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Tato oprava je českou verzí opravy ISO/IEC 8613-4:1994/Cor.2:1998.
This Corrigendum is the Czech version of the Corrigendum ISO/IEC 8613-4:1994/Cor.2:1998.
ČSN ISO/IEC 8613-4 Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát
výměny: Profil dokumentů z prosince 1997 se opravuje takto:
1) Článek 7.2.11
Odstraní se poslední věta prvního odstavce. (Tento atribut nemá žádný vliv, je-li v dokumentu přítomna nějaká
generická struktura uspořádání nebo generická logická struktura.)
2) Článek 7.3.2
Za třetí odstavec se přidá následující nový odstavec:
Specifikace prezentačních atributů a atributů kódování pro architektury externího obsahu, pro něž mohou být
v aplikačním profilu dokumentu též definovány nenormalizované předurčené hodnoty, mohou být uvedeny
v jiných specifikacích, než jsou Doporučení ITU-T řady T.410 | ISO/IEC 8613.
3) Článek 7.3.8.5
V seznamu ve druhém odstavci se text:
− "atributy kódování vektorové grafiky" (geometric graphics coding attributes).
nahradí textem:
− "atributy kódování vektorové grafiky" (geometric graphics coding attributes);
− "atributy kódování architektury externího obsahu" (external content architecture coding attributes).
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4) Článek 7.3.8.6
V seznamu ve třetím odstavci se text:
− “charakteristické vlastnosti prezentace vektorové grafiky” (geometric graphics presentation features).
nahradí textem:
− “charakteristické vlastnosti prezentace vektorové grafiky” (geometric graphics presentation features);
− "charakteristické vlastnosti prezentace architektury externího obsahu" (external content architecture
presentation features).

*)

NÁRODNÍ POZNÁMKA – V ČSN ISO/IEC 8613-4 je na tomto místě chybně uvedeno slovo “raster” místo “geometric”.

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
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