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sistematizarea
Acronim:

de cunoştinţe
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INTELLIT

Cadru general

Administrarea
colaborare

platformei

informatice

INTELLIT

va fi realizată de IITL "G. Călinescu",

În

cu echipele tehnice din cadrul UPS şi ICI. În cazul În care se vizează modificarea

părţilor din platformă

realizate prin contribuţia

partenerilor

de proiect, este necesar acordul

acestora.
Partenerii

din proiect

pot colabora

În continuare

prin, În măsura

În care circumstanţele

viitoare o vor permite:

•

Depunerea de aplicaţii comune la alte competiţii de cercetare;

•

Acordarea de sprijin reciproc prin formarea inter-instituţională

•

Realizarea şi publicarea de lucrări În colaborare.
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a resurselor umane;

.

1l.

Dincolo de asemenea

forme de colaborare,

parteneriatul

concret Între cele patru in tituţii

implicate În con orţiu se va materializa prin:

l. Ser icii de suport si mentenanţă tehnică pentru platforma 1 TELLIT
Principalele

servicii ofente vizează:

1. Servicii de întreţinere
Aceste servicii

_ ..

~nt menite să acopere rncntenanţa elementelor software şi hardwarenece

are

pentru a asigura funcţionarea adecvată.Tn producţie, a platformei INTELLIT.
A. Găzduirea platformei INTELLlT
Întreţinerea maşinii virtuale aferentă platformei J TELLIT acoperă următoarele acţiuni:

• ActuaJizare şi mentenanţă aplicaţie client;

•

Actualizare şi mentenanţă aplicaţie server;

• Actualizare şi

mentenanţă

baza de date Elasticsearch, inclu iv realizarea back-up-ului

datelor stocate (lunar);

• Actualizare şi mentenanţă la nivelul ma inii virtuale de productie.
Universitatea

Politehnica

din Bucure ti va pune la di poziţie o ma ină virtuală dedicată cu

următoarele specificaţii:
•

I IP public

•

6 vCPU

•

32 GB RAM

•

250 GB spaţiu stocare

•

Sistem de operare Ubuntu Server

În cazul în care sunt nece are re ur e hardware
sistemului

i accesul

concurent

Politehnica din Bucure ti
rapidă a re ur

uplimentare pentru a a igura scalabilitatea

al unui număr

a face toate demersurile

mai mare de utilizator,

Universitatea

pentru a asigura provizionarea

cât mai

lor adiţionale (în pecial, memorie RAM ,i vCPUs, inclu iv potentiala creare

a unui clu ter de Ela tic earch).
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B. Achiziţionarea

şi menţinerea

Costul anual al domeniului

domeniului

intellit.ro

intellit.ro ( au al unui alt domeniu ale de către Coordonator) va fi

acoperit de către admini tratorul domeniului

- Institutul de Istorie şi Teorie literară

"G.

Căline cu", din cadrul Academiei Române.

II. Servicii
de asistenţă
software
-.
.
Orice Întrebări

legate de modul de funcţionare

al platformei,

conturile

şi permisiunile

nece. are pentru a,- putea edita datele, precum şi detalii tehnice de funcţionare ale modului de
editare, sau probleme intâmpinatc vor fi trirni e pe email la o adre
iar cererea va fi transmisă
tuturor solicitărilor

persoanelor

şi problemelor

ă

stabilită de comun acord,

delegate din partea ICI şi UPB care vor răspunde

intâmpinate

Într-un timp rezonabil, În funcţie de gravitatea

problemei întâmpinate.
Serviciul de asi tentă software a igură următoarele elemente:

•

Acordarea

de permisiuni

de editare a datelor de pe platformă

pentru conturile de

utilizator solicitate;
•

A igurare suport la editarea datelor (modulul de editare oferă doar actualizarea datelor
deja exi tente în Ela ticsearch. Spre exemplu, completare date autori lipsă, corectare
greşeli apărute În urma indexării,

•

.a.m.d);

orectări elemente te u din aplicaţia client (Iabels, form field , etc);

•

Reparate bug-uri întâmpinate

au raporta te În urma folosirii aplicaţiei;

•

Realizare back-up de date sau re enirea la o versiune anterioară În cazul În care se
solicită acea tă intervenţie;

•

Asigurare

uport tehnic privind modul de funcţionare al platformei

. i elementele deja

implernentate.
Serviciul de a 'i .tenţă soft, are nu implică dez oltarea de noi module

III. ervicii suplimcntare

au funcţionalităţi.

aduse la nivelul platformei lNTELLIT

A. Modul DGLR
1. Diversificarea

structurii iconografice şi prelucrarea grafică a imaginilor. Imaginile

necesită prelucrare de către echipa UPB pentru a fi optimizate, urmate de Încărcarea
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în cadrul platformei de către echipa I 1. Totodată,
cazul galerii lor foto pentru autorii canonici

unt vizate prelucrări manuale

În

i elementele suplimentare (alte galerii)

2. Corectarea eventualelor erori de natură lexicografică, filologică şi de conţinut inerente
Într-un proiect de asemenea dimensiuni.
3. Îmbunătăţirea

4.

i actualizarea a peetului grafic al platformei I TELLlT, inelu iv

organizarea

paţială

a elementelor vizuale ..

Modificarea

actualizarea şi introducerea de t:1oimateriale realizate de către I1TL "G.

ălinescu" în vederea publicării pe platforma J TELLIT. Partenerii ICI şi UPB vor
oferi sprijin În prelucrarea şi încărcarea datelor În platformă.
A igurarea posibilităţii ca platforma să furnizeze un export sub forma unei baze de
date parţiale În scopuri de cercetare pe baza unei solicitări aprobate de către
Coordonator.
6. Optimizarea articolelor În română

i engleză pe baza feed-back-ului

primit.

Modul CVLR

1.

Actualizări ale informaţiilor din cadrul modului CVLR În funcţie de feedback-ul
primit de la vizitatorii/ utilizatorii ace teia.

2.

omplctări/aju

tări aduse materialului

să se realizeze uniformizarea

exi tent pe platforma I 'TELLIT, a tfcl Încât

tuturor anilor din CVLR. Principiile de operare au fost

îmbunătăţite de-a lungul etapelor de lucru i ncce ită eliminarea diferenţelor existente
În materialele CVLR ale perioadei de Început şi a celei finale.
3. In erarea În platforma fNTELLIT de noi publicaţii in copul unificării/ omogenizării
intregului material existent in CVLR. Inserarea de noi materiale

e va realiza de către

echipele UPB şi ICI, întrucât aceste documente trebuie prelucrate anterior a tfel încât
să re pecte formatul datelor din Ela tic earch.
4. Rafinarea ulterioară a filtrelor pentru modulele "Evenimente"
Modul Biblioteca

virtuală

- Clasicii literaturii

române.

şi "Temei tematici".

Opere fundamentale

1. Crearea posibilităţii de adăugare a noi opere În format PDF care actualmente intră ub
incidenta dreptului de autor. Menţi nărn că pentru toate operele publicate până acum
-a urmărit re pectarea condiţiilor

legal
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de copyright şi indicatorii de realizare ai

....

proiectului

INTELLlT.

Operele suplimentare

vor fi Încărcate de către echipa ICI În

condiţiile În care sunt respectate formatul actual.
2.

Actualizarea

aspectului iconografie al imaginilor din cadrul modului.

Instituţia Coordonatoare

Partener 1

Institutul de Istorie şi Teorie Literară "G.Călinescu"

Universitatea

"Lucian Blaga" din Sibiu

Eugen Simion

Partener 3

Partener 2
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare

Informatică

il partener
Lidia Băjenaru
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Universitatea

Politehnica din Bucureşti

