
OFERTA W ZAKRESIE INTERPRETACJI DANYCH FIZYKOCHEMICZNYCH, 

NP. W BADANIACH AUTENTYCZNOŚCI PRODUKTÓW

ZAKRES USŁUGI 

Oferta jest przeznaczona dla przedsiębiorstw/instytucji, w których 

na podstawie danych fizykochemicznych dokonuje się oceny 

jakości (np. autentyczności) wyrobów takich, jak produkty spożyw-

cze, kosmetyczne, jubilerskie. Analiza wiąże się z budową modelu 

chemometryczno-statystycznego, który pozwala na jak najlepsze 

opisanie za pomocą odpowiedniego zestawu zmiennych produk-

tów autentycznych, a następnie predykcję przynależności próbek 

o nieznanym pochodzeniu. Predykcja ta może prowadzić do ustale-

nia przynależności próbki do jednej lub kilku modelowanych grup 

(np. w przypadku dotowania droższych rodzajów miodu tymi tań-

szymi) lub ewentualnie do żadnej z nich (gdy analizowana próbka 

nie pochodzi z żadnej z modelowanych grup).    

ZASTOSOWANIE 

Opracowanie założeń do konstruowania bazy danych fizyko-

chemicznych z analiz danego rodzaju produktów, na potrzeby 

zadanego przez zleceniodawcę problemu.

Etap ten obejmuje:

ustalenie optymalnej liczby próbek produktów autentycznych 

poddanych analizie oraz liczby pomiarów rejestrowanych dla 

każdej z nich tak, by w toku późniejszych analiz chemometryczno-

statystycznych można było dzielić zbiór na odpowiednie zestawy 

danych do zbudowania modelu, optymalizacji oraz testowania 

jego przydatności do rozwiązania zadanego problemu 

badawczego,

ewentualne ustalenie rodzaju i liczby gromadzonych informacji 

(zmiennych), które pozwolą na zbudowanie poprawnego modelu 

chemometryczno-statystycznego.

Stworzenie modeli z wykorzystaniem metod chemometrycznych 

i statystycznych pozwalających rozwiązać problem interesujący 

zleceniodawcę, np. do oceny, czy dany produkt jest produktem 

autentycznym, czy też „podróbką”, oraz analiza ich skuteczności 

(walidacja).

Etap ten obejmuje:

dobór odpowiednich narzędzi chemometrycznych i statystycznych 

do rozwiązania problemu interesującego zleceniodawcę wraz 

z ewentualną selekcją najbardziej użytecznych zmiennych oraz 

redukcją wymiarowości danych,

porównanie wyników uzyskiwanych różnymi metodami, tj. sku-

teczności modeli, ich krytyczna ocena oraz poszukiwanie źródeł 

ewentualnych rozbieżności. Rozbieżności te analizowane będą 

nie tylko dla zbioru testowego, dla którego przynależność próbek 

jest dokładnie znana, ale także dla nowych próbek, których auten-

tyczność należy zweryfikować. W tym ostatnim przypadku kontrola 

„jednolitości” uzyskiwanych wyników różnymi metodami stanowi 

jedyny sposób na ocenę skuteczności modeli, gdyż informacja 

o autentyczności nie jest znana a priori, 

w przypadku braku satysfakcjonujących modeli identyfikacja 

źródeł problemu i zaproponowanie potencjalnego rozwiązania.

Wykonanie raportu z przeprowadzonych obliczeń.
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