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TÓM TẮT 

Ở Việt Nam, chăn nuôi lợn là ngành có vị trí hàng đầu trong lĩnh vực chăn nuôi. Tuy nhiên, ngành này vẫn luôn 

đối mặt với không ít khó khăn, thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Vì thế việc phát hiện để có các biện pháp điều trị và 

phòng tránh dịch bệnh kịp thời là điều vô cùng cần thiết. Bài báo này đề xuất một mô hình giúp phát hiện bệnh của 

lợn qua ảnh chụp bằng sử dụng phương pháp trích chọn đặc trưng ảnh kết hợp với phương pháp phân loại tự động. 

Trong mô hình này chúng tôi cũng sử dụng một vài phương pháp trích chọn đặc trưng ảnh khác nhau nhằm đánh giá 

hiệu quả phân loại của mỗi phương pháp dựa trên tập dữ liệu thử nghiệm. Kết quả thử nghiệm của phương pháp 

trích chọn đặc trưng mà chúng tôi sử dụng cho phép phân loại với độ chính xác đến hơn 84%, điều đó cho thấy khả 

năng thành công cao khi áp dụng mô hình này trong thực tế. 

Từ khoá: Phát hiện bệnh của lợn, phân loại tự động, trích chọn đặc trưng. 

Diagnosis of Swine Diseases by Image Feature Extraction Methods  
and Automatic Classification 

ABSTRACT 

In Viet Nam, the swine industry is ranked as leading position in animal husbandry. Due to disease problems, the 

swine industry often faces with a lot of difficulties and suffers great loss every year. Hence, the diagnosis of the 

diseases for treatment and prevention in time is extremely necessary. This paper proposes a model for diagnosis of 

swine diseases using image feature extraction methods and automatic classification. In this model, we also used 

some image feature extraction methods to evaluate the classification effectiveness of each method on test dataset. 

The experimental results of an image feature extraction method that we used with classification accuracy over 84% 

showed that our model can be employed effectively in practice. 

Keywords: Automatic classification, diagnosis of swine diseases, image feature extraction.  

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ở nước ta, ngành chën nuöi, đặc biệt là 

chën nuöi lợn đang là mût ngành kinh tế quan 

trõng (Vÿ Trõng Bình và cs., 2014), bởi truyền 

thøng chën nuöi lợn ở các hû gia đình đã cò từ 

låu đời và đåy cÿng là mût trong những ngu÷n 

cung cçp thực phèm chþ yếu cho người dån câ 

nước. Cò thể nòi, việc đæu tư phát triển ngành 

chën nuöi lợn là cæn thiết, đáp ứng nhu cæu tiêu 

dùng cþa toàn xã hûi, täo cöng ën việc làm và 

tëng thêm thu nhêp cho người nöng dån, gòp 

phæn quan trõng trong việc thýc đèy phát triển 

nền kinh tế nöng nghiệp nòi riêng và nền kinh 

tế Việt Nam nòi chung. 

Hiện nay, ngành chën nuöi lợn đã và đang 

được phát triển theo hướng cöng nghiệp hiện 

đäi, vừa mở rûng về quy mö, vừa áp dụng các 

tiến bû khoa hõc kỹ thuêt và các cöng nghệ mới, 

nhờ đò nëng suçt và chçt lượng sân phèm đæu 

ra tëng lên đáng kể. Tuy nhiên, ngành cÿng 

phâi đøi mặt với khöng ít khò khën, trong đò 
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đặc biệt phâi kể đến những thiệt häi, rþi ro do 

dðch bệnh mang läi. Trong lðch sử ngành chën 

nuöi lợn đã gặp phâi rçt nhiều dðch bệnh như: 

bệnh tai xanh, bệnh đòng dçu đó, bệnh lở m÷m 

long mòng, bệnh đêu müa và nhiều dðch bệnh 

nguy hiểm khác. Những bệnh dðch này gåy ânh 

hưởng trực tiếp đến khâ nëng sinh sân, mức đû 

tëng trưởng và thêm chí là sự sinh t÷n cþa lợn. 

Thêm vào đò, với hình thức chën nuöi têp trung, 

dðch bệnh thường låy lan nhanh chòng, dễ büng 

phát trên diện rûng và gåy ra những tùn thçt 

nghiêm trõng. Để phát hiện và điều trð kðp thời 

các dðch bệnh, đa sø hû chën nuöi thường mời 

bác sï thý y, những người cò kinh nghiệm đến 

tên nơi để kiểm tra, xem xét các triệu chứng, 

biểu hiện låm sàng cþa bệnh và đưa ra phương 

pháp điều trð thích hợp. Hoặc trong nhiều 

trường hợp, hõ cò thể gửi ânh chụp những biểu 

hiện ở lợn bệnh (biểu hiện bên ngoài như trên 

da, chån, mòng; các bệnh tích trên nûi täng cþa 

lợn, …) để được chuyên gia phån tích và chèn 

đoán đýng bệnh. Tuy nhiên, những biện pháp 

xử lý này thường tøn nhiều thời gian và kinh 

phí cÿng khöng hề nhó. Chính vì thế, bài toán 

được đặt ra và đang thu hýt sự quan tåm cþa 

nhiều người: Phát hiện bệnh ở lợn qua các ânh 

chụp để từ đò kðp thời đưa ra phương pháp điều 

trð thích hợp, giýp giâm thiểu thiệt häi do dðch 

bệnh gây ra. 

Trong bài báo này, chýng töi đề xuçt mö 

hình ứng dụng giýp phát hiện bệnh cþa lợn qua 

ânh chụp sử dụng phương pháp trích chõn đặc 

trưng ânh kết hợp với phån loäi tự đûng. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP  

Phæn này sẽ trình bày về mö hình bài toán 

phát hiện bệnh cþa lợn qua ânh chụp. Nhiệm vụ 

đặt ra cþa mö hình là xử lý tự đûng các thöng tin 

trên ânh chụp (các dçu hiệu bệnh tích trên da, 

mòng, lưỡi,... cþa lợn) từ đò phát hiện ra các điểm 

tương tự cþa mût loäi bệnh nhìm đưa ra chèn 

đoán bệnh chính xác. Cçu trýc cþa mö hình này 

g÷m các bước như sau (Hình 1): 

- Chuèn bð dữ liệu cho quá trình phån loäi 

- Trích chõn đặc trưng ânh 

- Phån loäi ânh 

Sau đåy là trình bày chi tiết, ý nghïa, vai 

trñ cþa từng bước trong hình 1. 

2.1. Chuẩn bị dữ liệu cho quá trình phân loại 

Để chuèn bð dữ liệu cho quá trình thử 

nghiệm hệ thøng, chýng töi đã thu thêp, lựa 

chõn ânh chụp triệu chứng, biểu hiện cþa bệnh 

ở lợn như: biểu hiện ở da, tai, chån, mòng, m÷m, 

lưỡi,... Bû ânh thử nghiệm này được thu thêp từ 

các trang träi chën nuöi, nơi cò các đàn lợn 

nhiễm bệnh, đ÷ng thời tham khâo thêm tài liệu, 

sách báo chuyên ngành (Lertwilai et al., 2010), 

(Phòng Vệ sinh gia sýc Cục Chën nuöi Bû Nöng 

- Lâm - Ngư nghiệp Nhêt Bân, 2004) để cò được 

các bức ânh chån thực về biểu hiện bệnh cþa 

lợn. Trong bài báo này chýng töi sử dụng 163 

tçm ânh về 5 loäi bệnh thường gặp trên lợn, cụ 

thể: bệnh long mòng lở m÷m (54 ânh), bệnh 

đòng dçu lợn (41 ânh), bệnh lợn tai xanh 

(PRRS) (35 ânh), bệnh ghẻ (15 ânh), bệnh đêu 

mùa (18 ânh). 

2.2. Trích chọn đặc trưng ânh 

Để thực hiện quá trình phån loäi, bước trích 

chõn đặc trưng ânh cò vai trñ quan trõng. Đặc 

trưng ânh ở đåy chính là đặc trưng nûi dung 

ânh, là phån tích nûi dung cþa các bức ânh. 

Trong rçt nhiều đặc trưng cò thể trích chõn trên 

ânh, chýng töi lựa chõn sử dụng 3 loäi đặc trưng 

điển hình: phån bø đặc trưng biên (Edge 

Histogram Descriptor), tương quan màu síc 

(Color Correlograms), đặc trưng kết cçu Gabor, 

các đặc trưng này thể hiện được hæu hết đặc 

điểm cþa ânh. Phương pháp tương quan màu 

síc quan tåm đến màu síc trên ânh, phån bø 

đặc trưng biên quan tåm đến biên cþa đøi tượng 

trên ânh, đặc trưng kết cçu Gabor läi cò thể 

phát hiện được các đường vån cþa ânh (là các 

vết đó, nøt đó trñn, vuöng, hoặc các nøt lở loét 

trên da, lưỡi, mòng cþa lợn). 

2.2.1. Phân bố đặc trưng biên (Edge 

Histogram Descriptor) 

Phån bø đặc trưng biên là mût đặc trưng được 

đðnh nghïa trong chuèn MPEG - 7 (Won et al., 

2002, 2004), (Chua et al., 2009). Cò 5 loäi biên 

được đðnh nghïa: dõc, ngang, gòc 45 đû, 135 đû, và 
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vö hướng được sử dụng để tính các phån bø đặc 

trưng biên. Phån bø đặc trưng biên được chia làm 

4 loäi: phån bø đặc trưng biên cục bû, phån bø đặc 

trưng biên toàn cục, phån bø đặc trưng biên bán 

toàn cục, và phån bø đặc trưng biên được kết hợp 

từ ba loäi trên.  

- Cách tính phån bø đặc trưng biên cục bû: 

Chia ânh thành 16 vüng (sub-image), với 

múi vüng cþa ânh läi chia thành các khøi 

(image-block) khöng tách rời nhau (Hình 3). 

Với múi khøi áp dụng bû lõc đðnh nghïa 

trước cho 5 loäi biên. 

Tính phån bø theo kết quâ 5 bû lõc. 

Từ đò ta thu được phån bø đặc trưng biên 

cục bû cò sø chiều là 80 (16  5). 

- Cách tính đặc trưng biên toàn cục: 

Tính phån bø 5 biên đặc trưng cho toàn ânh 

để thu được 1 phån bø với 5 chiều ứng với 5  

loäi biên. 

- Cách tính đặc trưng biên bán toàn cục: 

Chia ânh thành 13 cụm. 

Tính phån bø 5 loäi biên cho múi cụm trên 

ta sẽ cò 1 phån bø với 65 (13  5) chiều. 

 

Hình 1. Mô hình phát hiện bệnh của lợn qua ânh chụp 

 

Hình 2. Một số hình ânh được lựa chọn làm dữ liệu thử nghiệm trong mô hình 

Phân 
loại 

Kết quả phân loại 

Dữ liệu ảnh  
huấn luyện 

Dữ liệu ảnh  
cần phân loại 

Trích chọn 
 đặc trưng 

Huấn 
luyện 

Mô hình sau khi 
huấn luyện 



Ứng dụng phát hiện bệnh của lợn qua ảnh chụp bằng phương pháp trích chọn đặc trưng và phân loại tự động 

802 

 

Hình 3. Ảnh được chia thành 16 vùng, mỗi vùng lại được chia thành nhiều khối 

- Phån bø đặc trưng biên được kết hợp từ  

ba loäi trên là mût phån bø với 150 chiều (80 

chiều cục bû + 5 chiều toàn cục + 65 chiều bán 

toàn cục). 

2.2.2. Tương quan màu sắc (Color 

Correlograms) 

Phương pháp tương quan màu síc (Huang 

et al., 1997), (Ogle et al., 1995), (Chua et al., 

2009) cò đặc tính nùi bêt là khöng chî mö tâ 

phån phøi màu cþa các điểm ânh mà cñn thể 

hiện được møi quan hệ về khöng gian giữa các 

cặp màu theo khoâng cách. 

Các bước cþa phương pháp này được tòm tít 

như sau: 

Ta đặt I là ânh cò kích thước n  n, trong 

ânh này cò m màu ký hiệu là: c1, c2, …, cm 

Với múi pixel p = (x, y) thuûc I, gõi I(p) là 

màu cþa pixel p. 

 1 2 1 2 1 2
max ,p p x x y y      

Với múi khâng cách d  [1, n] ta tính được 

phån bø tương quan màu síc cþa ânh I như sau: 

 
1 j j

, I c , 2 2 c 1 2
Pr I

i j

k

c c p p I
I p p p k

 
    
   

Với i, j  [m], k  [d]. 

Với múi pixel cò màu ci trong ânh I, 
( )

,
i j

k

c c
  là 

xác suçt tìm thçy mût pixel có màu cj cách pixel 

ban đæu mût khoâng cách bìng k. 

Để giâm chi phí tính toán và sø chiều cþa 

phån bø đặc trưng, ta cÿng cò thể chî tính tương 

quan cho các cặp màu giøng nhau. 

Tüy thuûc vào việc chõn sø màu và sø 

khoâng cách d ta sẽ cò được các phån bø đặc 

trưng. Ở bài báo này, chýng töi chõn 64 màu và 

khoâng cách d = {1, 3, 5, 7}, khi đò sẽ thu được 

phån bø đặc trưng với 64  4 = 256 chiều. 

2.2.3. Đặc trưng kết cấu Gabor 

Trong xử lý ânh, bû lõc Gabor là mût bû lõc 

tuyến tính thường được sử dụng để phát hiện 

biên, phån vüng ânh, phån tích đặc trưng ânh, 

phån lớp ânh (Manjunathi et al., 1996; Ma et 

al., 1995). Hàm sòng con Gabor trong miền 

khöng gian cò däng: 

2 2

2 2

1 1
( , ) exp 2

2 2

x y
g x y jWx

x y


   

  
     

   

  

Với x và y là các đû lệch chuèn cþa phân 

bø Gaussian theo hướng x và y. 

Sau đò mût têp các bû lõc Gabor cò thể thu 

được bởi các tî lệ và hướng quay thích hợp  

cþa g(x,y): 

( , ) ( ', ')

' ( cos sin )

' ( sin cos )

m

mn

m

m

g x y a g x y

x a x y

y a x y

 

 









  

  

  

Trong đò:  = n/K, n = 0, 1, … K-1 và m = 0, 

1, … S-1, K là sø h ướng quay, S là tỷ lệ co giãn. 
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Cách tính đặc trưng như sau: 

Gõi ânh là I(x,y), biến đùi sòng Gabor cþa 

ânh sẽ cò däng: 

1 1 1 1
W ( , ) ( , )* ( , )

mn mn
x y I x y g x x y y dx dy    

Các giá trð kỳ võng và đû lệch chuèn ở trên 

chính là các thành phæn cþa vector đặc trưng 

cæn tìm. 

Chýng töi sử dụng 4 tỷ lệ S = 4 và 6 hướng 

quay K = 6 thì thu được vector đặc trưng 48 

chiều như dưới đåy: 

00 00 01 35 35
...f           

2.3. Phân loại ânh 

Sau khi hoàn thành giai đoän trích chõn 

đặc trưng ânh, bước tiếp theo là chõn thuêt toán 

huçn luyện và phån loäi dữ liệu ânh. Trong bài 

báo này, chýng töi lựa chõn phương pháp huçn 

luyện và phån loäi dữ liệu SVM (Support Vector 

Machines) (Nguyễn Nhêt Quang, 2012) bởi 

phương pháp này được coi là cöng cụ mänh, phù 

biến và đặc biệt thích hợp cho phån loäi dữ liệu 

lớn và nhiều chiều. Chýng töi sử dụng thư viện 

mã ngu÷n mở LibSVM (Chang and Lin, 2011). 

Quá trình sử dụng LibSVM: 

Để sử dụng LibSVM, cæn chuèn bð dữ liệu 

cho quá trình huçn luyện và thử nghiệm. Dữ 

liệu düng để huçn luyện và thử nghiệm được 

lưu trong các têp tin sao cho múi hàng trong têp 

tin là mût méu với các thöng tin được trình bày 

theo däng: 

<label> <index1>: <value1> <index2>: 

<value2>... 

Trong đò: <label> là mût giá trð xác đðnh 

nhãn cþa lớp, với bài toán phån loäi nò là mût  

sø nguyên. 

Múi cặp <index1>:<value1> tương ứng mût 

đặc trưng, giá trð <index> là mût sø nguyên bít 

đæu từ 1 và <value> là mût sø thực. 

Sau khi chuèn bð dữ liệu, quá trình sử dụng 

LibSVM bao g÷m 2 bước: 

Bước 1: Huçn luyện (training) düng lệnh 

svmtrain: 

Model = svmtrain(training_label_vector, 

training_instance_matrix, 'libsvm_options'); 

Trong đò: 

Model là têp tin chứa mö hình huçn luyện 

cþa SVM. 

Training_label_vector là vector nhãn cþa 

têp dữ liệu düng để huçn luyện. 

Training_instance_matrix là ma trên chứa các 

đặc trưng cþa dữ liệu düng để huçn luyện. 

Libsvm_option là tham sø cho phép người 

düng lựa chõn các cöng thức SVM khác nhau, 

các lớp hàm nhån khác nhau cüng với các thuûc 

tính cho hàm nhân. 

Bước 2: Thử nghiệm mö hình (testing) düng 

lệnh svmpredict: 

[predicted_label, accuracy, decision_ values/ 

prob_estimates] = svmpredict (testing_label_ 

vector, testing_instance_matrix, model,  

'libsvm_ options'); 

Trong đò: 

Model là dữ liệu đæu ra thu được từ bước 1. 

Test_label_vector là vector nhãn cþa têp dữ 

liệu kiểm thử. 

Test_instance_matrix là ma trên chứa các 

đặc trưng cþa dữ liệu kiểm thử. 

Libsvm_option là lựa chõn để dự đoán ước 

lượng xác suçt. 

Predicted_label vector dự đoán đæu ra. 

Accuracy vector với đû chính xác, tùng bình 

phương lúi, hệ sø tương quan bình phương. 

Prob_estimates nếu được chõn thì cò vector 

ước lượng xác suçt. 

3. KẾT QUÂ VÀ THÂO LUẬN 

Mö hình ứng dụng phát hiện bệnh cþa lợn 

qua ânh chụp được chýng töi tiến hành xåy 

dựng và cài đặt trên ngön ngữ lêp trình Matlab, 

sử dụng máy tính Intel Core i3, 2.1GHz, 2GB 

Ram. Ngoài ra chýng töi cÿng tích hợp vào 

chương trình thư viện mã ngu÷n mở LibSVM 

(Chang and Lin, 2011). 

Trong giai đoän trích chõn đặc trưng, bìng 

cách áp dụng 3 phương pháp trích chõn đặc 

trưng ânh đã đề cêp ở trên chýng töi thu được 

các vectơ đặc trưng cho các ânh thử nghiệm. Với 

múi phương pháp trích chõn đặc trưng cho ra 
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163 vector đặc trưng tương ứng cþa 163 ânh  

thử nghiệm. 

Thời gian xử lý (được tính bìng giåy) cþa 

các phương pháp trích chõn đặc trưng trên được 

minh hõa như trong hình 4. 

Từ đ÷ thð ở hình 4, ta thçy phương pháp 

phån bø đặc trưng biên cò thời gian xử lý nhanh 

nhçt, sau đò đến phương pháp tương quan màu 

síc. Cuøi cüng, phương pháp đặc trưng kết cçu 

Gabor cò thời gian xử lý chêm hơn so với hai 

phương pháp trên. 

Trong giai đoän phån loäi tự đûng bìng 

SVM, nhòm tác giâ tiến hành phån loäi cho 

từng loäi bệnh cþa lợn (cò nghïa là 5 loäi bệnh 

cþa lợn đã liệt kê ở trên được gán cho 5 nhãn lớp 

khác nhau). Để thực hiện, chýng töi lçy ngéu 

nhiên 26 ânh trong 163 ânh thu thêp được để 

làm têp dữ liệu kiểm thử, sø ânh cñn läi được sử 

dụng cho têp dữ liệu huçn luyện. Kết quâ phån 

loäi thu được đøi với từng phương pháp trích 

chõn đặc trưng được thể hiện trong bâng 1. 

Đû chính xác cþa mö hình phån loäi được 

tính bìng tỷ sø giữa sø méu được phån loäi đýng 

trên tùng sø méu cþa têp dữ liệu kiểm thử. 

Từ kết quâ thực nghiệm thu được trong 

bâng 1, chýng töi nhên thçy kết quâ phån loäi 

trên têp dữ liệu huçn luyện được trích chõn từ 

đặc trưng kết cçu Gabor cò đû chính xác cao 

nhçt vì dữ liệu ânh thử nghiệm là các ânh bệnh 

ở lợn được biểu hiện trên da, do đò đặc trưng kết 

cçu Gabor hiệu quâ hơn trong việc phát hiện các 

đường vån cþa ânh (là các vết đó, nøt đó trñn, 

vuöng, hoặc các nøt lở loét trên da, lưỡi, mòng 

cþa lợn). Phương pháp tương quan màu síc cò 

đû chính xác cao thứ hai, do cò khâ nëng mö tâ 

phån phøi màu cþa các điểm ânh và thể hiện 

được møi quan hệ về khöng gian giữa các cặp 

màu, nhờ đò phương pháp này cho phép mö tâ 

tøt các vết màu síc, kích thước khác nhau trên 

da lợn. Cÿng trong kết quâ thử nghiệm này, 

phương pháp phån bø đặc trưng biên cò đû 

chính xác thçp hơn câ, nguyên nhån cò thể do 

méu ânh biểu hiện bệnh trên da lợn là các vết 

tích tương đøi nhó, cò biên khöng rô ràng nên 

việc mö tâ các đặc trưng biên cþa những đøi 

tượng này trong ânh kém hiệu quâ. 

Như vêy, tuy phương pháp đặc trưng kết 

cçu Gabor cò thời gian xử lý chêm hơn, nhưng 

phương pháp này vén tó ra cò hiệu quâ nhçt 

trong việc phån loäi dữ liệu. 

Từ kết quâ thực nghiệm, mặc dü đû chính 

xác mà mö hình đät được chî ở mức khá nhưng 

vén chçp nhên được vì bû dữ liệu huçn luyện 

đæu vào mà chýng töi sử dụng là các ânh chụp 

được thu thêp từ các trang träi, chu÷ng nuöi lợn 

trong điều kiện ánh sáng, gòc chụp khác nhau vì 

thế cò thể gặp phâi các vçn đề về màu síc và 

ânh chụp khöng ở cüng vð trí, nhiều ânh chî thể

 

Hình 4. Đồ thị so sánh thời gian xử lý của các phương pháp trích chọn đặc trưng ânh 
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Bâng 1. Kết quâ độ chính xác phân loại  

của từng phương pháp trích chọn đặc trưng 

Phương pháp Độ chính xác (%) 

Phân bố đặc trưng biên 69,2308  

Gabor 84,6154  

Tương quan màu sắc 73,0769  

 

hiện mût bû phên như chån, miệng, lưỡi, mût 

mâng da,… dén đến việc trích chõn đặc trưng 

chưa phát huy hết được hiệu quâ. Thêm vào đò, 

têp dữ liệu thử nghiệm với sø lượng ânh ít cÿng 

làm ânh hưởng rçt lớn đến kết quâ phån loäi. 

4. KẾT LUẬN 

Bài báo này đã đề xuçt mö hình ứng dụng 

giýp phát hiện mût sø bệnh ở lợn qua ânh chụp 

bìng phương pháp trích chõn đặc trưng kết hợp 

với phån loäi tự đûng. Các kết quâ thực nghiệm 

với mức đû chính xác tương đøi khâ quan cho 

thçy việc áp dụng mö hình này trong thực tế là 

hoàn toàn cò triển võng.  

Đåy là mö hình cò tính ứng dụng cao trong 

thực tiễn bởi ngành chën nuöi hiện nay là ngành 

rçt quan trõng trong nöng nghiệp. Vì thế trong 

tương lai, chýng töi mong muøn tiếp tục phát 

triển ứng dụng này, thu thêp thêm ânh về các 

loäi bệnh ở lợn, tìm hiểu thêm các phương pháp 

xử lý ânh và phương pháp phån loäi khác ngoài 

SVM để đät được kết quâ phån loäi tøt hơn. 
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