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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, ustavených příslušnými
organizacemi pro jednotlivé obory technické činnosti. Technické komise ISO a IEC spolupracují
v oblastech společného zájmu. Práce se zúčastňují také další vládní i nevládní mezinárodní
organizace, s nimiž ISO a IEC navázaly pracovní styk. V oblasti informační technologie zřídily
ISO a IEC společnou technickou komisi ISO/IEC JTC1.
Návrhy mezinárodních norem jsou vypracovávány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC,
část 2.

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 % 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 19795-7 vypracovala společná technická komise ISO/IEC JTC1 Informační technologie,
subkomise SC 37 Biometrika.
ISO/IEC 19795 se skládá z následujících částí se společným názvem Informační technologie –
Testování a podávání zpráv o biometrické výkonnosti.
●
●
●
●
●
●

Část 1: Principy a rámec
Část 2: Metodologie testování pro hodnocení technologie a scénáře
Část 3: Testování specifické podle modalit [Technická zpráva]
Část 4: Testování výkonnosti interoperability
Část 5: Scénář řízení přístupu a klasifikační schéma
Část 7: Testování algoritmů biometrického porovnávání na kartě

Následující část se připravuje:
●

Část 6: Metodologie testování hodnocení provozuschopnosti

Úvod
Biometrické rozpoznávací algoritmy byly portovány do karet s integrovanými obvody
podle ISO/IEC 7816, aby se realizovaly přínosy zvýšení soukromí, uplatňované u paradigmatu
biometrického porovnávání na kartě.
Zatímco nejběžnější komerční realizací této schopnosti je porovnávání šablon markantů otisku prstů
na kartě, bylo také implementováno porovnávání dat z jiných modalit. Příslušné normy pro karty byly
ve skutečnosti
explicitně navrženy pro podporu libovolných biometrických modalit. Další informace o aspektech
specifických pro modality jsou uvedeny v ISO/IEC 19795-3. V každém případě, zatímco výpočetní
schopnost takových karet se v posledních letech zvýšila, zůstává otázkou, zda je nutné vzdát se
přesnosti ověřování ve prospěch rychlosti nebo velikosti dat nebo obou. Pro šablony otisku prstů vedl
cíl zvýšit efektivnost k vývoji ISO/IEC 19794-2:2005 formátů karet kompaktní velikosti specificky pro
biometrické porovnávání na kartě.
Tato část ISO/IEC 19795 specifikuje mechanismus pro měření přesnosti i rychlosti ISO/IEC 7816 ICC
zpracovávající data z libovolných modalit. Zahrnuje příklady pro datové struktury a příkazy potřebné
pro shodu konformních šablon markantů ISO/IEC 19794-2:2005 na kartách.
1 Předmět normy
Tato část ISO/IEC 19795 stanoví mechanismus pro měření základních algoritmických schopností
algoritmů biometrického porovnávání provozovaných na kartách s integrovanými obvody
podle ISO/IEC 7816. Konkrétně tato část ISO/IEC 19795
●
●

●

konkretizuje mechanismus pro testování biometrického porovnávání na kartách;
normalizuje postupy pro měření přesnosti implementací biometrického porovnávání na kartách provozovaných
na objektech založených vzorcích karet, specifických pro test;
normalizuje postupy pro měření trvání různých operací; a

●

podává příklady pro shodu se šablonami markantů kompaktních karet ISO/IEC 19794-2:2005.

Následující oblasti nejsou předmětem této části ISO/IEC 19795:
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

postupy pro zabezpečení komunikačních kanálů, včetně kryptografické ochrany biometrických šablon;
postupy pro ochranu integrity vzorků nebo šablon pomocí digitálních podpisů;
autentizace karty a čtecího zařízení;
výběr nebo použití přenosových protokolů (například bezkontaktních);

profily specifických norem pro výměnu dat;
postupy pro hodnocení čtecích zařízení, včetně výkonu, shody a interoperability;
postupy pro hodnocení odolnosti nebo trvanlivosti karty;
generování šablony na kartě (například extrakce markantů z obrazů),
aktualizace nebo úprava šablony;
formální testy shody podle ISO/IEC 7816-4 a ISO/IEC 7816-11;
testování zařízení neodpovídajících ISO/IEC 7816, včetně všech zařízení pro systémy na kartě.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

