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Corrigendum

Tato oprava je českou verzí opravy ISO/IEC 8613-5:1994/Cor.2:1998-12.

This Corrigendum is the Czech version of the Corrigendum ISO/IEC 8613-5:1994/Cor.2:1998-12.

ČSN ISO/IEC 8613-5 (36 9642) Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA)
a formát výměny: Formát výměny otevřených dokumentů z prosince 1998 se opravuje takto:

1)  Článek 7.14
Za text:

Barva-CIE ::= SET {
hodnota-x [0] Reálné-nebo-Celé-Číslo,
hodnota-y [1] Reálné-nebo-Celé-Číslo,
hodnota-z [2] Reálné-nebo-Celé-Číslo }

se přidají následující řádky:

-- pro CIELUV, hodnota -x = L*,

-- hodnota-y = u* a 

-- hodnota-z = v*;

-- pro CIELAB, hodnota -x = L*,

-- hodnota-y = a* a

-- hodnota-z = b*

2)  Článek E.1
Zruší se poslední dvě věty v POZNÁMCE 2: Avšak několik nesémantických atributů ODA … zahájení komen-
táře pomocí “URC:” nebo “UVN:”).

3)  Článek E.2.2.6
Zruší se poslední tři věty v POZNÁMCE: Pokud ne, musí se uplatnit omezení specifické … kde “UVN:” je
konvence.
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4)  Článek E.4.5.1
Stávající text se nahradí následujícím:

E.4.5.1  Komentáře čitelné-pro-uživatele
Tento atribut je deklarován jako:

urcmnt CDTA   #IMPLIED

5)  Článek E.4.5.3
Stávající text se nahradí následujícím:

E.4.5.3  Název viditelný-pro-uživatele
Název viditelný-pro-uživatele platný pro třídu objektů je normálně reprezentován jako generický identifiká-
tor objektů, které jsou instancemi příslušné třídy (viz E.2.2.6). Název viditelný-pro-uživatele platný pro
objekt je normálně reprezentován jako jedinečný identifikátor objektu (viz E.2.2.7).

Nejedná-li se o tento případ, lze název viditelný-pro-uživatele specifikovat jako hodnotu atributu deklaro-
vaného následovně:

uvnm   CDATA #IMPLIED
Atribut ODL “uvnm” lze také použít ke specifikaci názvu viditelného-pro-uživale platného pro styl.

6)  Článek E.4.5
Na konec článku se přidá následující text:

Takto je název vazby normálně reprezentován jako název atributu, který se neshoduje se žádným ná-
zvem atributu definovaným v této příloze. Nejedná-li se o tento případ, lze mapování mezi názvy vazby
a jejich odpovídajícími názvy atributů specifikovat jako hodnotu atributu deklarovaného následovně:

 bindname   NAMES #IMPLIED
Hodnota atributu sestává z dvojic názvů atributů a názvů entit, přičemž text entity obsahuje název vazby
odpovídající názvu atributu.

7)  Článek E.7.6.1
Řádek:

appcmnt ENTITY #IMPLIED -- aplikační komentáře --

se nahradí následujícími řádky:

urcmnt CDATA #IMPLIED -- komentáře čitelné-pro-uživatele --

appcmnt ENTITY #IMPLIED -- aplikační komentáře --

uvnm CDATA #IMPLIED -- název viditelný-pro-uživatele --

8)  Článek E.10.2.2
Každý z pěti řádků:

appcmnt ENTITY #IMPLIED -- aplikační komentáře --

se nahradí následujícími řádky:

bindname NAMES #IMPLIED -- názvy vazby --

urcmnt CDATA #IMPLIED -- komentáře čitelné-pro-uživatele --

appcmnt ENTITY #IMPLIED -- aplikační komentáře --

uvnm CDATA #IMPLIED -- název viditelný-pro-uživatele --
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9)  Článek E.11.3.1
Každý ze dvou řádků:

protect NAME unprot -- ochrana: PROTECT UNPROT --

se nahradí následujícími řádky:

bindname NAMES #IMPLIED -- názvy vazby --

urcmnt CDATA #IMPLIED -- komentáře čitelné-pro-uživatele --

uvnm CDATA #IMPLIED -- název viditelný-pro-uživatele --

protect NAME unprot -- ochrana: PROTECT UNPROT --

10)  Článek E.11.3.2
Každý z pěti řádků:

id ID #IMPLIED -- identifikátor objektu --

se nahradí následujícími řádky:

id ID #IMPLIED -- identifikátor objektu --

bindname NAMES #IMPLIED -- názvy vazby --

urcmnt CDATA #IMPLIED -- komentáře čitelné-pro-uživatele --

uvnm CDATA #IMPLIED -- název viditelný-pro-uživatele --
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