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THÔNG BÁO VỀ VIỆC NÂNG CẤP WEBSITE VỚI TÊN MIỀN CUUSVGUBKINPHIANAM.ORG

Em xin thay mặt ban quản trị website của Hội Gubkin xin thông báo đến quý anh chị về việc
nâng cấp Website. Về việc nâng cấp gồm 2 phần: 1 là Phần giao diện web, 2 là phần băng
thông.

Giao diện web của hội được thiết kế dựa trên nguồn mở Joomla phiên bản 1.5.20 đã quá cũ
không thể update lên phiên bản mới. Để nâng cấp thì cần thiết kế mới hoặc dùng mã nguồn mở
khác. Em đề nghị dùng mã nguồn mở Nukeviet bản mới nhất. Tuy nhiên, việc chuyển đổi dữ
liệu tài khoản của các thành viên trong Hội Gubkin của website cũ sang website mới sẽ không
thể thực hiện được vì mã nguồn mở mới không tương thích. Nếu các anh chị Hội Gubkin đồng ý
chuyển đổi sang giao diện mới thì các anh chị chịu khó tự tạo cho mình một nick trên website
mới có được không?

Ưu điểm của website mới:

- Các anh chị trong Hội có thể trao đổi, bình luận trực tiếp trên website bằng tài khoản
facebook, gmail hoặc bằng tài khoản đăng ký trên website mới đều được cả;

- Thống kê lượt truy cập của website trên toàn thế giới;

- Hệ thống đa ngôn ngữ (nếu cần cho 3 loại ngôn ngữ: Anh - Nga - Việt)

- Mức độ an ninh cao, đảm bảo tính bảo mật tốt;

- Mức độ ngốn tài nguyên thấp;
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- Tối ưu bộ nhớ cache cho website;

Phần thứ hai là tăng băng thông của hosting. Hiện tại băng thông hosting 5GB đã gần hết, nên
lúc các anh chị upload hình ảnh, dữ liệu lên sẽ gặp khó khăn. Khi truy cập website cũng chậm
hơn trước kia. Nên em đề xuất tăng băng thông lên gấp đôi so với hiện tại. Vấn đề bên nhà dịch
vụ cho thuê hosting họ sẽ tính phí (em sẽ báo sau khi hoàn thành phần 1)

Em thông báo đến quý anh chị việc nâng cấp trên. Nếu các anh chị đồng ý thì phản hồi cho
ban quản trị để tiến hành nhé. Phần chi phí như sau:

- Phần 1: Update website --> Free

- Phần 2: Tăng băng thông hosting --> Bên dịch vụ cho thuê Mắt Bão sẽ tính phí nâng cấp
băng thông (em sẽ trao đổi sau)

Thông tin phản hồi:

1/ Lê Văn Long - longlv.gm@vietsov.com.vn

2/ Hoàng Minh Hiếu - hieuhm.gm@vietsov.com.vn

Trân trọng!
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