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1 Rozsah platnosti

Tato norma specifikuje základní požadavky pro identifikační systémy předmětů (jako jsou produkty*),
„položky“, dokumenty, atd., kromě lidských bytostí) a zaměřuje se na přidělování identifikátorů
k předmětu pro účely odkazování.

Třídění předmětů a ověřování, že daný předmět je skutečně předmětem, není záležitostí této normy.

Tato norma zahrnuje doporučení pro prezentaci lidsky i strojově čitelného návrhu, které je třeba
uvažovat při tvorbě identifikátorů a identifikačních čísel.

Tato norma zahrnuje také požadavky na používání identifikátorů ve srozumitelné formě pro počítače
ve shodě s takovými systémy a požadavky na jejich vzájemnou výměnu.

Specifikace fyzického souboru nebo přenosového formátu (syntax) pro vzájemnou výměnu informace
stroj-stroj není v této normě zahrnutá, ale ani specifikace a přesun formátů pro realizaci fyzickým
médiem, například souborem, čárovým kódem, identifikací RFID (identifikace rádiovým kmitočtem),
používanými při vzájemné výměně informací a identifikačním štítkování na příslušném předmětu.



Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


