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Corrigendum

Tato oprava je českou verzí opravy ISO/IEC 8613-7:1994/Cor.1:1998-12.

This Corrigendum is the Czech version of the Corrigendum ISO/IEC 8613-7:1994/Cor.1:1998-12.

ČSN ISO/IEC 8613-7 (36 9642) Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA)
a formát výměny: Architektury obsahu tvořeného rastrovou grafikou z června 1998 se opravuje takto:

1)  Článek 7.3.1

Na konci druhé věty se text where X1 ≤ 2 and Y1 ≤ Y2 nahradí textem where X1 ≤ X2 and Y1 ≤ Y2.

2)  Článek 10.3
a)  V definici datového typu ASN.1 Raster-Gr-Coding-Attributes se zápis:

number-of-pels-er-line nahradí zápisem number-of-pels-per-line
number-of-discarded-els nahradí zápisem number-of-discarded-pels
bits-per-colour-omponent nahradí zápisem bits-per-colour-component
number-of-pels-er-tile-line nahradí zápisem number-of-pels-per-tile-line
number-of-lines-er-title nahradí zápisem number-of-lines-per-tile

b)  V definici datového typu ASN.1 Typ-Dlaždice se řádek:
Typ-dlaždice  ::= INTEGER { nahradí řádkem Typ-Dlaždice  ::= INTEGER {
kódováno-T.6  (2), nahradí řádkem kódováno-t6  (2),
kódováno-jednorozměrně-T.4  (3), nahradí řádkem kódováno-jednorozměrně-t4  (3),
kódováno-dvourozměrně-T.4  (4), nahradí řádkem kódováno-dvourozměrně-t4  (4),
kódováno-T.6-msb  (6), nahradí řádkem kódováno-t6-msb  (6),
kódováno-jednorozměrně-T.4-msb  (7), nahradí řádkem kódováno-jednorozměrně-t4-msb  (7),
kódováno-dvourozměrně-T.4-msb  (8), nahradí řádkem kódováno-dvourozměrně-t4-msb  (8),
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c)  V definici datového typu ASN.1 Bitů-Na-Barevnou-Složku se řádek:

seznam-složek jediné-celé-číslo    INTEGER,   nahradí řádkem:

jediné-celé-číslo    INTEGER,

NÁRODNÍ POZNÁMKA  V bodech 1) a 2 a) opravy byl ponechán původní i opravený text v anglickém znění, proto-
že příslušné opravy se týkají pouze anglického originálu ISO/IEC 8613-7:1994. Opravují chyby charakteru drobných
překlepů, které byly opraveny již při překladu do české verze ČSN ISO/IEC 8613-7.

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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