as ouffas variáveis. Se z S cr, o movimento é aceito e se

u ) a", o movimento não é permitido. O núcleo de transição q define apenas uma

proposta de movimento, que pode ou não ser confirmado por a.

O sucesso do método depende de taxas de aceitação não muito baixas e de

propostas f;íceis de simular. O método substitui uma geração dificil de æ por viárias

gerações fáceis de q. Isso só faz sentido se for facil gerar de q.

As técnicas formais e informais de convergência descritas na seção 3.4.1

também podem ser utilizadas aqui.

3.5.1 Metropolis em GiUns

No caso limite, em que se sabe como gerar valores de todas as distribuições

condicionais, obtém-se o amostrador de Gibbs descrito na seção 3.4. Geralmente

em modelos complexos, é possível estabelecer conjugação condicional para

algumas mas não para todas as componentes do modelo.

Nesse caso, sugere-se que a geração das componentes 0¡, pafa as quais não se

sabe gerar diretamente de n;, sojâ feita através de uma (sub)cadeia de Metropolis-
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Hastings dentro do ciclo do amostrador de Gibbs. Esse processo se daria ao longo

de T iterações, culminando com a geração de 0i dentro de uma iteração do

amostrador de Gibbs. O valor de T seria determinado de forma a garantir a

convergência da subcadeia para a sua distribuição de equilíbrio æi. Este esquema é

denominado de esquema amostral de Metropolis em Gibbs.

3.6 Anáfise Bayesiana do Modelo de Jefinski e Moranda

Nesta seção, v¿tmos obter inferências sobre os parâmefios do modelo através

de uma an¿ílise Bayesiana para o modelo de Jelinski e Moranda, considerando a

densidade a priori informativa e explorando os métodos de Gibbs Sampling e

Metropolis-Hastings.

A frrnção de verossimilhança para os parâmetros N e l. do modelo de Jelinski e

Moranda é dada por

)*{-^[
L(hl, À):Àr fltN -i + t) I t,,, + (N - r)t,,, lÌ (3.6)

i=l

À - f[a, b]

i=l

Dado o espaço paramétrico dos parâmetros, assumiremos uma densidade a

priori Gama paralv e uma densidade a priori Poisson para N, dadas por:

e N - P(v).
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Supondo-se independênciaapriori e o,b e y conhecidos, a densidade apriori

conjunta para N e )v é dada por

p(N,À) -{I"-¡-r .-u' ) (3.7)

onde N: r, t+1,... e 1, > 0.

A densidade a posteriori conjunta para N e 1. é dada por

7r(N, I) oc p(N, ¡") L(ÀI, 1,) (3.8)

onde L(N, l,) é a frrnção de verossimilhança (3.6) e p(N, À) representa a densidade a

priori (3.7).

A densidade a posteriori conjunta para os parâmetros do modelo de Jelinski e

Moranda é dada por

r(N, À) * d#-(Lt,ll-t.Ð) *r{-^[o*É,,,, +(N-,),,,,]] (3.e)

onde N: r, r*1, ... e l, > 0.

Em inferência Bayesiana, os resumos (média, moda, variância, etc.) são

tipicamente baseados nas densidades a posteriori marginais dos parâmetros

envolvidos. Para obtermos uma amostra da densidade a posteriori marginal de N e
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de î,, usamos o método de Gibbs Sampling, que se baseia em sucessivas gerações

das distribuições condicionais a posteriori CN I l,¡ e (l,l Ð.

As densidades a posteriori condicionais de N e À para o algorinno de Gibbs

podem ser obtidas, respectivamente, por:

æ(Nh) - æ(N' l')\,, 
n,er)

æ(ÀlN)--ffi,e

onde î(N) e æ(À) são as densidades a posteriori marginais de N e 1.. Assim,

nN I À) * Sffi N -i* t)).*{-ÀN -,)t,,, },

(3 r0)

.I
i=l

r

¡, lN - Í + a,b *I t(i) +(N - r) t,,,

Podemos reescrever a densidade a posteriori condicional de N como

nN I 

^, 
* 

#""p{-ryN - r)t,,, },

lltN -i+ r) Ipols i=l

N! (N-r)!
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Definindo a transformação N' : N - r, temos que

onde N':0, 1,2, ... é uma distribuição de Poisson com média [y exp(-Àt(,))]

Assim, as densidades condicionais requeridas para o algorirno de Gibbs

Sampling são dadas por:

116 I À) * [(v t*p(-À t,',)]'' t*p{-v ¡' t,', } 
.N',! )

f

(3.1 1)

(3.12)

(3.13)

ÀlN'- r+a,b+It(i) +N't1,¡
i=l

N' I À - P [y exp(-Àt,,,) I.

3.7 Ãnátlise Bayesiana do Modelo de Captura-Recaptura de Nayak

A firnção de verossimilhança para o modelo de captura-recaptura é expressa

por

L(N,I) oc fr+m).-Nrt nO-i+ 1).
i=l

Para esse modelo, iremos considerar densidades a priori não-informativas para

N e À, dadas por:
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e

pG.Ð * *

p(À) * *.

Supondo-se independência a priori, a densidade a priori conjunta para N e l, é

dada por

p(N,À) *# (3.14)

A densidade a posteriori conjunta é expressa por

æ(N, À) * 1(r+m-r).-ì'IÀtN-' fI (N- i+ l),
1

i=l
(3.15)

(3.16)

ondeN>r e I>0.

A densidade a posteriori marginal para N é obtida integrando-se a densidade a

posteriori conjunta para N e À (3.15) em relação a À, ou seja,

æ(N) oc N-,llN-i*r)l1r+m-r e-*'dÀ æ [Jl=1,.t'
i=l o Nr+m+r
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Podemos observar que

(3.17)

onde hQ\) é a função de verossimilhança profile de N (2.21).

Um fato importante a ser observado é que a densidade a posteriori marginal de

N (3.16) existe se, e somente se, m > 0. Portanto, com os contadores incluídos no

modelo, não teremos problemas de a posteriori marginal de N não existir. Essa é

uma boa justificativa, do ponto de vista Bayesiano, para a inclusão dos contadores

ao nosso modelo.

Usando a expressão (3.17) e o mesmo procedimento utilizado na seção 2.2.4

para obter o e.m.v. de N, nós podemos encontrar a moda, Ñ0, de N:

Seja

lt-l'*-*' * '\N/N

æ(1.{)*+

*
(N) r(N) N>r (3.18)

(3.1e)

t
r(N - 1)

Se g.(r+l) < 1, então Ño : r. Se g-(r+l) ( l, então Ño : k se, e somente se,

h**r,k*, ( m ( h**r,k, onde

bs( r\__ I

k)
I

r,k

Ð

h

,"*( I
-(r+1),k>r
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Para obter os resumos a posteriori, utilizaremos as densidades a posteriori

condicionais de N e À requeridas para o algoritno de Gibbs Sampling, que são

dadas por:

¡,1 N - f[t+m,Nr],

(3.20)

æ(Nlf;*Vr(N,À),

Podemos observar que a densidade a posteriori condicional de )" tem

distribuição Gama com média [(r + m) / N r] e pode ser gerada através do algoriuno

de Gibbs Sampling. Como não identificamos uma distribuição conhecida paru a

densidade a posteriori condicional de N, devemos então obtê-la afiavés do

algoritmo de Metropolis-Hastings.

3.8 Anáfise Bayesiana do Modelo de Goel e Okumoto

A ñrnção de verossimilhança para o modelo da Goel e Okumoto pode ser

escnta como

onde Vr (1.{, À) :op{å *,* - i + t) - tn(N) - *^r}

(3.2r)Lor, À, p): *(tf N-p(i-ln)*r{-^[rl,,,, +(N-,n1,,,,]]
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Assumindo que o pesquisador não tenha informação prévia a respeito dos

parâmetros N e L, vamos considerar uma priori não-informativa para esses

parâmetros. Para p, consideramos r¡ma priori informativa Beta, devido ao seu

espaço paramétrico. Assim, temos:

p(N) *1 ,

p(r) **,

p(p)-B [a1,b1],

onde B [at, b1] denota a distribuição Beta com média lar / (a1 + br )] a a1 e b1 são

constantes conhecidas.

Supondo independência a priori, a densidade a priori conjunta para N, À e p é

dada por

(3.22)

ondel>0,0<p<leN>r

A densidade a posteriori conjunta para N, X 
" 

p, considerando-se a priori

(3.22) e a frrnção de verossimilhança (3.21), é dada por

p(N, ],, p) * 
i;p",-'(l-p)0,-',
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lr(N, )", p) n

i=l

l.'-tp "'-t (1 - p) b' -t 
¡NL lItN -i +1)

f

i=l
x

ondeÀ>0,0<pcleN>r.

Considerando a densidade a posteriori conjunta (3.23), as densidades a

posteriori condicionais para N, ¡. e p requeridas para o algoriuno de Gibbs são

indicadas por:

* .*{-^trå tro *(N - r n¡,,,,},

À I N, o - .[t, pI t,,, + (N -. p) r,,,]

lr$ I ?", p) æ Vz (N, À,p),

n(plN, À) oc p",-'(1-p)o'-'V¡ (N, )",p),

onde Vz 0r{, }", p): I t"tN - p(i - 1)l - ln(N) - À(N - r p) t<,¡

(3.23)

(3.24)

e

)r, P):3v (N *r{å hN -p(i - r)t - 
^[rå 

t,,, *(N - r 01,,,,]]
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A densidade a posteriori condicional de À (que tem distribuição Gama) pode

ser gerada através do algoritmo de Gibbs. As densidades a posteriori condicionais

de N ep podem ser geradas através do algoritmo de Metropolis-Hastings.

Para utilizarmos o algorifino de Metropolis-Hastings é necessária a escolha de

um núcleo de transição. Observando a densidade a posteriori condicional de p
(3.24), temos que o núcleo de transição é dado por uma distribuição Beta.

Para a densidade a posteriori condicional de N (3.24), não encontramos um

núcleo de transição. Nesse caso, devemos utilizar um núcleo de transição (q) que

seja siméfrico, q(e, 0) : q(0, 0), para todo par (e, 0), de forma que a rczão de teste

(3.5) se reduza a

ü(0, 0) : min (3.2s)

e dessa forma, não dependa de e, implicando assim em uma simplificação

computacional, que pode ser significativa.

3.9 Anátise Bayesiana do Modelo de Goel e Okumoto com Captura-Recaptura

A firnção de verossimilhança para o modelo de Goel e Okumoto com captura-

recaptura é dada por

1.r!Ðl'r(e)J
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ondeN)r,0<p<1,À>0

1o caso: p conhecido

A fim de formularmos a priori, nós consideramos o seguinte modelo

hierarquico para N:

Ñp-P(p), p-T(ø,bz),

onde P(¡r) denota a distribuição de Poisson com média p, T(az, bz) denota a

distribuição Gama com média (u /bz ) e az e bz são constantes conhecidas.

Quando temos um modelo hier:irquico, os parâmetros das distribuições dos

parâmetros são desconhecidos com uma distribuição conhecida. A densidade a

priori hierarquica facilita a compreensão da escolha de determinada distribuição a

priori para o parâmetro.

Com essa priori hierarquica, teremos uma priori Binomial Negativa para N

com parâmetros az e lbz I (b2 + l)l (ver apêndice 2) que é representada por

e-up* prz-lg-bzrrþr¡z

L(N, À, p) * 
".-{ltN -p(i-l)t*e{-^[*, +(r-p)(* -å,,,,)]], e.26)

=ï
0

p(N)
N! f(a,)

du æ I-(N+a')
' N!(b, +l)"*"'

(3.27)
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Para),", assumiremos uma priori Gama com parâmetros a¡ e b: , ou seja,

p(À) * I"'-' exp{-brÀ}.

Assim, a densidade a priori conjunta para N e À é dada por

(3.28)

ondeN)r,À>0.

Uma vez definido o modelo para os dados e a distribuição a priori, devemos

combinar a informação prévia sobre os parâmetros com a informação contida nos

dados utilizando a formula de Bayes, obtendo assim uma densidade a posteriori.

A densidade a posteriori conjunta para N e À (p conhecido) é expressa por

rc(N, À) * il+m+e3-'flf*-p(i-r)]-H# *
i=r -N!(br*l)N*"

,. *n{-^[0, *Nr +(r - p)(* - å,.,)]]

(3.2e)

A densidade a posteriori marginal para N é obtida integrando-se a densidade a

posteriori conjunta para N e )u (3.29) em relação aÀ". Assim temos que
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flfN-p(i-Ðlr(N +a,)
æ(N) oc i=l (3.30)

N!(b, * 1)N*", 
{0, 

* Nt + (t - p)[r. - 
år,,,]]r+m+43

Se a2: â3 : bz : b¡ : 0 em (3.28), nós temos uma priori não-informativa para

NeÀ,indicadapor

p(À) * * xÐ**e

Com essa priori não-informativa, a densidade a posteriori conjunta é dada por

p(N,À) * i;

n(N, À) .. +(Lt r* - p(i - Ðl *r{-^[*, +(r-n)(,, - å,,,,

(3.31)

)tÌ (3.32)

(3.33)

e a densidade a posteriori margínal de N torna-se

f

lltN -p(i - r)I
r(N) 

"c
i=t

{*, 
* (1 - p)[,, - å0,]]'.-

N

ondeN>r
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Observe-se que a posteriori marginal de N (3.33) existe se, e somente se,

m > 0. Podemos observar também que

n(1.{)*+,

onde h$.l") é a função de verossimilhança profile (2.64).

Usando (3.34), nós podemos enconüar a moda, Ño , d" N'

Seja

1

N-p(i-1)

(3.34)

(3.35)
¡ß* 7r(N)(N) 1

1

r(N - 1) N + (1- p)v

'*- 
*,-Ü[t-tÞ

bs(

¡

*-Ét,,,
ondev- t=t ,N>r*1,r>2.

T

Se r: l, então Ño: l. Se g..(r+l) ( l, então Ñ": r. Se g-.(r+1) ( 1, então

Ño: k se, e somente se, h***r,¡*t ( m ( h***r,k, onde

II
i=2

1 k-p(i-l)
(3.36)

,"*{
Ir.k =

r- t Ì
k+(l-p)vj

-r
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Para obtermos os resumos a posteriori, utilizaremos as densidades a posteriori

condicionais de N e 1., requeridas para o algoritmo de Gibbs Sampling.

Utilizando a densidade a posteriori conjunta (3.32), encontramos as densidades

a posteriori condicionais de N e 1., que são dadas por:

¡, I N -{' *m,Nr +(1-n)(r, - å 
r,,,)],

(3.37)

îNlÀ) *V+(N,À),

onde V¿ (l{, À): I l"tN - p(i - Ðl - ln(N) - NÀr
i=l

De (3.37) podemos observar que N pode ser gerado utilizando-se o algoritmo

de Metropolis-Hastings e À, através do algoritmo de Gibbs Sampling.

2o caso: p desconhecido

Quando assumimos p desconhecido, é necessária a escolha de uma priori para

p. De acordo com o espaço paramétrico dos parâmetros, consideramos as seguintes

densidades a priori para N, À e p:



e¡lÁusr BAYESTANA 80

N - P(vt ),

?u - Tfaa,baf,

p - B[a5, b5 ],

onde f[ao, ba ] denota a distribuição Gama com média (u ¡ b+), P(y, ) denota a

distribuição de Poisson com médiã Tt , B[at, b5] denota a distribuição Beta com

média fa5 / (a5 + bs )] e e,bq, ãs,bs e |1 são constantes conhecidas.

Assumindo que N, À e p são independentes, a densidade a príori conjunta para

esses parâmetros é expressa por

p(N, 1., p) æ vi eIP{-v'} 
rq-'exp{-lbo}p",-'(1-p)0,-"

N! L (3.38)

(3.3e)

ondeNàr,À>0e0<p<1

A densidade aposteriori conjunta para N, ), e p é dada por

T ìo À'***"n-'nt* - p(i - l)l
i=l

æ (l{, }r, p) n p",-' (l - p) o,-t x
N!

,(*-å,,,,)]lX _T bo +Nr+(1-p
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Neste caso, as densidades a posteriori marginais para o algoritno de Gibbs

com Metropolis são dadas por:

onde Vs (N, ?", p): I nfN - p(i - 1)l - NÀt

Il N,p - .þ.m+a4, bo *Nr +(l-p)(* -å r,,,)]

æQrr lx,p)* ryvs(N, L,p) ,

ß @lN, À) oc p",-'(l-p)0,-' Vo (N, ?",p) ,

.*o{

(3.40)

i=l
e

(N6V ?", P):) ,.e{Il"tN-p(i-l)l+Àp n-It,,,
i=li=l

Podemos observar que N e p podem ser gerados utilizando-se o algoritmo de

Metropolis-Hastings e À, utilizando-se o algoritmo de Gibbs Sampling.



CAPÍTULO 4

UMA ^IXÁUSB DA DISTRIBUIÇÃO A POSTERIORI DB

N vrA MEDTDAS DE DwBRcÊNcn

4.1Introdução

Neste capítulo, nós compararemos a distribuição a posteriori marginal de N

(3.33), para diferentes valores de p. O que queremos saber é se mudanças na

probabilidade de corrigir um erro quando este é encontrado correspondem a

mudanças substanciais nos resultados da análise.

Na an¿ilise Bayesiana em particular, observados os dados, nós podemos

considerar a distribuição a posteriori do modelo ou a distribuição preditiva de

futuras observações. Nossa idéia é fazer uma análise da sensibilidade de p, baseada

na distribuição a posteriori marginal de N.

Para comparannos distribuições resultantes de diferentes escolhas dos

parâmetros do modelo, nós precisamos de uma medida geral de diferenças entre

duas distribuições. Nós consideraremos a medida de divergência (@-divergência)

definida por Csiszár (1967) para medir a discrepância entre duas posteriores rr e 7ro.
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Muitas escolhas de (Þ são dadas em Dey e Birmiwal (1993). Por exemplo,

o(x) : - ln(t) define a divergencia de Kullback-Leibler; o(*) :*l*- 4, u disrância

da Variação Total ou norrna L1; rÞ(x) : (x - L)', a divergência qui-quadrado e

tÞ(x): (J;- 1)2 l2,a distância de Hellinger.

Segundo Johnson e Geisser (1933), nós devemos usar a divergência de

Kullback-Leibler, que é uma medida de divergência natwal que reflete o específico

interesse do investigador. Peng e Dey (1995) recomendam usar a distância da

Variação Total, devido à facilidade de interpretação.

Nosso objetivo, então, será comparar adistribuição a posteriori marginal de N,

(3.33), para diferentes valores d. p, usando as medidas de divergência de Kullback-

Leibler (KL) e da Variação Total (VT).

4.2 Comparando as Posteriores Marginais de f[ ( p conhecido)

Suponha-se que tenhamos feito toda a nossa análise admitindo que, à medida

que os erros são encontrados, eles são corrigidos com probabilidade p : l, e

portanto, a correção desse erro não faú surgir outro; e suponha-se que o
pesquisador não tenha tanta certeza de que p : I e resolva testar outros valores de

p, mantendo o seu conjunto de dados obtido com p: l.

Feito isso, o que queremos descobrir é o seguinte: se eu suponho p : l, mas

acho que ele possa ser p:0.5 ou outro valor entre 0.1 e 0.9, isso estaria afetando
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muito a minha distribuição a posteriori marginal de N?

Seja æo : æoqNldados) a distribuição a posteriori de N (3.33) com p : l, dada

por

æ o (Nldados) æ
lItN-(i-r)l
i=r ,N)r; (4.1)

N[Nt]'*-

e'Íc :rçÑ daaos) a distribuição a posteriori de N para 0 < p < l, obtida em (3.33),

dada por

ll tN - p(i - 1)l
f

i=tæ(Nldados) 
"c N>r. (4.2)

N

Segundo Csisz¿ír (1967), nós podemos, em geral, definir a @-divergência entre

as posteriori æ e fio como

no caso de æ e 7ro serem distribuições discretas, e

[*, 
*(r-p)(., -å,,,,)]'.- 

'

Do:D(no ,n):I.[*)',, (4.3)

Do: D(æo ,n): f*(#J",* (4.4)
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no caso de rc e 7¡o serem distribuições contínuas, onde 0 é algum parâmetro do

modelo.

4.3 Calibração das Õ-Divergências

Como todas as distâncias são pequenas, como saber quais valores são

significantes a ponto de podermos afirmar que as densidades a posteriori são

realmente diferentes? Temos, então, que estabelecer algum critério que nos diga

acima de qual valor existe realmente alguma diferença entre as distribuições a

posteriori. Este critério que nos dá a significância da perturbação é chamado de

calibração.

Para obter essa calibração, Peng e Dey (1995) consideraram uma moeda

viciada, cuja probabilidade de sucesso é p. Então a @-divergencia entre a moeda

não-viciada e a viciada é dada por

D(r", o): J.[ffi)-(x)dx,

onde f"(x) : j e fr(x) : p*(l-p)t-*, 
" 
: 0, l.

Se D(f" , fi) : d, então d satisfaz a seguinte equação

.t _ @Qp)+o(2(l-p))
2

(4.5)

(4.6)
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Assim, a divergência enfre duas posteriores pode ser associada ao vício de uma

moeda.

4.3.1Caübração da Distância da Variação Total

Substituindo O(x) : * - ll (distância da Variação Total) em (4.6),

encontramos d: )t;zpt .

I
2

)t o-tl.+

=)t, -2pl
2

z(r-p)-tl
2 2

r_zplitr-rol*I (4.7)

O gráfico de d: jl f -Zpl ,paiaO < p < l, émostrado na figura (4.1)

d

0.

0.4 0p

Figura 4.1: Grifico de d::lvzpl, 0 < p < 1.
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Observe-se que d : 1 para p : 0 ou l, e d : 0 para e: :. A frrnção d é

simétrica e seu mínimo ocorre quando fo: fi. Vamos considerar somente p > 0.5,

tal que d e [0, 0.5]. Para p < 0.5, d terá as mesmas propriedades devido à simetria

da função d.

Assim, P:0.55 colresponde a d: 0.05 indicando que estamos comparando

uma moeda honesta com uma quase honesta, e p : 0.9 corresponde a d : 0.4, ou

seja, estamos comparando uma moeda não-viciada com uma moeda viciada.

Estendendo para o nosso caso, onde no seria a moeda honesta e îc a moeda

viciada, teremos então a seguinte escala para adistância da Variação Total:

VT(rco, î) < 0.10, temos uma pequena diferença entre lcoe n,

vr(æo, æ) e [0.1,0.251, temos uma diferença moderada entre ,rcoe 7c,

VT(no, n)> 0.25, temos uma grande diferença entre îcoe,n.

Os intervalos obtidos são a nossa calibração da distância da Variação Total.

Com esses intervalos fica f;ícil dar uma interpretação para as distâncias obtidas

quando a forma da nossa distribuição a posteriori não é conhecida.

4.3.2 Calibração da Divergência de Kuflback-Leibler

Segundo McCulloch (1989), um critério para decidirmos o quão distantes estão

as densidades a posteriori, é utilizar uma calibração. Seja B(p) denotando a
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distribuição de Bernoulli que atribui probabilidade p a um evento. Dado

KL(no , æ) : k, nós encontramos p(k), tal que f<L(B(l/z), B(p(k)) : k. O número

p(k) é nossa calibração de k.

A calibração nos diz que, quando medida pela divergência de Kullback-

Leibler, a diferença k entre îco e Tc é a mesma que entre 8(112) e Bþ(k). Esta tiltima

divergência, por se tratar de uma distribuição conhecida (Bernoulli), servirá de base

para comparalrnos distribuições desconhecidas. Observe-se que esta é a mesma

idéia de comparar uma moeda honesta com uma moeda viciada vista na seção 4.3.

como KLÍB(ll2), B(p(k)l : - h(ap(l - p))/2, nós escolhemos a solução na

qualp(k) estáentre 0.5 e 1.0, que ép(k):( I + ( I - 
"zu¡rrz¡/2.Dadaestarestrição,

a função p(k) é inversível, ou seja, temos uma corïespondência um-a-um entre os

valores p(k) e k.

KL(B(|2), B(p)) : å-'"( ifiiJ Bet2) -- -+

= -)rr<rp) + rn(2(r - p))r = -lu,rqp(l - p)l

I ln(2p. (1 - p)'-. )
x=0

(4.8)

I
Fazendo ln[ap(l - p)] = k, teremos 4p(l-p) - e-2k : 0 e uma das duas

2

soluções é p(k): (l+(1-e2k¡tt2¡/2. Na figura (4.2),temos o gráfico de p(k) versus k
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p(k)

0.

0.7

0. t 1 2k 5

Figura 4.22 Gráfrco de p(k) versus k

Observe-se que, se substituirmos O - - ln(x) (divergência de Kullback-

Leibler) em (4.6) e fizermos d: k, encontramos k : - h(ap(l - p)y2.

A tabela (4.1) mostra alguns valores de k e os correspondentes valores de p(k).

Essa tabela nos permite fazer uma comparação dos valores obtidos como se

estivéssemos compffando duas distribuições de Bernoulli, B(0.5) e Bþ(k)).

0.50

0.55

0.60

0.65

0.70

0.t5
0.80

0.85

0.90

0.95

0.00

0.005

0.02

0.05

0.09

0.14

0.22

0.34

0.51

0.83

p(k)k

Tabela 4.1: Calibração da divergência de KL
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Por exemplo, se p(k) : 0.99, então îc e ',co são completamente diferentes. Se

p(k) :0.501, então r e,Íco são similares.

Como exemplo, suponha-se que æo tenha uma distribuição Normal com média

0 e variância 5 e que æ tenha uma distribuição Normal com média2 e variância 6.

I -*t
G - 

^ ol0¿uo 

- 
-9

"l2n"l5

I
'e 

"l';J 6"

-co<x(co

-(x-2)2
t2 -oo<x(æ

) (4.e)

) (4.10)

A divergência de Kullback-Leibler é dada por

I
6

IO
e

{

-Jto.
t^__xL
l0

t;
1üJ

(-å,.-',')
úoe

x2

KL(æo , n):
t0..l;

dx :0.34 . (4.11)

Como saber se a distância obtida 0.34 é grande ou não? Pela tabela (4.1), para

k:0.34, p(k):0.85. Isto significa que, se a variável aleatória é de fato uma N(0,5)

mas chegamos em uma N(2,6), estamos então obtendo distribuicões bem diferentes,

pois comparar uma N(0,5) com uma N(2,6) é equivalente a compararmos uma

B(0.5) com uma B(0.85), que são muito diferentes.
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4.4UmExemplo

Vamos considerar os seguintes valores hipotéticos para os ciílculos das

medidas de divergencia:

f:5,T:l,m:2eIt(i):1.
5

i=l

N

Para esses valores, teremos as seguintes distribuições a posteriori marginais de

54

fltN-(i-r)t l{rN-ir
æo(Nldados) æ i=l

- 
i=l (4.r2)

(4.r3)

N[N]' N7

5

i=t
flrN - p(i - r)t fltN - int

4

i=lr(Nldados) oc

N[N + (r - pXs - Ðl' [N + +1r - p)]'

As divergências de Kullback-Leibler e Variação Total entre Tco e ,rc são dadas

respectivamente por:

KL(æo, î): I '"[Ð", ,
N>5

(4.r4)

(4.15)vr(æo ,n):ã;lt.,J I
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0r12

0rl

0'(B

0,(5

0,04

o,ú2

0

0'1 0r3 0,5 0,9 1

Figura 4.3: Gráfico da divergências de KL e VT

Observamos, pelo gráfico acima, que à medida que os valores de p aumentam,

ou seja, quanto maior a probabilidade de corrigir um erïo, menores serão as

distâncias entre as distribuições a posteriori marginais de N.

92

Note-se que KL(æo , n) *KL(n ,'ßo), vr(æo , îc) * vr(æ , æo) em geral;KI-(æo ,

zc) e VT(æo , T) são sempre positivos, KL(æo , 7ro): 0 e VT(æo , ro): 0.

Feitos os cálculos, teremos a tabeb $.2) e o griifico das distâncias entre as

densidades a posteriori marginais de N (figura 4.3).

0.000.0340.0730.0950.t17VT
0.000.0030.0140.0240.a37KL
1.00.800.s00.300,10p

Tabela 4.2 : Distâncias de KL e VT.

--a-xL
+-w
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Com a tabela para a calibração de KL e com os intervalos para VT, podemos

agora tirar algumas conclusões deste exemplo hipotético. para p : 0.30, KL(æo, n) :
0.024, o que equivaleria a comparar uma B(0.5) com uma 8(0.61); e para p : 0.10,

KL(no, ¡r) : 0.037, ou seja, estarí¿rmos comparando uma B(0.5) com uma 8(0.63).

Portanto, utilizando a distância de Kullback-Leibler, podemos dizer para esses

dados hipotéticos que as distribuições 'rcoe 7r, são quase similares. Utilizando a escala

de Peng e Dey neste exemplo, temos uma diferença moderada entre as densidades a

posteriori para p :0.10 ( VT(æo, n) : 0.117).



CAPITULO 5

EXEMPLOS DE APLICAÇAO

5.1. Exemplo Considerando o Modelo de Jeffnski e Moranda

Na tabela (5.1), temos um conjunto de dados apresentados por Jelinski e

Moranda (1972). Eles consistem no número de dias entre as 26 falhas (r : 26) que

ocorreram dwante a fase de produção de um software (NTDS - Naval tactical data

system).

l0
1t

t2
l3
t4
l5
l6
17

18

7

I
6

I

I
4

I
3

3

70

7t
77

78

87

9t
92

95

98

I
2

3

4

5

6

7

8

9

9

12

ll
4

7

2

5

8

5

9

2t
32

36

43

45

50

58

63

t9
20

2t
22

23

24

25

26

6 104

I 105

ll l16
33 r49
7 156

91 247

2 249

I 250

iw¡Qui wi ktl iw¡Qu

Tabela 5.1: Dados NTDS (wt : trrl - ki-rl )
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Anátise Ctássica

Considerando-se o conjunto de dados da tabela (5.1), os estimadores de

m¿áxima verossimilhança para os parâmetros são dados por:

N:31.21553 ,

i, :0.00685.

O valor de Ñ foi obtido utilizando-se o método iterativo de Newton (ver

apêndice l).

A matriz de informação de Fisher (2.12) para N e I calculada em 1Ñ, i¡, e

dada por

f o.t+zgg
r(N, À) - |

1249.98425

249.98425

554105.r734

A invers a da matriz de informação de Fisher é a maúz de variância e

covanâncra assrntótica de N e 1,, euo é expressa por

33.09909

-0.01493

4.01493

0.00001
I-'(N,r¡ =
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Intervalos de confiança 95Yo aproximados para N e À, considerando-se a

aproximação Normal assintótica (2.10) dos estimadores de máxima verossimilhança

Ñ 
" 

î., são dados por:

(19.9393 < N < 42.4917 6),

( 0.00112 < ],, < 0.01259).

Uma outra alternativa para obter o estimador de N é maximizar Io(N), a

ñrnção de verossimilhança profile (2.8). Neste exemplo, os valores de g(N) (2.9)

paraN:27,...,35 são dados abaixo.

gQl):2.25
g(28) :1.45

g(29) : 1.20

g(30) : 1.09

g(31) : 1.03

s(32):0.99
g(33) :0.97

s(34):0.96

s(35) :0.95

/\^
Como g(31) > I e g(32) < 1, então Np:31 e I:0.00695. Observe-se que

estes estimadores são próximos aos obtidos anteriormente (Ñ : 31.21553,

1, :0.00685).

Para comprovar que a fi.rnção LoN) é maximi zada.orn frp: 31, observe-se o

grâfrco da ñrnção de verossimilhança profile mostrado na figura (5.1).
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Io(N)* 10 *

t.1

Figura 5.1 - Gráfico da profile de N

Análise Bayesiana

Como visto no capítulo 3, em 'Analise Bayesiana', as inferências sobre os

parâmetros de interesse são baseadas nas suas densidades a posteriori marginais. As

densidades a priori para os parâmetros N e l" são dadas por:

l.-f Í5.49,802.1ll ,

N - P (31),

onde a: 5.49 e b : 802.1 I foram obtidos através do sistema de equações

N

E(¡,) - alb -7,.
V(À) = alb' = I;i(N, À)

)
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e T: 31 foi obtido a partir de E(lt{) : T: ñ.

Com os dados da tabela (5.1), temos que r :26, N' : N - 26, k): 250 e

i t,,, :2492.Assim, as densidades a posteriori condicionais (3.12) requeridas para
i=l

o algoritmo de Gibbs Sampling são dadas por:

I I N' - f[3 r. s ,3294.1 r + 25oN' ] ,

N1 À- Pt31 exp{-250À}I

Considerando as distribuições condicionais requeridas para o algoritmo de

Gibbs, geramos cinco cadeias com 2000 iterações cada e, em cada cadeia,

utilizamos diferentes valores iniciais para N' e 1".

Para selecionarmos a amostra, desprezamos os primeiros 1000 valores gerados

em cada cadeia e os valores restantes foram selecionados de 5 em 5, totalizando

uma ¿rmostra de tamanho 1000.

Os primeiros 1000 valores em cada cadeia foram desprezados pelo fato de que,

à medida que o número de iterações aumenta, a cadeia se aproxima de sua condição

de equilíbrio e, dessa maneira, a convergência é atingida nas ultimas iterações da

cadeia.
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Selecionamos a amostra de 5 em 5, de forma a garantir uma ¿tmostra não-

correlacionada e independente. Nas figuras (5.2) e (5.3), temos as funções de

autocorrelação das amostras de N' e I.

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 -1,0 -0,5 0,0 0.5

Figura 5.2: Função de autocorrelação de N'. Figura 5.3: Função de autocorrelação de À

Nas figuras (5.2) e (5.3), as amostras obtidas pelo algoritmo de Gibbs

apresentam funções de autocorrelação próximas a zero, ou seja, são não-

correlacionadas.

Com a amostra obtida, podemos encontrar os resumos a posteriori e as

aproximações das densidades a posteriori margínais para N' e I.

6.0

0.00665

6.074

0.006823

N'

T

3.38881

0.001712

(l;14)
(0.004;0.01069)

Média Desvio-padrãoMediana Int Cred.95o/"
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Tabela 5.2: Resumos a posteriori para o modelo de JM
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Figura 5.4: Aproximação da densidade

a posteriori marginal de N' : N -26.

Figura 5.5: Aproximação da densidade

a posteriori marginal de À.

Comparando os e. m. v. para N e À (N' : 5.21553 e l. : 0.00685), obtidos na

analise clássica, com as estimativas pontuais obtidas através da análise Bayesiana

(ver tabela 5.2), verificamos uma proximidade nos valores obtidos. Já as estimativas

por intervalo (percentilg5%) mostram-se mais precisas na análise Bayesiana.

Como vimos na seção 3.4.1, uma das formas de verificar a convergência é

através da análise gráfica. Nas figuras (5.6) e (5.7) temos as trajetórias das cadeias

ao longo das iterações.

Como os gráficos apresentam repetidamente o mesmo comportamento

qualitativo e quantitativo, podemos então concluir pela convergência das cadeias para

a distribuição de equilíbrio, na qual estamos interessados'
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Figura 5.6: Trajetória das cadeias - N' . Figura 5.7: Trajetória das cadeias - 1".

Uma outra forma de verificar a convergência é através do método proposto por

Gelman e Rubin (1992), baseado em técnicas de an¿âlise de variância. De acordo

com esse método (seção 3.4.1), a convergência da cadeia estará assegurada se R for

próximo de l.

Os valores de R para N' e l" obtidos das amostras selecionadas são dados por:

11.008NR )

R¡. = 1.0028.

Dessa forma, podemos admitir que a convergência foi atingida e que essa

amostra, obtida através de simulação, dirige-se para a distribuição de interesse.
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5.2 Exemplo Considerando o Modelo de Captura-Recaptura de Nayak

Considerando o mesmo conjunto de dados da t¿bela (5.1)' geramos os

contadoresM ¡vPoisson tÀ(t - kil)], onde r:300, r:26, À:0'00685 e

obtivemos m:Z mr:32
i=1

AnáIise Chssica

Os estimadores de máxima verossimilhança de N e À, são dados por:

N: 29.83 ,

i: +e:o'00648'
Nt

As matrizes de informação observada (2.25) e de variância-covariância

AA

assintótica de N e I são dadas, respectivamente, por:

Io(N,r) =
0.r9697

300

3oo I
1381268.11'

f tssø+t
I;'(N,1.) = 

[_0.001648

-0.001648
0.0000011
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Os intervalos de confiança 95% aproximados para N e À, considerando-se a

aproximação Normal assintótica dos e.m.v., são dados por:

(24.431s <N <3s.2285),

(0.00444<I<0.00852)

A função de verossimilhança profile Q.zl) é expressa por

26

_ N(N-l)...(N-r+l) fItN -i+1)
I*(N)

¡m+r Ntt

O gráfico da função hG.I) é mostrado na figua (5.8). Podemos observar que a

i=l

função de verossimilhança profile é maximizadano ponto No: 30

h(N) * 1os4

0.1

35
N

0.

450

Figura 5.8: Gráfico da Profile de N.
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AnáIise Bayesiana

Para o modelo de captura-recaptura de Nayak, consideramos priori não-

informativas, ou seja, supomos que o pesquisador não tem informação prévia a

respeito dos parâmetros N e À. Portanto, a densidade a priori conjunta é dada por

p(N, À)
1oc-

NÀ

As densidades a posteriori condicionais requeridas para o algoritmo de Gibbs

Sampling são indicadas por:

rlN-f [58,300N],

nN lÀ) * Vr (N, À),

onde vr (1.{, 1,): .*p{ÉmN-i+1)-300NÀ}

Para a densidade a posteriori condicional de N, não encontramos um núcleo de

transição. Nesse caso, devemos utilizar um núcleo de transição que seja simétrico.

Para esse núcleo, escolhemos a distribuição Binomial com n :60 e p : 0.5. O valor

de n foi escolhido de forma que a média da distribuição seja próxima ao estimador

de maxima verossimilhança de N (E(X) : np : 30).
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Com as distribuições condicionais obtidas, ger¿rmos cinco cadeias com 2000

iterações cada, considerando, segundo uma analise preliminar dos dados e os

valores dos estimadores de ma:<ima verossimilhança para N e I, diferentes valores

iniciais para as cadeias.

Para cada parâmetro, desprez¿tmos as 1000 iterações iniciais em cada cadeia e

dos valores restantes, selecionamos a iteração 1005, 1010, ..., 1095, 2000, que de

cinco cadeias produziu uma amostra de tamanho 1000.

Nas figuras (5.90 e (5.10) temos as trajetórias das amostras de N e 1"., obtidas

pelo algoritmo de Gibbs com Metropolis.

0!12 0!r

0¡t0

0@

0It

0Ét

66

0Ë

0&r

0ß

E

0,l0

00

OF¡

0.ft

Ê

OG

il'.28¡¿srl¡Tr,28¡ar¡l{

Figura 5.9: Trajetória das amostras

não selecionadas de N e 1,.

Figura 5.10: Trajetórias das amostras

selecionadasdeNeÀ.

percebemos pelas figuras acima que as amostras selecionadas convergem pila

uma distribuição de equilíbrio.
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Essa seleção foi realizada de forma a garantir uma baixa correlação entre os

valores obtidos na amostra. Isso pode ser confirmado através das figuras (5.11) e

(5.12), que ilustram as funções de autocorrelação das amostras geradas para N e 1,.

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0

Figura 5.11: Função de autocorrelação de N. Figura 5.122 Função de autocorrelação de À

Considerando as amostras não-correlacionadas, geradas pelo algoritmo de

Gibbs com Metropolis, podemos obter os resumos a posteriori para os parâmetros

N e l, (tabela 5.3) e também uma aproximação das densidades a posteriori marginais

dos parâmetros (figuras 5.13 e 5.14).

30.363

0.0064

N

t,

30

0.00ó3

2.T9s92

0.00096

(27;3s)

(0.00a6;0.0085)

Média Mediana Desvio-padrão Int Cred.95"^

Tabela 5.3: Resumos a postenon para o

g

!
ø
I

I
I

Captura-Recaptura de NaYak

modelo de
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Figura 5.13: Aproximação da densidade

a posteriori marginal de N .

Figura 5.14: Aproximação da densidade

a posteriori marginal de 1,.

Podemos perceber que os estimadores de máxima verossimilhança para N e l,

obtidos na análise clássica, são muito próximos às estimativas pontuais, obtidas

através das amostras geradas pelo algoritmo de Gibbs com Metropolis.

Os intervalos de credibilidade para N e l" (95%) são mais precisos do que os

intervalos de confiança (95%) obtidos segundo a teoria assintótica dos e.m.v..

Os valores de R (fator de redução de escala), descritos por Gelman e Rubin

(1992),obtidos das amostras selecionadas para N e I, são dados por:

â*: l.oo53,

R i. : 1.0092



ÐGMPLOS DE APLICACÃO
108

Como os valores são próximos de l, podemos admitir que a convergência

ocorreu e que essa amostra, obtida através de simulação, converge para a

distribuição de interesse.

Podemos encontrar a moda a posteriori (No) de N utilizando a expressão

(3.19), ou seja, Ño : k se, e somente se, h**r¡*t ( m 4 þ**.,k.

Como m:32 pertence ao intervalo [hzo, t )ttzo, ¡o ] : 128.6437;32.43391,

temos que No : 30.

5.3 Exemplo Considerando o Modelo de Goel e Okumoto

Análise Clássica

Na aniílise clássica, precisamos usar algum método iterativo para encontrarmos

os estimadores de máxima verossimilhança de N, I e p. Utilizamos o método de

Newton-Raphson (ver apêndice 1) e encontr¿tmos p : 1.18, o que não poderia ter

ocorrido,pois0<p<1.

Para resolvermos esse problema, fizemos uma repararneúzação, ou seja,

consideramos ïl : ln[(l - p) I pl.Agora, para qualquer valor de r1, teremos

0 <p < l, pois p : {l / [exP(n) + U]'
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O valor obtido parap foi p :0.154, pois r1 : -l.l2.Portanto, os e.m.v. são

dados por:

N: 28.43 , 7r: 0.00608 e p :0.754

Análise Bayesiana

Considerando-se o modelo de Goel e Okumoto Q.a$ e o conjunto de dados

da tabela (5.1), assuminos a densidade a priori conjunta (3.22) para N, L 
" 

p, onde

âr : br :2.5 são constantes conhecidas, obtidas através de uma analise preliminar

dos dados.

De Q.2$, as densidades a posteriori condicionais de N, ]" e p, requeridas para

o algoritno de Gibbs Sampling, são dadas por:

À I N, p -T [26,2492p + (N -26p)2501,

nN I )",p) € Vz (1.[, I,p),

onde vz (N, )", p): *o{å h[N - p(i - 1)] - ln(N) - zslÀ(N - ,u o)] e

æ@ I N, À) * p" (l-p)t t v, (N, À, p),
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onde V¡ (N, )r, p): Z lotN - p(i - t¡1- t{z+e2 p + 250 (N - zop)l
f

i=r

Considerando-se as densidades condicionais acima, ger¿rmos cinco cadeias

com 2000 iterações cada, utilizando o algorinno Gibbs Sampling com Metropolis-

Hastings. Foram considerados diferentes valores iniciais para as cadeiaa, baseados

m¡ma an¡ilise preliminar dos dados.

Para cada parâmetro, selecionamos a iteração 1005, 1010, ..., 1095, 2000, que

de cinco cadeias produziu uma amostra de tamanho 1000.

A seleção dessa amostra foi feita de forma a garantir independência e uma

pequena autocorrelação dos valores obtidos, eue pode ser visualizada através das

figuras (5.15), (5.16) e (5.17).

-0,5 0.0 0,5 -0,5 0,01,0 -1,0 0,5

I

B

I

Figura 5.15: Função de autocorrelação de N. Figura 5.16: Função de autocorrelação de l'.
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-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0

Figura 5.172 Função de autocorrelação de p

Podemos observar, através das figuras (5.15), (5.16) e (5.17), que as amostras

não são correlacionadas, devido a maioria dos termos apresentarem-se próximos a

zero

A tabela (5.4) mostra os resumos a posteriori para os parâmetros N, I e p e as

figuras (5.18), (5.19) e (5.20) mostram as aproximações das densidades a posteriori

marginais para N, )" e p.

30.558

0.00505

0.56712

N

T

p

3.06497

0.001467

0.19404

30

0.0049

0.5828

(26;37)

(0.0028;0.0088)

(0.1593;0.8947)

Média Desvio-padrãoMediana Int Cred.95"/"

Tabela 5.4: Resumos a posteriori para o modelo de Goel e Okumoto
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Figura 5.18: Aproximação da densidade

a posteriori marginal de N .

Figura 5.19: Aproximação da densidade

a posteriori marginal de 1,.

0 0,05 ,15 ,x ,35 ,1s ,s5 ,6s ,75 ,85 ,95 1

Figura 5.20: Aproximação da densidade

a posteriori marginal de p.

Podemos perceber que os estimadores de máxima verossimilhança de l, e p

obtidos na análise clássica, são maiores que as estimatívas pontuais obtidas através

das amostras geradas pelo algorinno de Gibbs com Metropolis. O e.m.v. de N é menor

na análise clássica, devido ao fato de p ser maior.
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Os fatores de redução de escala para N, ), e p são dados por:

âN: 1.0031, â^: 1.0013, ân: 1.0019.

Avaliando-se a proximidade dos fatores â", fr, . ân a 1, podemos concluir

pela convergência das amostras para uma distribuição de equilíbrio.

5.4 Exemplo Considerando o Modelo de Goel e Okumoto com Captura-

Recaptura

l" caso: p conhecido

Considerando o modelo de Goel e Okumoto com captura-recaptura (2.57) e o

conjunto de dados da tabela (5.1), assuminos a densidade a priori conjunta (3.31)

para N e )" (p:0.1 é assumido ser conhecido).

De (3..37), as densidades a posteriori condicionais de N e À, requeridas para o

algoritmo de Gibbs são dadas por:

rl N -f t 58, 3ooN+ 1592.41,

nN I l) * vq (N, r),
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onde v+ (N, ?,,) : op{ã *t* - 0.7i1 - 300 * 
^}

Com as densidades a posteriori condicionais obtidas, obtivemos uma amostra

de tamanho 1000 utilizando o algoritno de Gibbs com Metropolis. Podemos

observar através das figuras (5.21) e (5.22) que as amostras selecionadas são não

correlacionadas.

-1,0 -0,5 0,0 0.5 -0.5 0,0 0.5 1,01,0 -1.0

Figura 5.21t Função de autocorrelação de N. Figura 5.222 Função de autocorrelação de I.

A tabela (5.5) mostra os resumos a posteriori para os parâmetros N e l" e as

figuras (5.23) e (5.24) mostram as aproximações das densidades a posteriori

marginaisparaNel.

29.0

0.0056

28.91s

0.00566

N

À

Q6)a)
(0.0043;0.0073)

2.33178

0.00795

MedianaMédia Int Cred.gí"ÂDesvio-padrão

Tabela 5.5: Resumos a posteriori para o modelo de

Goel e Okumoto com capfura-recaptura.
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Figura 5.232 Aproximação da densidade

a posteriori marginal de N.

Figura 5.242 Aproximação da densidade

a posteriori marginal de À.

A convergência das amostras geradas pelo algorinno de Gibbs Sampling com

Metropolis-Hastings pode ser monitorada pelo critério de Gelman e Rubin (1992).

Os fatores de redução de escala para N e l" são dados por:

RN:1.0007,

RL:0.9988.

Como os fatores fi,*, ñ.^ são próximos de l, podemos concluir pela

convergência das amostras à uma distribuição de equilíbrio

Também podemos verificar a convergência através das figrras (5.25) e (5.26),

que mostr¿rm as trajetórias das cadeias ao longo das iterações.
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Figura 5.252 Trajetória daas cadeias - N. Figura 5.262 Trajetória das cadeias - À.

Podemos observar, afravés das figuras acima, que a convergência ocorreu,

devido o comportamento repetitivo das cadeias após um período inicial.

2" caso: p desconhecido

Considerando-se os dados da tabela (5.1) e assumindo agorap desconhecido, a

densidade a priori conjunta para os parâmetros N, À e p é dada, de (3.38), por

p(N, À, p) ædi|r,l r"'-' exp{-rbo ¡ p"-' (1 -p)o'-',

onde aq : 5.49, b4 : 802.1 1, yl : 31, a5 : 2.5, b5 : 2.5 são constantes conhecidas

através de uma análise preliminar dos dados.

De (3.a0), as densidades a posteriori condicionaís requeridas para o algoritmo

de Gibbs com Metropolis são expressas por:

Uül,¡,rtlll ü,-dilludl,,ll u,[¡llr ú¡rü l.
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Àl N, p - r[ez.+o , Bo2.It + Nt + 530s(1- p)] ,

æ (lr{ lx,p)* qffruvs 
(tü, }",p),

onde Vs (N, ?", p): I t"tN - p(i - Ð1- 300NI.*n{
26

i=l

26

e

n@lN, À) oc p'''(t-p)'' Vo (N, ?",p) ,

onde Vo 0{, }", p): I l"tN - p(i - 1)l + 530s À p
i=l

Das cinco cadeias geradas pelo algoritmo de Gibbs com Metropolis,

selecionamos, para cada parâmetro, urna amostra de tamanho 1000, de forma a

garantir independência e uma baixa correlação dos dados, como pode ser visto nas

figuras (5.27), (5.28) e(5.29).

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 - t,0 -0,5 0,0 0,5

t7r
tø
lrul

IH

ttr

u
0
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ø

I
ø
ø
I

a
I

I
ø

Figura 5.272 Função de autocorrelação de N. Figura 5.28: Função de autocorrelação de À.
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-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0

Figura 5.292 Função de autocorrelação de p.

Na tabela (5.6) temos os resumos a posteriori para os parâmetros N, l" e p do

modelo de Goel e Okumoto com captura-recaptura þ desconhecido) e nas figuras

(5.30), (5.31) e (5.32) mostramos as aproximações das densidades a posteriori

marginais para N, ?" e p obtidas afiavés do algoritrno de Gibbs Sampling com

Metropolis-Hastings.

(26;3s)
(0.0042;0.0076)

(0.4148;0.9s97)

259928
0.00877

0.13211

29.0

0.0058

0.7658

29.289

0.00581

0.7474

N

t,

p

Int, Cred.95"/"Desvio-padrãoMedianaMédia

Tabela 5.6: Resumos a posteriori para o modelo de

Goel e Okumoto com captura-recaptura.
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Fig*ra 5.30: Aproximação da densidade

a posteriori marginal de N.

Figura 5.31: Aproximação da densidade

a posteriori marginal de À.

<=,'15 ,2 ,3 ,,l5 ,6 ,7 ,8 ,9 >,96

Figura 5.32: Aproximação da densidade

a posteriori marginal de p.

Os valores de redução de escala obtidos para a verificação da convergência

são dados por:

RN : 1.0019, frr:1.0006, ño: l.A07g
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Como os fatores RN, R¡, e Ê,n sao próximos de 1, podemos concluir pela

convergência das amostras à uma distribuição de equilíbrio.

Podemos também verificar a ocorrência da convergência pelas figuras (5.33),

(5.34) e (5.35), devido ao comportamento repetitivo das cadeias ao longo das

iterações.

0,0i0

0,m9

0m8

q6r

0 008

0,m5

qm4

0,ñr

18

tI

o

s

p

21

n

æ0m to ñn 8üt 100 000 û¡0 r000

Figura 5.33: Trajetória das cadeias - N. Figura 5.34: Trajetória das cadeias - À

t,l

0.9

0,7

0,5

0,3

0.1

4,1
200 400 6{m

Figura 5.35: Trajetória das cadeias - p.

't0q)
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5.5 Exemptos Utitizando as Medidas de Divergência

Agora iremos gerar dados da distribuição em questão (modelo de Goel e

Okumoto com captura-recaptura, (2.57)):

Wi I N, À * Exp{},fN - p(i - 1)l}, i : 1,..., r*1,

M¡ r Poisson[À(t - Tro)],i-- 1,...,t,

e observar o comportamento das medidas de divergência (distâncias de Kullback-

Leibler e Variação Total).

Supomos )u : l, N : 30, 40 e 50 conhecidos, e diferentes valores de r. Os

tempos entre falhas (wi) e os contadores (M¡) foram gerados no pacote estatístico

"Minitab". Com os dados obtidos, calculamos as distâncias para três diferentes

valores de r, sempre fixando a posteriori marginal exata de N (3.33) com p : I e

comparando com os valores de p:0.10, 0.30,0.50 e 0.80.

Os gráficos das distâncias são mostrados a seguir. Comparando as figuras

(5.38) com (5.40) e (5.39) com (5.41), percebemos que, com o aumento de N de 40

para 50, as distâncias de KL e VT para r:20 e 30, diminuem.
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q5

0,4

0,3

q2

qr

0
0,r q3 q5 qs 1

p

Figura 5.36: divergência de Kullback-Leibler considerando N:30

Na figura (5.36), para p : 0.10 e r : 16, K[,(rco, n) : 0.18, est¿tmos

comparando uma B(0.5) com uma 8(0.77); e para p:0.10 e r :21, KL(æo, n):
4.46, estamos comparando uma B(0.5) com uma B(0.S9). Portanto, podemos dizer

que as distribuições æo e æ não são similares.

+t-l0
-l-l--16
'rF14l

+t=tt
-+rã16
1:-r+l

qr

q1 q3q5q8 1

p

Figura 5.37: Variação Total considerando N: 30

Nafigura (5.37),parar: 16 e p:0.1, VT(æo, æ) :0.23, temos então uma

diferença moderada; e para r : 2l e p : 0.1, 0.3 e 0.5, 0.37 <VT(no, n) < 0.41. Para

esses valores, temos uma grande diferença entre as posteriores.



ÐGMPLOS DE APLICAÇÃO t23

I
q8

q6

q4

q2

0
qr q3q5q8 1

p

Figura 5.38: divergência de Kullback-Leibler considerando N :40

Na figura (5.38), para p : 0.10 e r : 20, KL(ro, n) : 0.44, estamos

comparando uma B(0.5) com uma B(0.8S); e para p : 0.10 e r : 30, Kl,(rco, n):
0.995, estamos comparando uma B(0.5) com uma 8(0.96). Portanto, podemos dizer

que as distribuições æo e æ são diferentes.

-+t=10
-*-t4

r=31¡

0,r 0'3 0'8 1

Figura 5.39: Variação Total considerando N :40

Na figura (5.39), para r :20 e p : 0.1, VT(æo, 7r) : 0.395; e para r: 30 e

todos os valores de p, 0.37 < VT(æo, æ) < 0.59. Para todos esses valores, temos uma

grande diferença entre as posteriores.

0'6

0r5

0'4

0,3

q2

q1

0
0'5

p
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1

+r=il
+ÉÃ

r<X

0
q8 1

Figura 5.40: divergência de Ktillback-Leibler considerando N: 50

No gráfico da figura (5.40), para p : 0.10 e r : 2A,KL(no, ß) : 0.17, estamos

comparando uma B(0.5) com uma 8(0.77); e para p:0.10 e r: 30, KL(æo, n):
0.83, est¿tmos compilando uma B(0.5) com uma 8(0.95). Portanto, podemos dizer

que as distribuições æo e ¡ são diferentes.

qr q3 q8

Figura 5.41: Variação Total considerando N: 50

No gráfico da figura (5.41), para r :20 e p : 0.1, VT(æo, 7r) : 0.22, temos uma

diferença moderada, e para r: 30 e todos os valores de p, 0.30 < VT(ro, fl < A.54.

Para esses valores, temos uma grande diferença entre as posteriores.

q1 q3 q,5

p

q6

q5

q4

q3

92
q1

0
q5

p



CAPITULO 6

CONCLUSÕES FINAIS E PERSPECTWAS FUTURAS

O modelo de Captura-Recaptura de Nayak (1988) pode ser obtido utilizando-

se processos de Poisson, sem a necessidade de observarmos os tempos de

falhas,pois somente o número total de falhas (R + M) e o número de erros (R) que

as causam são relevantes.

Os contadores Mi introduzidos no modelo de Captura-Recaptura dão uma

informação adicional na estimativa dos parâmetros, pois se retirarmos os

contadores, teremos o modelo de Jelinski e Moranda. Além de dar uma informação

a mais, o contador é de extrema importância na análise Bayesiana quando

utilizamos densidades a priori não informativas. Com os contadores no modelo, não

teremos problemas de inexistência da densidade a posteriori.

Quando utilizamos o modelo de Goel e Okumoto, onde p < 1, os tempos de

falhas são relevantes, ou seja, nos dão alguma informação sobre o parâmetro do

modelo. Aqui está a razão de os tempos de falhas no modelo de captura-recaptura

de Nayak não serem necessários, pois o modelo de Nayak assume p: I

Os algoritmos de Gibbs Sampling e Metropolis-Hastings são de grande

utilidade quando queremos calcular densidades a posteriori marginais. Essa técnica
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de simulação resolve o grande problema da inferência Bayesiana que é a resolução

de integrais, eu€, na maioria das vezes, não apresentam soluções analíticas

explícitas.

Levando em conta os critérios sugeridos por McCulloch (1989) para a

divergência de Kullback-Leibler e Peng e Dey (1995) para a Variação Total,

concluímos, para o conjunto de dados gerados, que, à medida que r aumenta, ou

seja, quanto maior o número de erros encontrados no software, maior será a

diferença entre as densidades a posteriori marginais de N.

Para r próximo de N, temos eue, para o conjunto de dados gerados, a

distribuição a posteriori ns não é robusta, ou seja, precisamos nos preocupar com a

correção imperfeita (p <

pesquisador tenha a certeza de estar utilizando o valor correto d. p; caso contrário,

sua distribuição a posteriori marginal de N será totalmente diferente da verdadeira.

Em relação às perspectivas futuras, destacamos a necessidade de

l. considerar outros modelos de confiabilidade e também outras densidades a

priori para os parâmetros;

2. propor algum método para a comparação desses diferentes modelos de

confi abilidade de software;

3. utilização de outras medidas de divergência, por exemplo, a divergência qui-

quadrado e a distância de Hellinger.
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O Método de Newton

Suponhamos que desejamos encontrar araiz ôdu.q.tução g(0):0. Seja 0o um

valor fixo para 0. Expandindo g(0), aüavés de uma série de Taylor no ponto 00,

temos

Para l0 - 0o I prq.r.no, os termos n-ésimos na expressão acima são pequenos

e, eliminando-se estes termos, temos

e(0) o s(00) + (e - 0o) e'(00).

Portanto, aproximamos g(0) por uma frrnção linear de 0. Como g(0) : 0,

obtemos

g(00) + (e - 0e) g'(Os) t Q,

OU,

s(o): s(oo) + (e - oo) e'(oo) * ffd#@*

0,æ00 ffi
No método de Newton, tomamos 0e como sendo uma condição inicial para 0 e

o valor de 0 na etapa seguinte, 0r, é dado pela expressão acima.
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Repetindo os calculos, tomando 0l como condição inicial, temos

0 _ s(e, )
g'(0' )

Continuamos este procedimento até Oi+r È 0i, nêste caso, g(Oi):0 e araiz A é

dada por 0¡.

No caso de dois parâmetros, nós precisamos resolver um par de equações

simultâneas,

g(cr,Þ):o; h(a, B) : o

Começando com um valor inicial (cro, Þo), nós repetimos a expressão dada

abaixo até obtermos a convergência, ou seja, até (ai+r, Fi*r) - (ai, Fi).

0 u

lae

[;] lä
La"

-t

trl[i] 
=

ôg
aþ
ah
aþ

Esta generalização do método de Newton é chamada de método de Newton-

Raphson (ver Kalbfleisch, 1985).
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Obtenção da Priori de N

A seguir, mostramos como foi obtida a priori para N em (3.27). A distribuição

Binomial Negativa com parâmetros (az , p) é dada por

p"'(1- p)t-" ,y : a2 , a2*1, a2*2,

Se fizermos y: (lt{ + az) e p : þz I (b2+ l)1, teremos

Densidade a Priori de N (utilizando o modelo hierarquico):

P(Y : N) : 0;: ;)t#)"'('-#, . J, N : 0, 1,2,

P(Y:' : 
[J, -i)

a-u!r* lr"'-ta-otubr", d[,
N! f(a, ) J 

p**"'-ta-(tz*r)pdF
J
0

b
zt@

p(N) =
2

N!f(ar) 0

_ br"'f(N + a, ) i
f(ar)N!(b, + 1)N* {

uN+az-ra-(bz+r)u¿u- 
br"'I.(N+ar)-M(b * 1)N*"'

f(N +ar)

f(N+a=(,-;:, )t#J"'[,-#).* N!(b, * 1)N*"'
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Alguns Programas Desenvolvidos

A seguir, mostramos alguns progr¿rmas desenvolvidos no pacote estatístico

Minitab e no Matlab.

I - Programa desenvolvido no Minitab para obtenção das amostras de N'e I
no modelo de Jelinski e Moranda, utilizando o algoritmo de Gibbs Sampling.

set c1

9213236 43 45 50 58 63 707177 7887 919295 98 104 105 l16 149 156247
249 250
end
write'datal'cl
let k1:3.5
letþ,2:0.02
read c10 cl I
00
end
sum cl k3
store'a'
no echo
end
exec 'c:gibbs.pro' 999
desc c10 cl I
dotplot c10 cl1

programa gibbs.pro

let k4: 1/(3 294.11+250*kl )
random 3 c2:
gamma 31.49 k4.
letk2:c2(2)
print c2
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print k2
let k5:3 1 * exponenti a1(-250*I{2)
random 3 c3;
poisson k5.
let kl:c3(2)
print kl
stack c10 kl c10
stack c11 k2 c11
end
write'data2'clO cll

2 - Programa desenvolvido no Matlab para obtenção das amostras de N, ?r e p

no modelo de Goel e Okumoto com captura-recaptura þ desconhecido), utilizando

o algoritno de Gibbs Sampling com Metropolis-Hastings. O critério da

^convergência e os intervalos de credibilidade também estão neste progütma.

clear;
rand('seed',0);

'r--[92t323643 
4s s0 58 63707177 7887 9192 95 98 104 r05 116 t49 156247

24e 2501:
a|2.5;
br4.5:
a4:5.49;
b4:802.1 l;
i=fl23 4567 8910 1l 12 13 t4 15 16t7 18 19 2021222324252526h
conF0;
cont2:O;

r=[0.003 0.007 0.01 0.006 0.015
26 29 33 36 40
0.1 0.3 0.5 0.7 0.91;

for le2:10000
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if rem(k-2,2000):0 & k<2000
Lambda(k- 1 ):v( 1, 1 + (k-zY 2000) ;
N(k- 1 ):v( 2, l+(k-2Y 200 0) ;

P(k- 1 ):v( 3, I+ (k-zy 200 o) ;
end

% Gibbs Sampling (Lambda)
o/c-,---------

A:58+a4;
B= 1(b4+(3 00*N(k- t ))+(( 1 -p(k- 1 )) 

*s3 08));
Lamb da(k):garnrnd(4, B ) ;

o/æ---------

7o Metropolis-Hastings (N)

y:poissrnd(31);

psi:exp(sum(log(y-p(k-1)*(i-1)))-(300*Lambda(k)*y)-sum(lqs(N(k-1)-p(k-1)*(i-
1 )))+(3 00*Lambda(k)*N(k- I ))) ;

m=nin(1,psi);
rand('uniform');
um=and;
ifum<-m

N(k):v;
conFcont*l;

else
N(k):N(k-l);

end

o/c-,---------

7o Metropoli s-Hastings (p)
o/o"'--'----

æbetarnd(al,bl);

psi2:exp(sum(log(N(k)-z*(i-1)))-(Lambda(k)*(1-z)*5308)-sum(loe$G)-p(k-
1 )*(i- 1 )))+(Lambda(k)*( 1 -p(k- 1 ))* s3 08));

m2:min(1,psi2);
rand('uniform');
um2=and;
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if um2 1= ttt2
p(k):z;
cont2:cont2*l;

else
p(k)n(k-1);

end

%
7o seleção dos dados gerados
Yo

l:1;
for j:100 1 :2000: I 0000;

for rjj+999;
if rem(r-j+1,5):0

Lanrb das(l)=Lambda(r) ;
Ns(l):N(r);
ps(l)n(r);
l:l+1;

end
end

end

Yo

Yo cnténo de convergência de Gelman e Rubin
%

fîlx:Ns;
fi2x:Lambdas;
fî3x:ps;

nc:5;
nl=1;
n2:length(filx)/nc;
d:n2-nl+1'

Mefil=lmean(filx(n1:n2)),mean(filx(nl+d:n2+d)),mean(fi1x(nI+2*d:r2+2*d)),me
an(fi lx(n 1+3 *d:n2+3 *d)),mean(fr 1x(n I +4*d:n2+4*d))l;

QMfil:Mefi1.*Mefil;
Vafil:[ cov(filx(nl:n2)), cov(filx(nl+d:n2+d)), cov(filx(n1+2*d:n2+2*d)),

cov(fi I x(n I +3 * d:n2+3 * d)), cov(fi I x(n I +4 * d:n2+4* d))l ;

end;
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MeMfi l:sum(Mefi I\nc;
Wfil=sum(Vafil)/nc;
VarVfi 1 :(Vafi 1 *Vafi 1'-nc *Wfi I ^2)/(nc- 1 );
Ufi 1:d* (Mefi 1 

*Mefi 1'-nc *MeMfi 
1 ^2/(nc- 1 ) ;

Sigfi 1:((d- 1 )/d)*1y¡ 1 +( l/d)*Ufi 1 ;

VHfi l:Sigfi l+Ufi l/(nr*d);
Mcovfi l:cov(Vafi 1,Mefi I ) ;

Qcovfi 1 =cov(Vafi 1,QMfi 1);
COVfi l:Qcovfi I ( 1,2)-2 *MeMfi 1 *Mcovfi L(I,2);
VarVHfi 1:((d- 1)/d) ^2* (llnc)*VarVfi l+((nc+ 1)þc*d))^2)* (2/ (nc-

1 ))*Ufi 1 ^2+2 
*COVfi I *(nc+ 

1 )*(d- 1 /(d*nc^2);
¿gi 1:2 * (VHfi l^2)A/arVHfi I ;
Rfi l:sqrt((VHfi lAMfi l)*dffi l/(dfñ t-2));

Mefi2:[mean(fi2x(n1:n2)),mean(fi2x(n1+d:n2+d)),mean(fi2x(n1+2*d:rØ+2*d)),me
an(fi2x(n 1+3 *d:n2+3 *d)),mean(fi2x(n l+4*d:n2+4*d))l ;

QMfi2:Meft2.*Mefr2;
Vafi2:Ícov(fi2x(nI:n2)), cov(fi2x(n1+d:n2+d)), cov(fi2x(nl+2*d:rû+2*d)),

cov(fi2x(n 1 +3 * d :n2+3 * d)), cov(fi2x(n L+ 4* d:n2+4* d))] ;
MeMfi2:sum(Mefi2)lnc;
Wfi2:sum(Yafr2)lnc;
VarVfi2:(Vafr2*Vafi2'-nc*Wfi 2 21 (nc-l);
g¡2:d* (Mefi2 * Mefi2'-nc*MeMfi2^21 (nc- I);
sigf i2 =((d- I )/d¡ 

* v¡6 2+ (t / d)*u fr2 ;
VHfi2:S i gfr2+U frZ(nc * d) ;
Mc ovf i 2 :c ov(Vafi 2,Mefi2) ;
Qc ovf i2 :c ov(Vaf i2, Q Mft?) ;
C OVfi 2:Q c ovñ2(1,2¡ -2 * MeMfi2 * Mc ovf i 2(1,2) ;
VarVHfi2:((d- I )/d) ^2* (I / nc)* VarVfi2+(((nc+ 1 /(nc * d))^2)* (2/ (nc'

L))*U fr2^2+2 * C OVfi 2 * (nc+ 1 ) 
* (d- 1 /(d*nc^2 ) ;

dfü2:2 * (VH fr2 Z) N arVHfi2 ;
Rfi2:sqrt(( VHfi 2AMf i 2)* df fi2 / (dtrr2-2)) ;

Mefi3:[mean(fi3x(nl:n2)),mean(fi3x(n1+d:n2+d)),mean(fi3x(nl+2*d:rû+2*d)),me
an(fi3x(n I +3 *d:n2+3 *d)),mean(fr3x(n 1+4*d:n2+4*d))l ;

QMfi3:Mefi3 . 
*Mefi3 

;
Vafi3:[ cov(fi3x(n1:n2)), cov(fi3x(n1+d:n2+d)), cov(fi3x(n1+2*d:n2+2*d)),

cov(fi3 x(n 1 +3 * d :n2+3 * d)), cov(fi3 x(n I+ 4* d:n2+a * d))l ;
MeMfi3 =sum(Mefr3 )/nc ;
Wfi3=sum(Vafi3)/nc;
VarVfi 3 :(Vafi 3 *Vafi3'-nc *W'fi3^2) I (nc- l);
Ufi3:d*(Mefi 3 * Mefi3'-nc* MeMfi3 ^2)/(nc- 1 ) ;
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Siefi3:((d- 1)/d)*wfi3+( 1/d)*Ufi3 ;
VHfi 3 :Sigû3 +Ufi 3 /(nc * d) ;
Mcovfi3 :cov(Vafi3,Mefi3 );
Qcovfi3 :cov(Vafi 3,QW¡ ) ;
C OVfi 3 :Q covf i3 ( 1, 2 ) -2 * MeMf i3 * Mcovf i 3 (I,2) ;
VarVHfi 3 :((d- 1 )/d) ^2* (l / nc)*VarVfi3 +(((nc+ 1 )/(nc 

* d))^2)* (2 I (nc-
1 )) 

*Ufi 3 ^2+2* COY fi3 * (nc+ 1 ) 
* (d- 1 /(d*n c9);

drn 3 :2 * (VHf i 3 ^2) N arY}Jfß ;
Rfi 3 :sqrt((VHfi 3 /!Vfi3 ) 

* dtri3 ( dtrr3 -2)) ;

disp([Rfil, Rfï2, Rfi3])

o/o

Yotntewalos de credibilidade (95þ
o/o

Nord:sort(Ns);
Nordl:sort(Lambdas);
Nord2=sortþs);
INs:[Nord(O. 025 *lengttr(Ns)) Nord(0. 975 *length(Ns))]

Ilambdas=fNord 1 (0. 025 *length(Lambdas) Nord 1 (0. 975 * length(Larnbdas))]
Ips:[Nord2(0.025 *length(ps)) Nord2(O.97 5*length(ps))]
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