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Corrigendum

Tato oprava je českou verzí opravy ISO/IEC 8613-4:1994/Cor.1:1998.

This Corrigendum is the Czech version of the Corrigendum ISO/IEC 8613-4:1994/Cor.1:1998.

ČSN ISO/IEC 8613-4 Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát
výměny: Profil dokumentů z prosince 1997 se opravuje takto:

1)  Článek 7.3.10

Přidá se nový článek 7.3.10.5 s následujícím textem:

7.3.10.5  Zajištěné reprodukční plochy (assured reproduction areas)

Hodnota tohoto atributu se skládá z jednoho údaje nebo více údajů, kde se každý údaj skládá ze dvou para-
metrů "velikost jmenovité stránky" (nominal page size) a "zajištěná reprodukční plocha" (assured reproduction
area). Každý údaj sdružuje velikost jmenovité stránky s pozicí a rozměry své zajištěné reprodukční plochy. Pro
každou velikost jmenovité stránky v dokumentu, která je odlišná od velikostí jmenovité stránky uvedených
v Doporučení ITU-T T.412 | ISO/IEC 8613-2 a jejich ekvivalentů na šířku, může být dodán jeden a jen jeden
údaj.

Hodnotou parametru "velikost jmenovité stránky" je dvojice kladných celých čísel specifikující velikost jmeno-
vité stránky používanou v dokumentu, která musí být odlišná od jakékoliv velikosti stránky uvedené v Doporu-
čení ITU-T T.412 | ISO/IEC 8613-2 a jejího ekvivalentu na šířku.

Parametr "zajištěná reprodukční plocha" se skládá ze dvou podparametrů "pozice" (position) a "rozměr"
(dimension). Hodnotou podparametru "pozice" je dvojice nezáporných celých čísel specifikující pozici horního
levého rohu zajištěné reprodukční plochy s ohledem na levý horní roh jmenovité stránky. Hodnotou podpara-
metru "rozměr" je dvojice kladných celých čísel specifikující vodorovný a svislý rozměr zajištěné reprodukční
plochy.

Všechny rozměry se uvádějí v poměrných měřicích jednotkách.

POZNÁMKA – Tento atribut se používá pouze tehdy, jestliže se pozice a rozměr zajištěné reprodukční plochy požadují
k určení předurčené hodnoty atributu "pozice stránky" (page position), jak je popsáno v Doporučení ITU-T T.412 |
ISO/IEC 8613-2, pro velikosti jmenovité stránky odlišné od velikostí uvedených v Doporučení ITU-T T.412 | ISO/IEC 8613-2
a jejich ekvivalentů na šířku.
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2)  Tabulka B.1

Údaje “Doplňkové charakteristiky dokumentu” (Additional document characteristics), “Charakteristiky bar-
vy” (Colour characteristics) a “Seznam kolorimetrických prostorů” (Colour spaces list) se změní takto:

Atributy
(česky)

Atributy
(anglicky) Podmínky Klasifikace

Doplňkové charakteristiky dokumentu
− převodní koeficient
− seznam fontů
− zajištěné reprodukční plochy

Charakteristiky barvy

Seznam kolorimetrických prostorů

Additional document characteristics
− unit scaling
− fonts list
− assured reproduction areas

Colour characteristics

Colour spaces list

(pozn. 8)
(pozn. 9)
(pozn. 10)

(pozn. 11)

(pozn. 11)

NM
NM
NM

NM

NM

Číslo stávající poznámky 10 se změní na 11 a za poznámku 9 se vloží následující nová poznámka:

10 Začleňuje se tehdy, připouští-li aplikační profil dokumentu jiné velikosti jmenovité stránky, než jsou velikosti
uvedené v Doporučení ITU-T T.412 | ISO/IEC 8613-2.

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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