مسابقات هوش مصنوعی امیرکبیر
چالش تشخیص غلطهای رایج در روانخوانی قرآن کریم
دانشگاه صنعتي اميركبير

دانشكده مهندسي كامپيوتر

به نام خدا

قرارداد مجوز استفاده از دادگان گفتاری قرائتها برای چالش تشخیص غلطهای رایج
در روانخوانی قرآن کریم
در ادامه این قرارداد کلمه کاربر اشاره میکند به آقا/خانم ......................................................................................
که از طرف دانشگاه/شرکت/موسسه  ..................................................................................که از این به بعد گروه
تحقیقاتی نامیده میشود در این چالش شرکت میکند.
کاربر از طرف گروه تحقیقاتی خود میپذیرد که از دادگان ارائه شده (از این به بعد دادگان نامیده
میشود) که شامل فایلهای صوتی و برچسبهای مربوط به آن است را فقط برای شرکت در چالش مذکور
استفاده کند .کاربر میتواند دیتا را تا رویداد نهایی مسابقات هوش مصنوعی امیرکبیر یعنی  ۶اسفند نزد
خود نگهدارد .در صورتی که کاربر بخواهد از یافتهها و سامانه ارائه خود مقالهای بنویسد با انجام هماهنگی با
برگزارکنندگان مسابقه تا مدت محدودی میتواند از دادگان استفاده کند .کاربر و یا گروه تحقیقاتی
میتوانند تعداد محدودی نمونه صدا را به عنوان نمونه در مقاالت و یا دیگر گزارشهایی که نتایج مسابقه را
توضیح میدهد استفاده کنند.
این قرارداد فقط حق استفاده از دادگان برای شرکت در چالش را به گروه تحقیقاتی میدهد .بنابراین،
کاربر موافقت میکند که دادگان را با فرد و یا گروه دیگری خارج از گروه تحقیقاتی به اشتراک
نمیگذارد .همچنین کاربر تحت هیچ شرایطی مجاز به انتشار ،توزیع یا بازتوزیع ،نمایش یا هر گونه بازتولید
تمام یا بخشی از دادگان تحت هر قالبی و نسبت به هر شخص ثالثی نخواهد بود.
با امضای این قرارداد کاربر تالش خواهد کرد تا حداقل یک سامانه جهت رقابت با دیگر تیمهای شرکت
کننده در چالش آماده کند .همچنین براساس قوانین چالش ،هر تیم شرکتکننده باید گزارشی از روش ارائه
شده و دیگر بخشهای سامانه خود برای برگزارکنندگان ارسال کنند تا داوری از روی آن صورت گیرد .اگر
کاربر تا هفته اول اسفند ( ۱۴۰۰اختتامیه مسابقات) نتواند سامانهای را آماده و ارسال کند و اینکه نخواهد
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مقالهای بر اساس آن منتشر کند ،کاربر موافقت میکند که بعد از مراسم اختتامیه کل دادگان ارائه شده را
از تمامی کامپیوترهایی که دادگان روی آن ذخیره شده حذف خواهد کرد.
کاربر جهت دریافت دادگان مسابقه باید تا قبل از زمان اتمام ثبتنام یک نسخه تکمیل و امضاء شده از این
قرارداد را با استفاده از ایمیل مسابقات ( )aaic@aut.ac.irبرای بررسی ارسال کند.
اطالعات تماس:
نام دانشگاه/موسسه/شرکت.................................................................................................................................................. :
نام و نام خانوادگی فرد مسئول.......................................................................................................................................... :
آدرس ایمیل........................................................................................................................................................................... :
شماره موبایل.......................................................................................................................................................................... :
آدرس پستی.......................................................................................................................................................................... :
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

تاریخ........................................................ :

امضاء.................................................... :

