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3. Phương pháp 

3.1. Sàng lọc Văn học Tương đối 

Để xác định các nghiên cứu liên quan đến Máy học liên quan đến các khía 

cạnh khác nhau của quản lý trong nông nghiệp, các công cụ tìm kiếm của 

Scopus, Google Scholar, ScienceDirect, PubMed, Web of Science và 

MDPI đã được sử dụng. Ngoài ra, các kết hợp của từ khóa “Máy học” kết 

hợp với từng từ khóa sau: “quản lý cây trồng”, “quản lý nước”, “quản lý đất” 

và “quản lý chăn nuôi” đã được sử dụng. Ý định của chúng tôi là lọc các tài 

liệu trên cùng một khuôn khổ; tuy nhiên, chỉ tập trung trong giai đoạn 

2018–2020. Khi một nghiên cứu có liên quan đã được xác định, các tài liệu 

tham khảo của bài báo sẽ được quét để tìm các nghiên cứu chưa được tìm 

thấy trong suốt quy trình tìm kiếm ban đầu. Quá trình này được lặp lại cho 

đến khi không có nghiên cứu liên quan nào xảy ra. Trong giai đoạn này, chỉ 

có các bài báo được coi là đủ điều kiện. Do đó, các nghiên cứu không phải 

tiếng Anh, các bài báo hội nghị, các chương, đánh giá, cũng như các Luận 

án Thạc sĩ và Tiến sĩ đã bị loại trừ. Lần tìm kiếm gần đây nhất được tiến 

hành vào ngày 15 tháng 12 năm 2020. Sau đó, phần tóm tắt của mỗi bài 

báo đang được xem xét, trong khi ở giai đoạn tiếp theo, toàn bộ văn bản 

đang được đọc để quyết định tính phù hợp của nó. Sau cuộc thảo luận 

giữa tất cả các đồng tác giả với sự tham khảo về tính phù hợp của các bài 

báo đã chọn, một số trong số họ đã bị loại trừ, Hình 1. Cuối cùng, các bài 

báo đã được phân loại trong các tiểu loại này. Nhìn chung, 338 bài báo đã 

được xác định. Sơ đồ của phương pháp đánh giá hiện tại được mô tả 

trong Hình 3, dựa trên các hướng dẫn của PRISMA, cùng với thông tin về 

giai đoạn nào mỗi tiêu chí loại trừ được áp dụng tương tự như các nghiên 

cứu tổng quan hệ thống gần đây như. 



 

Hình 3 - Sơ đồ phương pháp luận của đánh giá hệ thống hiện tại cùng với 

luồng thông tin liên quan đến các tiêu chí loại trừ, dựa trên các hướng dẫn 

của PRISMA. 

3.2. Định nghĩa các thước đo hiệu suất thường được sử 

dụng trong các nghiên cứu được đánh giá 

Trong tiểu mục này, các chỉ số đo lường hiệu suất được sử dụng phổ biến 

nhất của các bài báo được đánh giá được mô tả ngắn gọn. Nói chung, các 

số liệu này được sử dụng với nỗ lực cung cấp một thước đo chung để 

đánh giá các thuật toán Máy học. Việc lựa chọn các chỉ số phù hợp là rất 

quan trọng, vì: (a) cách đo lường hiệu suất của thuật toán dựa trên các chỉ 

số này và (b) bản thân chỉ số có thể ảnh hưởng đến cách tính trọng số của 

một số đặc điểm. 



Ma trận nhầm lẫn tạo thành một trong những thước đo trực quan nhất để 

tìm ra tính đúng đắn của một mô hình. Nó được sử dụng cho các bài toán 

phân loại, trong đó kết quả có thể có ít nhất hai loại lớp. Chúng ta hãy xem 

xét một ví dụ đơn giản, bằng cách gán nhãn cho một biến mục tiêu: ví dụ: 

“1” khi cây bị nhiễm bệnh và “0” nếu không. Trong trường hợp đơn giản 

này, ma trận nhầm lẫn (hinh 4) là bảng 2 × 2 có hai thứ nguyên, cụ thể là 

"Thực tế" và "Dự đoán", trong khi kích thước của nó có kết quả so sánh 

giữa các dự đoán với nhãn lớp thực tế. Liên quan đến ví dụ đơn giản ở 

trên, kết quả này có thể nhận được các giá trị sau: 

Đúng Dương tính (TP): Cây bị bệnh (1) và mô hình phân loại trường hợp 

này là bị bệnh (1); 

Đúng Âm tính (TN): Cây không bị bệnh (0) và mô hình xếp trường hợp này 

là cây khỏe (0); 

Sai Dương tính (FP): Cây không bị bệnh (0), nhưng mô hình phân loại 

trường hợp này là bị bệnh (1); 

Sai Âm tính (FN): Cây bị bệnh (1), nhưng mô hình xếp trường hợp này là 

cây khỏe (0). 

 

Hình 4 - Minh họa đại diện của một ma trận nhầm lẫn đơn giản hóa. 

 


