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BOTO HAZTATUKO SISTEMAK: AZTERKETAKO ARIKETA (2017-I-26)

1 Ariketarako datuen prestaketa

1. Zure NAN zenbakiko azken 5 zifrak hartu.

2. 0 zifrak 5 bihurtu.

3. Bi 1 zifra edo gehiago badaude, lehena bere horretan utzi, bigarrena bihurtu 4, hirugarrena 5,
laugarrena, 6, ....

4. Bi 9 zifra badaude, lehena bere horretan utzi, bigarrena bihurtu 6, hirugarrena 5, laugarrena 4, ...

5. Adibidez, 42311099tik 11099 hartu behar da eta 14596 bihurtu.

6. Zifra horiek X, Y, Z, S eta T alderdi politiko edo jokalarien jarleku kopuruak adierazten dituzte.

7. Kuotatzat har ezazu jarleku guztietatik erdia+0.5, jarleku guztien kopurua bakoitia bada, eta
jarleku guztien erdia+1, bikoitia bada. Adibidez, 14596. Jarleku kopurua: 1+4+5+9+6=25.
Kuota (25/2)+0.5=13 izango da.

8. Begiratu ea diktadorerik dagoen. Hala bada, jarri harremanetan irakaslearekin, emailez; berak
esleituko dizu zenbaki berri bat. Bestela aurrera jarraitu, hurrengo galderak erantzunez eta atazak
burutuz.

2 Atazak

1. Jokoa definitu: jarleku kopuruak eta kuota, NAN zenbakitik, aurreko atalean adierazi bezala.

2. Koalizio posible guztien zerrenda eman (31 dira), zutabe batean.

3. Aurreko zutabearen ondoko zutabea batean markatu koalizio irabazleak, haioen boto kopuru to-
talarekin batera.

4. Ondoko zutabean adierazi jokalari kritikoak.

5. Beste zutabe batean markatu koalizio minimalak.

6. Beste zutabe batean markatu koalizio ia-minimalak.

7. Ba al da betoa duen jokalaririk?

8. Ba al da jokalari nulurik?

9. Kalkulatu Shapley-Shubik indizeak jokalari guztietarako, koalizio sekuentzial guztietan jokalari
bakoitzaren ondoan ordurarte metatutako botu kopurua adieraziz eta koalizio bakoitzean gehiengoa
dakarten jokalariak markatuz (atxikitako dokumentua erabil dezakezu txantiloi moduan, noski,
lana errazteko). Aski da sekuentzia bakoitzean gehiengora nola heltzen den adieraztea (ez da
beharrezkoa boto kopuru totalera heltzea).

10. Kalkulatu Shapley-Shubik indizeak, q(s) balioen bitartez.

11. Kalkulatu Banzhaf indizeak.

12. Deegan-Packel indizeak kalkulatu.

13. Johnston indizeak kalkulatu.

14. Holler indizeak kalkulatu.



Estatistika eta datuen analisia. 2018ko urtarrilaren 26ko azterketa.

3 Ariketa nola aurkeztu. Ebaluaketa.

1. Ariketa azterketan bertan jasoko da, paperean eta grapatuta (inondik ere ez klip batekin) irakasleak
adieraziko duen unean.

2. Ariketak 0.5 balio du gehienez, eta 0 gutxienez.

3. Ariketa aurkezten ez bada, ikasleak 0 izango du ariketan, baina azterketa egin ahal izango du
erabateko normaltasunez, baina orduan gehienez 9.5 izango du noski.

4. Ariketaren lehenengo orrian, atxikitako orria txertatuko da, ikaslearen izen eta abizenarekin, NAN
zenbakiarekin, orri kopuruarekin, dena ordenagailuz idatzita. Nota eta zuzentzailea atalak hutsik
utzi.

5. Ataza eta galdera guztiak, ordenagailuz idatzita egongo dira. Eskuz idatzita zerbait azaltzen bada,
ikasleak 0 izango du.

6. Erantzunetan azalpenak onartzen dira, baina minimalistak izan behar dira.

7. Ariketaren autoebaluazioa egingo da, azterketaren bukaeran, ariketak ikasleen artean banatuz.
Balorazioa horrela egin beharko du: 10 da hasierako puntuazioa eta hortik puntuak kentzen joango
da:

• Lana txukuntasunez egina ez badago: 2 puntu arte kendu.

• Lanaren azalpenak argiak ez badira, edota gehiegi luzatzen bada: 2 puntu arte kendu.

• Lehen atazan (jokoaren definizioan) akatsa badago, 0 jarri globalean.

• Beste 13 atazetan (2tik 14ra) aztertu akatsa dagoen. Akatsa duen ataza bakoitzeko 1 puntu
kendu. Adi!: ataza batean 2 akats badaude, ez kendu 2 puntu, baizik eta 1 puntu.

• Akatsak ez dira metakorrak. Adibidez, koalizio ia-minimalak gaizki zerrendatu badira, 1 puntu
kendu, eta horren ondorioz hurrengoak ere gaizki egon arren, ontzat eman.

• Akatsak gorriz adierazi, sortzen diren lekuan.

• Puntuazio totala eman eta egin zati 20. Jarri azken puntuazioa lehen orrian dagokion lekuan,
zure izen eta abizenarekin batera, eskuz idatzita.

• Irakasleak jaso egingo ditu berriz ariketaren orri-sortak.

• Autoebaluazio horien laginketa bat egingo du irakasleak. Hautematen bada ikasle zuzentzai-
leak jarritako puntuazioaren eta irakasleak jarritako puntuazioaren artean 0.3 edo diferentzia
handiagoa ikaslearen alde zein aurka, ikasle zuzentzaileari 1 puntu kenduko zaio estatistikako
nota globaletik.


