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Resumo

Um problema bastante difundido e importante em Estatística é o teste de simetria

em tabelas de contingência. Podemos citar aplicações na saúde, normalidade ou enge-
nharia que são caracterizados pela existência de simetrias. Com a utilização dos testes é
possível verificar antecipadamente a falta de simetria em estruturas, permitindo o reparo,
a manutenção ou mesmo a simplificação, assim evitando procedimentos caros e complexos.

O teste de simetria em tabelas de contingência constitui uma subárea ampla e impor-
tante em Estatística e existem vários métodos pa.ra tratar desse problema.

Neste trabalho utilizaremos o Ftlll Bayesian Significance Tese (FBST) e o Power Di-
vergence como forma de comparação e aplicação para dois tipos de testes de simetria: a
simetria em relação a diagonal principal e a simetria em relação a um ponto ou elemento
central da tabela.

O FBST é uma abordagem intuitiva Bayesiana apresentado por Pereira e Stern (1999)
que não depende de probabilidades positivas para conjuntos de medida nula quando ten-
tamos hipóteses precisas. Nesta dissertação comparamos os desempenhos do FBST e da
Estatística Powei Divergence em alguns exemplos.

Palavras-chave: FBST, Power Divergence, Tabelas de Contingência, Simetria, Ponto
Simetria.
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Abstract

A classic and important problem in statistics is the tese of symmetry in contingency
tables. We can mention applications in health, normality or engineeiing that are charac-
terized by the existence of sylnmetries. Using this teses we can characterize the pack of
symmetry in structures, which would allow the repair, inaintenance or simplification, thus
avoiding costly procedures and complexity. The tese of symlnetry in contingency tables
is a large and important sub..aiea in statistics a.nd there are several methods to process

this problem. In this work we use the Fulo Bayesian Significance Tesa (FBST) and Power
Divergence Statistics as a means of comparison and application to both the teses of sym-
metry in relation to the main diagonal as the symmetry with respect to a central point or
element of the table. The FBST is an intuitive Bayesian approach presented by Pereira
and Stern (1999) which do llot assign positive probability to sets of measure zero when
testing precise hypotheses. In this dissertation we observe and compare the performances
of FBST and Power Divergente Statistics in detailed examples and commentary.
Keywords: FBST, Power Divergence, Contingency Tables, Symtnetry, Point Symmetry
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Capítulo l

Introdução

O teste de simetria em tabelas contingência é um problema clássico e amplamente
estudado, devido à sua importância pala a Estatística, por isso são diversas as aplicações e

métodos desenvolvidos. Um exemplo usual é o citado em Pereira, Stein e Wechsler (2008):
Dois professores Ed e Joe do Departamento de Odontologia avaliaram 224 estudantes em
preparação para obtuiação dentária. Cada estudante foi avaliado pelos dois professores.
O resultado da avaliação pode ser (A) aprovado e (R) reprovado e o o objetivo é checar
se os professores são igualmente exigentes. A tabela l apresenta os dados

Ed A
A 62
R 25

total 87

Joe
R total
41 103
96 121
137 224

Tabela 1.1: Tabela de dados citados em Pereira, Stern e Wechslet' (2008)

Denotando por pi,i a probabilidade de serem aprovados por Joe e poi Ed, p2,i a
probabilidade de serem aprovados por Joe e reprovados por Ed, pi.2 a probabilidade de
serem reprovados por Joe e aprovados por Ed e p2,2 a probabilidade de serem reprovados

poi Joe e por Ed a hipótese a sei testada é .f/ : pi.2 - p2.i (contra .4 : pi,2 :# p2,1), ou sela,

queremos testam se as populações avaliadas por Ed e Joe tem uma estrutura simétrica em

relação a diagonal principal. Este exemplo se tornará uma base pala aplicarmos alguns
métodos nos capítulos posteriores.

Em Estatística, há diversas maneiras de resolvem esse problema, estas estão divididas
em duas grandes vertentes: A Estatística n'equentista (Clássica) e a Bayesiana. Durante
muitos anos a Estatística l#equentista propôs e resolveu muitos desses problemas uti-
lizando testes envolvendo o p-valor, que é a probabilidade de obter uma amostra que sda
mais extrema (incompatível com a hipótese) que a amostra que observada, assumindo que
a hipótese de interesse seja verdadeira.

A Estatística Bayesiana bata de enunciados probabilísticos epistêmicos (grau de crença,
possibilidade, validade, verossimilhança) gerados pela aplicação iecuisiva da fórmula de

l
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CAPITULOU INVpnnílcAn 2

Bayes
P.(0) K P. :(0)P(z.lO)

onde o parâmetro 0, uma variável aleatória não observada, e a ainostia z, uma variável
aleatória observada, são relacionadas pela sua distribuição conjunta de probabilidade,
p(aç,0). A distribuição a priori, po(0), é o ponto de partida pala a operação bayesiana
de recursão. Ela representa a informação inicialmente disponível sobre 0. A distribuição
a posteriori, p«(0) , representa a informação disponível sobre o parâmetro após o n-ésimo

passo de aprendizado, no qual a fórmula de Bayes é usada pata incorporar a informação
na observação z.. Dada a natureza recursiva do procedimento, a distribuição a posteriori
de um dado passo é usada como a distribuição a priori do passo seguinte.

Partindo agora do principio Bayesia.no alguns desenvolveram novos tipos de testes de
hipóteses, sendo lun deles o favor de Bayes ou teste de Jeflreys. Porém como podemos
citar em Bernardo e Smith (1994,p.394), este método apresenta um problema no cálculo
de testes de hipóteses precisas: o Paradoxo de Lindley (ver iefeiências para maiores
detalhes).

Pensando nisso foi desenvolvido poi Peneira e Stern (1999) o Full Bayesian Significance
Tese (FBST) que, em vez de calcular a integral no conjunto do espaço paiamétrico restrito
a hipótese, utiliza um conjunto tangente a este (no qual enttatemos em mais detalhes
posteriormente) que elimina esse problema e torna capaz de realizar testes em hipóteses
precisas que são extremamente importantes.

O objetivo deste trabalho é introduzir o FBST pata testes de simetria em tabelas de
contingência, em especial a simetria diagonal (simetria em relação a diagonal principal) e
ponto simetria (simetria em relação a uma célula central ou uin ponto central da iiiatriz) e
realizei uma comparação com a Estatística Power Divergence, utilizando exemplos citados
em Tomizawa et al (2007).

No Capítulo 2 apiesentaiemos e definiremos formalmente o FBST com aplicação em

exemplos (inclusive este citado neste capítulo com a comparação de alguns métodos),
no Capitulo 3 apresentaremos o Power Divergence Statistics desenvolvido por Cressie and
Read (1984), no Capítulo 4 formalizaiemos as definições do problema de simetria e ponto-
simetria, no Capítulo 5 apresentaremos os resultados obtidos e por último no Capítulo 6
as conclusões.
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precisas que são extremamente importantes. 

O objetivo deste trabalho é introduzir o FBST para testes de simetria em tabelas de 

contingência, em especial a simetria diagonal (simetria em relação a diagonal principal) e 

ponto simetria ( simetria em relação a uma célula central ou um ponto central da matriz) e 

realizar uma comparação com a Estatística Power Divergence, utilizando exemplos citados 

em Tomizawa et ai (2007). 

No Capítulo 2 apresentaremos e definiremos formalmente o FBST com aplicação em 

exemplos (inclusive este citado neste capítulo com a comparação de alguns métodos), 

no Capitulo 3 apresentaremos o Power Divergence Statistics desenvolvido por Cressie and 

Read (1984), no Capítulo 4 formalizaremos as definições do problema de simetria e ponto

simetria, no Capítulo 5 apresentaremos os resultados obtidos e por último no Capítulo 6 

as conclusões. 



(capítulo 2

Full Bayesian Significance Test (FBST)

Neste capítulo aprofundaremos o estudo do FBST. Nas seções seguintes ressaltaremos
sua motivação de criação, definição formal, propriedades fundamentais e alguns exemplos
de aplicações.

2.1 Noções Preliminares
O FBST consiste em um teste de hipóteses onde calculamos o "e-valor"ou evidência

de suporte da hipótese. Foi especialmente criado para efetivamente calcular o suporte
para uma hipótese precisa, /I'. Esta função suporte é baseada na medida de probabili-
dade posterior de um conjunto chamado "conjunto tangente"e não mais no conjunto da
"hipótese precisa" , eliminando o problema de medida nula.

E fato que o FBST está de acordo com a Teoria da Decisão (arcabouço epistemológico
utilizado nos principais testes Bayesianos), porém em Stern (2008) podemos ver que o
FBST é também compatível com a Teoria Cognitiva Construtivista, fornecendo assim
algumas propriedades importantes. Podemos citar N'latuia.na e Varela (1980), Foerster

(2003), Luhmann (1989, 1990a, 1990b, 1995) para uma melhor compreensão da Teoria
Construtivista Cognitiva.

Também em Stern (2008) podemos ver que e.-valor possui muitas propriedades necessárias
para uma função de suporte estatística:

e Fornece uma medida de significância estatística da hipótese em teste, idealmente
uma medida de probabilidade no espaço paramétrico original ou natural do pio-
bleina;

e Possui uma definição geométrica, independente de qualquer aspecto não geométrico
lildepende do sistema de coordenadas escolhido;

e Fornece uma função de suporte que seja suave, isto é, contínua e diferenciável, nos
parâmetros da hipótese e nas estatísticas da amostra, dentro de condições apropri-
adas de iegulaiidade do modelo;

e Obedece ao princípio da verossimilhança, isto é, a informação obtida das observações
deve sei representada pela, e apenas pela, função de verossimilhança;
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Neste capítulo aprofundaremos o estudo do FBST. Nas seções seguintes ressaltaremos 

sua motivação de criação, definição formal, propriedades fundamentais e alguns exemplos 

de aplicações. 

2 .1 Noções Preliminares 

O FBST consiste em um teste de hipóteses onde calculamos o "e-valor"ou evidência 

de suporte da hipótese. Foi especialmente criado para efetivamente calcular o suporte 

para uma hipótese precisa, H. Esta função suporte é baseada na medida de probabili

dade posterior de um conjunto chamado "conjunto tangente" e não mais no conjunto da 

"hipótese precisa", eliminando o problema de medida nula. 

É fato que o FBST está de acordo com a Teoria da Decisão ( arcabouço epistemológico 

utilizado nos principais testes Bayesianos), porém em Stern (2008) podemos ver que o 

FBST é também compatível com a Teoria Cognitiva Construtivista, fornecendo assim 

algumas propriedades importantes. Podemos citar Maturana e Varela {1980), Foerster 

(2003), Luhmann (1989, 1990a, 1990b, 1995) para uma melhor compreensão da Teoria 

Construtivista Cognitiva. 

Também em Stern {2008) podemos ver que e-valor possui muitas propriedades necessárias 

para uma função de suporte estatística: 

• Fornece uma medida de significância estatística da hipótese em teste, idealmente 

uma medida de probabilidade no espaço paramétrico original ou natural do pro

blema; 

• Possui uma definição geométrica, independente de qualquer aspecto não geométrico. 

Independe do sistema de coordenadas escolhido; 

• Fornece uma função de suporte que seja suave, isto é, contínua e diferenciável, nos 

parâmetros da hipótese e nas estatísticas da amostra, dentro de condições apropri

adas de regularidade do modelo; 

• Obedece ao princípio da verossimilhança, isto é, a informação obtida das observações 

deve ser representada pela, e apenas pela, função de verossimilhança; 
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e Não requer ai'aumentos ad hoc;

e E uma função suporte de probabilidade;

e Fornece um teste consistente para uma dada hipótese precisa;

e E capaz de prover operações de composição em modelos complexos;

e Permite a incorporação de experiência prévia ou opiniões de especialistas via dis
tribuições a priori;.

2.2 Definições

Consideremos o modelo paramétiico estatístico padrão, isto é, pala um inteiro m,
0 C O C R'" é um parainetro, g(0) é a densidade de probabilidade a priori sobre O, z é o
valor observado (escalar ou uin vedor) e g(açl0) é a função de densidade de probabilidade
de z dado a. Aplicando a formula de Bares obtemos a seguinte relação

,,m - .@l.) - q# - g1log@ - 'o PM@ .
Podemos observar que l/g(z), que não depende de 0, funciona como unia constante

noimalizadora de g(alz) e (lue para um valor fixo de z temos (lue L«(a) = g(zla) é a
função de verossimilhança, assim a. falida usual do Teorema de Bares é

g,(0) « g(a)L.(0)

Vamos apenas considelai o caso em que a distribuição de probabilidade a posteriori
sobre O é absolutamente continua, ou seja, g,(0) é uma densidade sobre O.

Seja O C R" um espaço paramétrico e X C Rk lmi espaço amostral.

Definição 2.1 (1#ípótese PrecísaJ [/ma Aàpótese precisa Ín?z]a) /]' /07'mudada sopre o

espaço paraméthco ç) de$ne nm conjunto On C O de dimensão menor que ü de O,
isto é,

0H 0 : q(0) $ 0 A h(0)

onde q e h são uetores de restüções sobre çà e há pelo menos ullla restüção de igucildüde

Definição 2.2 rO07Ü ?zfo Tangentes O C'onyunto Tangente a hipótese precisa H é o con

r {o c o : g,(o) > g*}
onde

a* - "'y s«P g,(0) . g*

Com isso temos base para a definição do "e-valor"ou valor de evidência
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• Não requer argumentos ad hoc; 

• É uma função suporte de probabilidade; 

• Fornece um teste consistente para uma dada hipótese precisa; 

• É capaz de prover operações de composição em modelos complexos; 

• Permite a incorporação de experiência prévia ou opiniões de especialistas via dis

tribuições a priori;. 

2.2 Definições 

Consideremos o modelo paramétrico estatístico padrão, isto é, para um inteiro m, 

0 E e e ]Rm é um parametro, g(0) é a densidade de probabilidade a priori sobre e, x é o 

valor observado (escalar ou um vetor) e g(xl0) é a função de densidade de probabilidade 
de x dado 0. Aplicando a formula de Bayes obtemos a seguinte relação 

gx(0) = g(0lx) = g(0,x) = g(xl0)g(0) = g(xl0)g(0). 
g(x) g(x) J g(0, x)d0 

Podemos observar que 1/g(x), que não depende de 0, funciona como uma constante 

normalizadora de g(0lx) e que para um valor fixo de x temos que Lx(0) = g(xl0) é a 
função de verossimilhança, assim a forma usual do Teorema de Bayes é 

9x(0) <X g(0)Lx(0) 

Vamos apenas considerar o caso em que a distribuição de probabilidade a posteriori 

sobre e é absolutamente continua, ou seja, 9x(0) é uma densidade sobre e. 
Seja e e lRm um espaço paramétrico e X e JRk um espaço amostral. 

Definição 2.1 {Hipótese Precisa) Uma hipótese precisa {nula} H formulada sobre o 

espaço paramétrico e define um conjunto e H e e de dimensão menor que a de e' 
isto é, 

8n = {0 E e: q(0) :S O/\h(0) = O} 

onde q e h são vetores de restrições sobre 8 e há pelo menos uma restrição de igualdade. 

Definição 2.2 {Conjunto Tangente) O Conjunto Tangente a hipótese precisa H é o con

junto 

T = {0 E 8 : gx(0) > g*} 

onde 

0* = arg supgx(0) e g* = 9x(0*). 
H 

Com isso temos base para a definição do "e-valor"ou valor de evidência. 
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Definição 2.3 (Zuãdêncía,). O uaZor drz euádêncáa Bayesáarza contra .l/ é degrada como

sendo a probabilidade postehor do conjunto tangente, isto é,

Eu c rlz) / g,(o)da.

Devemos notei também que o valor de evidência que suporta H, Eu = 1 -- Et;, não é
a evidência contra A, a hipótese alternativa.

T

Definição 2.4 rPaíZ Bag/esian SãgnlPcance Testa. O FBST é o teste que rdeíla # qzlarzdo
Eli é pequeno.

Logo, pala o calculo computacional da evidência, devemos seguir dois passos

8 Otimização: primeiramente encontramos o máximo (supremo) da posteriori sobre a
hipótese. No caso dos testes de simetria, a otimização é feita de maneira analítica
e não sela necessário o uso de nenhum método computacional ou algoiitmo.

e Integração: após a otimização, integramos a densidade posterior sobre o ConjLmto
Tangente e assim calculamos a evidencia contra H. Nessa etapa podemos utilizar
vários métodos, mas devido a complexidade de alguma densidade de probabilidade
a posteriori podemos sugerir o Importante Sampling, N'método da Vaiiavel Indicadoia

e citando como referência Stern e Zacks (2003), Evans e Swartz (2000) e Lauretto
et «/. (2003).

2.3 Integração Numérica via Importance Sampling
Stern e Zacks (2003) desenvolveram uma abordagem pala a etapa de integração

numérica do FBST baseada em Importance Sampling que pennite o controle da precisão
daintegração.

De fato estamos interessados em estimar

g,(o)doy
g,(a)do

0

E«(H)

Uma vez que o espaço O é ilimitado, escolhemos aleatoriamente valores de 0 de acordo
com uma "amostragem de importância"de densidade q(0). Assim podemos reescrever a
evidência da seguinte maneira

z;(o)q(o)dae
z,(o)q(a)do0

E«(H)

CAPÍTULO 2. FULL BAYESIAN SIGNIFICANCE TEST (FBST) 5 

Definição 2.3 {Evidência). O valor da evidência Bayesiana contra H é definido como 

sendo a probabilidade posterior do conjunto tangente, isto é, 

Ev = Pr(0 E Tlx) = i gx(0)d0. 

Devemos notar também que o valor de evidência que suporta H, Ev = 1 - Ev, não é 
a evidência contra A, a hipótese alternativa. 

Definição 2.4 {Full Bayesian Significance Test}. O FBST é o teste que rejeita H quando 

Ev é pequeno. 

Logo, para o calculo computacional da evidência, devemos seguir dois passos: 

• Otimização: primeiramente encontramos o máximo (supremo) da posteriori sobre a 
hipótese. No caso dos testes de simetria, a otimização é feita de maneira analítica 
e não será necessário o uso de nenhum método computacional ou algoritmo. 

• Integração: após a otimização, integramos a densidade posterior sobre o Conjunto 
Tangente e assim calculamos a evidencia contra H. Nessa etapa podemos utilizar 

vários métodos, mas devido a complexidade de algumas densidade de probabilidade 
a posteriori podemos sugerir o lmportance Sampling, Método da Variavel Indicadora 
e citando como referência Stern e Za.cks (2003), Evans e Swartz (2000) e Lauretto 
et al. {2003). 

2.3 Integração Numérica via lmportance Sampling 

Stern e Zacks (2003) desenvolveram uma abordagem para a etapa de integração 
numérica do FBST baseada em lmportance Sampling que permite o controle da precisão 

da integração. 

De fato estamos interessados em estimar 

19x(0)d0 
Ev(H) = _ T~ --

fe 9x(0)d0 

Uma vez que o espaço 0 é ilimitado, escolhemos aleatoriamente valores de 0 de acordo 
com uma "amostragem de importância"de densidade q(0). Assim podemos reescrever a 
evidência da seguinte maneira 

i z;(0)q(0)d0 
Ev(H) = 8 

, fe Zq(0)q(0)d0 
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onde

',m - :$,
Z;(0) 1{«plZ,(0).

Logo, uma estimativa de Monte Cano da evidência, se 0 for a.mostrado com densidade
q(a), é

lZ

}1: 4(o:)
Ê;(H) - l: ,

> : z,(o:)

onde 0i com á = 1, ...,zrt são i.i.d e independentemente escolhido em O em função da
amostragem de importância da densidade q(0).

Stern e Zacks (2003) demostraram que o estimador Eu(H) é consistente, e pela Lei
Forte dos Grandes Números temos que Eo(H) converge pala Eu(H) (quando m --> oo.

A qualidade da estimativa do lvlC depende da escolha de q e m, porém para nosso
caso (simetria) podemos usar a "amostragem exala" , o que simplifica muito a etapa de

integração, isto é, Zç(a) = 1.
Pala obter um controle do número de pontos, m, usado em cada simulação de Nlonte

Cano, precisamos estimar a precisão do NIC pala o cálculo da estin)aviva da evidência.
Pala grandes valores fixados de m, a distribuição assistótica de Eu(H) é normal com
média Eu(H) e variância assintótica Vç De acordo com o método delta de Bickel e
Doksum (2001), obtemos

«-il$* a'p;'

onde

Pç

aq2

.;'

z, (o)q(o)d(o) ,

z; (o)q(o)d(o) ,

(z.(o) - P.)' q(o)d(o),

(z;(o) - p;y q(o)a(o),

(Zç(0) P.) (Z;(0) - P;) q(0)d(0)'0

são os valores esperados, variâncias e covariâncias de Zç(0) e Z;(0) com respeito a q(0)
Definilllos os coeficientes
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onde 

Logo, uma estimativa de Monte Cario da evidência, se 0 for amostrado com densidade 

q(0), é 
m 

I: z;(0;) 
Ev( H) = _i~_ l __ _ 

LZq{0;) 
i=l 

onde 0; com i = 1, ... , m são i.i.d e independentemente escolhido em 8 em função da 

amostragem de importância da densidade q(0). 
Stern e Zacks (2003) demostraram que o estimador Ev(H) é consistente, e pela Lei 

Forte dos Grandes Números temos que &(H) converge para Ev(H) quando m ➔ oo. 

A qualidade da estimativa do MC depende da escolha de q e m, porém para nosso 

caso (simetria) podemos usar a "amostragem exata", o que simplifica muito a etapa de 

integração, isto é, Zq(0) = l. 

Para obter um controle do número de pontos, m, usado em cada simulação de Monte 

Cario, precisamos estimar a precisão do MC para o cálculo da estimativa da evidência. 

Para grandes valores fixados de m, a distribuição assistótica de Ev( H) é normal com 

média Ev(H) e variância assintótica Vq. De acordo com o método delta de Bickel e 

Doksum (2001), obtemos 

onde 

µq l Zq(0)q(0)d(0), 

µ; 1 z;(0)q(0)d(0), 

a/ 1 (Zq(0) - µq)
2 q(0)d(0), 

a;2 1 (z;(0) - µ;) 2 
q(0)d(0), 

'Yq2 z (Zq(0) - µq) (z;(0) - µ;) q(0)d(0) 

são os valores esperados, variâncias e covariâncias de Zq(0) e z;(0) com respeito a q(0). 

Definimos os coeficientes 
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Para simplificarmos as notações adotemos 77 :
variância assintótica é

E«(H) Eu(H). Então a

« - i (:;' * «'','
Definimos apoia as variáveis complementares

,B)

Z;(0) ,})Ze(0),

.;' (z;(o)),

Através de algumas manipulações algébricas obtemos Uç em termos de e; e e;

Uç - ; (e;'(1 '7)' +(;''7' +2,7'(1 '7)')

Agora para valores grandes de m, o intervalo de confiança de nível assintótico 1 -- #
para?7 e

/(m, l P)

onde

el== 1(;'(i - õ)* + eâ'õ' + 2õ*(i - õy l ,7m \'' '' ''' '' ''/

onde Fi P é o 1 /3 quantia da distribuição F(l, m) e Õ, (q e €8 são estimadores consistentes
dos respectivos quantis.

Para in grande, podemos também usar a aproximação

':., - $:É?.@ (ã'o - a' -- e'õ' -'- ,õ'o

'â,,-zX:U (e'o õ'-' ,õ'o-a'),
pois F(l, m) converge em distribuição para um distribuição chi-quadrada com l grau de
liberdade, com m -+ oo.

Desejamos agora encontrar, dado um (5 > 0, A,«.P $ õ tal que m deve ser

«*!XIÊ.ê@ (e'o --ã'õ'-'.,õ'o

De fato, com isso conseguimos diminuir bastante o tempo computacional, obtendo
uma ótima precisão.

2.4 Invariância e Consistência
Nesta seção apresentaremos dois teoremas fundamentais (invariância e consistência)

que mostram que de fato o FBST é um método genuinamente bayesiano. Ambos são
apresentados e estuda.dos a fundo em Madruga et aZ. (2003).
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Para simplificarmos as notações adotemos TI = Ev(H) = ~ e f/ = Ev(H). Então a µq 

variância assintótica é 

Definimos agora as variáveis complementares 

ac 
,::e = _.!!_ 
',,q • 

µq 

Através de algumas manipulações algébricas obtemos Vq em termos de (; e ç~ 

Agora para valores grandes de m, o intervalo de confiança de nível assintótico 1 - (3 

para TI é 

J(m, 1 - /3) =TI± Õ.m,1-/3 

onde 

D.;,,/3 = F1-13~, m) ( {;\l _ ii)2 + {g2 f/2 + 2.,,2(l _ f/)2) , 

onde F1_13 é o 1-(3 quantil da distribuição F(l, m) e f/, {; e {g são estimadores consistentes 

dos respectivos quantis. 

Para m grande, podemos também usar a aproximação 

2 X 2(1 - (3 1) ( A 2 2 A 2 ) D. = , ç* (1 - ' ) + çc A2 + 2 '2(1 - A)2 m,/3 m q TI q TI 'T/ TI , 

pois F(l, m) converge em distribuição para um distribuição chi-quadrada com 1 grau de 

liberdade, com m ➔ oo. 

Desejamos agora encontrar, dado um ó > O, Õ.mJJ ::::; ó tal quem deve ser 

X 2 (1 - (3 m) ( A 2 A 2 ) > ' Ç* (1 - A)2 + (:e A2 + r2(1 - A)2 m - 62 ',,q TI ',,q TI 'T/ TI · 

De fato, com isso conseguimos diminuir bastante o tempo computacional, obtendo 

uma ótima precisão. 

2.4 Invariância e Consistência 

Nesta seção apresentaremos dois teoremas fundamentais (invariância e consistência) 

que mostram que de fato o FBST é um método genuinamente bayesiano. Ambos são 

apresentados e estudados a fundo em Madruga et al. (2003). 
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Considere a distribuição cumulativa da evidência contra a hipótese, V(c) = Pr(Eu $
c), dado 0o o valor real do parâmetro, sob condições apropriadas de regularidade e para
o tamanho da amostra tendendo ao infinito.

Teorema 2.1 (1nuaháncãa9. .4 euàdêncáa .El;u deve sel' ãnuaüanfe soü uírza reparamethzaçãa
bÜetiua suave, isto é, independente do sistema de medida utilizado o valor de suporte pctra
a hipótese deve concordar com'etamente em qualquer um dos sistemas.

DEMONSTRAÇÃO: Considere r(0) uma densidade de iefeiência (priori não-informativa) e
uma reparametrização adequada (bijetiva, integravel e quase certamente continuamente
diferenciável) w = @(0). Sob a reparametrização, o Jacobiano, a função posterior, a função
referência e a função surpresa são:

Ph ... Ph l

aui aw. J

;(«,) Z aé '(u)

.' : :
Õ,(«,) :(«,))IJ(«,)l

f(u) '(«,))IJ(w)l

;(«) -eg -g, (@': (w))IJ(«,) l

é(OH), seg« q«Seja ç2W

s«P g(w)
coCÇ2H 0€0x

s+

portanto o conjunto tangente, T H @(T) = T e

E«(H) g,QO)dQ = Eu ÇHÕ,(w)d«

Antes de demonstraimos a consistência, precisalemos de alguns resultados

n

Definição 2.5 .4 matiz de á7%for'mação de FásAer, J(0), é degrada como o Regalado da
Hessiana esperada do tog da uerossintilha7tça. Sob condições aprophadas de regulahdüde,

J(0) pode ser vasta com.o uma méthca no espaço paraméthco, dlz :: d0'J(0)dO.

Teorema 2.2 ÍHprozámaçâo .NoímaZ PosteMor9 .A dásZHbuíção a posteüoh converge para

u.ma dàsthbuição N07"mal com media 0o e precisão nJ(0o )

A demonstração pode ser encontrada em Stern (2008)
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Considere a distribuição cumulativa da evidência contra a hipótese, V(c) = Pr(Ev ::; 

c), dado 0° o valor real do parâmetro, sob condições apropriadas de regularidade e para 

o tamanho da amostra tendendo ao infinito. 

Teorema 2.1 {Invariância). A evidência Ev deve ser invariante sob uma reparametrização 

bijetiva suave, isto é, independente do sistema de medida utilizado o valor de suporte para 

a hipótese deve concordar corretamente em qualquer um dos sistemas. 

DEMONSTRAÇÃO: Considere r(0) uma densidade de referência (priori não-informativa) e 

uma reparametrização adequada (bijetiva, integravel e quase certamente continuamente 

diferenciável) w = </1(0). Sob a reparametrização, o Jacobiano, a função posterior, a função 

referência e a função surpresa são: 

[80 ] [ª<fJ- 1 (w) ] [ ~ J(w) = - = -- = . 
8w 8w · 

~ 
8w1 

9x(w) = 9x(</>- 1(w))IJ(w)I 

f(w) = r(</>- 1(w))IJ(w)I 

s(w) = 9x(w) = 9x(<P-L(w))IJ(w)I 
f(w) r(<jJ- 1 (w)IJ(w)I 

Seja D,H = </J(8H ), segue que 

s* = sup s(w) = sup s(0) = s* 
wErlH IJE0H 

portanto o conjunto tangente, T H </J(T) = T e 

.!!!!..l.. l Bwn 

~ 
Bwn 

Ev(H) = Ítgx(w)dw = h,gx(0)d0 = Ev(H) 

o 
Antes de demonstrarmos a consistência, precisaremos de alguns resultados. 

Definição 2.5 A matriz de informação de Fisher, J(0), é definida como o negativo da 

Hessiana esperada do log da verossimilhança. Sob condições apropriadas de regularidade, 

J(0) pode ser vista como uma métrica no espaço paramétrico, dl2 = d0' J(0)d0. 

Teorema 2.2 (Aproximação Normal Posterior) A distribuição a posteriori converge para 

uma distribuição Normal com media 0° e precisão nJ(0º) 

A demonstração pode ser encontrada em Stern (2008). 
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Teorema 2.3 raonsásfêncáa,). Eu deve ser um indicador aceita/rdeáta consistente para a
hipótese a ser testada, isto é, se H é falso, 0' 4: H, então illi) converge (em probabilidade)

para .í, isto é, :r(0 $ c $1 1) --} 0 e se H é verdadeira, 0o c H, então o núei de conáança,
é aproúmüdo pela função

QC?(t, h, c) .:Y'(t - h, .Y'':(t,c)), o«de

*'%.=ü - 'gillíllâ, -$,nà - l «' ''''"au
e t é o número de graus de liberdade do espaço parantéthco e h é o número de graus de
liberdade do espaço resthto ü hipótese.

DnMONsvnAÇÃo: Nesta demonstração iremos mostrar somente que, se .fl é verdadeiro
então 7(c) é aproximada pela função .Y2(t -- h,,Y' :(t,c)). A outra parte pode ser
demonstrada utilizando uln argumento similar usando uma distribuição chi-quadrada não-
central.

Seja 0o o valor real de 0, e sejam a e a* as estimativas de máxima densidade a. posteriori

(MAP) irrestrita e restrita (a H), respectivamente. Uma vez que o FBST é invariante,
podemos escolhem um sistema coordenado, onde a (função de verossimilha.nça) matriz de

informação de Fisher no leal parâmetro é a identidade, isto é, J(0o) = /. Pelo teorema
da Aproximação Normal Posterior sabemos que diferença normalizada total entre 0 e 0o
converge em distribuição para uma distribuição normal padrão, isto é,

a') --} JV(0, J(0')''J(0')J(a')'') = ]V(0, J(0')'') ]v(o, .r)

Essa diferença pode ser decomposta em componentes da tangente ( para o conjunto
da hipótese) e transversal ortogonal, isto é,

dt = dh + dt h, dt «ã(õ - o'), d« v'ã(o* o')

logo

d..«

Consequentemente, a norma L2 de distância total, tangente e transversal, llatll, llahll,
e lldt-hll converge em distribuição para uma variável chi-quadrada cola, respectivamente,
f, h e t h graus de liberdade.

l-ambém através da consistência do MAP, sabemos que a estimativa MAP da matriz
de informação de Fisher, i, converge em probabilidade para o valor real, J(0o).

Agora, se X. converge em dista'ibuição para X e yn convem'ge em probabilidade para
y o par IXn, Xnl converge em distribuição para lx, rl. Logo, o par l lldt-hll , il converge
em distribuição pala l#, J(0o)l, onde z é uma variável chi-quadrada com t 1- h graus
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Essa diferença pode ser decomposta em componentes da tangente ( para o conjunto 

da hipótese) e transversal ortogonal, isto é, 

logo 

Consequentemente, a norma L2 de distância total, tangente e transversal, lldtll, lldhll, 
e lldt-hll converge em distribuição para uma variável chi-quadrada com, respectivamente, 
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Também através da consistência do MAP, sabemos que a estimativa MAP da matriz 

de informação de Fisher, J, converge em probabilidade para o valor real, J(0º). 
Agora, se Xn converge em distribuição para X e Yn converge em probabilidade para 

Y o par [Xn, Yn] converge em distribuição para [X, Y]. Logo, o par [ildt-hll, J] converge 

em distribuição para [x, J(Bº)], onde x é uma variável chi-quadrada com t - h graus 
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de liberdade. Portanto, pelo teorema do mapeamento contínuo, a evidência confia /l,
Eu(H), converge em distribuição para Â'2(t, z).

Como a distribuição cumulativa chi-quadrado é uma função crescente, podemos in-
vertem .Y'(t,iç) $ c + z $ .Y' :(t, c) e portanto, podemos concluir

Pr(.Eu $ c) ,Y'(t h, .t' :(t, c))

n

2.5 Exemplos e Aplicações
Nesta seção apresentaremos exemplos do uso do FBST e alguns gráficos mostrando

suas propriedades e aplicações.

2.5.1 Exemplo l
Primeiramente apresentamos o FBST em comparação com alguns outros testes pala

a hipótese de McNemar da tabela 1.1 no Capítulo l.

Como vimos a hipótese .f7 a ser testada é .f7 : pi,2 - p2,i (contra ,4 : pi,2 / p2,1).
Tabelas de contingência apresentam) o modelo multinomial-dirichlet, logo tomando uma
priori uniforme adotamos uma dirichlet com paiametros jl,l,l,ll. Primeiramente devemos
macular a* e este pode ser obtido analiticamente (veremos com detalhes o cálculo do
máximo no Capítulo 4)

(

.* r 62 33 33 96 l
1224' 224' 224'2241

Após o cálculo de a' devemos encontrar g' = g,(0*), ou seja, avaliar a densidade
posterior no ponto de máximo encontrado, para assim determinarmos o conjunto Tangente

g,(o*) 622 e 7' = {0 : g,(0) > 622}

Finalmente obtemos o valor da evidência Eu através de uin integração numérica, esta
calculada por algum método numérico, Eu = 0.26 e aplicando nível de significância (p-
valor), denotado de p.Eu = 1 QC?(t, A, .Ei;), temos que p.Eu = 0.046.

Vamos então comparar com alguns outros testes. Veja a tabela abaixo

Tabela 2.1: Comparação entre as estatísticas e suas signicâncias dos principais métodos

  Estatística N. Significância
  0.26 0.046

X2 3.88 0.048
  3.93 0.047
  3.95 0.046
  3.99 0.045

MNa 4.12 0.042
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de liberdade. Portanto, pelo teorema do mapeamento contínuo, a evidência contra H, 
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Como a distribuição cumulativa chi-quadrado é uma função crescente, podemos in
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2.5 Exemplos e Aplicações 

Nesta seção apresentaremos exemplos do uso do FBST e alguns gráficos mostrando 
suas propriedades e aplicações. 

2.5.1 Exemplo 1 

Primeiramente apresentamos o FBST em comparação com alguns outros testes para 
a hipótese de McNemar da tabela l. 1 no Capítulo 1. 

Como vimos a hipótese H a ser testada é H : P1,2 = P2,1 (contra A : P1,2 i P2,1)

Tabelas de contingência apresentam o modelo multinomial-dirichlet, logo tomando uma 
priori uniforme adotamos uma diríchlet com parametros [1,1,1,1]. Primeiramente devemos 
cacular 0* e este pode ser obtido analiticamente ( veremos com detalhes o cálculo do 
máximo no Capítulo 4) 

0* _ [ 62 33 33 ~] 
- 224'224'224'224 . 

Após o cálculo de 0* devemos encontrar g* = 9x(0*), ou seja, avaliar a densidade 
posterior no ponto de máximo encontrado, para assim determinarmos o conjunto Tangente 

g* = 9x(0*) = 622 e T = {0: 9x(0) > 622}. 

Finalmente obtemos o valor da evidência Ev através de um integração numérica, esta 
calculada por algum método numérico, Ev = 0.26 e aplicando nível de significância (p
valor), denotado de p.Ev = 1 - QQ(t, h, Ev), temos que p.Ev = 0.046. 

Vamos então comparar com alguns outros testes. Veja a tabela abaixo 

Estatística N. Significância 
Ev 0.26 0.046 
x2 3.88 0.048 
a2 3.93 0.047 
Fz 3.95 0.046 

GM2 3.99 0.045 
MN 20 4.12 0.042 

Tabela 2.1: Comparação entre as estatísticas e suas signicâncias dos principais métodos 
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Os testes acima são o Peaison's X2, a estatística razão log-verossimilhança (;2, a es-
tatística Freeman-Tukey F2, razão de log-verossimilhança lilodificado GÀ42 e a estatística

de Neyman ]t4JV2. Todos estes testes compõem uma família de testes na qual abordaremos
no próximo capítulo.

Podemos notar que o valor da evidência Eu pode ser visto como uma medida de
probabilidade em que quanto mais baixo o valor de Eu maior a chance de rejeição, ou
seja, não necessitamos do nível de significância para determinam o teste, diferentemente dos
testes acima. Neste trabalho calcularemos os níveis de significância ein todos os métodos
para uma melhor comparação.

2.5.2 Exemplo 2

Este exemplo foi caiado com o intuito de mosttai uma visão geométrica do FBST.
Primeiramente considere 0 = (01, 02, 03) e a densidade a posteriori(modelo multinomial-
dirichlet) abaixo:

g,(0) 0;', «.de k I'('- + z, + z3)
I' (,-) I' (z2) I' (z, )

e gostaríamos de testar duas hipóteses .17t Ot :: 02 e .f/2 : 0i 0.4, isto é,

o l o:+o,+o; i}
0H. 0 l0i

0H, = {a C 0 l Ot = 0.4}

Tomando (zi, z2, z3) = (1, 2, 3) e observando que a dimensão de Xi e H2 é l obtemos
então o gráfico 2.1

A figura 2. 1 apresenta a superfície da densidade a posteriori e as curvas correspondentes

ao espaço paiamétrico sob as hipoteses Hi (linha vermelha) e H2 (linha azul).
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Podemos notar que o valor da evidência Ev pode ser visto corno uma medida de 
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2.5.2 Exemplo 2 

Este exemplo foi criado com o intuito de mostrar uma visão geométrica do FBST. 
Primeiramente considere 0 = ( 01 , 02 , 03 ) e a densidade a posteriori (modelo multinomial
dirichlet) abaixo: 

e gostaríamos de testar duas hipóteses H1 : 01 = 02 e H2 : 01 = 0.4, isto é, 

e = { o 2: o 1 0, + 02 + 03 = 1} 

e", = {0 E e 1 01 = 02} 

e"2 = {0 E e 1 0, = o.4} 

Tomando (x1 , x2 , x3 ) = (1, 2, 3) e observando que a dimensão de H1 e H2 é 1 obtemos 
então o gráfico 2.1 

A figura 2.1 apresenta a superficie da densidade a posteriori e as curvas correspondentes 
ao espaço paramétrico sob as hipoteses H 1 (linha vermelha) e H2 (linha azul). 
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Figura 2.1: Desidade Posterior g, e Curvas das Hipóteses Júri e .f/2

Figura 2.2: Definindo o Conjunto Tangente 7'W. e lrH,

Na Figura 2.2 observamos o plano tangente às hipóteses .llt (vermelho) e H2 (azul)
definidos pelas curvas de nível g,(0) = g,(ah.) e g,(0) = g,(0h), respectivamente. A
superfície acima do plano corresponde a imagem de g, nos conjuntos 7'H. e lrH,, respecti-
vamente.

Encontrados os conjuntos tangentes basta calcularmos a integral numérica dessas su-
perfícies para assim obter os valores da evidência. Fica evidente, graficamente, que quanto

maior o conjunto tangente, mais chances temos de rejeitam a hipótese a sei testada.
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Figura 2.1: Desidade Posterior 9x e Curvas das Hipóteses H1 e H2 

Figura 2.2: Definindo o Conjunto Tangente TH 1 e TH2 

Na Figura 2.2 observamos o plano tangente às hipóteses H 1 (vermelho) e H2 (azul) 

definidos pelas curvas de nível gx(0) = 9x(0ÍlJ e gx(0) = 9x(0Íl
2

), respectivamente. A 

superfície acima do plano corresponde a imagem de 9x nos conjuntos TH1 e TH2 , respecti

vamente. 

Encontrados os conjuntos tangentes basta calcularmos a integral numérica dessas su

perfícies para assim obter os valores da evidência. Fica evidente, graficamente, que quanto 

maior o conjunto tangente, mais chances temos de rejeitar a hipótese a ser testada. 
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Tabela 2.2: Pontos de Nláxima Posteriori e Valores de Evidência para as hipóteses .17i e H2 do
Exemplo 2

A tabela acima representa as estimativas de máxima densidade a posteriori restrita as
hipóteses Hi e X2 e seus respectivos valores de evidência.

2.5.3 Exemplo 3
Consideremos novamente a Tabela 1.1, citada no Capítulo 1. Desejamos nesse exemplo

comparar as distribuições teóricas e práticas para o valor de evidência e para isto, para
cada tamanho de a.mostra /V, simulamos uma coleção de 1000 amostras. Esta coleção
consiste em ainostias obtidas sob a hipótese, isto é, cada amostra é obtida através de uma

distribuição multinomial com parâmetros (/V, 0*).

Nos gráficos abaixo a ruiva azul é formada pelos pontos (Eu, p.Eu), ou seja, os pontos
são formados pelo valor de evidência confia .17 e e seu respectivo nível de confiança. A
curva vermelha descreve em teoria como de fato deveria ser a distribuição.

Como vimos através do Teorema da Consistência, de fato quando o tamanho de
amostra aumenta as duas curvas tentem a se sobrepor

Figura 2.3: Curvas teóricas e práticas do e-valor pelo seu respectivo nível de significância para
lv == 11111

  a*  
  (0.25,0.25,0.25) 0.79

H2 : 0i = 0.4 (0.4,0.24,0.36) 0.35
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0* Ev 
H1: 01 = 02 (0.25, 0.25, 0.25) 0.79 
H2: 01 = 0.4 (0.4, 0.24, 0.36) 0.35 
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comparar as distribuições teóricas e práticas para o valor de evidência e para isto, para 

cada tamanho de amostra N, simulamos uma coleção de 1000 amostras. Esta coleção 

consiste em amostras obtidas sob a hipótese, isto é, cada amostra é obtida através de uma 

distribuição multinomial com parametros ( N, 0*). 

Nos gráficos abaixo a curva azul é formada pelos pontos (Ev, p.Ev), ou seja, os pontos 

são formados pelo valor de evidência contra H e e seu respectivo nível de confiança. A 

curva vermelha descreve em teoria como de fato deveria ser a distribuição. 

Como vimos através do Teorema da Consistência, de fato quando o tamanho de 

amostra aumenta as duas curvas tentem a se sobrepor. 

·º 
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Figura 2.3: Curvas teóricas e práticas do e-valor pelo seu respectivo nível de significância para 
N = 100 
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Q

Figura 2.4: Curvas teóricas e pl'áticas do e-valor pelo seu respectivo nível de significância para
N - 700

Figura 2.5: Clurvas teól'ocas e práticas do e-valor pelo seu respectivo nível de significância para
N - 1300
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Figura 2.4: Curvas teóricas e práticas do e-valor pelo seu respectivo nível de significância para 
N = 700 
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Figura 2.5: Curvas teóricas e práticas do e-valor pelo seu respectivo nível de significância para 
N = 1300 



Capítulo 3

A Estatísticall)ower Divergence

Neste capítulo aptesenteiemos a família de Estatísticas Power Diveigence que são gene-

ralizações dos tradicionais testes goodness-of-fit (Pearson X2 , razão de log-veiossimilhança,
entre outros) para dados discretos multivariados.

3.1 Definições

Os testes Goodness-of-fit são testes muito tradicionais em Estatística e já vêm sendo
estudados há muitos anos em diversas aplicações. Estes testes basicamente são baseados
em comparações entre os valores observados e os valores esperados obtendo uma estatística

e assim decidindo se devemos rejeitar ou aceitar a hipótese.
Um Exemplo clássico para esse tipo de teste é o de Peaison X2 feito por Pearson (1900)

*'-$a5P
onde Xt, ...,Xk é um vedor aleatório, JV = }1:Xi e ll. = (7roi, ...,noi;) é um vedor de

probabilidade preestabelecido. Observe que essa estatística possui assintoticamente uma
distribuição chi-quadrada com k l graus de liberdade (notação .Y2), logo a rejeição ocoiie
quando o valor observado de X2 é maior ou igual a um ponto preestabelecido encontrado
nas tabelas de ,t'2 com k -- l graus de liberdade. Ouvia forma seria o calculo o p-valor
(nível de significância) para esta. estatística, onde denotamos

k

lZ

P.X' - .:Y'(k l,X')

Outro teste muito popular é o razão de log-verossimilhança cuja estatística pode sei
definida como

G - ,:.; (u) (3.1)

onde Z,. é a verossimilhança e 0 e 0* são os má.xinlos da veiossimilhança iriestrito e

15

Capítulo 3 

A Estatística Power Divergence 

Neste capítulo apresenteremos a família de Estatísticas Power Divergence que são gene
ralizações dos tradicionais testes goodness-of-fi t (Pearson X2

, razão de log-verossimilhança, 

entre outros) para dados discretos multivariados. 

3.1 Definições 

Os testes Goodness-of-fit são testes muito tradicionais em Estatística e já vêm sendo 

estudados há muitos anos em diversas aplicações. Estes testes basicamente são baseados 
em comparações entre os valores observados e os valores esperados obtendo uma estatística 
e assim decidindo se devemos rejeitar ou aceitar a hipótese. 

Um Exemplo clássico para esse tipo de teste é o de Pearson X2 feito por Pearson (1900) 

x2 =~(Xi - N1r0i)2 
LI N1ro· 
i=l t 

k 
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sobre a hipótese, respectivamente.

Observe que podemos reescrever a equação 3. 1 , caso a hipótese a ser testada seja dada
por uma distribuição inultinomial, ou seja,

z.,(o) kof:...o"

na qual k é a constante
(zi + ... + zk)l

(,:! . . .3.! )

Logo temos

,â« .:(})
De fato, temos que Oi:: #, a; :; a-oi e tomando Xi = zi, pala i' l, ...,k, podemos

então concluir

'' - , Ê *: :.. (á) . (3.2)

Podemos também citar outras estatísticas como a de n'eeman-'lxulçey

2

a de Neyman modificada X2

MN'z (X. Nro:)'
xi
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sobre a hipótese, respectivamente. 

Observe que podemos reescrever a equação 3.1 , caso a hipótese a ser testada seja dada 

por uma distribuição multinomial, ou seja, 

na qual k é a constante 

Logo temos 

(x1 + ... +xk)! 
(x1!. .. xk!) 

-2 lo (Lx(0: )) 
g Lx(0) 

2 log [ ( L,,(0:) )-1] 
Lx(0) 

( 
Lx(0) ) 

2log Lx(0*) 

( 
k0' x1 0'xk ) 

1 ··· k 
2 log k0*"'1 0•"'k 

1 ··· k 

2 t. X; Jog ( !; ) 
De fato, temos que êi = ~' 0; = 1r0; e tomando X; = x;, parai = 1, ... , k, podemos 

então concluir 

(3.2) 

Podemos também citar outras estatísticas como a de Freeman-Tukey 

k 2 

p2 = 4 I: [ ~ - ~ ] , 
i=I 

a de Neyman modificada X2 

k 2 

L (X- -N1ro-) 
MN2 = 1 

' 
X-

i=l 1 
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e a razão de log-verossimilhança modificada

'«' - , É ~«« -.: (T) ,
todas assintoticamente distribuídas como uma Yu com k -- l graus de liberdade.

A Estatística Power Diveicence foi desenvolvida poi Cressie e Read (1984) colmo uma
forma de generalização dos tradicionais testes goodness-of-fit citados acima

Definição 3.1 ÍPower Z)àuerye7zce,) Z)ado {Xi;á = 1, ..., k} uaháueás aZeatóhas, a-oi as

h'equências esperadas e tamanho de amostra N, de$vtimos para X (i R.

:'»,'*," : «., - «h, $ .*: 1 (# * - :l (3.3)

No caso para X l e À Q são deFnidos Fetos limites X -} l e À --> 0 respectíuamcnZe

2]V/' = 2 >1. Xi]n(Xi/]Vwroi) e

k

{-1

2N/'' = 2 }. .Mnoi in(Nroi/XÍ).

De fato, para À = 1, À = 0, À :: =i!, À = --1 e À = 2 a função Power Divergeilce repro-
duz precisamente as estatísticas dos testes de Pearson, X2, razão de log-verossimilhança,
G2, Freenlan-Tukey, F2, a razão de log-verossimilhança (;À/2 e a Neyman modificada

À/N2, respectivamente. E segundo Ciessie e Read (1984) uma boa alternativa aos tradi-

cionais metodos X2 e (;2 seria o À :; g. Logo utilizaremos estes À's como coima de
comparação.

k

l

Teorema 3.1 Sega Xi, ..., Xk uaàáueãs aZeaZóhas e sobre .f7o : ll = llo as probaóáZàdades

rrtuZtánomiaás {zoí} são completamente especi#cadas então para À C IR temos que a es-

tatística Pomar Diuergence possui assintoticamente disthbuição ;Yz com k 1. graus de
liberdade

DEMONSTRAÇÃO: Consideremos primeiramente para À # 0, --1 e reescrevendo a equação
3.3 temos que

'~'*'*'~: «., - ühÊ«.:{(:*!o)**: :},

CAPÍTULO 3. A ESTATÍSTICA POWER DIVERGENCE 17 

e a razão de log-verossimilhança modificada 

k ( 2 N1ro; 
CM = 2 L N1ro; log -y.) , 

i=I 1 

todas assintoticamente distribuídas como uma X 2 com k - 1 graus de liberdade. 

A Estatística Power Divercence foi desenvolvida por Cressie e Read (1984) como uma 

forma de generalização dos tradicionais testes goodness-of-fit citados acima 

Definição 3.1 (Power Divergence} Dado {X;;i = l, ... ,k} variáveis aleatórias, 1roi as 

frequências esperadas e tamanho de amostra N, definimos para >. E lR 

2 k { ( X )>- } 2NJ>-(X/N: Ilo) = >.(>.+ l) ~X; N;o, -1 · (3.3) 

No caso para >. = -1 e À = O são definidos pelos limites >. ➔ -1 e >. ➔ O respectivamente 

k 

2N 1° = 2 L X; ln(X;j N1ro;) e 
i=I 

k 

2N 1- 1 = 2 L N1roi ln(N1ro;/ X;). 
i=I 

De fato, para>. = 1, >. = O, >. = -; 1 , >. = -1 e >. = -2 a função Power Divergence repro

duz precisamente as estatísticas dos testes de Pearson, X2
, razão de log-verossimilhança, 

G2
, Freeman-Tukey, F2, a razão de log-verossimilhança GM2 e a Neyman modificada 

M N 2
, respectivamente. E segundo Cressie e Read (1984) uma boa alternativa aos tradi

cionais metodos X2 e G2 seria o >. = j. Logo utilizaremos estes X s como forma de 

comparação. 

Teorema 3.1 Seja X 1 , . .. ,Xk variáveis aleatórias e sobre H0 : II= TI0 as probabilidades 

multinomiais { 1r0;} são completamente especificadas então para >. E IR temos que a es

tatística Power Divergence possui assintoticamente distribuição X 2 com k - 1 graus de 

liberdade 

DEMONSTRAÇÃO: Consideremos primeiramente para>. # O, -1 e reescrevendo a equação 

3.3 temos que 

2N X - N1ro 
k { ( )>-+1 } 2N 1>-(X/N: II0) = >.(>. + l) 8 7ío; 1 + 'N1ro; ' - 1 , 
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e apoia tomando K a:jli:!u e expandindo em série de Taylor temos que

2Nl* ÇXJN '. Uü3
Ngh E «.: { o -- On + àQ;D'':' -- '.oçn}

,~ IÊ«:ç * «':,~,l
Logo podemos então concluir que

2NI)'' ÇXJN '. Uah 2N/'(x/N : n.) + o.(1)

Observe que o mesmo resultado pode ser obtido pala À - 0, --1, também poi expansão
em série de Taylor.

Logo pala À C R temos que a. estatística Power Divergence possui assintoticamente
a mesma distribuição do Pearson's X2, ou sqa, possui assintoticamente uma distribuição
,t'2 com k -- l graus de liberdade, sobre o modelo .f/o

Uma análise mais aprofundada sobre o tema, apresentada poi Ciessie e Read (1984),
mostra que se Ho : n = no(o), onde O = (01, ...,a,) com s < k 1, então a estatística
Power Divergente possui assintoticamente uma distribuição Y2 com k s -- l graus de
liberdade.

Uma breve comparação enfie o FBST e Power Divergente é que de fato no FBST
podemos falai em dimensão da hipótese e dimensão do espaço pala efeito de calculo das
significâncias.

Outro fato importante a ser notado é que para valores observados Xí = 0 a estatística
Power Divergente não está definida para À $ --1 uma vez que são requeridas potências

positivas de Na-oi/Xí (Read e Cressie 1988).

D

3.2 Exemplos
Nesta seção apresentaremos um exemplo de aplicação do Power Divergente.
Consideremos o problema citado ein Read e Cowan (1976) que consiste em testam um

modelo para pievet a probabilidade de ganho em uma corrida de cachorros na Austrália.
Dentre os 8 cães competidores foram coletadas informações de 595 corridas e gostaríamos
de testar a hipótese de que todos os cachorros tem igual chance de chegar em primeiro
lugar, isto é,

Ho : a-i = 1/8.
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e agora tomando Vt = xiiv::'a~ºi e expandindo em série de Taylor temos que 

Logo podemos então concluir que 

Observe que o mesmo resultado pode ser obtido para>. = O, -1, também por expansão 
em série de Taylor. 

Logo para >. E IR temos que a estatística Power Divergence possui assintoticamente 
a mesma distribuição do Pearson's X2

, ou seja, possui assintoticamente uma distribuição 

X 2 com k - l graus de liberdade, sobre o modelo H0 . 

D 

Uma análise mais aprofundada sobre o tema, apresentada por Cressie e Read (1984), 
mostra que se H0 : II = II0(8), onde e = (01 , ••. , 08 ) com s < k - l, então a estatística 
Power Divergente possui assintoticamente uma distribuição X 2 com k - s - l graus de 

liberdade. 

Uma breve comparação entre o FBST e Power Divergence é que de fato no FBST 

podemos falar em dimensão da hipótese e dimensão do espaço para efeito de calculo das 
significâncias. 

· Outro fato importante a ser notado é que para valores observados X; = O a estatística 
Power Divergence não está definida para >. ::; -1 uma vez que são requeridas potências 

positivas de N1r0;/ X; (Reade Cressie 1988). 

3.2 Exemplos 

Nesta seção apresentaremos um exemplo de aplicação do Power Divergence. 

Consideremos o problema citado em Read e Cowan (1976) que consiste em testar um 

modelo para prever a probabilidade de ganho em uma corrida de cachorros na Austrália. 
Dentre os 8 cães competidores foram coletadas informações de 595 corridas e gostaríamos 
de testar a hipótese de que todos os cachorros tem igual chance de chegar em primeiro 

lugar, isto é, 

Ho : 1r; = 1/8. 
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A tabela 3.1 nos fornece os valores observados e frequência esperada dentre todas as
595 corridas

Tabela 3.1: Tabela de Vitórias dos Cães, Valores Observados e Esperados

Tabela 3.2: Valores das Estatísticas Power Divergence e seus respectivos Níveis de Significância

A tabela 3.2 mostra para cada À sua respectiva estatística e seu nível de significância
dado por [ -- Z2(8 -- 1, 2]V/À). De fato, então tomando um va]or crítico de 5% devemos
rejeitar essa hípotese segundo todos os À.

Um fato importante a ser notado é que temos uma larga faixa de À's para utilizarmos, e
pata cada problema apresentado podemos tei unl À ideal diferente, ou seja, primeiramente
devemos encontrar um À que melhor se ajuste ao teste e depois tentarmos de fato o mesmo.

Dentro de todos os À 's possíveis, encontiai o ideal para cada problema, pode ser um tão
complicado quanto resolve-lo.

Cães V. Observados F. Espetada
l 104 1/8
2 95 1/8
3 66 1/8
4 63 1/8
5 62 1/8
6 58 1/8
7 60 1/8
8 87 1/8

total 595 l

À Estatística N. Significância
lO.oo 35.07 1.09 x 10 '
5.00 28.73 1.62 x 10'4
3.00 28.23 2.00 x 10-4
2.00 28.40 1.86 x 10 4

1.50 28.60 i.?i k iõ:4
1.00 28.87 1.53 x 10 4

0.50 29.22 1.32 x 10 4

0.00 29.65 1.10 x 10 4

0.50 30.17 8.82 x 10 ü
0.67 30.37 8.13 x 10 ü
1.00 30.79 6.80 x 10 ü
1.50 31.50 5.02 x 10 ü
2.00 32.32 3.54 X 10 D

3.00 34.32 1.50 x 10 5

5.00 40.03 1.24 x 10:6
lO.oo 71.76 6.51 x 10 i3
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A tabela 3.1 nos fornece os valores observados e frequência esperada dentre todas as 

595 corridas 

Cães V. Observados F. Esperada 
1 104 1/8 
2 95 1/8 
3 66 1/8 
4 63 1/8 
5 62 1/8 
6 58 1/8 
7 60 1/8 
8 87 1/8 

total 595 1 

Tabela 3.1: Tabela de Vitórias dos Cães, Valores Observados e Esperados 

>. Estatística N. Significância 
-10.00 35.07 1.09 X 10-::, 
-5.00 28.73 1.62 X 10-4 

-3.00 28.23 2.00 X 10-•I 
-2.00 28.40 1.86 X 10-'1 

-1.50 28.60 1.71 X 10-4 

-1.00 28.87 1.53 X 10-•I 
-0.50 29.22 1.32 X 10-!I 
0.00 29.65 1.10 X 10-•I 
0.50 30.17 8.82 X 10-5 

0.67 30.37 8.13 X 10-:. 
1.00 30.79 6.80 X 10-5 

1.50 31.50 5.02 X 10-5 

2.00 32.32 3.54 X 10-~ 
3.00 34.32 1.50 X 10-5 

5.00 40.03 1.24 X 10-u 
10.00 71.76 6.51 X 10-13 

Tabela 3.2: Valores das Estatísticas Power Divergence e seus respectivos Níveis de Significância 

A tabela 3.2 mostra para cada >. sua respectiva estatística e seu nível de significância 

dado por 1 - X 2(8 - 1, 2N J>-). De fato, então tomando um valor crítico de 5% devemos 

rejeitar essa hípotese segundo todos os >.. 
Um fato importante a ser notado é que temos uma larga faixa de X s para utilizarmos, e 

para cada problema apresentado podemos ter um ,\ ideal diferente, ou seja, primeiramente 

devemos encontrar um À que melhor se ajuste ao teste e depois testarmos de fato o mesmo. 

Dentro de todos os À' s possíveis, encontrar o ideal para cada problema, pode ser um tão 

complicado quanto resolve-lo. 



Capítulo 4

'lFestes de Simetria

Neste capítulo abordaremos um tema de muita importância em estatística que são as
hipóteses de simetria e ponto simetria em tabelas de contingência. A definição formal
de simetria diagonal de uma tabela de contingência foi primeiramente apresentado por
Bowker (1948) e posteriormente, Wall e Lienert (1976), descreveram um estrutura de

ponto simetria, isto é, simetria de probabilidades com respeito a uin ponto central da
tabela pala matrizes quadradas e foi e2ç!;entida por Toinizawa (1985) pata matrizes n x
m. Neste trabalho apresentaremos apenas o estudo para duas dimensões deixando para
estudos posteriores o caso multa-dimensional.

4 1 T)nfin:nanay-"

Uma tabela de contingência bidimensional representa a frequência de casos observados

cruzados, de acordo com duas variáveis .4 e 1?. A tabela de contingência terá n linhas
representando as categorias .4i, ..42, ..., ,4. de variáveis Á e m colunas representando as

categorias Bi , B2, ..., B. de variáveis B. Vamos considerar uma amostra de /V indivíduos,
cada um classificado unicamente em categorias em Á e B. A tabela de contingência é
representada por uma matriz X = (zi.f), com { = 1,...,n e .j = 1, ...,m, onde zij é o

núineio de casos da amostra pertencentes às categorias ,4{, Bj

Tabela 4.1: Exemplo de Tabela de Contingência

O parâmetro de interesse é a distribuição conjLmta de probabilidade para as categorias

em .A e B. Esta distribuição é denotado pela matriz a = (Oij), com á = 1, ...,n e .j =

1, ..., m, onde 0ij é a probabilidade de um indivíduo escolhido aleatóriamente da população
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Categorias B\ Bz .. B.

   
total N

Capítulo 4 

Testes de Simetria 

Neste capítulo abordaremos um tema de muita importância em estatística que são as 
hipóteses de simetria e ponto simetria em tabelas de contingência. A definição formal 
de simetria diagonal de uma tabela de contingência foi primeiramente apresentado por 
Bowker (1948) e posteriormente, Wall e Lienert (1976), descreveram um estrutura de 
ponto simetria, isto é, simetria de probabilidades com respeito a um ponto central da 
tabela para matrizes quadradas e foi ~!].tida por Tomizawa (1985) para matrizes n x 
m. Neste trabalho apresentaremos apenas o estudo para duas dimensões deixando para 
estudos posteriores o caso multi-dimensional. 

4.1 Definições 

Uma tabela de contingência bidimensional representa a frequência de casos observados 
cruzados, de acordo com duas variáveis A e B. A tabela de contingência terá n linhas 
representando as categorias A1 , A2 , .•• , An de variáveis A e m colunas representando as 
categorias B 1, B2 , . .. , Bm de variáveis B. Vamos considerar uma amostra de N indivíduos, 
cada um classificado unicamente em categorias em A e B. A tabela de contingência é 
representada por uma matriz X = (x;J), com i = 1, ... , n e j = l, ... , m, onde X;J é o 
número de casos da amostra pertencentes às categorias A;, B1 

Categorias B1 B2 . . . Bm 
Ai X11 X12 ... Xtm 

A2 X21 . . . ... Xzm 
. . . . . . . . . . .. . .. 
An XnJ . . . ... Xnm 

total N 

Tabela 4.1: Exemplo de Tabela de Contingência 

O parâmetro de interesse é a distribuição conjunta de probabilidade para as categorias 
em A e B. Esta distribuição é denotada pela matriz 0 = (0;1), com i = 1, .. . , n e j = 
1, ... , m, onde 0;1 é a probabilidade de um indivíduo escolhido aleatóriamente da população 

20 
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pertencem às categorias .4{ e BÍ, para uin tamanho de amostra JV

0:.

a-.
a

Consequentemente, o espaço paramétrico, O é um simplex

o ola'i

onde O e l denotam vetores de zeros e uns com o mesmo tamanho de 0. Usando esta

notação podemos definia as hipóteses de simetria diagonal e ponto simetria como subes-
paços restritos de O:

Definição 4.1 ÍSámetüa diagonal) l)e$zzámos a AipóZese ,f/ : Oíj = Oji como um conjunto
resthto de O tal que

0m 0l0ij

para ã = 1, ...,m, e j = 1, ..., m e tomando n ;; m.

Definição 4.2 ÍPonfo SãmetNa,) Z)e$námos a hipótese .fJ' : 0Íj ;; Oí'j' como um, cozÜunto

resthto de e tal qu.e
0H = {a C 0l0ij = 0í.j'}

onde {* = n á + l e .j* j + l para ã = 1, .,n. e j = 1, ...,m

Para inelhot entendimento do problema observemos os esquemas abaixo

'-\

3

'-t

1 .1

a'31

Esquema Exemplo Simetria Esquema Exemplo Ponto Simtrla

No caso do teste de simetria diagonal queremos testar se os parâmetros são simétricos
em relação a diagonal principal, no caso do exemplo 0i2 :: 02i, ai3 :; 031 e assim por
diante, e ]lo caso do teste de ponto simetria, queremos testar a simetria em relação ao
ponto (celula) central da tabela e no caso do exemplo citado acima Oii = 034, ai2 :: 033,
Pi3 = 32 e assim por diante.

4.2 Formulação do FBST para Testes de Simetria
Assumiremos que as frequencias X seguem uma distribuição Multinomial e consi-

deremos que 0 segue, a priori, uma distribuição Dirichlet com pa-râmetros (na forma de
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pertencer às categorias Ai e BJ, para um tamanho de amostra N 

l 011 
0- . 

0nl 

Consequentemente, o espaço paramétrico, 0 é um simplex 

e = { 0 ~ 010'1 = 1} 

onde O e 1 denotam vetores de zeros e uns com o mesmo tamanho de 0. Usando esta 

notação podemos definir as hipóteses de simetria diagonal e ponto simetria como subes

paços restritos de 8 : 

Definição 4.1 {Simetria diagonal} Definimos a hipótese H : 0;J = 0J; como um conjunto 

restrito de e tal que 

parai= l, ... ,n e j = l, ... ,m e tomando n = m. 

Definição 4.2 (Ponto Simetria} Definimos a hipótese H : 0;J = 0;•J• como um conjunto 

restrito de e tal que 

onde i* = n - i + l e j* = m - j + 1 parai= 1, ... , n e j = 1, ... , m. 

Para melhor entendimento do problema observemos os esquemas abaixo: 

') 

. 1}3 

-t' . 

Esquema Exemplo Simetria Esquema Exemplo Ponto Simtria 

No caso do teste de simetria diagonal queremos testar se os parâmetros são simétricos 

em relação a diagonal principal, no caso do exemplo 012 = 021, 013 = 031 e assim por 

diante, e no caso do teste de ponto simetria, queremos testar a simetria em relação ao 

ponto (celula) central da tabela e no caso do exemplo citado acima 011 = 034, 012 = 033 , 

013 = 032 e assim por diante. 

4.2 Formulação do FBST para Testes de Simetria 

Assumiremos que as frequencias X seguem uma distribuição Multinomial e cons1-

deremos que 0 segue, a priori, uma distribuição Dirichlet com parâmetros (na forma de 
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matriz) X = (iij), para ã 1, ..., n e .j = 1, ..., m, ou seja,

n.m

M(xllv, o) - Ã': ll o;'
{,.j=i

onde K'i é uma constante
/Vt

X'i ' ';il;;Í'

ll «:j!
í,.j=i

e temos que

o(olx)
7t,m

Ã', ll o"'''
j,.j=i

onde /{2 é uma constante

it,m

ll I'(i:j)
i,.j=l

r

Teorema 4.1 .4 dãslhZ)uíçâo de DáhcAief é coz%jurada da .A/zt11ánomáaJ, ou sega, se
O(.) . «lO -' M(N, 0) então

ol« «., n(. + «)

DEMONSTRAÇÃO: I'emos que

g,(0) x g(0)L,(0) a'--'...0*" '.0Í-...ak~ Oai += 1 -- l

e portanto

al« «' n(. + «)

Logo pelo teorema acima temos que a distribuição a posteriori de 0 é uma Dirichlet
com parâmetros (ãij), onde ãij = zij + iij com á = 1, ..., n e J = 1, ..., m, ou seja,

D

n.m

g,(a) - Ã', ll o#'':
{,.j=l

(4.1)

onde n.m

F

n.m

ll I'(i:j
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matriz) X= (:i.:;j), parai= 1, ... , n e j = l, ... , m, ou seja, 

n,m 

M(XIN, 0) = K1 II 0~ij 
i,j=l 

onde K I é uma constante 

e temos que 
n,m 

D(0IX) = K2 II 0~;rl 
i,j=l 

onde K 2 é uma constante 

Teorema 4.1 A distribuição de Dirichlet é conjugada da Multinomial, ou seja, se 0 ~ 
D(a) e xl0 ~ M(N, 0) então 

0lx~ D(a+x) 

DEMONSTRAÇÃO: Temos que 

e portanto 

0lx ~ D(a+x) 

D 

Logo pelo teorema acima temos que a distribuição a posteriori de 0 é uma Dirichlet 

com parametros (xiJ), onde X;j = xii + i:ij comi= 1, ... , n e j = l, ... , m, ou seja, 

n,m 

gx(0) = K3 rr 0;;r
1 (4.1) 

i,j=l 

onde 
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Observemos que a equação 4.1 se mantem piopoicional aplicando o log, ou seja, pode-
mos reescreve-la da seguinte forma

n.m

g,(0) « Z,(0) 1) 1'g(0:j),
t,.7

(4.2)

logo, trabalhando dessa forma evitamos eixos de aproximação de números muito grandes.
Observemos também que a priori uniforme é dada pelo á = 1, porém reste trabalho
adotaiemos uma priori i= 1.0001, eliminando problemas caso tenhamos algum zij = 0.

Para o cálculo da evidência, como foi visto nos capítulos anteriores, é necessário o
cálculo do máMmo a posteriori(MAP) 0* e este, para esta hipótese, pode ser obtido
analiticamente como mostrado a seguir. Para efeito de simpliâcação dos cálculos considere
a vetorização da matriz X e a, ou seja, associamos os elementos da matriz aos de um vetou
de mesma dimensão, logo tomamos iij = 3/k e Oij = ah para á ' l, ...,n, .j = 1, ..., m. e

k = 1, ..., n.m temos que n.m

Z,(a) - }:(y. l) I'g(«.)
k-l

n.m -- l

observe que estamos dentro de um simplex, logo a... = 1 > , ak portanto temos
k l

!,(a)
n .m -- l

E'"*
n.m -- l

1) 1.g(«.) + (3/«m - l) IOg(1 - }: '.)
k-lk-l

Logo temos que o gradiente de {.(a) é dado por

ai, gk l g... l
n. .nt -- l

l- >: «.
k-l

(4.3)

portanto podemos concluir, após umas simplificações que o máximo de Z, em função
de a é

g/k -- l
ak :: ;=;ã

E'. ".«
k-l

para k = 1, ..., rz.m.

Assim, realizando as devidas mudanças, podemos então concluir que o máximo ir-
iestrito da posteriori, 0 é

Õ..-;?;.-: (4.4)
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Observemos que a equação 4.1 se mantem proporcional aplicando o log, ou seja, pode

mos reescreve-la da seguinte forma 

n,m 

9x(0) ex lx(0) = I)xij - 1) log(0ij), (4.2) 
i,j 

logo, trabalhando dessa forma evitamos erros de aproximação de números muito grandes. 

Observemos também que a priori uniforme é dada pelo :i; = 1, porém neste trabalho 

adotaremos uma priori :i; = 1.0001, eliminando problemas caso tenhamos algum xii = O. 

Para o cálculo da evidência, como foi visto nos capítulos anteriores, é necessário o 

cálculo do máximo a posteriori (MAP) 0• e este, para esta hipótese, pode ser obtido 

analiticamente como mostrado a seguir. Para efeito de simplificação dos cálculos considere 

a vetorização da matriz X e 0, ou seja, associamos os elementos da matriz aos de um vetor 

de mesma dimensão, logo tomamos Xij = Yk e 0ij = ak parai = 1, ... , n, j = 1, ... ,me 

k = 1, ... , n.m temos que 
n.m 

lx(a) = Í:)Yk - 1) log(a,J 
k=I 

n.m-1 

observe que estamos dentro de um simplex, logo an.m = 1 - L ak portanto temos 
k=l 

n.m-1 n.m-1 
lx(a) = L (Yk - 1) log(ak) + (Yn.m - 1) log(l - L ak)-

k=I k=I 

Logo temos que o gradiente de lx(a) é dado por 

âlx Yk -1 Yn.m - 1 --- -
8ak n.m-1 (4.3) 

ak 
1- I: ak 

k=I 

portanto podemos concluir, após umas simplificações que o máximo de lx em função 

de a é 

para k = 1, ... , n.m. 

Yk - 1 
Gk = -n-.m- ---

L ªk - n,m 
k=I 

Assim, realizando as devidas mudanças, podemos então concluir que o máximo ir

restrito da posteriori, {j é 

A Xij - 1 
0ij = -.. ~-

S-n.m 
( 4.4) 
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n.m

-q-i.g
Observe que apartar da equação 4.4 é de simples dedução que obtemos o MAP, 0*

sobre as hipóteses de simetria diagonal e ponto simetria,

l&,.7

e Simetria Diagonal:
(ãj + ij{ - 2)

2(S - n.m)

e Ponto Simetria:
#* @ü.]:!=z..:.D

2(.g - n.m)

para { = 1, ..., n, .j = 1, ...,m, S = }. iíj e no caso de simetria diagonal n = m.

Após o calculo do 0* a etapa de integração numérica foi realizada utilizando o método
Importance Sampling descrito no Capítulo 2.

Para efeito de comparação, a partir do cálculo da evidencia, obtivemos o valor do
nível de signicância de cada hipótese testada e pala isto, como foi visto no Capítulo 2,
utilizamos a seguinte função

n . 77t

lt,j

C?Q(t, h, c) .t'(t - h, .Y''' (t, c))

onde t'a é uma distribuição chi-quadrada, e t = dim(O) e h = dim(Ox) e que no caso de
simetria diagonal temos que t = m.n -- l e A = n(n 1)/2 1 e para o caso de ponto
simetria temos que t = m.n -- l e h = rz.m/2 -- 1 se rrz.n for par e h = (n.nl. + 1)/2 1
caso contrário.

4.3 Formulação do Power Divergence para Testes de Simetria
Como vimos nos capítulos anteriores a Estatística Power Divergente foi desenvolvida

principalmente para modelos de distribuição inultinomial e portanto está totalmente de

acordo com as hipóteses a serem testadas. Seja aij os valores observados e rij são fre-
quencias esperadas, ]ogo para cada À € ]R considera.mos a família de estatísticas abaixo

:~'*'«''":«,-«u$'«1(ü)* :l,

para í = 1, ..., n e j = 1, ...,m e /V = >1. zíj.

Podemos observar que pa-ra ambos os casos, simetria e ponto-simetria, das tabelas
de contingência n x m (simetria m = n), temos que as frenquências esperadas, níj são
obtidas através da estimativa de máxima verossimilhança na hipótese de simetria e ponto

n.n2.

&,J
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n,m 

no qual S = L xii· 
i,j=l 
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Observe que apartir da equação 4.4 é de simples dedução que obtemos o MAP, 0* 

sobre as hipóteses de simetria diagonal e ponto simetria, 

• Simetria Diagonal: 

• Ponto Simetria: 

n,m 

parai= 1, ... , n, j = 1, ... , m, S = L xii e no caso de simetria diagonal n = m. 
i,j=l 

Após o calculo do 0* a etapa de integração numérica foi realizada utilizando o método 

Importance Sampling descrito no Capítulo 2. 

Para efeito de comparação, a partir do cálculo da evidencia, obtivemos o valor do 

nível de signicância de cada hipótese testada e para isto, como foi visto no Capítulo 2, 

utilizamos a seguinte função 

onde X 2 é uma distribuição chi-quadrada, e t = dim(8) eh= dim(8H) e que no caso de 

simetria diagonal temos que t = m.n - 1 e h = n(n - 1)/2 - 1 e para o caso de ponto 

simetria temos que t = m.n - 1 eh= n.m/2 - l se m.n for par eh= (n.m + 1)/2 - 1 

caso contrário. 

4.3 Formulação do Power Divergence para Testes de Simetria 

Como vimos nos capítulos anteriores a Estatística Power Divergence foi desenvolvida 

principalmente para modelos de distribuição multinomial e portanto está totalmente de 

acordo com as hipóteses a serem testadas. Seja X;j os valores observados e 7í;j são fre

quencias esperadas, logo para cada .,\ E IR consideramos a família de estatísticas abaixo 

n,m 

parai= 1, ... , n e j = 1, ... ,me N = L Xij• 

i,j 

Podemos observar que para ambos os casos, simetria e ponto-simetria, das tabelas 

de contingência n x m (simetria m = n), temos que as frenquências esperadas, 7íij são 

obtidas através da estimativa de máxima verossimilhança na hipótese de simetria e ponto 
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simetria, e estas, são de fato iguais as estimativas A/IAP, 0*, com uma priori uniforme,
logo ieescrevendo 0* pala o caso de uma priori uniforme temos que

e Simeti'ia Diagonal

":j ' '':ãlf'
e Ponto Simetria

«:, - 9';P
noqualá*=n+l {e.j*::m+l .jparaá::l,...,rze.j::l,...,m.

Vimos também que as Estatísticas Porei Diveigence tem distribuição assintótica .Y2
e possuem respectivamente graus de liberdade pala simetria, n(n -- 1)/2, e pala ponto

simetria, (nm -- 1)/2, (se m e n forem ímpares) e mn/2 (caso contrário).
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simetria, e estas, são de fato iguais as estimativas MAP, 0*, com uma priori uniforme, 

logo reescrevendo 0* para o caso de uma priori uniforme temos que 

• Simetria Diagonal 

• Ponto Simetria 

X;j + Xji 
1í;J = 2N 

no qual i* = n + l - i e j* = m + l - j parai= 1, ... , n e j = 1, ... , m. 

Vimos também que as Estatísticas Power Divergence tem distribuição assintótica X 2 

e possuem respectivamente graus de liberdade para simetria, n(n - 1)/2, e para ponto 

simetria, (nm - 1)/2, (sem e n forem ímpares) e mn/2 (caso contrário). 



Capítulo 5

Experimentos Numéricos e Discussão

A fim de avaliar o desempenho dos testes alternativos, apresenta.mos neste capítulo
alguns experimentos numéricos. Usamos dois exemplos de simetria diagonal e mais dois
de ponto simetria. Os dois exemplos de simetria diagonal são mancos de referência na
literatura estatística, apresentada pela primeira vez em Upton e Fingleton (1989, p.36),
e também são apresentados em Tomisawa et al. (2007). Nos trabalhos pesquisados, as
tabelas de contingência apresentavam evidência muito baixa a favor da hipótese de ponto
simetria. Por esta razão, focam construídos duas tabelas de contingência pala o teste de
ponto simetria, inspiradas nas tabelas de contingência de Cressie e Read (1988).

Neste trabalho, temos interesse em comparar os erros do Tipo 1, Et , (taxa de rejeição de

uma hipótese verdadeira) e ermos do tipo 11, E2, (taxa de aceitação de uma hipótese falsa).
Para essas comparações, adoramos o nível de significância crítico (teórico e empírico) de
5%

5.1 Descrição Dos Problemas
Para os exemplos de simetria apresentamos a tabela 5.1 que representa os dados da

intensidade de "anéis" pela de intensidade de "manchas"nas madeiras da região sul

(,)
"Manchas"

ausente ocasional
1o 4
7 11
3 8

"Anéis"
ausente

ocasional
comum

comum
5

16
43

(b)
:'manchas'

ausente ocasional
105 18
27 5
9 5

"Anéis"
ausente

ocasional
comum

comum
6

5

5

Tabela 5.1: Exemplos usados para experimentos de Simetria Diagonal de Upton e Fingleton
(1989)
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Capítulo 5 

Experimentos Numéricos e Discussão 

A fim de avaliar o desempenho dos testes alternativos, apresentamos neste capítulo 

alguns experimentos numéricos. Usamos dois exemplos de simetria diagonal e mais dois 

de ponto simetria. Os dois exemplos de simetria diagonal são marcos de referência na 

literatura estatística, apresentada pela primeira vez em Upton e Fingleton {1989, p.36), 

e também são apresentados em Tomisawa et al. (2007). Nos trabalhos pesquisados, as 

tabelas de contingência apresentavam evidência muito baixa a favor da hipótese de ponto 

simetria. Por esta razão, foram construídos duas tabelas de contingência para o teste de 

ponto simetria, inspiradas nas tabelas de contingência de Cressie e Read (1988). 

Neste trabalho, ternos interesse em comparar os erros do Tipo I, E 1, ( taxa de rejeição de 

uma hipótese verdadeira) e erros do tipo II, E 2 , (taxa de aceitação de uma hipótese falsa) . 

Para essas comparações, adotamos o nível de significância crítico (teórico e empírico) de 

5%. 

5.1 Descrição Dos Problemas 

Para os exemplos de simetria apresentamos a tabela 5.1 que representa os dados da 

intensidade de "anéis" pela de intensidade de "manchas" nas madeiras da região sul . 

(a) 
"Manchas" 

"Anéis" ausente ocasional comum 
ausente 10 4 5 

ocasional 7 11 16 
comum 3 8 43 

(b) 
"manchas" 

"Anéis" ausente ocasional comum 
ausente 105 18 6 

ocasional 27 5 5 
comum 9 5 5 

Tabela 5.1: Exemplos usados para experimentos de Simetria Diagonal de Upton e Fingleton 
(1989) 

26 
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Pala este estamos interessados iio calculo da probabilidade da intensidade dos "anéis"e

"manchas" nas madeiras sejam "ausente" e "comum" , respectivamente, iguais a "comum"e
"ausente" , respectivamente, a probabilidade de "ausente"e "ausente" , respectivamente,
iguais a "comum" e "comum" , respectivamente e assim por diante, ou seja estamos inter-
essados na estrutura de simetria da tabela.

Para o estudo dos testes de ponto simetria tomamos a tabela adaptada 5.2

la)
A B C D E

1 15 ll 15 7 13
2 17 8 35 5 11

3 9 4 23 17 10

(b)
A B C D

1 87 33 32 63
2 104 18 118 39
3 47 124 32 112
4 82 27 49 77

Tabela 5.2: Exemplos Usados para Experimentos de Ponto Simetria

Nas próximas sessões estaremos interessados em colnpala.t os erros do tipo l e ll e
para isso simulamos, para cada tamanho de amostra /V, duas coleções de 1000 amostras
em lO lotes para o calculo da média e do desvio padrão.

A primeira coleção é composta de amostras colhidas sob a hipótese, ou seja, cada
amostra é extraída com uma distribuição mu]tinomia] com parâmetros (]V, a*).

A segunda coleção é composta de amostras extraídas com uma distribuição multino-
mia[ cona parâmetros (]V, 0(h)), onde 0(h) obtida através da distribuição posterior, ou sda,
para cada iteração da amostragem a segullda coleção é obtida em duas etapas:

(a) obter 0(") «. D(ã);

(b) obter zm '- M(N, 0W).

Na seção seguinte, fa.lemos uma comparação entre os métodos apresentados observando

os erros do tipo l e tipo ll e na seção posteiioi fixaremos o nível de significância em 5%
e observaremos somente como fica o erro do tipo ll.

5.2 Erros Tipo l e ll
Nas próximas figuras desta. seção apresentaremos os ermos do tipo l e do tipo ll,

adotando um nível de significância de 5%, onde comparamos o FBST com o Powet Di-
vergence para os seguintes À's: À = 1 (X'), À = 0 (G'), À = 0.5 (F'), À = --1 (GM'),
À = --2 (À4/V2), são apresentados tambén] para alguns casos especiais citados em Cressie
e Read (1984) como boas alternativas À = 2/3 (denotado por L2/3) e À = 2 (denotado
poi' L2).

CAPÍTULO 5. EXPERIMENTOS NUMÉRICOS E DISCUSSÃO 27 

Para este estamos interessados no calculo da probabilidade da intensidade dos "anéis" e 

"manchas"nas madeiras sejam "ausente"e "comum", respectivamente, iguais a "comum"e 

"ausente", respectivamente, a probabilidade de "ausente" e "ausente", respectivamente, 

iguais a "comum" e "comum", respectivamente e assim por diante, ou seja estamos inter

essados na estrutura de simetria da tabela. 

Para o estudo dos testes de ponto simetria tomamos a tabela adaptada 5.2. 

(a) 
A B e D E 

1 15 11 15 7 13 
2 17 8 35 5 11 
3 9 4 23 17 10 

(b) 
A B e D 

1 87 33 32 63 
2 104 18 118 39 
3 47 124 32 112 
4 82 27 49 77 

Tabela 5.2: Exemplos Usados para Experimentos de Ponto Simetria 

Nas próximas sessões estaremos interessados em comparar os erros do tipo I e II e 

para isso simulamos, para cada tamanho de amostra N, duas coleções de 1000 amostras 

em 10 lotes para o calculo da média e do desvio padrão. 

A primeira coleção é composta de amostras colhidas sob a hipótese, ou seja, cada 

amostra é extraída com uma distribuição multinomial com parâmetros (N, 0*). 

A segunda coleção é composta de amostras extraídas com uma distribuição multino

mial com parâmetros (N, 0<hl), onde 0(h) obtida através da distribuição posterior, ou seja, 

para cada iteração da amostragem a segunda coleção é obtida em duas etapas: 

(a) obter 0Ch) ~ D(x); 

(b) obter x<h) ~ M(N, 0(hl). 

Na seção seguinte, faremos uma comparação entre os métodos apresentados observando 

os erros do tipo I e tipo II e na seção posterior fixaremos o nível de significância em 5% 

e observaremos somente como fica o erro do tipo II. 

5.2 Erros T ipo I e II 

Nas próximas figuras desta seção apresentaremos os erros do tipo I e do tipo II, 

adotando um nível de significância de 5%, onde comparamos o FBST com o Power Di

vergence para os seguintes >..'s: ,\ = 1 (X2), ,\=O (G2 ), ,\ = -0.5 (F2), ,\ = -1 (GM2 ), 

,\ = -2 (M N 2
), são apresentados também para alguns casos especiais citados em Cressie 

e Read (1984) como boas alternativas ,\ = 2/3 (denotado por L2/3) e,\ = 2 (denotado 

por L2). 
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Figura 5.1: Erro Tipo l e ll dos Testes Alternativos pala Simetria Diagonal da tabela l(a)
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Figura 5.1: Erro Tipo I e II dos Testes Alternativos para Simetria Diagonal da tabela l(a) 
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Figura 5.2: En'o Tipo l e ll dos Testes Alternativos pai'a Simetl'ia Diagonal da. tabela l(b)
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Figura 5.2: Erro Tipo I e II dos Testes Alternativos para Simetria Diagonal da tabela l(b} 
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Figura 5.3: Erro Tipo l e ll dos Testes Alternativos para Ponto Simetria da tabela 2(a)
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Figura 5.3: Erro Tipo I e II dos Testes Alternativos para Ponto Simetria da tabela 2(a) 
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Figura 5.4: Erro Tipo T e ll dos Testes Altei'nativos pai'a Ponto Símeti'ia da tabela 2(b)
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As Figuras 5.1 e 5.2 apresentam os gráficos dos erros do tipo l e 11, em função do
tamanho da amostra, pala os casos de simetria diagonal das tabelas l(a) e l(b) respecti-
vamente. As Fíbulas 5.3 e 5.4 aiepresentam os gráficos dos erros do tipo l e 11, em função
do tamanho da amostra, para o caso de ponto simetria das tabelas 2(a) e 2(b). A linha
contínua sobre os gráficos representa o desvio padrão.

Observando os gráficos acima percebemos que os erros do tipo l do FBST tem uma
tendência a se estabilizam mais rapidamente em 5% que seu concorrente e que para. taman-

hos de amostra pequenos obtemos bons resultados. Na estatística Power Divergente, na
presença de amostra menores, o erro do tipo l tende a aumentam a medida que o valor de
À decresce.

Uma vez que os erros do tipo l obtidos pelos testes em amostras pequenas apresentam
desvios em relação ao nível crítico teorico de 5%o, foi fixado empiricamente o erro do tipo

l em 5%, permitindo uma compilação mais precisa dos erros do tipo ll obtidos pelos
testes. Os resultadados são apresentados na próxima senão.

5.3 Erro Tipo ll fixado Nível De Significância
Da mesma forma que apresentado na seção anterior faremos uma compilação entre

os testes altenlativos de simetria e ponto simetria porém agora estabeleceremos um erro

empírico Tipo l de 5%o, para assim calibrar' o limiar de aceitação/i'ejeição da hipótese para
os testes concorrentes, para então comparar o erro do tipo 11. 0 nível crítico empírico s(cl)
da estatística s é obtido tomando-se o qua.ntil 5%, dentre as 1000 amostras geradas com

Os gráficos 5.5 e 5.6 representam os erros do ll para o caso de simetria diagonal das
tabelas l(a) e l(b), respectivamente, e os gráficos 5.7 e 5.8 representam os erros ll para
o caso de ponto simetria das tabelas 2(a) e 2(b).

Para os problemas de simetria diagonal podemos observar que os testes FBST, X2 e

L2/3 são os melhores concorrentes, em especial pata tamanhos de amostra pequenos
(N = 100). Para os problemas de ponto simetria, a performance relativa dos testes

baseados na Estatística Porei Divergente são mais instáveis: pala ta.machos de amostra
pequenos (N =100 e N = 300) os melhores concorrentes nos exemplos 2(a) e 2(b) são,

respectivamente, FBST e X2 (gráfico 5.7)l e FBST, G2 e F2 (gráfico 5.8). E importante
notar que os testes G2 e F2, apesar de nesse caso apresentarem uma boa perfonna.nce,
mostraram uma pior performance em todos os outros casos.

a*
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As Figuras 5.1 e 5.2 apresentam os gráficos dos erros do tipo I e II, em função do 

tamanho da amostra, para os casos de simetria diagonal das tabelas l(a) e l(b) respecti

vamente. As Figuras 5.3 e 5.4 arepresentam os gráficos dos erros do tipo I e II, em função 

do tamanho da amostra, para o caso de ponto simetria das tabelas 2(a) e 2(b) . A linha 

contínua sobre os gráficos representa o desvio padrão. 

Observando os gráficos acima percebemos que os erros do tipo I do FBST tem uma 

tendência a se estabilizar mais rapidamente em 5% que seu concorrente e que para taman

hos de amostr11 pequenos obtemos bons resultados. Na estatística Power Divergence, na 

presença de amostra menores, o erro do tipo I tende a aumentar a medida que o valor de 

,\ decresce. 

Uma vez que os erros do tipo I obtidos pelos testes em amostras pequenas apresentam 

desvios em relação ao nível crítico teorico de 5%, foi fixado empiricamente o erro do tipo 

I em 5%, permitindo uma comparação mais precisa dos erros do tipo II obtidos pelos 

testes. Os resultadados são apresentados na próxima secão. 

5.3 Erro Tipo II fixado Nível De Significância 

Da mesma forma que apresentado na seção anterior faremos uma comparação entre 

os testes alternativos de simetria e ponto simetria porém agora estabeleceremos um erro 

empírico Tipo I de 5%, para assim calibrar o limiar de aceitação/rejeição da hipótese para 

os testes concorrentes, para então comparar o erro do tipo II . O nível crítico empírico s{a) 

da estatística s é obtido tomando-se o quantil 5%, dentre as 1000 amostras geradas com 

0·. 

Os gráficos 5.5 e 5.6 representam os erros do II para o caso de simetria diagonal das 

tabelas l(a) e l(b), respectivamente, e os gráficos 5.7 e 5.8 representam os erros II para 

o caso de ponto simetria das tabelas 2(a) e 2(b). 

Para os problemas de simetria diagonal podemos observar que os testes FBST, X2 e 

L2/3 sã.o os melhores concorrentes, em especial para tamanhos de amostra pequenos 

(N = 100). Para os problemas de ponto simetria, a performance relativa dos testes 

baseados na Estatística Power Divergence são mais instáveis: para tamanhos de amostra 

pequenos (N =100 e N = 300) os melhores concorrentes nos exemplos 2(a) e 2(b) são, 

respectivamente, FBST e X2 (gráfico 5.7); e FBST, G2 e F2 (grafico 5.8). É importante 

notar que os testes G2 e F2, apesar de nesse caso apresentarem uma boa performance, 

mostraram uma pior performance em todos os outros casos. 
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Capítulo 6

Conclusões

Neste trabalho introduzimos o FBST pala testes de simetria em relação a diagonal
principal, e simetria (ponto simetria) em relação a. uma. célula central ou ponto central
de uma tabela de contingência. Realizamos também uma comparação entre o FBST e a
Estatística Power Divergence em exemplos citados e adaptados de Tomizawa et a1 (2007).

Como visto nos capítulos antetioies, o FBST tem se mostrado um bom concorrente
pala o teste de simetria en] tabelas de contingência. Nos exemplos apresentados o FBST
parece tei um comportamento muito estável na maioria dos testes, melhor que muitos
da família Power Divergence, e tão bom quanto ou muito próximo do melhor teste (o À
otimizado pala o problema especifico). Uma vez que é difícil encontiaimos um À ótimo
pala cada problema em específico ou aplicação, podemos então concluir que o FBST pode
ser uma boa alternativa pala esta classe de problemas.

Podemos citar outros exemplos anuais em que o FBST apresenta. uma boa performance
como em Lauretto et ai. (2009), onde é estudado o teste de equilíbrio de Haidy-Weinberg,
e Lauretto el a1. (2008) pala o teste para modelos de misturas.

Para projetos futuros, poderia ser feita unia análise multidimensional dos testes de
simetria e/ou uma comparação com Duelos testes estatísticos Bayesianos.
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Apêndice A

The FBST for Symmetry in Contingency Ta
bles

Neste Apêndice apresentaremos o artigo desenvolvido por Gustavo G. Beinaido, h/larcelo
S. Lauretto e Julgo M. Stern de titulo "The Full Bayesian Significance Test for Symmetry
in Contingency Tables"e apresentados no IO' Encontro Brasileiro de Estatística Bayesiana

(EBEB X) e no 30th Internatiollal Workshop on Bayesian Inference and Maxitnun Entropy
Methods in Science and Engineering (h,laxEnt 2010).

A.l Abstract
The tese for symJnetry in contingency tables constitutes a. broad and important subarea in

Statistics, and several methods have been devised for tais pioblem. In tais work we propose
the l;'ull Bayesian Significance Tesa (FBST) for the problems of symmetry and point-symmetry
in contingeilcy tables. FBST is an intuitive Bayesian approach which avoids to assign positive
probabilities to zero measure sets when testing sharp hypotheses. Numerical experiments coin-

paring FBST performance to power-diveigeitce statistics suggest that FBST is a good alLernative
for piobleliis concerning tests foi' symmetry in contingency tables.
keywords: Contingency tables, FBST, Power divergente, Significance Teses, Sylnnletry.

PACS:01.30.Cc, 02.50.Ng, 02.50.-r

A.2 Introduction
The pioblem of symmetry hypothesis is fundamental in statistics allalysis, where the i'e-

searcher lnust assess the existence of a certain symmetry condition, see Read and Ciessie (1988)
and Tomisawa el a1. (2007). and Viana (2008). In seveial applications, the state of compliance,
normality or health is chaiacterized by the existence of sylnmetries - for example, the cylin-
dtical symmetry of an equipment pare or a coinea of a human eye, or the speculai symlnetry
of a pendulous movement or the human talk. In these situations, the pack of symmetry is ai]
indicador of non-compliance, abnoimality or illness. The early detection of the pack of symmetry

can frequently allow the repair, maintenance or simplified treatment, thus avoiding much mole
expensive and complex late pioceduies. This kind of eaily detection may be helpful in avoiding
severe cotlsequences, e.g. the breaking of an impor'tant pare in a machine during its operation.

The tesa for symmetry in contingency tables coilstitutes a broad and important subaiea in
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Statistics. Sylnmetry is usually refez'red to the maia diagonal. When symmetry in a contingency
table is defined with respect to a point, nainely the center of the table, we have a point-symmetry
modem, see Wall and Lienert(1976).

Seveial methods have been devised for symmetry in contingency tables, e.g. classical Clii-
square tese (Bowker, 1948), power-divergente statistic (Read and Cressie, 1984,1988) and en-
tropy methods (Tomizawa et a1. , 2007).

In this wol'k we propose the FBST, Full Bayesian Significance Tesa (Pereira and Stern, 1999),
for the ptoblems of symmetry and point-symmetry in contingency tables. FBST is an intuitíve
Bayesian approach which avoids to assign positive piobabilities to zero measure sets when testing

sharp hypotheses.
In the nexo sections we introduce the Full Bayesian Significallce Tese and the problems of

symmetry. Then we discuss some numerical results comparing FBST performance to power-
divergence statistics.

A.3 Full Bayesian Significance Test
The Full Bayesian Significance Tese (FBST) is piesented by Peneira and Stern (1999) as a

coherent Bayesian significante tesa. FBST is suitable for cases where the paiameter space, O,
is a subset of Rn, and the hypothesis is defined as a resta'icted subset defilled by vector valued
inequality a.nd equality constraints: H : 0 C OH, where O = {0 C O IS(0) $ 0 A h(0) = 0}.
For simplicity, we often use H for OH. We are interested in precise hypotheses, with dim(H) <
dim(O) . In this work, /z(0) denotes the posteiioi piobability density function.

The computation of the evidence measure used on the FBST is performed in two steps:

e The opéámázaÉáon stop consists of finding the maximum (suprelnum) of the posterior under
the nula hypothesis, 0* = argsupX /z(0), /* = /z(0*).

B The {ntegraéãon stop consista of integrating the posterior density over the Tangencial Set,

T, where the posterior' is higher than anywhere in the hypothesis, i.e.,

T

E«(H)

{0 c 0 : /=(0) > /*}

Pr(0 C 7' l #) = [/z(0)dO
7'

Ei)(X) is the evidence against H, and Ev(-H) = 1 Ev(H) is the evidence supporting (oi in
favor of) .fl. Intuitively, if the hypothesis set is in a iegion of "righ" posterior densíty, then 7'
is a "small" set, and thei'eíoi'e Ev(H) is "small", meatling "weak" evidence against H. On the
other hand, if the l)ypothesis set is in a region of "low" posterior density, then T is "heavy" a.nd

therefore Ev(#) is "laige" , mea.ning "strong" evidence against #.

Several FBST applications and examples, eHcient computacional implementation, interpre-
tations, and compai'isons witl} olhei' techniques for testing shaip hypotheses, can be fouttd in
the authoi's' papers in the reference lisa. Fol' a. detailed FBST review see Peneira et aZ. (2008).
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A.4 Tests for Symmetry
In this section we present the formulation of tese for diagonal and point symmetry in con-

tingency tables, and the FBST and power-divergente sLrategies foi' these pioblems.
l-'or simplicity, we introduce the formulation considering two-dimensional contingency ta-

bles, obseiving that the extension to the multa-dimensionar case ís straightforward. A two-
dimensional contingency table represents the observed frequencies of cross-classified cases, ac-
cording to two variables Á and B. The coiitingency table will have r rows representing the
categories .4i, .42, ..., .4r of variable .4, and c columns i'epresenting the categories Bi, B2, ..., 13c

of variable 1?. \Ve consider a sample of íz individuais, each one classified in unique categories in
.4 and B. The contingency table is represented by an array X = (zi,j),{ = 1...r,.j = 1...c, where

=i.j is the numa)er of sample cases belonging to categories .4i, Bj.
The paiametei of interest is the joint distributior] of probability foi the categories in .4 and

J?. This distribution is denoted by the arras a = (0{,Í),{ = 1...r,.j = 1...c, where 0i.j is the
probability that an individual diawn at random from the population belongs to categories .4i
and Bj. Hence, the parametei' space, O, is a simplex

o {o olo'l

where O and l denote vectors of zei'os atld oiies with same size of 0, and 0' is the transpose of 0.

Using this notation, the diagonal symmeti'y and point symmetry hypotheses are defined as
constrained subspaces of O:

e Diagonal Symmetry: .f1' = {0 C Ol0i.j :: 0j,í, á = 1...r,j :: l...cl; r :: c.

e Point Symmetry: /1 :: {0 C O l0Í,j = 0r i+l,c .f+l, á = ]...r,.j = 1...c}.

A.4.1 FBST formulation on teses for symmetry
We assume that the frequencies X follow a Nlultinomial dístribution, a.nd consider that 0

follows, a priori, a Dirichlet distribution with parameteis (in matrix forra)
X = (ái,j), á = 1...r,.j = 1...c:

M(Xjn, 0) n!/ll:,jzÍ,j! ll:,jOi,j=i.j ,

- (E:,,'.,.) /H:,, @:J ll:.,':.::..-'o(olx)

Thus, the posterior distribution of 0 is a Dirichlet with pai'ameters (ii,j), where
ii,j = zi,j + i{,j,i= 1...r,.j = 1...c:

/zm - - (E..,*:.) /ll.,,-@:J ll:,,':,,:.., '
The (non-informative) uniform prior is given by á = 1. S denotes the sum i - >'i.j ii,j

Within this framework, the maximum a posteriori(h'IAP) estimates 0* under diagollal and
point symmetry ]lypotheses are:

e Diagonal Symmetry: 0 lj = ã{.j + ãj,i)/2(S rc)
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• Point Symmetry: H = {0 E 9 l 0;J = ºr-i+l,c-j+l, i = l...r,j = l...c}. 

A.4.1 FBST formulation on tests for symmetry 

We assume that the frequencies X follow a Multinomial distribution, and consider that 0 

follows, a priori, a Dirichlet distribution with parameters (in matrix form) 

x = (xi,j),i = 1...r,j = 1...c: 

M(Xln,0) 

D(OIX) 

n!/II x· ·! II O· _x;,i .. 1J .. 1J , 
•,J i,J 

r (" ±· -) /II r(x· -) II o- .±i,i-
1 

L....t, , l 1J . . l,J .. l,J 
l 1J t,J l 1J 

Thus, the posterior distribution of O is a Dirichlet with parameters (:i\,j), where 

i;,J = Xi,j + XiJ, i = l...r,j = l...c: 

f (0) - r (" x· -) !IT r(x· -) II 0- .i\,r1 
X - ~ _ . t,J . . 11) •• 11J 

1J IJ tJ 

The (non-informative) uniform prior is given by x = 1. S denotes the sum S = Í::iJ Xi,J· 

Within this framework, the maximum a posteriori (MAP) estimates 0• under diagonal and 

point symmetry hypotheses are: 

• Diagonal Symmetry: 0;,i = i;,J + Xj,i)/2(8 - rc) 
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e Point Symmetry: 0;lj = (#{,j + ã.-í+i,'-j+i)/2(S ..)
Observe that, with the uniform pi'ior, the MAP estimate 0* is equal to the maximum like..

lihood (R'll) estimate for f? undel the assumption that the hypothesis is true, and in this work
we decote 0* indistinctly as a MAP and N,IL estimate.

The íntegration step of FBST may be perfornled by generating a set ofof A/ pointsÍO(i), 0(2), .
with Dirichlet distribution of parameter vector (ã), and computing the percentage of points with
posterior' density greater than /z(0*):

, a(m)}

0(k)

E«(#)
O(ã), k = 1,2, . . . ,À/

Ell;: , (/=p''n » x,po) /«'
where /(s) = 1 if s is ti'ue and 0 otherwise. A more eMcient Monte Carlo method foi' the
integration step, with control of piecision, is presented in by Lauretto el a{. (2003).

A.4.2 The Power-Divergence statistic

In this work, we use tlie power-divergence statistic as a benchmark to evaluate the FBST
performance. We briefly intloduce tais approach, in the context of contingency tables. We
denote 0* as the l\'ll estimate for 0 under the assumption that hypothesis is tiue, and ri =

Z--. { ,3u'i,:i'
Cressie and Read (1984) intioduced the pomar-dáueryence /amàly of goodness-of-fit statistics,

"'*'.'«:'*'-«u;,: llãl* (A.l)

where À is the family patameter. The term po er dãueryerzcc describes the face that Lhe statistic
2n/À(z/rt : a*) measures the divergence of z/n from 0* through a (weighted) sum of powers of

the terms zi,j/nO.'Ü for { = 1 .. .r,j = 1 . . .c. Although the equation (A.l) is not defined for
À = 1 or À = 0, the power-divergence statistic for these cases is dehned by the continuous
limits of Equation (A.l) as À --} l and À + 0. Under the hypothesis .fl, power divergence
statistics are Asymptotically distiibuted as Pearson's X2. Cases of paiticulai' interest are the
following statistics:

À-l
À-o
X

À- l
À- 2

X' = Ei.j (z{,j - nOL)'/(n0;l})
G' = 2>:i.Í z{,j/og(zi,j/nOL)
F'' Ei,j(«ÜÕ #"0;l,)'
GMz = 2l:i.jn0:jlogl.n0:.j/=i.j )

JVM' ,j(zi,.j - 710L)2/zi..f

chi-square

max. log-likelihood ratio
Freeman-Tukey

modified log-likelihood ratio

Neyman-modified chi-square

Besides these standard values of À, the llumerical experiments described in nexo section in-
clude also À = 2/3 (denoted by L2/3 in the figures), which is recommended as a good altetnative,

by Cressie and Read (1984) and Read and Cressie (1988, p.40-41)
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• Point Symmetry: 0;,1 = (x;J + Xr-i+l,c-j+i)/2(8 - rc) 

Observe that, with the uniform prior, the MAP estimate 0* is equal to the maximum like

lihood (ML) estimate for 0 under the assumption that the hypothesis is true, and in this work 

we denote 0* indistinctly as a MAP and ML estimate. 

The integration step of FBST may be performed by generating a set of of M points { 0(1), 0(2), .•. , 0(M)} 

with Dirichlet distribution of parameter vector (x), and computing the percentage of points with 

posterior density greater than fx(0*): 

0(k) 

Ev(H) 

D(x), k = l, 2, ... , M L::I l (tx(e(k)) > fx(0*)) /M 

where l(s) = l if s is true and O otherwise. A more efficient Monte Cario method for the 

integration step, with control of precision, is presented in by Lauretto et al. (2003). 

A.4.2 The Power-Divergence statistic 

ln this work, we use the power-divergence statistic as a benchmark to evaluate the FBST 

performance. We briefly introduce this approach, in the context of contingency tables. We 

denote 0* as the ML estimate for 0 under the assumption that hypothesis is true, and n = 
Li,jXi,j· 

Cressie and Read (1984) introduced the power-divergence family of goodness-of-fit statistics, 

[ ( )
À l À • * - 2 Xi,j . 

2nl (x/n . 0 ) - ,\(,\ + l) ~ Xi ,j n0!. - 1 , -oo < ,\ < oo 
t,J tJ 

(A.l) 

where ,\ is the family parameter. The term power divergence describes the fact that the statistic 

2nJÀ(x/n : 0*) measures the divergence of x/n from 0* through a (weighted) sum of powers of 

the terms x;,i/n0i,i for i = 1 ... r,j = 1 . . . e . Although the equation (A.1) is not defined for 

,\ = -1 or ,\ = O, the power-divergence statistic for these cases is defined by the continuous 

limits of Equation (A .l) as,\-+ -1 and ,\ ➔ O . Under the hypothesis H, power divergence 

statistics are Asymptotically distributed as Pearson's x2 . Cases of particular interest are the 

following statistics: 

À=l x2 = '""' .. (x; 1· - n0* -)2 /(n0* -) 
L..,,, ,; ' ' " t.J 

chi-square 

À=Ü max. log-likelihood ratio 

,\ = - 1/2 F 2 = 4L- -( lx;:-1· - n0* -)2 
t,J V --1,,J l,j Freeman-Tukey 

,\ = -1 GM2 = 2" .nB* log(n0~ -/xi 1· ) Úi ,J , ,:, , ., t 
modified log-likelihood ratio 

,\ = -2 NM2 ="·-(xi; - n0~ -)2 /xi 3· ú,,3 .., , .1 ' Neyman-modified chi-square 

Besides these standard values of ,\1 the numerical experiments described in next section in

clude also ,\ = 2/3 (denoted by L2/3 in the figures), which is recommended as a good alternative, 

by Cressie and Read (1984) and Read and Cressie (1988, p.40-41). 
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A.5 Numerical Experiments and Díscussion
In ordem to evaluate the pei'formance of the alternative teses, we present ín this section

some numerical experimenta. We use two examples for diagonal symmetry and two more for
point syinmetry. The two examples of diagonal symmetry are sta.ndard benchmaiks in the
statistical literature, first presented in Upton and Fingleton (1989,p.36); they are algo presented
in Tomisawa el aZ. (2007). The two examples of point symmetry aie adapted ftom mechanical
vibration experimenta at the engineering school of Ui)iversity of Sao Pau]o. Tab]es ] and 2
present these examples.

Table 1: Examples used for diagonal symmetry expei'inients
(,)
Speckled wood

Absent Occasional Common

10 4 5
7 ll 16

3 8 43

Ringlet
Absent

Occasional

Common

(b)
Speckled wood

Absellt Occasional Common

105 18 6

27 5 5
9 5 5

Ringlet
Absent

Occasional

Common

Table 2 Examples used for point symmetry experiments
(,)

A B C D E
1 15 ll 15 7 13

2 17 8 35 5 11

3 9 4 23 17 10

(b)
A B C D

1 87 33 32 63

2 104 18 118 39

3 47 124 32 112

4 82 27 49 77
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A.5 Numerical Experiments and Discussion 

ln order to evaluate the performance of the alternative tests, we present in this section 
some numerical experiments. We use two examples for diagonal symmetry and two more for 
point symmetry. The two examples of diagonal symmetry are standard benchmarks in the 
statistical literature, first presented in Upton and Fingleton (1989,p.36); they are also presented 
in Tomisawa et al. (2007). The two examples of point symmetry are adapted from mechanical 
vibration experiments at the engineering school of University of Sao Paulo. Tables 1 and 2 
present these examples. 

Table 1: Examples used for diagonal symmetry experiments 

(a) 
Speckled wood 

Ringlet Absent Occasional Common 

Absent 10 4 5 

Occasional 7 11 16 

Common 3 8 43 

(b) 

Speckled wood 

Ringlet Absent Occasional Common 

Absent 105 18 6 

Occasional 27 5 5 

Common 9 5 5 

Table 2: Examples used for point symmetry experiments 

(a) 
A B e D E 

1 15 11 15 7 13 

2 17 8 35 5 11 

3 9 4 23 17 10 

(b) 

A B e D 

1 87 33 32 63 

2 104 18 118 39 

3 47 124 32 112 

4 82 27 49 77 
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Figure 1: Type ll errors of the alternative teses for diagonal syrmlletry experiments; original
simples from Table la (top) and lb (bottom).

In this work, we established an empirical Type l errar (rejection rate for a true hypothesis) of
5%, thus calibrating the threshold for acceptance/relection of the hypothesis for each alternative

test. So, our interest is to compare the Type ll errors (acceptance rate for a falhe hypothesis)
for increasing sample dizes. Tn order to estimate the type T and type ll errois, for each sample
size n we simulated two collections of 1000 simples.

The first collection consists of samples drawn under the hypothesis, i.e., each sample is drawn

with a multinomial distribution with parameters (n, 0*).
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Figure 1: Type II errors of the alternative tests for diagonal symmetry experiments; original 

samples from Table la (top) and lb (bottom) . 

ln this work, we established an empirical Type I error (rejection rate for a true hypothesis) of 

5%, thus calibrating the threshold for acceptance/rejection of the hypothesis for each alternative 

test. So, our interest is to compare the Type II errors (acceptance rate for a false hypothesis) 

for increasing sample sizes. ln order to estimate the type I and type II errors, for each sample 

size n we simulated two collections of 1000 samples. 

The first collection consists of samples drawn under the hypothesis, i.e., each sample is drawn 

with a multinomial distribution with parameters (n,0*). 
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Figure 2: Type TT errors of the alternative teses for point symmetry experiments; original
simples from Table 2a (top) and 2b (bottom).

The second collection consists of samples drawn with a multinomial distlibution with pa-

rameters (n,0(h)), where 0(h) is drawn from the posterior distribution, that is, each sampling
iteration for the second collection is performed in two steps:

(a) draw 0(h) N l)(#); (b) draw z(h) «., M(n,0(h)).
The numerical results for the experimenta with diagonal sylltmetry and point symmetry are

presented in Figures l and 2, respectively. The sample sizes have been adjusted in log-linear'
scales. For the diagonal symmetry pioblems (Figure 1), the teses FBST, X2 and L2/3 aie the
best performers, in special for small sample sizes (n = 100). For the point symmetry problems
(Figure 2), the relative performance of teses based on power-divergeitce are less stable: for small
sample sizes (n = 100, 200), the best perfotmers for examples 2a and 2b are, respectively: FBST

and X2 (top); and FBST and G2 (bottom); for moderate sample sizes (n = 300, 400), the best
performers are: FBST, G2 (top); and F2, GN'12 (bottom). It is important to notice that, despite
their slightly betLer performance in tais case, F2 and GN'12 perform much worse in other cases.
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Figure 2: Type II errors of the alternative tests for point symmetry experiments; original 

samples from Table 2a (top) and 2b (bottom). 

The second collection consists of samples drawn with a multinomial distribution with pa

rameters (n, 9(h)), where 9(h) is drawn from the posterior distribution, that is, each sampling 

iteration for the second collection is performed in two steps: 

(a) draw e(h) ~ D(x); (b) draw x<h) ~ M(n,0(hl). 

The numerical results for the experiments with diagonal symmetry and point symmetry are 

presented in Figures 1 and 2, respectively. The sample sizes have been adjusted in log-linear 

scales. For the diagonal symmetry problems (Figure 1), the tests FBST, X2 and L2/3 are the 

best performers, in special for small sample sizes (n = 100). For the point symmetry problems 

(Figure 2), the relative performance of tests based on power-divergence are less stable: for small 

sample sizes (n = 100,200), the best performers for examples 2a and 2b are, respectively: FBST 

and X2 (top); and FBST and G2 (bottom); for moderate sample sizes (n = 300,400), the best 

performers are: FBST, G2 (top); and F2, GM2 (bottom). It is important to notice that, despite 

their slightly better performance in this case, F2 and GM2 perform much worse in other cases. 
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In the tour examples presellted in detail in our numerical experimenta, and in many moi'e
we used as benchmarks, the FBST emerges as a very stable and strong performer for problems
concelning teses of symmetry in contingency tables. The FBST seems to have a veiy stable
behavior performing, at most benchmai'ks, better than many teses in the powei' divergence
family, and as well as or very dose to the best tese in the power divergence family for the
example at hand, that is, the optimal À for that speciíic example. Since it is in general very
hard to guess in advance the optimal parameter À* for a specific exalnple oi' application, these
conclusions suggest that the FBST is a very good alternative for this class of pioblems.
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ln the four examples presented in detail in our numerical experiments, and in many more 

we used as benchmarks, the FBST emerges as a very stable and strong performer for problems 

concerning tests of symmetry in contingency tables. The FBST seems to have a very stable 

behavior performing, at most benchmarks, better than many tests in the power divergence 

family, and as well as or very close to the best test in the power divergence family for the 

example at hand, that is, the optimal >. for that specific example. Since it is in general very 

hard to guess in advance the optimal parameter ).* for a specific example or application, these 

conclusions suggest that the FBST is a very good alternative for this class of problems. 
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