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Resumo

Saber o quanto de informação do passado é relevante para predições é a principal
motivação deste trabalho. Aqui são apresentadas as cadeias de salto com memória de
alcance variável, processos a tempo cont́ınuo que dependem de uma parte do passado
que não é fixa, mas variável - chamada de contexto. Esses processos se caracterizam por
possuir uma árvore probabiĺıstica de contextos imersa, definidas como sendo o conjunto
de contextos ao qual é relevante retornar. São apresentados métodos de estimação para
os parâmetros desse processo, e, em particular, é estudado de forma mais aprofundada o
estimador definido para a árvore de contextos, similar ao Algoritmo Contexto, mas que
além de levar em conta os estados ele também considera o tempo de permanência em cada
estado. A fim de avaliar a sua performance, são realizadas simulações de amostras geradas
a partir de diversos conjuntos de parâmetros diferentes, com o objetivo de verificar em que
situações há uma maior taxa de acertos ou de erros do estimador em estimar a verdadeira
árvore desses processos. Também é realizado um estudo acerca do comportamento do
estimador em amostras com rúıdos. Para isso são inseridos três tipos de rúıdos nas
amostras em três quantidades diferentes, e é realizada uma comparação do desempenho
do estimador conforme as mudanças de cenário apresentadas.

Palavras-chave: Processos de salto. Taxas de salto. Árvore de contextos. Algoritmo
Contexto.
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9 Árvore de contextos infinita do processo Zt definido no Exemplo 2.11. . p. 27

10 Simulação 1 - Performance do estimador em diferentes ńıveis de rúıdos
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1 Introdução

As estimativas em situações de incerteza são de suma importância para diversas áreas

da sociedade. E essas estimativas certamente se tornam mais eficazes quando se é con-

siderado o passado do problema em questão. Inicialmente é razoável pensar que quanto

mais se retornar ao passado, melhor seria para estimar o futuro de certo problema, dado

que se obteria mais informações. Mas será que todo o passado é relevante?

Rissanen (1983) introduziu a ideia de cadeias com memória de alcance variável, pro-

cessos que dependem do seu passado, mas de uma quantidade variável dele - o contexto.

A partir dáı os processos de alcance variável têm sido amplamente utilizados para modela-

gem de vários fenômenos em diversas áreas como música, lingúıstica e principalmente na

biologia, de onde originou-se renomados trabalhos que posteriormente inspiraram diver-

sos outros estudos. Exemplos desses trabalhos são o de Galves e Löcherbach (2013), que

aborda a modelagem do sistema neuronal através dos modelos de alcance variável, e o de

Leonardi e Galves (2005), que aborda a classificação de famı́lias de protéınas utilizando

árvores probabiĺısticas de contexto.

As árvores probabiĺısticas de contexto representam o conjunto de contextos relevantes

para o processo de alcance variável, ou seja, é até onde no passado é compensatório

retornar. Para estimá-la através de uma amostra, apresenta-se neste trabalho o Algoritmo

Contexto, uma ferramenta que utiliza a informação dos estados observados do processo.

As cadeias de salto com memória de alcance variável, tema desta monografia, nada

mais são do que a versão a tempo cont́ınuo das cadeias com memória de alcance variável.

Assim, para estimar a árvore de contextos do processo, além de se considerar os estados

passados também se torna relevante olhar para os tempos passados de permanência em

cada estado. Com isso, apresenta-se outro estimador para a árvore de contextos imersa

no processo, um estimador baseado nas taxas de salto do processo.
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1.1 Objetivos

Objetivos Gerais

O objetivo geral desta monografia é realizar inferência sobre os parâmetros de uma

cadeia de salto com memória de alcance variável, de forma a apresentar e estudar os

estimadores pontuais de cada parâmetro, especialmente o da árvore de contextos imersa.

Objetivos Espećıficos

• Descrever os processos estocásticos a tempo cont́ınuo com memória de alcance

variável;

• Definir os parâmetros e os estimadores dos parâmetros do processo;

• Desenvolver algoritmos computacionais para simular amostras provenientes desses

processos e implementar os estimadores de seus parâmetros;

• Investigar o comportamento do estimador para a árvore de contextos imersa diante

das amostras simuladas.

1.2 Organização

Este trabalho está organizado como segue. No Caṕıtulo 2 são apresentados os objetos

de estudo desta monografia: na Seção 2.1 são brevemente abordadas as cadeias de Markov

de ordem k ∈ N∗; na Seção 2.2 são abordadas as cadeias com memória de alcance variável,

bem como a estimação de sua árvore de contextos através do Algoritmo Contexto; na

Seção 2.3 é estudado o Processo de Poisson e suas principais caracteŕısticas; na Seção

2.4 são estudadas as cadeias de salto com memória de alcance variável, versão a tempo

cont́ınuo das cadeias com memória de alcance variável; por fim, na Seção 2.5 é realizado

inferência sobre essas cadeias, apresentando o estimador da taxa de salto do processo e

um novo estimador para a árvore de contextos imersa, baseado nas taxas de salto. No

Caṕıtulo 3 investiga-se o comportamento do novo estimador definido para a árvore de

contextos em amostras simuladas a partir de diversos cenários diferentes: na Seção 3.1

são apresentadas as considerações iniciais das simulações; na Seção 3.2 são apresentadas

as simulações para amostras geradas a partir de uma árvore de contextos pequena; na

Seção 3.3 são apresentadas as simulações para amostras geradas a partir de uma árvore

de contextos grande; por último, na Seção 3.4 aborda-se as simulações para o cenário com

árvore de contextos infinita. Por fim, no Caṕıtulo 4 discute-se as conclusões do trabalho.
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2 Materiais e Métodos

2.1 Cadeias de Markov de alcance k

Nesta seção será brevemente estudado as cadeias de Markov de alcance k ∈ N∗. A

importância delas se dá, majoritariamente, por dois fatos: (i) há um grande número de

fenômenos f́ısicos, biológicos, econômicos e sociais que podem ser modelados desta forma,

e (ii) há uma teoria bem desenvolvida que nos permite fazer cálculos (DURRETT, 2016).

Essas são, de fato, as principais motivações para estudá-las.

As cadeias de Markov são casos particulares de processos estocásticos a tempo discreto,

que possuem a propriedade de Markov. Isso significa que o processo depende apenas de

uma porção de tamanho k do passado (o alcance da cadeia) para predizer seu próximo

estado, e toda informação anterior a isso é irrelevante. A Definição 2.1 expressa esse

conceito de forma mais formal.

Definição 2.1 Seja (Xn)n∈N uma cadeia de Markov que assume valores no espaço de

estados finito A e seja k um número inteiro positivo. (Xn)n∈N é uma cadeia de Markov

de alcance k se

P(Xn = a|Xn−1
0 = xn−10 ) = P(Xn = a|Xn−1

n−k = xn−1n−k),

∀ n ≥ k, onde a notação Xj
i = xji é uma representação simplificada de Xi = xi, Xi+1 =

xi+1, ..., Xj = xj, j > i.

Mesmo estando bem definidas as cadeias de alcance k, em geral se trabalha apenas

com cadeias de alcance 1, pois todas as cadeias de alcance k podem ser tratadas como

de alcance 1 através de uma pequena transformação. A Proposição 2.1 ilustra como essa

transformação pode ser feita.

Proposição 2.1 Seja (Xn)n∈N uma cadeia de Markov de alcance k ∈ N∗ que assume valo-

res no espaço de estados finito A. Então Yn, definido por Yn = (Xn−k, Xn−k+1, ..., Xn−1, Xn),
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é uma cadeia de Markov de alcance 1.

Dessa forma, dado a complexidade de se trabalhar com cadeias de alcance k, é muito

mais viável transformá-las em cadeias de alcance 1. O Exemplo 2.1 a seguir é uma

aplicação desse proposição.

Exemplo 2.1 Seja (Xn)n∈N uma cadeia de Markov de alcance 3 que assume valores no

alfabeto A = {0, 1}, cuja matriz de probabilidades de transição é dada por:

P =



0 1

000 3
5

2
5

001 1
2

1
2

010 5
6

1
6

011 1
2

1
2

100 1
3

2
3

101 1
4

3
4

110 2
3

1
3

111 4
5

1
5


É posśıvel tratar de (Xn)n∈N como uma cadeia de alcance 1 a partir da seguinte trans-

formação:

(Yn)n∈N = (Xn−2, Xn−1, Xn).

Com essa transformação pode-se saber qual é o próximo estado de (Yn)n∈N através

apenas do seu estado anterior, (Yn−1)n∈N = (Xn−3, Xn−2, Xn−1). Logo, (Yn)n∈N é uma

cadeia de Markov de alcance 1 e sua matriz de probabilidades de transição é da forma:

P ∗ =



000 001 010 011 100 101 110 111

000 3
5

2
5

0 0 0 0 0 0

001 0 0 1
2

1
2

0 0 0 0

010 0 0 0 0 5
6

1
6

0 0

011 0 0 0 0 0 0 1
2

1
2

100 1
3

2
3

0 0 0 0 0 0

101 0 0 1
4

3
4

0 0 0 0

110 0 0 0 0 2
3

1
3

0 0

111 0 0 0 0 0 0 4
5

1
5
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Vale ressaltar aqui que por mais que a matriz de probabilidades de transição de Yn

tenha ficado maior que a de Xn, dando previamente a impressão de ser mais dificultoso

trabalhar com Yn, o que ocorre é o contrário. Isso se deve ao fato de que o custo operaci-

onal será sempre menor quando para prever cada passo não é necessário retornar sempre

uma grande quantidade de estados, mas apenas 1.

2.2 Cadeias com Memória de Alcance Variável

As Cadeias com Memória de Alcance Variável (CMAV’s) foram primeiramente intro-

duzidas por Rissanen (1983), como um sistema universal de compressão de dados. A ideia

das CMAV’s é que, a partir de uma sequência de śımbolos, apenas um sufixo do passado -

chamado de contexto - é suficiente para predizer o próximo śımbolo. O diferencial dessas

cadeias para as clássicas cadeias de Markov de alcance fixo se dá pelo fato de que para

prever o próximo estado da cadeia de Markov é necessário uma porção fixa de estados

passados, já para as CMAV’s essa porção é variável.

Galves e Löcherbach (2008) pontuaram os principais benef́ıcios ao utilizá-las em com-

paração às cadeias de alcance fixo. Em primeiro lugar, os modelos com memória de alcance

variável apresentam um menor custo de implementação, pois nem sempre é necessário vol-

tar k passos no passado. Em segundo, são mais otimizadas, pois levam em consideração

as dependências estruturais presentes nos dados. Além disso, elas permitem trabalhar

com processos com memória infinita, ou seja, processos em que não é posśıvel definir a

quantidade de passos que devem ser observados no passado para definir as probabilidades

de transição. Um exemplo desse processo poderá ser visto no Exemplo 2.6.

Exemplos de aplicação da teoria dos processos de alcance variável são mais conheci-

dos na área da biologia, especialmente na neurociência. Por exemplo, Galves e Löcher-

bach (2013) apresentaram um modelo para representar a atividade entre um sistema de

neurônios. Quando um neurônio emite um impulso nervoso, ele espalha energia para os

neurônios vizinhos, perdendo sua energia acumulada e retornando a um estado de repouso.

Cada neurônio do conjunto dispara em um instante qualquer de forma independente, e a

probabilidade de um neurônio disparar em um instante i depende da quantidade de ener-

gia acumulada até o instante i-1. Ou seja, depende de uma porção variável do passado.

Esse comportamento sugere que a atividade neuronal se comporta como uma cadeia com

memória de alcance variável.

Outro exemplo prático de aplicação é no ramo da lingúıstica: existe a noção de
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domı́nios nos quais a gramática opera para definir cadeias admisśıveis de śımbolos fu-

turos. Em outros termos, a fronteira do domı́nio lingúıstico define a parte relevante do

passado para o processamento de próximas unidades lingúısticas (GALVES; LÖCHER-

BACH, 2008).

Antes de definir formalmente as cadeias com memória de alcance variável, é necessário

algumas definições iniciais. Inicialmente será apresentado o conceito de sufixo.

Definição 2.2 Sejam u = u−1−l e v = v−1−k sequências de śımbolos de um alfabeto A, com

k < l. Diz-se que v é sufixo de u (v ≺ u) se u−1−k = v−1−k, isto é,

u = u−lu−(l−1)...u−(k+1)v−kv−(k−1)...v−1.

Em outras palavras, o sufixo de uma sequência pode ser definido como sua parte final,

como a subsequência que se inicia em alguma posição após o primeiro item da sequência

e termina no seu último item. Ou seja, o sufixo pode ser tanto a subsequência que se

encontra do segundo item da sequência em diante ou do terceiro item da sequência em

diante, como até apenas o último item da sequência. Esse último caso, em particular,

recebe uma notação própria, como apresenta a Definição 2.3.

Definição 2.3 Dado u = u−1−l , l ≥ 2, define-se suf(u) como o maior sufixo de u, isto é,

suf(u−1−l ) = u−1−(l−1).

Exemplo 2.2 Alguns exemplos de sufixo.

1. Se u = 1001001 e v = 1001, então u = 100v. Logo, v ≺ u.

2. Se u = 01001 e v = 011, então u 6= 01v. Logo, v não é sufixo de u.

3. Se u = 210221 e w = 10221, então u = 2w. Logo, w é o maior sufixo de u, ou seja,

w = suf(u).

Definição 2.4 Um subconjunto τ de elementos de A é uma árvore irredut́ıvel se satisfaz

as seguintes condições:

• Propriedade do sufixo: se ω ∈ τ , então nenhum sufixo próprio de ω pertence a τ ;
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• Irredutibilidade: nenhum elemento em τ pode ser substitúıdo por um sufixo sem

violar a propriedade do sufixo.

Exemplo 2.3 A seguir serão apresentadas três árvores, considerando o alfabeto A =

{0, 1}, e será verificado se elas são irredut́ıveis.

1. τ = {0, 01, 11, 1}.

0←−−→ 1

1

1101

0

Figura 1: Árvore 1 do Exemplo 2.3

Não é árvore irredut́ıvel pois viola a propriedade do sufixo, visto que as sequências

01 e 11 estão em τ juntamente com seu sufixo, 1.

2. τ = {00, 10, 11}.

0←−−→ 1

111000

Figura 2: Árvore 2 do Exemplo 2.3

Não é árvore irredut́ıvel pois viola a propriedade de irredutibilidade, visto que a

sequência 11 pode ser substitúıda pelo seu sufixo, 1, sem violar a propriedade do

sufixo.

3. τ = {00, 10, 10, 11}.

0←−−→ 1

11011000

Figura 3: Árvore 3 do Exemplo 2.3

É árvore irredut́ıvel pois não viola a propriedade do sufixo nem a propriedade de

irredutibilidade.
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Definição 2.5 Seja τ uma árvore irredut́ıvel. Seja |a| o tamanho da sequência a. τ |k
representa a árvore τ truncada na profundidade k, ou seja,

τ |k = {ω ∈ τ : |ω| ≤ k} ∪ {ω ∈ Ak : ω ≺ u para algum u ∈ τ, |u| > k}.

Exemplo 2.4 A árvore irredut́ıvel a seguir é de profundidade k = 4.

τ = {0000, 1000, 100, 10, 01, 011, 0111, 1111}

0←−−→ 1

11110111

011

0110

100

10000000

Figura 4: Árvore irredut́ıvel de profundidade 4 do Exemplo 2.4.

Para obter a árvore τ truncada na profundidade 3, primeiramente deve-se manter

todos os seus contextos menores ou iguais a 3 na árvore. Então os contextos do conjunto

{100, 10, 01, 011} permanecem. Em seguida, deve-se substituir os contextos maiores do

que 3 pelo seu sufixo de tamanho 3. Então 0000 e 1000 serão substitúıdos por 000, e 0111

e 1111 serão substitúıdos por 111. Dessa forma, a árvore τ truncada em 3 é da forma:

τ |3 = {000, 100, 10, 01, 011, 111}

0←−−→ 1

111011

0110

100000

Figura 5: Árvore do Exemplo 2.4 truncada na profundidade 3.

Definição 2.6 A dupla (τ, p) é uma árvore probabiĺıstica de contextos em A se:
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1. τ é uma árvore irredut́ıvel;

2. {p(a|ω) : ω ∈ τ, a ∈ A} é uma famı́lia de probabilidades de transição em A.

Definição 2.7 O processo (Xn)n∈N, definido em A, é uma cadeia com memória de al-

cance variável compat́ıvel com (τ, p) se, para qualquer sequência x−1−∞ de śımbolos de A,

ocorre um dos seguintes casos:

1. Existe ω ∈ τ , ω ≺ x−1−∞, tal que P(X0 = a|X−1−∞ = x−1−∞) = P(X0 = a|X−1−|ω| = ω) =

p(a|ω);

2. x−1−∞ ∈ τ .

Exemplo 2.5 Seja (Zn)n∈N uma cadeia de alcance 2, definida em A = {0, 1}, com matriz

de probabilidades de transição P dada por:

P =



0 1

00 1
2

1
2

10 2
3

1
3

01 3
4

1
4

11 3
4

1
4


Note que, se a cadeia está em 1, não é necessário voltar ao estado passado para de-

terminar as probabilidades de transição para o próximo estado, pois elas são equivalentes:

p(0|01) = p(0|11) = 3
4
. Entretanto, se a cadeia está em 0, se torna necessário retor-

nar 1 passo no passado, pois as probabilidades de transição são distintas: p(0|00) = 1
2

e

p(0|10) = 2
3
.

Logo, (Zn)n∈N é uma cadeia com memória de alcance variável compat́ıvel com (τ, p),

onde τ = {00, 10, 1} e p = {p(a|ω) : a ∈ A, ω ∈ τ} = {p(0|00), p(1|00), p(0|10), p(1|10),

p(0|1), p(1|1)} = {1
2
, 1
2
, 2
3
, 1
3
, 3
4
, 1
4
}.

Exemplo 2.6 Seja (Xn)n∈N uma cadeia de Markov de alcance 1, definida em A = {0, 1},
e com matriz de transição P. Seja (Yn)n∈N ensaios independentes de um experimento de

Bernoulli com probabilidade q = 1
2
. Seja o processo (Zn)n∈N = Xn × Yn.

Note que Zn pode assumir valores no conjunto {0, 1} sendo 1 quando Xn = Yn = 1 e

0 quando Xn = 1 e Yn = 0, Xn = 0 e Yn = 0 ou Xn = 0 e Yn = 1.
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As probabilidades de transição para Zn+1 quando Zn = 1 podem ser obtidas através de

simples cálculos:

P(Zn+1 = 1|Zn = 1) = P(Yn+1 = 1) P(Xn+1 = 1|Xn = 1) = qp(1, 1) e

P(Zn+1 = 0|Zn = 1) = P(Yn+1 = 0) P(Xn+1 = 1|Xn = 1)

+ P(Yn+1 = 0) P(Xn+1 = 0|Xn = 1)

+ P(Yn+1 = 1) P(Xn+1 = 0|Xn = 1)

= (1− q)p(1, 1) + (1− q)p(0, 1) + qp(0, 1).

Contudo, quando Zn = 0, não há como determinar se o valor de Xn é 0 ou 1; dessa forma,

não há como calcular as probabilidades de transição para Zn+1. Então pode-se concluir

que o alcance da cadeia varia conforme o último 1 avistado.

Então Zn é uma cadeia com memória de alcance variável compat́ıvel com (τ, p), onde

τ = {10k : k ≥ 0} ∪ {0∞} e p = {qp(1, 1), (1− q)p(1, 1) + (1− q)p(0, 1) + qp(0, 1), ...}.

2.2.1 Estimação de τ via Algoritmo Contexto

O algoritmo contexto consiste em verificar o quão relevante é voltar até determinado

ponto do passado, pois leva em conta o custo operacional envolvido no processo. Ele

considera o fato de que o custo necessário para retornar até certos contextos pode ser

muito alto, enquanto que as probabilidades de transição dado esses contextos observados

no passado podem ser bem próximas às probabilidades dado o sufixo desses contextos, o

que torna desnecessário olhar para os contextos em si.

A seguir será apresentado uma variação do algoritmo contexto, apresentado em (GAL-

VES; MAUME-DESCHAMPS; SCHMITT, 2008).

ConsidereX1, X2, ..., Xn uma amostra advinda de um processo estacionário com memória

de alcance variável (Xi)i∈Z, definido no alfabeto A e compat́ıvel com (τ, p).

1. Primeiramente, fixa-se δ > 0. Em seguida, constrói-se uma árvore completa de

profundidade k. Em geral, é considerado k = 1
2

log|A| n. Essa árvore completa é

definida como τ̂n,k.

Seja Nn(x−1−k) o número de ocorrências da sequência x−1−k na amostra. Ou seja,
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Nn(x−1−k) =
n−k+1∑
i=1

I{X i+k−1
i = x−1−k}.

Então ∀ a ∈ A e para toda sequência u de elementos de A tal que Nn(u) > 0, o

estimador da probabilidade de transição p(a|u) é dado por

p̂n(a|u) =
Nn(ua)

Nn(u)
.

2. Para cada w−1−l ∈ τ̂n,k, estima-se as probabilidades de transição para cada elemento

de A em 2 casos: dado que ocorreu no passado w−1−(l−1) e dado que ocorreu no

passado todas as posśıveis sequências bw−1−(l−1), b ∈ A. Em seguida, através do ∆, é

verificado se essas probabilidades são suficientemente próximas:

∆n(w−1−(l−1)) = max
b∈A

max
a∈A
| p̂n(a | w−1−(l−1))− p̂n(a | bw−1−(l−1)) |

3. Se ∆n(w−1−(l−1)) < δ, substitui-se todo bw−1−(l−1) por w−1−(l−1) em τ̂n,k, e deve-se retornar

ao passo 2.

4. Se ∆n(w−1−(l−1)) > δ, então todo bw−1−(l−1) permanece em τ̂n,k, e não pode mais ser

removido.

5. Repete-se o processo até que todos os elementos de τ̂n,k atendam ao passo 4. Então

τ̂n,k é considerado o estimador para a árvores de contextos.

Galves e Leonardi (2008) provaram que, no caso em que são admitidas árvores infinitas e

sob certas condições,

τ̂n|k
q.c.−−→ τ |k.

Exemplo 2.7 Aplicação do algoritmo contexto para estimar a árvore de contextos da

seguinte amostra observada:

X11
1 = {00110100001}, utilizando δ = 0, 15.

Como n = 11, então k = 1
2

log2(11) = 1, 7297 ≈ 2.

Define-se inicialmente, então, τ̂n,k = {00, 10, 01, 11}.
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A partir da amostra tem-se que

p̂(0|0) =
4

7
⇒ p̂(1|0) =

3

7
,

p̂(0|00) =
1

2
⇒ p̂(1|00) =

1

2
e

p̂(0|10) =
1

2
⇒ p̂(0|10) =

1

2
.

Logo,

∆(0) = max{|p̂(0|0)− p̂(0|00)|, |p̂(0|0)− p̂(0|10)|, |p̂(1|0)− p̂(1|00)|, |p̂(1|0)− p̂(1|10)|}

= max

{∣∣∣∣47 − 1

2

∣∣∣∣ , ∣∣∣∣47 − 1

2

∣∣∣∣ , ∣∣∣∣37 − 1

2

∣∣∣∣ , ∣∣∣∣37 − 1

2

∣∣∣∣}
= max{0, 071, 0, 071}

= 0, 071.

Como ∆(0) < δ = 0, 15, deve-se substituir 00 e 10 por 0 em τ̂n,k. Assim, τ̂n,k = {0, 01, 11}.

Agora deve-se calcular ∆(1). Para isso observe que

p̂(0|1) =
2

3
⇒ p̂(1|1) =

1

3
,

p̂(0|01) =
1

2
⇒ p̂(1|01) =

1

2
e

p̂(0|11) = 1⇒ p̂(1|11) = 0.

Logo,

∆(1) = max{|p̂(0|1)− p̂(0|01)|, |p̂(0|1)− p̂(0|11)|, |p̂(1|1)− p̂(1|01)|, |p̂(1|1)− p̂(1|11)|}

= max

{∣∣∣∣23 − 1

2

∣∣∣∣ , ∣∣∣∣23 − 1

∣∣∣∣ , ∣∣∣∣13 − 1

2

∣∣∣∣ , ∣∣∣∣13 − 0

∣∣∣∣}
= max{0, 167, 0, 333}

= 0, 333.

Como ∆(1) > δ = 0, 15, então 01 e 11 permanecem em τ̂n,k e não podem mais serem

removidos.

Portanto, o estimador para a árvore de contextos da amostra X11
1 é dado por

τ̂n,k = {0, 01, 11}.
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2.3 Processo de Poisson

Um processo de Poisson é um processo estocástico a tempo cont́ınuo que pode ser

definido como um processo de contagem. Um processo estocástico {N(t), t ≥ 0} é con-

siderado um processo de contagem se N(t) representa o número total de eventos que

ocorreram no tempo t (ROSS, 2006).

O processo de Poisson pode ser utilizado para modelagem de diversos tipos de experi-

mento, mas é amplamente utilizado para modelagem de processos de tempos de chegada,

como por exemplo os tempos de chegada de clientes a um estabelecimento. Nesses pro-

cessos, as chegadas podem ocorrer em instantes arbitrários e a probabilidade de ter uma

chegada em um momento particular é 0. Assim, não há um jeito claro de descrever um

processo de Poisson em termos da probabilidade de uma chegada em qualquer instante

espećıfico, como conclui (GALLAGER, 2012). A maneira adequada de lidar com isso é

definindo o processo de Poisson em termos dos tempos entre as chegadas. Para melhor

representação dessa ideia, considere o exemplo a seguir que ilustra a construção de um

processo de Poisson.

Exemplo 2.8 Para a construção de um processo de Poisson considere que o tempo entre

os eventos de um sistema são independentes e igualmente distribúıdos, seguindo uma

distribuição exponencial de parâmetro λ. Denota-se ti o tempo entre o (i-1)-ésimo e o

i-ésimo eventos, i > 0. Então ti ∼ Exp(λ).

Seja Tn = t1 + ... + tn. Ou seja, Tn representa o tempo em que ocorreu o n-ésimo

evento no sistema. Como ti ∼ Exp(λ) ∀ i, é fácil ver que Tn ∼ Gama(n, λ).

Define-se {N(t), t ≥ 0} o número de eventos do sistema entre o tempo [0, t]. Então,

formalmente, N(t) pode ser escrito como

N(t) = max{n : Tn ≤ t}.

Lema 2.1 N(t) tem distribuição de Poisson com média λt.

Dem.

Para demonstrar que N(t) ∼ Poisson(λt) será calculado P(N(t) = n).

Note que N(t) = n ⇔ Tn ≤ t < Tn+1. No contexto do exemplo, isso representa que

o n-ésimo evento do sistema ocorre antes ou até o tempo t mas o (n+1)-ésimo evento



2.3 Processo de Poisson 22

ocorre depois do tempo t.

Observe que, se Tn = i e Tn+1 > t, isso implica que Tn+ tn+1 > t, ou seja, o tempo em

que ocorreu o n-ésimo evento somado ao tempo entre o n-ésimo evento e o (n+1)-ésimo

evento tem que ser maior do que t, para que tenham exatos n eventos até o tempo t. Se

Tn + tn+1 > t, então tn+1 > t− i.

Ainda, tn+1 e Tn são independentes. Então

P(N(t) = n) =

∫ t

0

fTn(i) P(tn+1 > t− i) di

=

∫ t

0

λn

Γ(n)
in−1e−λi[1− Ftn+1(t− i)] di

=

∫ t

0

λn

(n− 1)!
in−1e−λie−λ(t−i) di

=
λn

(n− 1)!
e−λt

∫ t

0

in−1 di

=
λn

(n− 1)!
e−λt

(
tn

n

)
=

(λt)n

n!
e−λt,

que é a função de probabilidade de uma Poisson(λt), c.q.d..

Isso mostra que por mais que o tempo do processo seja cont́ınuo, os estados são

discretos. Outras situações podem ser modeladas através de um processo de Poisson,

como apresenta o Exemplo 2.9.

Exemplo 2.9 Mais exemplos de processo de Poisson.

(i) Cestas marcadas por um jogador de basquete durante uma partida (40 minutos).

Se ti = tempo entre a (i-1)-ésima e a i-ésima cesta segue uma Exp(0, 15), então

Tn = t1 + ...+ tn representa o tempo de marcação da n-ésima cesta e segue uma dis-

tribuição Gama(n, 0, 15). Define-se N(t) = número de cestas que o jogador marcou

em [0, t], t = {0, 1, ..., 40}. Tem-se que

N(t) ∼ Poisson(0, 15t).

A Figura 6 apresenta uma simulação desse processo. Pode-se observar que o jogador

marcou um total de 6 cestas durante a partida.
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Figura 6: Simulação do processo de Poisson do Exemplo 2.9 (i).

(ii) Chegada de pessoas para utilização de um caixa eletrônico durante 20 minutos.

Se ti, definido como o tempo entre a (i-1)-ésima e a i-ésima chegada, segue uma

distribuição Exp(1/2), então Tn = t1 + ... + tn representa o tempo de chegada da

n-ésima pessoa e segue uma distribuição Gama(n, 1/2). Pode-se, então, definir o

processo N(t) = número de chegadas ao caixa eletrônico em [0, t], t = 1, 2, ..., 20.

Tem-se que

N(t) ∼ Poisson(t/2).

A Figura 7 apresenta uma simulação desse processo. Pode-se observar que ocorreu

um total de 13 chegadas para utilização do caixa eletrônico em 20 minutos.

Figura 7: Simulação do processo de chegada do Exemplo 2.9 (ii).

Apresenta-se, agora, a definição formal de um processo de Poisson.
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Definição 2.8 {N(t), t ≥ 0} é um processo de Poisson se:

(i) N(0) = 0;

(ii) N(q + t)−N(t) ∼ Poisson(λq), q > 0;

(iii) N(q) possui incrementos independentes, isto é, se q0 < q1 < ... < qn, onde qi >

0 ∀ i ∈ {0, 1, ..., n}, então N(q1)−N(q0), ..., N(qn)−N(qn−1) são independentes.

Considere, agora, um processo de Poisson N(t) com intensidade λ, onde em cada ins-

tante de ocorrência do evento ele será classificado como evento do tipo I com probabilidade

p ou evento do tipo II com probabilidade (1− p). Sejam:

• N1(t) = número de ocorrências do evento do tipo I;

• N2(t) = número de ocorrências do evento do tipo II.

Proposição 2.2 {N1(t), t ≥ 0} e {N2(t), t ≥ 0} são processos de Poisson independentes

com intensidades pλ e (1− p)λ, respectivamente.

Dem.

Para provar que N1(t) e N2(t) são processos de Poisson, calcula-se a probabilidade de

que ocorra i eventos do tipo I e j eventos do tipo II durante o tempo [0, t].

P(N1(t) = i, N2(t) = j) = P(N1(t) = i, N2(t) = j,N(t) = i+ j)

= P(N1(t) = i, N2(t) = j|N(t) = i+ j)× P(N(t) = i+ j)

= P(N1(t) = i, N2(t) = j|N(t) = i+ j)× (λt)i+j

(i+ j)!
e−λt

=

(
i+ j

i

)
pi(1− p)j (λt)i+j

(i+ j)!
e−λt

=
(i+ j)!

i!j!
(λtp)i

[λt(1− p)]j

(i+ j)!
e−λt

=
(λtp)i

i!

[λt(1− p)]j

j!
e−λt × e−λtp

e−λtp

=
(λtp)i

i!
e−λtp × [λt(1− p)]j

j!
e−λt(1−p).

Tem-se que P(N1(t) = i) =
∞∑
j=0

P(N1(t) = i, N2(t) = j)

=
(λtp)i

i!
e−λtp

∞∑
j=0

[λt(1− p)]j

j!
e−λt(1−p)

=
(λtp)i

i!
e−λtp.
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Logo, N1(t) forma um processo de Poisson com intensidade λp. Analogamente, N2(t)

forma um processo de Poisson com intensidade λ(1 − p). A independência entre N1(t) e

N2(t) segue diretamente do fato de que

P(N1(t) = i, N2(t) = j) = P(N1(t) = i)× P(N2(t) = j).

2.4 Cadeias de Salto com Memória de Alcance Variável

Nesta seção será introduzido o principal objeto de estudo desta monografia: as cadeias

de salto com memória de alcance variável. Essas cadeias se caracterizam por possuir, assim

como as cadeias com memória de alcance variável (abordadas na Seção 2.2), uma árvore

probabiĺıstica de contextos imersa; ou seja, há uma dependência de uma porção variável

do passado para previsão do próximo estado. Além disso, os tempos entre cada salto não

são constantes, e dependem também de uma porção variável dos estados passados. O

Exemplo 2.10 ilustra um exemplo de construção desse processo.

Exemplo 2.10 Seja (Xn)n∈N um processo estacionário discreto com memória de alcance

variável definido no alfabeto A = {0, 1}, compat́ıvel com (τ, p), onde τ = {1, 10, 00} e

p = {p(a|ω) : a ∈ A, ω ∈ τ} = {p(0|1), p(1|1), p(0|10), p(1|10), p(0|00), p(1|00)}

= {0, 6, 0, 4, 0, 35, 0, 65, 0, 2, 0, 8}.

Define-se a função q: τ → (0,∞), que define a taxa de salto do processo (Yt)t∈R+, dado o

último contexto do passado, por:

q(1) = 1, q(10) = 1, 3 e q(00) = 0, 7,

onde o processo (Yt)t∈R+ é um processo definido da seguinte forma:

1. Y0 = 1;

2. Yt = Xn, se Tn < t < Tn+1, onde

(i) X0 = 1;

(ii) (Tn)n∈N são os tempos onde houve um salto do processo, de forma que

P(Tn+1 − Tn > t|Xn
0 ) = exp

{
−t

q[Cτ (Xn
0 )]

}
,

onde Cτ (X
n
0 ) é a função que extrai o contexto da sequência Xn

0 , contida em τ .
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Pode-se dizer que o processo é semelhante a um processo de Poisson, porém ao invés

de adicionar 1 unidade em seu último estado quando ele salta, ele vai para um dos estados

pertencentes ao alfabeto A = {0, 1}, com as probabilidades de ir para cada estado defini-

das pelo vetor p. Além disso, cada uma das probabilidades dependem do último contexto

observado no passado, de acordo com a árvore de contextos τ , assim como as taxas de

salto q. A Figura 8 apresenta uma simulação desse processo.

Figura 8: Simulação de tamanho 20 do processo de salto do Exemplo 2.10.

A definição a seguir apresenta uma definição formal para esse processo.

Definição 2.9 Seja (Yt)t∈R um processo estocástico a tempo cont́ınuo, assumindo valores

no alfabeto finito A. O processo (Yt)t∈R é dito um processo de saltos com memória de

alcance variável associado a (τ, p) e com taxa q se existirem um processo pontual

... < T−1 < T0 ≤ 0 < T1 < T2 < ...

e uma cadeia (Xn)n∈Z, Xn ∈ A, tais que

(i) Yt = Xn, se Tn ≤ t < Tn+1;

(ii) (Xn)n∈Z é uma cadeia estocástica de alcance variável associada a (τ, p);

(iii) P(Tn+1−Tn > t|Xn
−∞) = exp

{
−t

q[Cτ (Xn
−∞)]

}
, onde Cτ (X

n
−∞) é o único sufixo de Xn

−∞

que é folha de τ .

O Exemplo 2.11 modela um processo de salto de forma a encontrar τ, p e q compat́ıveis

a ele.
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Exemplo 2.11 Processo markoviano de saltos binários observados de forma intermitente

(RODRIGUES, 2016).

Seja (Wn)n∈Z uma cadeia de Markov assumindo valores no alfabeto A = {0, 1}, com

matriz de probabilidades de transição P dada por:

P =

[ 0 1

0 0 1

1 1 0

]

Define-se (Xt)t∈R como o processo markoviano de saltos com (Wn)n∈Z como cadeia de

Markov imersa e com taxas de salto positivas α0 e α1, de modo que, quando o processo

está em 0, a taxa de salto é α0, e quando o processo está em 1, a taxa de salto é α1.

Seja (Yt)t∈R um outro processo markoviano de saltos assumindo valores em A, com

cadeia imersa (Wn)n∈Z, possuindo a mesma matriz de probabilidades de transição P e

com taxas de salto positivas λ0 e λ1, de modo que, quando o processo está em 0, a taxa

de salto é λ0, e quando o processo está em 1, a taxa de salto é λ1.

Considerando que (Xt)t∈R e (Yt)t∈R são independentes, define-se, ∀ t ∈ R,

Zt = Xt × Yt.

Dessa forma, Zt = 1⇒ Xt = 1 e Yt = 1. Mas se Zt = 0 há 3 posśıveis casos: Xt = 0

e Yt = 1, Xt = 1 e Yt = 0 ou Xt = 0 e Yt = 0. Logo, é necessário voltar no passado até

encontrar o ”1”, para saber os próximos estados. Então τ = {10k : k = 0, 1, 2, ...}∪{0∞}.

0←−−→ 1

1

10

100

1000...

Figura 9: Árvore de contextos infinita do processo Zt definido no Exemplo 2.11.

As taxas de salto do processo podem ser encontradas da seguinte forma:

• q(1):
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Quando Zt = 1, Xt = 1 e Yt = 1. Obtendo a distribuição do mı́nimo entre os tempos

de disparo de X e Y, tem-se:

P(TXn+1 − TXn > t, TY n+1 − TY n > t) = P(TXn+1 − TXn > t) × P(TY n+1 − TY n >
t) = e−t/α1 × e−t/λ1 = e−t/(α1+λ1). Logo, q(1) = α1 + λ1.

• q(10):

– Caso em que X disparou primeiro (X = 10, Y = 1):

Obtendo a distribuição de min(X = 0, Y = 1):

P(TXn+1 − TXn > t, TY n+1 − TY n > t) = e−t/(α0+λ1).

A probabilidade desse caso acontecer é a probabilidade de X disparar primeiro

que Y, dado que ambos estavam em 1, ou seja, α1

α1+λ1
.

– Caso em que Y disparou primeiro (X = 1, Y = 0):

Obtendo a distribuição de min(X = 1, Y = 0):

P(TXn+1 − TXn > t, TY n+1 − TY n > t) = e−t/(α1+λ0).

A probabilidade desse caso acontecer é a probabilidade de Y disparar primeiro

que X, dado que ambos estavam em 1, ou seja, λ1
α1+λ1

.

Logo, q(10) = (α0 + λ1)× α1

α1+λ1
+ (α1 + λ0)× λ1

α1+λ1
.

• q(102k), onde k ∈ N∗ (sequências pares de 0):

Nesse caso X = 0 e Y = 0, pois no estado anterior um deles estava no estado 1.

P(TXn+1 − TXn > t, TY n+1 − TY n > t) = e−t/(α0+λ0). Logo, q(102k) = α0 + λ0.

• q(102k+1), onde k ∈ N∗ (sequências ı́mpares de 0):

Nesse caso tem-se que no estado anterior ambos os processos estavam no estado 0.

Logo, 1 deles foi para o estado 1.

q(102k+1) = (α0 + λ1)× λ0
α0+λ0

+ (α1 + λ0)× α0

α0+λ0
.

Agora as probabilidades de transição do processo serão obtidas.
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• p(0|1) = 1⇒ p(1|1) = 0.

• p(0|10) :

No caso em que no estado anterior X = 0 e Y = 1, pode-se calcular essa probabilidade

de transição pela probabilidade de X disparar primeiro dado que X e Y estavam no

1 vezes a probabilidade de Y disparar primeiro dado que X estava no 0 e Y no 1:
α1

α1+λ1
× λ1

λ1+α0
.

No caso em que no estado anterior X = 1 e Y = 0, pode-se calcular essa probabilidade

de transição pela probabilidade de Y disparar primeiro dado que X e Y estavam no

1 vezes a probabilidade de X disparar primeiro dado que Y estava no 0 e X no 1:
λ1

λ1+α1
× α1

α1+λ0
.

Logo, p(0|10) = α1

α1+λ1
× λ1

λ1+α0
+ λ1

λ1+α1
× α1

α1+λ0
.

• p(0|102k) = 1, ∀ k ∈ N∗.

• p(0|102k+1) = α0

α0+λ0
× α1

α1+λ0
+ λ0

α0+λ0
× λ1

λ1+α0
, ∀ k ∈ N∗.

Logo, (Zt)t∈R é uma cadeia de saltos com memória de alcance variável compat́ıvel com

(τ, p, q).

2.5 Inferência em Cadeias de Salto com Memória de

Alcance Variável

Nesta seção será apresentado, primeiramente, um estimador para o parâmetro q - as

taxas de salto de um processo de salto com memória de alcance variável - a partir de uma

amostra observada. Em seguida será apresentado um novo estimador para a árvore de

contextos τ , baseado no estimador das taxas de salto do processo.

2.5.1 Estimação das taxas de salto do processo

Seja (Xi, Ti)
n
i=1 uma amostra gerada por um processo de saltos com memória de

alcance variável (Yt)t∈R, com parâmetros (τ, p, q), onde Xi é uma cadeia com memória

de alcance variável compat́ıvel com (τ, p) e que assume valores no alfabeto finito A, e Ti

representa o instante do i-ésimo salto do processo. Seja Nn(ω) o número de vezes que a
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sequência ω aparece na amostra, ou seja,

Nn(ω) =
n∑
i=k

I{X i
i−k+1 = ω}, ω ∈ Ak, k ≤ n.

Então o estimador para as taxas de salto do processo é definido como:

q̂n(ω) =
1

Nn(ω)

n−1∑
i=k

(Ti+1 − Ti)I{X i−1
i−k = ω}.

Em outras palavras, o estimador q̂n(ω) é definido como a média dos intervalos das taxas

de salto após observar a sequência ω na amostra.

Exemplo 2.12 Considere a seguinte amostra observada:

Xi 1 0 0 1 0 1 1 0 0
Ti 0,5 1,5 1,8 2,2 2,3 2,9 3,6 4,1 4,5

Tabela 1: Amostra do Exemplo 2.12

Propõe-se encontrar q̂(1) e q̂(01).

• q̂(1)

Como a sequência 1 foi observada 4 vezes na amostra, então Nn(1) = 4.

Assim, q̂(1) = (1,5−0,5)+(2,3−2,2)+(3,6−2,9)+(4,1−3,6)
4

= 1+0,1+0,7+0,5
4

= 2,3
4

= 0, 575.

• q̂(01)

Como a sequência 01 foi observada 2 vezes na amostra, então Nn(01) = 2.

Assim, q̂(01) = (2,3−2,2)+(3,6−2,9)
2

= 0,1+0,7
2

= 0,8
2

= 0, 4.

O Teorema 2.1 enuncia a consistência forte do estimador q̂(·).

Teorema 2.1 Dada uma amostra (Xi, Ti)
n
i=1, para toda sequência ω de elementos de A

tal que ω ∈ τ ,

q̂n(ω)
q.c.−−→ q(ω).

O Corolário 2.1 apresenta uma extensão do Teorema 2.1, que diz que, dado uma sequência

u observada na amostra que possui a sequência ω como sufixo, então a convergência quase

certa de q̂n(uω) para q(ω) também ocorre.
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Corolário 2.1 Dada uma amostra (Xi, Ti)
n
i=1, sejam ω ∈ τ e u uma sequência de ele-

mentos de A, tal que Nn(uω) > 0. Então

q̂n(uω)
q.c.−−→ q(ω).

Além disso, é posśıvel mostrar que q̂n(ω) é um estimador não viciado para q(ω), como

apresenta a Proposição 2.3.

Proposição 2.3 Dada uma amostra (Xi, Ti)
n
i=1, para todo ω ∈ τ ,

E(q̂n(ω)) = q(ω).

Dem.

Seja ω = x−1−k tal que Nn(ω) > 0. Define-se

n1 = min{j ≥ 1 : Xj
j−k+1 = ω}

n2 = min{j > n1 : Xj
j−k+1 = ω}

...

nNn(ω) = min{j > nNn(ω)−1 : Xj
j−k+1 = ω}.

Assim, tem-se que

n−1∑
i=k

(Ti+1 − Ti)I{X i−1
i−k = ω} =

Nn(ω)∑
i=1

(Tni+1
− Tni).

Seja Yi = (Tni+1
− Tni). Então q̂n(ω) pode ser reescrito como

q̂n(ω) =
1

Nn(ω)

Nn(ω)∑
i=1

Yi.

Para cada l = 1, 2, ..., n,

E [q̂n(ω) | Nn(ω) = l] = E

[
1

l

l∑
i=1

Yi

]
=

1

l

l∑
i=1

E[Yi] =
1

l

l∑
i=1

E[q(ω)] = q(ω).

Logo,

E[q̂n(ω)] = E [E [q̂n(ω) | Nn(ω)]] = E[q(ω)] = q(ω), c.q.d..
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2.5.2 Estimação da árvore de contextos do processo

Baseado no estimador das taxas de salto q̂(·) de um processo de salto com memória de

alcance variável, será apresentado um novo estimador para a árvore de contextos τ imersa

nesse processo. O algoritmo para gerar o estimador é semelhante ao algoritmo contexto,

apresentado na subseção 2.2.1. O objetivo também é avaliar o quão relevante é retornar

até determinado ponto do passado, considerando o custo operacional. Todavia, ao invés

de utilizar as probabilidades de transição para essa avaliação, ele utiliza as taxas de salto

do processo.

Seja (Xi, Ti)
n
i=1 uma amostra gerada por um processo de saltos com memória de

alcance variável (Yt)t∈R, com parâmetros (τ, p, q), onde Xi é uma cadeia com memória

de alcance variável compat́ıvel com (τ, p) e que assume valores no alfabeto finito A, e

Ti representa o instante do i-ésimo salto do processo. O algoritmo a seguir apresenta a

estimação de τ para essa dada amostra.

1. Primeiramente, fixa-se δ > 0. Em seguida, constrói-se uma árvore completa de

profundidade d. Em geral, é considerado d = 1
3

log|A| n. Essa árvore completa é

definida como τ̂n,d.

2. Para cada w−1−l ∈ τ̂n,d, estima-se as taxas de salto para a sequência w−1−(l−1) e para

todas as posśıveis sequências aw−1−(l−1), a ∈ A. Em seguida, através do ∆, é verificado

se essas taxas são suficientemente próximas:

∆n(w−1−(l−1)) = max
a∈A
| q̂n(w−1−(l−1))− q̂n(aw−1−(l−1)) |

No Corolário 2.1 é visto que a taxa de salto estimada de qualquer sequência relativa-

mente grande converge quase certamente para a taxa de seu sufixo próprio. Assim,

o ∆ calculado nesses casos será um valor muito próximo de 0, o que, na prática,

significa que é desnecessário retornar até essa sequência no passado, como descrito

no próximo passo do algoritmo.

3. Se ∆n(w−1−(l−1)) < δ, substitui-se todo aw−1−(l−1) por w−1−(l−1) em τ̂n,d, e deve-se retornar

ao passo 2.

4. Se ∆n(w−1−(l−1)) > δ, então todo aw−1−(l−1) permanece em τ̂n,d, e não podem mais

serem removidos.

5. Repete-se o processo até que todos os elementos de τ̂n,d atendam ao passo 4. Então

τ̂n,d é considerado o estimador para a árvores de contextos.
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Teorema 2.2 Seja (Xi, Ti)
n
i=1 uma amostra gerada por um processo de saltos com memória

de alcance variável com parâmetros (τ, p, q), assumindo valores no alfabeto A. Se τ̂n é o

estimador definido em 2.5.2, então, com probabilidade 1,

τ̂n|k = τ |k

para todo n suficientemente grande.

Para demonstração desse teorema, Rodrigues (2016) mostrou que τ̂n|k converge para

τ |k com velocidade exponencial, concluindo, assim, a consistência forte de τ̂n|k.
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3 Análise dos Resultados

O objetivo deste caṕıtulo é apresentar as simulações computacionais realizadas com

a intenção de estudar a performance do estimador para a árvore de contextos (τ̂) de uma

cadeia de saltos com memória de alcance variável. Todas as simulações realizadas neste

trabalho foram feitas utilizando o software R (R Core Team, 2014).

Definido um processo de salto com memória de alcance variável com parâmetros

(τ, p, q), é posśıvel gerar uma amostra no formato (Xi, Ti)
n
i=1, onde Xi é uma cadeia

com memória de alcance variável compat́ıvel com (τ, p), que assume valores num alfabeto

A, e Ti é o instante de ocorrência do i-ésimo salto do processo. Dessa forma, serão apre-

sentados diversos cenários de amostras geradas através de uma pré-seleção de processos

com parâmetros (τ, p, q), de forma a estudar o comportamento de τ̂ em estimar τ dessas

amostras.

Se propõe estudar na Simulação 1 cenários de processos com uma árvore de contextos

pequena, de profundidade 2. Já na Simulação 2, a proposta é avaliar um cenário um pouco

mais complexo: processos com árvore de profundidade 4. Em ambas as simulações será

estudado também a sensibilidade do estimador diante de cenários de amostras com rúıdos.

Para isso serão inseridos rúıdos gradativamente nos estados da amostras e verificado de

que forma isso afeta na estimação de τ , de acordo com cada cenário de processo. Por

último, na Simulação 3 a proposta é avaliar o cenário de processos com uma árvore de

contextos infinita.

3.1 Procedimentos adotados para as simulações

Nesta seção serão apresentadas as considerações iniciais e procedimentos adotados em

comum para todas as simulações presentes no trabalho. Todas elas consideraram apenas

o alfabeto A = {0, 1} como espaço de estados, pois alfabetos maiores podem ser tratados

como uma generalização do caso mais simples.
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3.1.1 Escolha do tamanho n e da quantidade m das amostras

Para a escolha do tamanho n das amostras levou-se em conta o fato de que é preciso es-

timar as taxas de salto dos contextos onde seus sufixos estão definidos como pré-candidatos

à integrarem a árvore. Como essas sequências serão relativamente grandes no começo do

algoritmo, é recomendado utilizar uma grande amostra, pois é preciso que seja observado

um número suficiente dessas sequências nela. Assim, haverá uma melhor aproximação de

q̂ da real taxa de salto da sequência. Além disso, o tamanho d da árvore inicial estimada é

uma função de n, o que torna necessário uma amostra que garanta que o algoritmo inicie

com uma árvore de profundidade pelo menos 2 unidades maior do que a profundidade real

(exceto no caso de árvore infinita). Com isso definido, optou-se pelo seguinte tamanho

amostral para as simulações:

1. Simulação 1: n = 10.000;

2. Simulação 2: n = 100.000;

3. Simulação 3: n = 50.000

Ademais, diante do ińıcio da simulação de geração das amostras foi-se necessário

definir alguns contextos como o estado inicial do processo. Então, para preservar a alea-

toriedade dos dados, excluiu-se as primeiras 1% das observações.

Ainda, como o objetivo é estudar a taxa de acertos do estimador, é importante ter

um grande número de amostras geradas. Porém, deve-se levar em conta também o custo

computacional de gerar muitas amostras. Assim, optou-se por utilizar a quantidade de

amostras m = 1.200.

3.1.2 Métricas Avaliativas de τ̂

Para analisar a performance do estimador para a árvore de contextos nas Simulações

1 e 2, além de serem avaliados os acertos foram utilizadas 3 métricas para avaliar os erros,

cada uma delas dependendo do tipo de erro observado. Ou seja, ao total foram 4 métricas

utilizadas. Define-se elas a seguir.

• Acurácia:

A acurácia é definida como a precisão de τ̂ em estimar τ , ou seja, é a porcentagem

de vezes nas amostras em que τ̂ = τ .
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• Taxa de suberros:

Considerou-se como a porcentagem de vezes nas amostras em que o estimador estima

uma árvore com profundidade menor do que a profundidade correta.

• Taxa de supererros:

Considerou-se como a porcentagem de vezes nas amostras em que o estimador estima

uma árvore com profundidade maior do que a profundidade correta.

• Taxa de erros extras:

Considerou-se como a porcentagem de vezes nas amostras em que o estimador estima

uma árvore com a mesma profundidade de τ , mas não é a árvore correta.

3.1.3 Critério de escolha do δ

A escolha do δ, valor utilizado como um limitante para o critério de poda dos con-

textos, deve ser feita com muito cuidado, pois influencia diretamente na performance do

estimador τ̂ . Como utilizado por James et al. (2013) como uma forma de seleção dos

hiperparâmetros de um modelo, a validação cruzada fornece uma maneira simples de

resolver esse problema.

A validação cruzada permite comparar diversos valores de δ para determinado modelo

e avaliar qual funcionará melhor na prática. Ela faz isso separando uma parte das amostras

para conjunto treino e outra parte para o conjunto teste; assim, nas amostras do conjunto

treino, serão testados diversos valores de δ, e para cada um deles será avaliada a acurácia

do estimador τ̂ . Então o δ onde τ̂ obteve a maior acurácia, isto é, aquele que obteve o

menor erro de validação cruzada, é considerado o mais adequado para o modelo, e ele será

utilizado durante todas as análises, que serão realizadas apenas no conjunto teste.

Assim, das 1.200 amostras geradas, optou-se por utilizar 200 para o conjunto treino

e 1.000 para o conjunto teste. Os valores de δ testados começaram em 0,01 e foi-se

adicionando +0,01 até obter aquele com a maior acurácia.

3.1.4 Inserção de rúıdos

Para estudar o comportamento do estimador diante de situações de amostras com

rúıdos nas Simulações 1 e 2, inseriu-se rúıdos nas amostras em 3 cenários diferentes.

Em cada um desses cenários as propostas para seleção da quantidade e da posição dos
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rúıdos se deram pela seguinte forma: sorteou-se n (tamanho da amostra) valores de uma

variável aleatória com distribuição de Bernoulli com parâmetro p, um para cada śıtio da

amostra. Aqueles śıtios que receberam o valor sorteado ”1”tiveram rúıdos inseridos neles,

enquanto que o restante não. O parâmetro p da Bernoulli recebeu valores em 3 etapas:

a primeira de forma a acomodar aproximadamente 1% da amostra de rúıdos, depois 5%,

e, por último, 10%. Ou seja, p recebeu os valores 0,01, 0,05 e 0,1, respectivamente.

Inicialmente foram testados também os valores 0,005, 0,25 e 0,5 para p, que acomodam

aproximadamente 0,5%, 25% e 50% de rúıdos na amostra, respectivamente. Entretanto,

não foram observadas diferenças significativas na performance do estimador entre 0,5%

e 1% de rúıdos nas amostras e entre 10%, 25% e 50%. Portanto, esses três valores não

foram considerados nas comparações finais. Além disso, como comentado anteriormente,

houve 3 tipos diferentes de rúıdos abordados, que serão explicitados a seguir.

(I) Rúıdos nos estados.

Neste cenário, os śıtios que foram sorteados para receberem rúıdos foram alterados

da seguinte forma: aqueles com estado ”0”foram alterados para ”1”, enquanto que

aqueles que possúıam estado ”1”foram alterados para ”0”.

(II) Rúıdos apenas no estado 1.

Este cenário é semelhante ao cenário 1, porém se o śıtio sorteado tinha o estado

”0”ele não era modificado, apenas os com estado ”1”foram modificados para ”0”.

Essa situação foi pensada de forma a representar os casos em que o ”0”representa

a ausência de informação de determinado modelo e o ”1”representa a presença.

Quando há uma perda de informação, é conveniente observar na amostra o ”0”no

lugar do ”1”, mas o contrário não é observado: ter informação na amostra quando

houve ausência.

(III) Rúıdos nos tempos entre os saltos.

Este cenário foi o diferencial dentre os 3 pelo seguinte fato: aqui os śıtios sorteados

sofreram alterações nos tempos em que o processo permaneceu nos estados, ao invés

dos estados propriamente ditos. Para cada um dos śıtios sorteados, sorteou-se um

valor de uma variável aleatória N(0, 1). Esse valor foi somado ao tempo em que

o processo permaneceu naquele estado, sob a condição de que essa soma não seja

menor ou igual a zero. Caso fosse, foram gerados valores suficientes até que essa

condição estivesse satisfeita.
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3.2 Simulação 1: cenários com árvore de contextos

finita e pequena

A proposta para esta primeira simulação é estudar o comportamento do estimador τ̂

em um caso simples de amostra: gerada a partir de uma árvore de contextos pequena,

com profundidade 2. Para isso, então, optou-se por utilizar a árvore τ = {00, 10, 1}.

3.2.1 Definição das taxas de salto e das probabilidades de transição

Tendo definidos o alfabeto A, a árvore de contextos τ e os tamanhos n e m dos

processos gerados, o próximo passo foi definir as taxas de salto e as probabilidades de

transição. Foram testados diversos conjuntos de combinações de taxas e probabilidades

para entender preliminarmente como o algoritmo se comporta com cada um deles.

Um ponto que vale ressaltar aqui é que os tempos entre os saltos estão definidos como

uma distribuição Exponencial de parâmetro 1
q(·) , como apresenta a Definição 2.9. Assim,

o valor esperado do tempo de permanência em uma sequência será a sua taxa de salto

propriamente dita. Logo, um valor pequeno de taxa para determinada sequência implica

que o processo ficará, em média, pouco tempo naquela sequência, enquanto que para um

valor grande de taxa ocorre o contrário. Então para a escolha das taxas, depois de diversas

comparações, considerou-se, por fim, os seguintes cenários:

1. Taxas pequenas e igualmente espaçadas;

2. Taxas crescendo gradativamente mas ainda igualmente espaçadas;

3. Uma taxa grande e distante das outras duas taxas pequenas.

Já para a escolha das probabilidades de transição, o objetivo era abranger diferentes

cenários de frequências de 0’s e 1’s que a amostra conteria. Assim, os cenários considerados

foram:

1. Aproximadamente a mesma frequência de 0’s e 1’s na amostra;

2. Maior frequência de 0’s na amostra;

3. Maior frequência de 1’s na amostra.
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Juntando essas informações, definiu-se, então, 9 modelos, cada um representando uma

combinação de cenário entre as taxas de salto e as probabilidades de transição. Os modelos

definidos são apresentados na Tabela 2.

Modelos
Taxas de salto Probabilidades de transição

q(00) q(10) q(1) p(1|00) p(1|10) p(1|1)
1.1 0,10 0,15 0,20 0,65 0,80 0,25
1.2 0,10 0,15 0,20 0,60 0,30 0,35
1.3 0,10 0,15 0,20 0,45 0,70 0,75
2.1 0,50 1,00 1,50 0,65 0,80 0,25
2.2 0,50 1,00 1,50 0,60 0,30 0,35
2.3 0,50 1,00 1,50 0,45 0,70 0,75
3.1 1,00 0,20 0,30 0,65 0,80 0,25
3.2 1,00 0,20 0,30 0,60 0,30 0,35
3.3 1,00 0,20 0,30 0,45 0,70 0,75

Tabela 2: Modelos escolhidos para a simulação 1.

O Modelo 1.1, por exemplo, representa o modelo com o critério ”1”das taxas e o

critério ”1”das probabilidades, ou seja, ele possui taxas pequenas e igualmente espaçadas

e a amostra possui aproximadamente metade de 0’s e metade de 1’s. O mesmo racioćınio

pode ser aplicado para as demais nomenclaturas dos modelos.

3.2.2 Escolha do δ

A Tabela 3 apresenta os melhores valores de δ para cada modelo, juntamente com a

acurácia de τ̂ .

Modelo δ Acurácia de τ̂

1.1 0,03 61,5%
1.2 0,02 52,5%
1.3 0,02 73,5%
2.1 0,34 88,0%
2.2 0,24 85,5%
2.3 0,24 98,5%
3.1 0,46 100,0%
3.2 0,20 100,0%
3.3 0,26 100,0%

Tabela 3: Valores de δ escolhidos para cada modelo na simulação 1.

Pode-se observar que os valores de δ para os modelos que utilizam o primeiro conjunto

de taxas de salto foram bem pequenos, como já era esperado pois as taxas são bem peque-

nas. Além disso, as mudanças no conjunto das probabilidades de transição não alteraram
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significativamente o seu valor, pois todos foram extremamente parecidos. Apesar disso,

eles foram o que obtiveram a menor acurácia dentre todos os modelos. Destaca-se nega-

tivamente em vermelho o Modelo 1.2, onde o melhor caso foi onde o estimador acertou

aproximadamente apenas metade das estimações.

Já para os demais modelos pode-se notar valores de δ um pouco maiores e mais

variados. Para o conjunto de Modelos 2 é percept́ıvel um aumento nas acurácias quando

comparado com o conjunto de Modelos 1, sendo todas elas acima de 85%. No conjunto

de Modelos 3 verifica-se que a mudança nas probabilidades de transição exerceu uma

mudança significativa nos valores de δ. Porém, independentemente dessas mudanças,

todos obtiveram acurácia máxima com relação à estimação de τ , como destacado nas

células em verde.

3.2.3 Resultados da estimação de τ

Após obtido o melhor valor de δ para cada modelo, chegou-se à etapa de verificar

a eficácia de τ̂ na amostra teste. A Tabela 4 apresenta a taxa de suberros (”<”), de

acertos (”=”) e de supererros (”>”) do estimador para cada modelo. Os erros extras não

serão apresentados nesta primeira simulação pois não obtiveram resultados minimamente

significativos nos modelos, ficando todos com uma taxa de 0%.

Modelo < = >

1.1 0,4% 65,5% 34,1%
1.2 0,0% 53,9% 46,1%
1.3 0,2% 71,8% 28,0%
2.1 0,8% 87,3% 11,9%
2.2 0,3% 86,0% 13,7%
2.3 0,1% 98,3% 1,6%
3.1 0,0% 99,9% 0,1%
3.2 0,0% 99,7% 0,3%
3.3 0,0% 99,3% 0,7%

Tabela 4: Resultados da simulação do estimador para os modelos da simulação 1.

Pode-se observar que a acurácia do estimador nas amostras teste foi, em geral, um

pouco inferior às das amostras treino, como já era esperado. Apesar disso, ambas tiveram

um desempenho bem parecido, tendo o estimador obtido ótimos resultados para o conjunto

de Modelos 3, bons resultados para o conjunto de Modelos 2 e resultados razoáveis para

o conjunto de Modelos 1. Pode-se notar também que a maioria das vezes que o estimador

errou a árvore foi por conta de ter estimado uma profundidade maior para ela. Pode-se
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concluir também que o estimador falhou mais quando ocorreu o caso em que as taxas são

muito próximas, e acertou mais quando as taxas foram mais diversificadas.

Outro ponto significativo que vale comentar é o fato da influência das probabilidades

de transição no conjunto de Modelos 1 e 2. Ambos obtiveram nos modelos com o segundo

conjunto de probabilidades - aquele que deixa a amostra com uma maior frequência de

0’s - as acurácias mais baixas, como destacam as células em vermelho. Enquanto isso,

aqueles com o terceiro conjunto de probabilidades - o que deixa a amostra com uma maior

frequência de 1’s - obtiveram as acurácias mais altas, como destacado em verde.

3.2.4 Resultados da estimação de τ após a inserção de rúıdos

Agora serão apresentados os principais resultados do estimador τ̂ em estimar τ nas

amostras com rúıdos. Foram considerados 3 cenários de rúıdos, como descrito na Subseção

3.1.4. Em todos os cenários será comparado as taxas de acurácia, suberros e supererros

do estimador.

Rúıdos do tipo I

A Figura 10 apresenta a porcentagem de acertos (acurácia), de suberros e de supererros

do estimador, todas em diferentes ńıveis de rúıdos do tipo I nas amostras.

Figura 10: Simulação 1 - Performance do estimador em diferentes ńıveis de rúıdos do tipo
I nas amostras.

Pode-se observar que os rúıdos do tipo 1 alteraram mais drasticamente a acurácia do

estimador no Modelo 2.2, onde ele obteve uma drástica decáıda na situação com 5% de
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rúıdos e mais ainda com 10%. Destaca-se positivamente o conjunto de Modelos 3, que

foram os menos afetados, permanecendo a acurácia praticamente a mesma em todos as

etapas. Já no ńıvel de suberros pode-se notar um leve aumento em alguns modelos, mas

nenhuma mudança significativa, exceto novamente no Modelo 2.2, cuja taxa de suberros

disparou. É posśıvel observar também que o ńıvel de supererros foi decaindo para todos

os modelos em geral, exceto o conjunto de Modelos 3, que ficou sempre próximo de 0%.

Rúıdos do tipo II

A Figura 11 apresenta a porcentagem de acertos (acurácia), de suberros e de supererros

do estimador, todas em diferentes ńıveis de rúıdos do tipo II nas amostras.

Figura 11: Simulação 1 - Performance do estimador em diferentes ńıveis de rúıdos do tipo
II nas amostras.

A partir dos gráficos apresentados é posśıvel notar que o estimador foi mais afetado

com os rúıdos do tipo II do que com os do tipo I. Ou seja, quando as amostras foram

afetadas apenas substituindo os 1’s pelos 0’s (representando ausência de informação), em

geral foi mais grave do que quando trocado o valor de ambos os estados. Com 10% de

rúıdos nas amostras a maioria dos modelos obtiveram uma baixa porcentagem de acertos,

ficando a maioria próximo dos 50%, incluindo o Modelo 3.1, que praticamente não havia

sido afetado com os rúıdos anteriores. Pode-se observar também que na maioria das

vezes em que o estimador errou a estimação foi por ter podado a árvore para além da

sua profundidade, tendo a taxa de suberros aumentado muito conforme o aumento de

rúıdos, enquanto que a taxa de supererros foi apenas levemente alterada. Destaca-se os

Modelos 3.2 e 3.3, que foram os únicos que não foram afetados em nenhuma das 3 medidas
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avaliativas.

Rúıdos do tipo III

A Figura 12 apresenta a porcentagem de acertos (acurácia), de suberros e de supererros

do estimador, todas em diferentes ńıveis de rúıdos do tipo III nas amostras.

Figura 12: Simulação 1 - Performance do estimador em diferentes ńıveis de rúıdos do tipo
III nas amostras.

Pode-se observar nos gráficos apresentados que os rúıdos do tipo 3 alteraram muito a

eficácia do estimador no conjunto de Modelos 1, e não afetou praticamente em nada nos

Modelos 2 e 3. Isso pode ser explicado pelo fato de que, como os Modelos 1 possuem taxas

muito próximas, os rúıdos aplicados diretamente em uma parte delas acaba causando um

grande impacto, o que confunde muito o estimador. Pode-se notar também, que, ao

contrário dos outros tipos de rúıdos, onde quando o estimador errou foi mais por ter

estimado uma árvore com profundidade menor, aqui quando ele errou foi mais por a ter

estimado com uma profundidade maior.

3.3 Simulação 2: cenário com árvore de contextos

finita e grande

A proposta para esta segunda simulação é estudar o comportamento de τ̂ em um caso

um pouco mais complexo de modelo, que utiliza uma árvore de contextos com uma pro-

fundidade maior. Para isso, optou-se por utilizar a árvore de profundidade 4 apresentada
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no Exemplo 2.4:

τ = {0000, 1000, 100, 10, 01, 011, 0111, 1111}.

3.3.1 Definição das taxas de salto e das probabilidades de transição

Por conta do alto custo computacional para gerar amostras de tamanho n = 100.000,

foram utilizados nessa simulação 4 modelos comparativos. Ou seja, houve 2 conjuntos de

taxas de salto e 2 de probabilidades de transição.

Para a escolha das taxas de salto considerou-se os seguintes cenários:

1. Taxas grandes nos contextos da ”ponta”da árvore e taxas menores no meio;

2. Taxas de todos os contextos pequenas e próximas, especialmente as dos contextos

menores.

As taxas utilizadas podem ser vistas na Tabela 5.

Modelo
Taxas de salto

q(0000) q(1000) q(100) q(10) q(01) q(011) q(0111) q(1111)
1. 1,20 1,00 0,75 0,20 0,15 0,40 0,80 1,10
2. 0,23 0,30 0,35 0,33 0,37 0,20 0,25 0,27

Tabela 5: Taxas de salto escolhidas para os modelos da simulação 2.

Para a escolha das probabilidades de transição considerou-se os seguintes cenários:

1. Obter uma amostra composta em sua maioria por revezamentos dos estados;

2. Obter uma amostra composta por muitas sequências seguidas do mesmo estado.

As probabilidades podem ser vistas na Tabela 6.

Modelo
Probabilidades de transição

p(1|0000) p(1|1000) p(1|100) p(1|10) p(1|01) p(1|011) p(1|0111) p(1|1111)
.1 0,70 0,65 0,60 0,55 0,45 0,40 0,35 0,30
.2 0,35 0,20 0,30 0,25 0,80 0,75 0,65 0,70

Tabela 6: Probabilidades de transição escolhidas para os modelos da simulação 2.
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3.3.2 Escolha do δ

A Tabela 7 apresenta os melhores valores de δ para cada modelo, juntamente com a

acurácia de τ̂ .

Modelo δ Acurácia de τ̂

1.1 0,15 77,0%
1.2 0,10 80,5%
2.1 0,02 9,0%
2.2 0,05 0,0%

Tabela 7: Valores de δ escolhidos para cada modelo na simulação 2.

Pode-se notar que os valores de δ para o conjunto de Modelos 1 foram relativamente

próximos, da mesma forma para o conjunto de Modelos 2. O segundo, inclusive, obteve

valores de δ bem pequenos, o que pode ser interpretado como uma consequência das taxas

serem bem próximas. Pode-se observar também uma drástica diferença na acurácia de

τ̂ quando as taxas de salto foram alteradas, ou seja, entre o conjunto de Modelos 1 e

o conjunto de Modelos 2. Os Modelos 1 obtiveram boas performances, enquanto as do

Modelos 2 foram muito ruins. Destaca-se o Modelo 2.2, que não obteve nenhum δ que

fizesse com que o τ̂ acertasse alguma vez a real árvore de contextos. Nesse caso o melhor

valor de δ foi escolhido de forma a se ter erros o mais uniformemente distribúıdos posśıvel

entre os suberros, os supererros e os erros extras.

3.3.3 Resultados da estimação de τ

A Tabela 8 apresenta a taxa de suberros (”<”), de acertos (”=”), de supererros (”>”)

e de erros extras do estimador para cada modelo na amostra teste.

Modelo < = > Erros Extras

1.1 0,0% 65,8% 28,1% 6,1%
1.2 0,0% 82,5% 15,7% 1,8%
2.1 0,0% 10,9% 77,0% 12,1%
2.2 16,4% 0,0% 77,2% 6,4%

Tabela 8: Resultados da simulação do estimador para os modelos da simulação 2.

Nota-se novamente a grande diferença entre as acurácias de τ̂ entre os 2 conjuntos de

Modelos. Também pode-se observar que eles obtiveram efeitos contrários em relação à

mudança nas probabilidades de transição: enquanto o Modelo 1 obteve mais acertos com

o segundo conjunto de probabilidades - o que gera uma amostra com muitas sequências
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seguidas do mesmo estado -, o Modelo 2 obteve mais acertos com o primeiro - o que gera

uma amostra com mais revezamentos dos estados.

Em relação às outras medidas, pode-se concluir para todos os modelos que quando

o estimador errou mais foi por ter estimado uma árvore com uma profundidade maior

do que a correta, mesmo resultado observado na amostra teste da Simulação 1. Mas

diferentemente dela, aqui os erros extras obtiveram resultados significativos. Investigou-

se, em particular, as árvores estimadas pelo Modelo 2.2 que foram consideradas erros

extras, a fim de compreender melhor o porquê do estimador estar errando nessa amostra.

Nessas estimações, a árvore estimada foi τ̂ = {0000, 1000, 100, 10, 01, 11}, o que indica um

acerto na estimação pro lado do ”0”na árvore, e uma poda excessiva pro lado do ”1”na

árvore.

3.3.4 Resultados da estimação de τ após a inserção de rúıdos

Agora serão apresentados os principais resultados do estimador τ̂ em estimar τ nas

amostras desta simulação com rúıdos. Novamente foram considerados os 3 cenários de

rúıdos e em todos eles será comparado as taxas de acurácia, suberros, supererros e erros

extras do estimador.

Rúıdos do tipo I

A Figura 13 apresenta a porcentagem de acertos (acurácia), de suberros, de supererros

e de erros extras do estimador, todas em diferentes ńıveis de rúıdos do tipo I nas amostras.

Nota-se que os acertos de τ̂ sofreram uma decáıda em todos os modelos conforme

aumentou-se o número de rúıdos nas amostras, sendo ela mais grave no conjunto de

Modelos 1. Consequentemente, esses mesmos modelos sofreram um aumento em suas

taxas de supererros e de erros extras. O Modelo 2.1 sofreu a mesma consequência, mas

de forma mais branda. Para o Modelo 2.2, quanto mais aumentou-se a quantidade de

rúıdos, mais ele parou de cometer supererros e proporcionalmente cometeu suberros. Ou

seja, ele estimava a maioria das árvores com uma profundidade maior do que a real, mas

passou a estimá-las com uma profundidade menor.
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Figura 13: Simulação 2 - Performance do estimador em diferentes ńıveis de rúıdos do tipo
I nas amostras.

Rúıdos do tipo II

A Figura 14 apresenta a porcentagem de acertos (acurácia), de suberros, de supererros

e de erros extras do estimador, todas em diferentes ńıveis de rúıdos do tipo II nas amostras.

Os gráficos apresentados sugerem que esse tipo de rúıdo afetou mais a acurácia de

τ̂ no conjunto de Modelos 1 novamente, especialmente no Modelo 1.1, que obteve uma

grande queda dessa taxa quando comparado a incidência de 1% de rúıdos com a de 5%,

assim como o Modelo 2.2. Ambos também pareceram que estabilizaram as acurácias

de 5% de rúıdos para 10%, tendo o aumento de 5% aparentemente não surtido efeito.

Pode-se notar também que agora em ambos os modelos quando o estimador errou mais

foi pela incidência dos erros extras, diferentemente dos rúıdos do tipo I, quando os erros

ficaram aparentemente divididos entre erros extras e supererros. Em relação ao conjunto

de Modelos 2, nota-se que, novamente, o Modelo 2.1 foi alterado de forma mais branda,

enquanto que o Modelo 2.2 trocou os supererros pelos suberros.
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Figura 14: Simulação 2 - Performance do estimador em diferentes ńıveis de rúıdos do tipo
II nas amostras.

Rúıdos do tipo III

A Figura 15 apresenta a porcentagem de acertos (acurácia), de suberros, de superer-

ros e de erros extras do estimador, todas em diferentes ńıveis de rúıdos do tipo III nas

amostras.

Comparando os gráficos atuais com os dos cenários anteriores de rúıdos, nota-se que

este cenário foi o que menos afetou o conjunto de Modelos 1, onde houve um pequeno

decĺınio apenas na acurácia do Modelo 1.2, por conta do estimador ter estimado mais

árvores com profundidades maiores, enquanto o Modelo 1.1 permaneceu praticamente

estável. Como ambos possuem as mesmas taxas de saltos, fica mais evidente a influência

das probabilidades de transição na estimação de τ̂ . Em contrapartida, este cenário foi o

que mais afetou o conjunto de Modelos 2, o que pode ser explicado por ele possuir taxas

mais próximas; mesmo resultado anteriormente observado na Simulação 1.
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Figura 15: Simulação 2 - Performance do estimador em diferentes ńıveis de rúıdos do tipo
III nas amostras.

3.4 Simulação 3: cenário com árvore de contextos

infinita

Através do Exemplo 2.11 foi visto como gerar uma cadeia de saltos com uma árvore de

contextos infinita, dada por τ = {10k : k = 0, 1, 2, ...}∪{0∞}, a partir da multiplicação de

outros dois processos com árvores finitas e taxas de salto α0 e α1 e λ0 e λ1, respectivamente.

Foi visto também que as probabilidades de transição e as taxas de salto desse novo processo

são funções das taxas α0, α1, λ0 e λ1. Dessa forma, serão geradas amostras desse modelo

com diferentes combinações dessas taxas. Após geradas as amostras, o objetivo será

verificar, na prática, o resultado apresentado no Teorema 2.2.

Assim, a proposta para esta simulação é diferente das demais: as árvores estimadas

serão truncadas em uma profundidade e será verificado se ela corresponde à árvore real

truncada nessa mesma profundidade. Com isso, as métricas avaliativas dos diferentes

tipos de erros também serão modificadas, onde a descrição de cada uma poderá ser vista

a seguir.
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3.4.1 Métricas avaliativas de τ̂n|k

Para verificar os tipos de erros que τ̂n|k pudesse cometer ao estimar τ |k, utilizou-se o

conceito de subestimação, superestimação e erros mistos.

• Subestimação: ocorre quando o estimador estima uma árvore com uma profundidade

menor do que a correta ou quando estima uma árvore que está contida em τ |k.

• Superestimação: ocorre quando o estimador estima uma árvore com uma profundi-

dade maior do que a correta ou quando τ |k está contida em τ̂ |k.

• Erros mistos: são os erros adicionais de estimação que não se enquadram em ne-

nhuma das classificações explicitadas acima..

3.4.2 Definição das taxas de salto α0, α1, λ0 e λ1

A Tabela 9 apresenta os modelos escolhidos para esta última simulação.

Modelos
Taxas de Xt Taxas de Yt
α0 α1 λ0 λ1

1 0,70 1,30 0,60 0,15
2 0,40 0,30 1,10 1,00
3 1,40 1,20 0,90 0,50
4 2,00 0,80 1,40 0,20
5 0,10 0,15 0,20 0,25
6 0,33 0,74 0,12 0,61
7 0,29 0,87 0,55 0,14
8 3,00 0,50 1,00 2,50
9 1,00 2,00 4,00 1,00
10 3,50 5,00 2,00 4,50

Tabela 9: Modelos escolhidos para a simulação 3.

Para a escolha desses modelos levou-se em conta o fato de se obter os casos mais

variados posśıveis de conjunto de taxas. Os Modelos 1, 2 e 3 representam os casos onde a

taxa de salto de quando ambos os processos estão no estado 0 são maiores do que quando

eles estão no estado 1. Ainda dentro deles há uma variação maior, sendo o Modelo 1

representado por taxas parecidas entre α0 e λ0 e entre α1 e λ1; no Modelo 2 as taxas de

Xt são mais próximas entre si, da mesma forma as taxas de Yt; no Modelo 3 as taxas são

decrescentes. O Modelo 4 representa o caso em que as taxas são bem distantes umas das

outras, diferentemente do Modelo 5, onde as taxas são bem próximas e equidistantes. Os
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Modelos 6 e 7 representam taxas mais aleatórias, enquanto os Modelos 8, 9 e 10 possuem

majoritariamente taxas grandes.

3.4.3 Escolha do δ

Para se escolher o melhor valor de δ para cada modelo, primeiramente foi necessário

decidir a profundidade em que τ̂ seria truncada. Como as amostras possúıam tamanho

49.500 após descartado os primeiros 1% dos śıtios gerados, inicialmente truncou-se a árvore

em 5, que seria o valor natural de d = 1
3

log|A| n, profundidade inicial da árvore definida

no algoritmo do estimador. Porém notou-se um péssimo desempenho do estimador, tendo

ele quase sempre superestimado τ |5.

Então o processo de simulação foi repetido, mas desta vez truncando a árvore estimada

na profundidade 4. Novamente obteve-se um desempenho ruim, o que levou a crer que

o tamanho da amostra gerada não é grande o suficiente para se truncar a árvore em

profundidades grandes. Assim, truncou-se a árvore estimada na profundidade 3, onde os

desempenhos se tornaram muito melhores, como pode ser visto na Tabela 10.

Modelo δ Acurácia de τ̂ |3
1 0,02 100%
2 0,01 100%
3 0,02 100%
4 0,02 100%
5 0,01 96%
6 0,02 100%
7 0,01 100%
8 0,03 100%
9 0,04 100%
10 0,09 100%

Tabela 10: Valores de δ escolhidos para cada modelo na simulação 3.

Nota-se que os valores de δ que obtiveram desempenho ótimo de τ̂ |3 foram bem

pequenos, tendo sempre ficado em torno de 0,01 e 0,02. As exceções são por conta dos 3

últimos modelos, onde os valores aumentaram um pouco, mas isso pode ser explicado pelo

fato das taxas de salto dos processos Xt e Yt serem muito grandes e terem uma distância

maior entre si em comparação aos outros modelos. Apesar dessas diferenças, nota-se um

desempenho excelente do estimador em todos os modelos em estimar τ |3.
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3.4.4 Resultados

Após escolhido o melhor valor de δ para cada modelo, chegou o ponto de verificar como

seria o desempenho do estimador nas amostras teste. A Tabela 11 apresenta a taxa de

subestimações, de acertos e de superestimações do estimador para cada modelo. Os erros

mistos não serão apresentados pois não obtiveram resultados minimamente significativos,

ficando todos com uma taxa de 0%.

Modelo Subestimações Acertos Superestimações

1 0,0% 98,4% 1,6%
2 0,0% 99,9% 0,1%
3 0,0% 100,0% 0,0%
4 0,0% 100,0% 0,0%
5 3,6% 96,4% 0,0%
6 0,0% 100,0% 0,0%
7 0,0% 100,0% 0,0%
8 0,0% 100,0% 0,0%
9 0,0% 99,9% 0,1%
10 0,0% 99,9% 0,1%

Tabela 11: Resultados da simulação do estimador para os modelos da simulação 3.

A Tabela 11 mostra que em metade dos modelos o desempenho do estimador continuou

perfeito, tendo acertado em todas as estimações de árvores. Além disso, na outra metade

o desempenho reduziu de forma mı́nima, tendo ficado sempre acima de 98%. Apesar dos

erros de estimação terem sido extremamente pequenos, a maioria das vezes em que eles

ocorreram foi por conta do estimador ter superestimado a árvore.
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4 Conclusão

Neste trabalho foi apresentado as cadeias de salto com memória de alcance variável,

processos que dependem do seu passado mas de uma porção variável dele, chamada de

contexto. Além disso, foi visto também que o que o diferencia das cadeias com memória

de alcance variável é que o tempo em que o processo permanece em cada estado não é

discreto e depende também dos contextos observados. Sendo assim, o processo possui 3

parâmetros: as probabilidades de transição, as taxas de salto e a árvore de contextos.

Logo, definiu-se os estimadores pontuais de cada parâmetro, como são resumidos a

seguir. O estimador da probabilidade de transição de uma determinada sequência a dado

outra sequência u é a proporção de vezes que observa-se a sequência ua dentre todas

as vezes que observa-se a sequência u na amostra. O estimador da taxa de salto de

determinada sequência é definido como a média dos intervalos das taxas de salto após

observar a sequência na amostra. Já para a árvore de contextos, é posśıvel utilizar o

Algoritmo Contexto, mas foi visto que esse utiliza pouca informação da amostra, pois

considera apenas os estados dela. Então foi utilizado o outro estimador definido, baseado

nas taxas de salto do processo, pois ele utiliza a informação dos estados e do tempo de

permanência em cada estado.

Tendo esse novo estimador definido para a árvore de contextos, estudou-se por meio de

simulações computacionais a sua performance em diferentes tipos de amostras geradas.

A partir da Simulação 1 pode-se concluir que o estimador acerta mais a real árvore

estimada quando as taxas de salto são mais diversificadas, em comparação ao cenário de

quando elas são mais parecidas. Essa mesma conclusão foi obtida a partir da Simulação 2.

Ainda, observou-se que as probabilidades de transição exercem um efeito significativo na

performance do estimador, onde observou-se diferentes performances para modelos que

utilizam o mesmo conjunto de taxas de salto, mas conjuntos de probabilidades diferentes.

Em ambas as simulações na etapa de inserção de rúıdos também observou-se que

os rúıdos do tipo II afetaram mais os modelos com taxas mais diversificadas do que os
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rúıdos do tipo I. Ou seja, quando os modelos foram acometidos apenas por mudanças em

śıtios com estados 0 foi mais grave do que quando alterou-se ambos os valores dos śıtios

sorteados. Essas alterações no desempenho do estimador se refletiram principalmente em

um aumento na estimação de árvores com uma profundidade menor do que a correta

na Simulação 1, enquanto na Simulação 2 foram estimadas mais árvores com a mesma

profundidade do que a correta, mas que ainda não era a verdadeira. Esse tipo de erro,

inclusive, foi observado exclusivamente na Simulação 2 (que teve uma árvore de contextos

maior).

Enquanto isso, os rúıdos do tipo III afetaram mais o estimador nos modelos com taxas

de salto mais próximas, o que pode-se considerar intuitivo pois esses rúıdos mexeram

diretamente nelas: como o estimador já era mais senśıvel a taxas mais próximas, mexer

nelas intensifica mais esse resultado. Ainda, observou-se que conforme aumentou-se o

número de rúıdos do tipo III nesses modelos, houve majoritariamente um aumento de

vezes em que o estimador estimou uma árvore com uma profundidade maior do que a

correta.

Os modelos 3.2 e 3.3 da Simulação 1 se destacaram como sendo a exceção de modelos

em que não foi observado alteração significativa na performance do estimador com nenhum

tipo de rúıdo. Ambos tiveram o mesmo conjunto de taxas de salto, aquele que faz com

que o estimador fique muito tempo para saltar depois de observar o contexto ”00”e fique

pouco tempo depois de observar os contextos ”10”e ”1”. Além disso, nos dois modelos há

uma maior frequência de aparecimento de um estado do que de outro.

Na Simulação 3 abordou-se um pequeno estudo de caso com árvores infinitas, onde

gerou-se várias amostras provenientes de um processo de saltos com uma árvore de con-

texto infinita, com o intuito de verificar em quantas delas τ̂n|k = τ |k. Inicialmente a árvore

foi truncada na profundidade 5 e depois na profundidade 4, mas em ambas observou-se

uma má performance do estimador. Por fim, o resultado apresentado traz a árvore trun-

cada na profundidade 3, onde os desempenhos do estimador foram excelentes, obtendo

taxas de acertos acima de 98%. Essa observação pode ser um ind́ıcio de que a profundi-

dade onde a árvore estimada deva ser truncada, no caso de árvores infinitas, tenha uma

relação considerável com o tamanho da amostra utilizada, e isso influencie no desempenho

do estimador. Contudo, vale ressaltar que o exemplo apresentado foi um estudo prelimi-

nar, portanto é necessário um estudo mais profundo para entender a relação do tamanho

da amostra e da profundidade inicial neste caso espećıfico.
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