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WproWadzenie
Grupa kiełbas salami obejmuje szeroką gamę produktów, 

których technologia produkcji jest zróżnicowana – stosowa-
ne dodatki, surowce i przebieg procesu produkcyjnego są 
często ściśle związane z tradycją, regionem produkcji. Koł-
czak i Martyński [15] powołując się na prace innych auto-
rów stwierdzili, że ogromna różnorodność wyrobów stwarza 
problemy z nomenklaturą. Z tych powodów w literaturze nie 
opisano uniwersalnej technologii produkcji kiełbasy salami, 
natomiast bardzo często zalicza się ją do grupy kiełbas su-
rowych dojrzewających. Kiełbasy te charakteryzują się spe-
cyficznymi walorami smakowo-zapachowymi, marmurko-
watym obrazem i czerwoną barwą mięsa na przekroju. Doj-
rzewanie i suszenie tych wyrobów zapewnia obniżenie ph 
i aktywności wody zapewniając trwałość produktów. Proce-
sy te są bardzo ważne, gdyż ten rodzaj kiełbas nie jest pod-
dawany obróbce termicznej. Kiełbasy salami zaliczane są do 
wyrobów trwałych, więc mogą być przechowywane do sze-
ściu miesięcy i nie wymagają przechowywania w warunkach 
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chłodniczych [2, 11, 14, 15, 16, 23]. W ocenie tego typu pro-
duktów często wykorzystuje się subiektywne metody oceny 
np. ocenę organoleptyczną. Wyniki takiej oceny zależą jed-
nak w głównej mierze od osobistych preferencji oceniające-
go. W Polsce, przy sukcesywnie wzrastającym spożyciu sa-
lami, istnieje zapotrzebowanie na obiektywną i powtarzalną 
metodę oceny jakości tego typu kiełbas. Taką metodą może 
być komputerowa analiza obrazu (KaO).

Komputerowa analiza obrazu z powodzeniem stosowa-
na jest obecnie w przemyśle spożywczym na każdym eta-
pie produkcji. Zaletami tej metody są dokładność, powta-
rzalność i obiektywność. Różne sposoby pozyskiwania ob-
razu pozwalają badać wiele właściwości surowców, produk-
tów czy nawet kontrolować przebieg procesu produkcyjne-
go. Obecnie KaO z powodzeniem stosowana jest na dużą 
skalę w przemyśle mięsnym do klasyfikacji tusz i mięsa. Pro-
wadzonych jest wiele badań mających na celu sprawdzenie 
zasadności implementacji metody komputerowej analizy ob-
razu do oceny i szacowania jakości surowców i produktów 

Słowa kluczowe: komputerowa analiza obrazu, ImageJ, 
carne 2, salami.
Celem pracy przedstawionej w artykule była ocena przydat-
ności dwóch programów komputerowych do szacowania ja-
kości kiełbasy salami metodą komputerowej analizy obrazu. 
Stosując metody odwoławcze oceniono wyróżniki jakości wy-
branej handlowej kiełbasy salami, jednocześnie wykorzystu-
jąc komputerową analizę obrazu określono udział pól bia-
łych i czerwonych oraz składowe barwy R, G i B tłuszczu, 
mięsa i obrazu. Na podstawie wyników stwierdzono, że mię-
dzy wyróżnikami jakości salami oznaczonymi metodami od-
woławczymi a danymi pozyskanymi za pomocą komputero-
wej analizy obrazu występują istotne zależności, co wskazu-
je na możliwość stosowania tych programów do szacowania 
jakości tego typu kiełbas. Należy jednak zauważyć, że mode-
le szacowania dla niektórych wyróżników jakości były zróż-
nicowane w zależności od zastosowanego programu anali-
zującego.

Key words: video image analysis, ImageJ, carne 2, salami. 
The aim of this article was to evaluate usefulness of two dif-
ferent programs for estimating quality of salami using video 
image analysis. Quality attributes of salami was determi-
ned by using refference methods, simultaneously video image 
analysis was used to determine share of white and red fields 
and color components R, G and B for fat, meat and whole 
image. The results showed that there are significant relation-
ships between quality attributes and obtained data, which in-
dicates usefulness of both programs to estimate quality of 
this type of sausages. However it should be noted, that esti-
mation models for some of the attributes should be developed 
separately for each type of program.
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przetwórstwa mięsnego. Obiecujące wyniki pozwalają przy-
puszczać, że metoda ta będzie przydatna również w ocenie 
wyróżników jakości kiełbas salami [5, 6].

Obecnie, oprócz specjalistycznego oprogramowania sto-
sowanego do KaO w przemyśle spożywczym, ogólnie do-
stępnych jest wiele wszechstronnych narzędzi do analizy ob-
razów cyfrowych. Ze względu na szeroki wachlarz funk-
cji, programy te mają duży potencjał zastosowań, do któ-
rych należy ocena jakości produktów spożywczych. Porów-
nanie wyników badania wyróżników jakości kiełbasy sala-
mi uzyskanych przy pomocy różnych programów z wynika-
mi otrzymanymi przy użyciu metod odwoławczych pozwoli 
wykazać, który z nich lepiej sprawdzi się przy tego typu za-
daniach [4].

Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań 
dotyczących oceny przydatności programów „imageJ”  
i „Carne 2” do szacowania jakości kiełbas salami metodą 
komputerowej analizy obrazu.

metodyka badań
Materiał badawczy

Do badań wykorzystano handlową kiełbasę salami. Ozna-
czenia wykonano analizując 5 batonów kiełbasy salami po-
zyskanych z różnych partii produkcyjnych. Zgodnie z dekla-
racją producenta na etykiecie badanego produktu został on 
wytworzony z mięsa i tłuszczu wieprzowego, a do wypro-
dukowania 100 g produktu użyto 154 g mięsa wieprzowego. 
Kiełbasy cięto na 6 plastrów o grubości 3 cm, łącznie uzy-
skano 30 próbek poddanych analizie. 

Badania chemiczne i fizyczne
Zawartość podstawowych składników chemicznych w ba-

danym próbkach salami oznaczano metodami odwoławczy-
mi: tłuszczu – metodą Soxhleta [20], białka – metodą Kjeldah-
la [17], wody – metodą suszenia [19] oraz zawartości chlor-
ków metodą potencjometryczną zgodną z PN-ISO 9297:1994 
[21]. Pomiaru barwy dokonano metodą kolorymetryczną 
zgodnie z PN-N-01252:1965 [22]. Użyto kolorymetru Minol-
ta cR 200. Teksturę zmierzono badając siłę penetracji przy 
użyciu maszyny wytrzymałościowej Zwick 1120 używając 
trzpienia cylindrycznego. Penetracji dokonywano na głębo-
kość 15 mm, prędkość przesuwu głowicy pomiarowej wyno-
siła 50 mm/min. Pomiar wykonywano w trzech miejscach na 
każdym plastrze, jako wynik przyjęto wyliczoną z nich śred-
nią. Do oceny sensorycznej zastosowano metodę skalowania. 
Próbki oceniano pod względem smaku, zapachu oraz barwy, 
równomierności rozłożenia i wyglądu kawałków tłuszczu na 
przekroju. Każdy wyróżnik jakościowy plastrów kiełbasy zo-
stał oceniony w skali punktowej od 1 do 5.

Komputerowa analiza obrazu
Zdjęcia wykonano z wykorzystaniem aparatu cyfrowe-

go Olympus 1400L. Do pozyskania zdjęć i zapewnienia sta-
łych warunków ekspozycji użyto komory do akwizycji zdjęć, 
w której zastosowano oświetlenie żarowe oraz zielone tło 
– warunki akwizycji dobrano na podstawie wcześniejszych 
badań [4, 8, 10]. czułość ISO ustawiono na poziomie 200, 
wielkość przysłony na poziomie 4,0.

Komputerowa analiza obrazu została przeprowadzona 
przy użyciu dwóch różnych programów komputerowych. 

„ImageJ” – segmentacja obrazu została przeprowadzona 
ręcznie metodą progowania przy użyciu opcji color Thre-
shold. Wydzielono kolejno obraz całego plastra, tłuszczu  
i mięsa, po czym zmierzono ich powierzchnię w pikselach 
i składowe R, G i B każdej klasy za pomocą opcji histogram. 
Na podstawie pomiaru powierzchni klas wyliczono procen-
towy udział pół białych i czerwonych [1].

„carne 2” – segmentacja i pomiar obrazu były przepro-
wadzone automatycznie. W programie został zastosowany 
algorytm uczący k-najbliższych sąsiadów (w tym przypad-
ku k=3). Konieczne było wprowadzenie ręczne danych uczą-
cych, czyli określenie kilku pól reprezentujących poszcze-
gólne klasy. Program posiada opcję wykluczania wybranych 
elementów z analizy, natomiast z uwagi na nieregularność 
krawędzi plastra proces zaznaczania tła znacznie wydłużał 
i komplikował proces analizy zdjęć. Z tego powodu nie wy-
znaczono również wartości składowych R, G i B obrazu. Za-
miast korzystania z opcji wykluczenia tła dodano kolejną 
klasę „tło”, po czym otrzymane procentowe wartości udzia-
łu pól białych i czerwonych przeliczono tak, aby otrzymać 
udziały procentowe tych klas w plastrze salami, a nie w ca-
łym obrazie [24].

Analiza statystyczna wyników
analizę statystyczną przeprowadzono przy użyciu pro-

gramów STaTISTIca 12 i Microsoft Office Excel. Obliczo-
no wartości średnich, odchylenia standardowego, wartości 
minimalne, maksymalne i mediany, występowanie istotnych 
różnic stwierdzono na podstawie wyników testu T-Studenta, 
wyliczono też współczynniki korelacji między wartościa-
mi uzyskanymi przy pomocy programów komputerowych  
a wynikami uzyskanymi przy zastosowaniu metod odwoław-
czych [12].

Dla przypadków o wysokich współczynnikach korelacji 
wyliczono równania prostych regresji, na podstawie których 
dokonano dalszych wyliczeń i analiz. 

omóWienie i dyskusja WynikóW
Jakość badanych handlowych kiełbas salami była typo-

wa i odpowiadała wymaganiom stawianym dla kiełbas drob-
no rozdrobnionych surowych suszonych zawartych w Pol-
skiej Normie PN-a-82007:1996/az1:1998 [18], jak również 
podobna do jakości rynkowych kiełbas salami ocenianych 
przez Inczego [13], Kołczaka i Martyńskiego [15] oraz Ma-
kałę [16]. Przedstawione w tabeli 1 wartości określające ja-
kość kiełbas zostały następnie wykorzystane w celu prze-
prowadzenia analizy statystycznej do określenia możliwości 
wykorzystania KaO do oceny jakości kiełbas salami.

Udział pól białych i czerwonych, jak również wartości 
składowych RGB mięsa tłuszczu i obrazu zostały wyznaczo-
ne przy użyciu programów „ImageJ” i „carne 2”. Otrzyma-
ne wyniki zestawiono w tabeli 2. Stosując program „ImageJ” 
wykazano istotnie większy udział pól czerwonych w stosun-
ku do pól białych, natomiast przy użyciu programu „carne 
2” stwierdzono zależność odwrotną. Na podstawie przepro-
wadzonej analizy statystycznej nie wykazano istotnego zróż-
nicowania w oznaczonych wartościach składowych barwy R, 
G i B dla tłuszczu i mięsa wyznaczonych przy użyciu „Ima-
geJ” i carne 2”.
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Określenie jakości badanych kieł-
bas salami poprzez oznaczenie pod-
stawowego składu chemicznego i wy-
branych wyróżników jakości techno-
logicznej oraz wyznaczenie przy uży-
ciu KaO udziałów pól białych i para-
metrów barwy stanowią podstawę do 
przeprowadzenia analizy statystycz-
nej. analiza ta miała na celu określe-
nie możliwości zastosowania metody 
komputerowej analizy obrazu do oce-
ny jakości kiełbas salami, jak również 
zweryfikowanie, który z zastosowa-
nych programów lepiej nadaje się do 
przeprowadzania oceny jakości tego 
typu kiełbas.

Wyznaczone współczynniki kore-
lacji dla zależności między wyróżni-
kami jakości oznaczonymi metodami 
referencyjnymi, cechami wyznaczo-
nymi przy użyciu programów kompu-
terowych „ImageJ” i „carne 2” były 
zróżnicowane (tabela 3). Bezwzględ-
na wartość współczynników korela-
cji wyliczonych między udziałem pól 
białych a zawartością tłuszczu dla ba-
danych próbek kiełbas wyniosły po-
niżej 0,3 przy użyciu programu „Ima-
geJ”, co świadczy o słabym stopniu 
współzależności. Przy zastosowaniu 
programu „carne 2” wartości współ-
czynników korelacji zawierały się 
w przedziale 0,5-0,7; co może wska-
zywać na silniejszą współzależność. 
Na podstawie uzyskanych zależności 
można stwierdzić, że program „carne 
2” stanowi lepsze narzędzie do szaco-
wania zawartości tłuszczu w kiełbasie 
salami.

Siła korelacji (wartość bezwzględ-
na współczynników korelacji) mię-
dzy zawartością tłuszczu a ilością pól 
białych jest zgodna z danymi wystę-
pującymi w literaturze opisującej za-
gadnienie przydatności metody kom-
puterowej analizy obrazu do szacowa-
nia jakości mięsa wieprzowego, jed-
nakże wyznaczone w niniejszych ba-
daniach współczynniki korelacji mają 
wartości ujemne, co jest sprzeczne z 
założeniami. Dasiewicz i Mierzwiń-
ska [7] oceniając przydatność kompu-
terowej analizy obrazu do szacowania 
zawartości tłuszczu w mięsie drob-
nym pozyskiwanym z obróbki i wy-
krawania elementów wieprzowych: 
schabu, boczku i łopatki otrzymali 
współczynniki wynoszące odpowied-
nio: r=0,95; r=0,79 i r=0,72. Również 
w innych badaniach Dasiewicz i wsp. 

Tabela 1. wybrane wyróżniki jakości badanych kiełbas salami
Table 1. Selected quality attributes of investigated sausages of salami 

Zawartość podstawowych składników chemicznych
zawartość wody [%] zawartość tłuszczu [%] zawartość białka [%] zawartość soli [%]

33,4 36,9 21,4 4,3

s 2,0 4,3 1,9 0,3
min 28,0 28,3 19,2 3,2
max 36,4 45,7 25,3 4,6
med. 33,6 36,9 21,1 4,3

Wartości pomiaru siły penetracji i barwy metodą
siła penetracji [N] L* a* b*

39,24 52,35 20,16 3,93

s 5,74 1,48 3,52 1,51
min 29,57 49,52 13,80 1,04
max 51,35 54,59 23,75 5,54
med. 39,92 51,66 22,23 4,45

Wyniki oceny sensorycznej
o smak zapach barwa równomierność rozłożenia cząstek widoczność tłuszczu

5,0 5,0 3,4 3,6 3,0

s 0,0 0,0 1,0 1,0 0,8
min 5,0 5,0 2,0 2,0 2,0
max 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0
med. 5,0 5,0 3,0 4,0 3,0

 – wartość średnia, s-odchylenie standardowe, min-wartość minimalna, max. – wartość maksymalna, 
med. – mediana

Źródło: Badania własne
Source: The own study

Tabela 2. Parametry określane metodą komputerowej analizy obrazu w bada-
nych kiełbasach salami

Table 2. The parameters determined by computer image analysis in the investi-
gated sausages of salami

Udział pól białych i czerwonych wyznaczony za pomocą programów komputerowych  
„ImageJ” i „Carne 2”

„ImageJ” „Carne 2”

% udział pól białych % udział pól czerwonych % udział pól białych % udział pól czerwonych

47,95 52,37 54,25 45,75

s 5,08 5,25 4,25 4,25

min 40,36 44,13 47,39 36,66

max 55,87 59,64 63,34 52,61

med. 47,74 52,26 52,77 47,23

Składowe barwy RGB każdej z klas otrzymane za pomocą programu Carne2
Rt Gt Bt Rm Gm Bm

244,57 180,71 140,67 234,52 140,62 100,52

s 10,64 3,64 3,18 17,47 7,38 6,31
min 225 176 136 205 125 87
max 254 188 147 251 149 108
med. 248 181 141 236 143 102

Składowe barwy RGB każdej z klas otrzymane za pomocą programu „ImageJ”
Rt Gt Bt Rm Gm Bm Ro Go Bo

244,71 180,95 141,76 234,52 142,00 101,57 240,46 162,01 121,61

s 10,78 4,72 4,37 18,03 8,98 8,05 10,00 7,25 4,07
min 225 173 134 204 124 86 214 146 108
max 254 187 147 251 151 110 256 169 132
med. 247 182 143 237 146 104 249 165 123

- wartość średnia, s-odchylenie standardowe, min-wartość minimalna, max. – wartość maksy-
malna, med. – mediana

Źródło: Badania własne
Source: The own study
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[9] badając wpływ krotności mieszania na dokładność szaco-
wania zawartości tłuszczu w drobnym mięsie wieprzowym 
metodą KaO otrzymali zależność wprost proporcjonalną,  
a wyliczone współczynniki korelacji kształtowały się na po-
ziomie powyżej r=0,45. Dasiewicz [3] oceniając dokładność 
szacowania zawartości tłuszczu metodą komputerowej anali-
zy obrazu przy wykorzystaniu modelowych mieszanin mię-
sa i tłuszczu wieprzowego, dla mieszaniny 60% mięsa chu-
dego i 40% słoniny (mieszanina ta ma proporcje zbliżone do 
farszu na kiełbasy salami) otrzymał współczynnik korelacji 
r=0,69. Uzyskanie w niniejszych badaniach ujemnych wyso-
kich współczynników korelacji mogło być związane z fak-
tem, że ilość cząstek tłuszczu na obrazie przekroju plastra 
mogła nie być reprezentatywna dla ich ilości w całej objęto-
ści plastra. czynnikiem wpływającym na niedokładność sza-
cowania zawartości tłuszczu na podstawie ilości pól białych 
wyznaczonych metodą KaO mógł też być fakt, iż kiełbasy 
miały białe osłonki, (widoczne na niektórych zdjęciach) oraz 
wieprzową tkankę łączną (o białokremowej barwie), które 
to ze względu na kolor były przez programy klasyfikowa-
ne jako „pola białe”. Wyznaczenie udziału pól białych i pól 
czerwonych jest trudne również ze względu na brak jedno-
znacznych granic między cząstkami mięsa i tłuszczu (rozmy-
cie tłuszczu). Ponadto sformułowanie baz danych dla bardzo 
wąskiego zakresu zawartości tłuszczu w produkcie powodu-
je, że są one obarczone dużym błędem. Rozwiązaniem, któ-
re potencjalnie wyeliminuje tę niedokładność jest stworzenie 
bazy danych na podstawie próbek o zróżnicowanej zawar-
tości tłuszczu, np. w zakresie 10-60%, przy zachowaniu po-
dobnego, jak dla salami handlowego przebiegu procesu pro-
dukcyjnego.

Na podstawie przeprowadzonej analizy korelacji wyka-
zano również (tabela 3), że między składowymi barwy R, G 
i B mięsa, tłuszczu i całego obrazu a wybranymi właściwo-
ściami fizycznymi, chemicznymi, technologicznymi i sen-
sorycznymi występuje szereg istotnych zależności. Zawar-
tość wody, soli, białka oraz sensoryczna ocena widoczności 

tłuszczu wykazywała silną zależność ze składowymi barwy 
R, G i B tłuszczu, mięsa i całego obrazu. Podobnie nieza-
leżnie od rodzaju zastosowanego programu do analizy obra-
zu wyliczono istotne zależności pomiędzy składowymi bar-
wy L, *a i *b składowymi barwy R, G i B mięsa. W przypad-
ku niektórych z wyróżników jakości, takich jak siła penetra-
cji i ocena sensoryczna barwy istotnych statystycznie zależ-
ności nie stwierdzono.

Stosując analizę korelacji wyznaczono równania re-
gresji. Krzywa korelacji pomiędzy udziałem pól bia-
łych wyznaczonych za pomocą programu „ImageJ” 
a zawartością tłuszczu oznaczoną metodą referencyj-
ną w salami przyjęła postać y =-0,42x+64,01, natomiast  
y =-0,48x+67,11 w przypadku korelacji pomiędzy udziałem 
pól białych wyznaczonych za pomocą programu „carne 2” 
a zawartością tłuszczu oznaczoną metodą referencyjną. Na 
podstawie wyliczonych równań regresji oszacowano zawar-
tość tłuszczu metodą komputerowej analizy obrazu. Przepro-
wadzona analiza statystyczna nie wykazała istotnych różnic 
pomiędzy zawartością tłuszczu oznaczoną metodą odwoław-
czą a zawartością tłuszczu wyznaczoną metodą KaO przy 
użyciu programów „ImageJ” i „carne 2”.

Przeprowadzona analiza wyników wykazała, że obydwa 
programy mogą znaleźć zastosowanie w ocenie jakości sala-
mi metodą KaO. Wyniki otrzymane przy pomocy programu 
„carne 2” i „ImageJ” nie odbiegają w znaczący sposób od 
siebie, natomiast zasada działania i sposób obsługi progra-
mów znacznie różnią się między sobą, i to właśnie te aspek-
ty decydują o ich przydatności do wykonania konkretnych 
oznaczeń. analiza zdjęć programem „carne 2” trwa dłużej 
niż przy użyciu programu „ImageJ”, natomiast jego przewa-
gą jest automatyzacja procesu segmentacji obrazu. Program 
„ImageJ” posiada możliwość tworzenia makr i wtyczek, któ-
re mogłyby wyeliminować tę różnicę. Dodatkowo, program 
„ImageJ” posiada szeroki wachlarz funkcji, przy użyciu któ-
rych można dowolnie modyfikować obraz, oraz analizować 
go pod wieloma aspektami, dlatego też możliwe było całko-

wite pominięcie tła z analizowanego ob-
razu bez utraty danych i szkody dla samej 
analizy – w przypadku programu „carne 
2” nie uzyskano składowych RGB obra-
zu, gdyż usunięcie zielonego tła ze zdję-
cia zajmowało zbyt dużo czasu i było 
zbyt pracochłonne.

podsumoWanie
celem badań była ocena możliwości 

zastosowania metody komputerowej ana-
lizy obrazu do oceny jakości kiełbas sala-
mi, jak również ocena i porównanie przy-
datności programów „ImageJ” i „carne 
2” do szacowania jakości tego typu pro-
duktów. W pracy zbadano wybrane wła-
ściwości technologiczne, fizyczne, che-
miczne oraz jakość sensoryczną wybra-
nej handlowej kiełbasy salami metodami 
odwoławczymi, następnie wyznaczono 
udział pól białych i składowe barwy RGB 
metodą KaO przy użyciu programów 
„ImageJ” i „carne 2”. Wykorzystując  

Tabela 3. wartości współczynników korelacji wyliczone między wyróżnikami 
jakości kiełbas salami a wartościami uzyskanymi metodą KAO

Table 3. Correlation coefficient values calculated between the quality attribu-
tes of sausages salami and the values obtained by CiA

Źródło: Badania własne
Source: The own study
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uzyskane wyniki przeprowadzono analizę statystyczną ma-
jącą na celu wyznaczenie zależności pomiędzy udziałem pól 
białych i zawartością tłuszczu oznaczoną metodą referencyj-
ną. Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowano 
następujące wnioski:
1. Stwierdzono istotne różnice między udziałami pól bia-

łych wyznaczonymi przy użyciu „ImageJ” i „carne 2”, 
natomiast nie stwierdzono istotnych różnic między skła-
dowymi barwy RGB wyznaczonymi przy użyciu stoso-
wanych programów.

2. analiza obrazu przy użyciu programu „carne 2” wyma-
ga większej mocy obliczeniowej niż w przypadku progra-
mu „ImageJ”, przez co w większym stopniu obciąża za-
soby pamięci komputera użytego do analizy obrazu. Pro-
gram „carne 2” posiada mniej funkcji użytkowych niż 
program „ImageJ”, co sprawia, że jego obsługa jest ła-
twiejsza.

3. Między wybranymi właściwościami technologicznymi, 
fizycznymi, chemicznymi i sensorycznymi a składowy-
mi barwy R, G i B zaobserwowano istotne korelacje, jed-
nak możliwość użycia KaO do szacowania zawartości 
tłuszczu w salami wymaga dalszych badań w szczegól-
ności uwzględniając większą ilość próbek kiełbas salami 
o zróżnicowanej zawartości tłuszczu.

4. Metoda komputerowej analizy obrazu przy użyciu oce-
nianych programów może być stosowana do szacowania 
wyróżników jakości kiełbas typu salami. Program „Ima-
geJ” jest bardziej wszechstronnym narzędziem do anali-
zy obrazu niż program „carne 2”. W przeprowadzonych 
badaniach przy jego użyciu wyznaczono więcej wyróż-
ników oraz uzyskano wyższe współczynniki korelacji  
w porównaniu z wyróżnikami jakości uzyskanymi przy 
zastosowaniu metod odwoławczych. 
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