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Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který
se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi
zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala
pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech
záležitostech normalizace elektrotechniky.

Mezinárodní normy jsou připravovány v souladu se Směrnicemi ISO/IEC, Část 2.



Hlavním úkolem technických komisí je vypracovávat mezinárodní normy. Návrhy mezinárodních
norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členským zemím k hlasování. Vydání jako
mezinárodní normu vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členských zemí.

Upozorňuje se na možnost, že některé z prvků tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO není povinna odpovídat za identifikaci jakýchkoliv patentových práv.

Za účelem shrnutí všech požadavků, týkajících se základních pravidel pro grafické značky pro použití
na předmětech, ISO TC 145 Grafické značky a IEC TC 3 Dokumentace a grafické značky souhlasily s
přípravou všech částí této mezinárodní normy se společným číslem 80416. Za každou jednotlivou část
tohoto souboru bude zodpovídat jedna z těchto dvou organizací. Technické komise odsouhlasily, že bez
vzájemné dohody nebudou měnit žádnou část mezinárodní normy 80416.

Podle toho byla ISO 80416-4 připravena společně technickou komisí ISO/TC 145 Grafické značky, a
subkomisí 3C Grafické značky pro použití na předmětech, technické komise IEC/TC 3 Informační struktury,
dokumentace a grafické značky.

ISO 80416 sestává z následujících částí, pod společným názvem Základní pravidla pro grafické značky
pro použití na předmětech:

Část 2: Tvar a použití šipek

Část 4: Směrnice pro přizpůsobení grafických značek k použití na obrazovkách a displejích (ikony)

IEC 80416-1, Tvorba originálů značek a IEC 80416-3, Směrnice pro aplikaci grafických značek, byly
publikovány IEC.
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Úvod

Grafická značka je vizuálně vnímatelný obrazec používaný k předání informace nezávisle na jazyku.
Grafické značky se používají na předmětech pro široký rozsah účelů. U takových značek pomáhá
důslednost návrhu tříd (rodin) značek, použitých na jednom místě nebo na podobném
předmětu/zařízení, uživatelům pochopit význam těchto značek. Stejně důležitá je i čitelnost značek,
když jsou zmenšeny do malých rozměrů. Proto je třeba normalizovat zásady tvorby grafických značek
používaných na předmětech, aby byla zaručena vizuální jasnost, aby byla dodržována shodnost a tím
i dokonalá rozeznatelnost.

Tato mezinárodní norma se v několika částech zaměřuje na základní pravidla používaná k tvorbě
grafických značek pro použití na předmětech, včetně tlouš»ky čar, tvaru a užití šipek, negačních prvků a
použití základního obrazce, který slouží jako návod pro kreslení značek na předmětech. Je žádoucí, aby se
tyto zásady návrhu používaly pro všechny grafické značky na předmětech normalizované v ISO 7000 a
IEC 60417.

Zdánlivou složitost rozhraní software-uživatel mohou redukovat ikony (speciální grafické symboly),
které ulehčují poznání a použití. Tato část ISO 80416-4 poskytuje doplňující směrnice pro přizpůsobení
(adaptaci) grafických značek při použití na obrazovkách a displejích (ikonách).

Tato část ISO 80416 se primárně zabývá přizpůsobením grafických značek do podoby ikon. Nicméně,
tyto směrnice mohou být také použity při tvorbě/vývoji ikon tam, kde neexistují vhodné grafické



značky. Příloha B obsahuje doplňující směrnice pro tento účel. Příloha A uvádí příklady těchto značek
přizpůsobených jako ikony.
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1 Předmět normy

Tato část ISO 80416 poskytuje směrnice pro přizpůsobení grafických značek k použití na obrazovkách
a displejích (ikony) u širokého rozsahu vybavení, jako jsou elektrotechnická zařízení, kopírky, palubní
desky vozidel a spotřebiče pro domácnost. Také uvádí zásady pro zachování věrnosti ikon původním
grafickým značkám.

-- Vynechaný text --


