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Título: Um método baseado em curvas de permanência para garantir a robustez  da seleção de atributos  

 

RESUMO: 

Entender o comportamento que alguns fatores têm em relação a um determinado fenômeno, pode ser de grande relevância. Na solução de 
diversos problemas do mundo real se conhecer a influência de certas variáveis sobre o resultado do mesmo pode auxiliar possíveis tomadas de 
decisão. Um exemplo seria a identificação do nível de influência que fatores como tabagismo, estresse e falta de exercícios têm sobre a 
predisposição para doenças cardíacas. Sabendo-se quais desses fatores são mais  relevantes para que uma pessoa se torne um cardiopata, é 
possível tomar algumas medidas preventivas. 

Logo, o entendimento da relação entre variáveis independentes e uma ou mais variáveis dependentes consiste no procedimento de seleção de 
variáveis, e sobre este assunto diversas técnicas vêm sendo propostas, cada uma delas dotadas de vantagens e desvantagens. Será mostrado neste 
trabalho que nem sempre os resultados da seleção de atributos realizada por estas técnicas tradicionais são satisfatórios e em alguns casos pode 
gerar ainda mais dúvidas em relação ao problema em questão, dificultando sua análise. 

As linhas que compõem este trabalho descrevem a proposta de uma nova metodologia para auxiliar a tão importante, mas nem tão simples tarefa 
de seleção de atributos. Portanto neste trabalho com o uso de conceitos já consolidados sobre Redes Neurais e Estatística, se propõe uma 
metodologia para oferecer um meio de garantir robustez a tarefa de quantificar a importância de cada variável utilizada como entrada em uma 
rede neural. A abordagem a ser apresentada tem como principal ferramenta a curva de duração-frequência ou curva de permanência, uma 
ferramenta comumente aplicada na área de Hidrologia. Para testar a nova metodologia, curvas de permanência para diversos casos testes foram 
construídas e testes de hipóteses foram realizados. 
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