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Bevezetés
Az elmúlt néhány évben a személy azonosságának hang alapján tör

ténő megállapítására egyre nagyobb társadalmi igény mutatkozik: a) a 
kriminalisztikában - a beszédjellemzők felhasználhatók egyes eljárások 
során kiegészítő azonosítási vizsgálatként, illetve b) biztonságtechnikai 
rendszerekben - az egyén személyazonosságának megállapítása szavak 
alapján lehetőséget nyújt olyan rendszerek kialakítására, ahol a beszélő 
által ejtett hangsor mint "ujjlenyomat" szerepel. Ezek olyan kombinált 
azonosítók, amelyek az elhangzó szót, mondatot az előre felvett beszéd
anyag alapján hasonlítják össze a beszélővel. Mindezek alapján a mo
dem beszélőazonosításnak két iránya alakult ki, amelyekben közös, 
hogy az alapot a beszéd egyéni akusztikai jellemzői adják (Hollien 
1990). Az első a voltaképpeni személyazonosítás, amikor n számú 
lehetséges beszélő közül kell kiválasztani a rendelkezésre álló rögzített 
beszédanyag alapján annak eredeti közlőjét. A másodikat a szakiro
dalom beszélő-igazolásnak (speaker verification) nevezi (Schroeder 
1985, 94); ez voltaképpen egy bináris döntés, amikor arra kell vála
szolni, hogy az eltárolt beszéd közlője azonos-e a bejelentkezővel.

Elengedhetetlen tehát, hogy minél rövidebb időn belül rendel
kezzünk egy olyan biztosnak mondható eljárással, ahol a keresendő 
személy kilétét rövid időtartamú és technikailag rossz minőségű hang- 
felvétel alapján is megfelelő biztonsággal meg tudjuk határozni (Nolan 
et al. 1995). Kísérleteinkkel e cél elérése érdekében a voltaképpeni 
személyazonosítás problémaköréhez csatlakozunk.

A beszélő személy kilétének meghatározása még technikailag jónak 
mondható hangfelvételek összehasonlításakor sem egyszerű feladat. Az 
első és legfontosabb kérdés az, hogy az ember vajon képes-e úgy 
beszélni, hogy az mindenki mástól különbözzön, illetve igaz-e az, hogy
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az egyes beszélő személyek közötti változatosság mindig nagyobb, mint 
az egyén beszédében meglévő spontán változás. Ha az előbb feltett 
kérdésekre igenlő választ adunk, továbbra is problémák a következők: a 
beszéd akkor is alkalmas-e az azonosság megállapítására, ha 1. a rög
zített beszéd időtartama relatíve rövid, 2. technikai színvonala rossz és 
3. az összehasonlítandó hanganyagok különböző technikai körülmények 
(pl. stúdiófelvétel, ill. telefonos üzenetrögzítő) között lettek felvéve. 
Ezen kérdésekre nehéz egyértelmű választ adni, ugyanis a felsoroltakon 
kívül még számos egyéb tényező befolyásolhatja az azonosító vizs
gálat elvégzését. Az eredmény függ az elhangzó szövegtől (a hanganyag 
tartalmaz-e azonosításra alkalmas szóanyagot), a beszélő személy eset
leges szándékos hangelváltoztatásától, a hangfelvételi körülményektől, a 
lehetséges beszélők számától (hány személyből kell kiválasztani a 
kérdéses személyt). Általánosan kimondható, hogy akkor a legnehezebb 
a beszélő személy azonosítása, ha sok a lehetséges személyek száma és 
korlátozott elemezhető beszédminta áll rendelkezésre. A személy- 
azonosítás társadalmi igénye többnyire a telefonon érkező közlések 
elemzését kívánja meg, ezért szükségesnek láttuk, hogy további vizsgá
lódásainkat a szűk frekvenciatartományú beszédminták analizálására 
összpontosítsuk.

A kísérlet leírása
Kísérletsorozatot végeztünk annak megállapítására, hogy a szűk 

frekvenciás beszéd (200-2900 Hz) mely része tartalmazza a beszélő 
személy azonosításához leginkább szükséges akusztikai komponenseket. 
Az eddigi gyakorlat és a tapasztalati vizsgálatok azt mutatják, hogy az 
ilyen frekvenciatartománnyal rendelkező hangfelvételeknél a beszélő 
személyt a hallgató csak akkor ismeri fel, ha az közvetlen ismerőse, 
vagy ha az illető személlyel már többször beszélt telefonon. Különösen 
nehéz az azonosítás, ha az illető személy nő vagy gyerek, mivel az ő 
beszédük frekvenciatartománya a magasabb Hz-értékek felé tolódik el, 
így a telefon által áteresztett akusztikai tartomány nagyobb károsodást 
szenved a beszédfrekvenciák területén.

A kísérletben tizennyolc egyetemista lány vett részt, életkoruk 20 és 
23 év között volt. Közülük tíz budapesti, nyolc pedig vidéki városból
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származik; nyelvjárást nem beszéltek. Egyikőjüknek az általunk mega
dott telefonszámot fel kellett hívnia, és a zárt borítékban előre megka
pott, gépelt szöveget a telefonba beolvasnia. A 18 lány maga döntötte el, 
hogy ki lesz a telefonba beszélő személy; kérésünkre ezt velünk nem 
közölték; a megkapott szöveget pedig csak a telefonálásra kiválasztott 
személy ismerte. A szöveg a következő volt: "Jó napot kívánok! A z t 
szeretném bejelenteni, hogy ma este az Operettszínházban az előadás 
elmarad". Ezt az anyagot a Fonetikai Laboratórium saját vonaláról rög
zítettük PMX88A típusú üzenetrögzítő segítségével. Ezután a kísérlet
ben részt vevő összes (18) személy a Fonetikai Laboratóriumban az 
adott szöveget stúdiókörülmények között felolvasta, a szövegeket Studer 
A80-as stúdiómagnetofonra rögzítettük. A felolvasást minden esetben 
háromszor megismételtettük.

A cél az volt, hogy a két hangfelvétel összehasonlítása alapján a 18 
személy közül meghatározzuk azt a személyt, aki a kérdéses telefon
bejelentést megtette. A kísérlet annak megállapítását tűzi ki célul, hogy 
a formánsstruktúra alapján történő azonosításhoz elégséges para
méterekkel nem rendelkező hangfelvételeknél a beszélő személyek 
azonosítása műszerek segítségével egyáltalán lehetséges-e, illetve 
hogy az egyén korlátozott felhangstruktúrája felhasználható-e az 
azonosításra

Módszer
A kísérlet kiindulópontját az a már említett tény adja, hogy a jól 

ismert vagy többször hallott személyt a hallgató bizonyos idő elteltével 
(telefonvonalon keresztül is) azonosítani tudja. Ez azt a feltevést erősíti 
meg, hogy a normál beszéd egy szűkebb frekvenciatartománya is 
tartalmaz olyan információt, ami a beszélő személy azonosításához 
elegendő. A kérdés az, hogy melyek ezek az akusztikai információk, 
valamint hogy ezek az információk jelfeldolgozó analizáló műszerekkel 
egyértelműen kimutathatók-e?

Az elemzéshez KAY gyártmányú 4300B típusú digitális jelfeldol
gozót használtunk. Ez a készülék lehetővé teszi a hanganyag többféle 
analizálását, digitális szűrését, illetve a hangösszetevők numerikus meg
jelenítését.
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A hanganyagok digitalizálásához 12000 Hz-cs mintavételezési frek
venciát választottunk. Mivel ez a sebesség 6000 Hz-es elemzési tar
tományt enged meg, és viszonylag nem foglal le nagy tárkapacitást, 
jelen esetben ideálisnak mondható. A telefonvonalon keresztül rögzített 
hangfelvétel frekvenciatartománya 200 és 2900 Hz között van. A 
rögzített hangfelvétel zajjal erősen fedett. A 2900 Hz-es tartományban 
az 1200 és 2000 Hz között megjelenő intenzív zaj miatt az elemzés az 
1200 Hz alatti frekvenciatartomány "információértékének" vizsgálatára 
irányult. Mivel a felhangszerkezet képbeli megjelenítésére és vizuális 
összehasonlíthatóságára a spektrografikus elemzés a legalkalmasabb, 
így ezt használtuk, és az általunk beállított alábbi értékekkel végeztük: 

Frame Lcnght: 23 Hz (keskeny sávú)
Display Range: 0-1200 Hz 
Log or Linear Display: linear 
A többi érték az alapbeállítást mutatja.
A 23 Hz-es keskeny sávú szürőállás beállítása lehetővé teszi a fel

hangok kirajzoltatását és az intonációs szerkezet megjelenítését. Ha a 
hangok akusztikai paramétereit nézzük, akkor elvileg a magánhangzók 
első, második és harmadik formánsának frekvenciaértékei többé-kevésbé 
beleesnek ebbe a sávba. A mássalhangzók közül a nazális hangok jól, a 
zöngés zárhangok csak korlátozottan elemezhetők. A zörejhangok azon
ban a 2900 Hz-es vágás miatt nem nyújtanak értékelhető információt. 
Az átviteli sáv korlátozott értékén kívül még további két tényező nehe
zíti meg a beszélő személy azonosítását. Az egyik az, hogy a rögzített 
hangfelvételek zöme nagyon rossz jel/zaj viszonnyal rendelkezik A 
másik pedig az, hogy az átvitt frekvenciasávon belül a telefonvonal erő
sítőrendszerének karakterisztikája elsősorban a második és bizonyos 
mértékig a harmadik formánsok intenzitását módosítja.

Kutatási előzmények
A többéves tapasztalat azt mutatja, hogy a formánsok elhelyezke

désének összehasonlítása szűk frekvenciasávban csak abban az esetben 
ad értékelhető információt, ha az elmondott szöveg megfelelő időtartamú 
(legalább 60 s), és egyes hangok, hangkapcsolatok mindkét hanganyag
ban többször előfordulnak. Ez esetben a hangok tiszta fázisainak össze
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hasonlítása, valamint a hangkapcsolatok elemzése mutathat egyénre jel
lemző összetevőket.

A korábban elvégzett vizsgálatok alapján azt állapítottuk meg, hogy 
- az elmondottakat figyelembe véve - a felhangstruktúra a 200 és 1200 
Hz-es tartományban analizálható. Ez az a rész, ahol az átviteli beren
dezések nagyjából lineárisnak tekinthetők. Ez a tartomány a magán
hangzók közül az [o, o, o:, u, u:] hangok első két, az [a:, i, i:, y, y:, e:, e, 
o, 0:] hangok első formánsát tartalmazza. Mivel a formánsok 
tulajdonképpen a hangszalagok rezgése által gerjesztett felhangok 
szájüreg-rezonátorokban felerősített részei, így egy formáns több 
felhangot is magában foglalhat. Ezek a több felhangot magában foglaló 
(a rezonátorüreg által kiemelt felhangok) formánsok szerkezetükben 
azonban nem homogének. Ennek a különbözőségnek a kimutatása teheti 
lehetővé a beszélő személy azonosítását, illetve kizárhatóságát. Ahhoz, 
hogy egy formánsstruktúrán belüli felhangváltozást ki tudjunk mutatni, 
elsősorban az elemző módszert kell megfelelően kiválasztanunk. Arra 
kell törekednünk, hogy a mérendő értékek tisztán leolvashatók, illetve 
azok ismételt elemzés esetén könnyen reprodukálhatóak legyenek.

A kísérleti anyag elemzése
Az üzenetrögzítőre felvett azonosítandó hanganyagot (a h ), valamint 

az egyes személyek hanganyagát (a személyre utaló betűjelekkel ellátva) 
digitalizáltuk és külön-külön fájlban rögzítettük. Ezáltal minden egyes 
hanganyag az a h. felvétellel és egymással is összehasonlíthatóvá vált. 
Az azonosítandó hanganyag szubjektív, "füllel történő" többszöri meg
hallgatása után az első feladat azoknak a részeknek a kiválasztása volt, 
amelyek a beszélő személyek által feltételezhetően használt gyakori kife
jezések. Ilyen volt a " Jó napot kívánok' hangsor. Ez a három szóból 
álló köszönés a mindennapi életben gyakran használt, tehát a beszélőnél 
motorikusán beidegződött, kimondásánál a szegmentális és szupraszeg- 
mentális tényezők valószínűsíthetően állandónak mondhatók.

Az első kísérletsorozat célja tehát annak megállapítása volt, hogy a 
kísérleti személyek e közlést a háromszori ismétléskor mennyire mond
ják azonosan. Az elvégzett személyenkénti 3, összesen 54 teljes spekt- 
rografikus vizsgálat alapján (1620 mérés) megállapítottuk, hogy az e
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gyes személyek beszédének felhangszerkezete a többszöri bemondás 
esetén lényegesen nem változott A hangok közötti átmenetek vonulatai 
nagyából azonosak maradtak, a hangokon belüli intonációs (mikroin- 
tonáció) változások iránya ugyancsak azonosnak mondható (vö. l a, l.b 
ábra). Az l a és l.b ábrán az KA jelű személy által néhány perces 
időkülönbséggel ejtett "Jó napot kívánok' hangsor spektrogramja 
látható. A hangsor oszcillografíkus képe a felső ablakban, a spektro- 
grafikus képe az alsó ablakban látható. A hangszínképeken a különböző 
hangok jól elkülöníthetők, esetleges hasonlóságuk vagy különbözőségük 
egyértelműen leolvasható. Mindkét hangsor kezdeti szakaszának 
dallamvonala emelkedő, majd ereszkedő jellegű. A felhangszerkezet 
frekvenciaértékei azonosak, az intenzitásmaximumok időben hasonló 
helyeken jelennek meg. Tehát a két hangsor az elemzési értékek alapján 
azonos személytől származtatható.

Az artikulációs mozgások akusztikai következményei tehát invariáns 
tendenciát mutattak.

l a ábra
A KA jelű személy által ejtett " Jó napot kívánok' hangsor 

spektrogramja az első bemondáskor
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1 b ábra
Az KA jelű személy által ejtett "Jó napot kívánóié. " hangsor 

spektrogramja a második bemondáskor

Ezután annak eldöntése volt fontos, hogy ezen szűk frekven
ciasávban a különböző beszélők által ejtett azonos hangsorok között 
van-e jól elkülöníthető különbség. Tekintettel arra, hogy a bejelentő 
személy esetében a hangsor csak egyszer hangzik el, fontos, hogy: a) ez 
a különbség jól kimutatható legyen, és b) az egyes beszélők által el
mondott hangsorok egyike mutasson csak hasonlóságot az inkriminált 
hanganyaggal. Az elemzett adatok alapján kimondható, hogy a 17 x 14 
(összesen 868) hang egymással összehasonlítva felhangstruktúrájában 
és mikrointonációjában valóban jelentős különbségeket mutat (2. ábra) 

Minderre példa a 2. ábrán látható TI jelű személy bemondásáról 
készített spektrografikus kép. Ha a hangszínképet összehasonlítjuk az 1. 
ábra a. vagy b. képével, szembetűnő a vizuálisan is érzékelhető 
különbség. Nemcsak az intonációs szerkezetben, hanem a hangok idő
tartamában is eltérés mutatkozik (vö. 1. táblázat). Az elemzések azt 
mutatják, hogy az egyes személyek szavai közötti különbség 
kimutatható. Abban az esetben tehát, ha az azonosítandó személy a 
lehetséges személyek között van, akkor az hasonló analizálási módszert 
alkalmazva szűk frekvenciatartományban is kiválasztható.
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2.ábra
A TI jelű személy "Jó napot kívánok!" hangsorának spektrogramja

1. táblázat: A "Jó napot kívánok.1" hangsor szótagjainak 
időtartamátlaga 4 bemondó esetében (adatok s-ban megadva)

h an g so r "Jó" "na" "pó t" "k i" "vá" "n ő k "

te le fo n á 

ló

0 ,0 9 5 0 .0 7 9 0 .1 6 5 0 .1 3 1 0 .1 0 6 0 .1 2 9

K A  je lű  

b em ondó

0.1 0 .1 2 3 0 .2 2 2 0 .1 5 3 0 .1 7 2 0 .2 2 8

P K  je lű  

b em o n d ó

0 .0 9 2 0 .1 0 2 0 .1 8 8 0 .1 3 6 0 .1 8 3 0 .2 1 2

T I je lű  

b em o n d ó

0 .1 0 6 0 .0 9 2 0 .1 8 9 0 .1 8 0 0 .1 2 5 0 .2 3 6

A 3. ábrán a telefonvonalról rögzített hangfelvétel spektrografíkus 
képe látható. A hangsor időtartama 0,705 s, meglehetősen rövid. A 200 
és 1200 Hz közötti spektrografíkus kép azonban a felhangstruktúrát ér
tékelhetően mutatja. Jól látható a 250 Hz alatti rész gyenge intenzitása, 
valamint az, hogy az e fölötti rész megjelenése több intenzív felhangot
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mutat a stúdiófelvételekről készített spektrogramokénál. (Ezt a korábban 
említett telefonvonali erősítőrendszer okozza. E különbséget az össze
hasonlításnál majd figyelembe kell venni.)

3. ábra
A telefonvonalról rögzített, azonosítandó " Jó napot kívánok'

hangsor

A kísérleti személyek bemondásairól készített spektrografikus képek 
kiértékelése alapján (vö. KA és TI korábban már bemutatott hangszín
képét), a numerikus és vizuális összehasonlítások eredményeképpen a 
telefonos bejelentő személyt a PK jelű kísérleti személlyel azono
sítottuk. Az azonosítás pozitív eredményt hozott, mivel a kísérletben 
résztvevők később igazolták a bejelentő személy kilétét. A 4. ábrán 
látható PK jelű bemondó spektrogramja az, aminek hasonlósága alapján 
az illető személyt azonosnak találtuk a telefonos bejelentő személlyel. A 
két felvétel természetesen tökéletes azonosságot nem mutat. Nem is 
mutathat, hiszen a két hangfelvétel között időben majdnem három hét 
telt el. Ha a numerikus értékeket a jelfeldolgozó ASL (Analysis Syntesis 
Láb.) szoftverével analizáljuk, majd a kapott értékeket numerikus for
mában kiíratjuk, akkor különbséget főleg az alaphang és ezáltal az első
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formáns elhelyezkedésében találunk. Ezért a kísérlet egyik legfontosabb 
megállapítása az, hogy a beszélő személy azonosítását szűk frekvenciás 
szavak alapján elsősorban nem a számszerű értékek megegyezésére kell 
alapozni, hanem a teljes spektrogram képi azonosságát kell figyelembe 
venni. Ez azonban csak a már említett beidegződött, motorikusán ejtett 
kifejezések összevetésénél mondható ki. A beszélő személy azonosí
tásában a spektrografíkus eljárással tehát nem a numerikus azonosság, 
hanem az artikuláció jellegzetes akusztikai megjelenésének összes, 
vizuálisan azonosítható sajátossága a döntő.

4. ábra
A PK jelű személy bemondásában a" Jó napot kívánok' hangsor

Az ábrán jól látható, hogy aí  azonosításhoz már a szószintű össze
hasonlítás is elégséges. A kísérlet végeredményben azt mutatta meg, 
hogy bizonyos körülmények között a beszélő személy azonosságát szűk 
tartományban is ki lehet mutatni. Természetesen a módszer nem 
alkalmazható mindenkor és minden esetben, hiszen sokszor még ez a 
szűk frekvenciasáv sem áll torzítatlanul az összehasonlítást végző 
személy rendelkezésére.
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Szubjektív tesztelési adatok
A műszeres vizsgálat befejeztével ellenőrző kísérletet végeztünk an

nak megállapítására, hogy az azonosság ilyen nagyszámú személy eseté
ben füllel mennyire meghatározható. 10 kijelölt személy a telefonos 
bejelentést és a 18 kísérleti alany beszédét véletlenszerű sorrendben 
hallgatta meg oly módon, hogy a telefonos közlés minden harmadik 
lehetséges beszélő mintája után megismétlődött. A lehallgatók feladata 
az volt, hogy a 18 bemondót három csoportra különítsék el. Az első 
csoportba a kizárható személyeket, a második csoportba a szóba jöhető 
személyeket, a harmadik csoportba pedig a leginkább azonosnak vélt 
személyeket írják fel. A kísérletet kétszer ismételtük meg úgy, hogy a 
bemondó személyek sorrendjét megváltoztattuk. A kísérlet előre nem 
várt eredménnyel zárult. A hallgatók a műszeresen azonosított PK jelű 
személyt mindkét esetben a kizárható személyek közé sorolták. Vélemé
nyünk szerint ennek egyedüli lehetséges oka az, hogy a rendelkezésre 
álló rövid közlés nem elegendő a személyazonosításra akkor, ha a 
lehallgatók a kérdéses beszélőt korábban nem ismerték. Ekkor ugyanis 
nincs meg az agyban az a tárolt minta, amelynek alapján az össze
hasonlítás elvégezhető lenne.
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