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Corrigendum

Tato oprava je českou verzí opravy ISO/IEC 10036:1996/Cor.2:2002.

This Corrigendum is the Czech version of the Corrigendum ISO/IEC 10036:1996/Cor.2:2002.

Oprava 2 mezinárodní normy ISO/IEC 10036:1996 byla připravena spojenou technickou komisí ISO/IEC JTC 1
Informační technologie, subkomisí SC 34 Jazyky pro popis a zpracování dokumentů.

ČSN ISO/IEC 10036 (36 9820) Informační technologie – Výměna informací o fontech – Procedury pro
registraci identifikátorů týkajících se fontů z října 1998 se opravuje takto:

Strana 6, článek 3.7

Odstraní se druhá věta „Rada ISO/IEC ... v technických normách“.

Strana 7, článek 5.2, 1. odstavec

Slovo „poštou“ se nahradí slovy „poštou nebo e-mailem“.

Strana 7, kapitola 6, 1. odstavec, 2. věta

Slova „musí registrátor“ se nahradí slovy „má registrátor“.

Strana 8, článek 6.1, 2. odstavec,
strana 9, článek 6.2, 2. odstavec,
strana 9, článek 6.3, 2. odstavec,
strana 10, článek 6.4, 2. odstavec a
strana 11, článek 6.5, 2. odstavec

Slova „registrační číslo ‘m’ v rozsahu ...včetně“ se nahradí slovy „registrační číslo ‘m’, což je kladné celé číslo“.
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Strana 9, článek 6.2.1 c)

Slova „a kratší identifikátory glyfů“ se nahradí slovy „a kratší identifikátory souborů glyfů“.*)

Strana 13, kapitola B.5 a
strana 20, kapitola C.5

Slova „odkazem na font v jazyku SPDL“ se nahradí slovy „odkazem na font podle ISO/IEC 10180“.

Strana 19, obrázek C.4 (anglicky)a
strana 20, obrázek C.4 (česky)

Výraz “.afii61859“ se nahradí výrazem „afii61859“,
výraz “.afii61863“ se nahradí výrazem „afii61863“ a
výraz “.afii61792“ se nahradí výrazem „afii61792“**).

*) NÁRODNÍ POZNÁMKA  Tato oprava již byla provedena při zavedení normy ISO/IEC 10036:1996 do ČSN pře-
kladem.

**) NÁRODNÍ POZNÁMKA  Tato třetí chyba obrázku C.4 vznikla při zavedení normy ISO/IEC 10036:1996 do ČSN
a není uvedena v opravě ISO/IEC 10036:1996/Cor.2:2002.

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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