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A SZEMÉLYAZONOSÍTÁS LEHETŐSÉGE 
A BESZÉDANYAG IDŐTARTAMÁNAK 

FÜGGVÉNYÉBEN

Nikléczy Péter -  Gósy Mária

Bevezetés
A beszélő személy kilétének megállapítása -  a beszéde alapján -  közel két 

évtizede a fonetikusok és a beszédtechnológusok érdeklődésének középpont
jában áll. A cél tehát a személy azonosságának a lehetőség szerinti legponto
sabb meghatározása rögzített hangminta alapján. Az eddigi vizsgálatok több 
oldalról próbálták meghatározni azokat az univerzális és nyelvspecifikus be
szédösszetevőket, amelyek a legjellemzőbbek az adott beszélőre (Nolan 
1991; Hollien 2002; Rose 2002). Kutatások folytak az alaphang értékének 
meghatározó szerepére, a formánsstruktúra személyfuggőségére, a nazalitás 
azonosító szerepére, a hangszalagok működésének jellegzetességére, a szó- 
használati sajátosságokra, a szövegben esetlegesen előforduló kiejtési hibák
ra, avagy éppen a beszélő személy életkorának, alkatának a beszédmintája 
alapján történő leírására (Nolan 1977; Hollien 1995; Nikléczy 1996; McDou- 
gall-Nolan 2007). Ezen kutatások mindegyike természetesen hozzájámlt az 
egyre pontosabb személyazonosításhoz, azonban még mindig sok a kérdés, 
amelyek további kutatást igényelnek a megoldáshoz.

A korábbi eredményeket, illetve a jelenleg folyó kutatásokat is felhasznál
va a gyakorlati kriminalisztikában már jelentős mértékben teret hódított a fo
netikai alapú személyazonosítás. A kriminalisztikai beszélőazonosítási vizs
gálat eredményességét alapvetően meghatározza a rendelkezésre álló hang
minta időtartama és akusztikai tisztasága. A gyakorlatban jellemzően előfor
dul, hogy egy korábban rögzített (inkriminált) hanganyagot kell összehasonlí
tani a későbbiekben a gyanúsítottnak tekintett személy beszédével. Ezekben 
az esetekben a gyanúsított személytől akár hetek, sőt hónapok elteltével 
vesznek hangmintát, amely alapjául szolgál a bűnügyi fonetikai vizsgálatnak. 
A vizsgálatsorozatot nehezíti, hogy sok esetben akusztikailag nem megfelelő 
körülmények között rögzített hangminta áll rendelkezésre. Éppen ezért nagy 
a jelentősége annak, ha megállapítható, hogy a kriminalisztikai beszélőazo
nosítási vizsgálatok elvégzéséhez milyen időtartamú hanganyagra van mini
málisan szükség.

A jelen kutatásunknak az volt a célja, hogy megállapítsuk, a műszeresen 
elvégezhető fonetikai személyazonosítási vizsgálatsorozat milyen minimális 
időtartamú hangminta esetén ad nagy valószínűséggel megbízható ered
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ményt. Feltevésünk szerint, ha ugyanazon személy stúdiókörülmények között 
rögzített felolvasását egyre csökkenő időtartamokban összehasonlítjuk a tel
jes időtartamú anyaggal, akkor meghatározható az az időtartam, amely még 
éppen elfogadható azonosságot mutat a teljes időtartamú beszédanyaggal. Ez 
azt jelenti, hogy egy meghatározott időtartamnál rövidebb hangminta már 
nem lesz jól alkalmazható a beszélő személy azonosítására.

Kísérleti személyek, anyag, módszer
A kutatáshoz stúdiókörülmények között rögzített, ugyanazon szöveg felol

vasásait használtuk 12 férfi produkciójában (életkoruk 25 és 76 év közötti 
volt). A módszertani azonosságot a BEA adatbázis tette lehetővé (azonos fel
vételi körülmények, azonos szöveg, azonos feladat, vö. Gósy 200B). A fel
használt szöveget az 1. ábra tartalmazza.

Méreg vagy vitamin?

A zöldségeken és gyümölcsökön lévő növényvédő szerek egy része lemoshatat- 
lan, ezért fogyasztás során a szervezetünkbe kerül, ahol immunrendszeri zavarokat, 
daganatos megbetegedést okozhat. Télen és kora tavasszal nehéz ellenállni a bol
tokban és a piacon kínált friss salátának, reteknek vagy éppen az epernek. Aki 
mégis beadja a derekát kétszeresen is csalatkozhat. Egyrészt a várt ízvilág messze 
elmarad a szezonális termésekétől, viszont ennél talán súlyosabb problémát jelen
tenek a primőr zöldségekbe, gyümölcsökbe felszívódott lemoshatatlan növényvédő 
szerek, amelyeket gyanútlanul elfogyasztunk. Hazánkban évente közel 20 ezer ton
na növényvédő szert használnak fel. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon évente 
egy lakosra két kiló méreg jut. A legtöbb háztartásban télen és tél végén kedvelt vi
taminforrás a primőr fejes saláta, amely a szakhatóságok elmúlt években végzett 
vizsgálatai alapján a legtöbb lemoshatatlan mérget tartalmazza. A kismamák sem 
sejtik, hogy a bébiételek húsz százalékában találtak a növényvédő szerekből visz- 
szamaradt vegyi anyagokat. A hazai hatóságok rendszeresen vizsgálják a boltokban 
és piacokon kapható zöldségek, gyümölcsök, illetve a feldolgozott és a bébiételek 
növényvédőszer-tartalmát is. A vizsgálatok szerint a hazai eredetű termékekben va
lamivel kisebb, az importált árukban pedig magasabb arányban mutathatóak ki a 
különféle növényvédő szerek. A zöldségekbe, a gyümölcsökbe olyan mérgek ke
rülhetnek, amelyek még mosás után is hormonális, immunrendszeri zavarokat, da
ganatos megbetegedéseket okozhatnak. A permetszerek hatóanyagainak jelentős 
része nem a kezelni kívánt növényekre és kártevőkre kerül, hanem a környezetbe 
jutva károsíthatja a környező területek élővilágát, szennyezheti a talajt és a vizeket 
-  olvasható a Levegő Munkacsoport tanulmányában.

1. ábra
A felolvasott szöveg a BEA adatbázisból

A beszédszakaszok elemzésére a hosszú idejű analízis elnevezésű vizsgála
tot (LTA) alkalmaztuk. Az LTA a különböző időtartamú beszédrészek átlagolt
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energiaspektrumának függvényét adja meg. A kutatáshoz a KAY PENTAK 
Multi-Speech nevű analizáló programját használtuk. Az LTA-elemzés beállí
tásai a következők voltak: elemzési méret 2048 pont, Blackman ablak hasz
nálata, frekvenciatartomány: 0-3,2 kHz. Az így kapott energiaspektrumok 
numerikus értékeit (beszélőnként 152 adat) statisztikailag hasonlítottuk össze. 
Ez az eljárás lehetőséget ad az LTA-fuggvények összehasonlíthatóságára is, 
hiszen vizuálisan nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy két vagy több gör
be mikor tekinthető azonosnak (2. ábra). A kutatás során a teljes felolvasáso
kat minden beszélő esetén folyamatosan feleztük (vö. 3. ábra). A teljes hang
anyag és az egyre csökkentett időtartamú minták LTA-értékeinek statisztikai 
összehasonlítása megadhatja azt a minimális időtartamú beszédmintát, amely 
a beszélő azonosításának szempontjából az eredeti (teljes) hanganyaggal még 
azonosnak tekinthető. Feltételeztük, hogy amennyiben az elemzési eredmé
nyek legkisebb időtartamértékei mind a 12 személynél azonos vagy nagyon 
hasonló értéket mutatnak, akkor meghatározható a minimálisnak tekintett, re
álisan elemezhető beszédminta időtartama. Ezért megvizsgáltuk azt, hogy a 
12 személy teljes hanganyagának LTA-adataiban jeletkezik-e különbség 
(minden beszélőt minden beszélővel összevetve). A statisztikai elemzés 
(Spearman- és Kendall-féle korreláció) azt mutatta, hogy a beszélők külön
bözősége r = 0,9-es korrelációs együttható esetén igazolható. A további elem
zések során ezért minden esetben ezt az értéket vettük figyelembe. Az időtar
tam-változtatás paramétereit és a magánhangzók előfordulását vizsgáltuk.

Az LTA-görbék alakulása különböző időtartamú beszédmintákban 
ugyanazon személy ejtése alapján

Meghatároztuk a szövegben előforduló magánhangzó-fonémák számát, il
letve gyakoriságát is. Ebben az esetben a cél az volt, hogy kijelöljük annak a 
szövegrésznek a hosszát, amely a magánhangzó-előfordulás arányát tekintve 
statisztikailag azonosnak tekinthető a teljes anyaggal. A zöngés mássalhang
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zókat azért nem vettük figyelembe, mivel az artikuláció során gyakran zön- 
gétlenedhetnek.

Kiindulásként megmértük a 12 személy által felolvasott szöveg időtartamát 
(a szünetekkel együtt), valamint meghatároztuk az adatközlő beszédtempóját 
(1. táblázat). (A különböző személyeket Fn kódokkal jelöltük.) A szöveg sza
vainak száma: 202 (a határozott és határozatlan névelők nélkül).

1. táblázat: A felolvasások időtartama és a beszélők beszédtempója

Beszélők A felolvasás 
időtartama (s)

Beszédtempó
(szó/s)

FI 124,68 1,62
F2 104,30 1,93
F3 150,00 1,34
F4 111,06 1,81
F5 115,00 1,75
F6 118,50 1,70
F7 127,22 1,58
F8 138,00 1,46
F9 115,10 1,75
F10 123,05 1,64
FII 137,00 1,47
F12 132,41 1,53

Átlag 124,69 1,62

T
1/32 időtartam 

T
1/64 időtartam

▼
1/128 időtartam 

3. ábra
Az időtartam folyamatos felezésével kapott beszédminták jelölése
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A teljes időtartamok azt az időt mutatják, amelyről a teljes LTA-vizsgálat 
készült. Ezt az időtartamot feleztük személyenként 1/128-ad időtartamig. 
A csökkentett időtartamú beszédszakaszokat a könnyebb azonosítás érdeké
ben betűjelekkel láttuk el az 1/16-is időtartamokig, azt követően pedig tört
számokat használtunk (3. ábra). A különböző beszélők csökkentett beszéd
mintáit átlagoltuk.

A statisztikai vizsgálatok elvégzésére az SPSS 13. programot használtuk 
99%-os szignifikanciaszint beállításával (a Spearman- és a Kendall-féle kor
relációelemzést alkalmaztuk).

Eredmények
Az elemzések során egyfelől a magánhangzó-előfordulásokat adatoltuk, 

majd pedig az LTA-értékeket összesítettük. A magánhangzó-előfordulás 
vizsgálatakor először meghatároztuk, hogy a teljes időtartam(ok) folyamatos 
felezésének eseteiben hol tart a beszélő személy a szöveg felolvasásában. 
A felezésekkel kapott szövegrészek időtartamát átlagoltuk az összes beszélő 
felolvasásában, majd valamennyi szövegrészben megszámoltuk a magán
hangzókat, és ezeknek az adatoknak is meghatároztuk az átlagát (2. táblázat). 
A táblázat a felolvasott szövegek felezési időtartamait (a 12 beszélő eseté
ben), valamint az előforduló magánhangzók számát összesíti az 1/8-ra csök
kentett időtartamú szövegrészig.

2. táblázat: A beszédanyag felezési időtartam átlagai (1/8-os értékig) 
és a magánhangzók száma

A minta jele 
és tartama (s)

A magánhangzók előfordulása (db)
a á e é i í o ó ö ő u ú ü ü

teljes (124,69) 155 44 166 63 49 5 52 8 26 16 11 3 10 1
a (64,49) 82 22 88 38 21 3 30 3 13 7 4 3 4 0
b (59,85) 73 22 78 25 28 2 24 5 13 9 7 0 6 1
c (30,55) 39 10 44 19 12 2 14 0 5 3 1 0 3 0
d (33,94) 43 8 46 16 4 1 14 3 8 4 3 3 1 0
e (29,88) 45 12 31 16 19 0 12 3 7 4 2 0 2 1
f (29,97) 24 10 47 9 9 2 12 2 6 5 5 0 4 0
S (16,11) 22 3 24 12 5 0 11 0 7 2 1 0 3 0
h (16,03) 17 7 20 7 7 2 3 0 0 1 0 0 0 0
i (14,80) 15 4 23 8 2 1 7 1 5 3 2 2 1 0
J (17,52) 28 4 23 8 2 0 7 2 2 1 1 1 0 0
k (15,01) 24 7 15 7 9 0 10 2 4 2 0 0 1 0
1(14,87) 21 5 16 9 10 0 2 1 3 2 2 0 1 1
m (14,89) 18 3 25 5 5 0 8 1 3 1 2 0 2 0
n (15,10) 17 7 22 4 4 2 4 1 3 4 3 0 2 0
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A felolvasások felezési időtartamainak további átlagos értékei a követke
zők: 1/16-nál 7,79 s, 1/32-nél 3,89 s, 1/64-nél 1,99 s, 1/128-nál 0,97 s. A ma
gánhangzók száma természetesen csökken a beszédminta időtartamának rö
vidítésével a nyelvspecifikus gyakorisági eloszlásnak megfelelően. A teljes 
időtartamú szövegben 609, a legrövidebb szövegben pedig 6 magánhangzó 
fordult elő. A statisztikai vizsgálatban a különböző szövegrészek magánhang
zóinak előfordulását elemeztük (Spearman-korreláció alkalmazásával). Azt 
találtuk, hogy az adatok az 1/8-os felezésig nem mutatnak különbséget a tel
jes anyaghoz képest (r = 0,9). Az ennél rövidebb időtartamú felolvasásré
szekben a korrelációs együttható értéke 0,9 alatti. Ennek alapján kijelenthet
jük, hogy a magánhangzók előfordulásának statisztikai vizsgálata szerint a 
személyazonosításhoz minimálisan 15,58 s időtartamú beszédmintára van 
szükség. Az ebben az időtartamban előforduló szavak száma átlagosan 30, il
letőleg mintegy 74 magánhangzó (4. ábra). Az ennél rövidebb időtartamú fel
olvasásrészekben a korrelációs együttható értéke 0,9 alatti. A magánhangzók 
eloszlása a beszédminta időtartamának függvényében arra utal, hogy a 15,58 
s időtartamnál rövidebb minta -  a vizsgált nyelvi jelek szempontjából már 
nem elegendő a beszélő személy azonosításához.

teljes 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 1/128

4. ábra
A beszédminta időtartamának és a magánhangzók számának összefüggése

A teljes időtartamú felolvasásokról készült LTA-elemzések értékei jelleg
zetesen eltérnek a különböző beszélők mintáiban. Az 5. ábra az LTA-értékek 
alapján kapott átlagot (médián) és a szóródást mutatja, szemléltetve a beszé
lők közötti eltéréseket. Mind az átlag, mind pedig a szóródási tartomány kü
lönbségeket igazolt a beszélők között. Ez azt jelenti, hogy az itt alkalmazott 
módszer jól használható a beszélő személy azonosításában mint egy újabb le
hetőség a szokásos protokollban.
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Az LTA-értékek statisztikai vizsgálatában (Kendall-féle korreláció) itt is az 
r = 0,9-es értéket állítottuk be a korábbiak alapján (ugyancsak 99%-os 
szignifikanciaszinten), amelyhez az egyes beszélők közötti anyagokat viszo
nyítottuk. A beszélők közötti összevetéshez a 12 személy teljes hanganyagá
ról készült LTA-elemzés függvényét viszonyítottuk az FI jelű kísérleti sze
mély beszédanyagához a korrelációs statisztikai elemzést alkalmazva. A ka
pott együtthatók értékeit a 4. táblázat mutatja.

5. ábra
Az LTA-értékek átlaga (médián) és szóródása az egyes beszélőknél

4. táblázat: A korrelációs együtthatók értékei 
az Fl-es beszélő adataihoz viszonyítva

Adatközlő FI F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 Fil F12
r-érték 1,00 0,55 0,57 0,68 0,67 0,50 0,50 0,64 0,65 0,53 0,66 0,50

A statisztikai eredmények igazolták, hogy az LTA-analízis az adott időtar
tamban diszkriminatív jellemzője a beszélő személynek. A beszélők közötti 
korrelációs együtthatók mindig jóval kisebbek voltak, mint az r = 0,9-es kije
lölt érték.

Elemeztük a beszélők LTA-adatainak változását ugyanazon személy be
szédmintái alapján a minta időtartamának függvényében. A csökkentett időtar
tamú beszédminták jellegzetes változásokat mutatnak egy beszélő ejtésén be
lül is; azonban ezek a változások kisebbek, mint amelyet a különböző beszélők 
között tapasztaltunk. Az LTA-értékek tehát -  más adatokhoz hasonlóan -  meg
erősítik, hogy a beszélők között nagyobbak az individuális különbségek a kiej
tésben, mint ugyanazon beszélő beszédmintái között. Két adatközlő néhány 
szövegrészletének LTA-átlagáról készült grafikont mutat a 6. ábra. Mindkét
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beszélőnél a felolvasott szöveg ugyanazon szakaszának mérési eredményeit 
ábrázoltuk. Ezekről az értékekről azonban csak statisztikai vizsgálattal álla
pítható meg, hogy mikortól tekinthetők különbözőknek.

6. ábra
Két beszélő (FI és F2) LTA-értékeinek átlaga 

különböző időtartamú beszédmintákban

Minden esetben a beszélő teljes hanganyagához hasonlítottuk a felezési 
időtartamokkal kapott saját rövidebb beszédmintáinak az értékeit. Az ered
ményeket az FI és az F2 jelű beszélők esetén az 5. táblázatban összegeztük. 
Az áttekinthetőség érdekében nem az összes adatot közöljük, hanem minden 
időtartammintából egy-egy értéket.

5. táblázat: A különböző időtartamú beszédminták korrelációs együtthatója 
(a teljes időtartamú anyaghoz viszonyítva) két beszélőnél

A beszédminta Korrelációs együttható (r-érték) 
időtartama F l F2

felezés 0,933 0,944
negyedelés 0,918 0,907

1/8 0,913 0,916
1/16 0,865 0,843
1/32 0,832 0,817
1/64 0,790 0,800
1/128 0,702 0,789

A statisztikai vizsgálat (Kendall-korreláció) azt mutatja, hogy a különböző 
időtartamú szövegrészek korrelációs együtthatója 99%-os szignifikanciaszin- 
ten nem mutat különbséget az 1/8-os felezésig (r = 0,9). (Említettük, hogy a 
0,9-es együttható értéket az összes beszélő beszédmintájának elemzési ta
pasztalata alapján határoztuk meg.) A korrelációs együttható értéke csökken a 
beszédminta időtartamának rövidülésével. További felezés esetén az együtt
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ható értéke már kisebb, mint a 0,9-es érték (vő. 6. táblázat, a határnak tekin
tett érték félkövérrel).

6. táblázat: A Kendall-féle korreláció együtthatója a beszédminta 
időtartamának függvényében (a teljes időtartamhoz viszonyítva)

A beszédminta időtartama 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 1/128
Korrelációs együttható (r) 0,982 0,932 0,907 0,868 0.812 0,718 0,368

Valamennyi beszélőnél azt tapasztaltuk, hogy a teljes felolvasásuk 1/16-ára 
rövidített része az r = 0,9-es érték alá megy. Ez megerősíti tehát azt a feltéte
lezést, hogy az 1/8-nál rövidebb beszédminta nem lesz alkalmas a beszélő 
személy azonosításának jó hatásfokú elvégzésére. Ez az 1/8-os csökkentés, az 
összes beszélő átlagát tekintve a 15,58 s időtartamú beszédminta, és tartamát 
tekintve megegyezik azzal a minimálisan használható időtartamú mintával, 
amelyet a beszédhangok statisztikai vizsgálatával kaptunk. Az elemzett szö
vegünk alapján ez nagyjából a következő nyelvi anyagot jelenti: vitaminfor
rás a primőr fejes saláta, amely a szakhatóságok elmúlt években végzett vizs
gálatai alapján a legtöbb lemoshatatlan mérget tartalmazza. A kismamák sem 
sejtik, hogy a bébiételek húsz százalékában találtak a növényvédő szerekből 
visszamaradt vegyi anyagokat.

Következtetések
Az elvégzett elemzések alapján igazoltuk, hogy minimálisan milyen idő

tartamú beszédminta szükséges ahhoz, hogy a beszélő személy azonosítása 
releváns eredményeket hozzon. A gyakorlatban azonban az esetek többségé
ben az összehasonlítás alapjául szolgáló hangfelvételek nem érik el az álta
lunk minimálisnak tartott, mintegy 16 s-nyi beszédidőtartamot, illetőleg nem 
tartalmazzák a szükségesnek ítélt kb. 30 elemezhető szót. A rövidebb (és 
esetlegesen rossz jel/zaj viszonnyal rendelkező) hanganyagok esetében a 
személyazonosítási vizsgálat elvégzése jóval bonyolultabb feladat, ami né
mely esetben kevésbé biztos eredményhez vezet.
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