
 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM                SỐ  01 THÁNG 10 NĂM 2013 

*TS.Lƣ Nhật Vinh – Khoa CNTT 

- Trƣờng ĐH Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM 
75 

ĐÁNH GIÁ CẢM QU N CÀ PHÊ BẰNG MẠNG NƠRON NHÂN TẠO 

COFFEESENSORY EVALUATIONBY ARTIFICIAL NEURAL NETWORK 

Lƣ Nhật Vinh  Bùi Công Danh* 

TÓM TẮT 

Quá trình đánh giá cảm quan trong thực phẩm đƣợc xem là một hệ thống với nhiều đầu vào và nhiều đầu ra, 

trong đó các thành phần thực phẩm là đầu vào và kết quả đánh giá cảm quan của con ngƣời là đầu ra. Bài báo trình 

bày về mạng nơron nhân tạo nhiều lớp với giải thuật học lan truyền ngƣợc đƣợc áp dụng vào việc đánh giá cảm quan 

sản phẩm cà phê. Phƣơng pháp này cũng đƣợc áp dụng rộng rãi trong tối ƣu hóa thành phần thực phẩm, phát triển 

các loại sản phẩm mới, đánh giá và điều tra thị trƣờng tiêu dùng thực phẩm. 

ABSTRACT 

The process of food sensory evaluation can be viewed as a multi-input and multi-output system in which food 

composition serves as the input and human food evaluation as the output. The paper presents the application of multi 

layer neural network with the back-propagation algorithm in coffeesensory evaluation. This method can also be 

applied in other fields such as food composition optimizing, new product development, market evaluation and 

investigation. 

1. Giới thiệu 

Đánh giá cảm quan thực phẩm là việc sử 

dụng các giác quan của con ngƣời với một 

số phƣơng pháp và điều kiện nhất định để 

kiểm tra và đánh giá các đặc điểm chất 

lƣợng cảm quan của thực phẩm. Đánh giá 

cảm quan đóng một vai trò hết sức quan 

trọng trong ngành công nghiệp thực phẩm và 

hàng tiêu dùng, nhƣ là phát triển sản phẩm 

mới, nghiên cứu cơ bản, cải tiến nguyên liệu 

và công nghệ, giảm chi phí sản xuất, đảm 

bảo chất lƣợng và tối ƣu hóa sản phẩm. 

Ngoài ra, đánh giá cảm quan còn nhằm tăng 

cƣờng việc hỗ trợ thông tin cho các quyết 

định quản lý, giảm thiểu rủi ro trong quá 

trình ra quyết định. 

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu 

một cách tiếp cận sử dụng mạng nơron nhân 

tạo đã đƣợc áp dụng rộng rãi từ những năm 

1980 trong các lĩnh vực nhƣ điều khiển 

thông minh, nhận dạng và xử lý tín hiệu. 

Một mạng nơron nhân tạo nhiều lớp với giải  

 

thuật học là thuật toán lan truyền ngƣợc 

đƣợc áp dụng vào việc đánh giá cảm quan 

sản phẩm cà phê, mạng nơron này cho phép 

thiết lập một cầu nối giữa các thành phần 

trong cà phê và kết quả đánh giá cảm quan 

của các chuyên gia mà không cần phải thực 

hiện theo phƣơng pháp truyền thống. Kết 

quả thực nghiệm bƣớc đầu cho thấy triển 

vọng khả quan của việc ứng dụng các 

phƣơng pháp máy học vào đánh giá cảm 

quan trong thực phẩm.  

2. Mạng nơron nhiều tầng và thuật 

toán lan truyền ngƣợc 

2.1. Mạng nơron nhiều tầng truyền 

thẳng (MLP) 

Một mô hình mạng nơron đƣợc sử dụng 

rộng rãi là mô hình mạng nhiều tầng truyền 

thẳng (MLP: Multi Layer Perceptron). Một 

mạng MLP tổng quát là mạng có n tầng, 

trong đó gồm một tầng đầu ra và (n-1) tầng 

ẩn. 
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Hình 1: Mạng MLP tổng quát 

 

Kiến trúc của một mạng MLP tổng quát 

có thể mô tả nhƣ sau:  

 Đầu vào là các vector (x1, x2, ..., xp) 

trong không gian p chiều, đầu ra là các 

vector (y1, y2, ..., yq) trong không gian q 

chiều. 

 Mỗi nơron thuộc tầng sau liên kết 

với tất cả các nơron thuộc tầng liền trƣớc nó.  

 Đầu ra của nơron tầng trƣớc là đầu 

vào của nơron thuộc tầng liền sau nó.  

Hoạt động của mạng MLP nhƣ sau: tại 

tầng đầu vào các nơron nhận tín hiệu vào xử 

lý và cho ra kết quả; kết quả này sẽ đƣợc 

truyền tới các nơron thuộc tầng ẩn thứ nhất; 

các nơron tại đây tiếp nhận nhƣ là tín hiệu 

đầu vào, xử lý và gửi kết quả đến tầng ẩn 

thứ 2;…; quá trình tiếp tục cho đến khi các 

nơron thuộc tầng ra cho kết quả.  

2.2. Thuật toán lan truyền ngƣợc 

Ta sử dụng một số kí hiệu sau:  

 j: nơron thứ j (hay nút thứ j)  

 Xj: vector đầu vào của nút thứ j  

 Wj: vector trọng số của nút thứ j  

 xji: đầu vào của nút thứ j từ nút thứ i 

 wji: trọng số trên xji 

 bj: ngƣỡng tại nút thứ j  

 oj: đầu ra của nút thứ j  

 tj: đầu ra mong muốn của nút thứ j  

 Downstream(j): Tập tất cả các nút 

nhận đầu ra của nút thứ j làm một giá trị đầu 

vào.  

 η: tốc độ học  

 f: hàm truyền với f(x) = 1 / (1 + e
-x

) 

Thuật toán lan truyền ngƣợc đƣợc mô tả 

nhƣ sau:  

Input:  

 Mạng feed-forward với ni đầu vào, nh 

nút ẩn và no đầu ra.  

 Hệ số học η  

 Tập dữ liệu huấn luyện D = {vector 

đầu vào, vector đầu ra mong muốn}.  

Output: Các vector trọng số  

Thuật toán:  

Bƣớc 1: Khởi tạo trọng số bởi các giá trị 

ngẫu nhiên nhỏ.  

Bƣớc 2: Lặp lại cho tới khi thỏa mãn điều 

kiện kết thúc.  

Với mỗi mẫu, thực hiện các bƣớc sau:  

2.1 Tính đầu ra oj cho mỗi nút j: 

 oj = f(d – bj) với d = Σxjiwji 
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2.2 Với mỗi nút k thuộc tầng ra, tính δk theo 

công thức:  

δk = (tk – ok)(1 – ok)ok 

2.3 Với mỗi nút h thuộc tầng ẩn, tính δh 

theo công thức:  

δh = oh(1 – oh) Σδkwkh  với k ∈ 

Downstream(j) 

2.4 Cập nhật: wji = wji + Δwji 

      Trong đó Δwji = ηδkxji 

3. Đánh giá cảm quan cà phê bằng 

mạng nơron nhân tạo 

Trong quá trình đánh giá cảm quan cà 

phê, giám định viên có thể đƣợc xem nhƣ là 

một công cụ thử nghiệm toàn diện nhằm 

đánh giá cảm quan cho cà phê. Có một mối 

quan hệ giữa kết quả đánh giá cảm quan cà 

phê và các thành phần của cà phê, có thể 

hiểu nhƣ là một ánh xạ phi tuyến từ đặc tính 

của các thành phần phần cà phê (X) vào kết 

quả đánh giá cảm quan (Y): Y=f(x). Ở đây 

X bao gồm các thành phần đặc tính khác 

nhau của cà phê (x1, x2, ..., xn) và Y bao gồm 

tất cả các kết quả đánh giá của cà phê (y1, y2, 

..., yn). 

Ta có: 

yi = fi(X) = fi(x1, x2, ..., xm), i = 1, 2, ..., n 

  và 

 Y = F(X) = (y1, y2, ..., yn)
τ
= [f1(X), 

f2(X), ..., fn(X)]
τ
 

Không giống nhƣ cách đánh giá cảm 

quan truyền thống, mạng nơron ƣớc tính 

đƣợc các giá trị dựa trên những kết quả đầu 

vào và đầu ra từ những giá trị mẫu của các 

giám định viên, chuyên gia cảm quan và một 

số kết quả từ ngƣời tiêu dùng. Từ đó, mạng 

nơron có thể bắt chƣớc và học hỏi thêm từ 

bảng đánh giá cảm quan để đánh giá cảm 

quan cho những mẫu cà phê mới.  

Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến 

hành cài đặt thử nghiệm một mạng nơron 

nhân tạo nhiều lớp với giải thuật học là thuật 

toán lan truyền ngƣợc, hàm truyền là 

sigmoid, bao gồm 03 nơron đầu vào tƣơng 

ứng với các giá trị của thành phần cà phê là 

Cà phê hòa tan, Bột kem và Đƣờng, Tầng ẩn 

với 13 nơron, 01 nơron đầu ra tƣơng ứng với 

kết quả của giám định viên. Ở đây chúng tôi 

mã hóa những chỉ số đánh giá cảm quan 

bằng những con số từ 0 đến 1, tƣơng ứng 

với mức độ từ Rất không thích  đến Rất 

thích. 

Chƣơng trình sử dụng số nút cho lớp ẩn 

là 13, số lần chạy là 100,000 lần: 
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Hình 2: Kết quả huấn luyện mạng nơron có sai số là:    4 
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Hình 3: Kết quả kiểm tra mạng nơron có sai số là:    99 

 

4. Kết luận 

 Việc sử dụng mạng nơron nhân tạo 

trong đánh giá cảm quan thực phẩm là một 

phƣơng pháp hiệu quả, khách quan và khoa 

học nhằm hỗ trợ đánh giá cảm quan bằng 

phƣơng pháp truyền thống. Quá trình cài đặt 

chƣơng trình đánh giá cảm quan cho sản 

phẩm cà phê sử dụng mạng nơron nhân tạo 

đã thu đƣợc một số kết quả nhất định. Kết 

quả thực nghiệm bƣớc đầu cho thấy triển 

vọng khả quan của việc ứng dụng các 

phƣơng pháp máy học vào đánh giá cảm 

quan trong thực phẩm. 
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