
E-mail-archiválási tutorial (Networkshop 2021,
Kalcsó Gyula, Szűcs Kata Ágnes)

A tutorial első felében a résztvevők átfogó képet kapnak az e-mail-archiválás történetéről, a
kialakult nemzetközi gyakorlatokról. Kitérünk az e-mail mint szabványos formátum
alapkérdéseire. A Digital Preservation Coalition, valamint az CLIR Email Archives Task
Force legújabb összefoglalói alapján bemutatjuk az e-mailek kezelésének legfontosabb
problémáit (kontextuális információk, csatolmányok, linkek, beágyazott, érzékeny tartalmak
kezelése). A digitális archiválásban nemzetközi szinten is a legelterjedtebbnek számító
OAIS-modell alapján számba vesszük az e-mailek kezelésének a lehetőségeit. Egy
vadonatúj, az Email Archives Task Force által kidolgozott ajánlásra is kitérünk: újabban
javasolják a PDF-konverziót mint az e-mailek kezelése körüli nehézségek áthidalásának
egyik lehetőségét.

A tutorial második fele gyakorlati jellegű lesz. Alapvetően kétféle metódust mutatunk be az
e-mail-archiválásra:

● Szotveres megoldás (kliensprogrammal): a DArcMail használata
● E-mail-konverzió és csomagolás (EML, MBOX, XML csomaglása OAIS-kompatibilis

módon RODA-Innel)

A résztvevőket kérjük, hogy telepítsék fel a saját rendszerüknek
megfelelő változatban az alábbi szoftvereket:

E-mail-archiváláshoz:

DArcMail. https://siarchives.si.edu/what-we-do/digital-curation/email-preservation-darcmail
https://siarchives.si.edu/sites/default/files/DArcMail/DArcMail-v1.2-2018-03-07.zip

Az első hivatkozásban megadott oldal alján található két link, az egyik a felhasználói
kézikönyv PDF-ben, a másik maga a szoftver ZIP-ben (ez utóbbit fentebb külön is
megadtuk):

https://www.dpconline.org/docs/technology-watch-reports/2159-twr19-01/file
https://www.clir.org/wp-content/uploads/sites/6/2018/08/CLIR-pub175.pdf
https://www.clir.org/wp-content/uploads/sites/6/2018/08/CLIR-pub175.pdf
http://www.oais.info/
http://www.emailarchivestaskforce.org
http://www.emailarchivestaskforce.org/wp-content/uploads/2021/01/Specification-for-Using-EA-PDF.pdf
https://siarchives.si.edu/what-we-do/digital-curation/email-preservation-darcmail
https://rodain.roda-community.org/
https://siarchives.si.edu/what-we-do/digital-curation/email-preservation-darcmail
https://siarchives.si.edu/sites/default/files/DArcMail/DArcMail-v1.2-2018-03-07.zip


A ZIP-et letöltjük, tetszőleges helyre kicsomagoljuk, létrejön egy DArcMail-v1.2-2018-03-07
nevű mappa, abban találhatók a futtatható Python-állományok (kettőre lesz szükségünk:
DArcMail.py és DArcMailXml.py.

Ahhoz, hogy ezeket futtatni tudjuk, fel kell telepítenünk a Python programnyelv 2.7.6-os
változatát a rendszerünkre:

Python 2.7.6. https://www.python.org/downloads/release/python-276/
A letöltési oldalon ki kell választanunk a rendszerünknek megfelelő linket:

https://www.python.org/downloads/release/python-276/


Töltsük le a telepítőfájlt, és futtassuk. Valószínűleg rendszergazdai jogosultságra lesz
szükségünk. Ha más Python-verzió is van a gépünkön (pl. a 3-as verzió valamely változata),
szükség lesz arra, hogy a DArcMail fájljait társítsuk ezzel a Python-verzióval:
A DArcMail mappájában a DArcMail.py fájlra jobb egérgombbal kattintva válasszuk a
Társítás, majd az Alapértelmezett program választása vagy a Másik alkalmazás választása
lehetőséget. A Tallózás vagy a További alkalmazások (szükség esetén a Másik alkalmazás
keresése ezen a gépen) feliratra kattintva keressük meg a telepített Python 2.7. mappáját
(python27 lesz a neve), és jelöljük ki a python.exe alkalmazást, majd nyomjunk OK-t.
Ezután a DArcMail fájljai már Python-logóval lesznek megjelölve, ha jól csináltunk mindent.

Szükség van még a Pythonhoz egy kényelmesebb grafikus felület telepítésére:

wxPython 3.0.2. https://sourceforge.net/projects/wxpython/files/wxPython/3.0.2.0/
Itt is ki kell választanunk a rendszerünknek megfelelő telepítőfájlt:

https://sourceforge.net/projects/wxpython/files/wxPython/3.0.2.0/


64 bites Windows esetén a képen piros 64-es felirattal megjelölt, 32 bites rendszer esetében
pedig a prios 32-essel megjelölt telepítő lesz a megfelelő. Töltsük le, és futtassuk
(rendszergazdai jogosultság szükséges). A telepítés során minden ablakban nyugodtan
kattintsunk a Next feliratra, ill. a második ablakban fogadjuk el a License Agreementet (I
accept the agreement). Az utolsó ablakban mindenhonnan vegyük ki a pipát, és kattintsunk
a Finish gombra.

Szükség van még egy olyan Python-komponensre, amely alkalmassá teszi a Pythont az
adatbázissal való együttműködésre:

MySQL Connector/Python https://downloads.mysql.com/archives/c-python/
A Product Version legördülő listából válasszuk a 2.0.4-et.
Válasszuk ki a rendszerünket az alatta található újabb legördülő listákból (Operating System
és OS Version):

https://downloads.mysql.com/archives/c-python/


Windows esetén ügyeljünk arra, hogy a Python 2.7-nek megfelelő verziót töltsük le (a képen
legalul). Kattintsunk jobb oldalt a Download gombra.
Töltsük le a telepítőt, és futtassuk (rendszergazdai jogosultság szükséges).

Ezután gépünk már alkalmas a DArcMail futtatására, a program mappájában dupla
kattintással el tudjuk azt indítani.

Konverzióhoz:

Thunderbird https://www.thunderbird.net/hu/
Válasszuk ki a rendszerünknek megfelelő telepítőfájl linkjét:

Töltsük le, és futtassuk (rendszergazdai jogosultság szükséges). A Szokásos összetevőkkel
telepíthetjük a programot (2. ablak), valamint az utolsó ablakban megadhatjuk, hogy
akarjuk-e alapértelmezett levelezőprogramként használni a Thunderbirdöt (amennyiben
nem, vegyük ki a pipát). A telepítés után hozzá kell adnunk egy e-mail fiókot, hogy használni
tudjuk a programot e-mailek kezelésére. Az első indításkor még egyszer rákérdez a
rendszerrel való integrációra, ha nem akarjuk alapértelmezett programként használni, akkor
ne felejtsük el megtenni a megfelelő beállításokat (kivenni a pipákat).

SIP-csomag előállításához:

https://www.thunderbird.net/hu/


RODA-In SIP Creation Tool https://rodain.roda-community.org/
A Download latest release gombra kattinva válasszuk ki a rendszerünknek megfelelő
telepítőfájl linkjé (abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy van magyar verzió,
amelynek a fájlnevében szerepel a hu):

Töltsük le, és futtassuk az alkalmazást (nincs szükség külön telepítésre).

https://rodain.roda-community.org/

