PREFORMA
Author
Benjamin Yousef

Department
UTU

Phone
+46 (0) 10 476 72 98

Date
2017-04-10

Version
0.x

TESTFILE
Composite font

Note
Version: 5.2.5.1
Build ID: 5.2.5-2 (Arch Linux)
CPU Threads: 8; OS Version: Linux 4.9; UI Render: default; VCL: gtk3;
Locale: sv-SE (en_US.UTF-8); Calc: single
---------------------------------------------------------------------------Adobe Acrobat X 10.1.16 (Windows 7)

LibreOffice
•
•

Created base document (ODT).
Converted to PDF/A-1a.1

PDF/A
1

Adobe Acrobat X
•
•
•

<ACTION>.
Save as PDF.
Convert to PDF/A-1ba, -2bua, -3bua.2

Conformance level
b
a
b

2

u
a
b

3

u
a

1
2

Validates as PDF/A-1a in Adobe Acrobat X 10.1.16 (Windows 7).
No support for PDF/A-3bua in Adobe Acrobat X 10.1.16 (Windows 7).

Expected outcome

Page
1 (3)

PREFORMA
Page
)2 (3

Department
UTU

Author
Benjamin Yousef

Version
0.x

Date
2017-04-10

Phone
+46 (0) 10 476 72 98

Note
Version: 5.2.5.1
)Build ID: 5.2.5-2 (Arch Linux
;CPU Threads: 8; OS Version: Linux 4.9; UI Render: default; VCL: gtk3
Locale: sv-SE (en_US.UTF-8); Calc: single

TESTFILE
Composite font

---------------------------------------------------------------------------)Adobe Acrobat X 10.1.16 (Windows 7

את קרן כדור אנגלית ,כדי אל תורת יידיש קודמות .אם מושגי לערוך אנא .עזה סרבול בויקיפדיה
גם ,קהילה גרמנית תאולוגיה בדף דת .קודמות אווירונאוטיקה חפש על ,ב פיסול כלכלה בשפות
מתן .אל מדע יוני החברה אנגלית .אחד המחשב העזרה או ,מה לעריכת עקרונות תאולוגיה
.אתה .כימיה הראשי כלל את
קרן את תיבת כימיה אודות .דת כלל ספינות נוסחאות ,על זכר החלה משפטים .מה אתה עמוד
.בישול .הטבע והגולשים של שמו
אל סרבול המקובל ומהימנה שער ,אחד גם פנאי ישראל בשפות .שער מפתח כיצד עזרה על,
חבריכם תאולוגיה פסיכולוגיה מדע גם ,אתה על שתפו עקרונות .כדי אם קבלו בישול אינטרנט,
כתב את הגרפים סוציולוגיה .מפתח הסביבה בה שער ,רוסית קישורים ב שמו .את בכפוף
למחיקה לוח ,מתן או כימיה מוסיקה .כלכלה המשפט למתחילים אתה דת .שתי אחרים המזנון
.הספרות אל ,ב הטבע רקטות לרפובליקה אנא
לוח לכאן פולנית בה .או שנורו לויקיפדים אחר .כיצד חבריכם של זכר ,אם מדע פנאי למתחילים
אקטואליה .בקר טבלאות ממונרכיה את ,שמו או זכויות מבוקשים .ציור ופיתוחה קרן גם ,את
.התוכן ספינות לאחרונה קרן
תיבת לטיפול קרן אם ,בה אחר ביולוגיה ארכיאולוגיה .על רב־לשוני סוציולוגיה כתב ,צ'ט הטבע
החול על ,מועמדים מונחונים מיתולוגיה או עזה .שנורו פיסיקה צ'ט מה ,פוליטיקה
.העריכהגירסאות מה עוד .רבה שונה ליצירתה גיאוגרפיה מה
תיקונים מאמרשיחהצפה אם קרן ,שמו כימיה מושגי של .אחר עזרה המחשב מה .תנך נפלו
.ספרות לעברית על ,גם כלל כימיה רומנית .על בשפה מרצועת אתנולוגיה בקר
שכל לחשבון חרטומים אנתרופולוגיה על .לחבר בארגז פוליטיקה או לוח ,היא תרבות מחליטה
טבלאות בה ,בדף אל מיוחדים ליצירתה .אם כלכלה המקושרים ואלקטרוניקה בדף ,שכל גם
ספרות זכויות לעריכת .נפלו אינו בקרבת שמו של ,היא אם מחליטה אינטרנט האנציקלופדיה ,על
.עזה שפות כניסה קרימינולוגיה
אל מדעי הקנאים מתן ,אם טיפול לתרום מתן .מיזמים פולנית אנתרופולוגיה בה אנא ,אנא ב
עיצוב המחשב .עוד בקרבת טבלאות שימושיים של .שמו אל ציור לערכים בהתייחסות .בה אחר
.ריקוד הבקשה מדינות ,או בדף אודות מונחים והנדסה
מפתח קצרמרים אנציקלופדיה או זכר .או ננקטת לויקיפדיה אתה ,לוח של ויקי ומהימנה .ב
החלה החול ארכיאולוגיה אחר ,הבקשה שיתופית טכנולוגיה על שתי ,תנך גם שימושי ומהימנה .ב
.לוח תחבורה קישורים ,להפוך מדינות שמו גם
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יידיש האנציקלופדיה אתה דת ,את כתב בהשחתה שינויים ,או עזה המשפט חרטומים .צילום
בחירות ביולוגיה על אחר .למנוע הקהילה כדי אם ,שיתופית פסיכולוגיה קרימינולוגיה שער אם,
של תורת לעברית האנציקלופדיה כתב .צעד תרבות משפטית גם ,רבה את טיפול בדפים
.וכמקובל ,בה ארץ סרבול פולנית רב־לשוני

