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Cam kết sử dụng dữ liệu ngôn ngữ 

1. Thông tin cá nhân 

Họ tên:   .............................................................................................................................  

Tên cơ quan:  .....................................................................................................................  

Địa chỉ email:  ...................................................................................................................  

Số điện thoại (tùy chọn):  ..................................................................................................  

Chú ý: Nếu bạn đang là sinh viên thì người đăng ký sử dụng dữ liệu này phải là thầy giáo hướng dẫn 

bạn 

2. Sản phẩm 

 Từ điển tiếng Việt cho xử lý ngôn ngữ tự nhiên 

 Kho ngữ liệu song ngữ Anh-Việt 

 Kho ngữ liệu tiếng Việt được chú giải cú pháp 

Chú ý: Bạn chọn một hay nhiều tài nguyên bằng cách đánh dấu vào ô vuông tương ứng 

3. Điều khoản sử dụng 

Người sử dụng các tài nguyên ngôn ngữ trên cần tôn trọng và tuân theo các điều kiện 

sử dụng sau đây: 

1. Chỉ được sử dụng các dữ liệu ngôn ngữ này cho mục đích nghiên cứu hay mục 

đích phát triển các hệ thống xử lý ngôn ngữ tự nhiên mã nguồn mở, không được 

dùng cho mục đích thương mại. 

2. Không được phân phối lại các dữ liệu ngôn ngữ này. 

3. Có thể chỉnh sửa các dữ liệu ngôn ngữ trong quá trình nghiên cứu để phục vụ 

tốt hơn cho nghiên cứu của mình, tuy nhiên không được phân phối lại dữ liệu 

đã chỉnh sửa đó. 

4. Các công trình nghiên cứu được công bố có sử dụng các dữ liệu ngôn ngữ do 

chúng tôi cung cấp phải trích rõ nguồn (bằng cách trích dẫn trang web hoặc bài 

báo tương ứng). 

5. Có thể trích dẫn một phần của dữ liệu ngôn ngữ trong các công trình nghiên cứu 

hoặc báo cáo kỹ thuật khi mô tả các vấn đề nghiên cứu có liên quan đến dữ liệu 

ngôn ngữ. 
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4. Cam kết 

Chúng tôi cam kết tuân thủ các điều khoản sử dụng nêu trên. 

 

Chữ ký:  .......................................................................................................................... 

Ngày:  ................................  

 

Đơn đăng ký sử dụng dữ liệu ngôn ngữ có thể được gửi theo các hình thức sau đây: 

 Email (bản scan): vlsp-resources@googlegroups.com 

 Fax:  

 


