
Xác định sức khỏe cây trồng bằng máy bay không người lái



Dữ liệu về sức khỏe cây trồng

+

Công cụ theo dõi hiệu quả

=

Tối ưu hóa lợi nhuận

VẤN ĐỀ

PLANT COUNT?
PLANT STRESS?

PLANT HEIGHT?

ABC ANALYTICS?



Đo lường sức khỏe cây trồng Phân tích và tối ưu hóa

ĐẦU VÀO

NDVI 

Camera
Drone

2  - Hệ thống phân tích hình ảnh từ NDVI

1  - Drone tích hợp NDVI camera

4 - Drone phun thuốc

3  - BigData xác định plant height, plant stress, plant 

fine, plant count

Báo cáo tự động Cảnh báo tức thời Mobile  App. / API

ĐẦU RA

Tối ưu hóa chi phí

GIẢI PHÁP

5  - Hệ thống quản lý tập trung



DRONE TÍCH HỢP CAMERA ĐỂ MAPPING1

Drone tự động bay theo

khu vực chọn trước và

tự quay về vị trí ban đầu

khi kết thúc nhiệm vụ



HỆ THỐNG PHÂN TÍCH HÌNH 

ẢNH TỪ NDVI
2

• Là một kỹ thuật viễn thám thường được sử dụng 

để xác định mật độ phân bố của thảm thực vật và 

đo lường tình trạng sức khỏe tổng thể của thực 

vật

• Là tiêu chuẩn để đánh giá trạng thái sinh trưởng 

và phát triển trạng thái của thực vật trong ngành 

nông nghiệp trong nhiều năm
Cây bên trái là cây khỏe mạnh, cây bên phải là cây có vấn đề (dựa vào 

thuật toán phản xạ NDVI)

NDVI (Normalized Difference Vegetation Index)



BIGDATA XÁC ĐỊNH SỨC KHỎE CÂY TRỒNG3

Real-Time Marketing

Thay đổi bảng quảng cáo số theo thời gian 

thực theo cảm xúc, độ tuổi và giới tính của 

khách truy cập của bạn để tăng cường 

chuyển đổi

Tối ưu hóa dịch vụ

Tối ưu hóa thiết kế các khu vực cửa hàng 

theo độ tuổi, giới tính của khách hàng

Marketing hiệu quả từ Offline đến Online 

Tạo các chiến dịch marketing hiệu quả theo

giới tính và nhóm tuổi của khách hàng từ đó

tăng doanh thu



DRONE PHUN TƯỚI4

• Sau khi xác định sức khỏe cây trồng, hệ thống sẽ

tự đồng chuyển data sang Drone phun tưới để tự

động phun thuốc các khu vực có sâu bọ

• TÍch hợp phun ly tâm, tăng khả năng hấp thụ của

cây

• Tiết kiệm 80% lượng nước, thuốc

• 1 giờ tưới được 5ha

• Tự bay đến khu vực cần tưới, hết thuốc sẽ tự

động bay về



HỆ THỐNG QUẢN LÝ TẬP TRUNG5

Biết được chính xác thời gian khách 

hàng trải nghiệm dịch vụ ở cửa hàng

Tối ưu hóa giá bán

Tối ưu hóa thiết kế các khu vực cửa 

hàng theo độ tuổi, giới tính của khách 

hàng

Dwell Time

Xác định các khu vực cụ thể trong 

cửa hàng mà khách hàng hay tập 

trung từ đó thay đổi giá hàng bán phù

hợp từng khu vực

Tối ưu hóa dịch vụ



BỘ GIẢI PHÁP SẼ CUNG CẤP GỒM

CÁC THÀNH PHẦN SAU

• Drone và camera

• Phần mềm bay

• Platform phân tích hình ảnh từ NDVI và dự đoán



THANK YOU


