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تشخیص رفتاراهی 
ررد میان طیور رد  غیر رنمالچالش  اوراده از صنعتی با استف یاهی مرغدا

ّ
 رپدازش تصوری ی فن

 

گوشتی،  . در مزارع مرغاستدر یک مزرعه مرغ گوشتی  هامرغ)وجود بیماری( در میان  نرمال ریغتشخیص رفتارهای  مسئلههدف 

 مرغ 31 الی 7ممکن است بین  مترمربعدر هر یک  کهیطوربه، رندیگیمآزاد )بدون قفس( در یک سوله قرار  صورتبهپرندگان 

 ریغ رفتار صیو تشخ یانفراد صورتبه هامرغ (Detection & Tracking) یریگرهو  صیتشخ مسئلهچالش وجود داشته باشد. 

  .است ینظارت هایدوربیناز  شده تهیه ریدر مرغ( با استفاده از پردازش تصاو یمارینرمال )مانند وجود ب
 تحرک انزیمحاسبه شود م دیکه با یدر مرغ باشد. دو پارامتر اصل یماریب ای غیر نرمالرفتار  انگرینما تواندمی یمختلف یپارامترها

. ابدییمکاهش  ماریب یهامرغتحرک در  زانی. لازم به ذکر است که مباشدمیدر سطح کف مزرعه  هاآن یمرغ و نحوه پراکندگ هر

 دهندهنشان یدر کف مرغدار هامرغ رهمگنیغ عیهمگن پخش شده باشند. توز صورتبه یدر سطح مرغدار دیپرندگان با نیهمچن

 .باشدمیدر مزرعه  طیمح یبودن دما رهمگنیمانند غ یوجود مشکل

 مسئله: یهاخواسته

 ]+52[ (شامل یک مرغ باشد segment)هر  هامرغ یجداسازو  هامرغ (Detection)تشخیص -3

 +]31[ ) از بالا سمت چپ عدد یک، و پایین سمت راست آخرین شماره( هامرغشمارش  -5

 ]+52[ قبل یهاگاماز  شدهدادهی تشخیص هامرغ (Tracking)یریگره -1

 ]+31[ محاسبه میزان حرکت هر مرغ در طول زمان -4

 ]+31[ کف سالندر  هامرغتشخیص آنرمالی در قرار  -2

 ]+32[ ی بیمار هامرغتعریف پارامتر جدید برای تشخیص  -6

 ]+2[ رایی سیستم پردازش تصویر برای حوزه فعلید و افزایش کاوایده پردازی برای بهب -7

 :تکمیلینکات 

یک پردازنده  مدنظر افزارسخت فریم بر ثانیه پردازش شود. 1و حداقل باید  بلادرنگ باشد صورتبه محاسبه باید -3

 توأم صورتبهرشته باشد یا  36هسته واقعی و  8( یا بر روی پردازنده مرکزی با ti 1060)مانند  تاپلپگرافیکی 

 .شودیمیک امتیاز مثبت تلقی  افزارسختباشد، میزان استفاده کمینه از 

ی یعن –دید در شب هستند(  هانیدوربیط نوری تا حد زیادی پایدار است، تصاویر یا در روز هستند یا در شب )شرا -5

 متفاوتی را اتخاذ کرد. یوهایسناربرای دو حالت شب و روز  توانیم

 مختلف ماژولار باشد. یهایابیارزپایتون باشد و تا حد ممکن کد جهت  لزوما  باید  یسینوبرنامهزبان  -1

 Body)مانند بررسی اسکلتون بدن مرغ  ییهاروشاز  هامرغدر برخی مقالات برای تشخیص بیماری در  -4

 (Skeleton جهت  صرفا است. این مقالات در قسمت مراجع  شدهاستفادهمبتنی بر یادگیری عمیق  ییهاروشو
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موجود دارای امتیاز مثبت جداگانه  یهاروشابتکاری، یا  یهاروش، استفاده از معرفی شده مسئله آشنایی با کلیت

  خواهد بود.

 . کیفیت فایل ارسالی نیز شامل امتیاز است.است یالزام PDFارائه توضیحات در یک فایل  -2

با تعداد  3،5،2 از مراحل هرکدام ارزیابیشود که امکان  یسازادهیپمسئله، کد به نحوی  یهاخواستهدر قسمت  -6

 باشد. ریپذامکانتک فریم  ومحدودی فریم 

وسط تصویر  %84 -وسط تصویر از عرض %76برای سهولت و بهبود دقت، پردازش تمام صفحه یک فریم نیاز نیست،  -7

 .مسئله است ROI(Region Of Interest) از ارتفاع

ها های مربوط به دیتاستو لینک در دسترس است @ICCKE2022_Challengeگروه مربوط به مسابقه در تلگرام  -8

 داده شده است. در گروه قرار

وجود ندارد.  یگذاربرچسببرای است، اما محدودیتی  (Label)بدون برچسب فرضشیپ صورتبهدیتاست مربوطه  -9

 های کلاسیکهمچنین محدودیتی برای روش پیشنهادی، چه مبتنی بر یادگیری عمیق باشد، چه مبتنی بر روش

 پردازش تصویر وجود ندارد.

 در ارتباط باشید. ENIGMA32@، با تلگرام بیشتر یهادادهیا  جانبیهای نیاز به دیتاست در صورت -31

 جوایز:

  میلیون ریال 311تیم اول 

  میلیون ریال 311تیم دوم 

  میلیون ریال 71تیم سوم 

o یالمللنیببرتر از طرف کنفرانس  یهامیتگرامی به  کنندگانشرکتجهت تقدیر از  به ICCKE  شودیملوح تقدیر اهدا. 

 :مهلت و نحوه ارسال آثار

ارسال  ENIGMA32@مستقیم به تلگرام  طوربهیا  ICCKE کنفرانس . بر روی سایتzipموارد خواسته شده زیر در قالب یک فایل 

 شود:

 (requirement.txtفایل و  راهنمای اجرا )همراه فایل کد .3

 9و  4،7،8 یهادنبالهشرح و اجرای  از  یاقهیدق 8یدئوی حداکثر و .5

 هایپرداز و ایده شدهگرفتهبکار  یهاکینتک ،یسازادهیپنحوه شامل توضیحات  PDFفایل  .1

 مهلت ارسال:
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[1] Detection of sick broilers by digital image processing and deep learning, by Xiaolin 
Zhuang 

[2] Monitoring System to Detect Problems in Broiler Houses Based on Image Processing, 

by Mohammad Amin Kashiha 

[3] Real-time monitoring of broiler flock's welfare status using camera-based 
technology, by Alberto Pena Fernandez 

[4] Development of an early warning algorithm to detect sick broilers, by Xiaolin Zhuang 

[5] A Machine Vision-Based Method for Monitoring Broiler Chicken Floor Distribution, 

by Yangyang Guo 


