
Máy học trong nông nghiệp: Đánh giá cập 

nhật toàn diện – Bài 2/5 

2. Bối cảnh 

2.1. Các nguyên tắc cơ bản của Máy học: Tổng quan  

Nói chung, mục tiêu của các thuật toán Máy học là tối ưu hóa hiệu suất của 

một tác vụ, thông qua việc khai thác các ví dụ hoặc kinh nghiệm trong quá 

khứ. Đặc biệt, ML có thể tạo ra các mối quan hệ hiệu quả liên quan đến đầu 

vào dữ liệu và xây dựng lại một lược đồ tri thức. Trong phương pháp 

hướng dữ liệu này, càng sử dụng nhiều dữ liệu, Máy học hoạt động càng 

tốt. Điều này tương tự như việc con người thực hiện một nhiệm vụ cụ thể 

tốt như thế nào bằng cách tích lũy thêm kinh nghiệm. Kết quả trung tâm của 

ML là thước đo khả năng tổng quát hóa; mức độ mà thuật toán Máy học có 

khả năng cung cấp các dự đoán chính xác, khi dữ liệu mới được trình bày, 

trên cơ sở các quy tắc đã học được bắt nguồn từ việc tiếp xúc trước đó với 

dữ liệu tương tự. Cụ thể hơn, dữ liệu liên quan đến một tập hợp các ví dụ, 

được mô tả bởi một nhóm các đặc điểm, thường được gọi là các đặc trưng. 

Nói một cách tổng thể, các hệ thống Máy học hoạt động ở hai quá trình, đó 

là quá trình học tập (được sử dụng để đào tạo) và kiểm tra. Để tạo điều kiện 

thuận lợi cho quá trình trước đây, các đặc trưng này thường tạo thành một 

vectơ đặc trưng có thể là số nhị phân, số, thứ tự hoặc danh nghĩa. Vectơ 

này được sử dụng như một đầu vào trong giai đoạn học tập. Tóm lại, bằng 

cách dựa trên dữ liệu huấn luyện, trong giai đoạn học, máy học cách thực 

hiện nhiệm vụ từ kinh nghiệm. Một khi hiệu suất học tập đạt đến điểm thỏa 

mãn (thể hiện qua các mối quan hệ toán học và thống kê) thì kết thúc. Sau 

đó, mô hình được phát triển thông qua quá trình đào tạo có thể được sử 

dụng để phân loại, phân cụm hoặc dự đoán. 

Tổng quan về một hệ thống Máy học điển hình được minh họa trongHình 

2. Với ý định hình thành dữ liệu thô phức tạp có nguồn gốc thành một trạng 

thái phù hợp, cần phải có một nỗ lực xử lý trước. Điều này thường bao 

gồm: (a) làm sạch dữ liệu để loại bỏ các mục không nhất quán hoặc bị 

thiếu và nhiễu, (b) tích hợp dữ liệu, khi nhiều nguồn dữ liệu tồn tại và (c) 

chuyển đổi dữ liệu, chẳng hạn như chuẩn hóa và tùy biến. Tính năng trích 



xuất / lựa chọn nhằm mục đích tạo hoặc / và xác định tập hợp con các tính 

năng nhiều thông tin nhất mà sau đó, mô hình học tập sẽ được thực hiện 

trong suốt giai đoạn đào tạo. Về vòng phản hồi, được mô tả trong Hình 2, 

nó phục vụ cho các điều chỉnh liên quan đến đơn vị trích xuất / lựa chọn 

tính năng cũng như đơn vị tiền xử lý để cải thiện hơn nữa hiệu suất của 

mô hình học tập tổng thể. Trong giai đoạn thử nghiệm, các mẫu chưa nhìn 

thấy trước đó được nhập vào mô hình đã được đào tạo, thường được biểu 

diễn dưới dạng vectơ đặc trưng. Cuối cùng, một quyết định thích hợp được 

đưa ra bởi mô hình (ví dụ, phân loại hoặc hồi quy) dựa trên các đặc điểm 

hiện có trong mỗi mẫu. Học sâu, một trường con của Học máy (ML), sử 

dụng một kiến trúc thay thế thông qua việc chuyển quá trình chuyển đổi dữ 

liệu thô thành các tính năng (kỹ thuật tính năng) sang hệ thống học tập 

tương ứng. Do đó, đơn vị trích xuất / lựa chọn tính năng không có, dẫn đến 

một hệ thống hoàn toàn có thể đào tạo; nó bắt đầu từ một đầu vào thô và 

kết thúc với đầu ra mong muốn. 

 

Hình 2 - Một minh họa đồ họa của một hệ thống học máy điển hình. 

Dựa trên loại hình học tập, Máy học có thể được phân loại theo tài liệu 

tương đối như: 

• Học tập có giám sát: Đầu vào và đầu ra được biết và máy tính cố 

gắng tìm cách tối ưu để đạt được đầu ra với đầu vào; 



• Học không giám sát: Không có nhãn nào được cung cấp, để thuật 

toán học tự tạo cấu trúc bên trong đầu vào của nó; 

• Học bán giám sát: Dữ liệu đầu vào tạo thành một hỗn hợp của dữ 

liệu có nhãn và không có nhãn; 

• Học tập củng cố: Các quyết định được đưa ra nhằm tìm ra các hành 

động có thể dẫn đến kết quả tích cực hơn, trong khi nó chỉ được xác 

định bằng phương pháp thử và sai và kết quả bị trì hoãn. 

Ngày nay, Máy học được sử dụng để hỗ trợ một số khía cạnh quản lý 

trong nông nghiệp và trong rất nhiều ứng dụng khác, chẳng hạn như nhận 

dạng hình ảnh, nhận dạng giọng nói, lái xe tự động, phát hiện gian lận thẻ 

tín dụng, dự báo thị trường chứng khoán, cơ học chất lỏng, email, lọc thư 

rác và phần mềm độc hại, chẩn đoán y tế, phát hiện ô nhiễm trong mạng 

nước đô thị, và nhận dạng hoạt động, đề cập đến nhưng một số ít. 

2.2. Mô tả ngắn gọn về bốn danh mục chung 

2.2.1. Quản lý cây trồng 

Phạm trù quản lý cây trồng bao gồm các khía cạnh đa năng có nguồn gốc 

từ sự kết hợp của các kỹ thuật canh tác theo hướng quản lý môi trường 

cây trồng sinh học, hóa học và vật lý nhằm đạt được cả mục tiêu định 

lượng và chất lượng. Sử dụng các phương pháp tiếp cận tiên tiến để quản 

lý cây trồng, chẳng hạn như dự đoán năng suất, phát hiện bệnh, phát hiện 

cỏ dại, nhận dạng cây trồng và chất lượng cây trồng, góp phần tăng năng 

suất và do đó, thu nhập tài chính. Các khía cạnh trên tạo thành các mục 

tiêu chính của nông nghiệp chính xác. 

Dự đoán lợi nhuận 

Nhìn chung, dự đoán năng suất là một trong những chủ đề quan trọng và 

đầy thách thức trong nông nghiệp hiện đại. Ví dụ, một mô hình chính xác 

có thể giúp các chủ trang trại đưa ra các quyết định quản lý sáng suốt về 

việc trồng cây gì theo hướng phù hợp với nhu cầu của thị trường hiện có. 

Tuy nhiên, đây không phải là một nhiệm vụ tầm thường; nó bao gồm các 

bước khác nhau. Dự đoán năng suất có thể được xác định bởi một số yếu 

tố như môi trường, thực hành quản lý, đặc điểm kiểu gen và kiểu hình của 

cây trồng, và sự tương tác của chúng. Do đó, nó đòi hỏi sự hiểu biết cơ 

bản về mối quan hệ giữa các yếu tố tương tác này và năng suất. Đổi lại, 



việc xác định các loại mối quan hệ như vậy yêu cầu các bộ dữ liệu toàn 

diện cùng với các thuật toán mạnh mẽ như kỹ thuật Máy học. 

Phát hiện bệnh 

Dịch bệnh trên cây trồng là một mối đe dọa lớn trong các hệ thống sản 

xuất nông nghiệp làm suy giảm chất lượng và số lượng năng suất ở cấp 

độ sản xuất, bảo quản và vận chuyển. Ở cấp trang trại, các báo cáo về 

thiệt hại năng suất do bệnh thực vật là rất phổ biến. Hơn nữa, dịch bệnh 

trên cây trồng gây ra những rủi ro đáng kể đối với an ninh lương thực ở 

quy mô toàn cầu. Xác định kịp thời các bệnh thực vật là một khía cạnh 

quan trọng để quản lý hiệu quả. Các bệnh thực vật có thể do nhiều loại vi 

khuẩn, nấm, sâu bệnh, vi rút và các tác nhân khác gây ra. Các triệu chứng 

bệnh, cụ thể là bằng chứng vật lý về sự hiện diện của mầm bệnh và những 

thay đổi trong kiểu hình của cây, có thể bao gồm các đốm trên lá và quả, 

héo và thay đổi màu sắc, xoăn lá, v.v ... Trong lịch sử, việc phát hiện bệnh 

được tiến hành bởi các nhà nông học chuyên nghiệp, bằng cách thực hiện 

trinh sát thực địa. Tuy nhiên, quá trình này tốn nhiều thời gian và chỉ dựa 

trên việc kiểm tra trực quan. Những tiến bộ công nghệ gần đây đã làm cho 

các hệ thống cảm biến có sẵn trên thị trường có thể xác định các cây bị 

bệnh trước khi các triệu chứng xuất hiện. Hơn nữa, trong vài năm qua, thị 

giác máy tính, đặc biệt là bằng cách sử dụng học sâu, đã có những tiến bộ 

đáng kể. Như đã nêu bật bởi Zhang, người đã tập trung vào việc xác định 

các bệnh trên lá dưa chuột bằng cách sử dụng học sâu, do nền tảng môi 

trường phức tạp, sẽ có lợi nếu loại bỏ nền trước khi đào tạo mô hình. Hơn 

nữa, các bộ phân loại hình ảnh chính xác để chẩn đoán bệnh cần một bộ 

dữ liệu lớn về cả hình ảnh cây khỏe mạnh và cây bị bệnh. Liên quan đến 

việc trồng trọt quy mô lớn, các loại quy trình tự động như vậy có thể được 

kết hợp với các phương tiện tự động, để xác định kịp thời các vấn đề về 

bệnh thực vật bằng cách thực hiện kiểm tra thường xuyên. Hơn nữa, bản 

đồ phân bố theo không gian của bệnh thực vật có thể được tạo ra, mô tả 

các khu vực trong trang trại nơi lây nhiễm bệnh. 

Phát hiện cỏ dại 

Do khả năng sản xuất hạt giống sung mãn và tuổi thọ của chúng, cỏ dại 

thường phát triển và lây lan xâm lấn rất nhanh trên các phần lớn của cánh 

đồng, cạnh tranh với các loại cây trồng để giành nguồn tài nguyên, bao 



gồm không gian, ánh sáng mặt trời, chất dinh dưỡng và nguồn nước sẵn 

có. Bên cạnh đó, cỏ dại thường phát sinh sớm hơn cây trồng mà không 

gặp phải thiên địch, một thực tế ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng của cây 

trồng. Để ngăn ngừa giảm năng suất cây trồng, kiểm soát cỏ dại là một 

nhiệm vụ quản lý quan trọng bằng cách xử lý cơ học hoặc sử dụng thuốc 

diệt cỏ. Xử lý cơ học, trong hầu hết các trường hợp, khó thực hiện và 

không hiệu quả nếu không được thực hiện đúng cách, làm cho việc phun 

thuốc diệt cỏ trở thành hoạt động được sử dụng rộng rãi nhất. Tuy nhiên, 

sử dụng một lượng lớn thuốc diệt cỏ hóa ra vừa tốn kém vừa có hại cho 

môi trường, đặc biệt là trong trường hợp sử dụng đồng loạt mà không tính 

đến sự phân bố không gian của cỏ dại. Đáng chú ý, việc sử dụng thuốc 

diệt cỏ trong thời gian dài rất có thể làm cho cỏ dại kháng thuốc hơn, do 

đó, việc kiểm soát cỏ dại đòi hỏi nhiều hơn và tốn kém hơn. Trong những 

năm gần đây, đã đạt được những thành tựu đáng kể liên quan đến việc 

phân biệt cỏ dại khỏi các loại cây trồng trên cơ sở nông nghiệp thông minh. 

Sự phân biệt này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng cảm biến từ 

xa hoặc gần với các cảm biến gắn trên vệ tinh, các phương tiện trên không 

và mặt đất, cũng như các phương tiện không người lái (cả mặt đất (UGV) 

và trên không (UAV)). Tuy nhiên, việc chuyển đổi dữ liệu do UAV thu thập 

thành thông tin có ý nghĩa vẫn là một nhiệm vụ đầy thách thức, vì cả việc 

thu thập và phân loại dữ liệu đều cần nỗ lực cẩn thận. Các thuật toán ML 

kết hợp với công nghệ hình ảnh hoặc quang phổ không hình ảnh có thể 

cho phép phân biệt theo thời gian thực và xác định vị trí của cỏ dại mục 

tiêu, cho phép áp dụng chính xác thuốc diệt cỏ cho các khu vực cụ thể, 

thay vì phun toàn bộ cánh đồng và lập kế hoạch cho con đường làm cỏ 

ngắn nhất. 

Nhận dạng cây trồng 

Tự động nhận dạng cây trồng đã thu hút được sự chú ý đáng kể trong một 

số lĩnh vực khoa học, chẳng hạn như phân loại thực vật, vườn thực vật và 

khám phá các loài mới. Các loài thực vật có thể được nhận biết và phân 

loại thông qua phân tích các cơ quan khác nhau, bao gồm lá, thân, quả, 

hoa, rễ và hạt. Sử dụng nhận dạng thực vật dựa trên lá dường như là cách 

tiếp cận phổ biến nhất bằng cách kiểm tra các đặc điểm cụ thể của lá như 

màu sắc, hình dạng và kết cấu. Với việc sử dụng rộng rãi hơn các vệ tinh 



và các phương tiện hàng không làm phương tiện cảm biến các đặc tính 

của cây trồng, việc phân loại cây trồng thông qua viễn thám đã trở nên đặc 

biệt phổ biến. Như trong các phân loại trên, sự tiến bộ về phần mềm máy 

tính và các thiết bị xử lý hình ảnh kết hợp với ML đã dẫn đến việc nhận 

dạng và phân loại cây trồng một cách tự động. 

Chất lượng cây trồng 

Chất lượng cây trồng có tác động rất lớn đối với thị trường và nói chung, 

có liên quan đến điều kiện đất đai và khí hậu, thực hành canh tác và đặc 

điểm cây trồng, có thể kể đến một số loại. Các sản phẩm nông nghiệp chất 

lượng cao thường được bán với giá tốt hơn, do đó, mang lại thu nhập lớn 

hơn cho nông dân. Ví dụ, liên quan đến chất lượng trái cây, độ săn chắc 

của thịt, hàm lượng chất rắn hòa tan và màu da là một trong những chỉ số 

độ chín thông thường nhất được sử dụng để thu hoạch. Thời điểm thu 

hoạch ảnh hưởng lớn đến đặc tính chất lượng của sản phẩm thu hoạch ở 

cả cây trồng có giá trị kinh tế cao (cây ăn quả, nho, rau, rau thơm ...) và 

cây trồng. Do đó, phát triển các hệ thống hỗ trợ quyết định có thể hỗ trợ 

nông dân đưa ra các quyết định quản lý phù hợp để nâng cao chất lượng 

sản xuất. Ví dụ, thu hoạch chọn lọc là một thực hành quản lý có thể làm 

tăng đáng kể chất lượng. Hơn nữa, chất lượng cây trồng có mối liên hệ 

chặt chẽ với chất thải thực phẩm, một thách thức bổ sung mà nông nghiệp 

hiện đại phải đối mặt, vì nếu cây trồng sai lệch khỏi hình dạng, màu sắc 

hoặc kích thước mong muốn, nó có thể bị vứt bỏ. Tương tự như phần phụ 

ở trên, các thuật toán Máy học kết hợp với các công nghệ hình ảnh có thể 

mang lại kết quả đáng khích lệ. 

2.2.2. Quản lý nước 

Ngành nông nghiệp là ngành tiêu thụ chính của nước ngọt sẵn có trên 

phạm vi toàn cầu, vì sự phát triển của thực vật chủ yếu dựa vào nguồn 

nước sẵn có. Có tính đến tốc độ cạn kiệt nhanh chóng của nhiều tầng chứa 

nước với lượng nước bổ sung không đáng kể, cần phải quản lý nước hiệu 

quả hơn nhằm mục đích bảo tồn nước tốt hơn nhằm đạt được sản lượng 

cây trồng bền vững. Quản lý nước hiệu quả cũng có thể dẫn đến việc cải 

thiện chất lượng nước cũng như giảm ô nhiễm và rủi ro sức khỏe. Nghiên 

cứu gần đây về nông nghiệp chính xác cung cấp tiềm năng của việc tưới 

tiêu tốc độ thay đổi để tiết kiệm nước. Điều này có thể được thực hiện bằng 



cách thực hiện tưới với tỷ lệ thay đổi tùy theo sự biến đổi của đồng ruộng 

trên cơ sở yêu cầu nước cụ thể của các khu quản lý riêng biệt, thay vì sử 

dụng tỷ lệ đồng nhất trên toàn bộ cánh đồng. Tính hiệu quả và tính khả thi 

của phương pháp tưới theo tỷ lệ thay đổi phụ thuộc vào các yếu tố nông 

học, bao gồm địa hình, đặc tính của đất và ảnh hưởng của chúng đối với 

nước trong đất để tiết kiệm nước và tối ưu hóa năng suất. Theo dõi cẩn 

thận tình trạng nước trong đất, điều kiện phát triển của cây trồng, các mô 

hình thời gian và không gian kết hợp với theo dõi và dự báo điều kiện thời 

tiết, có thể giúp lập trình tưới tiêu và quản lý nước hiệu quả. Trong số các 

CNTT-TT được sử dụng, viễn thám có thể cung cấp hình ảnh với sự biến 

thiên theo không gian và thời gian liên quan đến tình trạng độ ẩm của đất 

và các thông số sinh trưởng của cây trồng để quản lý nước chính xác. Điều 

thú vị là, việc quản lý nước đủ thách thức ở những khu vực khô cằn, nơi 

các nguồn nước ngầm được sử dụng để tưới tiêu, với lượng mưa chỉ cung 

cấp một phần trong tổng nhu cầu thoát hơi nước của cây trồng (ET). 

2.2.3. Quản lý đất 

Đất, một nguồn tài nguyên thiên nhiên không đồng nhất, bao gồm các cơ 

chế và quá trình rất phức tạp. Thông tin chính xác về đất ở quy mô khu vực 

là rất quan trọng, vì nó góp phần hướng tới việc quản lý đất tốt hơn phù hợp 

với tiềm năng đất đai và nói chung là nông nghiệp bền vững. Quản lý đất tốt 

hơn cũng rất được quan tâm do các vấn đề như suy thoái đất (mất năng 

suất sinh học), mất cân bằng dinh dưỡng trong đất (do sử dụng quá nhiều 

phân bón), và xói mòn đất (do thực vật bị cắt xén, luân canh cây trồng không 

hợp lý hơn là những con cân đối, gia súc thả rông và thời kỳ bỏ hoang 

không bền vững). Các đặc tính hữu ích của đất có thể bao gồm kết cấu, 

chất hữu cơ và hàm lượng chất dinh dưỡng, có thể kể đến nhưng một số ít. 

Các phương pháp đánh giá đất truyền thống bao gồm lấy mẫu đất và phân 

tích trong phòng thí nghiệm, thường tốn kém và mất nhiều thời gian và công 

sức. Tuy nhiên, các cảm biến viễn thám và lập bản đồ đất có thể cung cấp 

giải pháp chi phí thấp và dễ dàng cho việc nghiên cứu sự biến đổi không 

gian của đất. Việc tổng hợp dữ liệu và xử lý “dữ liệu lớn” không đồng nhất 

như vậy có thể là những hạn chế quan trọng, khi các phương pháp phân 

tích dữ liệu truyền thống được sử dụng. Các kỹ thuật Máy học có thể phục 

vụ như một giải pháp đáng tin cậy, chi phí thấp cho một nhiệm vụ như vậy. 



2.2.4. Quản lý chăn nuôi 

Người ta chấp nhận rộng rãi rằng các hệ thống sản xuất chăn nuôi đã được 

tăng cường trong bối cảnh năng suất trên mỗi con vật nuôi. Sự tăng cường 

này liên quan đến các mối quan tâm xã hội có thể ảnh hưởng đến nhận 

thức của người tiêu dùng về an toàn thực phẩm, an ninh và tính bền vững, 

dựa trên phúc lợi động vật và sức khỏe con người. Đặc biệt, giám sát cả 

phúc lợi của động vật và sản xuất tổng thể là một khía cạnh quan trọng để 

cải thiện hệ thống sản xuất. Các lĩnh vực trên diễn ra trong khuôn khổ quy 

trình chăn nuôi chính xác, hướng tới việc áp dụng các kỹ thuật kỹ thuật để 

theo dõi sức khỏe vật nuôi trong thời gian thực và nhận biết các thông báo 

cảnh báo, cũng như cải thiện sản xuất ở giai đoạn đầu. Vai trò của chăn 

nuôi chính xác ngày càng trở nên có ý nghĩa hơn nhờ hỗ trợ quá trình ra 

quyết định của các chủ vật nuôi và thay đổi vai trò của họ. Nó cũng có thể 

tạo điều kiện thuận lợi cho việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm, ngoài việc 

giám sát chất lượng của chúng và điều kiện sống của động vật, theo yêu 

cầu của các nhà hoạch định chính sách. Chăn nuôi gia súc chính xác dựa 

vào các cảm biến không xâm lấn, chẳng hạn như máy ảnh, gia tốc kế, con 

quay hồi chuyển, hệ thống nhận dạng tần số vô tuyến, máy đo bước chân, 

cảm biến quang học và nhiệt độ. Cảm biến IoT tận dụng các đại lượng vật 

lý có thể thay đổi (VPQ) như một phương tiện cảm nhận nhiệt độ, âm 

thanh, độ ẩm, v.v. Ví dụ: cảm biến IoT có thể cảnh báo nếu VPQ vượt ra 

khỏi giới hạn thông thường trong thời gian thực, cung cấp thông tin có giá 

trị về từng loài động vật. Kết quả là có thể giảm chi phí kiểm tra lặp đi lặp lại 

và khó khăn cho từng con. Để tận dụng lượng lớn dữ liệu, các phương 

pháp ML đã trở thành một phần không thể thiếu trong chăn nuôi hiện đại. 

Có thể phát triển các mô hình có khả năng xác định cách thức hoạt động 

của một hệ thống sinh học, dựa trên các mối quan hệ nhân quả và khai 

thác nhận thức sinh học này để tạo ra các dự đoán và đề xuất. 

Phúc lợi động vật 

Mối quan tâm đang diễn ra đối với quyền lợi động vật, vì sức khoẻ của 

động vật gắn liền với chất lượng sản phẩm và do đó, chủ yếu là sức khoẻ 

của người tiêu dùng và thứ hai là với việc nâng cao hiệu quả kinh tế. Có 

một số chỉ số để đánh giá phúc lợi động vật, bao gồm căng thẳng sinh lý 

và các chỉ số hành vi. Chỉ thị thường được sử dụng nhất là hành vi của 



động vật, có thể bị ảnh hưởng bởi bệnh tật, cảm xúc và điều kiện sống, có 

khả năng biểu hiện các điều kiện sinh lý. Các cảm biến, thường được sử 

dụng để phát hiện những thay đổi về hành vi (ví dụ, thay đổi về lượng 

nước hoặc tiêu thụ thức ăn, giảm hoạt động của động vật), bao gồm hệ 

thống micrô, máy ảnh, máy đo gia tốc, v.v. 

Chăn nuôi gia súc 

Việc sử dụng công nghệ cảm biến cùng với các kỹ thuật ML tiên tiến có thể 

làm tăng hiệu quả chăn nuôi. Do tác động của thực tiễn quản lý động vật 

đối với các yếu tố sản xuất, các chủ hộ chăn nuôi đang thận trọng hơn đối 

với tài sản của họ. Tuy nhiên, khi đàn gia súc ngày càng lớn, việc xem xét 

phù hợp từng con là rất khó. Từ góc độ này, việc hỗ trợ nông dân thông 

qua chăn nuôi chính xác, được đề cập ở trên, là một bước đi tốt cho các 

khía cạnh gắn với hiệu quả kinh tế và thiết lập các nơi làm việc bền vững 

với tác động môi trường giảm. Nói chung, một số mô hình đã được sử 

dụng trong chăn nuôi, với mục đích của họ thường xoay quanh việc tăng 

trưởng và cho động vật ăn một cách tốt nhất. Tuy nhiên, một lần nữa, khối 

lượng lớn dữ liệu liên quan lại yêu cầu các phương pháp tiếp cận Máy học. 

 


