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الصوتية البصمة
ًا المخخخابرات وكالة أن العإلما وسائل في نسمع ما كثير

السخخمعية الشأرطة نسبة صحة من تحققت "CIA" المريكية
الظواهري وأيمن لدان بن أسامة ينالشيخ عإن تصدر التي

الله... حفظهما

 ذلك؟ من للتحقق المستخدمة التقنية هي فما

فعلً؟ أصاحبها إلى الصوات نسبة من التأكد يمكن وهل
عإلخى التعخرف لتلفخي فعلخه المجاهخد عإلخى يتخوجب ذاوما

ً سرية هاتفية مكالمة إجراء عإند صوته ؟- - مثل

مخخن بشخخيء )1(العخخددا هخخذا فخخي إليخخه سخخنتطرق مخخا هخخذا
.التفصيل

- أصخخواتهم خللا مخخن الشأخخخاص عإلى التعرف فكرة إن
أن إذ بالجديدة،  ليست" -الصوتية صمةبال" بخ ُعرفي ما أو
"بيخخل غراهخخاما ألكسخخندر" والخخد" - بيخخل ميلفيخخل ألكسخخندر"

،الفكخخرة هخخذه بتطخخوير بخخدأ مخخن أولا  هخخو- الهخخاتف مخترع
رسخخمل طريقخخة إيجخخاداب فقاما عإاما، مائة من أكثر قبل وذلك

الفكخخرة وكخخانت ،المنطوقخخة الكلمة شأكل اعإتباره يمكن ما
هنخخاك أن فبين ،بالكلمات ظالتلف طريقة عإلى آنذاك بنيةم

ًا ًا فرق . ثمذاتها للعبارة شأخص كل نطق طريقة في طفيف
لمسخخاعإدة النظخخاما هذا تطوير في بعد فيما ولده به التحق
.الصَمم من يعانون الذين

 فخخي"تليفخخون بيخخل" شأخخركة صخخنعت ،ما1941 عإخخاما فيو
الصخخوت لتحويخخل آلخخة أولا  المريكية"جيرزي نيو" مقاطعة

لنتخخاج الصخخوتية الذبخخذبات تحلخخل بيخخاني. فكخخانت رسم إلى
الذبخخذبات عإلخخى ذلخخك فخخي معتمخخدة للصخخوت، مرئخخي شأكل

والوقت.  والقوة

العالميخخة الحخخرب أثنخخاء المريكي الجيش استخدمها قدو
أفخخرادا مخخن المتحخخدثين هويخخة عإلى التعرف لمحاولة الثانية
انتهخخت ان بعخخد لكخخنوالِمخخذياع. و الهخخاتف أجهزة عإبر العدو

.الجهاز إلى الحاجة لتءتضا الحرب
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البصخخمة بتقنيخخة الهتمخخاما عإخخادا السخختينيات مطلخخع وفخخي
وليخخة فخخي الشخخرطة داائخخرة يتلقخخ بعخخد وذلخخك ،الصخخوتية

الهخخاتف عإخخبر التهديخخدات مخخن العديخخد  المريكية"نيويورك"
فلجخخأ الطيخخران، شأخخركات بعخخض عإلخخى بالقنابخخل بهجمخخات

مختبرات إلى أخرى مرة "FBI" الفيدرالي التحقيقات مكتب
.المساعإدة  لطلب"بيل"

أحخخد ،"ج. كيرسخختا لوارنس" بالفيزيائي الشركة فأوكلت
مطلقخخي عإلخخى للتعرف طريقة إيجادا مهمة مهندسيها، أكبر
تحليخخل منخخه سخختغرقوا ،الصخخوت خللا مخخن التهديدات تلك
بعخخدها ليعلن سنتين، عإلى زادا ما  صوت50،000 من أكثر
لتعخخرفا  فخخي%99.65 داقتهخخا مدى طريقة إلى توصل أنه

تقليخخد فخخي محخخترفين أحضخخر نخخهإ  حخختى!الصخخوات عإلخخى
فخخي فشخخلوا انهخخم إل اللة، عإلى التحايل لمحاولة الصوات

ًا أظهرتو اللة، خداع انفصخل ثخم. الصخوات تلك بين تباين
لحسابه اللة  لتسويق"بيل" شأركة عإن ذلك  بعد"كيرستا"

الخاص.

"ميشخخغين" المريكيخخة وليخخة وظفخخت ما،1966 عإاما وفي
فخي المسخاعإدة بهخدف الشخخرطة رجخالا "كريسختا" ليخخدرب

داائخخرة توسع إلى أداى مما للتحقيق، المفتوحة القضايا بعض
ُقضخخاة فانقسخخم بالطويلة، ليست فترة بعد اللة استعمالا ال

التقنيخخة فعاليخخة حخخولا ومعخخارض موافخخق بيخخن والمختصخخون
ومعخخارض، موافخخق بيخخن المحاكم في ثابت كدليل لعإتماداها

الكفية. بالبحوث داعإمها وعإدما آنذاك بها الخبراء لقلة وذلك

تخخدعإم قوية عإلمية أدالة ظهور عدمال نتيجةو وردا، أخذ وبعد
بها الخد وعإدما التقنية، إقصاء الصوتية" تم "البصمة نظرية
المحاكم. في كدليل

البصخخمة تقنيخخة نشأة عإن موجزة تاريخية لمحة كانت تلك
مخخدى وهخخي التاليخخة، النقطخخة إلخخى الن ننتقخخلول ،الصخخوتية

نتائجهخا بخأن الجخزما يمكخن هخخل يمعنخخى؛ ،التقنيخة مصخخداقية
؟صحيحة

كخخل لصخخوت أن كيرستا"، "لورانس تجارب نتائج من كان
ملحظتها يمكن غيره، صوت في لها نظير ل خواص شأخص

فخخي الصخخوتية الوتخخار تشخخابهت ومهمخخا البياني، الرسم عإلى
فخإذا مختلخف، بشخكل الصخوات بإصدار تقوما فهي الشكل،

،النخخف وتجخخاويف الحنجخخرة وشأخخكل حجخخم ذلخخك إلخخى أضفنا
والحنخخك، والفخخك واللسان للشفتين الشخص تحريك وكيفية
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وأن شأخصخخين، بيخخن المخخور هذه تتشابه أن يمكن ل أنه رأينا
الصخخوات بيخخن التمييخخز مخخن يمكننخخا مخخا المعطيخخات من لدينا

كاٍف. بشكٍل

يتغيخخر ل الصخخوت أن كيرسخختا" يعتقخخد "لخخورانس كان وقد
ثابتخخة، تبقخخى الساسخخية الصخخوت خخخواص وأن الحيخخاة، مخخدى
يتغيخخر كمخخا وقخخالوا؛ هخخذا، فخخي عإارضخخوه آخرون خبراء ولكن

عإليخخه تطخخرأ عإنخخدما كخخذلك يتغيخخر بخخل الصخخوت، يتغير الجسد
العوامل. من ذلك وغير والرهاق كالمرض العوارض، بعض

- بتحويخخل أنخخواع عإخخدة الن منها يوحد - والتي اللة تقوما
وهي الصوتية"، "البصمة بخ يعرف بياني رسم إلى الصوت

شأخخريطي رئيسة: مسجل أجزاء أربعة من تتكون – اللة –
قلخخخم ،ُمَرشأخخخح الشخخخريط، لتمشخخخيط أدااة مغناطيسخخخي،

إلكترونيخخة صخخفحات عإلخخى المعلومخخات يكتخخب إلكخختروني
حساسة.

بخطوتين: الصوتي التحليل عملية وتمر

   السماعية:     ) الخطوة1

المخخرادا الشخخريط إلخخى الخخخبراء يستمع المرحلة هذه في
أخرى سمعية بأشأرطة ويقارنوه لصاحبه، نسبته من التأكد

مخخن عإليهخخا حصخخلوا الخختي - كتلخخك لخخه نسخخبتها مخخن متأكخخد
فخخي - ويعمخخدون التحقيخخق جلسخخات من أو سابقة خطابات

وتلك هذه بين والختلف التشابة مقارنة إلى المرحلة هذه
مألوفخخة الغيخخر والعخخاداات التنفس طريقة مراقبة خللا من
ذلك. واللهجة... وغير الكلما في

   المرئية:     ) الخطوة2

اللخخة أنتجتها التي البيانية الرسوما ُتقرأ الخطوة هذه في
مخخن الُمتأكخخد الشخص لصوت البياني الرسم مع لمقارنتها،

إليه. نسبته

ُيخخرادا الخخذي الشخخخص كان حالا في المحققون، يقوما لذا
يكخخرر بجعله ، عإندهم موجودا إليه، الصوت نسبة من التأكد

مخخن التأكخخد يريخخدون الخخذي المسخخجل الشخخريط في قيل ما
مخخن ممكخخن عإخخددا أكخخبر تضخخمين القخخل عإلى أو إليه، نسبته

فيه. ذكرت التي الكلمات
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ممخخا واحخخدة النتيجخخة تكخخون الخطوتين بهاتين القياما بعد
)4 إيجابي، ) نفي3 محتمل، ) تأكد2 إيجابي، ) تأكد1يلي: 
قرار. ) ل5 محتمل، نفي

ًا "التحقق ويعتبر ًا" إن إيجابي يقخخل ل مخخا إيجادا تم وقاطع
ًا عإشرين عإن ًا يعتبر أنه كما ، تشابه ًا" إن "إبعادا تخخم إيجابيخخ

ًًا عإشخرين عإن يزيد ما إيجادا الحتمخالت بقيخة وتقخع ، فرقخ
وذاك. هذا بين

تصخخل ولخخم بعخخد، تتطور لم التقنية أن النقادا بعض ويرى
ٍو إلى توزاي الصوتية البصمة بأن للقولا الن حتى كاٍف نح

آخخخر، شأخص مع تشابهها إمكانية عإدما في الصابع بصمات
المتخصصخخون الخخخبراء إصخخرار رغخخم صخخحيح شأخخك بل وهذا

الدقة.  عإالية نتائجها أن بالتقنية

National" العالميخخة العلخخوما أكادايمية أجرت فقد  Academy  of
Science"ي دارجخخة أن نتيجتهخخا كخخانت داراسخخة ما1979 سخخنة  ف
ًا كبير بشكل تختلف التقنية هذه في الخطأ ونسبة الدقة جد
قياسخخية، لمعخخايير تفتقخخد لنهخخا آخخخر. وذلخخك إلخخى ملخخف مخخن

أخخخرى جهخخة ومخخن جهخخة، من مضبوطة تكون ل قد فالجهزة
مرة. كل في تختلف الصوتي التسجيل جوداة

سخخبيل ل – الن حتى – أنه سبق مما نستنتج أن ويمكننا
نسخخبة مخخن الصخخوتية البصخخمة خللا مخخن قاطع بشكٍل للتأكد

إلخخى كخخدليل ترتقخخي ل شأخخك بل وهي أصحابها، إلى الصوات
أو قخخرن، من أكثر منذ المستخدمة الصابع بصمات مستوى
التحليل نتيجة ان يعني ل ذلك ولكن ،"DNA" النووي الحامض

ًا صحيحة غير ضعيف. صحتها نسبة ان أو داائم

   ؛  أخيرة     نقطة     لدينا     تبقى

خللا مخخن عإليخخه التعرف تلفي للمجاهد يمكن كيف وهي
جهخخخاز أو الهخخخاتف عإخخخبر يتكلخخخم شأخخخخص أي إن إذ صخخخوته؟

الصخخوتية. وأعإخخدادا بصخخمته لتحليخخل عإرضخخة يكخخون الُمسخخجل
وبتطخخور مسخختمر، بتصخخاعإد التقنيخخة هذه لستخداما المدربين

الصخخوتي للتسخخجيل رقميخخة أجهخخزة وظهور الكمبيوتر أجهزة
العالمي. النطاق عإلى التقنية استخداما يتزايد

إجإججراء     عنججد     التاليججة     الوقائيججة     الجإججراءات     ونقترح
هويججة     علججى     التعججرف     يججراد     ل     تسجججيل     أو     مكالمججة
ملقيه:
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ًا، كان إن كترقيقه الصوت، نبرة ) تغيير1 وتخشخخينه خشن
ًا كان إن المكالمة. إجراء عإند رقيق

ً - منشخخفة القمخخاش مخخن سخخميكة قطعخخة ) وضخخع2 - مثل
السماعإة. أماما

التسجيل. أثناء التنفس طريقة ) تغيير3

أمكن. إن اللهجة ) تغيير4

لوضخخوحه، دااعإخخي هنخخاك يكخخن لم إن الصوت ) تشويش5
شأخصية. مكالمة تكون كأن

الشخخخص يكررهخخا عإبخخارة أو كلمة استخداما من ) الحذر6
ًا "نعخخم... نعخخم"... ومخخا مثخخًل: "ل... ل"، حخخديثه، فخخي داائمخخ
ة - كتابة أمكن - إن . ويستحسن)2(شأابها ة أو الكلم المكالم

قراءتهخخا، ثخخم - ومخخن خطخخر ذلخخك في يكن لم - إن ورقة في
الخاصة. العاداات من شأيء تضمينها عإدما من للتأكد

الخخذي أو الكلمخخة سخخيلقي الخخذي الشخخخص كخخان ) إن7
إليهخخا الموجهخخة للخخدائرة معروفخخا أو مقربا المكالمة سيجري

إلخخى المكالمخخة أو التسخخجيل مهمخخة يوكخخل أن عإليه الرسالة،
عإنها. بعيد آخر شأخٍص

بعخخض باسخختخداما الكمخخبيوتر، بواسخخطة الصخخوت ) تغيير8
أفضخخل وهخخي الصخخوتية، الملفخخات بتحريخخر الخاصخخة البرامخخج
المقترحة. الطرق

ًا ان المثالا؛ سبيل فعلى 2 "مقتخخدى الخخخبيث الرافضخخي مثخخل شأخص
لن ثلث، أو جملتين كل بين التعبير"، صح "إن عإبارة؛ يكرر الصدر"،

التسخخجيل نسخخبة لكتشخخاف جهخخد كخخبير إلخخى التقنية هذه خبراء يحتاج
إليه! الصوتي
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