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Resumo
o problema de estimar uma cadeia de Markov quando as ob...
servações
do processoestãoincompletas. Propormosuma construçãoregenerativapara conNesse trabalho estudamos

struir outro processo com a mesmamatriz de transição. mostramos também que os método de
reamostragempor blocos para cadeiasde Markov podem ser usadoscom observaçõesincomple.tas
Finalmente, proponhemos modelos para o processo de omissãode dados e um método de
imputação para os valoresnão observados.

111

Sumário
Introdução

l Inferência em cadeias de Markov
1.

1

3

Definições e resultados da literatura

3

1.2 Determinação da ordem

4

1.2.1

Criterio de Determinação Eficiente

4

1.2.2

Favor de Bayes

5

1.2.3

1.3

Comparação dos métodos via simulação
Cladeias de ordem inânita

6
6

2 Estimação com dados faltantes
9 1 Tntr,l,].T,-;.
9 9 (''nnatr. u\-uv
n;n llpcrpnorntiyn
A uvt)vx&u uvA vw
3

8

8

H

Reamostragemem Cadeiasde Markov

10

Q ll
tJ

10

T.+.,.,l...nn
XllUI v \J U\ÍC+\J

3.2 Reamostragemuniforme em blocos

11

3.3

Reamostragem em Blocos Balanceados

12

3.4

Reamostragem Importante em Blocos

13

4 Mlodelos para o processo de omissão de dados

17

4 1 Tntrndllpãn

17

4.2

17

Modelos para a omissão de dados

5 Discussão e Conclusões

19

Referências Bibliográficas

21

lv

Introdução
A modelagemmarkoviana foi introduzida por Andrej Andreivich Markov no começo
do século XX, para representar situações que apresentam dependência entre observações

sucessiva. Um modelo markoviano se caracteriza por ter memória finita.
A inferência estatística em modelos matkovianos teve seu inicio no trabalhos Bartlett
da década de 50, em Billingsley (1961) encontramos os principais resultados obtidos até
aquela data. Posteriormente Tona (1975), Schwarz (1978) e Zhao, Dores e Gonçalves
(2001) estudaram o problema da determinação da ordem da cadeia.
Nos últimos anos encontramos trabalhos encaminhados a duas abordagems: aproximar os processode memoria infinita por processosde memória finita Lalley (1986), Bressau, Fernández e Galves (1999), Comets,Fernández e Ferrari(2000), e Fernández e Galves
(2002)l e usar métodos de amostragem em modelos markovianos Kulperger e Prakasa Rao

(1989), Athreya e Fu (1992), Fuh,Fane Huna (1998), Fuh, Fan e Wung (2000)
Neste trabalho de doutorado estudamos a inferência para cadeias de Markov quando
a sequência observada é incompleta, extendendo as abordagems de Little e Rubin no caso
de observaçõesindependentes.

Este trabalho está estruturado da seguinte forma:
No Capítulo l apresentamos os principais resultados sobre inferência estatística em
cadeias de Markov.
No Capítulo 2 introduzimos o problema de estimação com dados faltantes e apresentamos uma contrução regenerativa para construir uma sequência completa com a mesma
matriz de transiçãodos dados originais.

No Capítulo 3 introduzimos as tecnicas de abordagemcomo outra alternativa para
estimar a cadeia de Markov na presença de dados incompletos.
No capítulo 4 fazemos um estudo dos tempos de omissão para modelar a distribuição
do processo que gerou a omisão dos dados. Proponhemos 2 modelos gerais de dependencia

e no casosde modelosdo tipo 2, um método de imputação para os valoresomitidos.

l

Finalmente,

trabalho.

no Capítulo

5 discutiremos

as conclusões e possívcis extensões deste

Capítulo l

Inferência em cadeias de Markov
Neste capítulo faremos uma revisão dos principais resultados inferenciais em cadeias
de Markov.

1.1

Definições e resultados da literatura
.4 : alfabeto
finito(porsimplicidade
tomamos
.,4= {1,. -. , s})
.4z : o espaçodasseqüências
infinitas z = (açí)c .4z'
zl : denotará a seqüência z., . . . , z., --oo .$ m $ n $ oo.
z:., iç : denotará a seqüência z., . . . , z,., z , --(x) $ m $ n < oo

SejaX = (X.)..z um processo
estacionáriotomandovaloresno alfabetoanito .4 e
definido no espaçode probabilidade (Q, /, f').
Definição 1.1.1 Se eãste k 2 1 taZquepara q aZquera .: c .4m
F'(Xo
IX::.. - .:l..)
- «:l;)
(1.1)
p«« t.do m ? l anta. ch"«."e«.« X - (X«)«« de c«deá«de M«ko« de «d.m k
Se não ehste nenhum k satisfazendo O?), dizemos qweé 'uma.cadeia,de ordem in$nita.
r b.

u.

ü. /

Por comodidade denotaremosp(bola.l) = f'(Xo = aojX:Z = a:l) e P = b(bola:l:)l

n rn ntri? Hn l-rnn
e;n;.\ a
vx ç.uxxuAytAV

Seja #r c .4W uma realização de uma cadeia de Markov de ordem k (X.).:z.
/v

n("-t) - }: llxj'''':-..t}

,e

n("-1, .) -

.j=1

>11:
"(«-t).

aoe.4

O estimador de máxima verossimilhança de p(bola:l) é dado por

êw"(«ol..l;) =
3

«(..?

)

Defina

Este estimador é consistente com distribuição assintótica normal Billingsley (1961)

Na estimaçãono enfoquebayesiano,usam-seprioris Dirichlet para cada linha da
matriz de transição. A idéia baseia-seno fato que fixando É;estadosa.!, o número de
transiçõesn(a.ok)tem distribuição multinomial.
(1.2)
posteriori

priori

verossimilhança

, ó : parâmetros

Sep('1":1) - Oã'í'hZ't(Z'.:!,:,
Temos que
p( 1":1;)1"Í" - Dã,{chZet("(«:1:,

1)+

Z'.:i,:, . . . , n(":i,

') + Z,.:i,,)

Neste caso as expressões para a média, moda e variância da distribuição posteriori
são dadas por:

E:P(«ol«:l;)l«I"
b:.2,.
mod» ip(«o]«.])]«{'']

«~' IP(«ol«:l)l«{"l se«dob:.E)+Z'..2,eZ,=.2,.

b:.2 (Z':.2,.- b:.2)

aOC.4

n(a.ok)+b..2"

Próva-se que os estimadores de máxima verossimilhança e bayesiano são assintóticamente

equivalentes com a mesma distribuição assintótica com taxa de convergência dada por
»(«ol«:l) - p(«ol«:Z)

0ç...

'log iÓli;

Zhao, Dores e Gonçalves (2001)

1.2
1.2.1

Determinação da ordem
Critério de Determinação Eficiente

Um problema freqüente quando temos uma amostra de uma cadeia de Markov é determinar a ordem da cadeia. Diferentes abordagens incluem o teste de razão de verossimilhança (LRT), o critério de informação de Akaike (AIC), e o critério de informação
bayesiana (BIC).
4

Zhao, Dores e Gonçalves (2001) propõem o critério de determinação eficiente (EDC)
para estimar a ordem de uma cadeia de Markov. A ordem r é estimada por f tal quc

.D-OC'(f)
= mini-EI)C'(t),
t = 0,1,. . . , R}
BDC'(t) -

2 1og -L. +

'(t).,.

e .Lt

O valor da verossimilhançaestimada com a amostra

e '(t)

: O número de parâmetroslivres a estimar,se a cadeia é de ordem t, e

(1.3)
(1.4)

+ CL : Uma seqüência de números positivos dependendo de n.
Inclui casos particulares como o AIC e BIC. Zhao, Dores e Gonçalves (2001) dão condições
para ter um estimador consistente da ordem da cadeia

e Consistência forte

? - ** . JL - *«
e Consistênciafraca

1.2.2

Favor de Bayes

A ideia do fator de Bayesé a seguinte:
Suponha que desejamos escolher do conjunto

de modelos {Ã4i, . . . , A4,]. un modelo

para o conjunto de observaçõesy e que os dados tem densidade /.(Z/irai) se o modelo for
]Wi. Sejam pl, . . . ,p, as prioris para cada modelo e n-í(0i) as prioris dos parâmetros dado
o modelo

S.l1lÍ#Í13E-

p(M:lv) onde m{(Z/)
a razão

-

./' /,(g/l0í)n{(0{)dai é a

(i-5)

distribuição marginal dos dados dado o modelo À41.,
p(w:11} }/1%.

elW

P(Mj}'')7ii; ;Úm

(1.6)

é chamada o fator de Bayesdo JWia À4,.
No caso de uma cadeia de Markov

I'(.b)
F(b)'

,*

H . I'("(«-ok) + Z,..2)

*.:n*
5

(1.7)

1.2.3 Comparação dos métodos via simulação
goto (2002), apresenta um estudo de simulação comparando os diferentes critérios

para cadeias de Markov de varia ordens,númerode estadose tamanhosde amostra.
Obtivemos os seguinte:

8 0 teste de razão de verossimilhança só tinha bom performance no casoindependente

8 0 AIC em geral, tende a super-estimar a ordem da cadeia.
© O BIC tem boa performance, melhorando conforme aumenta o tamanho da amostra.

e O Fator de Bares, conseguedeterminar em maior porcentagema verdadeira ordem
da cadeia independentementeda priori.

Consistência do favor de Bayes
O favor de Bayesconseguiestimar consistentementea ordem de uma cadeia de
Markov, isto é, sea ordem é r se cumple:
B,,., --} +oo, VT' # r, e log B,,,

0(1og n)

Teorema 1.2.1 ( Super-estimação e sub-estimação da ordem) Segar a ordemde
«m« «dei'

'Z' M"ko« (Xn)«« ' s«poRÁ"qu. fem« «m« ««Zi"çã. zT C .4" de «[«

:adeja. Se k # r é Q ordem estão,ado,, te'mos que
. se k > r (s«-per-estimação)

ê(«ol«:l;) 5 p(«ol«:J)

'n(.:.Z) (p(«ol«:l;)

P(«ol«::)) --, N'(0,E:)

. se k < r (sub-estimação)

P(«ol«:l) U P(«ol«:l)
'n(«:1;) (»(«ol«:l;)

1.3

P(«ol«:l)) --, N'(0, E2)

Cadeias de ordem infinita

A aproximação markoviana de ordem k C N de um processo estacionário (X.)..z
é a cadeia de Markov estacionária de ordem k (yn)«CZ tendo como probabilidades''de
transição,
P[*]('ol'.l):
Ü:'(Xo
IX:,l - «:Z)
Bressaud, Fernández e Galves (1999) dan resultados sobre a velocidade de convergência de aproximações markovianas de cadeias de ordem infinita. Guio1 (2002), estuda

o comportamento assintótico de estimadoresda entropia para cadeiasde ordem infinita
com perda de memória exponencial.
6

Usando o teorema ergódico, prova-se que se zT é uma amostra de uma cadeia de
ordem infinita, para k fixo,
»(«ol«:Z) U p]*] («ol«:Z)

Isto é, podemos estimar consistentementeà aproximação markoviana de uma cadeia de
ordem inânita.

Capítulo

2

Estimação com dados faltantes
Tn+rr.d 1 '' ;'\

91
H

1

IP .H-

&XXU

X

\.r

q.,L

LA

:Í
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v

Um problema bastante comum quando coletamos dados é a falta de algumas observações.Rubin (1976) classifica o mecanismo de dados ausentesde acordo com a probabilidade de não esposta. Assim, quando a probabilidade de não resposta dependedos
dados presentes mas não dos ausentes, os dados são ditos perdidos por por um processo
aleatório (MAR - missing at randoln). Se o mecanismo de não esposta não depende de dados prsenets ou ausentes, dizemos que os dados são perdidos por um processo totalmente
aleatório (MIAR - missing completely at random).

2.2

Construção Regenerativa

Seja {X.} uma cadeia de Markov com matriz de transição P e espaço de estados .E,
e {À/n} um processo estocástico com valores em {0, 1} onde a seguinte regra é imposta:
sempre que IWn= 1 o valor de X. não é observado.
Definição

infln

2.2.1

> Tn-l

4 seqüencÍa

Zo =

: À/n = 1} é chamada

processo de omissão.

0,TI

=

inf'(n

tempos

2

de

Baseados nas idéias de Rubin(1977)podemos

1 : À/n

omissão

=

1}

e para

do processo

n

>

{X«}

1, Tn

=

e .A/n a

establecer relações entre os processos

X. e À4n que nos permitam estimar o modelo com dados faltantes:
e Modelo l: .A4ne X« são processos independentes
e

Modelo

2:

À4n

depende

de XiLi

, n

1,2,

e Modelo 3: O processoA4n,X. é uma cadeia de Markov bivariada
Proposição

2:2.1

sequências {XI.:\.i

Se À/n C a(XI,

. . . ,X«)

para lodo n

},{ = 1, 2, . . . são independentes.
8

1, 2, . . ., dado {Tlm

ti''}, .s

Prova:
Por construçãoOS{Zn} são tempos de parada e da propiedade markoviana segueo

resultado.

[].

Este teorema nos auxiliará para construir um novo processo sem valores ausentes.
Defina o processo W. da seguinte maneira:

e Pm'a l $ n 5; h , W. =
e Para n ? TI, ZI =

X.

infln > TI : X« = Xr.}, Wr.+i = XZ.+i

Teorema 2.2.1 Se .A4nC O-(Xi,...,X«) para todo n = 1,2,..., dado{rP

tr'}, o

processo W« é uma cadeia de .A/arcou com matriz de transição P
Provam

Por construção é inmediata []

Exemplo 2.2.1 C'onsádere 2/ reaZízações de uma cadela de JI/arcou em S
m,atüz de tra.nsi.cão

1,2,3 e

,-(:::;::)

X : 2, 1, +, 3, 1, #, #, 1, 2, +,3, +, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 2, 3, 3.
4quál # indica que o valor dão é obsemado.

Note-se que Ma,M6. M7.M\o,eMt2 são ig'uais a. zero e T\
10, Ts = 12 são os tempos de omissão dos dados.

«?,«,,«?i

3,1 - 6,z - 7,b

2, 1,2, 1,1,3,2,2,3,3

Como consequenciado ultimo teorema temos o seguinte resultado
Teorema 2.2.2 Seca {zT uma real cação de uma cadeia de .A/arcou {X.} eryódáca com
watt z de frans ção P e {.IWn} Hm processode om ssâo associado a {X.}. Os est maiores
obtidos do processo W. são contsãsíentese ass ntófácamente noz'mais.

Exemplo 2.2.2 (Continuação)
zstlmüda é dada por

C'om os ua/ares obl dos de w« a matiz de trens ção

1/3 1/3 1/3 \

i/2 i/4 i/4 l
3

\l'z 'tl'l l

Os resultados anteriores continuam sendo válidos se considerrmos uma cadeia de
Markov de ordem K > 1.

9

Capítulo

3

Reamostragem em Cadeias de
Markov
3.1 Introdução
A utilização de tecnicas de reamostragemtem tido um importante papel na estatística.
especialmente quando o calculo de estimadores por métodos analíticos é complicado. Uma

delasa técnica bootstrap, foi introduzida por Efron(1979) e teve grande desenvolvimento
nos últimos 20 anos, mostrand(>se uma interessante ferramenta de estimação.

O métodode reamostragem(bootstrap)proposto por Efron (1979),consiste
em
Considereuma amostraaleatóriaz = {zi, ..., z.} de uma funçãodistribuiçãoF' e a es.
tatística de interesses(z). A estimativa Z)ootstrappara a esperançade s(z) é
ê - .EP.(,*),

(3.1)

onde F é a função de distribuição empírica, .EF.é a esperançasob .F, e z* = .[zi, ..., z*}
é retirado aleatoriamente de z, com reposição. A menos que s(z) seja a média ou outra
estatística simples, não é fácil calcular exatamente ê, então nós aproximamos ê por
eB

b-l

(3.2)

onde cada z*ó é uma amostra de tamanho n retirada com reposide z, .B é o número de
simulaçõese s(z*õ) é o valor da estatística s avaliado para z*ó.
Athreya e Fu(1992) extendem as ideal de Efron para o caso de cadeiasde Markov.
introduzendo a reamostragem uniforme em blocos.
Neste capítulo mostraremos que as tecnicas de reamostragem podem ser aplicadas
no cmo de ter uma realizaçãoincompleta de uma cadeia de h/larkov, mostraremosque
p.odemser usadastanto na sequênciaoriginal como no processoconstruído {W.}.

10

3.2

Reamostragem uniforme em blocos

Suponha z = {zo, ..., z.} uma realizaçãode um cadeia de Markov ergódica( recor.
rente positiva, aperiódica e irredutrúel) {Xj;.j :: 0, ..., n}, em um espaçode estadofinito
S = {1, ...,s}, com probabilidade de transia = (pij). A propriedade da ergodicidade
implica a existência de uma medida invariante n- = (nj),n
l,zj

=

p(") .

>1:inÍpij,.j
P{X.

-

=

1,...,s

.j l Xo = {}.

e para todo € C S,pl;)
Seja nij o número

= (nj)

---} a.j, quando

de transido

> 0,>1'j.:aj

=

n --+ oo, onde

estado { para o .j em z,

e ní o número de visitas do estado ã em z. O estimador de máxima verossimilhançada
probabilidade

de transia

é Pn = (»«({,.j)),

onde p«({,j)

= T-

este estimados pode ser usado como uma aproximação da distribuição amostral, mas
a diâculdade de calcular a matriz de variância-covariância faz este procedimento pouco
apropriado para aplicações. Assim o método de reamostragem é uma técnica usada para
estudar este tipo de problema.

Seja a realizada cadeia de Markov z, esta é particionada em blocos, onde o critério
de parada é o tempo até que ocorra pelo menos duas transições para todos os estados em
cada um dos blocos.

Determinando um critério de parada temos pela propriedade forte de Markov que
essesblocos são i.i.d. Assim, o método de reamostragem pode ser aplicado nestes blocos.
Existem duas alternativas para realizar esta amostragem. A primeira é ficar o número de
blocos k , e observar a cadeia até um n aleatório. A segunda maneira é fixar o tamanho
da amostra n, assim o número de blocos k é uma variável aleatória.
Considerando a segunda alternativa,

observamos a cadeia até o tempo fixado n e

obtemos k blocos. Seja T(z) o tempo até que ocorra pelo menos duas transiem cada dos
estados no bloco Z, sendo Z = 1, . . . , k , temos a seguinte decomposida amostra original:
z -; 'Í77i,...)?7kl?7k+i} onde 77i = {Zo,---)Zr(O-l}
e v7k+i = {rT +l),...,JÇ,t}.

Seja g(77z)
o número de visitas do estado { no bloco v7z,e h(77z)indica o número de
transia.j no bloco 77z,então pi({, j) = im- é o estimador de pij dentro do Z-ésimobloco.
Seja

E h(,z.)
».({,.j) = !ÍL
E g(o.)
a=l

(3.3)

o estimadosde P
Pelalei forte Pk é consistente. Então para estimar a distribuição de Pk P, é proposto
o seguinte método:

11

l

Decomponha a amostra original da seguinte maneira:l?7o, v7i, ..-, 77k},onde ?7o= {Xo, Xi,

Seja Fk a medida de probabilidade uniforme dos ciclos {77.;cl = 1, ..., k}.
2

Com a amostra original fixada, retire uma amostra óoofstrapde tamanho k de acordo
com Fk. Denotando a amostra por ?7;,-.., T7i. Definimos:
k

E h(,7:)

a::l

Pk(ã,.j)

k

)

E g(o:)

(3.4)

a=l

3. Aproxima a distribuiçãoaode «[(»k(ã,J) -- pij) pela distribuição condicional de
vÃI($i;(í, J) - Pk({, .j)) dado z.

Uma maneira diferente deste método é fixar o tamanho da amostra original n.Seja
k. o número aleatório de ciclos, então é feita seleuniformesdestesk. ciclos.

3.3

Reamostragem em Blocos Balanceados
Este método consiste em uma reamostragem balanceada. Seja um estado recorrente

i.i.d para n =

1, 2, ..., onde 71') é o tempo do n-ésimo retorno para Z]L.
Observa a cadeia até o tempo fixo n, o número de ciclos À;,.é uma variável aleatória.
Seja {zo, ..., z.} a realizado processo, para quaisquer dois estados {, J, que são diferentes
de .â, seja

o«= {xj;j

7-f'+o - i},

o a-ésimo ciclo, então a amostra original pode ser decomposta da seguinte maneira

{ ?7o, ?7i , . . . , v7k. , 77k.+i},
onde ?70- {a;o, zi, . - ' , zrlto.i}

e ?7k.+i = {açrl«+: , . . . , z«}. Seja g(v7.) indica o número de

visitas do estado{ durante o ciclo q., e h(?7.) indica o númerode transiÍJ durante o ciclo
?7..Seja
k.

E h(,7.)

Pk. ({, .j) =

a::l
k.

E g(o.)

cl::l
k

â'k({ , .j )

E g(o.)
a-:l

12

'

os estimadores de n- e P, onde Ta é o estimador de pÍÍ.
Pela lei forte »k. (á,J) é consistente. Para a aproximabootsfrap da distribuição amostrar
de Pk. ({, J) -- pij, selecioneB amostras aleatórias uniformemente, com reposi, da amostra

decompostaX - {v7i,. . , ?7k.},e aplique a técnica de reamostragembalanceada. O objetivo deste procedimento é garantir que cada bloco apareça o mesmo número de vezes em

todas m reamostras. Defina
â

-

Ó:ifl;nP :

»k. (í , .j) ) y

7J@.o,.o

onde p.(ã, J) = À(?7.)/g(?7.) é o estimador de pij dentro do a-ésimo bloco.Então o es(luema
de reamostragem balanceada consiste em:
1. Repete cada bloco .B vezes,obtendo um total de Bk. blocos

1). .} 1} 2 ..}'r?2} ..l7lk.)...)qk
2. Permuta a sequênciaacima de tal forma que cada grupo contenha os k. blocos

"*:,. ,'7Ík.,,7t:,. . . ,'72k-'' ' ',,7t:,. . .,'7B'.
3. As reamostras balanceadassão denotadas por

Para cada reamostra balanceada,X!, b = 1, . . . , .B, a estimativa boofstrapde »k. ({, .j) é

XE:: h(,71.:)

E::: g(o!.:)
A .distribuição

de (»k«({, .j) -- pij)/â

(»L.({,J) »..({,J))/õJ,ó - i,. .

3.4

Reamostragem

pode ser aproximada

pela distribuição

empírica de

,.e

Importante

em IBlocos

Com a mesma notada reamostragem balanceada, o algoritmo de reamostragem em
blocos para estimar P{(»k. (á,J) -- pij)/â $ z} sobre a reamostragemimportante consiste
em

l

Seja
..

-

â':

Eil1l!;lÍilíp(,7.)(p.(i,

e seja a distribuição de probabilidade
{77.1a = 1, . . . , Ê.} dada por

j)

da reamostragem {q.; c!

ezp(-.4..)
E:':: .ZP(-.4..)
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- »*« (í, J))

1,...,A.} de

onde .A é escolhido para minimizar

ezp(.42)Q'(z

Á) com ®(.) sendoa função dis

tribuição normal padrão.
2.

Com a mesma amostra X

= {?7i, . - . , 77i;.} fixada, retire uma amostra de tamanho

k.,{?7t, - . . , 77Ê.
}, sobre a reamostragem importante
dade {q.l

a = 1, - . . , k.}.

Seja /. o número

com distribuição de probabili-

de vezes que 77. aparece

em {?7f,

Então a a estimativa de óoofstrap de »k. (á,.j) é

Pk.({,.j)
Então é possível aproximar

!iifl11
ll«*«.)-''.

a distribuição

de Pk. (í, .j)

pij pela distribuição condicional

de êk. (í, j) -- »k. ({, .j), dado a.

I'eorema 3.4.1 $e .EaTaa
< oo, entãopara q ase todas asreaZázado
p7'acesso
{X.; n ? 0},
n,óstemos para cada i, ii,
v''i;(Pk({,.j) - »*(i,.j)) ---, N(0, a')

e'rndisthbuição, onde aa será de$nido na prova,
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Prova:
Seja
v''i;(»k (í

,j)

'E h(,7;)

Pk(á,.j) )

E A(?.)

g(o:) E g(,7.)

"rgggg
"E$(g8 gg)
E
h(,z;)

E h(,7;)

+

"Eg

«'$;1$ «'t;18

Eg(q.) z' h(?;)

6t

E h(,7;)

pG
E(h(qi))

/\

+

Eç(?.) *z-'
l

1>1g(?;))
g J( :pQzJ->1:
,\---

h(?;)

E h(q;)
k-: E g(o;)k- E g(??
k

'E gQNtllk

+

}: g(,7;))
h(,7.) )

l
.E(h(?:) )

-Dg(,7:)

.@hÜ'x"'«-

l

J

h(,7.) )

vkl + wk2 + Wka
Wki, Wk2

gem para 0 com probabilidade 1. Sej;

dado p.

l

k

@ t-l

g(,7.)

(-Eg(o:))' l

l
nln;
v'ZI~z-

f

Vi;(.D(g(o:
)))'

Eh(n. )

h(q.)) + d(g(,7;) - g(q.)))

E h(,7.) )

h(,7;)

v'ãl.D(p(,z:
)) ~z'

h(q;) - >: h(,7.)) +

x/ÀI.E(p(,z:))
~z'

+

h(q.))

X

«R;(.E(ç(o:
)))' ~z' ' ''"'

+

h(,7;)
gtv7t) 'Z..U

E g(?;)

\

(}:

'L

g(q. )

>: g(,7;
))

)

.Eh(q:)
(Eg (q,)) :

l
g(?;)

ÉH#:. E«tü

E

k

'iii >1-1(('ü('z;)+'íg(,z;)) - ('h('7') +'íg(o.)))
--» N'(0,

''-,(A(q:)) + d'««(g(,7:))+ 2cdc«,(h(?-), g(?:))),

em diqt.rihllinã..
ywv. r'l
-
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Capítulo 4

Modelos para o processo de omissão
de dados
4.1 Introdução
Neste capítulo nossointerese o modelar a dsitribuição do processode omissão de
dados {.IUn}. Apresentaremos varias estruturas de depedendenciabaseadasnas ideia de
processos MAR e MIAR.

4.2

Modelos para a omissãode dados

Segundo Rubin(1976) quando a probabilidade de não resposta depende dos dados presentesmas não dos ausentes,os dados são ditos perdidos por por um processoaleatório

(MAR - missing at random). Se o mecanismode não expostanão dependede dados
prsenets ou ausentes, dizemos que os dados são perdidos por um processo totalmente
aleatório

(MCAR

No capítulo

- missing completely

at random) .

2, vimos que se À4n C o'(XI, . . . ,X.,

Vn = 1,2, . . . podemos obter es.

timaçõesconsistentespma a matriz de transição. A idemé propor modelosde probabili.
dade que se encaixem como um processoMAR.
. Modelo 1: P(.A4nlÀ/i'':, Xf) = P(MnlM=1.l),Vn = 1, 2,

. Modelo 2: P(À4njlt4ln':,Xf) = P(MnjXnn.JI),yn = 1,2,
Mlodelos do tipo l podem ser tratados como cadeias de Markov de ordem k, e podemos
usara as técnica habituais de estimação. Neste modelo todos os valores tem igual probabilidade de ser omitidos.

Nlodelosdo tipo 2, podem ser tratados como uma generalizaçãodos modelosde
Markov onde o processo{X.} não é mais oculto se não parcialmente observadoe o
17

processoobservadocorresponderia a {JWn}. As estimativas podem ser obtidas construindo
um algoritmo do tipo EM que generalizeas estimativas Baum-Welch. As vantagensde
modelos do tipo 2 é que podemos imputar os valores não observados por os valores mais
possíveismediante uma variante do algoritmo de Viterbi.
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C;apítulo 5

Discussão e Conclusões
Neste trabalho estudamos o problema estimação de dados incompletos no caso de
uma cadeia de Markov.
Usando uma construção regenerativa construímos um novo processocompleto com
a mesma matriz de transição, que pode ser utilizado para estimar as probabilidades de
transição. vimos tambén que podemosextender as ideias de reamsotragemem blocos de
Athreya e li'u para ter estimativasbootstrap das transições.

Quando é de interessemodelar o processode omissãodos dadossugerimos 2 mod.
elos, um dos quais permite imputar as observaçõesfaltantes por os valoresmais probaveis
Embora tenhamos obtido resultados satisfatorios na análise de dados incompletos em
cadeias de Markov ainda tem muito por ser ferro, possíveis extensões deste trabalho seriam:

e Propor outras estrutura de dependenciapara a omissãodos dados
e Expender algumosresultados para processosde Markov a tempo continuo

e Incluir o problemada determinaçãoda ordem da cadeiadentro da abordagemdo
bootstrap.
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