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Algorytm pomoże przewidzieć wyniki Igrzysk

Finansistka i absolwentka Tuck Business School, Emily A. Williams, przeprowadziła
analizę, mającą przewidzieć wyniki rozpoczynających się za dwa tygodnie Igrzysk Olimpijskich
w Londynie. Jej badanie odpowiada na pytanie, ile medali zdobędzie każdy z krajów oraz ile z nich
będzie wykonanych z najcenniejszego, złotego kruszcu. Zastosowana przez nią metoda okazała się
skuteczna już przy wcześniejszych olimpiadach. Czy i tym razem będzie podobnie?
Metoda ściśle ekonomiczna
Przewidywania na Igrzyska w Londynie zostały obliczone dzięki metodzie profesora Tuck School of
Business Andrew Bernarda opisanej w Review of Economics and Statistics, która przy okazji
poprzedniej Olimpiady sprawdziła się w 95%. Co ciekawe, nie bierze ona pod uwagę formy czy
wcześniejszych dokonań sportowców, lecz zmienne ekonomiczne każdego kraju tj. liczba
mieszkańców czy PKB. Ani jedna, ani druga zmienna nie jest jednak sama w sobie wystarczająca, aby
dać dobre warunki do rozwoju sportowców i – co za tym idzie – zdobywania medali. Trzy z dziesięciu
największych ze względu na ilość mieszkańców krajów (Pakistan, Bangladesz i Nigeria), w ogóle nie
znalazło się w rankingu top winners. Z drugiej strony, bogate kraje tj. Lichtenstein, Luksemburg czy
Katar także nie są faworytami. Sukces zapewnić ma połączenie obu czynników oraz brane pod uwagę
w analizie wcześniejsze osiągnięcia kraju i „efekt gospodarza”, korzystnie wpływający na wyniki
kraju, który imprezę organizuje.
Złoty medal otrzymuje... !
Na podium zwycięskich krajów, znajdują się więc oczywiście Stany Zjednoczone (103 medale,
z czego 35 medali złotych), Chiny (94 medale, z czego ponad połowa, bo aż 48 medali złotych) oraz
na trzecim miejscu Rosja – w ogólnej klasyfikacji medalowej oraz Wielka Brytania – w klasyfikacji
medali złotych. Według badania, Polacy zdobędą w tym roku 9 medali, co pozwoli im zająć 20.
miejsce.
Źródło: www.uczelnie.net
http://laboratoria.net/aktualnosci/13884.html
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Dziś ludzi w Polsce zabija delta, nie omikron
Mamy ok. miesiąca, aby się przygotować na nadejście nowego wariantu.
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Jak zmienia się klimat w Polsce?
Ponad 30 klimatologów przeanalizowało różne aspekty zmian klimatu w Polsce.
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Prawie 30 proc. Polaków nie korzystało z
Internetu w 2018 r.
Wynika z właśnie opublikowanych wyników badania struktury społecznej POLPAN.
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Ludzie mają inne neurony niż pozostałe ssaki
Zmniejszenie gęstości kanałów jonowych mogło się przełożyć na wydajniejsze działanie mózgu.
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Tysiące lat potrzebne na ustabilizowanie się
klimatu
Przed 56 mln lat doszło do znacznego ocieplenia klimatu.
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Naukowcy sondą Mars Express
przeprowadzili eksperyment
Poinformowała Europejska Agencja Kosmiczna (ESA).
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Wariant Omikron przenosi się bardzo szybko
Nie ma powodów do paniki - uspokaja WHO.

06-12-2021

Dajmy nauce poznać wariant Omikron
Nie ulegajmy medialnej panice.
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