
R frogari buruzko argibideak

Gutxienez 6 egun lehenago (adibidez ostegunetik asteazkenera), irakasleak irakas-
gaiaren blogean adieraziko du hurrengo txandan froga burutu behar duten
ikasleen izenak, eta zein gelatan egin behar duten (hain zuzen, ohikoa ez duten
gela batean izan daiteke). Irakasleak adieraziko du orobat zein den landu behar
den agindua edo agindu multzoa.

Froga banakakoa da, eta aurkezpen motakoa da gela aurrean, R aginduak eta
horien parametroak nahiz emaitzak azalduz gelakideen aurrean. Irakasleak
galderak egin ditzake. Frogaren iraupena 5-7 minutukoa izango da (malguta-
sunez). Frogaren aurretik ikasleak R aginduen multzoa eta horien emaitzak
prestatuko ditu orri batean, eta bi kopia emango dizkio irakasleari, bere izena
eta abizena jarrita. Irakasleak kopia bat emango dio sinatuta ikasleari, aurkeztu
izanaren ziurtagiri moduan gorde dezan. Froga borondatezkoa da: ikasleak egin
nahi ez badu, 0 izango du besterik gabe, baina eskertzen da aurrez adieraztea
ez dela aurkeztuko.

Txanda-aldaketak gela bereko beste ikasle batekin adostu behar ditu irakasleak
eta frogaren hasieran hala adierazi. Aurreko urtetik zati bat gaindituta duten
ikasleek ez dute froga hau burutu behar.

Frogak 1 puntu balio du. Ikasleak baldintza formalak betetzen baditu (landu
beharreko gaia osorik izatea, agindu zuzenak, aurkezpen egokia) 0.5-0.6 puntu
emango zaio gaiaren zailtasunaren arabera. Aginduetan parametro berriak eta
bestelako xeketasun eta hobekuntzak sartzen baditu, 1 puntura hel daiteke.

Baliteke froga saio bakar batean edo gehiagotan izatea. Lehen saio
bat gaizki edo erdipurdi egin bada, ikasleak bigarren saio baterako
deitua izan daiteke edozein unetan. Bigarren saio horretara aurkezten
ez bada, lehen saioko nota murriztu egingo zaio; aurkezten bada
eta gutxieneko mailara iristen bada, gehitu egingo zaio (okerrenera
berdin geratuko da).

Ikasleak sareko webgune hauek kontsultatu ditzake lana egiteko:

• https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Created by Joxemai with R
(grafiko-galeria R kodearekin, aurreko ikasurteetan gelan azaldutakoak)

• https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Created with R code (grafiko-
zerrendak, r kodearekin)

• http://rgraphgallery.blogspot.com.es/search/label/histogram (R graph gallery:
webgune bikaina)

• http://www.r-graph-gallery.com/ (Beste galeria bikain bat)

• https://www.r-bloggers.com/ (R bloggers komunitatea)

• Quick-R

Gainera, agindu baterako laguntza (parametroen erabilera, ...) eskura daiteke
Rtik bertatik agindu-lerroan help(aginduarenizena) idatziz. Google bilatza-
ilean aginduaren eta parametro batzuen izenak jarrita ere eskura daitezke esteka
jakingarriak.
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