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Corrigendum

Tato oprava je českou verzí opravy ISO/IEC 8613-5:1994/Cor.1:1998-12.

This Corrigendum is the Czech version of the Corrigendum ISO/IEC 8613-5:1994/Cor.1:1998-12.

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 7.7
V definici pro Doplňkové-Charakteristiky-Dokumentů se řádek:

seznam-barevných-prostorů [1] IMPLICIT Seznam-Barevných-Prostorů OPTIONAL }
nahradí dvěma řádky:

   seznam-kolorimetrických-prostorů [1] IMPLICIT Seznam-Kolorimetrických-Prostorů OPTIONAL,
zajištěné-reprodukční-plochy          [5] IMPLICIT Zajištěné-Reprodukční-Plochy OPTIONAL }

Za definici pro Odkaz-na-Font se přidají řádky:

Zajištěné-Reprodukční-Plochy    ::= SET OF SET {
velikost-jmenovité-stránky [0] IMPLICIT Dvojice-Měr,
zajištěná-reprodukční-plocha [1] SET {

pozice [0] IMPLICIT Dvojice-Měr,
rozměry [1] IMPLICIT Dvojice-Měr }}

2)  Článek 7.15
V definici pro Názvy-Atributů-Profilu-Dokumentu se mezi seznam-kolorimetrických-prostorů (45) a nadpis
(46) vloží zajištěné-reprodukční-plochy (86).

3)  Článek E.14.2
Pod textem <! -- Charakteristiky dokumentu --> se nahradí zápis:

<!ELEMENT docchar   -- charakteristiky dokumentu --

- o (approf?, appdefs?, ODAver?, altfeat?, nonbasic?, fontlist?,
        colchar?, colspace?)>

zápisem:
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<!ELEMENT docchar  -- charakteristiky dokumentu --

- o (approf?, appdefs?, ODAver, altfeat?, nonbasic?, fontlist?,
        assrep*, colchar?, colspacs?)>

Za deklaraci seznamu atributů pro fattset se vloží:

<!ELEMENT assrep   -- zajištěné reprodukční plochy --

- o EMPTY>
<!ATTLIST   assrep  assrsize   NUMBERS #REQUIRED -- dvojice čísel --

assrarea  NUMBERS #REQUIRED -- 2 dvojice čísel -->

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.

ČSN ISO/IEC 8613-5  OPRAVA 1

Vydal a vytiskl ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha
Rok vydání 2000, 2 strany
Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměcholupská 40, 102 04 Praha 10

57861 Cenová skupina 403

+!5J0JG3-fhigbd!


