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Joomla! 1.5 har ikke en veiviser som oppgraderer fra tidligere versjoner. Konvertering av ett
nettsted til Joomla! 1.5 krever at det opprettes en helt nytt nettsted med Joomla! 1.5 og deretter
flytter innholdet fra det gamle nettstedet til det nye. Flytting av innholdet er ikke en-til-en
prosess, men innebære konvertering og modifisering av innholdet fra det gamle nettstedet.

Det er to måter å utføre overføringen på:

  
    -  En metode for automatisk flytting er gjort tilgjengelig ved bruk av en flytte komponent som
lager en kopi av det gamle nettstedet (Mambo 4.5.x opp til Joomla! 1.0.x) og en smart import
installasjon i Joomla! 1.5 installasjonen som utfører nødvendige konvertering og modifisering
under installasjonprosessen.
    -  Flytting kan utføres manuelt. Dette omfatte eksport av nødvendige tabeller, manuell
konvertering og modifisering og så import til det nye nettstedet etter det er installert.

Automatisk flytting

Dette er en prosess i to steg med bruk at to verktøy. Det første er en flytte komponent med
navnet com_migrator. Denne komponenten er laget av Harald Baer og bygger på hans eBacku
p komp
onent. Komponenten må installerer på det gamle nettstedet og denne lager den nødvendige
kopien for eksport av data fra det gamle nettstedet. Det andre verktøyet er en del av Joomla!
1.5 installasjonprosessen. Den eksporterte kopien lastes til det nye nettstedet og konvertering
og modifisering utføres fortløpende.

Steg 1 - Bruk av com_migrator for eksport av data fra gamle nettstedet

    -  Installer komponenten com_migrator på det gamle nettstedet. Komponenten finner du på 
JoomlaCode developers forge
.
    -  Velg komponenten på komponent menyen i kontrollpanelet.
    -  Klikk på Dump it ikonet. Tre gzipped eksport skript vil bli laget. Det første er en komplett
sikkerhetskopi av det gamle nettstedet. Det andre er alt innhold som skal importeres til den nye
nettstedet. Det tredje er en sikkerhetskopi av 3PD komponent tabellene.
    -  Klikk på nedlastningsikonet for de filen som skal eksporteres og lagre de lokalt.
    -  Flere sett filer kan lages.
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    -  Filene for eksport er ikke modifisert på noen måte og den originale kodingen er bevart.
Dette gjør at verktøyet com_migrator anbefales for manuell flytting også. 

Steg 2 - Bruk av flyttehjelpemiddelet for import og konvertering under
installasjon av Joomla! 1.5:

NB: Denne funksjonen bruker iconv funksjonen i PHP til å konverter. Er ikke iconv i bruke vil du
få en advarsel.

    -  I steg 6 - Velg Last migreringsskript i avsnitt Last inn eksempeldata, gjenopprett en
sikkerhetskopi eller migrer på konfigurasjonssiden.
    -  Skriv inn tabellprefiks som er brukt på gammel side. F. eks '#__' eller 'side2_' som er
normale verdier.
    -  Velg koding fra nedtrekksmenyen. Dette bør være kodingen brukt på det gamle nettstedet.
(_ISO innstilling angitt i språkfil, eller som vist i nettleser - info/koding/kilde).
    -  Klikk på Bla gjennom og velge filen som ble eksportert fra det gamle nettstedet og klikk
på Last opp og kjør.
    -  En melding som bekrefter at opplasting er vellykket eller en liste med feil vises.
    -  Fyll inn de andre nødvendige opplysningene på konfigurasjonssiden, så som sidenavn og
admin detaljer og fortsett med neste steg. (Admin detaljene vil bli ignorert, data fra det gamle
nettstedet vil bli brukt. Brukernavn og passord fra det gamle nettstedet må brukes)
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