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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 určenými 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.

Pozornost je nutné věnovat možnosti, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem
patentových práv.

Mezinárodní norma ISO/IEC 19785-2 byla připravena společnou technickou komisí
ISO/IEC JTC 1 Informační technologie, subkomisí SC 37, Biometrika.

ISO/IEC 19785 sestává z následujících částí, pod společným názvem Informační technologie –
Společný rámec formátů biometrické výměny

Část 1: Specifikace datového prvku

Část 2: Postupy pro činnost Biometrické registrační autority

Část 3: Specifikace formátu patrona

Úvod

Očekává se, že autentizační systémy a aplikace založené na biometrice podpoří četná biometrická
zařízení a biometrické datové formáty. Společný rámec pro formáty biometrické výměny (CBEFF)
napomáhá interoperabilitě na biometrice založených aplikačních programů a systémů vytvářených
různými dodavateli pro usnadňování výměny biometrických dat. Tato část ISO/IEC 19785 podporuje
takové výměny tím, že poskytuje jednoznačnou identifikaci biometrických organizací, formátů
a produktů.

Tato část ISO/IEC 19785 specifikuje postupy probíhající v Registrační autoritě odpovědné za
přidělování komponent objektových identifikátorů ASN.1 pro identifikaci biometrických organizací,
Patronů CBEFF, formátů biometrických informačních záznamů, formátů bloků biometrických dat,
formátů bezpečnostních bloků a biometrických produktů, aby byla zajištěna celosvětově jednoznačná
identifikace v kontextu objektového identifikátoru ASN.1 CBEFF.

Registrační proces je universální, přiděluje jedinečné a jednoznačné identifikátory a zabraňuje
změnám identifikátorů v průběhu času.

Zveřejnění registrů napomáhá kompatibilitě ve výměně biometrických dat a zlepšuje interoperabilitu
biometrických systémů. Registrace poskytuje identifikátor, ale na registraci by se nemělo pohlížet
jako na normalizační postup. Nicméně, nezávisle na registraci, může registrovaný objekt, ale nemusí,
být předmětem mezinárodních, národních nebo jiných norem.

Stejný registr může být použit k registraci identifikací biometrických produktů, které vytvářejí nebo
zpracovávají biometrická data – zda biometrická organizace vlastnící produkt, je stejná jako nebo



odlišná od biometrické organizace, která definovala formát dat.

1 Předmět normy

Tato část ISO/IEC 19785 specifikuje postupy, kterými by se Biometrická registrační autorita měla řídit
při přípravě, údržbě a zveřejnění registrů identifikátorů biometrických organizací, formátů patrona
CBEFF, formátů bezpečnostních bloků a biometrických produktů.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


