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anglický termín obvyklé překlady
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·       reference algoritmu
biometric based ·       biometrický
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biometric data ·       biometrická data

·       biometrické údaje



biometric feature ·       biometrický rys
·       biometrická charakteristika
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·       zařazení (biometrického typu)
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operation ·       operace

·       činnost
patron ·       patron

·       schválená registrační organizace
pattern ·       vzor

·       obrazec
proprietary ·       proprietární

·       podle uvážení majitele
timeout ·       ukončení při překročení časového limitu

·       ukončení (neúplného úkolu) po časovém limitu
var. ·       var.

·       variable/proměnná
verification ·       ověřovací: určený k ověřování, např. biometrický

ověřovací systém
·       ověřovaný: subjekt porovnávání s biometrickými
referencemi
·       ověření: potvrzení biometrického tvrzení
·       ověřování: proces (opakovaného) porovnávání
s biometrickými referencemi

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k Předmluvě, ke kapitole 4, k tabulce 8 a k tabulce C.1 doplněny vysvětlující národní
poznámky.
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Předmluva
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) a IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) tvoří
specializovaný systém celosvětové normalizace. Národní orgány, které jsou členy ISO nebo IEC, se
podílejí na vypracování mezinárodních norem prostřednictvím svých technických komisí ustavených
příslušnými organizacemi pro jednotlivé obory technické činnosti. Technické komise ISO a IEC
spolupracují v oborech společného zájmu. Práce se zúčastňují také další vládní i nevládní
mezinárodní organizace, s nimiž ISO a IEC navázaly pracovní styk. V oblasti informační technologie
zřídily ISO a IEC společnou technickou komisi ISO/IEC JTC 1.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány
ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím
potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními
pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO a nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.
Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu
budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz
www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce
uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO,
které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové
obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto
odkazu URL:       www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala společná technická komise ISO/IEC JTC 1 Informační technologie,
subkomise SC 17 Karty a osobní identifikace.NP1)

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO/IEC 7816-11:2004), které bylo technicky
zrevidováno. Hlavní změnou je doplnění specifikace příkazu PERFORM BIOMETRIC OPERATION, který
umožňuje ICC pružně používat různé biometrické operace.

Seznam všech částí souboru ISO/IEC 7816 lze nalézt na webových stránkách ISO.



Úvod
ISO/IEC 7816 je souborem mezinárodních norem, který specifikuje karty s integrovanými obvody
a použití těchto karet pro výměnu. Tyto karty jsou identifikačními kartami určenými pro výměnu
informací vyjednávaných mezi vnějším světem a integrovaným obvodem na kartě. Jako výsledek
výměny informací dodá karta informaci (výsledek výpočtu, uložená data) a/nebo karta modifikuje svůj
obsah (uchování dat, zaznamenání událostí).

Pět částí souboru ISO/IEC 7816 je specifických pro karty s galvanickými kontakty a tři z nich
specifikují elektrické rozhraní.

–    ISO/IEC 7816-1 specifikuje fyzikální charakteristiky karet s kontakty.

–    ISO/IEC 7816-2 specifikuje rozměry a umístění kontaktů.

–    ISO/IEC 7816-3 specifikuje elektrické rozhraní a protokoly přenosu pro asynchronní karty.

–    ISO/IEC 7816-10 specifikuje elektrické rozhraní a odpověď na reset pro synchronní karty.

–    ISO/IEC 7816-12 specifikuje elektrické rozhraní a pracovní procedury pro karty USB.

Všechny další části souboru ISO/IEC 7816 jsou nezávislé na fyzikální technologii rozhraní. Platí pro
karty s přístupem pomocí kontaktů a/nebo radiofrekvenčně.

–    ISO/IEC 7816-4 specifikuje organizaci, bezpečnost a příkazy pro výměnu.

–    ISO/IEC 7816-5 specifikuje registraci poskytovatelů aplikací.

–    ISO/IEC 7816-6 specifikuje mezioborové datové prvky pro výměnu.

–    ISO/IEC 7816-7 specifikuje příkazy strukturovaného kartového dotazovacího jazyka.

–    ISO/IEC 7816-8 specifikuje příkazy pro bezpečnostní operace.

–    ISO/IEC 7816-9 specifikuje příkazy pro správu karet.

–    ISO/IEC 7816-11 specifikuje biometrické metody ověřování osob.

–    ISO/IEC 7816-13 specifikuje příkazy pro správu životního cyklu aplikací.

–    ISO/IEC 7816-15 specifikuje aplikaci kryptografických informací.

Soubor ISO/IEC 10536 specifikuje přístup pomocí těsné vazby. Soubor ISO/IEC 14443 a soubor
ISO/IEC 15693 specifikují radiofrekvenční přístup. Takové karty se nazývají bezkontaktní karty.

Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO) a Mezinárodní elektrotechnická komise (IEC)
zdůrazňují fakt, že shoda s tímto dokumentem může zahrnovat použití patentů, které se vztahují na
instanci Autentizačního kontextu biometriky (ACBio) specifikované v ISO/IEC 24761, podrobnosti
v 6.2.

ISO a IEC nezaujímá stanovisko k prokázání, platnosti ani předmětu těchto patentových práv.

Držitelé těchto patentových práv ujistili ISO a IEC, že si přejí za přiměřených a nediskriminačních



podmínek vyjednat licence se žadateli v celém světě. Příslušná prohlášení držitelů těchto patentových
práv jsou registrována u ISO a IEC. Podrobnosti lze získat od:

Toshiba Corporation, Toshiba Solutions Corporation, 1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo
105-8001, Japan.



1 Předmět normy
Tento dokument specifikuje mezioborové příkazy vztahující se na bezpečnost při ověřování osob
biometrickými metodami na kartách s integrovanými obvody. Dokument rovněž definuje datové
struktury a metody přístupu k datům při používání karet jako nosičů biometrické reference a/nebo
jako zařízení pro ověření biometrického dotazu držitele karty (biometrické porovnání na kartě).
Identifikace osob používající biometrické metody je mimo předmět tohoto dokumentu.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

NP1)     NÁRODNÍ POZNÁMKA V přejímané normě není uveden úplný název subkomise SC 17.
Subkomise SC 17 má název Karty a bezpečnostní zařízení pro osobní identifikaci.


