
Học máy trong nông nghiệp: Đánh giá cập 

nhật toàn diện – Bài 5/5 

5. Thảo luận và kết luận chính 
Nghiên cứu tổng quan có hệ thống hiện nay đề cập đến ML trong nông 

nghiệp, một chủ đề ngày càng gia tăng trên toàn thế giới. Để đạt được mục 

tiêu đó, một phân tích toàn diện về tình trạng hiện tại đã được thực hiện liên 

quan đến bốn loại chung đã được xác định trong bài đánh giá trước của 

Liakos và cộng sự. Các danh mục này liên quan đến quản lý cây trồng, nước, 

đất và vật nuôi. Do đó, bằng cách xem xét tài liệu tương đối của ba năm qua 

(2018–2020), một số khía cạnh đã được phân tích trên cơ sở phương pháp 

tiếp cận tổng hợp. Tóm lại, có thể rút ra các kết luận chính sau: 

Phần lớn các bài báo tập trung vào quản lý cây trồng, trong khi ba loại 

thông thường khác đóng góp gần như bằng nhau. Xem xét tài liệu đánh giá 

như một nghiên cứu tham khảo, có thể suy ra rằng bức tranh trên, ít nhiều 

vẫn giống nhau, với sự khác biệt duy nhất là tỷ lệ các bài báo liên quan 

đến chăn nuôi giảm từ 19% xuống còn 12. % ủng hộ những người đề cập 

đến quản lý cây trồng. Tuy nhiên, điều này chỉ tiết lộ một mặt của đồng xu. 

Có tính đến sự gia tăng đáng kể số lượng các bài báo tương đối được xuất 

bản trong vòng ba năm qua (đặc biệt, 40 bài báo đã được xác định so với 

338 của cuộc khảo sát tài liệu hiện tại), đã tìm thấy nhiều hơn khoảng 

400% các ấn phẩm về quản lý chăn nuôi. Một phát hiện quan trọng khác là 

sự quan tâm nghiên cứu ngày càng tăng về nhận dạng cây trồng. 

Một số thuật toán Máy học đã được phát triển với mục đích xử lý dữ liệu 

không đồng nhất đến từ các lĩnh vực nông nghiệp. Các thuật toán này có 

thể được phân loại trong các họ mô hình Máy học. Các mô hình Máy học 

hiệu quả nhất được chứng minh là ANN. Tuy nhiên, mối quan tâm cũng 

được chuyển sang EL, có thể kết hợp các dự đoán bắt nguồn từ nhiều hơn 

một mô hình. SVM hoàn thành nhóm với ba mô hình ML chính xác nhất 

trong nông nghiệp, do một số ưu điểm, chẳng hạn như hiệu suất cao khi 

hoạt động với dữ liệu hình ảnh. 

Về loại cây trồng được điều tra nhiều nhất, chủ yếu là ngô và lúa mì, gạo và 

đậu tương đã được nghiên cứu rộng rãi bằng cách sử dụng Máy học. 



Trong quản lý chăn nuôi, gia súc cùng với cừu và dê chiếm gần 85% các 

nghiên cứu. Nhiều loài khác đã được đưa vào, trong khi lúa mì và gạo cũng 

như gia súc, vẫn là những mẫu vật quan trọng cho các ứng dụng Máy học. 

Một kết quả rất quan trọng của nghiên cứu đánh giá hiện tại là việc trình 

diễn dữ liệu đầu vào được sử dụng trong các thuật toán Máy học và các 

cảm biến tương ứng. Hình ảnh RGB là sự lựa chọn phổ biến nhất, do đó, 

chứng minh cho việc sử dụng rộng rãi CNN do khả năng xử lý loại dữ liệu 

này hiệu quả hơn. Hơn nữa, một loạt các thông số liên quan đến thời tiết 

cũng như chất lượng đất, nước và cây trồng đã được sử dụng. Các phương 

tiện phổ biến nhất để thu thập các phép đo cho các ứng dụng Máy học là 

viễn thám, bao gồm cả hình ảnh từ vệ tinh, UAV và UGV, trong khi các phép 

đo tại chỗ và trong phòng thí nghiệm cũng được sử dụng. Như đã nhấn 

mạnh ở trên, các UAV liên tục giành được mặt bằng trước vệ tinh chủ yếu là 

do tính linh hoạt và khả năng cung cấp hình ảnh với độ phân giải cao trong 

bất kỳ điều kiện thời tiết nào. Mặt khác, vệ tinh. Cuối cùng, các nghiên cứu 

liên quan đến phúc lợi động vật chủ yếu sử dụng các thiết bị như máy đo gia 

tốc để ghi nhận hoạt động, trong khi những nghiên cứu đề cập đến chăn 

nuôi sử dụng các đặc điểm thể chất và tăng trưởng cơ bản của động vật. 

Như có thể được suy ra từ phân bố địa lý (minh họa trongHình 6) song 

song với nhiều lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng Máy học để tạo điều kiện 

thuận lợi cho các khía cạnh quản lý khác nhau trong lĩnh vực nông nghiệp 

là một vấn đề quan trọng trên phạm vi quốc tế. Trên thực tế, bản chất linh 

hoạt của nó ủng hộ nghiên cứu hội tụ. Nghiên cứu hội tụ là một phương 

pháp tiếp cận được giới thiệu tương đối gần đây dựa trên kiến thức được 

chia sẻ giữa các lĩnh vực nghiên cứu khác nhau và có thể có tác động tích 

cực đến xã hội. Điều này có thể đề cập đến một số khía cạnh, bao gồm cải 

thiện dấu vết môi trường và đảm bảo sức khỏe con người. Theo hướng 

này, Máy học trong nông nghiệp có tiềm năng tạo ra giá trị đáng kể. 

Một phát hiện đáng chú ý khác của phân tích hiện tại là thu hút sự quan 

tâm ngày càng tăng đối với các chủ đề liên quan đến phân tích Máy học 

trong các ứng dụng nông nghiệp. Cụ thể hơn, như có thể được hiển thị 

trongHình 13, mức tăng khoảng 26% đã được trình bày trong tổng số các 

nghiên cứu có liên quan, nếu so sánh được thực hiện giữa năm 2018 và 

năm 2019. Năm tiếp theo (2020), mức tăng tương ứng đã tăng lên 109% so 



với các phát hiện năm 2019; do đó, dẫn đến mức tăng tổng thể là 164% so 

với năm 2018. Tốc độ quan tâm nghiên cứu về ML trong nông nghiệp đang 

tăng nhanh là kết quả của nhiều yếu tố khác nhau, theo sau những tiến bộ 

đáng kể của hệ thống ICT trong nông nghiệp. Hơn nữa, tồn tại một nhu cầu 

quan trọng để tăng hiệu quả của các hoạt động nông nghiệp trong khi giảm 

gánh nặng về môi trường. Điều này đòi hỏi cả các phép đo đáng tin cậy và 

việc xử lý khối lượng lớn dữ liệu như một phương tiện cung cấp một cái 

nhìn tổng thể về các quá trình diễn ra trong nông nghiệp. 

 

Hình 13 - Phân phối tạm thời các nghiên cứu đã được đánh giá tập trung 

vào học máy trong nông nghiệp, được xuất bản trong năm 2018–2020. 

Tóm lại, ICT kết hợp với Máy học dường như là một trong những hy vọng 

tốt nhất của chúng tôi để đáp ứng những thách thức đang nổi lên. Có tính 

đến tốc độ tích lũy dữ liệu ngày nay cùng với sự tiến bộ của các công nghệ 

khác nhau, các trang trại chắc chắn sẽ cần phải nâng cao thực tiễn quản lý 

của mình bằng cách áp dụng Hệ thống hỗ trợ quyết định (DSS) phù hợp 

với nhu cầu của từng hệ thống canh tác. Các DSS này sử dụng các thuật 

toán, có khả năng giải quyết nhiều trường hợp hơn bằng cách xem xét một 

lượng lớn dữ liệu và thông số mà người nông dân không thể xử lý được. 

Tuy nhiên, phần lớn CNTT-TT đòi hỏi phải trả trước chi phí, cụ thể là chi 

phí đầu tư cơ sở hạ tầng cao thường cản trở nông dân áp dụng các công 

nghệ này. Đây sẽ là một vấn đề cấp bách, chủ yếu ở các nền kinh tế đang 

phát triển, nơi nông nghiệp là một yếu tố kinh tế thiết yếu. Tuy nhiên, tác 

động hữu hình là một trò chơi dài hơi. Tất cả các bên liên quan cần có một 



tâm lý khác để học hỏi các kỹ năng mới, nhận thức được lợi nhuận tiềm 

năng của việc xử lý dữ liệu lớn và khẳng định đủ tài chính.  

Nhìn chung, xét đến sự công nhận không ngừng gia tăng về giá trị của trí 

tuệ nhân tạo trong nông nghiệp, Máy học chắc chắn sẽ trở thành động lực 

hậu trường cho việc thiết lập một nền nông nghiệp bền vững và năng suất 

hơn. Người ta dự đoán rằng nỗ lực mang tính hệ thống hiện tại sẽ tạo 

thành một hướng dẫn hữu ích cho các nhà nghiên cứu, nhà sản xuất, kỹ 

sư, nhà phát triển hệ thống ICT, các nhà hoạch định chính sách và nông 

dân và do đó, góp phần hướng tới một nghiên cứu có hệ thống hơn về Máy 

học trong nông nghiệp. có một tác động hữu hình là một trò chơi lâu dài.  

Tất cả các bên liên quan cần có một tâm lý khác để học hỏi các kỹ năng 

mới, nhận thức được lợi nhuận tiềm năng của việc xử lý dữ liệu lớn và 

khẳng định đủ tài chính. Nhìn chung, xét đến sự công nhận không ngừng 

gia tăng về giá trị của trí tuệ nhân tạo trong nông nghiệp, Máy học chắc 

chắn sẽ trở thành động lực hậu trường cho việc thiết lập một nền nông 

nghiệp bền vững và năng suất hơn. Người ta dự đoán rằng nỗ lực mang 

tính hệ thống hiện tại sẽ tạo thành một hướng dẫn hữu ích cho các nhà 

nghiên cứu, nhà sản xuất, kỹ sư, nhà phát triển hệ thống ICT, các nhà 

hoạch định chính sách và nông dân và do đó, góp phần hướng tới một 

nghiên cứu có hệ thống hơn về Máy học trong nông nghiệp. có một tác 

động hữu hình là một trò chơi lâu dài.  

Tất cả các bên liên quan cần có một tâm lý khác để học hỏi các kỹ năng 

mới, nhận thức được lợi nhuận tiềm năng của việc xử lý dữ liệu lớn và 

khẳng định đủ tài chính. Nhìn chung, xét đến sự công nhận không ngừng 

gia tăng về giá trị của trí tuệ nhân tạo trong nông nghiệp, Máy học chắc 

chắn sẽ trở thành động lực hậu trường cho việc thiết lập một nền nông 

nghiệp bền vững và năng suất hơn. Người ta dự đoán rằng nỗ lực mang 

tính hệ thống hiện tại sẽ tạo thành một hướng dẫn hữu ích cho các nhà 

nghiên cứu, nhà sản xuất, kỹ sư, nhà phát triển hệ thống ICT, các nhà 

hoạch định chính sách và nông dân và do đó, góp phần hướng tới một 

nghiên cứu có hệ thống hơn về Máy học trong nông nghiệp. nhận thức 

được lợi nhuận tiềm năng của việc xử lý dữ liệu lớn và đảm bảo có đủ tài 

chính. Nhìn chung, xét đến sự công nhận không ngừng gia tăng về giá trị 

của trí tuệ nhân tạo trong nông nghiệp, Máy học chắc chắn sẽ trở thành 



động lực hậu trường cho việc thiết lập một nền nông nghiệp bền vững và 

năng suất hơn. Người ta dự đoán rằng nỗ lực mang tính hệ thống hiện tại 

sẽ tạo thành một hướng dẫn hữu ích cho các nhà nghiên cứu, nhà sản 

xuất, kỹ sư, nhà phát triển hệ thống ICT, các nhà hoạch định chính sách và 

nông dân và do đó, góp phần hướng tới một nghiên cứu có hệ thống hơn 

về ML trong nông nghiệp. nhận thức được lợi nhuận tiềm năng của việc xử 

lý dữ liệu lớn và đảm bảo có đủ tài chính. Nhìn chung, xét đến sự công 

nhận không ngừng gia tăng về giá trị của trí tuệ nhân tạo trong nông 

nghiệp, ML chắc chắn sẽ trở thành động lực hậu trường cho việc thiết lập 

một nền nông nghiệp bền vững và năng suất hơn.  

Người ta dự đoán rằng nỗ lực mang tính hệ thống hiện tại sẽ tạo thành một 

hướng dẫn hữu ích cho các nhà nghiên cứu, nhà sản xuất, kỹ sư, nhà phát 

triển hệ thống ICT, các nhà hoạch định chính sách và nông dân và do đó, 

góp phần hướng tới một nghiên cứu có hệ thống hơn về ML trong nông 

nghiệp. Máy học chắc chắn sẽ trở thành động lực hậu trường cho việc thiết 

lập một nền nông nghiệp bền vững và hiệu quả hơn. Người ta dự đoán 

rằng nỗ lực mang tính hệ thống hiện tại sẽ tạo thành một hướng dẫn hữu 

ích cho các nhà nghiên cứu, nhà sản xuất, kỹ sư, nhà phát triển hệ thống 

ICT, các nhà hoạch định chính sách và nông dân và do đó, góp phần 

hướng tới một nghiên cứu có hệ thống hơn về Máy học trong nông nghiệp.  

Máy học chắc chắn sẽ trở thành động lực hậu trường cho việc thiết lập một 

nền nông nghiệp bền vững và hiệu quả hơn. Người ta dự đoán rằng nỗ lực 

mang tính hệ thống hiện tại sẽ tạo thành một hướng dẫn hữu ích cho các 

nhà nghiên cứu, nhà sản xuất, kỹ sư, nhà phát triển hệ thống ICT, các nhà 

hoạch định chính sách và nông dân và do đó, góp phần hướng tới một 

nghiên cứu có hệ thống hơn về ML trong nông nghiệp. 

 


