
Phân tích và phân loại bệnh thực vật dựa trên Học sâu  

Các kỹ thuật thị giác máy tính dựa trên học sâu như Mạng thần kinh 

convolutional (CNN) và các phương pháp phân loại hình ảnh dựa trên máy 

học truyền thống đang được áp dụng để xác định các bệnh thực vật. Xác 

định bệnh thực vật thường được thực hiện bằng cách đánh giá trực quan. 

Chất lượng chẩn đoán phụ thuộc rất nhiều vào kiến thức chuyên môn. Tuy 

nhiên, chuyên môn nông nghiệp không dễ học. Để khắc phục vấn đề này, 

tự động phân tích và phân loại bệnh thực vật thông qua xử lý hình ảnh và 

trí tuệ nhân tạo là một giải pháp đáng khích lệ và có thể làm giảm sự thiếu 

hụt kiến thức nông nghiệp. Sự liên minh giữa xử lý hình ảnh và máy học và 

/ hoặc phương pháp học sâu đã tạo ra kết quả rất tốt trong hình ảnh y tế và 

đã cho phép phát triển các hệ thống mạnh mẽ để hỗ trợ chẩn đoán một số 

bệnh. Phương pháp học sâu (DL) và Học máy đã trở thành những công cụ 

hứa hẹn nhất để phân tích và phân loại hình ảnh. Mục tiêu công việc của 

chúng tôi là tiến hành một nghiên cứu so sánh giữa các kiến trúc học sâu 

khác nhau để phân tích và phân loại các bệnh thực vật. Bốn kiến trúc dựa 

trên DL đã được triển khai như MobileNet, AlexNet, Inception V3 và 

VGG16. Kết quả mô phỏng đã chỉ ra rằng kiến trúc MobileNet, thậm chí 

đơn giản, đã cho phép phân loại chính xác hơn. 

Học sâu là một nhánh của trí tuệ nhân tạo. Trong những năm gần đây, với 

những lợi thế của việc học tự động và trích xuất tính năng, nó đã được giới 

học thuật và công nghiệp quan tâm rộng rãi. Nó đã được sử dụng rộng rãi 

trong xử lý hình ảnh và video, xử lý giọng nói và xử lý ngôn ngữ tự nhiên. 

Đồng thời, nó cũng đã trở thành một điểm nóng nghiên cứu trong lĩnh vực 

bảo vệ thực vật nông nghiệp, chẳng hạn như nhận dạng bệnh thực vật và 

đánh giá phạm vi dịch hại, v.v. Việc áp dụng deep learning trong nhận biết 

bệnh thực vật có thể tránh được những nhược điểm gây ra bởi việc lựa 

chọn nhân tạo các đặc điểm tại chỗ bệnh, làm cho việc khai thác tính năng 

bệnh cây trồng trở nên khách quan hơn, đồng thời nâng cao hiệu quả 

nghiên cứu và tốc độ chuyển đổi công nghệ. Đánh giá này cung cấp tiến 

bộ nghiên cứu của công nghệ học sâu trong lĩnh vực xác định bệnh lá cây 

trồng trong những năm gần đây. Trong bài viết này, chúng tôi trình bày các 

xu hướng và thách thức hiện tại đối với việc phát hiện bệnh lá cây bằng 



cách sử dụng học sâu và kỹ thuật hình ảnh tiên tiến. Chúng tôi hy vọng 

rằng công việc này sẽ là một nguồn tài nguyên quý giá cho các nhà nghiên 

cứu nghiên cứu việc phát hiện các bệnh thực vật và côn trùng gây hại. 

Đồng thời, chúng tôi cũng thảo luận về một số thách thức và vấn đề hiện 

tại cần được giải quyết. 

Giới thiệu 

Sự xuất hiện của bệnh thực vật có tác động tiêu cực đến sản xuất nông 

nghiệp. Nếu bệnh thực vật không được phát hiện kịp thời, tình trạng mất 

an ninh lương thực sẽ tăng lên. Phát hiện sớm là cơ sở để phòng, chống 

dịch bệnh thực vật hiệu quả, đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và 

ra quyết định sản xuất nông nghiệp. Trong những năm gần đây, xác định 

bệnh thực vật là một vấn đề quan trọng. 

Cây bị nhiễm bệnh thường có dấu vết hoặc tổn thương rõ ràng trên lá, 

thân, hoa hoặc quả. Nói chung, mỗi bệnh hoặc tình trạng dịch hại thể hiện 

một mô hình có thể nhìn thấy duy nhất có thể được sử dụng để chẩn đoán 

duy nhất các bất thường. Thông thường, lá của cây là nguồn chính để xác 

định bệnh thực vật và hầu hết các triệu chứng của bệnh có thể bắt đầu 

xuất hiện trên lá. 

Trong hầu hết các trường hợp, các chuyên gia nông nghiệp và lâm nghiệp 

được sử dụng để xác định tại chỗ hoặc nông dân xác định các bệnh và sâu 

bệnh cây ăn quả dựa trên kinh nghiệm. Phương pháp này không chỉ mang 

tính chủ quan mà còn tốn thời gian, công sức và không hiệu quả. Nông 

dân có ít kinh nghiệm có thể đánh giá sai và sử dụng ma túy một cách mù 

quáng trong quá trình xác định. Chất lượng và sản lượng cũng sẽ mang lại 

ô nhiễm môi trường, điều này sẽ gây ra những thiệt hại kinh tế không đáng 

có. Để chống lại những thách thức này, nghiên cứu về việc sử dụng các kỹ 

thuật xử lý hình ảnh để nhận dạng bệnh thực vật đã trở thành một chủ đề 

nghiên cứu nóng. 

Quy trình chung của việc sử dụng công nghệ xử lý nhận dạng hình ảnh 

truyền thống để xác định bệnh thực vật được thể hiện. Dubey và Jalal đã 

sử dụng phương pháp phân cụm K-means để phân đoạn các vùng tổn 

thương và kết hợp vectơ kết hợp màu toàn cầu (GCH) (CCV) mẫu nhị 



phân cục bộ (LBP) và mẫu nhị phân cục bộ đã hoàn thành (CLBP) được 

sử dụng để trích xuất các đặc điểm màu sắc và kết cấu của các đốm táo, 

và ba loại bệnh táo đã được phát hiện và xác định dựa trên máy vector hỗ 

trợ cải tiến (SVM), và độ chính xác phân loại đạt 93%. 

Chai và cộng sự đã nghiên cứu bốn bệnh trên lá cà chua, bao gồm bệnh 

sương mai và bệnh sương mai và đốm lá, đồng thời trích xuất 18 thông số 

đặc trưng như thông tin màu sắc, kết cấu và hình dạng của hình ảnh đốm 

lá cà chua, sử dụng phân tích thành phần chính phân biệt từng bước và 

phân biệt bayesian (PCA), tương ứng. Phân tích thành phần chính và 

phương pháp phân biệt ngư dân đã được sử dụng để trích xuất các tham 

số đặc trưng và xây dựng mô hình phân biệt đối xử. Độ chính xác của hai 

phương pháp lần lượt đạt 94,71% và 98,32%. 

Li and He đã chọn 5 loại bệnh lá táo (bệnh rụng lá lốm đốm, bệnh lá vàng, 

bệnh đốm tròn, bệnh khảm và bệnh gỉ sắt) làm đối tượng nghiên cứu. 

Bằng cách trích xuất 8 đặc điểm của hình ảnh đốm lá táo, chẳng hạn như 

màu sắc, kết cấu và hình dạng. Mô hình mạng nơ-ron BP được sử dụng 

để phân loại và nhận biết các bệnh, và độ chính xác nhận dạng trung bình 

đạt 92,6%. 

Guan và cộng sự đã trích xuất 63 thông số bao gồm đặc điểm hình thái, 

màu sắc và kết cấu của các đốm bệnh trên lá lúa, đồng thời áp dụng phân 

tích phân biệt đối xử dựa trên từng bước và phương pháp phân biệt 

bayesian để phân loại và nhận biết ba bệnh gạo (vụ nổ, bệnh bạc lá sọc và 

bệnh bạc lá do vi khuẩn) với độ chính xác nhận dạng cao nhất là 97,2%. 

Tóm lại, có thể kết luận rằng các nghiên cứu về nhận dạng bệnh thực vật 

dựa trên công nghệ xử lý hình ảnh truyền thống đã đạt được những kết 

quả nhất định, với độ chính xác nhận dạng bệnh cao, nhưng vẫn còn 

những thiếu sót và hạn chế như sau: 

1) Các liên kết và quy trình nghiên cứu rườm rà, mang tính chủ quan cao, 

tốn thời gian và công sức; 2) Nó phụ thuộc nhiều vào phân khúc giao ngay; 

3) Nó phụ thuộc nhiều vào khai thác tính năng nhân tạo; 4) Rất khó để 

kiểm tra hiệu suất nhận dạng bệnh của mô hình hoặc thuật toán trong các 

môi trường phức tạp hơn. 



Do đó, việc nhận biết bệnh lá cây thông minh, nhanh chóng và chính xác là 

rất có ý nghĩa quan trọng. 

Trong những năm gần đây, công nghệ học sâu trong nghiên cứu nhận biết 

bệnh thực vật đã có nhiều tiến bộ hơn. Công nghệ học sâu (DL) khi đối 

mặt với người dùng là minh bạch, các nhà nghiên cứu về bảo vệ thực vật 

và thống kê trình độ chuyên môn không cao, có thể được tự động trích 

xuất các tính năng hình ảnh và phân loại bệnh thực vật tại chỗ, loại bỏ 

công nghệ nhận dạng hình ảnh truyền thống của tính năng trích xuất và 

phân loại thiết kế rất nhiều công việc, có thể thể hiện các đặc điểm hình 

ảnh gốc, có các đặc điểm của end-to-end. Những đặc điểm này làm cho 

công nghệ học sâu trong nhận dạng bệnh thực vật thu được sự chú ý rộng 

rãi và nó đã trở thành một chủ đề nghiên cứu nóng. Điều này là do ba yếu 

tố: sự sẵn có của các bộ dữ liệu lớn hơn, khả năng thích ứng của các đơn 

vị xử lý đồ họa đa lõi (GPU) và sự phát triển của việc đào tạo mạng nơ-ron 

sâu và hỗ trợ các thư viện phần mềm, chẳng hạn như kiến trúc thiết bị 

thống nhất máy tính (CUDA) từ NVIDIA. 

Gần đây, các mạng nơ-ron phức tạp (CNN), một đặc biệt của các kỹ thuật 

học sâu, đang nhanh chóng trở thành phương pháp được ưa thích. CNN là 

trình phân loại phổ biến nhất để nhận dạng hình ảnh và nó đã cho thấy khả 

năng vượt trội trong xử lý và phân loại hình ảnh [8]. Các phương pháp học 

sâu lần đầu tiên được giới thiệu trong nhận dạng hình ảnh thực vật dựa trên 

các mẫu gân lá. Họ đã sử dụng 3 lớp 6 CNN phân loại ba loài thực vật họ 

đậu: đậu trắng, đậu đỏ và đậu nành. Mohanty et al. đã đào tạo một mô hình 

học sâu để nhận ra 14 loài cây trồng và 26 bệnh cây trồng. Mô hình được 

đào tạo đạt độ chính xác 99,35% trên bộ thử nghiệm. Ma và cộng sự đã sử 

dụng CNN sâu để tiến hành nhận biết triệu chứng của bốn bệnh dưa chuột 

(tức là sương mai, thán thư, phấn trắng và đốm lá đích). Độ chính xác nhận 

dạng đạt 93,4%. Kawasaki và cộng sự đã giới thiệu một hệ thống dựa trên 

CNN để nhận biết bệnh lá dưa chuột, nhận ra độ chính xác là 94,9%. 

Mặc dù kết quả rất tốt đã được báo cáo trong tài liệu, tuy nhiên, sự đa 

dạng của các bộ dữ liệu được sử dụng còn hạn chế. Các bộ dữ liệu lớn 

(bao gồm hàng nghìn hình ảnh) là cần thiết cho việc đào tạo CNN. Thật 

không may, để nhận dạng bệnh lá thực vật, các bộ dữ liệu lớn và đa dạng 



như vậy vẫn chưa được các nhà nghiên cứu thu thập để sử dụng. Hiện 

nay, học tập chuyển giao là cách hiệu quả nhất để đào tạo sự mạnh mẽ 

của các bộ phân loại CNN để nhận dạng bệnh lá thực vật. Học chuyển 

giao (Transfer learning) cho phép điều chỉnh các CNN được đào tạo trước 

bằng cách đào tạo lại chúng với các bộ dữ liệu nhỏ hơn có phân phối khác 

với các bộ dữ liệu lớn hơn trước đây được sử dụng để đào tạo mạng từ 

đầu. Thật vậy, thật hiệu quả khi sử dụng các mô hình CNN được đào tạo 

trước trên tập dữ liệu ImageNet và sau đó đào tạo lại chúng để nhận dạng 

bệnh lá. Do đó, sự kết hợp giữa học sâu và học chuyển giao cung cấp một 

cách mới để giải quyết vấn đề bộ dữ liệu hạn chế về bệnh thực vật. 

Có một số tài liệu nghiên cứu trước đây được trình bày để tóm tắt nghiên 

cứu về nông nghiệp (bao gồm cả nhận dạng bệnh thực vật) của học sâu, 

nhưng chúng thiếu một số phát triển gần đây về mặt kỹ thuật trực quan 

được thực hiện cùng với học sâu và sửa đổi các mô hình học sâu nổi 

tiếng, được sử dụng để xác định bệnh thực vật. 

Bài báo đã trình bày nhiều kỹ thuật hình ảnh để phát hiện bệnh thực vật, và 

trọng tâm là các kỹ thuật hình ảnh. Các kỹ thuật chính được trình bày cho 

các bệnh thực vật và phân loại là SVM, K-means và KNN. 

Bài báo trình bày nhiều kiến trúc học sâu đã phát triển / sửa đổi được thực 

hiện để phát hiện và phân loại các bệnh thực vật. Và cung cấp một lời giải 

thích toàn diện về các mô hình học sâu được sử dụng để hình dung các bệnh 

thực vật khác nhau. Nhưng không có đề cập đến việc phát hiện sớm các bệnh 

và cách phát hiện và phân loại bệnh thực vật dựa trên các mẫu nhỏ. 

Trong bài báo, các tác giả đã trình bày một đánh giá toàn diện về công việc 

nghiên cứu gần đây được thực hiện trong nhận dạng bệnh thực vật bằng 

cách sử dụng IPT, từ góc độ của các tính năng được trích xuất dựa trên 

các kỹ thuật làm thủ công hoặc sử dụng các kỹ thuật học sâu. Kết luận 

rằng các kỹ thuật học sâu đã thay thế các trình phân loại nông được đào 

tạo bằng cách sử dụng các tính năng thủ công. Nhưng họ thiếu một số 

phát triển gần đây về mặt kỹ thuật trực quan, và không có đề cập đến việc 

phát hiện sớm các bệnh và cách phát hiện và phân loại bệnh thực vật dựa 

trên các mẫu nhỏ. 



Bài báo này nhằm vào những thiếu sót của các tài liệu đánh giá hiện có về 

phát hiện bệnh, chúng tôi cung cấp đánh giá về các nghiên cứu gần đây 

được thực hiện trong lĩnh vực nhận dạng bệnh lá thực vật bằng cách sử 

dụng xử lý hình ảnh, hình ảnh siêu phổ và kỹ thuật học sâu. Chúng tôi hy 

vọng rằng công việc này sẽ hữu ích cho các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực 

nhận biết bệnh lá thực vật bằng phương pháp học sâu. 

 


