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ΚΕΦΑ Λ ΑΙΟ  4

ΔΟΚΙΜΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

4.1 ΓΕΝΙΚΑ
Ο κύριος στόχος των δοκιμών διάκρισης (discrimination tests) είναι η ανίχνευση 
πιθανολογούμενων μικρών διαφορών (διαφοροποίηση) στα χαρακτηριστικά ή 
στην ποιότητα προϊόντων. Σε κάποιες περιπτώσεις η διαφοροποίηση είναι ένας 
επιδιωκόμενος στόχος, όπως για παράδειγμα μία σχεδιασμένη βελτίωση ενός 
προϊόντος. Σε άλλες η διαφοροποίηση είναι κάτι που είναι ανεπιθύμητο, όπως 
στην περίπτωση αλλαγής ενός συστατικού ή κάποιου τμήματος της παραγωγής 
ενός προϊόντος για να μειωθεί το κόστος παραγωγής.

Όλες οι δοκιμές διάκρισης έχουν την ίδια κοινή λογική:

1. Δημιουργούν έναν συγκεκριμένο τρόπο παρουσίασης των δειγμάτων στους 
δοκιμαστές

2. Υποχρεώνουν τον δοκιμαστή να δώσει μία απάντηση – να επιλέξει ένα 
δείγμα

3. Εάν ο αριθμός των σωστών απαντήσεων είναι μεγαλύτερος από το ποσοστό 
που αναμένεται σε περίπτωση τυχαίων απαντήσεων (εάν, δηλαδή, ο κάθε 
δοκιμαστής έδινε μία απάντηση στην τύχη), τότε αναγνωρίζεται ύπαρξη 
διαφοράς μεταξύ των εξεταζόμενων δειγμάτων.

Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετασθούν όλες οι βασικές εκδοχές των δοκιμών διά-
κρισης, με έμφαση τις ιδιαιτερότητες στο σχεδιασμό και στις εφαρμογές της κάθε 
μίας από αυτές, καθώς και θα αναλυθεί ο τρόπος επεξεργασίας των αποτελεσμά-
των σε κάθε δοκιμή.
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4.2 ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΖΕΥΓΗ 
Η δοκιμή διαφοροποίησης κατά ζεύγη ονομάζεται αλλιώς και δοκιμή σύγκρισης 
ζεύγους (paired comparison) και είναι μία μέθοδος για να διαπιστώσουμε εάν 
υπάρχει οργανοληπτική διαφορά μεταξύ δύο ομοειδών τροφίμων.

Κατά τη δοκιμή αυτή δίνεται στον δοκιμαστή ένα ζεύγος κωδικοποιημένων 
δειγμάτων (συνήθως ταυτόχρονα αλλά μπορεί σπανιότερα και με διαδοχική σει-
ρά) και του ζητείται να διαπιστώσει με τις αισθήσεις του, εάν υπάρχουν διαφορές 
στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τους (Σχήμα 4.2.1).

Σχήμα 4.2.1:  Παρουσίαση δειγμάτων κατά τη δοκιμή διαφοροποίησης κατά ζεύγη. 

Τα δείγματα φέρουν για κωδικούς, αριθμούς ή γράμματα και ανάλογα με το 
σκοπό της εξέτασης, οι δοκιμαστές καλούνται να απαντήσουν στην παρακάτω 
ερώτηση:

Α) Τα δείγματα του ζεύγους είναι όμοια ή διαφορετικά; Για κάθε δοκιμαστή 
ετοιμάζεται ένας συγκεκριμένος αριθμός δειγμάτων τα οποία αριθμούνται κατάλ-
ληλα. Τα δείγματα δοκιμάζονται κατά ζεύγη και συνιστάται να μη γίνονται επα-
ναλήψεις, γιατί η αισθητηριακή κόπωση οδηγεί σε λανθασμένα αποτελέσματα. 
Συνήθως η πρώτη εντύπωση που σχηματίζει ο δοκιμαστής είναι η σωστή. Το 
σχήμα 4.2.2 δείχνει το έντυπο που συνήθως χρησιμοποιείται στη δοκιμή αυτή, η 
οποία στην περίπτωση αυτή ανιχνεύει την απλή διαφορά (simple difference) στο 
ζεύγος των δειγμάτων.
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Είδος δείγματος.....................                         Ονομ/μο δοκιμαστή.............................

Δίδονται τα παρακάτω ζεύγη δειγμάτων. Σημειώστε με  το ζεύγος των δειγμάτων 
που εμφανίζoυν διαφορά μεταξύ τους.

Ζεύγη δειγμάτων                               Παρατηρήσεις
11   13
14   15
17   19
21   22

Ημερομηνία......................                                          Υπογραφή....................  

Σχήμα 4.2.2:  Δοκιμή διαφοροποιήσεως κατά ζεύγη (ανίχνευση απλής διαφοράς).

Β) Στην πιο συνηθισμένη της μορφή, δηλαδή στις περισσότερες περιπτώσεις 
κατά τη δοκιμή διαφοροποίησης κατά ζεύγη ζητείται από το δοκιμαστή να αξιο-
λογήσει και να επιλέξει οπωσδήποτε το ένα δείγμα από το ζεύγος των δειγμάτων, 
το οποίο περιέχει σε μεγαλύτερη αναλογία ένα οργανοληπτικό χαρακτηριστικό 
(π.χ. ποιο από τα δύο δείγματα είναι πιο γλυκό, είναι λευκότερο, έχει πιο έντονο 
άρωμα;). Η δοκιμή αυτή ονομάζεται δοκιμή κατευθυνόμενης διαφοράς (direc-
tional difference).

Σημαντικό είναι επίσης να γνωρίζουμε εκ των προτέρων (πριν τη διεξαγωγή 
της δοκιμής), εάν πρόκειται για περίπτωση υπόθεσης ενός άκρου (one-sided 
test), δηλαδή εάν ο οργανωτής γνωρίζει από πριν την κατεύθυνση της διαφοράς 
(ότι, για παράδειγμα, το Α αναμένεται να είναι πιο γλυκό από το Β, διότι περιέχει 
μεγαλύτερη ποσότητα γλυκαντική ύλης) ή εάν πρόκειται για υπόθεση δύο άκρων 
(two-sided test) ο οργανωτής, δηλαδή δεν γνωρίζει από πριν την κατεύθυνση της 
πιθανής διαφοράς, η οποία, εάν υπάρχει, μπορεί να είναι οποιαδήποτε (είτε το Α 
πιο γλυκό, είτε το Β).

Η δοκιμή διαφοροποίησης κατά ζεύγη συνιστάται: α) για να βρεθεί εάν υπάρ-
χει μία διαφορά και ποια είναι η φύση-κατεύθυνση αυτής της διαφοράς, β) για 
εύρεση προτίμησης (Βλέπε κεφ. 9, §9.2) και γ) ως μέθοδος επιλογής και εκπαί-
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δευσης δοκιμαστών. Το βασικό της πλεονέκτημα είναι η απλότητα και η μικρή 
αισθητηριακή κόπωση (σε σχέση με τις άλλες δοκιμές διάκρισης). Το κύριο μει-
ονέκτημα της μεθόδου είναι ότι δεν είναι στατιστικά ισχυρή και ως εκ τούτου 
χρειάζεται μεγάλος αριθμός δοκιμαστών για να διασφαλισθεί επαρκής εμπιστο-
σύνη στ’ αποτελέσματα1.

Ο αριθμός των δοκιμαστών που απαιτείται σύμφωνα με το ISO 5495 είναι κατ’ 
ελάχιστο 7 ειδικοί, ή 20 επιλεγμένοι ή 30 τυχαίοι δοκιμαστές. 

Στις δοκιμές διαφοροποίησης ζεύγους η πιθανότητα της σωστής επιλογής ενός 
δείγματος στην τύχη είναι p = ½ ενώ η πιθανότητα της λάθος επιλογής, αντίστοι-
χα είναι q = ½. Ο οργανωτής της δοκιμής συλλέγει το σύνολο των απαντήσεων 
και καταμετρά πόσες από αυτές είναι σωστές και πόσες λάθος. Με βάση αυτές 
μπορεί να αποφανθεί στατιστικά εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ του ζεύγους των 
τροφίμων για το οποίο πραγματοποιήθηκε η δοκιμή. Για τον τρόπο στατιστικής 
επεξεργασίας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων βλέπε § 4.6.

4.3 ΔΟΚΙΜΗ DUO-TRIO
Κατά τη δοκιμή αυτή δίνεται στο δοκιμαστή ένα δείγμα αναφοράς ή διαφορετι-
κά ονομάζεται μάρτυρας (control), το οποίο σημειώνεται και ένα ή περισσότερα 
ζεύγη άγνωστων δειγμάτων τα οποία φέρουν κωδικούς αριθμούς. Το δείγμα ανα-
φοράς συγκρίνεται κάθε φορά με ένα ζεύγος δειγμάτων και ζητείται από τους 
δοκιμαστές να βρουν ποιο δείγμα από το ζεύγος είναι ίδιο με το δείγμα αναφοράς 
ή ποιο δείγμα από το ζεύγος είναι διαφορετικό από το δείγμα αναφοράς. Ο δοκι-
μαστής δοκιμάζει πρώτα το δείγμα αναφοράς και στη συνέχεια τα άγνωστα δείγ-
ματα (Σχήμα 4.3.1).

1 Δηλαδή αρκετή βεβαιότητα ότι η στατιστική υπόθεση ισχύει (ή, αντιθέτως, αρκετή βεβαιότητα 
ότι δεν ισχύει). 
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Σχήμα 4.3.1:  Παρουσίαση δειγμάτων κατά τη δοκιμή Duo-Trio. 

Το ερωτηματολόγιο στο οποίο καλείται να απαντήσει ο δοκιμαστής έχει συνή-
θως τη μορφή του σχήματος Π.4.3.1, σελ. 92.

Υπάρχουν δύο παραλλαγές της μεθόδου. Η Duo-Trio με σταθερό δείγμα 
αναφοράς (constant reference mode), όπου όλοι οι δοκιμαστές λαμβάνουν το 
ίδιο δείγμα αναφοράς (π.χ. το τρόφιμο Α) ή με μεταβλητό δείγμα αναφοράς 
(balanced reference mode) όπου οι μισοί δοκιμαστές έχουν ως δείγμα αναφοράς 
το ένα τρόφιμο από το ζευγάρι των αγνώστων, και οι άλλοι μισοί το άλλο, (δηλα-
δή οι μισοί έχουν ως μάρτυρα το Α και οι μισοί το Β). Οι συνηθέστερες εφαρμο-
γές της μεθόδου είναι: α) για να εντοπισθεί εάν μία αλλαγή στα συστατικά, στη 
διαδικασία της παραγωγής, στη συσκευασία ή στην αποθήκευση ενός τροφίμου 
συνεπάγεται αλλαγή στα οργανοληπτικά του χαρακτηριστικά και β) για να εντο-
πισθεί κάποια συνολική οργανοληπτική διαφορά μεταξύ δύο τροφίμων χωρίς να 
μας ενδιαφέρουν τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της διαφοράς αυτής. Η δοκι-
μή Duo-Trio ενδείκνυται ιδιαίτερα όταν το δείγμα αναφοράς είναι τρόφιμο οικείο 
στους δοκιμαστές, για παράδειγμα όταν πρόκειται για το συνηθισμένο προϊόν της 
παραγωγής μιας εταιρίας. Εάν τα προς εξέταση τρόφιμα έχουν έντονη επίγευση 
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(aftertaste), η μέθοδος είναι λιγότερο ενδεδειγμένη από τη δοκιμή διαφοροποίη-
σης κατά ζεύγη. Εάν τα δείγματα έχουν έντονη γεύση, επίγευση ή αρώματα είναι 
περισσότερο ενδεδειγμένη από την τριγωνική δοκιμή (βλέπε §4.4), διότι στα τρία 
δείγματα που δοκιμάζει ο δοκιμαστής κάνει δύο συγκρίσεις (το δείγμα αναφοράς 
με τα δύο άγνωστα), ενώ κατά την τριγωνική δοκιμή κάνει τρεις συγκρίσεις (τα 
τρία άγνωστα δείγματα μεταξύ τους). Ο ενδεικνυόμενος αριθμός δοκιμαστών για 
την εκτέλεση της συγκεκριμένης δοκιμής είναι 20 ή και περισσότεροι δοκιμα-
στές, αλλά το ιδανικό είναι πάνω από 30. Στην δοκιμή Duo-Trio η πιθανότητα της 
σωστής επιλογής ενός δείγματος στην τύχη είναι p = ½ ενώ η πιθανότητα της 
λάθος επιλογής, αντίστοιχα είναι q = ½. Η § 4.6 περιγράφει πως γίνεται η αξιολό-
γηση των αποτελεσμάτων της δοκιμής. 

4.4 ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ 
Στην τριγωνική δοκιμή (triangle test ή triangular test) δίνονται στο δοκιμαστή 
τρία άγνωστα κωδικοποιημένα δείγματα, εκ των οποίων τα δύο είναι όμοια και το 
ένα διαφέρει, και αυτός καλείται να εντοπίσει ποιο από τα τρία είναι το διαφορε-
τικό δείγμα (Σχήμα 4.4.1).

Σχήμα 4.4.1: Παρουσίαση δειγμάτων κατά την τριγωνική δοκιμή. 

Η κωδικοποίηση των δειγμάτων στη δοκιμή αυτή δεν πρέπει να γίνεται με 
απλούς αριθμούς 1, 2, 3 κτλ., ούτε με γράμματα Α, Β, Γ γιατί πιθανόν να προκα-
ταλαμβάνεται ο δοκιμαστής. Η ενδεικνυόμενη κωδικοποίηση περιλαμβάνει 
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τυχαίους τριψήφιους αριθμούς (π.χ. 472, 853 κ.ά.) ή συνδυασμό γραμμάτων και 
αριθμών (π.χ. ΤΚ24, ΧΡ24 κτλ.). Οι πολλές δοκιμές κουράζουν τους δοκιμαστές 
και έχουν σαν αποτέλεσμα να μη δίνουν αξιόπιστα αποτελέσματα, γι’ αυτό σε 
κάθε συνεδρίαση δεν πρέπει να γίνονται περισσότερες από 4 δοκιμές από τον ίδιο 
δοκιμαστή.

Τα σκεύη που χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση των δειγμάτων πρέπει να 
είναι πανομοιότυπα, επίσης η ποσότητα του δείγματος και η θερμοκρασία πρέπει 
να είναι η ίδια και για τα τρία δείγματα. 

Ο δοκιμαστής ενημερώνεται ότι τα δύο δείγματα είναι όμοια, δοκιμάζει και τα 
τρία με συγκεκριμένη σειρά (από αριστερά προς τα δεξιά εάν έχουν την παρουσία-
ση του σχήματος 4.4.1) και απαντάει στο ερωτηματολόγιο (βλέπε Σχήμα Π.4.5.2 
σελ. 95).

Ιδιαίτερη σημασία στην παρουσίαση έχει να ετοιμασθούν όλοι οι διαφορετικοί 
συνδυασμοί στη σειρά και τον τρόπο με τον οποίο δοκιμάζονται τα τρόφιμα (δηλ. 
ΑΒΒ, ΒΑΑ, ΑΑΒ, ΒΒΑ, ΑΒΑ και ΒΑΒ), ώστε κάθε δοκιμαστής να έχει διαφο-
ρετική τριπλέτα δειγμάτων να δοκιμάσει και έτσι να επιτυγχάνεται τυχαιοποίηση 
του σφάλματος (randomization of error).

Οι εφαρμογές της μεθόδου είναι οι ίδιες με αυτές της Duo-Trio που προανα-
φέρθηκαν. Επιπλέον η τριγωνική δοκιμή χρησιμεύει στο να επιλεχθούν ή να εξε-
τασθούν οι δοκιμαστές ως προς την ικανότητά τους να διακρίνουν συγκεκριμένη 
διαφορά. Η τριγωνική δοκιμή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν τα αποτελέσματα 
μιας αλλαγής (συστατικά, διαδικασία παραγωγής, συσκευασία, αποθήκευση) 
ενός τροφίμου στις οργανοληπτικές του ιδιότητες δεν μπορούν να χαρακτηρι-
σθούν σαν απλή αλλαγή σε ένα ή δύο χαρακτηριστικά του. Επίσης είναι ενδει-
κνυόμενη όταν οι διαφορές μεταξύ των δύο εξεταζόμενων τροφίμων είναι μικρές. 

Το βασικό της πλεονέκτημα σε σχέση με τις άλλες δύο μεθόδους (Δοκιμή Δια-
φοροποίησης κατά Ζεύγη και Duo-Trio) είναι ότι είναι πιο ευαίσθητη από αυτές 
και συνεπώς έχει μεγαλύτερη στατιστική ισχύ από αυτές (επομένως απαιτούνται 
λιγότεροι δοκιμαστές σε σχέση με τις άλλες δύο για τον ίδιο βαθμό βεβαιότητας 
– τα ίδια επίπεδα εμπιστοσύνης). 

Η μέθοδος είναι λιγότερο αποτελεσματική για δείγματα με έντονη επίγευση ή 
που γενικότερα προκαλούν έντονη αισθητηριακή κόπωση.
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Οι δοκιμαστές που απαιτούνται είναι συνήθως μεταξύ 20 και 40 ατόμων, αν 
και για πιο προφανείς διαφορές, ακόμα και 12 δοκιμαστές αποτελούν επαρκή 
αριθμό. Οι ελάχιστοι αριθμοί δοκιμαστών για να μπορέσει να εκτελεστεί με επι-
τυχία η δοκιμή είναι, σύμφωνα με το ISO 4120, τουλάχιστον 6 ειδικοί, ή 15 επι-
λεγμένοι ή 25 τυχαίοι δοκιμαστές. 

Στην τριγωνική δοκιμή η πιθανότητα της σωστής επιλογής ενός δείγματος 
στην τύχη είναι p = 1/3 ενώ η πιθανότητα της λάθος επιλογής, αντίστοιχα είναι 
q = 2/3. 

4.5 ΑΛΛΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ
Οι δοκιμές διαφοροποίησης κατά ζεύγη, Duo-Trio και τριγωνική είναι οι πιο 
συνηθισμένες μορφές δοκιμών διάκρισης εάν το ζητούμενο είναι να βρεθεί η 
οργανοληπτική διαφορά μεταξύ δύο τροφίμων. Ωστόσο δεν είναι και οι μόνες. 
Υπάρχουν ακόμη οι παρακάτω μορφές δοκιμών διάκρισης:

H δοκιμή Α-όχι-Α (A-not-A test) εφαρμόζεται για συγκεκριμένο τύπο προ-
βλήματος, όταν δηλαδή το πρότυπο δείγμα τροφίμου (το δείγμα μάρτυρας), δεν 
αντιπροσωπεύεται από ένα και μόνο προϊόν (υπάρχει ανομοιογένεια). Παραδείγ-
ματα τέτοιων προϊόντων, είναι τα μη επεξεργασμένα/μεταποιημένα, νωπά, που 
λαμβάνονται από την πρωτογενή παραγωγή (τα φρούτα και λαχανικά, μπορεί να 
διαφέρουν μεταξύ τους, ακόμα και εάν προέρχονται από το ίδιο φυτό. Το κρέας 
των ζώων μπορεί να διαφέρει από ζώο σε ζώο ακόμα και εάν είναι του ίδιου μεγέ-
θους και ηλικίας και προέρχεται και από τις ίδιες συνθήκες – ίδια εκτροφή, ίδιο 
κοπάδι, ίδιοι γονείς). Τα προϊόντα αυτά θα δημιουργούσαν έντονο πρόβλημα 
κατά τη διεξαγωγή της δοκιμής Duo-Trio ή τριγωνικής. Στη δοκιμή αυτή ο δοκι-
μαστής καλείται να «μελετήσει» τον μάρτυρα Α (control), δοκιμάζοντας διάφορα 
χαρακτηριστικά δείγματα, έως ότου ανιχνεύσει κάποια διαφορά. Στη συνέχεια 
του δίνονται διάφορα άγνωστα δείγματα, ένα κάθε φορά, για τα οποία πρέπει να 
αναγνωρίσει εάν είναι όμοια με το δείγμα μάρτυρα (Α) ή όχι, με άλλα λόγια πρέ-
πει να απαντήσει «Α» ή «όχι Α». Τα άγνωστα δείγματα που δίνονται σε κάθε 
δοκιμαστή συνήθως περιέχουν ισάριθμα «Α» και «όχι-Α» και ο αριθμός τους 
είναι από δύο έως πέντε για κάθε κατηγορία (π.χ. 3 Α και 3 όχι-Α). Μεταξύ των 
διαδοχικών αξιολογήσεων, ο δοκιμαστής πρέπει να μεσολαβεί επαρκής χρόνος 
– συνήθως 2 έως 5 λεπτά από δείγμα σε δείγμα. Ο απαιτούμενος αριθμός δοκιμα-
στών είναι 20 επιλεγμένοι ή 30 τυχαίοι.
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Η δοκιμή πολλαπλών προτύπων δειγμάτων (multiple standards test) χρη-
σιμοποιείται όταν υπάρχει ένας συγκεκριμένος τύπος προβλήματος, όταν το δείγ-
μα μάρτυρας δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί από έναν τύπο προϊόντος, δηλαδή 
όταν υπάρχουν πολλά επί μέρους συστατικά και ετερογένεια στο προϊόν που 
αντιστοιχεί στο δείγμα μάρτυρα. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι οι σούπες με 
πολλά συστατικά, όπου δεν μπορεί κανείς να αξιολογήσει το σύνολο των χαρα-
κτηριστικών εύκολα στο δείγμα, αφού κάθε «μπουκιά» μπορεί να περιέχει τελεί-
ως διαφορετικό αριθμό και είδος λαχανικών, κομματιών κρέατος, δημητριακών 
ξηρών καρπών κ.λπ. Το πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση είναι ότι ακόμα και τα 
υποτιθέμενα όμοια τρόφιμα εμφανίζουν διαφορές. Σε αυτή την περίπτωση το 
ζητούμενο είναι κυρίως να βρεθεί το προϊόν που διαφέρει περισσότερο από όλα 
τα υπόλοιπα. Υπό αυτή την έννοια, η δοκιμή είναι όμοια με τη δοκιμή Α-όχι Α. Η 
κύρια διαφορά με αυτήν όμως είναι ότι ο δοκιμαστής στην παρούσα δοκιμή δεν 
καλείται να μελετήσει πρώτα τον μάρτυρα Α, πριν κάνει τη δοκιμή. Αυτό έχει σαν 
πλεονέκτημα την εξοικονόμηση χρόνου. Μειονέκτημα της μεθόδου είναι ότι 
περιορίζει τη γνώση του δοκιμαστή στο τρόφιμο που δοκιμάζει, μόνο στα χαρα-
κτηριστικά που διαπιστώνει κατά τη διεξαγωγή της δοκιμής και δεν έχει συνολι-
κή άποψη των υπολοίπων πιθανών επί μέρους χαρακτηριστικών του τροφίμου. 
Συνεπώς για τρόφιμα που υπάρχει μεγάλη διαφορά από παρτίδα σε παρτίδα, η 
δοκιμή δεν είναι τόσο αποτελεσματική όσο η δοκιμή Α-όχι Α.

Η δοκιμή δύο από τα πέντε (two out of fi ve test) είναι έτσι σχεδιασμένη ώστε 
κάθε δοκιμαστής να παραλαμβάνει πέντε άγνωστα δείγματα, από τα οποία τα δύο 
διαφέρουν από τα υπόλοιπα τρία. Ο δοκιμαστής καλείται να βρει τα δύο όμοια 
δείγματα. Η σειρά παρουσίασης των δειγμάτων, γίνεται όπως και στην τριγωνική 
δοκιμή, ώστε να επιτευχθεί τυχαιοποίηση του σφάλματος (σχήμα 4.5.1).

ΑΑΑΒΒ ΑΒΑΒΑ ΒΒΒΑΑ ΒΑΒΑΒ
ΑΑΒΑΒ ΒΑΑΒΑ ΒΒΑΒΑ ΑΒΒΑΒ
ΑΒΑΑΒ ΑΒΒΑΑ ΒΑΒΒΑ ΒΑΑΒΒ
ΒΑΑΑΒ ΒΑΒΑΑ ΑΒΒΒΑ ΑΒΑΒΒ
ΑΑΒΒΑ ΒΒΑΑΑ ΒΒΑΑΒ ΑΑΒΒΒ

Σχήμα 4.5.1: Συνδυασμοί σειράς δοκιμής των δειγμάτων (δύο τύπων, Α και Β) για τους δοκιμαστές 
της δοκιμής δύο από τα πέντε.
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Η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί για τις ίδιες περιπτώσεις που εφαρμόζεται 
και η τριγωνική δοκιμή. Ενδείκνυται, όταν υπάρχει μικρός αριθμός δοκιμαστών, 
καθώς και όταν αναζητάται ένας οικονομικός τρόπος (σε σχέση με τις άλλες 
μεθόδους) για τη διερεύνηση μιας διαφοράς, λόγω του ότι απαιτείται μικρότε-
ρος αριθμός δοκιμαστών. Σαν μειονέκτημα θεωρείται, η μεγαλύτερη κόπωση για 
τον δοκιμαστή σε σχέση με την τριγωνική δοκιμή, καθώς και η δυσκολότερη 
απομνημόνευση των ιδιοτήτων των δειγμάτων. Γι’ αυτό και οι κύριες εφαρμογές 
της είναι για οπτική, ακουστική ή αξιολόγηση της αφής και όχι για αξιολόγηση 
οσμών και αρωμάτων. Ο αριθμός των δοκιμαστών, συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 
10 και 20, στην πράξη όμως χρησιμοποιούνται 5 με 6 δοκιμαστές, όταν πρόκειται 
να εντοπίσουν μια σχετικά εύκολη διαφορά. Η μέθοδος δύο από τα πέντε είναι 
πιο αποτελεσματική στατιστικά από τη τριγωνική δοκιμή, αφού η πιθανότητα της 
επιλογής του σωστού συνδυασμού των δύο όμοιων άγνωστων δειγμάτων στην 
τύχη είναι p = 1/10, ενώ η πιθανότητα της λάθος επιλογής, αντίστοιχα είναι q = 
9/10.

Η δοκιμή τριών εναλλακτικών υποχρεωτικών επιλογών (3-Alternative 
forced choice test, 3-AFC), είναι μία παραλλαγή της τριγωνικής δοκιμής. Η 
παρουσίαση των δειγμάτων είναι η ίδια με την τριγωνική δοκιμή. Η διαφορά σε 
σχέση με την τριγωνική δοκιμή είναι ότι στο ερωτηματολόγιο που δίνεται στο 
δοκιμαστή, προσδιορίζεται το είδος του χαρακτηριστικού που διαφέρει. Έτσι ενώ 
το ερωτηματολόγιο για την κλασική μορφή της τριγωνικής δοκιμής ζητάει π.χ. 
«Ποιο από τα τρία δείγματα κέικ που έχετε μπροστά σας διαφέρει από τα άλλα 
δύο;», στη δοκιμή 3-AFC το ερώτημα θα ήταν:

 «Σας παρουσιάζονται τρία δείγματα κέικ, το ένα με άρωμα καρύδας και τα 
άλλα δύο χωρίς, εντοπίστε ποιο δείγμα έχει το άρωμα καρύδας» ή εναλλακτικά 
«Ποιο από τα τρία κέικ έχει εντονότερο άρωμα καρύδας;» Παρόλο, που μοιάζει 
να είναι το ίδιο με την τριγωνική δοκιμή, εν τούτοις υπάρχει διαφοροποίηση και 
αυτό γίνεται αντιληπτό από το γεγονός ότι οι δοκιμαστές συνήθως αποδίδουν 
καλύτερα στη δοκιμή 3-AFC.

Η δοκιμή διάκρισης ΑΒΧ (ABX discrimination test) είναι ένα είδος ανε-
στραμμένης δοκιμής Duo-Trio. Ο κάθε δοκιμαστής δέχεται δύο δείγματα αναφο-
ράς (μάρτυρες) Α και Β, τα οποία και δοκιμάζει πρώτα, και ένα άγνωστο δείγμα 
Χ, το οποίο δοκιμάζει στη συνέχεια και καλείται να απαντήσει με ποιο από τα δύο 
δείγματα αναφοράς είναι όμοιο το άγνωστο δείγμα.
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4.6 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Όταν εξετάζονται δύο τρόφιμα (Α και Β) ως προς την πιθανή οργανοληπτική 
διαφορά τους, υπάρχουν δύο υποθέσεις: τα δύο προς εξέταση τρόφιμα δεν διαφέ-
ρουν, δηλαδή Α=Β (μηδενική υπόθεση, null hypothesis, H0), ή τα δύο τρόφιμα 
διαφέρουν (εναλλακτική υπόθεση, alternative hypothesis, H1). Οι πιθανές περι-
πτώσεις απόρριψης της μηδενικής υπόθεσης H0 εμπεριέχουν τρεις πιθανές εναλ-
λακτικές υποθέσεις Α < Β, Α > Β, ή Α ≠ Β.

Τα πιθανά στατιστικά λάθη που μπορούν να γίνουν στις δοκιμές διάκρισης 
είναι:

1.  Απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης, χωρίς αυτό να είναι αληθές (σφάλμα 
τύπου Ι). Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι βρίσκουμε οργανοληπτική διαφορά 
εκεί που στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Η πιθανότητα να κάνουμε το 
σφάλμα τύπου Ι συμβολίζεται με α (άλφα). Όταν η μηδενική υπόθεση ισχύ-
ει, η πιθανότητα να την εντοπίσουμε είναι 1–α. Οι τυπικές τιμές για το α 
είναι 0.10, 0.05 και 0.01.

2.  Αποτυχία απόρριψης της μηδενικής υπόθεσης, ενώ στην πραγματικότητα 
δεν ισχύει (σφάλμα τύπου ΙΙ). Αυτό σημαίνει ότι αποτυγχάνουμε να εντο-
πίσουμε οργανοληπτική διαφορά εκεί που στην πραγματικότητα υπάρχει. 
Η πιθανότητα να υποπέσουμε στο σφάλμα τύπου ΙΙ συμβολίζεται με β 
(βήτα). Η ισχύς (“power”) μίας υπόθεσης είναι η πιθανότητα να εντοπι-
σθεί μία οργανοληπτική διαφορά ενός δεδομένου μεγέθους. Αυτή η ισχύς 
ισούται με 100 (1–β)%. Τυπικές τιμές για το β είναι ≤0.20. 

Συχνά, μόνο η πιθανότητα α ελέγχεται κατά τον πειραματικό σχεδιασμό (η 
πιθανότητα β αφήνεται να κυμαίνεται τυχαία). Το μέγεθος του δείγματος (δηλαδή 
ο αριθμός των δοκιμαστών) μπορεί να επιλεχθεί έτσι ώστε να ελεγχθούν και τα 
δύο σφάλματα, α και β. Ωστόσο σε αυτή την περίπτωση τα μεγέθη των δειγμάτων 
είναι αναγκαία μεγαλύτερα (δηλαδή απαιτούνται περισσότεροι δοκιμαστές), από 
ότι να ελέγχεται μόνο το α – πολλές φορές, σε αυτές τις περιπτώσεις τα μεγέθη 
δειγμάτων είναι απαγορευτικά μεγάλα.

Σε μερικές περιπτώσεις δοκιμών, αυτές που ονομάζονται δοκιμές ομοιότητας 
είναι πιο σημαντικός ο έλεγχος του β (αφήνοντας το α να κυμαίνεται). 

Ο έλεγχος της υπόθεσης (hypothesis test) διερευνά την πιθανότητα οι διαφο-
ρές στα παρατηρηθέντα αποτελέσματα να οφείλονται μόνο στην τύχη, επομένως 
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η μηδενική υπόθεση H0 (τα δύο τρόφιμα δεν διαφέρουν οργανοληπτικά) να είναι 
αποδεκτή. Εάν αντίθετα η πιθανότητα, τα παρατηρηθέντα αποτελέσματα να δια-
φέρουν τυχαίως, είναι μικρή, για παράδειγμα μικρότερη του 0.05 και άρα οι δια-
φορές στα αποτελέσματά μας δεν οφείλονται στον παράγοντα τύχη, τότε απορρί-
πτουμε τη μηδενική υπόθεση H0 .

Για τις δοκιμές διάκρισης όπου οι απαντήσεις των δοκιμαστών μπορεί να ανή-
κουν σε δύο κατηγορίες, δηλαδή είτε να είναι σωστές, είτε να είναι λανθασμένες, 
η διωνυμική κατανομή επιτρέπει να βρεθεί ποια είναι η στατιστική πιθανότητα 
να υπάρχει οργανοληπτική διαφορά ή όχι μεταξύ των τροφίμων.

Η πιθανότητα ο δοκιμαστής να δώσει τη σωστή απάντηση από τύχη είναι p και 
αντίστοιχα η πιθανότητα να δώσει λάθος απάντηση είναι q (αυτά τα p και q είδα-
με ότι διαφέρουν από μέθοδο σε μέθοδο). Η πιθανότητα (probability) για r σωστές 
απαντήσεις σε μία ομάδα n δοκιμαστών είναι: 

    

!
!( )!

r n r
r

np p q
r n r




  (4.6.1)

όπου n!, ονομάζεται και n παραγοντικό, και ισούται με: 

n! = n  (n–1)  (n–2)  (n–3)  ….  2  1.

Οι πιθανότητες p και q για τις διάφορες δοκιμές διάκρισης είναι αυτές που 
έχουν αναφερθεί στα τμήματα του κεφαλαίου που αφορούν στην κάθε δοκιμή 
ξεχωριστά, και συγκεντρωτικά παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα 4.6.1.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.6.1: Πιθανότητες σωστής p και λάθος απάντησης q στις διάφορες δοκιμές 
διάκρισης.

p q

Δοκιμή διαφοροποίησης κατά ζεύγη, Δοκιμή 
Duo-Trio και δοκιμή ΑΒΧ

1/2 1/2

Τριγωνική δοκιμή, δοκιμή 3-AFC 1/3 2/3

Δοκιμή δύο από τα πέντε 1/10 9/10
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Εάν η συνολική πιθανότητα P(r) είναι μικρότερη του α τότε η μηδενική υπό-
θεση H0 (τα δύο δείγματα δεν διαφέρουν) απορρίπτεται.

Πριν την ύπαρξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών οι υπολογισμοί των πιθανο-
τήτων στη διωνυμική κατανομή ήταν αρκετά χρονοβόροι και περίπλοκοι. Ωστό-
σο ο Roessler και οι συνεργάτες του (Roessler et al., 1978) κατασκεύασαν πίνα-
κες που με τη χρήση της διωνυμικής κατανομής υπολόγισαν τον αριθμό των 
σωστών απαντήσεων και το επίπεδο σημαντικότητας στο οποίο αντιστοιχούν. Για 
την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων στη δοκιμή διαφοροποίησης κατά ζεύγη και 
τη δοκιμή Duo-Trio (έχουν όμοια p,q) χρησιμοποιούμε τα δεδομένα του πίνακα 
Α1 στο Παράρτημα Α του βιβλίου, ενώ για την τριγωνική δοκιμή τον Πίνακα Α2, 
αντίστοιχα.

Το επίπεδο σημαντικότητας, ή αλλιώς επίπεδο εμπιστοσύνης, είναι η πιθανό-
τητα να απορρίψουμε λανθασμένα τη μηδενική υπόθεση H0, ενώ αυτή ισχύει. 
Εάν η πιθανότητα αυτή είναι μικρότερη του 0,5 (5%), τότε η οργανοληπτική δια-
φορά των τροφίμων είναι σημαντική. 

Σε περίπτωση που ο αριθμός των δοκιμαστών βρίσκεται εκτός των πινάκων, 
τότε μία προσέγγιση μπορεί να γίνει με τον υπολογισμό της τιμής z (test statistic z)

    

0,5r npz
npq

 
   (4.6.2)

όπου: r σωστές απαντήσεις επί συνόλου n δοκιμαστών και p και q οι πιθανότητες 
σωστής και λάθος απάντησης, αντίστοιχα (δηλαδή για δοκιμή διαφοροποίησης 
κατά ζεύγη και duo-trio p=q=1/2 και για την τριγωνική δοκιμή p=1/3 και q=2/3).

Επίσης σε περιπτώσεις που αναφερόμαστε σε άλλη δοκιμή διάκρισης πλην της 
διαφοροποίησης κατά ζεύγη, της duo-trio και της τριγωνικής δοκιμής (π.χ. δοκι-
μή πολλαπλών δειγμάτων μαρτύρων) τότε αντίστοιχα προσέγγιση μπορεί να γίνει 
επίσης με τον υπολογισμό της τιμής z (test statistic z) ως εξής: 

    (1 )
r npz

np p





  (4.6.3)

όπου: r σωστές απαντήσεις επί συνόλου n δοκιμαστών και p η πιθανότητα της 
σω στής απάντησης στη δοκιμή (δηλαδή για μία δοκιμή «ένα από τέσσερα» p=1/4).
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Η τιμή αυτή συγκρίνεται με τις κρίσιμες τιμές που προκύπτουν από τον πίνακα 
τιμών της Student’s t κατανομής για ∞ βαθμούς ελευθερίας (βλέπε Πίνακα Α3 
του παραρτήματος Α του βιβλίου).
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