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Identification cards - Integrated circuit cards -
Part 11: Personal verification through biometric methods

Cartes d’identification - Cartes à circuit intégré -
Partie 11: Vérification personnelle par méthodes biométriques

Identifikationskarten - Chipkarten mit Kontakten -
Teil 11: Persönliche Verifikation mittels biometrischer Verfahren Identifikationskarten

Tato  norma je  českou verzí  mezinárodní  normy ISO/IEC 7816-11:2004.  Mezinárodní  norma ISO/IEC 7816-
11:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO/IEC 7816-11:2004. The
International Standard ISO/IEC 7816-11:2004 has the status of a Czech Standard.
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Národní předmluva



Citované normy

ISO/IEC 7816-4:2003 dosud nezavedenaa)

ISO/IEC CD 19785:1993 dosud nezavedena

a)    POZNÁMKA   V roce 2003 byla k dispozici pouze verze ISO/IEC FCD 7816-4.

Vysvětlivky k textu převzaté normy

Soubor norem ISO/IEC 7816 původně platil pouze pro karty s integrovanými obvody s kontakty. Od
roku 2004 se postupně předmět souboru norem rozšiřuje rovněž na bezkontaktní karty, což se
projevuje ve změně názvů jednotlivých částí souboru.

anglický termín obvyklé termíny / zkratky použitý termín / zkratka
enrollment ·          zařazení (biometrického typu)

·          registrace (biometrického typu)
zařazení (biometrického typu)

flag ·          návěští
·          příznak

návěští

KeyRef ·          KeyRef
·          odkaz na klíč

KeyRef

patron ·          patron (viz ISO/IEC 19785)
·          účastník (registrovaný podle
ISO/IEC 19785)

patron

payload ·          payload
·          datová položka
·          (zda byla provedena úspěšná
autentizace podle příslušného biometrického
záznamu)

payload

proprietary ·          proprietární
·          podle uvážení majitele

proprietární

variable ·          variabilní / var.
·          proměnný / prom.

variabilní / var.
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