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 چکیذُ :
 تىشاس ّبیثخص داسای ػوَهبً ّبالگَسیتن ایي. وٌٌذهی تؼییي خَدوبس غَستثِ سا ّبدستِ تؼذاد ًبظش، ثذٍى ثٌذیخَضِ ّبیالگَسیتن

 صیبدی صهبىاهب  ،ذًوبسثشد صیبدی داس ای سٌدص اص دٍس یب تػبٍیش چٌذعیفی ثٌذی ٍ تحلیل تػبٍیش هبَّاسُ تفىیه یب دستِ دس ٍ ثَدُ ضًَذُ

 هؤثش ثسیبس ّبالگَسیتن ایي سشػت ٍ وبسایی ثْجَد دس تَاًذهی سبصیهَاصی سٍیىشد ثب ّبآى افضاسی سخت سبصیپیبدُ لزا. ذٌوٌهیًیض غشف 

 اص پس ٍ پشداصینهی است ًبظش ثذٍى ثٌذی خَضِ ّبیالگَسیتن اص یىی وِ ISODATA الگَسیتن ثذًِ ثشسسی ثِ همبلِ، ایي دس .ثبضذ

 ًتبیح. وٌینهی سبصیپیبدُ هَاصی غَست ثِ ثبصپیىشثٌذی، لبثلیت ثب افضاسسخت سٍی ثش سا ّبآى الگَسیتن، ثشصهبى ًمبط وشدى هطخع

 ثْجَد دسغذ 90 حذٍد دس آى افضاسیًشم اخشای ثِ ًسجت افضاسی، سخت غَست ثِ الگَسیتن ایي اخشای صهبى وِ دّذهی ًطبى سبصیضجیِ

 است ضذُاًدبم افضاسیسخت هٌبثغ سبصیثْیٌِ ٍ تشویجی هذاسّبی اص استفبدُ ثب افضاسی،سخت سبصی پیبدُ دس عشاحی. یبثذهی
 

 ای سٌدص اص دٍسافضاسی، تػبٍیش هبَّاسُسخت سبصیپیبدُ ،ISODATA الگَسیتن  ّای کلیذی :ٍاشُ
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 هقذهِ -1

 ّیچ ًظبست ثذٍى یبدگیشی دس. گشفت ًظش دس ًظبست ثذٍى یبدگیشی دس هسئلِ تشیي هْن ػٌَاى ثِ تَاى هی سا ثٌذی خَضِ

ِ  اسدت  یبدگیشًدذُ  ایي ٍ گیشد ًوی لشاس یبدگیشًذُ اختیبس دس آهَصضی ّبی دادُ خض ثِ اعالػبتی  ّدب، دادُ دسٍى دس ثبیدذ  ود

 خبغدی  گدشٍُ  ثِ وِ ّب دادُ اص ای هدوَػِ دسٍى سبختبس، ایي یبفتي ثب ثٌذی خَضِ. [1] وٌذ خستدَ  سا خبظ سبختبسی

 ضدجبّت  یىدذیگش  ثِ خبظ ّبیی ٍیژگی اصًظش وِ ضَد هی گفتِ ّب دادُ اص ای هدوَػِ ثِ خَضِ. داسد سشٍوبس ًذاسًذ تؼلك

 ّدش  دسٍى ّدبی  دادُ ثدیي  ضدجبّت  وِ ضًَذ تمسین ّبییخَضِ ثِ ّب دادُ تب ضَدهی سؼی ثٌذی خَضِ دس. ثبضٌذ داضتِ

 ّدبی  الگدَسیتن  پشودبسثشدتشیي  اص یىدی  .ضدَد  حدذالل  هتفدبٍت  ّبیخَضِ دسٍى ّبیدادُ ثیي ضجبّت ٍ حذاوثش خَضِ

ِ  وِ است ISODATA الگَسیتن ًظبست ثذٍى ثٌذی خَضِ ِ   وبسثشدّبی ثسیبسی دس سدبهبً ثدشداسی ٍ تدضیدِ ٍ    ّدبی ًمطد

 ایي اخشای وِ ایٌدبست هطىل اهب. [3ٍ 2]داسد.دٍس  اص ضذُ سٌدیذُ تػبٍیش ثٌذی دستٍِ ّبی چٌذ عیفی  تحلیل ًمطِ

ِ  تؼدذاد  ّب، ًوًَِ وِ حمیمی صهبى وبسثشدّبی دس داسد، ضًَذُ تىشاس الگَسیتوی ایٌىِ ػلت ثِ ثٌذی، خَضِ ًَع  ّدب،  خَضد

ِ  ای هدبَّاسُ  تػدبٍیش  ّوچٌدیي  وٌٌذ، هی تغییش سشػت ثِ ّب دستِ هشوض ٍ ّب دستِ تؼذاد ِ  ود  تػدبٍیش  ّسدتٌذ،  چٌذوبًبلد

 دس وِ حبلی دس. است ثشیصهبى فشایٌذ حسگشّب، تػبٍیش ٍ ّب دٍسثیي تػبٍیش داسًذ، صیبدی تغییشات وِ تػبٍیشی هتحشن،

 تدَاى  هدی  ، چدبلص  ایدي  ثدب  همبثلِ ثشای .داسد اّویت ثسیبس الگَسیتن اخشای صهبى ثَدى وَتبُ ّوَاسُ ثٌذی، خَضِ هسئلِ

ِ  هشودض  سٍصسسبًی ثِ ثشای پژٍّص ایي دس. گشفت وبس ثِ سا الگَسیتن سبصی هَاصی ٍ افضاسی سخت سبصی پیبدُ ِ  ّدب  خَضد  ود

ِ  ًظدش  دس هدَاصی  ّدبی ٍاحدذ  ّدب  خَضِ تؼذاد ثِ است، دادُ ّبیهسیش هشاحل اص یىی ِ . اسدت  ضدذُ  گشفتد ِ  عدَسی  ثد  ود

 .ضَدهی اًدبم ّوضهبى غَست ثِ ّبپیىسل تب ّبدستِ هشوض فبغلِ هحبسجِ

 ISODATA الگَریتن -2

 ایدي  دسٍالدغ . وٌدذ   هدی  هطخع سا ّب خَضِ تؼذاد هتَالی، تىشاسّبی دس ادغبم ٍ خذاسبصی في اص استفبدُ ثب ایي الگَسیتن

 سا K-means ّدبی  چدبلص  ثشخدی  وِ ضذُ افضٍدُ آى ثِ لَاًیٌی اهب است؛ K-means الگَسیتن ثْجَدیبفتِ ًسخِ الگَسیتن

 .وٌذ هی ثشعشف

 ISODATAهراحل الگَریتن  - 2-1

 تؼدذاد  -1: اص اًدذ  ػجدبست  ّدب پبساهتش ایي اص ثشخی. وٌذهی تؼشیف الگَسیتن پبساهتشّبی ثشای آستبًِ همبدیش وبسثش اثتذا، دس

 -4 داسًدذ،  ضذى ادغبم اخبصُ وِ ّبیی خَضِ خفت تؼذاد حذاوثش -3 هدبص، تىشاسّبی تؼذاد حذاوثش -2 اٍلیِ، ّبی خَضِ

ِ  همدذاس  یه -5 ضَد، هی استفبدُ ّبخَضِ اص ثشخی حزف ثشای وِ( θn) خَضِ ّش ّبی ًوًَِ تؼذاد حذالل  ثدشای  آسدتبً

 اسدتفبدُ  ادغبم ػول ثشای وِ خَضِ خفت یه ثیي هؼمَل فبغلِ -6 ٍ ضَد هی استفبدُ خذاسبصی ثشای وِ هؼیبس اًحشاف

 دّذ. ( ایي هشاحل سا ًطبى هی1ضىل ) .[5 ٍ 4 ] ضَد،هی
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 ISODATA( هراحل الگَریتن 1ضکل)

هدی  اًتخبة ّب خَضِ اٍلیِ هشاوض ػٌَاى ثِ تػبدفی غَست ثِ ًوًَِ K تؼذاد ّب، ًوًَِ ول ثیي اص الگَسیتن، اخشای آغبص دس

ِ  دٍم هشحلِ دس. ضَدهی دادُ ًسجت هشوض تشیي ًضدیه ثِ ّب ًوًَِ اص ّشوذام اٍل هشحلِ دس سپس. ضَد ِ  ّدبیی  خَضد  ود

Nθ همذاس اص ضذُ، حزف ّبی خَضِ تؼذاد ثِ ٍ ضًَذ؛هی حزف وٌٌذًوی اسضب سا K ّش هشوض سَم، هشحلِ دس. ضَدهی ون 

ِ  دس. ضدَد  هی هحبسجِ اش خَضِ هشوض اص ًوًَِ ّش هیبًگیي فبغلِ چْبسم، هشحلِ دس سپس،. ضَد هی سٍص ثِ خَضِ  هشحلد

ِ  الگدَسیتن  دسًْبیت، ٍ افتذ هی اتفبق اػوبل ایي ًیبص غَست دس ٍ ضَد هی ثشسسی خذاسبصی ٍ ادغبم ثشای ضشایظ پٌدن،  ثد

 ٍ 5] ضدًَذ،  اسضدب  است، ضذُ تؼشیفاثتذا  دس وِ ای آستبًِ همبدیش تب وٌذ هی پیذا اداهِ سٍال ایي ٍ گشدد ثبصهی اٍل هشحلِ

6] . 

 پبیبى

 ضشٍع

ثب تَخِ ثِ هشاوض ّبًوًَِتَصیغ   

 θnحزف والس ثب تؼذاد ًوًَِ ووتش اص 

ّبوالسهحبسجِ دٍثبسُ هشوض   

هحبسجِ فبغلِ ّش ًوًَِ اص هشوض آى دستِ ٍ هحبسجِ 

 اًحشاف هؼیبس

؟ تفىیه  

ّبدستِهحبسجِ فَاغل ثیي   

 تلفیك ضَد؟

هشحلِ؟آخشیي  

 ثلِ

 ثلِ

 خیش

 ثلِ

 خیش
 خیش
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 الگَریتن برزهاى ّایبخص -2-2

 سدبصی پیدبدُ  دس الگَسیتن ثش صهبى ّبیثخص هیبًگیي، فبغلِ هحبسجِ ٍ استبًذاسد اًحشاف هحبسجِ دٍ،ثِدٍ فبغلِ هحبسجِ

 اص% 60 حذٍد غشف ثب دٍثِدٍ فبغلِ هحبسجِ ضذُ، ثشسسی [5] هشخغ دس آًچِ عجك هیبى ایي دس وِ ثبضٌذ هی افضاسیًشم

 (.1، )خذٍلدّذ هی اختػبظ خَد ثِ سا اٍل ستجِ هحبسجبت، صهبى ول

 است ضذُ سازی پیادُ افساری ًرم صَرت بِ کِالگَریتن  هختلف ّای بخص برای ضذُ هصرف زهاى هتَسط -1جذٍل 

 هیاًگیي درصذ     عولیات      

 %61/27 دٍ دٍثِهحبسجِ فبغلِ       

 %16/24 هحبسجِ اًحشاف استبًذاسد      

 %31/10 هحبسجِ فبغلِ هیبًگیي      

 %3/3 تمسین خَضِ      

 %4/42 ادغبم خَضِ      

 %46/4 دیگش ػولیبت      

 افساری سخت سازی  پیادُ -4

ِ  آى افدضاسی  ًدشم  اخشای ّب،  دستِ تلفیك ٍ ادغبم ثشای ضشایظ احشاص خْت الصم فشایٌذ ثِ تَخِ ثب  سدبصی   پیدبدُ  اص تدش  ثْیٌد

ِ  ISODATA سدبصی  پیدبدُ  لبثل ّبی لسوت عشاحی ثشای. ثَد خَاّذ افضاسی  سخت  دادُ هسدیش  اص افدضاس،  سدخت  صثدبى  ثد

 .است ضذُ استفبدُ ،ًطبى دادُ ضذُ( 2)ضىل دس وِ [5] هشخغ دس پیطٌْبدی

 

 الگَریتن افساری سخت سازی پیادُ برای ضذُ استفادُ دادُ ( هسیر2ضکل)

  ثدب  ٍ گیشًذ  هی لشاس ٍسٍدی حبفظِ دس ضَد اًدبم ّب  آى سٍی فبغلِ هحبسجبت است لشاس وِ ّبیی  پیىسل ضىل، ایي هغبثك

ِ  ٍاحدذّبی  ثِ پیىسلی چٌذ ّبی  ثستِ غَست ثِ پیىسل، وٌتشل ٍ ضیفت ّبی  ٍاحذ تَسظ ضذُ غبدس ّبی  فشهبى  همبیسد

ِ  اص پدژٍّص  ایدي  دس. گیدشد   هی لشاس خشٍخی ثبفش اختیبس دس ٍاحذّب ایي خشٍخی همبدیش سپس. ضًَذ  هی دادُ تحَیل  سد

 ٍاحذ ثبفش خشٍخی. -3ٍاحذ همبیسِ ٍ  -2ٍاحذ حبفظِ،  -1: است ضذُ استفبدُ( 2)ضىل سبصی پیبدُ ثشای ٍاحذ
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 حافظِ ٍاحذ  -4-1

ِ  هشاودض  دیگدشی  ٍ ّب، پیىسل ّب آى اص یىی وِ است ضذُ گشفتِ ًظش دس خذاگبًِ حبفظِ دٍ ٍاحذ ایي ثشای  دس سا ّدب  خَضد

 ،(data_in) هشوضّدب  ٍ ّدب   پیىسل ضذى ٍاسد ثشای ثیتی n دادُ خظ یه ضبهل ٍاحذ ایي ّبی  ٍسٍدی. وٌذ هی رخیشُ خَد

 دس ًَضدتي  ٍ خَاًدذى  سدبص   فؼدبل  ،(p_rd_en,p_wr_en) ّدب   پیىسدل  هخػدَظ  ی  حبفظِ دس ًَضتي ٍ خَاًذى سبص  فؼبل

 ّدب   خشٍخدی  ّوچٌدیي . ّسدت ( clk)سدبػت  پبلس هٌجغ ٍ( rst) ًطبًی  ثبص ،(c_rd_en,c_wr_en) هشاوض هختع ی  حبفظِ

 ّب  پیىسل ثشای ثیتی n دادُ خظ z ضبهل
( )
z
p
، k دادُ خظ n خَضِ هشاوض ثشای ثیتی 

( )
k
c
 وٌتشلدی  ّدبی   سدیگٌبل  ٍ 

 .است( p_full,p_empty) پیىسل حبفظِ ثَدى خبلی یب پش تطخیع ثشای

 ثدب  ٍ ضدًَذ   هی حبفظِ ٍاسد ًَثت ثِ سبػت پبلس ثبالسًٍذُ    لجِ ّش دس ّب خَضِ هشاوض همبدیش هشاوض، حبفظِ ضذى فؼبل ثب

ِ . گیشًدذ  هدی  لشاس خشٍخی سٍی ثیتی n دادُ خظ k دس خَاًذى، سبػت پبلس ثبالسًٍذُ لجِ یه اص ثؼذ حبفظِ، ضذى پش  ثد

. گیشًدذ   هدی  لدشاس  خشٍخی دس ٍ ضًَذ  هی دسیبفت پیىسل، حبفظِ ضذى فؼبل ثب ّب  پیىسل ثِ هشثَط همبدیش غَست ّویي

 تؼذاد ثب حبفظِ ّبی  خبًِ تؼذاد. سٍد  هی وبس ثِ حبفظِ آدسس خظ ّبی  ضوبسًذُ وشدى غفش ثشای وبس آغبص دس ًیض ثبصًطبًی

  .است ثشاثش ضًَذ   هَاصی پشداصش است لشاس وِ ّبیی  پیىسل

 ٍاحذ هقایسِ -4-2

ِ  هشاودض  ثدشای  ثیتی n دادُ خظ k ٍ(  p)پیىسل ثشای ثیتی n دادُ خظ یه ضبهل ٍاحذ ایي ّبی  ٍسٍدی  ٍ ،(c) ّدب  خَضد

 فبغلِ آٍسدى دست ثِ ثشای .است( cd) فبغلِ ووتشیي ٍ( cc) هشوض تشیي ًضدیه ثشای ثیتی n دادُ خظ ضبهل ّب  خشٍخی

ِ  ًسدجت  افدضاس  سدخت  صثدبى  ثِ آى سبصی پیبدُ وِ است ضذُ استفبدُ تفشیك ػول اص یىذیگش اص ّب  پیىسل  سدبصی  پیدبدُ  ثد

 تفشیك اص ّب خَضِ هشاوض تؼذاد ثِ همبیسِ ٍاحذ ػلت ّویي ثِ. است تش سبدُ اللیذسی فبغلِ هحبسجِ فشایٌذ افضاسی سخت

 ّدب،   ٍسٍدی تغییشات تب است ضذُ عشاحی تشویجی هذاسّبی اص استفبدُ ثب وبهالً ٍاحذ ایي ّوچٌیي. است ثشخَسداس وٌٌذُ

ِ  اص پیىسدل  ّدش  فبغلِ ٍاحذ، ایي دس .یبثذ وبّص حمیمی پشداصش صهبى ٍ ضَد لحبػ خشٍخی دس هٌبست سشػتی ثب  ّود

 ٍاحدذ  ایدي  ػجبستی ثِ. گیشد  هی لشاس آى خشٍخی دس هشوض، تشیي ًضدیه ٍ فبغلِ ووتشیي همذاس ٍ ضَد  هی هحبسجِ هشوضّب

 تحمدك   ثدشای . ضدًَذ  هدی  تؼیدیي  ّب خَضِ تشتیت، ثذیي ٍ است تش ًضدیه هشوض وذام ثِ پیىسل ّش وِ وٌذ هی هطخع

 سدشػت  ثبضدذ  ثیطدتش  ّدب   ٍاحدذ  ایي تؼذاد چِ ّش. است احتیبج همبیسِ ٍاحذ یه ثِ پیىسل ّش اصای ثِ هَاصی، پشداصش

 .ضذ خَاّذ ثیطتش ًیض الگَسیتن اخشای

 خرٍجی بافر ٍاحذ -4-3

 ثیتدی،  n دادُ خدظ  2z ٍ( clk)سبػت پبلس هٌجغ ،(out_put_rd_en) ثبفش خَاًذى سبص فؼبل ضبهل ٍاحذ ایي ّبی  ٍسٍدی

 تشتیجی گیشی  لشاس ثشای ثیتی n دادُ خظ دٍ ضبهل خشٍخی ٍ ضذُ، حبغل ّب  پیىسل هَاصی پشداصش اص وِ همبدیشی ثشای

ِ  سدبػت  پبلس ثبالسًٍذُ لجِ ّش ثب ثبفش، ثَدى فؼبل غَست دس. است فبغلِ ووتشیي ٍ هشوض تشیي ًضدیه  همدبدیش  تشتیدت  ثد

 .گیشد  هی لشاس خشٍخی دس فبغلِ، ووتشیي ٍ هشوض تشیي ًضدیه

 ًْایی ٍاحذ ساخت -4-4

 دادُ هسیش ثب هغبثك افضاس سخت صثبى ثِ ISODATA الگَسیتن سبصی پیبدُ یىذیگش، ثِ ضذُ هغشح ٍاحذّبی اتػبل اص پس

 ًمدص  ٍاحدذّب،  سدبص   فؼدبل  ّبی  ٍسٍدی وِ گشفتِ غَست ای گًَِ ثِ عشاحی. سسذ هی پبیبى ثِ ،(2)ضىل دس ضذُ پیطٌْبد

ِ  احتیدبخی  دسًتیدِ. ضَد  هی اًدبم پیىسل ثبفش ضذى خبلی ٍ پش ثبس ّش دس ضیفت ػول ٍ وٌٌذ  هی ایفب سا وٌتشل ٍاحذ  ثد

 ثدبفش  اص خَاًذى ػول تَاى  هی تش، سشیغ پبسخ گشفتي ثشای. ًذاسد ٍخَد هدضا، غَست ثِ ضیفت ٍ وٌتشل ٍاحذّبی عشاحی

 .داد اًدبم ّوضهبى عَس ثِ سا ٍسٍدی حبفظِ دس ًَضتي ٍ خشٍخی
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 ضذُ طراحی افسار سخت سازی ضبیِ-5

ِ  سدبصی  ضجیِ ایي. است ضذُ سبصی ضجیِ  modelsim  افضاس  ًشم دس( 3)ضىل دس ضذُ هطخع افضاس سخت ِ  ػٌدَاى  ثد  ًوًَد

ِ  لبثل( 4)ضىل دس آى ًتیدِ وِ ضذُ اًدبم ثیت ّطت دادُ ػشؼ ثِ ثبثت، خَضِ هشوض چْبس ٍ پیىسل دُ ثشای  هالحظد

 . است

 

 ًْایی ٍاحذ افسار سخت بلَک (3ضکل)

  C1، C2، C3 ٍ C4 ثبثدت  هشاوض ثیبًگش تشتیت ثِ 99 ٍ 9 ،129 ،36 اػذاد data_in همبدیش ثِ هشثَط سدیف دس ضىل ایي دس

 لجِ یبصدُ ّش اص ثؼذ سبصی ضجیِ ایي دس .دٌّذ هی ًطبى سا حبفظِ ثِ ضذُ ٍاسد ّبی پیىسل تبیی دُ ّبی گشٍُ اػذاد، سبیش ٍ

ِ  آصهدَدى  ثدشای . است استخشاج لبثل ّب  پیىسل سٍی هَاصی پشداصش ًتیدِ سبػت، ثبالسًٍذُ ِ  ًتیدد ِ  سدبصی،  ضدجی  فبغدل

( 2)خدذٍل  دس ًتدبیح . وشدین هحبسجِ ّب خَضِ هشاوض اص سا حبفظِ ٍاحذ ثِ  ضذُ ٍاسد ّبی پیىسل اص تبیی دُ گشٍُ سَهیي

.  اسدت  ضدذُ  هطدخع  لشهضسًد   وبدس تَسظ( 4) ضىل دس گشٍُ ایي سبصی ضجیِ حبغل عشفی اص. است ضذُ دادُ ًوبیص

ِ  ثدب . دٌّذ هی ًطبى سا ّب  فبغلِ ووتشیي( 2)خذٍل دس خَسدُ ّبضَس همبدیش ِ  ثدب  اػدذاد  ایدي  همبیسد ِ  ًتیدد  سدبصی،  ضدجی

ِ  ّدب   دادُ توبم همبدیش وِ است روش ثِ الصم. وٌذ هی وبس دسستی ثِ ضذُ عشاحی افضاس سخت وِ ضَد هی هالحظِ  غدَست  ثد

ِ  سٍی ثدش  Xilinx ISE افضاس  ًشم دس افضاس  سخت ایي تَغیف. است ضذُ اًتخبة تػبدفی  virtex4 خدبًَادُ  اص vlx254 تشاضد

 ّوچٌدیي . اسدت  دسغذ 10 اص ووتش دستشس دس افضاس سخت اص ضذُ استفبدُ هیضاى( 3)خذٍل ثِ تَخِ ثب .است ضذُ اًدبم

ِ  تؼذاد ولی، حبلت دس .است ػذد 33 سبصی،  ضجیِ ایي دس ضذُ استفبدُ ّبی  پبیِ تؼذاد  ایددبد  ثدشای  ًیدبص  هدَسد  ّدبی   پبید

3 ثشاثش ثیت n ػشؼ ثِ دادّبیی ثب افضاس  سخت 9( )n ِایدي  دس ودبسی  فشودبًس  هبوضیون .است پبی  ِ  110 سدبصی  ضدجی

 .سسیذ ثیطتش وبسی ّبی فشوبًس ثِ تَاى  هی افضاس  سخت سبصی ثْیٌِ غَست دس وِ است آهذُ دست ثِ ّشتض  هگب
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 هراکس ّوِ از پیکسل ّر فاصلِ هحاسبِ ًتیجِ ٍ ٍرٍدی دادُ هقادیر -2جذٍل

 هشوض خَضِ 

 پیىسل
1
c
  2

c
 3

c
 4

c
 

1
232p

  
133 223 103 196 

2
197p

 
98 188 68 161 

3
92p

 
7 83 37 56 

4
189p

 
90 180 60 153 

5
45p

 
54 36 84 9 

6
101p

 
2 92 28 65 

7
99p

 
0 90 30 63 

8
10p

 
89 1 119 26 

9
128p

 
29 119 1 92 

10
32p

 
67 23 97 4 

 

 افسار سخت از ضذُ استفادُ هیساى -3جذٍل

 
 

  ثابت خَضِ هرکس چْار ٍ پیکسل دُ برای سازی ضبیِ ًتیجِ -4ضکل
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 افسار  ًرم بِ ًسبت افسار سخت پردازش سرعت-6

p ثِ غَست ایي دس وِ ضَد هحبسجِ خَضِ هشاوض اص ثبیذ پیىسل ّش فبغلِ k تطدخیع  ثشای. است ًیبص تفشیك ػول 

p ثِ حذالل ًیض هشوض تشیي ًضدیه ٍ فبغلِ ووتشیي kّدش  افضاسی،  ًشم سبصی پیبدُ دس وِ است ثذیْی. است ًیبص ػول 

 ثدب  تٌْب افضاسی، سخت سبصی پیبدُ دس وِ است حبلی دس ایي ٍ داسًذ ًیبص سبػت پبلس  لجِ یه اص ثیطتش فَق اػوبل اص یه

ِ  حبلدت،  ثدذتشیي  گشفتي ًظش دس ثب. ضَد  هی اًدبم فَق اػوبل توبم سبػت لجِ 2p ّدش  خدبی  ثد k ِ ِ  سدبػت  لجد  دس ود

ِ  ثشای افضاسی  سخت سبصی  پیبدُ دس سبػت لجِ یه ثِ ضَد  هی هػشف افضاسی  ًشم سبصی پیبدُ ِ  هحبسدج ِ   دٍ فبغدل  ًیدبص  دٍ  ثد

 .است

 گیری  ًتیجِ-7

ِ  هشاودض  اص ّب  پیىسل دٍ  ثِ  دٍ فبغلِ هحبسجِ ٍاحذ ٍ ثشسسی ISODATA الگَسیتن ثش  صهبى ّبی  لسوت همبلِ ایي دس  خَضد

ِ  خَضِ هشوض k ٍ پیىسل z افضاس، سخت ایي دس وِ غَستی دس. ضذ سبصی  پیبدُ افضاسی-سخت غَست ثِ  هدَاصی  غدَست  ثد

ِ  تدَاى   هدی  ّدب   پیىسدل  تودبم  ثشای سا دٍ  ثِ  دٍ فبغلِ حبغل سبػت ثبالسًٍذُ لجِ z+k+1 ّش ثب گیشًذ لشاس پشداصش هَسد  ثد

ِ  اسدت  ضذُ اًدبم Virtex4 خبًَادُ اص 4vlx25 تشاضِ سٍی ثش افضاس سخت ایي سبصی پیبدُ. آٍسد دست ِ  دس ود  سدبصی  ضدجی

 حددن  تودبم  اسدتفبدُ  غدَست  دس. گشفدت  لشاس استفبدُ هَسد هَخَد افضاس  سخت حدن اص دسغذ 10 حذٍد گشفتِ، غَست

 ضذُ غشف صهبى وِ ضَد  هی ثیٌی  پیص ثیطتش، ّبی  پیىسل هَاصی پشداصش ثشای الصم ّبی  سبصی  ثْیٌِ اًدبم ٍ افضاس  سخت

 پیدذا  وبّص افضاسی  ًشم سبصی پیبدُ دس دسغذ، 60 همبثل دس دسغذ 5 اص ووتش ثِ الگَسیتن دس دٍ  دٍثِ فبغلِ تطخیع ثشای

 .وٌذ
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Abstract 

Unsupervised classical algorithms have a potential application in classification of  multichannel images 

produced by remote sensing and geographical information systems. These Algorithms are iterative, and 

the time consumed is considerable for a multichannel map in the case of software platform. In this paper 

we implement the ISODATA algorithm on a parallel reconfigurable hardware in a combinational logic 

data-path approach. The simulation results confirm a 90% improvement of the consuming time of the 

algorithm compared to software implementations.  

 


