
IMPROVING ON BAGGING WITH

INPUT SMEARING



BAGGING

� Βagging = Bootstrap aggregating

� Αλγόριθµος µάθησης-Ανήκει στα “Μέτα” Μαθησιακά σχήµατα

� Mέθοδος Bootstrap

Εκτίµηση διάφορων χαρακτηριστικών µιας  κατανοµής 

λαµβάνοντας k τυχαία δείγµατα µεγέθους n το καθένα (µε 

ε̟ανάθεση), α̟ό το αρχικό (̟ραγµατικό) δείγµα x1 , x2 ,…., xnε̟ανάθεση), α̟ό το αρχικό (̟ραγµατικό) δείγµα x1 , x2 ,…., xn

� Συνήθως εφαρµόζεται σε συνδυασµό µε τα δέντρα α̟οφάσεων 

(decision tree learners)

� Η βασική ιδέα είναι ότι θα µ̟ορούσαµε να εξαλείψουµε τη 

διακύµανση (αναµενόµενο σφάλµα) ̟ου οφείλεται σε ένα 

συγκεκριµένο training set µε το να συνδυάζουµε δέντρα α̟ό 

διάφορα training sets µεγέθους n

� Χρησιµο̟οιεί τη µέθοδο Bootstrap για να δηµιουργήσει νέα 

training sets



INPUT SMEARING

� Μεταβάλλουµε “τυχαία” τις τιµές των attributes

� ∆ηµιουργούµε ένα νέο training set ό̟ως στο bagging και στη συνέχεια 
µετατρέ̟ουµε τις attribute τιµές των instances µε το να ̟ροσθέτουµε 
Gaussian noise (στατιστικός θόρυβος ̟ου έχει σ.̟.̟ την κανονική 
κατανοµή) σε αυτές. Ουσιαστικά χρησιµο̟οιούµε τη διακύµανση ενός 
attribute και ορίζουµε εµείς το µέγεθος του θορύβου    
αsmeared=αoriginal+p*N(0,σα) 

ό̟ου σα  είναι η εκτιµηµένη τυ̟ική α̟όκλιση για την αρχική attribute ό̟ου σα  είναι η εκτιµηµένη τυ̟ική α̟όκλιση για την αρχική attribute 
και p είναι µια user specified ̟αράµετρος ̟ου ̟ροσδιορίζει το µέγεθος 
του θορύβου ̟ου θα ̟ροσθέσουµε (̟ροσδιορίζεται µε cross-validation)

� Ένας 2ος τρό̟ος ̟ροσέγγισης είναι να το̟οθετήσουµε ένα gaussian
Kernel σε κάθε training instance και µετά να ̟άρουµε δείγµα α̟ό την 
εκτίµηση της α̟ό κοινού κατανοµής των attribute values. ∆ιαλέγουµε το 
̟λάτος του Kernel εκτιµώντας την cross-validated ακρίβεια του συνόλου 
και συνδυάζουµε το smearing µε το bagging. Eναλλακτικά, µ̟ορούµε να 
̟ροσαρµόσουµε έναν εκτιµητή Kernel στα δεδοµένα  µε κά̟οια 
κανονικο̟οιηµένη likelihood µέθοδο και να χρησιµο̟οιήσουµε το ̟λάτος 
αυτό για να ̟αράγουµε ένα smeared σύνολο



IMPROVING ON BAGGING WITH INPUT

SMEARING

� Μ̟ορεί να χρησιµο̟οιηθεί για ̟ροβλήµατα ̟αλινδρόµησης (µέσος 

όρος των τιµών ̟ρόβλεψης για όλα τα base µοντέλα) και 

ταξινόµησης (κλάση µε το maximum µέσο όρο ̟ιθανοτήτων)

� Ουσιαστικά το κίνητρο για τη χρησιµο̟οίηση του input smearing 

είναι ότι ̟αράγουµε ένα ̟ιο ̟οικιλόµορφο σύνολο   διότι αλλάζει είναι ότι ̟αράγουµε ένα ̟ιο ̟οικιλόµορφο σύνολο   διότι αλλάζει 

το input ̟ερισσότερο α̟ό to bagging

� Όταν συνδυάζεται το bagging µε το input smearing έχουµε 

καλύτερα α̟οτελέσµατα α̟ό το να χρησιµο̟οιούσαµε µόνο το 

bagging µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι έχουµε διαλέξει το σωστό “µέγεθος” 

smearing για κάθε dataset (αυτό γίνεται µε cross-validation)

� Μελλοντικά,  θα µ̟ορούσε να εξεταστεί η ε̟ιρροή άλλων 

κατανοµών εκτός της κανονικής  στο  input smearing , έτσι ώστε να 

ε̟ιλέγεται η ̟ιο κατάλληλη κατανοµή για τα δεδοµένα


