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TÓM TẮT 

Bài báo này giới thiệu một bộ cơ sở dưc liệu (CSDL) và module tra cứu thông tin hình ảnh nảy mầm của một số 

giống lúa phổ biến ở Việt Nam. Để thực hiện được module đó chúng tôi đã tiến hành thu thập dữ liệu, tập hợp thông 

tin hình ảnh thóc nảy mầm từ các chuyên gia, các cán bộ kỹ thuật,… để tạo ra bộ CSDL gồm rất nhiều giống lúa 

trong đó có 7 giống lúa đem thử nghiệm với khoảng 2.800 hình ảnh nảy mầm cho các kết quả khác nhau về cây 

mầm phát triển bình thường, cây mầm phát triển không bình thường và hạt chết. Từ đó chúng tôi thiết kế một 

module tra cứu hình ảnh nảy mầm của các giống lúa nhằm đáp ứng nhu cầu của người dùng có thể khai thác, tìm 

kiếm, tra cứu thông tin một cách có hệ thống, đầy đủ và linh hoạt.  

Từ khóa: Ảnh nảy mầm, cây mầm bình thường, cây mầm không bình thường, CSDL, hệ quản trị CSDL,  

Building Database and Module Search for the Germination Images  
of Popular Rice Varieties in Vietnam 

ABSTRACT 

This paper introduces a rice germination dataset and retrieval tool for some popular rice varieties in Vietnam. 

Information and seed germination images from technicians and experts were collected and a dataset containing 7 

seed types with 2800 germination images divided into 3 categories (normal seedlings, abormal seedlings, and dead 

seeds) was built. An image retrieval tool for seed germination was developed for users to get all needed information 

in a structured way with flexibility. 

Keywords: Rice, seed germination image, seedlings, database, database management. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Việt Nam là một quốc gia với nền kinh tế 

chû chốt là nông nghiệp, trong đó lúa là cåy 

lþơng thực đem läi lợi nhuên chính. Sân lþợng 

lþơng thực phý thuộc vào rçt nhiều yếu tố nhþ: 

chçt lþợng cûa giống lúa, kỹ thuêt chëm bón, 

thời tiết khí hêu, tính chçt cûa đçt gieo trồng và 

sự biến động tình hình kinh tế thế giới,„ đðc 

biệt yếu tố chçt lþợng cûa giống lúa đem gieo 

trồng là yếu tố rçt quan trọng, có thể nói đó là 

yếu tố hàng đæu quyết định nëng suçt.  

Khâo sát một số trung tâm khâo nghiệm 

giống cây trồng, trong đó có phòng kiểm nghiệm 

hät giống täi Công ty giống cây trồng Thái Bình 

chúng tôi nhên thçy họ đang tiến hành kiểm 

nghiệm hät giống theo tiêu chuèn TCVN 

8548:2011. Các phþơng pháp lçy méu và kiểm 

nghiệm trong tiêu chuèn này đþợc xây dựng 

trên cơ sở các nghiên cứu đã đþợc công nhên cûa 

Hội kiểm nghiệm hät giống quốc tế 

(International Seed Testing Association - ISTA) 

nhìm đâm bâo các thû týc tiến hành kiểm 

nghiệm phù hợp và đþa ra các kết quâ có thể lðp 

läi. Hät giống là một sân phèm sinh học sống và 

các đðc tính cûa nó không thể dự đoán đþợc một 

cách chíc chín nhþ đối với các nguyên liệu vô cơ 

khác. Các phþơng pháp thử đþợc sử dýng phâi 

dựa trên kiến thức khoa học và kinh nghiệm 

đþợc tích lüy trong quá trình kiểm nghiệm và 
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kiểm soát chçt lþợng cûa hät giống. Theo tiêu 

chuèn đþa ra và thực tế khâo sát, trình tự các 

bþớc tiến hành kiểm nghiệm hät thóc giống 

trþớc khi đem sân xuçt đäi trà bao gồm: lçy 

méu và chia méu, phån tích độ säch, xác định số 

lþợng hät khác loài, số lþợng hät khác giống, 

thử nghiệm nây mæm. Các bþớc lçy méu, chia 

méu, xác định hät khác giống, khác loài đã đþợc 

khâo sát, nghiên cứu và công bố bởi Træn Thị 

Thu Huyền và cs. (2015). Thử nghiệm nây mæm 

là bþớc rçt quan trọng để đánh giá khâ nëng 

nây mæm cûa các méu thóc giống. Phép thử nây 

mæm này phâi đþợc tiến hành tÿ các hät säch, 

các hät säch có thể đþợc lçy tÿ phæn hät säch 

trong phép thử độ säch hoðc đþợc lçy tÿ phæn 

đäi diện cûa méu gửi. Sau bþớc thử nghiệm nây 

mæm, các méu đþợc đánh giá với tî lệ nây mæm 

tÿ 80% trở lên sẽ đþợc đem sân xuçt đäi trà. 

Quy trình thử nghiệm nây mæm hiện täi 

đang đþợc tiến hành theo các bþớc và phân loäi 

các hät nây mæm tốt, hät bçt thþờng (hät chết, 

hät cứng, hät tþơi) đều dựa trên kinh nghiệm 

đþợc tích lüy trong quá trình kiểm nghiệm lâu 

nëm. Do đó, với mỗi cán bộ thþờng mçt một 

khoâng thời gian rçt dài học hôi thực tế và tham 

gia vào công tác kiểm định mới có thể đúc rút ra 

những kinh nghiệm để nhên biết và phân loäi 

một cách chính xác hät nây mæm bình thþờng 

hay bçt thþờng. Tÿ thực tế đó chúng tôi muốn 

xây dựng CSDL hình ânh hät thóc nây mæm 

kñm theo đðc điểm thông tin các giống lúa kiểm 

nghiệm cûa một số giống lúa đþợc gieo cçy phổ 

biến ở phía Bíc Việt Nam. Tÿ đó phæn nào hỗ 

trợ thêm cho các cán bộ kỹ thuêt trong quá 

trình tìm kiếm, phân loäi và nhên däng cây 

mæm phát triển bình thþờng, không bình 

thþờng và cây mæm bị chết cûa mỗi loäi giống 

lúa thông qua hình ânh nây mæm quan sát đþợc 

trong hệ thống. Đåy thực sự là một công đoän 

quan trọng và cæn thiết trong quy trình sân 

xuçt các giống cây trồng ở Việt Nam. 

Bên cänh đó, chúng tôi cüng đã tìm hiểu và 

nghiên cứu kết quâ đät đþợc trong bài báo cáo 

về đánh giá tî lệ nây mæm cûa các giống lúa 

bìng thị giác máy tính đã đät giâi nhçt trong 

hội thâo quốc tế MAPR đþợc tổ chức Thành phố 

Hồ Chí Minh (Nguyen Thi-Thuy et al., 2018). 

Đåy cüng là một trong những cơ sở để chúng tôi 

xây dựng một bộ cơ sở dữ liệu ânh nây mæm cûa 

một số giống lúa thử nghiệm. 

Trên cơ sở nghiên cứu đã có về hệ thống tra 

cứu thông tin các giống lúa đþợc công bố (Vü Thị 

Lþu và cs., 2015), chúng tôi tiếp týc xây dựng và 

phát triển module quân lý cơ sở dữ ânh nây mæm 

cûa các giống lúa thử nghiệm. Dữ liệu ânh nây 

mæm và thông tin giống lúa đþợc quân trị trên hệ 

quân trị cơ sở dữ liệu MySQL, module quân lý 

đþợc xây dựng trên nền web bìng ngôn ngữ lêp 

trình PHP kết hợp với ngôn ngữ HTML 5, CSS 3 

(Robbins, 2007) và một số thþ viện hỗ trợ khác 

nhþ Jquery, Bootstrap. Sau đó chúng tôi  

tiến hành cài đðt, chäy thử nghiệm module  

phæn mềm trên máy cýc bộ và đþa hệ thống lên 

mäng Internet. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Nghiên cứu lý thuyết  

Xác định hþớng và phþơng pháp xåy dựng 

phæn mềm phù hợp nhçt với yêu cæu thực tiễn 

đðt ra. Ở đåy chúng tôi lựa chọn hþớng xây 

dựng phæn mềm là hþớng chức nëng và phþơng 

pháp xây dựng phæn mềm là phþơng pháp hình 

thác. Mô hình thác nþớc là một mô hình cûa quy 

trình phát triển phæn mềm, trong đó quy trình 

phát triển trông giống nhþ một dòng chây, với 

các pha đþợc thực hiện theo trêt tự nghiêm ngðt 

và không có sự quay lui hay nhây vþợt pha là: 

phân tích yêu cæu, thiết kế, triển khai thực 

hiện, kiểm thử, liên kết và bâo trì. 

Nghiên cứu và tìm hiểu lý thuyết về mô 

hình CSDL quan hệ để biểu diễn và xây dựng 

CSDL, tìm hiểu lý thuyết hệ quân trị CSDL 

MySQL kết hợp với ngôn ngữ lêp trình PHP, 

JavaScript, HMTL 5 và các thþ viện hỗ trợ để 

thiết kế website có tính tþơng tác. 

Nghiên cứu các kỹ thuêt cít CSS và nhiều 

thþ viện hỗ trợ nhþ Jquery, Bootstrap để xây 

dựng giao diện phæn mềm website quân trị và 

tìm kiếm thông tin dữ liệu ânh nây mæm. 

Nghiên cứu lý thuyết một số kỹ thuêt tìm 

kiếm và so sánh, đánh giá để đþa ra một kỹ 

thuêt tối þu nhçt áp dýng cho bài toán. Ở đåy 

chúng tôi sử dýng kỹ thuêt tìm kiếm Full Text 
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Search (tìm kiếm toàn vën) áp dýng vào hệ 

thống tìm kiếm thông tin giống lúa và dữ liệu 

ânh nây mæm nhìm đät đþợc kết quâ một cách 

linh hoät và mềm dẻo.  

Ngoài ra, tham khâo tài liệu, sách, các tiêu 

chuèn và quy định cûa Nhà nþớc về đánh giá 

chçt lþợng hät giống, công trình nghiên cứu đã 

đþợc công bố trong và ngoài nþớc liên quan đến 

vçn đề nghiên cứu.  

2.2. Nghiên cứu thực tiễn 

Bþớc đæu tiên trong quá trình nghiên cứu, 

chúng tôi đã tiến hành thu thêp thông tin và 

tìm hiểu về các giống lúa đþợc kiểm nghiệm tÿ 

các trung tâm nghiên cứu lúa trong nþớc, Viện 

nghiên cứu và phát triển cây trồng - Học viện 

Nông nghiệp Việt Nam, Công ty giống cây trồng 

Thái Bình, sau đó quan sát trực tiếp khåu đánh 

giá khâ nëng nây mæm trong quy trình kiểm 

định chçt lþợng thóc giống täi phòng kiểm 

nghiệm hät giống cûa Công ty giống cây trồng 

Thái Bình.  

Để thu thêp đþợc thông tin, chúng tôi tiến 

hành làm thí nghiệm kiểm nghiệm nây mæm 

trên một số méu giống lúa đþợc thu mua và 

tuyển chọn theo đúng tiêu chuèn và quy định 

TCVN 8548:2011 do Cýc Trồng trọt biên soän, 

các giống lúa đþợc kiểm nghiệm nây mæm bao 

gồm: BC-15, TBR225, TBR1, Nếp 97, Khang 

dân 18, Bíc thơm số 7, Hþơng thơm 1 (Hình 1). 

Bþớc đæu cûa thí nghiệm, méu phân tích 

đþợc lçy ngéu nhiên 400 hät tÿ phòng lçy méu 

và chia thành 4 læn nhíc, mỗi læn 100 hät, sau 

khi cân khối lþợng sẽ đem đi làm nây mæm 

bìng cách đðt các hät thóc giống đû xa nhau ở 

trên giá thể giçy Seedpurol ngâm û để hän chế 

ânh hþởng cûa các hät liền kề đến sự phát 

triển cûa cây mæm. Để bâo đâm đû khoâng 

cách, có thể chia nhô các læn nhíc thành 50 hät 

hoðc 25 hät tùy theo kích thþớc cûa hät, giá 

thể và khoâng cách cæn thiết giữa các hät với 

nhau. Sau khi đðt 100 hät lên giá thể giçy ta 

sẽ gçp giçy vào và cuộn tròn läi rồi cho vào túi 

linon, lçy chun buộc miệng túi nilon läi và đðt 

vào tû nây mæm theo vị trí thîng đứng (Chú ý 

không cuộn giçy hoðc buộc chðt quá để đâm 

bâo đû không khí cho hät nây mæm). Tû nây 

mæm phâi đðt ở điều kiện có môi trþờng không 

khí, độ èm và ánh sáng đät tiêu chuèn quy 

định, luôn luôn phâi giữ độ èm để đáp ứng nhu 

cæu về nþớc cho hät nây mæm. Điều kiện nhiệt 

độ đðt nây mæm tÿ khoâng 20C đến 30C 

nhþng tối þu nhçt là 25C. Nhiệt độ phâi đồng 

đều trong tû nây mæm và không đþợc chênh 

lệch quá ± 2C so với nhiệt độ quy định. Sau 

thời gian û mæm khoâng tÿ 6 đến 7 ngày, các 

læn nhíc sẽ đþợc kiểm tra và đếm số lþợng cây 

mæm bình thþờng, cây mæm không bình 

thþờng, các hät chết và các hät sống (hät còn 

trong giai đoän ngû nghî). Để thu thêp đþợc 

thông tin hình ânh, chúng tôi đã sử dýng máy 

ânh Nikon D300s có độ phân giâi 640 × 480 

pixel, với ống kính tiêu cự 50 mm, khèu độ 

đþợc thiết lêp ở giá trị 10, ISO 400 kết hợp với 

bộ câm biến Knect chýp ânh các méu thóc đþợc 

thử nghiệm đánh giá nây mæm qua tÿng ngày 

û. Sau quá trình thử nghiệm, tiến hành thu 

thêp dữ liệu ânh và đðc điểm thóc nây mæm 

qua tÿng ngày. 

   

(a) (b) (c) 

Hình 1. (a) Các lần nhắc đem ủ nảy mầm;  

(b) Ảnh nảy mầm của thóc giống sau 7 ngày đem ủ;  

(c) Chuyên gia kiểm nghiệm phân loại các hạt giống trên giấy ngâm ủ Seedpurol 
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Sau 7 ngày làm thí nghiệm û thóc giống, 

chúng tôi đã chýp ânh các læn nhíc cûa 7 giống 

kiểm nghiệm nây mæm. Tổng số ânh chýp đþợc 

bao gồm khoâng 2.800 hät thóc cûa các loäi 

giống đem thử nghiệm. Kết quâ ânh chýp bao 

gồm câ cây mæm bình thþờng, cây mæm không 

bình thþờng, hät sống và hät chết, hät ngû nghî 

(hạt ngủ nghỉ là các hạt thóc giống sau khi 

ngâm ủ được đánh giá không có mầm, rễ nhưng 

hạt vẫn sáng, tươi, chắc, khi bấm tay vào đầu 

hạt vẫn cứng và không có mủ trắng chây ra). 

Nếu méu thử có các hät ngû nghî thì tiến  

hành lçy läi méu sau 15 ngày kể tÿ ngày thu 

hoäch để đðt tiếp vì khi đó nó đã hết thời gian 

ngû nghî. 

Kết quâ cûa phép thử nây mæm đþợc thể 

hiện là tî lệ phæn trëm và đþợc làm tròn đến 

hàng đơn vị. Nếu các læn nhíc đþợc chia nhô 

thành 50 hät hoðc 25 hät thì phâi gộp läi thành 

các læn nhíc 100 hät để tính kết quâ. Tổng cûa 

các cây mæm bình thþờng, cây mæm không bình 

thþờng và các hät không nây mæm phâi bìng 

100. Sau khi đếm ta lçy 100 hät đem ngåm û trÿ 

đi số lþợng cây mæm không bình thþờng, số lþợng 

hät chết, kết quâ thu đþợc chính là tỷ lệ nây 

mæm cûa phép thử. Nếu tỷ lệ nây næm cûa câ 4 

læn nhíc đều đät đþợc tÿ 80% trở lên là lô thóc 

giống đó sẽ đþợc đþa ra thị trþờng tiêu thý bán 

cho bà con nông dân gieo trồng. Tỷ lệ nây mæm 

cûa câ 4 læn nhíc thçp hơn 80% thì phâi tiến 

hành đðt thử nghiệm läi læn nữa, kết quâ vén 

không đät thì hûy lô giống đó chuyển sang làm 

thóc thịt (thóc để ën), không đþợc làm thóc giống. 

2.3. Nghiên cứu hỗ trợ 

Sau khi thu thêp đþợc thông tin đðc điểm 

và dữ liệu ânh nây mæm cûa các giống thóc thử 

nghiệm, chúng tôi tiến hành khâo sát nhu cæu 

thực tế, đðc biệt là nhu cæu cûa các chuyên gia 

kiểm nghiệm, sau đó đề xuçt xây dựng module 

quân lý ânh nây mæm kñm theo đðc điểm chi 

tiết nhên däng phân biệt các hät nây mæm bình 

thþờng, không bình thþờng và hät chết cûa các 

giống lúa đþợc kiểm nghiệm û nây mæm, tiến 

hành cài đðt và chäy thử nghiệm module phæn 

mềm trên máy tính, hoàn thiện module phæn 

mềm dựa trên các ý kiến phân hồi, đóng góp tÿ 

các nhóm ngþời dùng khác nhau.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Xây dựng cơ sở dữ liệu ảnh nảy mầm 

Đðc điểm cûa cây mæm thu đþợc qua thí 

nghiệm trên nhþ sau: 

Bảng 1. Đặc điểm cấu trúc cây mầm bình thường 

Cấu trúc cây mầm Đặc điểm 

Rễ sơ cấp Là nguyên vẹn hoặc có các khuyết tật chấp nhận được: 

Các vết biến mầu hoặc các vết thối 

Các vết nứt, tách đã liền lại 

Các vết nứt hoặc vết tách nông 

Các cây mầm có rễ sơ cấp bị khuyết tật được coi là bình thường nếu có đủ các rễ thứ cấp phát triển bình thường 

Trụ giữa lá mầm 

(nếu phát triển) 

Là nguyên vẹn hoặc có các khuyết tật chấp nhận được: 

Các vết biến mầu hoặc các vết thối 

Các vết nứt hoặc vết tách nông 

Vặn xoắn lỏng 

Bao lá mầm Là nguyên vẹn hoặc có các khuyết tật chấp nhận được: 

Các vết biến mầu hoặc các vết thối 

Vặn xoắn lỏng 

Tách từ đỉnh xuống không quá 1/3 

Lá sơ cấp Là nguyên vẹn và mọc ra ở gần đỉnh của bao lá mầm hoặc có các khuyết tập chấp nhận được: 

Các vết biến mầu hoặc các vết thối 

Phát triển hơi chậm 
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Bảng 2. Đặc điểm của cây mầm không bình thường 

Cấu trúc cây mầm Đặc điểm 

Cây mầm Là không bình thường, nếu: 

Bị biến dạng 

Bị gãy 

Có hai cây mầm sinh đôi dính nhau 

 

Mảnh khảnh 

Trong suốt 

Bị thối do nhiễm bệnh sơ cấp 

Có màu vàng hoặc màu trắng 

Rễ sơ cấp Là khuyết tật nếu: 

Còi cọc hoặc ngắn và mập 

Phát triển chậm 

Bị mất 

Bị gãy 

Bị xẻ từ đỉnh 

 

Bị kẹt trong vỏ hạt 

Có tính hướng đất âm 

Cằn cỗi 

Mảnh khảnh 

Trong suốt 

Bị thối do nhiễm bệnh sơ cấp 

Trụ giữa lá mầm 
(nếu phát triển) 

Là có các khuyết tật nếu: 

Bị nứt hoặc bị gãy 

Uốn tròn hoặc xoắn ốc 

 

Vặn xoắn chặt 

Bị thối do nhiễm bệnh sơ cấp 

Bao lá mầm Là có khuyết tật nếu: 

Bị biến dạng (ngắn và dầy) 

Bị gãy hoặc bị mất 

Đỉnh bị hỏng hoặc không có đỉnh 

Bị uốn cong nhiều 

Uốn tròn hoặc xoắn ốc 

 

 

Vặn xoắn chặt 

Bị xẻ từ đỉnh quá 1/3 chiều dài 
của nó 

Bị xẻ không phải ở phần đỉnh 

Mảnh khảnh 

Bị thối do nhiễm bệnh sơ cấp 

Lá sơ cấp Là có khuyết tật nếu: 

Mọc dưới một nửa chiều dài của bao 
lá mầm 

Bị mất 

 

Bị rách nát hoặc biến dạng 

Có màu vàng hoặc màu trắng 

Bị thối do nhiễm bệnh sơ cấp 

   

Sau khi đã thu thêp đþợc thông tin đðc 

điểm cây mæm và dữ liệu ânh chúng tôi tiến 

hành phân tích, tổng hợp, chuèn hóa và tổ chức, 

lþu trữ CSDL dþới däng bâng 5, 6, 7. 

Các bâng dữ liệu trên chúng tôi thiết kế xây 

dựng lþu trữ và quân trị trên hệ quân trị cơ sở 

dữ liệu MySQL. Hiện nay, việc chọn lựa một hệ 

quân trị cơ sở dữ liệu đối với những ngþời phát 

triển phæn mềm quâ là vçn đề đáng quan tåm vì 

có rçt nhiều hệ quân trị nhþ: Oracle, SQL 

Server, Access, MySQL,„ và mỗi lêp trình viên 

phâi lựa chọn một hệ quân trị phù hợp với nền 

tâng phát triển cûa hệ thống phæn mềm. 

MySQL là hệ quân trị cơ sở dữ liệu mã nguồn 

mở phổ biến nhçt, do sự ổn định và cơ chế xử lý 

nhanh, đþợc nhiều ngþời sử dýng và đáng tin 

cêy, ngay câ các hãng lớn nhþ Yahoo, Google, 

Youtube,„ cüng sử dýng MySQL để tiết kiệm 

thời gian và chi phí đối với các hệ thống có dung 

lþợng lớn. Ngoài þu điểm là mã nguồn mở phổ 

biến nhçt, MySQL còn là hệ quân trị cơ sở dữ 

liệu đþợc chọn cho các ứng dýng xây dựng trên 

nền Linux, Apache,„ chäy trên nhiều flatform 

có thể linh hoät trong việc sử dýng. 

Với các tính nëng vþợt trội cûa MySQL nhþ 

linh hoät, thực thi cao, bâo mêt tốt, chi phí thçp, 

khâ nëng phát triển ứng dýng hỗn hợp, mã 

nguồn mở tự do, đðc biệt engine xử lý tốc độ cao, 

khâ nëng chñn dữ liệu nhanh, hỗ trợ tốt cho các 

chức nëng chuyên dùng cho web,„ chúng tôi đã 

lựa chọn hệ quân trị MySQL để thiết kế, xây 

dựng và quân trị cơ sở dữ liệu đã thu thêp đþợc, 

vên dýng khai thác và cçu hình tính nëng Full 

text search mà MySQL có hỗ trợ. Full text 

search là tính nëng tìm kiếm toàn vën với khâ 

nëng tìm kiếm mềm dẻo giống nhþ Google và 

khíc phýc đþợc các nhþợc điểm sau: kết quâ tìm 

kiếm trâ về không chính xác, tốc độ tìm kiếm 

truy vçn chêm, có sự phân biệt giữa tÿ tiếng 

Việt có dçu hoðc không có dçu. 
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Bảng 3. Hình ảnh cây mầm phát triển bình thường của 7 giống lúa  

sau 7 ngày thí nghiệm ủ nảy mầm 

Giống lúa Cây mầm bình thường 

BC15 

   

Nếp 97 

   

TBR225 

 

   

TBR1 

 

   

Khang dân 18 

   

Bắc thơm số 7 

   

Hương thơm 1 
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Bảng 4. Hình ảnh cây mầm phát triển không bình thường của 7 giống lúa  

sau 7 ngày thí nghiệm ủ nảy mầm 

Giống lúa Cây mầm không bình thường 

BC15 

    

Nếp 97 

    

TBR225 

 

    

TBR1 

 

    

Khang dân 18 

    

Bắc thơm số 7 

    

Hương thơm 1 
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Bảng 5. Bảng “GiongLua” lưu trữ thông tin về các giống lúa đem thử nghiệm nảy mầm 

Tên trường Kiểu dữ liệu Mô tả 

ID_Gionglua Int Mã giống lúa (Khóa chính) 

Ten_Gionglua Nvarchar Tên giống lúa 

Loai_Gionglua Int Loại giống lúa 

Nguongoc Nvarchar Nguồn gốc của giống lúa 

Dacdiem Nvarchar Đặc điểm giống lúa 

Yeucau_KT Nvarchar Kỹ thuật chăm sóc giống lúa 

Anh_Gionglua File Hình ảnh hạt giống lúa 

Bảng 6. Bảng “AnhNayMam” lưu trữ ảnh chụp nảy mầm các giống lúa  

qua các ngày thử nghiệm nảy mầm 

Tên trường Kiểu dữ liệu Mô tả 

ID_Gionglua Int Mã giống lúa (Khóa chính) 

So_Ngay Byte Số ngày nảy mầm 

Anh_Naymam File Ảnh nảy mầm tương ứng với số ngày ủ 

ID_Loaicaymam Byte Loại cây mầm 

Bảng 7. Bảng “LoaiCayMam” lưu trữ thông tin đặc điểm về từng loại cây mầm 

Tên trường Kiểu dữ liệu Mô tả 

Id_Loaicaymam Byte Mã loại cây mầm 

Ten_Loaicaymam Nvarchar Tên loại cây mầm 

Dacdiem Nvarchar Đặc điểm của cây mầm 

 

 

Hình 2. Biểu đồ phân cấp chức năng 

 

Hình 3. Biểu đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh 

Module quản trị cơ sở dữ liệu và tra cứu thông tin dữ liệu ảnh 
nảy mầm của một số giống lúa 

Quản trị hệ thống 
Quản trị  

CSDL ảnh nảy mầm 
Quản lý  

đặc điểm cây mầm 
Quản trị  
tra cứu  
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3.2. Quản trị hệ thống dữ liệu ảnh nảy mầm 

3.2.1. Module quản trị cơ sở dữ liệu và tra 

cứu hình ảnh nảy mầm 

Module đþợc xây dựng và phát triển trên hệ 

thống tra cứu cơ sở dữ liệu các giống lúa đã có 

(Vü Thị Lþu và cs., 2015). Chúng tôi sử dýng 

ngôn ngữ lêp trình PHP kết hợp với hệ quân trị 

MySQL để xây dựng module trên nền web phýc 

vý cho quá trình tra cứu thông tin dữ liệu và 

ânh nây mæm cûa các giống lúa đem thử nghiệm 

nây mæm. Module hệ thống xây dựng với các 

chức nëng đþợc thể hiện qua biểu đồ phân cçp 

chức nëng nhþ hình 2. Thông qua module hệ 

thống, các luồng dữ liệu đþợc thể hiện qua biểu 

đồ (Hình 3). 

Module hệ thống đþợc xây dựng có 2 tác 

nhån tþơng tác với hệ thống. Tác nhân thứ nhçt 

là Admin, có toàn quyền với hệ thống và toàn bộ 

dữ liệu trong hệ thống. Tác nhân thứ hai là 

nhóm ngþời dùng chung (User), nhóm ngþời 

dùng này có thể vào tra cứu thông tin và xem 

kết quâ qua các chức nëng đþợc thiết lêp sïn. 

Hai tác nhån này tác động vào hệ thống đþợc 

thể hiện qua biểu đồ luồng dữ liệu nhþ hình 

trên (Hình 2). 

3.2.2. Quản trị hệ thống  

Các chức nëng cæn xây dựng cho phæn 

Module quân trị cơ sở dữ liệu và tra cứu thông 

tin ânh nây mæm nhþ sau: 

- Quân lý tài khoân: user, pass, thông tin 

ngþời dùng khi truy cêp vào hệ thống 

- Quân trị CSDL ânh nây mæm: Cêp nhêt 

CSDL ânh nây mæm cûa các giống lúa qua các 

ngày û thử nghiệm vào hệ thống phæn mềm. 

- Quân lý đðc điểm cây mæm: Đþa ra đðc 

điểm chi tiết tÿng loäi cây mæm cho ngþời dùng. 

- Quân lý tra cứu: Đþa ra các danh mýc tra 

cứu hình ânh theo nhiều tiêu chí khác nhau cho 

ngþời dùng lựa chọn nhþ tên giống, số ngày û, 

loäi cây mæm. 

3.2.3. Kết quả xây dựng hệ thống 

Module hệ thống quân trị CSDL và tra cứu 

ânh nây mæm đþợc xây dựng theo các phþơng 

pháp nghiên cứu và phæn phân tích thiết kế nêu 

ở trên. Module đþợc tích hợp vào hệ thống tra 

cứu thông tin về các giống lúa phổ biến ở phía 

Bíc đã đþợc xây dựng và công bố trên bài báo 

đëng trên Täp chí Khoa học và Phát triển cûa 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam nëm 2015 (Vü 

Thị Lþu và cs., 2015). Ngþời quân trị hệ thống có 

thể dễ dàng thực hiện các chức nëng quân lý 

nhþ: Quân lý tài khoân, quân lý CSDL hình ânh 

nây mæm cûa giống lúa, quân lý tra cứu thông 

tin hình ânh nây mæm và đðc điểm cûa cây mæm 

với nhiều tiêu chí lựa chọn phong phú, dễ hiểu.

 

Hình 4. Giao diện trang chủ của Module quản trị cơ sở dữ liệu  

và tra cứu thông tin dữ liệu ảnh nảy mầm của một số giống lúa 
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Hình 5. Giao diện phần quản trị của module cập nhật thông tin dữ liệu  

và hình ảnh nảy mầm của giống lúa 

 

Hình 6. Giao diện chức năng tìm kiểm hình ảnh nảy mầm  

của giống lúa theo nhiều tiêu chí khác nhau 
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Hình 7. Hướng dẫn cách tìm kiếm linh hoạt 

 

Hình 8. Giao diện kết quả tìm kiếm hình ảnh nảy mầm 

của giống lúa TBR225 với số ngày ủ này mầm là 7 

Module hệ thống đþợc xây dựng về phía 

backend sử dýng ngôn ngữ lêp trình PHP, 

JavaScrip và hệ quân trị cơ sở dữ liệu MySQL, về 

phía frontend thì sử dýng ngôn ngữ HTML 5, kỹ 

thuêt cít CSS3 và nhiều thþ viện hỗ trợ khác nhþ 

Jquery, Bootstrap. Về bâo mêt, ngþời quân trị 

Module hệ thống ním giữ toàn quyền về việc cêp 

nhêt cơ sở dữ liệu, mêt khèu đëng nhêp vào hệ 

thống đã đþợc mã hóa riêng trong cơ sở dữ liệu. 

Ngþời dùng khi truy cêp vào module hệ thống chî 

có quyền xem và tra cứu thông tin hình ânh nây 

mæm, nếu có bçt kỳ đóng góp ý kiến hay thâo luên 

gì thì có thể gửi mail và liên hệ qua chức nëng 

“Liên hệ” đã đþợc tích hợp trong hệ thống. Dþới 

đåy là một số hình ânh giao diện cûa Module quân 

trị cơ sở dữ liệu và tra cứu thông tin dữ liệu ânh 

nây mæm cûa một số giống lúa thử nghiệm: 

Với chức nëng tìm kiếm giống lúa ở hình 6, 

chúng tôi đã khai thác, thiết lêp tính nëng Full 

text search để tëng khâ nëng tìm kiếm mềm dẻo 

và linh hoät nhþ hþớng dén cách tìm kiếm ở 

hình 7. 
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Hình 9. Giao diện hiển thị đặc điểm cây mầm của giống lúa TBR225 

 Hiện täi theo nhþ những nghiên cứu và tìm 

hiểu cûa chúng tối thì chþa có hệ thống online 

nào trong nþớc bao gồm đæy đû thông tin tÿ 

nguồn gốc, xuçt xứ, đðc điểm sinh học, yêu cæu 

kỹ thuêt chëm sóc, chi tiết các biểu hiện tính 

träng phát triển qua các giai đoän sinh trþởng 

và phát triển, đðc điểm sinh học cûa hät thóc 

giúp nhên däng các giống lúa, hình ânh nây 

mæm kñm theo đðc điểm cây mæm. Có thể nói 

đåy là một hệ thống đã tích hợp các tính nëng 

tþơng đối đæy đû bao gồm: chức nëng tra cứu 

thông tin về các giống lúa theo nhiều tiêu chí 

khác nhau, hiển thị chi tiết đðc điểm sinh 

trþởng và phát triển cûa lúa; chức nëng nhên 

däng lúa thông qua các đðc điểm sinh học cûa 

hät thóc và đðc biệt chức nëng tra cứu hình ânh 

nây mæm cûa một số giống lúa đem thử nghiệm 

nhþ kết quâ cûa nghiên cứu đã trình bây ở trên.  

Bộ dữ liệu ânh nây mæm thu đþợc sẽ đþợc 

sử dýng làm bộ dữ liệu huçn luyện khi áp dýng 

kỹ thuêt học máy, thị giác máy tính để có thể 

xây dựng hệ thống phân loäi và nhên däng tự 

động cho các hþớng nghiên cứu tiếp theo cûa 

chúng tôi. 

4. KẾT LUẬN 

Chúng tôi đã thu thêp đþợc thông tin cûa 

một số các giống lúa phổ biến ở miền Bíc Việt 

Nam trong đó có 7 giống lúa đem thử nghiệm 

với khoâng 2.800 hình ânh này mæm theo tÿng 

ngày û, tÿ đó tiến hành phân tích thiết kế và 

xây dựng bộ CSDL đæy đû hình ânh với các đðc 

điểm nây mæm, sau đó sử dýng ngôn ngữ lêp 

trình PHP hệ quân trị CSDL MySQL, kỹ thuêt 

Full text search cûa MySQL, ngôn ngữ HTML 5, 

kỹ thuêt cít CSS3 và nhiều thþ viện hỗ trợ khác 

nhþ Jquery, Bootstrap để xây dựng và cài đðt 

module quân trị cơ sở dữ liệu và tra cứu thông 

tin dữ liệu ânh nây mæm cûa các giống lúa. Với 

giao diện đơn giân, dễ sử dýng, module tra cứu 

có sự phân quyền đâm bâo độ an toàn và giúp 

cho phæn mềm trở thành công cý hữu ích cho 

ngþời sử dýng, đðc biệt là những nhà nghiên 

cứu về lúa, những trung tâm kiểm định và 

những ngþời có cuộc sống gín liền với cây lúa. 

Phæn mềm cüng trở thành diễn đàn giao lþu học 

hôi kinh nghiệm giữa các nhà khoa học, nhà 

chuyên môn, sinh viên nông nghiệp và ngþời 
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nông dân. Với þu điểm vþợt trội cûa mình, 

Module tra cứu hình ânh nây mæm góp phæn 

giúp ngþời sử dýng có thể tra cứu thông tin chi 

tiết về hình ânh và đðc điểm nây mæm cûa một 

số giống lúa phổ biến qua các ngày û khác nhau, 

tÿ đó giúp các nhà tuyển chọn lúa giống có 

quyết định nhanh chóng và chính xác hơn.  

Hþớng phát triển tiếp theo cûa nghiên cứu 

là thu thêp dữ liệu cûa các giống lúa đa däng 

hơn, đồng thời tích hợp toàn bộ CSDL và đóng 

gói các module toàn bộ quy trình kiểm định thóc 

giống tÿ phân loäi, nhên däng và đánh giá thóc 

nây mæm bìng hình ânh. Hệ thống mới có thể 

ứng dýng cho các trung tâm kiểm định thóc 

giống, các nhà nghiên cứu về lúa, sinh viên nông 

nghiệp và ngþời nông dân.  
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