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Resumo

Nesta tese propomos o Full Bayesian Significance Test (FBST), apresentado por Pereira e
Stern em 1999, para análise de modelos de misturas de normais multivariadas. Estendemos
o conceito de modelos de misturas para explorar outro problema clássico em Estatística,
o problema de modelos separados.

Nas duas propostas, realizamos experimentos numéricos inspirados em problemas bi-
ológicos importantes: o problema de classificação não supervisionada de genes baseada
em seus níveis de expressão, e o problema da discriminação entre os modelos Weibull e
Gompertz – distribuições clássicas em análise de sobrevivência.

Abstract

In this thesis we propose the Full Bayesian Significance Test (FBST) as a tool for multi-
variate normal mixture models. We extend the fundamental mixture concepts to another
important problem in Statistics, the problem os separate models.

In both methods, we perform numerical experiments based on important biological
problems: the unsupervised classification of genes based on their expression profiles, and
the problem of deciding between the Weibull and Gompertz models – two classical distri-
butions widely used in survival analysis.
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Capítulo 1

Introdução

1.1 Considerações Iniciais

Modelos de misturas típicos são aqueles em que a função de densidade de probabilidade
de uma observação x é descrita como uma combinação linear de várias densidades, ou
seja,

f(x) = w1f(x |ψ1) + w2f(x |ψ2) + · · · + wmf(x |ψm) ,

onde f(. |ψ) é uma dada família paramétrica de densidades indexadas por um (vetor)
parâmetro ψ. O objetivo da análise é a inferência sobre o número m de componentes,
bem como seus respectivos pesos e parâmetros, wk e ψk. Essa classe de modelos surge em
dois contextos distintos.

No primeiro, postulamos uma população heterogênea constituída por grupos
i = 1, 2, ...,m de tamanhos proporcionais a wk. Supõe-se que cada observação pertence a
um dos m grupos, porém com classificação desconhecida. O objetivo nesses casos é inferir
o número m de classes (grupos coesos entre si e separados dos demais), suas proporções
wk na população, os parâmetros ψk de suas densidades de probabilidade e a classe de
cada observação (ou as probabilidades estimadas da observação pertencer a cada uma
das classes). Este é o contexto de clustering ou, sob a ótica da inteligência artificial, de
aprendizado não-supervisionado – termo usado em contraposição ao contexto de apren-
dizado supervisionado, no qual o conjunto de dados fornecido ao sistema é previamente
classificado por um especialista da área ou por algum critério pré-estabelecido [49].

Em modelos de misturas, os estimadores de máxima verossimilhança ou máxima pos-
teriori tendem a privilegiar modelos desnecessariamente complexos, isto é, com muitas
componentes. A solução usualmente adotada para contornar esse problema é a adoção de
critérios de regularização, que buscam um balanço entre a complexidade do modelo e seu
ajuste aos dados [13].
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No segundo contexto, o modelo de misturas é visto como uma representação conve-
niente da densidade de probabilidade, quando não se encontram distribuições standard
de probabilidades capazes de se ajustar suficientemente bem aos dados (por exemplo,
quando a distribuição dos dados possui vários máximos locais). Nesses casos, usualmente
o problema de inferência é estimar os parâmetros da mistura que melhor se ajusta aos
dados.

Essa segunda visão de modelos de misturas sugere um modo de resolver um problema
clássico em estatística, o problema de modelos separados (ou hipóteses separadas, que
consiste em escolher qual dentre duas (ou mais) distribuições de probabilidade candidatas
melhor se ajusta aos dados disponíveis. Neste tipo de domínio, várias questões importantes
se colocam:

• Existe evidência de que os ajustes fornecidos pelas distribuições candidatas sejam
significativamente diferentes?

• Qual a distribuição que melhor se ajusta aos dados?

• Escolhendo-se uma das distribuições, existe alguma evidência de não aderência dos
dados àquela distribuição, mas sim a uma outra?

• Supondo que uma das distribuições seja a verdadeira, qual é a evidência fornecida
pelos dados?

• Se nenhuma das distribuições for a verdadeira, qual é a evidência fornecida pelos
dados?

Testes de hipóteses separadas (ou modelos separados), como são comumente chamados
problemas dessa natureza, foram originalmente desenvolvidos por Cox [18, 19], e desde
então diversas abordagens têm sido utilizadas. Em especial, diversas derivações do Fator
de Bayes têm sido definidas [2, 12, 66]. Na maioria desses trabalhos busca-se confrontar
a hipótese nula, de que os dados provêm de uma certa distribuição F, contra a hipótese
alternativa, de que os dados provêm de uma distribuição G. Em todos esses métodos,
assume-se que uma das distribuições candidatas é a verdadeira, mas tais métodos não são
capazes de responder à última das questões levantadas no parágrafo anterior. Atkinson [7]
analisou este problema usando uma formulação de mistura exponencial, enquanto Quandt
[74] foi o primeiro a propor a formulação de mistura linear – que exploraremos em nosso
trabalho.

1.2 Objetivos Iniciais

Nosso trabalho possui dois objetivos principais:
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1. Propor um método para determinação do número de componentes (clusters) em
um modelo de misturas, baseado em testes de hipóteses. Em linhas gerais, o teste
consiste em um procedimento seqüencial, onde se comparam os ajustes de um modelo
de m−1 componentes contra o modelo de m componentes, escolhendo-se este último
somente se houver uma evidência alta de que seu ajuste é significativamente melhor
do que o modelo mais simples.

2. Propor um método para seleção de modelos separados através da formulação de
misturas. Essencialmente, consideramos uma mistura de m componentes, onde cada
componente k possui uma função de densidade fk(.|ψk) de família distinta das demais
componentes. A densidade de probabilidade de uma observação x é:

f(x |w1...wk, ψ1...ψk) = w1f1(. |ψ1) + w2f2(. |ψ2) + ...+ wkfm(. |ψk).

A hipótese de que os dados de uma amostra provêm da distribuição fk equivale à
hipótese

H : wk = 1 ∧ wj = 0, j 6= k .

Em ambos os casos, o procedimento de teste de hipótese proposto é o FBST, Full
Bayesian Significance Test [70], um teste intuitivo, com caracterização geométrica, e im-
plementável diretamente através de técnicas de otimização e integração numérica.

1.3 Contribuições

Consideramos que nossos objetivos iniciais foram alcançados, onde as contribuições de-
senvolvidas foram:

1. Um método baseado em testes de hipóteses para a determinação do número de
componentes em uma mistura de normais multivariadas – uma família clássica e
com ampla aplicação. A implementação foi feita em C++, compilável no Gnu-GCC
e portável tanto para Windows como para Linux.

Nosso método foi comparado com alguns métodos previamente existentes, em três
experimentos numéricos: dois experimentos baseados em dados simulados, inspi-
rados em datasets públicos, e um experimento baseado em um banco de dados de
microarranjos de cDNA, onde o objetivo era classificar um conjunto de genes com
base em seus perfis de expressão gênica. Nos três experimentos, nossa proposta
apresentou um desempenho superior, mostrando um grande potencial na área de
aprendizado não-supervisionado – especialmente em problemas de classificação de
genes.
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2. Um método para seleção de modelos separados, também baseado em testes de hi-
póteses. Apresentamos a formulação geral desse método, e implementamos uma
instância particular: a seleção entre os modelos Gompertz e Weibull – dois modelos
de grande importância em análise de sobrevivência. A implementação foi feita em
C++, compilável no Gnu-GCC.

Em comparação o teste de Kolmogorov-Smirnov, nossa proposta apresentou um
desempenho muito superior.

3. Formulação e implementação do Full Bayesian Significance Test para o teste de
equilíbrio de Hardy-Weinberg envolvendo múltiplos alelos simultaneamente, um pro-
blema clássico em genética das populações e com grande importância prática.

Através da análise dos gradientes da densidade a posteriori (Dirichlet), conseguimos
demonstrar que a otimização da posteriori sob a hipótese – uma das etapas do
cálculo da evidência no FBST – se reduz a um sistema de restrições lineares. O teste
implementado a partir desse resultado supera as implementações anteriores (testes
sequenciais ou uso de otimizadores numéricos) tanto em desempenho computacional
como em estabilidade. A implementação foi feita em linguagem C e incorporada
a um sistema de cálculo de probabilidade de paternidade, desenvolvido dentro do
Programa de Inovação Tecnológico (PIPE) da Fapesp.

1.4 Organização da Tese

No Capítulo 2 apresentaremos os conceitos básicos sobre o FBST e dois estudos de casos
em que temos trabalhado.

No Capítulo 3 apresentaremos a formulação geral de modelos de misturas, e nossa
proposta para determinação do número de componentes através do FBST. Especial aten-
ção é dada aos experimentos numéricos, cujos resultados obtidos se mostram coerentes e
robustos.

No Capítulo 4 apresentaremos o problema de hipóteses separadas sob o contexto do
FBST, com especial ênfase em um problema importante em teoria do envelhecimento: a
discriminação entre os modelos Weibull e Gompertz. Especialmente no caso desses dois
modelos, discutiremos de que forma o processo de envelhecimento está relacionado com
as características estruturais e de construção de um sistema biológico ou tecnológico.

No Apêndice apresentamos as cópias de três artigos publicados com os resultados desta
tese.

4



Capítulo 2

O Teste de Significância FBST

2.1 Definições

O FBST - Full Bayesian Significance Test - foi apresentado por Pereira e Stern [70], como
um teste intuitivo, com caracterização geométrica, e que pode ser implementado através
de técnicas de otimização e integração numérica. O método é considerado totalmente
Bayesiano por requerer apenas o conhecimento do espaço paramétrico representado pela
sua distribuição a posteriori. Uma vantagem do FBST é a de não necessitar de premissas
adicionais, como probabilidade positiva para hipóteses precisas.

Nas discussões que seguem, assume-se que o espaço paramétrico, Θ, é um subconjunto
de Rn, e a hipótese é formulada através de um subconjunto de Θ definido por restrições
de igualdade e desigualdade:

H : θ ∈ ΘH

onde
ΘH = {θ ∈ Θ | g(θ) ≤ 0 ∧ h(θ) = 0}.

O domínio de interesse do FBST são as hipóteses precisas, nas quais se tem ao menos
uma restrição de igualdade, i.e., dim(ΘH) < dim(Θ). f(θ) é a função de densidade
de probabilidade (pdf) posterior. Por simplicidade, no restante deste trabalho ΘH será
denotado simplesmente por H.

O cálculo da medida de evidência do FBST é realizado em dois passos:

1. Otimização da função de densidade a posteriori sob H:

f ∗ = maxθ∈H f(θ |x) = f(θ∗ |x)
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2. Integração da função de densidade a posteriori no conjunto tangente:

T = {θ ∈ Θ : f(θ |x) > f∗}

ev(H) = Pr(θ ∈ T |x) =

∫

T

f(θ)dθ

A medida ev(H) é a evidência contra H, e ev(H) = 1−ev(H) é a evidência suportando
(ou a favor de) H. Note que T é uma região de máxima densidade de probabilidade
(HDP), cujo nível de credibilidade é ev(H). Faria Jr [28] mostra que ev(H) é uma medida
de distância no intervalo [0, 1] entre o ponto de máxima posteriori (irrestrita), θ̂, e o ponto
de máxima posteriori sob a hipótese, θ∗. Intuitivamente, um grande volume de T é indício
de que a região sobre a hipótese (incluindo θ∗) possui baixa densidade de probabilidade,
indicando “forte” evidência contra H.

Ao definir o conjunto tangente T levando em conta exclusivamente o ponto de máxima
posteriori sob H, os autores compatibilizam o FBST com o princípio jurídico do “ônus da
prova”, segundo o qual, em um julgamento, deve ser dada a máxima credibilidade possível
à defesa do acusado, cabendo ao acusador o ônus de provar que os argumentos do acusado
são falsos [88].

Uma formulação mais geral da medida de evidência no FBST é a que segue. Seja r(θ)
uma função de densidade definida em Θ.

ev(H) = Pr(θ ∈ T |x) =

∫

T

f(θ |x)dθ ,

T (x) = {θ ∈ Θ : s(θ |x) > s∗},
s∗ = maxθ∈H s(θ |x) = s(θ∗ |x),

s(θ |x) =

(
s(θ |x)
r(θ)

)
.

A função s(θ) é conhecida como a surpresa a posteriori relativa à densidade de refe-
rência r(θ). Seu papel é tornar ev(H) explicitamente invariante sob certas transformações
sobre o sistema de coordenadas do espaço paramétrico [56]. A primeira formulação apre-
sentada é um caso particular desta segunda, em que se adota a função de referência
uniforme, r(θ) ∝ 1. Ao longo deste trabalho, trabalhamos com a formulação restrita do
teste.

2.2 Determinação do nível de rejeição da hipótese nula

A decisão quanto a aceitar ou não a hipótese nula H depende de um nível crítico τ : rejeita-
se H se a evidência contra H estiver acima desse nível crítico, ev(H) > τ , e aceita-se H
caso contrário. Discutimos a seguir alguns critérios possíveis.
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2.2.1 Análise de poder empírico

Este critério busca minimizar uma combinação entre os dois tipos de erros em testes de
hipóteses:

Erro do Tipo 1 : é a taxa de rejeição da hipótese H quando esta é verdadeira;

Erro do Tipo 2 : é a taxa de aceitação da hipótese quando esta é falsa.

Denotamos por θ∗ e θ̂ as estimativas de máxima posteriori em H e em Θ, respecti-
vamente. Pelo critério do poder empírico, são simulados dois conjuntos de amostras (da
ordem de 500 ou mais), cada uma com aproximadamente o mesmo tamanho da amostra
original sobre a qual se deseja testar a hipótese. Para um certo valor τ ∈ (0, 1), denotemos
por α(τ) a proporção de amostras do primeiro grupo tais que ev(H) ≥ τ , e denotemos
por β(τ) a proporção de amostras do segundo grupo tais que ev(H) < τ . (Note que α(τ)
e β(τ) são estimativas dos erros dos Tipos 1 e 2, respectivamente.)

O nível crítico τ é calibrado de forma a minimizar o erro total c α(τ) + (1 − c) β(τ),
onde c ∈ [0, 1] é uma constante pré-definida. Uma alternativa poderia ser definir τ em
função apenas do erro do Tipo I, fixando τ tal que α(τ) = 1%, 5%, etc.

Este método possui a grande vantagem de definir τ dinamicamente, em função da
amostraX original (e seu respectivo tamanho). Isso é especialmente útil quando a amostra
é pequena em relação à dimensão do espaço paramétrico. Por outro lado, seu custo
computacional pode ser elevado quando a dimensão do espaço paramétrico é alta.

A análise de poder empírico foi adotada em três de nossos trabalhos [50,51,91].

2.2.2 Análise assintótica

A demonstração da convergência assintótica da medida de evidência do FBST está sendo
feita por Stern [87]. Denotando por θ0 o valor verdadeiro do parâmetro e por V (c) =
Pr(ev ≤ c), dado θ0, o resultado postula que, sob condições de regularidade e n → ∞,
pode-se afirmar que:

• Se H é falsa, θ0 /∈ H, então ev converge (em probabilidade) para 1, i.e., V (c) → 1.

• Se H é verdadeira, θ0 ∈ H, então V (c), o nível de confiança é aproximado pela
função

W (t, h, c) = Q
(
t− h,Q−1 (t, c)

)

onde t = dim(Θ), h = dim(H) e Q(k, x) é a distribuição chi-quadrada acumulada
com k graus de liberdade.

7



Esta propriedade sugere um critério assintótico para rejeição de H com um nível de
confiança 1 − α, adotando-se

τ = W
−1

(t, h, 1 − α),

ou seja, escolhendo-se τ tal que W (t, h, τ) = 1 − α.

A propriedade assintótica da evidência foi utilizada em dois de nossos trabalhos [52,53].
Embora tenha um custo computacional baixo, da mesma forma que em outros resultados
assintóticos [94], este método não é recomendável quando o tamanho da amostra é pequeno
em relação à dimensão do espaço paramétrico.

2.2.3 Funções de perda

Madruga, Esteves e Wechsler [55] mostraram a existência de funções de perda que tornam
o FBST um procedimento de testes de hipóteses compatível com a Teoria da Decisão.

Denotando por D = {d0 = Aceitar H , d1 = Rejeitar H} o espaço das decisões, os
autores definem a seguinte função de perda L em D × Θ (denominada LP1):

L(d1, θ) =

{
a se θ ∈ T (x)

0 c.c.
= a[1 − 1(θ ∈ T (x))] , a > 0

e

L(d0, θ) =

{
b+ c se θ ∈ T (x)

b C.C.
= b+ c 1(θ ∈ T (x))] , b ≥ 0, c > 0.

Demonstra-se que o risco de aceitação e o risco de rejeição a posteriori são, respectiva-
mente,

E[L(d0, θ)] = b+ c(1 − ev(H))

E[L(d1, θ)] = a ev(H) .

Minimizar a função de perda consiste em aceitar H se, e somente se, E[L(d0, θ)] <
E[L(d1, θ)], ou seja, se

ev(H) >
b+ c

a+ c
.

Em um dos testes numéricos descritos adiante, adotamos o critério de aceitar H se
ev(H) > 0.5, o que equivale a adotar a função de perda LP1 com a = c = 1, b = 0.

2.3 Exemplo 1: Teste de equilíbrio de Hardy-Weinberg

Antes de discutirmos o exemplo desta seção, apresentaremos de forma bem sucinta alguns
conceitos bastante importantes em genética das populações. Um loco (ou locus) é a posição
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que um gene ocupa em um cromossomo de uma espécie. Um alelo é cada uma das formas
alternativas de um gene ou marcador genético na espécie. O genótipo é a informação
genética de cada organismo vivo. Em espécies com reprodução sexuada, o genótipo de
um indivíduo em cada locus é determinado pela herança de um alelo da mãe e outro do
pai naquele locus.

Em genética das populações, uma série de resultados teóricos e aplicações práticas ad-
vêm da possibilidade de se estabelecer relações entre as freqüências gênicas e as freqüências
genotípicas em uma população. Isso é extremamente importante, já que o número de ge-
nótipos possíveis excede em muito o número de genes [20].

Um problema bastante atual em que esta relação precisa ser considerada é o cálculo
de probabilidade de paternidade baseado em exames de DNA, cujo estudo detalhado é
encontrado em [64]. Em linhas gerais, este problema consiste no seguinte: quando uma
pessoa ou seu responsável requer em juízo o reconhecimento da paternidade por parte de
um terceiro (pai putativo, ou demandado), recolhem-se amostras de DNA do filho, da
mãe e do pai (na falta desse, recolhem-se amostras de DNA de seus parentes próximos).
Observando-se os genótipos dos envolvidos, o estatístico deve responder se há uma evi-
dência forte de paternidade, ou se eventuais semelhanças genética são apenas frutos do
acaso. Para responder a essa questão, é necessário levar-se em consideração as freqüências
populacionais dos alelos observados e calcular, a partir dessas freqüências, a probabili-
dade dos genótipos observados sob a hipótese de que o demandado não seja o pai. Se essa
probabilidade for alta, não se pode afirmar a relação de paternidade. Por outro lado, se
tal probabilidade for muito baixa, então tem-se um indício forte da paternidade. Veremos
nesta seção em que condições se pode relacionar as freqüências genotípicas e alélicas, bem
como a formulação do teste sob a perspectiva do FBST. Finalmente, apresentaremos a
contribuição realizada com a extensão do teste para múltiplos alelos simultaneamente.

Consideremos o caso em que um locus possui dois alelos A e a, com freqüências popu-
lacionais p e q, respectivamente, com p + q = 1. Se os cruzamentos ocorrerem de forma
aleatória entre os indivíduos, e se a população não estiver sofrendo ação de alguma das
forças evolucionárias sobre esse locus, as freqüências genotípicas dos pares de alelos AA,
Aa e aa em uma nova geração de indivíduos podem ser representadas pela Tabela 2.1.
Essa tabela indica que esperamos observar na próxima geração as freqüências:

f(AA) = p2, f(aa) = q2, f(Aa) = 2pq,

tais que p2 + 2pq + q2 = 1.

Esse princípio foi originalmente discutido independentemente por Yule, Pearson e Cas-
tle (entre 1902 e 1904), para alguns valores particulares de p e q, e foi demonstrado no
caso geral em 1908, independentemente por Hardy e por Weinberg, razão pela qual passou
a ser denominado princípio (ou equilíbrio) de Hardy-Weinberg (vide referências em [20]).

Esse princípio ocorre sob as seguintes condições:
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Tabela 2.1: Freqüências genotípicas esperadas sob condições de cruzamento aleatório dos
indivíduos de uma população

A (p) a (q)
A (p) AA (p2) Aa (pq)
a (q) Aa (pq) aa (q2)

• Cruzamentos aleatórios entre os indivíduos da população, ou que não sejam influ-
enciados pelo produto da expressão dos alelos;

• Número de indivíduos suficientemente grande para evitar grandes flutuações alea-
tórias entre as freqüências de duas gerações;

• Ausência de influência das forças evolucionárias, como seleção natural, mutações e
migrações.

A generalização do equilíbrio de Hardy-Weinberg quando o locus possui mais de 2
alelos é obtida diretamente da expansão multinomial de grau 2 das freqüências alélicas
populacionais. Tomando um locus com k alelos, os fatores da espansão de (p1 + · · · + pk)

2

são:
( p1︸︷︷︸
f(A1)

+ · · · + pk︸︷︷︸
f(Ak)

)2 = p2
1︸︷︷︸

f(A1A1)

+ · · · + p2
k︸︷︷︸

f(AkAk)

+
∑

i6=j

2pipj︸ ︷︷ ︸
f(AiAj)

onde pi = f(Ai) representa a freqüência alélica populacional para o gene Ai, e f(AiAj)
representa a freqüência do genótipo AiAj.

Uma vez em equilíbrio, as relações entre as freqüências genotípicas e as freqüências
alélicas devem satisfazer:

f(AiAj) = f(Ai)f(Aj) ∀ i, j ∈ {1, 2, . . . , k} .

A formulação do teste do Equilíbrio de Hardy-Weinberg pelo FBST é feita da seguinte
forma: Denotemos por nij, i = 1...k, j = 1...i o número de indivíduos com o genótipo AiAj
em uma amostra. Note que os casos j = i são aqueles dos indivíduos monozigotos, ou
seja, que herdaram o mesmo alelo da mãe e do pai. Aqui assumimos que as freqüências
dos alelos são independentes de sexo, de forma que AiAj equivale a AjAi.

Se assumirmos que a probabilidade de um indivíduo possuir o genótipo AiAj é inde-
pendente dos demais indivíduos da mesma geração, podemos considerar que as freqüências
conjuntas nij, i = 1...k, j = 1...i seguem uma distribuição multinomial com parâmetros
n (tamanho total da amostra) e πij, i = 1...k, j = 1...i (probabilidade de um indiví-
duo possuir o genótipo AiAj). Admitindo a distribuição a priori Dirichlet com parâ-
metros (1,1,...,1) (uniforme), a distribuição a posteriori para as freqüências genotípicas
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πij = f(AiAj) é dada por:

f(π) ∝
∏k

i=1

∏i

j=1
π
nij

ij

onde π é o vetor das freqüências genotípicas πij. Sob a condição de equilíbrio de Hardy-
Weinberg, as freqüências genotípicas πij são produtos das freqüências alélicas πi, i =
1, . . . , k,:

πij = πiπj ∀i, j ∈ {1, 2, . . . , k} ,
onde

∑k
i=1 πi = 1. Reescrevendo a distribuição a posteriori sob a hipótese, temos:

f(π |H) ∝
∏k

i=1

∏i

j=1
(πiπj)

nij (1)

Para calcular a evidência da hipótese de equilíbrio de Hardy-Weinberg, é necessário
encontrar o ponto ótimo θ∗ dentro da hipótese. O caso com apenas 2 alelos é bastante
simples, e o máximo sob a hipótese é obtido por:

p = (2n11 + n21)/(2n), q = 1 − p; π11 = p2, π21 = 2pq, π22 = q2.

Até recentemente, nos casos com mais de 2 alelos, o FBST vinha sendo utilizado de
forma seqüencial, testando-se o primeiro alelo contra os demais, em seguida o segundo
contra os demais, etc [69]. Todavia, nesta abordagem, após aceitarmos as hipóteses parci-
ais, não sabemos qual é a evidência geral da hipótese. Considerando também que podem
ocorrer dezenas de alelos distintos, o passo sequencial impõe um critério rigoroso para
definição do nível crítico sob a hipótese [22].

Através da dedução analítica da otimização da posteriori sob a hipótese, desenvolve-
mos um método direto para testar simultaneamente todos os alelos, evitando assim os
inconvenientes citados. Esta dedução é descrita abaixo.

Primeiramente deve-se notar que a Equação (1) pode ser reescrita separando-se os
genótipos homozigotos (alelos iguais) dos heterozigotos (alelos diferentes):

f(π |H) ∝
∏k

j=1
π

2njj

j

∏k

i=2

∏i−1

j=1
(2πiπj)

nij .

Maximizar f(π |H) equivale a maximizar seu logaritmo:

l(π) = log(f(π |H))

∝
∑k

j=1
2njj log(πj) +

∑k

i=2

∑i−1

j=1
nij log(2πiπj)

=
∑k

j=1
2njj log(πj) +

∑k

i=2

∑i−1

j=1
nij(log(2) + log(πi) + log(πj))

= h log(2) +
∑k

j=1
nj log(πj),
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onde
h =

∑k

i=2

∑i−1

j=1
nij, nj =

∑j

i=1
nji +

∑k

i=j
nij.

Pela restrição
∑k

i=1 πi = 1, temos:

l(π) ∝ h log(2) +
∑k−1

j=1
nj log(πj) + nk log

(
1 −

∑k−1

j=1
πj

)
.

As componentes do gradiente de l(π) são dadas por:

∂l

∂πi
(π) ∝ ni

πi
− nk(

1 −∑j=1..k−1 πj

)

E portanto o ponto ótimo sob a hipótese H é o vetor π que satisfaz:

A.π = b; A =





n1 + nk n1 . . . n1

n2 n2 + nk n2
...

. . .
...

nk−1 nk−1 . . . nk−1 + nk




; b =




n1
...

nk−1



 .

Assim, a otimização da posteriori sob a hipótese se reduz a um sistema de restrições
lineares, para o qual encontra-se grande disponibilidade de bibliotecas [73].

Este novo teste foi implementado em linguagem C e foi incorporado a uma ferramenta
computacional para cálculo de probabilidade de paternidade, desenvolvida dentro do
Programa de Inovação Tecnológica (PIPE) da Fapesp (http://watson.fapesp.br/PIPEM
/Pipe13/genet1.htm).

2.4 Exemplo 2: Avaliação de diferenças de expressão

gênica em SAGE

Esta aplicação consiste em analisar as listas de freqüências de Tags de 3 bibliotecas de
SAGE, extraídas de amostras de tecidos de pescoço e cabeça, sendo uma de tecido nor-
mal, uma de tecido de câncer do tipo N+ e uma de câncer de laringe do tipo N0 [21].
O nosso interesse é comparar as freqüências de cada Tag sob as três condições distintas,
identificando as Tags diferencialmente expressas considerando as três condições simulta-
neamente. A seguir apresentamos a formulação e os resultados do teste, considerando o
caso geral de k bibliotecas extraídas em condições distintas.

Usaremos a seguinte notação:

• m é o número total de Tags, e k o número de condições (amostras);
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• X = [xij], i = 1..m, j = 1..k é uma matriz tal que xij é a freqüência observada do
Tag i na amostra j;

• N1, N2, ..., Nk são as freqüências totais de Tags em cada amostra e N é a freqüência
total de Tags em todas as amostras, ou seja, Nj =

∑m
i=1 xij e N =

∑k
j=1Nj;

• Yi é a freqüência total da Tag i sob todas as condições, Yi =
∑k

j=1 xij.

O modelo estatístico considerado é o de que o vetor de freqüências das Tags na bibli-
oteca j = 1..k (correspondente à coluna j da matriz X) é estatisticamente independente
dos demais, e segue uma distribuição multinomial de m categorias e parâmetros Nj e
p1j, p2j, ...pmj, onde pij é nosso parâmetro de interesse – a probabilidade de ocorrência da
Tag i na biblioteca j. Duas conseqüências naturais da suposição de multinomialidade são:

1. a freqüência individual de cada Tag em uma biblioteca segue distribuição binomial:
Xij | pij ∼ bin(Nj, pij), i = 1..m, j = 1..k;

2. As variáveis aleatórias Xi1, Xi2, ..., Xik são mutuamente condicionalmente indepen-
dentes dados os parâmetros pi1, pi2, ..., pik.

Na presença dos chamados “eventos raros”, em que a probabilidade individual de cada
possível resultado de um processo multinomial tem uma probabilidade baixa, é usual
adotar-se a Distribuição de Poisson. Dadas as elevadas quantidades de Tags possíveis, pa-
rece razoável assumir que as distribuições amostrais das Tags, Xi1, Xi2, ..., Xik, Yi, seguem
distribuições de Poisson com médias Njpij e

∑
j Njpij.

Como o teste é realizado para cada Tag independentemente, deste ponto em diante
consideraremos uma única Tag de interesse e eliminaremos o índice i da notação (que
estará implícito).

Utiliza-se a seguinte parametrização:

θ =
∑

j

Njpj; πj =
Njpj
θ

.

Se a hipótese H : p1 = p2 = ... = pk = p for verdadeira, esses parâmetros se transformam,
sob H, em constantes conhecidas, exceto por p, ou seja,

θ = Np; πj =
Nj

N
.

Por outro lado, conhecer uma observação de X1, ..., Xk equivale a conhecer a observação
de X1, ..., Xk−1, Y . Logo, se x1, ..., xj é uma observação de X1, ..., Xk e y =

∑
j xj, então:

Pr{X1 = x1, ..., Xk = xk | p1, p2, ..., pk} = Pr{X1 = x1, ..., Xk−1 = xk−1, Y = y | p1, p2, ..., pk}
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= Pr{X1 = x1, ..., Xk−1 = xk−1 |Y = y, p1, p2, ..., pk} Pr{Y = y | p1, p2, ..., pk},
isto é, tem-se o produto de uma multinomial com parâmetro (y, π1, ..., πk), calculada no
ponto x1, ...xk, por uma Poisson com parâmetro θ, calculada no ponto y.

Com a equação acima, testar a igualdade da expressão gênica na Tag de interesse
corresponde a testar a hipótese H descrita acima. Ao usarmos apenas o fator multinomial,
testar H é testar H ′ : (π1, ..., πk) = (N1, ..., Nk)/N . Note que H ′ especifica completamente
os valores dos parâmetros.

Para o cálculo da evidência, deve-se notar que a verossimilhança no modelo condicional,
multinomial, é proporcional a

L(π1, ..., πk |x1, ..., xk) ∝
∏k

j=1
π
xj

j ,

e o conjunto tangente, se considerarmos como priori a distribuição uniforme no hipercubo
0 < πj < 1, j = 1..k, seria definido pela seguinte expressão:

T (x) = {π1, ..., πk : L(π1, ..., πk |x1, ..., xk) > f∗},

onde f ∗ =
∏k

j=1N
xj

j /N
y. A evidência contra a hipótese, ev(H), será a integral de L

no conjunto tangente, em relação à sua integral no espaço paramétrico completo, e a
evidência a favor da hipótese será seu complemento: ev(H) = 1 − ev(H).

Reparametrizando em termos de p, a verossimilhança pode ser reescrita como

L(p1, ..., pk |x1, ..., xk) ∝
∏k

j=1

(
Njpj
S

)xj

,

onde S =
∑k

j=1Njpj.

Nesta formulação, o teste é implementado facilmente. O ponto ótimo sob H é dado
por p1 = ... = pk = y/N . A integração no conjunto tangente é feito via importance
sampling, onde são sorteados pontos uniformemente no hipercubo 0 < pj < 1, j = 1..k, e os
volumes da verossimilhança são computados no conjunto tangente e no espaço paramétrico
completo. Apenas alguns cuidados devem ser tomados na implementação, para evitar
instabilidade numérica – já que os expoentes na expressão da verossimilhança são muito
elevados: deve-se usar sempre que possível os logaritmos das expressões, e também deve-se
subtrair da log-verossimilhança em cada ponto o valor da log-verossimilhança máxima.

Adotamos este teste sobre um total de 53.899 tags, calculando a evidência para cada
Tag. Para a aceitação/rejeição das hipóteses, adotamos o nível crítico τ de acordo com o
critério assintótico apresentado na seção 2.2, com um nível de significância de 5%. Consi-
derando que o modelo de misturas completo e o modelo restrito possuem respectivamente
3 e 1 graus de liberdade, temos τ = W

−1
(3, 1, 0.95) = 0.888. Portanto, rejeitamos H se

ev(H) > 0.888, ou equivalentemente, se ev(H) < 0.112.
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Figura 2.1: Histograma das evidências da hipótese de igualdade das proporções de Tags.
A linha tracejada indica o nível de rejeição: se ev(H) < 0.112 então considera-se a Tag
diferencialmente expressa. Um total de 8, 3% das Tags encontradas recaem neste grupo.

A Figura 2.1 mostra um histograma das evidências a favor hipótese de similaridade de
expressão das Tags sob as três condições. O nível crítico para aceitação da hipótese está
representado no histograma por uma linha vertical tracejada. 4.468 Tags foram apontadas
pelo FBST como diferencialmente expressas, e esses resultados passarão agora por uma
validação biológica.
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Capítulo 3

FBST para Modelos de Misturas

3.1 Definições

Considere um modelo finito de dimensão d com m componentes (ou classes), e uma amos-
tra x1, x2 . . . xn de tamanho n. Uma observação qualquer xj pertence à classe k com
probabilidade wk. Assim, os pesos wk fornecem a probabilidade de uma nova observação
pertencer à classe k. Uma observação j de classe k = c(j) é distribuída com densidade
f(xj |ψk).

Neste parágrafo definiremos algumas notações gerais com matrizes. 1 : n indica o
conjunto {1, . . . n}. Sejam h, i índices no conjunto 1 : d, k ∈ 1 : m, e j ∈ 1 : n. Um
array de matrizes terá um índice sobrescrito, como S1 . . . Sm. Assim Skh,i é o elemento
da h-ésima linha e i-ésima coluna da matriz Sk. Escreveremos uma matriz retangular X,
com o índice de linha subscrito e de coluna sobrescrito. Assim, xi, xj e xji são a linha i,
coluna j, e elemento (i, j) da matriz X. 0 e 1 são matrizes de zeros e uns, e V > 0 denota
uma matriz positiva definida.

As classificações zjk são variáveis booleanas indicando se xj pertence à classe k, i.e.
zjk = 1 sse c(j) = k. Z não é observada, sendo por isso denominada variável latente ou
missing data. Condicinado à variável latente, temos:

f(xj | θ) =
m∑

k=1

f(xj | θ, zjk)f(zjk | θ) =
m∑

k=1

wkf(xj |ψk)

f(X | θ) =
n∏

j=1

f(xj | θ) =
n∏

j=1

m∑

k=1

wkf(xj |ψk)

Dados os parâmetros da mistura, θ = (w1...wk, ψ1...ψk), e os dados observados, X, as
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probabilidades condicionais de classificação, P = f(Z |X, θ), são:

pjk = f(zjk |xj, θ) =
f(zjk, x

j | θ)
f(xj | θ) =

wkf(xj |ψk)∑m
k=1wkf(xj |ψk)

Denotamos por yk o número de exemplos de classe k, i.e., yk =
∑

j z
j
k, or y = Z1. A

verossimilhança dos dados “completos”, X,Z, é:

f(X,Z | θ) =
n∏

j=1

f(xj |ψc(j))f(zjk | θ) =
m∏

k=1



wkyk

∏

j | c(j)=k

f(xj |ψk)





Nosso enfoque é sobre os modelos de misturas onde f(xj |ψk) = N(xj | bk, Rk), i.e.,
Normal com média bk e matriz de precisãoRk (a matriz de precisão é a inversa da variância,
Rk = (V k)−1).

3.2 Priori Dirichlet-Normal-Wishart

Considere a matriz aleatória Xj
i , i ∈ 1 : d, j ∈ 1 : n, n > d, onde cada coluna contém um

elemento amostral de uma normal multivariada de dimensão d com parâmetros b (vetor
de médias) e V (matriz de covariâncias), ou R = V −1 (precisão). Denote-se por u e S as
estatísticas:

u =
1

n

n∑

j=1

xj =
1

n
X1

S =
n∑

j=1

(xj − b) ⊗ (xj − b)′ = (X − b)(X − b)′

O vetor aleatório u segue uma distribuição normal com média b e precisão nR. A matriz
aleatória S segue uma distribuição Wishart com n graus de liberdade e matriz de precisão
R. As fdps Normal, Wishart e Normal-Wishart têm expressões:

N(u |n, b, R) = (
n

2π
)d/2|R|1/2 exp(−n

2
(u− b)′R(u− b) )

W (S | e, R) = c−1 |S|(e−d−1)/2 exp(−1

2
tr(S R) ) onde

c = |R|−e/2 2ed/2 πd(d−1)/4

d∏

i=1

Γ(
e− i+ 1

2
)
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Agora considere a matriz X como acima, com média b e precisão R desconhecidas, e a
estatística

S =
n∑

j=1

(xj − u) ⊗ (xj − u)′ = (X − u)(X − u)′

A família conjugada de prioris para distribuições normais multivariadas é a Normal-
Wishart [22]. Adotamos como distribuição a priori para a matriz de precisão R a dis-
tribuição Wishart com ė > d − 1 graus de liberdade e matriz de precisão Ṡ e, dada R,
adotamos como priori para b uma normal multivariada com média u̇ e precisão ṅR. Ou
seja, usamos como priori a Normal-Wishart

NW (b, R | ṅ, ė, u̇, Ṡ).

Então, a distribuição a posteriori para R é uma distribuição Wishart com ë graus de
liberdade e precisão S̈, e a distribuição posterior para b, dada R, é k-Normal com média
ü e precisão n̈R. Assim, temos a posteriori Normal-Wishart:

NW (b, R | n̈, ë, ü, S̈) = W (R | ë, S̈) N(b | n̈, ü, R)

n̈ = ṅ+ n , ë = ė+ n , ü = (nu+ ṅu̇)/n̈

S̈ = S + Ṡ +
nṅ

n+ ṅ
(u− u̇) ⊗ (u− u̇)′

As matrizes de covariância e precisão devem ser positivas definidas, e prioris próprias
satisfazem ė ≥ d, e ṅ ≥ 1. Prioris impróprias não informativas são dadas por ṅ = 0,
u̇ = 0, ė = 0, Ṡ = 0, i.e. com uma Wishart com 0 graus de liberdade como priori para
R, e uma priori constante para b [22]. Então, a posteriori para R é uma Wishart com n
graus de liberdade e precisão S, e a posteriori para b, dado R, é d-Normal com média u e
precisão nR.

A priori conjugada para uma distribuição multinomial é uma distribuição Dirichlet:

M(y |n,w) =
n!

y1! . . . ym!
(w1)

y1 . . . (wm)ym

D(w | y) =
Γ(y1 + . . .+ yk)

Γ(y1) . . .Γ(yk)

m∏

k=1

wk
yk−1 , w > 0 , w1 = 1

Se tivermos informação sobre o processo multinomial dado pelo parâmetro a priori ẏ, e
então observamos y, nossa informação posterior é dada por ÿ = ẏ + y. A priori não-
informativa é dada por ẏ = 1.
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Finalmente, para o modelo de misturas de normais com priori Dirichlet-Normal-Wishart,
podemos escrever a posteriori,

f(θ |X, θ̇) ∝ f(X | θ)f(θ | θ̇)

f(X | θ) =
n∏

j=1

m∑

k=1

wkN(xj | bk, Rk)

f(θ | θ̇) = D(w | ẏ)
m∏

k=1

NW (bk, Rk | ṅk, ėk, u̇k, Ṡk)

pjk =
wkN(xj | bk, Rk)∑m
k=1wkN(xj | bk, Rk)

e posteriori completa:

f(θ |X,Z, θ̇) ∝ f(θ |X,Z)f(θ | θ̇) =

= D(w | ÿ)
m∏

k=1

NW (bk, Rk | n̈k, ëk, ük, S̈k)

y = Z1 , ÿ = ẏ + y , n̈ = ṅ+ y , ë = ė+ y

uk =
1

yk

n∑

j=1

zjkx
j , Sk =

n∑

j=1

zjk(x
j − uk) ⊗ (xj − uk)′

ük =
ṅku̇

k + yku
k

n̈k
, S̈k = Sk + Ṡk +

ṅkyk
n̈k

(uk − u̇k) ⊗ (uk − u̇k)′

Na implementação do FBST para modelos de misturas, o uso de prioris não informa-
tivas pode fazer com que o MCMC caia em estados onde uma ou mais componentes do
modelo tem um número muito pequeno de pontos altamente colineares (i.e. com matriz
de covariância singular) resultando em uma densidade posterior singular. Uma forma de
evitar este tipo de situação é utilizar prioris minimamente informativas ao invés de prioris
não informativas [80]. Em nosso trabalho, usamos os seguintes parâmetros a priori:

ẏ = 1, ṅ = 1, u̇ = u, ė = d, Ṡ = (1/n)S ,

onde d é a dimensão de X.

3.3 Integração e Otimização

Para a integração da função a posteriori no espaço paramétrico, utilizamos o método de
amostragem de Gibbs [38]. Dado θ, calculamos P . Dado P , f(zj | pj) é uma distribuição
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multinomial. Dada a variável latente, Z, tem-se as expressões da densidade a posteriori
condicional para os parâmetros da mistura:

f(w |Z, ẏ) = D(w | ÿ)
f(Rk |X,Z, ėk, Ṡk) = W (R | ëk, S̈k)

f(bk |X,Z,Rk, ṅk, u̇
k) = N(b | n̈k, ük, Rk)

Um dos cuidados a se tomar durante a integração no modelo de misturas é a simetria
do espaço paramétrico: dado um modelo de misturas, é possível obter um modelo equiva-
lente simplesmente renumerando as componentes 1 : m por uma permutação σ([1 : m]).
Stephens [86] sugere a adoção de critérios para a ordenação e permutação das componen-
tes, a fim de garantir modelos identificáveis.

A etapa de otimização é realizada através do algoritmo EM, que maximiza a função
log-posterior fl(X | θ) + fl(θ | θ̇) [81]. O algoritmo EM é derivado da log-verossimilhança
condicional e da desigualdade de Jensen: se w, y > 0, w′

1 = 1 então logw′y ≥ w′ log y.

Sejam θ a estimativa atual do MLE, pjk = f(zjk |xj, θ) as probabilidades condicionais
de classificação atuais, e θ̃ a próxima iteração. O incremento da log-posteriori na iteração
corrente é:

δ(θ̃, θ |X, θ̇) = fl(θ̃ |X, θ̇) − fl(θ |X, θ̇) = δ(θ̃, θ |X) + δ(θ̃, θ | θ̇)
δ(θ̃, θ | θ̇) = fl(θ̃ | θ̇) − fl(θ | θ̇)
δ(θ̃, θ |X) = fl(X | θ̃) − fl(X | θ) =

∑

j

δ(θ̃, θ |xj)

δ(θ̃, θ |xj) = fl(xj | θ̃) − fl(xj | θ) = log
f(xj | θ̃)
f(xj | θ)

= log

∑
k w̃kf(xj | ψ̃k)
f(xj | θ) = log

∑

k

(
pjk
pjk

w̃kf(xj | ψ̃k)
f(xj | θ)

)
≥

∆(θ̃, θ |xj) =
∑

k

pjk log
w̃kf(xj | ψ̃k)
pjkf(xj | θ)

Logo, ∆(θ̃, θ |X, θ̇) = ∆(θ̃, θ |X) + δ(θ̃, θ | θ̇), é um limite inferior para δ(θ̃, θ |X, θ̇).
Também ∆(θ, θ |X, θ̇) = δ(θ, θ |X, θ̇) = 0, Assim, sob condições de diferenciabilidade,
ambas as superfícies são tangentes, garantindo a converência para um máximo local,
se o algoritmo for iniciado suficientemente perto desse máximo. Note que maximizar
∆(θ̃, θ |X, θ̇) sobre θ̃ é o mesmo que maximizar

Q(θ̃, θ) =
∑

k,j

pjk log
(
w̃kf(xj | ψ̃k)

)
+ fl(θ̃ | θ̇)
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Cada iteração do algoritmo EM é dividida em dois passos:

• passo E: Calcula P = E(Z |X, θ).

• passo M: Otimiza Q(θ̃, θ), dado P .

Para o modelo de misturas gaussiano, com uma priori Dirichlet-Normal-Wishart,

Q(θ̃, θ) =
m∑

k=1

n∑

j=1

pjk

[
log w̃k + logN(xj | b̃k, R̃k)

]
+ fl(θ̃ | θ̇)

fl(θ̃ | θ̇) = logD(w̃ | ẏ) +
m∑

k=1

logNW (b̃k, R̃k | ṅk, ėk, u̇k, Ṡk)

O passo E é realizado como descrito anteriormente:

pjk = E(zjk |xj, θ) =
wkf(xj |ψk)∑m
k=1wkf(xj |ψk)

Para misturas de distribuições normais, o passo M é obtido analiticamente:

y = P1 , w̃k =
yk + ẏk − 1

n−m+
∑m

k=1 ẏk

uk =
1

yk

n∑

j=1

pjkx
j , Sk =

n∑

j=1

pjk(x
j − b̃k) ⊗ (xj − b̃k)′

b̃k =
ṅku̇

k + yku
k

ṅk + yk
, Ṽ k =

Sk + ṅk(b̃
k − u̇k) ⊗ (b̃k − u̇k)′ + Ṡk

yk + ėk − d

O EM é um algoritmo para otimização local, mas através da geração de pontos iniciais
através do MCMC, temos um otimizador global estocástico [72].

3.4 Seleção de modelos

Neste trabalho, o problema de interesse é determinar o número de componentes (ou classes)
da população a partir de uma amostra X. Assume-se que cada componente k segue
uma distribuição normal multivariada, cujo vetor de média bk e matriz de covariância
V k também devem ser estimados. Na formulação do problema pelo FBST, o espaço
paramétrico Θ contém m componentes, e a hipótese a ser testada é a restrição de haver
apenas m− 1 componentes, ou seja,

H = {θ = (w1 . . . wm, ψ1 . . . ψm) ∈ Θ : wm = 0}

21



O FBST seleciona o modelo de m componentes, rejeitando H, se a evidência contra a
hipótese estiver acima do nível crítico ev(H) > τ , e seleciona o modelo de m− 1 compo-
nentes, aceitando H, caso contrário. A determinação do número final de componentes é
feita iterativamente, testando-se m− 1 contra m componentes, para m = 2, 3, ..., até que
H : wm = 0 seja aceita. Denotando por mf o menor valor de m para o qual a hipótese H
é aceita, o modelo eleito será o de mf − 1 componentes.

Em dois estudos de caso a serem apresentados nas próximas seções, comparamos o
desempenho do FBST com o do software Mclust – Model-Based Clustering [31]. A escolha
do Mclust como benchmark se deve a diversos fatores, sendo os principais: disponibilidade
do pacote no ambiente R, facilidade instalação e utilização e aplicações bem sucedidas
descritas na literatura [92]. O Mclust é baseado na formulação proposta por Banfield e
Raftery [9], onde as matrizes de covariâncias das componentes são expressas em termos
de suas decomposições autovalores/autovetores,

V k = λkQkDk(Qk)′ .

Qk é a matriz (ortogonal) de autovetores, Dk é a matriz diagonal cujos elementos são pro-
porcionais aos autovalores de V k, e λk é um escalar. A matriz Qk determina a orientação
da componente, Dk determina sua forma e λk determina seu volume. Sistemas distintos
de restrições sobre esses parâmetros (permitindo alguns mas não todos os parâmetros va-
riar), resultam em um conjunto de modelos distintos [16]. O Mclust implementa alguns
desses modelos possíveis. Para cada modelo e número de componentes m, os pesos das
componentes wk, as médias bk e as covariâncias (restritas) V k são estimadas via Algo-
ritmo EM. No Mclust, a estrutura da matriz de covariância e o número de componentes
são selecionados através do Critério Bayesiano de Informação (BIC), que consiste em uma
aproximação para a verossimilhança integrada [83]:

BIC(M) = 2Λ(M) − κ(M) log n,

onde Λ é a máxima log-verossimilhança sob o modelo M , κ é sua complexidade (número
de parâmetros), e n o tamanho da amostra. O BIC é um critério de regularização, que
faz um balanço entre o ajuste do modelo e seu número de parâmetros. Quanto maior o
valor dessa função, mais forte a evidência a favor do modelo correspondente.

3.5 Resultados numéricos: Iris virginica

O primeiro teste de desempenho do FBST foi realizado sobre o conjunto de dados do
gênero de flores Iris, disponível no ambiente R. Os dados originais foram coletados por
Anderson [4], e consistem em quatro medidas (comprimento e largura da pétala, compri-
mento e largura da sépala) de um total de 150 exemplares coletados eqüitativamente de
três espécies: setosa, versicolor e virginica. Um problema biológico comumente explorado
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Figura 3.1: Dados públicos da espécie Iris virginica e curvas de nível dos modelos com
uma componente (esquerda) e duas componentes (direita)

em análises de classificadores usando esse conjunto de dados é determinar se existem ou
não dois subgrupos distintos da espécie Iris virginica [4, 60]. Dessa forma, a exemplo de
Stephens [86], selecionamos 49 exemplares da espécie Iris virginica – um exemplar foi des-
cartado, por ter sido considerado outlier. As medidas selecionadas foram o comprimento
da pétala e da sépala. Nesse estudo de caso, nosso interesse é realizar uma análise de
sensibilidade da precisão do FBST em função do tamanho da amostra.

Sob a formulação do FBST, o modelo paramétrico consiste em duas componentes
(m = 2), e a hipótese a ser testada é a restrição de haver apenas uma componente
(H : w2 = 0). A Figura 3.1 apresenta os dados originais, juntamente com as curvas de
níveis da densidade posterior dos parâmetros ótimos dos modelos com 1 componente (θ∗)
e com 2 componentes(θ̂). O FBST seleciona o modelo de duas componentes, rejeitando
H, se a evidência contra H estiver acima de um certo nível crítico τ .

Neste exemplo, o nível crítico τ foi escolhido através da análise de poder empírico,
onde se procura estabelecer um balanço entre os erros do tipo 1 (rejeição de uma hipótese
verdadeira) e do tipo 2 (aceitação de uma hipótese falsa). No presente caso, isso foi feito
da seguinte forma: denotemos por θ∗ e θ̂ os parâmetros de máxima posteriori (MAP) do
modelo sob a hipótese (1 componente) e do modelo irrestrito (2 componentes), ajustados
sobre os dados da Iris. Foram geradas duas coleções de t = 500 amostras simuladas
de tamanho n cada uma, sendo a primeira coleção simulada usando o parâmetro θ∗ e a
segunda simulada sob o parâmetro θ̂. α(τ) e β(τ), são os erros empíricos do tipo 1 e do
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tipo 2 (taxa de rejeição da hipótese na primeira coleção e taxa de aceitação da hipótese
na segunda coleção). O nível crítico τ foi escolhido de forma a minimizar o erro total,
(α(τ) + β(τ))/2.

Juntamente com o FBST, analisamos o desempenho de três critérios de seleção de
modelos, que se baseiam no balanço entre o ajuste do modelo (verossimilhança) e sua
complexidade (número de parâmetros) [13]. Nas definições abaixo, denotaremos por Λ(M)
a log-verossimilhança máxima do modelo M e por κ(M) o número de parâmetros.

Akaike Information Criterion – AIC: Proposto por Akaike [3], este critério tem a
forma:

AIC(M) = −2Λ(M) + 2κ(M) .

AIC3: Modificação proposta no AIC por Bozdogan [14]:

AIC3(M) = −2Λ(M) + 3κ(M) .

Bayesian Information Criterion – BIC: A forma tradicional de escolha de modelos
na escola Bayesiana é calcular a verossimilhança integrada [46]. A verossimilhança
integrada dos dados X dado o modelo M é:

pr(X |M) =

∫
pr(X |M, θ)π(θ |M)dθ ,

onde π(θ |M) denota a priori para θ sob o modelo M . Uma forma alternativa
proposta por Schwarz [83], é utilizar a aproximação

log pr(X |M) = log pr(X |M, θ̂) − κ(M)

2
log n+O(1) ,

onde θ̂ denota a estimativa de máxima verossimilhança para θ. Assim, o critério
BIC é dado por

BIC(M) = −2Λ(M) + κ(M) log n .

A Figura 3.2 apresenta as taxas de erro do FBST e dos critérios de regularização
descritos, para amostras de tamanho n = 50, 75, 100, 150. O gráfico à esquerda mostra as
taxas de erro do tipo 1, α; o gráfico do meio mostra as taxas de erro do tipo 2, β; o gráfico
à direita apresenta as taxas médias de erro, (α+β)/2. Nota-se no FBST uma convergência
dos erros para zero mais rápida que a dos demais critérios. Para amostras pequenas, o BIC
tem uma alta tendência a aceitar modelos de uma componente (alto erro do tipo 2). O
AIC mostrou resultados melhores do que os demais critérios de regularização, alcançando
a performance do FBST para amostras acima de n = 150.
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Figura 3.2: Dados Iris virginica: taxas de erro do tipo 1 (esquerda), tipo 2 (meio) e erro
médio total (direita) em diferentes tamanhos de amostras. Critérios analisados: FBST
(O), AIC (×), AIC3 (+) e BIC (∗).

3.6 Resultados numéricos: Old Faithful

Um segundo experimento numérico foi realizado a partir dos dados públicos do gêiser
Old Faithful [39], composto por 272 observações de erupções desse gêiser localizado no
Parque Nacional de Yellowstone (EUA). Cada observação consiste na duração da erupção
e no tempo de espera até a próxima ocorrência. Um problema clássico em processos
seqüenciais é determinar se os eventos são condicionalmente independentes e identicamente
distribuídos (e, neste caso, sob a ótica de modelos de mistura, a população de eventos é
formada apenas por uma componente) ou se existem sub-classes de eventos, distribuídos
sob parâmetros distintos.

A Figura 3.3 apresenta dois gráficos de dispersão dos dados, cada ponto representando
uma erupção. Uma vez que as observações formam claramente dois grandes agrupamentos,
indicando a existência de pelo menos duas classes de erupção, são apresentados dois
gráficos: o gráfico esquerdo mostra os dados classificados e as curvas de nível da densidade
a posteriori sob o modelo de misturas ajustado com duas componentes; o gráfico direito
apresenta as classificações e as curvas de nível da posteriori sob o modelo de misturas
ajustado com três componentes. A classe prevista para cada observação é indicada pelo
marcador do ponto (+ , × ou ∗). As estimativas de máxima posteriori dos modelos de 2
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Figura 3.3: Dados de erupção do gêiser Old Faithful e curvas de nível dos modelos de
misturas ajustados com 2 componentes (esquerda) e 3 componentes (direita).

e 3 componentes são denotadas por θ∗ e θ̂, respectivamente.

Para avaliação de desempenho do FBST, nosso interesse é estimar a proporção de
acertos do teste em cada um dos dois possíveis cenários:

• quando os dados provêm de duas classes distintas, distribuídos sob o parâmetro θ∗;
e

• quando os dados provêm de três classes distintas, distribuídos sob o parâmetro θ̂.

Para aceitação ou rejeição da hipótese H : wm = 0, adotamos o critério baseado
em análise assintótica discutida na Seção 2.2, usando o nível de confiança 1 − α para
α = 1%. A tabela 3.1 apresenta as evidências críticas contra as hipóteses w2 = 0, w3 = 0
e w4 = 0, onde t é o número de graus de liberdade do modelo de misturas completo
(com m componentes), h é o número de graus de liberdade do modelo de misturas sob
a hipótese (com m− 1 componentes) e τ é o quantil 99% da distribuição aproximada de
ev(H). Definido o valor de τ para cada número de componentes, temos a decisão:

Se ev(H) > τ, rejeite H; caso contrário, aceite H.

Dois experimentos numéricos foram realizados a partir dos parâmetros ajustados sobre
os dados do Old Faithful, onde o desempenho do FBST foi comparado ao do MClust. No
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Tabela 3.1: Níveis de evidência para rejeição da hipótese H : wm = 0, para m = 2, 3, 4,
definidos pelo critério assintótico.

m t h τ = W−1(t, h, 0.99)
2 11 5 0.885
3 17 11 0.532
4 23 17 0.182

Tabela 3.2: Números de amostras de 2 componentes (θ∗) e 3 componentes (θ̂) segundo o
número de componentes estimadas pelo FBST e pelo Mclust

Componentes FBST Mclust
estimadas θ∗ θ̂ θ∗ θ̂

1 0 0 0 0
2 499 96 500 287
3 1 404 0 213
4 0 0 0 0

Taxas de erro 0% 19% 0% 57%

primeiro experimento, avaliamos as taxas de erros (previsões a maior ou a menor) do
número real de componentes, sobre amostras com o mesmo tamanho dos dados originais
do Old Faithful. Para isso, foi sorteada uma coleção de 500 amostras de 272 pontos cada,
sob o parâmetro θ∗ (2 componentes), e uma segunda coleção de 500 amostras com 272
pontos cada, usando o parâmetro θ̂ (3 componentes).

A Tabela 3.2 apresenta as freqüencias de amostras simuladas, segundo o número de
componentes estimado pelo FBST e pelo Mclust. Cada coluna corresponde a uma das
coleções, sob θ∗ (2 componentes) e θ̂ (3 componentes), e cada linha corresponde ao número
estimado de componentes. A última linha contém a taxa de erro de cada método sobre
cada coleção. Para amostras sorteadas com 2 componentes, o FBST acertou 499 e errou
somente 1, enquanto o Mclust acertou todos os 500 casos. Por outro lado, para as amostras
sorteadas com 3 componentes, o FBST teve uma taxa de erro de 19% (96 casos incorretos)
contra 57% (287%) do Mclust, indicando um grande viés do Mclust em selecionar modelos
mais simples, sob um alto custo em termos de precisão. É interessante observar que nem
o FBST nem o Mclust elegeram modelos com 1 ou 4 componentes.

No segundo experimento numérico, procuramos analisar a convergência das taxas de
erro do FBST e do Mclust para zero à medida em que o tamanho da amostra n aumenta.
Para cada n ∈ {200, 300, 400, 500, 600}, simulamos duas coleções de 400 amostras de
tamanho n, uma usando o parâmetro θ∗ e outra usando o parâmetro θ̂. A Tabela 3.3
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Tabela 3.3: Convergência das taxas de erro com tamanhos crescentes de amostras.
Tamanho % Erro FBST % Erro Mclust
amostra θ∗ θ̂ θ∗ θ̂

200 1% 66% 0% 76%
300 1% 16% 0% 49%
400 1% 9% 0% 35%
500 1% 1% 0% 16%
600 1% 1% 0% 6%

apresenta as taxas de erro do FBST e do Mclust para cada uma das 10 coleções de amostras
geradas, onde considera-se como taxa de erro estimada o percentual de amostras em que
o método (FBST/Mclust) prevê um número de componentes diferente daquele sob o qual
a amostra foi gerada. Observa-se que as taxas de erro do FBST são inferiores às taxas de
erro do Mclust, bem como sua convergêngia para zero é consideravelmente mais rápida.

3.7 Classificação de genes baseada em níveis de expres-

são

O estudo de caso discutido nesta seção é baseado em um banco de dados de microarranjos
de cDNA planejado e obtido por Ideker et al. [40]. Os autores analisaram a via de utili-
zação de galactose (GAL) na levedura Saccharomyces cerevisiae, uma via bem conhecida
(vide referências em [40]), onde as principais enzimas envolvidas são expressas somente
na presença de galactose e na ausência de açúcares repressores, como glicose.

A utilização de galactose, representada na Figura 3.4, envolve uma via metabólica que
converte a galactose em glicose-6-fosfato, e um mecanismo regulador que controla se a
via está ligada ou desligada. Esse processo envolve pelo menos três tipos de proteínas.
Um gene transportador (GAL2), um grupo de genes enzimáticos (GAL1, GAL7, GAL10
e GAL5) e genes reguladores (GAL3, GAL4, GAL6 e GAL80).

Foram preparadas 10 cepas de Saccharomyces cerevisiae, sendo uma selvagem (wt), e
nove cepas geneteticamente modificadas, cada uma com a deleção completa de um dos
genes citados acima (as cepas são denominadas gal1∆, gal2∆, gal3∆, gal4∆, gal5∆,
gal6∆, gal7∆, gal10∆ e gal80∆). As variações na expressão de mRNA resultantes de
cada perturbação foram analisadas através de microarranjos de DNA de aproximadamente
6200 genes. Em cada experimento, o cDNA marcado de uma cepa com perturbação foi
hibridizada com o cDNA da cepa de referência (wt, crescimento em meio +gal). Para
maior robustez, foram realizadas quatro hibridizações replicadas para cada perturbação.
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Figura 3.4: Modelo de utilização de galactose, e identificação dos principais genes envol-
vidos: GAL2 (transporte), GAL1, GAL7, GAL10, GAL5 (genes enzimáticos), GAL4,
GAL80, GAL3 E GAL6 (genes reguladores). Ideker et al. , 2001.

Sobre os dados originais, Yeung et al. [96] selecionaram um subconjunto de 205 genes
cujos padrões de expressão refletem quatro categorias funcionais dentro da terminologia do
consórcio Gene Onthology (GO) [6]. As quatro categorias funcionais e as correspondentes
quantidades de genes contidos em cada categoria são apresentadas na Tabela 3.4. Sobre
esse conjunto de dados, nosso interesse é agrupar os genes de forma não supervisionada
(isto é, sem utilizar no método o conhecimento prévio das classes) e verificar:

• Se o FBST e o Mclust determinam corretamente o número de classes;

• O percentual de genes classificados corretamente, se o número previsto de classes
estiver correto.

Os dados processados por Yeung et al. formam uma matriz de dimensão 205× 10× 4
(205 genes, 10 cepas, 4 réplicas para cada cepa), onde Xi,j,r corresponde ao nível de
expressão normalizado do gene i na réplica r da cepa j. Tanto o FBST quanto o Mclust e
a grade maioria dos algoritmos de clustering assumem que, dentro de cada agrupamento,
as observações são (condicionalmente) independentes e identicamente distribuídas – o que
não ocorre na presença de réplicas. Dentre as estratégias possíveis para tratar dados
replicados, uma das mais simples e mais empregadas é usar a média das réplicas [96],
tendo sido essa a nossa opção. Assim, obtemos uma matriz Y de dimensão 205 × 10,
onde Yi,j corresponde ao nível médio de expressão do gene i nas 4 réplicas obtidas sob a
condição j.
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Tabela 3.4: Categorias funcionais das classes selecionadas por Yeung et al. [96], e número
de genes na amostra.

Cod. Quant.
classe Categoria funcional genes

1 biossíntese; metabolismo e modificação de proteínas 83
2 vias energéticas; metabolismo de carboidratos; catabolismo 15
3 metabolismo de nucleosídeos, nucleotídeos e ácidos nucleicos 93
4 transporte 14

Total 205

Em análises de dados envolvendo múltiplas variáveis, é muito comum que duas ou
mais variáveis carreguem informações muito similares. Especificamente no tipo de estudo
realizado por Ideker et al. , é possível que a inativação de dois genes possam ter efeitos
similares nos níveis de mRNA da célula. De fato, observamos no presente conjunto de
dados que o índice de correlação de Pearson dos níveis de expressão gênica dos 205 genes
entre as cepas gal7∆ e gal10∆ é 0.92, indicando efeitos muito semelhantes da deleção
desses genes no mRNA celular. Essa alta correlação explica-se pela interdependência
entre esses dois genes [75], observável na Figura 3.4 (ambos estão envolvidos na conversão
de Galactose-1-P em Glicose-1-P).

A presença de variáveis com alto nível de redundância frequentemente introduz efeitos
indesejáveis (p. ex. overfitting, matrizes de covariância singulares, quebra de condições
de regularidade) e usualmente precisa ser considerada [42, 47, 84]. Neste trabalho, para
reduzir a dimensionalidade do espaço, utilizamos a Análise de Componentes Principais
(PCA) [27], cuja idéia pode ser resumida como segue.

Dada a matriz Y m×d (m observações sobre d variáveis), e sua matriz de covariâncias
V , a matriz de autovetores A de V é uma base ortogonal, e a matriz Z resultante do
produto

Z ′ = A′X ′

equivale a uma rotação das coordenadas (linhas) de X, de tal forma que Cov(Zj1,j2) = 0
para j1 6= j2. Ou seja, o produto de X pela matriz de autovetores de sua matriz de
covariância é simplesmente uma mudança de coordenadas (rotação) que resulta em uma
matriz cujas colunas são independentes. A operação inversa (X ′ = A−1Z ′) resulta nos
dados originais, sem perda de informação. Isso sugere uma forma de redução da dimensão
dos dados. Se duas variáveis (colunas) de X são altamente correlacionadas (negativa ou
positivamente), é possível que d− 1 dos d autovetores formem hiperplanos ortogonais tais
que as distâncias (i.e. resíduos) entre as observações e os hiperplanos sejam relativamente
pequenas. Então, se um dos autovetores for eliminado da matriz de autovetores A, a
matriz Z resultante do produto Z ′ = A′X ′ terá d− 1 colunas; naturalmente, ocorre perda
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de informação na transformação de X para Z, e essa perda de informação é proporcional
às distâncias entre os pontos originais Xi,j e os hiperplanos formados por A. Logo, se o
objetivo é eliminar uma ou mais variáveis da matriz original, deve-se manter o conjunto
de d− 1 autovetores que, conjuntamente, explicam a maior parte da variância dos dados
originais. Em PCA, utiliza-se usualmente um método incremental:

• Escolhe-se o autovetor cujo hiperplano minimiza o resíduo em relação aos dados
originais (esse autovetor é aquele correspondente ao maior autovalor da matriz de
covariância);

• A seguir, são escolhidos os próximos autovetores, em ordem decrescente de seus
autovalores, incluindo-os em A até que todos os autovetores tenham sido selecionados
ou até que um certo critério de parada seja satisfeito.

As colunas da matriz Z resultante do produto Z ′ = A′X ′ são denominadas componen-
tes principais. É comum que, na presença de variáveis originais altamente correlacionadas,
a matriz resultante Z contenha uma grande parte da informação contida na matriz ori-
ginal, com um número consideravelmente menor de colunas. Vários critérios podem ser
adotados para a seleção do número de componentes principais relevantes [29], sendo um
deles parar a inclusão de componentes quando o percentual da variância acumulada nas
componentes principais ultrapassar um certo limite α% – usualmente 95% [42].

Nesta breve descrição, procuramos apenas comentar as idéias centrais da técnica de
PCA, sem mencionar alguns aspectos específicos. Descrições mais detalhadas são ampla-
mente apresentadas na literatura [27]. A análise de componentes principais é amplamente
empregada nas mais diversas áreas, e um exemplo de sua aplicação em análise de dados
de microarrays pode ser visto em [76].

Nos dados analisados, as variâncias percentuais acumuladas nas componentes princi-
pais são as seguintes: a primeira componente principal responde por 75.5% da variância
dos dados; com 2, 3, 4...9 componentes, as variâncias acumuladas são, respectivamente,
88.8%, 92.5%, 95.0%, 96.8%, 98.1%, 98.8%, 99.4% e 99.7%. Ou seja, temos 95% da
informação original em apenas 4 componentes principais, e 98% da informação em 6 com-
ponentes principais.

Para que se tenha uma visão aproximada dos dados e se possa verificar informalmente o
nível de segregação das quatro classes funcionais, apresentamos na Figura 3.5 as projeções
dos níveis de expressão dos 205 genes nas duas primeiras componentes principais, e suas
respectivas categorias.

Nossa análise comparativa do desempenho do FBST e do Mclust consistiu em aplicar
os dois métodos sobre os dados originais e sobre os dados processados com 2, 3 ... 9 e
10 componentes principais. O objetivo foi verificar em que casos cada método previu o
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Figura 3.5: Níveis de expressão de 205 genes de Saccharomyces cerevisiae, projetados nas
duas primeiras componentes principais, e seu agrupamento nas classes funcionais (Gene
Ontology).

número correto de classes e a taxa de acerto na classificação quando o método acertava o
número de classes.

Para determinar o nível de rejeição da evidência contra a hipótese H : wm = 0,
para este conjunto de dados não é possível usar a aproximação assintótica das evidências
como fizemos na seção anterior, pois em alguns casos a dimensão do espaço paramétrico
ultrapassa o tamanho da amostra (por exemplo, um modelo de misturas de distribuições
normais de 10 variáveis e 4 componentes possui 263 parâmetros, número superior ao
tamanho da amostra). Por essa razão, adotamos o critério de aceitar a hipótese caso
ev(H) > 0.5. Esse critério é coerente com as funções de perda LP1 apresentada na seção
2.2, com coeficientes a = c = 1, b = 0.

A Tabela 3.5 apresenta os resultados numéricos dessa análise. Cada linha contém o
número de componentes principais usadas na amostra, o número de classes previstas pelo
FBST e pelo Mclust sobre aquelas componentes, e a taxa de acerto na classificação quando
o número de classes previstas é 4. A última linha da tabela contém as classes previstas
sobre a amostra original, sem aplicação de PCA. O FBST acertou o número de classes em
quatro situações (com 3,4,5 e 6 componentes principais), enquanto o Mclust acertou ape-
nas em duas (com 2 e 3 componentes principais). (Note-se ainda que as quatro primeiras
componentes principais respondem por 95% da variância acumulada dos dados, e seria
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Tabela 3.5: Validação das classificações do FBST e do Mclust: quantidade prevista de
classes e percentual de genes classificados corretamente (quando o número previsto de
classe está correto), em função do número de componentes principais selecionadas.

Numero FBST Mclust
PCAs Classes % Acerto Classes % Acerto

prev. classif. prev. classif.
2 5 – 4 96%
3 4 99% 4 97%
4 4 97% 5 –
5 4 84% 7 –
6 4 83% 7 –
7 3 – 6 –
8 3 – 6 –
9 3 – 7 –
10 3 – 7 –

Dados orig. 3 – 3 –

razoável interromper a inclusão de novas componentes com esta quantidade.) O FBST
mostrou uma estabilidade maior em suas respostas: Inicialmente, com uma quantidade
muito pequena de informação (2 componentes), o FBST tende a encontrar um número
maior de componentes. À medida que é agregada mais informação relevante ao modelo (3
e 4 componentes), o FBST consegue inferir corretamente o número de classes e também
consegue uma alta taxa de acerto de classificação. Quando novas componentes principais
agregando pouca informação são incluídas, o FBST começa a perder um pouco de sua
precisão, e a partir de 7 componentes principais, o FBST passa a prever 3 classes. O
Mclust apresenta uma boa taxa de acerto com duas e três componentes principais, mas
a partir de 4 componentes principais o modelo escolhido oscila no número de classes pre-
vistas, entre 5, 6 e 7 classes, porém sem um comportamento monotônico. Curiosamente,
quando utilizamos as 10 componentes principais (portanto toda a informação dos dados
originais, porém em um sistema de coordenadas diferentes), o Mclust prevê 7 classes; mas
quando aplicado sobre os dados originais, o Mclust prevê apenas 3 classes, o que indica
uma instabilidade na seleção de modelo pelo Mclust conforme a configuração da amostra.
Já o FBST mantém uma grande coerência, indicando consistentemente o mesmo número
de classes sob as duas configurações dos dados.

Embora esses resultados nos pareçam favoráveis ao FBST, a questão da dimensionali-
dade dos dados tem grande importância, e torna-se necessário adotar critérios consistentes
para determinação do número ideal de componentes. Esse é um tema interessante para
pesquisa futura, que nos motiva a implementar o FBST também para este problema, ofe-
recendo assim uma ferramenta integrada de redução de dimensão (feature extraction) e
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de classificação não supervisionada.
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Capítulo 4

Modelos de Hipóteses Separadas

4.1 Introdução

Um problema importante em inferência estatística consiste em decidir qual dentre m mo-
delos alternativos, fk(x, ψk), melhor se ajusta a uma amostra. As formas mais fáceis e
usuais são adotar métodos visuais (p.ex QQ-plots) ou utilizar testes do tipo Goodness-of-
fit, como o Chi-quadrado ou o teste de Kolmogorov-Smirnov [23], que são baseados em
uma medida de distância entre a distribuição empírica observada (amostra) e a distribui-
ção teórica candidata. Note-se que, nessas duas abordagens, a análise de cada distribuição
candidata é feita independentemente das demais. Ambas são alternativas simples, eficien-
tes em muitos casos e que contam com vasta disponibilidade de ferramentas (a linguagem
R possui pacotes para as duas alternativas). Todavia, em problemas em que a escolha da
distribuição não é apenas uma questão de conveniência, mas sim um problema de inferir a
dinâmica e estrutura do processo estocástico que gerou as observações, a análise descritiva
se torna imprecisa. Ao mesmo tempo, os testes do tipo goodness-of-fit apresentam uma
taxa de convergência baixa, ou seja, usualmente tendem a aceitar a distribuição candidata
e demandam amostras grandes para dar a resposta correta (vide seção 4.5).

Uma forma mais robusta é adotar métodos para confrontar dois possíveis modelos.
Se os modelos candidatos fk possuem formas funcionais distintas e não relacionadas (no
sentido de que um modelo não seja caso particular do segundo), é usual denominá-los
Modelos separados, ou Hipóteses separadas. Vários métodos de discriminação – clássicos
e bayesianos – têm sido desenvolvidos, nos quais o modelo f1(x, ψ1) é testado contra um
modelo alternativo f2(x, ψ2), fornecendo uma medida de evidência favorecendo o modelo 1
em relação ao modelo 2 [5,19,46,68]. Todavia, esses métodos não são capazes de fornecer
uma resposta direta quando nenhum dos dois modelos candidatos se ajusta bem aos dados.

Neste capítulo, apresentamos a formulação de modelos de hipóteses separadas como
um problema de testes de hipótese em modelos de misturas, onde cada componente cor-
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responde à função de densidade de um modelo candidato. Determinar se os dados provêm
de uma distribuição específica é testar se os pesos das demais distribuições são iguais a 0.
Sob esta formulação, se nenhum dos modelos descrevem adequadamente os dados, o teste
é capaz de fornecer uma resposta direta – uma evidência alta contra todos os modelos
candidatos.

A origem desta abordagem remonta ao trabalho de Cox [19], que sugeriu que, na
presença de dois modelos alternativos, a função de densidade de cada observação poderia
ser uma combinação exponencial dos modelos candidatos,

f(x |w,ψ1, ψ2) ∝ f1(x |ψ1)
wf2(x |ψ2)

1−w,

onde 0 ≤ w ≤ 1. Atkinson [7] desenvolveu esta idéia para algumas distribuições da família
exponencial, escrevendo a densidade do modelo como

f(x |w1, w2, ψ1, ψ2) =
f1(x |ψ1)

w1f2(x |ψ2)
w2

∫
f1(y |ψ1)w1f2(y |ψ2)w2dy

.

Quandt [74] foi o primeiro a explorar a formulação de modelos separados via misturas,
onde a função de densidade é uma combinação linear dos modelos candidatos,

f(x |w,ψ1, ψ2) ∝ wf1(x |ψ1) + (1 − w)f2(x |ψ2).

Um problema clássico em teoria da confiabilidade diz respeito à comparação entre
as funções Weibull e Gompertz de envelhecimento, e será explorada neste capítulo. Na
próxima seção, discutimos a importância dessas distribuições e em que medida elas são
capazes de explicar as características estruturais e o processo de construção de um sistema.
Nas seções seguintes, discutiremos a formulação e a implementação do FBST para modelos
de hipóteses separadas, apresentando como estudo de caso o teste Weibull vs. Gompertz.
Boa parte dos conceitos apresentados neste capítulo são extensões daqueles apresentados
no Capítulo 3, e inevitavelmente haverá alguma redundância. Todavia, optamos por
reapresentá-los, a fim de ressaltar as diferenças conceituais e práticas desta formulação
em relação a modelos de misturas tradicionais. Ao final deste capítulo, apresentaremos
os resultados numéricos do desempenho do FBST, tanto em situações em que os dados
provêm de uma das duas distribuições candidatas como em situações em que nenhuma
das duas distribuições é a verdadeira.

Parte dos conceitos e resultados deste capítulo foram apresentados no Congresso Ma-
xent’07 (http://www.maxent2007.org) e aceitos para publicação [53].
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4.2 Relação entre o envelhecimento e o desenvolvimento

ontogênico

Tanto os organismos vivos como os sistemas manufaturados devem necessariamente ser
construídos e mantidos a partir de componentes básicos. Todavia, existem diferenças
profundas em seu processo de desenvolvimento que resultarão em diferentes processos
de envelhecimento. Nesta seção, examinamos as similaridades e diferenças estruturais
entre essas duas classes de sistemas, e como essas estruturas podem explicar algumas das
propriedades do ciclo de vida sistêmico. Esta seção dá especial atenção ao desenvolvimento
sistêmico na fase adulta ou pós-construção, conhecido como envelhecimento. Em nossa
análise, acompanhamos os conceitos apresentados por Gavrilov [32,33].

“The first fundamental feature of biosystems is that, in contrast to technical (artificial)
devices which are constructed out of previously manufactured and tested components, or-
ganisms form themselves in ontogenesis through a process of self-assembly out of de novo
forming and externally untested elements (cells). The second property of organisms is the
extraordinary degree of miniaturization of their components (the microscopic dimensions
of cells, as well as the molecular dimensions of information carriers like DNA and RNA),
permitting the creation of a huge redundancy in the number of elements. Thus, we expect
that for living organisms, in distinction to many technical (manufactured) devices, the
reliability of the system is achieved not by the high initial quality of all the elements but
by their huge numbers (redundancy).” Gavrilov (2001,p.531.)

Ao longo deste capítulo, x é o instante de falha, f(x) e F (x) são as funções de den-
sidade e de distribuição acumulada do instante de falha, S(x) = 1 − F (x) é a função de
sobrevivência e

h(x) =
d S(x)

S(x) dx
=
d logS(x)

dx

é a taxa de falha, ou força de mortalidade, ver Barlow e Proschan [10].

Em sistemas ou componentes mais simples, a taxa de falha em um instante x não
depende de quanto tempo o sistema esteve em funcionamento [10]. Por essa razão, es-
ses componentes são chamados sistemas sem memória/sem envelhecimento. Logo, esses
sistemas são caracterizados pela distribuição exponencial, com taxa de falha constante,

h(x) = κ, S(x) = exp(−κx) e f(x) = κ exp(−κx), κ, x ≥ 0.

Sistemas complexos são caracterizados por regimes diferentes de envelhecimento que,
por sua vez, refletem as características estruturais desse sistema. Dois regimes de enve-
lhecimento são de especial interesse para nós:

• O regime Weibull, ou lei de potência, com h(x) = κxα, κ, α > 0, é característico
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de sistemas complexos top-down, montados por agentes externos (sistemas alopoié-
ticos).

• O regime Gompertz-Makeham, h(x) = A+R exp(αx), A,R, α > 0, é característico
de sistemas complexos bottom-up, auto-construídos (sistemas autopoiéticos). Em
modelos biológicos, o parâmetro Makeham, A, indica uma força de mortalidade
externa, enquanto o regime Gompertz puro, com A = 0, modela a função de falha
interna ou sistêmica.

Descreveremos a seguir alguns modelos estruturais que explicam esses dois regimes e
os testaremos em alguns sistemas de engenharia e biológicos.

As duas estruturas básicas em teoria da confiabilidade são composições em paralelo e
em série. Sistemas complexos são composições recursivas de blocos em série e em paralelo.
Um bloco em paralelo falha se todos os seus componentes falharem, enquanto um bloco em
série falha se um de seus componentes falhar. Dito de outra forma, um bloco em paralelo
falha quando o último de seus componentes falhar, e um bloco em série falha quando o
primeiro de seus componentes falhar. Portanto, as regras composicionais série-paralelo
são:

• A função de distribuição acumulada de um sistema em paralelo é igual ao produto
das funções acumuladas de seus componentes.

• A função de falha de um sistema em série é igual à soma das funções de falha de
seus componentes.

Vamos agora considerar o “mais simples sistema complexo”, modelando um organismo
ou máquina com múltiplas, m, funções, onde cada função é realizada por um bloco de
componentes simples redundantes. Ou seja, tal sistema é montado como uma série de m
blocos, bj, j = 1 . . .m, e o bloco bj é montado com nj componentes simples em paralelo.

Projetos top-down tipicamente usam um pequeno número de unidades redundantes,
a fim de otimizar custos de produção, bem como respeitar outras restrições de projeto
tais como limitação de espaço ou de peso. Logo, os componentes precisam seguir padrões
rigorosos, alcançados por diversas formas de controle de qualidade no processo de fabrica-
ção. Em tais sistemas, todos os componentes estão inicialmente funcionando já que, caso
contrário, teriam sido rejeitados pelos controles de qualidade. Um diagrama de blocos
desse tipo de sistema é apresentado na Figura 4.1A. Neste exemplo, cada bloco possui o
mesmo número de componentes redundantes, nj = i.

Uma vez que cada componente tem uma distribuição de falha exponencial, as regras
composicionais de confiabilidade resultam nas seguintes funções de falha sistêmica para
cada bloco:

Fj =
(
1 − e−κx

)i
, hj(x) =

iκe−κx (1 − e−κx)
i−1

1 − (1 − e−κx)i
;
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e resultam na seguinte função de falha para o sistema completo:

h(x) =
m∑

j=1

hj(x) =
miκe−κx (1 − e−κx)

i−1

1 − (1 − e−κx)i
.

Usando as aproximações assintóticas de pré-infância (early-life) e velhice avançada
(late-life), 1 − exp(−κx) ≈ κx, para x << 1/κ, e 1 − exp(−κx) ≈ 1, para x >> 1/κ, as
funções de falha de um bloco com i elementos paralelos e do sistema completo podem ser
aproximadas como

hi(x) ≈
{
iκixi−1 se x << 1/κ
κ se x >> 1/κ

, h(x) ≈
{
miκixi−1 se x << 1/κ
mκ if x >> 1/κ

.

Consideremos agora os sistemas biológicos, com construção bottom-up, que possuem
uma altíssima redundância interna, porém com uma alta freqüência de componentes
defeituosas desde o nascimento. Esses sistemas estão representados na Figura 4.1B –
onde os componentes defeituosos são marcados por um “X”. Consideremos que o nú-
mero i de elementos inicialmente em funcionamento segue uma distribuição de Pois-
son com parâmetro λ = nq, P (i) = exp(−λ)λi/i!. Devemos também truncar a Pois-
son, observando o fato de que o organismo está inicialmente vivo, implicando a exclu-
são do caso i = 0. A constante de normalização correta para esta Poisson truncada é
c−1 = 1 − exp(−λ) − exp(−λ)

∑∞
i=n+1 λ

i/i! .

Como no modelo anterior, a função de falha sistêmica é a soma da função de falha dos
seus blocos, onde cada bloco começa com i elementos operantes (distribuídos segundo a
Poisson). Logo, a função de falha sistêmica esperada pode ser escrita como:

h(x) =
m∑

j=1

hj(x) = m

n∑

i=1

P (i)hi(x) .

A substituição de hi(x) resulta na taxa de falha sistêmica e aproximações:

h(x) = cmκλe−λe−κx
n∑

i=1

λi−1 (1 − e−κx)
i−1

(i− 1)!
(
1 − (1 − e−κx)i

) ,

h(x) ≈
{
cmκλe−λ

∑n
i=1

(κλx)i−1

(i−1)!
= R (eαx − ǫ(x)) se x << 1/κ e

mκ se x >> 1/κ ;
.

Na última expressão,

R = cmκλ exp(−λ) , α = κλ , e ǫ(x) =
∞∑

i=n+1

(κλx)i−1/(i− 1)!.

Para κ e λ fixados e x suficientemente pequeno, ǫ(x) se aproxima de zero. Logo, na
pré-infância, h(x) ≈ R exp(αx), como ocorre no regime Gompertz puro.
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A

B

Figura 4.1: Diagramas ilustrativos das diferenças na estrutura de confiabilidade entre dis-
positivos manufaturados (A) e sistemas biológicos (B). Enquanto nos primeiros a confiabi-
lidade é mantida através do controle de qualidade alta, porém uma baixa redundânciam,
nos sistemas biológicos a confiabilidade é mantida por uma alta redundância de compo-
nentes, porém com várias componentes defeituosas (representadas pelas caixas com X)
desde o início da vida do organismo. Gavrilov 2001.

4.3 Distribuições Weibull e Gompertz

Neste capítulo, adotamos por conveniência parametrizações ligeiramente diferentes das
apresentadas na seção anterior.

Para o modelo Weibull, as funções de densidade, de sobrevivência e de falha, dados os
parâmetros de forma de de escala, β > 0, γ > 0, são:

fW (x | β, γ) = (βtβ−1/γβ) exp(−(x/γ)β)

rW (x | β, γ) = exp(−(x/γ)β)

hW (x | β, γ) = fW ()/rW () = βxβ−1/γβ

No modelo Gompertz, as funções de densidade de probabilidade, de sobrevivência e
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de falha, dados os parâmetros α > 1, λ > 0, são:

fG(x |α, λ) = λαx exp(−(αx − 1)λ/ logα)

rG(x |α, λ) = exp(−(αx − 1)λ/ logα)

hG(x |α, λ) = fG()/hG() = λαx

Para ilustrar a forma das densidades dessas distribuições, apresentamos nas Figuras 4.2
e 4.3(esq.) os gráficos de curvas de nível das densidades Weibull e Gompertz, obtidas com
uma amostra Weibull(β̂ = 4.54, γ̂ = 75) com tamanho n = 50. A distribuição Gompertz
apresenta uma forte dependência não-linear entre os parâmetros α and λ. Esta associação
explica a chamada lei da compensação da mortalidade, segundo a qual valores altos do
parâmetro α são compensados por valores baixos do parâmetro λ em diferentes popula-
ções de uma espécie: log λ = logM −Bα, onde B e M são invariantes espécie-específicos
universais [33]. Um efeito dessa associação é que a Gompertz, em sua formulação original,
não é log-côncava. Como veremos adiante, no passo de integração do FBST utilizamos
amostradores adaptativos para os parâmetros, que dependem fortemente da forma da
densidade – preferencialmente distribuições log-côncavas. Para diminuir essa dependên-
cia não-linear e tornar a forma da função de densidade mais apropriada para efeitos de
amostragem, adotamos a reparametrização u = 1/ logα e v = log((logα)/λ), sugerida por
Meeker and Escobar [62]. O gráfico à direita da Figura 4.3 apresenta as curvas de nível
da densidade Gompertz reparametrizada.

As log-verossimilhanças e respectivos gradientes da distribuição Weibull e da distri-
buição Gompertz reparametrizada são:

LW (β, γ |X) = n log β − nβ log γ + (β + 1)
∑

j

log x−
∑

j

(xj/γ)
β

dLW/dβ = n/β − n log γ +
∑

j

log xj −
∑

j

(xj/γ)
β log(xj/γ)

dLW/dγ = −nβ/γ + β/γ
∑

j

(xj/γ)
β

e

LG(u, v |X) = −n log u− nv +
∑

j

xj/u+ n/exp(v) −
∑

j

exp(xj/u− v)

dLG/du = −n/u−
∑

j

xj/u
2 +

∑

j

xj/u
2 exp(xj/u− v)

dLG/dv = −n− n/exp(v) +
∑

j

exp(xj/u− v).

Os gradientes acima são necessários para o ajuste de máxima verossimilhança, que
precisa ser feito numericamente.
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Figura 4.2: Curvas de nível das densidades Weibull em função de seus parâmetros.

4.4 Mixturas de modelos separados

Nesta seção apresentaremos a formulação de hipóteses separadas no contexto de misturas.
Dada uma amostra X = {x1, x2, . . . , xn} e m distribuições de probabilidade alternativas,
F1(x |ψ1), F2(x |ψ1) . . . Fm(x |ψm), onde ψk é o parâmetro (possivelmente um vetor) da
distribuição Fk, o problema é medir a evidência em favor de cada modelo quanto ao seu
ajuste aos dados.

Em nossa proposta, consideramos que a função de densidade de probabilidade (p.d.f)
de cada observação x é uma combinação linear das densidades de x sob os modelos can-
didatos. Denotando φ = (w, φ1 . . . φm),

f(x | θ) = w1f1(x |ψ1) + . . .+ wmfm(x |ψm), wk ≥ 0,
∑

wk = 1.

A verossimilhança será

f(X | θ) =
n∏

j=1

m∑

k=1

wkfk(xj |ψk).

Neste ponto, é importante relembrar alguns conceitos-chave em modelos de misturas.
Em análise de misturas para classificação não-supervisionada, assumimos que os dados
provêm de uma ou mais subpopulações (classes), distribuídas sob densidades distintas. A
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Figura 4.3: Curvas de nível das densidades da Gompertz com parâmetros α e λ (esq) e
com parâmetros u e v (dir).

evidência a favor da existência de mais de uma subpopulação será maior se alguns sub-
conjuntos dos dados forem melhor ajustados por uma componente particular da mistura,
enquanto outros subconjuntos forem melhor ajustados por outras componentes. Para
incorporar esta característica, o modelo de misturas precisa ser capaz de inferir as proba-
bilidades de classificações individuais desses dados. O problema de decidir se uma única
distribuição candidata se ajusta adequadamente aos dados é análogo a decidir o número
de componentes em um modelo de misturas tradicional, e o comportamento do sistema
será também similar: se a distribuição candidata não se ajusta bem aos dados, alguns
pontos observados poderão ser melhor ajustados por outras componentes. Dessa forma,
assim como foi apresentado no capítulo anterior, a mistura de modelos separados precisa
considerar a “classificação” (ou componente) de cada observação.

Um exemplo j de classe k = c(j) é distribuído com densidade fk(xj |ψk). As classifi-
cações zkj são variáveis booleanas indicando se xj pertence à classe k, ou seja, zkj = 1 sse
c(j) = k. Denotamos por Z = {zkj } a matriz de classificação. Condicionadas às variáveis
latentes, teremos:

f(xj | θ) =
m∑

k=1

fk(xj | θ, zjk)f(zkj | θ) =
m∑

k=1

wkfk(xj |ψk)
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f(X | θ) =
n∏

j=1

f(xj | θ) =
n∏

j=1

m∑

k=1

wkfk(xj |ψk)

Dados os parâmetros da mistura, θ, e os dados observados, X, a matriz de probabilidades
condicionais de classificação P = f(Z |X, θ), é dada por:

pjk = f(zkj |xj, θ) =
fk(z

k
j , xj | θ)

f(xj | θ)
=

wkfk(xj |ψk)∑m
k=1wkf(xj |ψk)

Denotamos por yk o número de exemplos de classe k, ou seja, yk =
∑

j z
k
j , ou y = Z1.

A verossimilhança para os dados “completos”, X,Z, é:

f(X,Z | θ) =
n∏

j=1

fψc(j)(xj |ψc(j))f(zkj | θ) =
m∏

k=1



wkyk

∏

j | c(j)=k

fk(xj |ψk)





Apresentada a formulação geral acima, discutiremos agora alguns detalhes da formu-
lação do FBST para a mistura Weibull vs. Gompertz.

A distribuição a priori conjugada para uma distribuição multinomial é uma distribuição
Dirichlet (da qual a Beta é um caso particular):

M(y |n,w) =
(
n!
/
y1! . . . ym!

)
w1

y1 . . . wm
ym

D(w | y) =
(
Γ(y1 + . . .+ yk)

/
Γ(y1) . . .Γ(yk)

) m∏

k=1

wk
yk−1

onde w > 0 e w1 = 1. A informação a priori dada por ẏ e a observação y resultam na
posteriori Dirichlet com parâmetro ÿ = ẏ+y. Aqui consideramos também uma distribuição
a priori (imprópria) uniforme para (β, γ, u, v), e portanto a distribuição a posteriori é

f(θ |X) ∝ f(X | θ) =
n∏

j=1

(w1fW (xj | β, γ) + w2fG(xj |α, λ))

p1
j =

w1fW (xj | β, γ)
w1fW (xj | β, γ) + w2fG(xj |α, λ)

, p2
j = 1 − p1

j .

As hipóteses de interesse são:

H1 : w1 = 1 ∧ w2 = 0 e

H2 : w1 = 0 ∧ w2 = 1

O procedimento do FBST para testar Hk, k = 1, 2 consiste em dois passos:
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• Estimar o valor da máxima log-verossimilhança L∗
k sob Hk, que corresponde à má-

xima log-verossimilhança sob a distribuição candidata testada;

• Estimar o valor da evidência (e-valor) suportando a hipótese Hk, ou seja, a razão

ev(Hk) =

∫
Tk
f(θ |X)dθ

∫
Θ
f(θ |X)dθ

, Tk = {θ ∈ Θ |L(θ) ≤ L∗
k}.

Note que a constante de normalização da verossimilhança é a mesma, tanto no nu-
merador como no denominador, e portanto é cancelada; logo, essa constante pode ser
ignorada no cálculo da evidência.

No passo de otimização, usamos o solver CG_DESCENT [36,37], baseado em métodos de
gradientes conjugados. Este solver é distribuído livremente, com código-fonte em C ou
Fortran (vide referências).

Para o passo de integração, adotamos o Markov Chain Monte Carlo (MCMC) por
amostragem de Gibbs [35], na forma descrita a seguir. Dado o vetor de parâmetros
corrente, θi, computamos P . Dado P , sorteanos Z onde cada coluna zj tem distribuição
multinomial M(1, pj). Dadas as variáveis latentes, Z, separamos os exemplos de classes 1
e 2. Na componente Weibull, sorteamos o valor do parâmetro [βi+1, γi+1] com densidade
proporcional à verossimilhança parcial

∏
j|c(j)=1 fW (xj | β, γ). A mesma idéia é aplicada

para sortear os parâmetros da Gompertz [αi+1, λi+1]. Dado ÿ = Z1+ ẏ, geramos um novo
vetor de pesos [wi+1

1 , wi+1
2 ] usando uma distribuição Dirichlet D(w | ÿ1, ÿ2). No final da

iteração (i), temos um novo vetor de parâmetros θi+1 = [wi+1
1 , wi+1

2 , βi+1, γi+1, αi+1, λi+1],
podendo assim iniciar a iteração (i+ 1).

Nós não conhecemos um método direto para gerar os parâmetros da Weibull e da
Gompertz com a densidade desejada. Para isso, usamos o amostrador adaptativo HITRO

[45,93]. O HITRO combina o método da Ratio-of-Uniforms com o amostrador Hit-and-Run.
A transformação Ratio-of-Uniforms mapeia a região sob a p.d.f f , i.e. G(f) = {(x, y) :
0 < y < f(x)} na região

A(f) = Ar,m(f) =

{
(u, v) : 0 < v < f

( u
vr

+m
)1/(rn+1)

}

por meio da transformação

(u, v) 7→ (x, y) =
( u
vr

+m, vrn+1
)
.

O vetor m precisa ser um ponto próximo à moda; em nossa implementação, m é a própria
moda da distribuição. O método se baseia no teorema de que, se (u, v) é uniformemente
distribuído sobre A(f), então x = u/vr + m tem p.d.f f(x)/

∫
f(z)dz. O amostrador

Hit-and-run é responsável por gerar pontos (u, v) uniformemente em A(f).
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4.5 Experimentos numéricos

Apresentamos nesta seção os resultados obtidos com os experimentos numéricos de perfor-
mance do FBST para o problema de modelos separados. Os experimentos foram baseados
na tábua de mortalidade masculina brasileira, do ano de 2005, disponível no endereço
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/tabuadevida/2005/default.shtm. A tá-
bua é composta pelas taxas de mortalidade (número de óbitos/1000) entre a idade i e i+1,
de 0 a 80 anos, bem como a mortalidade acumulada acima dos 80 anos. As taxas de mor-
talidade abaixo dos 5 anos foram ignoradas, evitando assim o período de mortalidade
infantil, em que as causas de mortalidade são preponderantemente externas [10, 59]. Nós
também complementamos a tábua com as taxas anuais de mortalidade acima dos 80
anos, ajustando um spline cúbico [48] sobre as taxas dos 60 aos 80 anos e usando a função
ajustada para projetar as taxas de mortalidade entre as idades i e i+ 1, para i > 80.

Os experimentos foram baseados em dados simulados, gerados de quatro distribuições
ajustadas sobre a tábua de mortalidade. Essa foi uma forma de padronizar as amostras,
fazendo não apenas com que amostras geradas a partir de distribuições diferentes pudes-
sem estar situadas em faixas de valores compatíveis entre si, mas que também pudessem
reproduzir da melhor forma possível as taxas de mortalidade humanas. As quatro distri-
buições ajustadas foram a Weibull, a Gompertz, a Gama e a Beta (com ajuste de escala
para o intervalo de 5 a 93 anos).

A Figura 4.4 apresenta as taxas de mortalidade do IBGE, no qual a linha horizontal
representa a idade de morte x e a linha vertical representa a distribuição acumulada
F (x) = P (X ≤ x). As quatro distribuições ajustadas também são apresentadas.

Para cada uma das distribuições ajustadas aos dados, geramos conjuntos de amostras
(usando como parâmetro a estimativa de máxima verossimilhança da distribuição) com
tamanhos distintos: n = 30, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400 and 500. Em cada tamanho,
foram geradas e testadas 500 amostras. O objetivo nesses testes é verificar a convergência
das taxas de decisões corretas com o FBST, tanto em situações em que uma das distri-
buições é a verdadeira como em situações em que os dados não provêm de nenhuma das
distribuições candidatas.

Para a aceitação/rejeição das hipóteses, adotamos o nível crítico τ de acordo com
o critério assintótico apresentado na seção 2.2, com um nível de significância de 5%:
considerando que o modelo de misturas completo e o modelo restrito (uma componente)
possuem respectivamente 5 e 2 graus de liberdade, temos τ = W

−1
(5, 2, 0.95) = 0.83.

Portanto, rejeitamos H se ev(H) > 0.83, ou equivalentemente, se ev(H) < 0.17.

Nos experimentos numéricos realizados, comparamos o desempenho do FBST com o
do teste de Kolmogorov–Smirnov (KS). Neste teste, a qualidade do ajuste é calculada a
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Figura 4.4: Tábua de mortalidade masculina brasileira, com taxas de mortalidade reais
dos 5 aos 80 anos e estimadas dos 81 aos 93; distribuições Weibull, Gompertz, Gama e
Beta ajustadas.

partir da distância de Kolmogorov,

D∗
n = D(Fn, F

∗) = supx|Fn(x) − F ∗(x | θ)|,

onde Fn denota a distribuição da amostra e F ∗ denota a distribuição teórica a ser testada.
Devido a dificuldades em estimar o parâmetro θ que minimiza D(Fn, F

∗), é usual utilizar-
se o estimador de máxima verossimilhança para θ. Kolmogorov e Smirnov demonstraram
que, sob a hipótese nula F (X) = F ∗(X | θ), tem-se

limn→∞Pr(
√
nD∗

n ≤ t) = 1 − 2
∞∑

i=1

(−1)i−1 exp(−2i2t2).

A distribuição no lado direito da equação permite que se calcule a significância (p-
valor) de D∗

n. Em nossos testes, adotamos o nível de rejeição de 5% de significância.

As Tabelas 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 mostram os resultados numéricos em cada experimento
simulado. Nas tabelas, a primeira coluna contém o tamanho da amostra n; as colunas 2, 3,
4 e 5 apresentam as evidências médias a favor dos modelos Weibull e Gompert, juntamente
com os p-valores médios do teste KS; as colunas 6 a 11 apresentam os percentuais de casos
em cada tamanho de amostra em que o FBST e o KS tomaram a decisão correta em relação
à Weibull e à Gompertz. As colunas 8 e 11 representam a quantidade de casos em que
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Tabela 4.1: Dados simulados com distribuição Weibull(4.540, 74.184): Evidências médias
a favor dos modelos Weibull e Gompertz e percentual de decisões corretas (aceitação da
Weibull e rejeição da Gompertz)

Evidências/p-valores médios Proporção de decisões corretas
FBST KS test FBST KS test

n Ev.W Ev.G pv.W pv.G Ac.W Rej.G Final Ac.W Rej.G Final
30 0.95 0.74 0.82 0.76 98.4% 5.0% 4.2% 100.0% 0.0% 0.0%
50 0.95 0.57 0.81 0.69 99.0% 28.0% 27.4% 100.0% 0.0% 0.0%
75 0.95 0.47 0.79 0.62 98.8% 42.8% 41.8% 99.8% 0.2% 0.0%

100 0.97 0.35 0.79 0.57 99.2% 58.6% 58.0% 100.0% 1.2% 1.2%
150 0.98 0.22 0.79 0.47 99.4% 76.2% 76.2% 100.0% 0.8% 0.8%
200 0.98 0.14 0.77 0.39 98.8% 85.0% 84.0% 100.0% 4.2% 4.2%
300 0.98 0.04 0.74 0.27 99.0% 95.6% 94.8% 100.0% 8.6% 8.6%
400 0.98 0.01 0.73 0.22 99.2% 99.4% 98.6% 100.0% 14.4% 14.4%
500 0.97 0.00 0.71 0.17 98.8% 99.4% 98.2% 99.6% 22.8% 22.8%

ambas as decisões foram tomadas corretamente (por exemplo, aceitar a Weibull e rejeitar
a Gompertz, caso a amostra tenha sido gerada através da Weibull).

A tabela 4.1 mostra os resultados com dados gerados pela distribuição Weibull. A
decisão correta deve ser:

• aceitar o modelo Weibull – portanto, a evidência média a favor do modelo Weibull
e sua taxa de aceitação devem ser altos;

• rejeitar o modelo Gompertz – a evidência média desse modelo deve ser baixa e sua
taxa de rejeição alta.

O FBST apresenta o comportamento esperado: à medida que o tamanho da amostra
cresce, a taxa de rejeição do modelo falso (Gompertz) converge para 1. O acerto geral
do teste atinge 95% de acerto com amostras de tamanho n = 300. Por outro lado o
teste KS tende a aceitar o modelo falso muito mais freqüentemente, apresentando uma
convergência consideravelmente mais lenta.

Na tabela 4.2 (dados gerados pela Gompertz), os resultados são similares. A taxa
de rejeição do falso modelo (Weibull) converge um pouco mais lentamente do que no
experimento 1, provavelmente em razão da grande flexibilidade da distribuição Weibull
[25]. Na tabela 4.3 (dados gerados pela Gama), as taxas inferiores de rejeição do modelo
Weibull são esperadas, pois as formas dessas distribuições são muitas vezes semelhantes
[62]. Na tabela 4.4 (dados gerados pela Beta), observa-se a rápida convergência do FBST
para a decisão correta (rejeição dos dois modelos).
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Tabela 4.2: Dados simulados com distribuição Gompertz(1.076, 4.255e − 5): Evidências
médias a favor dos modelos Weibull e Gompertz e percentual de decisões corretas (rejeição
da Weibull e aceitação da Gompertz)

Evidências/p-valores médios Proporção de decisões corretas
FBST KS test FBST KS test

n Ev.W Ev.G pv.W pv.G Rej.W Ac.G Final Rej.W Ac.G Final
30 0.67 0.92 0.70 0.83 21.6% 98.2% 20.0% 0.4% 100.0% 0.4%
50 0.54 0.92 0.62 0.82 37.0% 98.4% 36.4% 1.6% 99.8% 1.6%
75 0.45 0.92 0.53 0.81 47.0% 95.2% 44.6% 2.4% 100.0% 2.4%

100 0.39 0.93 0.49 0.80 54.0% 96.8% 52.4% 4.2% 100.0% 4.2%
150 0.25 0.94 0.42 0.80 71.2% 97.0% 68.4% 5.6% 100.0% 5.6%
200 0.15 0.95 0.33 0.78 83.4% 96.6% 80.8% 8.6% 100.0% 8.6%
300 0.07 0.94 0.21 0.75 92.0% 96.6% 89.2% 22.4% 100.0% 22.4%
400 0.02 0.95 0.16 0.74 97.6% 98.0% 95.6% 33.4% 100.0% 33.4%
500 0.02 0.93 0.12 0.73 98.0% 97.6% 95.6% 45.8% 100.0% 45.8%

Tabela 4.3: Dados simulados com distribuição Gamma(10.05, 0.15): Evidências médias
a favor dos modelos Weibull e Gompertz e percentual de decisões corretas (rejeição da
Weibull e da Gompertz)

Evidências/p-valores médios Proporção de decisões corretas
FBST KS test FBST KS test

n Ev.W Ev.G pv.W pv.G Rej.W Rej.G Final Rej.W Rej.G Final
30 0.94 0.40 0.74 0.53 4.6% 49.8% 4.6% 0.2% 0.8% 0.0%
50 0.89 0.19 0.66 0.36 9.2% 80.4% 9.2% 0.2% 5.2% 0.2%
75 0.90 0.06 0.63 0.25 8.8% 94.0% 8.8% 0.2% 14.4% 0.2%

100 0.85 0.01 0.54 0.14 13.2% 98.8% 13.2% 0.8% 31.0% 0.8%
150 0.82 0.00 0.46 0.06 15.4% 99.8% 15.4% 1.6% 62.0% 1.6%
200 0.73 0.00 0.40 0.02 24.2% 100.0% 24.2% 3.8% 86.0% 3.8%
300 0.56 0.00 0.26 0.00 41.4% 100.0% 41.4% 11.6% 99.2% 11.6%
400 0.37 0.00 0.18 0.00 60.0% 100.0% 60.0% 23.0% 100.0% 23.0%
500 0.29 0.00 0.16 0.00 68.2% 100.0% 68.2% 31.0% 100.0% 31.0%

Tabela 4.4: Dados simulados com distribuição Beta(2.816, 1.017) (com mudança de es-
cala): Evidências médias a favor dos modelos Weibull e Gompertz e percentual de decisões
corretas (rejeição da Weibull e da Gompertz)

Evidências/p-valores médios Proporção de decisões corretas
FBST KS test FBST KS test

n Ev.W Ev.G pv.W pv.G Rej.W Rej.G Final Rej.W Rej.G Final
30 0.58 0.95 0.58 0.71 23.6% 2.8% 2.8% 0.6% 0.0% 0.0%
50 0.37 0.89 0.47 0.63 50.0% 8.6% 8.6% 1.4% 0.0% 0.0%
75 0.21 0.77 0.34 0.55 76.4% 20.0% 20.0% 4.6% 0.0% 0.0%

100 0.10 0.65 0.26 0.47 87.4% 31.8% 31.8% 10.6% 0.6% 0.4%
150 0.02 0.35 0.14 0.34 98.0% 62.6% 62.6% 28.4% 3.4% 3.4%
200 0.00 0.18 0.09 0.26 99.6% 80.0% 80.0% 47.8% 7.4% 6.6%
300 0.00 0.04 0.03 0.15 100.0% 95.0% 95.0% 78.2% 19.0% 18.0%
400 0.00 0.02 0.01 0.10 100.0% 97.2% 97.2% 95.0% 35.0% 34.8%
500 0.00 0.00 0.01 0.07 100.0% 99.6% 99.6% 98.2% 53.6% 53.2%

49



50



Capítulo 5

Conclusões

Neste tabalho, desenvolvemos duas propostas para resolução de problemas distintos –
o problema de classificação não supervisionada e o problema de modelos separados –
baseadas na aplicação do teste de significância FBST em modelos de misturas.

Os resultados obtidos com o FBST nos deixaram bastante otimistas. Nos experimentos
em problemas de classificação, o FBST converge mais rapidamente para a decisão correta
em função do tamanho da amostra, e também demonstrou uma estabilidade e robustez
maiores do que o Mclust (algoritmo de classificação também baseado em misturas de nor-
mais multivariadas, porém com critérios de decisão do número de componentes diferente
de nossa abordagem). Em modelos de hipóteses separadas, o FBST também apresentou
boas taxas de convergência em comparação com o teste de Kolmogorov-Smirnov. Todos
esses resultados nos motivam a continuar trabalhando no desenvolvimento do FBST para
problemas correlatos aos apresentados nesta tese.

Dentre as possibilidades de desenvolvimento futuro, gostaríamos de destacar:

• Transformação do FBST em um pacote para distribuição: As principais rotinas
que realizam os dois passos fundamentais para cálculo das evidências – otimização
e integração – foram implementadas em Linguagem C/C++, o que torna o teste
satisfatoriamente rápido se considerarmos a demanda computacional envolvida. Ao
longo do meu doutorado, um grande esforço foi empreendido para tornar as imple-
mentações estáveis e robustas numericamente. Em vista do grande potencial prático
que nosso teste possui – em especial, em problemas de classificação de genes e de
amostras celulares baseada em expressão gênica –, a próxima etapa será transformar
essas rotinas em um pacote de distribuição livre. Essa será seguramente uma forma
de prestar uma contribuição efetiva à produção científica, e ao mesmo tempo um
importante instrumento de difusão de nossa proposta. Para isso, uma nova etapa
de amadurecimento do código e de sua documentação precisa ser iniciada.
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• Outra linha interessante para desenvolvimento será a formulação e implementação
do FBST para o problema de seleção e extração de características de uma amos-
tra, com o objetivo de diminuir a dimensão do problema. No Capítulo 3 discuti-
mos a influência de uma dimensão excessivamente grande sobre a inferência. Ali
apresentamos brevemente a Análise de Componentes Principais, onde são obtidas
combinações lineares das variáveis originais, de forma a se obter um conjunto muito
menor de variáveis (componentes principais) com baixa perda de informação. Uma
possibilidade é desenvolver um teste para determinação do número de componentes
principais adequado, dentro do paradigma do FBST.

• Implementação de modelos de misturas e de hipóteses separadas para outras distri-
buições além das apresentadas nesta tese.
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Abstract. The Fully Bayesian Significance Test (FBST) is a coherent Bayesian significance test
for sharp hypotheses. This paper proposes the FBST as a model selection tool for general mixture
models, and compares its performance with Mclust, a model-based clustering software. The FBST
robust performance strongly encourages further developments and investigations.

THE FBST EVIDENCE VALUE

The Fully Bayesian Significance Test (FBST) is presented by Pereira and Stern (1999),
as a coherent Bayesian significance test. The FBST is intuitive and has a geometric
characterization. In this article the parameter space,Θ, is a subset ofRn, and the
hypothesis is defined as a further restricted subset defined by vector valued inequality
and equality constraints:H : θ ∈ ΘH where ΘH = {θ ∈ Θ |g(θ) ≤ 0∧ h(θ) = 0}.
For simplicity, we often useH for ΘH . We are interested in precise hypotheses, with
dim(H) < dim(Θ) . f (θ) is the posterior probability density function.

The computation of the evidence measure used on the FBST is performed in two
steps: The optimization step consists of findingf ∗ and f̂ , the constrained (over H) and
unconstrained maxima of the posterior. The integration step consists of integrating the
posterior density over the Tangential Set,T where the posterior is higher than anywhere
in H, i.e.,T = {θ ∈ Θ : f (θ) > f ∗}, f ∗ = maxH f (θ) = f (θ ∗), f̂ = maxΘ f (θ) = f (θ̂),

Ev(H) = Pr(θ ∈ T |x) =
∫

T
f (θ)dθ .

Ev(H) is the evidence againstH, and Ev(H) = 1−Ev(H) is the evidence supporting
(or in favour of)H. Intuitively, if Ev(H) is “large”, T is “heavy”, and the hypothesis set
is in a region of “low” posterior density, meaning a “strong” evidence againstH.

Let us consider the cumulative distribution of the evidence value against the hypoth-
esis,V(c) = Pr(Ev ≤ c), givenθ 0, the true value of the parameter. Under appropriate
regularity conditions, for increasing sample size,n→ ∞, we can say the following:

- If H is false,θ 0 /∈H, thenEv converges (in probability) to one, that is,V(c)→ δ (1).
- If H is true,θ 0 ∈H, thenV(c), the confidence level, is approximated by the function

W(t,h,c) = Chi2
(
t −h,Chi2−1(t,c)

)
, wheret = dim(Θ), h= dim(H) and Chi2(k,x) is

the cumulative chi-square distribution withk degrees of freedom.
Several FBST applications and examples, efficient computational implementation,

interpretations, and comparisons with other techniques for testing sharp hypotheses, can
be found in the authors’ papers in the reference list.



DIRICHLET-NORMAL-WISHART MIXTURE MODELS

In a d-dimensional multivariate finite mixture model withm components (or classes),
and sample sizen, any given samplex j is of classk with probabilitywk; the weights,wk,
give the probability that a new observation is of classk. A samplej of classk = c( j) is
distributed with densityf (x j |ψk).

This paragraph defines some general matrix notation. Letr:s:t indicate either the
vector [r, r + s, r + 2s, . . . t] or the corresponding index range fromr to t with steps;
r:t is a short hand forr:1:t. A matrix array has a superscript index, likeS1 . . .Sm. So
Sk

h,i is theh-row, i-column element of matrixSk. We may write a rectangular matrix,X,
with the row (or shorter range) index subscript, and the column (or longer range) index
superscript. Soxi , x j , andx j

i
are rowi, column j, and element(i, j) of matrixX. 0 and1

are matrices of zeros and ones which dimensions are given by the context. In this paper,
let h, i be indices in the range 1:d, k in 1:m, and j in 1:n.

The classificationszj
k

are boolean variables indicating whether or notx j is of class

k, i.e. zj
k
= 1 iff c( j) = k. Z is not observed, being therefore named latent variable or

missing data, see Robert (1996). Conditioning on the missing data, we get:

f (x j |θ) = ∑m
k=1 f (x j |θ ,zj

k
) f (zj

k
|θ) = ∑m

k=1wk f (x j |ψk)

f (X |θ) = ∏n
j=1 f (x j |θ) = ∏n

j=1∑
m
k=1wk f (x j |ψk)

Given the mixture parameters,θ , and the observed data,X, the conditional classifica-
tion probabilities,P = f (Z |X,θ), are:

p j
k

= f (zj
k
|x j ,θ) =

f (zj
k
,x j |θ)

f (x j |θ)
=

wk f (x j |ψk)

∑m
k=1wk f (x j |ψk)

We useyk for the number of samples of classk, i.e.yk = ∑ j z
j
k
, or y= Z1. The likelihood

for the “completed” data,X,Z, is:

f (X,Z |θ) = ∏n
j=1 f (x j |ψc( j)) f (zj

k
|θ) = ∏m

k=1

(
wk

yk∏ j |c( j)=k f (x j |ψk)
)

We will see in the following sections that considering the missing dataZ, and the con-
ditional classification probabilitiesP, is the key for successfully solving the numerical
integration and optimization steps of the FBST. In this article we will focus on Gaus-
sian finite mixture models, wheref (x j |ψk) = N(x j |bk,Rk), a Normal density with mean
bk and variance matrixVk, or precisionRk = (Vk)−1. Next we specialize the theory of
general mixture models to the Dirichlet-Normal-Wishart case.

Consider the random matrixX j
i
, i in 1:d, j in 1:n, n > d, where each column contains

a sample element from ad-multivariate Normal distribution with parametersb (mean)
andV (covariance), orR= V−1 (precision). Letu andSdenote the statistics:

u = (1/n)∑n
j=1x j = (1/n)X1 , S= ∑n

j=1(x
j −b)⊗ (x j −b)′ = (X−b)(X−b)′

The random vectoru has Normal distribution with meanb and precisionnR. The
random matrixShas Wishart distribution withn degrees of freedom and precision matrix



R. The Normal, Wishart and Normal-Wishart pdfs have expressions:

N(u|n,b,R) = ( n
2π )d/2|R|1/2 exp

(
−(n/2)(u−b)′R(u−b)

)

W(S|e,R) = c−1 |S|(e−d−1)/2 exp(−(1/2)tr(SR))

with normalization constantc = |R|−e/22ed/2πd(d−1)/4 ∏d
i=1Γ((e− i +1)/2) .

Now consider the matrixX as above, with unknown meanb and unknown precision
matrixR, and the statistic

S= ∑n
j=1(x

j −u)⊗ (x j −u)′ = (X−u)(X−u)′

The conjugate family of priors for multivariate Normal distributions is the Normal-
Wishart. Take as prior distribution for the precision matrixR the Wishart distribution
with ė> d−1 degrees of freedom and precision matrixṠand, givenR, take as prior forb
a multivariate Normal with mean ˙u and precision ˙nR, i.e. let us take the Normal-Wishart
prior NW(b,R| ṅ, ė, u̇, Ṡ). Then, the posterior distribution forR is a Wishart distribution
with ëdegrees of freedom and precisionS̈, and the posterior forb, givenR, is k-Normal
with mean ¨u and precision ¨nR, i.e., we have the Normal-Wishart posterior:

NW(b,R| n̈, ë, ü, S̈) = W(R| ë, S̈) N(b| n̈, ü,R)

n̈ = ṅ+n , ë= ė+n , ü = (nu+ ṅu̇)/n̈

S̈ = S+ Ṡ+(nṅ/n̈)(u− u̇)⊗ (u− u̇)′

All covariance and precision matrices are supposed to be positive definite, and proper
priors have ˙e≥ d, andṅ≥ 1. Non-informative Normal-Wishart improper priors are given
by ṅ= 0, u̇= 0, ė= 0, Ṡ= 0, i.e. we take a Wishart with 0 degrees of freedom as prior for
R, and a constant prior forb, see DeGroot (1970). Then, the posterior forR is a Wishart
with n degrees of freedom and precisionS, and the posterior forb, givenR, is d-Normal
with meanu and precisionnR.

The conjugate prior for a multinomial distribution is a Dirichlet distribution:

M(y|n,w) =
(
n!

/
y1! . . .ym!

)
w1

y1 . . .wm
ym

D(w|y) =
(
Γ(y1 + . . .+yk)

/
Γ(y1) . . .Γ(yk)

)
∏m

k=1wk
yk−1

with w > 0 andw1 = 1. Prior information given by ˙y, and observationy, result in the
posterior parameter ¨y = ẏ+y. A non-informative prior is given by ˙y = 1.

Finally, we can write the posterior and completed posterior for the model as:

f (θ |X, θ̇) = f (X |θ) f (θ | θ̇)

f (X |θ) = ∏n
j=1∑

m
k=1p j

k
wkN(x j |bk,Rk)

f (θ | θ̇) = D(w| ẏ)∏m
k=1NW(bk,Rk | ṅk, ėk, u̇

k, Ṡk)

p j
k
= wkN(x j |bk,Rk)

/
∑m

k=1wkN(x j |bk,Rk)



f (θ |X,Z, θ̇) = f (θ |X,Z) f (θ | θ̇) = D(w| ÿ)∏m
k=1NW(bk,Rk | n̈k, ëk, ü

k, S̈k)

y = Z1 , ÿ = ẏ+y , n̈ = ṅ+y , ë= ė+y

uk = (1/yk)∑n
j=1zj

k
x j , Sk = ∑n

j=1zj
k
(x j −uk)⊗ (x j −uk)′

ük = (1/ÿk)(ṅku̇
k +yku

k) , S̈k = Sk + Ṡk +(ṅkyk

/
n̈k)(u

k− u̇k)⊗ (uk− u̇k)′

GIBBS SAMPLING, INTEGRATION AND OPTIMIZATION

In order to integrate a function over the posterior measure, we use an ergodic Markov
Chain. The form of the Chain below is known as Gibbs sampling, and its use for
numerical integration is known as Markov Chain Monte Carlo, or MCMC.

Givenθ , we can computeP. GivenP, f (zj | p j) is a simple multinomial distribution.
Given the latent variables,Z, we have simple conditional posterior density expressions
for the mixture parameters:

f (w|Z, ẏ) = D(w| ÿ) , f (Rk |X,Z, ėk, Ṡ
k) = W(R| ëk, S̈

k)

f (bk |X,Z,Rk, ṅk, u̇
k) = N(b| n̈k, ü

k,Rk)

Gibbs sampling is the MCMC generated by cyclically updating variablesZ, θ , andP,
by drawingθ andZ from the above distributions, Häggström (2002), Johnson (1987).

Given a mixture model, we obtain an equivalent model renumbering the components
1 : m by a permutationσ([1 : m]). This symmetry must be broken in order to have an
identificable model, Stephens (1997). Let us assume there is an order criterion that can
be used when numbering the components. If the components are not in the correct order,
Label Switching is the operation of finding permutationσ([1 : m]) and renumbering the
components, so that the order criterion is satisfied.

If we want to look consistently at the classifications produced during a MCMC run, we
must enforce a label switching to break all non-identificability symmetries. For example,
in the Dirichlet-Normal-Mixture model, we could choose to order the components
(switch labels) according to the the rank given by: 1- A given linear combination of
the vector means,c′ ∗bk; 2- The variance determinant|Vk|. The choice of a good label
switching criterion should consider not only the model structure and the data, but also
the semantics and interpretation of the model.

The semantics and interpretation of the model may also dictate that some states, like
certain configurations of the latent variablesZ, are either meaningless or invalid, and
shall not be considered as possible solutions. The MCMC can be adapted to deal with
forbidden states by implementing rejection rules, that prevent the chain from entering
the forbidden regions of the complete and/or incomplete state space, see Bennett (1976),
Meng and Wong (1996).

The EM algorithm optimizes the log-posterior functionf l(X |θ) + f l(θ | θ̇), see
Dempster et al. (1977), Ormoneit and Tresp (1995), Russel (1988). The EM is derived
from the conditional log-likelihood, and the Jensen inequality: Ifw,y > 0,w′1 = 1 then
logw′y≥ w′ logy. Let θ andθ̃ be our current and next estimate of the MAP (Maximum



a Posteriori), andp j
k
= f (zj

k
|x j ,θ) the conditional classification probabilities. At each

iteration, the log-posterior improvement is:

δ (θ̃ ,θ |X, θ̇) = f l(θ̃ |X, θ̇)− f l(θ |X, θ̇) = δ (θ̃ ,θ |X)+δ (θ̃ ,θ | θ̇)

δ (θ̃ ,θ | θ̇) = f l(θ̃ | θ̇)− f l(θ | θ̇)

δ (θ̃ ,θ |X) = f l(X | θ̃)− f l(X |θ) = ∑ jδ (θ̃ ,θ |x j)

δ (θ̃ ,θ |x j) = f l(x j | θ̃)− f l(x j |θ) = log∑kw̃k f (x j | ψ̃k) − f l(x j |θ) =

= log∑k

p j
k

p j
k

w̃k f (x j | ψ̃k)

f (x j |θ)
≥ ∆(θ̃ ,θ |x j) = ∑kp j

k
log

w̃k f (x j | ψ̃k)

p j
k
f (x j |θ)

Hence,∆(θ̃ ,θ |X, θ̇) = ∆(θ̃ ,θ |X) + δ (θ̃ ,θ | θ̇), is a lower bound toδ (θ̃ ,θ |X, θ̇).
Also ∆(θ ,θ |X, θ̇) = δ (θ ,θ |X, θ̇) = 0. So, under mild differentiability conditions, both
surfaces are tangent, assuring convergence of EM to the nearest local maximum. But
maximizing∆(θ̃ ,θ |X, θ̇) over θ̃ is the same as maximizing

Q(θ̃ ,θ) = ∑k, j p
j
k
log

(
w̃k f (x j | ψ̃k)

)
+ f l(θ̃ | θ̇)

and each iteration of the EM algorithm breaks down in two steps:
E-step: ComputeP = E(Z |X,θ) . M-step: OptimizeQ(θ̃ ,θ) , givenP.

For the Gaussian mixture model, with a Dirichlet-Normal-Wishart prior,

Q(θ̃ ,θ) = ∑m
k=1∑

n
j=1p j

k

(
logw̃k + logN(x j | b̃k, R̃k)

)
+ f l(θ̃ | θ̇)

f l(θ̃ | θ̇) = logD(w̃| ẏ) +∑m
k=1 logNW(b̃k, R̃k | ṅk, ėk, u̇

k, Ṡk)

Lagrange optimality conditions give a simple analytical solutions for the M-step:

y = P1 , w̃k =
(
yk + ẏk−1

)/(
n−m+∑m

k=1ẏk

)

uk = 1
yk

∑n
j=1p j

k
x j , Sk = ∑n

j=1p j
k
(x j − b̃k)⊗ (x j − b̃k)′

b̃k =
ṅku̇

k +yku
k

ṅk +yk
, Ṽk =

Sk + ṅk(b̃
k− u̇k)⊗ (b̃k− u̇k)′ + Ṡk

yk + ėk−d

In more general (non-Gaussian) mixture models, if an analytical solution for the M-
step is not available, a robust local optimization algorithm can be used, see for example
Birgin et al. (2004). The EM is only a local optimizer, but the MCMC provides plenty
of good starting points, so we have the basic elements for a global optimizer. To avoid
using many starting points going to a same local maximum, we can filter the (ranked
by the posteriori) top portion of the MCMC output using a clustering algorithm, and
select a starting point from each cluster. For better efficiency, or more complex problems,
the Stochastic EM or SEM algorithm can be used to provide starting points near each
important local maximum, see Celeux et al. (1996), Pflug (1996) and Spall (2003).



MODEL SELECTION AND COMPARATIVE RESULTS

The problem under study is to determine the number of components (or classes) in a
population, given a sampleX drawn from that population. Each componentk is assumed
to follow a multivariate Normal distribution, whose mean vectorbk and variance matrix
Vk must also be estimated.

In the FBST formulation of the problem, the base model hasm components, and the
hypothesis to be tested is the constraint of havingm−1 components, i.e., components
m andm− 1 are identical. The FBST selects them component model, rejectingH, if
the evidence against the hypothesis is above a critical level,Ev(H) > c, and selects the
m−1 component model, acceptingH, otherwise. In order to determine the number of
components, we apply the FBST in the base model withm= 2,3, ... components, and
stop the process at the lowestm such that the hypotheses is accepted,mf . The elected
model hasmf −1 components.

Several methods can be used to choose the critical levelc. Empirical power analysis,
see Stern and Zacks (2002), Lauretto et al. (2003), and sensitivity analysis, Stern (2004),
require calibration procedures. Loss functions, Madruga et al. (2001), require decision
theoretical interpretations. Application of these methods will be discussed in forthcom-
ing papers. Following an anonymous referee suggestion, we proceed with a traditional
power analysis. This is a form of the Rule of Parsimony, or Occam’s Razor: AcceptH,
the smaller model, unless there is strong evidence not to do so.

We use approximate (asymptotic) critical levels corresponding to the standard Fisher
confidence level of 1−α for α = 0.01. For example (see section 1), at them= 3 base
model,t = 17 andh = 11, givingc = 0.53.

When implementing the FBST one has to be careful with trapping states on the
MCMC. These typically are states where one component has a small number of sample
points, that become (nearly) collinear, resulting in a singular posterior. A standard way
to avoid this inconvenience is to use flat or minimally informative priors, instead of non-
informative priors, see Robert (1996). We used as flat prior parameters: ˙y = 1, ṅ = 1,
u̇= u, ė= 3, Ṡ= (1/n)S. Robert (1996) uses, with similar effects, ˙e= 6, Ṡ= (1.5/n)S.

In this work we compare the FBST performance with Mclust, a software for model-
based cluster analysis, see Banfield and Raftery (1993) and Fraley and Raftery (1999).
Mclust is available at the authors’ internet site as an easy to use and ready to run software
package, that has been extensively and successfully used in many applications. Also,
Mclust has no extra parameters that need to be adjusted or calibrated to the specific
application. These characteristics motivated our choice of Mclust for a first comparison
with the FBST. Forthcoming articles will include other well published methods, based
on Dirichlet processes, jump-diffusion and birth-death MCMC.

In Mclust, the variance structure and the number of components are selected via
Bayesian Information Criterion (BIC), see Schwarz (1978):BIC = 2Λ−κ log(n), where
Λ is the maximum model log-likelihood,κ its number of parameters, andn the sample
size. BIC is a regularization criteria, weighting the model fit against the number of
parameters. A larger BIC score indicates stronger evidence for the corresponding model.

Our numerical experiments are based on theOld Faithfuldataset, see Stephens (1997),
which consists of 272 eruptions observations of the Old Faithful geyser in the Yellow-



stone National Park. Each observation has the eruption duration and waiting time before
the next eruption. The problem is to decide how many classes of eruptions there exist.
Old Faithful is a standard dataset for experiments in the area, allowing our results to be
easily reproduced, but our general conclusions have been confirmed in several randomly
generated datasets.

Two numerical experiments on simulated data were performed, using parameters
θ ∗ and θ̂ , the maximum likelihood estimators for 2 and 3 component models in the
original dataset. In the first experiment, our interest was to analyze the overestimate
and underestimate rates on the number of components, for FBST and Mclust. We used
Mclust library to generate a random collection of 500 datasets with 272 points each
using parameterθ ∗ and a second collection of 500 datasets with 272 points each using
parameter̂θ . Table 1 shows the number of datasets according to the estimated number of
components by FBST and Mclust. Each column corresponds to one of the collections,
at θ ∗ andθ̂ , and each row represents the estimated number of components.

In the second numerical experiment we examine the FBST and Mclust choice be-
tween the 2 and 3 component models, as the sample sizen increases. For eachn ∈
{200,300,400,500,600}, we simulated two collections of 500 datasets withn points
each, one using the parameterθ ∗, and the other using parameterθ̂ . Table 2 shows the
number of missclassifications for FBST and Mclust, at each of the 10 collections.

These (preliminary) results corroborate the authors’ previous findings, indicating that
the FBST is a robust Bayesian sharp hypothesis test, and a promissing tool for model
selection, deserving further development and investigation.

Finally, let us point out a related topic for further research: The problem of discrimi-
nating between models consists of determining which ofmalternative models,fk(x,ψk),
more adequately fits or describes a given dataset. In general the parametersψk have dis-
tinct dimensions, and the modelsfk have distinct (unrelated) functional forms. In this
case it is usual to call them “separate” models (or hypotheses). Atkinson (1970), al-
though in a very different theoretical framework, was the first to analyse this problem
using a mixture formulation,f (x|θ) = ∑m

k=1wk fk(x,ψk). The general theory for mixture
models presented in this article can be adapted to analyse the problem of discriminating
between separate hypotheses. This is the subject of the authors’ ongoing research with
C.A.B.Pereira and B.B.Pereira, to be presented in forthcoming articles.

The authors are grateful for the support of CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior, CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico, and FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.

Estimated FBST Mclust Dataset FBST Mclust
components θ ∗ θ̂ θ ∗ θ̂ Size θ ∗ θ̂ θ ∗ θ̂

1 0 0 0 0 200 4 356 0 390
2 498 187 500 280 300 2 82 0 235
3 2 288 0 218 400 1 47 0 156
4 0 25 0 2 500 5 3 0 69
− − − − − 600 6 0 0 31

Table 1: Datasets (in 500), according to estimated number of components.
Table 2: Missclassifications (in 500), according to dataset size.
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Testing Significance in Bayesian Classifiers
Marcelo Lauretto and Julio M. Stern
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Abstract. The Fully Bayesian Significance Test (FBST) is a coherent Bayesian sig-
nificance test for sharp hypotheses. This paper explores the FBST as a model selec-
tion tool for general mixture models, and gives some computational experiments for
Multinomial-Dirichlet-Normal-Wishart models.

1 FBST and Model Selection

The Fully Bayesian Significance Test (FBST) is presented by Pereira and Stern, [21], as a
coherent Bayesian significance test. The FBST is intuitive and has a geometric characteriza-
tion. In this article the parameter space,Θ, is a subset ofRn, and the hypothesis is defined
as a further restricted subset defined by vector valued inequality and equality constraints:
H : θ ∈ ΘH whereΘH = {θ ∈ Θ | g(θ) ≤ 0∧ h(θ) = 0}. For simplicity, we often useH for
ΘH . We are interested in precise hypotheses, withdim(Θ0) < dim(Θ) . f(θ) is the posterior
probability density function.

The computation of the evidence measure used on the FBST is performed in two steps:
The optimization step consists of findingf ∗, the maximum (supremum) of the posterior under
the null hypothesis. The integration step consists of integrating the posterior density over the
Tangential Set,T where the posterior is higher than anywhere in the hypothesis, i.e.,

Ev(H) = Pr(θ ∈ T |x) =

∫

T

f(θ)dθ , where

T = {θ ∈ Θ : f(θ) > f ∗} and f ∗ = supH f(θ)

Ev(H) is the evidence againstH, andEv(H) = 1 − Ev(H) is the evidence supporting
(or in favour of)H. Intuitively, if Ev(H) is “large”,T is “heavy”, and the hypothesis set is in
a region of “low” posterior density, meaning a “strong” evidence againstH.

Several FBST applications and examples, efficient computational implementation, inter-
pretations, and comparisons with other techniques for testing sharp hypotheses, can be found
in the authors’ papers in the reference list.

2 Dirichlet-Normal-Wishart Mixtures

In a d-dimensional multivariate finite mixture model withm components (or classes), and
sample sizen, any given samplexj is of classk with probabilitywk; the weights,wk, give the
probability that a new observation is of classk. A samplej of classk = c(j) is distributed
with densityf(xj |ψk).

This paragraph defines some general matrix notation. Letr : s : t indicate either the vector
[r, r + s, r + 2s, . . . t] or the corresponding index range fromr to t with steps; r : t is a



short hand forr : 1 : t. A matrix array has a superscript index, likeS1 . . . Sm. SoSk
h,i is the

h-row, i-column element of matrixSk. We may write a rectangular matrix,X, with the row
(or shorter range) index subscript, and the column (or longer range) index superscript. Soxi,
xj, andxj

i are rowi, columnj, and element(i, j) of matrixX. 0 and1 are matrices of zeros
and ones which dimensions are given by the context.V > 0 is a positive definite matrix. In
this paper, leth, i be indices in the range1: d, k in 1:m, andj in 1:n.

The classificationszj
k are boolean variables indicating whether or notxj is of classk, i.e.

zj
k = 1 iff c(j) = k. Z is not observed, being therefore named latent variable or missing data.

Conditioning on the missing data, we get:

f(xj | θ) =
∑m

k=1
f(xj | θ, zj

k)f(zj
k | θ) =

∑m

k=1
wkf(xj |ψk)

f(X | θ) =
∏n

j=1
f(xj | θ) =

∏n

j=1

∑m

k=1
wkf(xj |ψk)

Given the mixture parameters,θ, and the observed data,X, the conditional classification
probabilities,P = f(Z |X, θ), are:

pj
k = f(zj

k |x
j, θ) =

f(zj
k, x

j | θ)

f(xj | θ)
=

wkf(xj |ψk)∑m
k=1wkf(xj |ψk)

We useyk for the number of samples of classk, i.e. yk =
∑

j z
j
k, or y = Z1. The

likelihood for the “completed” data,X,Z, is:

f(X,Z | θ) =
∏n

j=1
f(xj |ψc(j))f(zj

k | θ) =
∏m

k=1

(
wk

yk

∏
j | c(j)=k

f(xj |ψk)
)

We will see in the following sections that considering the missing dataZ, and the con-
ditional classification probabilitiesP , is the key for successfully solving the numerical inte-
gration and optimization steps of the FBST. In this article we will focus on Gaussian finite
mixture models, wheref(xj |ψk) = N(xj | bk, Rk), a normal density with meanbk and vari-
ance matrixV k, or precisionRk = (V k)−1. Next we specialize the theory of general mixture
models to the Dirichlet-Normal-Wishart case.

Consider the random matrixXj
i , i in 1: d, j in 1:n, n > d, where each column contains

a sample element from ad-multivariate normal distribution with parametersb (mean) andV
(covariance), orR = V −1 (precision). Letu andS denote the statistics:

u = (1/n)
∑n

j=1
xj = (1/n)X1 , S =

∑n

j=1
(xj − b) ⊗ (xj − b)′ = (X − b)(X − b)′

The random vectoru has normal distribution with meanb and precisionnR. The random
matrix S has Wishart distribution withn degrees of freedom and precision matrixR. The
Normal, Wishart and Normal-Wishart pdfs have expressions:

N(u |n, b, R) = ( n
2π

)d/2|R|1/2 exp (−(n/2)(u− b)′R(u− b) )

W (S | e,R) = c−1 |S|(e−d−1)/2 exp (−(1/2)tr(S R) )

with normalization constantc = |R|−e/2 2ed/2 πd(d−1)/4
∏d

i=1 Γ((e− i+ 1)/2) .
Now consider the matrixX as above, with unknown meanb and unknown precision

matrixR, and the statistic

S =
∑n

j=1
(xj − u) ⊗ (xj − u)′ = (X − u)(X − u)′



The conjugate family of priors for multivariate normal distributions is the Normal-Wishart,
see [6]. Take as prior distribution for the precision matrixR the wishart distribution with
ė > d − 1 degrees of freedom and precision matrixṠ and, givenR, take as prior forb a
multivariate normal with meaṅu and precisioṅnR, i.e. let us take the Normal-Wishart prior
NW (b, R | ṅ, ė, u̇, Ṡ). Then, the posterior distribution forR is a Wishart distribution witḧe
degrees of freedom and precisionS̈, and the posterior forb, givenR, is k-Normal with mean
ü and precision̈nR, i.e., we have the Normal-Wishart posterior:

NW (b, R | n̈, ë, ü, S̈) = W (R | ë, S̈) N(b | n̈, ü, R)

n̈ = ṅ+ n , ë = ė+ n , ü = (nu+ ṅu̇)/n̈

S̈ = S + Ṡ + (nṅ/n̈)(u− u̇) ⊗ (u− u̇)′

All covariance and precision matrices are supposed to be positive definite, and proper
priors haveė ≥ d, andṅ ≥ 1. Non-informative Normal-Wishart improper priors are given by
ṅ = 0, u̇ = 0, ė = 0, Ṡ = 0, i.e. we take a Wishart with0 degrees of freedom as prior for
R, and a constant prior forb, see [6]. Then, the posterior forR is a Wishart withn degrees
of freedom and precisionS, and the posterior forb, givenR, is d-Normal with meanu and
precisionnR.

The conjugate prior for a multinomial distribution is a Dirichlet distribution:

M(y |n,w) =
(
n!

/
y1! . . . ym!

)
w1

y1 . . . wm
ym

D(w | y) =
(
Γ(y1 + . . .+ yk)

/
Γ(y1) . . .Γ(yk)

) ∏m

k=1
wk

yk−1

with w > 0 andw1 = 1. Prior information given byẏ, and observationy, result in the
posterior parameter̈y = ẏ + y. A non-informative prior is given bẏy = 1.

Finally, we can write the posterior and completed posterior for the model as:

f(θ |X, θ̇) = f(X | θ)f(θ | θ̇)

f(X | θ) =
∏n

j=1

∑m

k=1
pj

kwkN(xj | bk, Rk)

f(θ | θ̇) = D(w | ẏ)
∏m

k=1
NW (bk, Rk | ṅk, ėk, u̇

k, Ṡk)

pj
k = wkN(xj | bk, Rk)

/ ∑m

k=1
wkN(xj | bk, Rk)

f(θ |X,Z, θ̇) = f(θ |X,Z)f(θ | θ̇) = D(w | ÿ)
∏m

k=1
NW (bk, Rk | n̈k, ëk, ü

k, S̈k)

y = Z1 , ÿ = ẏ + y , n̈ = ṅ+ y , ë = ė+ y

uk = (1/yk)
∑n

j=1
zj

kx
j , Sk =

∑n

j=1
zj

k(x
j − uk) ⊗ (xj − uk)′

ük = (1/ÿk)(ṅku̇
k + yku

k) , S̈k = Sk + Ṡk + (ṅkyk

/
n̈k)(u

k − u̇k) ⊗ (uk − u̇k)′



3 Gibbs Sampling, Integration and Optimization

In order to integrate a function over the posterior measure, we use an ergodic Markov Chain.
The form of the Chain below is known as Gibbs sampling, and its use for numerical integra-
tion is known as Markov Chain Monte Carlo, or MCMC.

Given θ, we can computeP . GivenP , f(zj | pj) is a simple multinomial distribution.
Given the latent variables,Z, we have simple conditional posterior density expressions for
the mixture parameters:

f(w |Z, ẏ) = D(w | ÿ) , f(Rk |X,Z, ėk, Ṡ
k) = W (R | ëk, S̈

k)

f(bk |X,Z,Rk, ṅk, u̇
k) = N(b | n̈k, ü

k, Rk)

Gibbs sampling is nothing but the MCMC generated by cyclically updating variablesZ, θ,
andP , by drawingθ andZ from the above distributions, see [10], [11]. A uniform generator
is all what is needed to the multinomial variate. A Dirichlet variatew can be drawn using a
gamma generator with shape and scale parametersα andβ, G(α, β), see [9]. Johnson [12]
describes a simple procedure to generate the Cholesky factor of a Wishart variateW = U ′U
with n degrees of freedom, from the Cholesky factorization of the covarianceV = R−1 =
C ′C , and a chi-square generator: a)gk = G(yk, 1) ; b) wk = gk /

∑m
k=1 gk ; c) for i < j ,

Bi,j = N(0, 1) ; d) Bi,i =
√
χ2(n− i+ 1) ; and e)U = BC . All subsequent matrix

computations proceed directly from the Cholesky factors, [13].
Given a mixture model, we obtain an equivalent model renumbering the components1:m

by a permutationσ([1 :m]). This symmetry must be broken in order to have an identifiable
model, see [27]. Let us assume there is an order criterion that can be used when numbering
the components. If the components are not in the correct order, Label Switching is the op-
eration of finding permutationσ([1 :m]) and renumbering the components, so that the order
criterion is satisfied. If we want to look consistently at the classifications produced during a
MCMC run, we must enforce a label switching to break all non-identifiability symmetries.
For example, in the Dirichlet-Normal-Mixture model, we could choose to order the compo-
nents (switch labels) according to the the rank given by: 1) A given linear combination of the
vector means,c′ ∗ bk; 2) The variance determinant|V k|. The choice of a good label switching
criterion should consider not only the model structure and the data, but also the semantics
and interpretation of the model.

The semantics and interpretation of the model may also dictate that some states, like
certain configurations of the latent variablesZ, are either meaningless or invalid, and shall
not be considered as possible solutions. The MCMC can be adapted to deal with forbidden
states by implementing rejection rules, that prevent the chain from entering the forbidden
regions of the complete and/or incomplete state space, see [3], [19].

The EM algorithm optimizes the log-posterior functionfl(X | θ)+fl(θ | θ̇), see [7], [20],
[25]. The EM is derived from the conditional log-likelihood, and the Jensen inequality: If
w, y > 0, w′

1 = 1 then logw′y ≥ w′ log y. Let θ and θ̃ be our current and next estimate
of the MAP (Maximum a Posteriori), andpj

k = f(zj
k |x

j, θ) the conditional classification
probabilities. At each iteration, the log-posterior improvement is:



δ(θ̃, θ |X, θ̇) = fl(θ̃ |X, θ̇) − fl(θ |X, θ̇) = δ(θ̃, θ |X) + δ(θ̃, θ | θ̇)

δ(θ̃, θ | θ̇) = fl(θ̃ | θ̇) − fl(θ | θ̇)

δ(θ̃, θ |X) = fl(X | θ̃) − fl(X | θ) =
∑

j
δ(θ̃, θ |xj)

δ(θ̃, θ |xj) = fl(xj | θ̃) − fl(xj | θ) = log
∑

k
w̃kf(xj | ψ̃k) − fl(xj | θ) =

= log
∑

k

pj
k

pj
k

w̃kf(xj | ψ̃k)

f(xj | θ)
≥ ∆(θ̃, θ |xj) =

∑
k
pj

k log
w̃kf(xj | ψ̃k)

pj
kf(xj | θ)

Hence,∆(θ̃, θ |X, θ̇) = ∆(θ̃, θ |X) + δ(θ̃, θ | θ̇), is a lower bound toδ(θ̃, θ |X, θ̇). Also
∆(θ, θ |X, θ̇) = δ(θ, θ |X, θ̇) = 0. So, under mild differentiability conditions, both surfaces
are tangent, assuring convergence of EM to the nearest local maximum. But maximizing
∆(θ̃, θ |X, θ̇) over θ̃ is the same as maximizing

Q(θ̃, θ) =
∑

k,j
pj

k log
(
w̃kf(xj | ψ̃k)

)
+ fl(θ̃ | θ̇)

and each iteration of the EM algorithm breaks down in two steps:
E-step: ComputeP = E(Z |X, θ) .
M-step: OptimizeQ(θ̃, θ) , givenP .

For the Gaussian mixture model, with a Dirichlet-Normal-Wishart prior,

Q(θ̃, θ) =
∑m

k=1

∑n

j=1
pj

k

(
log w̃k + logN(xj | b̃k, R̃k)

)
+ fl(θ̃ | θ̇)

fl(θ̃ | θ̇) = logD(w̃ | ẏ) +
∑m

k=1
logNW (b̃k, R̃k | ṅk, ėk, u̇

k, Ṡk)

Lagrange optimality conditions give a simple analytical solutions for the M-step:

y = P1 , w̃k = (yk + ẏk − 1)
/(

n−m+
∑m

k=1
ẏk

)

uk = 1
yk

∑n

j=1
pj

kx
j , Sk =

∑n

j=1
pj

k(x
j − b̃k) ⊗ (xj − b̃k)′

b̃k =
ṅku̇

k + yku
k

ṅk + yk

, Ṽ k =
Sk + ṅk(b̃

k − u̇k) ⊗ (b̃k − u̇k)′ + Ṡk

yk + ėk − d

In more general (non-Gaussian) mixture models, if an analytical solution for the M-step
is not available, a robust local optimization algorithm can be used, for example [18]. The
EM is only a local optimizer, but the MCMC provides plenty of good starting points, so we
have the basic elements for a global optimizer. To avoid using many starting points going to
a same local maximum, we can filter the (ranked by the posteriori) top portion of the MCMC
output using a clustering algorithm, and select a starting point from each cluster. For better
efficiency, or more complex problems, the Stochastic EM or SEM algorithm can be used to
provide starting points near each important local maximum, see [5], [23], [26], [29].



4 Experimental Tests and Final Remarks

The test case used in this study is given by a sampleX assumed to follow a mixture of bi-
variate normal distributions with unknown parameters, including the number of components.
X is the Iris virginica data set, with sepal and petal length of 50 specimens (1 discarded
outlier). The botanical problem consists of determining whether or not there are two distinct
subspecies in the population, [1], [8], [15]. Figure 1 presents the dataset and posterior density
level curves for the parameters,θ∗ andθ̂, optimized for the 1 and 2 component models.
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Figure1: Iris virginica data and models with one (left) and two (right) components

In the FBST formulation of the problem, the 2 components is the base model, and the
hypothesis to be tested is the constraint of having only 1 component. When implementing
the FBST one has to be careful with trapping states on the MCMC. These typically are states
where one component has a small number of sample points, that become (nearly) collinear,
resulting in a singular posterior. This problem is particularly serious with the Iris dataset
because of the small precision, only 2 significant digits, of the measurements. A standard
way to avoid this inconvenience is to use flat or minimally informative priors, instead of
non-informative priors, see [24].

We used as flat prior parameters:ẏ = 1, ṅ = 1, u̇ = u, ė = 3, Ṡ = (1/n)S. Robert [24]
uses, with similar effects,̇e = 6, Ṡ = (1.5/n)S.

The FBST selects the 2 component model, rejectingH, if the evidence against the hypoth-
esis is above a given threshold, Ev(H) > τ , and selects the 1 component model, acceptingH,
otherwise. The thresholdτ is chosen by empirical power analysis, see [14], [17] and [32]. Let
θ∗ andθ̂ represent the constrained (1 component) and unconstrained (2 component) maximum
a posteriori (MAP) parameters optimized to the Iris dataset. Next, generate two collections
of t simulated datasets of sizen, the first collection atθ∗, and the second at̂θ. α(τ) andβ(τ),
the empirical type 1 and type 2 statistical errors, are the rejection rate in the first collection
and the acceptance rate in the second collection. A small,t = 500, calibration run sets the
thresholdτ so to minimize the total error,(α(τ) + β(τ))/2. Other methods like sensitivity
analysis, see [29], [30], [31], and loss functions, see [16], could also be used.



Biernacki and Govaert [4] studied similar mixture problems and compared several se-
lection criteria, pointing as the best overall performers: AIC - Akaike Information Criterion,
AIC3 - Bozdogan’s modified AIC, and BIC - Schwartz’ Bayesian Information Criterion.
These are regularization criteria, weighting the model fit against the number of parameters,
see [22]. Ifλ is the model log-likelihood,κ its number of parameters, andn the sample size,
then,

AIC = −2λ+ 2κ , AIC3 = −2λ+ 3κ and BIC = −2λ+ κ log(n) .

Figure 2 showα, β, and the total error(α + β)/2. The FBST outperforms all the regu-
larization criteria. For small samples, BIC is very biased, always selecting the 1 component
model. AIC is the second best criterion, caching up with the FBST for sample sizes larger
thann = 150.
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Figure 2: Criteria O= FBST, X= AIC, += AIC3, *= BIC,
Type 1, 2 and total error rates for different sample sizes

Finally, let us point out a related topic for further research: The problem of discriminat-
ing between models consists of determining which ofm alternative models,fk(x, ψk), more
adequately fits or describes a given dataset. In general the parametersψk have distinct dimen-
sions, and the modelsfk have distinct (unrelated) functional forms. In this case it is usual
to call them “separate” models (or hypotheses). Atkinson [2], although in a very different
theoretical framework, was the first to analyse this problem using a mixture formulation,

f(x | θ) =
∑m

k=1
wkfk(x, ψk) .

The general theory for mixture models presented in this article can be adapted to analyse
the problem of discriminating between separate hypotheses. This is the subject of the authors’
ongoing research with Carlos Alberto de Bragança Pereira and Bası́lio de Bragança Pereira,
to be presented in forthcoming articles.
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INTRODUCTION

An important problem in statistics inference consists of deciding which of m alternative

models, fk(x,ψk), more adequately fits a given dataset. When the candidate models fk

have distinct (unrelated) functional forms, it is usual to call them “separate” models

(or hypotheses). Many discriminate models have been developed, which counterpoise a

(null) model f1(x,ψ1) against one alternative model f2(x,ψ2), providing a measure of

evidence in data favoring model 1 over model 2 [1,18]. However, these methods are not

capable of give a straight answer when neither candidate model individually describes

well the data. Non-parametric tests (e.g. Goodness-of-fit and Kolmogorov-Smirnov), on

the other hand, have a comparatively slow convergence rate.

In this article we analyze this problem in the context of mixture models, see [14]. The

basic distribution of this statistical model is a weighted sum of two or more candidate

pdf’s. Deciding if the data comes from a specific distribution is to test if the other distri-

butions weights equal 0. Under this formulation, if neither model describes adequately

the data, the test is capable of give a direct answer – a high evidence against all candidate

models. As a numerical example we use a classical problem in reliability analysis, the

Gompertz vs. Weibull life span, see [11,12].

The Fully Bayesian Significance Test (FBST) is presented by Pereira and Stern [19]

as a coherent Bayesian significance test. The FBST is intuitive and has a geometric

characterization. In this article the parameter space, Θ, is a subset of Rn, and the

hypothesis is defined as a further restricted subset defined by vector valued inequality

and equality constraints: H : θ ∈ ΘH where ΘH = {θ ∈ Θ |g(θ) ≤ 0 ∧ h(θ) = 0}.
For simplicity, we often use H for ΘH . We are interested in precise hypotheses, with

dim(H) < dim(Θ) . f (θ) is the posterior probability density function.

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

steps: The optimization step consists of finding f ∗ and f̂ , the constrained (over H) and

unconstrained maxima of the posterior. The integration step consists of integrating the



posterior density over the Tangential Set, T where the posterior is higher than anywhere

in H, i.e., T = {θ ∈ Θ : f (θ) > f ∗}, f ∗ = maxH f (θ) = f (θ ∗), f̂ = maxΘ f (θ) = f (θ̂),
Ev(H) = Pr(θ ∈ T |x) =

∫
T f (θ)dθ .

Ev(H) is the evidence against H, and Ev(H) = 1−Ev(H) is the evidence supporting

(or in favor of) H. Intuitively, if Ev(H) is “large”, T is “heavy”, and the hypothesis set

is in a region of “low” posterior density, meaning a “strong” evidence against H.

Let us consider the cumulative distribution of the evidence value against the hypoth-

esis, V (τ) = Pr(Ev ≤ τ), given θ 0, the true value of the parameter. Under appropriate

regularity conditions, for increasing sample size, n → ∞, we can state the following:

- If H is false, θ 0 /∈ H, then Ev converges (in probability) to one, that is, V (τ) → δ (1).
- If H is true, θ 0 ∈ H, then V (τ), the confidence level, is approximated by the function

W (t,h,τ) = Chi2
(
t −h,Chi2−1 (t,c)

)
, where t = dim(Θ), h = dim(H) and Chi2(k,x) is

the cumulative chi-square distribution with k degrees of freedom.

Hence, for large n, to reject H with a level of significance δ , we set τ =W
−1

(t,h,1−δ ),
i.e. set τ such that W (t,h,τ) = 1−δ .

Several FBST applications and examples, efficient computational implementation,

interpretations, and comparisons with other techniques for testing sharp hypotheses, can

be found in the authors’ papers in the reference list. For a FBST review see the on line

document [21].

WEIBULL AND GOMPERTZ DISTRIBUTIONS

In this paper we analyze the Gompertz vs. Weibull life span model selection problem.

For the importance and interpretation of this problem see [11].

The Weibull hazard and probability density functions, for a failure time x ≥ 0, given

the shape and characteristic life (or scale) parameters, β > 0,γ > 0, are:

hW (x |β ,γ) = βxβ−1/γβ , fW (x |β ,γ) = (βxβ−1/γβ )exp(−(x/γ)β ) .

The Gompertz hazard and probability density functions, for a failure time x ≥ 0, given

the parameters, α > 1,λ > 0, are:

hG(x |α,λ ) = λαx , fG(x |α,λ ) = λαx exp(−(αx −1)λ/ logα) .

The Gompertz distribution exhibits a strong nonlinear correlation between the param-

eters α and λ , see Figure 1A. This correlation explains the compensation law of mortal-

ity, which states that higher values for the parameter α are compensated by lower values

of parameter λ in different populations of a given species: ln(λ ) = ln(M)−Bα , where

B and M are universal species-specific invariants, see [11]. As a result, the Gompertz

density in its original form is not log-concave. As we shall discuss later, we use adaptive

samplers for the parameters, which depend on the shape of the density function – prefer-

ably log-concave distributions. In order to separate the parameters α and λ , diminishing

this nonlinear dependence and enhancing the shape of density function for sampling, we

adopt the reparameterization u = 1/ logα and v = log(logα)/λ ), suggested by Meeker

and Escobar [17], see Figure 1B.



The log-likelihoods of Weibull and (reparameterized) Gompertz models and their

respective gradients (used for maximum likelihood estimation) are:

LW (β ,γ |X) = n logβ −nβ logγ +(β +1)∑ j
logx−∑ j

(x j/γ)β ,

dLW /dβ = n/β −n logγ +∑ j
logx j −∑ j

(x j/γ)β log(x j/γ) ,

dLW /dγ = −nβ/γ +β/γ∑ j
(x j/γ)β ,

LG(u,v |X) = −n logu−nv+∑ j
x j/u+n/exp(v)−∑ j

exp(x j/u− v) ,

dLG/du = −n/u−∑ j
x j/u2 +∑ j

x j/u2 exp(x j/u− v) ,

dLG/dv = −n−n/exp(v)+∑ j
exp(x j/u− v) .

MIXTURES OF SEPARATE MODELS

Given a dataset X = {x1,x2 . . .xn} and distinct alternative probability densities,

f1(X |ψ1), f2(X |ψ1), . . . , fm(X |ψm), where ψk are (vector) parameters, the prob-

lem of interest is to measure the evidence in favour of each model for fitting the dataset.

In this paper, the consider a general model including all candidate distributions, where

the choice of a specific distribution is a special case. The origin of this model comes in

the work of Cox [7], who suggested that, in the presence of two alternative models, the

p.d.f of data could be taken proportional to

f (x |w,ψ1,ψ2) ∝ f1(x |ψ1)
w1 f2(x |ψ2)

w2 , w > 0 |w1 = w1 +w2 = 1 ,

Then, deciding if the model 1 is adequate to describe the data is to test the hypothesis

H1 : w1 = 1 against the hypothesis w 6= 1. Atkinson [2] developed this idea for some

distributions of the exponential class, writing the density as

f (x |w,ψ1,ψ2) =
f1(x |ψ1)

w1 f2(x |ψ2)
w2

∫
f1(y |ψ1)w1 f2(y |ψ2)w2dy

.

In this paper, we consider that the p.d.f. of data is a convex linear combination of the

fixed candidate densities: denoting θ = [w,ψ1, . . .ψm],

f (x |θ) = w1 f1(x |ψ1)+ . . .+wm fm(x |ψm) , w ≥ 0 |w1 = 1 .

The likelihood then is

f (X |θ) = ∏
n

j=1∑
m

k=1
wk fk(x j |ψk) .

Here it is important to remember some key concepts of mixture models. In mixture

analysis for unsupervised classification, we assume that the data come from one or more

subpopulations (classes), distributed under distinct densities. The evidence in favor of

the existence of more than one subpopulation will be higher if some subsets of data are

more adequately fitted by a particular component of the mixture, where other subsets are



better fitted by another components. In order to detect this situation, the mixture model

must be able to infer the (probability of) data classifications. The real classifications

are considered non observable and, for this reason, called hidden or latent variables.

The problem of deciding if one single candidate distribution fits adequately the data

is analogous to decide the number of components in a traditional mixture model, and

the behavior of the system will be also similar: if the candidate model does not fit well

the data, some observed points may be better described by a particular component of

mixture, where the remaining will be better fitted by other components.

A sample j of class k = c( j) is distributed with density fk(x j |ψk). The boolean

classification matrix Z indicates whether or not x j is of class k, i.e. zk
j = 1 iff c( j) = k.

Conditioning on the latent variables we can rewrite:

f (x j |θ) = ∑
m

k=1
fk(x j |θ ,z

j
k) f (zk

j |θ) = ∑
m

k=1
wk fk(x j |ψk) ,

f (X |θ) = ∏
n

j=1
f (x j |θ) = ∏

n

j=1∑
m

k=1
wk fk(x j |ψk) .

Given the mixture parameters, θ , and the observed data, X , the conditional classifica-

tion probability matrix, P = f (Z |X ,θ), is given by:

p
j
k = f (zk

j |x j,θ) =
fk(z

k
j,x j |θ)

f (x j |θ)
=

wk fk(x j |ψk)

∑
m
k=1wk f (x j |ψk)

.

We use yk for the number of samples of class k, i.e. yk = ∑ jz
k
j, or y = Z1.

The density for the “completed” data, X ,Z, is:

f (X ,Z |θ) = ∏
n

j=1
fψc( j)(x j |ψc( j)) f (zk

j |θ) = ∏
m

k=1

(
wk

yk∏ j |c( j)=k
fk(x j |ψk)

)
.

In the remaining of this section we discuss the FBST formulation for the Weibull

vs. Gompertz mixture model. The conjugate prior for a multinomial distribution is a

Dirichlet distribution:

M(y |n,w) = n!
/

(y1! . . .ym!) w1
y1 . . .wm

ym ,

D(w |y) = Γ(y1 + . . .+ yk)
/

(Γ(y1) . . .Γ(yk)) ∏
m

k=1
wk

yk−1 ,

with w > 0 and w1 = 1. Prior information given by ẏ, and observation y, result in the

posterior parameter ÿ = ẏ + y. Here we take the non-informative prior given by ẏ = 1.

We also consider a improper uniform prior for (β ,γ,u,v). Therefore, the posteriori is

f (θ |X) ∝ f (X |θ) = ∏
n

j=1

(
p1

jw1 fW (x j |β ,γ)+ p2
jw2 fG(x j |α,λ )

)
,

p1
j =

w1 fW (x j |β ,γ)

w1 fW (x j |β ,γ)+w2 fG(x j |α,λ )
, p2

j = 1− p1
j .

The hypotheses of interest are H1 : w1 = 1∧w2 = 0 and H2 : w1 = 0∧w2 = 1. The

FBST procedure for testing Hk,k = 1,2 consists of two steps:

- Estimate the maximum of the log-likelihood L∗
k under Hk, which corresponds to the

maximum log-likelihood under the corresponding single component distribution.



- Estimate the e-value supporting the hypothesis Hk, that is, the ratio

Ev(Hk) =

∫
Tk

f (θ |X)dθ
∫

Θ f (θ |X)dθ
, Tk = {θ ∈ Θ |L(θ) ≤ L∗

k} .

Notice that since the likelihood normalization constant is the same for both numerator

and denominator, so it is cancelled and can therefore be ignored in the computational

procedure. For the optimization step, we used the Algencan-Tango solver, which

source code and detailed description are freely distributed (see internet link at the

reference), see [4,5].

In order to perform the integration over the posterior measure, we used a Gibbs

sampling Markov Chain Monte Carlo algorithm, MCMC. Given the current vector

parameter θ i, we compute P. Given P, we draw Z from f (z j | p j), a simple multinomial

distribution. Given the latent variables, Z, we separate the samples of classes 1 and 2. In

the Weibull component, we draw a parameter value [β i+1,γ i+1] with density proportional

to the partial likelihood ∏ j|c( j)=1 fW (x j |β ,γ). The same idea is applied to draw the

Gompertz parameters [α i+1,λ i+1]. Given ÿ = Z1+ ẏ, we can draw a new weight vector

[wi+1
1 ,wi+1

2 ] using a Dirichlet distribution D(w | ÿ1, ÿ2). At the end of iteration (i), we

have a new vector parameter θ i+1 = [wi+1
1 ,wi+1

2 ,β i+1,γ i+1,α i+1,λ i+1], and can begin

iteration (i+1).
We do not know a direct method to draw the parameters from the Weibull or Gompertz

likelihood. For this purpose we used the adaptive sampler HITRO, see [13,20,22].

HITRO combines the multivariate Ratio-of-Uniforms method with the Hit-and-Run

sampler. The Ratio-of-Uniforms transformation maps the region below the p.d.f f , i.e.

G( f ) = {(x,y) : 0 < y < f (x)} into the region

A( f ) = Ar,m( f ) =

{
(u,v) : 0 < v < f

( u

vr
+m

)1/(rn+1)
}

by means of the transformation

(u,v) 7→ (x, y) =
( u

vr
+m, vrn+1

)
.

The vector m must be a point near the mode (in our implementation, we set m as the

mode). The method relies on the theorem that, if (u,v) is uniformly distributed over

A( f ), then x = u/vr + m has probability density function f (x)/
∫

f (z)dz. The Hit-and-

run sampler is used for generating points (u,v) uniformly over A( f ).

NUMERICAL EXPERIMENTS AND FINAL REMARKS

We run some numerical experiments in order to evaluate the FBST performance on

our problem of separate models. The experiments were based on the IBGE data bank

for the mortality of Brazilian male population in the year of 2005, available on line at

http://www.ibge.gov.br /home/estatistica/populacao/tabuadevida/2005/default.shtm. We

used the mortality rate table from ages 5 to 80, hence avoiding the early infancy or burn-

in period, see [3,17].



The experiments were based on simulated data, drawn from four distributions, the

parameters of which have always been chosen to provide the best fit to the IBGE data

bank. The distributions fitted were: (1)-Weibull, (2)-Gompertz, (3)-Gamma, and (4)-

Beta (rescaled), see Figure 2. Our main interest was to measure the convergence rate

of correct decisions, concerning the acceptance / rejection of the Weibull vs. Gompertz

hypotheses, when using the FBST on the mixture model. Of course, in cases (1) and (2)

we want to accept the correct hypothesis and reject the false one, whereas in cases (3)

and (4) we want to reject them both.

As acceptance / rejection threshold, we adopted the critical level τ according to

criterion presented in section 1, with a significance level of 5%. Since the mixture

model and the restricted model have 5 and 2 degrees of freedom, respectively, we have

τ = W
−1

(5,2,0.95) = 0.83. Therefore, we reject H if Ev(H) > 0.83, or equivalently if

Ev(H) < 0.17. Using each of the four fitted distributions we generated 500 samples of

size n = 30, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400 and 500.

We have compared the performance of the FBST with the Kolmogorov–Smirnov (KS)

test, [9]. In this test, the goodness of fit measure is taken to be the Kolmogorov distance

D∗
n = D(Fn,F

∗) = supx|Fn(x)−F∗(x |θ)|, where Fn denotes the sample (empirical) dis-

tribution and F∗ denotes the theoretical distribution to be tested. Due to difficulty in

estimate θ which minimizes D(Fn,F
∗), it is usually adopted the maximum likelihood es-

timator for θ . Kolmogorov and Smirnov demonstrated in 1930’s that, if the null hypothe-

sis F(X) = F∗(X |θ), then limn→∞Pr(
√

nD∗
n ≤ t) = 1−2∑

∞
i=1(−1)i−1 exp(−2i2t2). The

distribution at the right side of this equation allows one to compute the significance

(p-value) of D∗
n. For a meaningful comparison, we also used a 5% significance level.

The hole batch of 500 simulations for each of the 4 cases and 9 sample sizes, took

about 2 day of computation on a Intel Pentium server, or about 10 seconds per test.

Computing time was dominated by Hitro, a flexible and robust but generic subroutine.

Hence, its substitution by a tailor made and more efficient sampler could enhance the

program computational performance.

Figure 3 summarized the correct decision rates in the numerical simulations. The

Weibull distribution can approximate very well a Gamma distribution. This explains

the relatively slow convergence in the decision to reject the Weibull hypothesis in the

simulations from the Gamma.

As expected, the FBST had a good performance. Moreover its implementation is

straightforward, following the guidelines presented in [19,21]. It would be interesting

to replace the Kolmogorov-Smirnov benchmark with a parametric alternative, like some

form of jump MCMC. However, as far as the authors know, none is available at this

time. The authors intend to collaborate with other research groups in order to develop

and implement such algorithms.
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Figure 1: IBGE Brazilian mortality rates and fitted distributions.

Figure 2A,B: Contour plots for Gompertz density and reparameterization.

Figure 3: Correct decision rates on numerical simulations.


