
Học máy trong nông nghiệp: Đánh giá cập 

nhật toàn diện – Bài 1/5 

Sự chuyển đổi kỹ thuật số của nông nghiệp đã phát triển các khía cạnh 

khác nhau của quản lý thành các hệ thống thông minh nhân tạo nhằm tạo 

ra giá trị từ dữ liệu ngày càng tăng có nguồn gốc từ nhiều nguồn. Một tập 

hợp con của trí tuệ nhân tạo, cụ thể là học máy, có tiềm năng đáng kể để 

xử lý nhiều thách thức trong việc thiết lập các hệ thống canh tác dựa trên tri 

thức. Nghiên cứu hiện tại nhằm mục đích làm sáng tỏ về học máy trong 

nông nghiệp bằng cách xem xét kỹ lưỡng các tài liệu học thuật gần đây 

dựa trên sự kết hợp của các từ khóa “học máy” cùng với “quản lý cây 

trồng”, “quản lý nước”, “quản lý đất” và “quản lý chăn nuôi”, và phù hợp với 

các hướng dẫn của PRISMA. Chỉ các bài báo tạp chí được coi là đủ điều 

kiện được xuất bản trong năm 2018–2020 mới được ghi nhận trong nghiên 

cứu này. Kết quả chỉ ra rằng chủ đề này liên quan đến các lĩnh vực khác 

nhau ưu tiên nghiên cứu hội tụ ở cấp độ quốc tế. Hơn nữa, quản lý cây 

trồng được quan sát là trung tâm của sự chú ý. Rất nhiều thuật toán học 

máy đã được sử dụng, với những thuật toán thuộc về Mạng thần kinh nhân 

tạo sẽ hiệu quả hơn. Ngoài ra, ngô và lúa mì cũng như gia súc và cừu lần 

lượt là những cây trồng và vật nuôi được điều tra nhiều nhất. Cuối cùng, 

nhiều loại cảm biến, được gắn trên vệ tinh và các phương tiện bay không 

người lái và mặt đất, đã được sử dụng như một phương tiện để lấy dữ liệu 

đầu vào đáng tin cậy cho các phân tích dữ liệu.  

1. Giới thiệu  

1.1. Bối cảnh chung của Học máy trong Nông nghiệp 

Nền nông nghiệp hiện đại phải đối mặt với một số thách thức, bao gồm 

nhu cầu ngày càng tăng về lương thực, do hậu quả của sự bùng nổ toàn 

cầu về dân số trên trái đất, biến đổi khí hậu, cạn kiệt tài nguyên thiên 

nhiên, thay đổi lựa chọn chế độ ăn uống, cũng như như mối quan tâm về 

an toàn và sức khỏe. Để giải quyết các vấn đề nêu trên, tạo áp lực cho 

ngành nông nghiệp, có nhu cầu cấp thiết là tối ưu hóa hiệu quả của các 

hoạt động nông nghiệp đồng thời giảm bớt gánh nặng về môi trường. Đặc 



biệt, hai yếu tố cần thiết này đã thúc đẩy quá trình chuyển đổi nông nghiệp 

sang nông nghiệp chính xác. Việc hiện đại hóa canh tác này có tiềm năng 

to lớn để đảm bảo tính bền vững, năng suất tối đa và môi trường an toàn. 

Nhìn chung, canh tác thông minh dựa trên bốn trụ cột chính để giải quyết 

nhu cầu ngày càng cao; (a) quản lý tài nguyên thiên nhiên tối ưu, (b) bảo 

tồn hệ sinh thái, (c) phát triển các dịch vụ thích hợp, và (d) sử dụng công 

nghệ hiện đại. Điều kiện tiên quyết thiết yếu của nền nông nghiệp hiện đại 

chắc chắn là việc áp dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICT), 

được các nhà hoạch định chính sách trên thế giới thúc đẩy. ICT có thể bao 

gồm hệ thống thông tin quản lý trang trại, cảm biến độ ẩm và đất, gia tốc 

kế, mạng cảm biến không dây, máy ảnh, máy bay không người lái, vệ tinh 

chi phí thấp, dịch vụ trực tuyến và phương tiện dẫn đường tự động. 

Một khối lượng lớn dữ liệu, được tạo ra bằng công nghệ kỹ thuật số và 

thường được gọi là “dữ liệu lớn”, cần khả năng lưu trữ lớn ngoài việc chỉnh 

sửa, phân tích và diễn giải. Điều này có tiềm năng đáng kể để gia tăng giá 

trị cho xã hội, môi trường và những người ra quyết định. Tuy nhiên, dữ liệu 

lớn bao gồm những thách thức do cái gọi là yêu cầu “5-V” của chúng; (a) 

Khối lượng, (b) Đa dạng, (c) Vận tốc, (d) Tính xác thực, và (e) Giá trị. Các 

kỹ thuật xử lý dữ liệu thông thường không có khả năng đáp ứng nhu cầu 

phát triển không ngừng trong kỷ nguyên mới của canh tác thông minh, đây 

là một trở ngại quan trọng cho việc trích xuất thông tin có giá trị từ dữ liệu 

thực địa. Vì vậy, Máy học đã ra đời, là một tập hợp con của trí tuệ nhân tạo, 

bằng cách tận dụng sự tăng trưởng năng lực tính toán theo cấp số nhân. 

Có rất nhiều ứng dụng của Máy học trong nông nghiệp. Theo khảo sát tài 

liệu gần đây của Liakos, trong khoảng thời gian từ năm 2004 đến năm 

2018, bốn danh mục chung đã được xác định (Hình 1). Các danh mục này 

đề cập đến quản lý cây trồng, nước, đất và vật nuôi. Đặc biệt, liên quan 

đến quản lý cây trồng, nó đại diện cho phần lớn các bài báo trong số tất cả 

các loại (61% tổng số bài báo) và được chia nhỏ thành: 

• Dự đoán lợi nhuận; 

• Phát hiện bệnh tật; 

• Phát hiện cỏ dại; 

• Nhận dạng cây trồng; 



• Chất lượng cây trồng. 

 

Hình 1 - Bốn loại chung trong nông nghiệp khai thác các kỹ thuật máy học 

Các danh mục chung chung liên quan đến quản lý nước và đất được tìm 

thấy ít được nghiên cứu hơn, tương ứng với 20% tổng số bài báo (10% 

cho mỗi loại). 

Cuối cùng, hai danh mục phụ chính đã được xác định cho các ứng dụng 

liên quan đến chăn nuôi tương ứng với tổng số 19% bài báo trên tạp chí: 

• Chăn nuôi gia súc; 

• Phúc lợi động vật. 

1.2. Các vấn đề mở liên quan đến Máy học trong nông nghiệp 

Do các ứng dụng rộng rãi của Máy học trong nông nghiệp, một số đánh giá 

đã được xuất bản trong lĩnh vực nghiên cứu này. Phần lớn các nghiên cứu 

tổng quan này được dành riêng cho việc phát hiện bệnh cây trồng, phát 

hiện cỏ dại, dự đoán năng suất, nhận biết cây trồng, quản lý nước, phúc lợi 

động vật và sản xuất chăn nuôi. Hơn nữa, các nghiên cứu khác đã quan 

tâm đến việc thực hiện các phương pháp Máy học, liên quan đến các cây 

ngũ cốc chính bằng cách điều tra các khía cạnh khác nhau bao gồm chất 

lượng và phát hiện bệnh. Cuối cùng, người ta đã tập trung vào phân tích 

dữ liệu lớn bằng Máy học, nhằm mục đích tìm ra các vấn đề thực tế bắt 



nguồn từ canh tác thông minh, hoặc giải quyết các phương pháp phân tích 

dữ liệu siêu kính và đa kính. 

Mặc dù Máy học trong nông nghiệp đã đạt được những tiến bộ đáng kể, 

nhưng vẫn còn một số vấn đề còn bỏ ngỏ, trong đó có một số điểm chung 

cần tham khảo, mặc dù chủ đề này bao gồm nhiều lĩnh vực phụ khác nhau. 

Các vấn đề chính liên quan đến việc triển khai các cảm biến ở các trang trại 

vì nhiều lý do, bao gồm chi phí CNTT-TT cao, các hoạt động truyền thống 

và thiếu thông tin. Ngoài ra, phần lớn các bộ dữ liệu có sẵn không phản 

ánh các trường hợp thực tế, vì chúng thường được tạo ra bởi một số người 

lấy hình ảnh hoặc mẫu vật trong một khoảng thời gian ngắn và từ một khu 

vực hạn chế. Do đó, các bộ dữ liệu thực tế hơn đến từ hiện trường được 

yêu cầu. Hơn nữa, nhu cầu về các thuật toán Máy học hiệu quả hơn và các 

kiến trúc tính toán có thể mở rộng đã được chỉ ra, có thể dẫn đến xử lý 

thông tin nhanh chóng. Bối cảnh đầy thách thức, khi nói đến việc thu được 

hình ảnh, video hoặc ghi âm, cũng đã được đề cập đến do sự thay đổi về 

ánh sáng, điểm mù của máy ảnh, tiếng ồn môi trường và giọng nói đồng 

thời. Một vấn đề mở quan trọng khác là đại đa số nông dân không phải là 

chuyên gia về Máy học và do đó, họ không thể hiểu đầy đủ các mô hình cơ 

bản thu được bởi các thuật toán Máy học. Vì lý do này, các hệ thống thân 

thiện với người dùng hơn nên được phát triển. Đặc biệt, các hệ thống đơn 

giản, dễ hiểu và dễ vận hành sẽ có giá trị, chẳng hạn như một công cụ trực 

quan hóa với giao diện thân thiện với người dùng để trình bày và thao tác 

chính xác dữ liệu. Do nông dân ngày càng quen thuộc hơn với điện thoại 

thông minh, các ứng dụng điện thoại thông minh cụ thể đã được đề xuất 

như một giải pháp khả thi để giải quyết thách thức trên. Cuối cùng nhưng 

không kém phần quan trọng, việc phát triển các kỹ thuật Máy học hiệu quả 

bằng cách kết hợp kiến thức chuyên môn từ các bên liên quan khác nhau 

cần được thúc đẩy, đặc biệt là về khoa học máy tính, nông nghiệp và khu 

vực tư nhân, như một phương tiện thiết kế các giải pháp thực tế. Tất cả các 

nỗ lực liên quan đến các giải pháp riêng lẻ, không phải lúc nào cũng được 

kết nối với quá trình ra quyết định, như đã thấy trong các lĩnh vực khác. 

1.3. Mục tiêu của nghiên cứu hiện tại 

Như đã chỉ ra ở trên, do có nhiều ứng dụng của Máy học trong nông 

nghiệp, một số nghiên cứu tổng quan đã được công bố gần đây. Tuy 



nhiên, các nghiên cứu này thường chỉ tập trung hoàn toàn vào một lĩnh 

vực phụ của sản xuất nông nghiệp. Được thúc đẩy bởi sự tiến bộ vượt bậc 

hiện nay trong Máy học, sự quan tâm ngày càng tăng trên toàn thế giới và 

tác động của nó trong các ngành nông nghiệp khác nhau, một cuộc khảo 

sát thư mục có hệ thống được trình bày về phạm vi của các hạng mục 

được đề xuất, được tóm tắt trong Hình 1. Đặc biệt, chúng tôi tập trung vào 

việc xem xét các tài liệu liên quan trong ba năm qua (2018–2020) với mục 

đích cung cấp một cái nhìn cập nhật về các ứng dụng ML trong các hệ 

thống nông nghiệp. Trên thực tế, tác phẩm này là sự tiếp nối được cập 

nhật của tác phẩm được trình bày; do đó, tuân theo chính xác cùng một 

khuôn khổ và tiêu chí bao gồm. Do đó, các tài liệu học thuật đã được sàng 

lọc để bao quát một loạt các đặc điểm quan trọng để nắm bắt tiến bộ và xu 

hướng hiện tại, bao gồm cả việc xác định: (a) các lĩnh vực nghiên cứu 

quan tâm nhất đến Máy học trong nông nghiệp cùng với địa phân phối của 

các tổ chức đóng góp, (b) các mô hình ML hiệu quả nhất, (c) các loại cây 

trồng và vật nuôi được điều tra nhiều nhất, và (d) các tính năng và công 

nghệ được triển khai nhiều nhất. 

Như sẽ được thảo luận tiếp theo, về tổng thể, số bài báo diễn ra trong ba 

năm qua đã tăng 745%, do đó biện minh cho sự cần thiết phải có một đánh 

giá cập nhật mới về chủ đề cụ thể. Hơn nữa, quản lý cây trồng vẫn là chủ 

đề được điều tra nhiều nhất, với một số thuật toán Máy học đã được khai 

thác như một phương tiện xử lý dữ liệu không đồng nhất có nguồn gốc từ 

các lĩnh vực nông nghiệp. Nhiều loài cây trồng và động vật hơn đã được 

điều tra bằng cách sử dụng một loạt các thông số đầu vào chủ yếu đến từ 

viễn thám, chẳng hạn như vệ tinh và máy bay không người lái. Ngoài ra, 

những người từ các lĩnh vực nghiên cứu khác nhau đã xử lý Máy học trong 

nông nghiệp, do đó, góp phần vào sự tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực này. 

1.4. Đề cương của bài báo cáo 

Phần còn lại của bài viết này được cấu trúc như sau. Phần thứ hai mô tả 

ngắn gọn các nguyên tắc cơ bản của Máy học cùng với chủ đề của bốn 

danh mục chung nhằm mục đích hiểu rõ hơn về phạm vi của nghiên cứu 

hiện tại. Phương pháp đã thực hiện, cùng với các tiêu chí bao hàm và các 

công cụ tìm kiếm, được phân tích trong phần thứ ba. Các chỉ số hiệu suất 

chính, được sử dụng trong các bài báo đã chọn, cũng được trình bày trong 



phần này. Các kết quả chính được thể hiện trong phần thứ tư dưới dạng 

biểu đồ thanh và hình tròn, trong khi ở phần thứ năm, các kết luận chính 

được rút ra bằng cách thảo luận các kết quả từ một góc nhìn rộng hơn. 

 


