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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 technických komisí zřízených
příslušnou organizací, aby se zabývaly určitou oblastí technické činnosti. V oblastech společného
zájmu technické komise ISO a IEC spolupracují. Práce se zúčastňují i jiné mezinárodní organizace,
vládní i nevládní, s nimiž ISO a IEC navázaly pracovní styk. V oblasti informační technologie zřídily ISO
a IEC společnou technickou komisi ISO/IEC JTC 1.
Mezinárodní normy jsou připravovány v souladu s pravidly uvedenými v Části 2 Směrnic ISO/IEC.
Hlavním úkolem společné technické komise je připravovat mezinárodní normy. Návrhy mezinárodních
norem přijaté společnou technickou komisí se rozesílají národním členům k hlasování. Vydání
mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Je nutné upozornit na skutečnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem
patentových oprávnění. ISO a IEC neodpovídají za případ identifikace některých nebo všech takových
patentových oprávnění.
ISO/IEC 19795-2 byla připravena společnou technickou komisí ISO/IEC JTC 1, Informační technologie,
podkomisí SC 37, Biometrika.
ISO/IEC 19795 sestává z následujících částí, pod společným názvem Informační technologie –
Testování a hodnocení výkonnosti biometrik:
●
●

Část 1: Principy a základní struktura
Část 2: Metodologie testování pro hodnocení technologie a scénáře

Následující části jsou ve fázi přípravy:
●
●
●

Část 3: Modalitně specifické testování [technická zpráva]
Část 4: Testování výkonnosti a interoperability formátů výměny dat
Část 5: Výkonnost biometrických přístupových systémů

Úvod
Tato část normy ISO/IEC 19795 se týká dvou specifických metodologií testování biometrické
výkonnosti: hodnocení technologie a scénáře. Velká většina biometrických testů je jedním z těchto
všeobecných typů hodnocení. Hodnocení technologie posuzují registraci a porovnání algoritmů
prostřednictvím předem shromážděných korpusů, zatímco hodnocení scénáře posuzují senzory
a algoritmy při zpracování vzorků shromážděných od subjektů testu v reálném čase. Dříve uvedené je
zamýšleno pro generování velkých objemů skór porovnání a seznamů kandidátů, které udávají
základní rozlišovací sílu algoritmu. Poslední je zamýšleno pro měření výkonnosti v modelovém
prostředí, včetně interakcí subjektů testu se systémem.
Tato část ISO/IEC 19795 vychází z požadavků a nejlepších postupů specifikovaných v ISO/IEC 19795-1,
které se týkají specifických filosofií a principů, jež mohou být aplikovány na velké množství podmínek
testu.
Tato část ISO/IEC 19795 je zamýšlena tak, aby poskytla vývojářům, dislokátorům a koncovým
uživatelům biometrických systémů mechanismy pro návrh, spuštění a ohodnocení testů biometrické
výkonnosti takovým způsobem, aby bylo umožněno smysluplné srovnání testů biometrické výkonnosti
uvnitř a mezi technologiemi, scénáři použití a prostředími.
1 Předmět normy
Tato část normy ISO/IEC 19795 poskytuje požadavky a doporučení na sběr dat, analýzu a vytváření
zpráv, jež jsou specifické pro dva primární typy hodnocení: hodnocení technologie a hodnocení
scénáře.
Tato část ISO/IEC 19795 specifikuje požadavky v následujících oblastech:
●
●

vývoj a plný popis protokolů pro hodnocení technologie a scénáře
provedení a vytvoření zprávy biometrických hodnocení s ohledem na parametry, asociované k typu
biometrického hodnocení.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

