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Terminologia e Notação

Variáveis aleatórias são representadas por letras maiúsculas e suas
realizações por minúsculas.

A função densidade de probabilidade e firnção distribuição de uma
variável aleatória é representada por f (.) e F O respectivamente, as

densidades a priori por n(.), as densidades a posteriori por æ(. \ x ).

Para simplificação de notação as funções de verossimilhança dos
parâmetros envolvidos são representada por L(.\ x):LO.

Letras gregas indicam os parâmetros dos modelos.
Em geral, constantes são representadas por letras minúsculas.
Vetores são representados por letras sublinhadas.

O conjunto dos números reais positivos é denotado por B*.

As seguintes abreviações são utilizadas

EMV
i.i.d.

Estimador de Máxima Verossimilhança
independente e identicamente distribuída



Abstract

In this dissertation, we explore software reliabilþ models based on
homogeneous and nonhomogeneous Poisson process to model softrvare failure
data. To model the epochs of the software failures, we choose the family of
order statistics models introduced by yang (1994). we propose some
generalization of these models considering the Gaussian inverse distribution, to
model the mean value function of the nonhomogeneous Poisson process. The
proposed methods to get inferences on the pararneters of interest are given by
the Bayesian approach. V/e also explore the use of Metropolis-with-Gibbs
algorithms to obtain the posterior summaries of interest. To veriff the
adequability of the proposed models, we develop some diagnostic Bayesian
methods. We choose the best model, based on the values of ordinated
predictives. The methodolory presented in this work is illusfiated with the data
sets introduced by Jelinski and Moranda (1972) andGoel (19g5).



Resumo

Nesta dissertação de mesûado, exploramos os modelos estatísticos de
confiabilidade de softrvare que utilizam os processos de Poisson homogêneo e
não homogêneo para modelagem dos dados de falhas. Para modelar os
instantes de falhas, escolhemos a classe de modelos de estatísticas de ordem
proposta por Yang (1994). Propomos uma extensão desses modelos,
considerando a distribuição gaussiana inversa, para modelar a função de valor
médio dos processos de Poisson não homogêneo. Os métodos considerados
para fazet inferências pam os parâmetros de interesse são os métodos
Bayesianos. Exploramos, ainda, o uso de algorinnos de Metropolis com etapas
Gibbs para desenvolver a inferência Bayesiana. Tendo em vista a verificação
das suposições dos modelos de estatísticas de ordem, desenvolvemos e

incorporamos algumas técnicas Bayesianas de diagnóstico. Baseamos a seleção
de modelos nos valores de predição ordenados. A metodologia desenvolvida
neste trabalho é exemplificada com conjuntos de dados introduzidos por
Jelinski e Moranda (1972) e Goel (1985).
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Capítulo 1 

INTRODUÇÃO 

O software é o grande negócio de hoje e do futuro, com projeção de 
faturamento de um trilhão de dólares para o ano 2000 (Weber, Luca e Rocha, 
97). O aumento considerável da oferta e da evolução de pacotes de software de 
sistemas dificulta a seleção desses pacotes, pois é cada vez maior o número de 
opções no mercado que aparentemente podem solucionar um problema 
específico da empresa nos seus diversos níveis de decisão. 

Um critério de seleção que usualmente uma empresa deve levar em 
conta, ao selecionar um produto que deseja comprar, é a relação custo 
beneficio que o produto trará à empresa. Dentro desse critério, um dos fatores 
predominantes é a qualidade do software. 

A ISO/IEC 91261  considera a qualidade de software através de 6 
características: (1) Confiabilidade: tolerância às falhas; (2) Funcionabilidade: 
funções oferecidas ao usuário que atendem às suas necessidades (exigências); 
(3) Usabilidade: facilidade de uso; (4) Desempenho: desempenho do software 
em relação a tempo e recursos; (5) Manutenibilidade: facilidade de modificar o 
software e (6) Portabilidade: facilidade de mudar de ambiente. 

Neste trabalho, estamos analisando modelos estatísticos para avaliar o 
item confiabilidade de software, fornecendo uma visão geral dos principais 
problemas (e de suas causas prováveis), tendo em vista a relevância da área de 
tolerâncias a falhas, tanto do ponto de vista técnico quanto econômico. 

ISO/LEC 9126 é a garantia de qualidade total do software. 



1.1 Confiabilidade de Software 

Musa e Okumoto (1984) definem a confiabilidade de software como 
"probabilidade de um programa computacional estar livre de erros de operação, 
durante um período específico de tempo". 

Vários modelos probabilísticos e técnicas estatísticas têm sido utilizados 
por pesquisadores da área de computação, para avaliar a performance 
(execução) do software, o qual está sujeito a falhas devido à presença de erros. 

Erros ou "bugs" são defeitos de projeto que não foram detectados em fase 
de testes e que, sob certas condições, podem causar ou não uma ou mais falhas. 
A falha de um software é um desvio do comportamento exigido em relação ao 
sistema, causada por erros ou "bugs" existentes no programa, por vírus ou pelo 
uso impróprio do software pelo usuário. 

A confiabilidade é uma função que expressa a probabilidade de que um 
sistema funcione corretamente no intervalo de tempo (0,t]. Durante o estágio de 
teste, os erros são detectados e corrigidos, aperfeiçoando (ou melhorando) a 
confiabilidade do software. Espera-se, então, que o número de falhas no 
intervalo (0,1 decresça ou que os tempos entre as falhas sejam crescentes. 

Um modelo que descreve tal comportamento das falhas é chamado de 
modelo de confiabilidade crescente de software. 

A literatura em estatística e em engenharia, apresenta vários modelos para 
modelar a confiabilidade do software (ver por exemplo, Mazzuchi e 
Singpurwalla, 1988 ou Singpurwalla e Wilson, 1994). 

Duas estratégias de modelagem amplamente utilizadas são: 

(i) Estratégia de Tipo I: Modela os tempos entre falhas sucessivas do 
software. 

(ii) Estratégia de Tipo II: Modela o número de falhas do software até um 
determinado tempo (usual: tempo de CPU). 



A estratégia de modelagem de tipo-I pode ser classificada em: 

(i.1) Estratégia de tipo 1-1, quando o modelo é construído a partir de 
considerações de taxas de falhas do software. 

(i.2) Estratégia de tipo 1-2, quando o modelo é construído a partir de uma 
relação estocástica entre os tempos de falhas sucessivas. 

Os modelos de confiabilidade de software de estratégia de tipo II são 
classificados conforme a especificação da distribuição da quantidade de falha 
(número de falhas observadas no intervalo de tempo (0,t]). 

Os Processos de Poisson homogêneo, não homogêneo e binomial são os 
mais importantes para modelar o número de falhas observadas no intervalo de 
tempo (0,t] (ver Musa, Iannino e Olcumoto, 1987). 

Neste trabalho, consideramos os modelos de Estratégia de Tipo II, que 
utilizam os processos de Poisson homogêneo e não homogêneo. 

Para os modelos com processo de Poisson homogêneo, foi feito um estudo 
comparativo das inferências obtidas para os parâmetros de interesse, usando-se 
métodos estatísticos clássicos e Bayesianos. 

Os modelos que utilizam processo de Poisson não homogêneo tornam-se 
modelos muito complexos e, geralmente, apresentam vários parâmetros 

={01,0 2 ,—,13n}• Devido a essa característica, são várias as dificuldades 
_V 

encontradas para se fazer inferências sobre f3 principalmente quando 

utilizamos os métodos clássicos de inferência, tais como o método de máxima 
verossimilhança e mínimos quadrados. 

Assim, para a obtenção de sumários de interesse dos modelos de 
confiabilidade, com processo de Poisson não homogêneo, utilizamos os 
métodos Bayesianos e algoritmos computacionais, como amostrador de Gibbs e 
Metropolis-Hastings (Gelfand e Smith, 1990). Estes amostradores são técnicas 
que permitem a geração de variáveis aleatórias de uma distribuição (marginal) 
indiretamente, isto é, sem necessidade do cálculo da densidade marginal de f3. 



1.2 Processos de Poisson em Confiabilidade de Software 

Um modelo com processo pontual estocástico pode ser usado para 
contagem do número de falhas num dado intervalo de tempo. O processo de 
Poisson não homogêneo, que é um caso especial de processos pontuais 
estocásticos, é um processo adequado para descrever o comportamento 
estocástico do número de falhas de um software. 

Seja M(t) o número de falhas do software observadas durante um 
intervalo de tempo (0,t]; então M(t) pode ser modelado por um processo de 
Poisson não homogêneo baseado nas seguintes suposições: 

1) Não existem falhas de software no tempo t=0, isto é, M(0)=0 com 
probabilidade 1. 

2) O processo tem incrementos independentes, ou seja, o número de 
falhas observadas durante o intervalo (t, t+ A t], isto é, M(t+ A t)-M(t), é 
independente dos valores passados. Observe que esta suposição implica 
propriedades de Markov, ou seja, o futuro M(t+ A t) do processo depende 
apenas do estado presente M(t) e independe do passado M(x) para x<t. 

3) A probabilidade de que uma falha ocorra durante o intervalo (t, t+ A I e 
X(t)At + o(At), onde X, (t) é a intensidade de falha do processo. Observe que a 
função o(t) é definida como, 

lim  o(At)  
= 0 . 

t--40 At 

4) A probabilidade de que mais de uma falha ocorra durante o intervalo (t, 
t--At} é o(t). 



Portanto, M(t) é urna variável aleatória com distribuição de Poisson com 
média e variância m(t), a qual é chamada função de valor médio do processo, 
na forma, 

[ 	r PM(t) = n} =  m(t)
e-m(t)  onde n = 0,1,2,... 

n! 
(1.2.1) 

onde, 

m(t) = Â,(x)dx 
o 

Se À, (t) é uma constante ,ou seja, m(t) é linear, então, M(t) é chamado 
processo de Poisson homogêneo, caso contrário, M(t) é um processo de 
Poisson não homogêneo. 

O processo M(t) pode ser particularizado por funções específicas de 
valor médio m(t), ou por funções intensidades de falhas, obtidas pela derivação 
de m(t) em relação a t, ou seja, 2,(0=dm(t) / dt. 

1.2.1 Modelos de Confiabilidade de Software com 
Processos de Poisson Não Homogêneo 

Os modelos de confiabilidade de software com processo de Poisson não 
homogêneo são classificados conforme o comportamento limite da função de 
valor médio: (1) modelos com número de falhas finito (um m(t) < ao), 

denotados por PPNH-I; (2) modelos com número de falhas infinito (ou seja 
m(t)--->oo com t--->(x)), denotados por PPNH-II. 

Yang (1994) propõe uma teoria unificada para os modelos com número 
de falhas finito e infinito, modelando as falhas do software por duas classes 
diferentes de modelos: modelos de estatísticas de ordem, e modelos de 
estatísticas de valores observados. 



Nos modelos de estatísticas de ordem, assume-se um número 
desconhecido de erros N, no início do teste do software. Os tempos observados 
de falhas, nesse modelo, são as n primeiras estatísticas de ordem i.i.d. de N 
com função densidade f limitada em 

Os modelos de estatísticas de ordem têm aplicação limitada para o teste 
onde novos erros são introduzidos no software em cada reparo feito. Durante o 
teste do software em cada reparo de erros, novos erros são introduzidos no 
software; nessas situações, utiliza-se o modelo de estatísticas de valores 
observados, onde se assume que os tempos de falhas são as estatísticas 
observadas i.i.d., com função densidade f, limitada em W. 

O processo de contagem das estatísticas de ordem e das estatísticas 
observadas, num dado intervalo de tempo, é modelado como um processo de 
Poisson não homogêneo (ver Yang, 1994). 

Os modelos de estatísticas de ordem assumem que N é uma variável 
aleatória, com distribuição de Poisson com média O. Então, pode-se mostrar 
que M(t) é um processo PPNH-I, com função de valor médio dada por, 

m(t) = O F(t). 	 (1.2.2) 

onde F é a função distribuição, com densidade f 

A função intensidade pode ser obtida derivando m(t) com respeito a t. 
Assim, temos, 

2L(t) = Ofit). 	 (1.2.3) 

Supondo que f é a distribuição exponencial em (1.2.3), temos o processo 
de Goel e Okumoto(1979), o qual é chamado de modelo de estatísticas de 
ordem exponencial. Outros modelos de estatísticas de ordem podem ser 
considerados como, por exemplo, os modelos de estatísticas de ordem Pareto, 
Weibul e gama, onde f de (1.2.3) é a distribuição Pareto,Weibul e gama 
respectivamente. 



Para os modelos de estatísticas de valores observados, pode-se mostrar 
que M(t) é um PPNH-II, com função de valor médio dada por, 

m ii  (t)=-1n(1-F(t)). 	 (1.2.4) 

Portanto, os processos PPNH-I e PPNH-II são particularizados por 
funções distribuições F(t) específicas em (1.2.2) e (1.2.4). 

A seguir, apresentamos alguns exemplos de modelos de confiabilidade de 
software que utilizam processos de Poisson homogêneo e não homogêneo. 

Exemplo 1.1 Moranda (1975) assume um modelo de confiabilidade de 
software, com um processo de Poisson homogêneo, para descrever o número 
de falhas em cada período sucessivo de tempo. Assim, considera uma função 
intensidade constante para um intervalo de tempo, mas formando uma 
seqüência decrescente na forma 

Xi  = 2‘11-1-  onde i =1,2,3,...; À. > O e O k1  1, 

onde 2k, pode ser interpretado como o valor médio de falhas do software e k1  
como a probabilidade de ocorrer uma falha no i-ésimo intervalo de tempo. Esse 
modelo é formulado sob a argumentação de que a correção de erros que 
causam as primeiras falhas reduz a taxa de falha mais do que os erros que 
ocorrem mais tarde. 

Exemplo1.2 Goel e Okumoto (1979) propõem um modelo de estatísticas 
de ordem exponencial para a confiabilidade de software com um processo de 
Poisson não homogêneo, com função distribuição F(t)=1- e-Pt  e função de 
valor médio m(t) não-decrescente, dada por: 

m(t) = 0(1— e-t) 



x(t)  = dm(t)  
= Of3ata-1e-(3ta  

dt 5 

e função intensidade dada por, 

dm(t) 	--pt Â(t) = 	= OPe . 
dt 

Nesse modelo, o número total de erros no software é uma variável 
aleatória com média 0 e os tempos entre sucessivas falhas são dependentes e 
distribuídos exponencialmente. Para um dado número de falhas w o  , o número 
total esperado de falhas será w 0  /13, onde 13 corresponde ao fator de redução de 
erro. 

Exemplo1.3 Experiências têm mostrado que, geralmente, a taxa de falhas 
no software cresce inicialmente antes de um eventual decréscimo; Goel (1983) 

sugere um processo não homogêneo F(t)=1e-ta (modelo de estatísticas de 
ordem Weibull), que é uma generalização do modelo de Goel e Okumoto 
(1979), com função de valor médio e função intensidade dadas por, 

m(t)=O(1—e t  ), 
e 

onde e é o número médio de erros no software ePea descrevem a qualidade 
do teste. 

Exemplo 1.4. Achcar, Dey e Niverthy (1996) propõem um "super 
modelo" de confiabilidade de software com processo de Poisson não 
homogêneo, assumindo uma função de valor médio dada por 

m(t)= OIk(Otc"), 



onde 'k  é uma integral gama incompleta dada por 

1 	s 

	

I k (s) = 	 r k-1 -x i x e dx r(k) o  

e função intensidade dada por 

	

dm(t) 	1 	k at-1 -f3ta  MO = 	= 	Of3 at e 
dt 	F(k) 

onde O, a, f3 e k são os parâmetros dos modelos e 1-(k) denota a função 
gama. 

Exemplo 1.5 Achcar, Dey e Niverthy (1996) também consideram um 
modelo com processo de Poisson não homogêneo com função de valor médio 
dada por, 

no= 00(ln t —µ  
a2 )' (1.2.5) 

onde O() é uma função distribuição de uma normal padronizada (função 
distribuição log-normal em (1.2.2)). 

Derivando (1.2.5), obtemos a intensidade de falha dada por, 

O 	{ (int —µ,)2  (t)— 
tV2ncy exP 	22 }' 

onde O é o número médio de erros do software, e li e cy são os parâmetros do 
modelo. 



1.3 Motivações e Objetivos 

Na prática, temos interesse em obter estimativas dos parâmetros dos 
modelos de confiabilidade de software com processos de Poisson homogêneo e 
não homogêneo O e f3 = {f3i, ,f3n  } , ou funções dos mesmos, através dos 

dados de falhas. 
A inferência para os modelos de confiabilidade de software tem sido 

baseada em métodos estatísticos clássicos usuais. Entretanto, Forman e 
Singpurwalla (1977) mostram que o estimador de máxima verossimilhança do 
parâmetro N do modelo de Jelinski e Moranda (1972) pode ser altamente 
induzido ao erro "viciado" e às vezes absurdo. Campodonico e Singpurwalla 
(1994) mostram que as funções de verossimilhança dos modelos de 
confiabilidade de software com processo de Poisson não homogêneo podem 
apresentar vários máximos locais, o que pode causar dificuldades 
computacionais, quando calculamos as estimativas dos parâmetros. 

Meinhold e Singpurwalla (1985), Jewell (1985), Littlewood e Sofer 
(1987), Yang (1994), Kuo e Yang (1994), Achcar, Dey e Niverthy (1996) e 
Kuo, Lee, Chang e Yang (1996) argumentam em favor da inferência Bayesiana 
para os parâmetros dos modelos de confiabilidade de software. 

O presente trabalho, inserido neste contexto, tem como objetivo principal 
apresentar uma análise Bayesiana para alguns dos modelos da confiabilidade de 
software de estratégia de Tipo II, que utilizam os processos de Poisson 
homogêneo e não homogêneo para modelagem dos dados de falhas. O 
desenvolvimento da análise Bayesiana para esses modelos envolve o cálculo de 
uma integral multidimensional, uma vez que os modelos apresentam vários 
parâmetros. Assim a utilização de métodos computacionais torna-se necessária 
para a solução das integrais Bayesianas de interesse. Os métodos 
computacionais utilizados são os algoritmos computacionais amostrador de 
Gibbs e o de Metropolis-Hastings, devido à simplicidade de implementação 
dessas técnicas comparadas aos demais métodos numéricos de aproximação de 
integrais propostos na literatura, como por exemplo, o método de Laplace (ver 
Tierney e Kadane, 1986). 



Devido à diversidade de modelos de confiabilidade de software 
propostos na literatura, uma questão que surge é: "Qual modelo de 
confiabilidade é o mais adequado para um determinado conjunto de dados?". 
Sob o enfoque Bayesiano, essa questão pode ser respondida através de várias 
estratégias de discriminação propostas na literatura. 

Abdel, Littlewood, Ghaly e Chan (1986) propõem o u-plot; ordenando os 
valores ui  = P(Ti  <ti) e plotando os pontos (ui, j / c) , onde c é o número 
total de falhas no software observadas no intervalo (0,t]. Algum vício na 
predição será destacado pelo desvio da linha unitária com inclinação na origem. 

Mas considerando-se que o teste do software é feito em um tempo real, 
uma análise frequencial será apropriada. Assim, Dawid (1984) propõe para a 
seleção de modelos de confiabilidade de software o critério de verossimilhança 
frequencial. Singpurwalla e Soyer (1992), Yang (1994) e Achcar, Dey e 
Niverthy (1996) também utilizam a análise frequencial para comparação dos 
modelos de confiabilidade de software. 

Neste trabalho, escolhemos o modelo que maximiza a densidade 
preditiva Bayesiana. Essa densidade preditiva é também o produto das 
preditivas condicionais frequenciais ordenadas, denotadas por PCPO. 
Consideramos a análise frequencial, pois o software é usualmente testado 
num tempo real. A seleção de modelos também pode ser baseada na soma de 
erros relativos. Assim o modelo escolhido minimiza a soma desses erros. 

1.4 Organização do Trabalho 

O presente trabalho está organizado em 7 capítulos. Este capítulo 
introdutório apresenta os modelos de confiabilidade considerados nesta 
dissertação e descreve os problemas de estimação a serem atingidos. 

No Capítulo 2, são apresentados os modelos de confiabilidade de software 
com processo de Poisson homogêneo, dentre os quais, destacamos: 

• Modelo de Moranda (1975), 



• Generalização do modelo de Moranda (Achcar, 1995). 

Sob o enfoque da inferência clássica, são feitas inferências sobre os 
parâmetros de interesse para esses modelos. 

No Capítulo 3, os modelos que utilizam processos de Poisson 
homogêneo, são analisados sob o enfoque Bayesiano. Densidades a priori 
informativas para os parâmetros de interesse são consideradas. Algoritmos 
computacionais como o amostrador de Gibbs e Metropolis-Hastings (ver 
Gelfand e Smith, 1990) são utilizados. 

No Capítulo 4, são explorados os modelos de confiabilidade de software 
com processo de Poisson não homogêneo. Dentre os vários modelos desta 
classe, destacam-se: 

• Modelo de estatísticas de ordem exponencial (ver Goel e Oktunoto, 
1979); 

• Modelo de estatísticas de ordem Weibul (ver Goel, 1983); 

• Modelo de estatísticas de ordem gama (ver por exemplo Ohba-Yamada, 
1983); 

• Modelo de estatísticas de ordem gama generalizada (ver Achcar, Dey e 
Niverthy, 1996); 

• Modelo de estatísticas de ordem log-normal (ver Achcar, Dey e 
Niverthy, 1996). 

Considerando a distribuição gaussiana inversa para modelar a função 
intensidade de falha dos processos de Poisson não homogêneos (ver Achcar e 



Storani, 1996), apresentamos ainda, neste capítulo, uma extensão dos modelos 
de estatísticas de ordem. 

Esses modelos são analisados sob o enfoque Bayesiano. Densidades a 
priori informativas e não-informativas para os parâmetros de interesse são 
consideradas. Os métodos computacionais amostrador de Gibbs e Metropolis-
Hastings são aplicados para implementar os cálculos das integrais Bayesianas 
de interesse. Para o amostrador de Gibbs, utilizamos a técnica de dados 
aumentados (ver Tanner e Wong, 1987), uma vez que essa técnica facilita a 
especificação das densidades condicionais dos parâmetros desconhecidos, dada 
uma variável latente (ver Yang, 1994). 

No Capítulo 5, com finalidade de verificar qual ou quais modelos são 
adequados para fazer inferências sobre o software, são desenvolvidas técnicas 
de discriminação para os modelos introduzidos nos capítulos 2 e 4. Densidades 
preditivas e o algoritmo amostrador de Gibbs com Metropolis são 
considerados. 

Exemplos de aplicação das metodologias considerando os modelos que 
utilizam processos de Poisson homogêneo e não homogêneo, são vistos no 
Capítulo 6. Um primeiro conjunto de dados, introduzido por Goel (1985), é 
utilizado para fazer análise Bayesiana e clássica dos modelos que usam 
processo de Poisson homogêneo. Para fazer uma análise Bayesiana dos 
modelos que utilizam processos de Poisson não homogêneo, consideramos um 
segundo conjunto de dados, introduzido por Jelinski & Moranda (1972). As 
conclusões e perspectivas futuras são apresentadas no Capítulo 7. 

No apêndice A, são apresentados os algoritmos amostrador de Gibbs, 
Metropolis-Hastings e o critério de verificação formal de convergência de 
Gelman e Rubin (1992). No apêndice B, apresentamos o programa 
desenvolvido para o modelo de estatísticas de ordem gaussiana inversa. 



Capítulo 2

¿.NÁTTSE CTÁSSICA PARA ALGTINS MODELOS DE
ESTRATÉcre rrpo u

Um problema comum da área estatística é fazer inferências sobre o
parâmetro de interesse ou função do mesmo, com informações vindas de uma
amostra selecionada da população.

Os procedimentos clássicos usuais para fazer uma an¿álise estatística dos
dados consistem basicamente em fazer inferências (construir testes de
hipóteses, intervalos de confiança, previsões, etc) a partir da distribuição
normal assintótica para os estimadores de ma,xima verossimilhança.

Neste capítulo, realizamos uma analise clássica para os modelos da
estratégia de tipo II, onde o número de falhas observadas num intervalo de
tempo (0,t1 é modelado por um processo de Poisson homogêneo. Nesta
dissertação, os modelos considerados são o modelo de Moranda (1975) e sua
forma generalizada (ver Achcar, 1995).

2-l Análise clássica do Modelo de Morand a (197s)

Nesta seção, determinamos os estimadores de máxima verossimilhança
para o modelo de Moranda e, a partir da normalidade assintótica desses
estimadores, obtemos as inferências sobre os parâmetros do modelo.
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2.1.1Formulação do Modelo de Moranda

Quando as falhas do software são dadas em termos do número de falhas
que ocolrem em um período fixo de tempo, Moranda (1975) propõe um
processo de Poisson homogêneo para descrever o número de falhas em cada
período sucessivo de tempo.

Esse modelo supõe que a correção de erros que causam as primeiras
falhas no sistema reduz a taxa de falha mais do que a correção de erros que

ocolrem mais tarde. Para ilusfiar esse fato, observamos a figura (2.1), que

mostra ataxa de falhas do modelo de Moranda pam os dados introduzidos por
Goel (1985).

Ài = rki-r

1

1

1

1

25

intervalo

Figura 2.1: Taxa de falha do Modelo de Moranda

para os dados introduzidos por Goel (1985)

Esse modelo assume que a taxa de falha é dada por,

Ài = Àtci-t, onde ¡" >0 e 0 < kl < I, i= 1,2,...n

10 ¡1

(2. 1 1)

O parâmetro À pode ser interpretado como o valor médio de falhas do

software. O parâmetro kr é u probabilidade de ocorrer uma falha no i-ésimo
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intervalo de tempo. Portanto, î.¡ (i:1,2,...,n) é a taxa de falha no i-ésimo
íntervalo de tempo.

A ñrnção de probabilidade para o número de falhas fit¡, no i-ésimo
período de tempo, é dada por:

(2.t.2)

onde l"i é dado por (2.1.1)

2.1.2 Função de Verossimilhança

A função de verossimilhança resume toda a informação relevante que os
dados fornecem a respeito dos parâmetros de interesse.

Para o modelo de Moranda com parâmetros À e k1, considerando-se uma

amostra aleatória de tamanho n, afunção de verossimilhança é dada por

p(Xi = fril = 
t,L1it, 

onde ffii = 0,1,2,
mi!

n.
-r I kl-t

e i=t (À k )

n
zmi
i=l

n
f mi (i-l)
i=l
IL(?",k,) = (2.t.3)

ll-'!
n

i=l

2.1.3 Estimadores de Máxima Verossimilhança

Os estimadores de máxima verossimilhança são os valores dos parâmetros
À e kr, QUe maximizam a função L(À,kr), definida em (2.1.3).
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É comom determinarmos Î,1r, a partir da função log-verossimilhança.

Para o modelo em estudo, ignorando-se os tetmos que não dependem dos
parâmetros, essa função é dada por:

n.nn
l(}.,kr) * -ÀI kT-' + I m, logl" + I(i - 1)m, logk,

i=1 i=l i=l

As primeiras derivadas da função de l(À,kr), com respeito a À e k1, são

dadas por:

e

e

Assim, os estimadores de máxima verossimilhança são obtidos através da
resolução das equações:

4hÐ=-åki'*å1,
OL i=l

-Ë rl-' + irt: o
-lL/i=[ i=l À

nn
-ÀI ki'(i - 1) + l r, (i - l):o

(2.1.1)

i=l i=l
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O estimador de máxima verossimilhança î, é dado por

î

n

I-t
- i=l

n-1^.
rki
i=0

e o estimador de máxima verossimilhança de k, é obtido através da resolução

da equação,

)

n-ln

i=l
I-t Ik

i=0 (2.1.s)n-l
Iimt*t
i=0

n

I ki'(i - l)
i=l

Observe que para resolução da equação (2.1.5) torna-se necessária a

utilização de um método numérico, como, por exemplo, o método iterativo de

Newton-Raphson.

2.l.4Inferências sobre os Parâmetros À e k,

A partir dos estimadores de máxima verossimilhança À e k,, podemos

obter intervalos de confiança e testes de hipóteses para os parâmetros do

modelo, usando a teoria assintóticapara grandes amostras, baseadas namaúz
de informação de Fisher ou na mafiz de informação observada. Assim,

consideramos o resultado,

(2.r.6)
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Amatiz de informação observada é definida por:

I(I, kr) =

_ a2t(i, t<,) _
;2nOlu

a2t1Î, t, ¡
a2?u

a2t1Î, t, ¡
a¡,ôkl

_ a2t(Î, Ê,)
ô)"ôkr

a't1Î, t, ¡
(2.1.7)

a2k

onde,

n

Imt

r _ a2qî,Ê,) 
= i¡ Êi-r(i:rxi-zl * Ë 

r,q-- r)122- -=Ç i=r kr ?=r-F-'

Iu

Izt:I rz = -

i=lrt;

i ol-'(i - r)
-t

A?"ôk I kr

e I-t1Î,Ê,), o inverso damatnzde informação observada, dada em (2.1.7),

represent a a matnz de variância e covariância assintótica de Î . Ê, .

A partir da normalidade assintótica dos estimadores, podemos construir
intervalos de confiança e testes de hipóteses para I e k1, usando a inversa da

matnz de informação observada.

ka2ryx
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considerando-se, por exemplo, um nível de significância (l-a), os
intervalos de confiança assintóticos para l. e k, são dados por:

I /2 itt(1, rr )Ic(À): -z La/2 I I

e

î"+to(1,1,);I
?,"

kIc(k,): zs. tr)(1,1,); Ê, * zolz (À, k )Il2I -l)) t

onde t;t(Î,Ê,¡ ..pr.senta o i-ésimo elemento diagonal damañzde variância

e covariância assintótica de ÎeÊr, . zat2 é um percentil da distribuição
normal padronizada de uma tabela estatística.

2.2 Análise clássica da Generalizaçã,o do Modelo de
Moranda (Achcar, 1995)

Nesta seção, discutimos algumas motivações para a generalização do
modelo de Moranda. Inicialmente, determinamos os estimadores de máxima
verossimilhança desse modelo e, a partir da normalidade assintótica desses
estimadores, obtemos as inferências sobre os parâmetros de interesse.

2.2.1 Motivação para a Generarizaçã,o do Modelo de
Moranda (1975) (Achcar, 1995)

Em confiabilidade de software, quando assumimos um modelo para
modelar os dados de falhasl, um dos interesses mais importantes é o
comportamento da taxa de falha do modelo.

I

o

Dados de falhas podem ser classificados em tempos entre falhas e número de falhas
bservadas no intervalo de falha (0,t].
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Obselve-se que um modelo de confiabilidade com taxa de falha,
apresentando grande flexibidade, proporciona um bom ajuste do modelo aos
dados e permite que o modelo seja considerado para uma extensa classe de
distribuições para os dados de falhas.

Entretanto, o modelo de Moranda apresenta taxa de falha somente
decrescente; dessa forma, esse modelo é restrito apenas à classe de
distribuições para os dados de falhas com taxa de falha decrescente.

Para melhorar a flexibilidade da ta:<a de falha desse modelo, Achcar
(1995) propõe uma modificação. Essa generalização do modelo em estudo
pode ser dada adicionando-se um parâmetro k, na frrnção intensidad e (2.L 1), e

uma repil anetização 1." = 3- , isto é,
Kl

kr
,onde À">0, 0<k, <1 e -æ(kz (* Q.2.1)kÀi =î" a I

A reparameúzação )u, é feita somente com objetivo de facilitar os
x
kr

cálculos computacionais.

Observe que se considerarmos kr:l e L^=|,,.rnos a taxa de falhakr'
(2.1.1) do modelo de Moranda.

o parâmetro kr, presente na generalização do modelo de Moranda,
permite maior flexibilidade de ajuste se comparado ao modelo de Moranda com
2 parânetros (ver figura 2.2), e sua interpretação é inerente ao comportamento
de falhas que se deseja analisar.



lJv

),, ak
ikz

<- K:=-100

- 
K":-20

5 10 t5 25

intervalo
Figura 2.2: Taxa de falha da generalização do Modelo
de Moranda (Achcar, 1995) com Ia = 16 e k I = 0.88 .

para seis valores de k2 .

Quando inserimos o parâmetro k2 na função intensidade (2.1.1), a taxa
de falha é crescente, decrescente e constante, semelhante à distribuição de
Weibull, que têm sido extensivamente utilizada em estudos de confiabilidade,
devido a essa propriedade da taxa de falha (crescente, decrescente e
constante).

No capítulo 6, podemos verificar, com alguns conjuntos de dados, a
melhoria significativa que a forma generalizada do modelo de Moranda
proporciona ao ajuste do modelo.

2.2.2 Função de Verossimilhança

A função de verossimilhança para a generalização do modelo de
Moranda (Achcar, 1995), L(À",k¡,k2), considerando-se uma amostra de
tamanho ru, é escrita na forma:

À

I

I

1

1

2

.F_ K::20

<.- K,: 1.0

K2:0.5+-
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ôl(Àr,k1, k2)
ôL^

Modelos de

L(1,", kr, kr) =

-ru flr,ikz f itz
i=l (À"nlç¡=t )*t

n

II 23

e
(2.2.2)

fl.' !

i=l

2-2-3 Estimadores de Máxima verossimilhança

os estimadores de m¿ixima verossimilhança são os valores de
À",kr e k2, que maximizam L(tu",kr,kr), ou a fuirção log-verossimilhança.

Para a forma generalizada do modelo de Moranda, a função log-
verossimilhança, ignorando o termo que não depende dos parâmetros, fica
especificada por:

l(Àu,k,,kr) * Im, logÀ" +
i=l

Ë in, m, log k, - ?"uË o,'*' (2.2.3)
i=l i=l

n

Calculando as primeiras derivadas parciais, em relação aos parâmetros
Àu , k, e k2, temos:

n

al(I", k,, k, )

Fm,
-¡n=-È+ +Ëoïo',
La i=l

_ _r^; t<ï*, ir., * $ fg!";, kr ?, kr )ôk
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al(}"a, kl,k2) 
- 4,"^fË tôk, i=l

î*'in, log(i) log(k,)) +

(I in' log(i)m,) log(k,)
n

i=l

os estimadores de máxima verossimilhança Êr. Ê, não podem ser

obtidos de modo analítico, portanto, devemos maximizar (2.2.3), utilizando um
método iterativo, como, por exemplo, o método de Newton.

O estimador de máxima verossimilhança de 1," é dado por:

n

I*t
À i=l

Ë Êio'
i=1

2.2.4Inferências Sobre os ParâmetrosÀu,kr e kz

Pela normalidade assintótica dos estimadores de máxima verossimilhança

a

temos:

Assim, para a forma generalizada do modelo de Moran da, a matnz de
informação observada é dada por:
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I(Îu,Ê1,Êr) =
al(i,,,k a2 çî"u,îrr,Êz)

aP 1î"^,î< t,kz )
ô'\uu

ôl(Àa,k1,k2)
aÀak1

ôrk,

al1Î",Ê,,Êr¡

_al(Àa, kr,kz )
A?"akz

_ al(Àa,kl,k2)
õkLak2

_ar2 (î^,î<r,Ê.r)

õrk,

,,ûr)
(2.2.4)

a¡"akl

a(i",ûr,Ê z)
A?,,akz &t&z

onde,

atz çî^T-rll -

I¡: =

r2

n

I.t
i=l,kt,kr)

1)L;a2 l.a

at2 1î,^, Ê,, Êz) î"Ë [f'-',e' lirz - r) +

n

Ii
i=l

i<2 mi
I ))

ôrk, 2
R I

ôl '(î.^, Ê,, Ê

i=l

,) 1" Ë (Rio' (iÊ' )' (log i)2 (log R,)2ôrk, i= I

-[ïu' (log(i))2 ir' roe(R,)) + Ë 00, (log(R,)) log(i), mi),

I
ôl(Àa,kr,k n k2z) rki -likz,

2

t,kr)

i=l

i=l

n

ü,"aAkL

I al(Î", k
= zki IÊ.2

IJIrr
ô),"^Ak2 i= I

2 log(i) log(k, ),
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Ilz =Izs =

*Z Êïn'-r1¡rz )loe(i) - i
i= I i=l

- 
at(lu,Êr,Êr) - î"Ë liÊ, -,q¡e2 

)2 log(i)log(1,)ôkpkz i=r
iI 2 log(i)

k
1

Portanto, considerando um nível de significância 100(I-a)%, temos os
intervalos de confiança para f,",k, e k, dados por:

Ic (1." ) = tÎ - z,tzrtl,, (î^, Ê,, , î, ); i + zonrllt2(Î", 1,, Ê, )l ,

Ic(k,) = [Êr -zo,rrì],,(1^,i,,1,); Ê, +z*,rrr],,(1^,f ,,1,)1,

Ic(k, ):[k, - z*trIi],, (1u,1,,1, ); È, + zo,rl;]tz )l(À k T, R)a

onde I;t(Î",Rr, Rr) é o i-ésimo elemento diagonal damatnzde variância e
covariâncias de r",k, ek2, ou seja, o inverso da matriz de informação

observada, definida em (2.2.4), ê za/2 é um percentil da disfribuição normal
padronizada.

A qualidade de predição da confiabilidade e a de outras medidas
associadas ao comportamento das falhas do software þor exemplo, taxa de
falha, previsões, etc) são muito importantes, e várias decisões de engenharia
dependem disso, como, por exempro, a liberação do software no mercado. uma
estimativa errada, "viciada", da confiabilidade ou da taxa de falha do software
acarreta decisões equivocadas em relação ao mesmo, daí a importância de
resultados precisos.
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Devemos ressaltar, no entanto, que a obtenção de resultados precisos
para os parâmetros dos modelos de confiabilidade de software pelo método
clássico usual depende do tamanho da amostra ou de uma reparameffização
adequada. Dependendo do modelo e conjuntos de dados, podemos ter
dificuldades na obtenção de inferências, ou resultados imprecisos para os
parâmeûos de interesse.



Capítulo 3

ANALISE BAYESIAI{A PARA ALGLTNS MODELOS DE
ESTRATÉcra rrpo rr

Em analise de confiabilidade de software, quando assumimos um modelo para
o número de falhas do software M(t), observadas durante.ufn intervalo de tempo

[0,t), temos interesse em determinar o valor do vetor Þ:{Fr,þr,...,pn} de

parâmetros que o definem, ou de funções dos mesmos.
Usualmente, os pesquisadores de software têm opinião prévia sobre B e, em

inferência Bayesiana, essa opinião pode ser incorporada à análise através de
distribuições de probabilidade a priori para os parâmetros de interesse que, sob
esse ponto de vista, tais parâmetros são considerados variáveis aleatórias.

A formula de Bayes (ver por exemplo Box e Tiao, lg73) proporciona um
método para calcula¡ as densidades de probabilidades dos parâmetros de interesse,
combinando a informação contida nos dados com a informação prévia que o
pesquisador tem a respeito de F .

Para representar a opinião prévia sobre os parâmetros, vamos considerar
densidades a priori informativas para os parâmetros do modelo de Moranda (1975)
e da forma generalizada desse modelo (Achcar, lgg5), pN?, assim, obter as

densidades a posteriori de interesse. Vamos explorar o uso de algoritmos
computacionais, como o amostrador de Gibbs, para implementar os cálculos
Bayesianos. Quando as densidades condicionais no algoritmo de Gibbs não são
facilmente identificáveis, utilizamos o algoritmo de Gibbs e Metropolis-Hastings
(ver Gelfand e Smíth, 1990).



3.1 Fórmula de Bayes

Sejam X e 9r variáveis aleatórias com densidades conjuntas e condicionais

dadas por æ(x,Þr),æ(x\Êr), 
" æ(Þr\x), respectivamente; e seja æ(gr) a

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

Isto é,

(3.1.1)

0r €@

onde @ é o espaço paramétrico

3.2 Densidades a Priori e a posteriori

A utilização de métodos Bayesianos na an¿ilise estatística dos dados permite a
incorporação de conhecimento prévio sobre B, através de uma densidade de

probabilidade para B . Essa densidade é identificada como densidad e a priori e é

denotada por æ(B ). Quando não temos nenhuma informação a respeito de B,

devemos formular uma informação a priori, tal que toda a informação acerca do
parâmetro provenha exclusivamente dos dados, ou seja, devemos considerar uma
densidade a priori não-informativa.

Uma vez definidos o modelo para os dados e a distribuição a priori para B,
devemos combinar a informação prévia sobre o parâmetro Ê à informação contida

nos dados, obtendo assim uma distribuição a posteriori para þ .



Se 7E(J3) representa a distribuição a priori do vetor de parâmetros 

desconhecidos e p(13 \x) é a função de verossimilhança, frequentemente denotada 

por L(0), podemos obter as distribuições a posteriori conjuntas e marginais para os 

parâmetros r3 ={131,. B 2 ,•••50n}• 

Utilizando a expressão (3.1.1) temos que a distribuição a posteriori para o 
vetor de parâmetros (3 é dada por: 

7c(J3\ x) = 
L(f3)7c(0) 

 

 

(3.2.1) f L(t3)7r(13)df3 
ee 

onde O é o espaço paramétrico. 

A distribuição a posteriori (3.2.1) pode ser utilizada para a estimativa pontual 
do parâmetro de interesse (por exemplo, a média ou a moda a posteriori de f3) e 
para a construção de intervalos de credibilidade (estimativa Bayesiana por 
intervalo). 

Em muitas situações, para encontrarmos as distribuições a posteriori 
marginais, densidades preditivas, ou momentos a posteriori de interesse, não 
conseguimos achar uma forma analítica explicita para essas integrais. Nesse caso, 
escolhe-se uma entre as várias estratégias existentes tais como: métodos numéricos 
(Naylor e Smith, 1982); métodos de aproximação de integrais (Tierney e Kadane, 
1986); métodos de Monte Cario (Kloek e Van Dijk, 1978) ou algoritmos de 
simulação de Monte Carlo com Cadeia de Markov (MCMC), do tipo Metropolis-
Hastings (Chib e Greenberg, 1995) e amostrador de Gibbs (Gelfand e Smith, 1990; 
Casella e George, 1992). 

Neste trabalho, exploramos os algoritmos computacionais MCMC, pois os 
modelos de confiabilidade de soft-ware, principalmente os que utilizam processos de 
Poisson não homogêneo, apresentam vários parâmetros. Desta forma, as integrais 
Bayesianas de interesse são integrais multidimensionais, tornando-se necessária a 



utilização de métodos computacionais pa¡a asolução das mesmas.
Utilizamos os algoritmos amostrador de Gibbs e Metropolis-Hastings porque

tais amostradores são técnicas que permitem a geração de variáveis aleatórias de
uma distribuição (margrnal) indiretamente, isto é, sem necessidade do ciilculo da
densidade marginal, o que implementa o cálculo das integrais com um procedimento
muito simples, comparado aos demais métodos de aproximação de integrais.

3.3 Algoritmos de simulação de Monte carlo com cadeia de
Markov

Um dos tópicos mais importantes na estatística computacional é a inferência
realizada através de simulação iterativa, especialmente feita pelo algoritmo
conhecido como amostrador de Gibbs e o algoritmo de Mefiopolis-Hastings (ver
por exemplo, Gelfand e Smith, 1990; Casella e George,1992; Chib e Greenberg,
1995). Esta metodologia tem causado grande impacto em problemas paramétricos
principalmente no uso de modelos Bayesianos.

O amostrador de Gibbs é uma técnica que envolve a seleção de amostras
aleatórias usando a densidade conjunta p(B \dados), onde B é multiparamétrico,

quando as distribuições condicionais são de forma padronizada como Normal,
Gama, Poisson, Beta, etc.

Quando essas distribuições condicionais não são facilmente identificáveis,
usamos um método mais geral que tem o amostrador de Gibbs como um caso
particular, o algoritmo de Metropolis-Hastings (ver por exemplo Gelfand e Smith,
1990; Chib e Greenberg, 1995). Os algoritmos amostrador de Gibbs e Metropolis-
Hastings são apresentados no apêndice A.

3.3.1 Convergência dos Algoritmos Amostrador de Gibbs e

Metropolis-Hastings

A convergência (em distribuição) dos algoritmos amostrador de Gibbs e
Metropolis-Hastings pode ser verificada de várias formas. Gerando-se, por
exemplo, m seqüências de comprimento M+N , cada uma partindo de uma condição
inicial diferente e escolhendo-se, a seguir as m seqüências de tamanho N, temos



uma amostra i.i.d dos parâmetros que estão sendo gerados. Geman e Geman (1984) 
argumentam que essa amostra converge em distribuição para uma amostra i.i.d da 
densidade marginal procurada. 

Um critério de verificação formal de convergência que utilizamos nesse 
trabalho é o proposto por Gelman e Rubin (1992). Esse critério utiliza a técnica de 
análise de variância para verificar a convergência em distribuição do algoritmo 
amostrador de Gibbs, calculando a variabilidade entre as cadeias e dentro das 
cadeias de amostras geradas por esse amostrador. 

Para verificar a convergência em distribuição, utiliza-se o fator de redução de 

escala denotado em Gelman e Rubin (1992) por a. . Se esse fator é maior que 1, 
devemos considerar mais simulações, para melhorar a inferência sobre a 

distribuição de interesse; se JEiii estiver próximo de 1, a convergência foi atingida e 
as amostras selecionadas das iterações são i.i.d. O critério de Gelman e Rubin é 
apresentado no apêndice A.3. 

3.4 Análise Bayesiana Para o Modelo de Moranda 
Considerando Densidades a Priori Informativas 

Nesta seção, apresentamos uma análise Bayesiana do modelo de Moranda, 
considerando densidades a priori informativas para representar o grau de 
conhecimento sobre os parâmetros X e kl, e utilizamos algoritmos computacionais 
como o amostrador de Gibbs e Metropolis-Hastings (ver Gelfand e Smith, 1990) 
para aproximar as densidades a posteriori de interesse. 

3.4.1 Densidades a Priori Informativas para X e kl  

Como comentamos na seção (3.2), o conhecimento prévio do pesquisador, a 
respeito dos parâmetros é expresso pela densidade a priori. 

Assumindo independência entre os parâmetros do modelo (2.1.1), uma 
densidade a priori conjunta para X, e k1  é dada por: 



7c(2L,k1) cc n(207r(1(1)• 	 (3.4.1) 

Para expressar o grau de conhecimento sobre os parâmetros do modelo de 
Moranda, assumimos k1, com distribuição a priori Beta (c1, c2 ) (para O < kl  <1) 
e Â, com distribuição a priori Gama (b1,192 ) (para 2k.,>0). Desta forma, (3.4.1) é 
dada por, 

7c(Â,  ki) oc 	—le—b22La  kCil —1(l k1)C2 -1 	 (3.4.2) 

onde 2>Oe0<k1 <1. 

Na prática, os valores c1, c2 , b1  e b2  da expressão (3.4.2) podem ser 
determinados a partir de informações como a média e a variabilidade do parâmetro 
de interesse, colhidas junto ao especialista da área de software, ou através de 
estudos preliminares dos dados de falhas. 

3.4.2 Densidade a Posteriori Conjunta para 2 e kl  

Combinando a densidade a priori (3.4.2) com a função de verossimilhança 
(2.1.3), obtemos a densidade a posteriori conjunta, dada pela expressão: 

Erni +bi -1 
7c(2, k1  \ m1, m2 	mn  )cc 

(i- 1)mi +ci -1 
exp—([b2  + kl-1P)kri 	(1—k1)c2  

i=1 

(3.4.3) 

onde 2‘,>0e0<kl< 1 . 



3.4.2.1 Densidade Condicional de X, para o Algoritmo amostrador de 
Gibbs 

A densidade condicional de X para o algoritmo amostrador de Gibbs é obtida 
através da densidade a posteriori conjunta de X, e k1  (3.4.3), considerando 2k, 
condicionado aos dados e ao parâmetro kl. Assim, temos, 

n 	 n 

1=1 	 1=1 
(3.4.4) 

onde X>0e0<kl<1. 

A densidade de X , condicionada aos dados e ao parâmetro k1  (3.4.4), tem 
forma padronizada gama. Como comentamos na seção (3.3), quando identificamos 
uma distribuição condicional de forma conhecida, utilizamos o algoritmo 
amostrador de Gibbs para gerar X. 

3.4.2.2 Densidade Condicional de k1  para o Algoritmo amostrador de 
Gibbs 

A densidade condicional de k1  é obtida através da densidade a posteriori 
conjunta (3.4.3), considerando k1  condicionado aos dados e ao parâmetro Â. . 
Assim, temos, 

n 
E (i- 1)mi +c 1 -1 	 n 	• n(ki  Us,mi,m2,...,mn) cc kr 	(1— k1)c2 -1  exp(—Â,E kii-1) (3.4.5) 

onde X>0e0<kl<1. 

Note-se que a distribuição condicional de k1  (3.4.5) não tem uma forma 
padronizada, ou seja, não tem distribuição de probabilidade conhecida. 



Como comentamos na seção (3.3), quando isto ocorre, utilizamos o algoritno
de Metropolis-Hastings para gerar o parâmefio kr.

Chib e Greenberg (1995) exploram a densidade a posteriori dos parâmetros
de interesse, para determinar o núcleo de fansição da cadeia de Markov. Por
exemplo, se a densidade condicional æ(t) pode ser escrita como æ(t) oc h(t)Y(t),
onde h(t) é uma densidade com forma padronizada e Y(t) é uma frrnção
uniformemente limitada, usamos h(t) como núcleo para gerar os candidatos do
parâmetro de interesse.

Assim, para gerar kr pelo algoritmo de Metropolis-Hastings, primeiramente

tentamos identificar um núcleo de transição h(t) com forma padrontzada, o qual é
utilizado p¿¡ra gerar candidatos para o parâmetro k, . Neste caso, através da equação

(3.4.5), é identificado um núcleo com a forma da distribuição Beta (cr,cz).
Portanto a densidade condicional de k, dados À, e Ír1,rn2,...,mn, pode ser

reescrita por,

æ(kr \ À,m,,frz,...,ffin) o. kit-t(t - k,).r-ly (I,k,), (3.4.6)

onde Y,(I,k,) = *p{å(i - l)m,lnk, - 
^åol'}

Observe que, se é satisfeita a reversibilidade da cadeia de Markov, a

probabilidade de movimento com que kr('-t) rorr.-se para k,,'); requer o cálculo

somente da função Y (não requer o cálculo de n ou h) e é dada por,

mmtmo

n

Y,(r('),kÍÐ )
yr(À('\kÍ'r)' I

I(i - l)mi lnk, - l.I kit
n

onde Y,(1.,k,) =
i=l i=l



Em caso contrário, pennanecemos com k, (s-t) (onde s denota s-ésima
simulação).

3.4.3 Densidade Preditiva e Momentos a posteriorÍ

As amostras geradas pelos algoritnos amostrador de Gibbs e Metropolis-
Hastings podem ser utilizadas para fazer inferências sobre os parâmetros dos
modelos de confiabilidade de software ou funções dos mesmos. Assim, podemos
aproximar os momentos a posteriori de interesse, ou estimar a densidade preditiva
para m , dado lll1,lll2 ,... , ffii-I, utilizando as amostras geradas por esse algorinno.

A densidade preditiva para a observação funra ü i , condicionada
llll,Ill2 ,... , ffii-t, é dada por

a

loo
f(mi \ m1,... mi_r) = f J f(mi \ 1., kr)æ(À,kr \ m1,...,ffii_r)d¡.dkr,

00
(3.4.7)

exp(-l.ki-tXf.t )
m¡

onde flmi \ À, kr) =
mi!

um estimador Monte-carlo para f(mi \ m1,... , ffii_l ) e.4.7), considerando-

se S amostras geradas pelo algoritmo Gibbs com Metrópolis Hastings, é dado por,

î(.,\m¡,...,ffii-lr=åå
-/sl¡1s)i-t qfs) ¡ (sli- I 

¡ 
m,ô

(3.4.8)
mi!

Um estimador Bayesiano para ataxa de falhas (2.1.1), do modelo de Moranda.
com respeito à fi.urção de perda quadrática, é dado por:

lco

,ffin) = JJÀki-tn(},,k, h, ,ß2,...,mn)d},dkr,
00

E(Ài \ m1, rrr2 , (3 4.e)



onde Tt(?",k, \mr,fr2,...,ñn) é a densidade a posteriori conjunta de l,e k,
dada em (3 .4.2).

Sejam 1 (r's) 
e kÍr's) as variáveis para l, e kr, obtidas na r-ésima réplica e s-

ésima iteração de À e kr, onde R e S são, respectivamente, o número total de

cadeias (réplica) e as simulações do amostrador de Gibbs.

Um estimador Monte Carlo para (3 .4.9), considerando as amostras geradas
pelos algorinnos de Gibbs e Metropolis-Hastings, é dado por,

Ài
2 RI (r,r)i-lS

I l(r,s)k
s=!+l

2

RS I (3.4. r0)
r=l

Com as aproximações das densidades a posteriori de interesse, momentos a
poster¡ori e densidades preditivas, utilizando as amostras aleatórias geradas pelo
amostrador de Gibbs e Metropolis-Hastings, verificamos a simplicidade em utilizar
esses algoriunos computacionais, quando temos interesse em fazer inferências para
os parâmetros dos modelos de confiabilidade de software ou funções dos mesmos.

3.5 Análise Bayesiana da Generalizaçã,o do Modelo de
Moranda Considerando Densidades ø priori Informativas

Apresentamos a seguir uma análise Bayesiana da forma generalizada do
Modelo de Moranda, com função intensidade (2.2.1), considerando densidades a
priori informativas. Utilizamos os algoritmos amostrador de Gibbs e Metropolis-
Hastings para aproximar as integrais a posteriori de interesse.

3.5.1 Densidades ø Priori Informativas para Àu ,k, e k,

Assumindo que temos informações a respeito dos parâmetros À.,k, ekr,
através de opinião de especialistas de software ou de estudos preliminares dos



dados de falhas, vamos considerar densidades a priori informativas para os
parâmetros À" ,k, e kr.

Supondo independência para os parâmetros l,",kr êk2, temos as seguintes

densidades a priori:

(Ð ),"u - f (br,bz) þ-a 1.">0),

(iÐ kr - B(cr,cz) (para0<kr<l), (3.5.1)

(iiÐ k2 - N(pro,oå) (para -*<kz.*),

onde f(bt ,br.) denota a distribuição gama, B(cr,cr) denota a distribuição beta,

ambas definidas em (3.4.2), e N(po,ofi) denota a distribuição normal com média

þo e variância ofr.

3.5.2 Densidade ø Posteriorf Conjunta parr L^,k, e k,

A densidade a posteriori conjunta para À",k, €kz, considerando-se as

densidades a priori (3.5.1) e a frrnção de verossimilhança (2.2.2), é dada por:

n(Lu,k¡,k2 \ m1,II12,...,ffin) ". IXt +b1 -la-[b2 +A(k1 'kùl]"a

dzßz)+c1-l
I

n
¡kz

(l - k, )" -t .*p{-+,0 z-r,ù2
L zoo

(3.s.2)
k

ondelo >0, e 0. kr < I e -co( k2 < @,dz(kr)=Ii*'¡¡,

eA(k,,kr)=Ik
i=l

I

i=l



3.5.2.1 Densidade Condicional de À" para o Algoritmo Amostrador de

Gibbs

A densidade condicional de I", condicionada aos dados, flr,...,mn e aos

parâmetros kr ek2, é obtida através da densidade a posteriori conjunta (3.5.2),

dada por:

n(L^ \ kr,k2,ffiI,...,ffin) - f(dr + br ,bz *A(kr,kz)), (3.5.3)

ondeA(kr,kr)=ËOf' e À" >0, e 0.k, <1 e -oo <kz (*
i=I

A densidade condicional de l,u (3.5.3) tem forma padronizadagama. Portanto,

geramos î," utilizando o algoritno amostrador de Gibbs.

3.5.2.2 Densidade condicional de k, para o Algoritmo de Gibbs

A densidade de kr, condicionada aos dados, ffi1,...,mn , X^ e kr., é dada por:

n(k, \ )"u,k2,m1,...,mr) 
". kir(k2)+c1-t(t - kr).r -t

exp{-}.uA(k,,k, )},

mi

(354)

n

onde d2 (kr) = Z
i=l

e -oo ( kz < oo

Atente-se que a densidade condicional de kr (3.5.4) não tem forma

padronizada, portanto, utilizamos o algoritmo de Metropolis-Hastings para gerar
este parâmetro.

k2
tr .k"

, A(k,,kr) = Iki ' , Lu > 0, 0. k, .l
i=l

I



Como comentamos na seção (3.4.2.2), a densidade condicional (3.5.4) pode
ser reescrita na forma,

æ(kr \I",k2,m1,...,ffin) * kït-t(t - kr).r -ryr(À",k, ,kr), (3.5.5)

onde Yr(Lu, kr, kz ) = exp{-ÀaA(kl ,kr.) + d, (k, ) log(k, )} .

O núcleo de ftansição da cadeia h(t) tem forma conhecida, dada pela
distribuição Beta(cvcz).Portanto, a distribuição candidata para gerff kl é a
distribuição Beta(c v cz) .

3.5.2.3 Densidade condicional de k, para o Algoritmo de Gibbs

A densidade condicional de k, para o algoritno de Gibbs, condicionado aos

dados (m,,...,m,) e aos parâmetros I, e k, é dada poç

n(kz \ kl,Iu,hl,...,ffin) o. kÍt(kz) exp{-¡,"A(kl,kr)}
1

-ñ (kz - Itù2
(3.5 6)

n

onde dr(kr) = Ë ik2mi, A(kr,kr) = iti=l i=l
e -co ( kz ( oo

Observe que a densidade condicional de k2 (3.5.6) não tem forma conhecida,
portanto, utilizamos o algoritmo Metropolis-Hastings para gerar kr.

Assim, (3.5.6) pode ser reescrita na forma:

i*t,1," ro, 0<kr<l

n(kz \ kl,Àu,ffiI,...,mn) oc exp{#(k,-po), Y, (À", k1, k2 ) , Q.5.7)



onde Yr(À",k1,k2) = exp{dr(kr)log(k,) - l."A(k,,kr)} .

o núcleo de transição usado para gerar k2 é a distribuição norrnal

N(po,o3 ) com média ¡ro e variânc ia of; .

3-5-3 Momentos a Posteriori e Densidade preditiva

Admitindo-se Àf;'", klto e ktr'Ð como as va¡iáveis geradas pelo algoritno de

Gibbs para À, ,k, e k, obtidas na r-ésima réplica (cadeia) e s-ésima iteração, um
estimador Monte carlo para afrrnção intensidad e (2.2.1) é dado por:

(3.5 8)

Para a generalização do modelo de Moranda, a densidade preditiva para a
observação futuram, condicionadaa trr1,m2,...,ffii-l , (i:2,3,...) é definidapor,

f(m1 \ rt1,...,m¡_r) = f(m¡ \ I", k r,k 2)n(ìu 
^, 

k 1, k 2 \ m1,..., rri _ r )dk ldk 2 dla

onde f(m¡ \ l.u, k1, kz ) =
exp(-l,"kl

n' 
xr"k1*t ,''

^)Rs,ttt't)Ài=*å 
ì^f,.,0Í',.,''- -s=:+l
2

æ

I
€

J
0

I

J
0

(3 5.e)
mi!

Utilizando as arnostras geradas pelo algoritmo amostrador de Gibbs (ver
apêndice B), a densidade preditiva (3.5.9) para uma observação futura ffii,
condicionada a fiÌ1,tr12,...,ffii-I, pode ser aproximada por um estimador Monte
Carlo dado por,

.t(t't)
r,s¡i^2 ) . ,*!t't)

(Àtr'Ð¡tr'sl' )*'I2 R SI
S

--f )

(3.5.10)f(mi \r,,...,mi_r)
RS r=l

S

e-^f;o)uÍ

m¡!



Capítulo 4

pRocESSos DE porssoN NÃo HoMocBxnos
UM ENFOQUE BAYESIANO

Muitos modelos de confiabilidade crescente têm sido propostos para
modelar os tempos de falhas de um software em teste. Estes modelos
incluem a classe de modelos de estatísticas de ordem proposta por Yang
(1994)- Neste capítuIo, propomos uma extensão dos modelos de estatísticas
de ordem, assumindo a distribuição gaussiana inversa para modelar a função
de valor médio m(t) dos processos de Poisson não homogêneos (ver Achcar
e Storani, 1996). Além disso, consideramos os modelos de estatísticas de
ordem exponencial (ver Goel e okumoto, 1979), gama (ver yamada, ohba e
osaki, 1983 ou Kuo, Lee, choi e yang, 1996), weibul (ver Goel, l9g3),
garna generalizada e log-normal (ver Achcar Dey e Niverthy, 1996) e
fazemos, para esses modelos, uma análise Bayesiana. consideramos
densidades a priori informativas e não-informativas. Algoritmos
computacionais como o amostrador de Gibbs e Metropolis-Hastings (ver
Gelfand e Smith, 1990 ou chib e Greenberg, 1995) são utilizados para
implementar os cálculos Bayesianos. A técnica de dados aumentados (ver
Tanner e Young, 1987), com a inclusão de uma va¡iável latente (ver Yang,
1994), é utilizada pam especificar as densidades condicionais do algoritmo
amostrador de Gibbs.

Na seção 4.1, apresentamos a função de verossimilhança dos
processos de Poisson não homogêneos e mostramos a relação entre os
modelos de estatísticas de ordem e os modelos ppNH. Além disso,
introduzimos os modelos de estatísticas de ordem considerados nesta
dissertação. Na seção 4.2, apresentamos as densidades condicionais dos
parâmetros de interesse para o algoritmo amostrador de Gibbs e Metropolis
Hastings.



4.1 Modelos de confÏabilidade de software com
Processo de Poisson l\ão Homogêneo

Seja M(t) o número de falhas de um software observadas no intervalo
(0,t1 e E(M(t))=n(t).

Para a modelagem de M(t), podemos considerar duas classes
diferentes de modelos: (r) modelos de estatísticas de ordem em geral
(t",1* m(t) ' *); (2) modelos de estatísticas de valores observados (se

m(t) -) æ , quando t -+ oo) (ver y*g, lgg4).
Pa¡a ambas as classes de modelos, M(t) pode ser modelado por um

processo de Poisson não homogêneo.
Neste trabalho, consideramos a classe dos modelos de estatísticas de

ordem para modelar M(t).

4.1.1Modelos de Estatísticas de Ordem

Os modelos de estatísticas de ordem assumem que existe um número
desconhecido N de erros no início do teste do software. Os instantes de
falhas são as n primeiras estatísticas de ordem i.i.d. tomadas de N, com
fi'rnção densidadel limitada em fr*. Os modelos de estatísticas de ordem
supõem que N tem distribuição de poisson com média 0. Então, pode-se
mostrar que m(t): eF(t), onde F é a fi.rnção distribuição com densidadel
Observe-se que 

,ls rttl = 0 , denotado por ppNH-I. Se F(t): ,l_e-p,

(função distribuição exponencial), então M(t) é um ppNH-I com função de
valor médio m(t¡: 0 q1-s-0t). Este é o processo de Goel e okumo to (1979).
outros processos podem ser considerados, por variação de F. por exemplo:
weibul PPNH-I, quando F é a função distribuição weibul; e gama ppNH-I
quando F é a função distribuição gama.

Na inferência para os modelos de estatísticas de ordem , Raftery
(1987) apresenta uma análise Bayesiana empírica; Joe (1989) desenvolve
resultados assintóticos para estimadores de máxima verossimilhança; yang
(1994), e Achcar, Dey e Niverthy (1996) desenvolvem inferência Bayesiana
para os PPNH-I. Utilizam a técnica de dados aumentados com a inclusão da



variável latente, número de erros remanescentes no software, com o objetivo
de facilitar a especificação das densidades
amostrador de Gibbs com Metropolis.

condicionais usadas no

escrevemos

A seguir, apresentamos a função de verossimilhança dos ppNH e
mostramos a relação existente entre os modelos de estatísticas de ordem e
os modelos PPNH-I.

vamos supor m(t) indexado por parâmetros desconhecidos e e p,

onde 0 é um número real não negativo e B um vetor de parâmetros

desconhecidos.

m(t¡:m(t \0,p)
Para simplificação de notação,

considerando-se o modelo de tempo ûruncado (ver cox e Lewis ,
1966 ou Lawless, 1982), testado até o tempo t, os instantes das n falhas
observado no intervalo (0,t], são denotados por xr ,x2,..., Xn.

Neste capítulo, o conjunto de dados é escrito por
D, = {n,*r,...,xn,t}.

4.l.l.l Função de verossimilhança

Nesta seção apresentamos dois métodos para obter a frrnção de
verossimilhança dos modelos com processos de Poisson não homogêneos.
Método l, utiliza um argumento condicional, M(t):n (ver Musa, yannino e

okumoto, L987 ou Yang, l9g4). Método 2, transforïna um ppNH por um
processo de Poisson homogêneo.

Método 1: Tomando o modelo de tempo truncado, o número de falhas
observadas em (0,t] é uma variável aleatória, denotada por n.

Dado M(t):n, os instantes de falhas observados no intervalo de tempo
(0,t1 x, <... <

1974) de variáveis aleatórias i.i.d, com função densidade de probabilidade
dada por:



0<x,<t.

Portanto, a frrnção de verossimilhança condicionada aos dados, para o
modelo de tempo truncado, é definida por,

L(e,p\ D,) = p(Dt \ M(t) = n) x n(M(t) = rr;

f(xi)=9,
m(t)

=,rilÊ-@le-*(')m(t)"
Li:i m(t) j n!

ou seJa,

L(e,B\ D,) = fIr(*,)exp{-m(t)} .

n

i=l
(4.1.1)

Para o modelo de falha buncado, uma expressão similar para (4.1.1)
pode ser obtida com t substi¡¡ído por xn.

Método 2: Transformando um processo de Poisson não homogêneo
para um processo de Poisson homogêneo, pode-se mostrar que
m(xr)<m(*z)<.-. são os tempos de chegadas no processo de poisson

homogêneo com taxa de falha 1 (Cinlar 1975, pag. 97). os tempos enrre
chegadas no processo de Poisson homogêneo são variáveis aleatórias
exponenciais com taxa de falha l, e os eventos [m(xn)>*(Xn_r+t)] e

[Xn - Xn-r>t] são equivalentes, assim podemos provar que,

p(Xn - Xn_r > t \ Xl,...,Xn_r) = p(m(Xn) > m(t + Xn_r) \ Xt,...,Xn_l)
:exp[-m(Xn_r + t) + m(Xn_r) ]=(X" - Xn_r > tU(n_r).

Além disso,

"fx, (xr) = À(xr)exp(-m(x,));

/x,rxn_, (xn \ xn-r) = À(xn)exp[-m(xn) + m(xn_,)].



Portanto, a função de verossimilhança para o modelo de tempo
truncado é dada por,

Lpp¡ur (e, B ;D t ):,f (x1,...,Xn,t)

: ftr(x)fxzrx, (*z \ xr)..."fxn \Xn_r (xn \ xn-r)p(Xn+l ) t \ xn)

=L(0,8\ D,) = fIf(*,)exp{-m(t)},
n

i=l

(ver Cox e Lewis, 1966 ou yang, Ig94)

4.1.1.2 Estatísticas de Ordem Genéricas e ppNH-I

os modelos de estatísticas de ordem assumem que lim m(t) = e.

Portanto, temos os PPNH-I.

Seja N o número de erros no início do teste do software. Então,
podemos mosüar que a função de verossimilhança dos modelos de
estatísticas de ordem, dada em Raftery (19s7) e Joe (19g9), é a função de
verossimilhança de N, 0 

" Þ nos modelos ppNH-I.

A frrnção de verossimilhança de N,0 e g, condicionados a D, para o

modelo de tempo truncado dos ppNH-I, é dada por,

m(t) N-n
(4.1.2)

0

Seja p(NI\0), denotando a fi.rnção densidade de probabilidade de
Poisson com média 0. Então, é simples verificar que,

I Lpr*r-r (0,Ê,N \ D, ) x p(N \ 0) - Lppmr (e,B\ D, ) .

æ

N=tl



observe-se que a função de verossimilhança (4.1.1) é a função de
verossimilhança marginal, quando N tem uma distribuição de poisson.

Considere-se agora o modelo de estatísticas de ordem em geral. A
classe desses modelos assume que os instantes de falhas são as n primeiras
estatísticas de ordem tomadas de N observações i.i.d, com fi.rnção densidade

"f(S 
\ Ê) . frrnção distribuição F(S\p ).

Assim, a função de verossimilhança do modelo de falha truncado é

dada por

A função de verossimilhança dos modelos de estatísticas de ordem
para o modelo de tempo truncado é similar para (4.1.3), exceto o argumento
xn, substituído por t.

Note-se eue, se m(t):0F(t) (consequentemente, À(t; - af GÐ, a
função de verossimilhança condicional (4.r.2) é idêntica à função de
verossimilhança dos modelos de estatísticas de ordem (a.1.3).

suponha-se que os instantes de falhas seguem um modelo de
estatísticas de ordem e N tem distribuição de Poisson com média 0; então,
podemos mostrar que M(t) é um ppNH-I com função de valor médio
m(t;:6 F(S\p ).

Pa¡a o modelo de estatísticas de ordem, a probabilidade condicional
P(M(t):n\ N) é dada por

ï

lN-n
1-F(x,,\B)l

-l
(4.1.3)

1-F(t\p)P(M(r) = n \ N) = ())r,, r g)"[
N-n



A probabilidade não condicional é dada por

P(M(t)-n)= I
N=n

l-F(t\p)
*-n et"-t

N!

€

e

0F(t \ p)n

-eF(t\p) n

F(r \ B)

n!

Portanto, M(t) é um PPNH-I com função de valor médio dada por,

m(t):OF(t \ B) (4.t.4)

A seguir, apresentamos os modelos de estatísticas de ordem
considerados neste trabalho.

4.1.2 Modelo de Tempo Dependente e Detecção de Erro
(Goel e Okumoto, 1979)

O modelo de tempo dependente e detecção de erro foi originalmente
apresentado por Goel e Okumoto (1979). O seu nome é dado justamente por
assumir que os tempos entre sucessivas falhas são dependentes e utilizar um
fator de redução de erro na composição do modelo.

Para a construção deste modelo, Goel e okumoto partiram de
algumas suposições:

t o número de erros no software é uma variáver aleatória;
¡ o número de falhas no software no tempo t, dado pela função de valor
médio m(t), é não decrescente e limitada acima. Especificamente m(O;:g .
lim m(t) = 0, onde 0 representa o número esperado de erros do software.
t->æ

os autores assumiram, também, que o número de falhas no tempo (t;
t+at ) é proporcional ao número de erros não detectados, isto é,

m(t + 
^t) 

- m(t) - p(e - m(t))ar + o(Ât),



onde þ é ataxa de detecção de erro (ou fator de redução de erro)I.

Para o modelo de Goel e okumoto (1979), a função de valor médio é
obtida considerando a ñrnção distribuição exponencial F(t\B) em (4.r.4).
Assim, temos,

m(t)=0(1-.-Ê'),

onde 0>0 e p>0.

Derivando a expressão (4.1.5), obtemos a firnção intensidade, dada

Pof,

I(t¡ = gBe-Þt.

(4.1.5)

(4.1.6)

4.1.3 Modelo de Goel (19S3)

Experiências têm mostrado que, de um modo geral, a taxa de falhas
do software cresce inicialmente antes de um eventual decréscimo.
Considerando este fato, Goel (19S3) propôs uma generalização do modelo
de Goel e okumoto (1979). Nesse modelo, a função distribuição,
considerada para modelar a função de valor médio (4.1.4), é a distribuição
de weibull. Portanto, a função de valor médio (4.1.4), para o modelo de
Goel (1983) é dada por:

m(t):g(l - .-o'o ), (4.1.7)

ondeB>0ea>0

t 
P ¿ chamado de fator de redução de erro por Musa Iannino e Okumoto (1987) e de

taxa de detecção de erro, por Singpurwalla e Wilson (lgg4)



Derivando a expressão (4.1.7) obtemos a função intensidade,

À(t¡ - 0Bot"-re-oto ,

onde 0 representa o número esperado de erros no software e os parâmetros
o e B descrevem a qualidade do teste.

4.1.4 Modelo de confiabilidade de Software Tipo Gama

o modelo de confiabilidade de software Tipo-Gama (ver, por
exemplo Yamada, ohba e osaki, l9B3) assume a função distribuição gana
para modela¡ a ñrnção de valor médio (4.1.4) dada por,

(4.1.8)

onde k>0e B>0.

Derivando (4.1.8), obtemos a função intensidade de falha dada por,

m(r)=o(1 -e-Ê'Þr$r,

(4.t.e)

4.1.5 Modelo de confiabilidade de software com Função
de Valor Médio Tipo Gama-Generalizada

O modelo de estatísticas de ordem garna generalizada foi proposto
por Achcar, Dey e Niverthy (1996), sob a argumentação de que a classe
desses modelos fornece grande flexibilidade para a forma da fi.rnção

intensidade l.(t), o que implica melhores ajustes dos dados de

confiabilidade de software. Os autores assumiram a fi.urção distribuição
gama generalizada na modelagem da função de valor médio. Asíim, a



função de valor médio para o modelo de estatísticas de ordem gama
generalizada é dada por,

m(t) - 0Io(pt"), (4.1.10)

onde Io é uma integral gama incompleta dada por,

r¿(s)=uä
s

J xe-t.-*
0

dx,

e firnção intensidade

(4.1.11)

onde e>0,k>0, B>0 e cr,>0 e f(fr) denotaafunção garna.

O modelo de estatísticas de ordem g¿tma generalizada é chamado de
"super-modelo", pois incorpora ouüos modelos de confiabilidade de
software:

(í) Seü:l e lç1, a fi.rnção intensidade do modelo de estatísticas de
ordem gama generalizada (4.1.10) reduz-se à função intensidade do modelo
de Goel e Okumoto (1979) descrira em (4.1.5).

(ii) Se l=l, (4.1.10) se reduz a (4.1.7) (Modelo de Goel, l9S3).

(iii) se o:l , (4.1.10) se reduz a(4.Ls) (Modelo de estatísticas de
ordem gama).

(iv) Se k + æ , temos um modelo de estatísticas de ordem normal
(ver Lawless, 1982).

î.(t¡ = ry = -ä08e6¡1ot-r.-Þto,



4.1.6 Modelo de confïabilidade de software com Função
de Valor Médio do Tipo Log-Normal

O modelo de estatísticas de ordem log-normal foi também proposto
por Achcar, Dey e Niverthy (1996), considerando a distribuição log-normal
na modelagem da frrnção de valor médio. Este modelo é formulado, sob a
argumentação de que a distribuição log-normal fornece grande flexibilidade
para a forma da frrnção intensidade de falha, o que implica melhores ajustes
dos dados de falhas.

Considerando a frrnção distribuição log-normal na função de valor
médio (4.1 .4), temos

(4.1.12)

onde O(') é uma função distribuição de uma va¡iável aleatória com
distribuição normal padronizada N(0, I ).

Derivando (4.1.12), obtemos a frrnção intensidade de falha dada por

m(t):oofþLel,
\o-/

------exD
t"l2na ¡

I (nt - p)'l
1--;-t

eÀ(t¡ =

onde e>0,-@<p<æeo>0

4.1.7 Modelo de confiabilidade de software com Função
de Valor Médio Tipo Gaussiana Inversa

Nesta seção, discutimos as motivações para o uso da distribuição
gaussiana inversa em confiabilidade de software e apresentamos a função
densidade de probabilidade e função distribuição dessa distribuição.



4.1.7.1 Motivação para a lJtthzação da Distribuição Gaussiana
Inversa em Confiabilidade de Software

Nos estudos de confiabilidade de software, a escolha da distribuição
para modelar os dados de falhas geralmente é baseada no conhecimento a
respeito do comportamento (mecanismo) de falha.

Por exemplo, é lógico considerar distribuição com taxa de falha
crescente, para representa^r os tempos de falhas em situações onde novos
effos são introduzidos no software.

Entretanto, a falha do software pode ser devid a a vánas causas, tais
como: uso impróprio do software pelo usuário, execução de um erro de um
progr¿tma, vírus, e assim por diante (ver Musa, Iannino e Okumoto, l9g7).

Assim, panfazer a escolha de um modelo de falha, é mais apropriado
considerar características fisicas do fenômeno de falhas, do que um bom
ajuste dos dados por uma distribuição (ver Chikkara e Folks, l9s9).

Lawless (1982) também enfatizaesse ponto na seleção de um modelo
e sugere que seja feita uma an¿ilise minuciosa de sua robustez, além de um
exame cuidadoso de suposição e dados.

Quando as ocorrências de falhas antecipadas þrecoces) ou correções
de erros identificados no software são dominantes na distribuição dos
tempos de falhas, espera-se que a taxa de falha seja uma função não
monótona; primeiro crescente e depois decrescente.

Nessa situação, a distribuição gaussiana inversa (ver Chikkara e
Folks, 1989) pode ser uma escolha adequada para modelar os dados de
falhas do software, pois a taxa de falha dessa distribuição é uma fiurção não-
monótona.

Embora a distribuição log-normal, entre outras, também seja aplicável
em tais casos, há certas vantagens da distribuição gaussiana inversa sobre a
log normal, que destacamos:

o A distribuição gaussiana inversa destina-se a uma extensa classe de
distribuições dos dados de falhas, devido à grande flexibilidade da sua taxa
de falha (ver figura, 4.3).



' A taxa de falha l,(t) ¿a distribuição gaussiana inversa é diferente de zero e

constante, quando t-> oo, mas, na distribuição log-normal, l,(t) -+ 0,
quando tÐ co .

A taxa de falha próxima de uma constante após um certo período de
tempo implica que a ocorrência de falhas é aleatória e independente dos
tempos de falhas anteriores. Essa é uma propriedade da distribuição
exponencial, que tem sido extensivamente utiltzada nos estudos de
confiabilidade (ver Lawless, 1982). Por outro lado, ataxade falha próxima
de zero implica que "quase" nenhuma falha ocorrerá, o que é pouco
provável na vida real.

Folks e Chikkara (1978) ajustaram a distribuição gaussiana inversa
pam uma variedade de conjuntos de dados referentes a estudos de
confiabilidade e a distribuição gaussiana inversa, mostrou-se ser tão
apropriada (adequada) quanto as distribuições weibul e log-normal,
ajustadas anteriormente por Gacula e Kubala (1g75).

Na discussão do artigo de Folks e Chikkara (1978), Aitkin também
ajustou duas outras distribuições de fês parâmetros, a g¿rma generalizada e a
normal transformada, para os mesmos dados considerados por Folks e
Chikkara (1978), mostrando que a distribuição gaussiana inversa "compete"
bem com as distribuições de três parâmetros.

4.1.7.2 Taxa de Falha

A distribuição Gaussiana lnversa destina-se a uma extensa classe de
distribuições dos tempos de falha, devido à grande flexibilidade de sua
intensidade de falha. (ver figura 4.3).
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Figura 4.3. Taxa de Falha da Gaussiana Inversa com p:l para seis

valores de 1".

Através da figura (4.3), podemos observar que a tæra de falha é

crescente, quando não imposta à inclinação. Assim, a distribuição gaussiana
inversa também pode ser aplicada à descrição dos tempos de falhas, quando
não é dominada por falhas ou coneções de erros "precoces".

4.1.7.3 Função Densidade de Probabilidade e Função Distribuição

A função densidade de

inversa é dada por:
probabilidade da distribuição gaussiana

f(t,p,À¡ =
À

t -3/2 À(t - rr)' , para t)0,
2æ 2w't

ondep>0eÀ>0



A frrnção distribuição F(t) é dada por

(4. r.13)

onde tÞ(') denota a função distribuição de uma variáv el Z com distribuição
normal padronizada N(0, I ).

4.1.7.4 Função de valor Médio e Taxa de Falha Tipo Gaussiana
Inversa dos PPNH-I

considerando a função distribuição (4.1.13), na modelagem da função
de valor médio (4.I.4) temos,

F(t¡ = .[,f(; l] + e2L "e[-,ffi' . ;)],

m(,;:s þtfif; l] + e,L u @[-,Æ(, . ;)
Derivando (4.1.14) em relação a t, obtemos a função intensidade

l.(t), dada por

i.(t¡ = [3/2 À(t - rr)'I=Fl

(4.t.r4)

(4.1. r 5)exp
0.6--:
Jzn

4.2 Inferência Bayesiana para os Modelos de
Confiabilidade de Software Com Processos de poisson não
Homogêneos

Como comentamos no capítulo 1, os modelos de confiabilidade de
software com processos de poisson não homogêneos são modelos não-
lineares, bastante complexos e, geralmente, apresentam vários parâmetros

B : {B t,þ2,...,pn}.



O procedimento clássico usual pam a analise desses modelos,
consiste, inicialmente, na utilização de métodos iterativos para a obtenção
das estimativas dos parâmetros (estimativas de m¿íxima verossimilhança ou
de mínimos quadrados). Porém, as distribuições dos estimadores obtidas
dessa forma somente são conhecidas assintoticamente. Desse modo,
inferências baseadas nessas estatísticas podem não ser confiáveis, uma vez
que' em confiabilidade de software, trabalha-se com amostras não muito
grandes e usualmente censuradas (ver Musa e okumoto, l9g7).

Nesta dissertação, nosso objetivo é analisa¡ os modelos de
confiabilidade de software com processos de Poisson não homogêneos sob o
enfoque Bayesiano.

4.2.1 Análise Bayesiana do Modelo de Estatísticas de
ordem Gama-Generalizada (Achcar, Dey e Niverthy, 1996)

Nesta seção, fazemos inferências para os parâmetros do modelo de
estatísticas de ordem g¿rma generalizada, sob o enfoque Bayesiano. para
representar o grau de informação dos parâmetros, consideramos densidades
a priori informativas e não informativas. Exploramos o uso de algoritmos
computacionais, como o amostrador de Gibbs e Metropolis-Hastings, para
aproximar as integraís a posteriori Bayesianas de interesse.

4.2.L.1 Função de Verossimilhança

Para a análise Bayesiana do modelo de estatísticas de ordem gama
generalizada, consideramos o modero de tempo tnrncado, testado até o
tempo tn. Quando terminamos o teste do software, após observarn falhas,

substituímos tn por xn offi (4.1.1) e encontramos uma expressão similar ao

modelo de tempo truncado.



Considerando-se o modelo de
generalizada (4.1.10), a função de

0, 0, þ e k, é dada por

estatísticas de ordem

verossimilhança (4.1.1),

garna

pafa

L(e,o, F, k / D) - üt-ä6¡¡ek-rr-gxe

B

k
e

t

J
0

k
I
)

cruú-le-9u" du.

onde Dt:{n,*r, x2,...,xn} é o conjunto de dados (ver Cox e Lewis, 1966;
ou Lawless, 1982).

Portanto,

(4.2.t)

4.2.1.2 Densidades
0, c[, þek

o Priori para os Parâmetros

A informação de estudos preliminares ou de um especialista na área
de confiabilidade de software pode ser utilizada como uma forma para
melhorar os resultados inferenciais, isto é, utilizando informaçã o a priori.

Assumindo-se o modelo de estatísticas de ordem gama generalizada,
para modelar os instantes de falhas observados no intervalo (0,t1, vamos
considerar densidade s a priori informativas para expressar o grau de
conhecimento sobre os parâmetros 0 e 0 e vamos assumir que não temos
nenhuma informação prévia a respeito dos parâmetros cr e k . Assim,
consideramos densidades a priori não-informativas localmente uniformes,
para ü, e k proporcional a cr 

-l e È-l resnecfivamen te. (ver Rnv e Ticn I o??\



Assumimos, então, as seguintes densidades a priori :

(Ð e - f(a,b), onde a e b são constantes conhecidas e 0>0;

(ii) B - f(c,d), onde c e d são constantes conhecidas e B >0; (4.2.2)

(iiÐ a - ær(s), onde ær(a) é uma densidade a priori pam
a (cr t 0);

(iv) k - nz(k), onde nzT) é uma densidade a priori para k(Þ0),

onde f (a, b) denota a distribuição gama com médi a alb e variânc ia a/b2

4.2.1.3 Densidade a Posteriori Conjunta para 0, o, þ e k

Assumindo independência entre os parâmetros e, a, þ e k e

combinando a função de verossimilhança (4.2.1) com as densidade s a priori
(4.2.2) obtemos a densidade a posteriori conjunta para 0, a, þ e k dada
por

n(a,p,o,Æ\Dtr-ffi{

exp
{-(, 

. 
å.l)u - (u + ro (Bt*)r}" ,(a)n,(k),

IIxf-
n

i=l
(4.2.3)

onde a>0,p>0,0>0e k>0.



4.2.1.4 Densidades Condicionais de

Algoritmo Amostrador de Gibbs

0,0,þek para o

A densidade condicional de 0 , paÍao algoritmo amostrador de Gibbs,
condicionada aos dados e aos parâmetros o, p e k é dada por

æ(0 \ 0,F, k,Dr) - f[u + n, b + I¿ (pt")], (4.2.4)

onde e>0, a e b são constantes conhecidas e I¿(s) = =!f (fr)

Note-se que (4.2.4) tem a forma da distribuição gama. como
comentamos no capítulo 3, seção 3.3, quando a densidade condicional tem
forma padronizada, utilizamos o algoritno amostrador de Gibbs para gerar
essa variável.

A densidade condicional de B para o algorinno amostrador de

Gibbs condicionada aos dados e aos parâmetros 0, cr e k é dada por

s

J x¿-le-*dx.
0

fi(B \ u,k,0, D,) æ Brn+c-t -p( I xi + d) - elk (Bt" ) (4 2.s)
i= I

onde Êt0, c e d são constantes conhecidas.

observe que a densidade condicional de p (4.2.5) não tem forma

padronizada como normal, gama, etc. portanto, para gerar B, utilizamos o

algoritmo Metropoli s-Hastings.

Como comentamos no capífulo 3, nestes casos é necessário definir um
núcleo de transição da cadeia de Ma¡kov do qual vamos gerar novos
candidatos para o parâmetro.



Por exemplo, se a densidade condicional æ(t) pode ser escrita como
æ(t) oc h(t)Y(t) , onde h(t) é uma densidade com forma padroni zada (çtor

exemplo, a densidade a priori informativa de Þ), " 
y(t) é uma função

uniformemente limitada, usamos h(t) como núcleo para gerar candidatos de
p

Assim, para gerar B pelo algorinno de Metropolis-Hastings,
primeiramente tentamos identificar um núcleo h(t) na densidade condicional
de B Ø.2.5). Neste caso, o núcleo identificado é uma distribuição g¿tma

(c,d). Portanto a densidade condicional d. F pode ser reescrita na forma

nG \ &,k,0,D,) æ pc-r exp{-BO}Vr(o, þ,0,k),

onde h(Ð* B"-t.*p{-Bd} t

Yr(a, þ,0,k¡ - -pI xi - eIÈ (pt') + kn loe(F)
i=l

Se a condição de reversibilidade da cadeia de Markov é satisfeita,

geramos um candidato B(Ð d. Ê, de uma distribuição gama (c,d), obtido na

s-ésima simulação, com probabilidade de movimento (p('-l) mover-se para

B(')) dada por

Y(p{s1,0(t), o(s-l), /r(t-l) )nummo I
Y(B(s-1),6(s),6¡(s-t¡ 

, /c(s-t), '

n
Y(a, þ,0,k) - exp -pI xi - 0I* (Bt" ) + kn loe(Þ)

i= I

Caso contrário, permanecemos com B 
(s-l)



A densidade condicional de cr para o algoritno amostrador de Gibbs
é dada por

x æ, (o),

I
onde ær(o) (densidade a priori não-informativa localmente uniformecc-

ct

(ver Box e Tiao, 1973)) para a>0.

Observe-se que a densidade condicional de a (4.2.6) não tem forma
conhecida e também não pode ser escrita na forma, n(t) oc h(t)Y(t), pois

não é identificado nenhum núcleo (h(t) em (4.2.6).

Quando isso ocotre, multiplicamos e dividimos a densidade
condicional de a (4.2.6) por uma função densidade com forma conhecida e

simétrica (Chib e Greenberg, 1995) e a consideramos como a distribuição
para gerff candidatos de o.

Neste caso, a distribuição que gera candidatos de a é a garna (e,Ð,
(para ü>0).

Na prática, os valores e, f podem ser determinados a partir de

informações como a média e a variabilidade do parâmetro de interesse
através de estudos dos dados de falhas.

Caso seja satisfeita a reversibilidade da cadeia de Markov, gera-se um
candidato o ts) (da s-ésima iteração) de c¿ , pela distribuição gama (e,f) com
probabilidade de movimento,

æ(cr \ e, p, k,D,) * ""{["f 
-']*p{-påxi - 0Io (pt*)},o 

r u,

mtntmo I



onde

Y, (cr, þ,0 , k) = exp -pI xi - OIe (Bt") - nlog(o) +
n

i=l

x exp (ak - 1)l log(xi ) - fcr - (, - 2) log(o)
n

i= I

Caso contrário, pennanecemos com cr 
(t-1).

A densidade condicional de k para o algoritmo amostrador de Gibbs é

dada por,

dk-l
iX

(4.2.7)

onde k>0 e ßzG)* 1 la.nsidade a priorilocalmente uniforme (ver Box e
lr

Tiao, 1973).

A densidade condicional de k @.2.7) não tem forma conhecida e não
pode ser escrita como r(t) æ h(t)Y(t), pois não se identifica nenhum

núcleo (h(Ð) em (4.2.7).

Portanto, multiplicamos e dividimos (4.2.7) por uma distribuição
gama (g,h) e por essa mesma distribuição, gera-se È com probabilidade de
movimento dada por,

t
mínimo I



onde

Y, (cr, 8,0, É) = exp{Ën log(F) - n log(f (fr))}

.*jålog(xf -r; + ero(Br*) - loe(fr ) -hk+ groglr)|X

Note-se que, pam gerar as variáveis a, þ e k, é necessária a

atilização do algoritrno de Metropolis-Hastings (ver por exemplo, Chib e

Greenberg, 1995), e para gerar e, a distribuição g¿rma

f 
[a 

+ n, b + I,. (Êt" )] errrotrre o cálculo de Io (Ft" ), em cada iteração.

4.2.2 Análise Bayesiana do Modelo de Estatísticas de
ordem Gama Generalizada (Achcar, Dey e Niverthy, 1996)
Considerando a Inclusão da Variável Latente (N,:N-n)

Nesta seção, fazemos inferências sobre os parâmetros do modelo de

estatísticas de ordem gama-generalizada, considerando as densidades a
prtori para 0,o, P e &, definidasnaseção (4.2.1.2).

Para aproximar as integrais a posteriori de interesse de 0,o, þ e k,
utilizamos a técnica de dados aumentados (ver Tanner e young, 1987) para

o amostrador de Gibbs. Este aumento dos dados facilita a especificação das

densidades condicionais dos parâmetros desconhecidos, dada uma variável
latente. Assim, consideramos a inclusão da variável latente N':N-n (ver
Yang, 1994, Kuo e Yang, L9g6 ou Achcar, Dey e Niverthy, 1996) onde N'
é o número de elros remanescentes no software. A inclusão da variável
N'(onde N' é um número restrito positivo e inteiro) com distribuição a
priori Poisson com parâmetro 0(l - F(t) ), denotada por, N'-
P[e(l - F(t))], simplifica as expressões das densidades condicionais, pois a

função distribuição F(t), que envolve o cálculo da integral gama incompleta,



é excluída das densidades condicionais dos parâmefios de interesse

0,c[, þ e k.

4.2.2.1 Função de Verossimilhança

Considerando-se

generalizada (4.1.14),

0, 0, þ e k, é dada por

modelo de estatísticas de ordem

ñrnção de verossimilhança (4.1.1),

o

a

garna

pafa

L(e,0,Ê,Ê \Dt, = {gråc,*f-,
-p*l

e

exp
{-jrlou*-rr-Fuc ^l

{-tåxi -ere(pr")}

Portanto,

L(0,0, F, k) =ononF^ |,

{@1
n

fl*Í-'
i=l

(4.2.8)

exp

4.2.2.2 Densidades
N',0, a,þek

L Priori para os Parâmetros

Para expressarmos o grau de conhecimento sobre N',0, u, þ e k
assumimos as seguintes densidade s a priori;

(i) N' - r{e¡r - rr(Êt")}, n*u N,>o;



(iÐ e - f(a,b), onde a e b são conhecidos e 0>0;

(iiÐ p - f(c,d), onde c e d são conhecidos e g>0; (4.2.e)

(i") cr, - ær(a), onde ær(a) é uma densidade a priori
paraü, (cr > 0);

(") k - nz(k), onde nz(k) é uma densidade a priori para k (k>0).

As densidades a priori para os parâmetros 0, o, þ e k são definidas

em (4.2.2) e P(À) denota a distribuição de poisson com parâmeho î,;
f (a, b) denota a distribuição gama com méd ia alb e variânci a a/b2 .

Assumindo que o pesquisador não tenha nenhuma informação prévia
a respeito dos parâmetros ct e k , vamos considerar densidade s a priori
não-informativas e localmente unifonnes para o e È, proporcional a o -t e
frr, respectivamente (ver Box e Tiao, Lg73).

4.2.2.3 Densidade
N',0, a,þek

à Posteriori Conjunta para

Assumindo independência entre os parâmetros 0, a, þ e k e

combinando a função de verossimilhança (4.2.8) com as densidade s a priori
(4.2-9), obtemos a densidade a posteriori conjunta para os parâmetros
N', 0, a, B e Ë, dada por:

7[(N',&,þ,È,e\D,) * g N'+n+a-lO nBÈn+c-l

N'! f (È)"

n (4.2.t0)
n

f[xuk-I
iX

i=l ilt - 
Io (Fr* )Ì*' .-to*r)'-(d+l 

xt'un, 
(*)n, (g),



onde N'>0, cr>0, p>0, e>0 e k>0.

4.2.2.4 Densidades Condicionais para N', 0, u, þ e k
para o Algoritmo de Gibbs

(i) N'\cr,F, k,0,D, - P[e(l-Io(gt"))];

(iÐ e \ N',0,9, k,Dr- flu + n+ N', b + 1];

(iii) æ(B \N', &,k,0,D,) æ pfrn+c-t.
-oiË.r*

{t-tn(Bt")}"'t
n

-ßIxF
i=l

(irr) æ(a \ o, N', þ, k,D, ) * o n

{t - ro (pt")}*'n,(cr);
i'

n

fl 'Í-'i=l

n

i=l

(4.2.n)

fl*Í-'

{t - to (Br" )} ßr(k)'

As variáveis a, þ e k são geradas pelo algoritmo de Metropolis
Hastings.

Observe-se que a introdução da variável latente N':N-n, na an¿ilise
Bayesiana desse modelo, proporciona expressões mais simples das
densidades condicionais; diminuindo a complexidade das expressões
(densidades condicionais), diminui o tempo computacional para a
convergência dos algoritmos de Mefiopolis Hastings e amosfiador de Gibbs.

N'



4-2-3 Anátise Bayesiana do Modelo de Goel
considerando a Inclusão da variável Latente (N,:i\[-n)

(1e83)

Assumindo k:l no modelo de estatísticas de ordem gama
generalizada com função de valor (4.1.19), obtemos o modelo de estatísticas
de ordem Weibull þrocesso de Goel, 19g3).

4.2.3.1 Densidade a Posteriori Conjunta

Assumindo independência entre os parâmetros N', o, F e 0 e k:1,
na função de verossimilhança do modelo de estatísticas de ordem g¿rma
generalizada (4.2.1), obtemos a função de verossimilhança do modelo de
Goel (1983). Então, combinamos essa frnção com as densidades a priori
para N', o, Þ e 0 definidas em $.2.9); assim, temos a densidade a

posteriori conjunta dada por

I
7r(N' ,&,þ,0 \ Dt) 6N'+n+a-lü nBn+c-lcc_

N'!

{[.t'].
-[,å.t-*,,"*a)o

x -(b+l)0 e nr (o),

onde N'>0, cr > 0, Þ > 0 e e > 0.

4.2.3.2 Densidades Condicionais para N', o, g e 0 para
o Algoritmo de Gibbs

As densidades condicionais de N', cr, Þ e 0, para o algoritmo
amostrador de Gibbs são dadas por,



(Ð N'\ct,,F,0,D, - p[e(l-I(pt"))];

(iÐe \N',cr,p,D, - f[a+ n+N',U + 1]; (4.2.12)

(iii)æ(B \N',0,0,D,)- n+c, N'tc+d+I*i
n

i=l t,

æ,(o).

Atente-se que, quando k:l (modelo de Goel, l9g3), utilizamos o
algoritmo de Metrópolis-Hastings para gerar somente a variável cr.

4.2.4 Análise Bayesiana para o Modelo de Estatísticas de
ordem Gama Considerando a Inclusão da Variável Latente
(N':N-n)

Admitindo-se o:1 no modelo de estatísticas de ordem gama
generalizada temos o modelo de estatísticas de ordem gama.

4.2.4.1Densidade a Posteriori Conjunta de N', B, k e 0

Assumindo independência para os parâmetroS N', þ, k e 0, a

densidade a posteriori conjunta para N', B, k e 0 é obtida assumindo cx,:1,

na fi.rnção de verossimilhança (4.2.8), e combinando essa função com as

densidades a priori de N', þ, k e 0 definidas em (4.2.9). Assim, temos,

(iv) æ(a \ e,N,, þ,k,D,) * -"{ü.r}.-(.,."*i.¡)ø



1  7E(N', f3, O, k \ 13,) cc 	o  Ni-f-n+a-lokii+c-1 

Nr {r(k)}n  

—(d+¡ xi)13 —(b+1)0 e 	{1— Ik (f3t)}N' 7E 2  (k), 

onde N'>0, f3>0, 0>Oe k>0. 

4.2.4.2 Densidades Condicionais para N', f3, k e O para 
o algoritmo de Gibbs 

As densidades condicionais de N', f3, k e O para o algoritmo 
amostrador de Gibbs são dadas por: 

(i) N' \ f3,k,O,Dt  — P[0(1 — Ik  (f3t))] ; 

000 \ 	F[a + n+N',b + 1];, 	 (4.2.13) 

1t(f3 \ N', k , O, 	) oc (3411±c-le 

n 
+d 

1=1  

(iv)7c(k \N ' ,f3 ,0 ,D) °C{1111 ,(1.c  
{r(k)}

„ 
 

1 030} N'  7E 2  (k) 

Atente-se que, quando a = 1, torna-se necessária a utilização do 
algoritmo de Metrópolis-Hastings para gerar as variáveis 13 e k. 



4.2.5 Análise Bayesiana para
Okumoto (1979) Considerando a

Latente (N':N-n)

o Modelo de Goel e

Inclusão da Variável

Quando cr = I e k = I no modelo de estatísticas de ordem gama

genetalizada, obtemos o modelo de estatísticas de ordem exponencial

þrocesso de Goel e Okumoto,1979).

4.2.5.1Densidade a Posteriori Conjunta de N',0 e B

Assumindo independência entre os parâmetros N',0 e F e

combinando as densidades a priori de N',0 e 9, definidas em (4.2.9) com a

função de verossimilhança (4.2.8) com cr=l ek=|, encontramos a

densidade a posteriori conjunta para N,,0 e B dada por,

I
7r(N',e, p \ D,) g N' +n+a- lpn+c- tr-(b+l)0,

n

lx¡ +N't+d p
i=læ_

N'

ondeN'>0,F>0e 0>0

4.2.5.2 Densidades condicionais para N',0 e B para o

algoritmo de Gibbs

As densidades condicionais de

amostrador de Gibbs são dadas por:

N',0eB para o algoritmo



(ii) æ(B \N',0,D,)- n+c, N't+d+lx,

(ù N' \ p,e, D, - P[ee-ot" ,.

(iÐ e \N',9,D, - flu+n+N',b+ l];

EX

L,r(e,p, o \ D,) = *fu {g 
t / .,}

t{-#å,'"xi -p)2 -eo

n

i=l l

(4.2.r4)

(4.2.ts)

4.2.6 análise Bayesiana do Modelo de Estatísticas de
ordem log-normal (Achcar, Dey e Niverthy (1996))
considerando a rnclusão da variável Latente (N':N-n)

Nesta seção, apresentamos uma an¿ilise Bayesiana do modelo de
estatísticas de ordem log-normal (ver Achcar, Dey e Niverthy, 1996).
Consideramos a técnica de dados aumentados com inclusão de uma variável
latente N':N-n, para facilitar a especificação das densidades condicionais
do algorinno amostrador de Gibbs e Metropolis-Hastings.

4.2.6.1 Função de Verossimilhança

Tomando-se o modelo de falha frturcado, a frrnção de
verossimilhança do modelo de estatísticas de ordem log-normal, com função
de valor médio (4.1"12), é dada por

tltn ì

Ìo



4.2.6.2 Densidades a Priori para N'r0, p e o

Supondo que o pesquisador não tenha informação prévia a respeito
dos parâmetros p e o , v¿rmos considerar densidades a priori não

informativas e localmente uniformes pam p e o (ver Box e Tiao, 1973) e

vamos assumir densidades a priori informativas para os parâmetros N' e 0.
Assim, assumimos para N',O,p e o as seguintes densidades a

priori,

(i)N,-'þ(,-.(T9)], para N'>0;

(iÐ 0 - f[u,, b,], onde a, e b, são conhecidos e 0 > 0;

(iiÐ Lr - nt (¡r), onde ær(p) é a

p (-æ < P < æ);
densidade a priori para

(4.2.16)

(iv)

o(o>0).
c - T+(o), onde æn(o) é a densidade q priori para

4.2.6.3 Densidade
N'r0, p e o

a Posteriori Conj unta para

combinando as densidades ø priori (4.2.16) e a função de
verossimilhança (4.2.15), encontramos a densidade a posteriori conjunta
para N'r0, p € o, dadapor,



4.2.6.4 Densidades Condicionais para N,,0, p e o para
o Algoritmo Amostrador de Gibbs

As densidades condicionais de N',0, p e o pam o algoritmo

amostrador de Gibbs são dadas por:

fi(N',0, F, o \ D,) * 
*h6n+N'+a-1r-o(b+r)

.{r -.(T9}"' *o{ #å('"xi - r,)'}n,(p)æ*(o)

(Ð N, \ e, p, o, D, - rþ(t .(r*" 
)) ],

(iÐe \N',F,o,Dt - flu + n+ N', b+ 1];

(iii)p \ N',0, o, Dt * *r{-#i('".,-},)'}

(4.2.17)

{' 
.( æ¡ (P);X

lnt-pl'ì *'

" )l

.o-'i'-*('":9).

(iv) o \ N', p,0, D, € exp

æ¿ (o)

onde o(') é a função distribuição de uma variável aleatória z-N(0,1)
(Ì.{ormal padronizada).

I
-ñ ått',., - u)'l



4.2.7 Análise Bayesiana do Modelo de Estatísticas de
ordem Gaussiana rnversa (Achcar e storani, 1996)
considerando a rnclusão da variável Latente (N'=N-n)

Nesta seção, fazemos inferências para os parâmetros do modelo de
estatísticas de ordem gaussiana inversa sob o aspecto Bayesiano.
Apresentamos as densidades condicionais do algoritrno de Gibbs com
Metropolis para os parâmetros e, p e À . utilizamos a técnica de dados

aumentados para as densidades condicionais do amostrador de Gibbs,
incluída a variável latente N,:N-n.

4.2.7.1 Função de Verossimilhança

Considerando-se o modelo de estatísticas de ordem gaussiana inversa
com função intensidade de falha (4.1.14), a função de verossimilhança para
0, p e l, é dadapor,

Lcr(o,p,r.) =ffi{ü*"'}
IexpJ-oF(xn)-¿+
¡ 2p'1=,

(*, - p)'
xi

(4.2.t8)

é definida emonde F(t) - qr

[,Æ(; l]*."'u*[-
l"

t '.;)]
(4.1.13) . O0 é a função distribuição de uma variável aleatória Z-N(0,1)
(normal padronizada).



4-2.7-2 Densidades a priori para os parâmetros N,, e,
peÀ

o gau de conhecimento sobre os parâmetros é expresso pela
distribuição a priori. Supondo que temos informação sobre os parâmetros
de interesse, a partir de opinião de especialistas da ilrea de software, ou
através de estudos preliminares, vamos supor densidades a priori
informativas para N', e, p e l, dadas por,

(Ð N'- Ple [l-F(t)]l,para N,>0;

(iÐ þ- T(az,br); ã2,b2 conhecidos, para l.t>0;

(iii)1"-f(a¡, br); a3,b3 conhecidos, pa.ra À>0; (4.2.1e)

(i") 0 - f(an,bn); a4,b4 conhecidos,para e>0.

onde P(^.) denota distribuição de poisson com parâmetro L, f(a,,b,)
(i:2,3,4) denota a distribuição gama com média a¡h ¡ e variância ar/(b r)2.

4.2.7.3 Densidade a Posteriori Conjunta de N', 0, F e À

Admitindo-se independência entre os parâmetros 0, p e r e

combinando a função de verossimilhança (4.2.18) com as densidades a
priori (4.2.19), obtemos a densidade a posteriorl conjunta dada por



7[(N', þ,L,0 \ Dr ) oc gN'+n+a3-ty/2+a2-tUa1-r

(*, - p)t
- brp -br?" - 0(b, + 1)

xi

onde Y, (pt, À) = exp
nI (*, - p)t

{t - rq*" ¡}*'
N'!

".e{-+ä

onde D t : { n,X1,...,xn,t } é o conjunto de dados e F(t) é dado em (4. l.l3).

4.2.7.4 Densidades Condicionais de N,, e, p e I para o
algoritmo amostrador de Gibbs

As densidades condicionais de N', e, per para o algoritmo
amostrador de Gibbs são dadas por,

(Ð N' \ p,l,e, D- pte(t - F(x"))l;

(iÐ e \p,À,N',D- f[N,+ n+ a.4,b4 + l]; (4.2.20)

(iii) r(p \ I,0, N', D) æ ¡t^r-te-bzrYr (p, À),

À
-ñ

i=l Xi
+ N'log(l - F(x,))

(x, - p)t

(iv) n()" \ 0,p,N', D/ .c Àu, -le-b3l'V (p, À)

À
-ñonde Y, (p, À) = N'log(l - F(x")) +- log(î,)

n

z
n

2 i=l Xi

Observe-se que utilizamos o algoritrno Metropolis-Hastings para
gerar p e I.



Capítulo 5 

DISCRIMINAÇÃO DOS MODELOS 
DE CONFIABILIDADE DE SOFTVVARE 

Como apresentado nos capítulos 2 e 4, a literatura discute vários 
modelos de estratégia tipo II para análise dos dados de falhas de um 
software, dentre os quais destacamos os processos de Poisson homogêneos: 
modelo de Moranda e generalização do modelo de Moran.da e os processos 
de Poisson não homogêneos: modelos de estatísticas de ordem gama, gama-
generalizada, log-normal, exponencial, Weibul e gaussiana inversa. 

Uma questão que surge é a seguinte "Dentre os modelos que utilizam 
processos de Poisson trata-se de saber qual (ou quais) é aquele que melhor 
se ajusta a um determinado conjunto de dados de confiabilidade de 
software?" 

Para determinarmos o melhor modelo, dois fatores devem ser 
considerados (Gelfand, Dey e Chang, 1992): adequabilidade e seleção do 
modelo. 

Sob o enfoque Bayesiano, procura-se, neste trabalho, responder a esta 
questão através dos seguintes critérios: 

(i) Soma dos Erros Relativos; 

(ii) Análise frequencial de densidades preditivas condicionais ordenadas, 
denotada por PCPO (em inglês "prequential conditional predictive 
ordinates") (Yang, 1994). 



A técnica PCPO define o CPO', de ti  condicionado aos dados 
passados dos tempos de falhas t1,... ,ti_1  conjuntamente. Essa técnica 
difere do CPO que utiliza os dados cross-validated, onde o 
condicionamento é de todos os dados passados e futuros exceto t.. A 
análise frequencial é considerada, pois o teste do software é usualmente 
conduzido em um tempo real. Para cada instante de falha, temos interesse 
em predizer o instante da próxima falha. A regra CPO providencia uma taxa 
de explicação dos dados para o modelo em estudo. 

Gelfand, Dey e Chang (1992) fizeram uma revisão da técnica CPO 
dos dados cross-validated na discriminação de modelos. 

Dawid (1984) propõe, para a seleção dos modelos de confiabilidade 
de software, o critério da verossimilhança frequencial. Singpurwalla e Soyer 
(1992) também utilizam a análise frequencial para a comparação dos 
modelos onde a confiabilidade crescente de um software é modelada por um 
processo auto-regressivo de coeficiente aleatório. 

Yang (1994) e Achcar, Dey e Niverthy (1996) consideram a técnica 
PCPO para a discriminação dos modelos de confiabilidade de software que 
utilizam os processos de Poisson não homogêneo. 

Para a verificação da adequabilidade do modelo, Littlewood, Abdel-
Ghaly e .Chan (1986) propõem o u-plot; ordenando os valores 
ui  = P(Ti  < ti  ) e plotando os pontos (ui / c), onde c é o número total de 
falhas no software, observadas no intervalo (0,t]. Algum vício na predição 
será destacado pelo desvio da linha unitária com inclinação na origem. 

Portanto, além dos procedimentos analíticos de discriminação, pode-
se também ter uma boa idéia do melhor modelo com processos de Poisson 
não homogêneo, através das suposições básicas dos modelos de estatísticas 
de ordem PPNH-I: O número de erros N no início do teste do software tem 
distribuição de Poisson com média O. Então, a função de valor médio é 

CPO é a densidade preditiva condicional ordenada: para o tempo de falha futuro t1+1  é 
definido ser ci+1  = p(ti+I  



dada por m(t¡: eF(t). Se essas suposições estiverem corretas, então
m(t)/O:F(t) tem uma distribuição uniforme padronizada.

Assim, para cada tempo de falha, podemos considerar e-e plots
empíricos de estimadores monte Carlo de m(t)/0 versus uma distribuição
uniforme (0,1) para cada tempo de falha (ver Achcar, Dey e Niverthy,
1996). Um distanciamento da distribuição uniforme indica inadequação do
modelo.

E importante ressaltarmos que várias outras esfatégias Bayesianas ou
clássicas, propostas na literatura, podem ser utilizadas na discriminação dos
modelos de confiabilidade de software. Além das estratégias Bayesianas de
discriminação citadas anteriormente, acrescenta-se, o Fator de Bayes
(Jefteys, 1939), Pseudo Fator de Bayes (Geisser e Eddy, 1979), etc.

Neste capítulo, são apresentadas as técnicas de discrimin ação de
modelo PCPO e soma dos erros relativos. Essas estratégias são apresentadas
utilizando-se os modelos de Moranda, generalização do modelo de Moranda
e os modelos de estatísticas de ordem exponencial, gama, gama
generalizada, log-normal, Weibul e gaussiana inversa.

5.1 seleção dos Modelos que utilizam processos de
Poisson Homogêneo

Um critério simples para a seleção dos modelos com processos de
Poisson homogêneos, modelo de Moranda e a generalização do modelo de
Moranda, é o das somas dos erros de predição relativos, dado por

SRPE = I
n mi -E(mi \m1,...,m¡_¡)

, paraí:2,3... (5. r 1)
E(mi \ m1,...,m¡_¡)i=l



læ
f(q \rn1,m2,...,rri-l) =lJf(m¡ \¡,,k1Ìr(À,k1 \m1 ,r1rr2,...,rrri_t)d¡,dkl

00

A densidade preditiva para a observação futura m, , do modelo de

Moranda com função intensidade (z.l.D, condicionada rrr1 , rn2 ,. .. , rn¡_1 ,

(í -2,3,...) é definida por,

mi
(s.t.2)

onde flq \ À) = , m¡ = 0,1,2,...; î"¡ dado em (2.1.1)
mi!

Assumindo k, conhecido em (5.1.2) e uma densidade a priori não

informativa proporcional a À-lpara I, a densidade preditiva para o número

de falhas m,, condicionada aos dadoS ffir,trr2,...,ffii_l (i:2,3,...), é dada

Pof,

e-ri

f(mi I 
^r,rÍr2,..., 

ffii_l) = J f(mi I ?"\n()" I m1,rrr2,..., mi_r)dÀ,(5. 1.3)

æ

0

Considerando a expressão (5.1.3), temos

k (i-l)m¡ co

f(m¡ / ûr¡,rn2,...,fni_l) æ 1d1(i)+m¡ -l

ondef(m¡l?,')_+,ffii=0,l,2,...;I¡dadoem(2.1.1)
mi! ' '

mi!
*r{

j= I þ^
I
0

i-l
-Àtki-t * t ki-tl

i-l
onde d, (i) - I mj

j=l



Assim, a densidade preditiva para o modelo com função intensidade
(2.1.1) é dada por

f(m¡ / 
^r,rrr2,...mi-r) - 

ctOi'ir(d,(i) + m,),
ffii!

(s.1.4)

kit i-1

j:1
onde 0i =

tki'* Ïri-'l
, dr(i) : I mj , f (*) é a função gama e c , é a

j=l
constante normalizadora dada por,

cl I

isto é,

0,^i r(¿,(i) + m,)
m¡!

I
Illl =0

observe-se que a constante normalizadora c,, definida em (5.1.4),
pode ser escrita na forma:

ci' = r[drrtl{t * 
To,(i) 

+ 
\a,(iXdr(i) + t,- 

}

ci' = rtd, (i)tË (o',t]. , - 
)r'

)



Fazendo uma

expressão:

üansformação de variáveis x:d,(i)+j, temos a

)'å(t'(iì*¡- Ë
x=dl (

j
I

i) J
e

x- 1

x - d,(i
x-d1(i)
i

(ver por exemplo, Abramowitz e Stegun,1972).

Assim, a constante normalizadorade (5.1.3) é escrita como,

cit = f[d,(i)](t -0i)-drrir (5.1.5)

Substituindo-se (5.1.5) em (5.I.4), a densidade preditiva para o número
de falhas é dada por

f(mi / 
^r,Írr2,...,r'i-r, - 

e,'i (t - g,)dtti)r(d,(i) + mt), 
(5.1.6)

m, !r[d,(i)]

i-l
onde m = 0,1,2,.. e dr(i) = I-¡

j=l

Considerando-se o modelo de Moranda (1975), o valor médio de

predição para mt condicionado â ffir ,rrr2,..., rni-l (i:2,3,...) é definido por:

E(mi I my,rrr2,...,Tni_r) = I m, f(m, / m1,rÍr2,...,mi_r). (5.1.7)
mi=o



Considerando-se a densidade preditiva (5.1.6), o valor médio de
predição (5.1.7) é dado por:

. i_lkïI*:
E(mi / 

^r,rÍr2,...,mi_r) =
j=l

(s.1.8)

rki
i-l

j=l

(ver Achcar, 1995)

Para a generalização do modelo de Moranda (Achcar, 1995), a
densidade preditiva de uma observação futura m,, dado ,,r1,rïr2,...,m¡_1,
(i:2,3,...), é definida por

(5.1.e)

x æ(1,", k1, k2 / m¡,rrr2,...,ffii_l)dÀadkrdk2

f(mi tm1,m2,...,mi-r) = T iTtf-, t?"^,k,,kr)
_ø0 0

Considerando-se kre k2 conhecidos em (5.1.9), e seguindo-se o
mesmo procedimento de calculo da densidade preditiva do Modelo de
Moranda (5.1.6), a densidade preditiva para o número de falhas mi
condicionada a ñt1, tn2,... , ffii_t , (i:2,3,...), é dada por:

onde flmi ltr^)= t-^t^,It 
, ffii = 0,1,2,...; À¡ dado em(2.2.1)mi! ' '

f(mi I 
^r,rÍ12,...,ffii-r) - 

0,*i (t -9,)dt(i) r(d,(i) + m,)
m, !r[d,(i)]

(5.1. r0)



ikzk i-l
onde ffii = 0,1,2,.. ei

lr.l*'Ïti-'I
dr(i) - I-jô

j=l

j=l

o valor médio de predição para a generalização do modelo de
Moranda é dado por:

ikz
I lmJ

k
i-r

j=lE(mi / 
^r,ÍTr2,...,tni_r) = i-l (5.1.1 r)

Ik jk2
I

j=l

Segundo esse critério, o modelo selecionado é aquele que minimiza a
soma dos erros de predição médio (5.1.1).

Para a seleção dos modelos, podemos também considerar a densidade
preditiva ordenada frequencial definida por c ¡ 

:f(m¡ \ m1,...,m¡_1).

As densidades preditivas (5.1.3) e (5.1.9) podem ser aproximadas por
estimadores Monte Carlo, considerando-se as amostras geradas pelo
amostrador de Gibbs com Mefropolis.

Um estimador Monte Carlo de (5.1.9), considerando-se as amostras
geradas pelo amostrador de Gibbs é dado por

î1m, I ffi 1,...,ffii-r, = -iå
-xG,s)¡(r.s),n5"', (^.(j")kÍr.r,,*!"', *,sI

s=!+l
2

e

mi!
(5.1.10)

De maneira análoga, aproxim¿tmos a densidade preditiva do modelo
de Moranda (5.1.2), por um estimador Monte Carlo, utilizando as amostras



geradas pelo ariosfiador de Gibbs e Metropolis-Hastings. A densidade
preditiva (5.1.2) aproximada é definida em (3.4.5).

Podemos 'þlotar" ci = î(m, \ m1, ..., fli_l ) versus i, para i:2,..,n,
para cada modelo. O modelo que apresentar, em média, valores maiores de

c¡, é o melhor. O critério da verossimilhança preditiva Bayesiano, seleciona

o modelo que maximiza a verossimilhança c@:fi ciQ),onde (tndexa o t -
i=l

ésimo modelo de confiabilidade. Neste caso, (er,2), (Fl modelo de

Moranda, F2 generalização do modelo de Moranda).

5.2 seleção dos Modelos de confiabilidade de software
que utilizam os Processos de poisson não homogêneos

Para os modelos PPNH-I, podemos considerar a técnica da
verossimilhança preditiva condicional ordenada, denotada por pcpo. A
técnica PCPO define o CPO de t, condicionado aos dados passados dos

tempos de falhas t1,...,t¡_1 conjuntamente.

A análise frequencial é considerada, porque o teste do software é

usualmente conduzido em um tempo real. -

Nesta seção os dados são definidos ser os instantes de falhas do
software, denotados por X1,...,Xn. o conjunto de dados é escrito por

D*i :{ X1,..., Xn } .

Admitindo-se os modelos de estatísticas de ordem denotados por
PPNH-I, a verossimilhança da densidade preditiva condicional ordenada
para uma observação futura xi*r é definida por ci = p(x¡*r , Dxi ), ou seja,

é a densidade condicional estimada de X¡*1 para o tempo futuro observado

de falha Xi+l , condicionado aos dados {*r,...,*, } .

A seqtiência {X, },=, é uma cadeia de Markov (ver yang , 1994, pâg.

52). Portanto, ci = p(xi*r l Dxi ) pode ser escrito como ci = p(xi+r \ 
"i ).



por
Assim, a densidade preditiva condicional ordenada pode ser calculada

p(xi+r \ x¡) - JR(ri*r \ Þ,D*i )pG,D*i )dÞ
:llo(xi*r)exp{-m¡(r¡*r) + m¡(x¡)}f(Þ,D., )dF 6.2.t)

onde mtr(t)--ln(1-F(t)) é a função de valor médio dos ppNH-II,

definida em (1.2.4) e ro(t) é a função densidade dada por
d-u(t) f(t)

Ào (t¡ = dt (1- F(r)) 
"

considerando-se o modelo de estatísticas de ordem gama

generalizada(4.1.10) com F(t):Ir.(-Êt"), temos mn(t) = -ln(l- I¿(Ft"))

e Àu(t) - o;Bk¡ak-r.-Þ,o I {rqr¡¡r - r,,Gt")l}.

Para o modelo de estatísticas de ordem g¿ìma generalizada, o PCPO
(5.2.1) é dado por

ctÊo*fir.-oxf,t
0, Þ, É \ D* )dcrdpdÉ . (5.2.2)

f (fr)
p(xi*r t *,):llJ

| -Io(Þ*i )

utilizando-se o amostrador de Gibbs e Metropolis-Hastings, (5.2.2)
pode ser aproximado por um estimador Monte carlo dado por

) S R

Þ(xi*r\x,)-*à 
ãr=-+
2

o{r,s¡&(t't) p(r,s) f ( r,r) 
- t 

a 
- Ê, 

t o, * ;;',t't'o(r,s)

I f (t{r'o, | - IrlB(r'Ð*o(''') ,



O PCPO dos modelos de estatísticas de ordem exponencial, gama e
weibul são facilmente obtidos de (5.2.2);por exemplo, considerando-se k:l
em(5.2.2), temos o PCPO dos modelos de estatísticas de ordem V/eibul
dado por,

p(xi*r \ x, ) = IJ"F"î.,t .*p{-p*î*r + p"î 
þ(",g \ D"i )dcrdÞ . (s .2.3)

o PCPO (5.2.3), pode ser aproximado por um estimador Monte
carlo, utilizando-se as amosffas geradas pelo amostrador de Gibbs e

Metropolis-Hastings.

Considere-se, agora, o modelo de estatísticas de ordem log-normal
com ftrnção de valor médio (4.1.12), a função de valor médio dos ppNH-II

(1.2.4) é dada por mtr(r)=-t{t-.(*)} e a tunção intensidade

exp -(lnt - þ)2 /2o2
Àu(t) - mfi(t) =

r_ofþrpll\ o ))
Jznot

o PCPO (5.2.1), para o instante de falha futura Xi+I, dos modelos de

estatísticas de ordem log-normal, é dado por,

p(xi*rt*,)=fl
exp -ln(x¡*¡ - p)2 l2a2

'- 
*(

p(p,o l Dxi )dpdo .(5.2.4)

Jzno*i*, lnx¡*¡ - ¡r

o

Admitindo-se o modelo de estatísticas de ordem gaussiana inversa com
fi.rnção disrribuição (4. l. l3), fi.rnção de valor médio (1.2.4) é dada pora

{' ['[,Æ(; ì]..'^'uo[-,Æ('.;)
mu(t) = -ln ea filnção



t -312

'[rF(; l] +ez,'ue[ ,F('.Ð]]

xi+r -312

ã
*{-i#}{x

intensidade Io(t) =

p(*i*r¡*,)=lJ p(p,À\D*. þl,d¡r
.trmJ; l]*""**[-

'-[

O PCPO (5.2.1) para o modelo de estatísticas de ordem gaussiana

inversa é dado por,

J-x:
Jzn - 

À(xi*r - p)2

2It2*¡*t

I ),"

Xi+l

os PCPO dos modelos de estatísticas de ordem log-normal e

gaussiana inversa, podem ser aproximados por um estimador Monte Carlo,
utilizando-se o amostrador de Gibbs e Metropolis-Hastings.

Para seleção dos modelos, podemos "plotar" ci versus i, para

i:Z,.-,n, para cada modelo. o maior dos c, em média é, o melhor modelo.

Como comentamos na seção (5.1), o critério de verossimilhança
preditiva Bayesiano seleciona o modelo, que maximiza a verossimilhança

n

c(¿):fl"t (ø), onde ¿ indexa o / -ésimo modelo de confiabilidade. Neste
i=l

caso, (FL,...6), (¿:l modelo de estatísticas de ordem gama generalizada, (
:2 Weibul, l:3 gama, t :4 exponencial, ¿ :5 \og-normal, I :6 gaussiana

inversa).

r * I,.rlp)



Neste trabalho, selecionarnos também o modelo que minimiza a soma

dos erros relativos, denotada neste capítulo por RE. A soma dos erros

relativos pam os modelos que utilizam processos de Poisson não-

homogêneo é dada pela expressão,

n

I(oi - tî,(*i))t
RE= i=l (s.2.4)

fr(*i)

onde ni é o número de erros no software observados no i-ésimo intervalo de

tempo e rîr(xt) é urn estimador Bayesiano da função de valor médio.

Por exemplo, considere-se o modelo de estatísticas de ordem
exponencial, com frrnção de valor médio dada por,

m(t)=e(l-.-9') (5.2.s)

Considerando as amostras geradas pelo amostrador de Gibbs e
Metropolis-Hastings, aproximamos a função de valor médio (5.2.5) por um
estimador Monte Carlo dado por,

(s.2.6)

Para encontrar a soma dos erros relativos do modelo de estatísticas de

ordem exponencial, considera-se (5.2.6) em (5.2.4).

Para calcular a soma dos erros relativos RE (5.2.4) para os modelos
de estatísticas de ordem Weibul, gama, g¿rma-generalizada. log-normal e

gaussiana inversa, aproximamos as funções de valor médio (4.1.7), (4.1.8),
(4.1.10), (4.1.12) e (4.1.14), respectivamente, por um estimador Monte
Carlo e, substituímos esses estimadores, em (5.2.4) para cada modelo.

)RS^(¡'
rñ(xi) = *tå,=Ë:,'.u(l - e-Ê('''¡*i )

t=2



Capítulo 6

EXEMPLoS DE apt,rc.LçÕrs

6.1 Exemplo I

considere o modelo de Moranda (1975), com função intensidade
dada por:

À¡ = Àkit i:1,2,... (6.1.r)

onde À > 0 e 0 < kl < I e Ii é atæ<a de falha do modelo de Morandapara

o i-ésimo intervalo de tempo.

Uma aplicação do modelo de processo de Poisson homogêneo com
função intensidade (6.1.1) é dada no estudo do número de falhas de um
software observadas em um intervalo de tempo (0,t1. Neste caso, desejamos
estimar os parâmetros À (valor médio de falhas do software) e kr
(probabilidade de um software falhar no i-ésimo intervalo de tempo).



Na tabela (l), temos os dados introduzidos por Goel (19g5), que se

referem ao número de falhas por hora de um software desenvolvido pelo
Laboratório Bell, testado por um período de 25 horas.

Tabela l- Números de falhas por hora de um software testado por 25 horas

Análise Clássica

Nesta seção, aplicamos aos dados da tabela (l), a metodologia de
análise clássica baseada na aproximação normal assintótica dos estimadores
de máxima verossimilhança, proposta no capítulo 2.

Considerando-se os dados da tabela (1) e as expressões descritas em

(2.1.4), os estimadores de máxima verossimilhança para ¡, e kl (obtido

pelo método iterativo de Newton-Rapshon) são dados por: î":to.olz57 e

Êt = 0.88285.

A matriz de variância e covariância assintótica de Î . t,, ou seja, a

inversa damatnz de informação observada (2.r.7), é dada por,
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Número de falhas do

software por hora
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do software

Número de falhas
do software por hora

Tempo de teste

do software



4490164 -0.02032

rt (?r,kr) =

-0.02032 0.000168

Intervalos de confiança95Yo aproximados para l, e kr, considerando

a aproximação normal assintótica (2.I.6) dos estimadores de m¿ixima

verossimilhança i.Êr, são dados por (0.85739;0.90s313) e (12.5191;
20 .825 53), respectivamente.

Análise Bayesiana

Como visto no capítulo 3, em inferência Bayesiana, as inferências
sobre os parâmetros de interesse são baseadas nas suas densidades a
posteriori marginais.

Para inferir dos parâmetros î" e kr, considerando-se o conjunto de

dados da tabela (1) e a densidade a priori informativa conjunta (3.4.2),

aproximamos as densidades a posteriori marginais de î, e kr, utilizando os

algoritmos Metropolis-Hastings e amostrador de Gibbs.

Geração de Amostras Aleatórias das Densidades
Condiciona¡s de ?,, e kr pelos Algoritmos Amostrador de

Gibbs e Metropolis-Hastings

Através de uma análise preliminar dos dados da tabela (1) obtemos os

valores das constantes br,br,cl êc, das densidades condicionais de l, e

k, para o algoritmo amostrador de Gibbs e Metropolis-Hastings dadas em

(3.4.4) e (3.4.6) respectivamente. os valores encontrados são

b¡ = 16, bz = 0.8, c, =2.4 e c2 = Q.g.

considerando as densidades condicionais de À (3.4.4) e de kr

(3.4.6) com br = 16, b2 = 0.8, ct = 2.4 e c, = Q.6 , geramos, pelos



arnostradores de Gibbs e de Metropolis-Hastings, l0 seqüências de 1700
pontos amostrais para cada variável com l0 pares de valores iniciais
arbitrários de À e k, dados na tabelas 2.

Tabela 2. Valores iniciais de À e k1 para as seqtiências

do algoritmo amostrador de Gibbs e Metropolis-Hastings.

1.00t9.s10

0.9915.39

0.9820.t8

0.9516.07

0.9220.26

0.8019.05

0.7018.54

0.60t7.03

0.5016.02

0.4s15.0I
k, inicialÀ inicialSequências

Para a seleção da amostra, consideramos em cada seqüência os 100

pontos amostrais finais para l" e kr resultando em uma ¿tmostra de 1000

pontos.

Para verificar a independência dos dados construímos o gráfico da

correlação dos 1000 pontos amostrais de À e kr, ver figuras (1a) e (lb),
respectivamente.
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Figura l- Correlação da amostra gerada pelo amostrador de Gibbs com Metropolis de

1" e k1, selecionada considerando-se os 100 pontos finais de cada sequência.

Observamos através da figura (l) uma alta correlação entre os dados
da amostra selecionada utilizando-se os 100 pontos finais de cada
seqüência. Portanto devemos considerar outro método de seleção.

Assim, em cada seqüência, desprezamos os primeiros 200 valores e

dos 1500 pontos restantes selecionamos 100 pontos, tomados de 15 em 15,
resultando em uma ¿tmostra final de 1000 pontos arnostrais. Desta forma,
obtemos independência dos dados da amostra, ver figura (2).

Na figura (2), temos os gráficos da correlação da amostra de l. e kr,
selecionada desprezando-se os 200 valores iniciais e escolhendo de l5 em
l5 pontos dos 1500 pontos restantes. ver figuras (2a) e (2b),
respectivamente.
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Figura 2. Correlação da amostra de À e k1, selecionada desprezando os 200 valores

iniciais de cada seqüência e selecionando-se os 1500 pontos restantes de l5 em 15.

Utilizando as ¿tmostras geradas das densidades condicionais de À
Q.a.$ e kl (3.4.6), pelos algoritnos ¿rmostrador de Gibbs e Metropolis-

Hastings, contruímos os gráficos das densidades a posteriori marginais para

1" e k,, ver figuras (3a) e (3b), respectiv¿rmente.

oa o¡a 06 0a 0.9 0,a 0æ 0F o9r o.æ 0s32

(a) (b)

Figura 3. Densidades a Posteriori Marginais de l, e k 1, rêspectivamente, obtidas

pelo algoritmo amostrador de Gibbs e Metropolis-Hastings.



As modas dessas densidades a posteriori marginais são dadas por

f =18.10e Èr:0.887.

Considerando as amostras geradas das densidades condicionais de l.
(3.4.4) e de kr Q.4.6) pelo algorinno de Gibbs com Merropolis,

calculamos, os estimadores Monte Carlo para os parâmetros de interesse À

e k 1, e1 Î ldaaos): I 8. I 53 3 e q Ê, /dados):g. g g2 l, respectivamente.

Intervalos de credibilidade 95% Bayesianos para )v e kr são dados
por: I I 4. 7 84; 23 .8602] e [0. s569 ; 0. 9069] respectivamente.

A convergência (em distribuição) do algoritno de Gibbs com
Mehopolis é verificada pelo critério de Gelman e Rubin (lgg2).

os fatores de Redução de Escala para l, e kl são dados por:

R(¡'):1.00131 e R(k1):1.0099. A taxa de aceitação do algorinno de
Metropolis-Hastings é 49.99%. observe-se que R (fator de redução de
escala), aproxima-se de I com significância de duas casas decimais.
Portanto é razoáwel considerarmos 17000 iterações para obter a
convergência do algoritmo de Gibbs com Metropolis para esse modelo.

Comparação entre as Estimativas pontuais

Na tabela (3), temos os estimadores de m¿ixima verossimilhança e os
estimadores de Monte Carlo de l, e k1, utilizando as amostras geradas pelo
algoritmo de Gibbs com Metropolis.

Tabela 3. Estimadores de máxima verossimilhança e estimadores de Monte
carlo utilizando as amostras geradas pelos algoritmos de Gibbs com
Metropolis para os parâmetros À e k, .

18.1533

0.8821

16.672s7

0.882s8

¡,

k I

Estimador Monte Carlo
(amostrador de Gibbs)

E.M.V.Parâmetro



observamos que as estimativas pontuais pila o parâmetro î, são

razoavelmente próximas e para o parâmetro k, são próximas, considerando

o método clássico e Bayesiano com densidades a priori informativas.

Comparação entre as Estimativas por Intervalos

Para facilitar a comparação, construímos a tabela (4), onde temos

inferências por intervalos pila os parârnetros l. e kr, obtidas affavés das

análises clássica e Bayesiana considerando densidade a priori informativas.

Tabela 4. Intervalos de Confiança 95o/o e Intervalos de Credibilidade Bayesianos
g1Yopara À e kr.

Qa.78a; n.4s8)

(0.8591;0.9067)

(t2.s191;20.s2553)

(0.85739; 0.908313)

),"

kr

lntervalo de Credibilidade

Bayesiano

(amostrador de Gibbs)

Normalidade As sintótica

deÀek,
Parâmetros

os intervalos para kl são próximos e para l, são razoavelmente

próximos para o método clássico e Bayesiano, observamos uma ¿tmplitude
menor dos intervalos para o caso Bayesiano, indicando uma precisão
melhor, considerando densidades a priori informativas.

Forma Generalizada do Modelo de Moranda (Achcar, 1995)

Como comentamos no Capítulo 2, aforma generalízada do modelo de

Moranda pode ser feita inserindo um parâmetro k, e uma reparameñzação

¡.
),"u

k I
na função intensidade (6.1.1). Assim remos,



Uma aplicação do modelo de processo de Poisson homogêneo com

função intensidade (6.1.2) é,utílizadano estudo do número de falhas de um

software observadas durante um intervalo de tempo (0,t1. Nesse caso,

desejamos estimar os parâmetros À", k, e kz.

Devemos ressaltar que a repar¿rme ñzação L^ = ! , feita somente'k,
para facilitar os cálculos computacionais

Análise Clássica

Tomando-se os dados da tabela (1) e a expressão dada em (2.2.3),

obtemos os estimadores de máxima verossimilhança para Lu, kl e k2

(obtidos pelo método de Newton), dados por iu -252.516, Ê, = 0.10 e

Êz = 0'248 '

A matriz de informação observada de iu, Ê, 
" 

Ê., çZ.z.s) é dada por,

I(Àu, k,, k, ) =

4660s.377

-17.s6930

-l3.t0ss4

- t7 .s693

0.006797

0.00s2s1

- 13.10ss4 \
0.0052s1 I

0.00ßs6)

lntervalos de confiança 95% aproximados para Lu, kl e kr,
considerando-se a aproximação normal assintótica (2.2.\ dos E.M.V. são

dados por (-170.6142; 675.6463), (-0.0616; 0.2616) e (0.118635; 0.37736)
respectivamente.

Observemos que os intervalos de confiança para os parâmetros I" e

k, apresentam valores "absurdos"; pois L^ é um número restrito maior que

0 (À">0) e k, é a probabilidade de o software falhar no i-ésimo intervalo

de tempo, portanto, 0< kr<l.



Análise Bayesiana

Para inferir dos parâmetros Àu, k, e kz, considerando o conjunto de

dados da tabela (1) e as densidades a priori informativas (3.6.1),
aproximamos as densidades a posteriori marginais de Lu, kr e k2,
utilizando os algoritmos amosfiador de Gibbs e Metropolis-Hastings.

Geração de Amostras Aleatórias das Densidades
Condicionais de l, e kl pelos Atgoritmos Amostrador de

Gibbs e Metropotis-Hastings

Fazendo uma análise preliminar dos dados da tabela (1), obtemos os

valores das constantes br,bz ,cpe2,lro o ofr descritas em (3.5.1), através

da média e variabilidade dos parâmetros À", k, e kz.
Por exemplo, assumindo uma densidade a priori gaïna, denotada por

f(br,br) para À" e considerando o estimador de m¿ixima verossimilhança

iu= 252.516, temos: E(Àu)=# =250 e Var(l.")=ä =250,

Desta forma, encontramos os valores de b, e br, dados por

br = 250 e bz - 1. Utilizando o mesmo procedimento para encontrar as

constantes c1, c2,Lro e o3 das densidades condicionais dos parâmetros k, e

k, temos, cl = 1.5, c, - 13, po = 0.25 e o0 = 0.04.
Substituindo os valores das constantes nas densidades condicionais de

î"a (3.5.3), kr (3.5.5) e kz Q.5.7),geramos, pelos amostradores de Gibbs
e Metropolis-Hastings, 10 seqtiências de 1700 pontos para cada variável
com l0 valores iniciais arbitrários de À", k, e k, .

Em cada seqüência, desprez¿rmos os primeiros 200 valores e dos 1500
restantes selecionamos 100 pontos tomados de 15 em 15, resultando em
uma amostra final de 1000 pontos. A seleção dessa amostra foi realizada de
forma a obter independência e uma baixa correlação entre os dados.



Utilizando as ¿tmostras geradas das densidades condicionais de )r^
(3.6.4), kr (3.6.6) e kz (3.6.8), pelos algoritnos amosrador de Gibbs e
Metropolis-Hastings, construímos os griificos das densidades a posteriori
marginais para Iu, k, e kz, ver figuras (4a), (ab) e (4c), respectivamente.

200 250 !00

(a)
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(b)

o4 03

(c)

Figura 4. Densidades a Posteriori Marginais de À", k, e k2 obtidas pelo

algoritmo amostrador de Gibbs e Metropolis-Hastings.

Na tabela (5), temos os sumários a posteriori dos parâmetros Àu, kl
e kr, considerando as amostras geradas pelo algoritmo amostrador de

Gibbs com Metropolis.



Tabela 5. Sumários a posteriori de î,", kl . k, obtidos pelo algoritmo amostrador

de Gibbs com Metropolis

A convergência (em distribuição) do algoritmo amostrador de Gibbs
com Merropolis é verificada pelo critério de Gelman e Rubin (lgg2).

os fatores de Redução de Escala para )vu, kr € k, são dados por:

R(Àu):l.00110 e R(kr):0.99999 R(k2):1.0099. observe que R (fator de

redução de escala), aproxima-se de I com significância de duas casas

decimais para 1"" e kz . Portanto , é razoâvel considerarmos 17000 iterações
para obter a convergência do algoritmo de Gibbs com Metropolis para esse
modelo.

Comparação das Estimativas pontuais

Na tabela (6), temos os estimadores de máxima verossimilhança e

estimadores Monte Carlo considerando as amostras geradas pelo algoritmo
amostrador de Gibbs com Metropolis para I", k, e k, .

249.91

0.10152

0.24816

249.70

0.10r3

0.247 64

14.58

0.01141

0.02106

(222.004;280.024)
(0.078s4; 0.12640)

(0.20988; 0.27989)

x

k

k

a

I

)

Média Mediana Desvio Padrão Intervalo de Credibilidade

Bayesiano 95o/o

Parâmetros



Tabela 6. Estimadores de máxima verossimilhança e estimadores Monte Carlo
considerando as amostras geradas pelo algoritmo de Gibbs com Metropolis

para )u^, k1 e k2.

249.91

0.10152

0.24816

2s2.st6
0.1000

0.2480

),"a

k1

k2

Estimadores Monte Carlo

Bayesianos

E.M.V.Parâmetros

observamos que as estimativas pontuais de k, e k, são próximas e,

pata ?u^ são razoavelmente próximas, püã o método clássico e Bayesiano,

considerando densidades a priori informativas.

comparação entre as Estimativas por Intervalos

Na tabela (7), mostramos as inferências por intervalos para os
parâmetros À", kr e kr, obtidas através das análises clássica e Bayesiana,

considerando densidades a priori informativas.

Tabela 7. Intervalos de confiança 95o/o e Intervalos de Credibilidade Bayesianos 95%

para À", k1 e k2.

(222.004;280.024)
(0.07854; 0.12640)

(0.20988; 0.27989)

(- l 70.6 14; 67 5 .6436)
(-0.06160; 0.26161)
(0.118635; 0.37736)

¡.

k

k

a

I

2

Intervalo de

Credibilidade Bayesiano

(amostrador de Gibbs)

Normalidade assintótica

de l,at k I e k 2
Parâmetros



Através da tabela (7), obseryamos uma precisão significativamente
melhor da inferência por intervalos no caso Bayesiano do que no caso
clássico. Os intervalos clássicos para f," e k, apresentam valores absurdos

para esses parâmeûos, pois À"t0 e 0<kl<1, indicando que uma

repafttmeüzação para ?,"a e k, torna-se necessárta para a precisão das

estimativas por intervalo.

Discriminação Bayesiana dos processos de poisson
Homogêneo

A seguir, conduziremos a discriminação Bayesiana dos modelos de
Moranda (1975) e da forma generalizada do Modelo de Moranda (Achcar,
1995), utilizando as esfatégias apresentadas no capítulo 5, seção (5.1).

Na tabela (8), apresentamos as estimativas Bayesianas para a função
intensidade 1.,, para (i:1,2,...,25) com respeito a função de perda média
quadrática, considerando as amostras geradas pelo amostrador de Gibbs,
para os modelos de Moranda e para a forma generalizada desse modelo.
Observamos estimativas mais precisas da taxa de falha para a generalização
do modelo de Moranda.
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Inu l,I

Tabela 8. Estimadores Monte Carlo da taxa de falhas do
modelo de Moranda (6.1.1) e da generalização do modelo

de Moranda (6.I.2), considerando-se as amostras de Gbbs
e Metro

Considerando-se novamente os dados da tabela (l), são apresentados
os resultados obtidos do valor de predição médio e a soma dos erros de
predição para o modelo de Moranda (5.1.8) e para a forma generalizada do
modelo de Moranda (5.l.l l).



Na tabela (9), apresentamos as estimativas Bayesianas dos valores de
predição e soma dos erros predição para os modelos de Moranda e para a
geíeralização do modelo de Moranda. Comparando os valores enconúados,
podemos verificar que a generalização do modelo de Moranda proposta por
Achcar (1995), apresenta menor soma dos erros de predição, ou seja
proporciona um melhor ajuste aos dados da tabela (l).

Tabela 9. Valor de predição e soma
Moranda e da

dos erros de predição do modelo
do modelo de Moranda.
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A seguir são apresentadas as densidades preditivas para o cálculo da
estratégia de discriminação pcpo dos modelos de Moranda e da
generalização do modelo de Moranda.

utilizando-se os dados da tabela (l) e as amostras geradas pelo
amostrador de Gibbs com Metropolis, calculamos os estimadores Monte
carlo para as densidades preditivas do modelo de Moranda (3.4.s) e para a
forma generalizada do modelo de Moranda (3.5.9).

A tabela (10) apresenta os valores de ci:f(mi \m1,...,Íl¡_1) para o
modelo de Moranda e para forma generarizada do modelo de Moranda.

Tabela 10. Valores de c¡ =f(m¡ \m1,...,m¡_1)
(i=1,...,25), para o modelo de Moranda e para a

do modelo de Moranda.
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A figura (5), mostra os valores de c i versus i:1,...,25 (números de
intervalos) p-u os modelos de Moranda e para a generalização do modelo
de Moranda.

c
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0,25

o,2

0,15

0,1
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0

-+ rnodelo de À/branda

r generalÞação do rmdelo
de lVbranda

0 5 10 15 20 25

Figura 5. valores de c ¡ versus i para os modelos de Moranda e para a

generalização do modelo de Moranda.

observando a tabela (10) e a figura (5), notamos que a generalização
do modelo de Moranda apresenta em média maiores valores de c i e

?{
também maximiza c(¿):ll f(rn, \ m1,...,rn¡_¡), indicando que a

i=l
generalização do modelo de moranda apresenta um melhor ajuste aos dados
da tabela (1) do que ao modelo de Moranda.

Algumas Conclusões

Para o modelo de Moranda, verificamos um concordância razoâvel
entre as inferências obtidas por intervalos e as inferências pontuais,
utilizando a metodologia clássica e Bayesiana, assumindo densidades a
priori informativas.



Para a generalização do modelo de Moranda, observa-se uma

concordância das estimativas pontuais, considerando a metodologia clássica

e Bayesiana.

As estimativas por intervalo apresentam valores absurdos para os

parâmetros do modelo (6.1.2), utilizando-se o método de máxima

verossimilhança. Assim, para utilizatmos os resultados assintóticos da teoria

c1ássica usual pam o modelo (6.1.2) e para o conjunto de dados da tabela

(1), reparametrizações tornam-se necessárias para precisão das estimativas.

Quando não podemos utilizar os resultados assintóticos da teoria

clássica devido à complexidade do modelo em estudo, e ao conjunto de

dados, o uso de métodos Bayesianos aproximados é uma alternativa

apropriada.

A título de decidir qual dos dois modelos analisados melhor se ajusta

aos dados em estudo, podemos concluir afavés das esüatégias de

discriminação utilizadas que a generalização do modelo de Moranda

mostrou-se superior ao modelo de Moranda.

Fazendo comparação entre as duas estratégias utilizadas para a

seleção de modelo, soma dos erros de predição e PCPO, podemos contatar

que há uma concordância entre as mesmas e as duas técnicas mostraram-se

eficientes.

A inferência Bayesiana, utilizando o amostrador de Gibbs com

Metropolis torna-se muito simples e muito facil de ser aplicada.

No exemplo seguinte, vamos aplicar a análise Bayesiana para os

modelos que utilizam processos de Poisson não homogêneo para modelagem

dos dados de falhas de um software.



6.2 Exemplo 2

Neste exemplo, vamos considerar o conjunto de dados da tabela (11),
que foram introduzidos por Jelinski e Moranda (1972), consistindo no

número de dias entre as 26 falhas que ocorrer¿rm durante a fase de produção
do software NTDS (em inglês Naval Tactical Data System).

Neste trabalho, processos de Poisson não-homogêneo são

considerados para modelar os dados da tabela (l l). Os modelos explorados
são os de estatísticas de ordem exponencial, garna, weibul, gama
gener alizada, lo g-normal e gaus siana inversa.

Tabela 11. Número de dias entre as 26 falhas que oconeram
na fase de teste do software NTDS (t, = x, - x,_, )
refere-se ao entre falha.

Assumindo o modelo de estatísticas de ordem gama generalizada na

modelagem dos dados da tabela (11), com função de valor médio dada por,

m(t) - 0Io (pr" ), (6.2.1)

onde lk é uma integral gama incompleta dada por,
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Na prática, temos interesse em fazer inferências dos parâmetros

0, o, þ e k ou funções dos mesmos (por exemplo, taxa de falha,

confiabilidade, etc).

A metodologia considerada para fazer inferências dos parâmetros

0, cr, þ e k são os métodos Bayesianos apresentados no Capítulo 4.

Análise Bayesiana

Como vimos anteriormente, na metodologia Bayesiana, as inferências
sobre os parâmetros de interesse são baseadas nas suas densidades a
posteriori marginais, resultando em um procedimento que pode simplificar
as interpretações para vários problemas práticos.

Para inferir dos parâmetros 0,o, þ e k, considerando o conjunto de

dados da tabela (ll) e as densidade a priori informativas (4.2.2),

aproximamos as densidades a posteriori marginais de 0, o, þ e k, utilizando

os algorinnos Metropolis-Hastings e amosfrador de Gibbs.

Geração de Amostras Aleatórias das Densidades
Condicionais de 0, o, þ e k pelos Algoritmos Amostrador de

Gibbs e Metrópolis-Hastings

Considerando os dados da tabela (l l), obtemos os estimadores de

máxima verossimilhança d. 0,0,k e ø, utilizando o pacote estatístico SAS.

Os valores encontrados são þ = 5.l2lg, ã":0.2748, Ê = 18.201 e

. ô - 29.4301. Considerando os estimadores de máxima verossimilhança,
obtemos os valores das constantes a,b,c,d,ê,f,g e h das densidades

condicionais de 0,o,þek para o algoritmo amostrador de Gibbs e

Metropolis-Hastings. Os valores enconfrados são a:60, b:2, c:10, d:2,
e:12, Ë28, FZ} e h:l.



Considerando as densidades condicionais de 0, F, cr e &, descritas em

(4.2.4), (4.2.5), (4.2.6) e (4.2.7) respectivamente, com a:60, b:2, c:10,
d:2, e--12., t28, g-20 e h:1, geramos, pelos amostradores de Gibbs e

Metropolis-Hastings, l0 seqüências de 2000 pontos amostrais pa,ra cada

variável, com 10 valores iniciais arbitrários para 0,o, þ e k.

Em cada seqüência, desprezamos os primeiros 500 valores e dos 1500
pontos restantes selecionamos 100 pontos, tomados de 15 em 15, com o

objetivo de obter independência enffe os elementos da amostra. Assim,
obtém-se uma amostra final de 1000 pontos amostrais.

A convergência (em distribuição) do algoritmo de Gibbs com
Metropolis é verificada pelo critério de Gelman e Rubin (1992).

os fatores de Redução de Escala para 0, o, þ e k são dados por:

R( e ):0.9999, R( o ):1.0099, R(P) :1.0 178, R( ¿):1.0048. Observe-se que

R (fator de redução de escata) aproxima-se de 1. Portanto é razoâvel
considerarmos 20000 iterações para obter a convergência do algoritmo de

Gibbs e Metropolis-Hastings para esse modelo.

A taxa de aceitação do algoritmo de Metropolis-Hastings é 37,71o/o,

indicando uma aceitação razoável.

Utilizando o amostrador de Gibbs com Metropolis, construímos os

gráficos das densidades a posteriori marginais para þ,0,k€ o, ver figuras

(óa), (6b), (6c) e (6d), respectivamente.
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Figura 6. Densidades a posteriori marginais de þ,0,kea, aproximadas pelo

algoritmo amostrador de Gibbs e Metropolis-Hastings"

Na tabela (12), mostramos os sumários a posteriori dos parâmetros

þ,0,k e o, considerando as amostras geradas pelo algoritmo amostrador de

Gibbs e Metropolis-Hastings.
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Tabela 12. Sumários a posteriori de þ,0,k e cr obtidos pelo algoritmo amostrador de

Gibbs com Metropolis, para o modelo de estatísticas de ordem gama
generahzada.

Comparação das Estimativas Pontuais

Na tabela (13), temos os estimadores de máxima verossimilhança e a
média a posteriori aproximada por um estimador Monte Carlo de
p.0, É e cr.

Tabela 13. Estimadores de máxima verossimilhança e estimadores

Monte Carlo da média a posteriori d. F,0,k e A.

29.4301
0.27480
5.12000
18.2010

30.3156
0.3121
3.9708
16.4026

e
ct,

B

k

Estimador Monte Ca¡lo
aproximado pelo amostrador

de Gibbs com MetropolisEMV

Parâmetros

Observamos que as estimativas pontuais são razoavelmente próximas
para os parâmetros P, e, k e a, considerando o método clássico e o método

Bayesiano.

Sob o enfoque Bayesiano, as densidades a posteriori têm formas bem
comportadas, validando, assim, os resultados obtidos aproximados.

30.3156
0.3r2t
3.9708
16.4026

30.0851
0.3084
3.8910
16.0892

13.1698
0.00390
1.0353
16.3394

(24.0164;38.0s02)
(0.2090; 0.4412)

Q.5a34;6.1262)
(9.sr4l;25.a06\

0
ct,

B

k

Média Mediana Variância IntervalodeCredibilidade
Bayesiano 95%

Parâmetros



Algoritmos Amostrador de Gibbs e Metropolis-Hastings
para o Modelo de Estatísticas de Ordem Gama Generzlizada
Considerando a fnclusão da Variável Latente N' = N - n

Pa¡a a especificação e simplificação das densidades condicionais de

B,0,Éea do algoritno amostrador de Gibbs e Metropolis-Hastings,

consideramos a inclusão de uma variável latente, que se refere ao número de

erros remanescentes no software.

Considerando os dados da tabela (11), as densidades a priori (4.2.9)

obtemos as densidades condicionais de N',Þ,0, ke a dadas em (4.2.11),

com a:60,b:2, c:10, d--2, e:12, F¡28, g=20 e h:I. Assim, simulamos l0
seqtiências de tamanho 2000, com l0 valores iniciais arbitrários para cada

variável N',p,0,fre cr.

Em cada seqüência, desprezamos os 500 pontos iniciais e

selecionamos 100 pontos tomados de 15 em 15, resultando em uma amostra

final de 1000 pontos amostrais.

A convergência do algoritmo amosfiador de Gibbs com Metropolis foi
verificada pelo critério de Gelman e Rubin (lgg2).

Os fatores de Redução de Escala para 0, o, þ e k são dados por:

R(e):1.0039, R(a):1.0099, R(P):1.0029, R(¿):1.0096 e

R(N'):0.9999. Observe-se que R (fator de redução de escala), aproxima-se
de l. Portanto, é razoâvel considerarmos 20000 iterações para obter a

convergência do algoritmo de Gibbs com Metropolis para esse modelo.
A taxa de aceitação do algorinno de Metropolis-Hastings é 38.99%

indicando uma razoável aceitação do algoritmo.

As densidades a posteriori marginais de N',0,0, k e u, aproximadas

pelo amostrador de Gibbs e Metropolis-Hastings, são apresentadas nas

figuras (7e), (7a), (7b), (7c) e (7d), respectivamente.
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Figura 7. Densidades a Posteriori Marginais de þ,0 , k, Cf, e N ' ,

respectivamente, obtidas pelo amostrador de Gibbs com Metropolis.
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Observamos, na figura (7), que as densidades a posteriori marginais
de 8,0,Ëea obtidas pelo algoritmo de Gibbs com Metropolis com

inclusão da variável latente são similares às densidades a posteriori obtidas
sem a inclusão da variável latente no algoritrno amosfiador de Gibbs. Ver
figura (6).

Na tabela (14) temos os sumários a posteriori dos parâmetros N',
þ,0,k e ct, considerando as amostras geradas pelo algorinno amostrador de

Gibbs com Metropolis.

Tabela 14. Sumários a posteriori deN' ,9,0, k e a obtidos pelo algoritmo amostrador

de Gbbs com incluindo a variável latente Nt

comparando os resumos a posteriori de þ,0,k e a obtidos pelo

algoritmo de Gibbs sem a inclusão da variável latente (tabela, 12) com os
resumos considerando a inclusão da variável latente (tabela, l4), notamos
resultados bastante semelhantes.

Comparação da Convergência

A tabela (15) apresenta o fator de redução de escala do critério de
Gelman e Rubin (1992) considerados para verificar a convergência do
amostrador de Gibbs com Metropolis sem a inclusão da variável latente e
com a inclusão da variável latente para os parâmetros B, e, k e a .

2.4s11
29.996
0.3061
4.0t25
t6.976

2.0000
30.010
0.3084
3.9879
t6.9201

1.02s4
12.1848
0.00390
t.24ss
16.4042

(1; a)

Qa.0ß4;38.1233)
(0.2101;0.4316)
(2.9874;6.12s7)

Q Jaa3;2s.0t24)

N'
e
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Tabela 15. Fatcr de redução de escala do critério de Gelman e Rubin (1992) para
os algoritmos amostrador de Gibbs e Metropolis Hastings sem a

inclusão da variável latente e considerando a variável latente.

1.0029
1.0099
1.0039
1.0096

1.0178
1.0099
0.9998
1.0048

p

ct,

e
k

Fator de Redução de Escala Fator de Redução de Escala
(com inclusão da variável N') ( sem a variável N')

Parâmetros

observamos na tabela (15), que a inclusão da variável latente N',
melhora a convergência do algorifino amostrador de Gibbs e Metropolis-
Hastings e, como comentamos no Capítulo 4, auxilia a especificação e

simplificação das densidades condicionais dos parâmehos envolvidos.

Usualmente, engenheiros de software consider¿rm casos especiais do
modelo com função de valor médio tipo gama generalizada (6.2.r) para
analisar os dados de confiabilidade de software. Por exemplo quando Þl
em(6.2.1), temos o processo de Goel (1983), se cr,:l em (6.2.I) temos o
modelo de confiabilidade de software Tipo Gama e quando tæl e cx,:l em
(6.2.1) temos o processo de Goel e Okumoto (1929).

A seguir, analisamos os modelos de Goel (1983), Goel e okumoto
(1979) e modelo Tipo Gama, utilizando métodos Bayesianos e o algoritmo
amostrador de Gibbs e Metropolis-Hastings.

Análise Bayesiana do Modelo de Goel (19S3) Assumindo Fl

Assumindo ,Þl em (6.2.1), temos o modelo de estatísticas de ordem
Weibul, com função de valor médio dada por,

m(t):0(l - e-P'o ),



ondee>0,p>0ecr>0.

Considerando-se o modelo de Goel (1933) com parâmeffos 0,cr e B e

os dados da tabela (l l), aproximamos as densidades a posteriori marginais

de 0, o e B utilizando-se o amostrador de Gibbs com Metropolis.

Consider¿rmos a inclusão da variável latente N', paîa algorinno

amostrador de Gibbs. Assim, obtemos as densidades condicionais de

N', 0, cr e B Ø.2.16), com a:60 ,b:2, c:I0, F-2, e:3.6 e t7 .2.

utilizando-se o amosfrador de Gibbs e Metropolis-Hastings
simulamos l0 cadeias com 1200 pontos amostrais, considerando l0 valores

iniciais arbirários de N',O,c e Þ. E- cada seqüência, desprezamos os 200

valores inicias e dos 1000 pontos restantes selecionamos 100 pontos

escolhidos de de 10 em 10, obtendo assim, uma amostra final de 1000

pontos.

Os fatores de Redução de Escala do critério de Gelman e Rubin

(1992) para os parâmetroS N',0,aeB são dados por: R(0):1 .0076,

R(a):1.009, R(P):I.0055 e R(N'):1.018. A ta,ra de aceitação desse

modelo para o algoritrno de Metropolis Hastings é dadapor 4l .02%.

Podemos observar que o fator de Redução de Escala aproxima-se de

I para todos os parâmetros, assim é razoâvel considera¡ 12000 iterações

para a convergência do algoritmo amostrador de Gibbs com Metropolis para

o modelo de Goel (1983).

Na figora (8), temos as densidades a posteriori marginais dos

parâmetros N',0, cr e p , aproximadas pelo amostrador de Gibbs e

Metropolis-Hastings.
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Figura 8. Densidades a posteriori marginais dr F,cr,O e N' , dadas em (ga), (gb),

(8c) e (8d), respectivamente, aproximadas pelo amostrador de Gbbs e
Metropolis-Hastings.

Na tabela (16), temos os sumários a posteriori dos parâmetros

N',e,o e P, obtidos com a utilização das ¿lmostras geradas pelo

amostrador de Gibbs e Metropolis-Hastings.
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Tabela 16. Sumários a posteriori de N',0,o e P obtidos pelo amostrador de Gbbs e
o modelo de estatísticas de ordem Weibul.

Análise Bayesiana do Modelo de Confiabilidade de Softwate Tipo
Gama Assumindo cr:l

Assumindo cr:l em (6.2.1), temos o modelo de estatísticas de ordem
gaÍrLa, com função de valor médio dada por,

m(r)=o(r-e-ptÞ,%,,

ondel>0eB>0.

Considerando-se o modelo de confiabilidade de software tipo Gama e
os dados da tabela (l l), encontramos os estimadores de máxima

verossimilhança de 0, keþ dados por ô =29.5, î:L884 e Ê:O.OIOOS
(obtidos pelo método de Newton).

Utilizando-se a informação dos dados, através dos estimadores de

máxima verossimilhança de N',0, k e þ, obtemos as densidades

condicionais descritas em (4.2.13), com a:90, b:3, c:12, d:680, e:9.0 e
f--4.7 5.

Usando o amostrador de Gibbs e Metropolis-Hastings, simulamos l0
cadeias de tamanho 1200, considerando-se l0 valores iniciais arbitrários de

N',e,ü e B. Em cada seqriência, desprezamos os 200 valores inicias e dos

6.949
30.854
0.3061
0.1 1 148

6.0000
30.684
0.3084
0.1l0l0

9.879
s.2s42
0.00390
0.04497

(l; 16)
(25.t7 55;37 .23t6)
(0.0.3573; 0.6107)
(0.0724;0.1609)

N'
e
ct,

p
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1000 pontos restantes selecicnamos 100, escolhidos de de l0 em l0 pontos,

obtendo, assim, uma ¿Ìmostra final de 1000 pontos.

Os fatores de Redução de Escala do critério de Gelman e Rubin
(1992) para os parâmetroS N',0,Ée B são dados por: R(e):l .0026,

R(¿):1.0091, R(P) :1.0132 e R(N' ):1.0096.

A taxa de aceitação para o algoritrno de Metropolis Hastings é

41.40o/o, indicando uma razoável aceitação desse algoritmo para o modelo
de estatísticas de ordem g¿tma.

Podemos observar que os fatores de Redução de Escala aproximam-
se de I para todos os parâ:netros. Assim, é razoáwel considerar 12000
iterações para a convergência desse algoritmo.

A figura (9), mostra as densidades a posteriori marginais de
p,0, N'e k , aproximadas pelo algoritmo amostrador de Gibbs e

Metropolis-Hastings, ver figuras (9a), (9b), (9c) e (9d), respectivamente.

A tabela (17), apresenta os sumários a posteriori para B,0,N'e k .

obtidos usando o amostrador de Gibbs e Metropolis-Hastings.
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Figura 9. Densidades a Posteriori Marginal d. F,e,N' e k , respectivamente, obtidas

pelo amostrador de Gibbs com Metropolis.

Tabela 17. Sumários a Posteriori de 8,0, N' e È obtidos pelo amostrador de Gibbs

com Metropolis, para o modelo de estatísticas de ordem gama.

2.r310
29.4676
1.8750
0.017r

2.000
29.3s76
1.8364
0.0168

4.1360
7914500
0.1491
0.00184

(o; 8)

Qa.2259;35.5030)
(1.9997;2.7292)
(0.0098; 0.0266)
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Análise Bayesiana do Modelo de Goel e Okumoto (1979)

Assumindo È:1 e c[:l em (6.2.1) temos o processo de Goel e

Okumoto (1979), com função de valor médio dada por,

m(t)=0(1-e-Pt).

onde 0>0 e B>0.

Para inferir sobre os parâmetros 0 e 9, aproximamos as densidades a

posteriori marginais utilizando o amostrador de Gibbs e Metropolis-
Hastings.

utilizando os dados da tabela (11), os estimadores de máxima

verossimilhança de N',0 e B obtemos as densidades condicionais de

N',e e p dadas em (4.2.14), com a:60,b:2, c:5, d:1000.

Assim. geramos, pelo amostrador de Gibbs 10 seqüências de L200

pontos amostrais. Em cada seqüência, desprezamos os 200 valores iniciais e

selecionamos 100 pontos tomados de 10 em 10, resultando assim em uma

amostra final de 1000 pontos amostrais.

Os fatores de Redução de Escala do critério de Gelman e Rubin

(1992) são dados por: R(B):1.001, R(e):1.000 e R(N'):0.9999. Observe

que os fatores de Redução de Escala aproximam-se de I para todos os

parâmetros. Portanto, é razoável considerar-se 12000 iterações para obter
convergência em distribuição para esse modelo.

A figora (10) mostra as densidades a posteriori de N',0 e B
aproximadas pelo algoritmo amostrador de Gibbs.
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Figura 10. Densidades a Posteriori Marginais de 0 , Þ . N', respectivamente, obtidas

pelo amostrador de Gibbs com Metropolis.

Na tabela (18) temos os sumários a posterioride 0, F . N'

Tabela 18. Sumários a posteriori deO, p e Nt, obtidos pelo amostrador de Gibbs e

o modelo de Goel e Okumoto 1979

(1; 17)

Qa.8528;38. 1791)

(0.0034; 0.0094)

7]24
3t.2t74
0.0059

7.000
31.0882

0.0058 2,428x 10{

17.2070
12.4283

N
0

B
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Análise Bayesiana do Modelo de Estatísticas de Ordem Log-Normal

Admitindo-se o modelo de estatísticas de ordem log-normal com

função de valor médio descrita em (4.I.I2), para modelar os dados da tabela

(11), temos interesse em inferir dos parâmefros 0, p e o ou função dos

mesmos.

Para aproximar as densidades a posteríori marginais de 0, p e o,
us¿tmos o amosffador de Gibbs e Metropolis-Hastings com inclusão de uma

variável latente N':N-26 (número de erros remanescentes no software).

Utilizando-se a informação que os dados fornecem a respeito de

0, ¡r e o, através dos estimadores de máxima verossimilhança it:4.55,
ô:0.84 e ô:30, obtemos as contantes das densidades a priori de N'e 0

definidas em (4.2.17), assim temos N,-{r-.(ry, )] e

e-f(36,1.2), as quais são utilizadas para gerff os parâmetros N'e 0.
Para encontra¡ os núcleos da cadeia de Markov, utilizados para gerar

candidatos dos parâmetros p e o, multiplicamos e dividimos as densidades

condicionais de p e o, definidas em (4.2.17), pelas densidades

p - N(4.5, 2.0) e o - f(8.11, 9.5). Assim, simulamos l0 cadeias de

tamanho 1200, considerando-se l0 valores iniciais arbitriirios de

N',0, p e o . Em cada seqüência, desprezamos os 200 valores inicias e dos

1000 pontos restantes selecionamos 100 pontos escolhidos de 10 em 10,

obtendo, assim, uma amostra final de 1000 pontos.

Os fatores de Redução de Escala do critério de Gelman e Rubin
(1992) para os parâmetros N',0, peo são dados por: R(e):1.010,

R(p):1.0091, R(1,):1.002 e R(N'):1.0099. A taxa de aceitação desse

modelo para o algoritmo de Metropolis-Hastings é dada por 39.01yo,

indicando uma aceitação razoâvel desse algoritmo.

Podemos observar que o fator de redução de escala aproxima-se de I
para todos os parâmetros. Assim érazoëwel considerar 12000 iterações para



a convergência do algoritmo amostrador de Gibbs e Metropolis-Hastings
para o modelo de estatísticas de ordem log normal.

A figura (11) apresenta as densidades a posteriori marginais de

N',0, p e o, obtidas pelo amostrador de Gibbs e Metropolis-Hastings. Ver

figuras (l1c), (1la), (11d) e (11b), respectivamente.
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Figura 11. Densidades a posteriori de 0,o, N'e p , obtidas pelo amostrador de

Gibbs e Metropolis-Hastings.

Na tabela (19) temos os sumários a posteriori de 0,o, N'ep ,

obtidos considerando-se as amostras geradas pelo amostrador de Gibbs e

Metropolis-Hastings.

5015{0



Tabela 19. Sumários a posteriori de 0, o, N' e p , obtidos pelo amostrador de Gibbs e

Metropolis-Hastings, para o modelo de estatísticas de ordem log-normal.

4.200r
30 10s
4.59
0"854

2.000
29.844
4.58
0.7787

24.8t2
t6 Asr
0.t706
0.449

(0;21)
(22.stt;40.r73)
@.13; s.e4)
(0.567:1.7012)

N
0
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Análise Bayesiana do Modelo de Estatísticas de Ordem Gaussiana
Inversa

Admitamos o modelo de falha truncado com t substituído por

xru:250, e o modelo de estatísticas de ordem gaussiana inversa para

modelar os dados da tabela (l l), com fi.rnção de valor médio dada por

m(t):' {{,H(î ì] + e'L uat,m[' . 
=- ) ]]

onde e>0,p > 0 e l, > 0.

Tomando-se os dados da tabela (11) e os estimadores de máxima

verossimilhança û=275.3, Î - 100 e ô = 35.6 (obtidos pelo método de

Newton), encontramos os valores das constantes a2,b2,ã3,b3,ã4 e b* das

densidades a priori definidas em (4.2.19), obtendo-se assim as densidades a

priori p-f(756;2.75), ?"-f(100, l), 0-f(8\2.25) e

N'- P(e(l - F(t)) . TJtilizando essas densidades, gera.mos, pelo

amostrador de Gibbs e Metropolis-Hastitrgr, l0 cadeias com 1200 pontos

amostrais cada. Em cada seqüência, desprezamos os 200 valores iniciais e
selecionamos 100 pontos tomados de 10 em 10, obtendo uma amostra final
de 1000 pontos amostrais.



Os fatores de Redução de Escala para os parâmetros 0, o, N' e p

são dado por, R(e) = 1.000, R(fr) = 1.001, R(o) - 1.0006

e R(N') = 0.999. A taxa de aceitação desse algoritmo é de 44.r%.

Podemos observar que a taxa de aceitação e a convergência em distribuição
desse algoritmo são bastante satisfatórias.

Na tabela (20), temos os sumários a posteriori dos parâmerros

0, o, N' . p , e na figura (12), mostramos as densidades a posteriori

marginais de 0,o, N'êli , obtidas utilizando a amostra (5:1000) gerada

pelos algoritmos amostrador de Gibbs e Metropolis-Hastings.

Tabela 20. Sumários a posteriori de 0, o, N' e p , obtidos pelo amostrador de Gbbs

e Metropolis-Hastings, para o modelo de estatísticas de ordem gaussiana

inversa.

t0.4270
36.2004
27 4.6688
100.t174

10

36.1753
27 4.6903
99.9262

I1.3821
lt.649t
87.722s
84.8426

(5.0,18.0)
(29.8630; 43.4157)
(2s6.012; 293 .322)
(82.97r: ll9.42aj
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Figura 12. Densidades a posteriori de N',À,[r e 0, 1l2a¡, (l2b), (l2c) e (l2d),

respectivamente obtidas pelo amostrador de Gibbs e Merropolis-Hastings.

Discriminação Bayesiana dos Modelos de Estatísticas de
Ordem

A seguir, conduziremos a discriminação Bayesiana dos modelos de

estatísticas de ordem g¿rma, gama-generalizada, log-normal, exponencial,
Weibul e gaussiana inversa, utilizando as técnicas de seleção de modelos

apresentadas no capítulo 5.

Na tabela (21), temos os estimadores Monte Carlo das funções de

valor médio (4.1.5), (4.1.7), (4.1.8), (4.1.10), (4.1.12) e (4.1.14) com



respeito à f.rnçãc de pcrda quadiática,utílizartdo os dados da tabela (ll) e

as amostras geradas pelo amostrador de Gibbs e Metropolis-Hastings.

Tabela 21. Estimadores Monte Carlo das funções de valor médio m(xi) dos modelos de
estatísticas de ordem gama generalizada, Vy'eibul, gama, exponencial, log-
normal e mversa.

0.0442
t.4955
3.9496
4.8902
6.4974
6.94t2
8.0144
9.6t59

10.5444
11.7552
tt.920l
t2.8696
13.0214
14.31l8
t4.9442
t4.9737
15.3s35
t5.72t2
t6.4220
t6.5346
17.6994
20.5412
21.0447
25.6768
25.7507
25.7873

0.t416
1. l 853

3.0754
3.8987
5.4101
5.8612
6.8777
8.8012
9.9t22
11.255
tt.45t2
12.59t4
12.787
14.3522
t4.9978
l5.13ll
15.60t2
16.0411
16.8841
17.0079
18.3666
2r.4785
2t.9803
25.8897
25.92t4
25.956t

1.601l
3.4021
5.31l0
5.8544
6.8610
7.1546
7.8012
8.8614
9.4755
10.3319
10.4421
l1.l3l8
rt.2449
12.2513
t2.70t0
r2.743t
13.0947
t3.4lt9
t3.8754
14.0844
15.1004
t7.8999
18.2606
23.29tr
23.4t43
23.3999

0.5877
2.1222
3.9554
4.6694
5.9728
6.3544
73012
8.8199
9.775t
r1.064
rt.243
12.441
t2.495
14.005
14.559
14.883
15.335
t5.778
t6.744
16.754
18.288
2t.956
22.601
27.433
27.5rr
27.60r

8.4412
Lt.7309
13.6602
t4.zttt
15.1044
15.3388
15.8751
16.64t0
17.0676
17.620r
17.6944
18.1,321

18.1914
t8.7677
18.9998
19.0541
t9.2331
19.4011
19.7107
19.7644
tt tooo
2r.5820
21.8456
24.05t1
24.0877
24.1055

0.3847
2.08t2
4.3854
5.3t02
6.8978
7.3999
8.6423

10.4689
I1.5575
13.0T23
13.2tt7
14.375s
1,4.5507

l6.tt64
t6.7584
16.9130
17.3422
17.8001
18.6199
18.7422
20.0765
22.9722
23.44t5
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26 7644
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Podemos observar que as estimativas Bayesianas da função de valor
médio para os modelos de estatísticas de ordem gama, gama-generalizada,

log-normal, exponencial e gaussiana inversa são próximas. Notamos uma

razoâvel discrepância das estimativas Bayesianas fr(xi), para o modelo de

estatísticas de ordem Weibul comparado aos demais modelos.



Na tabela (22), temos os critérios de seleção, definidos no Capítulo 5,

para discriminar os modelos em estudos: a soma dos erros relativos (5.2.$ e

os PCPOs, definidos por clz¡:fic,, onde ci=p(xi*r/D*,) para os
i=l

modelos de estatísticas de ordem Weibul, gama, garna generalizada,

exponencial, log-normal e gaussiana inversa.

Tabela 22. Soma dos erros relativos e C (4 dos modelos de estatísticas de ordem
gama generalizada, gamq exponencial, Weibul, log-normal e gaussiana
inversa.

6.8110
24.r12
225.414
67.45
8.1012
2s.467

9.56 x l0-'o

1.33 x l0-"
3.61x l0-"
9.91x 10-"

1.130 x l0-"
1.01I x l0-"

Modelo de estatísticas de ordem gama genera.
Modelo de estatísticas de ordem gama
Modelo de estatísticas de ordem exponencial
Modelo de estatísticas de ordem Weibul
Modelo de estatísticas de ordem log-normal
Modelo de estatísticas de ordem gaussiana inv.

REc(¿)Modelos

Na figura (13), apresentamos os valores de c, versus os valores de i,

onde i representa o i-ésimo intervalo de ocorrência de falhas (í:1,...,26),
para os modelos de estatísticas de ordem gama, gama-generalizada, log-
normal, Weibul, exponencial e gaussiana inversa.
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Figura 13. Valores de c ¡ versus i para os modelos de estatísticas de ordem gama,

gama-gene r alizada, Weibul, log-normal, expo nenci al e gau ssi ana inversa.

Adequabilidade do Modelo

Sabemos que a construção dos modelos de estatísticas de ordem,

denotados de PPNH-I, está baseada nas seguintes suposições:

o O número de elros N no início do teste do software tem distribuição de

Poisson;

¡ a média do número de erros N é e.

Então, a função de valor médio é dada por m(xi):0F(x,\p) (ver

Capítulo 4, seção 4.1.2). Se essas suposições estiverem conetas, é fücil
verificar que m(x,)/0:F(xi\B) tem uma distribuição Uniforme (0,1).

Assim, para verificar se o modelo é adequado para os dados, ou seja,

se a suposição é valida, fazemos um estudo para cada tempo de falha,

construindo QXQ plots empíricos dos estimadores Monte Carlo de ñ(x,)/e
contra Uniforme (0,1) para cada modelo (ver figura,l4).

5
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demais pnncipalmente se comparado conß os modelos especificados a partir

de 2 parâmetros (modelos:Weibul e exponencial).

Fazendo a comparação entre modelos de mesma dimensão,

concluímos que o modelo de estatísticas de ordem gaussiana inversa é

superior ao modelo estatísticas de ordem log-normal. Quanto aos modelos

especificados a partir de 2 parâmetros, podemos afirmar, através das

técnicas utilizadas, que o modelo de estatísticas de ordem gmna é melhor
que os modelos de estatísticas de ordem Weibul e exponencial, para esse

conjunto de dados (tabela (l l).
A adequação dos modelos é verificada na figura (15). Observamos

uma r¿voável linearidade dos pontos indicando uma boa adequabilidade dos

modelos analisados para esse conjunto de dados.



Capítulo 7

CONCLUSÕPS E PERSPECTIVAS FUTURAS

O uso de técnicas de simulação estocástica MCMC (cadeias de

Markov com Monte Carlo) é uma forma apropriadaparaa análise de dados

de confiabilidade de softrva¡e com modelos de estratégia de ttpo tr. Esses

modelos, assumindo um processo de Poisson homogêneo ou não homogêneo

em geral, envolvem muitos parâmetros, e as inferências usuais baseadas na

estimação de máxima verossimilhança não são viáveis. Por outro lado, o uso

de métodos Bayesianos, usando-se algorinnos amostrador de Gibbs e

Metropolis-Hastings, é de simples implementação, e não exige

conhecimento computacional sofisticado. Além disso, a obtenção de

quantidades a posteriori de interesse e densidades preditivas é facilmente

obtida por estimadores de Monte Carlo. As técnicas Bayesianas para

discriminação dos vários modelos propostos para análise dos dados de

falhas, são simples de serem aplicadas e mostram-se eficientes.

As técnicas apresentadas nesta dissertação poderiam ser

generclizadas a outras classes de modelos de confiabilidade de software de

tipo II, considerando, ainda. a inclusão de covariáveis (informação sobre

tipo de programa, programador, etc).



APENDICE A

Neste apêndice, apresentamos os algorinnos amostrador de Gibbs,
Metropolis-Hastings e o critério de verificação de convergência de Gelman
e Rubin (1992).

A.I ALGORITMO AMOSTRADOR DE GIBBS

O amostrador de Gibbs é uma técnica da cadeia de Markov, com
estimadores Monte Carlo, pam gerar variáveis aleatórias de uma distribuição
sem o cálculo da densidade a posteriori (ver Gelfand e Smith, 1990). A
distribuição estacionária da cadeia de Markov é a distribuição a posteriori
que temos interesse em enconfar.

A seguir apresentamos o algoriüno amosüador de Gibbs

Suponha que desejamos estimar a densidade a posteriori de

(0r,...,00) condicionada aos dados, ou seja, p(0r,...,0p \dados)

i) Inicializar o contador de iterações da cadeia j:1 e arbitrar valores iniciais,

e
(0)

e
(0)
p

ii) Gerar um valor 0[t) Oe uma densidade condicional

p(or \ eto),..., o[o,,dados)

iii) Similarmente, gerar um valor eft) ae uma densidade condicional

I r"'r

p(oz \ eftl,eto),..., elo,,dados)



iv) Continuar até gerar o valor e$) aa densidade condicional

p(op \ eÍt) ,o!:) ,. .. ,o[?, ,dados)

Considerando-se as novas realizações (e[t1,...,e$'), substitui-se os

valores anteriores (eÍo),...,efO') pelos valores novos e repete-se os passos

iÐ, iii) e iv) iterativamente até a obtenção da convergência.

Gemam e Geman (1984) e Gelfand e Smith (1990) argumentam que,

sob certas condições regulares e para um grande número de simulações, essa

cadeia de Markov converge para uma distribuição estacionária.



4.2 Algoritmo de Metropolis-Hastings

O algorinno de Metropolis-Hastings é utilizado quando temos

interesse em ger¿ìr amostras aleatórias de distribuições condicionais não

padronizadas.

Supor que desejamos amostras de uma densidade não regular

p(Oi \0r,0r,...,0i-1,0,*r,...,0r) on simplesmente p(0i \0r¡l) onde 0(j)

é 0r, 0 r,... ,0i-r,0,*r, . . . ,0r .

Definir o núcleo de transição q(0,Ê), du distribuição p(0), que gera

p a partir de 0 
"

Quando a posteriori é escrita na forma æ(t) = Y(t)h(t), onde h(t) é

uma densidade que pode ser amostrada e V(t) é uniformemente limitada.

Então h(Ð: q(e,B) é usado como candidato gerador.

Apresentamos a seguir o algoritmo Metropolis-Hastings

1) Iniciar com um valor 0(0) e indicador de estágio j:0;

2) Gerar um ponto þ d. acordo com o núcleo de transiçao q(0(j), B);

3) Atualiz- g(j) por O(j+t)= B com probabilidade

p=run

4) Repetir estágios 2) e 3) até obter uma distribuição estacionária.

, p(B), Q(et¡l , P) I,rml



4.3 CrÍtério de Gelman e Rubin, lggz

Como discutido anteriormente, a convergência (em distribuição) dos

algorinnos amostrador de Gibbs e Metropolis-Hastings, pode ser verificada
de v¿árias formas. O critério apresentado a seguir foi proposto por Gelman e
Rubin (1992).

o critério de Gelman e Rubin (1992), considera que, cada uma das m
seqüências têm comprimento M+N. Descartamos as M primeiras amostras e

focalizamos atenção nas N ultimas amosûas. Daí calculamos,

U

N

I(ft -Ê)'
i=l

N (m- 1)

onde B¡. são m médias baseadas nas últimas iterações da seqüência e

NI'i
w - i=l

)
m

onde sf = (N-1)

Observar que UA{ representa a variabilidade entre as m seqüências e

w representa a média das N variâncias dentro das seqüências.

Daí, a variância da distribuição estudada pode ser estimada por:

ô2=N-lw*1uNN

(Fi - p,.)'
NI

i= I



e a média estimada por ¡ì = -9.

Portanto temos o resultado que a distribuição de P condicionada aos

dados é aproximadamente t - Student com centro Ê = -[. e desvio padrão dado

por:

"/V o2 +U/Nm

onde,

e graus de liberdade df -- L.
vAR(Û)'

vÂryû = (Y)' * u*(,i ) + (#. 
'o)' 

#u
(m+ IXN - 1) N

[cov(s], 
pi ) - 28. cov(sf ,F, ll

2 +

2 mNm
Para verificarmos a convergência em distribuição utilizamos o fator de

redução de escala dado po. fi= df
se esse fator é maior que l,(df-2)w'

devemos considerar mais simulações para melhorar a inferência sobre a

distribuição de interesse, r. ffi estiver próximo de l, Gelman e Rubin (lgg2),
argumentam que a convergência foi atingida e as amostras selecionadas das

iterações são i.i.d.



APÊNDICE B

Neste apêndice, apresentamos um dos programas computacionais

utilizados nesta dissertação. O programa foi desenvolvido utilizando o
pacote MATLAB. Foram utilizados alguns módulos principais do pacote,

como por exemplo o STATS, OPS, GRAPHICS, etc. O progrÍtma

apresentado é o algoritno amostrador de Gibbs e Metropolis-Hastings p¿¡ra

o modelo de estatísticas de ordem gaussiana inversa, que foi utilizado para

encontrar as densidades a posteriori marginais para N',0,1,e þ , ã soma

dos erros relativos desse modelo e o critério de parada de Gelman e Rubin

(1992) de N',0,À e p .

PROGRAMA DO ALGORITMO DE METROPOLIS.HASTINGS E
AMOSTRADOR DE GIBBS PARA O MODELO DE ESTATÍSTICAS DE
ORDEM GAUSSINA INVERSA

format long e

clear

contl=0;
cont2:O;

rand('seed'.0);

¡=f921323643 45 50 58 63707t77 7887 9192 95 98 104 105 tt6t49 t56247
24e 25ol;
al:756;
bl:l/2.75;
a2:100;
b2:l;
a3=107;

b3=l/3.25;
n(1)=10;

teta(l):26;
lambda(l):100;

mi(l):275;



% Condições iniciais

v:[10 12 16 18 14 ll 13 9 19 8

262122232429253230 19

100 145 105 109 106 ll8 t07 120 98 110

275 248 258 199 250 240 210 289 247 2201;

for lç2:12001

if rem (k-2,1200):0 & k<1200
n(k- 1 ):v( 1,t+(k-Z) / 1200);
teta(k- 1 ):v (2, I +(k-Z) / I 200) ;
lamb da(k- 1 ):v(3, I + (k-2) / 1200);
mi(k- I ):v( 4, t+ (k-2) / I 200);

end

% Cálculo do Somatório

for j:I:26
st I m:sum(((t-mi(k- I )).^2). /t);

end

o/o Cátlculo da Função distribuição

x I :sqrt(lambda(k- I )/250) * (25 O/mi(k- I )- I );
x2:-sqrt(lambda(k- I ) /250)* (l+25O/mi(k- I )),
pl:normcdf(xl)
p2=normcd(x2)
g:p I +p2 *exp(2 *lambda(k- I )/mi(k- I ));

o/o Parâmetro da teta

A:a3+n(k-l)'

% Gibbs Sampling (teta)

o/o Geração da Gama

teta(k):gamrnd(db3),



o/o----------

% Gbbs Sampling (n)

Yo Geração da Poisson

theta=eta(k)*(1-g);
n(k)=po issrnd(theta) ;

o/o Metropolis Hastings (mi)
%----------

Yo Geração da Gama

y--gamrnd(a1,bl);

% Cálculo do somatório com o valor atualizado (y)

for i:1'26
st2m:sum((((t-y). ^2))./t);

end

% Cálculo da Função distribuição com o valor mi atualizado

x 1 I :sqrt(lambda(k- I ) /250)x (250/y-l);
x22=-sqrt(lambda(k- I y250)* ( I +250 ly);

pl l:normcd(xl l);
p22:normcdf(x22);
g I :(p I l+p22* exp((2 * lambda(k- I ))/v));

0/o Testando o valor gerado para mi (y)

psi I =exp(n(k) * lo g( I - g I )-lambda(k- I ) 
* st2 m/ (2* (y "2)) -n(k) * 

I og( I -g)+lamb da(k-
I )*st I mi(2*mi(k- I )^2)),

ml:min(l,psil);
rand('uniform');
um:rand:

if um <= ml
mi(k)=V;
cont I =cont l+ l;

else

mi(k)=mi(k-l);
end



for ¡:¡'26
st22m:sum(((rmi(k)) .^2). /t);

end

% Cálculo da Função distribuição utilizando mi(k)

x I I I :sqrt(lambda(k- I ) I 25 0)* (250/mi(k)- I ) ;
x222:-sqrt(lambda(k- I )/2 5 0) * ( t +25 O/mi(k));

plll=normcd(xlll);
p222:normcdf(x222);
ga=(p I I r+p222* exp((2 *lambda(k- I ))/mi(k)));

%----------
% Metrópolis Hastings (lambda)

z:gamrnd(aZ,IlbZ);

Yo CÍtlculo da função distribuição utilizando (z)

F sqn(zl 250) * (2 s O/mi (k)- I ) ;
fl :- sqrt(z/ 2 5 0)* (l+25 O/mi(k)) ;

f7:normcd(f);
Ð:normcd(fl);
92 r=(f7 +p* exp ((2 * z)/mi(k))) ;

0/o Testando o valor para lambda (z)

psi2=exp(13xlog(z)+n(k)*log(l - g2r)-z*st22m/(2*(mt(k)^2))- l3 *log(lambda(k-l))-
n(k) *log( l -ga)+lambda(k- I )* st2 2m/ (2* (m1(k)"2)));
m2=min(l,psi2);
rand('uniform');
uml:rand;

ifuml 4:tn2
lambda(k)=z;
cont2:cont2+l:
else

lambda(k):lambda(k- I );
end

o/o Cátlculo da função distribuição utilizando lambda(k)

j:sqrt(lambda(k)/25 0) * (25 0/mi(k)- I );
j I :-sqrr(lambda(k)/25 0) * ( I +25 0/mi(k)) ;

j7=normcdff);



j9=normcd(i1);

93 I I :(7+j9*exp(lambda(k)/mi(k)));

end

% Seleção da Amostra

c:l;
for j:20 1 : 1200: 12000,

for i:j j+999;
if rem(i-j+1,10):0

lambdas(c)=lambda(i) ;

mis(c):mi(i);
tetas(c)=eta(i);
ns(c):n(i);

c=c*l;
end

end
end

Yo Cnténo de Parada para Lambda

nc:10;
nl:1;
n2:100:
d:100;

Melambda:[mean(lambdas(nl:n2)),mean(lambdas(nl+d:n2+d)),mean(lambdas(nl+2*d:n2+
2td)),mean(lambdas(nl+3td:n2+3 *d)),mean(lambdas(nl+4*d:rû+4*d)),mean(lambdas(nl+

5*d.n2+5*d)),mean(lambdas(nl+6'r'd.n2+6*d)),mean(lambdas(nl+7*d:r2+1*d)),mean(lamb
das(n I +8 *d: n2+8 *d)),mean(lambdas(n 

I +9* d : n2+g *d))l 
;

QMlambda:Melambda. *Melambda;

Valambda:[ cov(lambdas(n I :n2)), cov(lambdas(n I +d:n2+d)),
cov(lambdas(nl+2*d:n2+2*d)), cov(lambdas(n 1+3 *d:n2+3 *d)),

cov(lambdas(n l+4*d:n2+4*d)),cov(lambdas(nl+5*d:n2+5*d)),cov(lambdas(nl+6nd:n2+6*
d)),cov(lambdas(nl+7*f,¡¡)+'l*d)),cov(lambdas(n I +8*d:n2+8*d)),cov(lambdas(n l+9*d:n2
+q*d))l;
MeMlambda:sum(Melambda)/nc ;

W amb da:sum(Valambda)/nc;
VarVlambda:(Valambda* Valambda'-nc*Wlambda^2)/(nc- I ) ;
Ulambda=d*(Melambda*Melambda'-nc*MeMl ambd{Z)l(nc- I );
VARlambda:((d- I )/d) * Wlambda+( 1 /d) * Ulambda;
VHlambda:VARlambda+Ulambda/(nc * d);
Mcovlambda:cov(Valambda,Melambda) ;



Qcovlamb da:cov(Valamb da, QMamb da);
C OVlambda:Qcovlambda(\,2)-2*MeMlambda*Mcovlambda( 1,2);
VarVHlambda:((d-l)/d)^2*(l/nc)*VarVlambd¿+(((nc+1)/(nc*d))"2)*(2/(nc-
1 ))*Illamb da.^2+2* COVlambda*(nc+ I )*(d- I )/(d*nc^2);
dfl ambda:2 * (VHlambda^2)/VarVHlambda,
Rlambda:sqrt((VHlambda/Wambda)* dfl ambda/(dfl ambd a-2));

o/o Cnténo de Parada para Teta

Meteta:[mean(tetas(n1:n2)),mean(tetas(n1+d:n2+d)),mean(tetas(nI+2*d:n2+2*d)),mean(te
tas(nl+3*d:n2+3*d)),mean(tetas(n1+4*d:n2+4*d)),mean(tetas(n1+5*d:n2+5*d)),mean(teta
s(n1+6*d:n2+6*d)),mean(tetas(n1+7*d:n2+7*d)),mean(tetas(n1+8*d'n2+8*d)),mean(tetas(
n1+9*d:n2+g*d))l;
QMteta:Meteta. *Meteta;

Vateta: I cov(tetas(n I : n2)), cov(tetas(n I +d : n2+d)), cov(tetas( nT +2* d:r2+2 * d)),
cov(tetas(n I +3 *d:n2+3 *d)),
cov(tetas(nl+4xd¡2+4*d)),cov(tetas(nl+5*d:n2+5*d)),cov(tetas(nl+6*d:n2+6*d)),cov(tet
as(nl+7*d:r2+7*d)),cov(tetas(nl+8rd:n2+8*d)),cov(tetas(n1+9*d:n2+9*d))];
MeMteta:sum(Metet a) / nc;
Wteta:sum(Vateta)/nc;
VarVteta:(Vateta*Vateta'-nc*Wteta^2)/(nc- I ) ;
Uteta=d * (Meteta*Meteta'-nc*MeMteta^2)/(nc- t ) ;
VARteta:((d- I yd)*Wtera+(l/d)*Uteta;
VHteta:VARteta+Uteta/(nc * d) ;
Mcovteta:cov(Vatetq Meteta) ;

Qcovteta:cov(Vateta, QMteta) ;

CoVteta:Qcovteta( l, 2)-2 *MeMteta*Mcovt eta(|,2);
VarVHteta:(d- I yd)"2 * ( I /nc) * VarVteta+(((nc+ I )/(nc 

* d))^2)* (2 I (nc -
I ))*Uteta^2+z* COVtera*(nc+ I )* (d- I )/(dtnc^2);
dft eta:2 * (\¿Hteta^2 )/VarVHteta;
Rteta:sqrt((VHtetaÂilteta) * dft etal(dft eta-2))

% Critério de Parada para mi

Memi:[mean(mis(nl:n2)),mean(mis(nl+d:n2+d)),mean(mis(nl+2*d.r2+Z*d)),mean(mis(nl
+3 td:n2+3 *d)),mean(mis(nl+4*d:n2+4*d)),mean(mis(nl+5*d:n2+5f d)),mean(mis(nl+6*d:
n2+6*d)),mean(mis(nl +7*d:r2+7*d)),mean(mis(nl+8td:n2+8*d)),mean(mis(nl+9*d:n2+9
*d))l;

QMmi=Memi.*Memi;
Vami:[cov(mis(n I :n2)), cov(mis(n I +d: n2+d)), cov(mis(n I +2* d:r2+2* d)),
cov(mis(n I +3 td: n2+3 *d)),
cov(mis(nl +4*d:r2+4*d)),cov(mis(nl+5*d:n2+5*d)),cov(mis(nl+6*d:n2+6*d)),cov(mis(n I
+7 * d:n2+7*d)),cov(mis(n I +8 *d:n2+8*d)),cov(mis(n l+9*d:n2+9*d))l;
MeMmi:sum(Memi)/nc;
Wmi:sum(Vami)/nc;
VarVmi:(Vami * Vami'- nc * Wmi^ Z) I (nc- l) ;
Umi=d*(Memi*Memi'-nc*MeMmi^2)/(nc- I );



VARmi:((d- I yd) *Wmi+( 
I /d) *Umi;

VHmi:VARmi+Umi/(nc * d) ;

Mcovmi:cov(Vami,Memi),
Q covmi:cov(Vami, QMmi) ;

COVmi:Qcovmi( 1,2)-2*MeMmi*Mcovmi( 1,2);
VarVHmi:(d- I yd)"2 * ( I /nc) * VarVmi+(((nc+ I )/(nc* d))"2)* (21 (nc-
I ))*Umi^2+2*COVmi*(nc+ I )*(d- I )/(d*nc^2);
dfmi:2 * (VHmi^2)/VarVHmi ;

Rmi:sqrt ((VHmi/Wmi) * dfmi/( dfmi-2 )
YoCnténo de Parada para n

Men=fmean(ns(nl:n2)),mean(ns(n1+d:n2+d)),mean(ns(n1+2*d:rA+2*d)),mean(ns(ni+3*d:
n2+3*d)),mean(ns(nl+4*d:n2+4*d)),mean(ns(nl+5*d:n2+5*d)),mean(ns(n1+6*d:n2+6*d)),
mean(ns(nl+7*d:r2+7*d)),mean(ns(n1+8*d:n2+8*d)),mean(ns(nl+9*d:n2+9*d))l;
QMr:Men.*Men;
Van: [cov(ns(n I : n2)), cov(ns(n I +d : n2+d)), cov(ns(n I + 2* dlØ+2* d)),
cov(ns(nl +3 *d:n2+3 *d)),

cov(ns(nl+4*d:rat4*d)),cov(ns(nl+5*d:n2+5*d)),cov(ns(nl+6*d:n2+6*d)),cov(ns(n1+7n
d:ro+l * d)),cov(ns(n I +8 *d:n2+8 * d)),cov(ns(n I +9*d:n2+q* d))] ;
MeMn:sum(Men)/nc;
Wn:sum(Van)/nc;
VarVn:(Van* Van'-nc*Wn^2)/(nc- I );
Un:d* (Men*Men'-nc*MeMn^2)/(nc- I );
VARn:((d- I )/d) 

*Wn+( I /d) * Un;
VHn:VARn+Ur/(nc*d);
Mcovn:cov(Van,Men);
Qcovn:cov(Van,QMn);
COVn=Qc ovn(|,2)-2*MeMn*Mcovn( 1,2);
VarVHn:((d- t )la¡"2 * ( I /nc) * VarVn+(((nc+ I )(nc * d))" 2)* (2 / (nc-
I ))*Un^2+2*COVn*(nc+ 1 )*(d- I )/(d*nc^2);
dfn:2 * ( VtIn^2 )/VarVHn ;

Rn: sq rt( ( VHn/Wn) * df h/( dfn-2 ) )

o/o Soma dos erros Relativos

xi:[92] 323643 45 50 58 63707177 7887 9192 95 98 104 105 116 149 156247 249
2s0l;

mu=[0.04421.4955 3.9496 4.5902 6.4974 6.9412 8.0144 9.6159 t0.5444 tt.755211.9201
12.869613.021414.3118 14.8442 t4.9737 15.3535 t5.7212 t6.4220 t6.5346 t7.6994
20.5412 2L0447 25.6768 25.7507 25.78731;
ma:[l 2345678910 ll 12 t3 t415 t6 17 18 1920212223242526];

hq=lambda.^(l/2);



hqa:(9.^(-ll2));
hql:hq.*(hqa);
hq2:(mi.^(-1))*9;
hq3:(hq2-1);
hq4:hql.*hq3;
pp:normcd(hqa);
hq6:(1+hq2);
hq7:-hql.*hq6;
ppl:normcd(hq7);
hq8:lambda.*2;
hq9:hq8.*mi.^(-l);
pp3:exp(hq9);

970:(pp+pp1.*pp3);
mc:(g70.*teta);
mcl:sum(mc);
Rl =((ma-mc).^2). *(mc)."(- I );
R4=sum(Rl);
end

% Adequabilidade do Modelo

AM:ma/hql0;
plot(g7O,AM);
plot(mc/hq10,AM);
Alvf:l*(xi."Gl));
plot(g70,AM);
plot(mc/hq l0,AM);
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ERRATA

o Desconsiderar napâg¡na22, afigura 2.2 e considerar, então, afigura
abaixo

ikzl"¡ = Àuk I

I

1

I
1

10 I 30

intervalo

Valores de kz:

- 
kz: -100

- 
h:'20

_ k2: _10

kz: 0.5

k2 : 1.0

kz: 10.0

Figura 2.2: Taxade falha da generalização do Modelo de

Moranda (Achcar, 1995) com Ia = 16 e kl = 0.88, para

seis valores de k 2 .

¡ Substituir a expressão (2.2.2),napágina 23,pelaexpressão abaixo:

-lu Ikr'
k2 iitz Ë*,

(l."ki=' )'='

l[*, !

n
L(1.", k,, k_, ) :

g i=l

i=l

(2.2.2)



. Na págrna 45, desconsiderar a expressão da última linha e
considerar a expressão dada por:

./xn,xn_, (x" \ xn_r) = À(xn)exp[-m(x.) + m(x,_,)].

o Substituir a probabilidade não condicional, descrita na página 48,
pela expressão abaixo:

P(M(t)=n)= I
N=n

e

1-F(t\B)
N-n

oNe-e

N!

æ

0 F(t \ p)n

-0F(t\p)

þ ]'
F(t \ p)

n!

o Na página 68, após o título da seção (4.2.3),considere o parágrafo:

Assunindo l=l, no modero de estatísticas de ordem gama
generalizada com função de valor médio definida em (4.1.10), obtemos o
modelo de estatísticas de ordem weibull (modelo de Goel, l9s3)

o Desconsiderar na página 88 e 89 (capíhrlo 5), os pcpos dos
modelos de estatísticas de ordern log-nonnal (5.2.4) e gaussiana inversa e

considerar então os PCpOs:

o PCPO definido em (5.2.1), parao instante de falha futura Xi+I,

dos modelos de estatísticas de ordem rog-nonnal é dado por,

p(xi*r\x,)=lJ
.*p{-ln(x,*, -p)2 l2a2 ì

t p(p,o \ D... )d¡rda .(5.2.4)

J2no*,*, lnx, -¡r
o

O PCPO (5.2.1) para o modelo de estatísticas de ordem gaussiana
inversa é dado por,

{'-.( )Ì



ú'
5xi*r

À(xi*, - tr)' I--Ñ;;l-3t2 exp

p(xi*r¡*,)=lJ p(p,À \ D- þÀdp

'-þ[,8(; ì]. "^'uo[-rg('. "t')]]
o Na págrna 98, inserir após a última linha, a seguinte expressão:

À¡ = À"kïut (6.1.2)

o Na segunda linha, da página 101, considere a seguinte numeração
das densidades condicionais de Iu, kr e k":

Utilizando as amostras geradas das densidades condicionais de
À"(3.s.3), kr(3.5.5) p k, (3.5.7)...

o Desconsiderar na página 131, no último parágrafo a quarta linha e
considerar, então a linha abaixo:

...razoavel discrepância das estimativas Bayesianas de m(x¡), para o modelo

de estatísticas de ordem Weibul comparado aos demais modelos.


