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Kinh tế phát triển nhanh chóng dẫn đến nước thải chứa nhiều chất ô nhiễm 

được sinh ra. 

Điều này có thể đe dọa nghiêm trọng đến môi trường nước tự nhiên. 

Nhiều phương pháp kiểm soát ô nhiễm nước đã được phát triển. 

Đánh giá và phân tích chất lượng nước đã cải thiện đáng kể hiệu quả của 

việc kiểm soát ô nhiễm nước. 

Có nhiều phương pháp có thể được sử dụng để đánh giá và giám sát chất 

lượng nước trên khắp thế giới, bao gồm suy luận mờ, phương pháp thống 

kê đa biến và Chỉ số chất lượng nước (WQI). 

Mặc dù hầu hết các thông số về chất lượng nước có thể được theo dõi 

bằng các phương pháp được mô tả trong tiêu chuẩn, nhưng kết quả cuối 

cùng để đánh giá chất lượng nước có thể khác nhau do việc lựa chọn các 

thông số. 

Không thể xem xét tất cả các thông số của chất lượng nước. 

Điều này là do nó tốn kém và khó khăn về mặt kỹ thuật. 

Với những tiến bộ trong máy học, các nhà nghiên cứu đã nhận ra rằng có 

thể thu thập và phân tích một lượng lớn dữ liệu để đáp ứng các yêu cầu 

đánh giá chất lượng nước quy mô lớn và phức tạp. 

Có nhiều loại nước: nước ngầm, nước thải, nước lộ thiên (hiện trên mặt 

đất) và nước biển. 

Việc nghiên cứu chất lượng nước rất khó khăn do có nhiều đặc điểm của 

các loại nước khác nhau này. 

Máy học, dựa trên nghiên cứu trước đây, có thể là một cách hiệu quả để 

giải quyết những vấn đề này. 



Bài đánh giá này sẽ thảo luận về những lợi ích và hạn chế của các thuật 

toán máy học được sử dụng phổ biến nhất, cũng như ứng dụng và hiệu 

suất của máy học trong nước uống, nước bề mặt (nước lộ thiên), nước 

ngầm và nước thải. 

Tổng quan về máy học 

Máy học là một công cụ phân tích dữ liệu mạnh mẽ có thể xác định các 

mẫu và đưa ra dự đoán từ dữ liệu lớn. 

Nó được sử dụng trong nhiều trường hợp để dự đoán tương lai dựa trên 

các nguồn dữ liệu khác nhau. 

Việc thu thập dữ liệu, lựa chọn thuật toán, đào tạo mô hình và xác nhận là 

tất cả những gì cần thiết trước khi máy học có thể được áp dụng trong 

thực tế. 

Sự lựa chọn của thuật toán là chìa khóa cho tất cả các bước này. 

Có hai loại công nghệ máy học chính: có giám sát và không giám sát. 

Hai loại công nghệ máy học này được phân biệt bởi sự hiện diện của các 

nhãn trong bộ dữ liệu của chúng. 

Học tập có giám sát dẫn xuất các chức năng dự đoán từ dữ liệu đào tạo 

được gắn nhãn. 

Mỗi phiên bản đào tạo chứa các giá trị đầu vào và kết quả mong đợi. 

Thuật toán học có giám sát cố gắng xác định mối quan hệ giữa các giá trị 

đầu vào và đầu ra, sau đó tạo mô hình dự đoán để dự đoán kết quả sẽ 

dựa trên dữ liệu đầu vào đó. 

Học tập có giám sát rất hữu ích cho việc phân loại và hồi quy dữ liệu. 

Nó cũng có thể được sử dụng để tạo ra các mô hình dự đoán dựa trên dữ 

liệu đầu vào. đã được tạo ra. 

Mặt khác, học không giám sát được sử dụng để xử lý dữ liệu không có 

nhãn. 



Điều này giải quyết các vấn đề khác nhau trong nhận dạng mẫu bằng cách 

sử dụng dữ liệu đào tạo không được gắn nhãn. 

Học không giám sát phân chia dữ liệu đào tạo theo đặc điểm của chúng. 

Nó chủ yếu dựa trên giảm kích thước hoặc phân cụm. 

Số lượng các loại và ý nghĩa của mỗi loại không rõ ràng. 

Học không giám sát thường được sử dụng để khai thác và phân loại liên 

kết. 

Các thuật toán máy học không có giám sát phổ biến nhất là phân tích 

thành phần chính (PCA), K-means và các thuật toán khác. 

Học tăng cường là một loại thuật toán máy học khác. 

Nó đề cập đến khả năng tổng quát hóa của một cỗ máy có thể trả lời chính 

xác các câu hỏi không được hướng dẫn. 

Nó không phổ biến như các lớp máy học khác. 

Tuy nhiên, nó có thể được sử dụng trong môi trường nước đồng ruộng. 

Máy học áp dụng cho các môi trường nước khác nhau 

Máy học đã được nhiều nhà nghiên cứu sử dụng để giải quyết các vấn đề 

trong nhiều khía cạnh của hệ thống quản lý và xử lý nước. 

Điều này bao gồm giám sát và dự đoán thời gian thực, theo dõi và ước tính 

nguồn gây ô nhiễm, phân bổ tài nguyên nước và tối ưu hóa công nghệ. 

Ứng dụng nước trên mặt (nước lộ thiên) 

Nguyên nhân chính của sự suy giảm chất lượng nước ở các đô thị là do 

nước thải công nghiệp và đô thị. 

Máy học đã là một công cụ phổ biến để nghiên cứu chất lượng nước mặt. 

Nhiều phương pháp phân tích và dự báo chất lượng nước mặt đã được 

phát triển. 

Rất nhiều nỗ lực đã được thực hiện vào việc tối ưu hóa các mô hình máy 

học và tăng độ chính xác của chúng trong dự đoán. 



Thu thập dữ liệu là một bước thiết yếu trong quá trình phát triển các mô 

hình máy học. 

Như các tiêu chuẩn cho việc quản lý hệ thống nước, cả kết quả giám sát 

chất lượng nước định kỳ và tổng hợp đều có thể thực hiện được. 

Các cơ quan môi trường sử dụng nhiều phương pháp quan trắc môi 

trường truyền thống. 

Các phương pháp truyền thống có thể bị hạn chế để giám sát tại chỗ. 

Công nghệ viễn thám có thể đáp ứng yêu cầu giám sát chất lượng nước 

quy mô lớn và thời gian thực. 

Chúng cũng có thể tiết lộ các đặc điểm di cư và phân bố của các chất ô 

nhiễm khó phát hiện bằng các phương pháp thông thường. 

Nhiều tác giả nhận thấy rằng máy học dựa trên thử nghiệm cho phép tối 

ưu hóa phức tạp bằng cách sử dụng kết hợp dữ liệu vệ tinh và dữ liệu cảm 

biến giám sát thời gian thực. 

Độ chính xác của từng phần bình phương nhỏ nhất (PLS), hồi quy vectơ 

hỗ trợ (SVR), mạng nơ ron sâu (DNN), các mô hình đều cao hơn các mô 

hình truyền thống. 

Tuy nhiên, một số biến chất lượng nước, chẳng hạn như nồng độ của 

mầm bệnh, không thể đo trực tiếp bằng viễn thám, vì chúng không hoạt 

động về mặt quang học hoặc thiếu dữ liệu siêu ảnh có độ phân giải không 

gian cao, nhưng có thể được ước tính gián tiếp bằng cách sử dụng các dữ 

liệu đo lường khác. 

Hiệu quả của mạng nơron chú ý đã được xác nhận qua một số thí nghiệm 

với tập dữ liệu hình ảnh bề mặt nước. 

Ưu điểm của CNN là nó sử dụng hình ảnh phản xạ làm đầu vào trực tiếp 

mà không cần kỹ thuật tính năng hoặc điều chỉnh thông số. 

Một số dữ liệu thu được chắc chắn sẽ bị sai hoặc bị thiếu do các lý do về 

con người hoặc thiết bị. 



Điều này có thể dẫn đến một ma trận thưa thớt khó sử dụng trong các ứng 

dụng mô hình và hiệu suất kém. 

Làm sạch dữ liệu là một bước quan trọng trong các ứng dụng học máy. 

Có nhiều cách để làm sạch dữ liệu. 

Bạn có thể sử dụng giá trị trung bình hoặc giá trị trung bình để giảm tập dữ 

liệu, không sử dụng trực tiếp hoặc kết hợp phương pháp máy học và hoàn 

thành ma trận với dữ liệu thô. 

Ma và cộng sự đề xuất sự kết hợp giữa phân tích dữ liệu ma trận sâu và 

DNN để dự đoán nhu cầu oxy sinh học (BOD). 

Tính hợp lệ và độ tin cậy đã được xác nhận khi sử dụng vùng biển của 

Cảng New York. 

Làm sạch dữ liệu cải thiện chất lượng và độ chính xác của dữ liệu cho các 

ứng dụng mô hình máy học. 

Ứng dụng máy học có hai thành phần chính ảnh hưởng đến độ chính xác 

của dự đoán. 

Chúng là sự lựa chọn mô hình và chất lượng của dữ liệu đào tạo. 

SVM và ANN có kết quả xuất sắc trong việc dự đoán các thành phần chất 

lượng nước. 

SVM có thể chính xác hơn trong việc dự đoán các thành phần chất lượng 

nước và có tỷ lệ tổng quát hóa cao hơn ANN. 

Rối loạn phi tuyến có thể có tác động đáng kể đến độ chính xác của ANN 

vì việc tối ưu hóa các tham số mô hình trong mạng nơ-ron không ổn định. 

SVM cũng sử dụng giới hạn trên cho lỗi tổng quát hóa, thay vì giảm lỗi 

huấn luyện. 

Do đó, nó hiệu quả hơn ANN trong việc giảm thiểu lỗi này. 

Do sự phức tạp và những thay đổi năng động của các hệ thống sông, điều 

quan trọng là phải theo dõi chúng trong thời gian thực. 



Nếu điều kiện không tốt, bạn có thể đưa ra dự đoán bằng cách sử dụng dữ 

liệu khác. 

Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng cả bộ nhớ dài hạn (LSTM) và mạng nơ-

ron wavelet khởi động (BWNN), đều có thể đối phó với dữ liệu chất lượng 

nước dao động và không theo mùa. 

Mặc dù một số lý thuyết thống kê truyền thống như đường trung bình động 

tích phân tự hồi quy (ARIMA), có thể được sử dụng để dự đoán chuỗi thời 

gian, chúng về cơ bản là các mô hình tuyến tính. 

Mô hình này kém chính xác hơn mô hình BWNN. 

Nó dựa trên sự tự điều chỉnh của quá trình học ANN và các thuộc tính tần 

số thời gian của các hàm cơ sở wavelet. 

Mô hình LSTM là một cấu trúc thần kinh tuần hoàn kiểu học trực tiếp bằng 

cách sử dụng dữ liệu chuỗi thời gian. 

LSTM, BWNN và BWNN có thể xác định các mối quan hệ phi tuyến giữa 

các biến và các giá trị dự đoán của chúng và chuyển thông tin hữu ích vào 

tương lai. 

Độ chính xác dự đoán của mô hình học máy cũng phụ thuộc vào các tính 

năng được sử dụng để đào tạo chúng. 

Các biến dư thừa có thể làm giảm độ chính xác và sức mạnh nghịch đảo 

của mô hình và làm tăng độ phức tạp của chúng. 

Thông số chất lượng nước mặt quan trọng nhất, oxy hòa tan (DO), là một 

thông số liên quan chặt chẽ đến sức khỏe của hệ sinh thái nước và khả 

năng duy trì các sinh vật sống dưới nước. 

Để dự đoán nồng độ DO trong sông Danube, chúng tôi đã sử dụng mạng 

nơron đa thức tuyến tính (PNN). 

Các thông số quan trọng nhất ảnh hưởng đến độ chính xác của dự đoán là 

nhiệt độ, pH và BOD. 



Năm thông số đầu vào (clorua và NOx, tổng chất rắn hòa tan và pH), tất cả 

đều quan trọng đối với dự đoán nồng độ DO ở sông St. John. pH và NOx 

có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của dự đoán. 

Những kết quả này phù hợp với phát hiện của Chen và cộng sự, rằng các 

tham số đầu vào có thể ảnh hưởng đến hiệu suất dự đoán của một mô 

hình. 

Ngoài các thông số nước thông thường, phú dưỡng là một mối quan tâm 

khác đối với dự báo chất lượng nước mặt. 

Ly và cộng sự dựa trên mô hình suy luận mờ thần kinh thích ứng (ANFIS) 

của họ. 

Ly và cộng sự phát hiện ra rằng tảo nở hoa là do sự tương tác của các 

chất dinh dưỡng, vật chất hữu cơ và các yếu tố môi trường. 

Park và cộng sự đã sử dụng dữ liệu chất lượng nước hàng tuần và dữ liệu 

khí tượng để dự đoán lượng chlorophyll-a được tìm thấy trong hai hồ chứa 

của Hoa Kỳ. 

Họ nhận thấy rằng SVM chính xác hơn ANN về độ chính xác dự đoán của 

họ. 

Độ chính xác của các dự đoán đã được cải thiện đáng kể bằng cách bổ 

sung các yếu tố khí tượng. 

Mô hình máy học có thể được tăng cường với các yếu tố kinh tế xã hội và 

thủy văn từ khu vực để hỗ trợ nhiều hơn cho việc quản lý toàn diện môi 

trường nước địa phương. 

Hiệu suất của các mô hình máy học liên quan trực tiếp đến kiến trúc của 

chúng. 

Do đó, điều quan trọng là phải phân tích cấu trúc logic của các thuật toán 

trước khi áp dụng máy học. 

PNN có một lợi thế khác biệt so với các mô hình mạng nơ ron truyền thống 

ở chỗ nó có thể xác định các tham số chính của mô hình. 



Số lượng tế bào thần kinh ẩn và các lớp của PNN được xác định trực tiếp 

bằng cách sử dụng dữ liệu. 

Điều này giúp tiết kiệm thời gian và cho phép kiểm tra chính xác hơn. 

Dự đoán BOD sử dụng DNN có căn dưới 19,20% -25,16% nghĩa là sai số 

bình phương (RMSE). 

Đây là mức thấp hơn so với các mô hình học máy truyền thống. 

DNN có nhiều lớp giữa các lớp đầu vào và đầu ra của nó. 

Nó cũng sử dụng các chức năng kích hoạt nâng cao mà ANN không sử 

dụng. 

Điều này làm cho việc hội tụ mô hình trở nên thuận lợi hơn và ít khó đào 

tạo hơn. 

LSTM dựa trên chuỗi thời gian là một lựa chọn tốt để dự đoán chất lượng 

nước theo thời gian. 

Nó được tạo thành từ ba cổng thông tin: cổng quên, cổng nhập và cổng 

quên. 

Ngoài ra, nó có hai trạng thái, trạng thái ô và trạng thái ẩn, kiểm soát việc 

truyền, quên và lưu trữ dữ liệu tuần tự. 

BWNN cũng có khả năng đạt được mục tiêu này, nhưng nó đòi hỏi phải có 

đủ các tính năng đầu vào để đảm bảo độ chính xác. 

Ứng dụng nước ngầm 

Nước ngầm là một nguồn quan trọng cho nước uống. 

An toàn nước ngầm là yếu tố sống còn đối với sức khỏe con người. 

Có rất nhiều ứng dụng cho máy học trong phân tích nước ngầm. 

Điều này bao gồm dự đoán và đánh giá chất lượng nước ngầm và các 

nguồn gây ô nhiễm. 

Phân tích thống kê đa biến đã được sử dụng rộng rãi để đánh giá chất 

lượng nước ngầm trong những năm gần đây. 



Chúng bao gồm phân tích cụm và phân tích thành phần chính (PCA). 

Các thuật toán máy học như DT, ANN, SVM và DT đã được sử dụng để 

đánh giá chất lượng nước ngầm. 

Các nghiên cứu tương tự về chất lượng nước ngầm chủ yếu được thiết kế 

để đánh giá hiệu quả của các thuật toán máy học khác nhau nhằm tìm ra 

giải pháp phù hợp nhất cho các vấn đề cụ thể. 

Jeihouni và cộng sự đã so sánh năm thuật toán khai thác dữ liệu khác 

nhau: RF, máy dò tương tác tự động chi vuông (CHAID), bộ phân đôi lặp đi 

lặp lại 3 (3 ID3)) để xác định các thông số chính ảnh hưởng đến chất 

lượng nước ngầm ở các vùng bánarid và tác động của chúng đối với các 

khu vực nước ngầm chất lượng cao của Thành phố Tabriz, Iran. 

Lee và cộng sự kết hợp một mạng lưới thần kinh tự tổ chức và c mờ có 

nghĩa là phân cụm để đánh giá mô hình không gian trong chất lượng nước 

ngầm đô thị của Seoul. 

Họ đã sử dụng thuật toán bản đồ thuật toán tự tổ chức để phân chia các 

mẫu nước ngầm theo các mức độ ô nhiễm khác nhau. 

Sau đó, họ phân tích quá trình gây ô nhiễm bằng cách sử dụng sự phân bố 

không gian của các nhóm nước ngầm. 

Để xác định ô nhiễm nước ngầm chính xác hơn, họ thường sử dụng kỹ 

thuật hệ thống thông tin địa lý để lập bản đồ chất lượng nước ngầm. 

Các điều kiện địa chất thủy văn phức tạp trong nước ngầm đặt ra những 

thách thức bổ sung khi dự đoán những thay đổi về chất lượng. 

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng máy học để đánh giá dữ liệu khu vực hiện 

có và dự đoán chất lượng nước trong tương lai. 

Agrawal và cộng sự. ước tính và dự đoán WQI của nước ngầm bằng cách 

sử dụng kết hợp tối ưu hóa bầy đàn và SVM. 

Điều này cho thấy khả năng tích hợp các phương pháp này để dự đoán 

chất lượng nước ngầm. 



Có thể dự đoán ảnh hưởng của một chất ô nhiễm trong nước ngầm, đặc 

biệt là nitrat hoặc asen. 

Arabgol và cộng sự đã sử dụng SVM để dự đoán nồng độ và phân bố 

nitrat trong nước ngầm. 

Sajedi Hosseini và các đồng nghiệp đã tính toán nguy cơ ô nhiễm nitrat 

trong nước ngầm bằng cách sử dụng cây hồi quy được thúc đẩy, phân tích 

phân biệt đa biến và SVM. 

Họ kết luận rằng có nhiều nguy cơ nhiễm độc nitrat ở Đồng bằng Lennart 

của Iran. 

Ransom và cộng sự đã sử dụng công nghệ máy học để dự đoán mức 

nitrat trong nước ngầm ở Hoa Kỳ. 

Họ cũng phát hiện ra rằng các mô hình và cộng sự có thể được sử dụng 

để dự đoán chất lượng nước ngầm quy mô quốc gia. 

ANN đã được sử dụng để dự đoán khả năng nhiễm asen trong nước ngầm 

ở Campuchia và Lào. 

Mực nước ngầm cũng có thể được dự đoán. 

Mohapatra và cộng sự. dự đoán mực nước ngầm bằng ba phương pháp 

và cộng sự (ANFIS DNN và SVM). 

Họ nhận thấy rằng DNN phù hợp hơn với dự báo theo mùa và có độ chính 

xác và hiệu quả cao hơn. 

Yadav và cộng sự đã sử dụng mô hình tổng hợp để dự đoán mực nước 

ngầm ở các thành phố của Ấn Độ. 

Họ đã đạt được tỷ lệ chính xác vượt quá 85%. 

An toàn nước ngầm có thể được đảm bảo bằng cách phân tích các nguồn 

ô nhiễm. 

Các nghiên cứu hiện nay thường sử dụng phân cụm và PCA. 

PCA đã được sử dụng để giảm kích thước. 



Sau khi hoàn thành việc phân nhóm dữ liệu kích thước bằng phương tiện 

K, các biến thể tự nhiên cũng như các nguồn địa hóa thủy sinh do con 

người tạo ra đã được phân tích. 

Phân tích thống kê đa biến được sử dụng cùng với PCA để xác định các 

yếu tố chính ảnh hưởng đến sự thay đổi chất lượng nước ngầm. 

Tài nguyên và chất lượng nước ngầm thường được khám phá bằng cách 

sử dụng cây quyết định khai thác dữ liệu. 

Thuật toán này có thể xác định các mối quan hệ giữa các biến đầu vào và 

đầu ra, sau đó biểu diễn từng mối quan hệ bằng cách sử dụng các quy tắc 

cụ thể. 

RF mang lại lợi thế về hiệu suất và khả năng tổng quát hóa các quy tắc để 

xác định các khu vực nước ngầm chất lượng cao để uống. 

Bộ dữ liệu liên tục phù hợp hơn với quy luật nước ngầm rời rạc. 

RF dựa trên các tập dữ liệu liên tục có độ chính xác cao nhất là 97,10%, 

điều này làm cho nó trở thành một lựa chọn tốt cho việc lập kế hoạch và 

quản lý tài nguyên nước ngầm. 

Đổi mới nghiên cứu hiện tại dựa trên mô hình tích hợp để dự báo chất 

lượng nước ngầm. 

Điều này có thể kết hợp nhiều người học yếu thành một người học mạnh, 

cải thiện hiệu suất dự đoán. 

Thúc đẩy là một phương pháp tích hợp tuyệt vời. 

Khi kết hợp các mô hình có chất lượng cao để tạo ra các mô hình có 

phương sai thấp hơn, điều quan trọng là phải giảm việc trang bị quá nhiều. 

Ứng dụng trong nước uống 

Máy học được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống quản lý và xử lý nước 

uống. 

Điều này bao gồm quản lý nguồn nước uống, quản lý quá trình xử lý, phân 

phối nước và ra quyết định. 



Hầu hết nước uống được lấy từ nước ngầm hoặc nước mặt. 

Máy học có thể được sử dụng để dự đoán và đánh giá chất lượng của 

nguồn nước. 

Điều này sẽ giúp cảnh báo sớm và kiểm soát ô nhiễm. 

Bouamar và cộng sự. đã đánh giá tiềm năng của các thuật toán ANN và 

SVM dựa trên đa cảm biến đối với việc giám sát chất lượng nước động 

vào năm 2007. 

Cả hai mô hình đều có tỷ lệ nhận dạng chấp nhận được để đưa ra tỷ lệ 

nhận dạng cho hai loại nước. 

SVM ổn định hơn ANN. 

Wu và cộng sự đã đề xuất một kỹ thuật phân tích tần số thích ứng bằng 

cách sử dụng bốn bộ dữ liệu chất lượng nước uống ở Na Uy. 

Các phát hiện được sử dụng để cung cấp thông tin về quản lý chất lượng 

nước uống và ra quyết định. 

Liu và cộng sự cũng sử dụng LSTM / DNN để dự đoán dữ liệu chuỗi thời 

gian và tạo ra một hệ thống dự đoán chất lượng nước có thể dự đoán chất 

lượng nước trong sáu tháng tới với độ chính xác tương đối cao. 

Một SVM đã được sử dụng để thực hiện một kế hoạch mới để dự đoán 

các sự kiện ô nhiễm trong các trường hợp không xác định bằng cách sử 

dụng hấp thụ tia cực tím. 

SVM đã phát hiện tất cả bốn tập dữ liệu với tỷ lệ phát hiện cao và tỷ lệ lỗi 

thấp. 

Nhiều nghiên cứu dựa trên các thông số vật lý hoặc hóa học. 

Tuy nhiên, các thông số vi sinh vật hiếm khi được xem xét, đặc biệt là đối 

với Escherichia coli. 

Máy học cũng có thể dự đoán lượng chất khử trùng và chất đông tụ trong 

các nhà máy nước uống. 

Thuật toán SVM được sử dụng trong nhiều chương trình keo tụ và khử 

trùng do tính đơn giản và mạnh mẽ của nó. 



Theo dự đoán của lượng clo tự do dư trong mô hình SVM, Wang và cộng 

sự đã đề xuất một mô hình điều khiển dự đoán cho liều lượng hóa chất, 

hiệu quả hơn so với điều khiển phản hồi dẫn xuất theo tỷ lệ-tích phân 

truyền thống. 

Các nhà khoa học đã tập trung vào hoạt động của hệ thống cấp nước đô 

thị, giám sát sự cố, dự báo thảm họa và cung cấp nước uống bình thường. 

Nước từ các nhà máy xử lý nước uống có thể không đạt tiêu chuẩn yêu 

cầu và có thể bị tái nhiễm trong quá trình vận chuyển. 

Điều này có thể được kiểm tra bằng cách sử dụng các chỉ số về độ ổn định 

sinh học, sau đó được khử trùng. 

Phân tích cụm có thể được sử dụng để xác định sự khác biệt về chất 

lượng nước giữa các mạng lưới nước. 

Tian và cộng sự cũng sử dụng phân tích cụm để xác định sự đóng góp của 

các nguồn hỗn hợp đối với nhôm (Al), chất tồn dư trong các hệ thống cung 

cấp nước uống ở đô thị. 

Điều này bao gồm sự di cư của Al và những thay đổi theo mùa. 

Brester và cộng sự đã sử dụng thuật toán RF để xác định chính xác chất 

lượng nước. 

Đường ống cấp nước bị vỡ có thể dẫn đến thất thoát nước trên diện rộng 

và ô nhiễm vi sinh hoặc hóa chất trong quá trình vận chuyển. 

Mặc dù các mô hình học sâu có khả năng dự đoán vị trí tiềm năng bùng 

nổ, nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm. 

Rayaroth và cộng sự. đã đề xuất một bộ phân loại đóng bao dạng cây ra 

quyết định ngẫu nhiên sử dụng phương pháp tối ưu hóa bước nhảy Ếch 

xáo trộn để phát hiện rò rỉ nước. 

Nó dựa trên một số lượng tối thiểu các cảm biến được đặt tại các vị trí tối 

ưu trong hệ thống phân phối nước. 

Việc quản lý cấp nước bị ảnh hưởng bởi tuổi thọ của đường ống. 



Almheiri và cộng sự. đã đề xuất một thuật toán meta-learning nâng cao 

dựa trên mạng nơ-ron và phát hiện ra rằng clo dư là một trong những yếu 

tố chính ảnh hưởng đến tuổi thọ của đường ống. 

Một thuật toán SVM cũng có thể dự đoán các sự kiện ô nhiễm trong hệ 

thống phân phối nước. 

Park và cộng sự. đã phân tích định lượng tác động của thảm họa đối với 

hệ thống cấp nước bằng cách sử dụng kết hợp PCA, hệ thống phân cấp 

và mô hình RF. 

Phương pháp này không thực tế do khó thu thập dữ liệu thời gian thực. 

Khả năng sản xuất nước là một yếu tố chính trong việc hạn chế sự phát 

triển của khu vực cũng như sự gia tăng dân số. 

Zhang và cộng sự đã kết hợp những gì tốt nhất của cả ANN và thuật toán 

di truyền để tạo ra một mô hình thống kê lai dự đoán hiệu suất của các nhà 

máy xử lý nước uống. 

Mô hình thống kê kết hợp có thể dự đoán những thay đổi trong sản xuất 

nước trong các kịch bản biến động thông số khác nhau. 

Điều này làm cho nó trở thành một công cụ hữu ích để điều chỉnh hệ thống 

xử lý nước nhanh chóng và tiết kiệm. 

Cardoso và cộng sự đã phát triển một khung giám sát tự động để quản lý 

nước đô thị dựa trên phân nhóm theo chuỗi thời gian. 

Họ phát hiện ra rằng nhu cầu nước tăng từ 3 đến 6 giờ sáng trong mùa hè 

do việc tưới tiêu cho các khu vườn công cộng và thành phố. 

Guo và cộng sự đã phát triển một mạng lưới định kỳ có kiểm soát để giải 

quyết vấn đề dự báo nhu cầu nước ngắn hạn. 

Họ đặt ra một bước thời gian là 15 phút để dự đoán chính xác nhu cầu 

nước trong vòng 15 phút tới. 

Ghiassi và cộng sự đã sử dụng mạng thần kinh nhân tạo động (DAN2), hệ 

thống thần kinh trễ thời gian, KNN, để dự báo nhu cầu nước hàng ngày, 

hàng tuần và hàng tháng của Tehran. 



DAN2 là mô hình chính xác nhất trong ba mô hình. 

Độ chính xác dự đoán hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng của mỗi mô 

hình lần lượt là 96%, 98% và 99%. 

Máy học có thể được sử dụng để điều chỉnh sự mất cân bằng của hệ 

thống cấp nước. 

Có thể dự đoán chính xác nhu cầu nước và phân bổ tài nguyên nước hiệu 

quả bằng cách sử dụng máy học. 

ANN và SVM có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau, bao 

gồm cả các phép đo quy mô lớn. 

Bởi vì họ chỉ mất vài giây để tính toán, giai đoạn đào tạo rất ngắn. 

Điều này cho phép chúng được sử dụng trong các hệ thống giám sát động 

nhằm giám sát chất lượng và an toàn nước trong thời gian thực. 

Mặc dù nhạy cảm với tiếng ồn, tỷ lệ nhận dạng của ANN đã tăng lên đáng 

kể với sự cải tiến trong kỹ thuật đào tạo. 

Mặt khác, SVM rất mạnh đối với tiếng ồn. 

Các nhà nghiên cứu đang dần nhận thấy những lợi ích của việc tích hợp 

ANN và SVM. 

Ứng dụng trong nước thải 

Máy học được sử dụng rộng rãi trong xử lý nước thải để theo dõi và dự 

đoán chất lượng nước, tối ưu hóa công nghệ và quản lý các nhà máy xử lý 

nước thải (WWTP). 

Có nhiều chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp, 

vì vậy việc đánh giá chất lượng nước trước khi xử lý là rất quan trọng. 

Rosen và cộng sự đã kết hợp phân tích đa độ phân giải và PCA để tạo ra 

một công cụ nhạy cảm hơn để theo dõi các chỉ số nước thải ở các quy mô 

khác nhau. 

Giám sát trực tuyến thời gian thực là một thành phần chính của việc thu 

thập, xử lý và phân tích dữ liệu lớn. 



Cảm biến mềm dựa trên mô hình hộp đen được phát triển để theo dõi trực 

tuyến E. coli theo thời gian thực. 

Nó cho thấy rằng nồng độ E. coli tăng lên đáng kể sau những trận mưa 

lớn, có thể do dòng chảy đô thị và tái sử dụng trầm tích cống rãnh. 

Cảm biến mềm có thể được kết hợp với ANN để giải quyết hoạt động phức 

tạp và tốn kém của các nhà máy xử lý nước thải. 

Chúng cũng cho phép theo dõi trực tuyến amoniac và clo trong thời gian 

thực. 

Phương pháp Bo boost-IPW – PLS đã loại bỏ các biến không liên quan 

bằng cách ấn định các trọng số nhỏ. 

Điều này đã tạo ra một mô hình dự đoán chất lượng nước thải bằng cách 

sử dụng các biến có trọng số. 

Hệ thống có thể giám sát chất lượng nước với hệ số tương quan cao giữa 

giá trị dự đoán và thực tế. 

Máy học có thể được áp dụng cho các ứng dụng thực tế như phân tích dữ 

liệu lịch sử để tối ưu hóa hệ thống xử lý nước thải. 

Máy học cũng được sử dụng để tối ưu hóa các phương pháp xử lý nước 

thải bậc ba như thẩm thấu ngược (RO), lọc nano, NF, ozon hóa và hấp 

phụ. 

Cha và cộng sự đã sử dụng một RF để dự đoán sự giảm vi ô nhiễm trong 

quá trình ozon hóa. 

Họ đã đạt được tỷ lệ loại bỏ cao hơn. 

Máy học sử dụng ma trận phát xạ huỳnh quang có độ phân giải cao có thể 

tạo ra kết quả chính xác hơn vì nó tính toán tốt hơn mối quan hệ phi tuyến 

giữa đặc tính hữu cơ và tiếp xúc với chất oxy hóa. 

Để thiết kế và lựa chọn màng thích hợp, điều quan trọng là phải có một mô 

hình dự đoán loại bỏ MP thông qua tách màng. 

Teychene và cộng sự được sử dụng DT để xác định trình tự chính xác MP 

được loại bỏ bởi RO hoặc NF. 



Họ phát hiện ra rằng NF và RO sử dụng ba cơ chế phân tách chính: đẩy 

điện (loại trừ kích thước hạt), hấp phụ và hấp phụ. 

XGBoost cũng có thể dự đoán hiệu quả loại bỏ MP trong RO và NF. 

Hai mô hình dựa trên mạng nơ-ron được phát triển bởi Sigmund và cộng 

sự. 

Kết quả trên cho thấy máy học có thể được sử dụng trong xử lý nước thải 

tiên tiến cho các MP và các chất ô nhiễm khác. 

Máy học đã cho phép xử lý nước được phân tích và hiểu chính xác hơn 

bằng cách sử dụng thông tin dự đoán. 

ANN có thể được sử dụng hiệu quả để giải quyết các vấn đề môi trường 

phức tạp phi tuyến, đặc biệt là trong lĩnh vực loại bỏ chất ô nhiễm. 

Một mô hình ANN đã được phát triển thành công có thể dự đoán mức 

COD và BOD trong dòng nước thải. 

Các mô hình dự báo chất lượng nước hiện tập trung vào việc dự đoán 

nồng độ của các chất ô nhiễm cụ thể. 

Abdi và cộng sự đã tạo ra CatBoost để dự đoán chính xác việc loại bỏ TC 

bằng cách sử dụng khung kim loại-hữu cơ. 

Baek và cộng sự đã tạo ra ba mô hình sử dụng RF, SVM và ANN để dự 

đoán việc loại bỏ năm nghị sĩ. 

Tất cả các mô hình đã được kiểm tra và cho kết quả chính xác nhất bằng 

RF. 

Máy học cũng có thể dự đoán các chỉ số sinh học. 

Các phương pháp Bayes, bao gồm cả mạng Bayes sơ khai và mạng 

Bayes ngây thơ đã được sử dụng để dự đoán hiệu quả loại bỏ mầm bệnh. 

Chúng thể hiện mối quan hệ giữa giảm mầm bệnh, điều kiện vận hành và 

các thông số giám sát. 

Roguet và cộng sự đã sử dụng RF để dự đoán lượng Clostridiales hoặc 

Bacteroidales được tìm thấy trong nước thải. 



RF được sử dụng để lấp đầy những khoảng trống trong việc phát triển và 

tính toán các phương pháp dự đoán các nguồn gây ô nhiễm trong phân. 

Điều này giúp ngăn ngừa sự lây lan của bệnh qua đường nước. 

Nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến chất lượng nước thải đầu ra trong các 

nhà máy xử lý nước thải. 

Cũng có thể khó quản lý và duy trì XLNT khi có chi phí cao. 

Máy học cũng có thể được sử dụng để cung cấp cho các nhà quản lý 

XLNT cơ hội giảm chi phí và cải thiện hoạt động. 

Lý thuyết cơ bản của Bayes đã được sử dụng để tính toán chi phí của các 

HTXLNT khác nhau. 

Điều này giúp ích trong việc quản lý xây dựng, quy định và vận hành. 

Hoạt động thường xuyên của các nhà máy xử lý nước thải có thể bị ảnh 

hưởng bởi các chất ô nhiễm độc hại được thải vào mạng lưới nước thải. 

Để tránh những tình huống như vậy, XGBoost hoặc RF đã được sử dụng 

để xác định vị trí các điểm nguồn của chất ô nhiễm trong mạng lưới nước 

thải. 

Thông thường, các cảm biến đo lưu lượng có thể được tìm thấy trong các 

đường ống nước thải. 

Tính không ổn định của phép đo do ăn mòn, tạp chất và độ đục cao có thể 

dẫn đến phép đo không chính xác. 

Học sâu có thể cải thiện độ chính xác của phép đo bằng cách cải thiện các 

cảm biến hiện có. 

Ji và cộng sự đã sử dụng các ví dụ về lỗi từ một tập dữ liệu lịch sử bao 

gồm các cài đặt cảm biến thực tế. 

Mô hình có thể phát hiện lỗi và điều chỉnh quy trình để đảm bảo rằng nhà 

máy xử lý nước thải vẫn tiếp tục như bình thường. 

Học máy áp dụng cho môi trường biển 



Ô nhiễm nước biển là một vấn đề ngày càng gia tăng đe dọa các hệ sinh 

thái trên Trái đất. 

Máy học và giám sát các chất ô nhiễm nước biển đưa ra một giải pháp. 

Bhagat và cộng sự đã sử dụng XGBoost để thiết lập thuật toán dự đoán 

khách hàng tiềm năng. 

Họ đã đào tạo mô hình với dữ liệu giám sát lịch sử từ các trạm Bramble và 

Deception Bay ở Úc. 

Theo các nhà nghiên cứu, mô hình này có thể dự đoán chất lượng nước 

và lựa chọn tốt các thông số đầu vào. 

Goncalves và cộng sự đã đề xuất một chương trình lập bản đồ rác thải 

dựa trên RF và một hệ thống máy bay không người lái có thể giám sát rác 

thải nhựa ven biển. 

Một cấu trúc học tập hai lớp với phương pháp tiếp cận máy học tổng hợp 

đã được sử dụng để dự đoán ô nhiễm vi sinh vật ven biển trong nước bãi 

biển. 

Jang và cộng sự đã sử dụng mô hình LSTM – CNN để dự đoán một gen 

kháng kháng sinh duy nhất (ARG), cải thiện độ chính xác của dự đoán 

ARG ở vùng biển bãi biển. 

Mancia và cộng sự đã sử dụng thuật toán phân loại học máy để xác định 

các gen biểu hiện khác biệt ở cá heo tiếp xúc với chất ô nhiễm biển. 

Nhiều nhà nghiên cứu cũng đang nghiên cứu công nghệ giám sát tảo nở 

hoa, có thể gây ô nhiễm nghiêm trọng. 

Ghatkar và cộng sự đã đào tạo mô hình XGBoost để nhận biết và phân 

biệt tảo nở hoa do tảo nở hoa bằng cách sử dụng các đặc điểm quang phổ 

từ các loại nước khác nhau. 

Du và các cộng sự đã sử dụng phương pháp đánh giá chất lượng nước 

phân tích theo cấp bậc dựa trên khoảng cách Mahalanobis để đánh giá 

chất lượng nước. 



Máy học có thể được sử dụng để xác định và xác định loại chất ô nhiễm 

trong nước biển, cũng như sự phân bố và nồng độ của các chất ô nhiễm 

này. 

Nó cũng cung cấp một phân tích hữu ích về tình trạng của các sinh vật 

biển. 

Giám sát chất lượng nước biển là rất quan trọng để bảo vệ các hệ sinh thái 

biển. 

Máy học đã được nhiều nhà nghiên cứu sử dụng để theo dõi chất lượng 

nước biển. 

Một mô hình dự báo chất lượng nước gần bờ được đề xuất sử dụng KNN. 

Sheng và cộng sự tích hợp các mô hình BPNN và SVR để tạo ra một mô 

hình dự báo chất lượng nước. 

Điều này đã cải thiện đáng kể độ chính xác dự đoán chất lượng nước. 

Zhou và cộng sự đã đề xuất một phương pháp dự báo chất lượng nước 

dựa trên thuật toán hồi quy xám cải tiến và LSTM, dựa trên các mối tương 

quan đa biến và các đặc trưng chuỗi thời gian như được cung cấp trong 

dữ liệu chất lượng nước. 

Du và cộng sự đã sử dụng mô hình đánh giá chất lượng nước với mô hình 

dự báo có trọng số mạng nơron địa lý để phân tích dữ liệu từ máy chụp 

ảnh đại dương không đồng bộ địa lý và 1240 vị trí lấy mẫu chất lượng 

nước dọc theo bờ biển Chiết Giang. 

Một cuộc khủng hoảng nước ngọt sẽ ảnh hưởng đến 75% dân số toàn cầu 

vào năm 2050. 

Ở những khu vực khan hiếm nước nghiêm trọng, nước biển được khử 

muối có thể là một nguồn nước ngọt quý giá. 

Vẫn còn một số vấn đề với quá trình khử muối trong nước biển. 

Những trở ngại chính là hiệu quả và độ tin cậy thấp trong hệ thống khử 

muối. 



Alshehri và cộng sự đã sử dụng mô hình CNN và chuyển giao học tập để 

phân loại các hạt muối ở các nồng độ khác nhau trong nước biển nhằm cải 

thiện hiệu suất của các nhà máy xử lý nước biển. 

Chawla và cộng sự đã dự đoán độ mặn và xu hướng phát triển ở biển 

Salton bằng cách sử dụng các thuật toán máy học như hồi quy tuyến tính, 

RF và SVM. 

Điều này cho phép quản lý lâu dài và khử mặn nước biển. 

Trong các tài liệu trước đây, mô hình dự báo chất lượng nước đơn lẻ đã 

được kiểm tra kỹ lưỡng. 

Mô hình tích hợp gần đây đã được tiết lộ. 

Các mô hình khác nhau có thể có hiệu suất dự đoán khác nhau do các cơ 

chế khác nhau của chúng. 

Sheng và cộng sự đề xuất một mô hình tích hợp. 

Trình phân loại được ưu tiên. 

Mô hình dự đoán phù hợp nhất với dữ liệu mới được chọn đầu tiên trước 

khi có thể đưa ra dự đoán. 

Thuật toán lựa chọn mô hình này dựa trên các tính năng đầu vào. 

Phương pháp XGBoost, được đề xuất bởi Bhagat, Có thể sàng lọc các tính 

năng đầu vào và chọn 5-9 trong số 21 tính năng để tích hợp vào ANN. 

Mọi thông tin sẽ được bảo toàn trong giai đoạn đào tạo người mẫu. 

Mô hình XGBoost cung cấp các thuật toán mô hình hóa đầy hứa hẹn với 

độ chính xác và tốc độ cao. 

Tuy nhiên, XGBoost phụ thuộc vào kích thước mẫu. 


