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Tóm tắt 

 Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phát triển thủy sản, nhất là nuôi trồng thủy sản ở 

thời đại 4.0 là điều cần thiết cho việc nâng cao năng suất và sản lượng thủy sản, cũng như giảm 

được chi phí, nhân lực và hạn chế dịch bệnh. Hiện nay, tại Việt Nam nói riêng và thế giới nói 

chung, mạng lưới vạn vật kết nối internet (Internet of Things (IoT)) và máy học (machine learning) 

đang được các nhà khoa học cũng như người nuôi quan tâm và ứng dụng trong các công đoạn 

nhất định của hệ thống nuôi trồng thủy sản. Ứng dụng phổ biến của IoT là giám sát chất lượng 

nước trong bể, ao, lồng nuôi thủy sản, đồng thời kiểm soát được lượng thức ăn cần thiết cho đối 

tượng nuôi. Ứng dụng phổ biển của máy học là trong việc đo kích thước cá, xác định bệnh thủy 

sản, xác định giới tính và nhiều ứng dụng khác.  

Từ khóa: IoT, machine learning, thủy sản, trí tuệ nhân tạo (AI), ứng dụng 

 

1. Giới thiệu 

 Nuôi trồng thủy sản là một trong 

những ngành kinh tế mũi nhọn tại Việt Nam. 

Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh xảy ra 

trong hầu hết các trang trại, ao nuôi (Công 

Văn Nguyễn, 2017), cùng sự biến đối khí 

hậu đã gây ảnh hưởng nhiều đến sản lượng 

nuôi trồng thủy sản của cả nước trong những 

năm gần đây. Một trong những giải pháp cho 

sự phát triển ngành nuôi trồng thủy sản đang 

được doanh nghiệp và người nuôi quan tâm 

đó là ứng dụng công nghệ trong nuôi tôm - 

một đối tượng có giá trị kinh tế tại Việt Nam 

(Phan Thanh Nghiêm, 2016), ví dụ như công 

nghệ siêu âm để xử lý môi trường nước, vật 

liệu nano trong khử trùng, diệt khuẩn nước 

ao nuôi, vật liệu nano bạc phòng và trị bệnh 

cho tôm.  

Trí tuệ nhân tạo (artifiical intelligence 

(AI)) là ngành khoa học máy tính, thể hiện sự 

thông minh qua máy móc. Nó giúp máy tính 

có được trí tuệ của con người như biết cách 

suy nghĩ, học hỏi, dự đoán và khả năng thích  

____________________________ 
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ứng với sự thay đổi. Hiện nay, tại nhiều nước 

trên thế giới nói chung và Việt Nam nói 

riêng, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong 

nuôi trồng thủy sản nhằm mục đích tối ưu 

hoạt động cho ăn đối với tôm, cá; ngăn ngừa 

bệnh tật, theo dõi giá cả thị trường; kiểm tra 

và xử lý chất lượng nước trong hệ thống nuôi 

trồng thủy sản. Trong đó Internet of Thing 

và machine learning được sử dụng phổ biến 

trong nuôi trồng thủy sản. 

Mạng lưới vạn vật kết nối internet  

(IoT), là một hệ thống gồm các thiết bị, máy 

móc và kỹ thuật số, có khả năng truyền dữ 

liệu qua mạng mà không cần có sự tương tác 

giữa con người với máy tính. Một hệ thống 

IoT gồm 4 cấu trúc gồm thiết bị (cảm biến), 

trạm kết nối, hạ tầng mạng (gồm network và 

đám mây (cloud)), bộ phân tích và xử lý dữ 

liệu (Services-creation và solution layers). 

Máy học (machine learning) là phần của trí 

tuệ nhận tạo, giúp máy tính làm việc, tự dự 

đoán hoặc đưa ra kết quả  mà không cần 

được lập trình cụ thể dựa trên dữ liệu mẫu 

hoặc dựa vào kinh nghiệm (đã được học)  

Mạng lưới vạn vật kết nối internet và 
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máy học là hai công nghệ thuộc trí tuệ nhân 

tạo được ứng dụng nhiều trong nuôi trồng 

thủy sản, đặc biệt trong kiểm tra chất lượng 

nước (Nguyen, và ctv. 2020; Ajith, và ctv. 

2020; Hsu, và ctv. 2020; Shin, 2020; Patkar, 

và ctv. 2020; Tolentino, và ctv. 2020; 

Tawfeeq, và ctv. 2019; Dzulqornain, và ctv. 

2017; Sivabalan, và ctv. 2020); quản lý thức 

ăn (Sourav, và ctv. 2019; Satien, và ctv, 

2019); và trong nhiều mục đích khác như 

xác định khối lượng cá sinh khối trong hệ 

thống nuôi (Yang, và ctv. 2020); nhận diện 

hình dạng cá  (Xu, 2018; Cai, và ctv. 2020; 

Villon, và ctv. 2018; Rauf, và ctv. 2019; Hu, 

và ctv. 2020; Cao, và ctv. 2020); ước lượng 

kích thước cá ở các giai đoạn khác nhau 

trong quá trình phát triển (Monkman, và ctv. 

2019; Garcia, và ctv. 2019; Li, và ctv. 2020); 

xác định giới tính (Webb, và ctv. 2019;  

Barulin, 2019; Barulin, 2017); phân loại loài 

cá (Pramunendar, và ctv. 2019; Allken, và 

ctv 2019); Deep và Dash, 2019); thói quen 

ăn (Zhou, và ctv. 2018; Adegboye, và ctv. 

2020); thói quen nhóm (Han, và ctv. 2020), 

với tỷ lệ chính xác cao bằng việc sử dụng 

công nghệ trong máy học. 

Ưu điểm của các ứng dụng IoT và 

máy học là dữ liệu được thu thập tự động, 

liên tục tiết kiệm thời gian và công sức cho 

người sử dụng và giúp người sử dụng đưa ra 

những quyết định kỹ thuật kịp thời giải quyết 

các tình huống bất thường xảy ra trong quá 

trình nuôi. Tuy nhiên, một hạn chế trong ứng 

dụng máy học và mạng lưới vạn vật kết nối 

internet trong nuôi trồng thủy sản là giá 

thành các thiết bị này. Do đó, được khuyến 

khích ứng dụng cho việc nuôi các đối tượng 

thủy sản có giá trị kinh tế cao, các hệ thống 

nuôi trồng thủy sản hiện đại. 

Trong bài viết này chúng tôi mang 

đến một cái nhìn tổng quát về ứng dụng của 

AI trong nuôi trồng thủy sản tiêu biểu ở một 

số quốc gia trên thế giới nói chung và Việt 

Nam nói riêng. Nội dung của bài báo sẽ được 

trình bày thứ tự như sau:  (1) giới thiệu 

chung; (2) tình hình sử dụng trí tuệ nhận tạo 

trên thế giới và Việt Nam; (3) hướng ứng 

dụng của trí tuệ nhân tạo trong tương lai.  

2. Tình hình sử dụng trí tuệ nhân tạo 

trong nuôi trồng thủy sản trên thế giới và 

Việt Nam 

2.1. Trên thế giới 

2.1.1. Mạng lưới vạn vật kết nối internet 

(IoT) 

Một trong những yếu tố được quan 

tâm và ảnh hưởng nhiều đến sự sinh trưởng 

và phát triển của đối tượng nuôi trong nuôi 

trồng thủy sản đó là chất lượng nước. Chất 

lượng nước trong hệ thống nuôi thay đổi liên 

tục theo nhiệt độ không khí, theo thời tiết và 

điều kiện ao nuôi. Việc đánh giá chất lượng 

nước theo phương pháp truyền thống tốn 

nhiều thời gian và công sức của người nuôi, 

nhưng đôi khi đưa ra quyết định xử lý không 

đúng thời điểm gây ảnh hưởng đến sức khỏe 

vật nuôi và sản lượng của quá trình nuôi 

trồng thủy sản. Do đó, việc ứng dụng IoT 

trong nuôi trồng thủy sản mang lại nhiều lợi 

ích như giảm thời gian kiểm tra chất lượng 

nước, đưa ra biện pháp xử lý nước ao nuôi 

kịp thời, nâng cao năng suất nuôi. Lĩnh vực 

này được nhiều nhà khoa học quan tâm và 

nghiên cứu cụ thể được thể hiện dưới đây:  

Quản lý chất lượng nước trong ao 

nuôi trồng thủy sản, về cơ bản của hầu hết 

các thí nghiệm hiện nay được thể hiện chung 

qua 4 lớp: (1) lớp vật lý gồm các cảm biến 

có thể đo trực tiếp các yếu tố môi trường 

nước nuôi ví dụ như nhiệt độ, độ mặn, oxy 

hòa tan, pH, độ trong, mực nước, hàm lượng 

ammonia, COD, BOD...vv; (2) lớp giám sát 

gồm các dữ liệu thu thập được từ giai đoạn 

vật lý được theo dõi, xử lý đôi khi đưa ra 

quyết định hỗ trợ như một nền tảng vi mạch 

thiết kế mở (Anduino), máy tính bo mạch 

đơn (Rasperry), Zigbee; (3) lớp ảo gồm tích 
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hợp các dữ liệu như đám mây; (4) lớp giao 

thức gồm mạng wifi, bluetooth. Tùy vào 

mục đích của từng nghiên cứu các nhà 

nghiên cứu có thể dùng thêm các cảm biến 

khác nhau hay hoặc có thể thêm hoặc bỏ các 

lớp. 

Encinas, và ctv. (2017) đã xây dựng 

một hệ thống giám sát chất lượng nước trong 

ao nuôi. Các cảm biến nhiệt độ, cảm ứng pH, 

cảm ứng oxy hòa tan tương ứng đo yếu tố 

chất lượng nước như nhiệt độ, pH, oxy hòa 

tan. Các cảm biến này được nhúng trong 

nước ao nuôi, và được nối với hệ thống nhận 

tín hiệu UART (Universal Asynchronous 

Transmitter Receiver). Sau đó, thông tin này 

được truyền qua kết nối giao thức Zigbee. 

Dữ liệu có thể được lưu trữ và chuyển sang 

ứng dụng dành cho máy tính để bàn và thiết 

bị di động bằng ngôn ngữ lập trình. Ưu điểm 

của nghiên cứu này là chi phí thấp, tiêu thụ 

điện năng thấp, khả năng mở rộng, tính linh 

hoạt, dễ dàng phân phối và độ chính xác cao. 

Tuy nhiên, độ ổn định và độ chính xác vẫn 

chưa được nghiên cứu và thử nghiệm trong 

nghiên cứu này. Ngoài ra, một số trường hợp 

đột xuất như mất điện, thiên tai… chưa được 

dự trù, nghiên cứu. Một nghiên cứu tiêu biểu 

khác, Nasir, và ctv. (2020) đo các thông số 

chất lượng nước có thể phù hợp với nhiều 

loại sinh vật nuôi trồng thủy sản, cụ thể là cá. 

Năm cảm biến được đặt trong bể cá để đo và 

theo dõi sự dao động của các thông số nước, 

đặc biệt là trong thời gian cho ăn, như cảm 

biến nhiệt độ, cảm biến pH, cảm biến độ đục 

của nước, cảm biến nhiệt độ không khí và 

cảm biến ánh sáng. Các cảm biến này được 

kết nối với bảng Arduino, bảng này sẽ gửi 

dữ liệu thu thập được từ các cảm biến tới 

GSM, sau đó đến đám mây Thing speak, đây 

là một cách dễ dàng để theo dõi biến động 

dữ liệu trong 24 giờ một ngày. MCU Node 

ESP8266 là một bo mạch mã nguồn mở có 

thể giúp gửi các kết quả đọc của năm cảm 

biến này lên đám mây. Nghiên cứu này đã 

thu được một số kết quả tốt. Nó cho thấy 

rằng việc kiểm tra các thông số nước có thể 

được thực hiện trong thời gian thực tế. 

Rosaline, và ctv. (2019) cũng đã đề xuất một 

hệ thống bao gồm sáu cảm biến để đo các 

thông số chất lượng nước nhằm theo dõi sự 

phát triển của cá, tôm và các sinh vật sống 

dưới nước. Các giá trị đo được từ các cảm 

biến được so sánh với dữ liệu đã thiết lập, 

sau đó một thông báo cảnh báo được xử lý 

dưới dạng SMS thông qua máy chủ web. Ưu 

điểm của nghiên cứu này là các cảm biến sẽ 

được đặt chìm dưới nước cho toàn bộ hệ 

thống canh tác, vì dữ liệu sẽ hữu ích trước 

khi thu hoạch và một số cảm biến quan trọng 

khác có thể được bổ sung nếu cần, tùy thuộc 

vào môi trường. Prabhu (2019) đã đề xuất sử 

dụng hệ thống IoT với mục tiêu chính là 

kiểm tra chất lượng của nước bằng cách sử 

dụng các cảm biến nhiệt độ, pH và độ đục 

của nước, chẳng hạn như hồ hoặc ao. Hệ 

thống thông thường xảy ra một số lỗi trong 

thực hành của nó. Vì vậy, giải pháp được 

cung cấp trong nền tảng IoT và một số tính 

năng bổ sung đã được đưa vào hệ thống để 

quản lý hiệu quả. Hệ thống được thiết kế có 

thể giúp người dùng và điều tra viên quan sát, 

điều tra và phân tích các dữ liệu liên quan. 

Người dùng có thể lấy và phân tích dữ liệu 

bằng ngôn ngữ địa phương tương ứng trên 

điện thoại di động của họ dưới dạng SMS và 

có thể thực hiện các bước cần thiết trong việc 

quản lý các điều kiện môi trường với 

Arduino Nano Board và mô-đun wi-fi 

ESP8266. Ưu điểm của nghiên cứu này là 

người dùng chưa biết chữ có thể tương tác 

với hệ thống và có thể hiểu thông tin để thực 

hiện các hành động phù hợp. 

Với mục đích quản lý lượng thức ăn 

trong ao nuôi, nó là một thí nghiệm ít phổ 

biến, tính tới thời điểm này có một vài 

nghiên cứu và cho thấy các kết quả khả quan 
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bước đầu. Daud, và ctv. (2020) đề xuất một 

hệ thống giám sát bể cá cảnh sử dụng IoT là 

một trong những giải pháp để khắc phục các 

vấn đề trong bể cá cảnh. Hệ thống được sử 

dụng theo dõi chất lượng nước trong bể nuôi 

cá cảnh. Bộ điều khiển Arduino MEGA và 

NodeMCU được sử dụng trong hệ thống đã 

thiết kế. Giao tiếp Wi-Fi trên NodeMCU 

được sử dụng giữa điện thoại thông minh và 

bộ điều khiển để điều khiển hoạt động. Một 

cảm biến pH tương tự được sử dụng để phát 

hiện giá trị pH của nước và hiển thị giá trị 

thông qua màn hình tinh thể lỏng (LCD). 

Nhờ đó, người dùng có thể biết được tình 

trạng nước có đủ hay không, hay có cần thay 

nước mới hay không. Đồng thời, với các tính 

năng IoT cho cá ăn, nó có thể tự động giúp 

người dùng cho cá ăn mọi lúc mọi nơi. Họ 

cũng xây dựng một ứng dụng di động để 

hiển thị kết quả và có thể gửi thông báo cho 

người dùng. Một nghiên cứu khác từ Harish, 

và ctv. (2018) cung cấp một hệ thống bán tự 

động tạo điều kiện cho các sinh vật thủy sinh 

phát triển trong nuôi trồng thủy sản. Phương 

pháp này liên quan đến hệ thống giám sát 

chất lượng nước và hệ thống cho ăn. Hệ 

thống giám sát chất lượng nước liên tục theo 

dõi các thông số chất lượng nước, chẳng hạn 

như pH và nhiệt độ, sử dụng các cảm biến 

tương ứng. Mô-đun GSM được sử dụng để 

báo cho người nuôi biết bất cứ khi nào chất 

lượng nước dưới hoặc trên mức tiêu chuẩn. 

Hệ thống cho ăn tự động cho cá ăn dựa trên 

yêu cầu của nó. Hệ thống chủ yếu bao gồm 

Arduino Uno, cảm biến nhiệt độ DS18B20, 

cảm biến pH và mô-đun SIM900A-GSM. 

Hệ thống kiểm tra chất lượng nước được xây 

dựng kết hợp với hệ thống cho cá ăn tự động. 

Khi chất lượng nước đạt chuẩn, lượng thức 

ăn cho ăn cũng sẽ tăng lên, và chất lượng 

nước không đạt chuẩn, lượng thức ăn cho ăn 

sẽ giảm. Điều này sẽ tạo điều kiện cho cá 

phát triển khỏe mạnh.  

2.1.2. Máy học (Machine learning)  

Hiện nay có nhiều ứng dụng của 

machine learning trong nuôi trồng thủy sản 

mang lại hiệu quả kinh tế cũng như giảm 

thời gian hoạt động.  

Ứng dụng trong đo kích thước cá, 

White và ctv. (2006) đề xuất một hệ thống 

sử dụng các thuật toán xử lý hình ảnh để xác 

định và đo lường các loài cá khác nhau. Hình 

ảnh các loài cá thu được với các tên khoa học 

như sau: Hip-poglossoides platessoides, 

Solea vulgaris, Microstomus kitt, Pleu-

ronectes platessa, Sebastes marinus, 

Sebastes mentella và Platichthys aries. Một 

hệ thống CatchMeter bao gồm băng tải, hộp 

đèn và khay nạp được tạo ra. Hệ thống cơ 

khí được điều khiển bởi Omron PLC (Kyoto, 

Nhật Bản) được kết nối với máy tính chính 

và phần mềm thông qua liên kết Ethernet. 

Sau đó, hình ảnh thu thập được sẽ được gửi 

đến máy tính và được phân tích bởi một phần 

mềm. Mục đích của công việc này là phát 

triển thế hệ thiết bị phân loại cá tiếp theo, sử 

dụng phần cứng và kỹ thuật lập trình hiện 

đại để xác định loài và đo chiều dài trong 

thời gian thực. Kết quả cho thấy, xử lý hình 

ảnh ở cá dẹt/cá tròn với độ chính xác 100%, 

đo chiều dài với độ lệch chuẩn là 1,2 mm và 

các loài lên đến 99,8%. Công suất máy có 

thể đạt 30.000 con/giờ sử dụng một hệ thống 

băng tải duy nhất. Liên quan đến chủ đề này, 

Costa, và ctv. (2012) cũng đã tiến hành thử 

nghiệm với mục đích của nghiên cứu này là 

phát triển các công cụ phương pháp áp dụng 

cho việc phân loại cá chẽm nuôi (Dicen-

trarchus labrax, L) về kích thước, giới tính 

và sự hiện diện của cá bất thường. Mẫu thử 

nghiệm được lấy từ một lô bao gồm các cá 

thể của 5 quần thể cá chẽm hoang dã khác 

nhau của châu Âu. Có 259 con cá được chụp 

ảnh trực tiếp, cân nặng chính xác đến 0,1 g. 

Hình dạng của mỗi con cá được phân tích 

bởi Elliptic Fourier (EFA) trên các tọa độ 
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phác thảo. Hình ảnh gốc được chuyển đổi 

bởi 2 kênh như kênh G (thang màu xám) và 

kênh V (giá trị) trong không gian màu HSV. 

Khoảng cách Euclide của mỗi pixel được 

định lượng từ nền. Kết quả cho thấy rằng 

việc tích hợp các kỹ thuật này tạo ra ước tính 

kích thước (tính theo trọng lượng) với hiệu 

quả hồi quy tốt hơn (r = 0,9772) so với nhật 

ký thường được sử dụng của chiều dài cơ thể 

được đo (r = 0,9443). 

Ứng dụng cho việc xác định bệnh 

của cá, hội chứng loét biểu sinh (EUS) do 

Aphanomyces ký sinh gây ra. Bệnh này xảy 

ra nghiêm trọng ở cá tại nhiều nước như Úc, 

Ấn Độ, Vương quốc Anh, Nhật Bản, Thái 

Lan và Pakistan. Malik và ctv. (2017) đề 

xuất một kỹ thuật kết hợp mang lại độ chính 

xác tốt hơn và so với kỹ thuật kết hợp hiện 

có. Trong kỹ thuật kết hợp được đề xuất, kết 

hợp phân tích thành phần chính (PCA) với 

tính năng từ máy dò tính năng Accelerated 

Segment Test (FAST) và sau đó phân loại 

thông qua thuật toán máy học là mạng nơ-

ron (ANN). Các hình ảnh đầu vào (hình ảnh 

bệnh cá) được thu thập bằng cách áp dụng 

các phép toán hình thái học (chuyển hình 

ảnh thành màu xám, loại bỏ nhiễu, phân 

đoạn). Sau đó, áp dụng công cụ trích xuất 

tính năng FAST để phát hiện điểm trong sở 

thích và điểm quan tâm là lý tưởng có thể lặp 

lại giữa các hình ảnh khác nhau, khi đặc tính 

đã được trích xuất từ FAST, nó sẽ được giảm 

bởi PCA được sử dụng để giảm độ lệch tâm. 

Sau khi lựa chọn tính năng, áp dụng bộ phân 

loại là mạng thần kinh và huấn luyện nó để 

phát hiện bệnh cá, kết quả là bệnh cá được 

phát hiện với độ chính xác cao. Kết quả cho 

thấy FAST-PCA-ANN có độ chính xác và 

hiệu quả phân loại tốt hơn so với kỹ thuật kết 

hợp hiện có HOG-PCA-ANN. Theo 

Divinely và ctv. (2019) phát hiện bệnh cá 

(bệnh viêm loét EUS- một bệnh nấm) kịp 

thời và hiệu quả bằng cách sử dụng mạng 

lưới thần kinh xác suất (PNN). Hình ảnh đầu 

vào và cơ sở dữ liệu được thu thập tương ứng 

từ một số nguồn và các nguồn internet khác 

nhau. Sau đó, hình ảnh thông qua xử lý trước 

để ngăn chặn các biến dạng không mong 

muốn hoặc để nâng cao một số tính năng 

hình ảnh hữu ích cho quá trình xử lý tiếp 

theo trong đó chuyển đổi RGB sang màu 

xám đã được áp dụng. Một số phương pháp 

khai thác đã được áp dụng CWT (Curvelet 

Wavelet Transform) để phát hiện các bệnh 

của cá như ngộ độc amoniac, giun 

camallanus và cổ chướng được phân loại. 

Những cá thể khác không bị nhiễm được 

nhận biết và tách biệt. Sau đó là GLCM (Ma 

trận đồng xuất hiện mức xám) khi nó giảm 

thứ nguyên và bảo toàn thông tin hữu ích. 

PNN là kỹ thuật của máy học. Kết quả cho 

thấy đề xuất kết hợp CWT-GLCM-PNN là 

một cách hiệu quả và chính xác để phát hiện 

bệnh cá. 

Ứng dụng trong việc đếm cá, Raman 

và ctv. (2016) đã triển khai một hệ thống để 

đếm ấu trùng và cá con trong trại sản xuất cá 

giống bằng công nghệ xử lý hình ảnh. Nó 

phát hiện hình ảnh của ấu trùng và cá con, 

sau đó xem và đếm số lượng ấu trùng và cá 

con từ những hình ảnh này bằng cách đếm 

hình ảnh đơn lẻ riêng biệt. Các bước của 

phương pháp là phân loại thành 4 bước như 

thu nhận hình ảnh, nâng cao hình ảnh, phân 

đoạn và phân loại. Kết quả thu lại cho thấy 

hệ thống được cài đặt có thể vừa phát hiện 

với tỷ lệ chính xác là 82% ấu trùng và 87% 

ấu trùng.  

Đối với việc đếm thức ăn trong nuôi 

trồng thủy sản, Cao và ctv. (2018) dựa trên 

thị giác máy để đếm số lượng thức ăn cho cá 

nhằm quản lý lượng thức ăn dư thừa trong 

nuôi trồng thủy sản. Tình trạng lãng phí thức 

ăn gây ra nhiều khó khăn cho nuôi trồng 

thủy sản, giảm lợi nhuận, ô nhiễm môi 

trường, ảnh hưởng đến sức khỏe đối tượng 
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nuôi. Do đó, mục tiêu của nghiên cứu này là 

đếm lượng thức ăn để nuôi cá bằng một thuật 

toán. Họ đã tiến hành các thí nghiệm về độ 

đục khác nhau của nước, độ kết dính của 

thức ăn và các thí nghiệm khác với hơn 100 

viên. Thuật toán giải quyết các vấn đề 

thường gặp trong việc đếm thức ăn từ sản 

xuất thực tế và có thể được áp dụng cho môi 

trường nước đục. Nó có thể đáp ứng các yêu 

cầu về độ chính xác của hệ thống điều khiển 

cấp liệu tự động và có thể được ứng dụng 

vào thực tế sản xuất. 

Ứng dụng trong xác định loài cá, 

Coz-Rakovac và ctv. (2009) đã nghiên cứu 

để xác định 3 loài bị ảnh hưởng bởi nuôi 

trồng thủy sản như 120 loài cá chẽm 

(Dicentrarchus labrax), 98 loài cá tráp biển 

(Sparus aurata L), và 66 loài cá đối (Mugil 

spp) nhờ dữ liệu sinh hóa sử dụng phương 

pháp học máy. Kết quả tốt nhất trong số các 

phương pháp học, đã phân loại đúng 210 

mẫu hoặc 85,71%, và phân loại sai 35 mẫu 

hoặc 14,29% và xác định rõ ràng ba loài điều 

tra từ đặc điểm sinh hóa của chúng. Allken 

và ctv. (2019) đã sử dụng máy ảnh Deep 

Vision để chụp ảnh từ kho hàng hải. Những 

hình ảnh này là tài liệu để triển khai mạng 

nơ-ron học sâu nhằm tự động hóa việc phân 

loại các loài. Kết quả cho thấy đã đạt được 

tỷ lệ phân loại là 94% đối với cá lăng trắng, 

cá trích Đại Tây Dương và cá thu Đại Tây 

Dương, cho thấy rằng phân loại các loài một 

cách tự động, là một cách tiếp cận khả thi và 

hiệu quả, và hơn nữa việc sử dụng dữ liệu 

tổng hợp cũng có thể giảm thiểu hiệu quả tất 

cả thiếu dữ liệu đào tạo phổ biến. 

2.2. Tại Việt Nam 

2.2.1. Ứng dụng IoT 

Nguyen và ctv. (2020) đề xuất một 

hệ thống IoT để giám sát chất lượng nước 

trong nuôi trồng và đánh bắt thủy sản, đặc 

biệt là mô hình dự báo các chỉ tiêu chất 

lượng. Trong hệ thống này, tác giả thiết lập 

các cảm biến đo nhiệt độ, độ mặn, pH, DO, 

COD trong ao nuôi cá. Phần mềm này là một 

cơ sở dữ liệu đám mây được cung cấp bởi 

đại dương kỹ thuật số, có thể được nhìn thấy 

trong các thiết bị di động hoặc trên máy tính 

bàn/máy tính xách tay. Bằng cách theo dõi 

các chỉ số thời gian thực này và nhận được 

cảnh báo sớm, hệ thống có thể giúp người sử 

dụng quản lý chất lượng nước trong nuôi 

trồng thủy sản. Dựa trên dữ liệu đã thu được, 

hệ thống có thể dự báo giá trị của từng chỉ 

số cho các ngày tiếp theo hoặc vào các thời 

điểm đã chọn khác. Một nghiên cứu nữa, 

Danh và ctv. (2020) trình bày việc thiết kế 

và triển khai hệ thống giám sát chất lượng 

nước dựa trên IoT cho nuôi cá tra ở Đồng 

bằng sông Cửu Long. Hệ thống được thiết 

kế cho phép người nuôi theo dõi các biến số 

hóa lý quan trọng nhất của nước ao theo thời 

gian thực. Cụ thể, công trình này giới thiệu 

một cách tiếp cận đơn giản và hiệu quả để 

làm sạch tự động đầu dò cảm biến giúp cải 

thiện khả năng đọc của cảm biến và giảm chi 

phí bảo trì. Toàn bộ hệ thống có thể được 

chia thành năm thành phần chính: khối điều 

khiển chính (bộ vi điều khiển, một mô-đun 

truyền thông không dây và một mô-đun thu 

phát RF 433 MHz); nút cảm biến (đầu dò thu 

thập thông tin về các thông số chất lượng 

nước, chẳng hạn như pH, độ mặn, nhiệt độ, 

thế oxy hóa-khử và oxy hòa tan); một bộ 

điều khiển cơ cấu chấp hành (một bộ vi điều 

khiển và một mô-đun thu phát RF 433 MHz 

cho phép người dùng điều khiển từ xa động 

cơ điện và máy bơm nước trong ao cá); ứng 

dụng điện thoại thông minh (một ứng dụng 

điện thoại thông minh cho cả Android và 

iOS); và một máy chủ đám mây (hệ thống 

được thiết kế sử dụng nền tảng ThingSpeak 

IoT).  

Một nghiên cứu mới nhất nghiên 

cứu về ứng dụng IoT trong quan trắc môi 

trường nuôi tôm hùm tại Phú Yên được tiến 
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hành bởi Trần Quang Vinh, và ctv. (2021). 

Hệ thống bao gồm các cảm biến để đo các 

yếu tố môi trường như nhiệt độ, oxy hòa tan, 

nhiệt độ và pH; các dữ liệu được thu một 

cách trực tiếp, liên tục và được dự trữ tại các 

đám mây thông qua trạm thu thập dữ liệu. Số 

liệu được thu thập và đưa ra các dự báo. Các 

ứng dụng web và điện thoại giúp người dùng 

có thể truy cập và lấy thông tin về môi 

trường tại khu vực nuôi tôm hùm. 

2.2.2. Máy học  

Cho đến hiện nay chưa có công bố 

nào về việc sử dụng máy học trong nuôi 

trồng thủy sản tại Việt Nam. 

3. Kết luận và hướng phát triển trong 

tương lai 

Ứng dụng phổ biến nhất của IoT 

trong các hệ thống nuôi trồng thủy sản là 

giám sát chất lượng nước (nhiệt độ, oxy, pH, 

độ mặn, nitrat, nitrit, amoniac, v.v.) và quản 

lý thức ăn trong ao tôm, ao cá, bể cá, cũng 

như các trang trại ở cả nước ngọt và nước 

mặn. Các ứng dụng phổ biến nhất của máy 

học là đo kích thước, trọng lượng của loài 

nuôi, dịch bệnh của cá, bên cạnh đó việc đếm 

số lượng cá, quản lý lượng thức ăn cũng như 

giám sát chất lượng nước cũng được triển 

khai nhiều. Trong tương lai, các ứng dụng 

của máy học sẽ được mở rộng rãi trong nuôi 

trồng thủy sản thông minh, không chỉ được 

triển khai trong các trại sản xuất giống, trang 

trại trên cạn mà còn trong hệ thống nuôi 

trồng thủy sản ngoài khơi. Đặc biệt, máy học 

và IoT có thể áp dụng cho nuôi trồng thủy 

sản trên các hệ thống nuôi lồng bè. Việc phát 

hiện cá bệnh hay hệ thống lưới lồng bị rách 

hay không đều dùng phương pháp thủ công 

(cá bệnh nổi lên mặt nước, người lặn xuống 

để kiểm tra) do đó hạn chế khả năng mở rộng 

quy mô nuôi lồng bè, việc áp dụng hệ thống 

máy học gắn liền với máy ảnh có thể phát 

hiện bệnh cá, quản lý an toàn lồng bè, trọng 

lượng và kích cỡ của cá, ... một cách trực tiếp 

và liên tục
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Abstract 

The application of artificial intelligence in fisheries, particularly in aquaculture in the 

Era of Revolution 4.0 is essential for enhancing aquaculture production, as well as lowering costs, 

laborers and preventing diseases. Currently, Internet of Things (IoT) and machine learning are 

being interested and applied by scientists and farmers in certain stages of the aquaculture. The 

universal application of IoT is to monitor water quality in aquariums, tanks, ponds, and cages, 

as well as to control the amount of food in aquaculture system. On the other hand, popular 

applications of machine learning are to measure fish size, aquatic disease identification, sex 

determination and many other applications in Viet Nam as well as in the world. 

Keywords: IoT, Machine Learning, Fisheries, Aquaculture, Artificial Intelligence (AI), 

Application. 
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