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1. Bevezetés 
 

2001–ben megalakult kutatócsoportunk az élelmiszer érzékszervi bírálatok informatikai 

támogatását tőzte ki céljául.  

A piaci értékesítés szempontjából az élelmiszeripari termékek egyik legfontosabb 

jellemzıje az érzékszervi minıség, melynek vizsgálatainál — tekintve, hogy a „mérımőszert” 

az emberi érzékszervek jelentik — a szubjektivitás semmiképpen nem küszöbölhetı ki 

teljesen. Ez az oka annak, hogy statisztikai módszereket kell alkalmazni az érzékszervi 

bírálatok tervezésénél, kivitelezésénél és kiértékelésénél, ami szinte mindig nagymérető 

adathalmazok kezelésével jár együtt.  

A fogyasztói tesztek a fogyasztói csoportok megfelelı reprezentáltsága érdekében 

igénylik az általában igen nagy bírálat-számot. Ebbıl következıen – mind a feldolgozások 

idıigényét, mind pedig az adatrögzítési hibák kiküszöbölését tekintve – szükségszerővé válik 

az elektronikus adatfeldolgozást a lehetı legnagyobb mértékben automatizáló informatikai 

támogatás.  

A szakértıi érzékszervi vizsgálatok esetén is csak a magas szintő informatikai háttér teszi 

lehetıvé a szakértıi csoportnak a vizsgálati eredményekrıl való szinte azonnali tájékoztatását, 

az esetleg több csoportban végzett, és így idıben elkülönült vizsgálatok egyszerően 

végrehajtható feldolgozását, valamint a bírálók képzésénél a bírálói panel megbízhatóságának 

vizsgálatát.  

A szakértıi tesztek közé tartozik az élelmiszer profilanalízis, melynek támogatására – a 

hozzáférhetı, kereskedelemben kapható, és a célnak esetlegesen megfelelı szoftverek 

tanulmányozása után – a ProfiSens, Visual Basic for Excel nyelvő szoftver kifejlesztése 

mellett döntöttünk. A ProfiSens fejlesztése sokáig gerincét adta doktori munkámnak.  

A programfejlesztési döntés egyik legfontosabb szempontja az volt, hogy olyan 

eszközökkel biztosítsuk a lehetı legteljesebb IT támogatást a profilanalízis minden lépéséhez, 

amely eszközök mind az oktatói/kutatói, mind egy átlagos ipari környezetben hozzáférhetıek. 

Ennek alapján választottam a programnyelvet, jelöltük ki a szoftver mőködési területét, majd 

megterveztem és létrehoztam ProfiSens elsı verzióját, melynek 2002-tıl kezdıdött el a 

rendszeres használata, elıször oktatási és kutatási területen. 

A rendszeres használat folyamán, amikor a ProfiSens alapú bírálatok száma már közel 

ezer volt, tulajdonság-adatbázis létrehozására, az adatbázisnak a ProfiSens-bıl való on-line 

kezelésére, majd a bírálók számára szemléletes panel-megbízhatóság tesztelı módszer 

kidolgozására volt szükség.  
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A profilanalízis-panel megbízhatósága különös jelentıségő a preferencia-

térképezésekben, amely módszert a piackutatásban alkalmazzák: egyes termékek fogyasztói 

célcsoportok általi elfogadásának érzékszervi okait vizsgálják a fogyasztók bevonásával 

megvalósítható kedveltségi vizsgálatok és a laboratóriumi körülményeket igénylı leíró 

tesztek eredményei közötti összefüggések meghatározásával.  

A felmerült problémák megoldásában néhány esetben elıre láthatóan ki kellett lépnem a 

Visual Basic for Excel keretei közül, közvetlenül a Windows képernyı kezelı szolgáltatásait 

használtam pl. a képfeldolgozáshoz. 

Dolgozatomban az érzékszervi bírálatok és azok informatikai támogatásának irodalmát, 

valamint a kutató munkám új eredményeihez azok megalkotásakor illetve tesztelésekor 

felhasznált matematikai, számítástechnikai és egyéb irodalmát tekintem át, majd ismertetem 

kísérleti és kutatási eredményeimet, valamint az eredmények megvalósítását jelentı bioipari 

célprogram-tervezıi és szoftverfejlesztıi munkámat. 

 

PhD munkám támogatásáért köszönetet mondok szüleimnek, témavezetımnek Kollárné 

Dr. Hunek Klárának, konzulensemnek Dr. Kókai Zoltánnak, Papp Eszternek, aki a ProfiSens 

szoftver gondozását és továbbfejlesztését ipari alkalmazásainak terjedésekor tılem átvette, 

Dr. Kápolna Beátának, aki PhD dolgozatának, Bicsákné Farkas Anitának és Botha Editnek, 

akik élelmiszerminısítı szakmérnöki diplomamunkájuknak a ProfiSens támogatásával 

létrehozott adatrendszereit az adatbázis és panel-minısítési kutatásaimhoz rendelkezésemre 

bocsátották, továbbá mindazon kollégáknak és hallgatóknak, akik az élelmiszer érzékszervi 

bírálatokban segítıként vagy bírálóként részt vettek. 
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2. Irodalmi áttekintés 
 
Irodalmazási munkámat négy fı területen végeztem: tanulmányoztam az érzékszervi 

minısítı módszerek irodalmát, áttekintettem az élelmiszer érzékszervi vizsgálatok 

informatikai támogatására szolgáló szoftvereket és kiértékelésüknél alkalmazott matematikai 

statisztikai módszereket, valamint irodalmaztam a profilanalízis vizsgálatok szakmai 

paneljének megbízhatóságát vizsgáló módszerek területén.  

 
2.1. Érzékszervi bírálatok 

Az érzékszervi minısítı módszerek különbségvizsgálati, rangsorolásos és leíró–értékelı 

módszercsoportokra bonthatók. Az egyes csoportokhoz tartozó vizsgálatok megvalósítására 

vonatkozó követelményeket minden esetben szabványok írják elı, mely szabványokat 

dolgozatomban nem részletezem, csupán hivatkozom rájuk ahol ez szükséges. A 

továbbiakban a témám szempontjából legfontosabb módszerek elméleti hátterét és 

alkalmazási területét foglalom össze, gyakorlatilag minden módszer leírásánál alapul véve 

Molnár Pál könyvét (Molnár P. 1991), Örsi Ferenc elıadásaihoz tartozó egyetemi jegyzetét 

(Örsi F. 1999-2000), Kókai Zoltán konzulensem PhD dolgozatát  (Kókai Z. 2003) továbbá  

Meilgaard, Civille és Carr érzékszervi vizsgálatok kivitelezésérıl értékelésérıl szóló Sensory 

Evaluation Techniques címő „alap könyvét” (Meilgaard M. et al. 2000).  

Az érzékszervi bírálatok az élelmiszeriparban és –kereskedelemben kiemelt fontosságúak, 

mivel a fogyasztók csak akkor veszik meg a terméket, ha az megfelel érzékszervi 

tulajdonságokra vonatkozó elvárásaiknak.  

Az eredmények „objektivitás”-növelése céljából ma már elektronikus érzékelıket – mint 

pl. elektronikus orr, vagy elektronikus nyelv – is alkalmaznak (Somogyi L. 2008, Vestergaard 

J. S. et al. 2007, Somogyi  L. et al. 2005, Dijksterhuis G. 1995) de biztosan nem várható, hogy 

ezek kiváltsák a szakmai és fogyasztói bíráló panelek munkáját, hiszen az élelmiszerek 

tulajdonságait a vevı elsısorban saját érzékszerveivel tapasztalja (legerıteljesebben a termék 

elfogyasztásakor), de ugyancsak érzékszerveivel minısíti a higiéniai, csomagolási, stb. 

jellemzıket is. Az érzékszerveken keresztül érkezı különbözı ingerek általában különbözı 

súllyal vesznek részt a termék minıségének fogyasztói megítélésben (Kápolna B. et al. 2006). 

Így az érzékszervi bírálatok megtervezésekor ki kell deríteni, hogy az adott termék mely 

érzékszervi tulajdonságai dominálnak a vevıi elvárások szerint, az egyes tulajdonságok 



 6 

hogyan hatnak a termékminıség megítélésére, hogyan vizsgáljuk a domináns tulajdonságokat, 

és milyen statisztikai módszerekkel értékeljük ki a vizsgálatokat.  

2.1.1 Különbségek kimutatása 

A két minta összehasonlítására irányuló módszerek alapja a minısítést végzık által észlelt 

érzékszervi különbözıség. Ha el kell dönteni, hogy a két minta között van–e különbség, a két 

minta közül melyik a kedveltebb, vagy be kell bizonyítani konkrét (sejtett) tulajdonságbeli 

különbséget, akkor különbség vizsgálati módszereket célszerő használni.  

A különbség vizsgálati módszerek között vannak szimmetrikus és aszimmetrikus 

módszerek. Aszimmetrikus egy módszer, ha az egyik vizsgált anyagból a bíráló több eltérı 

jelölésőt kap, mint a másikból, szimmetrikus, ha azonos számút. A tapasztalat azt mutatja, 

hogy mindig ki kell adni minden minta kombinációt minden bírálónak. A kiértékelés alapja 

mindkét típusú vizsgálatnál az, hogy kiszámítjuk mekkora a valószínősége annak, hogy a 

bírálók találgattak, illetve ugyanez a gondolat értelemszerően megfordítva: mennyire 

valószínő az, hogy a bírálók egyértelmően meg tudták különböztetni a mintákat?  

A különbség vizsgálati módszerek (egyre növekvı minta mennyiség sorrendjében) az 

alábbiak:  

– egypróba („A – Not A Test”), 
– duó–trió próba, 
– hármas próba, 
– tetrád próba, 
– ötbıl kettı próba, 
– páros összehasonlító próba, 
– preferenciavizsgálatok. 

2.1.2 Rangsoroláson alapuló módszerek 

A rangsorolást akkor használják, ha egyszerre kettınél több minta összehasonlítására van 

szükség. A sorbarendezés ezeknél a módszereknél a mintákra értendı. E módszerek elég 

hasonlóak, a valódi rangsorolás bıvített különbségvizsgálat.  

A különbségi tesztek elvégzése után, ha az összehasonlítások elkészültek, akkor a 

bírálónak azt is meg kell mondania, hogy a két minta között mekkora a vizsgált tulajdonságra 

vonatkozó eltérés. Konkrét esettıl függıen definiálnak ízre, szagra, állományra vonatkozó, 

valamint minısítı, vagy hedonikus skálákat, melyek leggyakrabban 3–7 – statisztikai 

megfontolásokból páratlan számú – fokozatra osztanak.  
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A módszer csak egyetlen tulajdonságra alkalmazható, de van két elınye: a helytelen 

válaszok kiszőrésével kiesnek azok a bírálatok, akik a mintákat nem tudták megkülönböztetni, 

és így a vizsgálat végén levont következtetések általában megbízhatóak. A rangsorolási 

vizsgálatok alkalmasak a mennyiségi értékelésre, nyilván ezek a vizsgálatok bonyolultabbak, 

már a klasszikus értelemben vett érzékszervi minısítés szemléletét követik. 

A „valódi” rangsorolás mintaszáma általában három és hat között változik, a mintaszámot 

csak szemmel látható tulajdonságok esetén lehet tovább növelni, a többi érzékszervünk esetén 

kifáradási jelenségek miatt nem érdemes, mert csak gyakoribb hibázáshoz vezet.  

A látást, azaz képfelismerést igénylı bírálatnál is nagyon oda kell figyelni a bírálókra és a 

körülményekre, mert az elfáradás késıbb jelentkezik ugyan, és a kezdeti kifáradást sokkal 

nehezebb észrevennie a bírálónak, viszont amikor már a bíráló is észleli, akkor sokkal 

markánsabb jelei mutatkoznak, és akkor már jócskán túlterhelte a szervezetét a bíráló. 

Mőszerrel mérni a kifáradást viszont könnyő, egyszerő, és gyors, a szem fúziós frekvencia 

változása jelzi a kifáradást (Heszberger I. 1981, Juvancz I. et al. 1982). 

Túl sok minta esetén a sok döntés megviseli a szervezetet (itt a mennyiség a nyomasztó), 

pszichológiailag terheli meg a bírálókat, ami a bírálók téma iránti érdeklıdését rontja. (Úgy 

mondják, belefásul a bíráló).  

A rangsoroláshoz mindig olyan tulajdonságot kell választani, amit a bírálók már jól 

ismernek, és jól tudnak bírálni.  

Amennyiben több jellemzıre kell megvizsgálni a mintasorozatot, egymástól függetlenül 

kell elvégezni a rangsorolásos próbákat. Az eredmények hitelességének igazolására, a véletlen 

hatások kiküszöbölésére a teszteket — új minta kódokkal, eltérı minta sorrenddel, de azonos 

mintákkal — többször is megismétlik. A bírálók kiválasztásához, képzéséhez, vagy 

ellenırzéséhez minta etalonokat használnak. Ezek ismert, de legalább feltételezhetıen ismert 

és helyes rangsorú minták.  

A rangsorolás kiértékelése rangkorrelációs statisztikai módszerekkel (Kemény S. et al. 

1999, Sváb J. 1979) történik. A rangkorrelációs koefficiens: a bíráló által talált és az elızetes 

rangsor közötti hasonlóságra ad mérıszámot.  

Az érzékszervi bírálatoknál fıleg ismeretlen rangsorú mintákat vizsgálnak.  

A rangsorolásos módszerek a bírálók választási lehetıségei alapján két csoportba 

oszthatók. Kötelezı választásnak nevezik, ha a bírálótól különbözı rangszámot kell kapnia 



 8 

minden mintának. A másik csoportba tartozó rangsorolásos módszereknél megengedett a 

kötés. A rangsorolásnál kötésnek nevezik, ha a bíráló két vagy több (számára nem 

megkülönböztethetı) mintának azonos rangszámot ad.  

Ha több minta esetén az egyetlen vizsgált tulajdonságnál az intenzitás különbség 

növekedési irányára vagyunk csak kíváncsiak, de két szomszédos rangszámú minta 

intenzitásbeli különbségének nincs jelentısége, akkor az egyszerő rangsorolást célszerő 

használni. Az egyszerő rangsorolásban a bírálók a minták közötti sorrendet a minták 

sorszámozásával jelölik. A sorszámok egytıl a mintaszámig terjednek. 

Minden rangsorolásnál mindig (és egyértelmően) meg kell adni, hogy a legkisebb 

rangszámot a legintenzívebb tulajdonságú minta kapja, vagy a legkevésbé intenzív. Például 5 

db. sósperec minta só íz intenzitás vizsgálata esetén a legsósabb az 1-es, és a legkevésbé sós 

az 5-ös rangszámot kapja, vagy fordítva, a legkevésbé sós kapja az 1-es, és a legsósabb az 5-

ös rangszámot. Ha kedveltséget vizsgálunk rangsorolással, szokásos a rangszám-orientációt 

kis ábrákkal jelezni, mint ahogy azt a 2.1. ábra mutatja. 

 

1 2 3 4 5 

     

2.1. ábra: Rangszám-orientáció jelzése egyszerő rangsorolásnál 

A skálás rangsorolási módszerek lényege, hogy a minták érzékelt intenzitás értékét a 

bírálók rangszámok helyett skálán jelölik be (Kókai Z. et al. 2008, MacKay D. 2005). Ezzel a 

módszerrel a minták közt tapasztalható intenzitásbeli különbség nagyságát is meg lehet tudni. 

A fogyasztói tesztekben ez a típusú kérdésfeltevés csak fenntartásokkal használható, mert 

elıképzettséget és némi termék ismeretet is igényel, a szakértıi bírálatoknál viszont nagyon 

elterjedten alkalmazzák. A skálás rangsoroláshoz strukturált ill. strukturálatlan lineáris skálát, 

vagy kategória skálát használnak, a lineáris skáláknak létezik „just right” (optimum) típusú 

változata is. A strukturálatlan skála két végén a vizsgált érzékszervi tulajdonság 

intenzitásának aktuális – hipotetikus, vagy etalonokkal definiált – leggyengébb és legerısebb 

értéke van.  

A mintákra vonatkozó kódolást és az érzékelt intenzitást jelölı vonalat, (ami a skálára 

merıleges a skálát metszı szakasz) a bíráló a skála teljes hosszán, szabadon arra a helyre 

teheti, ahol szerinte a mintánál a vizsgált tulajdonság érzékelt intenzitása arányos a két 
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végponttól mért szakasz hosszával. A strukturálatlan skála jellegzetessége, hogy nincs rajta 

beosztás, hogy ezzel se befolyásolja a bírálókat. Hátránya az ilyen skálának, hogy jó 

szemmértéket követel meg a bírálótól. A végpontokat jelölı kifejezéseknek a bírálók számára 

egyértelmőeknek kell lenniük.  

Sok esetben azonban a fenti követelmények nem elegendık. Sokkal szigorúbb és 

konkrétabb elvárások megfogalmazását követeli meg az, ha a skáláknak számítógépes 

képfeldolgozó által is felismerhetınek kell lennie (Szabó K. 1975). A 2.2. ábra speciálisan 

olyan skálát mutat, ami a fent jelzett követelménynek nem tesz eleget. A bíráló ugyan jól látja 

a skálát, de a skála vonal melletti szürke sáv erısen kontrasztrontó hatású, bár éppen ezen 

szürke sáv által a skála befoglaló dobozát könnyebb számítógéppel felismerni, és így a bírálati 

lapon elegendı csupán ezt a kis területet elemezni. 

 

2.2. ábra: Rangsorolás strukturálatlan skálán (gyümölcs minta esetén) 

A strukturált és a strukturálatlan skála csak annyiban tér el egy mástól, hogy míg a 

strukturálatlan skálán csak a két végpont jelölése látható, a strukturált skálán a két végpont 

között szükségszerinti számú – általában egyenlı köző – osztás is található, amely több 

szempontból elınyös. A bírálót több információval látja el a skála, különösen, ha az egyes 

osztásokat a bírálat megkezdése elıtt etalonnal is bemutatjuk a bírálóknak. Csökkenti a hibát, 

mert a bíráló távolság becslési képessége a sőrőbb osztások közt jobb, mintha csak a két skála 

végpont lenne adott. További elınye, hogy gépi feldolgozás esetén a skála osztások lehetıvé 

teszik a leolvasó algoritmus újra kalibrálását – helyileg vagy a teljes skálára vonatkozóan: 

lokális illetve globális geometriai képkorrekcióval (Álló G. et al. 1993, Browne A. et al. 1986, 

Eberly D. 2004, Jain A. 1989) így kiegyenlíthetık a papír nyúlásából, illetve a gépbevitelkor a 

nem merıleges rálátásból, vagy az optikai leképezı rendszer hibájából adódó mérettartósági 

hibák (Hatvany B. 2003). Azonban tény, hogy a strukturált skálát gyakran azért mellızik, 

mert egyrészt több munka elkészíteni, másrészt egyes esetekben azt tapasztalták, hogy a 

bírálók véleményét jelölı vonalak a skálaosztások körül sőrősödnek, ami arra utaló jel, hogy a 

bíráló a lineáris skálát nem lineáris skálaként használta (azaz linearitási hibát vitt be a 

bírálatba). 
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A strukturált skálát a kategóriába sorolás egy alternatív megjelenítéseként is lehet 

használni. A kategória skála egy adott tulajdonság intenzitás értékeit erısödı vagy gyengülı 

sorrendben leíró, több-kevesebb fokozatból áll, mely fokozatok leírását egyértelmő 

kifejezésekkel kell megadni a bírálóknak. A bíráló feladata ennél az értékelési módszernél az, 

hogy sorolja be a mintát a rá legjobban illı kategóriába. Használata esetén a bíráló számára 

választható tartomány nem a teljes skálahossz, hanem csak néhány, a bevált gyakorlat szerint 

7–11 kijelölt értékhez rendelheti a mintakódokat. Így ugyan jelentısen kevesebb 

információhoz jutunk, és a bizonytalanság is csak látszólag csökken, viszont elég sőrő 

osztások esetén – amint az az információelméleti mintavételezési tételbıl következik – a 

folytonos skála információ veszteség nélkül megy át diszkrét skálába. Ez a módszer az adatok 

feldolgozásakor jelentıs idıbeli nyereséget hozhat a struktúra nélküli változathoz képest.  

Optimum skálává („just right scale”) bármelyik korábbi skála átalakítható a következı 

módosítással: általában a skála közepén rögzítjük a vizsgált tulajdonság ideális értékét, alsó 

végpontján a túl kevés vagy túl gyenge, felsı végpontján pedig a túl sok vagy túl intenzív 

szélsı határokat. Az optimum skálát leggyakrabban a fogyasztói preferenciavizsgálatoknál 

használják.  

2.1.3 Szabad szöveges leírás. 

A szabad szöveges leírás az egyik legegyszerőbbnek látszó módszer. A bíráló feladata az, 

hogy a minta vizsgált tulajdonságát írja le (viszonylag tömören) a saját szavaival (Kókai Z. 

2003). Ilyenkor nagy segítséget jelent a beszélt élı nyelvek gazda kifejezéstára, amivel a 

táplálékok (nem feltétlenül a konkrét termékek vagy minták) leírását teszik lehetıvé. Ám 

amilyen szeszélyes a nyelv, oly’ veszélyes eme bölcsész szemlélető kifejezéstár használata 

akkor, amikor a statisztikai szoftverek számára érthetı adatformátumba – egyesek és nullák 

sorozatára – kell konvertálni például egy bor gazdag, friss, vagy gyümölcsös ízvilágát leíró 

kifejezés jelentését. Természetesen nem a kifejezés bető szerinti leírásának konverziója jelenti 

a problémát, ez karakter kódokkal már régen megoldott. Személyes véleményem, hogy egy 

kiváló élelmiszer pontos, kifejezı és világos leírása mővészet, költészet, de ezt egy 

számítógépnek elmagyarázni nem egyszerő, bár nem is reménytelen feladat. – Mennyi legyen 

a túl sós mogyoró? Mennyi jelentse a puha, a túl puha, és a “már büdös is” trappista sajtot, és 

az a valamennyi hogyan jelölje? – Ez nem csak számábrázolási problémát, de szag ábrázolási 

és íz aritmetikai, vagy szín algebrai problémákat is fölvet. Példaként álljon itt a következı 

jogos, ám hibás ipari kérdés: “Hány gramm só a “csak egy csipetnyivel sósabb?” Sokkal 

pontosabb, és számítógépnek is érthetıvé tehetı arra a kérdésre adott válasz, hogy „Misi, mit 
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is mértünk a múltkor? Nálad a csipetnyivel sósabb íz hány gramm sót is szokott átlagosan 

jelenteni a fél kilónyi kenyértésztához?” (És ha megtalálod a cetlit, amire felírtuk mondd már 

meg hozzá a szórást is jó?...) 

Természetesen itt már mély filozófiai kérdésrıl is szó van. Gyakorlatilag tehát a szöveges 

értékelés statisztikai feldolgozása akár egy mesterséges intelligencia program megírását is 

jelentheti.  

 

2.1.4 Leíró és értékelı módszerek: pontozásos módszerek és profilanalízis  

A leíró érzékszervi vizsgálatok a termék részleges vagy teljes körő jellemzésére 

szolgálnak a kiválasztott adottságok alapján. A bírálati módszercsoportok közül ez 

tartalmazza a legösszetettebb, legidıigényesebb eljárásokat, mivel minden esetben 

párhuzamosan több tulajdonság értékelésére kerül sor. A leíró teszteket szinte mindig a 

termék jellemzıit jól ismerı szakértık hajtják végre, kivétel ez alól csak a szabad fogyasztói 

profilanalízis, amit képzetlen, laikus bírálókkal végeztetnek (Kókai Z. 2003). 

A leíró jellegő elemzésnek alapvetıen két fı változata létezik, a pontozásos módszerek és 

a profilanalízis. A pontozásos értékelés alapját a részletesen kidolgozott minısítési struktúra 

képezi: a minısítendı tulajdonságok körét, az adható vagy levonható pontok számát mind a 

magyar, mind a nemzetközi szabványok rögzítik. Hátránya, hogy viszonylag kevés, átfogóbb 

jelentéstartalommal bíró tulajdonságra vonatkozik, amelyek kölcsönhatásban állhatnak külön 

nem jellemzett sajátságokkal is. Így a pontozás — különösen az összpontszám révén történı 

kategorizálás esetében — jóval kevesebb információt szolgáltat a lehetségesnél. A 

profilanalitikus módszerek (aromaprofil, állományprofil stb.) ezzel szemben nem korlátozzák 

a bírálócsoportot a termék érzékszervi jellemzıinek minél pontosabb behatárolásában, 

alapvetı részüket képezi a minta által keltett érzet egyes elemeire vonatkozó leíró kifejezések 

használata. 

A profilanalitikus módszerek alkalmazása napjainkban egyre jelentısebb eszközzé válik a 

piaci versenyképesség megtartására, illetve növelésére irányuló törekvések támogatásában. 

(Kókai Z. 2003, Örsi F. 1999-2000, Papp E. 2005). Az eljárás hatóköre alapján 

megkülönböztetünk részleges és teljes körő profilokat: utóbbi a minta összes, érzékszervekkel 

felfogható tulajdonságát (illat, külsı megjelenés, íz) jellemzi, míg a részleges elemzés adott 

tulajdonságcsoport (állomány, aroma) vizsgálatával foglalkozik. 
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A profilanalízis minısítési rendszere nem olyan kötött, mint a pontozásos módszeré, a 

vonatkozó szabványok csak az irányelveket és a használatos eljárásokat ismertetik. Az 

értékeléshez alkalmazott leíró kifejezések listájának kialakítása többféle módon is lehetséges: 

vagy minden bíráló egyénileg választja ki és használja a leíró kifejezéseket (szabad fogyasztói 

profilanalízis), vagy közös kifejezéskészlettel minısít a bírálócsoport. A leíró kifejezések 

körét a csoport egyéni és közös munkafázisok kombinációjával alakítja ki. 

 
 

2.3. ábra: Leíró kifejezések azonosításának és kiválasztásának lépései érzékszervi profil 
kialakítása céljából (MSZ ISO 11035:2001) 

Az érzékszervi profilok kialakítása többlépcsıs folyamat, amely a bírálóktól csoportos 

munkát, konszenzust és következetességet kíván.  

A folyamat elsı lépéseként a bírálatvezetı ismerteti az érzékszervi vizsgálat célját, a 

módszer lényegét, valamint a csoport által elvégzendı feladatokat. A módszer szempontjából 

igen lényeges, hogy a bírálat rendezett keretek között történjen, és a bírálók megfelelıen 

kommunikálhassanak egymással és a bírálatvezetıvel. 

A második szakaszban minden bíráló ugyanazon kódokkal ellátott mintasort kap. Ezt 

követıen több lehetıség is van, melyek közül itt csak a szakirodalomban (Dijksterhuis G. 

1995) QDA (Quantitative Descriptive Analysis, mennyiségi leíró vizsgálat) módszernek 

nevezett változatot ismertetem, mert a kutatómunkám során készített ProfiSens szoftver ennek 

informatikai támogatására szolgál. A további lépések tehát az alábbiak: 
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− A bírálók egyéni munkával, lehetıleg bírálófülkében dolgozva listát készítenek 

mindazon érzékszervi jellemzıkrıl, melyeket a vizsgálati mintákban észlelnek, majd a 

csoport összesíti az egyes tagok által feljegyzett tulajdonságokat. Minden egyes leíró 

kifejezéshez meg kell határozni egy értékelési módszert is: valamilyen skálatípust, 

kategorizálást, szöveges értékelést, stb. Lényeges, hogy ennek a munkafázisnak a végére 

a bírálók konszenzusra jussanak a kidolgozott minısítési rendszer tekintetében. 

− A minısítési rendszer kialakításának végeztével a bírálatvezetı elkészíti a bírálati 

lapokat (nyomtatott vagy elektronikus formában), az asszisztencia pedig elıkészíti a 

vizsgálati mintákat, amelyek kódolása ekkor már minden bíráló számára egyénileg 

történik. A minták minısítését, az egyes érzékszervi jellemzık intenzitásának 

értékelését a bírálók önállóan, mintegy mérımőszerként végzik. 

− Az minták minısítésének befejezését a bírálati adatok összegyőjtése követi, melynek 

befejeztével az eredmények több lépcsıben történı statisztikai értékelése következik. Az 

egyes tulajdonságok átlagértékei alapján elsıként az érzékszervi profildiagramokat 

készítjük el. Ezen már szemléletesen megjelennek a fajtára jellemzı sajátságok és a 

többi fajtától való különbözıségek. Ezt követi a tulajdonságonkénti varianciaanalízis, 

amely alapján eldönthetı, hogy az adott tulajdonság tekintetében van–e legalább két 

minta, mely egymástól szignifikánsan különbözik. Amennyiben az elızı analízis pozitív 

eredményt ad, úgy szükséges a páronkénti szignifikáns differenciák számítása annak 

megállapítására, hogy e két mintán kívül a további minták szignifikánsan eltérnek–e 

egymástól. Az értékelés (nem mindig alkalmazott) legvégsı lépéseként a Fıkomponens 

Analízis (Principal Component Analysis, PCA) segítségével a vizsgált fajták teljes körő 

jellemzésére nyílik lehetıség. 

2.1.5 Szakértıi és fogyasztói bírálatok összekapcsolása: preferencia térképezés 

A preferencia térképezés célja a fogyasztói preferenciák és a termék profil ismeretében 

annak eldöntése, hogy a piacon a termék eladható lesz-e, a terméket tervezett célközönsége 

elfogadja-e? Azt vizsgálja, hogy a termék mely jellemzıinek milyen módosításával lehet a 

piaci elfogadottságot egy-egy célcsoportnál növelni (Murray J. et al. 2000). Alkalmazásánál 

fontos információt hordoznak a termék iránti kereslet ingadozásait leíró paraméterek is (pl. a 

szaloncukor ill. jégkrém iránti kereslet idıparamétere). 

A laikus fogyasztók általában nem tudják pontosan megmondani, hogy miért kedvelnek 

jobban vagy kevésbé egy adott terméket, azonban két vagy több termék közül elég pontosan 
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ki tudják választani, hogy melyiket találják (leg)jobbnak. Ha ugyanezen termékeket szakértı 

bírálói panel is vizsgálja, a bírálat résztvevıi a bírálatot megelızı konszenzusban rögzítik a 

legfontosabb érzékszervi jellemzıket, majd ezek intenzitását értékelve pontos leírást tudnak 

adni a termékek érzékszervi profiljáról.  

A preferencia térképezési módszer lényege, hogy matematikai összefüggést határoz meg 

egy adott termékcsoport ugyanazon n db. mintájára vonatkozó fogyasztói (pl. pontozásos) és a 

szakértıi (pl. profilanalízis) bírálatok között. Különösen fontos a preferencia térképezésnél, 

hogy a szakértıi bírálatokat nagy megbízhatóságú panel végezze, mivel a preferencia térkép a 

profilanalízis eredményekbıl az egyes bírálati átlagokat használja. (Sipos L. et al. 2008) 

Ha a fogyasztói bírálatokat összesen m bíráló végzi el, és a profilanalízisben k 

tulajdonságot vizsgálnak a szakértık, a fogyasztói bírálatok eredménye egy m soros, n 

oszlopos mátrixba foglalható, a szakértıi profil átlagértékei pedig egy n soros, k oszlopos 

mátrixot adnak. 

 

2.4. ábra:Szakértıi bírálatok eredménye n=5 minta és k=7 tulajdonság esetén  

 

2.5. ábra: 0-9 pontos fogyasztói értékelés (részlet) n=5 minta és m=120 bíráló esetén  

A preferencia térképezés bemenı adatait a 2.4. ábra és a 2.5. ábra mátrixai jelentik. 
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A módszer végrehajtási lépései az alábbiak: 

− A fogyasztói bírálatok m db. n dimenziós vektorát megvizsgáljuk, hogy hogyan 

vetíthetık le a legkisebb hibával egy síkba, majd megadjuk a síkot kifeszítı ortogonális 

koordináta-vektorokat (fıkomponens vektorok), valamint az m pont ezen síkbeli két 

koordinátáját (fıkomponens együtthatók). 

− A szakértıi bírálatok átlagai – az n mintának és a k tulajdonságnak megfelelıen k db n 

dimenziós (vagy n db. k dimenziós) vektort adnak, amelyeket szintén a lehetséges 

legkisebb hibával levetítünk egy speciális síkba. Megadjuk ennek a síknak is a kifeszítı 

(ortogonális) rendszerét, valamint mind az n mintának illetve a k tulajdonságnak a síkra 

vonatkozó koordinátáit. 

− Amennyiben belsı preferencia térképen kívánjuk az eredményeket ábrázolni (2.6. ábra), 

a fogyasztói bírálatokhoz rendelt síkba vetítjük be a szakértıi bírálatoknak megfelelı 

tulajdonság-pontokat, felhasználva a vetítéshez a szakértıi bírálatoknál meghatározott 

tulajdonság – minta összefüggést. 

 

2.6. ábra: Belsı preferencia térkép  

− Ha külsı preferencia térképen kívánjuk az eredményeket ábrázolni (2.7. ábra), akkor az 

egyes fogyasztói bírálatoknak megfelelı bírálati pontokat vetítjük ki a szakértıi 

bírálatokhoz rendelt síkba, a vetítéshez mind a fogyasztói bírálatok által meghatározott 

bíráló – minta összefüggést, mind a szakértıi bírálatok által meghatározott minta – 

tulajdonság összefüggést felhasználva. 
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2.7. ábra: Külsı preferencia térkép 

Általában mind a belsı, mind a külsı preferencia térképet célszerő elkészíteni. A készítés 

során lehetıségünk van a módszer pontosságát kettınél több koordináta figyelembe vételével 

növelni. Ezt a lehetıséget általában célszerő is kihasználni. 

2.2. Az érzékszervi bírálatok informatikai támogatása 

A rendelkezésre álló eszközök szerint az érzékszervi bírálatok informatikai 

támogatásában az alábbi három szint különítethetı el (Papp E. 2005).  

− Az alapszint, amikor a bírálat – a bírálati lap kitöltése – papíron történik. A bírálati lapot 

általában szövegszerkesztıvel készítik, a kitöltött lapokról az adatok kézi adatbevitel 

után kerülnek kiértékelésre, mely utóbbi lépéshez valamilyen táblázatkezelıt és annak 

beépített statisztikai függvényeit használják.  

− A következı szinten a bírálati lapokat síkágyas szkennerrel viszik be a számítógépbe, 

képekként, pl. *.jpg fájl formátumban tárolhatók, archiválhatók. Ha a bírálati lapon 

megfelelı markereket helyezünk el, megoldható, hogy a gép mind a folytonos skálán 

elhelyezett markereknek (függıleges vonalak) a skála elejéhez és végéhez viszonyított 

pozícióját kiszámítsa, mind a kategóriába sorolás feketített közepő karika markerének 

helyét automatikusan felismerje, majd az így kapott számadatokat bevigye egy 

megfelelı adatfájlba. Ha ez már jól mőködik, csak akkor van esély egy teljes, kézírásos 

karakter felismerı program kidolgozására és elkészítésére, hogy a szöveges értékelés is 

automatikusan beolvasható legyen. Tapasztalatom szerint a karakter felismerés 

számítástechnikai, és statisztikai módszerei hajszálnyival egyszerőbbek, mint az 
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érzékszervi bírálatok kiértékelése, annak ellenére, hogy itt igazán sok ezer változót kell 

egyszerre figyelembe venni, hisz minden képpont egy változó. Microsoft alapokból 

kiindulva azonban a képfelismerı részfejlesztés problémás: például a Visual Basic for 

Excel csak és kizárólag a képek táblázatba illesztésére alkalmas objektumot tartalmazza, 

a kép képpontjainak manipulálását már szándékosan kihagyták belıle, pedig ez 

alapfeltétele lenne egy képfeldolgozó/felismerı programnak. Érdekesség, hogy a 20 

éves GW Basic, amely szintén Microsoft alkotás, kiegészítés nélkül tudta ezt a funkciót, 

és a 3.3 MS DOS-sal együtt egy 1,2”-os nagy floppy diszken elfért…(igaz nem 

Windows volt alapú.) 

− Magas szintő támogatottság esetén a számítógéppel megtervezett és létrehozott 

kérdıívek nem kerülnek ki a kibertérbıl nyomtatással, illetve vissza szkenneléssel. A 

bírálók a bíráló fülkében számítógép monitoron látják a bírálati lapokat, és 

billentyőzeten illetve egérrel viszik be a számítógépbe a bírálat közben szerzett 

tapasztalataikat. A bírálati lapok szétosztása és összegyőjtése számítógép hálózaton 

keresztül történik. E-mail bıvítményeként a bírálati lapok távolabbi helyszínre is 

küldhetık. (Ez különösen a Home Profile Analysis esetén hasznos.). A bírálati lap 

tervezését egy központi gépen a csoportos megbeszélés alatt végzik, és az eredmény 

kiértékelésével együtt az eredmények bemutatása –  és akár a bírálók minısítése is – 

közel valós idejő folyamatnak tekinthetı.  

A szakértıi bírálatok esetén – a profilanalízis is ilyen – csak a magas szinten automatizált, 

számítógépes hálózati összeköttetéssel rendelkezı informatikai háttér teszi lehetıvé a 

szakértıi csoportnak a vizsgálati eredményekrıl való rövid idın belüli tájékoztatását, 

valamint az esetleg több csoportban végzett, és így egymást követı, több héten, esetleg 

hónapokon át tartó vizsgálatok felhasználói szempontból egyszerő, az egyes bíráló 

csoportonkénti, azaz alkalmankénti vagy együttes feldolgozását.  

A profilanalízis vizsgálatok megkívánt informatikai támogatásának tehát az alábbiakat 

kell biztosítani: 

− Segíteni a bírálat menetére irányuló csoportos megbeszélést, a bírálati lapokon szereplı 

tulajdonságok meghatározását, összeválogatását, és legyenek létrehozhatók vele a 

bírálati lapok 

− Legyen lehetıség a bírálati lapok lokális hálózaton való szétosztására és a kitöltött lapok 

begyőjtésére. 
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− Végezze el bírálatok statisztikai értékelését, és jelenítse meg a bírálati eredményeket. 

2.2.1 Érzékszervi vizsgálatokat támogató szoftverek 

Az érzékszervi minısítés bonyolult, soklépéses folyamat, akár fogyasztói 

preferenciatesztekrıl, akár szakértıi bírálatról legyen szó. A vizsgálati eredmények 

hitelessége érdekében nem elég a minısítést végzı bírálók helyes kiválasztása, a bírálók 

továbbképzése is elengedhetetlenül fontos. A bírálók érdeklıdésének és lelkesedésének 

fenntartásához szükséges, hogy munkájuk eredményességérıl, a vizsgálatokból leszőrt 

tapasztalatokról gyorsan, áttekinthetı formában kedvezı megerısítést, egyfajta pozitív 

visszacsatolást kapjanak (Rektor A. et al. 2003). A gyors adatfeldolgozás viszont csakis 

megfelelı informatikai támogatással érhetı el.  

Ahhoz, hogy a vizsgált minták valós állapotát leíró bírálati eredményt kapjunk, szükséges 

a statisztikai szempontból megfelelı bírálat-szám. A megfelelı számú bírálat begyőjtésének 

idıszükséglete éppúgy meghatározó tényezı a minısítés szempontjából, mint az 

adatfeldolgozás számítási teljesítmény igénye.  

Az érzékszervi bírálattal nyert adatok feldolgozásához sokféle statisztikai módszer 

szükséges. Az adatfeldolgozáshoz szükséges számítási teljesítmény (vagy adott teljesítmény 

mellet az idıigény) növekedési üteme emiatt a bírálatok számának kicsiny növelésével 

gyakran még az exponenciális növekedés ütemét is jócskán felülmúlja.  

A bírálati eredmények a statisztikai feldolgozás után, általában valamilyen számítógépes 

háttértárolón, meghatározott adatszerkezetben, egy nagy adatbázis kicsiny részeként állnak 

rendelkezésre.  

Az érzékszervi minısítı folyamat illetve részfolyamatok támogatására a nemzetközi 

gyakorlatban sok és sokféle szoftver terjedt el. (Papp E. 2005, Tóth I. 2003). Az ilyen témájú 

szoftvereket 1980–as évek óta fejlesztik, fejlesztésük még napjainkban is tart.  

E szoftvereket azért fejlesztették ki, hogy, a bírálatok kiértékelését felgyorsítsák, a 

bírálatok reprodukálhatóságát javítsák ezzel, és értelemszerően a számítási hibák 

elıfordulását a lehetı legkevesebbre csökkentsék. A bonyolult és hosszadalmas statisztikai 

elemzések gépesítésével és automatizálásával azt a célt akarták megvalósítani, hogy a bíráló 

csoport a rutinszámolások helyett értékes bírálati munkával foglalkozhasson. 

A bírálatok számítógépesítése bizonyos korlátozott mértékig, legalábbis az egyes 

érzékszervi laborok szintjén, szükségszerően a bírálati folyamat házi szabványosodásához 

vezet, illetve házi szabványok kidolgozását igényelte, hogy így lehetıvé váljon a bírálatok 
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egységes gépi kiértékelése. E nélkül akármilyen rugalmas is a bírálati szoftver, a bírálatok 

nem kezelhetık egységesen, azaz kötegelt feldolgozási módszerekkel (Batch Processing) nem 

hasonlíthatók össze az eredmények, ami pl.: a reprodukálhatóság, megbízhatóság, stb. 

vizsgálatának elıfeltétele.  

A továbbiakban az alábbi kereskedelmi forgalomba került, vagy szabadon letölthetı 

érzékszervi bírálatokat támogató szoftverekrıl lesz szó:  

o Compusense (USA, Kanada, újabban Európa),  

o SIMS 2000 (USA),  

o PSA (Nyugat–Európa),  

o Sensorex,  

o Taste (Nagy–Britannia), valamint külön megvásárolható 

kiegészítésként Senpak, Senstools, Senstat stb.  

o SensoMiner, 

o PanelCheck., 

A kutatási idı keretei nem engedték meg, hogy ezen termékekkel egyenként kimerítıen 

foglalkozzam, célom a minimális ismertetés, hogy ha elegendı anyagi keret áll rendelkezésre, 

akkor a felhasználás általános irányvonalainak ismeretében, összehasonlítva a termékek 

elınyeit és hátrányait, a bemutatott szoftver termékek közül a megfelelıt lehessen 

kiválasztani.  

A FoodTechSource (www.foodtechsource.com) KX–15310–01 kódjelő szoftvere jól 

példázza az érzékszervi bírálatokhoz kifejlesztett szoftverek felépítését és alapvetı funkcióit. 

(Arnold G. et al. 1986), amely nem csak az adatok feldolgozását de a bírálati lapok grafikus 

tervezését és a kinyomtatott, majd kitöltött kérdıívek szkennelését és gyors bevitelét is 

megvalósítja.  

2.2.2 Compusense five 

A Compusense five demo–lemeze is rendelkezésemre állt, így ezt tudtam legjobban 

megismerni. A Compusense cég, Kanadában, Ontario–ban található, és 1986 óta foglakozik 

élelmiszerminısítés számítógépes támogatásával. A cég szoftverei az iparban, tudományos, 

technológiai és gazdasági szervezeteknél is egyaránt elterjedtek, Frost és munkatársai pl. 

fagylalt aroma vizsgálataikat végezték Compusense támogatásával (Frost M.B. et al. 2005), 

de ha a Compusense honlapjára látogatunk (http://www.compusense.com), azt olvashatjuk, 

hogy a Compusense a világ vezetı szoftvere élelmiszer érzékszervi vizsgálatok informatikai 
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támogatását tekintve 1986 óta, s ezt Findlay munkatársainak kifejezetten az IT-vel foglalkozó 

cikke (Findlay C. J. et al. 1986) bıségesen alá is támasztja. 

A Compusense five telepítéséhez és futtatásához 

helyi számítógépes hálózat szükséges, amely legalább egy 

(esetleg több) elemzı állomásból, és célszerően több bíráló 

állomásból áll. A bírálatok megszerkesztését és futtatását a 

bírálatvezetı a szerveren, az adatelemzést az (egy vagy több) elemzı állomáson végzik.  

A vizsgálatok ismertetése és a bírálati adatok begyőjtése a bírálóktól a hálózat bíráló 

állomásain történik.  

A Compusense szoftver alkalmas a kérdıívek összeállítására, azoknak a bírálókkal való 

megismertetésére, majd az összegyőjtött adatok feldolgozására és exportálására. A program 

alapértelmezésben angol nyelvő, de sok más nyelvő feliratozást is tud, így mind a felhasználói 

felület, mind a bírálati lapok nyelve felhasználói választástól függıen nyelvterület szerint 

testreszabható. 

A Compusense–szel végzett munka egyes lépéseit, az egyes részfeladatok aktuális 

állapotát „elkészültségi szintjét”, a main project window (fı munka ablak) jelzi. Elıször egy 

mintákkal kombinált kérdıív készül a programmal, a vizsgálat menetének figyelembe 

vételével. Ezután a bírálónak eljuttatja a szoftver a bírálati tervet. A véletlen kódokkal ellátott 

mintacímkék is kinyomtathatók. A bírálat elıtt a bírálat menete kipróbálható: a bírálati 

lapokat éles bírálati helyzethez hasonló körülmények közt ellenırizheti a bírálatvezetı, hogy 

azt fogják-e a bírálók a minısítés során kapni, illetve látni, amit megterveztek, és a 

megtervezett bírálati lapok megfelelnek-e az elképzeléseiknek, illetve az elvárásoknak.  

A tényleges (éles) bírálat után az összegyőjtött adatok, mint nyers adatok exportálhatók 

más alkalmazásba a Compusense-tıl eltérı elemzésre, majd ezután az exportálás után 

természetesen a munka folytatható a Compusense saját adatfeldolgozásával is. 

Az eredmények feldolgozását (statisztikai elemzés, idıintenzitás elemzés) tartalmazó 

jelentések akár a Compusense five–ban, vagy más alkalmazásba exportálva pl. Wordben is 

kinyomtathatók ill. kimenthetık. Lehetséges az eredmények grafikus ábrázolása is. Az új 

bírálat tervezése mellett természetesen lehetıség van az elkészült bírálati terv kimentésére és 

a már kimentett bírálati tervek ismételt felhasználására is.  

Sokféle beépített bírálati módszer áll rendelkezésükre a bírálati lapok tervezéséhez így pl. 

rangsorolás, háromszög próba, duó–trió próba stb. A kiválasztott értékelési módszer 
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paraméterei szükség szerint beállíthatóak. Bizonyos élelmiszerek érzékszervi bírálata közben 

elıfordulhat, hogy a bírálók érzékszerveit az intenzív mintajellemzık túlterhelik, (pl.:tabaszkó 

mártás, bors, vagy mák, stb.) ilyenkor elıre beprogramozott szünetek, pihenı idık adnak 

lehetıséget a bírálók érzékszerveinek a regenerálódásra, ezek idıtartama is beállítható az 

idıkésleltetı funkcióval. A munkaterv kibıvíthetı ábrákkal és szöveggel is (pl. 

köszönetnyilvánítás). 

2.2.3 Senstools 

A Compusense és az OP&P közös megegyezésének eredményeként készült a Senstools 

szoftver az érzékszervi adatok sokdimenziós statisztikai elemzésére (Papp E. 2005). A 

Senstools futtatható önálló alkalmazásként, és a Compusense egyik direkt interfészeként is 

mőködik. A következı fıbb bírálati adatfeldolgozási módszereket tartalmazza: 

Procrustes–analízis (GPA); Fıkomponens Analízis (PCA); Preferencia térképezés; 

Osztályozás (Klaszter–analízis); Varianciaanalízis (ANOVA); Student próba; Diagramok 

(Grafikonok); idıleges szétválogatáson és kritériumokon alapuló elemzések; adatszerkesztés. 

2.2.4 SIMS 2000 

A SIMS 2000 (Sensory Information Management System 2000) a Sensory Computer 

Systems (New Jersey, USA) tulajdona.  

A nagy múltú szoftver ıse egy leíró és különbségvizsgálati DOS program volt, ennek 

továbbfejlesztésébıl alakult ki a mai SIMS 2000 marketingkutató szoftver (Papp E. 2005), a 

fogyasztói vizsgálatok, a felmérések és a kedveltségi tesztek támogatására alkalmas. A SIMS 

2000-és ısével ellentétben Windows alá telepítendı. 

2.2.5 SensoMiner 

A SensoMiner sok kedvezı tulajdonsága mellet talán a legfontosabb, hogy ingyenesen 

letölthetı (sensominer.free.fr/install.htm). R statisztikai célú programozási nyelven, mint 

fejlesztı környezetben írták meg. Az R statisztikai képességei jók, ám grafikai képességei a 

Windows korlátaiba ütköznek. Esemény vezérelt nyelv. A grafikai megjelenítési igények 

kielégítéséhez szükséges rutinokat külsı szoftverbıl lehet megoldani.  

2.2.6 PanelCheck 

Ingyenesen letölthetı (www.matforsk.no/web/sampro.nsf/webTemaPE/PanelCheck), és 

sokféle érzékszervi bírálati módszert, valamint a bírálók megbízhatósági vizsgálatait is 

támogató szoftver a norvég PanelCheck (Tomic O. et al. 2004). Mivel ezt a szoftvert saját 
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GCAP módszerem tesztelésében is használtam, részletesebben ezen eredmények 

ismertetésénél térek ki rá. 

2.3. Az érzékszervi bírálatok értékelésénél használt matematikai statisztikai 
módszerek 

Ebben a fejezetben azokat a matematikai statisztikai módszereket foglalom röviden össze, 

amelyeket az irodalmazási munkámban bemutatott legfontosabb, általánosan alkalmazott 

érzékszervi bírálati módszerek kiértékelésénél használnak. Külön fejezetben ismertetem a 

doktori munkám legfontosabb elméleti eredményéhez, a profilanalízis bírálati panel 

konzisztencia vizsgálatok területéhez tartozó statisztikai módszereket. 

2.3.1  Egy faktoros variancia analízis (ANOVA) 

A variancia analízis (ANalysis Of VAriance) statisztikai módszerrel vizsgálva egy minta 

sorozatot el lehet dönteni, hogy az egyes minták ugyanazon statisztikai sokasághoz tartozónak 

tekinthetık-e. A vizsgált minták várható értékeit hasonlítjuk össze a minták varianciáinak 

vizsgálatával. (Kemény S. et al. 1999, Kuty T. et al. 2004). Az egy faktoros ANOVA-t 

gyakorlatilag minden élelmiszer profilanalízis vizsgálat kiértékelésénél alkalmazzák, 

függetlenül attól, hogy gyümölcsöt, zöldséget, húst, alkoholos/alkoholmentes italokat, vagy 

tejterméket vizsgáltak. (Tomic, O. et al. 2007, Mejholm, O. et al. 2006, Frost M.B. et al. 

2005, Bryhni E.A et al. 2003, Byrne, D.V. et al. 2001, Martens M. et al. 2000) 

A minták alapján kétféle szórást számítunk, un. csoporton belüli (sB) és a csoportok 

közötti (sK) szórásokat:  
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A csoporton belüli szórás az egyes mintavételeken belüli elemi mérések ingadozására 

érzékeny, és érzéketlen a minták átlagának egymáshoz viszonyított elhelyezkedésére, míg a 

csoportok közötti szórás az egyes minták átlagának egymáshoz viszonyított szóródására 

érzékeny. A nullhipotézis az, hogy a két szórás egyetlen sokaság szórásának kétféle becslése, 

és a két szórás számértékének eltérése csak a véletlen hatása. Ha elfogadjuk a nullhipotézist, a 

minták egyedi szórásai mind a nullhipotézis szerinti sokaság szórásának becslései.  

A két szórásnégyzetet F próbával lehet összehasonlítani, amely feltételezi, hogy a vizsgált 

statisztikai sokaság normális eloszlású. (Egy normális eloszlású sokaság varianciájára két 



 23 

független számítással elıállított becslés arányából kapott valószínőségi változó eloszlása F 

eloszlás.) Tehát, ha a csoportok közötti szórásnégyzetet osztjuk a csoporton belüli 

szórásnégyzettel, majd az F-táblázatból vett, az adott szignifikancia szinthez és a két szórás 

szabadsági fokaihoz tartozó értékkel összehasonlítjuk, eldönthetı, hogy a két variancia között 

az eltérés az adott valószínőségi szinten szignifikáns-e. Ha a számításból kapott hányados 

nagyobb, mint az F táblázatból származó érték, akkor az eltérés szignifikáns, és a 

nullhipotézist elvetjük, ellenkezı esetben elfogadjuk. (Hajtman B. 1971) 

Disszertációmban az ANOVA módszerrel minden esetben olyan adathalmazt vizsgáltam, 

ahol az egyes csoportokon belüli megfigyelések száma nem különbözött egymástól. 

( kk j =∀ , azaz a k számú bíráló mindegyike minden mintát bírált). Így a csoporton belüli és a 

csoportok közötti varianciákra vonatkozó képletek egyszerőbb alakban írhatók: 
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Az ANOVA adataiból kiindulva a Student féle t-táblázat szerint az adott p szignifikancia 

szintekhez tartozó a szignifikáns differenciák is számíthatók: 
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s
tSzD B

pp

22
=             ( 2.3. ) 

A szignifikáns differenciákkal az egyes csoport-átlagok közti különbségeket 

összehasonlítva az egyes csoport-átlagok egymás közti (adott valószínőségi szinten való) 

megkülönböztethetıségét tesztelhetjük. 

2.3.2 Fıkomponens analízis (PCA) 

A fıkomponens analízis (PCA) a faktoranalízis megvalósításának egyik módszere, amely 

egyben önállóan is használható adatstruktúra elemzı módszer (Borosy A. et al. 2001, Le Dien 

S., Pages J. 2003,  Füstös L. et al. 2004). Lényegében egy n dimenziós vektorokból álló 

adathalmazra alkalmazott olyan lineáris leképezés, melynél a képtér ortogonális bázisvektorai 

az adathalmaz szórásainak feleltethetık meg, azok monoton csökkenı sorrendjében. A 

módszert egy nagyon leegyszerősített (saját) példán mutatom be. 

Álljon az adathalmaz n=3 (mint ahogy azt látni fogjuk, nem független) változóra 

vonatkozó k=4 mérésbıl, melyet egy kxn típusú X mátrixként írunk fel, amely X mátrix egyes 

oszlopaihoz kiszámítjuk az oszlopoknak megfelelı egyes változók mérési adatainak átlagát és 
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szórását. (Ezen értékek a példában rendre 0321 === mmm , és 221 == σσ  ill. 63 =σ .) 

A Z standardizált mátrixot az X mátrix oszlopaiból az ismert standardizáló formulával 

számítjuk: 
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A rendszer korrelációs mátrixa:  
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A korrelációs mátrix sajátértékei és sajátvektorai rendre az alábbiak: 
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A λ3=0 sajátérték mutatja, hogy a Z mátrix rangja 2, vagyis a három változó közül az 

egyik kifejezhetı a másik kettı lineáris kombinációjával. (Ebben az egyszerő példában ez jól 

látható már az eredeti X mátrixban is: a harmadik oszlopvektor az elsı kettı összege.)  

A fıkomponensek:  
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Általánosan, mivel a sajátvektorok Q  mátrixára TQQ =−1 teljesül, a Z mátrix az alábbiak 

szerint reprodukálható:  
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A mi példánkban azonban, mivel a harmadik fıkomponens a zérus vektor, Z mátrixot 

100%-os pontossággal reprodukálja az elsı két fıkomponens, és az elsı két sajátvektor is: 
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A fenti egyszerő példából jól láthatjuk a PCA lépéseit, és hatékonyságát a mérésekbe 

bevont n változóból a független változók számának meghatározásában. A fıkomponens 

analízis általában akkor alkalmazható igazán hatékonyan, ha a változók száma (n) nagy, és az 

R korrelációs mátrix n sajátértéke közül az elsı kettı vagy három a többihez képest kiugróan 

nagy. Mivel a fıkomponensek YY
n

R T
y

1
=  korrelációs mátrixa diagonális, és fıátlójában az 

elemek eredeti adatrendszer korrelációs mátrixának sajátértékeivel arányosak, megmutatható, 

hogy az egyes fıkomponensek hozzájárulása a rendszer teljes varianciájához a hozzátartozó 

sajátértékkel mérhetı. Példánkban %3,83
6

51 ==
∑ jλ
λ

 ; %7,16
6

12 ==
∑ jλ
λ

 ; 03 =
∑ jλ
λ

, ami 

azt jelenti, hogy az adatrendszer 83,3% pontossággal vetíthetı az y1 fıkomponens által 

meghatározott egyenesre, de 100% pontossággal vetíthetı az y1 és y2 fıkomponensek által 

kifeszített síkba. Ha tehát egy nagy számú változóra vonatkozó méréseket tartalmazó 

adatmátrixot tekintünk(n nagy), és a standardizált adatmátrix sajátértékei olyanok, hogy pl. 

%9021 =
+

∑ jλ
λλ

, ez azt jelenti, hogy az elsı két fıkomponens síkjába levetített adat-vektorok 

90%-os pontossággal írják le az eredeti adatrendszert. 

Az érzékszervi bírálatok kiértékelésénél nagy területen használják a PCA-t. Bryhni, Byrne 

és társaik (Bryhni E.A et al. 2003, Byrne D.V. et al. 2001) sertéshús, Helgesen és Naes 

(Helgesen H., Naes T. 1995), füstölt bárányhús fogyasztói és szakértıi bírálatainak 

értékelésénél alkalmaz PCA-t, Magni Martens és munkatársai különbözı burgonyafajták 

QDA eredményeit egészítették ki mind az egyéni bírálatok, mind pedig az egyes 

tulajdonságokra (állomány, íz) vonatkozó bírálati átlagok PCA vizsgálatával (Martens M. et 

al. 2000). Hersleth, Berggren, Westad, és M. Martens nagy idézettségő kenyér preferencia-

térképezéssel és tulajdonság-leíró szótárral foglalkozó cikkében (Hersleth M., Berggren R. et 

al. 2005) a szakértıi bírálók síkba való vetítéshez használ PCA-t. A preferencia-térképezésnél 

egyébként nem is kerülhetı meg, hogy valamilyen faktorelemzési módszert alkalmazzunk. 

Ezen a területen a térkép kialakításának gyakorlatilag minden esetben részét képezi a PCA. 
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2.3.3 Általános Procrustes analízis (GPA) 

A Procrustes-analízissel (Generalised Procrustes Analysis, GPA) elıször a szabad leíró 

vizsgálatok módszerének (Free Choice Profiling) fıleg fogyasztói bírálatok kiértékeléséhez 

használt módszerként találkoztam (Arnold, G.M. et al. 1986). Elınye, hogy a GPA képes a 

bírálók közt szubjektív okokból kialakuló eltérı skála használatot figyelembe venni, és a 

különféle skálán értékelt bírálatokat egy közös térben leképezni. Hátránya, hogy sem elméleti 

oldala, sem mőködése kezdı bírálók számára nem eléggé szemléletes.  

A módszert Poseidon görög isten gonosz fiáról, Procrustesrıl nevezték el. Procrustes 

szállóvendégeit a számukra kijelölt ágy méreteinek megfelelıen „transzformálta”, azaz a „túl 

magas” vendég lábából levágott, a túl kicsit megnyújtotta. A statisztikai eljárás fontos 

lépéseiben az adatokat a dimenziójuk megfelelı transzformációjával teszi értelmezhetıvé. A 

GPA fı lépései eltolás (transzláció), forgatás (rotáció), tükrözés (reflexió), és arányosítás 

(scaling). Az eltolás az egyéni (preferencia-, érzékenység- illetve erısítésbeli) különbségek 

kiegyenlítését szolgálja, (offszet beállítás jellegő) ugyanis van, aki a skála elejét van, aki a 

közepét és van, aki a végét használja, míg a mintákhoz tartozó skála bejelölések egymáshoz 

viszonyított távolsága közel egyforma. A GPA a forgatással illetve tükrözéssel az egyes 

tulajdonságok különbözı féle értelmezésébıl származó eltérést küszöböli ki. Végül lehet a 

panelben olyan bíráló, aki a skálának csupán egy kis tartományát, míg a másik bíráló esetleg a 

skála szélesebb tartományát használja, ezt arányosítással, azaz megfelelı skálázással teszi a 

módszer összehasonlíthatóvá. (Arnold, G.M. et al. 1986, Dijksterhuis G. et al. 2005, Hersleth, 

M. et al. 2005) 

Egy GPA program az eredményeket kétdimenziós konszenzustérbe képezi le, és ennek 

megfelelıen ábrázolja. Minél közelebb helyezkedik el egymáshoz képest két mintának 

megfelelı pont, annál hasonlóbbaknak tekintjük az adott két mintát a vizsgált érzékszervi 

tulajdonságok alapján.  

Általában a legjobban elterjedt Windows alapú statisztikai programok (pl. SPSS, Statistica 

for Windows) nem tartalmazzák a GPA-t. Viszont DOS alatt futó program formájában a 

Procustes–PC v2.2 szoftver (OP&P) már régóta hozzáférhetı. 

 

2.4. Profilanalízis bíráló panel megbízhatóságának vizsgálata  

A profilanalízis egyike azon gyakran alkalmazott érzékszervi vizsgálatoknak, amelyben 

képzett bírálók és/vagy szakértık vesznek részt. A módszer megbízhatósága az egyes bírálók 
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megbízhatóságára épül, ezért ajánlatos a szakmai panelt minél gyakrabban — a képzések 

alkalmával mindenképpen, és ha lehetséges, akár minden profilanalízis során — minısíteni. 

2.4.1 Az irodalomban alkalmazott módszerek 

Áttekintve az irodalomban az élelmiszer profilanalízis szakmai paneljének minısítésére 

vonatkozó módszereket (Derndorfer E. et al. 2005, Dijksterhuis G. et al. 2000, Dijksterhuis G. 

1995, Gilbert C. 2005, Goyal S. et al., 2001, Kermit M. 2006, Kontic B. 2000, Noble B. 

2004), azt tapasztaltam, hogy bár a fıkomponens analízisen alapuló eljárások alkalmazását 

gyakran szükségesnek deklarálják, csak néhány esetben használják, és nem általános a 

profilanalízis rutinszerő kiegészítése a szakmai panel ily módon való minısítésével (Chabanet 

C. 2000). Átgondolva a fıkomponensek matematikai megfeleltetését a ténylegesen vizsgált 

tulajdonságoknak (ez utóbbiak korrelálatlan, ortogonális lineáris kombinációiról (Forsythe C. 

et al. 1976) van szó, melyekbıl a korrelációs mátrix sajátértékeinek csökkenı sorrendjében 

választjuk ki a figyelembe venni kívántakat), a gyér alkalmazás nem meglepı: a szakmai 

panel számára a faktorok nem szemléletesek, nehezen köthetık a vizsgált tulajdonságokhoz. 

Hasonló okokra vezethetı vissza, hogy szintén csak ritkán alkalmazzák az általánosított 

Procrustes analízist (Arnold G. et al. 1986), vagy a „tojáshéj diagramos” (Eggshell plot) 

panel-megbízhatósági vizsgálatokat (Tomic O.et al. 2007). Tulajdonképpen az ANOVA 

módszer alkalmazása lenne a legegyszerőbb, ennek viszont a célnak megfelelı megjelenítése 

problémás (Chabanet C. 2000). 

A profilanalízis legszemléletesebb eredmény-megjelenítése a profil poligon. Ez az az 

ábra-típus, amelyen a bírálók az egyes minták különbözıségét vagy hasonlóságát a bírálatok 

kiértékelése után tulajdonságonként is világosan látják. Érdekes, hogy az egyes bírálókhoz 

tartozó profil-poligonok – mint síkbeli geometriai alakzatok – megbízhatóság-vizsgálati 

alkalmazásával részletes irodalmazásom során sehol nem találkoztam. Pedig a fraktáloknál 

(Gleick J. 1988, Kaandrop J. 1994) a terület/kerület arány számítást mesterséges intelligencia 

területen, gépi látás témában már régen használják (Browne A. et al. 1986, O’Rourke J. 1993, 

Sandler B. 1991, Schilling R. 1990). Egy biológiai ipari példát is találtam erre: Taiwani 

kutatók szállítószalagon érkezı szárított shitake gombák válogatásánál a törött kalapok 

automatikus felismerésére használták a CCD kamerával készített kép feldolgozása során 

számított gombakalap terület/kerület arányát (Ho-Hsien C. et al. 2004). Nagyon jó 

eredményeket értek el a módszer ellenırzésénél: 250 shitake gomba esetén 97,6% volt a 

helyes döntés aránya, jobb, mint amikor élı személy végezte a csoportosítást (ISO 

11035:1994). 
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2.4.2 GCAP módszer kifejlesztésében és tesztelésében használt matematikai módszerek 

A kutatómunkám fı elméleti részét jelentı GCAP módszer a profil poligon geometriai 

tulajdonságainak vizsgálatán alapul: annak terület/kerület arányát és geometriai súlypontját 

vizsgálja. Innen is származik elnevezése: az angol Gravity Centre és Area/Perimeter szavak 

kezdıbetőibıl képzett betőszó. 

Itt, az irodalmi áttekintésben azokat a módszereket ismertetem, amelyekkel a GCAP 

módszer eredményei alapján minısítési osztályozást lehet létrehozni, vagy a GCAP bemenı 

adatait az adott irodalmi módszerrel vizsgálva a GCAP tesztelésére nyílik lehetıség.  

Az irodalomban sokféle osztályozó algoritmussal találkoztam (Cormen, T. 2003, Füstös 

L. et al. 2004, Han J. et al. 2004, James M. 1985, Johnson R. et al. 1982, Móri F. et al. 1986), 

ezek közül a tanító adathalmazt nem igénylı iterációs módszerek alkalmasak a bírálók 

minısítésére. Az adatbányászattal foglalkozó könyvek (Abonyi J. 2006, Han J. et al. 2004) 

klaszterezésrıl szóló fejezeteiben találtam a legjobb algoritmusokat. A sőrőségi klaszterezési 

módszereket azonnal elutasítottam, mert azok sőrőség függvénnyel dolgoznak, ami sok adatot 

igényel (100-as nagyságrend!), szakértıi érzékszervi bírálatoknál viszont ilyen bíráló-szám 

elképzelhetetlen.  

Áttekintve a sőrőségi függvényt nem igénylı algoritmusokat, az a véleményem alakult ki, 

hogy ahány különbözı célra ki fejlesztettek csoportosító algoritmust, annyi az adott célnak 

megfelelıen helyes és pontos osztályozást kaptak (ugyanazzal az input adathalmazzal), a 

problémát csak a mi célunknak megfelelı csoportosító algoritmus kiválasztása – és 

beprogramozása – jelenti.  

 Ezért a megvalósítás bonyolultságát és az eredmények szemléletes bemutatásának 

szempontjait figyelembe véve, két klaszterezı módszert választottam, egy hierarchikus 

klaszterezést, a dendrogramot, és egy nem hierarchikust, a K-közép klaszterezést. A bírálói 

GCAP pontok távolsága mindkét módszernél egyfajta hasonlósági mérték, azt a feltételezést 

rejti magában, hogy a közel esı pontú, vagy egy csoportba esı pontú bírálók egyetértenek a 

termék megítélésében és hasonlóan jó – vagy rossz – bírálati koncepcióval dolgoztak. 

K-közép klaszterezés  

A K-közép klaszterezés olyan geometriai optimalizáló algoritmus, ami a magpontok és a 

kiindulási pontok távolság minimalizálását valósítja meg (Baranyai L. 2001, Bolla M. et al. 

2005, Füstös L. et al. 2004). Ahány osztályba akarjuk sorolni a mérési pontokat, annyi új, úgy 

nevezett magpontot generálunk. Az egyes mérési pontokat ahhoz a magponthoz rendeljük, 
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amelyiktıl legkisebb a távolsága. (A hasonlósági mérték jelen esetben az Euklideszi 

távolság.) Ezután minden egyes magpontot áthelyezünk a hozzárendelt pontok súlypontjába. 

(A súlypont számítás itt a koordináták átlagolását jelenti, ezért van a közép a módszer 

nevében.) 

Az algoritmusban az elızı két lépést addig ismételjük, amíg a magpontok már nem 

mozdulnak el számottevıen, azaz stabilizálódtak a helyükön, tehát a program lefutásának 

végén a magpontok a hozzájuk rendelt pontokhoz képest úgy helyezkednek el, hogy minden 

hozzájuk rendelt ponthoz a legközelebb legyenek.  

Ha a magpontokra Voronoi diagramot szerkesztünk (Schreiber T. 1991, Steinhaus H. 

1969), megkapjuk az egyes magpontokra vonatkozó Voronoi sejt határvonalakat, amelyek 

kijelölik az egyes klasztereket. A Voronoi sejtek konvex sokszögek, és hézagmentesen 

kitöltik a síkot, szınyegezést adnak. Elıállításukra több algoritmus ismert, az egyik 

leggyorsabb a Fortune-féle eljárás.  

A módszer hátrányaként említi a szakirodalom (de ez szerintem inkább elınye), hogy az 

eljárás véletlen magokkal való indítása a csoportosítást és a csoport méreteket nem nagyon 

befolyásolja. Valódi hátránya a nagy memória igény, de ez a memória igény determinisztikus 

(csak a kiindulási adatok számától függ, nem igényel dinamikus helyfoglalást a memóriában). 

Nagy számítási teljesítmény igénye van, (ponttávolság mátrix), de nagyon jól 

párhuzamosítható (Forsythe C. et al. 1976). Elınye, hogy kevés ponttal is mőködik, 

(minimum 2 pont 2 magpontal, nyilvánvaló az eredmény… ), és bizonyítottan mindig 

konvergens. 

Ha túl sok klaszterünk van, azaz sok pici Voronoi sejtet kaptunk, akkor a szomszédos 

klaszterek összevonásával javíthatunk a klaszterezés minıségén, míg fordított esetben a túl 

nagy sejtek tovább osztása jelent megoldást, ezt a mag pontokra vonatkozó szórás kritérium 

bevezetésével oldhatjuk meg. 

Mivel a K-közép klaszterezés egyszeri futtatási eredménye erısen függ a véletlentıl, a 

magpontok indítási helyétıl, azaz a magpont eloszlástól, ezért többször szokták lefuttatni az 

algoritmust, különbözı, véletlenszerő indító magpont készletekkel, és az azonos helyre érkezı 

magpontokat fogadják el klaszter középpontnak. Az irodalom szerint elıfordul, hogy nem 

mindig érkezik meg a megszokott helyére egy klaszter középpont, van amikor „eltéved”, bár 

én munkámban ezzel a jelenséggel nem találkoztam. 
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Dendrogram (AHP) 

A dendrogram az adatrendszer pontjait az egymástól mért távolság alapján rendezi egy 

bináris fa (mindig kettéágazó, pointeres (mutató típusú) adatokkal összefőzött adatszerkezet; 

dendrit=élıfa) ágaira függesztve. A mőveletet fordítva végezzük, mint ahogy egy fa 

növekszik (a törzsbıl ágak, ágakról levelek nınek), a fát visszafelé „növesztjük”, azaz a 

levelekbıl – az adatrendszer pontjaiból – kiindulva, és a csoportosításokat a fa megfelelı 

szinten történı metszésével hozzuk létre. A dendrogramok legismertebb gyakorlati 

alkalmazása a genetikai kutatásokban a családfák felrajzolása. 

Szintén az agglomerativ csoportosító algoritmusok közé tartozik, de hierarchikus 

osztályozó módszer, nagyon gyakran AHP-nek (Analitical Hierarchical Process, többszintő 

csoport elemzés módszer) is nevezik (Fogliatto F. et al. 2003, Füstös L. et al. 2004). Elınye 

az egyszerő megvalósíthatóság és könnyen áttekinthetı, szemléletes ábrát ad. Kevés adatra 

szélsıségesen gyors, nem kell (feltétlenül) hozzá pont-pont távolság táblázat (a feladat dönti 

el, hogy a memóriával vagy az idıvel takarékoskodunk). Hátránya, hogy ha a kapott 

dendrogramot szintenként tárolni akarjuk, és mint (bináris) fát nyesegetni, az elég nehéz 

rekurzív algoritmus fejlesztési feladattá válik, és nagy a memória igénye (Purgathoffer W. 

1988, Ralston A. 1969, Steinmetz R. 1995, Withington F. 1974). 

Jellegzetessége, hogy a távolság definíció paraméterein kívül (már ha egyáltalán van 

paramétere, pl.: Manhattan vagy Mahalanobis távolság esetén van, az Euklideszinél nincs, és 

itt általában Euklideszit használnak) egy adott AHP-algoritmusnak nincs más paramétere. Így 

azonos bemenı ponthalmazoknál, az egyes programbeli megvalósításoktól függıen eltérhet 

az eredmény-fa, viszont nyilvánvaló, hogy azonos felépítéső programok egyforma 

dendrogramot adnak. 

A dendrogram szerkesztı programról mindazt el lehet mondani, mint a K-közép 

klaszterezırıl, csak ez nem hajlamos a láncképzésre (hosszú elnyúlt klaszterek létrehozására), 

ezenkívül jóval nagyobb adathalmazra végrehajtható, és általában nem szükséges ugyanazon 

adathalmazra többszöri programfuttatás. 

Egy lehetséges dendrogram rajzoló rutin (a késıbbiekben én is ezt használtam) az alábbi 

lépésekbıl áll:  

A kiindulási adatokat (legalább 3-pontunk van) tömbként, indexelhetıen, pontlista 

formában adjuk meg.  
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Megkeressük a két egymáshoz legközelebbi pontot (ez a két pont lesz a fa két új levele) 

majd összekötjük ıket egy egyenes szakasszal, és a két pontot a szakasz a felezı pontjával 

helyettesítjük a pontlistán. Ezt az eljárást addig ismételjük, amíg legalább 2 pont van a 

pontlistában. Az eljárás közben megszerkeszthetjük a fa diagrammot is. 

A 4. lépést kiegészítjük azzal, hogy a két összevont pontot vízszintes vonallal kötjük 

össze, míg az összes többi pont helyének megfelelıen függıleges vonalat húzunk, és minden 

ismétlésnél egy sorral feljebb lépünk. E módszer legjobb leírásai az adatbányászati 

szakirodalomban találhatók meg.  

Nyomatékosan felhívom a figyelmet a Sokváltozós Adatelemzés (Kemometria) könyvbeli 

(39.olda lap alja) ajánlásra (Borosy A. et al. 2001): “A hierarchikus csoport elemzés 

alkalmazása ott ajánlatos, ahol követelmény a csoportosítás képi megjelenítése, és viszonylag 

nem túl nagy az objektumok száma.” 

A dendrogramok összehasonlítása is megoldható. Az erre vonatkozó mértékeket Han-

Kamber adatbányászatról szóló könyvében (Han J. et al. 2004) találhatjuk meg. 

CRRN módszer  

A CRRN módszer (Compare Ranks with Random Numbers) teljesen új, még alig van 

irodalma (Héberger K. 2008). Munkám szempontjából az a lehetséges alkalmazási területe 

fontos, amikor az n dimenziós mérési (bírálati) pontjainkat abból a szempontból vizsgáljuk, 

hogy az összes mérési pont „egy csoportba” sorolható-e. A CRRN módszer azon alapul, hogy 

képezünk egy „átlag” vektort a mérési pontsorozat koordinátánkénti átlagaiból, majd a mérési 

pontsorozathoz ugyanolyan dimenziójú, m elemő véletlen vektor-sorozatot állítunk elı. Ha az 

eredeti mérési pontok száma b volt, így az adatrendszer egy n×(b+1+m) típusú mátrixként 

írható fel. Ennek a mátrixnak sorait rendezzük az „átlag” vektor elemei szerint, majd 

vizsgáljuk az egyes oszlopoknál jelentkezı, a monotontól eltérı sorrendeket. Az eltérı 

sorrendekbıl számítható „rangszámkülönbség”-ek összege minısíti a mátrix egyes 

oszlopvektorait. Az újabb fejlesztések szerint az „átlag” vektor szerepét „maximum”, 

„minimum”, ill. beolvasott értékekbıl álló vektor is átveheti. Ezekbıl a lehetıségekbıl az 

érzékszervi bírálatoknál az „átlag” vektorokon kívül a beolvasott értékekkel való bíráló 

minısítésnek van különleges jelentısége, a bírálók tulajdonság felismerési (szín, illat, íz 

etalonok) képzéseiben. 
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3. A ProfiSens szoftver létrehozása és funkciói 

 

A BME Kémiai Informatika Tanszékének és a SzIE Érzékszervi Minısítı 

Laboratóriumának kutatóiból 2001-ben alakult kutatócsoportunk céljául tőzte ki az élelmiszer 

érzékszervi bírálatok magasszintő informatikai támogatását. Engem bíztak meg a munka azon 

részével, hogy az adott célra akkor rendelkezésre álló szoftverekkel irodalmazás illetve demo-

lemezek útján való megismerkedés után, tervezzek, és írjak meg egy élelmiszer profilanalízis 

teljeskörő támogatására szolgáló szoftvert. A szoftver kifejlesztése mellett témavezetım és 

konzulensem azért döntöttek, mivel a piacon kapható, az adott feladatot ellátni képes 

szoftverek a kívánt célszoftvernél sokkal általánosabb feladatra készültek, és ennek 

megfelelıen még EDU változataik is több millióba kerültek volna. A kifejlesztendı 

szoftvernek a ProfiSens nevet adtuk. 

Elsı lépésként a ProfiSens célszoftver feladatait határoztuk meg, az alábbiak szerint:  

− támogassa a bírálat menetére irányuló csoportos megbeszélést, és legyen vele 

létrehozható a bírálati lap, 

− tárolja adatbázisban a korábbi értékelési szempontokat, jelentısen meggyorsítva ezzel a 

bírálat tervezési folyamatát, 

− tegye lehetıvé a bírálati lapok lokális hálózaton keresztüli szétosztását és begyőjtését, 

− önállóan is mőködtethetı feldolgozó modulja végezze el a szükséges statisztikai 

elemzéseket, és különbözı csoportosításban jelenítse meg a bírálati eredményeket. 

3.1. Lehetıségek és korlátok felmérése. 

Az egyes érzékszervi bírálati módszerek feldolgozásához, kiértékeléséhez használt 

speciális statisztikai számítások, a megfelelı matematikai (azaz statisztikai) és szoftveres 

támogatással, a feladat nagyságától függıen általában néhány másodperc alatt elvégezhetık. 

Az adatfeldolgozási feladat nagyságának megbecsülésekor célszerően meg kell vizsgálni a 

feldolgozandó adatmennyiséget, a végrehajtandó algoritmus bonyolultságát, a program 

kódoptimalizálási lehetıségeket, a rendelkezésre álló számítási teljesítményt, és 

adatfeldolgozási, illetve adatátviteli teljesítményt, a tárigényt illetve bonyolultságot.  

A megrendelıknek, de fıleg a bírálóknak viszonylag rövid idın belül célszerő bemutatni 

az eredményeket. A megrendelınek ez üzleti érdeke, a piaci verseny diktálja, így az 
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érzékszervi laboratóriumnak is ez az érdeke, míg a bírálók számára a minél gyorsabb 

visszacsatolás fıleg a bíráló képzés alatt, de a mindennapi munkában is fontos.  

A ProfiSens tervezésekor a programnyelv kiválasztásában a széleskörő – az alap PC 

szoftverezettséghez képest külön jogdíjat nem igénylı – alkalmazhatóságot tartottuk szem 

elıtt, így döntöttünk az MS Office részeként használható Excel alapú Visual Basic (VBA – 

Visual Basic for Applications) mellett (Aitken P.G. 1999). Ez kétségkívül jelentett bizonyos 

megkötéseket, azonban kutatócsoportunk korábbi munkáiban szerzett tapasztalataira 

támaszkodva a szokásos Microsoft–nehézségeket (a táblázat kezelı, egy szövegszerkesztı, és 

egy objektum orientált szkriptnyelv „összeházasításának” speciális problémái) áthidalhatónak 

ítéltük. Az Excel, mint táblázat kezelı, nagyfokú rugalmasságot tesz lehetıvé a mátrix 

mőveletek programozásánál. Gyakorlatilag el lehet hagyni a táblázatos I/O mőveletek 

programrészeit: elég a cellákra hivatkozni. Azonban az Excelbıl hiányoznak a „bonyolultabb” 

mátrix mőveletek, mint pl. a sajátérték és sajátvektor számítás, ez – elıre láthatóan – 

bizonyos, a csak Excel alaphoz ragaszkodó továbbfejlesztéseknek gátja lett. 

Jól látható hogy szoftver fejlesztési feladatom elsısorban a további kutatások alapjainak 

lerakása, a megfelelı kutató eszközök – mert a szoftverek bizony ilyen szerszámok – 

elkészítése vagy kifejlesztése volt.  

3.2. A fejlesztés váza 

A munka elején a következı hét kulcsfontosságú ProfiSens-rész fejlesztését végeztem el:  

1. elkészítettem a bírálat tervezés adatbeviteli ablakait, és kidolgoztam az alapadatokat 

tartalmazó munkalap adatszerkezetét,  

2. megterveztem a mintakódolási algoritmust,  

3. megoldottam az egyedi bírálati-lap szerkesztést,  

4. lehetıvé tettem a bírálati lapok visszagyőjtésénél a hibás, vagy üres (nem 

feldolgozandó) bírálati lapok kihagyását a további értékelésekbıl,  

5. beprogramoztam az eredmények összegyőjtését mintánként és tulajdonságonként,  

6. létrehoztam az eredmények feldolgozását vezérlı ablakozást,  

7. egy jövıbeli tulajdonság-adatbázis létrehozásához megírtam a PS Commander elsı 

teljesen „üzemképes” verzióját.  

Ezután a papír alapú bírálatok digitalizálásával foglalkoztam, ahol három lehetséges 

irányra találtam megoldást: 
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1. kézi adatbevitel tolómérıvel lemért csúszkákkal; a mért értékek tolómérırıl 

billentyőzet interfészen át jutnak a számítógépbe, illetve az Excel munkalap megfelelı 

cellájába. 

2. beszkennelt bírálati lapokon a bírálati csúszkák képfeldolgozással történı leolvasása. 

3. digitalizáló táblán koordináta méréssel, kézi munkával bejelölt helyek bírálati 

adatokká alakítása. (TurboPascal programnyelven) 

Végül a bírálókat minısítı módszert fejlesztettem ki, beleértve elméleti hátterének, 

algoritmusának és számítógépi programjának kidolgozását, amely munkámat külön fejezetben 

mutatom be részletesen. A programtervezési ás programozói munka volumenérıl ad 

áttekintést a 3.1. ábra. 

 

3.1. ábra: A ProfiSens adat-kapcsolatai, fejlesztıi környezete és modul-hierarchiája 

3.3. A ProfiSens szoftver tulajdonságai és szerkezete 

Ebben a fejezetben a ProfiSens 2006.12.20_8B verzióját mutatom be a felhasználói 

kézikönyvét véve alapul, természetesen kiegészítve további általam fontosnak ítélt 

információkkal.  
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A ProfiSens programnyelve az MS Office részeként használható Excel alapú Visual Basic 

(VBA – Visual Basic for Applications), így a szokásos alap PC szoftverezettség esetén 

(WinXP Home + WinOffice) a ProfiSens saját jogdíján kívül külön jogdíjat nem igényel.  

A szoftver alapfunkcióiban támogatja a bírálati lap meghatározására irányuló csoportos 

megbeszélést, (új tulajdonság leírások szerkesztése az értékelı skála kiválasztása, már 

meglévı bírálati tulajdonságok újrafelhasználási lehetısége, módosítása) és létrehozható vele 

a bírálati lap, lehetıvé teszi a bírálati lapok lokális hálózaton keresztüli szétosztását és 

begyőjtését (a bírálati lap fájl átvitel operációs rendszer funkció, a PS nem tartalmaz külön 

támogatást erre vonatkozóan), a feldolgozó–értékelı (önállóan is mőködtethetı) modul 

elvégzi a statisztikai elemzéseket, és megjeleníti a bírálati eredményeket. 

A program maga teszteli az MS Excel nyelvi verzióját, és indításakor ettıl teljesen 

függetlenül megválaszthatjuk a párbeszéd-ablakokon keresztüli kommunikáció nyelvét 

(magyar vagy angol). 

 
3.2. ábra: a ProfiSens objektumai 

A jelenleg is fejlesztés alatt álló, de 2003. novembere 

óta éles bírálatokban (mind kutatásban, mind 

oktatásban) is folyamatosan használt ProfiSens verzió 

objektumait mutatja a 3.2. ábra: 

A négy munkalap tartalmazza  
– az alap-dokumentációt (megjegyzések),  
– a háromjegyő véletlen mintakódok alapadatait 

(permutációk) 
– a szótár-lapokat (magyar ill. angol) 

A tíz UserForm irányítja  
– a kommunikációs nyelv-választást (A1) 
– a lapszerkesztés/feldolgozás közti választást (A2)  
– a bírálati lapok szerkesztését („B” jelő 

UserFormok) 
– az értékelést („F” jelő UserForm-ok) 

A nyolc modul szerepe  
– a globális változók definiálása (Global_var) 
– a bírálati lapok és tálcaalátétek szerkesztése („a” 

jelő modulok) 
– az elektronikusan kitöltött és hálózaton 

összegyőjtött bírálati lapok kiértékelése („b” jelő 
modulok) 

A program használata során a vizsgálati alkalmak alap.xls fájljainak adatlap 

munkalapjaiból célszerő a felhasználónak egy bírálatilap- ill. tulajdonság-adathalmazt is 
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létrehozni (továbbiakban: adatbázis). Ezen adatbázis meggyorsíthatja azon bírálati lapok 

tervezését és létrehozását, amelyek (pl. több hónapon keresztül végrehajtott bírálat-

sorozatoknál) rendszeresen ugyanazokat a tulajdonságokat tartalmazzák, vagy az újonnan 

definiálandó tulajdonság csoport csak kis mértékben különbözik az adott élelmiszerre már 

korábban definiált tulajdonságoktól. 

3.4. Új bírálati lapok tervezése és létrehozása a ProfiSens-sel 

A program indítása az alábbi „Start Program” 
gombbal történik: 

 

A program indítását a 3.3. ábra nyelv-
kiválasztása és a 3.4. ábra szerinti új bírálat- 
készítés ill. a feldolgozás közötti választás 
követi. Adatbázist az „Új bírálat készítése” 
opció igényelhet. 
Az új bírálat készítésénél, miután a Lap-
szerkesztı őrlapon (3.5. ábra) megadtuk a 
bírálati lap címét, a minták és a bírálatok 
számát, a PS Commanderrel definiáljuk a 
tulajdonságokat 

 
3.3. ábra 

 
3.4. ábra 

 

 
3.5. ábra: A lapszerkesztı őrlap 
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A tulajdonságok létrehozásakor három lehetıség közül való választást biztosít a 
ProfiSens: 

– A tulajdonságot a bírálati módszer megadása őrlap (3.6. ábra) lehetıségei közül 
választva hozzuk létre 

– A tulajdonságot az adatbázisba felvett tulajdonságok közül választjuk ki. 
– A tulajdonságot az adatbázisból választjuk, majd „testreszabjuk” 

Mindhárom funkciót a ProfiSens PS Commander modulja végzi (3.7. ábra), melynek neve 

abból származik, hogy mőködése külsıleg hasonlatos a sokak által korábban fájlkezelésre 

gyakran használt és jól ismert Norton Commanderéhez. 

 
3.6. ábra: A bírálati módszer megadása 

Példánkban, ahogy az a vizsgálati lap 
címébıl is látható (3.5. ábra), alma ital 
profilanalíziséhez készítjük a bírálati 
lapot.  

A bírálati lapon 9 tulajdonságot kívánunk 
megadni, ezek közül az Alma íz –t új 
tulajdonságként szúrtuk be, definiálásánál 
egyben a lineáris skálák definiálása is 
megtörtént. (3.6. ábra) 

A többi tulajdonság megadásához az 
adatbázis-fájl Gyümölcslé (T12) nevő, 12 
tulajdonságot tartalmazó munkalapját 
használtuk forrásként.  

 
3.7. ábra: Tulajdonságok létrehozása, másolása és javítása a PSCommander-rel 
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Az Alma íz tulajdonság létrehozása után a PSCommander az adatbázisból 7 tulajdonságot 

változatlanul átvett a forrás tábláról, a fennmaradó Alma illat tulajdonságot pedig a Barack 

illat tulajdonság szerkesztésével javítottuk. Természetesen a javítások, törlések, beszúrások 

tetszıleges számban ismételhetık.  

 
3.8. ábra: Tulajdonság megadása 

 
3.9. ábra:Tulajdonság javítása 

 

3.10. ábra: Mintanevek megadása 

A tulajdonságok megadásának befejezése 
után a PSCommander OK gombjára kattintva 
visszaadjuk a vezérlést a Lapszerkesztı-nek  
3.5. ábra). 

Itt a Mintalapot, sorozatot és alátéteket 
szerkeszt választó-gombra, majd az OK 
gombra kattintva az ALAP.XLS fájl adatlap 
nevő munkalapjának (3.11. ábra) A-F 
oszlopaiba való adat-írás befejezıdik. Ezután 
a minták neveit kell megadnunk a Mintanevek 
őrlapon (3.10. ábra) 

 

3.11. ábra: Alap-adatok, mintajelek, tálca- és kódkiosztás 



 39 

A mintanevek, valamint az adatlap nevő munkalap A-F oszlopaiban levı adatok alapján 

elindul a bírálati lapok és tálca-alátétek generálása. Az egyes tálca-sorszámokhoz azonos 

sorszámú elektronikus bírálati lap tartozik (3.12. ábra). Elsı lépésként, még mindig az 

adatlap-on, megtörténik a tálca- és kódkiosztás (háromjegyő, véletlen kódok). A ProfiSens 

egy rejtett munkalapjára egy blokkpermutációs táblázatot helyeztem, amirıl a ProfiSens az 

Excelbe épített egyenletes eloszlású véletlenszám generátor segítségével választ minta 

keverést, és ugyancsak a véletlen szám generátorral állítja elı a háromjegyő minta kódokat. A 

számjegyek ismétlıdéseit tartalmazó háromjegyő számokat a mintakódokból a program 

kizárja. 

 

3.12. ábra: Az 1. sorszámú elektronikus bírálati lap kitöltetlen állapotban 
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3.5. A bírálatok elkészítési folyamata 

Az elektronikus bírálati lapok hálózati szétosztását követi a bírálati szakasz. Program-

bemutató bírálatunk három, a Kaisers-ben kapható szőrt almaital profilanalízise volt. 

 

3.13. ábra: A teszt-bírálat mintái 

 
3.14. ábra: kitöltött bírálati lap 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
3.15. ábra: üzenetek a bírálati lap 
Kész-gombjára való kattintáskor 
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3.6. A bírálatok feldolgozási folyamata 

Az elektronikus bírálati lapok kitöltése után következik azok hálózaton keresztüli 

összegyőjtése. Ezután ismét a ProfiSens veszi át az irányítást: Újra indítjuk a programot, de 

most nem az „Új bírálat készítését”, hanem a „Feldolgozást” választjuk (3.4. ábra). A bírálati 

lapok feldolgozásának szakasza és a statisztikai értékelések, valamint az eredmények 

különbözı típusú megjelenítései következnek.  

 

3.16. ábra: A ki nem töltött bírálati lapok kizárása az értékelésbıl 

A feldolgozásában az elsı lépés a ki nem töltött bírálati lapok értékelésbıl való kizárása, 
ami a „Bírálati lapok ellenırzése” őrlap megfelelı Checkbox-ain történik (3.16. ábra). 

Az alábbiakban bemutatok néhány táblázatot és ábrát az eredményekbıl: 

 

3.17. ábra: Bírálatok összesítése, ANOVA és SzD félmátrix 
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A ProfiSens rendre kiolvassa a kitöltött elektronikus bírálati lapokból az egyes mintákra 

és tulajdonságokra vonatkozó bírálati eredményeket, majd egy faktoros variancia analízissel 

értékeli az adatokat, végül tulajdonságonként kiszámítja két különbözı valószínőségi szinten 

(5% és 1%) a szignifikáns differenciákat, és elıállítja az egyes mintákra vonatkozó 

szignifikancia félmátrixot (3.17. ábra).  

Ezután következnek a grafikus megjelenítés lépései: a grafikonokhoz tartozó táblázatok 

elıállítása, ahol a profildiagramok készítése elıtt a szöveges értékeléső tulajdonságokat 

értelemszerően ebbıl az ábrázolás-típusból kizárjuk (3.18. ábra) és a profil– és 

oszlopdiagramok elıállítása (3.19. ábra és 3.20. ábra). 

 
3.18. ábra: A diagramok alaptáblázatai 

  

  
3.19. ábra: Profildiagramok 
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3.20. ábra: Egyes tulajdonságok szerinti értékelés 

A diagramok megjelenítését külön lapokon is kérhetjük.  

Természetesen a bemutató futtatás eredményeibıl itt nem vonhatunk le értékelhetı 

következtetéseket a mintául szolgáló termékekre vonatkozóan, mivel ezek a bírálatok csupán 

szoftver-bemutatási céllal, nem tényleges laboratóriumi körülmények között történtek.  
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4. Tulajdonság adatbázis létrehozása – a PS Commander 

 

A ProfiSens PS Commander-nek (PS) elnevezett, szintén VBA for Excelben készült 

bıvítésének létrehozását az tette szükségessé, hogy korábbi bírálatok meglévı bírálati leírásait 

a bíráló csoport megbeszélése alatt könnyen, gyorsan össze lehessen válogatni. Mőködéséhez 

mintaként az Excelnél jóval régebbi, igen elterjedt és sokak által (így általam is) nagyon 

kedvelt Norton Commandert választottam.  

A PS Commander mőködésének lényege, hogy két bírálati alap adatokat tartalmazó Excel 

munkafüzet között a tulajdonság leírások gyors, kényelmes átvitelére képes.  

4.1. A PS Commander mőködése 

A PS Commander fájl kiválasztó ablakán adjuk meg, hogy melyik alapfájl és az aktuálisan 

szerkesztett alapfájl között akarunk tulajdonság leírás adatokat cserélni. Ezután a két fájl 

kijelölt munkalapjai között a következı mőveletek végrehajtása lehetséges: tulajdonságot 

másolni, törölni, átvinni, beszúrni újként megadott tulajdonságokat, vagy módosítani meglévı 

tulajdonságot. Az új tulajdonság leírás beszúrásánál illetve módosításánál a ProfiSens eddig 

megszokott tulajdonság leírás megadó ablakai jelennek meg. (Programozás-technikailag a PS 

Commander kapcsoló megnyomása ugyanazokat az input szubrutinokat hívja, mintha új 

bírálati lapon szerkesztenénk a tulajdonságokat.) 

A PS Commanderben (az NC-hez hasonlóan) két lista ablak van, amelyben a tulajdonság 

leírások felsorolása látható. Az aktuális módosítandó, másolandó, mozgatandó tulajdonság az 

átszínezett sáv mozgatásával (highlight) kijelölhetı. A két ablak között a tulajdonsággal 

végezhetı mővelet feliratait viselı kapcsolók találhatók. 

Az adatmozgatás irányát a felhasználó szabja meg, értve ez alatt azt, hogy az aktuális 

fájlból vagy az aktuális fájlba történik-e az adat mozgatása. 

Természetesen a tulajdonság leírások ablakok közti egérrel történı áthúzását is 

megoldottam (drag&dop) a ctrl kapcsoló lenyomva tartása mellett másolás, míg a shift esetén 

átmozgatás (a forrás fájlból törlıdik a tulajdonság) történik. Megoldottam azt is, hogy ha csak 

az aktuális alap-fájl ablakban vannak tulajdonság leírások, akkor a kapcsolók értelemszerően 

kiszürkülnek. A PS Commander alapértelmezett beállításainál nem destruktív mőködéső, (a 

törlésen kívül) a másolás mőködik mozgatás helyett, így meglévı régi bírálati fájlban a 

tulajdonság listába nem törlünk bele. 
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Programozástechnikai érdekesség, hogy a ProfiSens elsı általam fejlesztett verziójában a 

tulajdonság leírásokhoz tartozó tulajdonság skálák adatbevitelére való objektumokat csak 

beszúrás mővelettel helyeztem el minden egyes bírálati lapon. Ez elég látványos és elég lassú 

mővelet volt. A késıbbi fejlesztésnél kiderült, hogy bár Windows alatt dolgozva nem 

látványos a különbség, hogy 2 másodperc, vagy 2 perc a bírálati lap fájlok legyártása, azért 

mégis a programozástechnikailag sokkal bonyolultabb, de a bírálati lap másolást és a 

mintakódokat utólagosan kitöltı megoldást kell választani, mert az gyorsabb.  

4.2. A felhasználó által létrehozható adatbázisról 

A PS Commander tette lehetıvé, hogy a már korábbi bírálatoknál definiált tulajdonság 

leírásokat összegyőjtve egy Excel munkafüzetbe (így egy tulajdonság-adatbázist hozva létre), ezt 

az adatbázist az új bírálati lapok szerkesztéséhez használjuk. 

A felhasználó által készített adatbázis, amely a tulajdonságok definícióját lényegesen 

megkönnyíti, Excel munkalapokból áll. Az itt látható részlet (4.1. ábra) 6 munkalapon 

összesen 62 tulajdonságot tartalmaz.  

 
4.1. ábra: A tulajdonság-adatbázis egy táblája 
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5. Turbo Pascal alapú kiegészítı programok  

 

Az élelmiszer profilanalízist támogató szoftver létrehozásának megkezdésekor már 

nyilvánvaló volt, hogy a szoftver felhasználói elıbb-utóbb jelentkezni fognak azzal a 

kívánsággal, hogy korábbi profilanalízis-eredményeiket is a ProfiSens által meghatározott 

elektronikus formában tárolhassák. A ProfiSens erre csupán azt a lehetıséget biztosítja, hogy 

a Lapszerkesztı őrlapon (3.5. ábra) a korábbi, papír alapú bírálatokhoz definiált 

tulajdonságok létrehozása után a „csak mintalapot szerkeszt” választó-gombra kattintva 

kihagyjuk a bírálati lapok létrehozását, és az „ertekel” munkalap táblázatába bevisszük a papír 

alapú bírálatok eredményeit. Az így létrehozott fájlon a ProfiSens már elvégzi a statisztikai 

értékeléseket, valamint azok oszlop- és pókhálódiagramos megjelenítését is. 

Munkám során megvizsgáltam a papír alapú bírálati lapok feldolgozásából a kézi 

adatbevitel kiküszöbölési lehetıségeit is, ezeket az eredményeket foglalom össze ebben a 

fejezetben. 

5.1. Papír alapú bírálati eredmények digitalizálása. 

A papír alapú bírálatok feldolgozása nagyon idıigényes feladat, ha a folytonos skálákra 

berajzolt jeleknek a skála végponttól való távolságát kézi úton kell lemérni és a mért értékeket 

ugyancsak kézzel visszük számítógépbe. A digitális képfeldolgozási lehetıségeket áttekintve 

(Budai A. 1999, Füzi J. 1997, Hall E. 1978, Nagy S. et al. 1999, Newman W. 1985) a papír 

alapú bírálati eredmények számítógépbe vitelét digitalizáló táblával oldottam meg. A 

digitalizáló táblával pontosan lehet papíron lévı képpontok távolságát mérni, és helyüket 

abszolút koordináta formájában számítógépbe vinni. Azonban a digitalizáló tábla és az Excel 

bírálati lapok közti interfész kizárólag VBA-ban való megírása nem volt célszerő, ezért egy 

Turbo Pascal (Angster E. et al. 1993) programot is írtam, amellyel úgynevezett „legyeket” 

mozgatva a képernyın, virtuális potenciométerrel illetve virtuális kapcsolókkal viszonylag 

gyorsan be lehet vinni a számítógépbe a csúszka-pozíciókat (bírálói választásokat). 

A munkámban használt Genius HiSketch HR1212 típusú 12x12 collos digitalizáló 

táblához csatlakoztathatunk mind puck-ot (egérszerő szálkeresztes tapogató), mind stylust 

amely tollszerő eszköz. (A puck a stylus-nál pontosabb, és kb. 0,01 mm-es felbontás érhetı el 

vele). E digitalizáló tábla soros porton (RS-232C) csatlakozik a számítógéphez. 
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A tábla megadja a szálkereszt négy kapcsolójának az állapotát és a szálkereszt aktuális 

koordinátáit, mely adatokat soros porton keresztül ad át a számítógépnek. A táblára egy 

mőanyag lap alá betehetı a bírálati papírlap, amelynek pontos pozíciója a mőanyag lappal 

együtt tépızárral rögzíthetı.  

Bár a digitalizáló táblámhoz rendelkezésre állt egy Windows alatt futó meghajtó program, 

itt problémák adódtak a papír bíráló lap és az elektronikusan (Excel munkalapként) adott 

bíráló lap méretének illetve pozíciójának összehangolásával. Ezt az összehangolást minden 

bíráló lapra meg kellett tenni, különben a nyomtatványok apró elcsúszásából adódó 

geometriai hibák adatbeviteli hibát okoztak. Kategória skálánál akár több kategóriányi eltérést 

is okozhat a papíron bejelölt rádió kapcsoló pozíciójának és a képernyın látszó bírálati lap 

pozíciójának összekalibrálatlansága. 

Ezért fejlesztettem ki egy Pascal programot és egy Excel makrót. Az Excel makró 

interfészként mőködik a Pascal program és a ProfiSens között. Elıállít egy Start.txt fájlt az 

“alaplap” nevő Excel munkalap vezérlıket leíró adatai alapján, amely a Pascal program 

inputjául szolgál. A Pascal program teljes képernyı méretőre növesztett DOS ablakból 

indítható, elıször bekéri a Start.txt fájlt, ezután a többi adatot (tulajdonságok, minta kódok) 

már grafikus menübıl (5.1. ábra) választhatjuk ki.  

 
5.1. ábra: Grafikus menü digitalizáló tábla használatához 

A menü jelzi, hogy az adott tulajdonság le van-e már mérve, és kijelzi a beolvasott értéket 

is. A tulajdonsághoz megadott skála típusát a program a Start.txt fájlból olvassa, majd 

elindítja az adat skálatípusának megfelelı digitalizáló rutint, az alábbiak szerint: 

• a szöveges értékelés típusú tulajdonság esetén billentyőzetrıl várja az adatokat,  

• kategória skála esetén egy gumiszalag vonalakból és körökbıl álló táblázat két sarkát 

kell elhelyezni a szálkereszttel arra a pozícióra, ahol a papír alapú bírálati lapon a bal felsı 

illetve jobb alsó sarka van a rádió kapcsoló táblázatnak. Utána a képernyın úgynevezett 

legyeket (kis “x”–eket) kell a bírálati lapon a bíráló által megjelölt kategóriának megfelelı 

helyre vinni a puck-kal.  
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• folytonos skála leolvasása esetén egy legyet kell a skála eleje, illetve vége pozícióhoz  

 
5.2. ábra: Folytonos skála leolvasása 

vinni, a két végpontot a 

skálát jelölı gumi vonal 

jelzi a felhasználónak. A 

skálán a bíráló jelölésének 

megfelelı helyre a puck-

kal vagy stylus-sal 

ugyancsak egy legyet kell 

elhelyezni.  

A skála két végét a képernyın akárhova mozgathatjuk, a skála helye természetesen nem 

befolyásolja a digitalizálás pontosságát, csak a skála hossza (hosszabb skála: pontosabb 

leolvasás). A bal felsı sarokban látszik a skála pozíció százalékos értéke. Fontos hogy ne 

fordítsuk meg a skálát, mint ahogy én a hibalehetıség bemutatásáért itt megtettem. A skáláról 

ugyan a középsı légy a skálára merıleges irányban elmozdítva lehúzható, de a program a 

papír skála ilyen nemlinearitásait merıleges vetület-képzéssel ki tudja egyenlíteni. 

Mindhárom típusú tulajdonság leolvasott és digitalizált értékét tároljuk a Start.txt fájlban, 

majd újra visszatérünk a grafikus menüre.  

Ha a bírálati lap minden adatát már bevittük, a program karakteres (alfanumerikus) 

formában kijelzi a digitalizált adatokat, amelyek el-nem-fogadása esetén visszatérhetünk a 

hibásan digitalizált adat javítására, elfogadásuk után új bírálati lapot digitalizálhatunk, vagy 

kiléphetünk a programból. 

Az interfész a Turbo Pascal program eredményeit importálja egy, a ProfiSens által 

generált bírálati lapra. Innentıl a bírálati lap feldolgozása a ProfiSens-szel ugyanúgy 

végezhetı el, mint bármely más, elektronikusan kitöltött bírálati lap esetében. 

A Turbo Pascal program a digitalizáló tábla mind abszolút pozíció mérı, mind relatív-egér 

emulációszerő üzemmódjában mőködik. 

Egy Excel makrót is kifejlesztettem szintén papír alapú, beszkennelt bírálati lapok 

számítógépes leolvasására. Itt az a használat elıfeltétele, hogy a bírálati lapon a csúszkán a 

két végpontot jelölı függıleges vonalat egy egyenes vízszintes vonal kösse össze, és a bíráló 

a jelölést, amely egyetlen mintára vonatkozik, egy függıleges vonallal jelölje a skálán. Fontos 

hogy a skála végeket azonos hosszúságú függıleges vonalak jelölik, míg a mintát jelölı vonal 

hosszabb kell, hogy legyen, mint a végpontokat jelölı függıleges vonalak, és más vonal nem 
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lehet a vizsgált tartományban. A makró egyetlen skála leolvasására lett kifejlesztve, de 

természetesen több egymás alatt elhelyezkedı skála leolvasása is megoldható vele. 

Mivel a makrót végül a ProfiSens-hez nem csatoltuk, algoritmusát nem részletezem, 

csupán egy ábrát (5.3. ábra) mutatok itt be eredményeibıl. Részletesen foglalkoztam a terület 

szakirodalmával biomérnöki diplomamunkámban (térbeli háromszög diagramok 

leolvasásánál), és disszertációm egy késıbbi fejezetében fogyasztói érzékszervi bírálatok 

értékelésére kifejlesztett és alkalmazott verzióját is bemutatom. 

 

 

5.3. ábra: A képfeldolgozás lépései Excelben. 

Az 5.3. ábra egy ténylegesen szkenneléssel gépbevitt és megsokszorozott skála 

leolvasásának lépéseit szemlélteti. A felsı rész bal oldalán a kiindulási képet láthatjuk, 

mellette a szegmentált képet a cél-munkalapon, alul pedig ugyanezen cél-munkalapon már a 

leolvasás eredményei is megjelennek piros háttérrel kiemelve. 

Az Excel gyenge grafikai képességei miatt az Excel makró, amit ennek a skála leolvasó 

módszernek a végrehajtásához írtam, a képernyı memóriában dolgozik, így nagyon fontos, 

hogy a vizsgált kép pontosan a teljes képernyı nagyságúra nagyított Excel táblázat bal fölsı 

sarkába, adott pozícióba kerüljön, és adott mérető legyen. 
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5.2. A Trigon alapú vizualizáció fogyasztói bírálatok értékeléséhez. 

A Trigon szoftver elsı verzióját (Trigon-1) biomérnöki diplomamunkámban fejlesztettem 

ki, eredetileg terner elegyek gız folyadék egyensúlyi adatinak térbeli ábrázolására. Elsıként 

Lángné Lázi Márta használta PhD kutatásaiban (Lángné Lázi M. 1999). Késıbb, amikor 3 

komponenső robbanó gázelegyek különbözı hımérsékleteken/nyomásokon mért robbanási 

határgörbéibıl keletkezı robbanási határfelületek ábrázolását igényelte Viczián Gergely 

kutatása (Viczián G., 2003), a Trigon újabb verzióját hoztam létre (Trigon-2).  

 

5.4. ábra: Aceton-Kloroform-Hexán 
Trigon-1, Nyomás-felület (T=328 K) 

 

5.5. ábra: H2-CO2-Levegı izoterm robbanási 
határfelülete Trigon-2 (szintvonalak: 

T=20,100,200,300,400 C°)  

Mindkét verzió alkalmas adott mérési és modellszámítási eredmények együttes 3D 

ábrázolására, az ábrák forgatására, a terner felületek tetszıleges pontjainak leolvasására. A 

program a diagram pontjait 2.5D-módszerekkel számítja, és lehetıséget ad takart felület 

eltávolításra, szintvonalas ábrázolásra, valamint papíron lévı diagram leolvasására is. 

A Trigon programot alakítottam át úgy, hogy újabb, 3. verziója több éven keresztül 

végzett fogyasztói bírálat-sorozat eredményeinek 3D ábrázolásával az évenkénti eredmények 

összevetését tette szemléletesen lehetıvé. Egy ilyen példát mutat az 5.6. ábra. 

 

5.6. ábra: Több éves fogyasztói bírálat-sorozat Trigon-alapú vizualizációja 
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Az 5.6. ábra rezisztens almák fogyasztói kedveltségét vizsgáló, 3 éves teszt-sorozat 

eredményeinek együttes ábrázolásából mutat be egy részletet. Ahhoz, hogy az ábrázolási mód 

lényege érthetı legyen, röviden bemutatom a projekt 2004. ill. 2005. évekre vonatkozó 

hagyományos kiértékelését, melyet Kollár Zsófia biomérnöki diplomamunkájából ill. Kápolna 

Beáta PhD dolgozatából idézek (Kollár Zs. 2007, Kápolna B. 2006): 

A 5.7. ábra mátrixa a fogyasztói kedveltség valamint az egyes, a bírálatban résztvett 

fogyasztók személyére vonatkozó adatok – mint változók – közti összefüggéseket mutatja a 

megfelelı matematikai statisztikai tesztek eredményei alapján. A mátrixban minden elem egy, 

a változóknak megfelelı statisztikai próba eredményét tartalmazza. Azokra az adatpárokra, 

amelyeknél mindkét változó sorrendi skálán értelmezett, Spearman-féle rang korrelációt 

alkalmaztak a kutatók. A többi esetben – a névleges-névleges illetve a névleges-sorrendi 

adatpároknál esetében – multinomiális χ2-próbával végezték a kiértékelést (Kollár Zs. 2007, 

Kemény S. et al. 2001, Kemény S. et al. 1999).  

Az ábra szerint a narancssárga cellák nem jelölnek összefüggést a változók között, míg a 

zöldek korrelációt mutatnak. Azok az esetek, amelyek a két egymást követı évben ugyanazt 

az eredményt hozták pipával vannak megjelölve. 

 

5.7. ábra: Kollár-Kápolna: A korrelációs vizsgálatok áttekintı mátrixa 
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A Trigon-3 ábrázolás (5.6. ábra) már 3 év vizsgálatainak korrelációs teszteredményeit veti 

össze, amely összevetés a hagyományos ábrázolással nem lett volna lehetséges. A feladat itt 3 

év (általánosítva n év, ahol n>2) adott változó-párra vonatkozó igen/nem válaszainak 

szemléletes ábrázolása. Az ábrán a Küllem (App), Íz (Fla), Nem (Gen), Kor (Age), Lakhely 

(Reg) és Import gyümölcs preferálása (Imp) összesen 6 változóból képezhetı párokat 

mutattam be, az alábbi módszerrel: A Trigon adat-ábrázolását ℜf ={n/2-k,      k=0,1,…,n} 

értékekre korlátoztam, amely n=3 esetében ℜf ={1,5; 0,5; –0,5; –1,5) tartományt jelentett. Az 

egyes cellák fölött (ill. alatt) azon értékeknek megfelelı h hosszúságú tüskéket jeleníti meg a 

Trigon-3, melyeket – figyelembe véve az adatpár korrelációs tesztjének a 3 évnek megfelelı 3 

db. eredményét, melyekben k=0, 1, 2, 3 „nem”(=korrelálatlanság) lehetséges, –  a h=3/2 – k 

összefüggéssel számított. 

A tengelyek az eredeti táblázat fejlécnek megfelelı feliratokat kapják, és ezek 

elmozdíthatók a diagrammal együtt, úgy hogy a teljes ABC-nek megfelelı bitképeket nem 

kellet tárolni, mert valós idıben sikerült a vektor-bitkép konverzió (Szirmay K. et al. 2003), 

majd a kijelzés megvalósítása, ami sok további alkalmazásban felhasználásra került azóta.  

A takart felület szintvonalas ábrázolásának illetve a papír alapú diagram kalibrált 

bevitelének itt nincs értelme, így a programból töröltem. Viszont a háromszög diagram 

mozgatását a Trigon régebbi verzióitól eltérıen, ahol a jobb és bal kapcsolónak illetve a 

menürendszernek, mint funkció váltónak volt szerepe, ebben a feladatban már a kijelölhetı 

legyek mozgatásától tettem függıvé. Ezzel a megoldással ugyan jelentısen nıtt a Trigon 

számítás igénye, de a Windows drag&drop módszereihez szokott felhasználóknak jóval 

kényelmessebbé vált a diagram, mint virtuális test kezelése. 
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6. A ProfiSens alkalmazásai 

A ProfiSens szoftver különbözı fejlesztési szintő verzióit 2002. óta használják a BCE 

Érzékszervi Minısítı Laboratóriumában és 2005-tıl a BME Biokémia Tanszék szakmérnöki 

kurzusain is (Rektor A. et al. 2003, Kápolna B. et al. 2004, Bicsákné Farkas A. 2005, Botha 

E. 2005). 2006-ban, innovációs szerzıdés keretében a SPAR Magyarország Kft 

Minıségirányítási Osztálya, majd 2007-ben a Fogyasztóvédelmi Fıfelügyelıség Élelmiszer 

és Vegyipari Laboratóriuma is megkezdte a ProfiSens használatát. Az 1. Táblázatban azon 

legfontosabb bírálati alkalmak fıbb paramétereirıl adok áttekintést, melyeket a BME ill. BCE 

keretein belül végeztek, oktatási illetve kutatási-fejlesztési céllal. 

1. Táblázat: Áttekintés a ProfiSens által támogatott bírálatokról 

Bírálati minták 
Bírálati 

alkalmak 
száma 

Tulajdon- 
ságok 
max. 

száma 

Bírálatok 
közelítı száma 

Alma 38 28 420 
Ásványvíz 3 8 51 
Berkenye 2 8 30 
Bimbóskel 2 6 32 

Bor 17 15 128 
Brokkoli 4 6 60 

Csemegekukorica 10 15 140 
Csokoládé 1 6 15 

Epres Joghurt 1 11 15 
Étolaj 1 11 11 

Főszerpaprika 1 3 7 
Konzervuborka 10 5 200 

Lestyán 2 9 32 
Margarin 1 4 11 
Meggy 3 5 15 

Méz 1 11 7 
Must 2 9 40 

Paradicsom 5 5 40 
Sajt 11 8 121 

Szilva 3 3 100 
Tej 2 5 25 

Zöldborsó 18 6 126 
Összesen: 138 187 1626 

E fejezetben részletesen bemutatom a sajt érzékszervi bírálatok eredményeit, valamint a 

zöldborsó, bor és alma bírálatok eredményeinek azon részeit, amelyek közvetlenül 

kapcsolódnak doktori munkámhoz. A sajt bírálatokat teljes egészében saját kísérlettervem 

alapján, irányításommal végeztük. Az alma, bor és zöldborsó bírálatok adatai – mely 
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bírálatokat PhD kutatás illetve szakmérnöki diplomamunka keretében a BCE Érzékszervi 

Minısítı Laboratóriumában ill. a BME Biokémiai Tanszékén végeztek – pedig további 

szoftver-fejlesztéseim, valamint egy, kutatásom egyik legfontosabb elméleti eredményét 

jelentı új matematikai statisztikai módszer kidolgozásának alapjául szolgáltak.  

6.1. Sajt bírálatok 

A magyar sajt fogyasztók körében nagyon kedvelt trappista sajt a bevásárló központokban 

gyakran akciós áron kapható. Ezért a fogyasztók ebbıl az olcsóbb termékbıl általában 

nagyobb mennyiséget vesznek, és a sajtot feldarabolva, egy részét mélyhőtıben tárolják. A 

mélyhőtés során viszont a sajtok kedvezı érzékszervi tulajdonságai sokat romolhatnak, mint 

ahogy ez a sajt szakértık elıtt jól ismert (Hersleth M., Ueland O. et al. 2005, Molnár A. et al. 

1999, Somogyi I. 1998). A fogyasztók számára viszont gyakran fontosabb az a szempont, 

hogy az általuk legjobban kedvelt sajtot olcsóbban vásárolhassák. 

Tárolási kísérlet sorozataimban különbözı helyeken gyártott és különbözı körülmények 

között tárolt, "akciós" ill. "nem akciós" trappista sajtok érzékszervi tulajdonságait vizsgáltam. 

Egyes érzékszervi bírálataimnál a mintákra egyidejőleg mőszeres vizsgálatokat is 

végeztettem.  

6.1.1 Kísérlet terv és Profilanalízis eredmények  

Az elsı vizsgálat-sorozatot, amely négy alkalommal tartott profilanalízis bírálatot, és az 

egyes (különbözı) minták szárazanyag tartalmának mérését foglalta magában, az alábbi 

kísérlet-terv szerint hajtottam végre: 

− Az elsı alkalommal négy, azonos sokaságból vett „friss” (frissen vásárolt) mintával 

a bírálókat „teszteltem”, és „rögzítettem” a sajtok kiinduló állapotát. 

− A második alkalommal két „friss” és két mélyhőtés utáni „1 hetes” (1 hétig 

fagyasztva tárolt) mintát vizsgáltunk. 

− A harmadik alkalommal ismét két „friss” és két mélyhőtés utáni mintát vizsgáltunk, 

de a két mélyhőtés utáni minta közül az egyik „1 hetes”, a másik „2 hetes” (2 hétig 

fagyasztva tárolt) minta volt. 

− A negyedik, utolsó alkalommal egy „friss” és három mélyhőtés utáni mintát 

vizsgáltattam, a mélyhőtés utáni minták közül az egyik „1 hetes”, a másik „2 hetes”, 

a harmadik „3 hetes” (3 hétig fagyasztva tárolt) minta volt. 
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A profilanalízis tesztben vizsgált tulajdonságokat a ProfiSens szoftver által készített 

elektronikus bírálati lapon a 6.1. ábra mutatja be. Ugyanezen tulajdonságok vizsgálata történt 

késıbb az ÍzFeszt kiállításon is. 

 

6.1. ábra: Bírálati lap trappista sajt profilanalízis tesztjéhez 

A 6.1. ábra bírálati lapja egyben jól szemlélteti a profilanalízis teszt néhány fontos 

jellemzıjét is: 

• A minták kódolását a háromjegyő, véletlen szám-kódokkal 

• A tulajdonságok típus-definícióit (lineáris optimum skála, mint pl. a sajt színe, 

kategóriák szerinti értékelés pl. a sajt illata, és szöveges értékelés a mellékíz esetén) 

• A tulajdonságok sorrendjének definiálását a vizsgálat menete szerint (szemrevételezés, 

illat, tapintás, kóstolás) 
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Ebben a profilanalízis teszt-sorozatban nemcsak elektronikus, de papír-alapú bírálati 

lapokat is alkalmaztunk, melyek feldolgozásában használtuk az elızı fejezetben ismertetett, 

papíralapú bírálatok digitalizálására Turbo Pascal-ban fejlesztett szoftveremet is. A 

tesztsorozat eredményeibıl a negyedik tesztalkalom összesített profil-diagramját a 6.2. ábra 

mutatja be. 

Ahogyan azt a 6.2. ábra 
mutatja, a friss és 1, 2 ill. 3 
hétig fagyasztva tárolt sajt-
minták érzékszervi tulaj-
donságai közül legnagyobb 
mértékben a sajt illata 
változott.  

Ezt a megállapítást tá-
masztották alá a ProfiSens 
programba beépített vari-
ancia analízis vizsgálatok 
is. Szignifikáns diffe-
renciát mutatott a friss 
mintához képest 1%-os 
szinten a 2 hétig fa-
gyasztott minta, 5%-os 
szinten pedig a 3 hétig 
fagyasztva tárolt minta.  

 
6.2. ábra: Minna sajt különbözı ideig való fagyasztva 

tárolásának hatása az érzékszervi tulajdonságokra 

Az a tény, hogy az elsı fagyasztva tárolási kísérlet eredményeképpen egyetlen érzékszervi 

tulajdonságban, a sajt illatában volt szignifikáns eltérés a friss és a fagyasztva tárolt minták 

között, és még ennél a tulajdonságnál is a 2 hétig fagyasztott minta nagyobb különbséget 

mutatott, mint a 3 hétig fagyasztott, arra a gondolatra vezetett, hogy a következı teszt-

sorozatban különbözı helyeken gyártott, de egy típusra vonatkozóan egyszerre, ugyanazon 

helyen beszerzett mintákat vizsgáljak.  

Ebben az esetben a vizsgálati minták egyik része a Veszprémtej Rt trappista sajtja volt, 

amelyet a Tolnatej által gyártott, a Kaisers-ben akciós termékként forgalmazott „Spar” 

márkajelő mintával hasonlítottunk össze, az alábbi kísérlet-tervnek megfelelıen: 

• Az elsı alkalommal, 2004. okt. 1-én három „friss” mintát vizsgáltunk. A mintákból 

kettı azonos sokaságból származott.  

• A második alkalommal, egy héttel késıbb, az ÍzFeszt Élelmiszer Kiállítás elsı két 

napján, ugyancsak profilanalízissel vizsgáltuk mindkét gyártási helyrıl származó 

trappista sajtot. Összesen öt mintát képeztünk, az egyik gyártó termékét egy hétig 
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kamrában, hőtıben ill. fagyasztva tároltuk (e-K, e-H és e-F minták), a másik gyártóét 

pedig hőtve ill. fagyasztva (H ill. F jelő minták). 

• Az ÍzFeszt Élelmiszer Kiállítás utolsó napján öt ill. három mintás rangsorolási 

teszteket is végeztettünk. 

A 2004. októberi profilanalízis vizsgálatok eredményeit foglalja össze a 6.3. ábra és a 2. 

Táblázat. 

  

 

 

 
  

6.3. ábra: Különbözı gyártók által gyártott trappista sajtok tárolásának hatása az érzékszervi 
tulajdonságokra 

2. Táblázat: Szignifikáns differenciák néhány tulajdonságnál 

  

  

A profilanalízis teszteket követı rangsorolásos vizsgálatok eredményeibıl mutat be 

összesítést a 6.4. ábra és 6.5. ábra A rangsorolásos tesztek eredményei alátámasztják azt a 

megfigyelést, hogy a vásárlás utáni fagyasztva tárolás nem okoz nagyobb különbséget a 
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trappista sajt érzékszervi tulajdonságaiban, mint amekkora különbség a különbözı gyártókból 

és a fogyasztó vásárlása elıtt a kereskedelmi tárolási idıbıl származhat. 

 

6.4. ábra Rangsorolásos teszt értékelése öt minta esetén 

 
6.5. ábra Rangsorolásos teszt értékelése három minta esetén 

Egyhetes fagyasztási kísérletet állítottam be egy lengyel gyártmányú, ugyancsak gyakran 

akciósan vásárolható sajtra vonatkozóan is. Az Alpener svájci típusú sajt küllemre az ementáli 

sajtokhoz hasonlít, zsír és szárazanyag tartalma közel megegyezik a korábban vizsgált 

trappista sajtokkal. 

Az Alpener sajt profilanalízisének 9 bírálatát értékelve, bár szignifikáns differenciát a 

fagyasztott ill. hőtve tárolt minták között egyik tulajdonságnál sem találtunk, de a profil 

poligonokon jól látható, hogy a bírálók a sajt állományára vonatkozóan észlelték a fagyasztás 

hatását. 
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6.6. ábra Alpener sajt profilanalízisének profil diagramja 

6.1.2 Mőszeres mérések eredményei. 

Az élelmiszer minısítésben az érzékszervi és a mőszeres vizsgálatok hatékonyan egészítik 

ki egymást (Örsi F et al. 1986). Kókai Zoltán konzulensem PhD védésén hangzottak el a 

következı mondatok: 

„A mőszeres mérések nem objektívek, az érzékszervi bírálatok nem szubjektívek. Ez 

ugyan elsıre furcsának tőnhet, de így van. Míg a mőszeres analitikával foglalkozóknak” – és 

a mőszerfejlesztıknek is (ez már saját tapasztalatom) – ”az a fı problémájuk, hogy a 

mőszereik még mindig nem elég objektívek, addig az élelmiszerek érzékszervi bírálataival 

foglalkozóknak az a fı problémájuk, hogy nem hiszik el nekik, hogy az érzékszervi bírálatok 

nem szubjektívek.” 

Több mőszeres vizsgálat történt az elızıekben ismertetett sajt-bírálatokhoz kapcsolódóan 

is. Mértük sajt tárolása során a minták szárazanyag tartalmát, valamint megterveztem és 

végrehajtottam a Minna trappista sajtok állomány jellemzıire vonatkozó méréseket is. 

Bár az érzékszervi bírálatok célja a trappista sajt hétköznapi konyhai körülmények között 

történı tárolhatóságának vizsgálata volt, a kísérletnek a bírálók elıl „elrejtett” célja is volt, a 
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ProfiSens szoftver fejlesztési periódusában a szoftver tesztelése, valamint a tervezett 

fejlesztési irányvonal célszerő módosításainak meghatározása.  

Fejlesztés közben DERÜLNEK KI ugyanis a REJTETT HIBÁK, kezelésbeli nehézségek, 

rejtett igények és korábbi hibás elképzelések. Jellegzetesen ide kell sorolni a határterületi 

kutatásokban résztvevıknél az esetleges kommunikációs hibákat, amelyekre csak akkor 

derülhet fény, ha már a projekt minden résztvevıje rendelkezik a határ mindkét oldaláról 

megszerzett tapasztalatokkal.  

Bár munkám nem filozófiai jellegő, mégis ide kívánkozik azon új (tudomány-filozófiai) 

meglátásom, hogy a határterületi „kétoldali” tapasztalat a szoftverfejlesztés területén egészen 

„kártékony” is tud lenni… Akkor amikor a fejlesztés kezdetén szükség lenne rá, nincs, amikor 

pedig a fejlesztés végén már van, a lehetı legnagyobb kárt csinálja: az esetek zömében a 

tapasztalat hiányából adódó hiányos tervezés miatt közel az egész programot át kell írni, mint 

ahogy ez az én munkámban is (nemegyszer) megtörtént. Ha kész a munka, persze 

„fölöslegessé válik” a tapasztalat mert úgyis „bedrótoztuk” a programba a tapasztalatainkat. 

Egy jó programba sok tapasztalat van beépítve. (De egy rossz programban is lehet sok 

tapasztalat…) A tapasztalat gyakran elıítéletként is viselkedik, ami sok jó megoldást 

zsákutcának tüntet fel, a rossz tapasztalatok nyomán szerzett kudarcok elbátortalanítanak, a jó 

tapasztalatok óvatlanná és vakmerıvé tehetnek. 
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Sajt keménység mérés elıkísérletének eredménye. 

A mőszeres mérések másik csoportja az állományjellemzıkre vonatkozott. A trappista sajt 

felületi keménységét akartam a hely függvényében kimérni. A sajtok alak illetve forma 

problémái a formázás, préselés, érlelés alatt alakulhatnak ki, (tehát a gyártási folyamat vége 

felé.) A sajtok felületi keménysége indikátora lehet annak, hogy a sajt deformálódni fog-e a 

tárolás során, azaz a sajt külleme a megítélését jelentısen romboló változáson megy-e át.  

A 6.7. ábra baloldali ábráján a sárga henger a trappista sajtot szimbolizálja, a sajtra 

rajzoltam egy-egy (szimmetrikus) keresztet, és a kereszt vonalai mentén cm-enként 

elvégeztem egy keménység mérést. A mért értékek baloldalt szintvonalas, míg a jobb oldalon 

2D felület diagramon láthatók, lent középen pedig táblázatban láthatók 

 

 

6.7. ábra: Trappista sajt keménysége a hely függvényében 
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Sajt keménységének vizsgálata gumi keménység mérı penetrométerrel (durométerrel). 
 

Mivel a sajt-mérések kapcsán támadt egy érdekes sajtkéreg-keménység vizsgálati ötletem, 

melynek programozás-technikai megoldása rendkívül érdekesnek ígérkezett, ezért 

végrehajtottam az alábbi méréseket, és megírtam a hozzá tartozó adatfeldolgozó programot, 

bár ez a sajtkéreg-keménység mérési sorozat nem tartozik szorosan disszertációm témájához. 

A durométer gumi keménység mérı mőszer, adott erıvel egy adott geometriájú kúpot, – 

impressziós tőt – nyom a felületbe, és mőszer méri a tő benyomódásból adódó elmozdulást.  

A tő behatolási mélysége a felület keménységének a függvénye. A mőszer kb. 2cm 

átmérıjő tárcsa felületén támaszkodik fel a vizsgált anyag felszínére. A tárcsa közepén nyúlik 

ki az impressziós vizsgáló tő (mérıcsap), melynek adott geometriájú a formája, valamint a 

nyugalmi kinyúlás mértéke. A tő a rugóerı hatására méréskor beleszúródik a sajt felületébe, a 

tő benyomódásból adódó elmozdulást méri a mőszer. Minél keményebb a felület annál 

kevésbé tud behatolni a tő, tehát annál kisebb lesz az elmozdulás, értelemszerően a puha 

felületbe mélyre szúródik a tő, tehát nagy lesz az elmozdulás. 

A mérésekhez egy Mitutoyo (kézi) mőszert használtam, amely az eredményt digitálisan 

Shore A keménységi fokban 3 értékes jegy pontossággal jelzi ki. Az A jelölés a vizsgáló kúp 

geometriájára utal. A mőszer soros portján keresztül a mért értékek számítógépes adatbázisba 

győjthetık. Ez a kiegészítés méréseimhez nem ált rendelkezésre, viszont egy másik interfész, 

amely nem soros porton keresztül, hanem a billentyőzet bemenetre csatlakoztatható 

rendelkezésre állt. 

A trappista sajtot vásárlás után öt napig hőtıben kb. [0-5] Celsius fok közti hımérsékleten 

tároltam. A sajtkorong felsı lapjának síkjában – a körlap középpontját tekintve origónak – 

definiáltam egy derékszögő koordináta rendszert 10 mm-es osztásokkal, majd az így létrejött 

rács pontjaiban megmértem a sajt keménységét. Ugyanígy mértem meg a sajt keménységét a 

sajtkorong alsó lapján létrehozott rácspontokban is. A sajtkorong palástjának középkörén, 

valamint a palástnak a fedı- ill. alaplapon definiált koordináta-tengelyekkel alkotott 

metszéspontjait összekötı alkotókon is definiáltam egy-egy felosztást, majd ezen pontokban 

is mértem a keménységet. 

A sajt kézzel történı, érzékszervi „keménység-eloszlás” vizsgálatát a mérés eredményei 

megerısítették. A sajt tapintható egyenetlen felületi keménysége adta az ötletet, hogy érdemes 

lenne kimérni a teljes felületi keménységet, hogy az érzékszervi tapasztalatokhoz mőszeres 
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mérés útján kaphassak megerısítést. A mőszeres mérések feldolgozására Turbo Pascal 

programot írtam. Ezen program által létrehozott „keménység-eloszlási” ábrákból mutatok be 

néhányat az alábbiakban. A program funkciói között egyik legérdekesebb a létrejött ábráknak 

a billentyőzetrıl való adat-módosítás (beszúrás, törlés) hatására az azonnali változás-követése. 

 
a. Mérési pontok jelölı tüskékkel a sajt fedı- 

és alaplapján, 

  
b. Mérési pontok tüskék nélkül (kizárólag a 

keménység felület látszik, és a sajt élei) 

.  
c. A sajt palástján mért pontok négy szintbe 

rendezve a diagram függıleges tengely irányú 
megnyújtás okozta torzításával.  

 
f. A sajt palástján mért pontok egy síkba 

vetítve – ez az ábrázolásmód jól mutatja az 
egyes szintek különbözı keménység-

eloszlását 

6.8. ábra: Sajtkéreg keménység-eloszlásának vizsgálata 

6.2. Egyéb bírálatok 

A ProfiSens alkalmazásait alma, bor és zöldborsó – kutatási ill. ipari célra, 28 alkalommal, 

alkalmanként 3-6 mintára és 5-13 tulajdonságra, 6-14 bíráló bevonásával végrehajtott – 

profilanalízis vizsgálatait mutatom be. Sajt profilanalízis vizsgálataimmal együtt ezen 

vizsgálati eredményeket használom a késıbbiekben a profilanalízis-panel megbízhatóságának 

tesztelésére kifejlesztett új módszerem bemutatására, illetve annak más, irodalmi 

módszerekkel való összehasonlítására. 
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6.2.1 Alma profilanalízis 

Részt vettem szoftver-tanácsadóként és érzékszervi bírálóként abban a projektben, amely 

a Budapesti Corvinus Egyetem Árukezelési és Áruforgalmazási Tanszékén Dr. Kápolna Beáta 

PhD munkájának (Kápolna B., 2006) részét képezte: rezisztens almafajták fogyasztói és 

szakértıi bírálatsorozatát végezték a 2004. és 2005. években.  

A szakértıi (profilanalitikus) vizsgálatokkal – eltekintve a ProfiSens 

szoftverbemutatóihoz tartozó almaprofil vizsgálatoktól – mindkét vizsgálati évben 

szeptembertıl márciusig havonta ellenırizték a rezisztens almafajták érzékszervi 

tulajdonságainak tárolás közbeni változását a Magyarországon legkedveltebb fajtákként 

számontartott Jonatán és Jonagold fajtákhoz viszonyítva. Ez a mérés-sorozat kezdetétıl fogva 

a ProfiSens szoftvert használta mind a bírálati lapok létrehozásában, mind a bírálati 

folyamatban, mind pedig a kiértékelésben.  

A vizsgált tulajdonságok (strukturálatlan lineáris skálán vizsgálva) az alábbiak voltak: 

− Küllem (alak) − Hússzín 

− Piros-sárga szín aránya − Állomány 

− Sárga szín intenzitása − Lédússág 

− Piros szín intenzitása − Édes íz 

− Héjvastagság − Savanyú íz 

− Almaillat − Összbenyomás 

A vizsgált fajták a Resi, Remo, Releika, Relinda, Renora, Reanda, Rewena, Jonagold 

Jonatán voltak, melyek közül a Relinda és Jonatán illetve a Rewena és Jonagold fajtapárokat 

tárolási idıt befolyásoló 1-MCP kezelési kísérletben is vizsgálták. (Az 1-metil-ciklopropán 

egy olyan vegyület, mely képes megakadályozni az etilén termelést, és ezáltal növelni tudja a 

tárolási idıt azon mezıgazdasági termények esetében, melyeknél az etilén meghatározó 

szerepet játszik az érés, a betakarítás és az öregedés során.)  

A 6.9. ábra egy áttekintı részletet mutat a Re-almákra vonatkozó vizsgálatokból, 

melyekbıl a két év alatt 364 egyedi bírálat keletkezett az összesen 14 bírálati alkalommal. 

Ezen bírálatok ProfiSens „alap” fájljait, melyek a kiértékeléseket is tartalmazzák – valamint 

az egyedi bírálatok szintén csak elektronikusan létezı adatait is – rendelkezésemre 

bocsátották a további kutatásaimhoz, amely a bírálók megbízhatóságának vizsgálatára 

irányult. 
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6.9. ábra: Alma-profilanalízis eredmények  

6.2.2 Zöldborsó profilanalízis 

A zöldborsó kísérletsorozat célja négy zöldborsófajta különbözı zsengeségi osztályba 

sorolt mintáinak vizsgálata volt. Az egyes mintákra különbözı kezeléseket alkalmaztak 

(sózás, fızés, fagyasztás), majd a szakmai panel által definiált 9 tulajdonságra vonatkozó 

profilanalízissel vizsgálták. A kísérleti tervet a 6.10. ábra mutatja.  

 

6.10. ábra: Zöldborsó profilanalízis kísérleti terv 
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A négy vizsgálati napon összesen 12 profilanalízist végeztek, héttagú szakmai panellel. A 

vizsgált tulajdonságok mindig ugyanazok voltak: 

− két kategória skála: alak és állomány,  

− hat strukturálatlan lineáris skála: szín1, szín2, küllem, illat, íz, összbenyomás,  

− egy szöveges értékelés: mellékíz. 

A ProfiSens szoftver használatára Botha Edit élelmiszerminısítı szakmérnök–

hallgatónak adtunk jogosultságot, aki munkacsoportunkkal folyamatosan konzultálva 

szakmérnöki diplomamunkája (Botha E. 2005) részeként a Bajai Hőtıipari Gyárban a 

profilanalízis vizsgálatokat vezette. A kísérletsorozat végrehajtása egyben a ProfiSens 

tulajdonság–adatbázisának egyik elsı éles alkalmazása is volt, valamint a bírálatok egy részét 

a bírálók megbízhatósági vizsgálatára irányuló kutatásaimban is használtam. 

6.2.3 Bor profilanalízis 

        A kísérletsorozat célja különbözı helyekrıl 

származó fehér, rozé ill. vörösborok vizsgálata 

volt. Az egyes típusoknál vizsgálták a 

kóstolópohár típusának a hatását is, valamint egy 

fehérbor–mintánál a különbözı dugóval való 

tárolást. A 6.11. ábra a kísérleti terv össze-

foglalását mutatja.  

        A négy vizsgálati napon összesen nyolc 

profil–analízist végeztek, egyszer négy, a többi 

alkalommal hat mintával. 

A 11 tagú szakmai panel a profilanalízishez 

összesen 13 tulajdonságot definiált: 
 

6.11. ábra: Borvizsgálat kísérleti terve 

− három kategória skála: tisztaság, íz-tartósság, kor,  

− nyolc strukturálatlan lineáris skála: szín, testesség, gyümölcs, virág ill. főszeres illat, 

savasság, édes íz, összbenyomás,  

− egy szöveges értékelés: mellékíz.  

A kísérletsorozat végrehajtása ugyancsak a ProfiSens tulajdonság–adatbázisának éles 

alkalmazása volt, tekintve, hogy a bírálati lapok egyetlen tulajdonságban, a fehér, vörös ill. 

rozé borok színében tértek el. Egyes bírálati eredményeket felhasználtam a GCAP módszer 



 67 

tesztelésében, és eredményeinek más, a szakmai panel megbízhatóságát vizsgáló irodalmi 

módszerekkel való összehasonlításában. 

A ProfiSens szoftver használatára Bicsákné Farkas Anita élelmiszerminısítı 

szakmérnök hallgatónak adtunk jogosultságot, aki munkacsoportunkkal folyamatosan 

konzultálva a profilanalízis vizsgálatokat diplomamunkája (Bicsákné Farkas A. 2005) 

részeként Zalaegerszegen vezette.  
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7. GCAP – új statisztikai módszer a bírálók minısítésére 

 
A profilanalízis egyike azoknak a gyakran alkalmazott érzékszervi vizsgálatoknak, 

amelyben képzett bírálok és/vagy szakértık (többnyire egy termék-specifikus szakmai panel) 

vesznek részt. A módszer megbízhatósága az egyes bírálók megbízhatóságára épül, ezért 

ajánlatos a szakmai panelt minél gyakrabban, ha lehetséges minden profilanalízis vizsgálat 

során minısíteni.  

A ProfiSenst 2002-óta többszáz profilanalízis tervezésében és kivitelezésében 

alkalmaztuk, mind kutatásban, mind oktatásban. Az így létrejött nagymérető adathalmazra 

támaszkodva hoztam létre az új fejlesztést, amely a bírálók megbízhatóságának vizsgálatára 

egy gyors grafikus módszert kínál. 

Ahhoz, hogy képet alkothassunk a bíráló panel megbízhatóságáról, a ProfiSens ANOVA 

táblázatait minden egyes tulajdonságra vonatkozóan kell vizsgálnunk. Az új és gyors grafikus 

megbízhatósági teszt a fraktálok elméletén alapul, a profil poligont a terület/kerület (T/K) 

aránnyal jellemzi. Természetesen ez az arány nem elegendı a profil poligon vizsgálatához, 

mivel a poligon elforgatása k*2π / n ( 0 < k < n ) szöggel a bírálati eredmény k tulajdonsággal 

való léptetését jelenti. A kifejlesztett új módszerben a jellemzéshez a T/K arányt és a profil 

poligon súlypontját (sp) használtam.  

 

7.1. ábra: Sajt (ÍzFeszt 2004, Ve–F, B=32) 

 

7.2. ábra: Alma (Rewena, 2005. jan, B=12) 
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7.3. ábra: Zöldborsó (Reno, 1B, S2, B=7) 

 
7.4. ábra: Vörösbor (3A, Tesco, k.min, B=10) 

A 7.1. ábra, 7.2. ábra, 7.3. ábra és 7.4. ábra a ProfiSens bıvítéssel készült sp – T/K 

jellemzıket mutatja. Az ábrákból elsı ránézésre megállapítható, hogy a vörösbort bíráló 10 

tagú szakmai panel kiváló munkát végzett, az ÍzFeszt–2004. szoftver bemutatóján a sajt 

profilanalízist „megpróbáló” 32 kiállítás–látogató pedig — természetesen — távol áll attól, 

hogy megbízhatóan képzett szakmai panelnek nevezzük. Az almát és a zöldborsót bíráló 12 

ill. 7 tagú szakmai panel munkája kielégítı, de láthatóan nem olyan képzett szakértıi a bírált 

terméknek, mint a zalaegerszegi borbírálók szakértıi gárdája. A profil poligon T/K értékének 

és súlypontjának koordinátáival tehát sikeres és szemléletes lehet a bírálók minısítése, ezért is 

neveztem az új módszert GCAP módszernek az angol Gravity Centre és Area/Perimeter 

szavak kezdıbetüibıl alkotott betőszóval. A továbbiakban a szövegben ill. az ábrákon is GC 

ill. A/P koordinátáknak nevezem a GCAP ábra pontjainak a koordinátáit, csak a módszer 

bevezetı magyarázatához tartozó 7.1. ábra, 7.2. ábra, 7.3. ábra és 7.4. ábra 

tengelyfeliratainál használtam a magyar sp ill. T/K jelöléseket. 

A módszer kifejlesztése egyben azt is jelentette, hogy a ProfiSens-hez új modult 

készítettem. Ennek az új modulnak a grafikus eredménye adta a fenti négy szakmai panel 

„minısítését” is – a GCAP modul a profilanalízis bírálatok hagyományos feldolgozását 

tartalmazó alap Excel munkafüzethez a minták számának megfelelı számú új munkalapot ad, 

amelyek a bírálók adott mintára vonatkozó egyéni profil poligonjainak a modulban 

kiszámított GC – A/P jellemzıit tartalmazzák, valamint azoknak a Statistica szoftverrel 

elıállított 3D ábrázolásait (Kemény S. et al. 2004), azokat OLE objektumként csatolva. Az új 

modul mőködésérıl ad áttekintést a 7.5. ábra. 
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7.5. ábra: A GCAP modul áttekintı blokkvázlata 

7.1. A GCAP módszer elméleti alapjai és gyakorlati végrehajtása 

Mivel a ProfiSens oktatási, kutatási és ipari alkalmazásaiból nagymennyiségő adat állt 

rendelkezésemre, a Statistica for Windows segítségével fıkomponens analízist (PCA) 

végeztem az adatokon annak érdekében, hogy egy-egy bírálatnak a tulajdonságszám-

dimenziójú pontokkal reprezentálható profilpoligonjain milyen mértékő dimenzió-csökkentés 

hajtható végre. A 3. Táblázat a PCA eredményeknek azon összefoglalását mutatja, 

amelyekhez a bírálatok a 6. fejezetben részletezett Alma, Sajt, Bor és Zöldborsó projektek 

részei voltak. 
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3. Táblázat:   Az elsı három fıkomponens által reprezentált szórások 

Anyag Vizsg. jele Mintanév #P P1% P2% P3% ΣΣΣΣP123% E1 

Alma 2005 Jan (1) Jonagold control 10 38.3 18.1 15.5 71.9 1316 
   Jonagold treated 10 40.1 22.1 14.1 76.3 1327 

#A=11+1   Rewena control 10 33.2 27.3 12.3 72.7 1123 
#S=4   Rewena treated 10 37.2 19.6 16.9 73.6 1246 

#B=12 2005 Jan (2) Relinda treated 10 42.9 18.1 12.9 73.8 1886 
    Relinda control 10 40.4 25.6 13.6 79.5 2041 
    Jonathan treated 10 33.4 23.8 17.8 75.0 1253 
    Jonathan control 10 40.4 16.5 15.2 72.0 1675 

Sajt ÍzFeszt Ve frozen 7 33.5 25.3 19.9 78.7 3065 
#A=7+1   Ve chilled 7 45.9 26.0 10.7 82.5 4290 

#S=5   Ve pantry 7 36.0 26.6 17.6 80.1 2947 
#B=32   S frozen 7 35.9 19.6 18.6 74.1 2311 

    S pantry 7 37.0 24.6 13.1 74.6 2782 
#A=4+1 Alpener–2 chilled 4 72.1 26.1 1.3 99.5 4028 

#S=3   frozen1 4 83.3 14.7 1.9 99.9 9127 
#B=12   frozen2 4 49.7 46.2 3.6 99.5 3696 

Bor Red 3–A Tesco BK 8 48.7 19.7 14.1 82.4 33 
#A=11+2   Tesco EB 8 64.5 13.3 8.3 86.1 88 

#S=6   Zala BK 9 57.5 35.1 5.6 98.3 565 
#B=10   Zala EB 8 59.5 18.6 12.9 91.1 93 

    B.Boglár BK 8 45.8 25.7 16.5 88.0 35 
    B. Boglár EB 9 89.7 3.4 2.8 95.9 337 
  White 4-B Tesco P 8 67.0 12.6 7.9 87.4 335 
    Tesco V 8 66.2 13.3 8.1 87.5 335 
    Zala P 8 58.1 25.0 6.3 89.4 175 
    Zala V 8 57.9 25.7 5.9 89.4 173 
    B.Boglár P 8 60.8 22.8 6.2 89.8 182 
    B.Boglár V 8 61.2 22.8 5.9 89.8 181 

Z.borsó alk1B_Reno Reno AB 6 85.2 10.3 1.8 97.3 1234 
#A=8+1   Reno ABSalt 6 88.9 9.3 1.7 99.8 915 

#S=6   Reno B 6 78.7 10.9 7.2 96.8 1288 
#B=7   Reno B Salt 6 70.0 20.2 6.1 96.2 796 

    Reno C 6 83.3 9.8 3.4 96.5 2042 
    Reno C Salt 6 82.6 11.0 3.4 97.1 1460 
  alk2_Kerstin Kerstin AB 6 78.3 14.3 4.4 97.0 378 
    Kerstin AB Salt 6 74.8 11.7 7.2 93.7 431 
    Kerstin B 6 70.7 14.8 8.9 94.3 446 
    Kerstin B Salt 6 72.3 15.5 7.8 95.5 490 
    Kerstin C 6 86.6 6.0 3.3 95.9 1240 
    Kerstin C Salt 6 85.3 11.2 2.0 98.6 1257 

A 3. Táblázat elsı oszlopa a tulajdonságok, minták és bírálók számát tartalmazza (#A, 

#S és #B). Az #A=8+1 jelölés azt jelzi, hogy a kategória- és strukturálatlan lineáris skálák 

száma összesen 8, a fennmaradó egy tulajdonság szöveges értékelés volt, amely a profil 

poligonnak nem része. A következı két oszlop (Vizsgálat jele és Mintanév) jelölése nem 

szorul magyarázatra. A #P jelő oszlop az összes fıkomponens számát tartalmazza, majd az 

elsı három fıkomponenshez tartozó szórások, azok összege, és a kovariancia mátrix 

legnagyobb sajátértéke következik- 
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Tekintve, hogy az elsı három fıkomponens együttesen általában a szórás több mint 

70%-át leírja, eredményesnek ígérkezett a GCAP által biztosított nemlineáris ℜn → ℜ3 

leképezés alkalmazása a dimenzió csökkentésére. Ha még azt is számításba vesszük, hogy a 

bírálók számára a profilanalízis eredményét legjobban és legmegszokottabb módon a profil 

poligon szemlélteti, láthatjuk, hogy eme profil-poligon terület/kerület aránya és súlypontja 

sem idegen tılük. 

A profilanalízis vizsgálat eredményei megadhatók egy #A × #B típusú mátrixként, mint 

ahogy azt a 4. Táblázat mutatja. A Reno S2C jelő zöldborsó minta vizsgálatakor a profil-

poligonon megjeleníthetı tulajdonságok száma #A=8, a bírálóké #B=7. A táblázatban a 

bírálati mátrix minden oszlopa egy, az adott bírálóhoz tartozó, önálló profil-poligont jelent 

(7.6. ábra), mely profil poligonok adatai – az átlagértékekkel együtt a ProfiSens standard 

eredményei között elérhetık. 

4. Táblázat: A Reno S2C jelő zöldborsó bírálatok átlagértékeikkel és a GCAP teszthez 
használt jellemzık 

Attribute b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 Average 
Green col. 75 87 70 90 85 75 80 80.29 
Colour unif. 80 88 90 90 88 85 84 86.43 
Appearance 88 90 82 85 90 85 84 86.29 
Shape 0 100 50 0 50 0 50 35.71 
Scent 85 95 90 85 90 85 90 88.57 
Flavour 56 60 60 65 65 60 60 60.86 
Consistence 20 0 20 20 40 20 40 22.86 

Gen.impress 85 72 68 70 80 70 82 75.29 

x(GC) 7.2 23.5 14.2 10.0 9.4 9.8 7.8 11.1 
y(GC) 18.7 –3.6 4.4 20.9 8.6 16.5 7.7 10.7 

A/P 17.8 29.9 26.1 19.8 30.5 18.1 29.5 25.1 

d(GC) 8.9 18.9 7.0 10.3 2.7 6.0 4.4 0 

d(A/P) 7.3 4.8 1.0 5.3 5.4 7.0 4.4 0  

A GCAP teszt jellemzıit, és a GCAP ábrát már a ProfiSens újabb, GCAP modulja adja 

meg, a következı lépések végrehajtásának eredményeként: 

1. Az egyes oszlopok GC és A/P koordinátáinak számítása (az egyes bírálók és az 
átlaghoz tartozó GCAP pontok, az x(GC), y(GC) és A/P sorok a 4. Táblázatban) 

2. A bírálók GCAP ábrájának megrajzolása (7.8. ábra) 

3. Az egyes bírálók GC pontjainak az átlag-poligon GC pontjától való távolságának 
kiszámítása (d(GC) értékek). 

4. Az egyes bírálók d(A/P)=abs(A/P–(A/P)ave) értékeinek kiszámítása 

5. A bíráló panel megfelelı megbízhatósági osztályba való sorolása a maximális 
d(GC) és d(A/P) értékek alapján 

Az 5. lépésben az osztályokba soroláshoz mind a d(GC) mind a d(A/P) értékeket az 

adott poligonra vonatkozó maximális távolság-értékkel normálni kell, mely értékek a d(GC)-
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re vonatkozóan az alábbi formulával számíthatóak, ahol optimum skála használata esetén 

r=200, egyébként r=100. A poligon csúcsainak függvényében a dmax/r értékeket tartalmazza 

az 5. Táblázat. 
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5. Táblázat: A tulajdonságok számának n=#A megfelelı dmax/r  értékek  

n 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
dmax/r 0.76 0.94 1.42 1.53 1.64 1.61 1.73 1.75 1.78 1.76 1.81 1.82 1.83 1.81 

Az 5. Táblázat vastag betős dmax/r értéke felel meg a 4. Táblázatban megadott 8 

tulajdonság profilpoligonjának. 

A d(A/P) érték helyett az alábbi, százalékos értéket használjuk:  

( ) ( ) ( )( )
( )

100
/cos5.0

//
/% max ⋅

⋅⋅

−
=

nr

PAPAabs
PAd ave

π
                            (2) 

Ha a 4. Táblázatban a d(GC)=18.9 és d(A/P)=7.3 maximális értékeket tekintjük, a Reno 

S2C minta esetén a panel megbízhatósága az alábbi (3) összefüggésben megadott értékekkel 

jellemezhetı: 

d%(GC)=(18.9/dmax)⋅100% = 11.7%  és d%(A/P)= 2⋅ 7.3/cos(π/8)=15.8%      (3) 

 
7.6. ábra: Egyedi profilpoligonok és az 

átlagértékek profilpoligonja 
Zöldborsó (Reno S2C) 

 
7.7. ábra: Átlagértékek Profilpoligonja 

Zöldborsó (Reno S2C) 
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7.8. ábra: Reno S2C minta GCAP pontjai  

Az, hogy milyen megbízhatósági osztályba soroljuk a vizsgált panelt, már az ipari ill. 

kutatási céloktól függ. Egy lehetséges (ipari tapasztalatokon alapuló) osztályozást adhatunk az 

alábbi (4) összefüggés szerint: 

WQualelse

MQualthenPAdGCdifelse

GQualthenPAdGCdifelse

EQualthenPAdGCdif

=

=≤∩≤

=≤∩≤

=≤∩≤

20)/%(()20)%((  

10)/%(()10)%((  

5)/%(()5)%((

          (4) 

A (4) képlet szerint a fentiekben bemutatott Reno S2C minta bírálói panelének közepes 

(M) minısítést adhatunk. 

A 6. Táblázat és a 7.9. ábra egy-egy példát mutat minden megbízhatósági osztályra 

6. Táblázat: Panel-megbízhatóság szerinti osztályokba sorolás GCAP módszerrel  

Minta d(GC) d%(GC) d(A/P) d%(A/P) Osztály 

Bor (3A,Red,Tesco1,S1) 2.4 1.6% 1.1 2.3% Excellent (E) 

Z.borsó (1A,Kerstin,AB,S1) 10.6 6.6% 3.6 7.8% Good (G) 
Alma (Jan1,Rewena–S3) 24.6 15.9% 9.2 19.2% Medium (M) 

Sajt (Alp2,Fro,S2) 66.6 35.3% 14.8 20.9% Weak (W) 
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7.9. ábra: Különbözı megbízhatósági osztályokhoz tartozó panelek GCAP ábrái 

A GCAP vizsgálatokat mintegy 150 bírálatra végeztem el azzal a céllal, hogy a 

tulajdonság-vektorok GCAP (nemlineáris) és PCA (lineáris) leképezései közötti kapcsolatot 

vizsgáljam. Jelölje Z azt a #B × #A típusú standardizált mátrixot, amely sorvektoraiban az 

egyes bírálókhoz tartozó bírálatok profil-poligonjainak koordinátáit tartalmazza, R és Q pedig 

az adatrendszer korrelációs- és sajátvektor-mátrixait. Ezekre teljesül az (5) összefüggés, ahol 

Y a fıkomponenseket oszlopvektorokként tartalmazó mátrix:  

TT QYZQZYZZ
A

R ⋅=⋅=⋅⋅=     ;        ;     
#

1
                      ( 7.1. ) 

A fenti összefüggések szerint, ha az adatrendszer fıkomponenseit és sajátvektorait a 

GCAP (nemlineáris) leképezés (7.2) összefüggésben adott Φ függvényének formális 

deriválásával kapott derivált mátrixxal együtt vizsgáljuk, a GCAP módszer és a PCA-n 

alapuló módszerek közötti összefüggéshez jutunk.  
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7.2. A GCAP módszer összehasonlítása és kiegészítése irodalmi módszerekkel 

A PCA-n alapuló módszerekkel az elızı fejezetben részletesen foglalkoztam. Itt csupán 

egyetlen érdekességre hívom fel a figyelmet: ahogy azt a 7. Táblázatban összefoglaltam, az 

egyes GCAP koordináták és a PCA elsı fıkomponense között általában szoros a korreláció.  

7. Táblázat. A GCAP koordináták és az elsı PCA fıkomponens közti korreláció  

Minta R2(P1) GCAP #B #A #P Var(P1) E1 

Relinda control S2 0.9039 x(GC) 12 11+1 10 40.4 2041 
Ve frozen S1 0.8598 x(GC) 32 7+1 7 33.5 3065 

Red vine BB S6 0.9841 A/P 10 11+2 9 89.7 337 
Kerstin AB S1 0.9716 y(GC) 7 8+1 6 78.4 378 

A továbbiakban röviden bemutatom a PanelCheck norvég szoftverrel, a CRRN 

módszerrel való összehasonlításokat, valamint a K-közép klaszterezéssel és Dendrogram 

módszerrel való kiegészítéseket. 

7.2.1 PanelCheck és GCAP 

Megvizsgáltam a 6. Táblázatban megadott GCAP eredményekhez tartozó 

adatrendszereket a PanelCheck szoftverrel, melyet a Matforsk honlapjáról töltöttem le. 

(http://www.matforsk.no/web/sampro.nsf/webTemaPE/PanelCheck [2008. jan. 4.]) Egy 

vizsgálati eredményt mutat be a 7.10. ábra. 

 

7.10. ábra: PanelCheck eredmény a Rewena S3 
minta vizsgálatánál 

Az ábra a vizsgált alma-minta átlag 

profil-poligonját (folytonos törött-

vonal) és az egyes bírálatokat 

(függıleges vonal kör- jelölıvel 

megadott pontjai) mutatja be. A GCAP 

teszt szerint a panel “Medium” 

osztályzást kapott, d%(GC)=15,9 és 

d%(A/P)=19,2 eredményei a 

“Medium” osztály felsı határához 

esnek közel. A Panel Check “Weak”, 

azaz gyenge megbízhatóságú panelt 

mutat. 
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7.11. ábra: Bor(fent) és Zöldborsó(lent) minták tojáshéj diagramjai (PanelCheck) 

A 7.11. ábra Bor és Zöldborsó minták egy-egy tulajdonságának (a bor esetén virág illat, 

a zöldborsó esetén szín tulajdonság) tojáshéj diagramjait mutatja, mely módszer részletesebb 

leírását megtalálhatjuk pl. Tomic és munkatársai cikkében (Tomic O.et al. 2007). Ennek a 

vizsgálati típusnak érdekessége, hogy segítségével a bírálók konszenzusának mértékét 

tulajdonságonként vizsgálhatjuk. Komoly hátránya, hogy kisszámú minta esetén az 

automatikus skálázás miatt még akkor is gyenge konszenzust mutat (bal oldali ábrák), ha – 

mint pl. a zöldborsónál – tudjuk, hogy a bírálók kiváló teljesítményt nyújtottak: A bírálati 

értékek átlaga és szórása a 6 minta és 7 bíráló esetén (0 és 100 közötti skálán) rendre az 

alábbiak voltak:  

8. Táblázat: Bírálatok átlaga és szórása Kerstin zöldborsó mintáknál (Íz tulajdonság) 

 A B C D E F 
átlag 65,1 69,1 64,3 64,0 59,1 63,1 

szórás 3,58 6,82 7,78 3,87 5,52 5,87 

Elınye viszont a tojáshéj diagramos megjelenítésnek, hogy velük bírálat-sorozat esetén 

nyomon követhetı egy bírálati csoport egy-egy tulajdonságra vonatkozó konszenzus-tartása 

is, mint ahogy azt a jobboldali ábrák mutatják. (Bor esetén 4 alkalomból álló sorozatban 

ugyanazokat a tulajdonságokat 4*6=24 mintán, zöldborsó esetén 2 alkalomból álló sorozatban 

ugyanazokat a tulajdonságokat 2*6=12 mintán teszteltük) 
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7.2.2 CRRN és GCAP 

A CRRN (Compare Ranks with Random Numbers) módszer eredményei rendkívül jó 

egyezést mutattak a GCAP teszteléssel. A CRRN lényege (ha profilanalízis eredmények 

minısítésére használjuk) az, hogy az egyes mintákhoz tartozó profil-poligonokat 

összehasonlítjuk véletlen számok által generált profil-poligonokkal. 

Transzformált GCAP d% értékek

CRRN rangszám-
összegek

 

7.12. ábra: GCAP és CRRN bíráló minısítés összehasonlítása 

A 7.12. ábra egy szimulált adatsoron mutatja a GCAP és a CRRN módszer táblázatos 

eredményeit. Az összesen 5 mintát 7 bíráló bírálta, két „alkalommal”. A második bírálati 

„alkalom” idején a b1 jelő bíráló valami okból (pl. beteg volt) nem tudta a korábbi 

konszenzusnak megfelelıen a sós ízt érzékelni. A GCAP és CRRN táblázatok egyes 

mintákhoz tartozó elsı oszlopai azokat az eredményeket mutatják, amikor az 1. bíráló még 

helyesen érzékelt, a második oszlopokban láthatóak a helytelenül érzékelı 1. bírálót 

tartalmazó panel eredményei, amit a B3 minta profil diagramja is mutat. Mind a GCAP, mind 

a CRRN érzékenyen kimutatja az 1. bíráló „betegségét”. Tehát a CRRN jól használható a 

panel minısítésére mindaddig, amíg az egyes tulajdonságok minden mintánál megfelelı 

mértékben különbözı skálaértékekkel írhatók le. Ezen skálaértékek viszont az esetek egy 

részében tulajdonság-etalonokkal befolyásolhatók. 
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7.13. ábra: A GCAP eredmények szerint különbözı megbízhatósági osztályokhoz tartozó 
panelek CRRN vizsgálati eredményei 

A 7.13. ábra a GCAP teszt szerint egy-egy kiváló minısítéső Bor, közepes minısítéső 

Alma és gyenge minısítéső Sajt bírálati panel GCAP ábráit és CRRN rangszámkülönbség 

összegeit (SRD értékek) mutatja. A kiváló GCAP-minısítéső borbíráló panel esetében a 

véletlen-vektorok SRD értékeinek mindegyike a bírálókra vonatkozó legnagyobb SRD 

értéknek is több mint kétszerese. A közepes GCAP-minısítéső almabíráló panel b10 és b11 

bírálóinak SRD értékei a véletlen vektorok SRD értékeinél nagyobbak. Érdekes azonban a 

gyenge GCAP-minısítéső sajtbíráló panel esete. Itt a három véletlen vektor SRD értéke a 

panel leggyengébb bírálóinak SRD értékével egyenlı. Tudomásom szerint az SRD-t már több 

véletlen vektor generálásával is lehet mőködtetni, érdekes lenne erre az esetre megvizsgálni, 

hogy vajon az egyébként irreálisan nagy bíráló szám (32) esetén a panel miért mutat jobb 

CRRN eredményt a vártnál. Meg kell itt jegyeznem azonban azt is, hogy a 32 tagú panel, ami 

a profilanalízisnél gyakorlatilag nem fordul elı, a GCAP-ben is valamivel jobb eredményt 

mutatott az osztályokba sorolásnál, mint az ábrán. 
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7.2.3 K-közép klaszterezés és a GCAP módszer együttmőködése  

A K-közép klaszterezéssel növelni lehet a GCAP eredményeinek szemléletességét a 

klaszter középpontok közé berajzolt Voronoi sejtekkel, amelyek a klaszter határokat jelölik ki, 

és az egy bíráló csoporthoz tartozó bíráló pontokat határolják. 

A GCAP adatokra mind 2D mind 3D klaszterezés végrehajtása lehetséges. (A 

többdimenziós – a tulajdonságok száma által meghatározott dimenziószám szerinti – 

klaszterezésnek célunkat figyelembe véve több akadálya is van (gép memóriája, idıigény, 

képernyı-felbontás). Mivel diagramszerkesztı programot csak 2D klaszterezésre készítettem 

el, a GCAP 3D pontokból a [d(GC), d(AP)] 2D klaszterezés eredményeit mutatom be. 

A diagram szerkesztésnél a K-közép klaszterezés algoritmusa meghatározta a klaszter 

középpontokat, a klaszter középpontokra pedig Delunay háromszögelést végez, ezután az 

egyes Delunay háromszögek súlypontjának és oldalfelezı merılegeseinek bejelölésével 

felrajzolja a Voronoi diagramot, amely az egyes lineáris klaszter határokat mutatja meg. E 

klaszter határok belsejét, a Voronoi sejteket, belül a cellákra jellemzı mintázattal töltöttem ki. 

Egy Voronoi sejtbe a GCAP szempontból hasonló profil poligonú bírálatok pontjai kerülnek.  

A feldolgozandó adatokat az Excelbıl txt fájlba mentve kapja a Turbo Pascal program. 

Ahogy azt a 7.14. ábra mutatja, a klaszterezésnél, mivel a bírálati ponthalmaz terjedelme 

jelentısen eltért, az ábrákat a program jól látható nagyításba transzformálja, és az egyes 

bírálatok terjedelembıl adódó tényleges területét a diagramok bal felsı és jobb alsó sarkában 

koordinátaként írja ki.  
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7.14. ábra: Bor, Zöldborsó, Alma és Sajt  profilanalízis GCAP eredményeinek K-közép 
klaszterezése három klaszter esetén 

A 7.14. ábra, annak érdekében, hogy a GCAP kiegészítése a K-közép klaszterezéssel jól 

érthetı legyen, a korábbiakban (7.9. ábra) bemutatott, különbözı megbízhatósági osztályokat 

reprezentáló bor, zöldborsó, alma és sajt bíráló panelek K-közép klaszterezési eredményeit 

mutatja. A klaszterezésnél a magpontok indító helyének megadásához mindig a diagram 

fıátlóját osztottam föl a klaszterek számának megfelelıen. E pontokat egy-egy kis négyzet 

jelöli, szintén ilyen négyzetek jelölik a magpontok stabilizálódási helyét. A bírálatok pontjait 

kis ×-ek jelölik.  
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Jól látható, hogy a klaszterezés eredményeként a Voronoi sejtek szerint 3 sáv alakult ki 

a vizsgált ablakban, egyre távolodva az origótól, egyre gyengébb bírálók csoportját kijelölve. 

Az origóhoz közel esı Voronoi sejthez (bal alsó sarok) tartozó bírálati pontok profil 

poligonjainak súlypontjai és T/K arányai vannak legközelebb a bírálatok átlagából rajzolható 

profil poligon GCAP pontjához, az utolsó klaszter pedig már a kiugró érték kijelzési feladatát 

látja el. Természetesen fontos az eredmények értékelésénél az egyes Voronoi sejtek méretét, 

alakját, valamint az egyes Voronoi sejtekhez tartozó bírálati pontoknak a magpontokhoz 

viszonyított elhelyezkedését is megfigyelni.  

9. Táblázat: A Voronoi sejtek terület értékei  

 T1 T2 T3 Tsum x(A) x(F) y(A) y(F) 
Bor 0,5 0,7 0,6 1,8 0,6 2,4 0,1 1,1 

Borsó 3,6 14,7 9,5 27,8 1,9 10,6 0,4 3,6 
Alma 48,6 84,7 54,9 188,3 3,2 24,6 0,4 9,2 
Sajt 153,6 300,8 313,6 767,9 12,9 66,6 0,5 14,8  

A négy bíráló panel GCAP eredményeinek K-közép klaszterezésével kapott Voronoi 

sejtek területeit foglalja össze a 9. Táblázat. A bor bírálati eredményeknél mind a 

területekbıl, mind pedig a klaszter középpont körüli szimmetrikus elhelyezkedésbıl az 

látható, hogy a klaszterezés csak apró bírálati különbségeket mutat ki egy kiváló bíráló 

csoporton belül. A zöldborsó bírálatok esetében már a b2 bíráló valóban elkülönül a panel 

többi tagjától, de az összterületet tekintve ez a panel is konszenzust ért el. Az alma 

bírálatoknál a b12 jelő pont mindenképpen kiugró értéket jelent, és a b11 is eléggé távol van a 

többi eredménytıl. A sajt bírálatoknál a legkisebb Voronoi sejt területe is két nagyságrenddel 

nagyobb, mint a bor bírálat Voronoi sejtjeinek összterülete. Ez a szám szinte egyedül is 

minısíti a bírálókat. Ebben az esetben valóban szó sem lehetett konszenzusról, mivel egy 

szoftver-bemutató alkalmával ad hoc összeállt bíráló panel eredményeirıl van szó. A második 

klaszterben viszont jól látható, hogyan tudja „elhúzni” a klaszter középpontot (amit itt 

pirossal jelöltem) egyetlen bíráló (b13) kiugró eredménye. Természetesen, egyel több klaszter 

bevezetésével a b13 kiugró érték ugyanúgy „betokozódna”, mint az önállóan klasztert alkotó 

b15 pont. 

 

7.2.4 A Turbo Pascalban írt GCAP- Dendrogram szerkesztı program eredményei. 

E programnak két változata készült el, itt azon változatának eredményeibıl mutatok be 

egy sorozatot, amely dendrogram program kötegelt feldolgozással a GCAP eredményeibıl 

készült szöveges fájlból vett adatokból automatikusan, felhasználói beavatkozás nélkül 

„legyártja” a Windows kompatíbilis (*.bmp) dendrogram képfájlokat. Az eredmény sorozat 
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ugyanazon bor, zöldborsó, alma és sajt bírálatokat tartalmazza, amelyek GCAP és GCAP-K-

közép klaszter eredményeit az elızı fejezetekben mutattam be. 

Az eredmények megértéséhez azt kell szem elıtt tartanunk, hogy akkor van azonos 

hierarchia szinten két bírálati pont, ha azok egymás legközelebbi szomszédai. Amelyik pont 

legközelebbi szomszédjának van más, nála közelebbi szomszédja, az már csak akkor „találhat 

magának” elsı szintő „legközelebbi” szomszédot, ha a távolság sorrend szerint következı 

szomszédjához nincs nála közelebb fekvı pont. 

Ha az egy adott szinten egy-egy csoportba tartozó bírálókat akarjuk meghatározni, akkor 

az adott szintnek helyén kell metszeni a dendrogram fát, és a levágott ágakhoz tartozó bíráló 

levelek tartoznak egy közös klaszterhez.  

A dendrogram rajzoló program a dendrogramot, mint ahogy azt a 7.15. ábra mutatja, két 

nézetben szerkeszti meg. Algoritmusomat az irodalomtól eltérıen úgy terveztem meg, hogy 

az ábrák létrehozásához az egyébként nagy memória igényő bináris fa adatszerkezetet nem 

kell létrehoznia. A fa metszéséhez szükséges algoritmusokra a bírálók számából következı 

egyszerően áttekinthetı dendrogramokon nem volt szükség. Az egyes bíráló-panelekhez 

tartozó ábra felsı részén a bináris fa képe látható, alul pedig az, ahogy a program a fa 

struktúrának megfelelıen a pontokat összerendeli. Az egyes szinteket a program a bináris fa 

ágai függıleges vonalainak megszaggatásával jelölte. 
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7.15. ábra: Bor, zöldborsó, alma és sajt GCAP dendrogramjai  
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A bor bírálatról készült dendrogramon láthatjuk – ahogy azt a K-közép klaszterezés is 

mutatta – hogy elsı szinten jó az egyezés a 4. és 9. bírálók, a 3. és 5. bírálók, a 8. és 6. 

bírálók, valamint az 1. és 7. bírálók között, de a 10. és 2. bírálónak nincs elsı szintő 

szomszédja. Második szinten a 3, 5, 10. bírálók alkotta csoport jobb, mint a 4, 9, 2 csoport.  

A zöldborsó bírálati dendrogram majdnem teljesen kiegyensúlyozatlan bináris fát mutat, 

azaz a bírálók gyakorlatilag abban a sorrendben szerepelnek, hogy milyen közel vannak 

egymáshoz illetve az origóhoz. Ugyanúgy, mint a K-közép klaszterezésnél, jól látszik a 

dendrogramon is a b2 és b4 bírálók elkülönülése.  

Az alma bírálóknál elsı ránézésre a bor bírálókéhoz hasonló a helyzet, itt is két kiugró 

értékő bírálónk van (b11, b12), a többi közel egyenletesen teljesít. Azonban, ha hasonlóan a 

K-közép klaszterezéshez, itt is figyelembe vesszük a pontokat befoglaló téglalap-területeket, 

lényeges terjedelmi különbség hívja fel figyelmünket a két bíráló-panel megbízhatósága közti 

különbségre. 

A sajt bírálóknál a diagram jobb szélén a két távoli kiugró érték a K-közép 

klaszterezésnél is kiugró b13 és b15 pontokat mutatja. A diagram közepétıl kicsit balra és 

lefelé, és a bal felsı sarokban is látunk egy-egy bíráló-pont felhıt. Ez utóbbiról ugyanaz 

mondható el, mint a zöldborsó origó közeli csoportjáról, azonban itt is jól látszik, mint ahogy 

az elızı fejezet K-közép klaszterezésénél is, hogy három jellegzetes csoport alakult ki: a 

kiugró értékő bírálók, a közepes bírálók, és az origó közeli kiváló bírálók csoportja. Érdekes, 

hogy a bíráló csoportok átlagos teljesítményő bírálói elég gyakran kiegyensúlyozott (közel 

szimmetrikus ágrész) fa leveleiként jelennek meg.  

A grafikus Dendrogram program – amellyel az elızıekben bemutatott számításokat 

végeztem és az ábrákat készítettem – algoritmusa bizonyos mértékben eltér az irodalomban 

található algoritmusoktól. Az irodalmi eljárásoknál a klaszterek összevonásánál ugyanis a két 

összehasonlított klaszter összes elemtávolságát figyelembe veszik (Han J., Kamber M. 2004), 

ami jelentısen megnöveli a számítási igényt. Az én algoritmusomban az egyes csoportokat 

egy-egy ponttal reprezentáltam az adott rekurziós szinten, így az összes pont csak implicit 

módon, az elızı rekurziós szinteken keresztül hat, ami – sok pont esetén – több 

nagyságrenddel csökkentheti a számítási igényt. Ezen kapcsolódási szabályt, mely lényegileg 

különbözik az irodalomból ismert egyszerő kapcsolódás, teljes kapcsolódás, átlagos 

kapcsolódás, centroid kapcsolódás, medián kapcsolódás ill. Ward módszerben leírtaktól, a 

legközelebbi pontok felezıjének kapcsolódási szabályaként fogalmaztam meg. 
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8. Összefoglalás és tézispontok 

A piaci versenyképesség megtartására illetve növelésére irányuló törekvésekben az 

élelmiszeriparban egyre jelentısebb eszközzé válik az érzékszervi vizsgálatok alkalmazása. A 

termékek érzékszervi jellemzıinek folyamatos ellenırzése, a fogyasztói igények 

feltérképezése, ezek összekapcsolása és a rendszeres visszacsatolás biztosítása szoros 

kapcsolatban áll a termék piaci sikerével. Az élelmiszeriparban igen komplex feladatot jelent 

a fogyasztói csoportok minden olyan vizsgálata, amely azok termék-elfogadási preferenciáira 

irányul. Számos termék fogyasztói megítélése visszavezethetı a termékek érzékszervi 

paramétereire.  

Mind a fogyasztói, mind pedig a szakértıi tesztek magas szintő informatikai támogatást 

igényelnek – az elıbbiek elsısorban a fogyasztók megfelelı reprezentáltsága érdekében 

szükséges általában igen nagy bírálat-szám miatt, az utóbbiak pedig a szakértıi csoportnak a 

vizsgálati eredményekrıl való szinte azonnali tájékoztatása illetve a bírálói panel 

megbízhatóságára vonatkozó vizsgálatok végrehajthatósága céljából,  

PhD munkám céljául elsısorban a szakértıi bírálatok informatikai támogatását tőztem 

ki. A kutatási célnak megfelelı irodalmi háttér részletes megismerése után célszoftvert 

terveztem és fejlesztettem a profilanalízis érzékszervi bírálati folyamat teljeskörő 

támogatására. Ezen szoftvert, melyet ProfiSens-nek neveztünk, különbözı fejlesztési 

verzióiban 2002. óta használják a BCE Érzékszervi Minısítı Laboratóriumában és 2005-tıl a 

BME Biokémia Tanszék szakmérnöki kurzusain is. 2006-ban, innovációs szerzıdés keretében 

a SPAR Magyarország Kft Minıségirányítási Osztálya, majd 2007-ben a Fogyasztóvédelmi 

Fıfelügyelıség Élelmiszer és Vegyipari Laboratóriuma is megkezdte a ProfiSens használatát, 

mely a korábbi IT támogatási szinthez viszonyítva több óráról néhány percre csökkentette a 

profilanalízis teszt egyes tervezési fázisait és teljes adatfeldolgozását. 

A ProfiSens különbözı verziói mind egy-egy újabb – elméleti alapok kidolgozását is 

érintı és a gyakorlatban megvalósított – modult vagy bıvítést jelentenek. Legérdekesebb 

eredményeim az érzékszervi tulajdonság adatbázis és annak on-line használatát biztosító PS 

Commander, valamint a bírálók megbízhatóságának tesztelésére kidolgozott GCAP módszer 

és annak irodalmi módszerekkel való összehasonlítása. A GCAP módszer a preferencia-

térképezésben, a fogyasztói és szakértıi bírálatok összekapcsolhatóságában is nagy 
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jelentıségő. Legfontosabb munkáim közé sorolható a fogyasztói kedveltségi teszt-sorozati 

eredményeknek az egyes fogyasztói szokásokkal – csoportokkal való korrelációját vagy 

korrelálatlanságát szemléltetı 3D ábrázolás (szoftverrel együtt való) megalkotása is. 

Eredményeimet az alábbiakban tézispontokban foglalom össze, az egyes tézispontoknál 

megadva a legszorosabban hozzájuk kapcsolódó közleményeimet is. 

 

Tézispontok 

1. Új módszert fejlesztettem ki élelmiszer profilanalízis vizsgálatok teljeskörő IT 

támogatására, és elkészítettem az új módszer Windows alapú alkalmazását. Az így 

létrehozott ProfiSens alap-szoftverhez tulajdonság-adatbázist terveztem, valamint 

megterveztem és létrehoztam az adatbázis on-line használatát biztosító PS Commander 

bıvítményt. [F3, F5, K3, K4, K5, K7, K8, K11] 

2. Új, a bírálók számára jól érthetı és szemléletes módszert – a GCAP módszert – 

fejlesztettem ki a profilanalízist végzı bíráló-panel megbízhatóságának minısítésére. A 

GCAP módszerrel való panel-konzisztencia vizsgálatot végrehajtó bıvítményt 

terveztem és hoztam létre, mely a ProfiSens-hez külön indítandó egységként csatolható. 

[F6, F7, K6, K9, K10, K11] 

3. A GCAP módszer osztályokba sorolási lépésére vonatkozóan összehasonlításokat 

végeztem a PanelCheck és a CRRN által biztosított eredményekkel, valamint – a 

megfelelı szoftverek elkészítését is ideértve – megvizsgáltam a K-közép klaszterezés és 

az AHP módszer alkalmazhatóságát. Megállapítottam, hogy ha a bírálók képzésének 

követelményei között szerepel a GCAP módszerben biztosított szemléletesség, a bírálók 

képzésénél általánosan vagy a GCAP, vagy a vizsgált módszerek közül a CRRN 

alkalmazható. [F7, K9, K10] 

4. Az AHP (dendrogram) módszerhez olyan új kapcsolódási szabályt terveztem, amely az 

irodalomban található algoritmusokhoz képest – a pontok számától függıen – több 

nagyságrenddel is csökkentheti a számítási igényt. A módszer elvi alapja, hogy az egyes 

csoportokat egy-egy ponttal reprezentáltam az adott rekurziós szinten, így az összes pont 

csak implicit módon, az elızı rekurziós szinteken keresztül hat. A kapcsolódási 

szabályt, mely lényegileg különbözik az irodalomból ismert egyszerő, teljes, átlagos, 

centroid, medián kapcsolódástól ill. Ward módszerben leírtaktól, a legközelebbi pontok 

felezıjének kapcsolódási szabályaként fogalmaztam meg. [F7, K9] 
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5. Háromszögön értelmezett felületek 3D ábrázolásában elért eredményeim alapján új 

vizualizációs módszert adtam meg fogyasztói rangsorolásos vizsgálati eredmény 

sorozatoknak a tesztekben résztvevı fogyasztói csoportokra vonatkozó statisztikai 

korreláció-analízisének értékelésére. [F1, F2, F4, F8, K1, K2] 
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