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Multimedia systems and equipment – Multimedia e-publishing and e-books – Interchange format for e-
dictionaries

Systemes et équipements multimedia – Publication et livres électroniques multimedia – Format
d'échange pour les dictionnaires électroniques

Multimediasysteme und-geräte – E-Publishing und E-Books fur Multimedia-Anwendungen –
Austauschformat fur
E-Wörterbücher

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 62605:2011. Má stejný status jako oficiální verze.

This Standard implements the English version of the European Standard EN 62605:2011. It has the same status
as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma specifikuje formát pro výměnu slovníků mezi vydavateli, tvůrci obsahu a výrobci. Tato norma
neobsahuje formát pro čtecí zařízení, prvky nezbytné pro konečnou úpravu tisku ani renderování vztahující se
k fyzickému zařízení. Nejsou zde také obsaženy bezpečnostní prvky proti kopírování.

 

 
Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

IEC/TS 62229:2006 nezavedena

Informativní údaje z IEC 62605:2011

Mezinárodní normu IEC 62605:2011 vypracovala IEC TC 100: Zvukové, obrazové a multimediální systémy a 
zařízení, TA 10: Multimediální e-publikování a e-knihy.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS Zpráva o hlasování



100/1829/FDIS 100/1863/RVD

Úplnou informaci o hlasování lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do výsledného data aktualizace uvedeného na
iwebových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

• znovu potvrzena;

• zrušena;

• nahrazena revidovaným vydáním, nebo

• změněna.
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ČSN ISO/IEC 9541-1:1994 (36 9693) Informační technika. Výměna informací o fontech. Část 1: Architektura

ČSN EN ISO 3166-1 (97 1002) Kódy pro názvy zemí a jejich částí – Část 1: Kódy zemí

ČSN ISO/IEC 8859-15 (36 9111) Informační technologie – Jedním 8-bitovým bytem kódované soubory grafických
znaků – Část 15: Latinská abeceda č. 9
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Druhový formát pro e-publikování
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Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

http://webstore.iec.ch/

