Migratie naar Drupal7 – 08.12.2013
1. Inleiding
Door verder aanmaken van inhoud, zowel op de Probus nationale website als
op de Probus clubwebsites, is tijdens de eerste helft van oktober 2013 een
‘springtij’ ontstaan wat betreft het gebruik van de beschikbare capaciteit. Om
dit te verhelpen zijn er voorlopige maatregelen genomen, om in de nabije
toekomst zonder problemen verder te kunnen werken. Nieuwe maatregelen
voor de verdere toekomst zijn noodzakelijk.

2. Voorlopige maatregelen
Men heeft de website versie van begin oktober 2013 opnieuw op de server
geïnstalleerd waardoor alle aanpassingen van de website, aangemaakt na deze
datum, verloren zijn. Bovendien is er onnodig geheugen gebruik verwijderd
door alle ’cache’ te ledigen van de nationale websites en al de clubwebsites
(meer dan 100 websites). Een regelmatige meting, soms dagelijks, van het
actueel gebruikte geheugen vermijd een nieuwe ‘springtij’ wat betreft het
gebruikte geheugen. Tot heden werkt de website terug normaal maar het
installeren onlangs van enkele nieuwe module versies was noodzakelijk om
‘links’ naar verdachte indringers te verwijderen.

3. Nieuwe maatregelen.
Op de C.I.C. vergadering van 4 december 2013 is het voorstel van de
webmaster van Probus Belgium met betrekking tot nieuwe maatregelen
goedgekeurd.
Een studie heeft aangetoond dat in de toekomst de website op een andere
server met grotere geheugen capaciteit moet geïnstalleerd worden. Van deze
gelegenheid kan men gebruik maken om tevens over te schakelen van het
huidige Drupal6 naar Drupal7 systeem. Om de kosten laag te houden en de
overgang vlekkeloos te laten verlopen zal de overgang van Drupal6 naar
Drupal7, stap voor stap, gebeuren.
Men installeert een Drupal7 basis website van Probus Belgium, Engelse versie,
op de nieuwe server. Het aanmaken van deze basis website op een nieuwe
server zal gebeuren door een professionele firma.
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Probus gebruikt nu nationaal 3 websites en meer dan 100 clubwebsites. In
plaats van voor iedere club en iedere taal een Drupal7 website te installeren
kan men gebruik maken van de ‘multi-site’ eigenschappen van Drupal. ‘Multisite’ maakt gebruik van één Drupal basis website en het beheer, gebruik en
uiterlijk wordt gedeeld met alle bijhorende websites. Enerzijds is dit zeer
gebruiksvriendelijk voor het beheren van de websites omdat elke aanpassing
maar eenmaal moet gebeuren; anderzijds wordt iedere individuele website
volgens de ingestelde volmachten via de ‘gebruikersnaam’ en ‘wachtwoord’
beheerd.
Het aanmaken van enkele websites met ‘multi-site’ zal ook gebeuren door de
professionele firma. Na uitvoerig testen kunnen stap voor stap bijkomende
websites aangemaakt worden. Bijkomende websites zullen aangemaakt
worden door Probus. Hiervoor zal de professionele firma de nodige instructie
aan Probus bezorgen.
Vanaf het begin van een nieuwe Probus Drupal7 website worden ‘links’
gemaakt met de huidige Drupel6 websites en visa versa. Hierdoor kan men
zowel de oude als de nieuwe websites bereiken zonder dat iemand gehinderd
wordt. Stap voor stap worden dan al de club websites in Drupal7 op de nieuwe
server geïnstalleerd met de nodige links zodat de websites van Probus Belgium
altijd één geheel blijven vormen.
Overschakelen van Drupal6 naar Drupal7 kan gebeuren door kopiëren en
plakken. In sommige gevallen is het noodzakelijk enkele layout aanpassingen
door te voeren. Misschien is het aangewezen om bepaalde ‘pages’ volledig te
vernieuwen omdat Drupal7 een betere tekst verwerker heeft.

4. Verantwoordelijkheden.
Het is duidelijk dat een project van deze aard niet door één persoon kan
gerealiseerd worden. Daarom volgt er een overzicht zodat ieder Probus lid voor
zichzelf kan uitmaken hoe hij kan meewerken in het feilloos uitvoeren van dit
project dat door het C.I.C de naam gekregen heeft:
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Een ‘pilot’ studie van een Probus Drupal7 website in een Engelstalige,
Nederlandstalige en Franstalige versie is gemaakt door de webmaster van
Probus Belgium op een lokale PC.
Deze lokale websites zullen ter beschikking gesteld worden aan ieder Probus
lid, iedere Ict Club, iedere Ict Regio en iedere regio coördinator, die er gebruik
van wil maken om zich op zijn eigen PC te verdiepen, zowel als webmaster, Ict
Club og gebruiker, in de Probus Drupal7 website. Nederlandstalige instructies
zijn in ontwikkeling , worden getest en zullen het aanmaken van inhoud voor
Probus websites ondersteunen. Deze instructies zullen, zoals in het verleden,
ook in een Franstalige versie verschijnen. Een ‘page’ met succes aangemaakt
op een PC website kan zonder verdere aanpassingen op de nieuwe Probus
Drupal7 website geïnstalleerd worden. Wie hulp nodig heeft kan nu via internet
het probleem doorsturen. Dit zal zeker helpen voor de transfer van de Probus
website van Drupal6 naar de nieuwe Probus website in Drupal7.
In principe: De migratie van de bestaande Probus nationale websites naar
Drupal7 is de verantwoordelijkheid van de webmaster van Probus Belgium.
In principe: De migratie van de Probus clubwebsite naar Drupal7 is de
verantwoordelijkheid van de Ict Club, gesteund door de Ict Regio en de
webmaster van Probus Belgium.
Het is voorzien dat alles stap voor stap zal gebeuren.

5. Training.
Dit project vereist een speciaal training programma dat zal starten vanaf de
maand januari 2014. Om verplaatsingen te vermijden is het voorzien dat
training zoveel mogelijk zal doorgaan via internet.
Volgende twee training levels zijn voorzien:
 Ict Club. Dit is een aanpassing van het huidig niveau naar Drupal7
 Webmaster. Dit is een training voor het niveau van de huidige Probus
Belgium webmaster Drupal7.
Overschakelen van training level webmaster naar Ict Club is altijd mogelijk.
Iedereen bepaalt het tempo in het volgen van het training pakket.
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Normaal is de eerste training sessie via internet voor beide levels voorzien
voor alle Regio Ict’s, maar wie wil mag hier nu al aan deelnemen. Het training
programma bestaat er in dat een ‘pilot’ Drupal7 wordt geïnstalleerd op de PC.
Na een succesvolle installatie heeft men al een zeer goede indruk hoe Drupal7
werkt. Dan volgt training voor de migratie van de Probus clubwebsite en een
verder ontwikkelen van HELP instructies zoals deze die nu bestaan voor de
huidige Drupal6 website. Men gebruikt eerst de migratie naar Drupal7 op de
PC. Wanneer de volledige clubwebsite op de PC staat kan deze clubwebsite
migreren naar de nieuwe server op de Probus Drupal7 club website. Hierdoor
vermijdt men onvoorziene problemen. Training programma voor de volgende
training sessies worden hier op punt gezet.
Alle Probus Ict’s en club leden zullen uitgenodigd worden om de volgende
training sessies te volgen. Deze zullen ook zoveel mogelijk gebeuren via
internet.
Nota: Wie deze training met succes gevolgd heeft, bezit een website die hij
voor zichzelf of een vereniging kan aanpassen. Bovendien is alles gratis.

6. Enkele beelden
‘Pilot’ van een clubwebsite:
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Kleuren naar keus en iedere club kiest zijn eigen voorpagina. Kopiëren en
plakken en desnoods enkele aanpassingen uitvoeren:

Probus Belgium rekent op Uw medewerking.
Nil volentibus arduum.
Voor zij die willen is niets onmogelijk.
Roger LEPPENS
Webmaster Probus Belgium
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