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Kosonenkertoivat DLM-

Forumin Haagin matkas-

taan. Kyseisessä jutussa mainittiin

Digitalia-tutkimuskeskuksenkehit-

tämätoimintavalmis sähköpostien

arkistointiratkaisu. Päätoimittajan

pyynnö ähköpostiratkaisua

käsitellään nyt tässäjutussatar-

kemmallatasolla.

   

Mikäsai sitten Digitalianaloit-

tamaantällaisen kehitystyön?

Ihmisten kiinnostus henkilökoh-

taiseenarkistointiin on kasvanut

vuosiensaatossa,ja tarvejättää

itsestäänjonkinlainendigitaali-

nenperintötuleville sukupolville

on lisääntynyt. Kenkälaatikoissa

aiemminsäilytetyt perintökalleudet

    

 

  digitaaliseen perintöön.

aikaisesti kansalaisten tuottaman

digitaalisen tiedon määrä kasvaa

jatkuva

koonsefakta,että arkistolaitokset

eivätole kiinnostuneita taval]

kansalaisten”kulttuurihistorian

kannalta merkityksettömästä” ma-

teriaalista.

  

Yksi merkittävätekijä tuoreem-

massadigitaalisessa perinnös-

sä ovat sähköpostit. Tämäjuttu

keskittyykinsiihen miksi ja kuinka

siirtymä Microsoftin Outlookis-

ta arkistoontapahtuu Digitalian

tapaan.

 

Ennenratkaisun tarkempaa avaa-

mista ontodettava,että se perus-

tuu täysinjo olemassaoleviin avoi-

menlähdekoodinohjelmistoihin.

Mikään eisiis estä hyödyntäm.

tätä esitettyä ratkaisua myösitse-

näisesti, kaikkityökalutesitetään

onkuitenkin

  

   

hyödynnyttävät ohjelmattoimivat

automaattisesti, saumattomasti

yhteen ja mahdollisimmantehok-

kaasti.

 

Kutentiedämme, Outlook kuuluu

Microsoftin tuoteperheeseenja

on siis kaupallinen tuote. Yleises-

ti ottaen kaupallistentuotteiden

tallennusformaattejaei voida pitää

pitkäaikaissäilytykseen soveltuvi-

na,elleivät ne ole avoimia.

 

  

  

Pst-formaatin määritykset ovat

avoimia, ja tästä syystä esimerkik-

si Englannin, USA:n, Australianja

Kanadanarkistolaitokset hyväksy-

vät sen myöspitkäaikaissäilytyk-

seen. Toisaalta KDK:nPAStiedos-

tomuodot dokumentissa ei hyväk-

sytä mitään sähköpostiformaattia

edessiirtomuotona, puhumatta-

kaanpitkäaikaissäilytyksestä?.

 

 

 

1 https://msdn.microsoft.com/en-us/

12).aspx

2 hitp:/www.kdk.fi/images/tiedosto/

   



Kun otimme huomioon myös.pst-

formaatissa vuosien saatossata-

pahtuneet muutokset, sekä kyseisen

formaatinsiirrettävyyteen (trans-

ferrability) ja avattavuuteeneri

laitteilla (availability)liittyvät seikat,

Digitaliassa päätettiin muuntaa

sähköpostit yleisesti hyväksyttyyn,

arkistolaitosten suosittelemaan

PDFJ/Aformaattiin, tarkemmin

PDF/A-3b muotoon.Tässä yhte-

ydessäontosin mainittava,että

KDK-PAStiedostomuodot doku-

mentissaei hyväksytä tätäkään,

vaan”tuki” loppuujo aikaisempaan

2b-versioon.

 

Miksisitten päädyimmekuiten-

kin 3b-muotoon? Yksinkertaisena

syynäovat sähköpostienliitetiedos-

tot. PDF/A standardia tarkemmin

tuntevattietävät, että alkuperäinen

PDF/A-1formaatti ei salli liitetie-

dostoja lainkaan. PDF/A-2 formaat-

ti sallii liitetiedostoiksi ainoastaan

tiedostoja, jotka ovat joko PDF/A-1

tai PDF/A-2 standardin mukaisia.

PDF/A-3 puolestaansallii liitetie-

dostoiksi minkä tyyppisen tiedos-

ton tahansa. Tämäon ainoa ero

PDF/A-2 ja PDF/A-3välillä.

Tiedostomuotorajoitteen poistumi-

nenon sekähyväettä huonoasia,

mikäänstandardissaeiestä esi-

merkiksilaittamastaliitteeksi taka-

portin tietokoneelle avaavaa ohjel-

manpätkää. Kuitenkin, koska säh-

köpostienliitetiedostot ovat usein

muuta kuin PDF/A-1 tai PDF/A-2

formaatin mukaisia, päätimme

tukea suoraan mahdollisuuttalüt-

tääliitetiedostot sellaisina kuin ne

olivat saapuessaan. Sähköpostioh-

jelmatsisältävätjo itsessään usein

virustarkistuksen, mutta kansalais-

arkiston sisäänvientivaiheeseenkin

kuuluu virustarkistus.

Tiedon säilymisen kannalta sähkö-

postien konversioon on rakennettu

myös mahdollisuusyrittää muuttaa.

liitetiedostot PDF-tiedostoksi. Tämä.

toiminnallisuus on kuitenkin sidok-

sissaliitetiedostojen alkuperäiseen

formaattiin ja jollei oikeaa konver-

siota voidataata,liitetiedostoliite-

tään alkuperäisessä muodossaan.

 

Loppukäyttäjän näkökulmasta säh-

köpostien arkistokonversio on hy-

vin yksinkertainen:

1. Käyttäjä pudottaa.psttai .ost

tiedostonsa Kansalaisarkisto-

palveluun.

2. Kun prosession valmis, käyt-

täjällä on jokaisesta Outlook

tiedoston sisältämästä sähkö-

postista PDF/A-3b standardin

mukainentiedosto, joka pitää

sisällään kaikki alkuperäisen

sähköpostinliitetiedostot sekä

metatiedot.

Jos konversioprosessiajetaan

Kansalaisarkisto-palvelun kautta,

tiedot ovat suoraan metatietoineen

arkistoonvietävissä.

 

Jos konversio ajetaan itsenäisenä.

prosessina PDF/A-3btiedostot saa.

esim.tar.gz pakattunatai vaikka

yksittäisinä PDF/A-3b tiedostoina

alkuperäisessä sähköpostiohjelman

kansiorakenteessa.

Digitalian prosessi

Digitalian näkökulmasta konver-

sioprosessi on puolestaan hieman

monitahoisempi. Kun.psttai .ost

tiedosto on otettu vastaan, suorite-

taanseuraava toimenpiteet auto-

maattisesti.

1. Digitalian kehittämä Python-oh-

jelma: Huolehtii koko konversio-

prosessista.

2. Pffexport': Purkaa Outlookin tie-

doston kansiorakenteeksi. Myös

mahdolliset sähköpostinliite-

 

1

tiedostot, kalenterimerkinnätja

osoitekirjat puretaan.

3. txt2hmlt? / pandoc? / unrtf*:

Riippuu Pffexport ohjelmantu-

loksesta. Jos Pffexport on saanut

purettua html-muotoisen säh-

köpostin, tämä vaihe hypätään

ylitse. Txt-tiedostot muutetaan

-html-tiedostoiksitxt2htmltai

pandocohjelmalla ja mahdolliset

-rtf-tiedostot unrtf:n avulla .html-

tiedostoiksi.

4. Digitalian kehittämä Java-oh-

jelma: Sähköpostien metatieto-

rakenne muutetaan helpommin

analysoitavaanja kirjoitettavaan

muotoon

5. wkhtmltopdf:.html-tiedosto

muutetaan PDF-formaattiin.

6. Ghostscript® :PDF-tiedosto yh-

distetään metatietojen kanssa.

Samalla yleisimpien toimisto-

ohjelmien formaatit (doc, docx,

odt, ppt, pptx ja odp) muute-

taan PDF-muotoon. Lopuk-

si joko alkuperäiset tai konver-

toidutliitteetlisätään PDF/A-3b

tiedostonsisäänliitetiedos-

toiksi. Huomioitavaa on,että

Ghostscript on vasta versiosta

9.19 asti tukenut PDF/A-3b for-

maatinkirjoittamista.

7. veraPDF: Validoidaan PDF/A-3b

tiedostojen standardin mukai-

suus. Kirjoitushetkellä tuoreim-

man 0.22.1-version mukaan ge-

neroidut PDF/A-3btiedostot ovat

täysin standardin mukaisia.

Lukijat saattanevat ihmetellä miksi

asiatpitää tehdä näinvaikeasti ja.

monenvälivaiheen kautta ja että

eikö tällaista ole jo jossakin tehty?

Lähimmäksipääsee maksullisella

LuraTechin PDF Compressorohjel-

malla, mutta sekääneitue nor-

  

2 hup://txtZhtml.sourceforge.ne/

3 http://pandoc.org/

4 https://www.gnu.org/software/unrti/

5 http//wkhtmltopdf.org/

6 http://www.ghostscript.com/
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A PDF

Validation Report

 

ja lopputuloksenaoli 8

ytimen, 16Gt työmuistilla

varustetun Core i7 ko-

neentäydellinen hyyty-

minenjalopulta ilmoitus

että resurssit loppuivat.

Pienempää kokonaisuut-

ta kokeillessanihavait-

sin, ettäkaikki kerralla

 

Validation Profile: PDF/A-3B validation profile

Compliance status: Passed PDF muotoontulostetut

sähköpostit tallentu-

Statistics vat samaantiedostoon.

Yksittäisen sähköpostien

Version: 0.22.1 sitäisen sahkopostie

BulldDate: 2016-09-06722:51:00+03.00 tulostamiseen Outlookin

Processingtime: 00:00:01.283 tarjoama PDFtallennus

Total rules in Profile: 120 on hyödyllinen, mutta.

Passed Checks: 16521 5 m

Falled Chocks: o suuremman sähköpos-

timassan kanssa ongel-

VeraPDF:n valid mia tai turhautumista ei

maalin PDF formaatinlisäksi kuin voinevälttää.

tiettyjä kuvaformaatteja.

Luratechin BornDigital-lisäosalla

ohjelmalla saadaan konvertoitua

myös mmWord,Excel, PowerPoint,

Visio,txt, html sekä emlja msgtie-

dostot. Näistä kaksiviimeistä ovat

formaatteja yksittäisten sähköpos-

tien esittämiseen, jos esim. raahaat

Outlookista sähköpostin työpöydäl-

le, se tallentuu .msg muotoisena.

Siis raahaamalla sähköpostit Out-

lookista kansioonja käsittelemällä

kansion PDF Compressorohjelmal-

laja senlisäosalla, pääsee samaan

tulokseen kaupallisilla työkaluilla.

Sähköpostien tulostaminen Outloo-

kista suoraan PDFtiedostoiksi on

myös mahdollista.

Kokeilin tätä toiminnallisuutta koko

sähköpostilaatikolleni (noin 405Mt)

Microsoft Outlook

Digitalia-hankkeessa lähtökohtana

oli hyödyntää avoimen lähdekoodin

tuotteita. Luonnollisesti ensimmäi-

nen tutkimuskohdeoli tietenkin

löytää yksittäinen avoimenlähde-

koodinohjelma,joka osaisi muun-

taa sähköpostitiedoston suoraan

PDF/A-3 muotoontai edes PDF

muotoon.

Kutenarvatasaattaatällaista ei

tullut vastaan, eikä myöskään

aiheeseenliittyviä tutkimuksia.

Seuraavaksitutkittiin mahdollisuut-

ta muuttaa sähköpostit PostScript

muotoon, muttatällaistakaan oh-

jelmaaeilöytynyt. Lukuisien ko-

keilujenja välivaihetestien jälkeen

päädyimmeyllä esitettyyn työnkul-

kuun,jokatuntuisi toimivan kohta-

laisen varmasti ja tehokkaasti.

x

2 Out of memory or system resources. Close some windows or programs and try again.

 

Kuva1: Outlookinyritys tallentaa koko sähköposti!

Cina<<

 

iikko PDF muotoon

Samainentehtävä missä Outlook

epäonnistui, muuntui PDF/A-3b

muotoonnoin 8 minuutin ja 30 se-

kunninaikana. Tässä ajassa 2783

sähköpostia muunnettiin PDF/A-3b

standardin mukaisiksitiedostoik-

si alkuperäisine metatietoineen ja.

liitetiedostoineen. Samanaikaisesti.

konversioloikäsiteltyjen sähkö-

postiviestien metatiedoista .csv-

tiedoston, joka voidaan suoraan

syöttää esim. verkostoanalysointi-

ohjelmalle.

Konversiotehtiin palvelimella, jossa

oli käytössä 16 virtuaalista ydintä

ja 16Gt muistia,josta vain 4Gtoli

maksimissaan käytössä konversion

aikana. Konversionopeusriippuu

toki monista eriasioista, kuten käy-

tössä olevasta prosessointitehosta,

sähköpostien pituudesta, merkis-

tökoodauksesta,liitetiedostojen

määrästä ja laadusta, jne. Sähkö-

postissa mahdollisesti esiintyvät

erikoiset merkistökoodaukset,esim.

kyrilliset kirjaimetaiheuttavatvielä

ongelmia, mutta länsimaiset mer-

kistökoodaukset, mukaanlukien

ääkkösettoimivatoikein.

Kehitystyö on vielä käynnissäja

teemmeDigitaliassa mieluusti

yhteistyötä tai kokeitaerilaisilla

Outlookista ulostuoduilla sähköpos-

Tällä hetkellä

an Outlook-

järjestelmän.pst ja .ost tietoraken-

teet, mutta se onlaajennettav

resurssien salliessa, käsittämään

myös Gmail, Hotmail, AOLMailja

muutvastaavat sähköpostipalvelut.

Oletettavasti tämä laajennusolisi

helpompikoska kaikkiedellä mai-

nituttallentavat sähköpostit avoi-

mempaanformaattiin kuin Outlook.

     

Jatkokehitystä suunnitellessa ja

odotellessa Digitalian porukkatoi-

vottaalukijoille rauhallista joulua.

 


