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1. Összefoglalás

A szenzometria elméleti, valamint az akkreditált laboratóriumok fontos gyakorlati kér-
dése, hogy adott időszak mérési sorozatára vonatkozóan monitorozza és elemezze 
az érzékszervi bírálócsoport (panel) egyetértésének/konszenzusának alakulását. Az 
egyes bírálatok konszenzusának értékelésére a rangszámkülönbségek összege (sum 
of ranking difference, SRD) módszer jó értékelési alternatíva. A rangszámösszeg-min-
tázatok elemzésének nehézsége, hogy csak néhány évvel ezelőtt oldották meg rang-
számösszeg-adatokra kidolgozott páronkénti szignifikáns differencia módszerét. Mun-
kánkban módszerkombinációt javasolunk a bírálói konszenzus nyomon követésére.

Kulcsszavak:  
konszenzus, rangszámkülönbségek összege módszer (sum of ranking difference, SRD), Page-teszt,  
Cabilio-Peng többszörös páronkénti differencia

2. Bevezetés és szakirodalmi áttekintés

A teljesítmény monitorozása során azt teszteljük, 
hogy az érzékszervi bíráló vagy az érzékszervi bíráló-
csoport (panel) képes-e az adott tulajdonságot felis-
merni, azonosítani, mérni, ugyanúgy használni és ér-
telmezni, mint más bírálók vagy bírálócsoportok (pa-
nelek) [1]. A képzett és szakértői bírálók tesztelése 
és fejlesztése, teljesítményének a mérése jellemzően 
szabványos, többlépcsős és visszacsatoláson alapu-
ló, sztenderdizált körülmények között megvalósított 
rendszeren keresztül valósítható meg, célszerűen 
szoftveres támogatás mellett.

A szakirodalom az érzékszervi bírálatok teljesítmény-
értékelési módszereit több szempontból is csoporto-
sítja. A legelterjedtebb csoportosítás arra vonatkozik, 
hogy ki vagy kik végzik a vizsgálatokat (egy panel tag, 
teljes panel, panelek), de az alkalmazott matematikai 
módszerek alapján (egy vagy többváltozós statiszti-
kai módszerek) is rendszerezhetők. A szakirodalom 
az érzékszervi bírálókat képzettségük szerint három 
kategóriába sorolja: laikus/fogyasztói bírálók, képzett 
bírálók, szakértő bírálók. Különböző típusú felada-
tokhoz különböző képzettségű bírálók alkalmazása 
szükséges, a teljesítményértékelési módszereket jel-
lemzően a képezett és szakértői vizsgálatokon végzik 
[2], [3], [4]. 

Az érzékszervi vizsgálatokra akkreditált vizsgáló la-
boratóriumok minőségirányítási rendszereinek meg-
oldása a megelőző és a helyesbítő tevékenység al-
kalmazása, amelynek feladata a nem-megfelelősé-
gek – bírálócsoporttól eltérően értékelő bíráló – azo-
nosítása, valamint ezek megelőzése, kiküszöbölése. 
Ehhez célszerű a nyers adatok átlagait vagy medi-
ánjait és szórásait box és whisker ábrán elemezni, 
továbbá a legfontosabb leíró statisztikákat elvégezni 
(minimum, maximum, szórás, csúcsosság, ferdeség, 
terjedelem), hogy képünk legyen az adatstruktúráról, 
illetve a kilógó értékekről. Az adatok grafikus ábrázo-
lása időt takaríthat meg, illetve hatékony lehetőséget 
biztosít az érzékszervi panel teljesítményének átvizs-
gálására és felderítésére is.

Az egyéni bírálók teljesítményjellemzőinek monito-
rozása kulcstényező a bírálati panel eredményeinek 
minőségében, mivel anélkül az eredmény hibás vagy 
megbízhatatlan lehet. Nyilvánvalóan csak az egyéni 
szint után következhet a bírálói panel vizsgálata vagy 
a bírálói panelek összehasonlítása. Az egyéni bírálók 
teljesítményét általában három klasszikus mutatóval 
jellemezhetjük: egyéni bíráló elkülönítő/megkülön-
böztető képessége, egyéni bíráló ismétlőképessége, 
egyéni bíráló egyetértése a panel többi részével [1].
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Az elkülönítőképesség valójában a termékek kö-
zötti különbségtételi képességet jelent, ezért szokták 
megkülönböztető képességgel is jellemezni. A nem 
megfelelő elkülönítőképesség okai a nem megfelelő 
bírálókiválasztó módszerek alkalmazása, az érzék-
szervi kifáradás, illetve a nem megfelelő érzékszervi 
memória vagy koncentráció lehetnek. A bíráló ismét-
lőképesség arra vonatkozik, hogy ugyanazon termé-
keket – jellemzően következő nap – ugyanabban az 
időpontban ugyanolyan körülmények között teszte-
lik, és párhuzamba állítják az előző napi értékekkel. A 
bíráló ismétlőképessége fordítottan arányos a bíráló 
által az azonos mintákon elvégzett bírálataival vagy 
a párhuzamos minták eredményeinek szórásával. Az 
ismétlőképességet a mentális kondíciók, egészség-
ügyi állapot, motiváció hiánya jelentősen befolyá-
solja. Az egyetértés/konszenzus különböző bírálók 
vagy bírálói csoportok (panelek) azon képessége, 
amely alapján az azonos termékek mintáihoz hason-
ló pontszámokat rendelnek. Ez azt jelenti, hogy egy 
bíráló egyetért a többi vizsgálóbizottsági taggal az 
érzékszervi tulajdonságra vonatkozóan, adott tűrés-
határon belül (bírálók közötti kis különbség) [5].

Az „MSZ ISO 11132:2013 Érzékszervi vizsgálatok. 
Módszertan. Általános irányelvek a leíró vizsgálatot 
végző bírálóbizottság teljesítményének mérése” című 
szabvány szerint a bírálócsoport nincs egyetértés-
ben/konszenzusban, ha egy vagy több bíráló nem 
ért egyet a panel többi tagjával. Ez megállapítható, 
ha egy bíráló jelentősen eltérő értékeket ad (Cu-
sum analízis); vagy egy bíráló maradékainak szórása 
szignifikánsan magasabb, mint a panelé, vagy ha a 
bíráló pontjai és a panel átlaga között a korrelációs 
koefficiens nagyon alacsony vagy negatív. A bíráló 
pontjainak regressziós görbéje a panel átlagokhoz 

viszonyítva szignifikánsan eltér az 1-től és/vagy a 
tengelymetszet statisztikailag szignifikánsan eltér a 
nullától [5], [6]. Sokszor ezek a módszerek nehezen, 
vagy viszonylag lassan számíthatók, ezért szükséges 
más módszerek, módszerkombinációk alkalmazási 
lehetőségeinek vizsgálata.

Az egyén és a panel értékelésére számos módszert 
fejlesztettek ki, az alkalmazás módját általában a 
szükséges cél és az elérhető szoftverek határozzák 
meg. Meullenet és munkatársai [7] hangsúlyozzák, 
hogy az egyváltozós mérések jól használhatók, azon-
ban a leíró adatok többváltozós elemzéseivel, jóval 
átfogóbb képet kapunk. A többváltozós módszerek 
előnye, hogy komplex adathalmazt képesek egysze-
rűen grafikusan ábrázolni.

3. Célkitűzés

Az egyes bírálók konszenzusának értékelésére a 
rangszámkülönbségek összege (sum of rank-diffe-
rence, SRD) módszer bizonyítottan jó értékelési al-
ternatíva [8,9,10,11]. Az SRD módszer alapján az 
egyéni bíráló teljesítményét a bírálócsoport átlagtel-
jesítményével állítják párhuzamba. Az SRD módsze-
re egyértelmű rangsort határoz meg a bírálócsoport 
konszenzusához, egyetértéséhez, átlagához legkö-
zelebbi (legjobb) bírálótól a legmesszebb levő bírá-
lóig, amely alapján szelekció vagy egyéni fejlesztési 
javaslatok tehetők. 

A bírálói konszenzus nyomonkövetését, valamint több 
különböző termék bírálatának együttes értékelését ez-
zel a módszerrel napjainkig még nem oldották meg. 
Ennek egyik oka, hogy a módszert csak néhány éve 
fejlesztették ki és programozták le. A rangszám-kü-
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1.táblázat. Rangsorszimuláció mátrixa rangszámösszeg alapján rendezve (12 bíráló, 20 bírálat) 
Table 1. Ranking simulation matrix ordered according to rank sum (12 panelists, 20 evaluations)

bírálat/
bíráló

evaluation/
panelist

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

rang-
összeg 

rank  
sum

b8 3 5 2 6 1 10 2 9 4 4 2 8 5 11 1 8 2 4 3 5 95

b3 9 2 4 4 12 1 3 5 1 5 3 3 12 12 3 3 8 7 12 2 111

b5 4 6 12 1 6 9 1 10 3 11 8 2 2 5 6 5 10 5 11 1 118

b9 6 10 7 9 11 2 9 6 7 8 4 4 1 2 5 2 1 10 10 8 122

b1 12 3 1 5 4 12 12 8 8 2 11 12 4 4 4 4 12 1 6 6 131

b11 5 1 8 3 5 6 6 12 11 9 6 9 9 7 2 9 4 8 1 11 132

b2 10 8 5 11 7 8 5 11 2 7 7 1 7 6 10 7 3 3 4 12 134

b10 2 7 10 7 2 4 10 3 12 12 10 5 8 3 11 11 5 2 7 7 138

b12 8 12 11 2 9 3 7 7 10 1 1 6 11 9 12 1 11 12 2 4 139

b7 7 11 3 12 10 7 11 4 6 6 5 7 6 8 8 6 7 9 5 3 141

b4 1 9 6 10 3 5 8 2 9 10 12 10 3 1 9 12 6 11 9 9 145

b6 11 4 9 8 8 11 4 1 5 3 9 11 10 10 7 10 9 6 8 10 154
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lönbségek összege SRD-módszer elvét Héberger [12], 
validálását és szoftveres implementálását Héberger és 
Kollár-Hunek [13] írta le. A rangszámösszeg-mintáza-
tok elemzésének másik nehézsége, hogy csak néhány 
évvel ezelőtt oldották meg a rangszámösszeg adatok-
ra kidolgozott páronkénti szignifikáns differenciamód-
szerét [14]. Munkánkban célunk az érzékszervi bírálói 
egyetértés/konszenzus nyomon követésének megva-
lósítása módszerkombináció segítségével.

4. Anyag és módszer

Az adatok előállítást szimuláció segítségével oldottuk 
meg: 12 bíráló 20 bírálatának 1, 2, 3….12 diszkrét SRD 
értékeinek véletlenszerű újrarendezése for ciklusban 
(R-project 2.15.2) [15]. A programrészletet a következő:

x<-c(1:12)

res<-matrix(nrow=20, ncol=12)

for (i in 1:20) {

rank<-sample(x, 12, replace=FALSE)

res[i,]<-rank

}

t<-t(res)

print(t)

A mintázatelemzéshez javasolt lépéseket a követ-
kezőkben írjuk le. A szimulált rangszámokat minden 
bírálóra külön-külön soronként összegezzük, majd 
ezek alapján a bírálókat újra sorba rendezzük. A táb-
lázatban a legelső helyre a legkisebb rangszámösz-
szeggel jellemezhető bíráló kerül, mivel a panelkon-
szenzushoz az ő eredményei állnak a legközelebb. A 
magasabb rangszámösszeg értékekkel jellemezhető 
bírálók értékeiknek megfelelően csökkentik a panel 
konszenzusát.

Az előbbiekben előállított sorrendet mint trend vizs-
gálatát elemezzük Page-próba segítségével. Ameny-
nyiben szignifikánsnak adódik a trend, a bírálók kö-
zött többszörös páronkénti összehasonlítást külön 
erre a módszerre fejlesztett Cabilio-Peng (Normal) 
módszerével elemezzük [14]. A Page-próba és a 
többszörös páronkénti összehasonlítást az XL-Stat 
szoftverrel [16] valósítottuk meg.

5. Eredmények

A mintázatelemzéshez javasolt módszerkombináci-
ót az alábbi példán keresztül mutatjuk be. Véletlen 
rangsorok szimulációjával létrejött a 12 bíráló 20 bírá-
latának 1, 2, 3….12 diszkrét SRD értékeinek kiinduló 
mátrixa. Ezután a rangszámokat minden bírálóra kü-
lön-külön soronként összegeztük, majd ezek alapján 
a bírálókat újra sorba rendeztük, amelyet az 1. táb-
lázat mutat be.
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Fotó/Photo: Tolokán Adrienn
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Az előbbiekben előállított feltételezett sorrend mint 
trend vizsgálatát végeztük Page-próba segítségé-
vel. Az 1-20 bírálat összevont elemzésével a sorrend 
igazolható volt. A számított p-érték alacsonyabbnak 
adódott, mint az előre meghatározott elsőfajú hiba 
(α=0,05), így elutasítjuk a nullipotézist (H0: a kezelések 
azonosak), és elfogadjuk az alternatív hipotézist (H1: 
kezelések különbözőek). Annak a kockázata, hogy 
elutasítjuk a nullhipotézist, miközben az igaz, nagyon 
minimális (<0,08%.) A Page teszt eredményeit a  
2. táblázat mutatja be.

A bírálók között többszörös páronkénti összehason-
lítást külön erre a módszerre fejlesztett Cabilio-Peng 
(Normal) módszerrel elemeztük [14]. A többszörös 
páronkénti összehasonlítás eredménye alapján 3 ho-
mogén csoportba lehet besorolni a bírálókat (A, B, 

C). A 20 szimulációs bírálat összesített eredménye 
azt mutatja, hogy b8-as, a legkisebb rangszámösz-
szeggel jellemezhető bíráló állt legközelebb a panel-
konszenzushoz. A b8-as bírálónál magasabb rang-
számösszeg értékekkel jellemezhető bírálók értéke-
iknek megfelelően csökkentik a panel konszenzusát, 
amelyet a 3. táblázat mutat be.

A b8-as bíráló panelkonszenzusra legjellemzőbb 
legjobb eredményt érte el. Szignifikánsan (α=0,05) is 
jobb eredményt ért el a b11, b2, b10, b12, b7, b4, 
b6 bírálókhoz képest. A panelkonszenzus szempont-
jából második legjobb a b3 bíráló lett, amely a b7, 
b4, b6-tól különbözött szignifikánsan (α=0,05). A töb-
bi bíráló között szignifikáns különbség nem adódott, 
amelyet a 3. táblázat, a páronkénti összehasonlítás 
mátrixa mutat be. 
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3. táblázat. Többszörös páronkénti összehasonlítás Cabilio-Peng módszerével 
Table 3. Multiple comparisons in pairs using the Cabilio-Peng method

Bírálók
Panelist

Bírálat 
gyakoriságai
Evaluation  
frequency

Rangszám-
összegek
Rank sum

Rangszám-
átlag

Rank average

Csoportok
Groups

b8 20 95 7.917 A    

b3 20 111 9.250 A B

b5 20 118 9.833 A B C

b9 20 122 10.167 A B C

b1 20 131 10.917 A B C

b11 20 132 11.000   B C

b2 20 134 11.167   B C

b10 20 138 11.500   B C

b12 20 139 11.583   B C

b7 20 141 11.750   C

b4 20 145 12.083   C

b6 20 154 12.833     C

2. táblázat. Page teszt futtatása a szimulációs adatokra 
Table 2. Running a Page test on the simulation data

táblázatos p érték 
table p-value

p-érték MC 
p-value MC

L 10752.000 10752.000

z (megfigyelt érték) / z (observed value) 3.174 3.174

z (kritikus érték) / z (critical value) 1.645

p-value (egyoldali) / p-value (one-tailed) 0.001 < 0.0001

alpha 0.050 0.05
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Az új módszerkombináció javasolt lépései és szoftve-
res megoldása: 

1. Az egyes bírálatok konszenzusának értékelése 
kötéses SRD szoftverrel (http://aki.ttk.mta.hu/
srd/).

2. Az SRD értékek alapján a bírálók sorba rendezé-
se (Excel).

3. Minden elvégzett új bírálat után újra meg kell ha-
tározni az összesített rangszámösszegeket, majd 
ez alapján sorba tenni a bírálókat (Excel).

4. A feltételezett sorrend vizsgálata Page-próbával 
(XL-Stat).

5. Amennyiben szignifikáns a feltételezett sorrend, 
akkor páronkénti szignifikáns differenciák számí-
tása Cabilio-Peng módszerrel (XL-Stat).

A módszer előnye, hogy a panelkonszenzus követése 
könnyen megoldható, hiszen csak a korábbi eredmé-
nyekhez kell hozzácsatolni az új eredményeket (egy 
új oszlopot) és úgy kell elvégezni a futtatási lépéseket 
az 1-2, 1-2-3, 1-2-3-4, 1-2-3-4-5, …. bírálat össze-
vont eredményeire. Fontos, hogy minden elvégzett 
bírálat után újra meg kell határozni a rangszámösz-
szegeket minden egyes bírálóra, majd ezek alapján 
a bírálókat ismét sorba rendezni, mivel ezt a sorren-
det vizsgálja a Page-próba. A Page-próba alapelvét 
tekintve inkább egy feltételezett tendencia meglétét 
vizsgálja, így nem is foglalkozik a páronkénti össze-
hasonlításokkal. Ennek az eljárásnak már akkor is 
pozitív eredménye lesz, ha az adatsor egészét tekint-
ve azonosítható egy trend. Az ezen belül jelentkező, 
eltérően viselkedő tartományokat nem jelentős súly-
lyal veszi figyelembe [17]. 

6. Következtetések

A szenzometria, valamint az érzékszervi bírálók 
egyetértésének nyomon követése az akkreditált labo-
ratóriumok fontos gyakorlati kérdése. Ezzel kapcso-
latban kiemelten fontos, hogy adott időszak mérési 
sorozatára vonatkozóan monitorozza és elemezze 
az érzékszervi bírálócsoport (panel) egyetértésének/
konszenzusának alakulását [18], [19]. Összefoglaló-
an megállapítható, hogy a panelkonszenzus nyomon 
követése és elemzése az SRD értékek rangsormin-
tázat Page-teszt és Cabilio-Peng módszerkombiná-
ciójával sikeresen megvalósítható. Segítségével több 
teljesen különböző teszt eredményeiből is megvála-
szolható, hogy mely bíráló(k) teljesített(ek) a panel-
konszenzus szempontjából legjobban, illetve mely 
bírálók térnek el egymástól, melyek pedig nem szig-
nifikánsan. A bírálati eredmények egyesével történő 
összesített elemzésével a panelkonszenzus követése 
hatékonyan megvalósítható. 

7.  Köszönetnyilvánítás

Az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma ÚNKP-16-4 kódszámú 
Új Nemzeti Kiválóság program-
jának támogatásával készült. 
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1. Summary

It is an important theoretical question of sensometrics, as well as a practical issue 
of accredited laboratories, how to monitor and analyze the development of the agre-
ement/consensus of the sensory evaluation group (panel), regarding the series of 
measurements in a given period. For the evaluation of the consensus of the individual 
judgements, the sum of ranking differences (SRD) method is a good evaluation alter-
native. The difficulty in analyzing rank sum patterns lies in the fact that the pairwise 
significant difference method for rank sum data was developed only a few years ago. 
In the present work, a combination of methods is recommended for tracing the con-
sensus of sensory panelists.

2. Introduction and literature review

When monitoring performance, what is tested is 
whether the sensory judge or the sensory evaluation 
group (panel) is capable of recognizing, identifying 
and measuring the given property, as well as using 
and interpreting it the same way as other judges or 
evaluation groups (panels) [1]. Testing and improve-
ment of trained and expert panelists, and the meas-
urement of their performance can typically be real-
ized through a standardized, multi-stage system that 
is based on feedback and realized under standard-
ized conditions, preferably with some kind of soft-
ware support.

Performance evaluation methods of sensory tests are 
classified in the literature in several ways. The most 
common classification is based on the number of 
people performing the tests (a single panel member, 
a full panel or panels), but it can also be based on 
the mathematical method used (single or multivariate 
statistical methods). Sensory assessors are classi-
fied into three categories by the literature according 
to their training: naive / consumer panelists, trained 
panelists, expert panelists. The application of pan-
elists with different training is necessary for different 
types of tasks, and performance evaluation methods 

are usually applied to tests performed by trained or 
expert panelists [2], [3], [4].

The solution of the quality management systems of 
testing laboratories accredited for sensory testing is 
the application of preventive and corrective actions, 
the task of which is the identification, prevention 
and elimination of non-conformities, i.e., of panelists 
evaluating differently from the group average. To do 
so, it is advisable to analyze the averages and medi-
ans of raw data on a box-and-whisker plot and, fur-
thermore, to perform the most important descriptive 
statistics (minimum, maximum, standard deviation, 
kurtosis, skewness, range), in order to obtain a pic-
ture about the data structure and outliers. Graphical 
representation of the data can save time, and it also 
offers an effective way to investigate and evaluate the 
performance of the sensory panel.

Monitoring the performance characteristics of the 
individual panelists is a key factor in the quality of 
the results of the sensory panel, because without it 
the result can be incorrect or unreliable. Obviously, 
examination of the sensory panel or comparison of 
several panels can only take place the evaluation at 
the individual level. The performance of the individual 
panelists is usually characterized by three classic in-
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dicators: the discrimination ability of the individual 
panelists, the repeating ability of the individual pan-
elist, agreement of the individual panelist with the 
rest of the panel [1].

The discrimination ability in fact means an ability to 
make a distinction between the products, therefore, 
the ability to separate and/or distinguish is often used 
for characterization. The reasons for inadequate abil-
ity to separate might be due to the application of not 
suitable panelist selection methods, sensory fatigue, 
or inadequate sensory memory or concentration. 
The repeating ability of the panelist means that the 
same product is tested  - typically on the next day – 
at the same time under identical conditions, and the 
results are compared to those of the previous day. 
The repeating ability of the judge is inversely pro-
portional to the repeated results of testing the same 
samples, or to the standard deviation of the results 
of replicate samples. The repeating ability is signifi-
cantly influenced by mental conditions, health status 
or the lack of motivation. Agreement/consensus is 
the ability of different panelists or evaluation groups 
(panels), based on which similar scores are assigned 
to samples of the same products. This means that 
a given panelist agrees with other members of the 
panel regarding the sensory property, within a given 
tolerance (small difference between the judges) [5].

According to standard „MSZ ISO 11132 Sensory 
analysis. Methodology. Guidelines for monitoring the 
performance of a quantitative sensory panel”, the 
evaluation group is not in agreement/consensus if 
one or more panelists do not agree with the rest of 
the panel. This can be concluded if a significantly dif-
ferent value is given by one of the panelists (Cusum 
analysis); if the standard deviation of the residues of 
a panelist is significantly higher than that of the panel, 
or if the correlation coefficient between the scores of 
the panelists and the average for the panel is very 
low or negative, the regression curve of the scores 
of the panelists differ significantly from 1, compared 
to the panel averages, and/or the intercept differs 
significantly from zero [5], [6]. Often times, calcula-
tions using these methods are hard or relatively slow, 
therefore, it is necessary to examine the application 
possibilities of other methods or method combina-
tions.

Numerous methods have been developed for the 
evaluation of individual judges and panels, and the 
manner of application is usually determined by the 
goal to be achieved and the available software. It was 
emphasized by Meullenet et al. [7] that univariate 
measurements are useful, however, a more compre-
hensive picture can be obtained by the multivariate 
analysis of descriptive data. The advantage of mul-
tivariate methods is that they are capable of simple 
graphic presentation of complex data sets.

3. Objective

To evaluate the consensus of the different panelists, 
the sum of ranking differences (SRD) method is a 
proven alternative [8,9,10,11]. According to the SRD 
method, the performance of the individual judge is 
compared to the average performance of the evalu-
ation group. A clear hierarchy is determined by the 
SRD method, from the panelist closest to the con-
sensus, agreement or average of the evaluation 
group (the best) to the one farthest from it, based on 
which a selection can be performed or individual de-
velopment recommendations can be made.

Tracing the consensus of panelists, or combined 
analysis of the evaluation of several different prod-
ucts has not been solved so far, using this method. 
One of the reasons for this is that the method was 
only developed and programmed a few years ago. 
The principle of the sum of ranking differences (SRD) 
method was laid down by Héberger [12], while its 
validation and software implementation was carried 
out by Héberger and Kollár-Hunek [13]. The other 
difficulty in analyzing rank sum patterns lies in the 
fact that the pairwise significant difference method 
for rank sum data was developed only a few years 
ago [14]. In the present work, the objective was to 
trace the agreement/consensus of sensory panelists 
using a combination of methods.

4. Materials and methods

Data was generated with the help of a simulation: 
random rearrangement of 1, 2, 3….12 discrete SRD 
values of 20 evaluations of 12 judges in a for cycle 
(R-project 2.15.2) [15]. The part of the program script 
is shown below:

x<-c(1:12)

res<-matrix(nrow=20, ncol=12)

for (i in 1:20) {

rank<-sample(x, 12, replace=FALSE)

res[i,]<-rank

}

t<-t(res)

print(t)

The steps proposed for pattern analysis are the fol-
lowings. Simulated rank numbers are summed row 
by row for each panelist and, based on these, the 
panelists are ranked again. In the table, the panelist 
that can be characterized by the lowest rank sum 
will be first, because his results will be closest to the 
panel consensus. The consensus of the panel will be 
reduced according to the values of the panelists who 
are characterized by higher rank sum values.
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The sequence produced above is analyzed as a trend 
using the Page test. If the trend appears to be sig-
nificant, multiple comparisons of the judges in pairs 
are performed by a specially developed Cabilio-Peng 
(Normal) method [14]. The Page test and the multiple 
comparisons in pairs were conducted using the  
XL-Stat software [16].

5. Results

The method combination proposed for pattern analy-
sis is illustrated by the following example. The start-
ing matrix of the 1, 2, 3….12 discrete SRD values of 
20 evaluations of 12 panelists was created by the 
simulation of random rankings. Following this, rank 
numbers were summed row by row for each pan-
elist and, based on these, the panelists were ranked 
again, as shown in Table 1.

The hypothetical ranking produced above was ana-
lyzed as a trend using a Page test. By the composite 
analysis of evaluations 1 to 20, the ranking could be 
confirmed. The calculated p-value was lower than the 
pre-determined type I error (α=0.05), and so the null 
hypothesis was rejected (H0: identical treatments), 
and the alternative hypothesis was accepted (H1: dif-
ferent treatments). The risk of rejecting the null hy-
pothesis when it is true, is very low (<0.08%.) Results 
of the Page test are shown in Table 2.

Multiple pairwise comparison of the panelists in 
pairs were performed by a specially developed Ca-
bilio-Peng (Normal) method [14]. Based on the re-
sults of the multiple pairwise comparisons, panelists 
could be classified into 3 homogeneous groups (A, 
B, C). Overall results of the 20 simulated evaluations 
showed that panelist b8, who could be character-
ized by the lowest rank sum, was closest to the panel 
consensus. The consensus of the panel is reduced, 
according to their values, by panelists who are char-
acterized by rank sums higher than that of panelist 
b8, and this is shown in Table 3.

The best result was achieved by panelits b8, whose 
performance was the most typical to the panel per-
formance. His result was significantly better (α=0.05) 
than those of panelists b11, b2, b10, b12, b7, b4 and 
b6. In terms of panel consensus, the second best 
performer was b3, differing significantly from b7, b4 
and b6 (α=0.05). There was no significant difference 
between the other panelists, as shown by the pair-
wise comparison matrix in Table 3. 

Proposed steps of the new method combination and 
their software solutions:

1. Consensus analysis of the individual evaluations 
using the SRD software with ties (http://aki.ttk.
mta.hu/srd/).

2. Ranking of the panelists based on the SRD val-
ues (Excel).

3. Overall rank sums have to be determined again 
after each new evaluation, and then the panelists 
have to be ranked again (Excel).

4. Examination of the assumed order using the 
Page test (XL-Stat).

5. If the assumed order is significant, then calcula-
tion of the pairwise significant differences using 
the Cabilio-Peng method (XL-Stat).

The advantage of the method is that tracing of the 
panel consensus can be achieved easily, since 
all one has to do is attach new results to the pre-
vious results (as a new column), and then perform 
the running of the program on the combined results 
of evaluations 1-2, 1-2-3, 1-2-3-4, 1-2-3-4-5, …. It 
is important that rank sums have to be determined 
again for each panelists after each new evaluation, 
and panelists have to be ranked again according to 
this, before this ranking is analyzed by the Page test. 
Considering its principle, rather the existence of an 
assumed trend is investigated by the Page test, and 
so it does not deal with pairwise comparisons. The 
result if this procedure will be positive if there is an 
identifiable trend when looking at the complete data 
set. Ranges within the set that behave differently are 
not taken into account with considerable weight [17].

6. Conclusions

Sensometrics and the tracing of the consensus of 
sensory panelists are important practical questions of 
accredited laboratories. In this connection, it is of key 
importance to monitor and analyze the development 
of the agreement/consensus of the sensory evalua-
tion group (panel), regarding the series of measure-
ments in a given period [18], [19]. In summary, it can 
be stated that tracing and analyzing panel consensus 
can be achieved successfully by a combination of the 
Page test and the Cabilio-Peng method on the rank 
pattern of SRD values. With its help, it can be an-
swered, based on the results of several completely 
different tests, which panelists performed best from 
a panel consensus point of view, and which panelists 
differ from each other significantly or not significantly. 
Tracing panel consensus can be achieved effectively 
by overall analysis of the individual evaluation results.
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