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on siis

itsestään jonkinlainen digitaali-
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nen perintö tuleville sukupolville

tallennusformaatteja ei voida pitää
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muutetaan PDF-formaattiin.
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postista PDF/A-3b standardin
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tot. PDF/A standardia tarkemmin
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tuntevat tietävät, että alkuperäinen

sisällään kaikki alkuperäisen
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metatiedot.
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prosessina PDF/A-3b tiedostot saa.

9.19 asti tukenut PDF/A-3b for-

esim. tar.gz pakattuna tai vaikka

maatin kirjoittamista.

Tiedostomuotorajoitteen poistumi-

yksittäisinä PDF/A-3b tiedostoina

nen on sekä hyvä että huono asia,
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prosessi

neroidut PDF/A-3b tiedostot ovat

manpätkää. Kuitenkin, koska säh-

täysin standardin mukaisia.

köpostien liitetiedostot ovat usein
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muuta kuin PDF/A-1 tai PDF/A-2
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Lukijat saattanevat ihmetellä miksi

formaatin mukaisia, päätimme

monitahoisempi. Kun .pst tai
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tukea suoraan mahdollisuutta lüt-

tiedosto on otettu vastaan, suorite-

monen välivaiheen kautta ja että

tää liitetiedostot sellaisina kuin ne

taan seuraava toimenpiteet auto-

eikö

olivat saapuessaan. Sähköpostioh-
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Tiedon säilymisen kannalta sähköpostien konversioon on rakennettu
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Validation

ja lopputuloksena oli 8

Samainen tehtävä missä Outlook

ytimen, 16Gt työmuistilla

epäonnistui, muuntui PDF/A-3b

varustetun Core i7 ko-

muotoon noin 8 minuutin ja 30 se-

neen täydellinen hyyty-

kunnin aikana. Tässä ajassa 2783

minen ja lopulta ilmoitus

sähköpostia muunnettiin PDF/A-3b

että resurssit loppuivat.

standardin mukaisiksi tiedostoik-

Pienempää kokonaisuut-

si alkuperäisine metatietoineen ja.

ta kokeillessani havait-

liitetiedostoineen. Samanaikaisesti.

sin, että kaikki kerralla

konversio loi käsiteltyjen sähkö-

PD
F

Report

Validation Profile:

PDF/A-3B validation profile

Compliance status:

Passed

PDF muotoon tulostetut

Statistics

postiviestien metatiedoista .csv-

sähköpostit tallentu-

tiedoston, joka voidaan suoraan

vat samaan tiedostoon.

syöttää esim. verkostoanalysointi-

Yksittäisen

ohjelmalle.

sitäisen

sähköpostien

Version:

0.22.1

sahkopostie

Bulld Date:

2016-09-06722:51:00+03.00

tulostamiseen Outlookin

Processing time:

00:00:01.283

tarjoama PDF tallennus

Total rules in Profile:

120

on hyödyllinen, mutta.

Passed Checks:
Falled Chocks:

16521
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suuremman sähköpos-

ja 16Gt muistia, josta vain 4Gt oli

timassan kanssa ongel-

maksimissaan käytössä konversion

VeraPDF:n valid

mia

maalin PDF formaatin lisäksi kuin

voine välttää.

Konversio tehtiin palvelimella, jossa
oli käytössä 16 virtuaalista ydintä

tai turhautumista ei

aikana. Konversionopeus riippuu
toki monista eri asioista, kuten käy-

tiettyjä kuvaformaatteja.

tössä olevasta prosessointitehosta,
Digitalia-hankkeessa lähtökohtana

sähköpostien pituudesta, merkis-

Luratechin Born Digital -lisäosalla

oli hyödyntää avoimen lähdekoodin

tökoodauksesta, liitetiedostojen

ohjelmalla saadaan konvertoitua

tuotteita. Luonnollisesti ensimmäi-

määrästä ja laadusta, jne. Sähkö-

myös mm Word, Excel, PowerPoint,

nen tutkimuskohde oli tietenkin

postissa mahdollisesti esiintyvät

Visio, txt, html sekä eml ja msg tie-

löytää yksittäinen avoimen lähde-

erikoiset merkistökoodaukset, esim.

dostot. Näistä kaksi viimeistä ovat

koodinohjelma, joka osaisi muun-

kyrilliset kirjaimet aiheuttavat vielä

formaatteja yksittäisten sähköpos-

taa sähköpostitiedoston suoraan

ongelmia, mutta länsimaiset mer-

tien esittämiseen, jos esim. raahaat

PDF/A-3 muotoon tai edes PDF

kistökoodaukset, mukaan lukien

Outlookista sähköpostin työpöydäl-

muotoon.

ääkköset toimivat oikein.

Siis raahaamalla sähköpostit Out-

Kuten arvata saattaa tällaista ei

Kehitystyö on vielä käynnissä ja

lookista kansioon ja käsittelemällä

tullut vastaan, eikä myöskään

teemme Digitaliassa mieluusti

kansion PDF Compressor ohjelmal-

aiheeseen liittyviä tutkimuksia.

yhteistyötä tai kokeita erilaisilla

la ja sen lisäosalla, pääsee samaan

Seuraavaksi tutkittiin mahdollisuut-

Outlookista ulostuoduilla sähköpos-

tulokseen kaupallisilla työkaluilla.

ta muuttaa sähköpostit PostScript

Sähköpostien tulostaminen Outloo-

muotoon, mutta tällaistakaan oh-

kista suoraan PDF tiedostoiksi on

jelmaa ei löytynyt. Lukuisien ko-

järjestelmän .pst ja .ost tietoraken-

myös mahdollista.

keilujen ja välivaihetestien jälkeen

teet, mutta se on laajennettav

päädyimme yllä esitettyyn työnkul-

resurssien salliessa,

Kokeilin tätä toiminnallisuutta koko

kuun, joka tuntuisi toimivan kohta-

myös Gmail, Hotmail, AOLMail ja

sähköpostilaatikolleni (noin 405Mt)

laisen varmasti ja tehokkaasti.

muut vastaavat sähköpostipalvelut.

le, se tallentuu .msg muotoisena.

Tällä hetkellä
an Outlook-

käsittämään

Oletettavasti tämä laajennus olisi
Microsoft Outlook

x

helpompi koska kaikki edellä mainitut tallentavat sähköpostit avoi-
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Out of memory or system resources. Close some windows or programs and try again.

mempaan formaattiin kuin Outlook.

Jatkokehitystä suunnitellessa ja
odotellessa Digitalian porukka toivottaa lukijoille rauhallista joulua.
Kuva1: Outlookin yritys tallentaa koko sähköposti!

iikko PDF muotoon
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