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Introduction
Maize is one of the most critical cereal crops in the world. It provides staple food for people around the
world. Maize tassel counting creates important information about yield prediction, growth status, and plant
phenotyping but traditional manual approaches were expensive and time-consuming. Recently, highresolution RGB imagery acquired by unmanned aerial vehicles (UAVs), combined with advanced machine-learning techniques especially deep learning (DL), have been considered for analysis of genotype,
phenotype, and crops. In this article, a single-stage object detection technique based on a deep convolutional neural network, YOLOv5s, is mainly modified and called MYOLOv5s to increase the tassel detection accuracy and decrease the overfitting. For example, BottleneckCSP structures, Hardswish activation
function and two-dimensional spatial dropout layers are used. The performance of the proposed method is
compared with three state-of-the-art algorithms Tasselnetv2+, RetinaNet, and Faster R-CNN. The obtained
results show that the effectiveness of MYOLOv5s in detection and counting maize tassels.
Materials and Methods
The high-intensity phenotyping site (HIPS) dataset was collected from the large field at the Agronomy
Center for Research and Education (ACRE) of Purdue University, West Lafayette, Indiana, USA during
the 2020 growing season using a Sony Alpha 7R-III RGB camera mounted on a UAV at 20m altitude that
was processed to a 0.25 cm pixel resolution orthophotos. Two replications of 22 entries for hybrids and 22
entries for inbreds were planted on 12 May in a two-row segment plot layout with a plant population of
30,000 plants per acre. Hybrids and inbreds in this dataset had different flowering dates, with a range of 20
days from the first variety to flower to the last. The orthophotos taken on 20 and 24th of July are used in
this article to train and test the proposed deep network “MYOLOv5s”. They are divided into 15 images
(3670×2150) and then cropped to obtain 150 images (608 × 2048) for each date. Three main modifications
are applied to the original YOLOv5s to form MYOLOv5s: First, BottleneckCSP structures are added to the
neck part of the YOLOv5s instead of some C3 modules. Second, two-dimensional spatial dropout layers
are used in the detect layer. Third, the Hardswish activation function is utilized in the convolution structures. These modifications improved the tassel detection accuracy. MYOLOv5s is implemented in the
Pytorch framework. The Adam algorithm is applied to optimize the MYOLOv5s. The hyper-parameters
such as the number of epochs, batch size, and learning rates are also optimized to increase the tassel detection accuracy.
Results and Discussion
In this article, first, a comparison between the original and the modified YOLOv5s techniques is performed, and the obtained results show that the tassel detection accuracy of MYOLOv5s is increased by
around 2.80%. The performance of MYOLOv5s is also compared with a counting-based approach TasselNetv2+, and two detection-based techniques Faster R-CNN, and RetinaNet. The results depict the advantage of the MYOLOv5s model in the terms of accuracy and inference time. The proposed method obtains 95.30% for AP and 1.9% for RMSE in 84 FPS. These values declare that MYOLOv5s is about 1.4
times faster than the other techniques. In addition, there is more than 4.11% difference among the RMSE
value of MYOLOv5s and other methods, respectively. MYOLOv5s could correctly detect the highest
number of maize tassels. Besides, compared with Faster R-CNN and RetinaNet, MYOLOv5s has a significant improvement of at least 17.64% for the AP value. The proposed technique has the lowest false positive and false negative values. The regression plots show that MYOLOv5s provided slightly higher fidelity counts than other methods.
Further, the effect of score values on the performance of detection-based models is investigated and
the optimal values of hyperparameters are calculated.
Conclusion
1- MYOLOv5s technique achieved the highest values of precision, recall, and AP. It shows the superior performance of the proposed method in detecting maize tassels compared with the other state-ofthe-art models.
2- The lowest value of the error counting metric RMSE is obtained by the MYOLOv5s method.

3- The correlation between the predicted and ground-truth of maize tassels are investigated by R2
score. This value is around 99.28% for MYOLOv5s.
4- MYOLOv5s could detect the tassels in highly overlapping areas well.
5- The inference time of the proposed method is lower than the counting-based TasselNetv2+.
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تشخیص و شمارش خودکار کاکلهای ذرت با استفاده از آشکارساز مبتنی بر یادگیری عمیق
شهرزاد فالحت نژاد ماهانی ،اعظم کرمی
به ترتیب دانشجوی دکترا و استادیار دانشکده فیزیک ،دانشگاه شهید باهنر کرمان
چکیده
در سالهای اخیر استفاده از یادگیری عمیق در کشاورزی دقیق به منظور تشخیص و شمارش آفات و یا بیماریهای گیاهان،
سمپاشی هوشمند ،تخمین سطح زیر کشت و نظارت بر روند رشد گیاهان جهت مقابله با عوامل بازدارنده و یا کاهش دهنده رشد و
با هدف افزایش بهره وری محصوالت کشاورزی به سرعت رو به افزایش است .در این مقاله ،به طراحی الگوریتمی برگرفته از شبکه
عصبی عمیق  YOLOv5sجهت تشخیص و شمارش خودکار کاکلهای گیاه ذرت پرداخته شده است .برای این منظور ،از تصاویر
اخذ شده توسط پهپاد از مزرعه ذرت در دو تاریخ متفاوت جهت آموزش و ارزیابی شبکه استفاده گردیده و با توجه به نوع و اندازه
داده به اعمال تغییراتی در معماری و تابع فعالسازی الگوریتم اصلی  YOLOv5sبا هدف افزایش تعداد پارامترهای شبکه ،کاهش
بیش برازش و افزایش دقت تشخیص پرداخته شد و الگوریتم  Modified YOLOv5sکه به اختصار  MYOLOv5sنام دارد به
عنوان نسخه بهبود یافته  YOLOv5sبا قابلیت شناسایی و شمارش کاکلهای ذرت با مقادیر ضریب تبیین 99/82 R2درصد و
دقت متوسط ( 99/03 )APدرصد حاصل شد .همچنین ،عملکرد روش پیشنهادی به کار گرفته شده در این مقاله با الگوریتمهای
معتبر معرفی شده در این زمینه  Faster R-CNN , TasselNetv2+و  RetinaNetمقایسه گردید .نتایج بدست آمده نشان می-
دهد که مقادیر ضریب تبیین برای این سه شبکه به ترتیب  28/20 ،77/28و  99/90درصد میباشد .همچنین برای الگوریتم-
های  Faster R-CNNو  RetinaNetمقادیر دقت متوسط  78/99و  77/88درصد بدست آمد .این نتایج نشان میدهند که
الگوریتم  MYOLOv5sحداکثر مقادیر ضریب تبیین  R8و دقت متوسط ) ، (APدقت ( )Precisionو یادآوری ( )Recallرا دارد
که بیانگر کارایی باالی روش پیشنهادی در تشخیص کاکل ذرت است .شایان ذکر است  MYOLOv5sبا دارا بودن سرعت
پردازش  28فریم بر ثانیه سریعترین روش در تشخیص کاکل ذرت محسوب میگردد.
واژههای کلیدی :پردازش تصویر ،پهپاد ،تشخیص شی ،کاکل ذرت ،یادگیری عمیق
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ذرت به عنوان یکی از مهمترین غالت در فراهم آوردن تغذیه بخش کثیری از جمعیت کره زمین به شمار میرود .همچنین ،به
طور گستردهای به عنوان خوراک دام ،سوخت زیستی و مواد اولیه در صنعت نیز کاربرد دارد ( .)Tagne et al., 2008از این رو،
برداشت حداکثری این محصول حائز اهمیت میباشد .این امر نیازمند کاهش و یا ترجیحاً حذف عوامل آسیبزا به گیاهان نظیر
خاک نامرغوب ،آفات ،بیماریها ،خورده شدن بذر توسط حشرات و پرندگان و  ...میباشد .از این رو نظارت مستمر بر روند رشد و
تعداد گیاهان ذرت یک مزرعه به منظور مقابله با اینگونه اثرات آسیبزا در صورت مشاهده تغییر در رشد امری ضروری است
( .)Lu et al., 2017(; )Parihar et al., 2011عالوه براین جمعیت یک گیاه به عنوان یک شاخص اساسی در بررسی خواص
فنوتایپینگ آن نیز به شمار میروند .نظارت بر گیاه ذرت در زمان گلدهی آن نیز نقش مهمی در تعیین بهرهوری این محصول دارد
زیرا اگر گیاهان خیلی زود گل بدهند محصول قبل از پایان فصل رشد بالغ می شود و فرصت جذب و استفاده از مقادیر زیادی
انرژی نور برای فوتوسنتز را از دست می دهند و چنانچه خیلی دیر گل بدهند ممکن است محصول قبل از آماده شدن برای برداشت
با تغییر فصل از بین برود .لذا ،حتی مقادیر اندک تنش میتواند عملکرد را به میزان قابل توجهی تغییر دهد (

Alzadjali et al.,

 .)2021در گذشته این نظارت از طریق اشخاص انجام میگرفت که امری طاقت فرسا ،زمانبر و غیردقیق بود .اما اکنون برای فایق
آمدن بر این مشکل ،روشهایی نوین برای شمارش خودکار محصوالت زراعی مبتنی بر هوش مصنوعی و پردازش تصویر در
سالیان اخیر پیشنهاد شده است.
از جمله به کارگیری روشهای هوش مصنوعی و پردازش تصویر در حوزه کشاورزی میتوان به شناسایی علفهای هرز
( ،)Parihar et al., 2011تشخیص بیماریها ( ،)Gómez-Flores et al., 2019; Pourreza et al., 2015شمارش کاکلهای
ذرت ( ،)Lu et al., 2017شناسایی کاکلهای ذرت ( ،)Liu et al., 2020شمارش برگ ( ،)Ubbens et al., 2018تشخیص
نهالها ( )Quan et al., 2019و شناسایی و شمارش سورگوم ) (Ghosal et al., 2019اشاره کرد .تمامی مقاالت نامبرده با
طراحی الگوریتمهای مختلف مبتنی بر هوش مصنوعی و پردازش تصویر توانستهاند عمل شمارش و یا تشخیص شی مورد نظر را
به صورت خودکار انجام داده و با کاهش زمان و افزایش قدرت شمارش و یا تشخیص گام بزرگی در جهت کشاورزی هوشمند
بردارند .هر چند کاهش زمان تشخیص و افزایش بیشتر دقت هنوز یک مسئله باز محسوب میگردد و هر پیشرفتی در این امر
شایسته تقدیر است.
الگوریتمهای هوش مصنوعی به کار رفته در مقاالت ذکر شده در دو گروه روشهای کالسیک و یادگیری عمیق 1جهت
شمارش و یا تشخیص شی مورد نظر قابل بحث هستند .از جمله روشهای کالسیک میتوان به تشکیل تصویر دودویی ،روشهای
مورفولوژی ،لبه یابی و روشهای یادگیری ماشین اشاره کرد .در این روشها استخراج ویژگیهای با ارزش تصویر که به منظور
کاهش بار محاسباتی الگوریتم باید انجام گیرد به صورت دستی و مجزا از الگوریتم طراحی شده جهت تشخیص و یا شمارش شی
باید انجام گیرد اما در یادگیری عمیق این ویژگیها در ساختاری سراسری 8توسط الیههای شبکه عمیق به صورت خودکار استخراج
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میشوند ( .)Ongsulee, 2017از این رو ،استفاده از الگوریتمهای یادگیری عمیق در تشخیص و یا شمارش اشیا به نتایج بهتری
منتهی میگردد .الگوریتمهای یادگیری عمیق به کار رفته برای این منظور خود نیز به دو دسته الگوریتمهای مبتنی بر شمارش و
تشخیص قابل دستهبندی هستند .الگوریتمهای یادگیری عمیق مبتنی بر شمارش با به کارگیری یک الگوریتم رگرسیون مناسب
دادههای مسئله و ایجاد رابطهای معنادار بین متغیرهای وابسته و تعداد اشیا موجود در تصویر به طور مستقیم به پیشبینی تعداد شی
مورد نظر در سایر تصاویر میپردازند حال آنکه در روشهای مبتنی بر تشخیص از یک شبکه عمیق برای تشخیص و شمارش اشیا
در تصویر استفاده میشود .این عمل از طریق رسم کادرهای محصور کننده با امتیاز معین در اطراف شی و یا رسم نقطه در مرکز
آن انجام میگیرد.)Lempitsky and Zisserman, 2010( .
اخیراً ،تعدادی مدل یادگیری عمیق نیز برای تشخیص و شمارش کاکلهای ذرت پیشنهاد شدهاند .الگوریتمهای بر پایه
شمارش  )Xiong et al., 2019( TasselNetv2 ،(Lu et al., 2017) TasselNetو  )Lu and Cao, 2020( TasselNetv2+از
جمله مدلهای مورد استفاده برای شمارش هستند .همانگونه که گفته شد این مدلها از یک الگوریتم رگرسیون جهت پیشبینی
تعداد کاکلهای ذرت استفاده میکنند و  TasselNetv2+به عنوان نسخه بهبود یافته دو الگوریتم  TasselNetو
قادر خواهد بود کاکلهای ذرت موجود در تصاویر ابعاد باال را در زمان کم بشمارد .شبکههای

TasselNetv2

Liu et al., ( Faster R-CNN

 )2020و  )Zou et al., 2020( RetinaNetبرای تشخیص و شمارش کاکلها به کار گرفته شدهاند .در مدل مبتنی بر Faster R-

 CNNجهت این امر از دو شبکه پشتبان  VGGNet1و  ResNet8استفاده شده است و با بهبود اندازه لنگرها 0مدل شناسایی کاکل
ذرت طراحی شده است .در طراحی مدل بر پایه  RetinaNetنیز از  ResNet34به عنوان شبکه پشتبان مدل تشخیص کاکل ذرت
استفاده شده است .از مقایسه این روشها با هم در ( )Zou et al., 2020این نتیجه حاصل شد که مدلهای استفاده شده جهت
شمارش نسبت به روشهای بر پایه تشخیص سریعتر عمل میکنند و توانایی بیشتری در شمارش کاکلهای با همپوشانی باال
دارند اما علیرغم روشهای مبتنی بر تشخیص قادر به تعیین دقیق موقعیت مکانی و اندازه هر کاکل نمیباشند.
بدین جهت ،برای هر چه کارآمدتر بودن روشهای یادگیری عمیق در شناسایی کاکلهای ذرت طراحی الگوریتمی مبتنی بر
تشخیص که دارای سرعت پردازش باال نیز باشد برای امر شمارش گیاهان بسیار حائز اهمیت میباشد .از این رو ،در این مقاله به
طراحی شبکه  MYOLOv5sبه عنوان نسخه بهبود یافته الگوریتم مبتنی بر تشخیص  )Jocher, 2020( YOLOv5sبرای تحلیل
دادههای کاکل ذرت پرداخته شده است .این الگوریتم به صورت تخصصی با توجه به نوع مجموعه داده و ویژگیهای کاکلهای
ذرت در آن (شکل ،اندازه ،رنگ ،بافت و  )...جهت شناسایی این گیاه به صورت اختصاصی طراحی شده است .در ادامه به نوآوری-
های انجام گرفته در طراحی الگوریتم  MYOLOv5sاشاره خواهد شد:
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 -1جایگزین کردن برخی ساختارهای  C3در قسمت گردن 1شبکه  YOLOv5sبا ساختار  BottleneckCSPبه منظور افزایش
قابلیت یادگیری شبکه
 -8استفاده کردن از تابع فعال سازی  Hardswishجهت افزایش قابلیت یادگیری شبکه
 -0قرار دادن الیههای حذف تصادفی مکانی 8در قسمت سر 0شبکه به منظور جلوگیری از بیش برازش
 -8بهینه کردن ابر پارامترهای 8الگوریتم به منظور افزایش دقت تشخیص کاکلهای ذرت
اعمال اصالحات فوق ضمن دستیابی به دقت باالی تشخیص کاکلهای ذرت در مدت زمان کم شرایط را برای عملکرد مطلوب
شبکه با تعداد داده آموزش کم فراهم آورده که خود با توجه به هزینههای باالی تشکیل پایگاه داده دستاورد مهمی محسوب می-
گردد .همچنین ،جهت بررسی بیشتر عملکرد این مدل نتایج حاصل از آن با سه شبکه ،Faster R-CNN ،TasselNetv2+
 RetinaNetمقایسه شده و برتری شبکه طراحی شده در تشخیص و شمارش کاکلهای ذرت در کوتاهترین زمان به اثبات رسیده
است.
در ادامه مقاله ،قسمت  8به شرح مجموعه داده و الگوریتم پیشنهادی پرداخته است .در قسمت  0نتایج به دست آمده با سایر
روشها مقایسه میشوند و مورد بحث قرار میگیرند .در انتها ،نتیجهگیری در قسمت  8آورده شده است.
 -2مواد و روشها
 -1-2مجموعه داده
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HIPS

در این مقاله ،برای طراحی مدل  MYOLOv5sاز دادههای تصویری تهیه شده توسط بخش تحقیقات کشاورزی دانشگاه
پردو ،8ایندیانا ،آمریکا استفاده شده است .این دادهها متشکل از تصاویر  88ردیف کاکل ذرت اینبرد 7و  88ردیف کاکل ذرت هیبرید
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هستند که با جمعیت  03333گیاه بر هکتار در تاریخ  18ماه می سال  8383میالدی کاشته شدهاند .تصویربرداری در طول فصل
رشد ذرت در تاریخهای  83و  88جوالی از  19ناحیه با استفاده از دوربین رنگی  Sony Alpha 7R-lllنصب شده بر روی پهپاد
 DJI Matrice M600 Proاز ساعت  13:33الی  18:33صبح که نور مناسب برای تصویربرداری وجود دارد و از ارتفاع  83متری
انجام گرفت .این دوربین دارای رزولوشن  88/8مگاپیکسل است .سپس تصاویر خام رنگی پردازش شدند و به  19اورتوفوتو

9

( )Habib et al., 2007رنگی بسیار با کیفیت برای هر تاریخ با اندازه میانگین  0873×8193و رزولوشن مکانی  3/89سانتی متر
تبدیل شدند .اطالعات فنوتیپی از جمله شمارش و تاریخ گلدهی با بازرسیهای بصری در مزرعه در طول مدت رشد نیز ثبت شده
است .در شکل  1نمونهای از اورتوفوتوهای تاریخهای  83و  88جوالی نشان داده است.
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الف) تصویر اخذ شده در 83جوالی 8383

a) Captured orthophotos on 

ب) تصویر اخذ شده در  88جوالی 8383

b) Captured orthophotos on 

شکل  -1تصاویر اورتوفوتو اخذ شده از مزرعه ذرت در تاریخهای  83و  88جوالی
Fig. . Captured orthophotos from corn farm on July & 

همانگونه که از تصاویر پیداست در تاریخ  88جوالی در مقایسه با تاریخ  83جوالی ذرتها رشد بیشتری داشتهاند ،همپوشانی
بیشتری دارند ،خاک خشک است و تصویر برداری در شرایط جوی متفاوت از تاریخ  83جوالی انجام گرفته است.
به منظور آماده سازی مجموعه داده جهت استفاده برای طراحی مدل ،هر تصویر اورتوفوتو باید به تصاویر کوچکتر برش داده
شود .برش تصاویر با اهداف استفاده بهینه از این تصاویر ،افزایش دقت الگوریتم و کاهش مدت زمان پردازش داده انجام میگیرد و
با توجه به نوع داده باید به گونه ای باشد که تغییر چندانی در اشیا موجود در آن ایجاد نکند ،توسط الگوریتم در نظر گرفته شده قابل
پردازش باشد ،عملکرد الگوریتم را بهبود بخشد و متناسب با دادههای آزمون تعیین شده توسط مرکز تحقیقات کشاورزی دانشگاه
پردو آمریکا در مجموعه داده باشد .داده آزمون تعیین شده توسط این مرکز برای هر تصویر اورتوفوتو شامل دو ردیف سمت چپ هر
تصویر میباشد و  13درصد کل تصاویر را تشکیل میدهد .این تصاویر متشکل از کاکلهای ذرت اینبرد و هیبرید بوده و با اندکی
تفاوت برای  03تصویر مختلف اندازهای در حدود  833×8193پیکسل دارد .با توجه به اینکه جهت حصول نتیجه بهتر در زمان
آموزش اندازه تصاویر آموزش بهتر است که نزدیک به تصاویر آزمون انتخاب شود لذا اندازه  832×8382به عنوان اندازه مناسب
برش تصاویر در این الگوریتم انتخاب شد و بدین طریق هر تصویر به  13تصویر کوچکتر برش داده شد .برش هر تصویر اورتوفوتو
در این کار به گونهای انجام گرفته است که کاکلهای گیاه ذرت برش داده نشوند و الگوریتم با دقت بیشتری و بدون تشخیص
نادرست قادر به شناسایی درست و دقیق کاکلهای ذرت باشد .سپس تصاویر از طریق رسم کادرهای محصور کننده 1اطراف کاکل-
های ذرت برچسب زده شدند و بدین طریق  8388کادر محصور کننده برای این مجموعه داده به دست آمد .پس از آن با توجه به
استاندارد موجود  13درصد باقیمانده تصاویر (کل تصویر به جز دو ردیف آخر از سمت چپ) برای اعتبارسنجی و مابقی جهت
آموزش در نظر گرفته شدند.
 -2-2شرح مدل

Bounding Box

1

 )Redmon et al., 2016( YOLO1از جمله شبکههای عصبی پیچشی )Albawi et al., 2017( 8و الگوریتمی تک مرحله-
ای و یک پارچه برای تشخیص اشیا است که از طریق رسم کادرهای محصور کننده با امتیاز معین ،که بیان کننده احتمال وجود
شی در کادر است ،به شناسایی آن شی و برچسب مربوط به آن میپردازد .این الگوریتم از آن جهت تک مرحلهای نام گرفته که
عملیات شناسایی شی و اختصاص برچسب به آن را به یکباره انجام میدهد .اولین نسخه آن در سال  8318منتشر شد و پس از آن
، )Farhadi and Redmon, 2018( YOLOv3 ،)Redmon and Farhadi, 2017( YOLOv2

Bochkovskiy ( YOLOv4

 YOLOv5 ،)et al., 2020و  )Long et al., 2020( PP-YOLOبا هدف بهبود دقت و سرعت تشخیص نسخههای پیشین ارائه
شدند.
 YOLOv5خود نیز شامل چهار الگوریتم  YOLOv5l ،YOLOv5m ،YOLOv5sو  YOLOv5xبا عمقهای مختلف
است .هر چه شبکهای عمیقتر باشد تعداد الیههای بیشتری جهت آموزش شبکه به کار رفته و در نتیجه شبکه ویژگیهای بیشتری
را میآموزد و کندتر عمل میکند .در این بین ،جهت طراحی الگوریتم تشخیص و شمارش کاکلهای ذرت  MYOLOv5sبا توجه
به ظرفیت سیستم پردازش داده در ابتدا از الگوریتم  YOLOv5sبه عنوان کم عمقترین و سریعترین الگوریتم از بین الگوریتمهای
نامبرده استفاده میشود و سپس با اعمال پارهای تغییرات بر روی آن ،الگوریتم بهبود یافته مختص شناسایی انواع کاکلهای ذرت
ایجاد میگردد.
 -1-2-2معماری الگوریتم
الگوریتم  MYOLOv5sاز سه قسمت شبکه پشتبان ،گردن و سر تشکیل شده است .معماری این الگوریتم در شکل  8نشان
داده شده است .در ادامه جزئیات این معماری شرح داده خواهد شد.
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1
2

شکل -2

معماری الگوریتم MYOLOv5s

Fig. . MYOLOvs architecture

ساختارهای تمرکز ،1پیچشی C3 ،(CONV) 8و ادغام هرم مکانی )He et al., 2015( (SPP) 0شبکه پشتبان شبکه را بر مبنای
شبکه مرتبه جزئی متقاطع )Wang et al., 2020( (CSPNet) 8شکل میدهند .در این قسمت ،ابتدا به منظور تسریع الگوریتم،
یک نقشه ویژگی 9از تصویر ورودی بر مبنای جابهجایی پیکسلها )Shi et al., 2016( 8در اندازه نصف ابعاد مکانی تصویر ورودی
و  18باند توسط ساختار تمرکز ایجاد شده و به ساختار پیچشی وارد میشود .سپس ،تصویر ایجاد شده به ساختار

Jocher, ( C3

 )2020که مشابه با  )Wang et al., 2020( BottleneckCSPاما با سه الیه پیچشی است وارد میشود تا از طریق تقسیم باندها
توسط این ساختار شرایط برای یادگیری تعداد بیشتری ویژگی توسط الگوریتم فراهم آید .در نهایت ،در این

قسمت ،از ساختار SPP

برای ادغام ویژگیها با مقیاسهای مختلف و افزایش قابلیت الگوریتم بهره برده میشود.
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گردن در الگوریتم  MYOLOv5sاز نوع شبکه تجمیع مسیر (Liu et al., 2018) (PANet) 1است .همانگونه که در شکل 0
پیداست شبکه  PANetبا اضافه کردن یک مسیر پایین به باال به شبکه ویژگی هرمی ،)Lin et al., 2017( (FPN) 8که خود
متشکل از یک مسیر باال به پایین و یک ساختار پیچشی میباشد ،ایجاد شده است .ساختارهای اتصال ،(Concat) 0نمونهبرداری
افزایشی ،8پیچشی C3 ،و  BottleneckCSPاجزای تشکیل دهنده  PANetدر نسخه بهبود یافته  MYOLOv5sهستند که با
هدف افزایش قابلیت الگوریتم در شناسایی اشیا با اندازه و مقیاسهای مختلف کنار یکدیگر قرار گرفتهاند .قراردهی
 BottleneckCSPبه عنوان ساختاری با عملکردی مشابه با  C3اما با تعداد پارامتر بیشتر در کنار سایر اجزای گردن در این
الگوریتم به عنوان بخش نوآورانه طرح سبب افزایش تعداد پارامترهای الگوریتم به منظور یادگیری ویژگیهای بیشتر میگردد و با
توجه به اندازه کوچک مجموعه داده  HIPSو شکل خاص کاکلهای ذرت نتایج بهتر تشخیص شی را نتیجه میدهد.

شکل  -3ساختار  PANetاستفاده شده در گردن مدل
Fig. . PANet Structure used in the Neck Part of the Model

قسمت سر الگوریتم آخرین قسمت در معماری  MYOLOv5sاست که توسط الیه تشخیص متشکل از الیههای پیچشی به
تشخیص نهایی اشیا در تصویر ورودی میپردازد .با توجه به اینکه الگوریتم  YOLOv5sیک الگوریتم پیچشی است و از طریق
ویژگیها آموزش مییابد و پیکسلهای مجاور در نقشه ویژگی تصویر بسیار همبستهاند .لذا ،افزودن الیههای حذف تصادفی مکانی
) (Tompson et al., 2015قبل از الیههای پیچشی قسمت سر در الگوریتم بهبود یافته  MYOLOv5sبه عنوان بخشی از
نوآوری طرح سبب صفر شدن تصادفی نقشه ویژگیهای دو بعدی شده ،میزان همبستگی بین پیکسلها را کاهش میدهد،
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از بیش برازش )Hawkins, 2004( 1جلوگیری میکند و دقت تشخیص الگوریتم را بهبود میبخشد .الزم به ذکر است ،با توجه به
کوچک بودن مجموعه داده ،متفاوت بودن شکل کاکلهای ذرت ،محدود بودن برخی ویژگیها و کم عمق بودن الگوریتم ،استفاده
از تابع فعال سازی  (Howard et al., 2019) Hardswishبه جای  (Elfwing et al., 2018) SiLUدر الگوریتم بهبود یافته
 MYOLOv5sنوآوری دیگر طرح محسوب شده و منجر به یادگیری ویژگیهای بیشتر توسط الگوریتم و عملکرد بهتر در
تشخیص کاکلهای ذرت با اشکال متفاوت میگردد.
 -2-2-2جزئیات آموزش و تشخیص شی در الگوریتم
آموزش در الگوریتم  MYOLOv5sمانند سایر شبکههای عصبی پیچشی از طریق روش پس انتشار خطا( 8

Leung and

 )Haykin, 1991انجام میگیرد .در این روش ،ابتدا دادههای آموزش به شبکه داده میشوند و سپس ویژگیهای آنها در حرکتی
رو به جلو 0الیه به الیه شبکه عمیق را طی میکنند تا جهت شناسایی شی آموزش داده شوند .آموزش به گونهای انجام میپذیرد
که یک تابع خطا حداقل گردد .پس از آن جهت ارزیابی عملکرد شبکه آموزش یافته ،شبکه با دادههای اعتبارسنجی بررسی میشود
و در صورتی که خطای آموزش زیاد باشد مجدداً دادهها از طریق الیهها برگشت داده میشوند و تا زمانی که نتیجهای نزدیکتر به
خروجی واقعی و با خطای کمتر دست آید و یا تعداد معینی تکرار سپری شود مراحل قبل تکرار میشوند .در پایان برای سنجش بی
طرفانه الگوریتم آموزش دیده نهایی از دادههای آزمون استفاده میشود .در ادامه طریقه شناسایی و شمارش شی و تابع خطای
استفاده شده در این شبکه شرح داده خواهند شد.
-1-2-2-2شناسایی و شمارش شی
شناسایی شی توسط این الگوریتم در سه مرحله انجام میگیرد .در ابتدا ،ویژگیهای با ارزش تصویر ورودی توسط شبکه پشتبان
شبکه استخراج میشوند .سپس ،در قسمت گردن شبکه این ویژگیها با هم آمیخته شده و سه نقشه ویژگی به صورت  S×Sشبکه
مشبک با گامهای  18 ،2و  08جهت افزایش قابلیت شبکه در شناسایی اشیا کوچک ،متوسط و بزرگ شکل میدهد .در آخر،
تشخیص شی در قسمت سر شبکه از طریق در نظر گرفتن سه کادر محصور کننده برای هر سلول شبکه مشبک و نسبت دادن
بهترین کادر به شی انجام میگیرد .تعداد کادرهای تعیین شده در انتها تعداد اشیا را مشخص میکنند و اندازه هر یک نمایان کننده
اندازه شی مورد نظر است.
 -2-2-2-2تابع خطا
تابع خطا الگوریتمهای  YOLOدر طول آموزش ترکیبی از امتیاز شی بودن ،) Lconf ( 8امتیاز احتمال کالس ) Lcl ( 9و امتیاز
رگرسیون کادر محصور کننده ) LGIoU ( 8است ( .)Redmon et al., 2016امتیاز شی بودن ،احتمال وجود شی درون کادر محصور

1

Overfitting
Back Propagation of Error
3
Feed Forward
4
Objectness Score
5
Class Probability Score
6
Bounding Box Regression Score
2

کننده ،امتیاز احتمال کالس احتمال برچسب درست زدن برای هر شی و امتیاز رگرسیون کادر محصور کننده میزان همپوشانی کادر
محصور کننده پیشبینی شده و کادر حقیقی را تعیین میکند .در  MYOLOv5sخطای امتیاز شی و احتمال کالس از طریق
آنتروپی متقاطع دودویی 1همراه با تابع خطای منطقی 8و خطای کادر محصور کننده توسط اشتراک پیرامون اجتماع کلی)GIoU( 0
( )Rezatofighi et al., 2019به دست میآید .توابع خطای نامبرده در معادالت ( )1تا ( )8نشان داده شدهاند:
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در این روابط  S2بیانگر شبکه مشبک  S×Sو  Bکادرهای محصور کننده داخل هر سلول است noobj .فاکتور وزن میباشد و
 I ijobjو  I ijnoobjدر صورت وجود شی داخل به ترتیب کادر مقادیر  1و  3را اتخاد مینمایند و در صورت نبود شی برعکس این امر
اتفاق میافتد Cˆi .و  C iنیز نمایانگر امتیاز قطعیت کادرهای محصور کننده پیشبینی شده و حقیقی میباشند .احتمال کادر پیش-
بینی شده و حقیقی نیز برای هر کالس با )  Pˆi (cو )  Pi (cنمایش داده میشوند b .و  b gtکادرهای محصور کننده پیشبینی و
حقیقی را نشان میدهند و  Gکوچکترین کادری است که  bو  b gtرا احاطه میکند.
 -3-2جزئیات پردازش
در این کار ،تمامی پردازشها در سرویس گوگل کولب (Bisong, 2019) 8با  89گیگابایت حافظه رم (RAM) 9و واحد
پردازش گرافیکی (GPU) 8مدل  Tesla P100با  18گیگابایت حافظه انجام گرفت MYOLOv5s .مبتنی بر کتابخانه پایتورچ

7

( )Paszke et al., 2019پیاده سازی شده است .این مدل از بهینهساز آدام 2جهت بهروزرسانی وزنها در طول آموزش استفاده می-
کند .تعداد تکرارها 9برای این شبکه  833و اندازه دسته 13جهت تعیین تعداد تصاویری که در قالب ورودی در هر تکرار به شبکه
ارائه میگردد  18در نظر گرفته شدهاند.
 -4-2ارزیابی مدل
1
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پس از آنکه شناسایی کاکلها توسط شبکه انجام گرفت ،مجموعهای از کادرهای محصورکننده که هر یک امتیازی بین صفر و
یک را دارا میباشند به دست میآیند .با در نظر گرفتن یک مقدار آستانه برای امتیاز و اشتراک پیرامون اجتماع ) (IoUکه بیان-
کننده مقدار همپوشانی کادر محصور کننده حقیقی و تشخیص داده شده است ،تعداد کادرهایی که به درستی توسط شبکه بر روی
کاکلهای ذرت زده شدهاند ، (TP) 1تعداد کادرهای که به اشتباه زده نشدهاند (FN) 8و تعداد کادرهایی که اشتباهاً در محلهای
دیگر زده شدهاند

0

) (FPقابل محاسبه هستند .با استفاده از این مقادیر معیارهای ارزیابی ( )9تا ( )2محاسبه میشوند ( Sokolova et

:)al., 2006
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در روابط ذکر شده دقت 8بیانگر تعداد تشخیصهای انجام گرفته صحیح ،یادآوری 9بیانگر تعداد کاکلهایی است که به اشتباه
تشخیص داده نشدهاند ،معیار امتیاز  F1میانگین متوازن دقت و یادآوری و صحت 8نسبت بین تشخیصهای صحیح به کل
تشخیصها است .معیار امتیاز  F1و صحت عملکرد شبکه را در حالت کلی نشان میدهند.
با در نظر گرفتن سطح زیر منحنی دقت-یادآوری دقت میانگین

7

به دست میآید (:)Zhu, 2004
1

AP   p (r )dr

()9

0

در این رابطه )  p (rمقدار بیشینه دقت در مقدار یادآوری  rاست.
به منظور مقایسه نتایج به دست آمده توسط روشهای مبتنی بر تشخیص با روشهای مبتنی بر شمارش ،تعدادی معیار که در
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ضریب تبیین  R8نشان دهنده میزان همبستگی بین تعداد حقیقی کاکلهای ذرت و تعداد به دست آمده آنها توسط الگوریتم و
معیار خطای جذر میانگین مربعات (RMSE) 1بیان کننده اختالف بین این دو دسته مقدار است.
در این روابط N ،تعداد تصاویر آزمون c j ،و  g jبه ترتیب تعداد کاکلهای ذرت به دست آمده توسط الگوریتم و تعداد حقیقی
آنها برای تصویر  jام و  gمیانگین تعداد حقیقی کاکلهای ذرت برای تصاویر آزمون است.
تعداد فریم بر ثانیه (fps) 8معیار دیگری است که برای ارزیابی سرعت عملکرد الگوریتم در این مقاله استفاده شده است.
 -3بحث و نتایج
در این قسمت ابتدا عملکرد الگوریتم تشخیص و شمارش کاکلهای گیاه ذرت  MYOLOv5sبا الگوریتم

YOLOv5s

مقایسه می شود و پس از اثبات بهبود عملکرد الگوریتم در اثر اعمال تغییرات این الگوریتم با سایر الگوریتمهای طراحی شده در این
زمینه مقایسه و عملکرد هر یک بررسی میشود .همچنین تاثیر امتیاز بر عملکرد الگوریتمهای مبتنی بر تشخیص و شمارش کاکل-
های گیاه ذرت نیز مورد ارزیابی قرار میگیرد.
 -1-3مقایسه مدلهای اصلی و بهبود یافته YOLOv5s

در جدول  1مقایسهای بین نتایج حاصل از تشخیص کاکلهای ذرت در مرحله آزمودن الگوریتمهای  YOLOv5sو
 MYOLOv5sبه ازای  23درصد داده آموزش 13 ،درصد داده اعتبارسنجی و  13درصد داده آزمون انجام گرفته است .چنانچه که
از جدول پیداست ،با اعمال اصالحات در معماری شبکه 8/23 ،درصد بهبود در دقت تشخیص کاکلهای ذرت حاصل میشود که
بیانگر افزایش تعداد کاکلهای ذرت به درستی تشخیص داده شده توسط روش پیشنهادی و موثر بودن نوآوریهای درنظر گرفته
شده است.
جدول -1مقایسه دقت میانگین روشهای

 YOLOv5sو .MYOLOv5s

Table . Comparison between the AP values of YOLOvs and MYOLOvs algorithms.
دقت میانگین

الگوریتم

)AP (%

Algorithm



YOLOvs



MYOLOvs

 -2-3مقایسه با سایر روشهای تشخیص و شمارش شی
-1-2-3بررسی دقت تشخیص و شمارش روشها

Root Mean Square Error
Frame Per Second

1
2

عملکرد الگوریتم  MYOLOv5sدر تشخیص و شمارش کاکلهای ذرت تصاویر آزمون با یک الگوریتم مبتنی بر
شمارش  )Lu and Cao, 2020( TasselNetv2+و دو الگوریتم مبتنی بر تشخیص )Liu et al., 2020( Faster R-CNN
و  )Zou et al., 2020( RetinaNetمقایسه شده است TasselNetv2+ .و  RetinaNetدر کتابخانه پایتورچ پیاده سازی شدهاند و
الگوریتم  Faster R-CNNمبتنی بر کتابخانه تنسورفلو )Dillon et al., 2017( 1میباشد .همچنین ،برای مقایسه روشها در
شرایط برابر ،از قرینهسازی 8افقی  93درصد از دادهها جهت داده افزایی 0استفاده میشود و بهترین عملکرد هر الگوریتم به ازای
تعداد تکرارها و اندازه دسته بهینه در نظر گرفته شده است .دادههای آموزش ،اعتبارسنجی و آزمون استفاده شده نیز برای تمامی
الگوریتمها یکسان هستند .جزییات آموزش روشها در جدول  8آورده شده است.
جدول -2تنظیم پارامترهای مجموعه داده  HIPSتوسط الگوریتمهای مختلف

Table . Parameter setting of HIPS dataset by different methods
روش بهینهسازی
Optimization
method

تعداد تکرار

اندازه دسته

Epoch

Batch Size

تعداد تصاویر

تعداد تصاویر

تعداد تصاویر

الگوریتم

آزمون

اعتبارسنجی

آموزش

NO. Test

NO. Validation

NO. Train

SGD









(mixed with
)validation data

TasselNetv+

SGD











Faster R-CNN

Adam











RetinaNet

Adam











MYOLOvs

Algorithm

همانگونه که در شکل  8نشان داده شده است مقادیر اندازه دسته و تکرار برای مدل  MYOLOv5sبه صورت بهینه به ازای
بهترین عملکرد الگوریتم به دست آمدهاند .در این شکل مقادیر دقتهای میانگین به دست آمده برای الگوریتم  MYOLOv5sبه
ازای اندازه دستههای مختلف  2 ،8و  18در  833 ،193 ،133 ،93و  893تکرار نشان داده شده است .همانگونه که از شکل پیداست
عملکرد بهینه شبکه به ازای  833تکرار و اندازه دسته  18به دست میآید و پس از آن بیش برازش رخ میدهد .الزم به ذکر است
که مقادیر اندازه دسته بیشتر از  18به علت عدم ظرفیت سیستم پردازشی (محدودیت  RAMمربوط به کارت گرافیک مورد استفاده)
بررسی نشدهاند .برای سایر الگوریتمها نیز پارامترهای بهینه نیز با توجه به مقادیر گزارش شده در مقاالت مربوطه ،پایگاه داده
موجود و محدودیت توان سیستم پردازشی انتخاب شدهاند.

1

Tensorflow
Flip
3
Data Augmentation
2

شکل -4

تعیین مقدار بهینه پارامترهای اندازه دسته و تکرار MYOLOv5s

Fig. . MYOLOv5s determination of the optimal batch-size and epoch values.

نمودار همگرایی دقت میانگین الگوریتم  MYOLOv5sنیز در شکل  9نشان داده شده است .با توجه به این منحنی انتخاب
 833تکرار جهت آموزش شبکه مناسب میباشد.

شکل  -5منحنی همگرایی دقت میانگین

الگوریتم MYOLOv5s

Fig. . AP convergence plot of MYOLOvs algorithm.

نتایج حاصل از دقت میانگین و  R2بر روی دادههای اعتبار سنجی و زمان آموزش مورد نیاز در جدول  0آورده شده است که
نشان میدهد روش پیشنهادی ویژگیهای کاکلهای ذرت را بیشتر یاد گرفته و با دقت باالتری آنها را تشخیص میدهد.
همچنین زمان آموزش  MYOLOv5sدر مقایسه با دیگر روشهای بررسی شده کمتر است.
جدول -3مقایسه دقت میانگین و  R2به دست آمده توسط الگوریتمهای مختلف در مرحله آموزش

Table . Comparison among the AP and R values obtained by different algorithms in training step.
تعداد فریم بر ثانیه



)R (%

دقت میانگین

الگوریتم

)AP (%

Algorithm







TasselNetv+







Faster R-CNN







RetinaNet







MYOLOvs

FPS

نتایج کمی و بصری تشخیص و شمارش کاکلهای ذرت توسط الگوریتمهای نامبرده در زمان آزمودن نیز در جدول  8و شکل
 8آمده است.
جدول -4مقایسه عملکرد و سرعت پردازش روشهای مختلف بر روی تصاویر آزمون مجموعه داده

HIPS

Table . Comparison of performance and inference time of different methods on HIPS test images
تعداد فریم بر

)R2 (%

ثانیه
FPS

خطای جذر میانگین

دقت میانگین

مربعات

)AP (%

دقت

الگوریتم

یادآوری

)Precision (%) Recall (%

Algorithm

RMSE













TasselNetv+
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RetinaNet













MYOLOvs

از مقایسه نتایج حاصل از جداول  0و  8و نزدیک بودن مقادیر به دست آمده آموزش و آزمودن شبکهها میتوان دریافت که مقادیر
پارامترهای آموزش الگوریتمها به خوبی انتخاب گردیده و بیشبرازش رخ نداده است .همانگونه که از جدول  8پیداست الگوریتم
 MYOLOv5sقادر میباشد که مقادیر دقت ،یادآوری و دقت میانگین معادل با  98/97 ،90/92و  99/03درصد را به ترتیب به
دست آورد .این مقادیر برای الگوریتم  Faster R-CNNبه ترتیب  78/99 ،28/29 ،91/09درصد و برای الگوریتم  RetinaNetبه
ترتیب  22/38 ،98/89و  77/88درصد گزارش شده است .مقدار باالی دقت الگوریتم  MYOLOv5sنسبت به سایر الگوریتمها
حاکی از عملکرد بهتر آن در تشخیص درست تعداد بیشتری از کاکلهای ذرت نسبت دو الگوریتم دیگر است .الگوریتم Faster R-

 CNNنسبت به الگوریتمهای  MYOLOv5sو  RetinaNetمقدار یادآوری کمتری را کسب کرده که نمایانگر این است در این
الگوریتم بسیاری از کاکلهای ذرت تشخیص داده نشدهاند .این مقدار برای  RetinaNetنیز در مقایسه با 8/90 ،MYOLOv5s
درصد کمتر است .لذا ،با مقایسه این مقادیر میتوان دریافت که تعداد زیادی از کاکلهای گیاه ذرت با توجه به شکل خاص،
متفاوت و همپوشانی باالیی که دارند به آسانی توسط الگوریتمهای  Faster-RCNNو  RetinaNetقابل تشخیص نیستند و تنها
کاکلهای واضح توسط این الگوریتمها شناسایی میشوند حال آنکه الگوریتم  MYOLOv5sقادر خواهد بود کاکلها با اندازهها و
شکلهای متفاوت و در نواحی با همپوشانی باال را شناسایی کند لذا تعداد بیشتری از کاکلهای ذرت توسط این الگوریتم قابل
شناساییاند و مقدار یادآوری باالتری را کسب میکند .با بررسی نتایج حاصل از دقت میانگین به عنوان معیاری استاندارد که مقادیر
دقت و یادآوری را برای سنجش الگوریتم تواماً در نظر میگیرد ،مجدداً اثبات میگردد که در بین الگوریتمهای مورد بررسی
 Faster-RCNNضعیفترین عملکرد را داراست و الگوریتم  MYOLOv5sبا کمترین مقدار تشخیصهای اشتباه و یا انجام
نگرفته بهترین عملکرد را در کوتاهترین زمان در مقایسه با سایر روشها دارد.

معیارهای خطای جذر میانگین مربعات و  R2نیز برای ارزیابی دقت الگوریتمها در شمارش کاکلهای ذرت با یکدیگر مقایسه
شدهاند .این مقادیر برای الگوریتم  MYOLOv5sبه ترتیب  1/9و  99/82درصد ،برای الگوریتمهای مبتنی بر تشخیص

Faster-

 RCNNو  RetinaNetبه ترتیب  28/20 ،2/92و  99/90 ،8/31درصد و برای الگوریتم مبتنی بر شمارش  TasselNetv2+به
ترتیب  13/08و  77/28درصد به دست آمدهاند .مقدار کم خطای جذر میانگین مربعات حاصل آمده توسط الگوریتم
 ،MYOLOv5sنزدیک بودن تعداد کاکلهای ذرت تخمین زده توسط این الگوریتم به تعداد حقیقی آنها را نشان میدهد .حال
آنکه این مقدار برای الگوریتمهای  RetinaNet ،Faster-RCNNو  TasselNetv2+بیشتر گزارش شده است که به معنای عدم
عملکرد دقیق الگوریتمهای نامبرده در شمارش کاکلهای ذرت به ویژه در نواحی با همپوشانی باال است .مقدار  R2نیز برای
الگوریتم  MYOLOv5sبیشتر از سه الگوریتم بررسی شده دیگر به دست آمده است که خود به معنای همبستگی بیشتر تعداد
کاکلهای ذرت تخمین زده شده و مقادیر حقیقی آنها در این الگوریتم میباشد.
با بررسی نتایج بصری شکل  8عملکرد روشهای مختلف بهتر نمایان میشود.

TasselNetv2+ )ب

الف) کادرهای محصور کننده حقیقی

b) TasselNetv+

a) Ground Truth Bounding Boxes

Faster R-CNN )ج
c) Faster R-CNN

RetinaNet )د
d) RetinaNet

MYOLOv5s )ه
e) MYOLOvs
Faster ،TasselNetv2+  نتایج بصری کادرهای محصور کننده حقیقی و نتایج به دست آمده توسط الگوریتمهای-6 شکل
.MYOLOv5s  وRetinaNet ،R-CNN
Fig. . Visual results of ground truth bounding boxes and the obtained results by TasselNetv+, Faster
R-CNN, RetinaNet and MYOLOvs algorithms.

این شکل متشکل از  8تصویر از مجموعه داده آزمون است که دو تصویر اول از سمت راست کاکلهای ذرت هیبرید را نشان می-
دهند و دو تصویر بعدی مربوط به کاکلهای ذرت اینبرد هستند .همانگونه که در تصاویر قابل رویت است دو نوع ذرت نامبرده
شکل و میزان رشد متفاوتی دارند .با بررسی شکل میتوان دریافت که الگوریتمهای  Faster-RCNNو  RetinaNetکاکلهای
ذرت را در نواحی متراکم نمیتوانند به خوبی تشخیص دهند .کاکل مربوط به ذرت هیبرید مشخص شده با رنگ زرد در تصویر
کادرهای محصور کننده حقیقی از این دست است که از بین مدلهای مبتنی بر تشخیص تنها مدل  MYOLOv5sآن را شناسایی
کرده است .همچنین تعداد تشخیصهای اشتباه الگوریتمهای  Faster R-CNNو  RetinaNetنیز نسبت به  MYOLOv5sبیشتر
است .این امر را میتوان در تصویر دوم مربوط به ذرت اینبرد مشاهده کرد که علی رغم عدم وجود کاکل ذرت در آن الگوریتمهای -
 Faster-RCNNو  RetinaNetتعدادی را به اشتباه تشخیص دادهاند .به عالوه ،کادرهای محصور کننده تخمین زده شده توسط
الگوریتم  MYOLOv5sاز منظر موقعیت قرارگیری و اندازه شباهت بیشتری به کادرهای محصور کننده حقیقی نسبت به سایر
روشها دارند لذا این الگوریتم عملکرد بهتری دارد .این در حالی است که در روش مبتنی بر شمارش  ،TasselNetv2+به علت
گزارش تنها تخمینی از تعداد کاکلهای ذرت ،نمیتوان در مورد موقعیت و تشخیص صحیح آنها توسط الگوریتم اظهار نظر نمود.
بنابراین تنها میتوان ادعا کرد که با توجه به مقدار پایین  R2و باالی  RMSEبه دست آمده توسط  TasselNetv2+اختالف
معناداری بین مقادیر حقیقی و مقادیر پیشبینی شده توسط آن وجود دارد که خود نمایانگر تعداد زیاد تشخیصهای اشتباه صورت
گرفته توسط TasselNetv2+میباشد.
ماتریس اغتشاش الگوریتم  MYOLOv5sدر شکل  7نشان داده شده است .با توجه به شکل  98درصد از کاکلهای ذرت
درست تشخیص داده شدهاند و  8درصد دیگر شناسایی نشدهاند که با توجه به پیچیدگی پایگاه داده دقت قابل توجهی برای مدل
 MYOLOv5sمحسوب میگردد.

شکل  -7ماتریس اغتشاش

مربوط به دادههای آزمون الگوریتم .MYOLOv5s

Fig. . MYOLOvs confusion matrix of test images.

به منظور ارزیابی دقیقتر عملکرد الگوریتمها در شمارش ،از منحنی رگرسیون خطی استفاده میشود .شکل  2این منحنیها را
برای الگوریتمهای به کار برده در این مقاله نشان میدهد .همانگونه که از منحنیها پیداست ،نقاط در الگوریتم

MYOLOv5s

متراکمترند .لذا ،با توجه به نزدیکتر بودن تعداد کاکلهای ذرت تخمین زده شده و حقیقی توسط این الگوریتم میتوان گفت
الگوریتم  MYOLOv5sنسبت به سایر الگوریتمها قادر به تخمین دقیقتر تعداد کاکلهای ذرت میباشد .در این بین منحنی
مربوط به  TasselNetv2+پراکندهترین نقاط و در نتیجه ضعیفترین عملکرد را داراست.

الف) TasselNetv2+

ب) Faster R-CNN
b) Faster R-CNN

ج) RetinaNet
c) RetinaNet

د) MYOLOv5s

a) TasselNetv+

d) MYOLOvs

شکل  -8منحنیهای رگرسیون خطی الگوریتمهای  RetinaNet ،Faster R-CNN ،TasselNetv2+و .MYOLOv5s

Fig.  Linear regression plots of TasselNetv+, Faster R-CNN, RetinaNet and MYOLOvs algorithms.

-2-2-3بررسی اثرات زمان کاشت در عملکرد روشهای مبتنی بر تشخیص
در جدول  9مقایسهای بین روشهای مبتنی بر تشخیص در شناسایی دقیق موقعیت کاکلهای ذرت تصاویر آزمون برای دو
نوع ذرت هیبرید و اینبرد و در دو تاریخ مختلف بیستم و بیست و چهارم جوالی آورده شده است.

،Faster R-CNN  برای الگوریتمهای مبتنی بر تشخیصHIPS

 تصاویر آزمون مجموعه دادهF1 )%(  مقادیر امتیاز-5جدول

MYOLOv5s  وRetinaNet
Table . F (%) score values of HIPS test images obtained by Faster R-CNN, RetinaNet and MYOLOvs
algorithms
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 مربوط به ذرت از نوع اینبردS8-S15  کاکلهای ذرت هیبرید را نشان میهند و تصاویرS1-S7 تصاویر مشخص شده با عنوان
 جهت ارزیابی عملکرد الگوریتمهای مختلف و. نیز اشاره به تاریخ تصویربرداری در این نامگذاری میکنند88  و83  عددهای.هستند
 نتایج به دست آمده نشان میدهند. در این جدول استفاده شده استF1 تاثیر زمان بر روی دقت تشخیص الگوریتمها از معیار امتیاز
که در تاریخ بیست و چهارم با افزایش رشد کاکلهای گیاه ذرت به علت تراکم باالی آنها تشخیص توسط الگوریتمهای مختلف
 عالوه بر آن به علت نور زیاد محیط در زمان تصویربرداری و خشک بودن خاک تعداد تشخیصهای اشتباه برای.دشوارتر می گردد
 کاکلهای ذرت اکثر تصاویرMYOLOv5s  در بین الگوریتمهای مورد بررسی.این تاریخ نسبت به تاریخ بیستم نیز بیشتر است
 تشخیص میدهد و بیشترین تعداد تشخیصهای درست راRetinaNet  وFaster R-CNN آزمون را بهتر از الگوریتمهای
 درصد نسبت به9/81  و7/12  جوالی با اختالف به ترتیب83  این الگوریتم قادر است که کاکلهای ذرت را در تاریخ.داراست

الگوریتمهای  Faster R-CNNو  RetinaNetو در تاریخ  88جوالی با اختالف  9/80و  0/38درصد بهتر از دو الگوریتم دیگر
شناسایی کند.
شکل  9نیز منحنیهای تعداد  ،TPتعداد  FPو تعداد  FNرا برای سه الگوریتم مبتنی بر تشخیص مورد بحث در دو زمان نشان
میدهد.

الف) تعداد مثبتهای صحیح

ب) تعداد منفیهای کاذب

a) True positive values

b) False negative values

ج) تعداد مثبتهای کاذب
c) False positive values

شکل  -9تعداد تشخیصهای مثبت صحیح ) ،(TPمنفی کاذب ) (FNو مثبت کاذب ) (FPبه دست آمده توسط الگوریتمهای
مبتنی بر تشخیص  RetinaNet ،Faster R-CNNو .MYOLOv5s
Fig.. TP, FN and FP values obtained by detection-based Faster R-CNN, RetinaNet and MYOLOvs
algorithms.

همانگونه که در این شکل پیداست در دو تاریخ مورد بررسی الگوریتم  MYOLOv5sبیشترین تعداد تشخیصهای درست را
داراست .با توجه به شکل این الگوریتم در تشخیصهای صحیح بسیار مشابه با منحنی تعداد حقیقی کاکلهای ذرت (

Ground

 )truthعمل کرده است .به عالوه ،تعداد تشخیصهای نادرست آن نسبت به کل تشخیصهای درست انجام گرفته توسط این
الگوریتم تنها  8/88درصد است در حالی که این نسب برای روشهای  Faster R-CNNو  RetinaNetبه ترتیب  2/89و 7/91

درصد میباشد .در این شکل تعداد تشخیصهای صحیح انجام گرفته توسط  Faster R-CNNکمتر از سایر روشهاست .همچنین،
هر سه نمودار کلیه الگوریتمها برای دادههای تاریخ بیست و چهارم نسبت به بیستم تغییرات بیشتری را نشان میدهند که خود ثابت
کننده عملکرد ضعیفتر الگوریتمها در این تاریخ به علت چالشهای موجود میباشد .استفاده از این شکل تحلیل بر اساس نوع ذرت
را نیز ملموستر میسازد و بر این اساس میتوان گفت که در تصاویر مربوط به ذرت هیبرید که ذرتها در آن رشد بیشتری داشته-
اند و متراکمتر واقع شدهاند تعداد تشخیصهای صحیح انجام گرفته توسط  MYOLOv5sبیشتر از سایر الگوریتمهاست.

Faster

 R-CNNنیز در تصاویر مربوط به ذرت اینبرد تاریخ بیست و چهارم جوالی به صورت محسوسی ضعیفتر عمل میکند که نشان
دهنده عدم توانایی این الگوریتم در شناسایی کاکلهای ریز است.
همچنین ،با توجه به جدول  ،9میتوان تصویر  S11-24را به عنوان چالش برانگیزترین داده با پایینترین دقت تشخیص از بین
تصاویر مجموعه داده  HIPSدانست .این اتفاق به علت تفاوت در شدت نور و رنگ دادههای آموزش و آزمون این تصویر رخ داده
است .شکل  13نمونهای از داده آموزش و ارزیابی متعلق به این تصویر را نشان میدهد.

الف) تصویر آموزش

ب) تصویر آزمون

a) Train image

b) Test image

شکل  -11نمونهای از تصاویر آموزش و آزمون داده  S11تاریخ  88جوالی (.)S11-24
Fig.. Train and test images Son th July (S).

 -3-3بررسی تاثیر امتیاز
امتیاز تشخیص شی نقش به سزایی در عملکرد مدلهای مبتنی بر تشخیص ایفا میکند .برای مطالعه اثر این پارامتر در مدل-
های مختلف ،تغییرات مقدار دقت میانگین ) (APبه ازای مقادیر مختلف امتیاز در منحنی شکل  11آمده است .همانگونه که از
شکل پیداست امتیاز بر روی عملکرد مدلهای تک مرحلهای نظیر  MYOLOv5sو  RetinaNetتاثیر بیشتری دارد .مقدار بهینه
این پارامتر برای الگوریتمهای  RetinaNet ،Faster R-CNNو  MYOLOv5sبه ترتیب  3/82 ،3/88و  3/8به دست آمد.

شکل -11منحنی دقت میانگین بر اساس امتیاز برای الگوریتمهای مبتنی بر تشخیص RetinaNet ، Faster R-CNNو
.MYOLOv5s
Fig. . AP versus score plot for detection-based methods TasselNetv2+, Faster R-CNN, RetinaNet and
MYOLOv5s.

 -4نتیجه گیری
در این مقاله ،جهت نظارت مستمر بر روند رشد گیاه ذرت با هدف برداشت حداکثری این گیاه به عنوان یکی از مهمترین
غالت ،الگوریتمی جهت تشخیص و شمارش خودکار کاکلهای ذرت بر پایه الگوریتم عمیق  YOLOv5sپیشنهاد شده است.
جهت آموزش و ارزیابی این الگوریتم از مجموعه داده  HIPSدانشگاه پردو ،ایندیانا ،آمریکا مربوط به سال  8383متشکل از تصاویر
پهپادی برداشت شده از کاکلهای گیاه ذرت در دو تاریخ مختلف با میزان رشد متفاوت استفاده شده است .با توجه به کوچک بودن
مجموعه داده و ویژگیهای کاکلهای ذرت در تصاویر (شکل ،اندازه ،رنگ ،بافت و  )...به منظور هر چه بهتر عمل کردن الگوریتم
اصالحات اساسی در معماری الگوریتم اصلی صورت گرفته و الگوریتم بهبود یافته مختص شناسایی کاکلهای ذرت با نام
 MYOLOv5sارائه شده است .بهبودهای صورت گرفته شامل استفاده از ساختار  BottleneckCSPدر گردن شبکه و تابع فعال
سازی  Hardswishجهت یادگیری تعداد بیشتری ویژگی توسط شبکه و بهبود عملکرد آن و استفاده از الیههای حذف تصادفی
مکانی در سر شبکه جهت جلوگیری از بیش برازش و افزایش دقت تشخیص به ویژه در زمان کوچک بودن مجموعه داده میشود.
عملکرد این شبکه در تشخیص و شمارش کاکلهای ذرت با روشهای معتبر معرفی شده در سالهای اخیر ،Faster R-CNN
 RetinaNetو  TasselNetv2+مقایسه گردیده و نتایج عددی به دست آمده نشان دادند که الگوریتم  MYOLOv5sبیشترین
تعداد تشخیص صحیح کاکلهای ذرت با باالترین دقت میانگین و کمترین زمان پردازش را دارا میباشد .تصاویر حاصل از کاکل-
های ذرت تشخیص داده شده توسط چند روش مورد بررسی نیز اثبات کردند که این الگوریتم بیش از سایر روشها قادر به
تشخیص کاکلهای ذرت با اندازههای متفاوت است و در نواحی متراکم نیز عملکرد خوبی دارد.
در کارهای آینده از ایده یادگیری انتقالی جهت شمارش گیاهان مشابه مانند سویا و پنبه استفاده خواهد شد .همچنین با به
کارگیری شبکههای عمیق متفاوت و بهبود هر چه بیشتر آنها و استفاده از روشهای داده افزایی مبتنی بر یادگیری عمیق نظیر
تولید داده مصنوعی در جهت عملکرد هر چه بهتر روشهای یادگیری عمیق در حوزه کشاورزی اقدام خواهد شد .به عالوه ،با

تصویربرداری از گیاهان با سنجندههای دیگر نظیر دوربین چند طیفی روشهایی برای تعیین خودکار آفات و بیماریهای گیاهان
.تعبیه خواهد شد
تشکر و قدردانی
 بر خود الزم میدانیم از. آمریکا است، ایندیانا،) دانشگاه پردوACRE( این پژوهش مربوط به مرکز تحقیقات و آموزش زراعت
شرکت دانش بنیان فنی مهندسی داده کاوی ویرا ژرف کویر که تصاویر پایگاه داده را تهیه نموده و در به ثمر رسیدن این پژوهش
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