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Overzicht 
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Masterproef ingediend tot het behalen van de academische graad van Master in de 

toegepaste informatica. 

 

Samenvatting: 

Het onderwerp dat in deze masterproef wordt behandeld, is de transformatie van een 

online blog genaamd Festivalblog naar een website met een Content Management 

System (CMS). Festivalblog is een muziekgerelateerde blog die bezoekers informatie 

aanbiedt over festivals en de muziekwereld. Om naar de buitenwereld toe 

professioneler over te komen overweegt de eigenaar van de blog een overstap naar 

een volwaardige website met een CMS. Deze masterproef zal een uitwerking zijn van 

de nieuwe website voor Festivalblog aan de hand van het CMS.  

In deze masterproef wordt de structuur van de blog ontleed en worden de nodige 

vereisten in kaart gebracht, vooraleer aan de opbouw en uitwerking van de website 

wordt begonnen met het CMS Drupal. Vervolgens wordt de dataoverdracht van blog 

naar CMS behandeld. Dit zal gebeuren aan de hand van een PHP script. Alle methodes 

en problemen die tijdens deze procedures aan bod komen worden besproken. Na de 

uitwerking en na deze masterproef, zal het resultaat aan de eigenaar van Festivalblog 

voorgelegd worden. Indien alles naar zijn wensen is, zal dit project voor het publiek 

beschikbaar worden door de website online te plaatsen bij een hosting provider ter 

vervanging van de blog. 

 

Trefwoorden: blog, Content Management System, Drupal, migratie van data, website
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1 Onderzoeksgebied 

1.1 Inleiding 

De muziekwereld is een dynamische en uitgebreide cultuur die voortdurend aan 

verandering onderhevig is. Het nieuws en de informatie die hieruit voortvloeit is haast 

oneindig. Via pers en promotie van de artiesten wordt al dit nieuws wereldwijd 

verspreid en bekend gemaakt aan het publiek. Veranderingen in band line-ups, een 

nieuwe cd release, persstatements, een nieuwe wereldtour etc. 

Festivalblog is een blogsite die hier op inspeelt. Net zoals zoveel andere initiatieven, is 

Festivalblog een online omgeving waar informatie over de muziekwereld wordt 

gepubliceerd. De doelgroep van Festivalblog is afgebakend op festivals en concerten in 

België, voorlopig hoofdzakelijk in Vlaanderen en arrondissement Brussel. Verder wordt 

er ook algemeen muzieknieuws aangeboden van over de hele wereld en ligt de 

klemtoon op nieuws over bands. 

In deze masterproef is het de bedoeling om van deze eenvoudige blog een website te 

maken gebaseerd op een Content Management System (CMS). Elementen die hiervoor 

nodig zijn is een ontleding van de structuur van de blog, het bepalen van een geschikt 

CMS vooraleer aan de opbouw kan begonnen worden en een methode voor de 

dataoverdracht. 

In dit hoofdstuk volgt nog een uiteenzetting van de probleemstelling en het doel van 

de masterproef. In het volgende hoofdstuk volgt een situatieschets van Festivalblog en 

een ontleding van de structuur, alsook enkele verzoeken van de eigenaar van de blog. 

In hoofdstuk drie wordt bepaald welk CMS gekozen wordt en gemotiveerd waarom 

specifiek dat gekozen wordt. Er wordt ook een blik geworpen op oplossingen voor de 

verzoeken van de eigenaar. Vervolgens volgt in hoofdstuk vier een bespreking van de 

opbouw en configuratie van de website. Tenslotte wordt in hoofdstuk vijf de strategie 

betreffende de dataoverdracht uitgelegd. 

1.2 Probleemstelling en doel van de masterproef 

Festivalblog kent de laatste maanden een grote groei. Maandelijks stijgt het aantal 

unieke bezoekers met ongeveer 2000 mensen. Dit dankzij de inspanningen van de 

eigenaar en enkele medewerkers die steeds meer nieuws, recensies en interviews 

aanbrengen. Wat betreft lezers is er aldus een gestage groei: in januari 3497 unieke 

bezoekers en 6345 in totaal, in februari 6178 unieke bezoekers en 10564 in totaal, in 
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maart 8222 unieke bezoekers en 16097 in totaal en in april 10856 unieke bezoekers en 

in totaal 19491 bezoekers. 

De blog mist echter aanzien bij grote concertorganisaties en booking agencies. De 

overstap naar een volwaardige website kan mogelijks het aanzien en contact 

verbeteren waardoor op termijn ook een groter publiek kan aangetrokken worden. De 

doelstelling van deze masterproef is het bestuderen, uitwerken en opzetten van een 

volwaardige website met CMS die de huidige blog kan vervangen. De inhoud zal 

gemaakt en beheerd worden door middel van het CMS Drupal, wat wereldwijd 

gebruikt wordt voor veel websites en een goede keuze is met veel mogelijkheden, 

support en uitbreidingsopties voor later [7]. Niet alleen zal hierdoor de website beter 

overkomen, ook zullen er veel meer functionaliteiten kunnen ingebouwd worden, die 

het beheer en de inhoud alleen maar ten goede komen. 

Deze masterproef behandelt aldus een technisch aspect van de blogsite. De 

onderzoeksstelling luidt als volgt: 

 

Zaken die hierbij aan bod komen zijn: 

 Het zoeken naar een webserver om de website 24/24 te draaien. 

 Het registeren van een passende domeinnaam. 

 Een kostenanalyse om de beste prijs-kwaliteit van bovenvernoemde elementen 

te achterhalen. 

 Het bepalen van een geschikt CMS. 

 Het configureren van het gekozen CMS en het opbouwen van de website. 

 Het bestuderen en bepalen van een strategie om de data over te dragen uit de 

oude blog. 

 Het volledig geconfigureerde systeem online plaatsen op de webserver. 

Dit is het totaalpakket dat komt kijken bij een overschakeling van Skynet Blogs (de blog 

service die Festivalblog gebruikt) naar een website opgebouwd met een CMS. Deze 

masterproef zal zich echter beperken tot de meer praktische zaken, namelijk het 

bepalen en bespreken van het te gebruiken CMS, het opbouwen van de website en de 

dataoverdracht. De financiële en kwalitatieve elementen die komen kijken bij het 

operationeel maken van de website voor het publiek, alsook het zoeken naar een 

geschikte host en domeinnaam behoren niet tot de opdracht binnen deze 

masterproef. 

Het bestuderen en uitwerken van de transformatie van een online blog naar een 

website met een Content Management System. 
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2 Situatieschets 

Festivalblog is een blogsite van Skynet Blogs over festivals en optredens doorheen 

België. Deze blog is in het leven geroepen en wordt beheerd door één persoon en 

heeft sinds het ontstaan aan belangstelling toegenomen. Festivalblog trekt steeds 

meer lezers aan en heeft er nu ook enkele medewerkers bij. Doordat het onder de 

noemer ‘blog’ valt wordt het echter niet altijd als iets professioneel aanzien waardoor 

verschillende kansen ontglippen (zoals het regelen van interviews met grote bands en 

succesvolle contacten met grote concertorganisatoren). Daarom heeft de eigenaar er 

aan gedacht om van de blog over te schakelen naar een echte, volwaardige website. In 

deze masterproef zal dit behandeld worden. Als alles goed verloopt en naar de wensen 

is van de eigenaar, zal het resultaat online voor iedereen beschikbaar worden, ter 

vervanging van de blog. 

In sectie 2.1 wordt eerst dieper ingegaan op de inhoud van de blog. Festivalblog zal 

besproken worden met de nodige details en situering om een goed beeld te vormen 

waarover de blog nu precies handelt. Vervolgens zal in sectie 2.2 de structuur van de 

huidige blog toegelicht worden, zodat een goed beeld kan gevormd worden hoe de 

website met CMS er precies zal moeten uitzien en hoe dit kan aangepakt worden. Tot 

slot volgen in sectie 2.3 nog enkele verzoeken die de eigenaar van Festivalblog heeft 

meegegeven. 

2.1 Situering van Festivalblog 

Festivalblog is een blogsite die zich focust op festivals en concerten op Belgische 

bodem en hiernaast ook algemene muziekgerelateerde informatie aanbiedt. Deze blog 

is een gratis service van Belgacom (onder de naam Skynet Blogs) en wordt 

onderhouden en gehost door Skynet zelf [1].  

De eigenaar van Festivalblog is Dhr. Kurt Lamberigts. Hij startte in april 2005 de blog 

onder de naam kurtlamberigts1.skynetblogs. Het was een gewone blog zoals er zoveel 

anderen zijn en handelde over verschillende onderwerpen. Door de jaren heen is hij 

zich meer gaan focussen op muziek en festivals. De doelgroep was vastgelegd: mensen 

geïnteresseerd in festival- en muziekgerelateerd nieuws.  

Bij deze nieuwe aanpak hoorde een nieuwe naam: Festivalblog. Een naamsverandering 

was toen niet mogelijk en om dit te omzeilen is een tweede blog gestart onder deze 

naam. De inhoud van de vorige blog is geïmporteerd, maar niet zonder gevolgen: 

zowel datum als afbeelding van de berichten zijn verloren gegaan. Dit was echter geen 

groot probleem, na enkele weken belanden de berichten immers in een archief waar 
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zelden nog naar gekeken wordt. De blog begon na ongeveer vijf jaar aan een nieuwe 

start. 

Naast een naamsverandering werd ook de inhoud verder uitgebreid. Zo behoort het 

afnemen van interviews tot het takenpakket en worden er nieuwsflashes betreffende 

algemeen muzieknieuws gepubliceerd. Ook de crew werd uitgebreid, de eigenaar werd 

bijgestaan door enkele medewerkers die mee instaan voor nieuws en reviews. 

Festivalblog is tot een festival- en muziekblog uitgegroeid dat naast nieuws uit de 

muzikale wereld vooral festivals en optredens in de kijker zet. Er is informatie te 

vinden over verschillende Belgische festivals, reviews van optredens en festivals met 

bijhorende foto’s en eventueel interviews met de artiesten. Ook wordt er getracht bij 

elk festival tijdschema’s te publiceren. De nieuwsberichten gaan over algemene 

muziekgerelateerde zaken die zich in België situeren en belangrijke informatie over 

muziekgroepen van over de hele wereld. De klemtoon ligt (wegens de muzikale 

voorkeuren van de eigenaar en de medewerkers) in de lijn van ‘hardere muziek’. 

Recent is ook een sectie toegevoegd met recensies van cd’s en dvd’s. 

Om een volledig beeld te kunnen schetsen van de activiteiten en omvang worden nog 

enkele voorbeelden van verwezenlijkingen gegeven. Zo had Festivalblog de eer om als 

pers aanwezig te mogen zijn op onder meer Groezrock, Rock Herk, de theatershow 

ManieManie van de band Heideroosjes, Drummersfestival, Dunk! Festival en deze 

zomer het alternatieve festival Dour.  

Ook werkt Festivalblog samen met het evenement Les Nuits, waardoor de 

geïnteresseerde medewerkers gratis kaartjes krijgen voor de avonden, in ruil voor een 

goede review en publiciteit. Verder zijn er interviews afgenomen met zowel kleine als 

grote bands zoals Warbeast, Spoil Engine en Evilenko (lokale Belgische bands), de 

Nederlandse punk-rockers Heideroosjes, de Amerikaanse hardcore legendes Agnostic 

Frost en Hatebreed, de Ierse folk band Flogging Molly, het Canadese Sum 41, 

Groezrock organisator Hans Maes en de bekende drummer Mike Portnoy. 

In het verleden is ook contact gelegd met grotere concertorganisatoren, maar zonder 

resultaat. Hierdoor viel op te merken dat de blog niet altijd serieus werd genomen en 

bij promotie en het extern publiceren van reviews de voorrang verleend werd aan 

prominentere websites. Vandaar is de overstap naar een nieuw webplatform op basis 

van een CMS een logisch gevolg. 

2.2 Structuur van de blog 

Om de blog te kunnen omzetten naar een website met CMS, was een doorlichting van 

de huidige structuur nodig. Deze structuur diende overgenomen te worden en waar 

nodig aangepast of uitgebreid te worden.  
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Skynet Blogs werkt op basis van HTML pagina’s. Zo is elk bericht en elke pagina uit 

HTML opgebouwd. Sommige elementen komen op alle HTML pagina’s terecht, zoals de 

banner en het menu. De overige inhoud is afhankelijk van de pagina of het bericht. De 

inhoud wordt geclassificeerd op basis van categorieën. Zo wordt er met zeven 

categorieën gewerkt: festivals, nieuws, reviews, recensies, interviews, tijdschema’s en 

Metallica. Verder wordt er ook gebruik gemaakt van tags. Elk bericht kan getagd 

worden met sleutelwoorden die het desbetreffende bericht zo goed mogelijk 

omschrijven, met een maximum van tien sleutelwoorden. Dit wordt als een beperking 

van Skynet Blogs aanzien bijvoorbeeld als een bericht handelt over een festival dat een 

lading nieuwe namen vrijgeeft. De categorieën worden gebruikt om de inhoud in te 

delen wat betreft de structuur van de blog, de tags zijn eerder nuttig voor de bezoeker 

om een overzicht te krijgen van alle berichten die eraan gekoppeld zijn. Tot slot moet 

nog aangehaald worden dat alle berichten nog eens extra geclassificeerd worden per 

maand en in een archief terecht komen. 

2.2.1 Algemene lay-out 

De blog gebruikt een standaard lay-out van Skynet Blogs, waarbij een kleurenschema 

en het aantal kolommen kan gekozen worden. Er is geopteerd voor een blauwgetinte 

webruimte opgedeeld in twee kolommen.  

Om aan te tonen dat de blog eigendom is van Skynet Blogs, is bovenaan de blog een 

toolbar aanwezig die naar enkele links van Skynet leidt. Verder heeft Skynet Blogs ook 

ruimte gemaakt voor publiciteit. 

De eerste kolom op de blog is de smalste en bevat enkele blokken, namelijk recente 

posts, archieven, populaire tags, een volg ons blok met links naar sociale netwerksites 

zoals Facebook en Myspace, een RSS-feed en een zoekfunctie. Deze kolom heeft tot 

doel om de bezoeker wegwijs te maken op de blog en om hem te leiden naar plaatsen 

op het web waar de blog ook actief is, zodat de bezoeker steeds up-to-date kan 

gehouden worden over de inhoud op andere platformen. Deze eerste kolom is met al 

zijn elementen op elke pagina terug te vinden. In de tweede kolom komen de 

blogberichten of andere inhoud, afhankelijk van de paginacontent die in volgende 

delen van dit hoofdstuk aan bod komen. 

Boven deze twee kolommen is er een Facebook plug-in die een Facebook statistiek laat 

zien en daarboven is de banner terug te vinden. Deze banner is door de eigenaar zelf 

ontworpen en bestaat zoals alle andere elementen volledig uit HTML code. In deze 

blauwgetinte banner staat het logo van Festivalblog en een op HTML hyperlinks 

gebaseerd navigatiemenu. De verschillende menu’s en hun inhoud worden hieronder 

besproken.  
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2.2.2 Homepagina 

De homepagina is de indexpagina die geladen wordt bij het openen van de link naar 

Festivalblog. Zoals al aangehaald zijn er twee kolommen aanwezig, een smalle 

linkerkolom met enkele blokken en een brede rechterkolom. In deze brede 

rechterkolom zijn op de homepagina de samenvattingen van de nieuwste 

gepubliceerde berichten te vinden. De datum van de publicatiedag wordt rechts 

bovenaan weergegeven. Telkens is er een ‘lees meer’ link die het bericht zal openen 

om de volledige inhoud te kunnen lezen. Er wordt ook aan de sociale netwerken 

gedacht: bij elk bericht op de homepagina staat een Facebook share-knop en een plug-

in voor andere sociale netwerken. Op deze manier worden de berichten ook buiten de 

blog verspreid. Festivalblog heeft bijvoorbeeld ook een Facebook pagina waar de links 

naar nieuwe berichten gepubliceerd worden, iets wat tegenwoordig een 

onontbeerlijke marketing toepassing is. 

 

Figuur 1: voorbeeld homepage 

2.2.3 Nieuwspagina’s 

De focus van Festivalblog ligt op het publiceren van festival- en muziekgerelateerd 

nieuws. Deze twee aspecten worden van elkaar gescheiden en onderverdeeld in twee 

categorieën: festivals en nieuws. De eerste categorie omvat alle berichten die 

informatie verstrekken met betrekking tot festivals. De nieuws categorie omvat nieuws 

dat niet aan festivals gerelateerd is en is veel algemener. Een verschil wat betreft 

inhoud, maar de structuur van de berichten is exact hetzelfde. Via de Skynet Blogs 
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interface moet een titel, samenvatting en de overige tekst ingegeven worden. Verder 

kunnen optioneel tags toegevoegd worden en een categorie gekozen worden. 

De twee categorieën zijn te vinden via het menu. Wanneer op Festivals of Nieuws 

geklikt wordt, komt men op een pagina terecht die de algemene linkerkolom bevat en 

een lijst met al de berichten gesorteerd op datum als rechterkolom. Ook is zichtbaar 

hoeveel reacties van bezoekers er bij het desbetreffende bericht zijn geschreven. 

Wanneer men een titel klikt, wordt men naar het volledige bericht gestuurd, waar men 

het kan lezen en een reactie kan achterlaten. 

 

Figuur 2: voorbeeld festivals pagina 

De samenvatting is hier niet te vinden maar dient als publicatievoorbeeld voor op de 

homepagina (waar met ‘lees meer’ de link wordt gemaakt met het volledige bericht).  

Momenteel wordt er voor de samenvatting (voor een voorbeeld, zie figuur 1) gewerkt 

met een vastgelegde HTML code die manueel in de interface moet ingegeven worden. 

De code bestaat uit opmaak: een gecentreerde rode, onderlijnde titel met 

gecentreerde tekst er onder. De auteur dient steeds deze HTML code (die hij lokaal 

ergens heeft opgeslagen) te kopiëren en plakken in de interface. Dit manueel werk is 

een grote teleurstelling, Skynet Blogs biedt immers niet de mogelijkheid om met een 

template of gelijkaardig te werken. 

Het volledige nieuwsbericht bestaat uit een rode onderlijnde titel, de samenvatting en 

de rest van de tekst. Bij het inleidende gedeelte staat vaak een kleine afbeelding in de 

linkermarge, dat ook een idee moet geven over wat het bericht gaat. Andere 
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afbeeldingen in het bericht zijn afhankelijk van de inhoud. Verder is te zien in welke 

categorie het bericht thuishoort, een opsomming van de tags, een social network plug-

in (met apart nog een Facebook knop wegens de populariteit van dit sociale netwerk) 

om het bericht te delen op het desbetreffende sociale netwerk en een print knop. Al 

deze zaken zijn instelbaar via de Skynet Blogs configuratie.  

2.2.4 Agenda 

De Agenda pagina geeft een overzicht van festivals gesorteerd op datum. Hier wordt 

beknopt informatie gegeven over de festivals die Festivalblog volgt. Telkens wordt er 

een link gelegd voor meer informatie naar een bijhorende festivalpagina. Dit is een 

HTML pagina specifiek gericht op een bepaald festival waar alle informatie wordt 

bijgehouden. Deze pagina heeft niets met berichten te maken en moet rechtstreeks in 

de HTML code worden aangepast voor veranderingen aan te brengen.  

Momenteel wordt de informatie beperkt tot festivals waar de medewerkers van 

Festivalblog een bezoek aan brengen. Een volledig beeld geven van alle festivals in 

België is een onbegonnen zaak met slechts zeven medewerkers. Ook is er al sprake 

geweest van een aparte rubriek te maken voor gewone concertevenementen. Een 

optie zou zijn om bezoekers van de blog de mogelijkheid te geven om zelf 

festivalinformatie te laten invoeren op basis van bijvoorbeeld een formulier of via e-

mail, dat dan moet goedgekeurd en geverifieerd worden door een beheerder. Dit zou 

via HTML kunnen gemaakt worden, maar kan mogelijks makkelijker aan de hand van 

het CMS waarop de website zal gebaseerd zijn. 

 

Figuur 3: voorbeeld agenda pagina 
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2.2.5 Reviews, recensies en interviews 

De volgende categorieën en hyperlinks in het navigatiemenu zijn reviews, recensies en 

interviews. Onder reviews vallen de concert- en festivalverslagen die de medewerkers 

van Festivalblog schrijven over het desbetreffend event waar ze aanwezig waren. 

Volgens de statistieken van Google trekt de blog hiermee veel bezoekers aan, die met 

de zoekmachine op zoek gaan naar informatie over desbetreffend concert of festival. 

De rubriek recensies omvat cd en dvd besprekingen. Dit is vrij recent geïntroduceerd 

op de blog om enerzijds meer bezoekers aan te trekken en om anderzijds concurrentie 

die dit al voorheen doet bij te benen (zoals Ashladan en RMP). Interviews spreekt voor 

zich, onder deze categorie komen de interviews die Festivalblog heeft afgenomen te 

staan.  

Zowel de reviews als de recensies en de interviews worden met hetzelfde mechanisme 

als de nieuwsberichten gemaakt en gepresenteerd. Alle elementen van een 

nieuwsbericht zijn ook hier aanwezig en wanneer op de categorie wordt geklikt in het 

menu, komt de bezoeker op een pagina terecht waarin de titel, datum en reacties van 

de inhoud te zien zijn. Er is wezenlijk geen verschil behalve de categorie waaronder het 

geplaatst wordt en dat bij interviews geen reacties zijn toegelaten. Er zal op de website 

op een gelijkaardige wijze tewerk moeten gegaan worden. 

 

Figuur 4: voorbeeld cd recensie 
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2.2.6 Foto’s 

Festivalblog neemt ook foto’s op menig festival. De structuur die onder dit menu hoort 

is als volgt: het merendeel van de foto’s komt op een externe website terecht. Er 

wordt gebruik gemaakt van ‘Mijnalbum.nl’ en Google’s fotoservice ‘Picasa’. Telkens 

wordt aan de hand van een afbeelding op de blog een link gelegd naar deze externe 

services. 

Op een website is het gebruikelijker om de foto’s intern te hebben. Gelijkaardige 

initiatieven zoals Festivalinfo.nl passen bijvoorbeeld dit principe toe. De foto’s intern 

op de website hebben biedt ook meer mogelijkheden, zoals het plaatsen van reacties. 

Er zal bij het opbouwen van de website voor Festivalblog gekeken worden naar de 

mogelijkheden hiervoor. 

2.2.7 Tijdschema’s 

De laatste te bespreken categorie is tijdschema’s. Bij elk festival horen tijdschema’s om 

duidelijk te maken welke groepen op welke dag en welk uur spelen. Van elk festival dat 

op Festivalblog in de kijker staat, wordt er getracht het tijdschema zo snel mogelijk 

online te plaatsen. Deze tijdschema’s worden ook met de Skynet Blogs interface 

gemaakt op dezelfde wijze als de vorige blogberichten. Eventueel worden de 

tijdschema’s in pdf formaat opgemaakt zodat ze makkelijker af te printen zijn voor de 

bezoekers. Verder kunnen bezoekers reacties plaatsen onder de tijdschema’s. 

2.2.8  Links 

Een volgende pagina die dient overgenomen te worden, is de Links pagina. Hier staan 

momenteel enkele links naar Skynet en hun services, een link naar Youtube en een 

plug-in voor Facebook. Een pagina die weinig informatie bevat, maar niettemin in de 

toekomst heel belangrijk kan worden. Hier kunnen immers links getoond worden naar 

festivals waar mee samengewerkt wordt en deze pagina laat ook ruimte voor 

mogelijke sponsors of andere belangrijke informatie elders op het web beschikbaar. 

2.2.9 Over ons 

Het is voor de bezoekers belangrijk om wat achtergrondinformatie mee te geven over 

de blog. Bij Over ons wordt een kleine historiek gegeven, alsook de verwezenlijkingen 

van de blog en wie de eigenaar en medewerkers zijn. Per medewerker is er een 

verwijzing naar een korte biografie van hem of haar.  

2.2.10  Contact 

Tot slot is er nog een contactformulier, dat via het menu kan opgevraagd worden. 

Hiermee kan een e-mail gestuurd worden naar de eigenaar. Dit is meteen ook de enige 

pagina waar de smalle linkerkolom afwezig is. Contactpunten zijn voor de website 



11  

 

zeker en vast ook essentieel. Dit standaard contactformulier is ingebouwd in Skynet 

Blogs en kan dus niet mee overgenomen worden. Er zal op de website zelf aan de hand 

van het CMS een contact optie moeten voorzien worden. 

2.3 Verzoeken van de eigenaar 

Nu de structuur en de elementen van de blog besproken zijn, kan er een goed beeld 

gevormd worden van hoe de website moet ingedeeld en opgebouwd worden. De 

eigenaar van Festivalblog wil als start een kopie van de blog, maar dan als website 

gebaseerd op een CMS. Eens deze basis gelegd is en alles naar behoren werkt, kan er 

geoptimaliseerd en verfijnd worden naar zijn wensen. 

Alle elementen die in sectie 2.2 zijn vernoemd dienen overgenomen te worden. Niet 

alleen de structuur maar ook de inhoud, met andere woorden al de individuele 

berichten die als HTML pagina’s zijn opgeslagen. De eigenaar had naast deze 

elementen nog enkele verzoeken, meerbepaald zaken die niet in de HTML code 

aanwezig zijn en die voor hem zeker ook op de website moeten komen:  

 Een methode om nieuwe berichten ook op Facebook (en andere sociale 

netwerken) te plaatsen, meerbepaald een Facebook like en share knop. De 

andere sociale netwerken worden dankzij een AddThis balk voorgesteld (meer 

hierover in sectie 3.2). Ook een print knop moet aanwezig zijn. Deze knoppen 

zijn bij elke samenvatting en onderaan het volledige bericht te vinden. De 

eigenaar wil vooral de Facebook knoppen overnemen, AddThis is niet zo 

belangrijk omdat hij dit niet gebruikt. 

 Alle categorieën dienen overgenomen te worden. Ook moeten berichten met 

tags kunnen voorzien worden, zoals dat nu in de Skynet Blogs interface 

mogelijk is. Verder moet ook het archief beschikbaar zijn, een verzamelplaats 

voor oude berichten. 

 Ruimte voor sponsoring: Indien dit mogelijk is wil de eigenaar met de nieuwe 

website meer naambekendheid verkrijgen en sponsors aantrekken. Als de 

website minstens zes maanden online staat, is het ook mogelijk om met Google 

Ads te werken, wat een kleine vorm van inkomsten kan opleveren. 

 Een georganiseerde mappenstructuur op de server: momenteel is er geen 

enkele orde op de server van Skynet. Afbeeldingen, HTML pagina’s en andere 

zaken staan allemaal door elkaar in een globale folder. Het zou veel handiger 

zijn om alles gerangschikt te hebben. 

 Reactiebeheer: af en toe schrijft iemand een ongepaste of grove reactie op de 

blog. Deze dienen zo snel mogelijk verwijderd te worden. Skynet Blogs geeft de 

optie om de eigenaar te informeren wanneer er een nieuwe reactie verschijnt 
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of om de geplaatste reactie eerst goed te keuren. Deze opties moeten ook op 

de website aanwezig zijn. 

 De eigenaar wil een overzichtspagina waarop alle nieuwe inhoud en acties te 

vinden zijn zoals nieuwe reacties, bezoekersaantal etc. Verder wil de eigenaar 

alle controle behouden. Dat wil zeggen dat als een medewerker of bezoeker 

iets op de website plaatst, dit eerst dient goedgekeurd te worden, zoals het nu 

op Skynet Blogs is. 

 Een handleiding voor de medewerkers: met de huidige blog is het niet zo 

eenvoudig om nieuwe medewerkers wegwijs te maken met de manier van 

berichten publiceren. Momenteel wordt een handleiding via e-mail gestuurd 

naar de nieuwe medewerkers. Dit dient eerder op de website geplaatst te 

worden ter consultatie. 

 Een meldingsruimte voor de eigenaar (administrator(s) van de website), waar 

berichten in kunnen geplaatst worden die enkel voor medewerkers bestemd 

zijn. Dit kan de organisatie van Festivalblog verbeteren. 

 Menig website met betrekking tot muziek is van een forum voorzien 

(bijvoorbeeld Ashladan, RMP en Festivalnoise). De eigenaar is hier afkerig over. 

Dit levert extra werk op om het forum te modereren, waardoor men tijd en 

focus op nieuws kan verliezen. 

 Een kalender pagina: naast de al bestaande Agenda pagina wil de eigenaar ook 

een manier om events automatisch chronologisch weer te geven. Ook wil hij de 

optie aanbieden om bezoekers zelf concerten of festivals te laten toevoegen, 

die dan gecontroleerd dienen te worden op authenticiteit. 

 Bij Skynet Blogs is er voor de administrator van de blog een (voor de bezoekers) 

onzichtbare rechterkolom aanwezig die de bezoekersaantallen bijhoudt. Deze 

rechterkolom zou moeten overgenomen worden of althans van een alternatief 

moeten voorzien worden. 

 Beveiliging: Skynet Blogs biedt spam maatregelen aan bij het plaatsen van 

reacties. Verder zijn hun servers relatief beschermd tegen ongewenste 

bezoekers. De eigenaar kan echter getuigen dat Skynet gedurende het bestaan 

van de blog al enkele keren offline is geweest wegens aanvallen van hackers. 

Drupal dient ook spam protectie te hebben. Overige beveiliging zal 

hoofdzakelijk afhankelijk zijn van de server van de gekozen host. 
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3 Uitwerking van het concept 

In dit hoofdstuk komen enkele technische aspecten aan bod die nodig waren vooraleer 

aan de opbouw kon begonnen worden. Zo moest er beslist worden welk CMS er ging 

gebruikt worden en hoe de structuur van de blog en de verzoeken van de eigenaar 

konden vertaald worden naar de technische noden. 

3.1 Keuze van het CMS 

Het onderliggend CMS bepaalt de kwaliteit van de website. Niet alleen is de 

transformatie van Skynet Blogs naar CMS belangrijk, maar ook de eenvoud om met het 

systeem om te gaan. Simpliciteit is ook een doelstelling: hoe eenvoudiger, hoe beter. 

Het is dus heel belangrijk om een goede, gefundeerde keuze te maken. 

De term ‘Content Management System’ heeft meerdere betekenissen en 

interpretaties. Het is belangrijk voor deze masterproef om af te bakenen welk begrip 

gebruikt wordt. Door de jaren heen is de term CMS een overkoepelende benaming 

geworden voor twee types van content management: WCM en ECM [2]. Een Web 

Content Management System (WCMS) is een programma dat ontworpen is om inhoud 

te maken, aan te passen en te beheren op een website. Met behulp van een web 

browser kan men deze acties uitvoeren zonder daarvoor de nodige technische kennis 

te hebben [3]. Enterprise Content Management (ECM) staat voor het intern 

organiseren en beheren van allerhande informatie om de bedrijfsprocessen van een 

organisatie te automatiseren en te optimaliseren. ECM kan ook WCM inhouden [4]. 

Voor deze masterproef is de eerste betekenis (zijnde WCM) van toepassing, maar zal 

het overkoepelende begrip CMS gebruikt worden. 

Content Management Systems zijn zowel beschikbaar als open source software als 

closed source software. Open source software betekent dat de broncode van de 

software is vrijgegeven en door iedereen kan geraadpleegd worden. Dit in 

tegenstelling tot closed source software, waarvan de broncode afgeschermd is. De 

vrijgegeven broncode bij open source software biedt als voordeel dat de gebruiker de 

code rechtstreeks kan aanpassen. Op deze manier is een open source CMS veel 

makkelijker aanpasbaar dan de closed source tegenhanger. Een ander voordeel van 

open source software is dat het vaak gratis is. Closed source software heeft als doel 

verkocht te worden, open source software wil in eerste instantie verspreid worden. 

Voor closed source software wordt altijd een prijs gevraagd, voor open source 

software juist niet. Opgelet: open source staat niet synoniem voor gratis, maar voor 

vrijheid. Ontwikkelaars van open source software mogen immers gerust een monetaire 
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vergoeding vragen voor hun inspanningen, zolang de broncode vrijgegeven wordt is er 

geen probleem [5, 6]. Voor CMS wordt echter geen prijs gevraagd, iedereen kan vrij 

een installatiebestand downloaden en aan de slag gaan met tal van gratis 

uitbreidingen en thema’s. 

Omwille van de afwezigheid van budget voor de software, is er voor een open source 

CMS gekozen. Het andere voordeel (zijnde de hoge mate van aanpasbaarheid dankzij 

de vrijgegeven broncode) is niet aan de orde wegens de beperkte kennis van de 

eigenaar, hijzelf zal immers geen aanpassingen doen aan de broncode. Er zijn veel 

goede open source CMS platformen beschikbaar. De meest bekende zijn Joomla!, 

Drupal, PhpFusion en Wordpress. Er is voor Drupal gekozen wegens de uitgebreide 

handleidingen die terug te vinden zijn op de website van Drupal, de vele externe 

documentatie elder op het web en in boeken en de vele mogelijkheden tot aanpassing 

aan de hand van talloze thema’s en modules.  

Drupal is een open source CMS dat wereldwijd door honderdduizenden mensen en 

organisaties wordt gebruikt voor hun website [7]. Het is gebaseerd op de 

programmeertaal PHP en maakt gebruik van een database om de inhoud op te slaan, 

zoals MySQL of PostgreSQL. Deze twee Database Management Systems (DBMS) zijn 

tevens ook open source en worden door Drupal aangeraden, al bestaat er de 

mogelijkheid om met bijvoorbeeld Microsoft SQL Server te werken aan de hand van 

modules of plug-ins. Drupal is webgebaseerd en kan op alle besturingssystemen 

gedraaid worden.  

Zoals al gezegd kan met Drupal een website gemaakt en beheerd worden, zonder veel 

technische kennis te moeten hebben. Dankzij talrijke modules en thema’s kan de 

basisinstallatie uitgebreid worden met meer functionaliteiten en lay-out opties. Drupal 

heeft zelfs zoveel aanpassingsmogelijkheden en opties dat het voor beginners vaak 

overweldigend en verwarrend overkomt [8]. Drupal telt momenteel meer dan 9000 

modules om websites van extra functionaliteiten te voorzien en telt een 1000-tal lay-

outs om websites mooi en aangenaam te maken voor bezoekers [7]. Deze modules en 

thema’s worden ontwikkeld door een grote groep mensen. Dit zijn vrijwilligers die 

meehelpen om Drupal te verbeteren en waar websitebeheerders bij terecht kunnen 

voor technische ondersteuning. Samen vormen zij de Drupal community, waar 

iedereen met de nodige kennis kan bijdragen aan de software vanwege de vrijgegeven 

broncode (opnieuw komt dit voordeel van open source software aan bod). 

Drupal heeft ook een specifiek security team [7]. Gebruikers kunnen bij hen terecht 

voor beveiligingsproblemen indien deze zich voordoen. Naast het oplossen van 

problemen zijn ze actief bezig met het onderzoeken van mogelijke bedreigingen en 

brengen ze op geregelde tijdstippen patches en nieuwsbrieven uit. De beveiliging van 

Drupal wordt vegeleken met andere Content Management Systems door middel van 
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onderstaande figuur. Deze figuur is afkomstig uit de Common Vulnerabilities and 

Exposures list (CVE) van de non-profit organisatie MITRE Corporation [9]. Hieruit blijkt 

dat Drupal als tweede beste naar voor komt. Het beste CMS (zijnde Plone) is een CMS 

dat meer aangeraden wordt voor grote organisaties en overheden [9]. 

 

Figuur 5: Score van bedreigingen 

Verder zijn er rondom Drupal veel commerciële diensten uitgebouwd. Het gaat hier 

vaak over betaalde en professionele ondersteuning, het uitwerken van grote Drupal 

projecten, het geven van opleidingen voor geavanceerd gebruik van Drupal of een 

hosting service voor Drupal websites. 

Drupal lijkt een goede keuze als CMS. Het biedt veel mogelijkheden en heeft een grote 

community die bijdraagt tot de verdere ontwikkeling van de software en waar men 

terecht kan voor support. Deze zaken zijn belangrijk om mee te starten, vooral naar de 

toekomst toe. Nieuwe opties kunnen aan de hand van modules of support van de 

community geïmplementeerd worden. Ook in vergelijking met andere Content 

Management Systems lijkt Drupal een goede keuze. PhpFusion biedt bijvoorbeeld veel 

minder modules aan (daar ‘Infusions’ genaamd) en ook Joomla! moet volgens de 

informatie op hun eigen website op dit vlak onderdoen. 

3.2 Oplossingen voor de verzoeken van de eigenaar 

Aan de verzoeken van de eigenaar kon voldaan worden dankzij de talrijke ingebouwde 

functionaliteiten en externe modules die Drupal aanbiedt. De zoektocht naar de juiste 

modules bleek niet altijd even makkelijk te zijn wegens compatibiliteitsproblemen met 

Drupal 7.0. Een groot deel van de modules zijn nog niet afgesteld op deze meest 

recente versie van Drupal, waardoor soms naar alternatieven diende gezocht te 

worden. De verschillende verzoeken zullen een voor een besproken worden. 
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 Een methode om nieuwe berichten ook op Facebook (en andere sociale 

netwerken) te plaatsen, meerbepaald een Facebook like en share knop: deze 

knoppen konden net zoals bij de blog in elk bericht ingevoegd worden dankzij 

de AddThis module. Deze module biedt de veelgebruikte AddThis service aan 

die momenteel ook op de blog aanwezig is. Deze service biedt een aantal tools 

(in verschillende talen, inclusief Nederlands) aan om inhoud te delen. Verder 

biedt AddThis ook statistieken aan, zodat er kan gezien worden op welke 

platformen er het meest gedeeld wordt en welke inhoud precies gedeeld 

wordt. De eigenaar gebruikt deze statistieken momenteel niet, waardoor het 

ook geen prioriteit heeft en niet aanwezig hoeft te zijn. Wat de print knop 

betreft, ook deze was in de AddThis module aanwezig. Er leek nog geen 

module voor Drupal 7.0 beschikbaar te zijn die een mogelijkheid bood om de 

print knop van de blog te benaderen. Interessanter waren de talrijke modules 

met betrekking tot Facebook. Hier kwamen compatibiliteitsproblemen de kop 

opsteken. Zo waren er heel wat Facebook modules die nog niet zijn 

overgeschakeld op Drupal 7.0, waardoor naar alternatieven moest gezocht 

worden. Voor Drupal 6 versies integendeel, waren er hele all-in-one modules 

voor Facebook zoals ‘Drupal for Facebook’ en ‘Facebook social plug-ins 

integration’. Voor de website draaiende op Drupal 7.0 zijn twee modules 

gebruikt: de ‘Facebook share’ en ‘Facebook like button’ module. Verder kon 

met de ‘Post to Facebook’ module een optie aangevinkt worden bij berichten, 

dat ervoor zorgde dat de berichten in kwestie onmiddellijk ook op Facebook 

werden gelinkt. Deze module is echter nog in ontwikkeling en er zijn nog teveel 

bugs en onvoorspelbaarheden aanwezig om het te implementeren in de 

website. 

 Het overnemen van alle categorieën: de huidige categorieën zijn in het 

systeem van Skynet Blogs aangemaakt en kunnen niet overgenomen worden. 

Zij dienden in Drupal handmatig aangemaakt te worden. Dit bleek geen 

probleem te zijn. Drupal maakt gebruik van een taxonomie module die 

aanwezig is in de Drupal core. De taxonomie bestaat uit woordenlijsten. Hierin 

kunnen verschillende sleutelwoorden ingegeven worden. Een nieuwe 

woordenlijst ‘categorie’ is aangemaakt, waarin al de categorieën van de blog 

als sleutelwoorden zijn ingegeven. Deze sleutelwoorden konden dan aan 

berichten gekoppeld worden. Standaard was er al een woordenlijst ‘tags’ 

aanwezig. Hierin komen sleutelwoorden terecht die aan de berichten worden 

toegevoegd om de inhoud te beschrijven.  

 Archieven per maand: dankzij de ‘Views’ module kon aan dit verzoek voldaan 

worden. Net zoals bij Skynet Blogs worden oude berichten gesorteerd per 

maand en gebundeld in een archief (met als naam de naam van de maand). De 

archieven konden getoond worden in een blok op de website. 
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 Ruimte voor sponsoring: op de Links pagina kunnen promotiebanners en 

andere commerciële middelen getoond worden. Ook boven- en onderaan de 

website is er ruimte hiervoor (header, banner en footer). 

 Een georganiseerde mappenstructuur op de server: dankzij de module 

‘elFinder file manager’ is er rechtstreeks toegang tot alle mappen op de server. 

Zowel via het beheer van de website als in de berichten zelf kan toegang 

gemaakt worden tot deze module, die in een GUI toegang biedt tot de 

mappenstructuur. Verder kunnen bestanden en mappen geupload, verwijderd, 

verplaatst en van naam veranderd worden. 

 Reactiebeheer: de Drupal core voorziet de optie om reacties te laten 

goedkeuren vooraleer ze gepubliceerd worden. Verdergaand dan deze 

basisfunctie, is de module genaamd ‘Comment notify’. Deze module laat  toe 

dat de administrator (en anderen die dit recht toegekend krijgen) per e-mail 

verwittigd kan worden wanneer er een nieuwe reactie wordt toegevoegd. 

 Overzichtspagina: ook voor dit verzoek voorzag de Drupal core een aantal 

basisfuncties. Bij de Drupal administratie is een dashboard aanwezig waarop 

kan ingesteld worden wat hierop te zien is. Zo kan nieuwe inhoud, nieuwe 

reacties, online leden etc. getoond worden in een kader. Wanneer hierop 

geklikt wordt komt men op de beheerpagina van het desbetreffende item 

terecht, waar acties zoals publiceren, aanpassen en verwijderen kunnen 

genomen worden. 

 Handleiding voor de medewerkers: hier waren twee opties voor. Een eerste 

optie was het aanmaken van een basispagina die enkel zichtbaar is voor de 

administrators en de medewerkers. Hierop kon uitgelegd worden wat nodig 

was voor de medewerkers. Een andere optie was helptekst rechtstreeks bij het 

formulier. Er is geopteerd voor deze tweede optie wegens de eenvoudigheid 

van het ingeven van berichten. Wat niet duidelijk is, valt af te leiden uit een 

beschrijving in het formulier. 

 Meldingsruimte voor de eigenaar: voor dit verzoek kon de eerste optie van 

voorgaand punt gebruikt worden. Een basispagina waar de eigenaar informatie 

in plaatst die enkel zichtbaar is voor de medewerkers. Een andere optie was 

het gebruik van een forum dat enkel zichtbaar is voor de administrators en de 

medewerkers. De twee opties zullen aan de eigenaar worden voorgesteld 

wanneer de website en deze masterproef af is. Het instellen van een forum is 

triviaal, de Drupal core voorziet een ingebouwde module hiervoor. 

 Kalender pagina: dankzij de combinatie van de modules ‘Date’ en 

‘FullCalendar’ kon een kalender gemaakt worden waarin events konden 

gepubliceerd worden aan de hand van een nieuw aangemaakt inhoudstype 

kalender event. De permissies zijn zodanig ingesteld dat ook leden events 

kunnen aanmaken die vervolgens door de administrator moet goedgekeurd 

worden. 
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 Bezoekersaantallen: momenteel wordt er op de blog gebruik gemaakt van 

‘Belstat’ en ‘Google Analytics’. De Drupal core heeft een ingebouwde module 

genaamd ‘Statistics’ die toegangsinformatie over de website bijhoudt zoals 

meest recente hits, meest bekeken pagina’s en meest populaire zoekwoorden. 

Indien er verder wil gegaan worden, zijn de externe services ‘Piwik web 

analytics’ of ‘Google Analytics’ een goede keuze, die ook via modules in Drupal 

kunnen ingebracht worden. 

 Beveiliging: Drupal heeft een actief security team dat zich bezig houdt met het 

veiligheidsaspect van Drupal. Een extra maatregel die voor de website is 

genomen, is het beperken van spam dankzij de modules ‘Mollom’ en ‘Captcha’. 

Spam zou op de website kunnen voorkomen onder de vorm van massale 

reacties op berichten. Mollom detecteert spam aan de hand van een externe 

database met gegevens over spam [10]. Als iets volgens Mollom spam lijkt, 

wordt dit gefilterd. Als er niet met zekerheid kan gezegd worden of een reactie 

spam is, wordt de gebruiker geconfronteerd met een captcha. Een captcha is 

een manier om uit te maken of een gebruiker een persoon of een 

computerprogramma is. De gebruiker wordt gevraagd om iets in te vullen (dit 

kan een antwoord zijn op een vraag, een rekensom of tekst uit een afbeelding). 

Een persoon zal hier geen probleem mee hebben, maar een 

computerprogramma kan hier moeilijker mee overweg. Captcha’s worden 

veelvuldig gebruikt op het internet en hebben hun nut bewezen. Een externe 

captcha module (op basis van afbeelding) wordt ook gebruikt voor het 

registratieformulier van nieuwe gebruikers op de website. 
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4 Uitwerking van de website 

In vorige hoofdstukken is de structuur van de blog besproken en is bepaald welk CMS 

er gebruikt zal worden om de website op te bouwen. Verder is er rekening gehouden 

met de verzoeken van de eigenaar en is besproken hoe deze verzoeken kunnen 

aangepakt worden. Nu een globaal beeld is gevormd van hoe de website er moet 

uitzien en welke zaken hierbij nodig zijn, kan overgegaan worden tot de uitwerking van 

de website.  

4.1 Drupal terminologie 

Eerst en vooral is het belangrijk om enkele termen die specifiek binnen de Drupal 

context worden gebruikt te verduidelijken. 

 Basispagina: een basispagina is een standaard webpagina die kan aangemaakt 

worden. Het bevat een titel en een body. De Links en Over ons pagina zijn een 

voorbeeld van een basispagina. 

 Content type: met content type wordt het type van gepubliceerde inhoud 

bedoeld. Standaard voorziet Drupal vier content types: basispagina, enquête, 

artikel en boek. Content type wordt door de ‘translation file’ vertaald als 

inhoudstype.  

 Filtered HTML, Full HTML en plain text: deze drie termen beduiden 

verschillende vormen van tekstopmaak. Met Full HTML kunnen alle HTML tags 

in berichten gebruikt worden. Filtered HTML is beperkter en plain text laat 

helemaal geen HTML tags toe. 

 Node: een node komt overeen met inhoud op de website. Dit kan een 

basispagina zijn, een bericht, een enquête of zelfs een forum. Vaak wordt een 

node ook een pagina genoemd omdat elk type inhoud een eigen link heeft. Elke 

node wordt genummerd met een volgnummer [11]. De link naar de 

desbetreffende node in kwestie zal dit volgnummer bevatten, bijvoorbeeld 

http://localhost/Festivalblogdrupal/?q=node/5 . 

 Url-alias: een url-alias zorgt ervoor dat de gebruiker controle heeft over welke 

url met een specifieke webpagina overeenstemt [12]. Ze worden gebruikt om 

de links naar pagina’s te benoemen afhankelijk van de inhoud. De alias 

vervangt dan het node volgnummer indien de clean url’s optie is ingeschakeld. 

Zo zal node/5 bijvoorbeeld vervangen worden door content/titel-van-de-

inhoud, wat een duidelijker beeld geeft van de inhoud. 
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4.2 Lokaal opzetten van het CMS 

Zoals al in voorgaand hoofdstuk aangehaald, is er gekozen om de website te maken 

aan de hand van het CMS Drupal. De meest recente versie van Drupal (versie 7.0) 

dateert van januari 2011 en wordt door Drupal aangeraden om te gebruiken voor 

nieuwe websites. Wegens de recentheid van deze Drupal versie zijn nog veel modules 

voor deze versie in ontwikkeling of niet volledig ‘bug-free’. Hier wordt aan gewerkt 

waardoor na verloop van tijd steeds meer functionaliteiten beschikbaar zullen zijn.  

Om Drupal te installeren moet vooreerst aan een aantal systeemvereisten voldaan zijn 

[7]: 

 Web server: Apache of Microsoft IIS. Vermits Drupal Apache aanraadt en dit 

open source is, werd hiervoor gekozen. 

 Database server: Drupal voorziet enkele mogelijkheden: MySQL, MariaDB, 

PostgreSQL of SQLite 3.x (enkel voor Drupal 7 versies). Andere commerciële 

applicaties zoals Microsoft SQL Server of Oracle zijn ook mogelijk maar werken 

enkel in combinatie met een extra module. Er is voor MySQL gekozen. 

 Drupal werkt op basis van de programmeertaal PHP. Voor Drupal 7.0 is PHP 

5.2.5 de minimumvereiste en wordt 5.3 aangeraden. 

Om aan deze systeemvereisten te voldoen is gebruik gemaakt van een ‘all-in-one’ 

applicatie genaamd WAMP-server. WAMP staat voor Windows, Apache, MySQL en 

PHP, wat perfect aan de door Drupal aangeraden vereisten voldoet. De op Windows XP 

Professional geïnstalleerde versie van WAMP-server bevat Apache versie 2.2.17, PHP 

versie 5.3 en MySQL versie 5.5.8. WAMP-server is geïnstalleerd op een virtuele 

machine. Dit bood de mogelijkheid om ‘snapshots’ (momentopnamen) te maken van 

een huidige status van het systeem. Dit als voorzorgsmaatregel om er zeker van te zijn 

dat er steeds naar een punt kon teruggekeerd worden dat goed functioneerde in geval 

van potentiële fouten. 

Nu deze lokale server was opgezet kon Drupal versie 7.0 geïnstalleerd worden. De 

Drupal core werd gedownload en in de www folder van WAMP-server geplaatst. 

Hierna werd via phpMyAdmin de database voor de website gemaakt. Vervolgens 

moest het default.settings.php bestand gedupliceerd worden en dienden de juiste 

permissies ingesteld te worden zodat het bestand schrijfbaar zou zijn gedurende de 

installatie van Drupal. Bij een Linux besturingssysteem zou dit via het chmod 

commando dienen te gebeuren, maar bij deze lokale Windows server kon dit via de 

eigenschappen van het bestand ingesteld worden. Heel belangrijk was dat na de 

installatie van Drupal dit bestand opnieuw de originele permissies moest krijgen, zodat 

achteraf niemand van buitenaf iets aan het bestand kon veranderen. 
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Met deze acties was Drupal klaar om geïnstalleerd te worden. Via het install.php 

bestand kon het installatiescript opgestart worden. Een bijkomende vereiste voor de 

website was dat deze in het Nederlands moest zijn. De gedownloade Drupal core was 

in het Engels, dus werd op zoek gegaan naar een alternatief. Dat werd gevonden in de 

vorm van een ‘translation file’. Drupal kon geïnstalleerd worden aan de hand van dit 

bestand: in de tweede stap van de Drupal core installatie moest een keuze gemaakt 

worden uit de verschillende talen. Engels was standaard aanwezig en Nederlands is 

door de ‘translation file’ toegevoegd. Na het checken van de requirements en het 

leggen van de connectie met de database dook echter een probleem op. Bij het 

importeren van de vertalingen uit de ‘translation file’ werd een foutmelding getoond: 

 

Een andere optie dan de ‘‘translation file’’ was een ‘Localized Drupal’ installatie. Hierbij 

moest als eerste stap van de Drupal installatie een installatie profiel gekozen worden. 

Bij de Drupal core zijn er twee beschikbaar, namelijk ‘standard’ en ‘minimal’. Het 

‘Localized Drupal’ project voegde hier een extra installatie profiel aan toe, dat in de 

tweede stap van de installatie een hele lijst aan talen weergaf waaruit een keuze 

gemaakt kon worden. Vervolgens werd de gekozen taal gedownload van de ‘Localized 

Drupal’ servers. De focus van ‘Localized Drupal’ lag op vertalingen en de interface van 

de website bevatte opties om vertalingen aan te brengen, aan te passen en te 

verzenden naar de community. Het verschil in beide opties is dat bij ‘Localized Drupal’ 

de ‘translation file’ tijdens de installatie werd gedownload en dat de focus ligt op het 

helpen met vertalingen, terwijl bij installatie met de ‘translation file’ niets hoefde 

gedownload te worden en de extra vertaalopties niet aanwezig waren. Maar ook bij de 

‘Localized Drupal’ installatie werd bovenstaande foutmelding gegenereerd. 

Het probleem lag bij de maximum execution time (in het vet in de code aangeduid). 

Een oplossing werd gevonden op het Drupal forum. Blijkbaar kwam dit probleem vrij 

vaak voor. In het bestand php.ini van Apache stond de max_execution_time standaard 

ingesteld op 30. Door deze waarde te verhogen naar 300, lukte de import van de 

vertalingen wel, waarop de installatie succesvol kon beëindigd worden met het 

ingeven van enkele site en administrator gegevens. 

Na de installatie dienden nog drie zaken behandeld te worden eer van start kon 

gegaan worden met het ontwerpen van de website: het instellen van Cron, clean url’s 

en de files directory. 

An AJAX HTTP error occurred. HTTP Result Code: 200 Debugging information follows. 
Path:http://localhost/drupalnl/install.php?profile=l10n_install&locale=nl&id=... StatusText: OK 
ResponseText: ( ! ) Fatal error: Maximum execution time of 240 seconds exceeded in 
D:\wamp\www\drupalnl\includes\database\database.inc on line 2039 Call Stack 
#TimeMemoryFunctionLocation 10.0006372168{main}( )..\install.php:0  

... 
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Cron (wat staat voor chronograph) is een systeem dat taken genaamd cron jobs 

uitvoert. Deze cron jobs zijn geautomatiseerde taken die Drupal regelmatig dient uit te 

voeren opdat alles vlot blijft functioneren. Het cron systeem helpt om de website up-

to-date te houden en voert taken uit zoals het wissen van logs en het indexeren van de 

inhoud ten behoeve van zoekacties [13, 14].  

Eens ingeschakeld, kon Cron bijvoorbeeld per dag of per week (afhankelijk van de 

instelling) op een gegeven tijdstip uitgevoerd worden. Hierbij roept het cron.php op, 

een PHP bestand aanwezig in de Drupal folder. Cron kon ook handmatig uitgevoerd 

worden bij de instellingen, wat bijvoorbeeld nuttig was bij het installeren van een 

nieuwe module zodat onmiddellijk naar updates werd gezocht in plaats van te wachten 

tot Cron zichzelf uitvoerde. 

Clean url’s is een optie die werd aangeraden om in te schakelen. Het zorgde ervoor dat 

de ‘?q=’ bij een paginalink weggelaten werd. Zoekmachines hebben hierdoor minder 

moeite om resultaten te vinden en kunnen efficiënter de website indexeren [7]. Vooral 

in combinatie met url-aliassen zal hier veel voordeel uit gehaald worden, zowel voor 

zoekmachine als bezoeker. Om deze optie te activeren, moest eerst een test gedaan 

worden, waarna een checkbox zou verschijnen als de test geslaagd was. Het resultaat 

was echter een lege pagina. Dit gebeurde omdat bij Apache de rewrite module nog 

moest geactiveerd worden. Eens dit aangevinkt was, verscheen de checkbox en kon 

clean url’s ingeschakeld worden. 

De files directory (een folder in www/website/sites/default/) moest aangemaakt 

worden en de website moet hier toegang tot hebben. De folder was automatisch 

aangemaakt door de Drupal installatie en de permissies stonden correct ingesteld.  

Tot slot moest ook het settings.php bestand na de installatie opnieuw zijn 

oorspronkelijke permissies krijgen, met andere woorden het mocht niet langer 

schrijfbaar zijn.  

4.3 Website opbouw 

4.3.1 Instellingen 

Nu Drupal geïnstalleerd en geconfigureerd was, kon aan de website opbouw begonnen 

worden. Na de site en de beheerpagina’s te verkennen, viel op dat niet alles in het 

Nederlands vertaald was. Een update was nodig, maar hier was geen ingebouwde 

optie voor. Er is gebruik gemaakt van de ‘Language updater’ module, die niet-vertaalde 

delen van de website ging opzoeken op de ‘Localized Drupal’ servers. Na een update 

bleven er her en der nog Engelse woorden of zinnen staan op de beheerpagina’s. De 

website zoals bezoekers hem zien was wel volledig in het Nederlands. 
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Andere instellingen waren het ingeven van enkele websitegegevens zoals naam, logo, 

aantal berichten op de voorpagina, het inschakelen van een contactformulier en het 

instellen van regionale tijd- en taalinstellingen en registratie- en welkomstberichten.  

4.3.2 Toegangsrechten en rollen 

Een volgende stap was instellen van soorten gebruikers. Dit gebeurde aan de hand van 

gebruikersrollen. Elke gebruiker op de website werd onder een van deze rollen 

geplaatst. Er zijn vier soorten gebruikersrollen ingesteld via de beheerpagina ‘People’: 

 Anonieme gebruiker (standaard aanwezig): dit zijn bezoekers van de website, 

die inhoud kunnen lezen en een reactie kunnen plaatsen. 

 Geverifieerde gebruiker (genaamd lid): dit zijn bezoekers die zich op de website 

registeren. Zij krijgen meer rechten dan de anonieme gebruikers. 

 Medewerker: onder deze rol vallen de medewerkers van Festivalblog. Zij 

kunnen naast alles wat een geverifieerde gebruiker kan ook inhoud aanmaken 

via de inhoudstypes. 

 Administrator (standaard aanwezig): de administrator staat in voor het beheer 

van de website. Meerdere personen kunnen de administrator rol toegekend 

krijgen. 

Bij elke rol horen verschillende toegangsrechten. Zo hebben medewerkers en 

administrators meer rechten dan anonieme en geverifieerde gebruikers. Eens de extra 

rollen waren aangemaakt, dienden de juiste toegangsrechten ingesteld te worden. Zo 

mogen bijvoorbeeld enkel gebruikers binnen de rol medewerkers nieuwe inhoud 

aanmaken, waardoor deze rol toegang nodig heeft tot de inhoudstypes. Om 

testredenen is van elke rol een gebruiker toegevoegd. Verder is er een gebruiker 

genaamd ‘Festivalblog’ toegevoegd onder de administrator rol. 

Registratie op de website is niet verplicht, elke bezoeker kan alle informatie op de 

website lezen. Toch is er de optie om te registreren ingesteld dat voorlopig slechts 

enkele voordelen heeft: reactiegoedkeuring door een administrator overslaan, het 

gebruik van filtered HTML bij het schrijven van reacties in plaats van plain text, het 

uitvoeren van geavanceerde zoekopdrachten, het creëren van events en gebruik 

maken van persoonlijke contactformulieren, om zo met andere geregistreerde 

gebruikers contact te leggen. 

4.3.3 Automatisch aanmaken van url-aliassen 

Inhoud van de website wordt als een node opgeslagen. Deze nodes krijgen een eigen 

link die bestaat uit het volgnummer van de node. Hieruit valt niet op te maken welke 

inhoud de node bevat. Dankzij een url-alias kon het volgnummer vervangen worden 

door een woord of beschrijving, dat ook in de link verscheen wegens de inschakeling 

van de clean url’s optie. Bij de standaard Drupal installatie kon bij het aanmaken van 
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een nieuwe node een url-alias ingegeven worden. Dit diende telkens handmatig voor 

elke node ingegeven te worden. Dankzij de installatie van de ‘Pathauto’ module werd 

hier een geautomatiseerde oplossing voor gevonden. 

De ‘Pathauto’ module is een module die de optie biedt om bij elk inhoudstype aan te 

vinken of er een url-alias automatisch dient aangemaakt te worden of niet. De url-alias 

bestaat dan uit woorden van de titel van de inhoud gescheiden door een bepaald 

karakter. Er is gekozen om voor elk inhoudstype automatisch een url-alias aan te 

maken, waarvan de woorden gescheiden worden door een liggend streepje. Indien er 

duplicaten zouden ontstaan, voegt ‘Pathauto’ een getal op het einde toe, zodat er 

geen conflicten kunnen ontstaan. Om ‘Pathauto’ te laten functioneren, diende de 

module ‘Token’ vooraf geïnstalleerd te worden. 

Een bijkomstige module die geïnstalleerd is met betrekking tot deze context, is ‘Global 

Redirect’. Een node heeft wegens de installatie en inschakeling van vorige modules nu 

twee url’s. ‘Global Redirect’ zorgt ervoor dat er steeds gebruik wordt gemaakt van de 

url-alias. Het kijkt of een node een alias heeft en zal vervolgens een http 301 redirect 

doen als deze bestaat [7]. Deze module diende niet geconfigureerd te worden. 

4.3.4 Taxonomie 

Een volgend onderdeel van de website was de Drupal taxonomie. Zoals al vermeld 

omvat dit woordenlijsten die bestaan uit verschillende sleutelwoorden. Standaard was 

er al een woordenlijst genaamd ‘tags’ aanwezig. Deze woordenlijst wordt gebruikt voor 

tags op te slaan die aan de standaard content types worden toegevoegd aan de hand 

van een tag field. Hier kon dus al gebruik van gemaakt worden. Verder is er een 

nieuwe woordenlijst genaamd ‘categorie’ aangemaakt, waarin al de categorieën van 

de blog handmatig zijn ingegeven als sleutelwoorden. Deze categorieën dienden dan 

aan de berichten gekoppeld te worden. Dit wordt in de volgende sectie besproken. 

4.3.5 Content types 

Drupal werd standaard geïnstalleerd met vier content types: basispagina, boek, 

enquête en artikel. Het enige wat niet voor zich spreekt, is het inhoudstype boek. Dit is 

een reeks van artikels die bij elkaar horen en waartussen kan gebladerd worden door 

middel van twee knoppen. Dit zou interessant kunnen zijn bij berichten die handelen 

over eenzelfde festival, zodat een tijdlijn kan gecreëerd worden. Vermits de blog niet 

met dit principe werkt, zal hier voorlopig geen gebruik van gemaakt worden. Dit 

inhoudstype is aldus uitgeschakeld bij de instellingen. Deze optie zal echter wel aan de 

eigenaar voorgesteld worden eens de website operationeel is. 

De berichten op de blog worden opgedeeld in verschillende categorieën (zie sectie 2.2: 

structuur van de blog). Al deze categorieën zijn in de Drupal taxonomie aangemaakt. 

Het enige dat nog diende te gebeuren, was een koppeling maken tussen de Drupal 



25  

 

categorieën uit de woordenlijst en de berichten die via de inhoudstypes worden 

gemaakt. Er is beslist om per type blogbericht een apart inhoudstype te maken. Dit 

leidde tot de creatie van volgende inhoudstypes:  

 Basispagina (standaard aanwezig): gebruikt om statische inhoud aan te maken, 

custom pagina’s als het ware zoals een Over ons pagina. 

 Enquête (standaard aanwezig): deze optie kan handig zijn voor later en is 

ingeschakeld gebleven. 

 Festivalinfo: gebruikt om festivalnieuws, updates of andere informatie 

gerelateerd aan festivals in te geven, dit om een onderscheid te maken met 

algemeen muzieknieuws. 

 Fotogalerij: gebruikt om een fotogalerij aan te maken. 

 Interview: gebruikt om een nieuw interview in te geven. 

 Nieuwspost: gebruikt om niet-festival gerelateerd nieuws in te voeren. 

 Recensie: gebruikt om een cd of dvd recensie in te voeren. 

 Review: gebruikt om een concert- of festivalverslag in te voeren. 

 Tijdschema: gebruikt om tijdschema’s horende bij festivals in te geven. 

Per inhoudstype moest nu een koppeling aan de juiste categorie gemaakt worden. Ook 

voor de medewerkers is dit een makkelijke manier van werken, ze hoeven 

eenvoudigweg op het juiste inhoudstype te klikken om hun berichten in te voeren. De 

procedure van de creatie van deze verschillende inhoudstypes wordt hieronder 

beschreven. 

Eerst en vooral werd een testbericht gemaakt met het inhoudstype artikel. Hierin 

diende verplicht een titel te worden ingevoerd, gevolgd door een body, afbeelding en 

tags. Bij de body kon een keuze gemaakt worden aan de hand van een dropdown list 

uit drie soorten tekstopmaak: plain text, filtered en full HTML. Onderaan de pagina 

stonden nog enkele instellingen: invoegen in een menu, nieuwe revisie aanmaken, url-

alias ingeven, reactie-instellingen, auteursinformatie en publicatieopties. 

Nu een testbericht succesvol gemaakt was, moest de structuur van het inhoudstype 

bekeken worden. Bij de instellingen konden de gebruikte labels en naam van het 

inhoudstype gespecificeerd worden, kon een omschrijving toegevoegd worden en 

konden enkele instellingen geautomatiseerd worden. Verder konden velden beheerd 

worden, alsook de weergave ervan. Standaard waren er vier velden aanwezig: title, 

body, field_image en field_tags.  

Bij het zelf aanmaken van een inhoudstype zijn naam, omschrijving en labels ingesteld 

bij de formulierinstellingen, alsook indienrichtlijnen die bij de creatie van nieuwe 

inhoud bovenaan de interface verschijnen: 

“Richtlijnen;<br> 
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- Er wordt een standaard opmaak gebruikt. Bij <u>titel</u> typt u dezelfde titel die u aan dit 
bericht geeft. Bij <em>samenvatting</em> typt u een samenvattende zin of tekstje. <br /> 
- Bij <em>tekst</em> typt u het bericht. U mag hier eventueel afbeeldingen toevoegen.<br /> 
- Uw bericht wordt na verzending gecontroleerd door een admin vooraleer het verschijnt. Hij 
zal het bericht ook van de juiste afbeelding voorzien naast de titel.” 
 

Bij publicatieopties is gekozen om het bericht niet onmiddellijk te publiceren. Op deze 

manier komt het in een wachtlijst terecht bij de administrator, die vervolgens zijn 

oordeel over het bericht moet vellen en het kan publiceren. Dan pas wordt het bericht 

op de website zichtbaar. Reacties mogen weergegeven worden en auteur en datum 

worden getoond. Deze aanpassingen resulteerden in het aanmaken van het 

inhoudstype festivalinfo. Deze procedure werd voor de overige inhoudstypes herhaald, 

met kleine aanpassingen zoals een aangepaste indienrichtlijn, geen auteur- en 

datumweergave bij fotogalerij en tijdschema en geen reacties bij fotogalerij (dit 

volgens mondelinge verzoeken van de eigenaar). Een opmerking is dat bij festivalinfo 

en nieuws het niet wenselijk is dat de auteur getoond wordt (de auteur zijnde de 

inlognaam van de medewerker die het bericht aanmaakt). Het weergeven van auteur 

en datum kon niet afzonderlijk opgesplitst worden. Hier is een omweg voor gebruikt: 

vermits Festivalblog nieuws wil publiceren vanuit zijn naam (en niet vanuit de 

medewerkers), is een gebruiker Festivalblog aangemaakt, die meteen ook de 

administratorrol heeft gekregen. De administrator kan nu, telkens wanneer nieuwe 

festivalinformatie of nieuwsberichten moeten nagekeken en gepubliceerd worden, de 

naam van de medewerker die het bericht schreef vervangen door de naam 

Festivalblog. Het resultaat is een nieuws- of festivalbericht met datum van publicatie 

en geschreven door de gebruiker Festivalblog. Ook vanuit de Drupal community is er 

vraag naar een opsplitsing van auteur en datum, waarvoor voorlopig nog geen module 

of aanpassing ontwikkeld is [7].  

Nu was er echter nog steeds geen mogelijkheid om een connectie te leggen met de 

aangemaakte categorieën. Tijdens het ontleden van het standaard inhoudstype artikel 

viel het veld field_tags op. Woorden (gescheiden door een komma) die hier werden 

ingegeven, kwamen automatisch terecht in de Drupal taxonomie woordenlijst ‘tags’. 

Net zoals de inhoudstypes konden ook velden aangemaakt en bewerkt worden. De 

instellingen van het veld field_tags bestonden uit een label, helptekst, 

standaardwaarde en maximum aantal termen, alsook de woordenlijst waarin diende 

gezocht en opgeslagen te worden. Verder maakte dit veld gebruik van een ‘widget 

voor taxonomietermen (tagging) met automatische aanvulling’. Dit betekent dat als 

beginletters van een bestaand sleutelwoord uit de woordenlijst ingetypt worden, dit 

woord automatisch aangevuld wordt. Een gelijkaardig veld genaamd field_cat is 

aangemaakt met dezelfde instellingen. De woordenlijst waarin diende gezocht te 

worden was ‘categorie’ en de standaardwaarde werd per inhoudstype correct 



27  

 

ingesteld. Hierdoor was de connectie automatisch voor elk nieuw bericht verzekerd 

dankzij het veld van het inhoudstype. 

Initieel is er eerst geprobeerd om de inhoud van het standaard inhoudstype artikel (dat 

van naam veranderd is naar nieuwspost) te koppelen aan de twee categorieën nieuws 

en festivals. De connectie met twee standaardwaarden zorgde echter voor conflicten, 

waardoor de inhoud gelinkt werd met geen van beiden. Daarom is de opsplitsing in 

twee verschillende inhoudstypes gemaakt. Deze aanpak bleek ook heel effectief te zijn 

voor de dataoverdracht, waarover meer in sectie 4.4.  

De inhoudstypes en categorieën waren klaar voor gebruik. Een volgende stap was het 

configureren van de veldinstellingen van het veld body bij elk inhoudstype. In de body 

wordt de eigenlijke inhoud geplaatst. Om het voor medewerkers makkelijk te maken, 

zou het handig zijn om een ingebouwde tekstverwerker of editor te hebben zoals op 

de blog, zodat bij de opmaakprofielen filtered en full HTML geen HTML tags handmatig 

dienden ingevoerd te worden. Bovendien diende dezelfde opmaak gebruikt te worden 

van op de blog, opdat er geen verschil zou zijn tussen nieuwe en geïmporteerde 

berichten.  

Er is gezocht naar een HTML editor module. Voor Drupal 7.0 waren er enkele 

mogelijkheden: ‘CKEditor’, ‘jWysiwyg’ en het alles overkoepelende ‘WYSIWYG’. Naast 

het installeren van deze module, dienden ook nog de bijhorende library bestanden 

gedownload te worden en in de websitefolder geplaatst te worden. De ‘WYSIWYG’ 

module fungeerde als een overkoepelende editor die de libraries van 

bovenvernoemde editors kon gebruiken. Deze module is eerst geïnstalleerd om te 

testen welke editor goed en gebruiksvriendelijk werkte. Uiteindelijk is de keuze 

gemaakt om ‘CKEditor’ te gebruiken. Vermits deze module ook apart te downloaden 

en installeren was, is de ‘WYSIWYG’ module verwijderd en vervangen door de 

‘CKEditor’ module. 

De keuze om ‘CKEditor’ te installeren in plaats van de ‘WYSIWYG’ module is gebaseerd 

op een aantal redenen. Ten eerste is de overkoepelende module ontwikkeld om 

gebruikers de keuze te bieden welke editor ze willen gebruiken. Ten tweede is het zo 

dat juist omwille van de hoeveelheid editors die deze module ondersteunt, niet alle 

editors steeds up-to-date zullen zijn. Ook zullen enkele geavanceerdere functies niet 

aanwezig zijn. Verder zijn er ook enkele nuttige add-on modules voor ontwikkeld. Zo 

zijn ook de ‘CKEditor Link’ module en de ‘CKEditor SWF’ module geïnstalleerd. 

‘CKEditor Link’ biedt als functionaliteit het linken naar interne pagina’s. Zo konden, op 

basis van automatische aanvulling, de titels van pagina’s eenvoudig opgezocht en 

toegevoegd worden in de inhoud, wat op de blog vaak gebeurd bij festivalinformatie. 

Verder worden er in de blogberichten soms Youtube filmpjes in de berichten ingebed. 

Ook deze optie moest aanwezig zijn op de website. De ‘CKEditor SWF’ module breidde 
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de standaard flash support van ‘CKEditor’ uit. Zo kon dankzij deze module een filmpje 

of audiobestand toegevoegd worden. Na een test faalde het om een Youtube video 

weer te geven, het flash object bleef blanco. Wel was er een versie in ontwikkeling 

(development version) die deze functie wel had toegevoegd. De ervaring met 

development versies was echter niet positief en er is naar een alternatief gezocht. 

Een mogelijk alternatief voor deze module was ‘Googtube’, een van de weinige 

modules die up-to-date was voor Drupal 7.0. Hiermee konden Google Videos en 

Youtube filmpjes weergegeven worden. ‘Googtube’ werkte echter nog niet volledig. De 

Youtube video werd wel weergegeven, maar dan als een afbeelding die linkte naar de 

Youtube website in plaats van rechtstreeks op de pagina het filmpje af te spelen. Er is 

dan toch gekozen om de dev versie van ‘CkEditor SFW’ uit te proberen, met succes. De 

youtube filmpjes werden ingebed in het bericht door eenvoudigweg de Youtube link in 

te geven. 

Het enige wat nog resteerde met betrekking tot de content types en het plaatsen van 

berichten was de opmaak. De content types voorzien in de mogelijkheid om een 

samenvatting in te geven, die op de homepage verschijnt. De rest van de inhoud valt te 

lezen door op een ‘lees meer’ knop te klikken. Dit is hetzelfde systeem als op de blog. 

De samenvatting is bij Drupal echter niet verplicht en kan verborgen worden door de 

gebruikers. Om dit tegen te gaan, is de standaard ingebouwde Drupal samenvatting bij 

elk aangemaakt inhoudstype uitgeschakeld (een instelling bij het veld body) en is 

manueel een soort van template ingevoegd. Deze template bestaat enerzijds uit de 

HTML code die op de blog manueel diende ingegeven te worden om de juiste opmaak 

van de berichten te verzekeren en anderzijds uit een manueel ingestelde ‘teaser 

break’. Deze ‘teaser break’ zorgde voor de afscheiding van samenvatting (wat op de 

homepage terecht komt) en de rest van het bericht. Door al deze instellingen kon elk 

bericht van elke categorie goed worden ingevoerd. Publicatie van de berichten op de 

website gebeurt na verificatie van een administrator. 
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Figuur 6: bericht template 

4.3.6 Afbeeldingen en fotoalbums 

Bij elk bericht hoort ook een afbeelding, die links van de tekst van de samenvatting 

staat. Drupal voorziet standaard een veld genaamd field_image om een afbeelding te 

uploaden. Hier zijn echter enkele nadelen aan verbonden. De afbeelding komt wel 

terecht bij de samenvatting, maar staat boven de tekst. Het is de bedoeling, in 

overeenstemming met de blog, dat de afbeelding links van de tekst komt te staan en 

niet er boven. Ook wordt de afbeelding, telkens op de upload knop geklikt wordt, naar 

de server geupload. Dit gebeurt ook als de afbeelding reeds aanwezig is, Drupal wijzigt 

dan de naam van de nieuwe afbeelding. Afbeeldingen invoegen via deze manier kan 

aldus de servercapaciteit op termijn onnodig belasten door de vele duplicaten. 

Bovendien hoeft het bericht niet gepubliceerd te worden om de afbeelding op de 

server te uploaden, wat bij testberichten tot niet gebruikte afbeeldingen op de server 

zou leiden. Dit opdat de voorbeeldweergave van een bericht ook de afbeelding zou 

weergeven. Deze manier van omgaan met afbeeldingen is zo geprogrammeerd in 

Drupal 7.0 [7]. Wel zijn er diverse externe modules voor het uploaden en managen van 

bestanden, zoals ‘Media’ en ‘elFinder file manager’ (zie verder in deze sectie). 

Verder is op de blog ook een fotosectie aanwezig. Deze fotoalbums worden op de 

huidige blog gelinkt naar een externe fotoalbum service (meerbepaald ‘Google Picasa’ 

en ‘Mijnalbums.nl’) door middel van een prentje van een fotoalbum. Er is voor de 

website gekozen om de foto’s intern te hebben. Drupal voorziet bij de standaard 

installatie niet in een fotoalbum module. Er is getracht met de afbeelding upload 

functie enkele foto’s toe te voegen op een basispagina, maar het resultaat was niet 

gebruiksvriendelijk. 
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Er diende aldus naar een betere manier van afbeeldingen invoegen gezocht te worden, 

een manier waarop niet alleen fotoalbums konden gemaakt worden maar ook meer 

controle over de afbeeldingen op de server mogelijk was. Na veel modules te testen, is 

er een combinatie gebruikt van de modules ‘Colorbox’, ‘Gallery formatter’ en ‘elFinder 

file manager’. Hieronder volgen alle tests die uitgeprobeerd zijn alsook de werkende 

oplossing. 

Een eerste test was ‘Galleria’. Dit project omvat een Javascript image gallery 

framework dat niet alleen op Drupal maar ook op talloze andere platformen kan 

gebruikt worden om een image gallery (een slideshow van afbeeldingen) op een 

website te plaatsen. Hiervoor was de Drupal module, de bijhorende library en een 

overlay module zoals ‘Thickbox’ of ‘Lightbox’ nodig. Met overlay wordt bedoeld dat 

afbeeldingen niet in de webpagina zelf worden weergegeven, maar in een klein scherm 

(de overlay) bovenop de webpagina. De overlay veroorzaakte echter een probleem: de 

‘Lightbox’ module en zijn variant ‘Lightbox 2’ waren nog niet Drupal 7.0 compatibel. 

Een andere mogelijkheid was de ‘Thickbox’ module, maar ook deze module bleek niet 

Drupal 7.0 compatibel te zijn. Als alternatief werd ‘Colorbox’ aangeraden. Deze module 

was wel compatibel met Drupal 7.0, maar functioneerde niet met ‘Galleria’: ‘Colorbox’ 

werd niet in de configuratie als overlay herkend met als gevolg dat de plaats waar de 

afbeeldingen zouden moeten verschijnen blanco bleef. Het project zag er veelbelovend 

uit, maar was nog steeds niet volledig Drupal 7.0 gebruiksklaar. 

Vervolgens is er geprobeerd om zelf een fotogalerij te maken dankzij een basispagina 

en twee modules: ‘Colorbox’ en ‘Insert’. ‘Colorbox’ is net zoals ‘Lightbox’ een module 

die afbeeldingen in een overlay plaatst. Deze ‘Colorbox’ overlay kon aan het standaard 

veld field_image gekoppeld worden via de instellingen van veldweergave bij het 

inhoudstype. Dit stond standaard ingesteld op ‘afbeelding’ maar diende nu ingesteld te 

worden op ‘colorbox’. Dit zorgde ervoor dat een afbeelding die geupload werd via het 

field_image veld in een overlay werd weergegeven. Aan de hand van HTML en CSS 

code, kon dan een tabel en andere lay-out toegevoegd worden aan de basispagina om 

een fotogalerij te maken.  

Een probleem hierbij was dat met field_image slechts één afbeelding per keer kon 

geupload worden bij de basispagina. Om meerdere afbeeldingen te kunnen uploaden, 

diende op voorbeeldweergave geklikt te worden, zodat het uploadveld opnieuw kon 

gebruikt worden. Om toch meerdere afbeeldingen in een keer toe te voegen, is de 

‘Insert’ module geïnstalleerd. Hiermee was echter het probleem van de duplicate 

upload nog niet opgelost. Zelfs met de ‘Insert’ module zorgde het meermaals 

toevoegen van eenzelfde afbeelding voor duplicaten ervan op de server. Ook werkte 

de insert knop niet naar behoren: de insert knop en het bestandspad bleven 

onveranderd nadat er op de knop werd geklikt. Deze knop had de standaard upload 

knop vervangen maar er moest telkens eerst op voorbeeldweergave geklikt worden 
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vooraleer een nieuwe afbeelding kon geupload worden. Ook telkens wanneer een 

nieuwe afbeelding werd geupload door op de insert knop te klikken, werden de 

voorgaande afbeeldingen nogmaals geupload, wat tot nog veel meer duplicaten leidde 

dan de standaard upload manier. 

Wegens de twee bovenstaande onwenselijkheden is er verder gezocht naar een 

mogelijkheid om feilloos afbeeldingen zonder duplicaten te uploaden en weer te geven 

in een fotogalerij. De speciaal voor Drupal 7.0 ontwikkelde module ‘Media’ was een 

volgend testobject. Op een forum werd ‘Media Gallery’ vernoemd en beschreven als 

de toekomst van omgaan met multimediabestanden voor Drupal [7]. Zowel ‘Media’ als 

‘Media Gallery’ zijn echter nog maar als beta uitgebracht en bevatten nog veel bugs. 

Niettemin is getest of deze combinatie van modules zou werken, maar zonder succes. 

Na het installeren en instellen van ‘Media’ versie 7.x.1.0beta4 (dat fungeert als een 

manager van alle mediabestanden die op de server aanwezig zijn en als vervanger voor 

het standaard field_image upload veld) doken de eerste foutmeldingen op. De 

formulieren van de inhoudstypes konden niet meer worden geopend en wanneer een 

instelling werd veranderd in het tabblad ‘media’ op de beheerpagina kon plots ook 

geen toegang meer verkregen worden tot de mediabestanden op de server. Ook na 

het de-installeren van ‘Media’ bleef dit probleem zich voordoen. Een back-up van de 

website en database is vervolgens teruggezet om de website weer naar een stabiele 

staat te brengen. ‘Media’ en bijhorende modules waren alvast geen optie. 

Een gelijkaardige module aan ‘Galleria’, is ‘Gallery formatter’. Deze module voorziet de 

optie om voor afbeeldingvelden (zoals field_image) elke afbeelding in een ‘jQuery 

gallery’ om te zetten. Deze module is in combinatie met ‘Colorbox’ gebruikt, om de 

afbeeldingen in een overlay weer te geven. Net zoals bij de zelfgemaakte fotogalerij 

diende bij de veldweergave instellingen van field_image de standaardoptie veranderd 

te worden. Deze keer niet in ‘Colorbox’, maar in ‘jQuery gallery’. In de verdere 

instellingen van deze ‘jQuery gallery’, is ‘Colorbox’ geselecteerd als overlay om de 

foto’s in oorspronkelijke grootte weer te geven. Verder diende een slide, arrow en 

thumbnail style gekozen te worden. Full image style moest leeg blijven opdat 

‘Colorbox’ actief zou zijn.  

De fotogalerij was functioneel maar werkte nog niet optimaal. Na een aantal testen 

bleek dat wanneer er een foto gekozen is via de browse knop, er eenvoudigweg op 

voorbeeldweergave diende geklikt te worden in plaats van de upload knop om de foto 

op de sever te plaatsen. Deze manier van werken is dan ook bij het inhoudstype 

fotogalerij als indienrichtlijn toegevoegd: 

“Klik op <em>browse</em> om een foto te kiezen. Klik dan NIET op uploaden, maar op 

<em>voorbeeldweergave</em> (onderaan). Daarna kan je een tweede foto invoegen 

op dezelfde manier. Herhaal voor nog meer foto's en sla uiteindelijk op. “ 
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De creatie van duplicaten via de browse en upload knop indien een afbeelding al op de 

server stond, was nog steeds aanwezig. Na al deze mogelijkheden te doorlopen, is 

ervoor gekozen om de combinatie van ‘Gallery formatter’ en ‘Colorbox’ te gebruiken 

en een werkende module voor mediamanagement te installeren: ‘elFinder file 

manager’. Dankzij ‘elFinder file manager’ kon toegang verkregen worden tot de 

bestanden op de server. Gedupliceerde afbeeldingen konden dan met enkele 

muisklikken verwijderd worden. Deze module bood ook de handige functionaliteit aan 

om afbeeldingen rechtstreeks te uploaden naar een willekeurige map op de server. Zo 

konden ze opgezocht en ingevoegd worden in berichten. Bij berichten is links in de 

samenvatting een afbeelding te zien. Voor elk festival is er een logo dat via ‘elFinder’ 

van de server kon gehaald worden. Het grote voordeel van ‘elFinder file manager’ is de 

mogelijkheid tot herbruikbaarheid van de afbeeldingen op de server, iets wat zowel op 

de blog als bij de Drupal core niet mogelijk was. 

Onderstaande screenshots tonen het resultaat van deze combinatie van modules. 

Figuur 7 toont het ‘Optredens’ fotoalbum. Dit is een basispagina waarin met HTML een 

fraaie, overzichtelijke tabel is gemaakt. Figuur 8 toont een voorbeeld van de fotogalerij 

uit de lijst van figuur 7. Door de twee groene pijlen kan door de foto’s gebladerd 

worden. De bezoekers kunnen overigens de foto vergroten door op het vergrootglas te 

klikken. De foto wordt dan in de ‘Colorbox’ overlay getoond, waar overigens ook 

navigatiepijlen zijn (zie rode pijl figuur 9).  

 

Figuur 7: fotoalbum lijst 
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Figuur 8: voorbeeld fotogalerij 

 

Figuur 9: foto in overlay 

4.3.7 Lay-out en structuur 

De hele website was door alle voorgaande procedures ingesteld. Wat nog resteerde 

was de lay-out van de website en de navigatiemenu’s met bijhorende webpagina’s. 

Zoals al gezegd in deze masterproef is een lay-out voor de website gekozen die 

gelijkaardig is aan die van de blog. Dit betekent een opdeling van de website in twee 

delen: een smalle linkerkolom en een brede rechterkolom met daarboven een 

menubalk en het logo.  

De linkerkolom bestaat uit blokken. Deze kunnen naargelang het thema van de 

website op verschillende plaatsen op de website gezet worden via de ‘Structuur’ 

beheerpagina. Elk thema zal een andere structuur aanbieden met andere posities om 

blokken te plaatsen. Momenteel is er gekozen voor een ingebouwd thema genaamd 
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Bartik, bestaande uit maximum drie kolommen (het aantal zijnde instelbaar). Bij de 

instellingen kon een kleurenschema gekozen worden of zelf samengesteld worden. 

Verder is één van de cascading style sheets (CSS) van Bartik aangepast: de breedte van 

de linkerkolom is groter gemaakt zodat de inhoud beter werd weergegeven en de 

achtergrondkleur van de rechterkolom is hier ingegeven omdat dit niet mogelijk was 

bij de Bartik instellingen. Opvallend was dat de lay-out per browser verschilde. In 

Firefox en Google Chrome zijn bijvoorbeeld de knoppen en menubalk afgerond terwijl 

deze in Internet Explorer rechthoekig zijn. Ook kan internet Explorer geen onderscheid 

maken tussen de bovenste en onderste kleur instelbaar voor de banner. Verder is bij 

Internet Explorer de achtergrond van het ‘Facebook like‘ blok wit, terwijl bij Firefox en 

Google Chrome de achtergrondkleur gebruikt wordt die in de CSS is opgegeven. 

Hierdoor kan er gezegd worden dat de website er mooier uitziet in Firefox of Google 

Chrome. 

 

Figuur 10: voorbeeld homepage en administration menu 

De volgende blokken staan onder elkaar in de linkerkolom: 

 Navigatie: dit blok is standaard aanwezig en toont acties die de gebruikers 

kunnen uitvoeren al naargelang hun toegangsrechten, bijvoorbeeld zoeken en 

inhoud toevoegen. 

 Recente posts: dit blok is een view die de tien meest recente berichten toont. 

 Recente reacties: dit blok is standaard beschikbaar en toont de meest recente 

reacties. 

 Komende events: dit is een view die de vijf komende events laat zien (datum en 

naam van het event). 
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 Archief: dit blok is een view en toont de archieven waar oude berichten in 

geplaatst worden. 

In de rechterkolom staat de inhoud van de webpagina. De homepage toont de 

samenvattingen van de laatst gepubliceerde berichten. Nieuws, Festivals, Reviews, 

Interviews en Tijdschema’s tonen een lijst van gepubliceerde berichten met de 

nieuwste bovenaan. Verder zijn er nog de basispagina’s Agenda, Links, Over ons en het 

contactformulier. 

De bovengenoemde lijsten met gepubliceerde berichten werden niet standaard 

gemaakt door Drupal. Ze zijn eigenhandig aangemaakt met behulp van de ‘Views’ 

module. De ‘Views’ module laat toe om aangepaste lijsten en queries van de database 

te creëren. ‘Views’ werkt als volgt: verschillende parameters (lees: zaken die je wilt 

opvragen) worden ingegeven. ‘Views’ zal de database van de website aanspreken met 

een query om de juiste informatie te extraheren. Deze informatie wordt dan 

naargelang de ingestelde wensen als een lijst weergegeven. Een voorbeeld van een 

SQL query van de lijst met berichten uit de categorie festivals: 

 

Hierin wordt van elk bericht de titel, publicatiedatum en aantal reacties opgevraagd uit 

de tabellen node en node_comment_statistics, waarbij het bericht gepubliceerd is 

(node status = 1) en van het inhoudstype festivalinfo is. Ze worden gesorteerd in 

dalende volgorde van publicatiedatum en een lijst bestaat uit maximum 30 berichten 

per pagina. Deze velden, filter- en sorteercriteria dienden ingesteld te worden in de 

‘Views’ interface. De andere lijsten zijn op dezelfde manier gemaakt met een 

gelijkaardige SQL query, die dankzij de ‘Views’ module automatisch gecreëerd werd. 

De lijsten konden getoond worden op een pagina of in een blok. Dit laatste is gekozen 

voor de lijsten Recente posts, Komende events en Archief, die in de linkerkolom op de 

website zijn geplaatst. Archief was een standaard view die meegeleverd was met de 

‘Views’ module, Recente posts en Komende events zijn zelf aangemaakt op 

gelijkaardige manier als de andere lijsten: het ingeven van de juiste parameters en 

criteria. 

SELECT node.title AS node_title, node.nid AS nid, node.language AS 

node_language, node.created AS node_created, 

node_comment_statistics.comment_count AS 

node_comment_statistics_comment_count 

FROM  

{node} node 

INNER JOIN {node_comment_statistics} node_comment_statistics ON 

node.nid = node_comment_statistics.nid 

WHERE (( (node.status = '1') AND (node.type IN  ('festivalinfo')) )) 

ORDER BY node_created DESC 

LIMIT 30 OFFSET 0 
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Eens van deze views een pagina of blok is gemaakt, kon via de ‘Views’ interface aan de 

pagina’s een link gekoppeld worden naar het hoofdmenu, zodat de pagina’s in kwestie 

een plaats kregen in de menubalk bovenaan de website. Ook de gecreëerde 

basispagina’s Agenda, Links en Over ons zijn aan het hoofdmenu toegevoegd dankzij 

de instellingen van het inhoudstype basispagina. Hiermee is de structuur van de blog 

nagebootst.  

4.3.8 Menu’s 

Er is gezocht naar een manier om de standaard statische menubalk te veranderen naar 

een mooiere, dynamische menubalk. Dankzij ‘Superfish’, de enige Drupal 7.0 

compatibele menu module, kon de basis menubalk vervangen worden door een 

nieuwe. 

‘Superfish’ liet toe om een specifiek aantal menu’s te creëren als blokken. Deze 

blokken konden via de ‘Structuur’ beheerpagina geplaatst worden eender waar het 

thema van de website dit toeliet. Er is gekozen voor een horizontale menubalk die alle 

onderliggende menu’s van het hoofdmenu weergeven. Wat betreft uitzicht zijn bij 

‘Superfish’ een aantal standaard cascading style sheets aanwezig waaruit kon gekozen 

worden. Indien de gewenste stijl niet gevonden werd, kon altijd zelf een CSS file 

toegevoegd en gebruikt worden. Er is gekozen voor een blauwe stijl omdat deze 

blauwe kleur goed bij de huidige kleuren van de blog en website past.  

Verder is het dynamische aspect van deze menubalk gebruikt om onder de Reviews tab 

concert reviews en cd/dvd recensies te plaatsen en onder Agenda de kalender 

opgebouwd met de module ‘FullCalendar’ te plaatsen. Dit was mogelijk door de ‘menu 

depth’ optie in te stellen op -1, wat betekent dat het eerste niveau van de menu’s die 

onder het hoofdmenu zijn geplaatst, worden weergegeven onder de parent. Om de 

pagina’s reviews en recensies (twee pagina’s met een lijst van berichten over de 

desbetreffende categorie, door ‘Views’ aangemaakt) zo te laten verschijnen is als volgt 

te werk gegaan: in de taxonomie woordenlijst ‘categorie’ is een nieuw sleutelwoord 

reviews toegevoegd. Het oude sleutelwoord (reviews) is vervangen door optredens om 

conflicten te vermijden. Optredens en recensies zijn dan onder dit nieuwe sleutelwoord 

geplaatst. Daarnaast zijn in het hoofdmenu de pagina’s Recensies en Reviews (wat nu 

als link optreden_reviews had, alweer om conflicten te vermijden) ondergeschikt 

gemaakt aan de nieuwe pagina Reviews. Deze nieuwe pagina is een view die zowel 

recensies als reviews van optredens toont. Later kan voor de tab Festivals hetzelfde 

principe worden toegevoegd: een subtab Festivalinfo, en verschillende subtabs per 

festival. 

Een laatste aanpassing aan de website was het maken van een overzichtelijk menu met 

verschillende tabs voor de beheerpagina’s. De beheerpagina’s werden ofwel als 

volwaardige pagina’s bovenop de website weergegeven ofwel in een overlay. Het was 
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echter niet efficiënt om van de ene instelling naar de andere te gaan. De 

‘Administration menu’ module maakte van deze veelheid aan pagina’s een mooi en 

gebruiksvriendelijk dynamisch menu, maar dit verliep niet zonder problemen. 

Standaard is in Drupal de ‘Toolbar’ module geïnstalleerd, die de verschillende 

beheeronderdelen in een werkbalk bovenaan de website weergeeft. Deze module trad 

in conflict met het nieuwe ‘Administration menu’. Bovendien werd ‘Administration 

menu’ met een eigen toolbar stijl geleverd. Het gevolg was dat met beide of zelfs maar 

met een van beide toolbars de dropdown lists van de module niet goed werden 

weergegeven: soms een dubbele toolbar of een statische zonder uitklapmenu’s. Door 

beide toolbars uit te schakelen en enkel ‘Administration menu’ in te schakelen, werd 

het juiste resultaat bekomen. De tekst in het menu was echter heel klein. Vermits er 

geen optie was om dit aan te passen, is in de bijhorende CSS de lettergrootte 

aangepast.  
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5 Dataoverdracht oude platform 

In voorgaand hoofdstuk is beschreven hoe de website gebruiksklaar is gemaakt. 

Berichten kunnen via diverse inhoudstypes aangemaakt worden en de administrator 

heeft volledige controle over het geheel. De website heeft op een paar testberichten 

na echter nog geen inhoud aan te bieden. Een volgend punt is het importeren van de 

huidige berichten van de blog naar de Drupal website. 

Drupal heeft verschillende externe modules om de import van een andere Drupal 

installatie of een ander CMS te verzorgen. Deze konden niet gebruikt worden omdat 

de hele blog is opgebouwd uit HTML. Een eigen importscript is in PHP geschreven om 

de dataoverdracht uit te voeren. Dankzij het PHP script kon aan de hand van enkele 

reguliere expressies de correcte inhoud van de HTML pagina’s geëxtraheerd en 

geïmporteerd worden in nodes van het juiste inhoudstype.  

5.1 Extraheren en importeren van de juiste informatie 

Lang niet alle berichten gebruikten dezelfde HTML structuur. Zo kon er een 

onderscheid gemaakt worden op tijd (oude en recente berichten, alsook berichten 

tussen deze twee periodes) en op berichten met of zonder afbeelding. De oude 

berichten hebben nooit een afbeelding wegens de vroegere blogoverdracht en de titel 

staat tussen <strong> en <span> tags. Berichten uit de tussenperiode hebben soms 

een afbeelding en de titel staat tussen een <h1> tag met soms een <br> tag ertussen. 

De titel van recente berichten staat in een klasse genaamd introductory en ook in h1. 

Verder stond de body van het bericht tussen paragraaf tags en waren er al dan niet 

reacties aanwezig. De volgende elementen dienden uit de HTML pagina’s geëxtraheerd 

te worden: 

 Titel: tussen ofwel <strong> tags ofwel <h1> tags. 

 Body: bestaande uit een twee delen waarbij het eerste deel als 

samenvatting wordt gebruikt met al dan niet een afbeelding en een tweede 

deel. 

 Categorie: de categorie waarin het bericht thuishoort. 

 Tags: een reeks van woorden gescheiden door een komma. 

 Reacties: 

o De naam van de auteur van de reactie. 

o De tekst van de reactie. 
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5.1.1 Reguliere expressies 

Dankzij het gebruik van enkele reguliere expressies konden bovenstaande elementen 

in de HTML pagina’s opgezocht worden. Er zijn drie verschillende reguliere expressies 

gebruikt: 

 Reguliere expressie voor HTML inclusief afbeelding: dit is de reguliere expressie 

die als eerste in het importscript werd gebruikt. De HTML pagina’s werden op 

titel, delen van de body met afbeelding ertussen, categorie en tags gescand. 

Indien het ging om een HTML pagina zonder afbeelding, heeft deze reguliere 

expressie geen match opgeleverd en heeft het importscript een andere 

reguliere expressie aangesproken. 

<div class="posttext-decorator2">(.*?<strong>)(.*?)(</strong>.*?src=")(.*?)(".*?)<div 

style="clear.*?Gepost in <a.*?>(.*?)</a>.*?Tags: (.*?). <! 

 Reguliere expressie voor HTML zonder afbeelding: opdat het importscript niet 

zou vastlopen op HTML pagina’s zonder afbeelding, is onderstaande reguliere 

expressie gemaakt en ingevoegd. Deze werd gebruikt indien geen afbeelding 

gevonden werd en dus de eerste reguliere expressie vastliep. 

<div class="posttext-decorator2">(.*?<strong>)(.*?)(</strong>.*?)<img.*?" />(.*?)<div 

style="clear.*?Gepost in <a.*?>(.*?)</a>.*?Tags: (.*?). <! 

 Reguliere expressie om reacties uit de HTML pagina’s te extraheren: 

onderstaande reguliere expressie doorzocht de HTML pagina’s op reacties. 

Indien een match gevonden was, werden tekst en naam van de auteur 

getoond. Deze reguliere expressie is op het einde van het importscript gebruikt. 

<div class="comment.*?">.*?<p.*?" />(.*?)</p>.*?Gepost door: (.*?) . ../../20 

Nieuwe berichten op de website worden altijd aan de hand van de formulieren van de 

inhoudstypes ingegeven en als nodes opgeslagen. De geëxtraheerde elementen 

dienden ook in deze vorm te verschijnen. Een koppeling met de verschillende velden 

van de inhoudstypes was nodig. Dit gebeurde dankzij de functie ‘node_save’ of 

‘drupal_execute’. Het resultaat van beide functies was hetzelfde, maar de manier 

waarop de data werd ingegeven was anders. 

‘Drupal_execute’ leek goed te functioneren voor Drupal 6 en eerdere versies [7]. Voor 

Drupal 7.0 is deze functie van naam veranderd naar ‘drupal_form_submit’. Deze 

functie leek ingewikkelder en moeilijker te zijn dan node_save wegens de structuur en 

uitgebreidheid van de code. Vermits beide functies eenzelfde resultaat genereren, is 

gekozen voor ‘node_save’. Op het Drupal forum zijn er veel vragen betreffende 

‘drupal_form_submit’, waarop vaak het advies wordt gegeven om ‘node_save’ te 
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gebruiken. Hierdoor zijn de problemen die de mensen ondervinden opgelost dankzij 

‘node_save’ [7]. 

5.1.2 Werking van de reguliere expressies 

Onderstaande blokken code zijn delen van het importscript en moeten als een geheel 

gezien worden. Per blok code wordt uitleg gegeven over wat het doet en waarom het 

nodig is. 

Onderstaande code zoekt alle HTML pagina’s op die in de map ‘import’ zijn geplaatst. 

In de while lus worden de reguliere expressies en hun resultaten ingelezen per HTML 

pagina. De code kan als volgt gelezen worden: in $a wordt de map ‘import’ 

aangesproken en in $file ingelezen. Zolang er een waarde is voor $file, zal de lus verder 

uitgevoerd worden en wordt per lus de code op de volgende bladzijde uitgevoerd 

(hieronder aangeduid door drie puntjes). De huidige (.) en de bovenliggende (..) folder 

worden niet beschouwd. Zij nemen immers twee blanco nodes in beslag bij de import.  

 

Met onderstaande code wordt de inhoud van het bestand in kwestie opgehaald en 

opgeslagen in $content. Daarna wordt de reguliere expressie voor pagina’s met 

afbeelding uitgevoerd en worden de verschillende elementen hiervan in $results1 als 

een array opgeslagen. Indien $results1 niet leeg is, worden de verschillende elementen 

in variabelen opgeslagen. $body is een combinatie van verschillende elementen, 

inclusief het pad van waar de afbeeldingen op de server staan. Zonder dit pad zou er 

immers geen link zijn met de afbeeldingen die op de server zijn overgezet. Bij $title en 

<?php 
// Bootstrap Drupal: check http://acquia.com/blog/migrating-drupal-way-part-i-creating-
node 
define('DRUPAL_ROOT', getcwd()); 
require 'includes/bootstrap.inc'; 
drupal_bootstrap(DRUPAL_BOOTSTRAP_FULL); 
 
ini_set("display_errors","1"); 
ERROR_REPORTING(E_ALL); 
 
$dir = "import/"; 
//lookup all files in directory and import them 
if ($a = opendir($dir)) { 
    while (false !== ($file = readdir($a))) { 
        if ($file != "." && $file != "..") { 
… 
} 
        } 
        closedir($a); 
    } 
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$tagstring is een strip_tags functie nodig wegens overbodige of zelfs storende HTML 

tags binnenin het element (bijvoorbeeld de <br> tag in de titels).  

 

Indien $results1 geen resultaten oplevert, wordt de tweede reguliere expressie 

aangesproken. Hetzelfde proces wordt uitgevoerd: 

 

Nu alle elementen door een van beide reguliere expressies zijn ingebracht, wordt in 

onderstaande PHP code het content type van de node bepaald. Dit gebeurt aan de 

else if (empty($results1[0])) { 
//perform regex 2: needed for html page(s) without img tag 
preg_match_all("/<div class=\"posttext-
decorator2\">(.*?<strong>)(.*?)(<\/strong>.*?)<div style=\"clear.*?Gepost in 
<a.*?>(.*?)<\/a>.*?Tags: (.*?). <!/s", $content, $results2); 
 
$title = strip_tags($results2[2][0]);  //strip_tags needed 
$body1 = $results2[1][0]; 
$body2 = $results2[2][0]; 
$body3 = $results2[3][0]; 
$body = $body1.$body2.$body3;  //combined body from regex 2 
$tagstring = strip_tags($results2[5][0]);  //strip_tags needed 
$tags = explode(", ", $tagstring);  //dividing of tag-string 
$category = $results2[4][0];  //automatic thanks to Drupal content type 
} 

 

// Process html page(s) and fetch node content 
$content = file_get_contents('import/'.$file); 
 
//perform regex 1: img = $results1[4] 
preg_match_all("/<div class=\"posttext-
decorator2\">(.*?<strong>)(.*?)(<\/strong>.*?src=\")(.*?)(\".*?)<div 
style=\"clear.*?Gepost in <a.*?>(.*?)<\/a>.*?Tags: (.*?). <!/s", $content, $results1); 
 
//for regex 1 
if (!empty($results1[0])) { 
$title = strip_tags($results1[2][0]);  //strip_tags needed 
$body1 = $results1[1][0]; 
$body2 = $results1[2][0]; 
$body3 = $results1[3][0]; 
$img = $results1[4][0]; 
$body5 = $results1[5][0]; 
$body = 
$body1.$body2.$body3."http://localhost/Festivalblogdrupal/sites/default/files/field/imag
e/".$img.$body5;  //combined body from regex 1 incl. img 
$tagstring = strip_tags($results1[7][0]);  //strip_tags needed 
$tags = explode(", ", $tagstring);  //dividing of tag-string 
$category = $results1[6][0];  //automatic thanks to content type Drupal 
} 
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hand van de waarde opgeslagen in $categorie. Hier bewijst het nut van de 

verschillende content types zich. 

 

5.1.3 Invoeren van tags 

Tags zijn sleutelwoorden die de inhoud van een bericht zo goed mogelijk omschrijven. 

Deze sleutelwoorden behoren zoals al gezegd in Drupal 7.0 onder de rubriek 

‘Taxonomy’ als een woordenlijst. Zo was er in Drupal 7.0 al standaard een woordenlijst 

‘tags’ aanwezig. Alle tags die bij de berichten op de blog aanwezig zijn, dienden 

ingebracht te worden onder deze woordenlijst om vervolgens aan de geïmporteerde 

berichten gekoppeld te worden. 

Elke tag wordt uniek geïdentificeerd door een ‘tid’, een numerieke identificatie. Dit 

vormde een probleem voor de import via reguliere expressies, omdat elke tag moest 

ingevoegd worden via het bijhorende ‘tid’ in plaats van de waarde. Immers, via de 

reguliere expressies werden de effectieve waarden (lees: woorden, gescheiden met 

een komma van elkaar) als een string uit de berichten gehaald. Deze string moest eerst 

nog opgedeeld worden om de individuele waarden er uit te halen. Dit was eenvoudig 

te doen met de explode functie: 

 

Het resultaat was een array waarin alle waarden van elkaar afgezonderd zijn en 

waarbij de komma verdwenen is. Deze individuele waarden dienden nu in de Drupal 

taxonomie ingebracht te worden, wat een hele taak bleek te zijn waarrond weinig 

documentatie te vinden was. Hieronder volgt een bespreking van de PHP code hiervan. 

$tagstring = strip_tags($results1[7][0]);  //groep 7 van de eerste reguliere expressie 
$tags = explode(", ", $tagstring); 

 

//end of if...else if -> continue 
//content type based on category 
$type; 
if ($category == "festivals") { 
    $type = "festivalinfo"; 
} elseif ($category == "nieuws") { 
    $type = "nieuwspost"; 
} elseif ($category == "reviews") { 
    $type = "concert_review"; 
} elseif ($category == "recensies") { 
    $type = "recensie"; 
} elseif ($category == "interviews") { 
    $type = "interview"; 
} elseif ($category == "tijdschema") { 
    $type = "tijdschema"; 
} 
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De waarden in de array $tags dienden een voor een ingevoerd te worden door middel 

van een lus. Verder moesten reeds aanwezige tags weggelaten worden, want anders 

zou de tag in kwestie nogmaals geïmporteerd worden in de Drupal taxonomie en een 

andere url-alias krijgen voor dezelfde benaming. 

Dankzij de Drupal functie ‘taxonomy_get_term_by_name’ konden de geïmporteerde 

tags aan de hand van hun naam (attribuut ‘name’) in de node ingebracht en 

opgeslagen worden. 

Eerst werd de structuur van de afzonderlijke tags (die dankzij voorgaande code in de 

Drupal woordenlijst zijn geïmporteerd) gedefinieerd in een variabele genaamd $term. 

De functie ‘taxonomy_get_term_by_name’ gaf alle attributen van de tag weer als een 

array. Na dit te ontleden dankzij de print_r functie, konden de elementen van de array 

eruit gehaald worden. De eerste waarde binnen de array volstond om het ‘tid’ van de 

tag in kwestie er uit te halen ($tag/tagsearch[0]->tid). Dit werd dan in de array $tagIds 

//insert tags in taxonomy 
$tagIds = array();  //becomes array with all imported tid's 
 
foreach ($tags as $name) { 
        //check if tag exists 
        $tagsearch = taxonomy_get_term_by_name($name); 
 
        if(count($tagsearch)==1) { 
                //found a match, just get the tid 
                $tagsearch = array_values($tagsearch); 
                //[] adds an element at the end of the array 
                $tagIds[] = $tagsearch[0]->tid; 
                echo "<br>found tag ".$name.", tid: ".$tagsearch[0]->tid."<br>"; 
        } else if(count($tagsearch)==0) { 
                //no match, add it 
                $term = array( 
                        'name' => $name, 
                        'description' => '', 
                        'parent' => 0, 
                        'vid' => 1, //vid 1 = 'Tags' 
                        'format' => 'filtered_html', 
                    ); 
                $term = (object) $term; 
                taxonomy_term_save($term); 
                //get the tid 
                $tag = taxonomy_get_term_by_name($name); 
                $tag = array_values($tag); 
                $tagIds[] = $tag[0]->tid; 
                echo "<br>did not find tag ".$name.", saved and got tid: ".$tag[0]->tid."<br>"; 
        } 
} 
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opgenomen, waarna de lus opnieuw begon. Deze verzameling van opgeleverde tid’s 

konden op hun beurt gebruikt worden in het node construct gedeelte. 

5.1.4 Construeren van de nodes 

Nu alle elementen zijn geëxtraheerd en opgeslagen in variabelen, dienden ze 

opgeslagen te worden in Drupal nodes dankzij de node_save functie. Per lus werd een 

nieuwe node aangemaakt waarbij alle elementen in de gepaste velden van de node 

zijn ingebracht. De verschillende benamingen van de velden konden opgezocht 

worden met de ‘Devel’ module. Deze module toonde de structuur van Drupal 

elementen. Zo kon bijvoorbeeld de juiste waarde voor ‘uid’ en ‘comment’ opgezocht 

worden in een testbericht. 

 

5.1.5 Invoegen van reacties 

Met de functies ‘comment_submit’ en ‘comment_save’ konden op een gelijkaardige 

manier reacties geïmporteerd worden. Eerst werden de naam van de auteur en de 

reactie geëxtraheerd via de reguliere expressie. Vervolgens werden deze twee 

elementen net zoals bij ‘node_save’ ingebracht in de gepaste velden. Ook hier is de 

‘Devel’ module gebruikt om alle foutmeldingen op te lossen. Zo moesten de velden 

‘cid’, ‘pid’,  ‘is_anonymous’ en ‘subject’ verplicht een waarde hebben want anders 

blokkeerde het importscript. Het ‘uid’ is ingesteld op dat van de administrator omdat 

de gebruiker nog niet in het systeem bestaat. Degene die de reactie heeft 

achtergelaten is herkenbaar dankzij het veld ‘name’. Als onderwerp is voor de import 

// Construct new node object 
$node = new stdClass(); 
 
$node->title = $title; 
$node->body["nl"][0]["value"] = $body; 
$node->body["nl"][0]["format"] = "full_html"; 
$node->type = $type;   // specified content type 
$teller = 0; 
foreach ($tagIds as $tid) { 
        $node->field_tags["und"][$teller++]["tid"] = $tid; 
} 
$node->created = time(); 
$node->changed = $node->created; 
$node->status = 1; 
$node->promote = 1; 
$node->sticky = 0; 
$node->uid = 56;   // UID of content owner: user Festivalblog 
$node->language = "nl"; 
$node->comment = 2;   //comment part set to open 
 
node_save($node); 
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het woord ‘zegt’ gebruikt. De inhoud van de reacties is immers te variabel om per 

reactie een correct woord als onderwerp er uit te halen met reguliere expressies. 

 

 

 

// Add comments 
//perform regex 3: search for comments 
preg_match_all("/<div class=\"comment.*?\">.*?<p.*?\" \/>(.*?)<\/p>.*?Gepost door: 
(.*?) . ..\/..\/20/s", $content, $results3); 
 
if (empty($results3[0])) { 
    echo "no comments found"; 
} 
else if (!empty($results3[0])) { 
foreach ($results3[1] as $key => $text) { 
 
$comment = new stdClass(); 
 
$comment->nid = $node->nid; 
$comment->cid = 0; 
$comment->pid = 0; 
$comment->uid = 0;   //admin inserts it, since users don't exist 
$comment->node_type = 'comment_node_'.$type; 
$comment->is_anonymous = 0; 
$comment->name = strip_tags($results3[2][$key]); 
$comment->created = time(); 
$comment->changed = $comment->created; 
$comment->status = 1; 
$comment->subject = 'zegt:'; 
$comment->language = 'und'; 
$comment->comment_body["und"][0]["value"] = strip_tags($text); 
$comment->comment_body["und"][0]["format"] = "plain_text"; 
 
comment_submit($comment); 
comment_save($comment); 
} 
} 
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6 Besluit 

De leidraad doorheen deze masterproef was de onderzoeksstelling die als volgt luidde: 

“Het bestuderen en uitwerken van de transformatie van een online blog naar een 

website met een Content Management System”. Zaken die hierbij aan bod kwamen 

waren: 

 Het bepalen van een geschikt CMS. 

 Het configureren van het gekozen CMS en het opbouwen van de website. 

 Het bestuderen en bepalen van een strategie om de data over te dragen uit de 

oude blog. 

Als CMS is gekozen voor Drupal wegens het grote aantal modules die de 

basisfunctionaliteiten uitbreiden, de vele documentatie en tutorials over dit CMS die 

op het web beschikbaar zijn en de grote community die Drupal verder helpt te 

ontwikkelen en gebruikers een antwoord op hun vragen probeert te geven. 

Na een ontleding van de structuur van de blog is stapsgewijs de opbouw en 

configuratie van de Drupal website gerealiseerd. Ook zijn er oplossingen gevonden 

voor verzoeken van de eigenaar van Festivalblog, vaak onder de vorm van externe 

modules. De nieuwe website is een gebruiksvriendelijke kopie van de huidige blog. Zo 

is de manier van werken vergemakkelijkt dankzij verschillende geautomatiseerde 

inhoudstypes en heeft de administrator volledige controle over alle inhoud. Verder zijn 

er extra functionaliteiten toegevoegd zoals registratie, een file management systeem, 

een kalender en een interne fotogalerij. Dit alles wordt gepresenteerd door een basis 

lay-out die handmatig door middel van de bijhorende CSS is aangepast. 

De inhoud van de blog is overgebracht in de nieuwe website dankzij een zelf opgesteld 

PHP script. Dit was de enige mogelijkheid om deze dataoverdracht te realiseren, 

vermits geen enkele module hiertoe in staat was omdat de blog volledig uit HTML 

bestond. Aan de hand van reguliere expressies zijn de vele berichten, interviews, 

reviews etc. uit de HTML bestanden geëxtraheerd en overgebracht in Drupal nodes. De 

bijhorende afbeeldingen zijn op de lokale server geïmporteerd. 

Festivalblog is getransformeerd van een Skynet Blog naar een volwaardige website 

gebaseerd op het CMS Drupal. Dit platform is klaar om voorgelegd te worden aan de 

eigenaar en kan indien dit naar zijn wens is voor het publiek beschikbaar worden en de 

blog volledig vervangen. De doelstelling van de masterproef is aldus bereikt. 
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