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JAK EFEKTYWNIE I POPRAWNIE WYKONAĆ ANALIZĘ I RAPORT 

Z BADAŃ BIEGŁOŚCI I WALIDACJI – PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI 

Michał Iwaniec, StatSoft Polska Sp. z o.o. 

Wprowadzenie 

W wielu zagadnieniach laboratoryjnych statystyczna obróbka danych jest istotnym etapem, 

bez którego nie sposób dokonać podsumowań i ocen. W większości przypadków metody 

statystyczne, które powinny lub mogą być wykorzystane, opisane są w odpowiednich 

normach lub wytycznych. Niestety często ich opis jest niewystarczający lub niezrozumiały 

dla osób pracujących w laboratorium. Jedną z przyczyn trudności jest konieczność wyko-

rzystania metod statystycznych z różnych „działów” statystyki i dla osoby, która na co 

dzień nie zajmuje się tymi zagadnieniami, przeprowadzenie obliczeń i interpretacja 

otrzymanych wyników zazwyczaj jest trudna. Osoba, która chce opracować dane w sposób 

statystyczny, może stanąć przed koniecznością odpowiedzi na następujące pytania: 

 Jaki zestaw metod statystycznych wybrać i jakimi wytycznymi się posłużyć? 

 W jakiej kolejności wykonać kolejne etapy obliczeń i czy zaproponowane w wytycz-

nych metody można wykorzystać do wszystkich zbiorów danych? 

 Czy obliczenia, które zostały wykonane, są poprawne? Czy nie wkradł się błąd 

merytoryczny? 

 Jakich narzędzi (programów komputerowych) użyć, aby obliczenia były wiarygodne? 

 Jak zinterpretować otrzymane wyniki? Jak poprawnie opisać zaobserwowane zjawiska 

i ocenić ich istotność? 

 Jak szybko i bezbłędnie przygotować raport podsumowujący? 

Powyższe pytania może zadawać sobie osoba, której zadaniem jest podsumowanie wy-

ników z badań biegłości, badań międzylaboratoryjnych lub z eksperymentu walidacyjnego 

przeprowadzonego w celu oceny metody pomiarowej. W niniejszym artykule przedsta-

wione zostaną dwa dodatki do programu STATISTICA, które proponują gotowe ścieżki 

postępowania dla tych zagadnień. Zawartość merytoryczna tworzonych automatycznie 

raportów została przygotowana w oparciu o wytyczne norm i przy konsultacji z labora-

toriami z różnych branż i gałęzi przemysłu. 
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Analiza danych z badań międzylaboratoryjnych i badań biegłości 

Przeprowadzenie rundy badań biegłości lub badań międzylaboratoryjnych jest dużym 

wyzwaniem logistycznym dla organizatora. Jednym z elementów obsługi rundy badań jest 

statystyczna obróbka danych i przygotowanie raportów dla uczestników. Obróbka danych 

z rundy badań zazwyczaj dzieli się na dwa etapy: wstępna ocena nadesłanych wyników 

pomiarów oraz przygotowanie raportu końcowego dla uczestników. W przypadku wstępnej 

oceny nadesłanych wyników chodzi głównie o wyeliminowanie grubych błędów pomiaro-

wych lub błędów, które powstały w trakcie przesyłania czy też przepisywania danych. 

Wykorzystując dodatek STATISTICA Badania Międzylaboratoryjne, można szybko uzys-

kać wyniki dla obydwu etapów. Jest tak dlatego, że podczas tworzenia raportu podsumo-

wującego edycję badań jedną z przeprowadzanych analiz jest analiza wartości odstających. 

Jeżeli więc po zebraniu danych dla danego parametru od uczestników edycji utworzymy 

docelowy raport, będzie go można przeanalizować również pod kątem niepoprawnych 

wyników. Po przeglądnięciu i ewentualnej korekcie danych tworzymy raport jeszcze raz 

(w analogiczny sposób) i pod względem merytorycznym jest on gotowy do wysyłki do 

uczestników rundy. 

Rozważmy następujący przykład, w którym w rundzie badań uczestniczyło 15 laborator-

iów i wykonano oznaczenia dwóch parametrów: wilgotność i zawartość białka. Przykłado-

we dane znajdują się na rysunku poniżej: 

 

Rys. 1. Przykładowe dane nadesłane przez uczestników rundy. 
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W celu przeanalizowania powyższych danych „ręcznie” musielibyśmy oddzielnie przeana-

lizować dane dla białka i oddzielnie dla wilgotności, wykonując dwie serie analiz. O ile nie 

jest to problem w naszym przykładzie, gdzie mamy do dyspozycji tylko dwa parametry, to 

jeżeli oznaczanych parametrów jest już kilkanaście, wtedy zagadnienie staje się poważnym 

wyzwaniem, które może wpłynąć na jakość raportu i przede wszystkim na czas jego 

wykonania. 

Przy użyciu STATISTICA Badania Międzylaboratoryjne w celu przeanalizowania zbioru 

danych, niezależnie od liczby uczestników i liczby oznaczanych parametrów, wykonujemy 

kroki przedstawione poniżej: 

1. Uruchamiamy program. 

 

Rys. 2. Okno programu STATISTICA Badania Międzylaboratoryjne. 

2. Wskazujemy na dysku arkusz danych. 

3. Wskazujemy zmienne do analizy. 

 

Rys. 3. Okno wyboru zmiennych. 

4. Uruchamiamy analizę. 

5. Analizujemy wyniki zamieszczone w raporcie. 
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Rys. 4. Przykład raportu automatycznie wygenerowanego przez program 

STATISTICA Badania Międzylaboratoryjne. 

W tabeli zawierającej dane dla wilgotności widzimy, że dla laboratorium o kodzie nr 2 test 

Grubbsa (wykrywający wartości odstające) wykrył wartość odstającą. Powinniśmy więc 

sprawdzić, czy wartość jest rzeczywiście taka, jaką podało laboratorium o kodzie nr 2. 

Przykładowo: podczas przepisywania danych ktoś przez przypadek mógł zapisać wartość 

9,21 jako 9,12. Jeżeli okaże się, że podana wartość jest wynikiem pomiaru w rzeczywis-

tości uzyskanym przez laboratorium, wtedy musi ona zostać w odpowiedni sposób potrak-

towana w raporcie końcowym. Wartość taka nie może w oczywisty sposób zostać usunięta 

z raportu, gdyż laboratorium uczestniczyło w rundzie i jego osiągnięcie, nieważne jak 

bardzo odstające od pozostałych, musi zostać umieszczone w raporcie. Wynik powinien się 

znaleźć na wykresie Z-score, który jest najważniejszym wykresem raportu w obrębie 

danego parametru. Wykres Z-score, w sposób uniwersalny (ta sama skala dla wszystkich 

parametrów), przedstawia odchylenie wyników dla poszczególnych laboratoriów od 

wartości przeciętnej uzyskanej przez wszystkie laboratoria. Wartości odstające zostały 

natomiast pominięte podczas obliczania statystyk. 
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Rys. 5. Wykres Z-score. 

W przypadku powyższego wykresu, kiedy musimy przedstawić na nim wszystkie wyniki, 

a w zbiorze danych istnieją wartości „mocno” odstające, pojawia się problem jego czytel-

ności. Załóżmy dla przykładu, że laboratorium o kodzie 2 zamiast wartości 9,12 podało 

wartość 91,2. Wtedy powyższy wykres wyglądałby następująco: 

 

Rys. 6. Wykres Z-score z wartością mocno odstającą. 
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Na powyższym rysunku program automatycznie uwzględnił „przerwę” w skali tak, aby 

z jednej strony były widoczne osiągnięcia laboratoriów, które otrzymały dobre wyniki, 

a z drugiej osiągniecie laboratorium „odstającego”. 

Kolejną kwestią związaną z wartościami odstającymi jest sposób obliczenia parametrów 

statystyk opisowych, takich jak wartość średnia czy też odchylenie standardowe. Osoba 

przygotowująca raport i decydująca o rodzaju zastosowanych obliczeń (np. mediana za-

miast wartości średniej) może zadecydować, które wartości powinny być potraktowane 

przez program jako odstające, a które nie. Wiąże się to przede wszystkim z tym, czy war-

tości będą wykorzystane w obliczeniach czy też nie. Zwróćmy uwagę, że gdyby wynik 

laboratorium o kodzie 2 został uwzględniony w obliczeniach wartości Z-score, wtedy 

wynik analizy dla pozostałych laboratoriów zostałby mocna zafałszowany i byłby mało 

przydatny. 

 

Rys. 7. Wykres Z-score z wartością mocno odstającą (obliczenia dla wszystkich wartości). 

Większość rozważań związanych z przygotowaniem raportu poświęciliśmy na omówienie 

wstępnego przygotowania danych. Jest tak dlatego, że tylko ten etap wymaga większego 

zaangażowania analityka (statystyka) w celu podjęcia przez niego decyzji odnośnie 

traktowania wartości uznanych przez test Grubbsa za odstające. Jeżeli zbiór danych jest już 

przygotowany, wtedy niezależnie od liczby danych wykonanie raportu sprowadza się do 

kilku kliknięć myszką. Niezależnie od etapu analizy (wstępna analiza, raport ostateczny) 

technicznie uruchamiamy ten sam program, zmieniając tylko jego opcje lub dostosowując 

arkusz danych. Dzięki temu cała żmudna praca jest w kilka minut wykonywana przez 

komputer i o wiele więcej czasu można poświęcić na merytoryczną analizę wyników, co 

istotnie wpływa na jakość raportu końcowego. 
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Analiza danych z eksperymentu walidacyjnego 

Podobnie jak poprzednio końcowym celem walidacji, z praktycznego punktu widzenia, jest 

przygotowanie raportu podsumowującego wynik walidacji. Co prawda w tym przypadku 

mamy do czynienia z innym rodzajem danych oraz z inną „ścieżką” analityczną, ale 

z wykorzystaniem programu STATISTICA Walidacja Metod Pomiarowych całe postępowa-

nie prowadzące do otrzymania raportu jest analogiczne jak w przypadku zagadnienia badań 

międzylaboratoryjnych. 

Rozważmy przykład z normy PN-ISO 5725, gdzie dla metody oznaczania zawartości siarki 

w węglu w celu walidacji przeprowadzono serię oznaczeń parametru na kilku poziomach. 

Rodzaj i sposób przeprowadzania analiz statystycznych został opisany w normie, pozostaje 

więc kwestia przygotowania danych, a następnie sprawnego sporządzenia raportu. Jedną 

z funkcji programu wspomagającego walidację jest badanie liniowości metody, opisane 

w artykule „Liniowość metody oznaczania zawartości substancji na przykładzie chroma-

tografu” w niniejszej publikacji. W naszym przykładzie liniowość metody możemy wyz-

naczyć, wykorzystując fakt, że eksperyment został przeprowadzony dla kilku poziomów 

zawartości. 

Analogicznie jak w przypadku opracowywania wyników badań międzylaboratoryjnych, 

analityk najbardziej zaangażowany jest w proces wstępnej obróbki danych. Po przygo-

towaniu danych stworzenie raportu sprowadza się do wybrania odpowiedniego rodzaju 

analizy i zdefiniowania zmiennych. Poniżej przedstawione są dane, dla których przygotu-

jemy przykładowy raport: 

 

Rys. 8. Przykład danych z eksperymentu walidacyjnego. 
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W programie wybieramy następujące opcje: 

 

Rys. 9. Okno programu STATISTICA Walidacja Metod Pomiarowych. 

Ładujemy arkusz danych, a następnie wybieramy zmienne: 

 

Rys. 10. Okno wyboru zmiennych. 

Po uruchomieniu analiz otrzymujemy raport w postaci dokumentu MS Word, w którym 

znajdują się wyniki kolejnych analiz określonych w normie. Poniżej znajduje się kilka 

przykładowych części raportu. 

Zawartość i wygląd raportów dostępnych w programie może być dostosowana do indywi-

dualnych potrzeb użytkownika, przez co prace nad raportem mogą trwać znacznie krócej 

w porównaniu z tworzeniem raportu bez pomocy oprogramowania STATISTICA Walidacja 

Metod Pomiarowych. 

Oprócz podsumowania eksperymentu walidacyjnego oraz szacowania liniowości metody 

program proponuje również ścieżki analityczne dla porównania metod i obliczania granic 

oznaczalności i wykrywalności dla ślepej próby. 
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Rys. 11. Przykład raportu walidacji metody – informacje podsumowujące. 

 

Rys. 12. Przykład raportu walidacji metody – ocena wartości odstających. 
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Rys. 13. Przykład raportu walidacji metody – szacowanie precyzji metody. 

Podsumowanie 

Obydwa zaprezentowane w artykule dodatki do programu STATISTICA proponują ustanda-

ryzowanie zadań i ich daleko idącą automatyzację. Nie należy jednak zapominać o odpo-

wiednim przeszkoleniu osób, które będą zajmować się przygotowywaniem raportów, aby 

podczas przetwarzania danych uniknąć błędów merytorycznych oraz szybko poradzić sobie 

z interpretacją otrzymanych wyników. StatSoft proponuje w tym zakresie zarówno szkole-

nia otwarte, jak również dostosowanie wyglądu i zawartości raportu do specjalnych potrzeb 

danego klienta. 


