
Procediment de trasllat de la web de Phobos a Agora.

Inicialment:
1.- Demanar espai a Agora.
2.- Comparar els mòduls, blocs i filtres que temin als dos espais, veure quines conseqüències pot 
portar si perdrem algun d'aquests elements que hàgim instal·lat a Phobos, i que no disposarem a 
Agora.
3.- Un cop valorat tirem endavant amb el canvi.

Trasllat:
Per fer el trasllat bàsicament s'ha de fer amb copies de seguretat dels cursos.
http://docs.moodle.org/ca/backup/backup
http://docs.moodle.org/ca/Restaurar_un_curs

1.- Tenir programada una copia de seguretat centralitzada a Phobos, així en una única carpeta tenim 
tots els cursos del nostre institut.
2.- Descarregar tots els cursos al nostre ordinador. Via ftp.
3.- Pujar aquests fitxers a Agora. Primer vaig pujar un parell de cursos petits per veure com es 
restauraven, i després vaig anar a per la resta.
Hi ha dos mètodes pujar-los com a un fitxer en el curs primera pàgina fins a 10 MB i per l'aplicatiu 
per fitxers de fins a 50 MB, que t'has d'esperar un cert temps per tenir disponible a Agora.
Com en tenia molts cursos uns 90, vaig pensar la millor manera de fer el trasllat era mirar de pujar 
el mínim fitxers possible.

● Cursos de menys de 50 MB: Els vaig anar empaquetant en un zip fins arribar casi als 50 MB, 
eren la majoria, així que amb uns 3 paquets vaig fer.

● Cursos de més de 50 MB: En tenia pocs, per sort. Els vaig descomprimir al meu ordinador en 
una carpeta. Mantenint l'estructura vaig compactar-los en diversos arxius Zip, en fitxers de 
menys de 50 MB. (Un curs de 80 MB, el vaig convertir en dos fitxers zip de 40 MB). Així entre 
els dos ho tenia complert.

Vaig enviar amb l'aplicatiu de pujada de fitxers grans tots els fitxers corresponents (agraeixo la 
celeritat  en  que  van  fer  el  trasllat  d'aquests  fitxers  al  servidor  Agora).  Vaig  espera  que  els 
traslladessin a Agora.
4.- Manipulació de fitxers. Vaig posar tots els fitxers en una carpeta per exemple Còpia.

● Cursos grans de més 50 MB: Els poso cada un a una carpeta nova. Per exemple Curs1, 
Curs2... i a dins descomprimeixo els fitxers que el formen. Esborro els zip que he pujat, i 
comprimeixo  tot  el  contingut  en un nou fitxer  zip  que puc restaurar.  És  molt  important 
mantenir la mateixa estructura.

● Desempaqueto la resta de cursos, i començo la seva restauració.

Problemes detectats.
Aquests poden variar en funció de les versions, en aquest cas es de 1.6.6 a la 1.8.5.

● Els Hot Potatoes perden el seu enllaç, així que s'ha de refer, ja que el fitxer si que s'ha 
passat.

● Alguns cursos amb qüestionaris donen problemes. He provat diferents solucions segons si 
funcionaven o no.
○ Suprimir les dades dels usuaris.
○ Fer la  restauració  sense els qüestionaris  i  després des del  mateix fitxer restaurar  els 

qüestionaris (amb o sense dades d'usuaris segons funcionava o no).
○ Fer una còpia de seguretat tant sols dels qüestionaris, del curs, de Phobos i restaurar-la a 

Agora.
Com és molt recent no se si hi han alguns altres problemes, a mesura que els detecti els anire 
afegint.

Josep M Sardà Caimel IES Ramon Turró i Darder
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