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Resumo

Nesta dissertação de mestrado, apresentamos análises Clássica e Bayesiana para os
principais modelos de Estratégia tipo I, estratégia de modelos de confiabilidade de software que
modelam os tempos entre falhas do software. Na análise Clássica, estimadores pontuais e
intervalos de confiança são encontrados usando métodos assintóticos. Na análise Bayesiana,
considerando densidades a priori informativas para os parâmetros dos modelos, determinamos os
resumos a posteriori, utilizando os métodos de simulação Gibbs Sampling e Metrópolis Hastings.

Em particular, consideramos diferentes densidades a priori para os parâmetros do modelo
de Jelinski e Moranda (1972) (um dos primeiros modelos de confiabilidade de software
desenvolvido) e verificamos a consequência de uma reparametrização para esse modelo. Também,
apresentamos a técnica das distribuições preditivas condicionais ordenadas (CPO) para selecionar
o melhor modelo dentre os modelos analisados.

Finalizamos, ilustrando os métodos propostos através de um exemplo prático



Abstract

In this dissertation we preseut Classical and Bayesian analyses for the most important
models of strategy of type-I used in software reliability to model times between failures. In the
Classical approach, point estimators and confidence intervals are obtained using assymptotical
methods. In the Bayesian approach, considering informative prior densities for the parameters of
the models, we obtain posterior surmnaries of interest, using the simulatim algorithms Gibbs
Sampling and Metrópolis Hastings.

In special, we consider different prior densities for the parameters of the Jelinki and
Moranda (1972) model and we also check the effects of a reparametrization in the obtained
inferences. We also consider the technique of ordinated conditional predictive distributions (CPO)
to select the best model among all considered models.

We conclude the work, presenting a practical example as a numerical illustration of the
proposed methodology.
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Capítulo I

INTRODUÇAO

A indústria relacionada à informática tem atualmente uma parcela significativa na
economia mundial. Sua expansão segue com muita npidez e desde que o software é a principal
parte dos sistemas de muitos computadores, o campo de tecnologia de software pode esperar um
crescimento similar.

O software é um sistema complexo de programas, rotinas e linguagens simbólicas que
controlam o funcionamento do hardware (a parte fisica) de um computador e dirige sua operação.

Há duas características fundamentais na produção de um software que podem ser referidas
como. qualidade e custo. Nesse ponto é que a confiabilidade se torna a caractenstica mais
importante inerente ao conceito "qualidade do software". Os acessos iniciais para medir a
qualidade de um software baseiam-se no conceito de falha ou defeito encontrados num programa.

O programa tem que estar sendo executado para que uma falha ocoffa. O termo falha se
relaciona ao comportamento do programa. Ela não é a mesma coisa que defeito ou, mais
apropriadamente, erro. Um erro é um defeito no programa que quando executado sob condições
particulares, pode causar uma falha, isto é, uma falha é criada quando o programador comete um
efTo.

Nesse sentido, a confiabilidade de um software pode ser definida como sendo a
probabilidade de que o software trabalha sem falha por um período de tempo especificado.

Para designar a confiabilidade de um software, a modelagem se torna um elemento
essencial no sentido de tomar decisões em aplicações práticas.

Em geral, muitas pesquisas e modelos de confiabilidade de software foram desenvolvidos.
Assim como conhecimentos práticos tem sido colhidos para determinar o melhor meio de se
controlar o desenvolvimento de um software.
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1.1 Estratégias de Modelagem 

Para modelar a confiabilidade de um software é necessário primeiramente considerar os 
principais fatores que a afetam. Esses fatores podem ser referidos como "introdução de erros" e 
"remoção de erros". 

Os erros são introduzidos quando o software está sendo desenvolvido pelos 
programadores. Eles podem introduzir os erros durante o projeto original, ou quando estão 
acrescentando novos aspectos ou ainda quando estão consertando erros que tenham sido 
identificados. Uma vez que um erro é encontrado, ele pode ser corrigido (removido) e 
esperançosamente pode não originar mais falhas. A remoção de erros resultante da execução do 
programa depende da ocorrência da falha associada. 

Na literatura, observamos que em confiabilidade de software existem duas estratégias de 
modelagem amplamente utilizadas. Essas estratégias cobrem a maioria dos modelos propostos e 
podem ser divididas em dois grupos, conhecidos como Estratégia tipo I e Estratégia tipo II. 

1.1.1 A Estratégia tipo I 

A Estratégia tipo I pode ser definida como uma estratégia de modelos que modelam os 
tempos entre falhas consecutivas do software. Essa estratégia pode ser dividida em dois sub-tipos. 

O primeiro sub-tipo é onde o modelo se deriva da consideração da taxa de falha. A taxa 
de falha pode ser vista como o número de falhas por unidade de tempo, ou formalmente pode ser 
definida como a razão da função densidade de T por P(I>t) se é sabido que está trabalhando no 
tempo t, onde T é uma variável aleatória que denota o tempo da primeira falha e P(I>t) é a 
função de sobrevivência de T. 

Quando o modelo é definido através da taxa de falha nos tempos consecutivos entre falhas 
do software, a estratégia de modelagem é definida como estratégia tipo I-1. 

Quando os erros são descobertos e removidos, a sequência da taxa de falha pode mostrar 
uma tendência decrescente e dessa forma a confiabilidade tende a aumentar. 
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Um modo alternativo de modelar os tempos entre falhas, é definir uma relação estocástica
entre tempos de sucessivas falhas. Esta estratégia será definida como estrategia tipol-2.

A estratégia tipo I-2 modela diretarrente os tempos entre falhas sem preocupar-se com as

taxas de falha. Por exemplo, seja T1,...,T¡ , variáveis aleatórias denotando os tempos entre
sucessivas falhas do software. Num simples caso é possível declarar Ti*r : p Ti + E¡ , onde p >0 é

uma constante e E¡ é um termo de distúrüio (tipicamente alguma variável aleatória com média
zero). Então p < 1 indicaria decréscimo de tempos entre falhas, ou seja, a confiabilidade esperada

do software torna-se pior; p: I indicaria nenhuma mudança esperada na confiabilidade do

software e p > I indicaria um acréscimo dos tempos entre falhas, ou sej4 a confiabilidade do

software melhora.

1.1.2 A Estratégia tipo II

A Estratégia tipo II é a estratégia de modelos que modelam o número de falhas do
software para um dado tempo.O número de falhas do software (M(t)), observados durante o

tempo [0,t), pode ser modelado por um processo de Poisson com função de valor médio p (t).

A função de valor médio represenla as falhas médias cumulativas associadas com cada
ponto do tempo.

O número de falhas do software pode também ser especificado por sua função de

intensidade f (t). A intensidade de falha é r¡rn meio alternativo de se expressar a confiabilidade.
Ela pode ser descrita como a taxa de mudança de uma função de valor médio, ou pode ser

formalmente definida como a derivada da função de valor médio ¡r (t) com respeito a t. Se l,(t) é

uma constante ( p (t) é linear), então M(t) (o número de falhas) é chamado um processo Poisson

homogêneo, em caso contrário é chamado processo de Poisson não-homogêneo.

1.2 Principais Modelos de Estratégia tipo I.

Muitos modelos para confiabilidade de software são propostos na literatura. Neste
trabalho destacamos os mais populares modelos de estratégia tipo I, modelos que modelam os

tempos entre falhas do software e os descrer¡emos brevemente abaixo.

3
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O Modelo de Jelinski e Moranda (1972). 

Esse modelo, foi um dos primeiros modelos de confiabilidade de software. É um modelo 
referente a estratégia tipo I, que modela os tempos entre falhas do software considerando suas 
taxas de falha. 

Jelinski e Moranda assumiram que todos os elementos que causam a falha estão 
associados num processo de Poisson homogêneo com taxa de falha 2L, 

Eles consideram o tempo Ti  (i = 1, 2, ..., N), entre a (i - 1)- ésima falha e a i - ésima falha, 
uma variável aleatória com distribuição Exponencial e a taxa de falha para o i - ésimo tempo entre 
falha Ti  é assumida ser uma constante proporcional ao número de erros restantes no programa (N 
- i + 1), ou seja, a taxa de falha para o modelo de Jelinski e Moranda, é dada por: 

Xi  = Â,(N — i +1) , i= 1, 2, 3, ..., t O. 

O Modelo de Moranda (1975). 

O modelo de Moranda é também um dos principais modelos de Estratégia tipo I que 
considera as taxas de falha para os tempos entre falhas. 

Moranda supõe que a taxa de falha do software permanece constante para cada tempo 
entre falha Ti, mas após cada falha ela decresce geométricamente em i. Portanto, para constantes 

e K, a taxa de falha para o modelo de Moranda é dada por: 
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O Modelo de Goel e Okumoto (1978).

O modelo de Goel e Okumoto pode ser visto como uma tentativa de melhorar o modelo

de Jelinski e Moranda (1972) pela alteração da suposição de que um rep¿lro perfeito de um erro
sempre ocofre.

Goel e Okumoto assumem que existe uma probabilidade p, 0 I p I 1, de corrigir um effo
quando ele é encontrado. Portanto, a taxa de falha dos tempos entre falhas T¡, pârÍÌ esse modelo, é

dada por:

Ài=l(N-p(i-l))

O Modelo de Schick e Wolverton (1978).

O modelo de Schick e Wolverton também faz uso da estratégia tipo I-1, que modela os

tempos entre falhas consecutivas do software considerando suas tæras de falha.

Schick e Wolverton assumem que a tæra de falha é proporcional ao número de erros não

corrigidos no programa e o tempo que foi decorrido desde a última falha. Portanto, a tæ<a de

falhapara o modelo de Schick e Wolverton é dada por:

Ii =I(N-i+l)t,t>o

O Modelo de Littlewood e Verral (1973).

O modelo de Littlewood e Verral é um modelo Bayesiano de estratégia tipo I, não

desenvolvido pela caractenzação da taxa de falha.

Littlewood e Verral assumem que o i-ésimo tempo entre falhas tem distribuição
Exponencial com taxa de falha À; e assumem uma distribuição a priori Gama para ì,i, com
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parâmetro cr e escalar \y(i). V(i) é uma furryão de i monotonicamente crestente, suposta para

descrever a qualidade do programador e a tarefado programa. Eles assumem V(i) = ßo +Fri (
também considerado por }rfazzuchi e Soyer, 1988).

Outros modelos são propostos na literaüura usando estratégias de moddagem de tipo I-1 e

I-2, porém, em muitas aplicações, as falhas do software são dadas em termos dos números de
falhas que ocorrem em períodos fixos de tempo.

Quando isso ocorre, Moranda (1975) assume um processo de Poisson para descrever o
número de falhas em cada período de tempo, fazendo uso da estratégia denominada estratégia
tipo II.

Outros modelos envolvendo estratégia tipo II são propostos por Goel e Okumoto (1979),
Goel (1983), Musa e Okumoto (1984), etc.

Todos esses modelos podem ser utilizados para medir a confiabilidade do software,
analisar dados de falha, fazer inferências sobre o procedimento futuro do software e tomar
decisões durante o processo do teste do software.

1.3 Objetivos Principais da Pesquisa.

O projeto de pesquisa apresentado neste trabalho tem como objetivo principal explorar o
uso dos algorítmos de simulação via cadeias de Markov conhecidos como algorítmo Gibbs
Sampling e algorítmo Metropolis Hastings (ver por exemplo Casella e Georgg 1992; Gamerrnan,
1996, Apêndice 1 e2),na análise dos mais populares modelos de Estratégia tipo I, estratégia de

modelos que modelam os tempos entre falhas consecutivas do software, dando ênfase maior ao

modelo de Jelinski e Moranda por ser um dos primeiros e mais usuais modelos de confiabilidade
de software.

No Capítulo 2, apresentamos uma análise Clássica para os modelos de Jelinski e Moranda
(1972), Moranda (1975), Schick e Wolverton (1978) e Goel e Okumoto (1978) considerando
uma distribuição Exponencial para os tempos entre falhas do software.

Considerando densidades a priori inforrnativas para os parâmetros envolvidos nos modelos
de Jelinski e Moranda (1972), Moranda (1975)" Goel e Okumoto (1978), Schick e Wolverton
(1978) e Littlewood e Verral (1973), desenvolvemos no Capítulo 3, uma análise Bayesiana
utilizando os algorítmos Gibbs Sampling e Mefiopolis Hastings para os referidos modelos.

6
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A análise do modelo de Jelinski e Moranda (1972) é explorada considerando diferentes
densidades a priori para os parâmetros de interesse e englobando densidades a priori hierárquicas.

Ainda considerando os principais modelos de Estratégia tipo I e uma distribuição
Exponencial para os tempos entre falhas do software, desenvolvemos no Capítulo 4 um
procedimento para selecionar modelos, utilizando densidades preditivas (ver por exemplo
Gelfand, Dey e Chang; 1992).

Um exemplo de aplicação das metodologias descritas, é desenvolvido no Capítulo 5,
considerando um conjunto de dados reais sobre tempos entre falhas do software.

Uma reparametnzação para o modelo de Jelinski e Moranda, é adotada, com o intuito de
avaliar as inferências obtidas considerando as aproximações normais usuais para os estimadores
de máxima verossimilhança da taxa de falha l, .

Finalmente no Capítulo 6, são apresentadas algumas conclusões e comentários sobre as

perspectivas futuras de pesquisa vinculadas a confiabilidade de software considerando os tempos
entre falhas do software.

7



Capítulo 2

ANÁLISE CLÁSSICA PAR,{ ALGUNS
MODELOS DE ESTRATÉGIA

TIPO I

O modelo de Jelinski e Moranda (1972), encontra-se entre os principais modelos que

descrevem os tempos entre falhas do software. Algumas modificações desse modelo são

introduzidas na literatura por Moranda (1975), Goel e Okumoto (1978), Schick e Wolverton
(1978) e Littlewood e Verral (1973).

Neste capítulo será apresentada uma análise clássica para determinação de estimadores de

máxima verossimilhança e intervalos de confiança para os parâmetros envolvidos nos principais

modelos referentes a estratégia de tipo t-l (estratégia de modelos que modelam os tempos entre

falhas do software), considerando a distribuição Exponencial (amplamente uttlizada em

confiabilidade) para expressar matematicamente o comportarnento dos tempos entre falhas do

software.

2.1 O Modelo de Jelinski e Moran da (1972)

O modelo de Jelinski e Moranda (JM) formou alicerce para muitos modelos desenvolvidos
posteriormente. Esse modelo se caracterizapela modelagem dos tempos entre falhas do software

considerando sua taxa de falha, sendo um dos principais modelos referentes à estratégia de tipo I-
l.

Além disso, apesar de intuitivamente observarmos que a taxa de falha cresce com o uso

(envelhecimento) para a maioria dos componentes manufaturados, Jelinski e Moranda assumem

que a cada falha do softwarq um reparo perleito é executado não criando novos erros, fazendo

assim, que a taxa de falha do software decresça a cada reparo (veja figura 2.1 que mostra a taxa
de falha para o modelo de Jelinski e Moranda).
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Figura 2.1: Taxa de falha para o modelo JM 

2.1.1 Formulação do Modelo de Jelinski e Moranda 

A modelagem descrita nesta seção será definida a partir da taxa de falha do software e a 
distribuição Exponencial para os tempos entre falhas do software. 

Supondo que o número de erros no software seja N, assume-se que a taxa de falha para o 
i-ésimo tempo entre falhas Ti  é uma constante proporcional à (N-i+1), correspondente ao número 
de erros restantes no software, ou seja, 

= Â(N — i +1) , i=1,2,...,t O para alguma constante X. 	(2.1) 

Seja Ti  uma variável aleatória não-negativa denotando os tempos entre falhas do software 
com uma distribuição Exponencial com função densidade de probabilidade (f d.p) dada por, 

f(ti  I X,i), 	 (2.2) 

onde ?k,, = k(N — i + 1) é um parâmetro desconhecido representando a taxa de falha no i-ésimo 
tempo entre falhas, i=1,2,...,t O. 

O tempo médio entre falhas, obtido calculando-se a esperança dos tempos entre falhas do 
software, é dado por, 
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IE(l): (2.3)

(2.4)

À( 1)+N

Considerando 'Ir, T2,...,Ç variáveis aleatórias independentes que denotam os tempos

entre falhas do software, a função de verossimilhança para N e I é dada por,

n
L(¡.,N)= fI (tilIi),

i=l

onde 1.1 = l.(N -i +l) e f(t¡ I )'") é af.d.p(z.2)

Desenvolvendo (2.4) obtemos,

L(1., N) = [g^,.-'", ] 
= r"ff(N - i + r)exp{- 

{,å,lr -,.tx,]}

n n

Definindo A(N): ll(N -i + 1) e B(N): t(N - i +l)t¡, temos:
i=l i=l

L(¡,, N) = f A(N) exP {-B(N)}.} (2.s)

2.1.2 Estimadores de Máxima Verossimilhança
para os Parâmetros N e I

A partir do momento em que observamos os dados (no nosso caso, os tempos entre falhas

do softwaie), toda informação ,obr. os parâmetros ficará contida na função log-verossimilhança'

o logarítmo da função de verossimilhança para N e ì" é dado por,
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n
l(1",N) = tlogl. +,lln(N - i +1)- 1,:(N - i +l)ti

r=l i=l
(2.6)

Assumindo N contínuo ( isso é considerado por Singpurwalla e Wilson" 1994), podemos

encontrar os estimadores de máxima verossimilharrya para N e I, derivando o logarítmo da

verossimilh ança (2.6).

As primeiras derivadas de l(I,N) com respeito a ?," eN são dadas por,

a(1,,N)
õ7"

n
I(N
i=l

)tiI+
n

),"

(2.7)

(2.10)

(2.8)

Igualando a zero as primeiras derivadas (2.7) e (2.S), e resolvendo o sistema de equações

em l, e N, obtemos os estimadores de máxima verossimilhança de I e N dados por:

n
Definindo Sn = Iti,

i=1

n (2.e)
n

NSo-I(i-l)ti
i=1

" 
Ñ¿ a solução da equação,

H=å(-i-.J-^å"

n( r Ist_t -á\.N -i+ù -

l.

n

N -: Ët'- t),,
Jn i=l
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As equações de verossimilhança (2.9) e (2.10) são não lineares. Para solucionálas

numéricamente, pode-se recorrer a métodos iterativos, como por exemplo o método de Newton
Raphson. Alguns artigos foram escritos com o propósito de analisar técnicas numéricas para

soluções de equações de verossimilhança, (ver por exemplo Zacks,1971)-

2.l.3Inferências Sobre os Parâmetros l" e N

Para inferências sobre os parâmetros de um determinado modelo, usualmente, utiliza-se a

aproximação Normal assintótica dos estimadores de máxima verossimilhança, (ver por exemplo,

Mood, Graybill e Boes, 1974). Assim consideramos,

(2 11)

(2.12)

(2 13)

(2.r4)

onde I( l" ,N) é a matnz de informação de Fisher dada pelas esperanças das segundas derivadas

parciais de l( 1, ,N) com respeito a I e N a menos do sinal, (ver por exemplo, Box e Tiao, 1973).

As segundas derivadas parciais da função log-verossimilhança l( 1, ,N) (2.5) com respeito a

I e N são dadas por,

ô2111., N¡ n

Olu )3'

ô21(¡., N)
aÀaN

n

- - \'+.
4.1 )
i=l

ô21(r, N) _ $[_ I I
dN2 - Írl (N-i*l)2.l
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Como já visto em (23),E(q ) : 

^:-, 

assin¡ a partir das segundas derivadas da

função log-verossimilhança, tem-se que:

E - a2t(î,, N)
ñ

n

"2lL

n[ r -l

_\.t_l-É'Lr*-i+r)21

(2.ts)

(2.t6)

(2.17)

(2.18)

E - ô2t11,, N¡
-- a{t-

*

Portanto amatnz de Informação de Fisher para )u e N é dada por,

1S[ r I
rÍrLN-i+ll

r+[ I ll
ráLN-i+r.l I

n[ r llst-t I

Í='LN-i+r¡'z-l l

n

I(î,,N) =

Note que I-t(Â,Ñ), o inverso damatnzde Informação de Fisher, é amatnz de variâncias

e covariâncias assintótica de i 
" 

Ñ, dada por,

o¡g
^)ofi¡

(2.Te)
6lN

^)oi
r-11i, ñ¡:

(ver por exemplo, Bickel & Doksum,1977).
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Considerando a distribuição Normal Assintótica (2.IT) para os esimadores de máxima

verossimilh unçu î, e Ñ , é possível construir intervalos de confianç a para os parâmetros l, e N.

Os intervalos de confiança para l, e N, considerando um nível de confiança 100(l - y)yo,

são dados por,

ic(î, ) : L- Zrnôx; ?"+ Z^¡rzôx, (2.20)

ic(N) : Ñ - ZrnôN ; Ñ -r Z, nôw, (2 2r)

onde Zy tz é um percentil da distribuição Normal padronizada.

2.2 O Modelo de Moranda (1975)

O modelo de Moranda (MO) (1975), é uma extensão do rmdelo de Jelinski e

Moranda(1972), sendo também um modelo referente a estratégia tipo I-1, que modela os tempos
entre falhas do software. Moranda supõe que fixando erros que causam as falhas antecipadas no
sistema, reduzirâ mais a taxa de falha, do que fixando erros que ocorrerão mais tarde, isso porque
os erros antecipados (mais cedo) são mais prováveis serem os maiores. A suposição de um reparo
perfleito, com nenhuma introdução de novos erros durante o reparo, é conservada.

Comparando com o modelo de JM (1972), onde a queda nataxa de falha após cada falha

é )u, a queda na taxa de falha após a i-ésima falha para o modelo de Moranda é, 0(t - K)¡çi-t
(veja figura 2.2 que mostra ataxa de falha para o modelo de Moranda).
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1,2

1

0,8
0,6

o,4

o,2

o
o 2 4 6

t

Figura 2.2: Taxa de falha para o modelo MO

2.2.1Formulaçäo do Modelo de Moranda

Para formular o modelo, Morand a (197 5) propõe que a tara de falha permanece constante

para cada T¡, decrescendo geométricamente em i após cada falha, isto é, para constantes 0 e K'

ataxade falha para o modelo de Moranda é dada por,

Ii = 0 Ki-l (2.22)

Sendo Ti uma variávet aleatória não-negativa independente, que denota o tempo entre

falhas do software com uma distribuição Exponencial com função densidade de probabilidade

(2.2), a função de verossimilhança para 0 e K é dada por,

n
L(e,K)= l| (tilIi),

i=1

onde Ii = Q ¡i-l representa ataxade falha no i-ésimo tempo entre falhas,i: 1,2,...,t >0.

(2 23)

Desenvolv endo (2.23) obtemos,
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n
(2.24)

i=l

2.2.2 Estimadores de Máxima Verossimilhança para os
Parâmetros 0 e K

Os estimadores de Máxima Verossimilhança para 0 e K podem ser obtidos através do
logarítmo da função de Verossimilhança (2.24).

O logarítmo dessa função é dado por,

r(e,r) = 0"K{ä! -0tKi-ltt

n(n - l)
2

l(0,K)=nln0+
n

lnK-0IKi-lti

- Ëri-tti,

(2 2s)

(2.26)

i=l

Os estimadores de máxima verossimilhaîça para 0 e K são encontrados derivando o
logarítmo da verossimilhança (2.25).

As primeiras derivadas de l(0, K) com respeito a 0 e K são dadas por,

ôl(0,K) _ nô0e i=l

(2.27)

Igualando a zeÍo as primeiras derivadas (2.26) e (2.27), e resolvendo o sistema de

equações em 0 e K, obtemos os estimadores de máxima verossimilhança de 0 e K, dados por,

ôr(g_K) 
= 

n(l; t) _ e Ë(i _ Ð Ki-z tiôK 2K i=l
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e
n

n-)
I It'-'ti
i=l

(2.28)

(2.2e)

(2.30)

e Ké a solução da equação,

n
n I(i - l) tci-z 1t

i=l n(n - l)
n 2KIKi-lti

i=1

Como as equações (2.25) e (2.29) são não lineares, suas soluções podem ser obtidas

numéricamente com o auxílio de métodos iterativos, como por exemplo o método de Newton
Raphson (ver por exemplo, Zacks, l97l).

2.2.3Inferências Sobre os Parâmetros 0 e K

Para fazermos inferências sobre os parâmetros 0 e K, utilizamos a aproximação Normal

assintótica dos estimadores de máxima verossimilhança, como já mencionado na seção (2.1.3),

(ver por exemplo, Mood, Graybill e Boes, 1974).

Assim consideramos,

onde I(0,K) é a matriz de informação de Fisher dada pelas esperanças das segundas derivadas

parciais de l(0,K) com respeito a 0 e K a menos do sinal (ver por exemplo, Box e Tiao,1973).

As segundas derivadas parciais da função log-verossimilhança l(e,K) com respeito a 0 e

K, são dadas por,
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ô211e, r¡T
n

& (2.31)

(2.32)

(2.33)

(2.34)

(2.3s)

(2.36)

ô2t(e,r)
æôK

a2l1e,r¡ n(n - r)

=-I(i-l¡Ki-2ti,
n

i=l

n

o I (i - lxi - z¡Ki-3 t1
ôK2 2K2 i=l

Sabendo que E(q): #-, a partir das segundas derivadas da função log-

verossimilhança, tem-se que:

"{
- a2t1e,r¡
-- ôF-

n

æ

n

f.- a'r(e,r)l

1--K'-l
n(n - t)+22(i- lxi - 2)

Portanto a matnz de Informação de Fisher para 0 e K é dada por,

i=l
2K2

n

g¿ rtËri-'r
t

n(n - 1) + 2Z(i- lxi - 2)
i=l

E

I(e, K) =

frËt'-'r 2K2

(2.37)



ANÁLISE CLÁSSICA PARA os MoDELos DA ESTR.A,TÉGIA TIPo I-1 19

t-r1ô, Ê¡, o inverso da matnz de Informação de Fisher, é a matnz de variâncias e covariâncias de

g e I(, dada por,

r-11ô, R¡:
^1oõ oor

2oer Ko
(2.38)

(2 40)

(ver por exemplo, Bickel & Doksum,1977).

Considerando a distribuição Normal Assintótica (2.30) para os estimadores de máxima

verossimilhança ô e It , podemos construir intervalos de confianç a para 0 e K, considerando um
nível de confiança 100(l - y)Yo, dados por,.

ic(o ) : ô - zrnôo ; 6 + z, rzô0, (2.3e)

ic(K) : k-zrnôK ; K + Z, nôr,

onde Zy rz é um percentil da distribuição Normal padronizada.

2.3 O Modelo de Goel e Okumoto (1978)

Goel e Okumoto (GO) (1978) propuseram um modelo similar ao modelo de JM (1972),
mas assumiram que existe uma probabilidade p, 0l p I 1, de corrigir um erro quando ele é

encontrado, o que significa que após i defeitos encontrados, espera-se (i x p) defeitos corrigidos,
ao invés de i.
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2.3.1Formulação do Modelo de Goel e Okumoto

O modelo de Goel e Okumoto é formulado similarmente ao modelo de Jelinski e Moranda

(1972). Considerando uma probabilidade p de corrigir o effo quando este é encontrado, a taxa de

falha pode ser definida por:

Podemos notar que quando p : l, temos o modelo de JM (2.1), ou seja, Jelinski e Moranda

assumem que durante o reparo não há introdução de novos erros.

ConsiderandoT,...,T. variáveis aleatórias independentes que denotam os tempos entre

falhas do software, com distribuição Exponencial com função densidade de probabilidade (2-2), a

função de verossimilhança para 1,, N e p é dada por,

ti=r[N-p(i-1I

L(l.,N,p) = ff r(til xi) = gþt* - p(i - rl]op[- r(N - p1i - r)tr]],

(2.41)

(2.42)

(2 43)

onde ì.1 = À[N - p(i - l)] represerrta ataxa de falha (2.41'),Þ1,2,...,t>0

Desenvolv endo (2.42), obtemos

n n

Definindo A(N,p) : fl[N - p(i -l)] e B(N,p) : IIN - p(i -l)lti, temos,

L(1., N, p) = l.n IItN - p(i - 1)l - ¡, t [N - p(i - 1)]ti
i=1 i=1

n n

i=l i=l

L(I, N, P) = 1." A(N, P)exP{-IB(N, P)}
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2.3.2 Estimadores de Máxima Verossimilhança para os

ParâmetroslrNep

Os estimadores de máxima verossimilhaîça para À, N e p são obtidos através do
logarítmo da função de verossimilhança (2.43).

O logarítmo da função (2.43) é dado por,

(2 44)

Os estimadores de máxima verossimilhanças para )", N e p são encontrados através das

derivadas do logarítmo da verossimilhança (2.44).

As primeiras derivadas de l( I ,N,p) com respeito a l, , N e p são dadas respectivamente

por,

l(¡.,N,p) = nrnl. +å,',* - p(i - ln- i{åtN - p(i - rllt,}

ôl(I,N,p) n å#-;-U [N-p(i-l)]ti,Olv lv i=l

n
T

i =l

I n

(2 4s)

(2 46)ôl(I,N,p) _
dN

-IIt¡,N-p(i-l i=l

-(i-l) n
+II(i-l)ti (2.47)

N-p(i-l i=1

Igualando a zero a expressão (2.45), obtemos o estimador de máxima verossimilhança

para )", dado pela solução da equação:

ôl(I, N, p) _
,lp

n

I
i =1
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)"
n

(2.48)
n t

n

ItN-p(i-l)lti
i=l

Ñ"p podem ser obtidos através da solução das equações (2.49) e (2.50) abaixo, utilizando o

método iterativo de Newton, (ver por exemploBrazaraa e Shetty, 1979).

+l r l-
å(ñ-p(i- t)t)- ñ-*i1i-r¡t,'

(2.4e)

(2.s0\

n
onde Sn = Iti,

i=l

n

n

t

i(
i=l\

(i -l)
[N-p(i-lN+

Sn ãt -p

onde So = 
=ì(t- 

l)ti

2.3.2Inferências Sobre os Parâmetros 1,, N e p

Utilizando a aproximação Normal assintótica dos estimadores de máxima verossimilhança,
consideramos:

(2.st)

onde I( À ,N,p) ê a matriz de informação de Fisher dada pelas esperanças das segundas derivadas

parciaisde l(À,N,p) com respeito a 1., Nep amenosdo sinal.
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As segundas derivadas da função log-verossimilhança (2.44) com respeito a I, N e p são

dadas por,

ô21(r, N, p) _
^^)ÕË

ô21(r, N, p)

ô¡,ôl{

n
-rr"'t '

n

--I+.4ul)

i=l

(2.s2)

(2.s3)

(2.54)

(2.ss)

(2 s6)

(2.57)
ô2111., N, p¡ å |- (i-t)2 I

ô7- ==1[-Ñ;*¡jtl

(i I)ti

Sabendo que E(!) : 
m=U- , a partir das segundas derivadas da função (2.44),

obtemos:

a2l1r,N,p¡ å|- l I-- d¡rz- = 
,'=,1- tN - p.:tltl

ô2111., N, p¡ å [ (-i + 1) I
ôl.{ôp =åL-Ñlû-r[z]

(¡ì
^l - ô"1(),",N, p) I n
Ll nn2 [- n2'

Io^)tu
(2 58)
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E

"{

"{

-a2l(1., N, p)

ôN2

-ô21(r,,N,p)
ôp2

-+[ r I- åLr* - p(i - r)f l

-dZr(¡,,N"p)
ôTâN

=+å[
I

tN-p(i-tI

(2.se)

(2.60)

(2.61)

(2.62)

(2.63)

(2.64)

"I=rl
i=lL

(i - 1)2

tN-p(i-1)12

t

"{
-d2l(r,N,p)

ô)\Ap
_ _1+[

^ Ht
,t i=tl

(i-t)
[N - p(i -l) 2

| - az[x,N, p)l

1 a'rôe I
E

n
T

"r=+Ëllr i=ll

(-i+l

-i+1)
tN-p(i-l)l

tN-p(i-l)12

Assim, amatnz de Inforrnação de Fisher para I, N e p é dada por,

12 ã3

ã4 ã5

ã5 ã6

Iu,
I(l,,N,p) :l a2

LU,

n
onde a1 = 

U
In

T
I

, a2= 
?\ 1)l'Ip(

nt

INi=l

(-i+l) i-l)2"frl
i={

nl
^ -sa/t - ¿¿ -;, ôs =- i=t [N - p(i - l)]' " - p(i - l)12

a ã6=
tN-p(i-l)f
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t^

I-'(À,Ñ,Ê), o inverso da matnz de lnformação de Fisher, é a matnz de variâncias e

covariâncias de Î, Ñ 
" Ê, dada por,

)oi
ôN¡.

6pÀ

r-t(i, ñ, p): 2

ic(p) : þ -2, ¡zôp ; þ + Z^, rz6p,

o¡,p61"¡t

oo NpN

""
opN

(2.6s)

Considerando a aproximação l.üormal Assintótica para os estimadores de máxima

verossimilhunçu Î, Ñ.û,intervalosdeoonfiançapara I, Nep com 100(l-y)% deconfiança

podem ser construídos, dados por:

ic(1. ) : I - Zrnôx ; ì"+ Z, rzôx, (2.66)

ic(N): Ñ-z^rrzôN ; Ñ+ ZrrzõN, (2.67)

(2.68)

onde Zy tz é um percentil da distribuição Normal padronizada.

2.4 O Modelo de Schick e \Molverton (1978)

O modelo de Schick e Wolverton (SW) (1978) também faz uso da estratégia tipo [-1, que

modela os tempos entre falhas do software, mas desta vez a taxa de falha é assumida ser

proporcional ao número de erros que não foram corrigidos (que restam) no sistema e o tempo

decorrido da última falha.

Este modelo difere dos modelos já mencionados anteriormente pelo fato de que a taxa de

falha não decresce monotonicamente. Imediatamente após a i-ésima falha, a taxa de falha cai para
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zeÍoeentãoaumentalinearmentecominclinação(N-i)a(i+l)-ésimafalha.(vejafigura3que
mostra ataxa de falha para o modelo de Schick e Wolverton).

2 4 o

t

10

I
6

-4
2

o
o

Figura 3: Taxa da falha para o modelo SW

2.A.LFormulação do Modelo de Schick e Wolverton

O modelo de Schick e Wolverton é formulado considerando o número de erros restantes
no sistema (N) e o tempo decorrido da última falha (t), ou seja, ataxa de falha para esse modelo é
dada por,

f,i=I(N-i+l)t (2.6e)

Sabendo que q,...,Tn (tempos entre falhas do software) são variáveis aleatórias com
distribuição Exponencial, assumindo o modelo de Schick e Wolverton, podemos observar que a
função densidade para os tempos entre falha T¡ se torna:

(2.70)fi(t) = r(N - i * rl"*r{- l.(N -,.r+}

Assumindo Tr,...,Tn variáveis aleatórias independentes, a função de verossimilhança para
À eNédadapor,
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n
L(¡",N) = lI (ti lli),

i=l

onde Ài = It(N - i + 1),i:1,2,...,t>0

Desenvolve nd,o (2.7 l), obtemos:

L(ì., N) = I' fI t1(N - i + l)
¡.

2

n

I
i =1

(N-i+l)ti2

(2 71)

n

i=1

n n
Definindo Ar(N) : lI(N-i +l)ti e Br(N) : t(N-i +l)t¡2, temos:

i =l i=l

(2.72)

2.4.2 Estimadores de Máxima Verossimilhança para os
Parâmefros l. e N

Através do logaritmo da função de máxima verossimilhança, podemos obter os

estimadores de máxima verossimilhança de I e N.

O logarítmo da função de verossimilhança (2.72) é dado por,

L(1., N) = Ào Ar(N¡e*p1-]er(N))

t(À, N) - nlogi. *Ëtn¡t¡(N - i +l)l-iå,. -i +l)tf (2.73)

Considerando as primeiras derivadas de l( l" ,N) com respeito a À e N, dadas por,



ANÁLISECLÁSSICA PARAOSMODELOSDAESTRA 2A

ôl(1.,N
ô)"

(2 74)

(2.7s)

e igualando -as a zeÍo, obtemos os estimadores de máxima verossimilhança de I e N dados pelas

soluções das seguintes equações:

2n (2.76)T-
^n^n.Nttí - I(i -r)tí

ôr(¡",N)_+l I l_I$,a
ô1.{ -:r\N-i+l/ 2;?4""

i=l i=l

e Né solução da equação:

1 û n'
N -; t(i - lxí

Sn i=l

(2.77)

onde S1= Ë,?
i=l

Devido as equações(2.76) e(2.77) serem não lineares, suas soluções podem ser obtidas

com o auúlio de métodos iterativos, como por exemplo o método de Newton-Raphson, (ver po

exemplo, Zacks,l97l).

2.4.3lnferências Sobre os Parâmetros À e N

Como já mencionado anteriormente, utilizaremos a aproximação Normal assintótica dos

estimadores de máxima verossimilhança para fazermos inferências sobre os parâmetros l" e N no

modelo de Schick e Wolverton (ver por exemplo Sprott, 1973,1980). Portanto consideramos,

ål
,¿=,1ttt-i*¡=

n
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(2.78)

onde Io( l, ,N) é a matnz de informação observada, dada pelas segundas derivadas do logarítmo da
verossimilhança (2.73) com respeito a À e N, a menos do sinal (ver por exemplo" Box e Tiao,
Te73).

As segundas derivadas da função (2.73) com respeito a I e N são dadas por,

ô2t11., N¡ n

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

(2.7e)

(2 80)

(2 81)

ñ n2t
lL

ô2t(î,,N) _ _
ôî.dN

nt t?
,)

ô2t1r,N¡ n

a{2
_T

Por se inviável obter a esperança dos tempos entre falhas (E(l )), no modelo de Schick e
Wolverton, utilizaremos a matriz de informação observada I.(I,Ð, dada pelas segundas
derivadas do logarítmo daverossimilhançadescritas em2.79,2.80 e 2.81 amenos do sinal, dada
por,

Io(I, N) = (2.82)

n

7 Ê
2

I

n
I
i=l

$ tit
í-: z

n

T

Io-t(Î,Ñ), o inverso da matnz de Informação observada, é a matnz de variâncias e

covariâncias assintótica de Î e Ñ, dada por,

CN + )21



ANÁLISE cl.ÁsslcÀ PARA os MoDELos DA ESTRATÉGIA TIPO I-1 30

I"-r1i, ñ¡:
^',o'¡

ôr*

o¡g
^7oñ

(2.83)

(ver por exemplo, Bickel & Doksum,1977).

Considerando a distribuição Normal Assintótica (2.78) para os estimadores de máxima

verossimilh*çu i e Ñ, é possível construir intervalos de confiançapara os parâmetros I e N.

Os intervalos de confiança para I e N, considerando um nível de confiança 100(l - y)yo,

são dados por,

ic(1. ) : i - z, nôx ; î' + z, nôx, (2.84)

ic(N): Ñ-zrnôN; Ñ +zynôN, (2.85)

onde Zyrz é um percentil da distribuição Normal padronizada.



Capítulo 3

UMA ANÁLISE BAYESIANA PARA
OS PRINCIPAIS MODELOS

DE ESTRATÉCT,I TIPO I

Em análise de confiabilidade de software, quando assumimos um modelo para os tempos
entre falhas do software, temos interesse em determinar o valor do parâmetro que o define.
Embora este parâmetro seja considerado fixo, não temos certeza do seu verdadeiro valor e assim
procuramos uma forma de, através dos dados, expressar essa nossa incerteza.

Uma alternativa é considerar uma distribuição para o parâmetro de interesse, que sob este
ponto de vista é considerado uma variável aleatória. Com esta formulação, us¿ùmos o teorema de
Bayes, (ver por exemplo Box e Tiao, 1973), que fornece um método para computar a densidade
de probabilidade do parâmetro, expressando nossa incertezacondicionada aos dados observados.

3.1 Fórmula de Bayes

A inferência Bayesiana, assim como a inferência frequentista, trabalham com a presença de
observações x, inicialmente incertas e descritas através de uma distribuição de probabilidade com
densidade de probabilidade (x I g ). A quantidade 0, sob o ponto de vista Bayesiano, é
considerado uma variável aleatoria, representando características de interesse que se deseja
conhecer para poder ter uma descrição completa do processo.

Neste sentido considerando, x e 0 variáveis aleatórias com densidades conjuntas e

condicionais p(x,O ), (* I 0 ) e p(0 lx), respectivamente, e p(0) a densidade marginal de 0, a

densidade condicional de 0 dado x, é dada por,

p(e lx)={l19.Þf),t(x)
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onde f(x) = Jf(x I e)p(e)¿e

Denotando a função de verossimilhança (* I g ) por L(0 ), a densidade a priori por æ(0)

e a densiciade a posteriori por n(0 I n), o teorema cle Bayes pode ser escrito em uma forma mais

simplificada, como,

z(e I o) oc L(0)æ(0)

onde D denota o conjunto de observações x.

3.2 Densidades a Priori e a Posteriori

No método Bayesiano é possível incorporar um conhecimento prévio a respeito da
quantidade 0 à análise, através de uma densidade lc(e), sendo essa densidade identificada como
densidnde a priori.

Umavez definido o modelo para os dados e a distribttição a priori, devemos combinar a
informação prévia sobre o parâmetro 0 com a informação contida nos dados, obtendo assim a
distribuição a posteriori para 0

O processo de inferência baseia-se na distrihuição a posteriori de 0 . Portanto , uma vez
obtida essa distribuição, podemos sumarizar a informação nela contida através de alguns
elementos como as medidas de posição (média, moda e mediana) e medidas de dispersão
(variância, desvio - padrão, etc.).

Uma das limitações dos métodos Bayesianos nas aplicações, em geral eram relacionadas à
resolução de integrais Bayesianas para obtenção das distribuições marginais, que muitas vezes não
apresentam soluções analíticas explícitas e exigem o uso de métodos de aproximação como por
exemplo, o método de Laplace para aproximações de integrais, (ver por exemplo, Tierney e
Kadane, 1986)

Neste sentido, uma alternativa recente, é uttlizar técnicas de simulação, como o método
Gibhs Sampling e Metrópolis Hastings (ver por exemplo, Gelfand e Smith, 1990), de grande
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aplicabilidade para uma análise Bayesiana completa em modelos mais complexos com. estrutura
hierárquica.

A técnica Gibbs Sampling tem sido muito difundida na literatura (ver por exemplo,
Casella e George, 1992; Geman e Gemarq 1984; Gelfand e Smitt¡ 1990).

O algorítmo Gibbs Sampling é um método de simulação via cadeias de Markov que
fornece uma forma alternativa para se obter uma amostra da distribuição de interesse (se está
supondo que a geração direta dessa distribuição é extremamente complicada e/ou custosa)
baseada em sucessivas gerações de distribuições condicionais ( ver apêndice 1).

No caso em que se sabe gerar valores de todas as distribuições condicionais, ou seja,
quando conseguimos identificar distribuições conhecidas, utilizamos o algorítmo Gibbs Sampling.
Mas geralmente, em modelos mais complexos é possível estabelecer conjugação condicional para
algumas mas não para todas componentes do modelo.

Nesse caso, sugere-se que a geração das amostras sejam feitas através do algorítmo
Metrópolis Hastings (ver apêndice 2).

A convergência da amostra à distribuição de equilíbrio pode ser monitorada pelo método
proposto por Gelman e Rubin (1992), (ver apêndice 3).

Neste capítulo, apresentamos uma análise Bayesiana utilizando os algorítmos Gibbs
Sampling e Metrópolis Hastings para os modelos de Jelinski e Moranda (1972), Moranda (1975),
Goel e Okumoto (1978), Schick e Wolverton (1978) e para o modelo Bayesino de Littlewood e
Verral (1973) que será definido na seção 3.8.

Diferentes densidades a priori para os parâmetros do modelo de Jelinski e Moranda são
consideradas, englobando densidades a priori hierárquicas, onde os hiperparâmetros (os
parâmetros das distribuições dos parâmetros) do modelo são desconhecidos com uma distribuição
conhecida.

3.3 Uma Análise Bayesiana para o Modelo de Jelinski e

Moranda

Nesta seção, assumindo dados sobre tempos entre falhas do software descritos por uma
distribuição Exponencial e considerando diferentes densidades a priori, englobando densidndes a
priorihierárquicas, para I e N, desenvolvemos uma análise Bayesiana usando o algorítmo Gibbs
Sampl i ng com Me tropolis Hastings.
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3.3.1 Densidades a Priori assumindo À com Distribuição Gama e N
com Distribuição de Poisson

Para representarrnos o grau de conhecimento sobre os parâmetros I e N no modelo de
JM, dado o espaço paramétrico em que se encontram, consideramos uma densidade a priori para
À e N, dadas respectivamente por:

î. - f[a1,b1],
(3. 1)

N - P(er ),

onde f [a1, b1] denota a distribuição Gama com média a1lb1, P(01) denota a distribuição Poisson
com média 01 e a1, b1 e 01 são constantes conhecidas baseadas na informação a priori do
especialista.

Assumindo independência a priori,adensidncle apriori conjunta para I eN é dada por,

(3 2)

onde l" > 0 e N: n, n*1,

Assumindo o modelo de falha truncada, isto é, assumindo que o teste do software termina
quando se observa a n-ésima falha e considerando T1, ...,Tn uma amostra aleatória dos tempos
entre falhas sob o modelo de JM (2.1), vamos supor que o teste do software é feito até a xn-ésima
estatística de ordem, ou seja, enfatizamos o tempo de falha x¡, onde t;: X¡ - x¡-1.

Dessa forma,

æ(1., N) - {S ¡ar -r"-bri,

n

B(N): Z(N-i+l)t¡ = Ixi +(N-n)xn
i=l

(3 3)
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De (3.3) a função de verossimilhança para Ìt e N é dada por,

(3.4)

n
onde A(N)= lI(N-i+l)

i=l

Consideran do a densidøde a priori (3 .2) e a função de verossimilhança (3.4), a densidøde

a posteriori conjunta para )v e N é dada por, (ver por exemplo, Box e Tiao,1973)

L(¡., N) = I.A(N)exr{- {å.r 
+ (N - "O"]},

rc(}.,N I o¡.. æ(1.,N)L(î.,N),

isto é,

(3.5)

ondeÀ>0,N:n,n*l,...eDdenotaoconjuntodedadossobretemposdefalhas{xr,xr,...,
xnÌ.

Em inferência Bayesiana, inferências são tipicamente baseadas nas densidades a posteriori

marginais dos parâmetros envolvidos.

Para obtermos uma amostra das densidndes ø posteriori marginais de ì, e N, exploramos

o uso do método Gibbs Sampling (ver apêndice l) que baseia-se em sucessivas gerações das

distribuições condicionais a posteriori (i, lN,o ) e (N I i.,n¡.

Dessa forma, considerando a densidade a posteriori conjunta (3.5), a densidade a

posteriori condicional de 1, requerida para o algorítmo Gibbs Sarnpling pode ser obtida por,

rc(r,N I o¡..1n+a'-1^#*r{-[t, +(N - n)xo +å,.,]^],
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onde æ(N I nl ¿ a tiensidade a po.steriorl marginal de N, que pode ser obtida integrando-se a

densidode a posteriorl conjunta (3.5) com respeito a ì.. Portanto,

I I N,D - f[n *â1,b¡ + B(N)], (3 6)

onde f[n -r â1,b1 + B(N)] denota a distribuição Gama com média

expressão (3.3).

(n+a
e B(N) é dado na

(b1 + B(N))

A distribuição condicional para N dado I e os dados (D), requerida para o algorítmo
Gibbs Sampling, pode ser obtida por,

onde n(l,lO) ¿ adensidadeaposteriori marginalde I,obtidasomando-seadensidatlea
posteriori conjunta (3.5) com respeito a N. Portanto,

ærN Ir-o',- æ(1"N Io)-
,!\r\ | ,vrv,,, 

n(¡, I p) )

(N I ¡., D) * Hgf{e-(N-")*'r' (3.7)

Podemos ob A(N) I
sen'ar que -ñi = (N _ n) . Dessa forma, se definirmos a transformação

N' : N - n, obtemos a distribuição Poisson com média 0,e-*n2- para N' dado l, e os dados

(D)

Assim, as densidades condicionais de (I lN',o) e (N'll,,o¡ requeridas para o
algorítmo Gibhs Sampling são dadas por,
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n
À lN',D - f n *â1,b1 *N'xo + lx¡

i=l
(3 8)

N'lî,,D-P(o,e-*"^).

3.3.2 Densidades a Priori assumindo À com Distribuição Gama e N
com Distribuição Binomial Negativa

Consideramos nesta sub-seção, dado o espaço paramétrico dos parâmetros, outras
densidades a priori para I e N sob o modelo de Jelinski e Moranda (2.1).

Assumindo independência a priori, consideramos as seguintes densidades a priori para ìv

eN

I - f[y, ô],

N - BN[r, p],

onde,

I
I

æ(N) oc
N+r-

r-l p'(i - p)",
)

(3 e)

onde f[y,ð] denota a distribuição Gama com média y l]", BN[r,p] denota a distribuição

Binomial Negativa com média rlp cula expressão está descrita na equação (3.9) e y,õ, r e p são

constantes conhecidas baseadas na informação apriori do especialista.

Dessa forma, a densidøde a priori conjunta para l, e N é dada por,

(3.10)
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onde I >0eN:n,n*1,

Assumindo o modelo de falha truncada, sendo {xt...,xn} variáveis aleatórias que denotam
os tempos de falha sob o modelo de JM (2.1), a densidøde a priori (3.10) e a função de máxima
verossimilhança (3.4), a densidade a posteriorl conjunta para 7u e N é dada por,

:r(À,N I o¡..1n+r-141¡ (l - p)N exp{-À[ô + B(N)]] , (3.1 1)

æ1N I r, D) oc A(Nr[t.._ï ),t - o¡N.-(N-n)rx' (3 13)

Definindo a transformação N' - N - n, podemos notar que,

,(.*
+r-
r-l )

onde A(N) : ll(N-i+l), B(N): (N-n)x. * Ë*, e D denota o conjunto de dados dos
i=l i=l

tempos de falha {xr, ..., xn}.

Assumindo a densidade a posteriori conjunta (3.11), a densidade a posteriori condicional
requerida para o algorítmo Gibbs Sompling para ), dado N e os dados (D) é dada por,

(3.12)

onde ffn + y,ô + B(N)] denota a distribuição Gama com média (n +y) i [õ + B(N)]

A. distribuição a posteriori condicional para N dado l. e os dados (D) requerida para o
algorítmo Gibbs Sampling, é dada por,

r lN,o -.[" +y,ô +(N- n)x,, +å,.,],

)(
N'+n + r-

r-l
(N'+n+r-l)l

N'!

ù

)
A(N'
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n (N'+n+r_t') 
_ (N,+n+r_l)!ondeA(N'): fl(N'+n-i+l) e Ii=l \ r-l )- (N'+n)l

Dessa forma, obtemos:

lr(N' I I,D) æ )¡ - (r - p)e-r"" l"*'k, - p).-'*' l* ,
N'+n + r-
n*r-l

'I i=l
l. lN',D - n+y,ô+N'xo+Ixi

(3.r4)

(3.16)

que é a distribuição Binomial Negativa com média (n+r) / tf -(l-p).-L*" l.

Assim considerando a transformação N' : N-n, as densidades condicionais de l, I N',D e

N' I À, D, requeridas para o algorítmo Gibbs Samptingpodem ser dadas por,

(3. 1s)

N' I I,o - nN[n + r,l -(t - p).-t"" ]

3.3.3 Densidades a Priori assumindo ?u com Distribuição Gama e N
com Distribuição Logarítmica

Considerando o modelo de Jelinski e Moranda (2.1), apresentamos nessa seção uma
análise Bayesiana enfatizando um terceiro grupo de densidades a priori para î, e N.

Assumindo independência a priori, consideramos uma densidode a priori para )v dada

Pof'

I - f[y1,ô1],
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onde f[yr,ôr] denota a distribuição Gama com média y1i õ1 e Tr e ôr são constantes

conhecidas

Para N, assumimos umadensidøde a priori com distribuição logarítmica (ver por exemplo

Yang, 1994), onde,

r(Nlo)=ffir, (3.17)

(3. 18)

cuja média é dada por,

onde0<e <1

Dessa forma de (3.16) e (3.17), adensidsde a priori conjunta para )" e N é dada por,

I
E(N) : 

(l -o)t-ln(r - o)l'

XTr -16N
æ(1., N) * Nffir¡ exp{-ô1l},

æ(i,. N I o¡ * ¡n+v¡ -rnf U Nl-# - ell 
exp{-[ô¡ + B(N)]I] ,

onde l, >0, 0< e < I eN:n, n-|l,

Assumindo a densi¿løde a priori (3.19) e a função de máxima verossimilhança (3.4) sob o

modelo de falha truncada de JM (2.1), adensidade a posteriorl conjunta para 7," e N é dada por,

(3.1e)

(3 20)
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n
onde A(N): fI(N-i+l), B(N): (N-n)xn + Ixi e D denota os tempos de falha {xt, ...,i=l i=l
x").

Assumindo a densidade a posteriori conjunta (3.20), a densidode a posteriori condicional
de l" dado N e os dados (D) requerida como núcleo de transição no algorítmo Gibbs Sampling, é

dada por,

À lN,D - f n*Tr,ô1 +(N-n)xo + Ixi
i=l

n

n

n

, (3.2r)

onde f[n + yr,ôr r (N - n)xn + I xi] denota a distribuição Gama com média
i=l

(n+Tr)/[ô1 +(N-n)x,, + Ix¡]
i=1

A distribuição a posteriori condicional para N dado I e os dados @), requerida para o
algorítmo Gibbs Sampling, é dada por,

4N I i.,o¡ * ryN)#ll "-(N-n)xor

Definindo a transformação N' - N - n, temos,

^ lrl-l-n

i¡(N' | À,D) æ ACN')Nd_Kl _0x.-N'Àxn , (3 22)

onde ArN,) I -(N'+n-l)l-[' ' (N'+n) N'l \
N'+n -

n-1 )

Dessa forma, de (3.22) obtemos:
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7r(N' | ì.,D¡ æ
)tt - oe-À*o )"(r"-t." )

N'+n -
n-l

N'
(3.23)

que é a distribuição Binomial Negativa com parâmetros (n) e (1- 0e-l*o ), onde N' : 0, l, ... e
0<e <1

Assim, temos as densidades condicionais de X I N', D e N' I I, D, requeridas para o
algorítmo Gibbs Sampling, dadas por,

r I N'," - {r 
*Tr,ôr + N'xo .å,q]

(3.24)

N' I À,D - BN[n,t -oe-r*']

3.3.4 Uma Análise Bayesiana Hierárquica para o Modelo de
Jelinski e Moranda.

Na análise Bayesiana hierárquica, os hiperparâmetros, ou seja, os parâmetros das

distribuições dos parâmetros, são desconhecidos com uma distribuição conhecida.

Muitas vezes existem relações probabilísticas a respeito dos parâmetros e hiperparâmetros
que podem e devem ser incorporadas ao modelo através de densidades a priori hierárquicas.

Nesta sub-seção apresentamos dois casos de densidades a priori hierárquicas para os
parâmetros do modelo de Jelinski e Moranda.
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l" caso: Nl0 - P(e),0 - f [cr,Þ] e l" - f[f r,õr]

Assumindo independência a priori, consideramos uma densidøde a priori hierárquica para

N, dada por,

Nle -P(e),

(3.2s)
0 - f[ct,B],

onde P(0 ) denota a distribuição Poisson, cuja média é dada por 0, f[ct,þ] denota a distribuição

Gama com média cr / B e o e P são constantes conhecidas.

A densidade a priori para ?u é dada por,

7v-f(y2,õ2), (3.26)

onde f(y2,ô2) denota a distribuição Gama com média yzlõz sendo Tz e 6z constantes

conhecidas.

Portanto, de(3.25) e(3.26),adensidade apriori conjunta paraTr,Ne 0 édadapor,

(3.27)

onde l, )0, eN: n, n*1, ... e 0 > 0

Assumindo o modelo de Jelinski e Moranda (2.1), a densidøde a priori (3.27) e a função
de máxima verossimilhança (3.4), a densidade a posteriori conjunta para I , N e 0 é dada por,
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r(1., N, 0 I o¡ .. )vn+T z-' e*ta 
A( N) exp {-[ôz + B(N)]],] exp {-(p + l)0}, (3.28)

(3 2e)

(3.30)

n
ondeA(N): fI(N-i+1), B(N) édado em(3.3) e D denotaostemposdefalha {*,,..., x''} sob

i=l
o modelo de falha truncada.

As densidades marginais condicionais para ),, N e 0 podem ser dadas por,

ÀlN,o,D- y2+n,õ2 +(N-n)xr, + lxl
i=l

n

æ(N I X,e,o¡ * $<N)e*p{-[yz + B(N)]I] ,

e lr,N,D - f(N+cr,B+l)

Utilizando a transformação N':N-n (como em (3.4.1)), as distribuições condicionais
requeridas para o algoritmo de Gibbs Sampling podem ser dadas por,

N' I o, 
^",D 

-P(ee-r.'),

l, lN,e,D-f y2+n,õ2 +N'xr, + Ixi
i=l

g I N',I,D - f(cr + N'+n,B + l)

n
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2" caso: Nl0 -P(0),0 - f[a,B], À - f[y ,,õr] . ô, - f(€,n)

Assumindo independência a priori, consideramos uma densidode a priori hierárquica para

À, dada por,

)u - fly 2,821,

(3.3 1)

ôz - f[€,n]'

onde f[y2,ôz] e f[€,n] denotam distribuições Gama e T2, € e n são constantes conhecidas

baseadas na opinião a priori do especialista.

Considerando a densidøde a priori hierárquica (3.25) para N e a densidade a priori
hierárquicapara l" (3.31), adensidødeapriori conjuntaparaN, I,0 e ô2 édadapor,

æ(N, r,0,ô, ) = + ¡rz -r5€-r exp{-(p + t)0 - (n + rÞz} , (3.32)

onde À >0,0 >0, ôz >0eN:n,n*1,

Assim, sob o modelo de Jelinski e Moranda (2.1), a densidøde a posteriori conjunta para

I, N, 0 e ô2 é dada por,

rc(}., N,0,ô, I n) n)"n*t,-r eNii 
A(N)õ2€-1 

" "-ô2(l'+r¡) "
¡ .-(Ê+t)o exp{-}.(Ixi +(N- n)x,,)}

(3.33)

n

ondeA(N): tl(N-i+l), e D denotao conjunto dostemposdefalha {xr,..., xn}
i=l
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Como no primeiro caso, definindo a transformação N' : N - n, as densidades condicionais
para )u, N, 0 e ô2 requeridas para o algorítmo Gibbs Sampling são dadas por,

n
I lN',0,ô2,D - y2 +n,ô2 +N'xo + Ixi

i =l

N' I e, Ì",82,o - n(oe-t*" ),
(3.34)

g lN',1.,ô2,D - f(c¿ + N'+n,Ê +1),

ô, I 1., N',0,D - f(€ + yr, r1+ À)

3.4 [Jma Análise Bayesiana para o Modelo de Moranda

Na seção 3.4 descrevemos uma análise Bayesiana com o uso do algorítmo Gibb,ç
Sampling com Metr(tpolis Hastings para o modelo de Moranda (2.22), assumindo os tempos
entre falhas do software com uma distribuição Exponencial e considerando densidades a priori
informativas para os parâmetros do modelo.

3.4.1 Densidades a Priori para 0 e K

Dado o espaço paramétrico dos parâmetros do modelo de Moranda (0 e K), sugerimos as
seguintes densidacles a priori para 0 e K:

0 - fla2,b2l,

K - B[a:,b:],
(3.3 s)
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onde fla2,b2f denota uma distribuição Gama com média a2lb2, B[a3,b3] denota uma

distribuiçãoBeta,r(K)oc*ar-l1l-K¡b:-t,0<K<lea2,bz,ãzeb¡sãoconstantes
conhecidas.

Dessa forma, uma densidade a priori conjunta para 0 e K é dada por,

æ(0,K) oc 0"2-tK"t-t(t - K¡br-te-bz0

3.4.2 Densidade a Posteriori Conjunta para 0 e K

Considerando a densidade a priori (3.36) e a função de verossimilhança (2.24), a

densidode a posteriori conjunta para 0 e K é dada por,

n(0, K I o¡ * en+42 -'Ku'*o(Tt)-t (l - t<¡ba -l exp{-(b, * Ë K'-'t, )e} , (3.37)
i=l

onde 0 >0e0<K< 1

3.4.3 Densidades a Posteriori Condicionais para 0 e K

Através da densidade a posteriori conjunta (3.37), obtemos as densidades condicionais de

0 e K requeridas para o algorítmo Gibbs Sampling, dadas por,

EIK,D- trl-ã2,b2 + ËKt-tt'
i=l

(3.36)

rlr I 0, D) oc Ku3*n(Tt)-t(l - r¡br-r exp{-g Ër'-'t,¡,
i=1

(3 38)
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onde .I n_
n*à2,b2 + IKt-'t, denota a distribuição Gama e K pode ser gerado usando o

i=1

algorítmo Metrópolis Hastittgs, (ver por exemplo, Chib e Greenberg, 1994).

Dessa forma, a distribuição condicional de K dado 0 e os dados D pode ser escrita por,

æ(r I e, D) cc I(ae -t (t - K;br -t ry, (0, K), (3.3e)

nln - 1) lnK-0t Ërt-tt,onde ry1(e,K) =
i=1

Podemos perceber em (3.39) que a distribuição Beta B[a3,b¡] define o núcleo de transição
do algorítmo, ou seja, os valores de K podem ser simulados tirando na s-ésima iteração (dados os

valores correntes de e(') ) um candidato K(s) da distribuição Beta B[a3,b3].Se é satisfeita a

estacionariedade, movemos esse ponto com probabilidade,

mIn Iv,(e('),K(')) ,

lr,ler'¡¡*¡ "
(3 40)

em caso contrário, tomamos 1ç(s) : 1ç(s-l), sendo Vr(0,K) definido em (3.39), (ver apêndice

2)

3.5 Análise Bayesiana para o Modelo de Goel e Okumoto

Nesta seção, considerando distribuições a priori informativas para os parâmetros do

modelo de Goel e Okumoto, descrevemos uma análise Bayesiana para esse modelo, utilizando o
algorítmo Gibbs Sampling com Metr(tpolis Hastings.
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3.5.1 Densidades a Priori para ?r., N e p

De acordo com o espaço paramétrico dos parâmetros, consideramos as seguintes
densidades a priori para )u, N e p:

)u - flaa,baf,

N - P(e2 ),

p-Blas,bs],

onde f[aa,ba] denota a distribuição Gama com média a4lb4, P(02) denota a distribuição
Poisson com média 02, B[as,bs] denota a distribuição Beta com média la5/(a5+bs)l e

a4,b4,â5,b5 e 02 são constantes conhecidas.

Considerando independência entre as distribuições, uma densidade a priori conjunta para
ì,, N e p, pode ser dada por:

(3.4r)

(3.42)

(3.43)

onde l, > 0, 0 <p < I eN:n, n*1,

3.5.2 Densidade a Posteriori Conjunta para In N e p.

Considerando a função de verossimilhança (2.43) e a densidade a priori conjunta (3.42), a
densidnde aposteriori conjunta para )", N e p é dada por,

ruu-lof
N!

æ(1", N, p) oc exp{-(bal + }ùlp"'-t(t - p)b' -1,

'*'{- [
b¿ +pIx¡ +(N-np)xo

tÌi=l
À
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n
onde A(N,p): fllN - p(i - 1)l

i=l

3.6.3 Densidades a Posteriori Condicionais para l" o N e p.

Considerando a densiclode a posteriorl conjunta (3.42), as densidades condicionais de l, ,
N . p, requeridas para o algorítmo Gibbs Sampling, são dadas por,

n
I lN,p,D - r t:r * ã,4,b¿ + P I xi + (N - np)x"

i=1

æ(N I / t, p, D) - *P vz(N, p, r), (3.44)

æ1p I N, À, D) oc pu, -1(1 - p)bt -t \rr(N, p, À) ,

onde ry2(N,p,I) = exp{ln A(N, p)-(N - np)x,,}"} e

v¡(N, p,I) = exp{ln A(N, p) - pI I xi - (N - np)xnl}
n

i=l

Podemos perceber que 1, dado N, p e os dados D : {*,, ..., xn}, tem distribuição Gama

com média [(n + aa)/(b¿ + B(N,p))] e pode ser gerado através do algorítmo Gibbs Sampling;N e
p podem ser gerados utilizando o algorítmo Metropolis Hastings, (ver apêndices I e 2).

3.6 Análise Bayesiana para o Modelo de Schick e Wolverton

Considerando a função densidade dos tempos entre falhas (2.70) e a função de

verossimilhança (2.72) sob o modelo de falha truncada, descrevemos nesta seção, uma análise

Bayesiana com o uso do algorítmo Gibbs Sampling com Metró¡tolis Hastings para o modelo de

Schick e Wolverton.
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3.6.1 Densidades a Priori para I e N.

Considerando independência entre as distribuições a priori, podemos supor, segundo o
espaço paramétrico, as seguintes densidades a priori para N e 1, :

I - f[a6,b6],

(3.4s)
N - P(e3),

onde a6, b6 e 03 são constantes conhecidas.

Dessa forma, adensidade a priori conjunta para )" e N é dada por:

ruu-lof
N!

æ(I, N) æ exp{-(b6}, +0¡)} (3.46)

(3 47)

3.6.2 Densidade a Posteriori Conjunta para l" e N.

Considerando a função de verossimilhança (2.72) e a densidade a priori conjunta (3.45),
obtemos a densidøde a posteriori conjunta dada por,

:r(1., N I o¡ * 4Ï+"Ð*{- r,[u. *iå,? -åå,' - t),i]],

onde. ¡, >0eN:n,nf1,
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3.6.3 Densidades a Posteriori Condicionais para À e N.

Ãs densidades a posteriori condicionais para o algorítmo Gihbs Sampling, são dadas por,

r I N,o - t[' * aa,bo.iårl -] n

z
i=l

(i - lxî

e (3.48)

æt* I À,D) oc # A1 (N)exp{- io.år?}

que,

Assim como nos casos anteriores, considerando a transformação N':N-n observamos
A,lN) tr t,
i* = gtr; Portanto tem-se que:

{
r lN',D - n * â.6,b6 .lå'i,iä'?-åå,' )Ê1 )

e (3.4e)

N, I Lo - nþ,. ^åf
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3.7 O Modelo de Littlewood e Verral (1973)

Littlewood e Verral (1973) introduziram um modelo Bayesiano para a confiabilidade de
software, analisando também dados sobre tempos entre falhas do software.

Eles assumem o i-ésimo tempo entre falhas ser exponencial com função densidade de
probabilidade (2.2), com taxa de falha I i.

Nesse modelo a sequência de ì, i's é assumida estocasticamente decrescente, isto é, P( I *t
< I) > P(It < l,) para i:1,2,... e 1, >0, emvez de À¡decrescendo com ceÍteza como é
assumido no modelo de JM (1972), (veja figura 4 que mostra ataxa de falha para o modelo de
LV).

2 4 6

figura 4: Taxa de Falha parao modelo LV

3.7.1Formula.ção do Modelo de Littlewood e Verral (1973)

Littlewood e Verral consideram uma distribuição Gama para )ui com parâmetro ø e

escalar V(i), onde r¿(i) é uma função de i monotonicamente crescente, isto é,

o,6

0,5

o,4

I o,s

o,2

o,l
o

o

rr,(t I ø, ry(i)) = $t"-r"-v(i)r, (3.s0)
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onde À >0

A escolha da distribuição Gama para a taxa de falha é em grande parte justificada pela sua
flexibilidade (tendo dois parâmetros) e sua extensão (0,.o), além disso ela dá a possibilidade de
obter a sequência requerida sobre a distribuição dos l. ¡'s.

A função V(i) é suposta descrever a qualidade do programador e atarefa do programa.

Littlewood e Verral especificam V(i) = ßo + pri que também é assumido por Mazruchi e Soyer
( l e88).

Então, assumindo o modelo de Littlewood e Verral, onde o i-ésimo tempo entre falha é

assumido ter uma densidade exponencial (2.2) com taxa de falha l,¡, ê unìâ densidade a priori
para ì"i (3.50), com rp(i)=Fo *B1i (como considerado por .ll4azntcln e Soyer, 1988), a função

de verossimilhança para a,Be e ßr é dada por,

nco
L(c¿,Ê0,ßr ) = lIJrtr, I l,i¡æ[], I ø, ryli¡]a1.,,

i=l 0

onde f(t¡ I lr; = Àie-rit; . n[l,r I c¿, ry(i¡] é dadapela expressão (3.50), isto é,

L(a,00, Êr ) * an exp{-y ta - T z} ,

onde y, = irn(r.#) , T z =irn6, +v(i)) e rp(i)= go +0ri

(3.5 l )

3.7.2 Uma Análise Bayesiana para o Modelo de Littlewood e

Verral

Assumindo o modelo de Littlewood e Verral onde o i-ésimo tempo entre falhas é

assumido ter uma densidade exponencial com taxa de falha l, ¡, € umÍr ¿iensidnde a priori Gama
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para )vi -f[cr,ìy(i)], com ry(i)=ßo +81i, consideramos nesta seção, uma análise Bayesiana

com o uso do algorítmo de Gibbs Sampling comMetrópolis Hastings.

3.7.3 Densidades a Priori para c,Þo e Þr.

Assumimos, como ldazzttcll e Soyer (1983), as seguintes densidødes a priori para
ct,Be e B1:

a - ffa7,b7l,

p1 - f[as,bs],

(3.s2)

æ(ßo | 9r)*(Êo +Êr)u'-l exp{-be(po +9r)},

onde a7, bt, ãs, bg, âg, bq são constantes conhecidas baseadas na opinião a priori do especialista.

Assumindo independência a priori, a densidade a priori conjunta para a,ps e ft é dada

Pof,

æ(a,00,9r) * oa7-1"-b7a(Fo +9r)u'-le-bs(Þo+Þr).-btpat-1. (3.53)

3.7.4 Densidade a Posteriori Conjunta para ü,Êo e Fr

Considerando a densidade a priori (3.53) e a função de verossimilhança (2.90), a

densidnde a posteriori conjunta para a,pe e 0r é dada por,

e

rc(c¿,Ê0, g, I o) o. crn*ur-t"-[bz +v 
'lu"-'t 

z x (Fo + ßr)un-1

" "-(Êo 

+Ê1 )beBat -le-btÞt
(3.s4)
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onde cr, >0,0r >0e ps >0

3.7.5 Densidades a Posteriori Condicionais para cr,Þo e Þr.

Considerando a densidade a posteriori conjunta (3.54), as densidades a posteriori
condicionais para c¿,Êo e Êr requeridas para o algorítmo Gibbs Sampling, são dadas

respectivamente por,

o I po,F,D - fln * ã.7,T1+btf ,

æ(Êo I ct, Êr,D) æ (Êo + 0r )un 
-t.-(90 +Fr )bs 

V+ (a, Ê0, Fr ),

(3.ss)

æ(ßr I cr,ß0, D) .. Pit 
-le-btÞt 

vs(cr,go,0r ),

onde, V+ (c¿, Ê0, 9r ) = exp {-y $ - T z} e

V:(cr,ß0,0r ) = exp{(ae - l)ln(Bs + Êr)- bsßr - T F - T z}

De (3.55) podemos observar Que 0o e p1 podem ser gerados utilizando o algorítmo
Metropolis Hasting e cr pode ser gerado através do algorítmo Gibbs Sampling.



Capítulo 4

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
SOBRE SELEÇÃO DE MODELOS

Nos capítulos anteriores foram apresentados diversos modelos de confiabilidade de
software enfatizando a estratégia tipo I (estratégia de modelos que modelam os tempos entre
falhas do software).

Uma questão que surge naturalmente é a seguinte: Qual ou quais modelos são mais
apropriados para análise dos tempos entre falhas do software?

Neste sentido, a metodologiapara determinação de modelos se torna fundamental. Ela se
divide em duas componentes: adequação do modelo e seleção do modelo.

Neste trabalho nos preocup¿Ìmos em selecion¿r o melhor modelo dentre a coleção de
modelos estudados. A discussão relativa à escolha de modelos enfatiza as distribuições preditivas
como elemento principal na comparação de modelos arbitrários.

Sob o enfoque Bayesiano, a seleção de modelos pode ser conduzida através de muitas
estratégias propostas na literatura (ver por exemplo, Jeffreys, 1939;Box e Lúll, 1967; Geisser e
Edy,1979; Gelfand e Dey, 1994; e Gelfand, Dey e Chang l99Z).

Destacamos nesse trabalho, a técnica das distribuições preditivas condicionais ordenadas
(CPO). Na seção 4.1 a densidade preditiva condicional ordenada (CPO) é descrita, enfatizando na
seção 4.2 o uso do método de Monte Carlo para estimar as densidades preditivas em questão e na
seção 4.3 delineamos a técnicapara selecionar o melhor modelo.

4.1 Distribuições Preditivas

Em geral, supomos que um modelo estatístico paramétrico é definido pela especificação
da distribuição conjuntapara as observações Y: {yr, ..., yn} epara os parâmetros do modelo,
0 = {0r ,02,...,00} onde Y,, r: l,Z, ...,n é conhecido.
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Portanto, considere f(Y O) (representando a densidade conjunta das observações dado 
O) e n(0) (a densidade a priori de O) tendo f(Y 0 ) rc(0) como especificação do modelo. Se Y e 
0 são supostos contínuos, podemos notar em geral, que a densidade preditiva pode ser definida 
por 

= f f(Y 0 )n(0)d0 	 (4.1) 

A distribuição preditiva (ou verossimilhança marginal), é a distribuição marginal conjunta 
dos dados, que pode ser utilizada de várias formas na determinação de modelos. 

Podemos notar que, caso a distribuição a priori n(0) seja própria, não há nenhum 
problema na utilização de f(Y) na seleção de modelos, mas caso a densidade a priori seja 
imprópria, f(Y) não pode ser calculada pois a integral pode divergir. 

Neste sentido, outras densidades foram analisadas e sob diferentes justificativas podem ser 
usadas na discriminação de modelos. 

Uma densidade preditiva que foi utilizada extensivamente em trabalhos recentes de 
Gelfand (1995) e Gelfand, Dey e Chang (1992) é a densidade preditiva "cross-validation" dada 
por, 

f(Y, f(Y)  
Y")  = 	

f(y (), Y(0)7c(01 ' r))('0, (4.2) 
 f(Y(r)) 

onde Y - (r ) 	•••, Yr-I, Yr+1, •••, Yn) e 7r(0 Y(r)) é a densidade a posteriori de O. Essa 
densidade pode ser chamada de densidade preditiva condicional ordenada (CPO). 

A aproximação "cross-validation", um único ponto deletado, é uma rotina padrão em 
análise de regressão clássica e muitos diagnósticos adotam esse ponto de vista. Isto também é 
bem estabelecido na literatura Bayesiana por Stone (1974) e Geisser (1975). 
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Considerando os tempos entre falhas do software {tr, ..., to}, utilizamos a densidade de t¡

dado D1¡, i : l, ..., n onde D1¡ denota os tempos entre falhas do software não incluindo ti, isto é,

D(Ð : {tt, ..., ti-I, ti*r, ..., tr,}.

Dessa formä, a densidade preditiva de t¡ dado D1¡ para o modelo de Jelinski e Moranda
(2.1) pode ser dada por,

(4.3)

Similarmente, definimos as densidades preditivas de ti dado D<0, i : l, ..., n para os

modelos de Morand a (2.22), Goel e Okumoto (2.41) e Schick e Wolverton (2.69).

' Considerando o modelo de Littlewood e Verral (1973), a densidade preditiva de t¡ dado

D1¡ é dada por,

ci = r(ti I o1i¡) = ËrÏn,i I N',1.)æ(N',r I D1¡¡)dl.

@

ci = f(ti I oli¡)= ff(ti I Àç¡¡)æ(ri I D1¡¡)dIi,
0

(4.4)

isto é,

(tr lDro): JI,e-xrti {fif "<r, 
I a, ry(i))æ(cr,0o,Êr I Dli¡)ôcrôÊoôg, þ,,

co

0

onde l.i I a, ry(i) - f[ø, V(i)] e V(i) = 0o + pri

Considerando a ordem de integração, temos
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cr[Bç + pti]*
cr,0o, B, I o,,,¡aaôÊoôÊr (4 5)f(t;lD1i¡)=ffI

(ti +Êo +Êri)o*t

Podemos notar que as integrais da equações (a.1) e (a.5) são analiticamente dificeis de se

resolver e necessitam de integração numérica. Uma alternativa é utilizar o método de integração

de Monte Carlo, (ver por exemplo, Kloek e Van Dijk, 1978). 
.

4.2 Estimativas de Monte Carlo para CPOos

Considerando a densidade preditiva 'tross-validation", descrita em (4.2), podemos notar

que uma estimativa da densidade preditiva requer somente o valor de 0, isto é,

rG I o)î(o)
e / Y)de

IJ, flY)
f(y. tylr¡)=d;= r(\,r le)"(e) 1

,r(o lY(r)X(Y)
/ Y)d J

f1v. lyt.,,e)

n(e Y)f(Y)

æ(0 / Y)dO
f

Usando o algorítmo Gibbs Sampling (ver apêndice), é possível (como mencionado no

capítulo 3), gerar observações da distribuição æ(0 / Y), que podem ser utilizadas nos cálculos da

distribuição preditiva condicional ordenada (CPO), a qual estamos interessados. Portanto uma

imediata integração de Monte Carlo nos dá:

-l

î<\l'.,rl= t[å,
f(yrlY.r1,0(')
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que pode ser referida como uma estimativa CPO, onde 0(t) é gerado pelo algorítmo Gibbs
Sampling por S iterações consideradas.

Neste sentido, usando as amostras geradas pelo algorítmo Gibbs Sampling, (4.3) pode
ser aproximado por um estimador de Monte Carlo dado por,

onde i :1,2,..., n; ilr's) " ¡r(r's) são gerados por (3.1) de S iterações para cada uma das R
cadeias considerando diferentes valores iniciais para ?u e N'.

Da mesma forma, utilizando as amostras geradas pelo algorítmo Gibbs Sampling,
obtemos estimativas de Monte Carlo para as densidades preditivas de ti, i : l, ..., n dado D1¡ para
os modelos de Moranda, Goel e Okumoto e Schick e Wolverton.

Para o modelo de Littlewood e Verral, um estimador de Monte Carlo pÍrrÍr c¡ : (ti lD1¡)
baseado nas amostras geradas pelo algorítmo Gibs Sampling é dado por,

o(',') (p['") * p(r,s)¡ ¡ø(r,s)

= î(ti I o6¡) = *åri#r's)1¡r(r's)*n - i +l¡e-À("'){N'("")+n-i+l)t¡, Ør)

?R S

f(t1 lDli;)=*r,ì.ì
___ ._.P_z

¡

+l (t¡+ P6í') * P(r's)¡¡a(r's)+l 
'

onde i :1,2,..., n para S iterações em cada R simulação

4.3 Escolha do Modelo

Podemos utllizar a densidade preditiva c¡ : (t¡ | n1¡¡ nu seleção de modelos, examinando
CPO's dos diferentes modelos estudados, observando que o melhor modelo deve ter a grande
parte dos valores da CPO maiores do que os valores das CPO's dos modelos alternativos.

l"
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Dessa forma, um gráfico dos valores da CPO (c¡) contra o número de observações (i : l,
2, ...,n) deve revelar que o melhor modelo é aquele que apresenta a maioria dos CPO's acima dos
CPO's dos modelos comparados.

Alternativamente, podemos escolher o melhor modelo que maximiza c(l'¡: lI c1(l) , onde
i=l

I é o indexador dos modelos.

Além da técnica acima proposta, poderíamos usar as diferentes versões do fator de Bayes
para discriminação de modelos (ver por exemplo, Jeffreys, 1961; Berger e Pericchi,1993; Aitkin,
leel).



Capítulo 5

UM EXEMPLO DE APLICAÇÃO

Após a introdução nos capítulos anteriores de uma metodologia de anáLlise para os tempos

entre falhas do software, é de grande interesse, a título de ilustração, desenvolverrnos um exemplo

de aplicação das técnicas utilizadas.

Neste exemplo de aplicação, nosso objetivo é a comparação das análises Clássica e

Bayesiana, utilizando o algorítmo Gibbs Sampling com Metropolis Hastings para os modelos de

Estratégia tipo I-1, desenvolvidas nos capítulos 2 e3, e através da metodologia descrita no capítulo

4, selecionar o melhor modelo de confiabilidade de software considerando os tempos entre falhas.

Utilizamos para essas análises, os dados de um Sistema Naval Americano, introduzidos

por Jelinski e Moranda (1972), descritos na tabela 5.1.

Esses dados consistem dos números de dias etrtre 26 falhas que ocorreram durante a fase

de produção de um software (NTDS dados - Naval Tactical Data System).

Tabeta 5.1: Dados NTDS (t¡: x¡ - xi-r)

70
7t
77
78
87
91

92
95
98

7
I
6
I
9
4
I
J

J

10

11

t2
l3
t4
15

T6

T7

18

9

2T

32
36
43
45
50
58
63

9
l2
1t
4
7
)
5

8
5

I
2
3

4
5

6
7
8
9

104
105

116

149
156
247
249
250

6
I
l1
JJ

7
8l
1

I

19

20
2t
22
23

24
25
26

I tIXit¡IX¡tr Xi

onde n :26 exi:xz6:250
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5.1 Análise Clássica para os Dados

Nesta seção, considerando os dados da tabela 5.1, aplicamos a metodologia de Analise

Clássica baseada na aproximação Normal assintótica dos estimadores de máxima verossimilhança

dos parâmetros envolvidos nos modelos de Jelinski e Moranda (1972), Moranda (1975), Goel e
Okumoto (1978) e Schick e Wolverton (1978), (ver capítulo 2).

O efeito de uma reparametnzação no modelo de Jelinski e Moranda é explorada,
considerando métodos para verificação da normalidade da função de verossimilhança dos
parâmetros do modelo.

s.l.L Análise Clássica dos dados NTDS sob o modelo de
Jelinski e Moranda

Considerando os dados da Tabela 5.1 e as expressões Q9) e (2.10), obtemos
numéricamente os estimadores de máxima verossimilhançapara I e N, dados por,

l, = 0.00685

^2N = 31.2159

onde Ñ (estimador de máxima verossimilhançapara.N) é calculado com o uso do método iterativo
Newton - Raphson.

Considerando os estimadores de máxima verossimilhançu i " Ñ, a matriz de variâncias

e covariâncias assintótica de i . Ñ, a inversa da matnz de informação de Fisher (2.18), é dada

Pof'

0.00001 - 0.01493

r-r1i,ñ¡ =
- 0.01493 33.09956
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Intervalos de confiança 95Yo aproximados para ),, e N, utilizando a aproximação

assintótica (2.11) dos estimadores de máxima verossimilhançu Î " Ñ, são dados por (0.00065 <

l. < 0.01305) e (19.93959 <N < 42.4922).

s.L.L.L O Efeito de uma Reparametrização para o modelo de

Jelinski e Moranda

Quando procur¿ùmos fazer inferências sobre funções de parâmetros, geralmente não

encontramos resultados exatos, sendo comum o uso da Normalidade Assintótica do Estimador de

Máxima Verossimilhança, baseado na informação de Fisher ou informação observada (ver por

exemplo, Bickel e Doksunr" 1977).

Esses resultados podem não ser precisos quando trabalhamos com amostras pequenas ou
moderadas. Nesse contexto, urna alternativa para melhorar esses resultados, é considerar

reparametrizações que melhorem a normalidade da função de verossimilhança (ver por exemplo,

Anscombe, 1964 or Sprott, 1973).

Também na inferência Bayesiana, é importante uma boa parametrizaçáo para se obter
resultados mais precisos quando utilizamos métodos numéricos ou de aproximação no cáLlculo de

momentos a posteriori, (ver por exemplo, Achcar e Smith, 1990; Kass e Slate, 1992 ou Hills e

Smith, 1993).

Assim, para melhorar a normalidade do estimador de máxima verossimilhança no modelo

de Jelinski e Moranda, uma possível e usual transformação é dada por 0 : ln( I ) e N : N.

Um modo simples de se verificar a normalidade da função de verossimilhança ou

densidades a posteriori de interesse, é através de gráficos e contornos (no caso bivariado), onde

concluímos pela normalidade quando encontramos formas de eclþses aproximadas.

Em situações quando temos interesse num dado parâmetro e existem vários parâmetros

auxiliares (nuisance), podemos (como uma alternativa) considerar a verossimilhança'þrofile" e

verificar sua normalidade através de gráficos.
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5.l.l.2Inferências para a Taxa de Falha considerando a Função de
Verossimilhança Profile

Com N desconhecido, as inferências sobre a taxa de falha são mais complexas, uma vez
que devemos estudar a normalidade conjunta dos dois parâmetros do modelo.

Como alternativa, podemos considerar a função de verossimilhança'þrofile" de L dada

por L¡(I) = L(L,Ñ), onde Ñ ma¡rimiza a função de verossimilhança conjunta L(1,,1.{) para cada

valor de I. Desta formq o logarítmo da função de verossimilhança'þrofile" é dada por,

n^û^
lñ(À) = nlnl. + Iln(N -i +l)- ?':(N - i +l)ti,

onde para cada valor de I, N é obtido de:

n

-IIt¡ =9,
i=1

através do método iterativo de Newton - Raphson.

Considerando a transformação S:ln( I ), o logarítmo da verossimilhança 'þrofile" é dado

Pof,

''[ r Is-l ' I

áLrñ-i+r¡l

" ì-i+r)-"0Ëñ-i+r)t¡,lñ(0)= n0+)ln(l 
i=r

onde para cada valor de S,Ñ é obtido de,

0
n I _e0

n
It¡ =
i=li=lN-i +1
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através do método iterativo de Newton - Raphson.

5.1.1.3 T-plot de Hills e Smith

Um metodo gráfico muito prático para se verificar a normalidade da verossimilhança é

dado pelo T-plot introduzido porHills e Smith,l993.

Em nosso câso, utilizamos o T-plot de tlills e Smith para a função de verossimilhança

'þrofile" L¡(I), a partir da relação:

v2

r(r. ) : ss(r t r{- rt.rL#}

: sgn( r - i I {- 2[lñ (r.) - lñ, i)l]"' ,

onde l¡(I) é o logarítmo da verossimilhança 'þrofile" e sgn(I -f, ) é a função sinal. Dessa forma,

considerando os dados NTDS, apresentamos nas figura 5.1 e 5.2 o T-plot e o gráfico da

verossimilhança'þrofile" na patametnzação original.

o 0,002 0,004 0,006 0,æ8 0,01

Figura 5.1: T-plot da Verossimilhança'?rofile' T¡(f)

Lambda
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1¿mbda

X'igura 5.2: Verossimilhança "profile L¡(?.)

Conclusão: Observamos que o gráûco T-plot para a parametrização originat (\r(I)1, apresenta

uma boa linearidade, o que nos indica a normalidade da verossimilhança'þrofile" L¡(l), ou sej4

o uso de uma reparametrização torna-se desnecessária segundo a medida de normalidade de Ilills e

Smith (1ee3).

5.1.1.3 Terceira Derivada Padronizada do Logarítmo da
Verossimilhança.

Kass e Slate (1992) propuser¿ùm uma medida de não-normalidade de densidades a
posteriori ou funções de verossimilhanç4 dada pela terceira derivada padronzada (STD), que
simplifica as interpretações pois reduz as análises a um simples escalar. A terceira derivada
padronrzada do logarítmo da verossimilhança em relação ataxa de falha I ,é dada por,

srD(i): {-t''til-"'lttt (i

onde l"(1,) e l"'(À) são respectivamente, a segunda e a terceira derivadas do logarítmo da função

de verossimilhança calculado no estimador de máxima verossimilhança i .
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Se a função de verossimilhança apresentar'boa normalidad€', então esperamos encontrar

STD( i ) próximo ou igual a zeÍo.

Portanto, considerando a função log-verossimilhança (2.6), calculada no ponto de máxima

verossimilhançu i , t"rno, que a terceira derivada padronnada é dada por,

srD(î. ):

n
ondeB(N) : I(N- i +l)t¡ eN é suposto conhecido

i=1

Considerando a função log-verossimilhança (l(ô,N)), dada por,

n,n
1(ô,N) = n0 + Iln(N - i +l)- ee I(N - i + l)ri,

,n- [+]-1,

i=l i=1

a terceira derivada padrontzada, calculada no ponto de máxima verossimilhança ô, é dada por,

srD(ô) = l- n¡nl-3/2

Com os dados NTDS, descritos na tabela 5.1, onde n:26 e N : 31 conhecido, STD(i )
:0.39223 e STD($ ): o.tg6t2.

Conclusão: Através da medida de não-normalidade introduzida por Kass e Slate, baseada na

terceira derivada padronizada (STD), observamos que utilizando ou não a reparametnzaçáo

considerada, temos uma'boa normalidade", dado os valores STD(i) e Sm($) relativamente

próximos a"zeÍo.

Neste caso, não é tão plausível admitirmos que a transformação ou reparametrizaçäo

ö = ln I melhorou a normalidade da função de verossimilhança na parametnzação original, dado

que as medidas de não-normalidade, STD(Î) e SfD($), utilizando os dados databela 1, estão

relativamente próximas.
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5.1.2 Análise Clássica dos dados NTDS sob o Modelo de
Moranda

Considerando os dados da tabela 5.1 e as expressões (2.25) e (2.29), os estimadores de

máximaverossimilhançapara 0 eK sãodadospor, ô :0.251633 e û. :0.936947.

A matriz de variâncias e covariâncias assintóticas de 6 e Ê, o inverso da matriz de
informação de Fisher (2.37), é dada por,

0920022 -0.00201510

r-r1ô,li¡ =

-0.00201510 0.00600025

Considerando a aproximação assintótica Q3q dos estimadores de máxima

verossimilhançu i . Ñ, intervalos de confiança glYopara 0 e K, são dados por, (0.6363< 0 <
0.43963) e(0.88893 <K< 0.98497).

5.1.3 Análise Clássica dos Dados NTDS sob o modelo de
Schick e Wolverton

Considerando os dados da tabela (5.1) e as expressões (2.76) e (2.77), os estimadores de
máxima verossimilhançapara I e N, são dados por,

i = 0.0013

^)N = 25.3585

onde Ñ é obtido através do método de Newton Raphson.

Com esses estimadores, de (2.82) e (2.83) temos que a matnz de informação observada de
I eNédadapor,
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Io(À, N) =
15384616

5157

5t57

8.8101

Dessa forma, considerando a inversa damatnz de informação observada, intervalos com
95yo de confiança podem ser obtidos, dados por, (0.00068<1, <0.00192) e
(24 . 621 9 6<N<26 .09 5 0 4).

5.2 Uma Solução Bayesiana na Análise dos Dados
NTDS

Nesta seção, considerando os dados introduzidos por Jelinski e Moranda (tabela l),
aplicamos a metodologia de análise Bayesiana utilizando o algorítmo Gibbs Sarnpling com
Metrópolis Hastings, descrita no capítulo 3, para os principais modelos de estratégia tipo I-1.

S.2.LAnálise Bayesiana para os Dados NTDS sob o Modelo
de Jelinski e Moranda

L - Assumindo I com Pfiori Gama e N com Priori Poisson.

Assumindo o modelo de falha truncada com xz6 : 250, sob o modelo de Jelinski e
Moranda (2.1), consideramos as densidades a priori, descritas em (3.1), para os parâmetros I e N,
onde a1, b1 e 01 são constantes conhecidas baseadas na informação contida nos dados, por ser

inviável obter informações sobre um software desenvolvido em 1972.

Nesse contexto, considerando os estimadores de máxima verossimilhançapara l, e N, que
expressam toda a informação contida nos dados e suas respectivas variâncias assintóticas,

[Brll =atb=î" I
assumimos &1 : 685, br : 5 a partir do sistema de equações i' . . ^ þe 0 : 30 a

Lvtrl=alb"=ô^J
partir do conceito que E(N): e:Ñ. Dessa forma, as densidades a priori para )u e \ considerando
os dados da tabela 1, são dadas por,
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I - f[5,6851,

N - P(30)

De (3.8), as distribuições condicionais de (î,lN',D) e (N'II,D), requeridas como

funções geradoras no algorítmo Gibbs Sampling, são dadas por,

't
26

l,/N"D- 711,5 + 250N'+Ixi
i=l

e

Nyî.,D - r(ro"-2sor),

n
onde N':N - 26, >x¡ = 2492 e D denota o conjunto de dados sobre tempos de falha {xr, ...,xzo}

i=1

Selecão da Amostra: Considerando as distribuições condicionais requeridas para o algorítmo

Gibbs Sampling, foram geradas cinco cadeias com 2500 iterações cada, assumindo-se diferentes
valores iniciais para as cadeias baseadas em uma analise preliminar dos dados e nos estimadores de

máxima verossimilhança.

Para cada parâmetro foram selecionados as 1005ú, 1010ú',...,2495ú,25001h iterações, que

de cinco cadeias produziu uma amostra de tamanho 1500.

À medida que o número de iterações aumentq a caddn se aproxima de sua condição de

equilibrío. Assim assume-se que a convergência é atingida nas últimas iterações da cadeia. Nesse

sentido, em toda a anáLlise decorrente, os valores iniciais das amostras geradas pelos algorítmos de

simulação, são desprezados.

Isso pode ser verificado visualmente através das figuras 5.3 e 5.4, que mostram as

trajetórias das amostras de N' e I, obtidas pelo algorítmo Gibbs Sørnpling.
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X'lgura 5.3: Trajetória das Rmostras não

selecionadas de N' e l,
S:2500

N'

X'igura 5.4: Trajetória das amostras

selecionadas de N' e I
S=1500
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A figura 5.3 ilustra atrajetôna das cadeias sem seleção e a figura 5.4 ilustra a trajetória
das cadeias após seleção. É possível notar visualmente que a seleção dos dados permitiu a
convergência das cadeias à uma distribuição de equilíbrio.

A seleção dos dados foi realizada de forma a garantk uma amostra não-correlacionada e

independente. As funções de autocorrelação das amostras S : 1500 podem ser ilustradas nas

figuras (5.5) e (5.6).

o.5 -1, O

X'igura 5.5: função de autocorrelação para I X'igura 5.6: frrnção de autocorrelação para N'

Através das figuras (5.5) e (5.6), podemos perceber que as amostras simuladas pelo
método Gibbs Sarnpling, são não correlacionadas, ou seja, as funções de autocorrelação ilustradas
nas figuras acima, apresentam todos os termos próximos a zeÍo.

Resultados: Considerando a amostra obtida (S : 1500), através do algorítmo Gibbs Sampling,
obtemos os resumos a posteriori descritos na tabela 5.2 e aproximações das densidades a posteriori
marginais para )v e N' são ilustradas nas figuras (5.7) e (5.8), respectivamente.

arl
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Figura 5.8: Aproximação da Densidade a 
Posteriori Marginal para X. 
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Figura 5.7: Aproximação da Densidade a 
Posteriori Marginal para N' = N - 26 
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I Média 	I Mediana 	1 SD 	1 Int. Cred. 95% 
À, 0.00676 6.0000 3.5561 (0.0035;0.01103) 
N' 6.1307 0.00654 0.00198 (1;14) 

Tabela 5.2: Resumos a posteriori para o modelo de 
considerando as densidades a priori (3.1) 

Comparação entre as estimativas:  Comparando os estimadores de máxima verossimilhança para 
eN(i = 0.00685 e N' = N - 26 = 5.2159), obtidos através da Análise Clássica (ver seção 5.1), 

e as estimativas pontuais (Média e Mediana), obtidas através de uma Análise Bayesiana utilizando 
algoritmos de simulação (ver tabela 5.2), verificamos uma proximidade nos valores obtidos. 

Já as estimativas por intervalo, obtidas através da Análise Bayesiana considerando as 
amostras geradas pelo algoritmo Gibbs Sampling (percentil 95%), mostram-se mais precisas do 
que as estimativas intervalares (ver seção 5.1), obtidas segundo uma Análise Clássica via teoria 
assintótica. 

Convergência:  Um indicador de convergência é dado pelo fator de redução potencial estimada da 
escala ( R), pela avaliação de sua proximidade a 1 (ver Gelman e Rubin (1992), apéndice(3)). 
Assim, considerando S = 1500 amostras geradas pelo algorimo Gibbs Sampling, para o modelo de 
Jelinski e Moranda, os fatores de redução de escala para X, e N', são dados por, 

ik = 1.00039, 

= 1.00063. 

74 
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Conclusão: Dessa forma, podemos admitir que a convergência foi atingi{a, ou seja, que as

ñãrtr*, obtidas através do algorítmo Gibbs Sampling, convergem à distribuições de equilíbrio a

qual estamos interessados.

Ainda dentro da verificação de convergência, é possível observarmos a convergência de

forma visual, através das figuras 15.e¡ e (5.10), que mostram as trajetórias das cadeias ao longo das

iterações.

tm o lm I 500
ffi 1m

Através das figuras (5.9) e (5.10) podemos observar que após um período inicial, os

gráficos apresentam r"p.tidu*.nte o mesmo comportamento qualitativo e quantitativo, podendo

ãssim 
"onõhri.rnos 

pela convergência da amostra à distribuição de interesse.

Flgura 5.9: trajetórias das cadeias - lu Flgura 5.10: trajetórias das cadeias -N'

2 - Assumindo I com Priori Gama e N com Priori Binomial Negativa

Assumindo o modelo de Jelinski e Moranda (2.1), consideramos as densidades a priori

(3.9),comy:5,ô:685"r:15ep:0.4Sbaseadosnainformaçãoarespeitodosdados.

Dessa forma, as densidades a priori pata ì'" e N, são dadas por,

î, - r[5,685],

e
N - BN[5,0.48]
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De (3.15), as distribuições condicionais de l,/N',D e N'/f,D, requeridas para o

algorítmo Gibbs Sarnpling, são dadas por,

'þ

n
l,lN"D- 1,685 + 250N'+) xi

i=1

e

NYI, D - BN[41,0.48e-2sor 1,

onde D denota o conjunto de dados sobre tempos de falha {xr, ...,xzo} e N': N - 26.

Selecão da amostra: Com as distribuições condicionais dadas acima, foram geradas cinco cadeias

p"t" Ago"t*o Gibbt Sampling, com 3000 iterações cada, considerando diferentes valores iniciais

p*u"laucadeia. Para os parârnetros î, e N' foram selecionadas as 505ft,...,3000û'iterações, que

de cinco cadeias produziu uma amostra de tamanho 2500.

Com essa forma de seleção, as amostras, investigadas através das suas respectivas funções de

autocorrelação, mantiveram-se não-correlacionadas.

Resultados: Considerando S : 2500 amostras, geradas pelo algorítmo Gibbs Sarnpling, para I e

N', â tabela 5.3 mostra as estimativas pontuais e intervalares para os parâmetros em questão e as

figuras (5. I 1) e (5 . 12) ilustram aproximações das densidades a posteriori marginais para l, e N' .

Tabeta 5.3: Resumos a posteriori para o modelo de JM
considerando as densidades a priori (3.9)

0.00772
3.728

l.
N'

0.007603
J

0.00463;0.01145
o;lo

Média Mediana lnt. Cred.95Yo
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X'lgura 5.11: Aproximação da Densidade

a Posteriori Marginat Para î,
Figura 5.12: Aproximaçiúo da Densidade a

Posteriori Marginal Para N'

Comoaracão entre as estimativas: Os resultados obtidos através de uma Análise Clássica onde os

estimadores de máxima verossimilhança são dados por (i : 0.00685 e N': N - 26 : 5.2159),

mostram-se razoavelmente próximos aos resumos a posteriori pontuais (Média e Mediana), obtidos

através da Analise Bayesiana, utilizando as amostras geradas pelo algorítmo Gibbs Sampling.

Já os intervalos de conñança 95Yo, segundo a Anáilise Clássic4 mostram-se menos

precisos do que os intervalos de credibilidade obtidos via amostras geradas pelo algorítmo Gibbs

Sampling.

Conversência: Considerando S : 2500 amostras, geradas pelo algorítmo Gibbs Sampling para o

rno¿"fo ã. Jelinski e Moranda, os fatores de redução de escala pata 7," o N', são dados por,

Âr = 1.003614,

Rnn'= 1'002787

Conclusão: Pela avaliação da proximidade dos fatores Ê., e f.*, a 1, podemos concluir que as

amostras geradas pelo algorítmo Gibbs Sampling convergem à distribuição de interesse.

3 - Assumindo À com Priori Gama e N com Priori Logarítmica
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Assumindo ainda o modelo de Jelinski e Moranda, consideramos as densidades a priori
(3.16) e (3.17) para ?u e N, onde (3.17) é denominada distribuição logarítmica (ver Y*g, 1994).

Dessa forma, considerando Tr:5, ôr:685 e 0 :0.9, baseados na informação contida

nos dados, as densidades a priori para )v eN', são dadas por,

î, - f[5,685],

N - logaritmica(0.9)

AssinU de (3.24), as densidades a posteriori condicionais (l,/N',D) e (N'/},,D),
requeridas para o algorítmo Gibbs Sampling, são dadas por,

e

'þ

t
1,/N"D- 1,685+250N'+Ixi

i=l
2

e

NYl.,D - BN[26,1- 0.9e-250r],

onde D denota o conjunto dos tempos de falha {*t, ..., xze\ e N': N - 26

Selecão da amostra: Considerando as distribuições condicionais (I/N',D ) e (N'/1,,D), foram
geradas cinco cadeias pelo algorítmo Gibbs Sarnpling com 6000 iterações cada, assumindo

diferentes valores iniciais para as cadeias.

Para os parâmetros I e N' foram selecionamos as 1005th,...,6000ú iterações, que de

cinco cadeias produziu uma amostra de tamanho 5000.

Com essa forma de seleção, as amostras investigadas através de suas respectivas funções

de autocorrelação, mantiveram-se não correlacionadas.

Resultados: Os resultados podem ser visualizados na tabela (5.a) e nas figuras (5.13) e (5.14),

onde temos os resumos a posteriori e aproximações para as densidades a posteriori marginais de I
e N', respectivamente.
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Tabela 5.4: Resumos a posteriori para o modelo de JM
considerando as densidades a priori (3.16) e (3.17)

"ä#; t:i' ö'""-ação da Densidade

a Posteriori Marginat Para 1,

io

X'lgura 5.14: Aproximaçäo da Densidade

aPosteriori Marginat Para N'

0 20 Ã s 6

Comparação entre as estimativas: Os resultados obtidos através das Analises Clássica e

nuyoi*u ** o * do algorítmo Gibbs Sampling, mostfttm-se muito próximos, embora haja uma

maior precisão nas estimativas intervalares segundo uma Análise Bayesiana.

Conversência: Considerando S : 5000 amostras, geradas pelo algorítmo Gibbs Sampling, os

fatores de redução de escala para î, ê N', são dados por,

Êr = 1.000389,

Ê*'= l'004343

Conclusão: Pela avaliação da proximidade dos fatores Ê" e Ê* u l, podemos concluir pela

convergência das amostras à uma distribuição de equilíbrio.

lu

N'
0.00707

5.629
0.00696

5

0.00376;0.010998
0.17

Média Mediana ln|. Cred.95Yo



4 - Análise Bayesiana Hierárquica assumindo N com Priori Poisson(O)r0 com

Priori Gama (a,F ) e I com Priori Gama (y 2rõz)

Assumindo ainda o modelo de Jelinski e Moranda Q.D, consideramos nessa sub-seção o

primeiro caso de densidades a priori hierárquicas, descritas em (3.25) e (3.26), onde os

iúperparâmetrossãodados Por Trl5, ôr:685, e:30, ct,:60e þ:Z,baseadosnainformaçãoa

respeito dos dados.

Dessa forma, as densidades a priori para 1", N e 0, são dadas por,

I - f[5,685],

N/0-P(30),
e

dadas por,

0 - f[60,2]

De (3.30), as distribuições condicionais requeridas para o algorítmo Gibbs Sampling, são

l. / N',0,D - r[lr,ots +zsoN'+å*i],

e

N'/0, 1,, D - P(30e-250r ),

0 - f[86+N',3],

onde N' :N- 26elxt=2492
n

i=1

Selecão da amostra: Com as distribuições condicionais dadas acim4 foram geradas cinco cadeias

@Samptingcom6000iteraçõescada,considerandovaloresarbitráriosparaas
cadeias.
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A seleção das observações geradas foi realnada de forma a obter amostras não

correlacionadas, considerando as 1005ú, 1010th,..., 5000üiterações, que de cinco cadeias produziu

uma amostra de tamanho 5000.

Resultados: Considerando S : 5000 amostras geradas pelo algorítmo de Gibbs Sampling pata )r.,

N " e, 
"þbela 

(5.5) esboça as estimativas pontuais e intervalares (de acordo com o percentil-

95o/o)para os parâmetros de interesse e as figuras (5.15),(5.16) e (5.17) ilustram aproximações das

densidades a posteriori marginais para os parâmetros 1,, N' e 0 .

Tabela 5.5: Resumos a posteriori para o modelo de JM
considerando as densidades a priori (3.25) e (3.26)

15 4 35
o

di* ä' ;;"'#"tão da Densidade a

Posteriori Marginal Para î,
Flgura 5.16: Aproximação da Densidade

a Posteriori Marginal Para N'

Ftgura 5.17: Aprorimação da Densidade a

Posteriori Ma¡ginal Para 0

T
N'
0

0.006656
6

30.67

0.00684
6.774
30.76

0.00384;0.01081
l;15

24.62356;38.1109

MedianaMédia Int. Cred.95Yo
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Comparacão entre as estimativas: As estimativas pontuais obtidas através das duas Análises

(Ctá*t"" " B"fsiana), mostram-se relativamente próximas. Já as estimativas intervalares,

àostram-se mais precisas considerando a anáilise Bayesiana com o uso do algorítmo Gibbs

Sampling.

Convergência: Considerando 5:5000 amostras, os fatores de convergência de Gelman e Rubir¡

são dados Por' 
Êr = 1'ooo888'

Rt,' = l'001789,

Êe = 1'002132

Conclusllo: podemos concluir pela convergência das amostras à uma distribuição de equilíbrio

devido a proximidade dos fatores de redução de escala Êr, Âo,, e f., a I '

5 - Anátise Bayesiana Hierárquica assumindo N com Priori Poisson (0)' 0 com

Priori Gama (a,F ), ?r com Priori Gama (y rrïr) e ôr com Priori Gama

(€, q ).

Assumindo ainda o modelo de Jelinski e Moranda Q.D, consideramos o segundo caso de

densidades a priori hierarquicas, descritas em (3.35) e (3.31), onde os hiperparâmetros dessa

densidades u ptioti, obtidos segundo uma anáúise preliminar baseada na informação contida nos

dados, são dadospor 0 :30, Q.: 60, P 
:2, Tz:5, ôr: 685 e €: 685 î: l'

Portanto, as densidades a priori para ì,", N, 0 e ôr, são dadas por,

N/0-P(30),

e - r[60,2],

I - r[5,685],

õ2 - f[685,1]
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dadas por,
De (3.34), as densidades condicionais requeridas para o algorítmo Gibbs Sampling' são

t

l,l N"0,ô2,D - 31,685 + 250N'+)x¡

ô2 / r,N"O,D - r(690'1+ I),

N'/0,I,ô2,D - P(30e-2sol) '

0 /N',1,,ô2,D - f[86+N',3]'

onde N,: N - 26, Ë *, = 2492 eD denota o conjunto dos tempos de falha {xr' "'/ç}
i=l

selecão da amostra: com as distribuições condicionais dadas acima, foram geradas cinco cadeias

pero algorítmo Gibis sampring, com 6000 iterações cada, considerando diferentes valores iniciais

oara cada cadeia. Essas amostras, para cada parâmetro, foram selecionadas considerando as

ö*";õõõi q". de cinco cadeias produziu uma amostra de tamanho 5000'

Resultados: A tabela 5.6 esboça os resumos a posteriori para os parâmetros N" )u ' 02 ' ô2 € es

figuras (5.18), (5.19), (5.20) e (5.2:)ilustram aproximações das densidades a posteriori marginais

de interesse para esses parâmetros'

Tabela 5.5: Resunos a posteriori para o modelo de JM
consideranùo as densidades a priori (3'25) e (3'31)

T
N'
e
õ2

0.006823
6.205
30.79
685.9

0.00665
6

30.68
685.8

0.00375;0.01081
1;16

24.43019;37 .57693

634.229;730.6757

Média Mediana Int. Cred.95Yo
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X'igura 5.18: Aproximação da Densidade

a Posteriori Marginal Para l,
X'igura 5.19: Aproximação da Densidade

aPosteriori Marginal Para N'

€ sa É æ

Figura 5.20: Apro'imação da Densidade

aPosteriori Marginal Para 0
f'lgura 5.21: Aproximação da Densidade 

^
aPosteriori Marginal Para õ2

Comparacão entre as estimativas: As estimativas pontuais obtidas pela analise Clássica e

de erros no software) e para ataxa de falha (I ¡' mostram-se

relativamente próximas

Já as estimativas irúervalares, mostram-se mais precisas considerando uma anáüise

Bayesiana utilizando algorítmos de simulação'

Convereência: Considerando 5:5000 amostras, obtidas pelo algorítmo Gibbs Sørnpling, os

f"t*"- d" t"dtção de escala para ìv, N', 0 e ô, , para avaliar a convergência, são dados por'
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Âl = L001531,

f.¡,- t.oo44z9,

Re = 1'002508,

Â4, = l'ooo883'

Conclusão: Avaliando a proximidade dos fatores de redução de escala para l" N' 0 e õ' a l'
pod"1¡o. admitir que a convergência foi atingida, ou seja, que as amostras convergem a uma

distribuição de equilíbrio.

Comparacão entre as distribuicões a Priori adotadas: Considerando diferentes densidades a

priori para os p*a^- ntooãã.t *lot*are) e l' (a tæra de falha do software)'

englobando também densidades a priori hierárquicas, no modelo de Jelinski e Moranda' podemos

noîar u-u proximidade de valores iazoiwelnas estimativas pontuais e intervala¡es'

Outro ponto interessante, é que todos os casos mostraÍl uma maior precisão nas

estimativas intervalares, comparadas à uma analise clássica.
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Considerando os dados da tabela (5.1) e o modelo de Moranda (2.22), assumimos-as

densidades apriori (3.35) para 0 eK, comà: o.ag, bz:27'35,î3:4'9 eb¡ : 14'57 baseados

em uma análise pr"li-ioí, de acordo com a informação contida nos dados, ou seja nos estimadores

5.2.24nálise Bayesiana para os Dados NTDS sob o Modelo

de Moranda.

de máxima verossimilhança. Portanto,

e - f[6.88,27.35],

K-814.9,14.57f

De (3.8), as distribuições condicionais de (0 /IqD) e G(/e 'D) 
são dadas poq

e

e

e / K, D - r[lz.sa, 27 .35 +å"t-t,,],

n(K 10, D) oc *+'r-t 11 - K¡l4sz-t vr (0, K) ,

"*n{rrínr-eËt,} 
e D denota o conjunto dos tempos entre falhas {tr,

onde ry1(0,K) =

',1"Ì.

selecão da Amostra: com as distribuições condicionais dadas acim4 foram geradas cinco cadeias

com 1200 iterações cada, considerando t"g.tn¿o uma-anáLlise preliminar dos dados e os valores dos

estimadores de máxima verossimilh *çuiíru 0 e K diferentes valores iniciais para as cadeias'

Para cada parâmetro foram selecionados as 205\ 210*-,",1195ú, 1200ft iterações' que de

cinco cadeias produziu uma amostra de tamanho 1000'
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Essa seleção foi realizada de forma a garantir uma baixa correlação entre a amostra. Esse

fato pode ser confirmado através das figuras (5.22) e (5.23) que ilustram as funções de

autocorrelação das amostras geradas.

-o, s o, o o,5 1,Oo.o o,5 -1. O-!,o -o, 5

Flgura 5.22: função de autocorrelação para 0 Figura 5.23: função de autocorrelação para K

Conclusão: Através das figuras 5.22 e 5.23, percebemos que todos os termos são próximos a zero,

indicando que as amostras são não correlacionadas.

Resultados: Considerando as amostras não-correlacionadas, geradas pelo algorítmo Gibbs

S"*ptl"g 
"om 

Metrópolis Hastings, a tabela (5.7) esboça os resumos a posteriori para os

parâmetios 0 e K 
" 

ur figurus (5.2\ e (5.25) ilustram aproximações das densidades a posteriori

marginaispara 0 eK.

Tabela 5.7: Resumos a posteriori para o modelo de Moranda

ttr

ïfl

e
K

0.22044
0.94592

0.22289
0.94512

(0.159996;0.301432)
(0.919098;0.968689)

MedianaMédia I¡ft. Cred.95Yo
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6.12 0.i4 0.16 0-1A 02 0.2 0.24 0.æ Oã 0.3 0.32 og 0.36 0s o.40 o.g o31 032 0.93 0g os o.s os7 0.s o.s 1.æ

Flgura 5.24: Aproximação da densidade a
Posteriori Marginal de 0

X'igura 5.25: Aproximação da densidade a

Posteriori marginal de K

Comparacão entre as estimativas: Podemos perceber que os estimadores de máxima

verossimilhanç a pa6 0 e K obtidos através da Analise Clássica 1ô : o.zst 633 e k:0.936947),

são muito próximos às estimativas pontuais, obtidas através das amostras geradas pelo algorítmo

Gibbs Sampling.

Já os intervalos de confiança para 0 e K (95%), obtidos segundo a teoria assintótica,

mostram-se menos precisos do que os intervalos de credibilidade (95%) via amostras Gibbs (ver

tabela 5.7).

Convergência: Considerando o fator de convergência Ê., descrito por Gelman e Rubin (1992) e

assumindo S: 1000 amostras geradas pelo algorítmo Gibbs Sampling para o modelo de Moranda,

os fatores de redução de escala 1n ) para 0 e K podem ser dados por,

Ro :1.00004,

RK : l.O0l22'

Conclusão: Pela avaliação da proximidade a 1, dos fatores Êe " Ê-ç, podemos admitir que a

convergência ocorreu e que essa amostra converge à distribuição de interesse'
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Considerando o modelo de Goel e Okumoto Q.al e os dados NTDS (tabela 1)

assumimos as densidades apriori (3.41) para )v,N ep, onde a¿:5, b¿:685, 02:30, a5:2'5 eb5

:2.5 são constantes conheõidas obtidas através de uma anáLlise preliminar dos dados.

Dessa forma as densidades a priori para ï", N e P, são dadas por,

UM DE

5.2.3 Análise Bayesiana para os Dados I{TDS sob o Modelo

de Goel e Okumoto.

l. - f[5,685],

N - P[30],

p -8f2,.5,2.51.

De (3.44), as densidades condicionais de ( I a{,p,D), (N/p, I ,D) e (p/\r, À ,D), são dadas

por,

26

f/N,p,D- 31,685 + p lxi + (N - 26P)x"
i=l

æ(N / r,p,D) - #vz(N,p,r),

onde ry2(N, p,I) = .*p{ln A(N, p) - 250(N - 26p)},} e

æ(p / N, l.,D) æ ozs-t 1t - p)2's-rv¡(N, p, I),

n
ÞÌln A(N, p) - pÀ.I q - 2s0(N - 26Ponde ry3(N,p,f) =

i=l
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Selecão da Amostra: Considerando as densidades condicionais acima, foram geradas cinco

*d"t"r p"t" rtg"tft-" Gibbs Sampling com Metrópolis Hastings com 2.000 iterações cada,

considerãndo diferentes valores iniciais p¿üa as cadeias, baseados numa anáüse preliminar dos

dados.

Para os parâmetros I , N e p selecionamos as 405\ 410û',..',1199û, 2000ú, que de cinco

cadeias produziu uma amostra de tamanho 2000.

A seleção dessa amostra foi feita de forma a garantir independência e uma pequena

autocorrelação dos valores obtidos, que pode ser visualizada através das figuras (5.26), (5.27) e

(s.28).

-o,5 o, o o.5 1, O

-1. O -o,5 o.5 a.o -1, O

Í'lgura 5.26: funçäo de autocor¡elação para I X'igura 5.27: funçäo de autocorrelação para N

o,5 a,o

X'igura 5.28: função de autocorrelação para p

Conclusão: podemos observar através das figuras 5.26 5.27 e 5.28 que as amostras não são

correlacionadas, devido a maioria dos termos apresentarem-se próximos a zero.

'ØlølløllE I

li Iøt
IH
tPl

vt
c

a
a

ø
¡I

z)
It
I
o
!
I
I
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Resultados: Considerando as S :2000 amostras, obtidas através do método Gibbs Sampling com

M"t ópolft H^tngt, a tabela (5.8) mostra os resumos a posteriori para os parâmetros I, N e p e

u, figuru* (5.2g),1S.lO¡ e (5.31) mostram aproximações das densidades a posteriori marginais para

I,Nep.

Tabeta 5.8: Resumos a posteriori para o modelo de Goel e Okumoto

o.ola o.o2 t5 4 æ s s
o.@ o-@ o.ol o.o12

X'lgura 5.29: Aproximação da densidade
a posteriori marginal Para I

Flgura 5.30: Aproximação da densidade
a posteriori marginat Para N

o o.l o.2 o.3 o-1 0.ô o.7 o.8 1.t

X'tgura 5.30: Apro.imação da densidade
a posteriori marginal Para P

l.
N
p

0.00634
28.272

0.62189

0.00257
5.091

0.17523

0.00582
28_

0.64403

0.002980;0 .0126824
19;39

0.241834.0.905575

MedianaMédia SD lnt. Cred.95o/o
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Convergência: Assumindo as amostras S : 2000 para o modelo de Goel e Okumoto'

consideramos o fator de redução de escala (n ) para L , N e p, dados por'

Êl : 1.00213,

ÊN :1'00716,

ñp :1.00148.

conclusão: Avaliando a proximidade dos fatores ñ.1, f.¡ " Ên a l, podemos admitir a

convergência da amostra à distribuição de interesse'

S.2.4Anátise Bayesiana para os Dados NTDS sob o Modelo

de Schick e Wolverton.

Considerando os dados introduzidos por Jelinski e Moranda (tabela 5.1) e o modelo de

Schick e Wolverton descrito na seção (3.7), assumimos as densidades a priori (3.45) para l' e N,

com a6 : 6.25,bø: 625 e 0 : : 30, obtidos através de uma análise preliminar dos dados. Portanto'

as densidades a priori para )v e N, são dadas por,

ì,, -f16.25,6251,

N - P[30].

Dessa forma, de (3.49), as densidades a posteriori condicionais requeridas para o

algorítmo Gibbs Sampling são dadas por,

l"/N"D- 32.25,625+'t
N 26t

i=1

)ltí -t 26 I
rG - l)tí

2 i=1
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e

26

-xlt! rz
NyT,D - 30e i=l

onde N' : N - 26 eD denota o conjunto de tempos entre falhas {tt, ...,to}

Selecão da Amostra: Com as distribuições condicionais dadas acím4 foram geradas cinco cadeias

*- 2000 tt"t"ções cada, assumindo valores iniciais arbitrários para as cadeias, baseados numa

análise preliminar utilizando informação dos dados.

para os parâmetros foram selecionadas as 203ft, 206ú,...,2.000ú, que de cinco cadeias

produziu uma amostra de tamanho 3000.

A seleção dessa amostra foi realizada de forma a garafiir independência e uma baixa

correlação entre os dados. Numa forma visual isso pode ser verificado através dos gráficos das

funções de autocorrelação dados pelas figuras (5.32) e (5.33)'

-o,5 0.5
-o,5-4, o

Flgura 5.32: função de autocorrelação para
amostra N'

Flgura 5.33: funçäo de autocorrelaç![o para
amostra ?t,

Resultados: Considerando as S : 3000 amostras, obtidas pelo algorítmo_Gibbs Sampling , a

t"b.l" (5 Ð mostra os resumos a posteriori para os parâmetros I e N' e as figuras (5.34) e (5'35)

mostram aproximações das densidades a posteriori marginais para os mesmos'
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t.
N'

0.00131
0.06

0.00133
0,056667

0.000243
0.253266

0.0008919,0.007842
0,1

MedianaMédia SD lnt. Cred.95Yo

Tabela 5.9: Resumos a posteriorí para o modelo de SW

2 Io¡rc o-útt o.æ13 0.@15 0.@17 o-@23 0.æ25 0.æ3 -1o.ffi

X'igura 5.34: Aproximação da densidade a
posteriori marginal de l"

Figura 5.35: Apro'imaçilo da densidade a
posteriori marginal de N'

Comparacão entre as estimativas: Podemos perceber que as estimativas pontuais e intervalares

p-@sdasAnalisesClássicaeBayesiana(amostrasgeradaspeloalgorítmo
Gibb s Sampling), não mostram-se muito próximas.

Conversência: Os fatores de redução de escala para I e N' podem ser dados por,

Rzu :1.00001,

Â"' :1.ool6'

Conclusão: Avaliando a proximidade dos fatores Rr e ÊN' a 1, podemos concluir pela

convergência das amostras à uma distribuição de equilíbrio'
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5.2.5 Análise Bayesiana para os Dados NTDS sob o Modelo

de Littlewood e Verral.

Considerando os dados da tabela (5.1) e o modelo Bayesiano de Littlewood e Verral

descrito na seção 3.8, assumimos as densidades a priori (3.52) pafa s", Fo e Ê1, com at: L,bt:
0.3, as : 10, bs : 100, as : 2O o bs : l, obtidos através de uma análise preliminar dos dados.

Portanto,

a - f[1,0.3],

h - fnO,lool,

,r(Þo I p,) * o(Þo * B,)'o-t op{- (oo * Ft)}

De (3.55), as densidades a posteriori condicionais requeridas para o algorítmo Gibbs

Sampling comMetrópolis Hastings, são dadas por,

a / P',P1,D -flzl,yt+ 03],

"(Fo 
I Fr,D) æ (Fo * 9r)'0-t"-(Êo 

+Þr)yo1cr'ß0,Êr),

onde rya(cr,Êo,Fr) :exp{-y1ø - T zl,

"(g, 
to, 00, D) æ Bl'-t"-tooÞ' v, (o, Po , Fr ) ,

onde y5(a,Fo,Fr) :exp{(20 - l)ln(Bs + Fr)- h - Yrc¿ - y z} .

e
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Selecão da Amostra: Com as distribuições condicionais dadas aciry geramos dez cadeias pelo

algorítmo Gibbs Slmpling com Metropolß Hastings, com l'000 iterações cada' onde foram

assumidos diferentes valores iniciais p-u u, cadeias bãseados numa análise preliminar dos dados'

Para cada parâmetro selecionamos as 208ft, 216ú,...,1000ft iterações, que de dez cadeias

produziu uma amostra de tamanho 1'000'

A seleção dessa amostra foi feita de forma a garantir indepgndência e uma baixa

correlação entre os dados obtidos, que pode ser visualizadã atavés das figuras (5'36), (5'37) e

(5.38).

.5-o.5

Flgura 5.36: função de autocorrelaçäo

Para amostra P1

Figura 5.37: função de autocorrelação

Para amostra ø

o.s
-o, s

Flgura 5.38: função de autocorrelação

Para amostra Pn

conclusão: As figuras (5.36), (5.37) e (5.3S) mostrlm os gráñcos oag !1ao9s de autocorrelação

ffi-us u-ostras õbtidas peto algorítmo Gibbs Sampling comMetrópolis Hastings' para os



DE
y7

parâmetros o , Fo e B1 . Podemos observar através dos gráficos, todos os termos próximos a zero,

o que nos leva a concluir que as amostras são não correlacionadas.

Resultados: Considerando as amostras não correlacionadas (S : 1.000), obtidas pelo método

CitOt S*ptng com Metrópolis Hastings, mostramos na tabela (5.10) estimativas pontuais e

intervalares pa^ra os parâmetros cr, Êo e Fl e nas figuras (5.39) (5.40)e (5.41) aproximações das

densidades a posteriori marginais para cr, Fo e Êr.

Tabela 5.10: Resumos a posteriori para o modelo de Littlewood e verral

o.21 1.5 2-5 3 3.5 1 1.5 5 5.5 0 ô-5 7 7.5
o02

riguå tä' ;"*-"r* da densidade
a Posteriori marginal de P1

Ftgura 5.40: Aproximação da densidade a

Posteriori marginal de a

40i5 20 F 30

X'igura 5.41: Aproximação da densidade a

PosteríorÍ margÍnat de P¡

3.3529
19.944

0.09931Fr

c[

Êo

3.3028
19.603

0,09598

0.8078
4.390

0.03166

(2.008a7;s.07887)
(12.2048;29.0531)

(0.047212;.0.174667)

Média Mediana SD lnt. Cred.95Ya

to ¿5
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Converrência: A convergência das amostras geradas pelo algorímto Gibbs Sampling com

npt Opoh no$ngt 1S 
: I.ooo) pode ser monitorada pelo algorítmo de Gelman e Rubin (1992)

onde ãs fatores de redução de escala para ct,, Fo e B1 podem ser dados por,

Êo :1'ool59,

Rpo :0.99924,

Rp, : l.00n4

Conclusllo: Avaliando a proximidade dos fatores Êo, Êpo " 
ÊP, a l, podemos admitir que a

amostra converge à distribuição de equilíbrio.

Em uma forma visual, consideramos os gráficos que mostram as trajetórias das cadeias ao

longo das iterações através das figuras (5.42), (5.43) e Q.a$.

7,5

6'5

5.5

1,5

3,5

z5

1,5

o,5

o,æ

o,2

o,fa

o.14

o,10

o,oG

o,@

¡f()

35

3(l

25

Ã

5æ tm

X'igura 5.42: Trajetória das cadeias -p1 X'igura 5.43: Trajetória das cadeias -ø

lo

5m
5

U

Flgura 5.44: Trajetória das cadeias -p¡
looo
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Conclusão: Através dessas figUras, observamos que ocofTeu a convergência' dado o

comportamento repetitivo das cadeias após um período inicial.

5.3 Seleção de Modelos

O procedimento gráûco, descrito no capítulo 4, pode ser adotado para verificarmos o

melhor modelo derrtre os modelos estudados'

Considerando os dados da tabela 5.1, apresentamos na tabela (5.11) os valores das

densidades preditivas cr : (ti lo1$ avaliados nos valores observados t¡ e aproximados por um

estimador de Monte Carlo baseado nas amostras geradas pelo algorítmo Gibbs Sampling' par¿

cada modelo considerado.

Na figura (5.45),apresentamos os gráficos de ci contra ,fjrtodos os cinco modelos em

questão e na tabela (5.11), temos também os valores de c(l) 
,T"t 

, considerando os diferentes

modelos.
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c(l) s.2xla-364.1x 10-36 2.8x l0-36z.o x 10-43 t.o x lo-36

o,03247
0,021305
o,024475
0,074242
o,044452
0,108453
0,061968
0,038143
0,061887
a,o44s82
0,130682
o,052321
o,129671
0,033162
o,07314

o,128187
0,087125
0,08694
0,052265
o,126264
o,025527
0,00299
0,044801
0,000174
0,10258

0,123496

1

2
3
4
5
6
7
I
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26

0,0755903
0,0367796
0,0506388
0,0953618
0,0986254
0,0529442
0,0947465
0,0887319
0,0882486
0,0899458
a,0211354
0,0830276
0,0185271

0,07625
o,a56227
0,0146012
0,0377261
0,0341827
0,0527312
0,0093412
0,0538004
o,0062214
o,a329447
0,0000004
0,0054276
0,0013967

0,030965
0,017602
a,02223
0,087329
0,049473
o,123912
a,o71294
0,043113
0,070389
0,051357
0,12515
0,059181
a,114975
0,039802
a,47262
0,099096
0,07553
0,072056
0,05179
0,076726
0,03229
0,007039
0,039756
0,000529
a,044299
o,04047

0,029982
0,017105
o,022431

0,0877
0,050768
0,119125
0,071063
o,044787
0,069084
0,051902
oJ11A52
o,057717
0,100666
0,040296
0,066853
0,086744
0,068474
0,065745
0,a49112
0,070993
0,031895
0,007178
0,040493
0,000376
0,051825
a,052464

0,036218
o,a22947
o,027207
0,081413
0,050981
0,108578
0,068415
a,044542
0,067466
0,051205
o,112529
0,057838
0,106627
0,040008
0,070967
0,097535
0,076013
o,074a76
0,053429
0,084955
0,032668
0,005317
0,045058
0,000167
0,a63214

065062

JMLVI GOSW MO

Tabela 5.11 - Valores de c¡ = f (ti I D1i¡)' Þ12,.'26
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0,14

o,12

0rl

0,08

0,06

0rM

0,02

0

0 5 10 20 25 30

X'lgura (5.a5): Plot de Ci versus i para os modelos LV, JM, SW' GO e Mo

Conclusão: Da tabela (5.11) e figura (5.45), observamos que o melhor modelo que mÐdmiza c(l)
26: flci é o modelo de Littlewood e Verral.
i=l

Ainda observando a tabela (5.11) e figura (5.45) é possível verificar que o modelo de

Littlewood e Verral apresenta uma grande parte dos CPO'S acima dos CPO'S dos modelos

alternativos, principalmente se observarmos os últimos valores verificamos que o modelo LV
revela melhores predições para as últimas observações.

Portanto, o melhor modelo de confiabilidade de software (considerando tempos entre

falhas do software) avaliado pela técnica CPO é o modelo Bayesiano de Littlewood e Verral.

õ

-+LV
.I-JM

sw

-FGO
+MO

t5
i



Capítulo 6

CONCLUSÕES FINAIS E
PERSPECTIVAS FUTT]RAS

O uso de métodos de simulação via cadeias de Markov com Monte Carlo (MCMC) pode
ser uma alternativa prínica de grande interesse nas aplicações de confiabilidade de software
usando modelos de estratégia tipo I, pois em geral nessas áreas existem informações prévias de

especialistas que podem ser modeladas por uma densidade a priori e o enfoque Bayesiano é a
forma apropriada para análise dos dados.

Os algorítmos relacionados ao procedimento MCMC (algorítmos Gibbs Sampling e
Metrópolis Hastings) são de facil implementação e não exigem muito esforço computacional para

obtenção das quantidades a posteriori de interesse.

As alternativas computacionais aos algorítmos MCMC (método de aproximação de

Laplace, métodos numéricos ou métodos de importance sampling) podem ser invariáveis, dada a
existência de muitos parâmetros nos modelos formulados.

Além disso, estimadores de Monte Carlo para densidades preditivas são de simples

obtenção e permitem uma comparação e discriminação entre os modelos considerados.

As técnicas desenvolvidas neste trabalho também poderiam ser extendidas a outros
modelos na modelagem dos tempos entre falhas e também para modelos de estratégia tipo II, que

consideram o número de erros encontrados num dado intervalo de tempo (modelos envolvendo
processos de Poisson homogêneos e não-homogêneos).



Apêndice 1

O ALGORÍTMO GIBBS SAMPLING

O algorítmo Gibbs Sampling é um esquema iterativo de amostragem de uma cadeia de

Markov cujo núcleo de transição é formado pelas distribuições condicionais.

Para descrever o algorítmo, suponha que a distribuição de interesse é 7r(e) onde

0 = {0r,...,00} e que as densidades condicionais a posterioriæi(0t)= n(0i /0-i) i: l, ..',p estão

disponíveis.

Esse algorítmo fornece uma alternativa de geração de uma amostra de æ(0) (se está

supondo que a geração direta de :r(0) é ertremamente complicada e/ou custosa) baseada em

sucessivas gerações das distribuições condicionais ni(Oi). Ele é descrito da seguinte forma:

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

g(o) _ 
þÍ0,,. ,efn,)

(ii)Obtenha um novo uu1o, 6(j) =(gÍ",..,e$') apartir ¿. g(j-t) através de sucessivas

gerações de valores,

ef:r - ,r(e, r e9-t),. ,o$-")

O!Ð - n(e, tg{j),g('-tr, ,ef-t')

e$'-,'(eo re{j), ,0
(j)
p-

(iii) Mude o contador jparaj * 1 eretorne a(ii) até a convergêncta.
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À medida que o número de iterações aumenta, a cadeia se aproxima de sua condição de

equilíbrio. Assim, assume-se que a convergência é ating¡da em uma iteração cuja distribuição

esteja arbitrariamente próxima da distribuição de equilíbrio æ(0).

O algorítmo Gibbs Sampling define uma cadeia de Markov (ver por exemplo, Ross,

1996) pois os acontecimentos na iteração j dependem da história do processo apenas através dos

valores na iteração j-l.
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O ALGORÍTMO METRÓPOLIS HASTINGS

Considere uma distribuição æ da qual se deseja gerar uma amostra através de uma cadeia
de Markov (considerando que a geração não-iterativa de n é complicada ou custosa). Nesse
caso, deve-se construir um núcleo de transição p(0,0 ) de forma que 7r seja a distribuição de

equilíbrio da cadeia (ver por exemplo, Gamermam,1996).

Uma forma simples de fazer isso é através de cadeias onde o núcleo p satisfaça a condição
de reversibilidade æ(0)p(0,ö)=æ(Ö)p(ö,e), V(e,$), sendo a condição suficiente para que 7r

seja a distribuição de equilíbrio da cadeia.

O núcleo p(e,ô ) é constituído de dois elementos: um núcleo de transição q(e,Ö ) e uma

probabilidade cr(0,0) de forma que:

p(e,0 ) : q(0,ó )ø(0,S), se $ * 0

Portanto, o núcleo de transição define uma densidade p(0,.) para todos os valores

diferentes de 0 . Consequentemente, resta uma probabilidade positiva da cadeia ficar em 0 dada

por,

p(e,0 ) : 1 - Jq(0,ö)a(0,ö)ô0

Essas duas formas podem ser agrupadas na expressão geral

p(e, A) : Jq(0,0)ü(e,0)@ + I(0 e a{r - iq(0,ô)a(0,ö)ôöl
A

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

cadeia. Para $ t 0, essa distribuição tem densidade e para $ = 0, essa distribuição atribui uma

probabilidade positiva.

A expressão mais citada para a probabilidade de aceitação é:
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cr(e,0) = min
. æ(0)q(ô,0)l
t'"(O),q(oS)f

Em termos práticos isso significa que a simulação de uma amostra æ usando a cadeia de

Markov definida pela transição p(0, A ) pode ser esquematizada da seguinte forma:

(i) Inicialize o contador de iterações da cadei a j: I e arbitre o valor iniciat 0(0) ;

(ii) Mova a cadeia para um novo valor $ gerado da densidaae q(eti-ti,');

(iii) Calcule a probabilidade de aceitação do movimento ø(e{j-t),ô). S. o

movimento for aceito, g(i) = ô. Se não for aceito, 6(i) = g(j-t) e a cadeia

não se move.
(iv) Mude o contador de j paraj * I e retorne a (ii) até a convergência.

A etapa (iiÐ é realizada após a geração de uma quantidade uniforme u independente de

todas as outras variáveis. Se u < o, o movimento é aceito e se u ) c¿ o movimento não é
permitido. O núcleo de transição q define uma proposta de movimento que pode ou não ser

confirmado por cr,.

O sucesso do método depende de taxas de aceitação não muito baixas e de propostas (q)
fäceis de simular. O método substitui uma geração dificil de æ por várias gerações propostas de

q.

Metrópolis em Gibbs

No caso limite em que se sabe gerar valores de todas as distribuições condicionais, obtem-

se o amostrador de Gibbs. Mais geralmente, em modelos complexos é possível estabelecer

conjugação condicional para algumas, mas não para todas as componentes do modelo.

Nesse caso, sugere-se que a geração das componentes 0i para as quais não se sabe gerar

diretamente de æi, seja feita através de uma (sub-)cadeia de Metrópolis Hastings dentro do ciclo

do amostrador de Gibbs. Esse processo se daria ao longo de T iterações culminando com a
geração de 0i dentro de uma iteração do amostrador de Gibbs. O valor de T seria determinado

de forma a garantir a convergência da sub-cadeia para a sua distribuição de equilíbrio æ¡. Esse

esquema é denominado esquema amostral deMetrópolis emGibbs.
I
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VERIFICAÇÃO DE CONVERGÊNCIA

Uma forma simples de verificar convergência irncializa-se na utilização de várias cadeias

em paralelo começando de diferentes pontos, evitando assim, que as cadeias se concentrem em

regiões em torno de uma moda local.

Gelman e Rubin elaboraram um método baseado em técnicas de análise de variância. Esse

método pode ser descrito por:

Considerando m cadeias paralelas em uma função real t(0 ), tem-se m trajetórias

{rÍt',,Í", ,tÍ"'}, i: l, ..., m para t. Portanto, podem ser obtidas a variância entre as cadeias U

e a variância dentro das cadeias W, dadas por:

onde sf = å$]f,t, é a média das observações da cadeia i e [ é a média dessas médias, i :

¡ III - -^ -S?
U =-l LG; -i)2 e w = Iam-li=t i=lm

1 ,m

Sob convergência, todos os (m.n) valores são gerados da densidade a posteriori, a

variância de t pode ser estimada de forma não-viciada por, ô'= n; tW+1U 
e a média

desejada pode ser estimada por ¡j = ¡.

A estimativa da distribuição desejada N(tl,ô2) pode ser corrigida permitindo para a

amostragem, variabilidade das estimativas û " 
ôt

O resultado é uma distribuição 't de Student' aproximada para t com centro [ , escala

r--
r/V = ô2 + U / mn e graus de liberdade df : ziz tvâ(Û) onde,
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^ (n-1\2 I
vâr( V) = [-n J ã uu(r? r . (#" )' 4 v"

mn- m

com as variâncias e covariâncias estimadas sendo obtidas dos valores das m amostras.

Um indicador de convergência é dado pelo fator de redução potencial de escala estimado

JÊ= ñ r w)æ t (ôr -z) . À medida que n cresce, R converge para l. R é a razão do

estimador da variância atual para avariação dentro da cadeia com um fator que avalia a variância

adicional da distribuição 't de Student'.

Se o fator de redução de escala tl for alto, temos razões para acreditar que lidar com

simulações a posteriori pode fornecer inferências sobre a distribuição desejada.

Desde que Ii esteja próximo de 1, admitimos que a convergência ocorreu e as amostras

das iterações selecionadas são independentes e identicamente distribuídas. Gelman e Rubin (1992)

dão detalhes para racionalizar tal processo.

Uma outra proposta de verificação de convergência é a técnica grëñca sugerida por

Gelfand e Smith (1990).

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

uma amostra de 0 sendo possível a construção de um histograma de qualquer uma de suas

componentes. O mesmo procedimento pode ser repetido após N + K iterações.

Não havendo diferença perceptível entre os gráficos obtidos após N e N + K iterações,

então conclui-se pela convergência das cadeias.

Ainda dentro da verificação grâfrea, é possível observar a trajetória de uma única cadeia

ao longo das iterações. Se o gráfico após um período inicial apresenta repetidamente o mesmo

comportamento qualitativo e quantitativo então pode se concluir pela convergência da cadeia.
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ALGUNS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS

Apresentamos a seguir, alguns programas desenvolvidos nos pacotes estatísticos Minitab e

S-Plus utilizados para obter amostras da distribuiçãode interesse através do método Gibbs

Sampling e Metropolis Hastings.

1 - Programa desenvolvido no 'Minitab" para obtenção das amostras de l, e N' no

modelo de Jelinski e Moranda utilizando o algorítmo Gibbs Sampling.

Set cl (x,)
9 21 32 36 43 45 50 58 63 70 71 77 78 87 91 92 95 98 104 105 I 16 149 T56

247 249 250
end

let kl:3 (N'(ol,
let k2:0.01 (il0i,
read c10 cl I
00
end

26

sum cl k3 ( Ixi )
i=l

store'a'
let k4: I I (20+25 0 * k 1 +k3 )
random 3 c2,
gamma 26.2k4
Ietk2:c2(2)
let k5:3 0xexpo(-250*k2)
random 3 c3;
Poisson k5.
Let kl:c3(2)
stack cl0 kl clO
stack cl I k2 cl1
end
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2 - Programa desenvolvido no 'Minitab- para obtenção das amostras de a,pg e p1 no

modelo de Littlewood e Verral utilizando o algorítmo Gibbs Sampling comMetrópolis Hastings.

Set cl (i)
l:26
end
set c2 (ti)
9 t2tl47 2 5 I 5 7 16194133 6 I 1l 337 912l
end
let kl:l
let k2:0.3
let k3:10
let k4:100
let k5:20
let k6:l
let k8:6
let k9:l l.l
let kl0:0.84
read c10 cll c12
000
end
store'a'
1.1 .3:(k9+(kto*cl))
let c3:(l+1c2/c3)\
let c3:log(c3)
sum c3 kl I
letkl2:1/(k2+kl l)
random 3 c3,
garnma 27 kl2.
Let k8:c3(2)
random 3 c3;
ganrma l0 0.01.
let kl3:c3(2)
let kl4:log(k9+kl3)
let k15:log(k9+kl0)
let kl 6:-(k5- I )*(kt 4-k I 5)
let kl6:kl6-(k13-kl0)
let c5:(c2+k9+(kl 3 *cl ))
let c5:log(c5)
sum c5 kl7
1"¡ s6:(c2+k9+(k 1 0* c I ))
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let c6:log(c6)
sum c6 kl8
let c7:k9+(kl3*cl)
let c7:log(ll(c2lc7))
sum c7 kl9
let cg:k9+(kl0*cl)
let c8:log(l+(c2lc8))
sum c8 k20
let k2 I :kl 6-(kl 7-k I 8)-k8*(k I 9-k20)
let k2l:expo(k2 I )+0.0000 I
set c30
k2t
set c3 I
0.99999
stack c3 L c30 c32
minimum c32l<22
random 3 c3;
bernoulli k22.
Letk23:c3(2)
,.t ¡ 1 

g:(kl 3 xk23)+(kl 0*( 1 -k23)
random 3 c3;
gamma2}l.
Letk24:c3(2)
Let c4:(c2+k24+(k 1 0*c I ))
let c4:log(c4)
sum c4 k25
let c5:(c2+k9+(kl 0*cl))
let c5:log(c5)
sum c5 k26
let c6:(V34+(kl0*cl))
let c6:(l+1c2lc6))
let c6:log(c6)
sum c6 k27
let c7:(k9+(kl0*cl))
let c7:(1+(c2lc7))
let c7:log(c7)
sum c7 k28
let k29:-(k 2 5 -k26) - (k8 t (k2 7-k2 8 ))
let k29:expo(k29)+0.0000 I
set c30
k29
set c3 I
0.99999
stack c3 | c30 c32
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minimum c32þ30
random 3 c3;
bernoulli k30.
Let k3l:c3(2)
1", 1r9:(k24*k3 I )+(k9* ( I -k3 I )
stack cl0 k8 c10
stack cl l k9 cl l
stack cl2 k10 cl2
end

3 - Programa desenvolvido no "S-Plus" para obtenção de amostras de l, e N' no modelo
de Jelinski e Moranda considerando o segundo caso de prioris hierarquicas descrito no capítulo 3

e utilizando o algorítmo Gibbs Sampling.

set.seed(8)
win.graph0
par(mfrow:c(2,2))
n<-2000
¡(-
c(9,21,32,36,43,45,50,58,63,70,'11,77,78,87,91,92,95,98,104,105,116,149,156,247,249,25
o)
d<-1
a<-5
xn<-250
soma<-sum(x)
nl0<-c(5,4,3,3.5,1)
l0<- c(0.006,0.007,0.008,0.0068,0.01)
t0<-c(5,2,1 ,4.5,6)
q0<-c(680, I 000,900,200,600)

nl<-lambda<-theta<-qui<-matrix(0,n, 5 )

for ( in 1:5) {
for (i in l:n)
{
qui [ij ]<-rgamma( 1,690y(d+10 ül )
theta[i j ] <-rgamma( l, 86+nl0 [i] /(3 )
nl[ij]<-rpois( 1,t0[] xexp(-250*10[]))
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lambda[i j]<- rgamma (1,26+a) I (q0[i]+25 0 * nlO [i]+sum(x))
nlO[i]<-nllijl
l0[i]<-lambda[ij]
t0[j]<-theta[ij]
q0[i]<-qui[ij]
)
)
nl<-nl[000:n,]
lambda<-lambda[ I 000: n,]
theta<-theta[ I 000: n,]
qui<-qui[000:n,]
nlnovo(-matrix(n1,5 * I 000, I )
lbdnovo<-matrix(lambda,5 * I 000, I )
thnovo<-matrix(theta,5 * t 000, I )
qinovo<-matrix(qui,5 * I 000, 1 )
summary(nlnovo)
summary(lbdnovo)
summary(thnovo)
summary(qinovo)
plot(l :(5* 1OOO),nlnovo)

lines(I :(5* I000), nlnovo, typæ"I")
plot(l :(5* 1000), lbdnovo)
lines( I :(5 * 1000), Ibdnovo, t5/pe:"1"
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