
Học máy trong nông nghiệp: Đánh giá cập 

nhật toàn diện – Bài 4/5 

4. Kết quả 

4.1. Phân tích trực quan hóa dữ liệu sơ bộ 

Ví dụ, biểu diễn bằng đồ thị của dữ liệu liên quan đến các nghiên cứu đã 

xem xét bằng cách sử dụng bản đồ, biểu đồ thanh hoặc biểu đồ hình tròn, 

có thể cung cấp một cách tiếp cận hiệu quả để chứng minh và giải thích 

các mẫu dữ liệu. Phân tích trực quan hóa dữ liệu, như nó thường đề cập, 

có thể rất quan trọng trong bối cảnh phân tích một lượng lớn dữ liệu và đã 

thu hút được sự chú ý đáng kể trong vài năm qua, bao gồm cả các nghiên 

cứu tổng quan. Một cách rõ ràng, các kết quả quan trọng có thể được suy 

ra trong nỗ lực xác định: (a) tác giả và tổ chức đóng góp nhiều nhất, (b) tạp 

chí quốc tế đóng góp nhiều nhất (hoặc tương đương lĩnh vực nghiên cứu 

nào quan tâm đến chủ đề này), và (c) hiện tại xu hướng trong lĩnh vực này. 

4.1.1. Phân loại các nghiên cứu theo điều khoản của miền ứng dụng 

Như có thể thấy trong sơ đồ của phương pháp hiện tại (Hình 3), cuộc khảo 

sát tài liệu về ML trong nông nghiệp đã thu được 338 bài báo trên tạp chí. 

Sau đó, những nghiên cứu này được phân loại thành bốn loại chung cũng 

như thành các loại phụ của chúng, như đã đề cập ở trên. Hình 5 mô tả sự 

phân bố các loại giấy tờ nói trên. Trong đó, phần lớn các nghiên cứu dành 

cho quản lý cây trồng (68%), trong khi quản lý đất (10%), quản lý nước 

(10%) và quản lý chăn nuôi (tổng cộng 12%; phúc lợi động vật: 7% và chăn 

nuôi: 5%) có đóng góp gần như bằng nhau trong cuộc khảo sát thư mục 

hiện tại. Tập trung vào quản lý cây trồng, các tiểu mục đóng góp nhiều nhất 

là dự đoán năng suất (20%) và phát hiện bệnh (19%). Lĩnh vực nghiên cứu 

trước đây phát sinh do sự quan tâm ngày càng tăng của người nông dân 

trong việc đưa ra các quyết định dựa trên quản lý hiệu quả có thể dẫn đến 

năng suất mong muốn. Mặt khác, việc phát hiện dịch bệnh cũng rất quan 

trọng, vì dịch bệnh là mối đe dọa chính đối với an ninh lương thực và đảm 

bảo chất lượng. Tỷ lệ phần trăm bằng nhau (13%) được quan sát để phát 

hiện cỏ dại và nhận biết cây trồng, cả hai đều rất cần thiết trong quản lý 



cây trồng ở cấp độ hoạch định chính sách nông nghiệp và nông trại. Cuối 

cùng, việc kiểm tra chất lượng cây trồng tương đối khan hiếm, tương ứng 

với 3% tổng số nghiên cứu. Điều này có thể là do sự phức tạp của việc 

giám sát và mô hình hóa các thông số liên quan đến chất lượng. 

 

Hình 5 - Phân loại các nghiên cứu được xem xét theo lĩnh vực ứng dụng. 

Theo cách này, cần nhắc lại rằng tất cả các bài báo được chọn đều được 

tóm tắt trong Bảng A1, Bảng A2, Bảng A3, Bảng A4, Bảng A5, Bảng A6, 

Bảng A7, Bảng A8 và Bảng A9, tùy thuộc vào lĩnh vực ứng dụng của 

chúng, và được trình bày trong Phụ lục A. Các cột của bảng tương ứng (từ 

trái sang phải) với “Số tham chiếu” (Tham chiếu), “Dữ liệu đầu vào”, “Chức 

năng”, “Mô hình/Thuật toán” và “Đầu ra tốt nhất”. Một cột bổ sung tồn tại 

cho các danh mục phụ thuộc quản lý cây trồng, đó là "Cây trồng", trong khi 

cột tương ứng trong các danh mục phụ liên quan đến quản lý chăn nuôi đề 

cập đến "Động vật". Tổng quan hệ thống hiện tại đề cập đến rất nhiều mô 

hình ML và thuật toán khác nhau. 

Bàn   Các nội dung 

A1 Quản lý cây trồng: Dự đoán năng suất 

A2 Quản lý cây trồng: Phát hiện dịch bệnh 

A3 Quản lý cây trồng: Phát hiện cỏ dại 

A4 Quản lý cây trồng: Nhận dạng cây trồng 

A5 Quản lý cây trồng: Chất lượng cây trồng 

A6 Quản lý nước 

A7 Quản lý đất 



A8 Quản lý chăn nuôi: Phúc lợi động vật 

A9 Quản lý chăn nuôi: Chăn nuôi 

A10 Từ viết tắt của các mô hình học máy 

A11 Từ viết tắt của các thuật toán học máy 
 

Bảng 2 - Danh sách các bảng xuất hiện trong Phụ lục A liên quan đến: (a) 

các danh mục và tiểu mục của các ứng dụng máy học trong nông nghiệp. 

4.1.2. Phân bố theo địa lý của các tổ chức đóng góp 

Chủ đề của phần phụ này là tìm hiểu sự phân bố theo địa lý của tất cả các 

tổ chức đóng góp vào các ứng dụng Máy học trong nông nghiệp. Vì vậy, 

mối quan hệ của tác giả đã được tính đến. Trong trường hợp một bài báo 

có nhiều hơn một tác giả, đây là tình huống thường xảy ra nhất, mỗi quốc 

gia chỉ có thể đóng góp một lần trong biểu đồ bản đồ cuối cùng (Hình 6). 

Như có thể được lượm lặt từHình 6, ML điều tra trong nông nghiệp được 

phân bổ trên toàn thế giới, bao gồm cả các nền kinh tế phát triển và đang 

phát triển. Đáng chú ý, trong số 55 quốc gia đóng góp, đóng góp ít nhất 

đến từ các quốc gia châu Phi (3%), trong khi đóng góp lớn nhất đến từ các 

quốc gia châu Á (55%). Kết quả thứ hai được cho là chủ yếu nhờ sự đóng 

góp đáng kể của các tổ chức Trung Quốc (24,9%) cũng như Ấn Độ 

(10,1%). Mỹ dường như là quốc gia đóng góp nhiều thứ hai với 20,7% tỷ lệ 

phần trăm, trong khi Úc (9,5%), Tây Ban Nha (6,8%), Đức (5,9%), Brazil, 

Anh và Iran (5,62%) dường như đặc biệt quan tâm đến Máy học trong 

nông nghiệp. Cần nhấn mạnh rằng quản lý chăn nuôi, một lĩnh vực phụ 

tương đối khác so với quản lý cây trồng, nước và đất, được kiểm tra sơ bộ 

từ các nghiên cứu đến từ Úc, Mỹ, Trung Quốc và Anh, trong khi tất cả các 

bài báo liên quan đến Ireland đều tập trung vào động vật. Cuối cùng, một 

nhận xét đáng chú ý khác là một số lượng lớn các bài báo là kết quả của 

sự hợp tác quốc tế, với sự hợp lực của Trung Quốc và Hoa Kỳ. 



 

Hình 6 - Phân bố theo địa lý về sự đóng góp của mỗi quốc gia vào lĩnh vực 

nghiên cứu tập trung vào học máy trong nông nghiệp. 

4.1.3. Phân phối các bài báo trên tạp chí có nhiều đóng góp nhất 

Với mục đích xác định các lĩnh vực nghiên cứu chủ yếu quan tâm đến Máy 

học trong nông nghiệp, các bài báo trên tạp chí quốc tế xuất hiện thường 

xuyên nhất được mô tả trongHình 7. Tổng cộng, có 129 tạp chí có liên 

quan. Tuy nhiên, trong biểu đồ thanh này, chỉ các tạp chí đóng góp với ít 

nhất 4 bài báo được trình bày cho ngắn gọn. Như một nhận xét chung, 

viễn thám có tầm quan trọng đặc biệt, vì dữ liệu đáng tin cậy từ vệ tinh và 

UAV, chẳng hạn, tạo thành dữ liệu đầu vào có giá trị cho các thuật toán 

Máy học. Ngoài ra, canh tác thông minh, môi trường và tính bền vững 

trong nông nghiệp cũng được quan tâm hàng đầu. Các tạp chí liên quan 

đến kỹ thuật tính toán cũng được xuất hiện với tần suất đáng kể. Một ví dụ 

điển hình của loại tạp chí như vậy, được trình bày trong phần lớn các 

nghiên cứu với tỷ lệ 19,8%, là “Máy tính và điện tử trong nông nghiệp”. Tạp 

chí này nhằm mục đích cung cấp những tiến bộ liên quan đến việc ứng 

dụng máy tính và hệ thống điện tử để giải quyết các vấn đề trong sản xuất 

cây trồng và vật nuôi. 



 

Hình 7 - Phân phối tạp chí quốc tế đóng góp nhiều nhất (xuất bản ít nhất 

bốn bài báo) liên quan đến các ứng dụng của máy học trong nông nghiệp. 

Các tạp chí “Viễn thám” và “Cảm biến” theo sau với lần lượt khoảng 11,8% 

và 6,5% tổng số lượng xuất bản. Đây là các tạp chí đa ngành tập trung vào 

các ứng dụng của khoa học và công nghệ cảm biến trong các lĩnh vực 

khác nhau, bao gồm cả nông nghiệp. Các tạp chí khác, bao gồm lĩnh vực 

nghiên cứu này, cũng là “IEEE Access” và “International Journal of Remote 

Sensing” với mức đóng góp lần lượt là 2,1% và 1,2%. Hơn nữa, các tạp 

chí định hướng nông nghiệp cũng được trình bày trong Hình 7, bao gồm 

“Nông nghiệp chính xác”, “Biên giới trong khoa học thực vật”, “Khí tượng 

nông nghiệp và rừng” và “Quản lý nước nông nghiệp” với tỷ lệ phần trăm là 

1-3%. Các tạp chí này đề cập đến một số khía cạnh của nông nghiệp, từ 

các chiến lược quản lý (để kết hợp dữ liệu không gian và thời gian như 

một phương tiện tối ưu hóa năng suất, hiệu quả sử dụng tài nguyên, tính 

bền vững và lợi nhuận của sản xuất nông nghiệp) cho đến di truyền phân 

tử cây trồng và mầm bệnh thực vật. Một tạp chí liên ngành tập trung vào 

các chức năng và quá trình của đất cũng xuất hiện với 2,1%, đó là 



“Geoderma”, Bao hàm một cách hợp lý danh mục chung quản lý đất. Cuối 

cùng, một số tạp chí tập trung vào vật lý và khoa học tự nhiên ứng dụng, 

chẳng hạn như “Khoa học ứng dụng” (2,7%), “Báo cáo khoa học” (1,8%), 

“Kỹ thuật hệ sinh thái” (1,5%) và “PLOS ONE” (1,5%), đã có một đóng góp 

đáng chú ý cho các nghiên cứu ML. Do đó, ML trong nông nghiệp liên quan 

đến một số lĩnh vực và tạo thành một lĩnh vực cơ bản để phát triển các kỹ 

thuật khác nhau, có thể mang lại lợi ích cho các lĩnh vực khác. 

4.2. Tóm tắt đặc điểm chính liên quan đến tài liệu tương đối 

4.2.1. Mô hình học máy mang lại kết quả tốt nhất 

Một loạt các thuật toán ML đã được thực hiện trong các nghiên cứu đã 

chọn; chữ viết tắt của họ được đưa ra trong Bảng A11. Các thuật toán Máy 

học được sử dụng bởi mỗi nghiên cứu cũng như các thuật toán cung cấp 

kết quả tốt nhất đã được liệt kê trong hai cột cuối cùng của Bảng A1, Bảng 

A2, Bảng A3, Bảng A4, Bảng A5, Bảng A6, Bảng A7, Bảng A8 và Bảng A9. 

Các thuật toán này có thể được phân loại thành tám họ mô hình Máy học, 

được tóm tắt trong Bảng A10. Hình 8 tập trung vào các mô hình Máy học 

hoạt động tốt nhất như một phương tiện để nắm bắt một bức tranh toàn 

cảnh về tình hình hiện tại và thể hiện sự tiến bộ. 

 

Hình 8 - Mô hình Học máy cho kết quả đầu ra tốt nhất. 



Như có thể được chứng minh trongHình 8, cho đến nay, mô hình ML 

thường xuyên nhất cung cấp đầu ra tốt nhất là Mạng thần kinh nhân tạo 

(ANN), đã xuất hiện trong gần một nửa số nghiên cứu được đánh giá (cụ 

thể là 51,8%). Cụ thể hơn, các mô hình ANN cung cấp kết quả tốt nhất 

trong phần lớn các nghiên cứu liên quan đến tất cả các danh mục phụ. 

ANN đã được truyền cảm hứng từ mạng lưới thần kinh sinh học bao gồm 

não người, trong khi chúng cho phép học thông qua các ví dụ từ dữ liệu 

đại diện mô tả một hiện tượng vật lý. Một đặc điểm khác biệt của ANN là 

chúng có thể phát triển mối quan hệ giữa các biến phụ thuộc và độc lập, và 

do đó trích xuất thông tin hữu ích từ các tập dữ liệu đại diện. Mô hình ANN 

có thể mang lại một số lợi ích, chẳng hạn như khả năng xử lý dữ liệu 

nhiễu, một tình huống rất phổ biến trong các phép đo nông nghiệp. Trong 

số các ANN phổ biến nhất là Mạng thần kinh sâu (DNN), sử dụng nhiều 

lớp ẩn giữa các lớp đầu vào và đầu ra. DNN có thể không được giám sát, 

bán giám sát hoặc có giám sát. Một loại DNN thông thường là Mạng nơ-

ron liên kết (CNN), có các lớp, không giống như các mạng nơ-ron thông 

thường, có thể thiết lập nơ-ron theo ba chiều. Trên thực tế, CNN được coi 

là thuật toán cung cấp kết quả tốt nhất trong tất cả các danh mục phụ, với 

gần 50% tỷ lệ ANN riêng lẻ. Như đã nhấn mạnh trong các nghiên cứu gần 

đây, chẳng hạn như của Yang, CNN ngày càng nhận được nhiều sự chú ý 

vì kết quả hiệu quả của chúng khi phát hiện thông qua xử lý hình ảnh. 

Tiếp theo là Mạng thần kinh định kỳ (RNN), chiếm khoảng 10% ANN, nổi 

bật là Bộ nhớ ngắn hạn dài (LSTM). Chúng được gọi là “tuần hoàn” vì 

chúng thực hiện cùng một quy trình cho mọi phần tử, với các phép tính 

trước đó xác định đầu ra hiện tại, trong khi chúng có một “bộ nhớ” lưu trữ 

thông tin liên quan đến những gì đã được tính toán cho đến nay. RNN có 

thể gặp phải các vấn đề liên quan đến độ dốc biến mất và không có khả 

năng "ghi nhớ" nhiều dữ liệu tuần tự. Để giải quyết những vấn đề này, cấu 

trúc tế bào của LSTM có thể kiểm soát phần thông tin nào sẽ được lưu trữ 

trong bộ nhớ dài hoặc bị loại bỏ, dẫn đến tối ưu hóa quá trình ghi nhớ. Hơn 

nữa, Multi-Layer Perceptron (MLP), Mạng hoàn toàn phù hợp (FCN) và 

Mạng chức năng cơ sở xuyên tâm (RBFN) dường như có hiệu suất tốt 

nhất ở gần 3-5% ANN. Cuối cùng, các thuật toán Máy học, thuộc ANN với 

tần số thấp, là Mạng thần kinh lan truyền ngược (BPNN), Mạng thần kinh 



nhân tạo mô-đun (MANN), Mạng niềm tin sâu (DBN), Hệ thống suy luận 

mờ thần kinh thích ứng (ANFIS), Mờ phân cụm trừ Hệ thống suy luận 

(SCFIS), Mạng thần kinh mờ Takagi-Sugeno (TS-FNN) và Mạng thần kinh 

chuyển tiếp nguồn cấp dữ liệu (FFNN). 

Mô hình Máy học chính xác thứ hai là Ensemble Learning (EL), đóng góp 

vào các mô hình Máy học được sử dụng trong các hệ thống nông nghiệp 

với khoảng 22,2%. EL là một thuật ngữ ngắn gọn để chỉ các phương pháp 

tích hợp nhiều bộ cảm ứng với mục đích đưa ra quyết định, thường là trong 

các nhiệm vụ Máy học có giám sát. Bộ cảm ứng là một thuật toán, lấy một 

số ví dụ được gắn nhãn dưới dạng đầu vào và tạo ra một mô hình có thể 

tổng quát hóa những ví dụ này. Do đó, các dự đoán có thể được thực hiện 

cho một tập hợp các ví dụ mới chưa được gắn nhãn. Đặc điểm chính của 

EL là thông qua việc kết hợp nhiều kiểu máy khác nhau, các lỗi đến từ một 

bộ cảm ứng duy nhất có khả năng được bù từ các bộ cảm ứng khác. Do 

đó, dự đoán về hiệu suất tổng thể sẽ vượt trội hơn so với một máy cảm 

ứng duy nhất. Loại mô hình Máy học này được trình bày trong tất cả các 

tiểu mục, ngoài chất lượng cây trồng, có lẽ do số lượng nhỏ các giấy tờ 

thuộc tiểu mục này. Tiếp theo là Máy Vector Hỗ trợ (SVM), đóng góp vào 

khoảng 11,5% các nghiên cứu. Sức mạnh của SVM bắt nguồn từ khả năng 

học chính xác các mẫu dữ liệu trong khi hiển thị khả năng tái tạo. Mặc dù 

thực tế là nó cũng có thể được áp dụng cho các ứng dụng hồi quy, SVM là 

một phương pháp luận thường được sử dụng để phân loại mở rộng trên 

nhiều cơ sở khoa học dữ liệu, bao gồm cả nghiên cứu nông nghiệp. 

Mô hình Cây quyết định (DT) và Mô hình hồi quy đứng sau với tỷ lệ phần 

trăm bằng nhau, cụ thể là 4,7%. Cả hai mô hình Máy học này đều được trình 

bày trong tất cả các danh mục chung. Theo như DT được đề cập, chúng là 

các mô hình hồi quy hoặc phân loại được cấu trúc theo kiến trúc dạng cây. 

Thật thú vị, việc xử lý dữ liệu bị thiếu trong DT là một vấn đề được thiết lập 

tốt. Bằng cách triển khai DT, tập dữ liệu có thể được sắp xếp dần dần thành 

các tập con nhỏ hơn, trong khi song song đó, một biểu đồ hình cây được tạo 

ra. Cụ thể, mỗi nút của cây biểu thị một phép so sánh từng cặp không giống 

nhau liên quan đến một tính năng nhất định, trong khi mỗi nhánh tương ứng 

với kết quả của phép so sánh này. Đối với các nút lá, chúng đại diện cho 

quyết định / dự đoán cuối cùng được cung cấp sau khi tuân theo một quy tắc 



nhất định. Đối với Hồi quy, nó được sử dụng cho các mô hình học tập có 

giám sát nhằm mục đích mô hình hóa một giá trị mục tiêu trên cơ sở các yếu 

tố dự đoán độc lập. Đặc biệt, đầu ra có thể là bất kỳ con số nào dựa trên 

những gì nó dự đoán. Hồi quy thường được áp dụng cho mô hình chuỗi thời 

gian, dự đoán và xác định mối quan hệ giữa các biến. 

Cuối cùng, các mô hình Máy học, dẫn đến hiệu suất tối ưu (mặc dù đóng 

góp ít hơn vào tài liệu), là các mô hình dựa trên phiên bản (IBM) (2,7%), 

Giảm chiều (DR) (1,5%), Mô hình Bayes (BM) (0,9 %) và Clustering 

(0,3%). IBM chỉ xuất hiện trong quản lý cây trồng, nước và chăn nuôi, trong 

khi BM chỉ xuất hiện trong quản lý cây trồng và đất. Mặt khác, DR và 

Clustering xuất hiện như một giải pháp tốt nhất chỉ trong quản lý cây trồng. 

Tóm lại, IBM là các mô hình Máy học dựa trên bộ nhớ có thể học thông 

qua việc so sánh các phiên bản mới với các ví dụ trong cơ sở dữ liệu đào 

tạo. DR có thể được thực thi cả trong các kiểu học không giám sát và có 

giám sát, trong khi nó thường được thực hiện trước phân loại / hồi quy để 

ngăn chặn các hiệu ứng về chiều. Liên quan đến trường hợp của BM, 

chúng là một họ các mô hình xác suất mà phép phân tích được thực hiện 

trong khuôn khổ suy luận Bayes. BM có thể được thực hiện trong cả hai 

bài toán phân loại và hồi quy và thuộc về phạm trù rộng của học tập có 

giám sát. Cuối cùng, Clustering thuộc về các mô hình Máy học không được 

giám sát. Nó chứa tự động khám phá nhóm dữ liệu tự nhiên. 

4.2.2. Các loại cây trồng và vật nuôi được nghiên cứu nhiều nhất 

Trong phần phụ này, các loại cây trồng và vật nuôi được kiểm tra nhiều 

nhất đã được sử dụng trong các mô hình Máy học sẽ được thảo luận do 

kết quả của việc tìm kiếm của chúng tôi trong bốn tiểu loại quản lý cây 

trồng. Các danh mục phụ này đề cập đến dự đoán năng suất, phát hiện 

bệnh, nhận biết cây trồng và chất lượng cây trồng. Nhìn chung, khoảng 80 

loài cây trồng khác nhau đã được điều tra. 10 loại cây trồng được sử dụng 

nhiều nhất được tóm tắt trong Hình 9. Cụ thể, sự quan tâm đáng kể đến 

ngô (còn được gọi là ngô) có thể là do nó được trồng ở nhiều nơi trên toàn 

cầu cũng như cách sử dụng linh hoạt của nó (ví dụ, tiêu thụ trực tiếp của 

con người, thức ăn gia súc, sản xuất ethanol, và nhiên liệu sinh học khác).  



 

Hình 9 - 10 loại cây trồng được điều tra nhiều nhất sử dụng mô hình học 

máy; kết quả đề cập đến quản lý cây trồng. 

Tiếp theo là lúa mì và gạo, là hai trong số những loại ngũ cốc được tiêu thụ 

rộng rãi nhất. Theo Tổ chức Nông lương (FAO), việc buôn bán lúa mì trên 

toàn thế giới nhiều hơn tổng số các loại cây trồng khác. Liên quan đến 

gạo, nó là loại ngũ cốc có sản lượng cao thứ ba và là loại lương thực chính 

được tiêu thụ nhiều nhất ở châu Á.  

Sự đóng góp lớn của các nước Châu Á thể hiện trongHình 6, như Trung 

Quốc và Ấn Độ, biện minh cho sự quan tâm đến cây trồng này. Tương tự 

như vậy, đậu nành, được phân bố rộng rãi ở Đông Á, Hoa Kỳ, Châu Phi và 

Úc, đã được trình bày trong nhiều nghiên cứu. Cuối cùng, cà chua, nho, 

cải dầu / hạt cải dầu (được trồng chủ yếu để lấy hạt giàu dầu), khoai tây, 

bông và lúa mạch hoàn thành 10 loại cây trồng hàng đầu được khảo sát. 

Tất cả các loài này đều được trồng rộng rãi trên toàn thế giới. Một số loài 

chỉ thị khác, đã được điều tra ít nhất năm lần trong các nghiên cứu được 

đánh giá hiện tại, cũng là cỏ linh lăng, cam quýt, hướng dương, tiêu, đậu, 

táo, bí, mía và lúa mạch đen. 

Về mặt quản lý chăn nuôi, các loài động vật được kiểm tra có thể được 

phân loại, theo thứ tự tần suất giảm dần, thành các loại gia súc (58,5%), 

cừu và dê (26,8%), lợn (14,6%), gia cầm (4,9%), và chó chăn cừu (2,4%). 



Như có thể được mô tả trongHình 10, động vật cuối cùng, được sử dụng 

trong lịch sử để chăn cừu, chỉ được điều tra trong một nghiên cứu thuộc về 

quyền lợi động vật, trong khi tất cả các động vật khác được kiểm tra ở cả 

hai hạng mục quản lý chăn nuôi. Trong đó, động vật được điều tra nhiều 

nhất cả về phúc lợi động vật và chăn nuôi gia súc. Tiếp theo là cừu và dê, 

trong đó có 9 nghiên cứu đối với cừu và 2 nghiên cứu đối với dê. Gia súc 

thường được nuôi làm gia súc nhằm lấy thịt, sữa và da sống để lấy da. 

Tương tự, cừu được nuôi để lấy thịt và sữa cũng như lông cừu. Cuối cùng, 

lợn (lợn nhà) và gia cầm (gà, gà tây và vịt), được sử dụng chủ yếu để lấy 

thịt và trứng (gia cầm), có đóng góp ngang nhau từ hai phân nhóm vật nuôi. 

 

Hình 10 - Tần suất các loài động vật trong các nghiên cứu liên quan đến 

quản lý vật nuôi bằng cách sử dụng các mô hình Máy học. 

4.2.3. Tính năng và công nghệ được nghiên cứu nhiều nhất 

Như đã đề cập ở phần đầu của nghiên cứu này, nông nghiệp hiện đại phải 

kết hợp một lượng lớn dữ liệu không đồng nhất, bắt nguồn từ nhiều loại 

cảm biến trên các khu vực rộng lớn ở quy mô không gian và độ phân giải 

khác nhau. Sau đó, những dữ liệu đó được sử dụng làm đầu vào cho các 

thuật toán ML để học tập lặp đi lặp lại cho đến khi mô hình hóa quy trình 

theo cách hiệu quả nhất có thể.Hình 11cho thấy các tính năng và công 

nghệ đã được sử dụng trong các nghiên cứu đã xem xét, riêng biệt cho 

từng loại, nhằm mục đích hiểu rõ hơn các kết quả phân tích. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8198852/figure/sensors-21-03758-f011/


 

Hình 11 - Phân phối các tính năng thông thường nhất được triển khai dưới 

dạng dữ liệu đầu vào trong các thuật toán học máy cho từng danh mục / 

tiểu danh mục. 

Dữ liệu đến từ viễn thám là phổ biến nhất trong danh mục phụ dự đoán 

năng suất. Đến lượt mình, viễn thám chủ yếu dựa trên dữ liệu thu được từ 

vệ tinh (40,6% tổng số nghiên cứu được công bố trong danh mục phụ này) 

và thứ hai là từ các UAV (23,2% tổng số nghiên cứu được công bố trong 

danh mục phụ này). Một quan sát đáng chú ý là sự gia tăng nhanh chóng 

việc sử dụng UAV so với vệ tinh từ năm 2018 đến năm 2020, vì UAV 

dường như là một giải pháp thay thế đáng tin cậy có thể cho kết quả nhanh 

hơn và rẻ hơn, thường là ở độ phân giải cao hơn và không phụ thuộc vào 

điều kiện thời tiết. Do đó, UAV cho phép phân biệt các chi tiết của các vùng 



bao quanh được bản địa hóa mà độ phân giải thấp nhất của vệ tinh có thể 

bỏ sót, đặc biệt là trong điều kiện nhiều mây. Sự bùng nổ này trong việc sử 

dụng các hệ thống UAV trong nông nghiệp là kết quả của việc thị trường 

máy bay không người lái đang phát triển và các giải pháp cảm biến gắn 

liền với chúng, khiến chúng có giá cả phải chăng về mặt kinh tế. Ngoài ra, 

việc thiết lập các quy định chính thức cho hoạt động của UAV và đơn giản 

hóa và tự động hóa các quy trình hoạt động và phân tích đã đóng góp 

đáng kể vào việc ngày càng phổ biến của các hệ thống này. Dữ liệu liên 

quan đến điều kiện thời tiết của khu vực điều tra cũng rất quan trọng cũng 

như các thông số đất của trang trại. Một cách bổ sung để lấy dữ liệu là 

thông qua các phép đo thủ công tại chỗ, bao gồm các phép đo như chiều 

cao cây trồng, sự phát triển của cây và độ chín của cây trồng. Cuối cùng, 

dữ liệu liên quan đến các khía cạnh địa hình, tưới tiêu và bón phân đã 

được trình bày với tần suất xấp xỉ bằng nhau. 

Liên quan đến việc phát hiện bệnh, hình ảnh Đỏ-Lục-lam (RGB) dường 

như là dữ liệu đầu vào thông thường nhất cho các thuật toán ML (trong 

62% các ấn phẩm). Thông thường, các phương pháp học sâu như CNN 

được thực hiện với mục đích đào tạo một bộ phân loại để phân biệt hình 

ảnh mô tả những chiếc lá khỏe mạnh, chẳng hạn như những chiếc lá bị 

nhiễm bệnh. CNNs sử dụng một số thao tác cụ thể để biến đổi hình ảnh 

RGB để các tính năng mong muốn được nâng cao. Sau đó, trọng số cao 

hơn được đưa ra cho các hình ảnh có các tính năng phù hợp nhất. Đặc 

điểm này tạo nên một lợi thế đáng kể của CNNs so với các thuật toán ML 

khác, khi nói đến phân loại hình ảnh. Dữ liệu đầu vào phổ biến thứ hai đến 

từ các phép đo đa kính hoặc siêu kính, bắt nguồn từ máy đo quang phổ, 

UAV và vệ tinh. Liên quan đến các bệnh được điều tra, các bệnh do nấm là 

những bệnh phổ biến nhất với các bệnh do vi khuẩn sau đây, như được 

minh họa trong Hình 12. Loại bệnh này có thể gây ra những vấn đề lớn 

trong nông nghiệp với những hậu quả bất lợi về kinh tế. Các nguồn gốc 

khác được kiểm tra của bệnh cây trồng là, theo thứ tự tần suất giảm dần, 

sâu bệnh, vi rút, độc tính và sự thiếu hụt. 



 

Hình 12 - Phân phối các tính năng đầu ra thông thường nhất của thuật toán 

học máy liên quan đến: (a) Phát hiện bệnh và (b) Chất lượng cây trồng. 

Hình ảnh cũng là dữ liệu đầu vào được sử dụng nhiều nhất cho mục đích 

phát hiện cỏ dại. Những hình ảnh này là hình ảnh RGB có nguồn gốc chủ 

yếu từ các phép đo tại chỗ cũng như từ các UGV và UAV và thứ hai là 

hình ảnh đa mặt từ các nguồn đã nói ở trên. Cuối cùng, các thông số khác 

được quan sát, mặc dù với tần số thấp hơn, là ảnh đa kính vệ tinh, chủ yếu 

là do độ phân giải thấp đáng kể mà chúng cung cấp, các bản ghi video và 

hình ảnh siêu kính và thang độ xám. Liên quan đến nhận dạng cây trồng, 

phần lớn các nghiên cứu sử dụng dữ liệu chủ yếu đến từ vệ tinh và thứ hai 

là từ các phép đo thủ công tại chỗ. Điều này được cho là do hầu hết các 

nghiên cứu trong danh mục này liên quan đến phân loại cây trồng, một lĩnh 

vực mà ảnh vệ tinh là nguồn dữ liệu được sử dụng rộng rãi nhất do tiềm 

năng phân tích chuỗi thời gian của các bề mặt đất canh tác cực kỳ lớn. 

Các phép đo trong phòng thí nghiệm được theo dõi, trong khi hình ảnh 

RGB và thang độ xám cũng như các phép đo siêu kính và đa kính từ UAV 

được quan sát với tỷ lệ thấp hơn. 

Dữ liệu đầu vào liên quan đến chất lượng cây trồng chủ yếu bao gồm hình 

ảnh RGB, trong khi hình ảnh tia X cũng được sử dụng (để theo dõi sự nảy 

mầm của hạt). Ngoài ra, các thông số chất lượng, chẳng hạn như màu sắc, 

khối lượng và độ săn chắc của thịt, đã được sử dụng. Cũng có hai nghiên 

cứu sử dụng dữ liệu quang phổ từ vệ tinh hoặc máy đo quang phổ. Nhìn 

chung, các nghiên cứu thuộc tiểu loại này đề cập đến chất lượng cây trồng 

(80%) hoặc khả năng nảy mầm của hạt (20%). Phần sau đề cập đến việc 



đánh giá chất lượng hạt giống cần thiết cho ngành sản xuất hạt giống. Hai 

nghiên cứu đã được tìm thấy về sự nảy mầm kết hợp cả phân tích hình 

ảnh tia X và Máy học. 

Liên quan đến quản lý đất, 65,7% các nghiên cứu đã tính đến các đặc tính 

khác nhau của đất. Những đặc tính này bao gồm độ mặn, hàm lượng chất 

hữu cơ và độ dẫn điện của đất và cacbon hữu cơ trong đất. Việc sử dụng 

dữ liệu thời tiết cũng rất phổ biến (trong 48,6% số nghiên cứu), trong khi 

địa hình và dữ liệu liên quan đến độ ẩm của đất (cụ thể là tỷ lệ khối lượng 

nước trên đất khô) và đặc tính cây trồng được trình bày với tần suất thấp 

hơn. Ngoài ra, viễn thám, bao gồm dữ liệu vệ tinh và UAV và dữ liệu siêu 

kính, cũng như viễn thám, ở một mức độ thấp hơn, là những lựa chọn rất 

thường xuyên (trong 40% các nghiên cứu). Cuối cùng, các đặc tính liên 

quan đến nhiệt độ đất, loại đất, lớp phủ đất, động lực học của vi sinh vật rễ 

và độ mặn của nước ngầm tạo nên phần còn lại của dữ liệu.  

Trong quản lý nước, dữ liệu thời tiết là dữ liệu đầu vào phổ biến nhất (xuất 

hiện trong 75% các nghiên cứu), với ET được sử dụng trong đại đa số 

chúng. Trong nhiều trường hợp, ước tính chính xác ET (tổng lượng thoát 

hơi nước qua tán cây và bốc hơi từ thực vật, đất và mặt nước thoáng) là 

một trong những yếu tố trung tâm nhất của chu trình thủy văn để quản lý 

tối ưu tài nguyên nước. Dữ liệu từ các cảm biến từ xa và các phép đo hàm 

lượng nước trong đất cũng được sử dụng rộng rãi trong hạng mục này. Sự 

sẵn có nước trong đất có tác động trung tâm đến sự phát triển bộ rễ của 

cây trồng bằng cách ảnh hưởng đến sự thông khí của đất và sự sẵn có 

chất dinh dưỡng. Tiềm năng nước của thân, xuất hiện trong ba nghiên 

cứu, thực sự là một thước đo sức căng của nước trong xylem của thực 

vật, do đó hoạt động như một chỉ báo về tình trạng nước của cây trồng. 

Hơn nữa, các phép đo tại chỗ, đất và các thông số khác liên quan đến sự 

thấm nước tích lũy, chất lượng đất và nước, địa hình đồng ruộng và năng 

suất cây trồng cũng được sử dụng, như có thể thấy trong Hình 11. 

Cuối cùng, trong những gì liên quan đến quản lý chăn nuôi, cảm biến ghi lại 

chuyển động, bao gồm gia tốc kế, con quay hồi chuyển và máy đo bước 

chân, là những thiết bị phổ biến nhất cung cấp thông tin về các hoạt động 

hàng ngày của động vật. Loại cảm biến này chỉ được sử dụng trong các 

nghiên cứu điều tra phúc lợi động vật. Tuy nhiên, hình ảnh, âm thanh và 



video ghi lại xuất hiện tiếp theo trong cả hai danh mục phụ về phúc lợi động 

vật và chăn nuôi. Các đặc điểm thể chất và tăng trưởng theo sau, với tỷ lệ 

mắc bệnh ít hơn một chút, chủ yếu xuất hiện trong phân nhóm sản xuất 

chăn nuôi. Những đặc điểm này bao gồm trọng lượng, giới tính, tuổi của 

con vật, chất chuyển hóa, đặc điểm sinh trắc học, mỡ lưng và độ dày cơ, 

và căng thẳng nhiệt. Đặc tính cuối cùng có thể gây ra những hậu quả bất 

lợi về sức khoẻ vật nuôi và chất lượng sản phẩm, trong khi thông qua phép 

đo độ dày của mỡ lưng và cơ, có thể ước tính năng suất nạc của thân thịt. 

 


