
ISBN 978-9955-19-072-1                                                                                                                       Policijos pareigūnų profesinio rengimo aktualijos 
                                                                                                                                                                                                 Mokslinių straipsnių rinkinys 
 
 

                                                

GARSO IR VAIZDO ĮRAŠŲ KRIMINALISTINIS TYRIMAS 

 

Albertas Antanas Baltrūnas*

 Ingrida Kairienė**

 
Mykolo Romerio universiteto Kauno policijos fakulteto Policijos veiklos katedra 

V. Putvinskio g. 70, LT- 44211, Kaunas 

Telefonai 8 (37) 30 36 62, 30 36 70 

Elektroninis paštas a.baltrunas@mruni.lt; i.kairiene@mruni.lt

 

SANTRAUKA 
 

Straipsnyje analizuojama garso bei vaizdo įrašų tyrimo reikšmė ir nauda tiriant 

nusikalstamas veikas. Straipsnio autoriai apžvelgė garso identifikacinius ir neidentifikacinius 

uždavinius, pagrindinius skaitmeninių garso įrašų montažo požymių nustatymo metodus bei 

skaitmeninių garso signalų autentiškumo ir užtikrinimo perspektyvas.  

Atlikus garso bei vaizdo įrašų tyrimą nustatyta, kad garso bei vaizdo įrašai tapo vieni iš 

pagrindinių įrodymų šaltinių ypač svarbiose kontrabandos, kyšininkavimo, turto prievartavimo ir kt. 

bylose. Kartu išaugo ir fonoskopinės ekspertizės reikšmė, kurios rezultatai labai priklauso nuo 

pateikiamų garso įrašų kokybės bei tinkamo jų įforminimo.  

Pagrindinės sąvokos: skaitmeniniai daiktiniai įrodymai (įkalčiai), fonoskopija,  

fonoskopinės ekspertizės objektas. 

 

ĮVADAS 

 

Pastaraisiais metais, sukūrus pakankamą įstatymų bazę, pagerėjus teisėsaugos institucijų 

techniniam aprūpinimui, garso bei vaizdo įrašai tapo vieni iš pagrindinių įrodymų baudžiamosiose 

bylose. Todėl reikalinga, kad pareigūnas būtų kompetentingas ir mokėtų tinkamai įforminti garso 

įrašus.  

 1993 metais buvo išleistos Lietuvos teismo ekspertizės instituto metodinės 

rekomendacijos "Fonoskopinės teismo ekspertizės skyrimas ir medžiagos jai daryti rengimas". Per 

praėjusį laiką atsirado daug naujos garsą įrašančios aparatūros, kuri iš principo skiriasi nuo 
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tradicinių magnetofonų, ekspertai savo praktikoje pradėjo taikyti naujus tyrimo metodus, atsirado 

naujos fonoskopinės ekspertizės galimybės. 

Pagrindinis fonoskopinės ekspertizės objektas – garso įrašai, kuriuose užfiksuotos 

žmogaus balso ir sakytinės kalbos savybės. Tyrimo metu identifikuojamas asmuo pagal balsą, kalbą 

ir laikyseną, užfiksuotą tiriamajame (operatyviniame) ir lyginamajame garso įrašuose. 

Kitas fonoskopinės ekspertizės objektas – garso signalų įrašymo ir atkūrimo priemonės, 

sąlygos bei patys signalai. Šių tyrimų metu nustatomas pateiktų garso įrašų autentiškumas, t. y., ar 

garso įrašas ištisinis, ar nėra sumontuotas, surandami trynimo požymiai, nustatoma, ar pateiktas 

garso įrašas originalas ar kopija; identifikuojamos panaudotos garso įrašymo priemonės; apdorojami 

iškraipyti ir užtriukšminti garso signalai, kad pagerėtų juose užfiksuotos kalbos suprantamumas, 

lengviau būtų iššifruoti tekstą, tai yra atkurti įrašo turinį. 

Literatūros šaltinių analizė parodė, kad atliekant fonoskopinę ekspertizę (tyrimą), tiriamos 

ne tik žmogaus balso savybės, bet ir kitokie garso įraše užfiksuoti garsai: darinėjamos durys ir 

langai, šūviai, automobilių sukeliamas triukšmas, radijo laidos ir kt. 

Garsą skleidžia bet kuris virpantis ore ir virpinantis orą daiktas, jei jo virpesių dažnumas – 

nuo 16 iki 16 000 Hz (hercas – vienas virpesys per sekundę). Retesnių (infragarso) ir aukštesnių 

(ultragarso) virpesių žmogus negirdi. Nuo virpančio kūno apie 340 m/s greičiu sklinda oro 

sutankėjimai ir praretėjimai, vadinami garso bangomis. Pasiekusios žmogaus ausį, jos sukelia garso 

pojūtį. Kalba yra sudaryta iš garsų, kurie atsiranda tarpusavyje veikiant žadinimo šaltiniui ir kalbos 

padargams. Nuo balso stygų virpesio priklauso kalbos intonacija. Balso stygų virpesio dažnis 

vadinamas pagrindiniu tonu ir yra 100–500 Hz. Žmogaus generuojamų garsų spektras yra nuo 50 

iki 10 000 Hz su 7,5 decibelų (dB) nuolydžiu į oktavą aukštų dažnių kryptimi. Vokalizuotų garsų 

energija sukoncentruota žemų dažnių srityje 100–1500 Hz, o sprogstamųjų ir dusliųjų garsų – 

1000–8000 Hz srityje (žemų dažnių sritimi šiuo atveju laikoma dažnių sritis iki 1500 Hz, o aukštų 

dažnių – per 1500 Hz). Dinaminis diapazonas (stipriausio garso energijos ir silpniausio garso 

energijos santykis) siekia 50–90 dB. Taip pat reikia pastebėti, kad aplinkos garsai (ne žmonių 

balsai) gali būti 16–20 000 Hz diapazono ir turėti net 120–140 dB dinaminį diapazoną. 

Mikrofonu garso bangos paverčiamos elektriniais garso signalais. Šiuo metu garsui įrašyti 

gana plačiai pradedama taikyti skaitmeninės technologijos. Tai yra analoginis signalas mikrofoninio 

bloko išėjime verčiamas skaičių seka ir toliau rašomas į kompiuterio atminties arba magnetofono 

(diktofono) atminties įrenginius. Skaitmeninis garso įrašų darymas yra pagrįstas J. Naikvisto ir I. 

Kotelnikovo teoriniais darbais. Remiantis šia teorija, bet koks signalas (nebūtinai garso) gali būti 

paverčiamas skaitmeniniu ir po to atgal vienareikšmiškai atkuriamas, jei jo diskretizacijos dažnis 

dvigubai didesnis už šio signalo dažnių juostą. Tuomet, jei balso dažnių juosta – 5000 Hz, 



ISBN 978-9955-19-072-1                                                                                                                       Policijos pareigūnų profesinio rengimo aktualijos 
                                                                                                                                                                                                 Mokslinių straipsnių rinkinys 
 
 
minimalus diskretizacijos dažnis – 10 000 Hz. Kitaip tariant, kas 0,1ms matuojame signalo 

amplitudę ir paverčiame ją 0 ir 1 seka. Nuo šios sekos ilgio priklauso signalo aproksimacijos 

tikslumas. Šiuo metu telefoniniam kanalui, kur signalo dažnis siekia 3,4 kHz, naudojamas 8 kHz 

diskretizacijos dažnio ir 16 bitų amplitudės reikšmės kodavimui, tokiu būdu turime 128 kB/s 

informacijos srautą. Prieš perduodant arba rašant į atminties įrenginį, skaitmeninis signalas, 

panaudojus tam tikrus metodus, gali būti suspaudžiamas, o tada atkuriant jį į nepertraukiamą signalą 

arba bangą gali atsirasti papildomų iškraipymų. 

Vėliau toks skaitmeninis garso signalas gali būti paverčiamas analoginiu signalu arba 

garso banga ir atkuriamas garso signalo pavidalu. Panaši technologija taikoma vaizdui, tiek 

fotografuojant, tiek filmuojant, nors patogumo dėlei naudosimės ir toliau terminu „garso įrašymas“. 

Skaitmeninės technologijos užtikrina daug geresnę garso kokybę, patogu saugoti, kopijuoti, 

perduoti tinklu arba ryšio linijomis, o pati skaitmeninio įrašymo aparatūra darosi santykinai pigi. 

Todėl skaitmeninio įrašymo aparatūra vis plačiau taikoma nusikaltimams fiksuoti. Pagal Lietuvos 

Teismo ekspertizės centro duomenis Fonoskopinių ekspertizių skyriui iš visų tirti pateiktų garso ir 

vaizdo įrašų 80-90 procentų sudaro skaitmeniniai įrašai. Garso, vaizdo, informacijos perdavimo ir 

apdorojimo technologijos susilieja į vieną visumą. Kriminalistikoje tiriami ne tik skaitmeniniai 

garso įrašai, bet ir skaitmeninės fotografijos bei vaizdo medžiaga. Taip atsiranda skaitmeninių 

įkalčių samprata. 

Siekiant įrodyti skaitmeninių įkalčių svarbą praktiniame darbe, šį darbą skyrėme garso bei 

vaizdo įrašų galimybių apžvalgai bei tinkamam pateikiamų garso įrašų įforminimui. 

Atliekant tyrimą naudotas dokumentų analizės metodas.  

 

1. SKAITMENINIAI DAIKTINIAI ĮRODYMAI 

 

Skaitmeninių įkalčių terminas pradėtas vartoti gana neseniai. Šį terminą suformulavo JAV 

Federalinių tyrimų biuro mokslinių tyrimų darbo grupė 1998 metais. Ši darbo grupė apibrėžė 

nemažai labai svarbių skaitmeninių garso įrašų autentiškumo terminų: 

1. Skaitmeniniai daiktiniai įrodymai (įkalčiai) – įrodomąją vertę turinti informacija, laikoma 

arba perduodama skaitmeniniu formatu; 

2. Duomenys – informacija, susijusi su fiziniais objektais ir turinti potencialią įrodomąją vertę. 

Duomenys gali būti pateikti įvairiais formatais, neiškraipant originalios informacijos; 
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3. Fizinis objektas – objektas, kuriame duomenys arba informacija yra saugoma ir/arba kuriuo 

informacija persiunčiama arba perduodama; 

4. Originalūs skaitmeniniai daiktiniai įrodymai (įkalčiai) – fiziniai objektai ir su jais susiję 

duomenys; 

5. Skaitmeninių daiktinių įrodymų dublikatas – tiksli skaitmeninė visų duomenų, esančių 

originaliame fizikiniame objekte, kopija. 

Kriminalistikoje taikant skaitmenines technologijas susiduriama su tam tikromis 

problemomis. Tai visų pirma šių garso įrašų arba skaitmeninių įkalčių autentiškumo nustatymo ir 

užtikrinimo problemos.  Kriminalistiniame kalbos, balso bei garso signalų ir jų įrašymo priemonių 

fonoskopiniame tyrime nustatyti autentiškumą yra labai svarbu. Šios problemos sprendimas 

reikalauja bendrų kompiuterinių tyrimų ir fonoskopijos ekspertų pastangų arba sukurti technologiją, 

kuri leistų vienareikšmiškai nustatyti skaitmeninių garso įrašų autentiškumą. 

Visi fonoskopinių ekspertizių (tyrimų) sprendžiami uždaviniai skirstomi į dvi grupes: 

identifikacinius ir neidentifikacinius. 

1.1. Identifikaciniai uždaviniai 

Spręsdama identifikacinius uždavinius, fonoskopinė ekspertizė nustato: konkretų asmenį, 

kurio balsas ir kalba užfiksuoti garso įraše; konkrečią techninę priemonę (diktofoną, magnetofoną, 

videomagnetofoną), kuria buvo padarytas įrašas; konkretų foninio triukšmo garso šaltinį 

(darinėjamos durys, automobilio variklis, sieninis laikrodis, telefonas, šūvis ir kt.). 

1.2. Neidentifikaciniai uždaviniai 

Fonoskopinės ekspertizės sprendžiami neidentifikaciniai uždaviniai sąlygiškai skirstomi į 

keturias grupes: 

Asmens, kurio balsas ir kalba užfiksuoti pateiktame tirti garso įraše, savybių nustatymas

Pagal žmogaus balsą ir kalbą, užfiksuotus garso įraše, fonoskopinė ekspertizė nustato: 

kalbančiojo lytį, amžių, dialektą; balso, kalbos specifinius požymius: fonetines, prozodines, 

morfologines, sintaksės klaidas, kalbos defektus; emocinę būklę įrašo darymo metu ir panašiai. 

Garso ar vaizdo įrašų darymo sąlygų nustatymas

Tiriant fonogramą nustatoma: ar ji yra originalas, ar kopija; ar įrašas nėra sumontuotas; ar 

įrašas yra ištisinis; ar jame yra trynimo požymių; kiek kartų darant įrašą buvo stabdomas 

magnetofonas; garsą įrašančios aparatūros, kuria padaryta fonograma, tipas, ar pateiktos tyrimui 

fonogramos padarytos vienu ar skirtingais magnetofonais, ir pan.  

Garsinės aplinkos, kurioje padarytas įrašas, nustatymas
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Norint nustatyti garsinę aplinką, kurioje padarytas įrašas, ekspertui gali būti užduodamas 

klausimas, kokioje garsinėje aplinkoje daryta fonograma (atviroje vietovėje, gatvėje, patalpoje, 

automobilyje). 

Triukšmo slopinimas

Panaudojant tam tikrų techninių bei programinių priemonių visumą, iš garso įrašo 

išvalomas pašalinis triukšmas ir tuo pagerinamas kalbos suprantamumas. Tokiu atveju tyrėjas gali 

pasirinkti vieną iš dviejų variantų: 

- paskirti fonoskopinę ekspertizę ir pavesti ekspertui spręsti klausimą, koks yra pateiktos 

tirti fonogramos turinys;  

- duoti raštišką pavedimą ekspertui – išvalyti iš pateiktos fonogramos pašalinį triukšmą ir 

perrašyti į kitą laikmeną.  

Šiuo metu jau yra pilnai sukurtos ir plačiai naudojamos analoginių garso įrašų 

autentiškumo nustatymo metodikos ir technologijos. Kai kurie iš čia taikomų metodų tinka ir 

skaitmeniniams  garso įrašams tirti, tačiau skaitmeniniams garso įrašams redaguoti gali būti 

panaudoti vadinamieji skaitmeniniai garso įrašų redaktoriai. Tuomet, taikydami analoginių įrašų 

tyrimo metodus, ne visada galėsime surasti skaitmeninių garso įrašų montažo požymius. Todėl labai 

svarbu ieškoti naujų skaitmeninių garso įrašų autentiškumo nustatymo tyrimo metodų.    

 

2. PAGRINDINIAI SKAITMENINIŲ GARSO ĮRAŠŲ MONTAŽO 

POŽYMIŲ NUSTATYMO METODAI 

 Atliekant garso įrašų autentiškumo tyrimą ieškoma ne tik montažo pėdsakų, bet ir 

tiriama, ar garso įrašas buvo trintas, perrašytas ar stabdytas. Garso įrašų montažo terminas jau seniai 

vartojamas ekspertinėje praktikoje. Jis suprantamas kaip dirbtinis informacijos parinkimas ir 

išdėstymas atitinkama tvarka garso įraše. Montažas atliekamas įvairiai manipuliuojant (sukeičiant 

vietomis, išmetant, įterpiant ir t.t.) vieno ar kelių garso įrašų fragmentus. 

 Pagrindiniai skaitmeninių garso montažo pėdsakų nustatymo metodai yra šie: 

- akustiniai; 

- audityviniai lingvistiniai. 

Paminėsiu tik kai kuriuos akustinius garso signalų montažo nustatymo metodus: 

1. spektro harmonikų integralumo požymiai; 

2. garso signalų transformavimo į skaitmeninį ir atvirkščiai požymiai; 

3. kalbos signalų kompresijai būdingi požymiai. 
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2.1. Spektro harmonikų integralumo požymiai 

 Spektro harmonikų integralumas suprantamas taip. Jei garso įrašas yra ištisinis ir 

nesumontuotas, tai jo garsinio signalo sonogramoje (tai signalo momentinių spektrų seka, 

atvaizduota trimatėje erdvėje, kurią sudaro laikas, dažnis ir intensyvumas) neturi būti staigių, 

fiksuojamo įvykio nenulemtų, pasikeitimų. Akustinės situacijos neatitinkantis šuoliškas spektro 

dedamųjų pokytis bus vienas iš montažo požymių. 

 Ieškant skaitmeninio montažo pėdsakų ypač informatyvus yra stipresnių spektro 

dedamųjų fazės kitimo laike tyrimas. Staigūs šių dedamųjų fazės pokyčiai – garso įrašo montažo 

požymiai – yra gana akivaizdūs, gerai matomi. 

 Savaime suprantama, kad spektro harmonikų integralumo metodo taikymas reikalauja 

didelių laiko sąnaudų, aukštos eksperto kvalifikacijos ir didelės darbo patirties šioje srityje. Šiuo 

metu Lietuvoje fonoskopinės ekspertizės ir tyrimai atliekami tik Lietuvos teismo ekspertizės centro 

Fonoskopinių ekspertizių skyriuje, kur naudojamas programų kompleksas EDITRACKER, 

leidžiantis automatizuoti visą šį darbą. Ekspertui nustačius tam tikrus parametrus, programa 

automatiškai suranda galimas montažo vietas ir ekspertui reikia tik jas dar atidžiau ištirti, taikant 

papildomus metodus. 

2.2. Garso signalų transformavimo į skaitmeninį ir atvirkščiai požymiai 

 Kaip jau buvo minėta anksčiau, keičiant analoginį signalą į skaičių seką ir atvirkščiai, 

naudojamas tam tikras diskretizacijos dažnis ir tam tikras bitų kiekis amplitudei koduoti. Kadangi 

šis diskretizacijos dažnis labai stabilus, jo amplitudė didelė, diskretizacijos dažnio pokytis yra 

vienas iš montažo požymių. 

 Taip pat, keičiant analoginį signalą į skaitmeninį, naudojami žemo dažnio filtrai, kurių 

amplitudinės-dažninės charakteristikos skiriasi net to paties tipo keitiklių. Šiuos garso signalų 

pokyčius taip pat padeda nustatyti programa EDITRACKER. 

2.3. Kalbos signalų kompresijai būdingi požymiai 

 Šiuo metu labai plačiai taikomi skaitmeniniai kalbos signalų suspaudimo metodai. 

Taikant suspaudimą atsiranda signalo iškraipymai, būdingi tam tikram suspaudimo būdui. GSM 

(mobilaus ryšio) suspaudimo atveju, kai nėra signalo arba jis labai silpnas, generuojamas 

vadinamasis komfortinis triukšmas, būdingas tik tam tikram mobilaus telefono aparatui. Taip pat 

priklausomai nuo suspaudimo būdo atsiranda būdingi signalo amplitudinės-dažninės 

charakteristikos pokyčiai. Tokie pokyčiai garso įraše irgi parodo galimus montažo požymius. 



ISBN 978-9955-19-072-1                                                                                                                       Policijos pareigūnų profesinio rengimo aktualijos 
                                                                                                                                                                                                 Mokslinių straipsnių rinkinys 
 
 

3. SKAITMENINIŲ GARSO SIGNALŲ AUTENTIŠKUMO 

BEI UŽTIKRINIMO PERSPEKTYVOS 

 
Vienas iš perspektyviausių garso signalo autentiškumo nustatymo metodų yra ENF 

(Electric Network Frequency Criterion) metodas. Šis metodas remiasi tuo, kad 220 V tinklo įtampos 

dažnis atsitiktiniu dėsniu svyruoja labai mažose ribose 49-51 hercas. Tinklo dažnio kitimo pobūdis 

tuo pačiu metu yra vienodas visoje šalyje ir nepriklausys nuo registracijos vietos. Stebint 50 Hz 

signalo sonogramą matysime tam tikrus iškraipymus, kurie, užregistruoti skirtingose šalies vietose, 

visiškai sutampa. Vadinasi, jei tiriamasis signalas buvo užrašytas ištisai ir tuo pat metu kaip ir 

atraminis 50 Hz signalas, tai jų sonogramos turi sutapti. Jei nesutampa, tai tose vietose signalas 

buvo stabdytas arba suredaguotas. 

Norint šį metodą taikyti garso įrašų autentiškumui nustatyti, būtinas lyginamasis 50 Hz 

dažnio signalo įrašas. Jei lyginamąjį signalą diskretizuotume 120 Hz dažniu ir naudotume 16 bitų 

vienai atskaitai, tai vienam mėnesiui, rašant ištisą parą, reikėtų apie 627 MB, t. y. maždaug vieno 

CD talpos. Įrašas gali būti vykdomas bet kurioje šalies vietoje, kadangi dažnio pokytis nepriklauso 

nuo vietos. Tikėtina, kad ateityje šis kriterijus gali tapti vienu iš veiksmingiausių metodų nustatant 

skaitmeninių garso įrašų autentiškumą.  

 

IŠVADOS 

 

1. Garso ir vaizdo įrašai, foto, vaizdo ir garso įrašymo aparatūra vis dažniau tampa 

pagrindiniais įrodymais svarbiose baudžiamosiose bylose. 

2. Įrašų ir aparatūros tyrimo metodika ir galimybės pastoviai tobulėja. 

3. Garsą įrašanti (savaime suprantama, ir garsą atkurianti) aparatūra turi labai didelę įtaką 

fonoskopinių ekspertizių atlikimui bei išvadų kategoriškumui. 

4. Sėkmingas fonoskopinės ekspertizės atlikimas priklauso ne tik nuo garso įrašo kokybės, bet 

ir nuo tinkamo tiriamosios medžiagos įforminimo. 

5. Pateikiant fonoskopinei ekspertizei asmens identifikavimo pagal balsą klausimus, būtina 

parengti asmens balso ir sakytinės kalbos lyginamuosius pavyzdžius. 
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S u m m ar y 

 

The article says about stress of research of sounds and image and the benefit of it in 

crimes investigations. The writers of this article analyses tasks of sound and methods of sound 

evidence of phonogram. 
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Stress of research of sounds and image is very important in criminal cases. The results 

of expertise depend on quality of records and on formalize of it. 
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