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نتایج مقدمه
ناسایی و با استفاده از سیگنال های عصبی اخذ شده از انسان می توان یک سیستم ش

ا احرازهویت ارائه داد که برخالف دیگر بیومتریک ها، محدودیت در تعداد و تنوع ر
است نداشته باشند، برای مثال ما فقط ده اثرانگشت در دستانمان داریم و ممکن

ی تواند یک این سیستم م. آن ها را از دست بدهیم و جایگزینی برایشان نداشته باشیم
.  سری از مشکالت سیستم های رمزنگاری فعلی را نداشته باشد

:مشکالت سیستم های رمزنگاری
ذخیره سازی کلید•
تولید اعداد تصادفی•
الگوریتم های پیچیده•
وابستگی امنیت کل  سیستم به ضعیف ترین لینک•
 ها و های فعلی در صورت پیشرفت کامپیوتراحتمال کارآمد نبودن الگوریتم•

ساخت کامیپوترهای کوانتومی

ای هدف این بود که روش  های شناسایی و احرازهویت افراد با استفاده از سیگنال ه
EEGافزار را بررسی کرده، بهترین روش را انتخاب کنیم و با شبیه سازی در نرم

.متلب نتایج کار خود را ارائه دهیم

کردیم،طیرا2و1مرجعدوهرراهمااست،بهترروشکداماینکهازنظرصرفابتدا
انتخابراخودروشاست،2مرجعکارادامه یکه1مرجعنتایجازاستفادهباسپس
ARوPSD،DWTازمامراجعدر.کردیم Modelمانهایتدرکهبودشدهاستفاده

AR ModelضرایبازاستفادهباوکردیمانتخابراARبدستآنازکهویژگی هاییو
تکرارتقابلیباید.دادیمانجاممتلبافزارنرمدرراخوددسته بندیوسازیشبیهمی آید

اینرایبمی شد،گرفتهنظردرنیزپاتولوژیوجنسیتسن،پارامترهایاعمالباپذیری،
.استکردهبررسیراپارامترهااینتاثیرکهکردیم،استفاده1مرجعنتایجازمنظور

بدست آمده، درAf، برای ویژگی SVM Quadraticدسته بندی را با استفاده از الگوریتم 
انجام دادیم، بازه های فرکانسی را یکبارEEGچند حالت  با تغییر بازه ی فرکانسی سیگنال 

برایSVMبطور کلی الگوریتم . هرتز در نظر گرفتیم30تا 0هرتز و بار دیگر 55تا 0
بازه ی5را به EEGسیگنال های همچنین. داده های با حجم زیاد نتیجه ی بهتری می دهد
بازه بدست آورده5، ویژگی ها را برای این ARزمانی تقسیم کردیم و با مدل سازی با روش 

.و از این ویژگی ها برای اعتبارسنجی استفاده کردیم

جمع بندی
د و می توان به عنوان یک بیومتریک برای احراز هویت افراد استفاده کرEEGاز سیگنال های 
. ها محدودیتی نخواهیم داشتtaskما برای تعریف 

محاسبه شوند و سپس ویژگی ها را بدست AR Modelزمانی که طول می کشد تا ضرایب 
ازی سخت آوریم، نسبتا زیاد می باشد، به همین دلیل می توان به عنوان یک پیشنهاد پیاده س

FPGAدر صورت پیاده سازی سخت افزاری روی . افزاری قسمت های مختلف را ارائه داد

.د شدعالوه براینکه در زمان صرفه جویی خواهیم داشت، توان بسیار کمتری نیز مصرف خواه
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