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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 nebo IEC, se podílejí
na vypracování mezinárodních norem prostřednictvím 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 a 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.

Návrhy mezinárodních norem jsou vypracovávány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC,
část 2.

Hlavním úkolem společné technické komise je vypracování mezinárodních norem. Návrhy
mezinárodních norem přijaté společnou technickou komisí jsou rozesílány národním členům
k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících národních orgánů.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO a IEC nelze činit odpovědnými za identifikování jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

ISO/IEC 19794-1 vypracovala společná technická komise ISO/IEC JTC 1, Informační technologie,
subkomise SC 37, Biometrika.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO/IEC 19794-1:2006), jehož kapitola 11 prošla
technickou revizí. Navíc kapitola 3 nyní zahrnuje definice používané v dalších částech ISO/IEC 19794
a byla přidána kapitola 12 popisující obecná záhlaví a záhlaví reprezentace, která jsou harmonizována
ve všech částech ISO/IEC 19794.

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

Část 1: Struktura●

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●

Část 7: Data časových řad podpisu/značky●

Část 8: Kosterní data vzoru prstu●

Část 9: Data vaskulárního obrazu●

Část 10: Data geometrického obrysu ruky●

Část 11: Zpracovaná dynamická data podpisu/značky●

Část 12: Hlasová data●

Část 13: Data DNA●

Úvod

Tato část ISO/IEC 19794 formuluje to, co je obvykle používáno pro formáty biometrických dat, tj.
standardizuje obvyklý obsah, význam a reprezentaci formátů biometrických dat biometrických
modalit zvažovaných v jednotlivých částech ISO/IEC 19794.

Každá část ISO/IEC 19794 může odkazovat na texty a pojetí z dokumentů publikovaných národními,
mezinárodními nebo průmyslovými organizacemi. Na dokumenty vydané organizacemi, schválenými
dle definice JTC 1 jako tvůrci referenčních specifikací (ARO), budou prováděny odkazy formou citací.
Dokumenty vydané neschválenými organizacemi mohou být vloženy do přílohy.

Norma ISO/IEC 19794 je jednou z rodiny mezinárodních norem vyvíjených ISO/IEC JTC 1/SC37, která
podporuje interoperabilitu a výměnu dat mezi biometrickými aplikacemi a systémy. Tato rodina
norem specifikuje požadavky, které řeší složitosti aplikování biometriky v široké škále aplikací pro
rozpoznávání osob, ať už je taková aplikace provozována v prostředí otevřených systémů nebo
sestává z jediného uzavřeného systému. Otevřené systémy jsou postaveny na veřejně definovaných
standardech, rozhraních a protokolech usnadňujících výměnu dat a interoperabilitu s dalšími systémy,
které mohou obsahovat komponenty s odlišným designem nebo zhotovením. Uzavřené systémy
mohou být rovněž vystavěny na veřejně definovaných standardech a mohou obsahovat komponenty
s odlišným designem nebo zhotovením, ale ze své podstaty nemají žádné požadavky na výměnu dat
a interoperabilitu s jakýmikoliv dalšími systémy.

Standardy formátů výměny biometrických dat a standardy biometrických rozhraní jsou nezbytné pro
dosažení plné výměny dat a interoperability pro biometrické rozpoznávání v prostředí otevřených
systémů. Rodina biometrických norem ISO/IEC JTC 1/SC37 zahrnuje vrstvenou sadu norem sestávající
z formátů výměny biometrických dat a biometrických rozhraní jakož i biometrických profilů
popisujících použití těchto norem v oblastech specifických aplikací.

Obrázek 1 ukazuje vzájemný vztah biometrie se týkajících oblastí normalizace. Biometrická data,
která vyhovují formátu výměny biometrických dat normy ISO/IEC 19794, představují hlavní prvek
biometrické interoperability. Struktury biometrických formátů, například ISO/IEC 19785 (CBEFF),
mohou být použity a slouží jako obálka vlastních biometrických dat. Protože biometrická data
představují citlivá data, která mohou být předmětem útoku, je v prostředích výměny požadována
kryptografická ochrana. Důležitou roli rovněž hrají biometrické vlastnosti, s ohledem na profily,
hodnocení bezpečnosti a hodnocení výkonnosti. Biometrická rozhraní jsou podstatná pro usnadnění
integrace a použití biometrických komponent. Pro popis biometrických technologií je doporučen
vznikající harmonizovaný slovník. Nasazení aplikací využívajících biometrickou verifikaci nebo
identifikaci probíhá v kontextu společenských požadavků a požadavků jurisdikce.

Standardy formátů výměny biometrických dat specifikují formáty výměny biometrických dat pro různé
biometrické modality. Strany, které se dohodnou na formátu výměny biometrických dat
specifikovaném v ISO/IEC 19794 by měly být schopny navzájem dekódovat biometrická data druhé
strany.



Standardy biometrických rozhraní zahrnují ISO/IEC 19785, Informační technologie – Struktura
obvyklých formátů biometrické výměny a ISO/IEC 19784, Informační technologie – Biometrické
aplikační programové rozhraní (BioAPI). Tyto normy podporují výměnu biometrických dat v rámci
systému nebo mezi systémy. ISO/IEC 19785 specifikuje základní strukturu standardizovaného
Záznamu biometrické informace (BIR), která zahrnuje záznam výměny biometrických dat
s dodatečnými metadaty, například kdy byla zachycena, datum jejich expirace, zda jsou šifrována atd.
ISO/IEC 19784 specifikuje API otevřených systémů, které podporuje komunikaci mezi softwarovými
aplikacemi a základními službami biometrických technologií.

Standardy biometrických profilů usnadňují implementace základních norem (například ISO/IEC JTC
1/SC37 formát výměny biometrických dat a standardy biometrických rozhraní, a eventuálně jiných,
ne-biometrických norem) pro definované aplikace. Tyto standardy profilů definují funkce aplikace
(například fyzická kontrola přístupu zaměstnanců na letištích) a dále specifikují použití voleb
v základních standardech pro zajištění biometrické interoperability.

Obrázek 1 – Obecný model vzájemných vztahů v oblasti biometriky

1 Předmět normy

Tato část ISO/IEC 19794 specifikuje

obecné aspekty použití záznamů biometrických dat,●

úrovně zpracování a typy struktur biometrických dat,●

jmennou konvenci pro struktury biometrických dat, a●

schéma kódování typů formátů.●

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


