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Írta: agmg (Antonis Komis)

Adataid mentése mindig fontos. Ez igaz a webalapú
emailekre is. Ha Gmailfelhasználó vagy, a getmail,
egyszerű parancssori programot használahtod arra,
hogy az összes emailed egyetlen .mbox fájlba
mentsd, ami ezután importálható a levelező kliensek
többségébe (pl. Thunderbird), lehetővé téve, hogy
az összes gmailes üzeneted egyet helyi
könyvtáradba kerüljenek.

A getmailt PCLinuxOS alapból nem telepíti, de a
Synaptic csomagkezelővel könnyen leszedheted.
Egyszerűen keress rá a „getmail”re és jelöld ki
telepítésre.

A getmail használata előtt létre kell hoznod a beállító
könyvtárat, a .mbox fájl könyvtárát, és a .mbox fájlt
magát. Nyisd meg kedvenc terminálodat (pl.
Konsole) és írd be a következő parancsot:

mkdir $HOME/.getmail

azután a következő parancsot a könyvtár
engedélyeinek beállításához:

chmod R 0700 $HOME/.getmail

(csak a tulajdonos tudja olvasni, írni és végrehajtani
a könyvtárat).

A következő lépés egy könyvtár létrehozása a
letöltött üzenet tárolására. Én „gmailbackup”nak
neveztem el, de te bármilyen, neked tetsző nevet
használhatsz:

mkdir $HOME/gmailbackup

Ne felejtsd el az engedélyek beállítását az előbbiek
alapján:

chmod R 0700 $HOME/gmailbackup

Megjegyzés: a „HOME” és a „~” egyaránt a te
kiinduló könyvtáradra vonatkozik a /homeon belül.

Most létre kell hoznod a .mbox fájlt a letöltött üzene
tek tárolására, mert a getmail nem készíti el. Írd be
a következő parancsot, a gmailbackup könyvtáron
belül a .mbox fájl létrehozásához.

touch ~/gmailbackup/gmailbackup.mbox

Ismét csak akármilyen nevet adhatsz a .mbox
fájlodnak.

Végül hozd létre a getmail beállító fájlját, hogy
elérhesse és olvashassa a Gmailfiókod információit.
Emellett, ez a beállító fájl határozza meg, hogy a
getmail hová mentse a letöltött üzeneteket.

Nyisd meg kedvenc szövegszerkesztődet (pl. Kwrite)
és másold be a következő szöveget egy fájlba:

[retriever]
type = SimplePOP3SSLRetriever

server = pop.gmail.com
username = yourname@gmail.com
password = yourpassword
[destination]
type = Mboxrd
path = ~/gmailbackup/gmail
backup.mbox
[options]
verbose = 2
message_log = ~/.getmail/gmail.log

A felhasználónevet és a jelszót az általad a Gmail
fiókodban használtra cseréld le. Ha más könyvtárat
és fájlnevet használsz, cseréld le az útvonalat a
„[destination]” résznél, hogy az az általad
ténylegesen használtnak feleljen meg.

Megjegyzés 1.: a Gmail fiókban a POP3as elérést
engedélyezned kell, hogy a getmail sikerrel leszed
hesse az üzeneteidet. További információk:
https://support.google.com/mail/topic/3398031?hl=h
u&ref_topic=3396281

Megjegyzés 2.: ha a Gmail fiókodban kétlépéses a
zonosítást használsz, akkor a getmailt el kell látnod
egy alkalmazásspecifikus jelszóval és felhatalmaz
nod, hogy azt használja a fiók fő jelszava
helyett.További információ:
https://support.google.com/accounts/topic/28786?hl
=hu&ref_topic=2373945

Ha az összes, szükséges adatod beírtad, akkor
ezen a néven mentsd a fájlodat:

~/.getmail/getmailrc

A szövegszerkesztőt bezárva vissza a terminálhoz.

Írd be getmail
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Amint a getmail elkezdi letölteni a Gmailfiókod
tartalmát, az üzeneteket egy hosszú
karakterláncként látod megjelenni a
terminálablakban. A letöltés bármikor leállítható,
<CTRL>+Ct beírva a terminálablakban.

Megjegyzés: ne ess kétségbe, ha a szkript leállna.
A Google korlátozza az egy fiókból egyszerre letölt
hető levelek számát. A letöltés folytatásához futtasd
a getmail parancsot és a getmail onnan folytatja,
ahol abbahagyta. Nézd meg a getmail GYÍKt a
témával kapcsolatos további információkért.

Amikor a getmail befejezte az emailjeid letöltését,
tájékoztató üzenetet látsz és visszakapod a prompt
ot. A terminát biztonsággal bezárhatod.

Automatizálhatod a Gmailfiókod mentésének
folyamatát shell szkript írásával és cron feladatként
történő időzített futtatásával napi, heti, vagy szükség
szerinti gyakoriságú futtatásával.

A hivatalos honlap:
http://pyropus.ca/software/getmail/
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