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Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) a IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) tvoří
specializovaný systém světové normalizace. Národní orgány, které jsou členy ISO a IEC, se podílejí na
vývoji mezinárodních norem prostřednictvím technických komisí, zřízených příslušnou organizací a
zabývajících se určitou oblastí technické činnosti. Technické komise ISO a IEC spolupracují v oblastech
společných zájmů. Práce se zúčastňují i další mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO a IEC
navázalo pracovní styk. ISO a IEC ustavily v oblasti informační technologie společnou technickou
komisi, ISO/IEC JTC1.

Mezinárodní normy jsou navrhovány v souladu s pravidly obsaženými v části 2 Směrnic ISO/IEC.

Hlavním úkolem společné technické komise je příprava mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních
norem přijaté technickými komisemi se rozesílají národním orgánům k hlasování. Vydání mezinárodní
normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Pozornost je nutno věnovat možnosti, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem
patentových práv. ISO a IEC nelze považovat za odpovědné za identifikování jakýchkoliv nebo všech
takových práv.

Mezinárodní norma ISO/IEC 19794-2 byla připravena společnou technickou komisí ISO/IEC JTC1,
Informační technologie, subkomise SC 37, Biometrika.

ISO/IEC 19794 se skládá z následujících částí se společným názvem Informační technologie - formáty
výměny biometrických dat:

–      Část 1: Rámec

–      Část 2: Data markantů prstu

–      Část 3: Spektrální data vzoru prstu

–      Část 4: Data obrazu prstu

–      Část 5: Data obrazu tváře

–      Část 6: Data obrazu duhovky

Následující části jsou ve fázi přípravy:

–      Část 7: Behaviorální data podpisu/značky

–      Část 8: Data kosterního vzoru prstu

Data vaskulárního obrazu, data siluety geometrie ruky a data dynamiky zpracovávaného podpisu/značky
budou předmětem dalších částí 9, 10 a 11.

Strana 7



Úvod

Tato část ISO/IEC 19794 ustavuje formát výměny dat pro zařízení na zachycení otisku prstu
založeného na markantech, aby mohly být implementovány systémy biometrického rozpoznávání,
které jsou schopné spolupráce. Zobrazení dat týkajících se otisku prstů s použitím markantů je široce
používanou technikou v mnoha aplikačních oblastech.

Tato část ISO/IEC 19794 definuje specifika extrakce nejdůležitějších charakteristik (nazývaných
markanty (minutiae)) ze vzorů papilárních linií otisku prstu. Jsou definovány dva druhy datových
formátů: jeden formát pro běžnou úschovu a transport, druhý pro použití v systémech založených na
kartách; formát pro karty má standardní a zhuštěné vyjádření.
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1 Předmět normy

Tato část ISO/IEC 19794 specifikuje pojetí a datové formáty pro zobrazení otisků prstů pomocí
elementárního pojmu markantů. Tento pojem je generický, může být proto aplikován a použit v
širokém rozsahu aplikačních oblastí, kde je vyžadováno automatické rozpoznávání otisku prstů. Tato
část ISO/IEC 19794 obsahuje definice příslušných termínů, popis toho, jak musí být markanty
stanoveny, datové formáty pro běžně používaná data i pro data používaná u karet a informace o
shodě. Informativní příloha obsahuje návody a hodnoty pro srovnávací a rozhodovací parametry.

-- Vynechaný text --


