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Chi tiết cuộc thi
Cùng phối hợp với HEEAP, National Instruments hân hạnh giới thiệu Cuộc thi Thiết kế sáng tạo
dành cho doanh nhân trẻ Việt Nam 2014.
Mục đích cuộc thi nhằm nuôi dưỡng sự sáng tạo và tinh thần doanh nghiệp giữa các sinh viên ngành
kỹ thuật đã tốt nghiệp gần đây và sau này ở Việt Nam và trình các dự án khả thi trên thị trường
nhằm hỗ trợ sự phát triển bền vững của cộng đồng địa phương.
Thông qua chương trình Planet NI, chúng tôi sẽ cho các đội sinh viên được lựa chọn tiếp cận các
nền tảng phát triển của NI để thiết kế các mẫu và giải pháp đáp ứng những thách thức tại Việt Nam.
NI sẽ cung cấp các công cụ, đào tạo và tư vấn để giúp đưa những ý tưởng có giá trị vào các mẫu
chức năng bằng cách sử dụng nền tảng phần cứng có ứng dụng NI myRIO và phần mềm thiết kế hệ
thống NI LabVIEW.
Bạn đã từng có một ý tưởng về một dự án mà có thể trở thành một cơ hội kinh doanh và mang lợi
ích cho cộng đồng địa phương? Hãy mang nó vào cuộc sống thông qua cuộc thi này. Bạn có thể làm
cho các ý tưởng của mình thành hiện thực thông qua những nguồn lực và hỗ trợ từ phía chúng tôi.
Bạn có cơ hội để giành chiến thắng giải thưởng tiền mặt và vé tham dự NIWeek 2015 – một hội
nghị kỹ thuật thường niên của công ty National Instruments tại Austin, Texas, Hoa Kỳ. Từ những
thiết bị y tế thông thường đến việc chế tạo chiếc xe động cơ sử dụng nhiên liệu thực vật chạy nhanh
nhất trên thế giới, chúng tôi muốn xem làm thế nào các sinh viên làm cho thế giới tốt hơn thông qua
thiết kế hệ thống bằng lập trình đồ họa LabVIEW.
Hãy xem các đường links bên dưới để biết thông tin mới nhất về cuộc thi hay gửi thư đến
chúng tôi theo địa chỉ dang.loan@ni.com
Website: heeap.org
Facebook.com/PlanetNI
Thông tin giải thưởng
Gửi bản mẫu liên quan và sáng tạo nhất để giành giải thưởng. Đại diện Planet NI sẽ lựa chọn hai dự
án hàng đầu và chọn một người chiến thắng trong vòng chung kết. Yêu cầu nộp bản giấy có video
minh họa các ứng dụng kỹ thuật.
Giải nhất
• $600 USD tiền mặt1)
• 1 bộ đồ chơi lắp ráp người máy LEGO®MINDSTORMS®NXT
• Cơ hội trình bày dự án tại hội nghị NIWeek toàn cầu
• Vé máy bay và ăn ở cho một (1) thành viên của đội thắng cuộc để đi đến Austin, Texas tham
dự NIWeek 20152)
• Bản giấy dự án được đăng trên trang ni.com
Giải nhì
• $300 USD tiền mặt3)
• 1 bộ đồ chơi lắp ráp người máy LEGO®MINDSTORMS®NXT
• Bản giấy dự án được đăng trên trang ni.com
1

12.5 triệu Đồng; 2NI không chịu trách nhiệm về thủ tục và phí thị thực; 36.25 triệu Đồng

Ngày quan trọng
•
•
•
•
•
•

01/03/2014 – Kêu gọi nộp ý tưởng
31/05/2014 – Thời hạn cuối nộp ý tưởng
15/06/2014 – Công bố những ý tưởng xuất sắc nhất được lựa chọn vào vòng tiếp theo
15/09/2014 – Hạn chót nộp bài dự thi trên giấy
30/09/2014 – Công bố kết quả và đội thắng cuộc
10/2014 – Lễ trao thưởng, phân phát giải thưởng (chi tiết bên dưới)

Tiêu chuẩn tham gia
Để đủ điều kiện tham gia cuộc thi này, mỗi đội tối đa có ba (3) thành viên, tất cả đều phải:
• Tốt nghiệp trung học kỹ thuật hệ +/- 2 năm và 18 tuổi trở lên tính từ ngày ghi danh và đang
là sinh viên của một trường cao đẳng hay đại học được công nhận có đào tạo bằng cử nhân,
thạc sĩ hay tiến sĩ.
• Có một giáo sư hoặc cố vấn dự án công nghiệp
• Sử dụng NI myRIO và LabVIEW trong ứng dụng dự án của mình
• Viết một bài kỹ thuật, bao gồm bản tóm tắt
• Nộp bản giấy tóm tắt ý tưởng, hạn chót nhận lúc 23h59 CDT ngày 31/05/2014 – thời hạn kết
thúc nộp ý tưởng dự thi
• Nộp bản giấy ý tưởng cuối cùng và tất cả các tài liệu liên quan không muộn hơn 23h59 CDT
ngày 15/09/2014
Các nhân viên của NI và các công ty con, công ty thành viên, các cơ quan quảng cáo và các đối tác
khuyến mại và người thân và các thành viên gia đình của nhân viên là không đủ điều kiện tham gia
Cuộc thi này được tài trợ bởi NI và chỉ được giới hạn tại quốc gia sau đây: Việt Nam

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ DỰ THI VÀ NỘP HỒ SƠ
Bước 1: Đăng ký và Nộp bản tóm tắt ý tưởng
Ngày 01/03/2014 – Bắt đầu nộp bản tóm tắt ý tưởng
Ngày 31/05/2014 – Kết thúc thời hạn nộp bản tóm tắt ý tưởng
Nộp bản tóm tắt ý tưởng
1. Bạn được yêu cầu điền vào trang đầu tiên của mẫu tóm tắt trong đó tên dự án và thông tin liên lạc
cũng như trang thứ hai trong đó chỉ nêu phần tóm tắt, giới thiệu dự án và phương pháp thiết kế.
2. Trong phần phương pháp thiết kế, xin vui lòng tham khảo chỉ 1 hình mô tả phù hợp nhất đối với
ứng dụng của bạn cũng như 1 sơ đồ khối có thể mô tả cách ứng dụng của bạn làm việc.
3. Không có giới hạn về việc sử dụng đồ họa (biểu đồ, hình ảnh, v.v) cho bản tóm tắt ý tưởng và giới
thiệu dự án.
4. Cung cấp chú thích ngắn về lợi ích cho mỗi hình đồ họa và sơ đồ. Dùng máy quét có độ phân giải
cao để quét ảnh. Độ phân giải tối thiểu là 300 dpi.
5. NI cung cấp các đội được chọn một bộ phụ kiện bao gồm giấy phép sử dụng phiên bản LabVIEW
Student Edition và NI myRIO. Không cung cấp các phụ kiện, bộ dụng cụ hoặc các bộ phận bổ sung.
Thiết bị cảm biến, truyền động, bộ nối, v.v.. do đội ngũ Việt Nam chịu trách nhiệm.
6. Gửi đến địa chỉ sau đây planetni@ni.comno không muộn hơn ngày 15/04/2014:
a. Bản tóm tắt ý tưởng đầy đủ có hình đồ họa (bấm vào đây xem mẫu tóm tắt ý tưởng)
b. Bản scan tiểu sử tác giả của bạn với chủ đề trên tiêu đề thư: “2014 NI Innovation Design
Competition for Young Entrepreneurs Submission” (nhấp vào đây)
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi gì, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ dang.loan@ni.com hoặc
planetni@ni.com.
Hãy theo dõi trang web của chúng tôi để cập nhật về cuộc thi và trang Facebook của chúng tôi tại
facebook.com /planetni về việc công bố người chiến thắng.
Các giám khảo sẽ xem xét bản tóm tắt ý tưởng và thông báo cho các đội chiến thắng thông qua
email vào ngày 01/05/2014. Các đội được chọn sẽ nhận được thêm thông tin chi tiết về các bước
tiếp theo bao gồm hướng dẫn, các khóa đào tạo, cung cấp thiết bị phần cứng.

CUỘC THI THIẾT KẾ SÁNG TẠO DÀNH CHO DOANH NHÂN TRẺ
VIỆT NAM
MẪU NỘP BẢN TÓM TẮT Ý TƯỞNG
Dự án
Tên dự án

:

Vòng thi

: Planet NI

Thông tin liên hệ
Họ tên

:

Email

:

Tên trường

:

Điện thoại

:

ĐTDĐ

:

Địa chỉ gửi thư

:

Người tư vấn đề tài:
Họ tên

:

Chức vụ

:

Tên tổ chức

:

Email

:

Điện thoại

:

Thành viên trong đội
STT

Họ tên

Email

1.

_________________________

_________________ ______________

2.

_________________________

_________________ ______________

3.

_________________________

_________________ ______________

ĐTDĐ

BẢN GIẤY DỰ ÁN
1. Tóm tắt ý tưởng
<Giới thiệu tóm tắt dự án và mục tiêu của dự án và đưa ra kết quả/dự đoán cuối cùng của bạn>
Giới thiệu dự án
<Nêu vấn đề bạn đang cố giải quyết. Mô tả những sáng tạo mà bạn muốn thực hiện và kết quả mong
đợi. Thông báo cho chúng tôi cách bạn nghĩ là bạn có thể sử dụng phần cứng và phần mềm NI để
thực hiện>
2. Phương pháp thiết kế
<Giải thích qui trình hay các giai đoạn dự án của bạn. Bạn có thể kèm theo sơ đồ hay bất kỳ tài liệu
nào có liên quan để giải thích sơ đồ qui trình và thời gian thực hiện>
3. Mô tả chức năng (Bản giấy cuối cùng của dự án)
4. Kiến thúc thiết kế (Bản giấy cuối cùng của dự án)
5. Kết quả và thảo luận (Bản giấy cuối cùng của dự án)
6. Kết luận (Bản giấy cuối cùng của dự án)

CHỌN TÓM TẮT Ý TƯỞNG – TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
Ban giám khảo nội bộ sẽ đánh giá tất cả các bài tóm tắt được nộp đến ngày 15/04/2014. Họ sẽ chọn
các bản tóm tắt ý tưởng chiến thắng dựa trên các tiêu chí được liệt kê dưới đây và thông báo cho đội
chiến thắng vào ngày 01/05/2014. Một khi thông báo, các đội được chọn có thể bắt đầu làm việc trên
bản giấy cuối cùng dự án của mình.
Gửi bản mẫu tóm tắt ý tưởng đã được điền đầy đủ của mình đến địa chỉ planetni@ni.com tiêu đề
“2014 NI Innovation Design Competition for Young Entrepreneurs Abstract Submission”
Tiêu chí đánh giá
1. Những lợi ích của giải pháp là gì và lợi ích này có được xác định rõ ràng không? (mức độ đổi mới
và sáng tạo, hiệu quả chi phí và hiệu quả của giải pháp)
2. Các tác động gì (về kinh tế, môi trường hay xã hội) và sự liên quan của các giải pháp?
3. Sản phẩm hay dịch vụ có thể thương mại hóa hoặc trở thành một ngành kinh doanh?
4. Tổng thể dự án được lập kỹ lưỡng và chi tiết như thế nào?
Ban giám khảo sẽ đánh giá các bài tóm tắt ý tưởng theo quyết định của mình và tất cả các quyết định
của ban giám khảo là cuối cùng.
Thiết kế dự án và bản giấy dự án sẽ được đánh giá bằng cách áp tiêu chuẩn đánh giá sau.
Điểm

Tiêu chí lựa chọn

Tối đa 15

Sáng tạo

Tối đa 15

Lợi ích của giải pháp cho cộng đồng

Tối đa 10

Kế hoạch xin phép công nhận và đưa ra thị trường
trong tương lai

Tối đa 10

Tính thực tế (ảnh hưởng, chi phí và hiệu quả)

THÔNG TIN PHẦN CỨNG VÀ PHẦN MỀM NI
NI sẽ cung cấp các phần mềm và phần cứng sau đây miễn phí cho sinh viên trong suốt thời gian của
cuộc thi. NI sẽ cho sinh viên tiếp cận với nền tảng phát triển của NI để có thể sử dụng công nghệ NI
mang lại lợi ích cộng đồng địa phương tại Việt Nam. NI sẽ cung cấp các công cụ, đào tạo và tư vấn
nhằm giúp đưa những ý tưởng giá trị vào các mẫu chức năng bằng cách sử dụng NI myRIO và
LabVIEW.
LabVIEW
LabVIEW là phần mềm thiết kế hệ thống cung cấp cho các kỹ sư và nhà khoa học các công cụ cần
thiết để lập và triển khai hệ thống đo lường và kiểm soát thông qua tích hợp phần cứng chưa từng có
trước đây. LabVIEW giúp các kỹ sư giải quyết các vấn đề, làm tăng năng suất làm việc, và mang lại
sự tự tin để tiếp tục
đổi mới. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào ni.com/labview.
NI myRIO
NI myRIO cung cấp qui trình xử lý theo thời gian thực từ con chíp ARM Cortex- A9 lõi kép và hệ
thống đầu ra/vào có thể tùy chỉnh Xilinx FPGA cho các sinh viên. Với các thiết bị tích hợp sẵn, kinh
nghiệm phần mềm liền mạch, và thư viện chương trình học và hướng dẫn, NI myRIO cung cấp một
công cụ đáng giá mà sinh viên có thể sử dụng để "thực hiện thiết kế thực sự" trong một học kỳ. Để
biết thêm thông tin, hãy truy cập ni.com/myrio.
Nội dung phần mềm

•

NI myRIO Module và DVD Kit, NI myRIO Software Suite 1.0 DVD Set

•

Cáp thiết bị USB tiêu chuẩn

•

Nguồn điện

•

Đinh vít NI

•

Cáp âm thanh

Không cung cấp thêm phần cứng hay phần mềm để hỗ trợ cho cuộc thi.

BƯỚC 2: NỘP BẢN GIẤY CUỐI CÙNG
Ngày 15/09/2014 – Thời hạn kết thúc nộp bản giấy cuối cùng
Ngày 30/09/2014 – Công bố kết quả và đội chiến thắng
Bằng email
Gửi email bản giấy của bạn (cùng với đồ họa) và một sao về quyền của bạn đã được ký về mẫu công
bố và tiểu sử tác giả đến địa chỉ dang.loan@ni.com hoặc planetni@ni.com với tiêu đề “2014 NI
Innovation Design Competition for Young Entrepreneurs Submission”
Vui lòng gửi email các tài liệu sau:
1. Bản mềm dự án có kèm đồ họa (đầy đủ màu sắc nếu bạn có đồ họa màu1) theo định dạng
Window tương thích với Microsoft Word (Bấm vào đây để xem mẫu giấy cuối cùng)
2. Mẫu quyền công bố đã được ký (Bấm vào đây để xem mẫu)
3. Mẫu tiểu sử tác giả (Bấm vào đây để xem mẫu)
4. Bản Video (chấp nhận kết nối một trang web được tải lên)
Nộp bản giấy cuối cùng
1. Bạn được yêu cầu điền vào trang đầu tiên của mẫu tóm tắt (tên dự án và thông tin liên lạc) để
hoàn tất phần cuối cùng của dự án bao gồm kiến trúc thiết kế, mô tả chức năng, kết quả và thảo luận
và kết luận.
2. Đưa vào các sơ đồ và hình ảnh giao diện người sử dụng để thể hiện và mô tả các chức năng hệ
thống khác nhau trong kiến trúc thiết kế.
3. Đưa vào các hình ảnh cuối cùng của dự án và kết nối video (nếu có) trong phần kết quả và thảo
luận để trình bày dự án chi tiết hơn.
4. Cung cấp chú thích ngắn về lợi ích cho mỗi hình đồ họa và sơ đồ. Dùng máy quét có độ phân giải
cao để quét ảnh. Độ phân giải tối thiểu là 300 dpi.
Hướng dẫn nộp bản video
1. Videos có độ dài tối đa năm (5) phút
2. Định dạng được chấp nhận bao gồm .wma, .flv và .mp4
3. Video 300 kbps video sẽ được thể hiện tại 15 fps hoặc cao hơn.
4. Âm thanh mono 32-bit hoặc cao hơn (âm thanh là một phần khó nhất – đảm bảo rằng bạn có âm
thanh chất lượng tốt).
5. Videos nên được tác rời nếu có thể.
6. Video không chứa nhạc nền.

TRÌNH BÀY BẢN GIẤY
Chúng tôi yêu cầu bạn tuân thủ mô hình nghiên cứu trường hợp chung của NI (ni.com/ case-studies)
để đảm bảo tính nhất quán trong cách trình bày bản giấy. Bản giấy của bạn phải lập là tiếng Anh sử
dụng chữ Times New Roman cỡ 12. Phần này nêu một mẫu hướng dẫn định dạng; xin vui lòng sử
dụng mẫu này để lập bản giấy của mình. Số lượng từ tối đa mà bạn có thể đưa vào bản giấy 1200.
Chúng tôi có quyền từ chối bất kỳ bản giấy nào không tuân thủ cách thức nghiên cứu trường hợp
của NI.
Chú ý: Vui lòng giữ bản sao in và bản sao lưu điện tử cho tất cả các công việc của bạn bởi vì bạn sẽ
được yêu cầu cung cấp chúng nếu các tập tin mà chúng tôi nhận được bị hỏng. Scan mẫu quyền
công bố đã được ký và mẫu tiểu sử tác giả và đính kèm chúng vào email. Bản giấy của bạn sẽ bị loại
nếu chúng tôi không nhận được tất cả các mục này.
NI có quyền từ chối bất kỳ bài dự thi nào mà không kèm theo các tài liệu được yêu cầu.

CUỘC THI THIẾT KẾ SÁNG TẠO DÀNH CHO DOANH NHÂN TRẺ
VIỆT NAM
MẪU NỘP BẢN GIẤY CUỐI CÙNG
Dự án
Tên dự án

:

Vòng thi

: Planet NI

Thông tin liên hệ
Họ tên

:

Email

:

Tên trường

:

Điện thoại

:

ĐTDĐ

:

Địa chỉ gửi thư

:

Người tư vấn đề tài
Họ tên

:

Chức vụ

:

Tên tổ chức

:

Email

:

Điện thoại

:

Thành viên trong đội
STT

Họ tên

Email

1.

_________________________

_________________ ______________

2.

_________________________

_________________ ______________

3.

_________________________

_________________ ______________

ĐTDĐ

NỘP BẢN GIẤY CUỐI CÙNG CỦA DỰ ÁN
1. Tóm tắt
2. Giới thiệu dự án
3. Phương pháp thiết kế
4. Kiến trúc thiết kế
<giải thích các chức năng khác nhau cùng với sơ đồ, hình ảnh giao diện, v.v..>
5. Mô tả chức năng (bản giấy cuối cùng của dự án)
<nêu giải thích kỹ thuật rõ ràng hơn mô tả các chức năng hệ thống trong dự án của bạn và các tương
tác có thể xảy ra giữa hệ thống và công cụ (thông qua giao diện)>
6. Kết quả và thảo luận (bản giấy cuối cùng của dự án)
<có thể đề cập những thách thức mà bạn đã đối mặt, giải pháp đối với những thách thức này, lợi ích
sử dụng công cụ LabVIEW và NI, kế hoạch thương mại hóa sản phẩm của bạn, và ảnh hưởng dự án
của bạn đối với các yếu tố xã hội và môi trường (ví dụ, thí nghiệm bóng đèn tiết kiệm năng lượng
giúp giảm chi phí và tiết kiệm năng lượng>
<vui lòng kèm theo hình ảnh của dự án có chú thích. Chèn đường video links (nếu có) ở đây>
7. Kết luận (bản giấy cuối cùng của dự án)
<tóm tắt phần giới thiệu và kết quả tổng thể>

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ BẢN GIẤY CUỐI CÙNG
Ban giám khảo sẽ đánh giá tất cả các mục trên bản giấy cuối cùng và chọn hai đội chiến thắng theo
các tiêu chí bao gồm như sau:
1. Lợi ích của giải pháp cho cộng đồng là gì, và những lợi ích này có được xác định rõ ràng không?
2. Tính đổi mới, hiệu quả chi phí và hiệu quả của giải pháp
3. Tác động và sự phù hợp của giải pháp
4. Thách thức về mặt kỹ thuật đối với ứng dụng như thế nào?
5. Việc nộp dự án tốt như thế nào khi có các chỉ dẫn nêu trong mẫu “Nộp dự án Cuộc thi Thiết kế
Sáng tạo dành cho Doanh nhân trẻ 2014 của National Instruments”
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Lợi ích của giải pháp cho cộng đồng
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Thiết kế công việc

MẪU QUYỀN CÔNG BỐ
Kính gửi:
Từ:

Công ty National Instruments
Tên tác giả
:
Trường
:
Địa chỉ
:
Điện thoại
:
Email
:

Fax:

Nghiên cứu trường hợp có tên gọi tạm thời:
________________________________________________________________________________
Mô tả tác phẩm, bao gồm bản chữ và ảnh minh họa:
Bản viết tay Vẽ
Hình ảnh
Màn hình
Khác
Bạn có tham gia vào ni.com/cộng đồng không? Nếu có, biệt hiệu của bạn là gì?
Bạn có giấy chứng nhận của NI không? Chẳng hạn giấy chứng nhận LabVIEW Associate Developer
(CLAD), LabVIEW Developer (CLD), LabVIEW Architect (CLA), v.v..?
________________________________________________________________________________
Bạn có phải là thành viên của một tổ chức hay hiệp hội thiết kế/khoa học? (ví dụ: IEEE, ASME,
v.v..)
Bạn là nhà vô địch LabVIEW________________________________________________________
Có
Không
Mẫu này cho công ty National Instruments độc quyền tái xuất bản và phổ biến, trên cơ sở miễn phí
bản quyền tuân thủ theo quy định của luật bản quyền, đối với các công việc được nêu trên hoặc bất
kỳ phần trong đó trên thế giới, trong bất kỳ và tất cả các ngôn ngữ, trong bất kỳ và tất cả các định
dạng (bản in và điện tử).
Việc xuất bản có thể bao gồm nhưng không giới hạn như sau:
• Đĩa CD quá trình hội nghị NIWeek và NIDays
• Xuất bản trong bản tiếp thị điện tử National Instruments, bao gồm nhưng không giới hạn ở
trang web của National Instruments, đĩa CD Phần mềm Showcase, đĩa CD minh họa phần
mềm
• Xuất bản trong bản tin Instrumentation™, NI News, hoặc Developer Zone
• Xuất bản như một trường hợp nghiên cứu độc lập
• Xuất bản trong các tài liệu tiếp thị của National Instruments, bao gồm nhưng không giới hạn
tờ rơi, catalog, hoặc bưu phẩm trực tiếp
• Công bố toàn bộ bản văn hoặc trích lục, bao gồm tất cả các sơ đồ, đồ thị, và công cụ hỗ trợ
trực quan trong một ấn phẩm thương mại hoặc tạp chí ngành
Tôi hiểu rằng việc sử dụng tác phẩm sẽ ghi tác giả có tên nêu trên và sẽ kèm theo thông báo bản
quyền sau đây:
Copyright® 2014 National Instruments Corporation. Bảo lưu tất cả bản quyền. Tên sản phẩm và
công ty nêu trên là thương hiệu hay tên thương mại của công ty tương ứng.
_______________________________________
Chữ ký ủy quyền của tác giả hay đại diện tác giả

_________________________
Ngày
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Họ tên
Tên trường/chi nhánh
Địa chỉ trường
Bang/quốc gia
Điện thoại/ĐTDĐ
Email
Tên dự án

:
:
:
:
:
:
:

Mô tả dự án:
<mô tả tóm tắt dự án, chức năng dự án, thiết kế, làm thế nào dự án mang lại lợi ích xã hội/môi
trường, công cụ được sử dụng cho dự án, v.v..>

Tóm tắt tiểu sử (tối đa 50 từ)
<mô tả ngắn từng thành viên trong đội>

Nếu đội của bạn chiến thắng, sẽ một thành viên của đội sẵn sàng đi đến Austin, Texas tham dự sự
kiện NIWeek 2015 trong tháng 8.
- Có
- Không

QUI ĐỊNH CHUNG VÀ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM
Qui định, điều khoản và điều kiện chính thức
Thông qua chương trình Planet NI, công ty National Instruments ("National Instruments") tài trợ
Cuộc thi Thiết kế Sáng tạo Doanh nghiệp Trẻ - nhằm công nhận và tán thưởng sự xuất sắc và sáng
tạo các ứng dụng sử dụng công cụ LabVIEW® của National Instruments
Hồ sơ tham gia
Lưu ý rằng bằng cách tham gia cuộc thi này, các đội đồng ý rằng danh sách thành viên tham gia sẽ
không được bảo mật và tất cả chi tiết (bao gồm bản tóm tắt và bản giấy dự án) trở thành tài sản của
National Instruments và sẽ không được trả lại. National Instruments không chịu trách nhiệm về việc
ghi danh muộn, hồ sơ bị hư hỏng, không đầy đủ, không đọc được, bị mất, bị trì hoãn hoặc gửi sai địa
chỉ.
Đội chiến thắng và chung kết
Mỗi thành viên của một đội chiến thắng hoặc đội lọt vào chung kết phải ký mẫu tuyên bố đủ điều
kiện, đòi giải thưởng và mẫu từ bỏ trách nhiệm pháp lý và công bố để các đội nhận giải thưởng. Đội
nào không gửi lại mẫu tờ khai, đòi giải thưởng và mẫu từ bỏ trách nhiệm cho National Instruments
trong vòng 30 ngày sẽ tự động tịch thu giải thưởng.
Giải thưởng
Tất cả các giải thưởng là không được chuyển nhượng và National Instruments sẽ không thay thế các
giải thưởng hoặc trả tiền mặt thay cho giải thưởng. Các đội trách nhiệm tất cả các loại thuế phải nộp
đối với mọi giải thưởng và National Instruments sẽ không trả và cũng không hoàn trả bất kỳ khoản
thuế hoặc các nghĩa vụ phải nộp cho bất kỳ giải thưởng nào.
Tỷ lệ chiến thắng một giải thưởng không thể được xác định một cách khách quan bởi vì chúng phụ
thuộc vào chất lượng hồ sơ tham gia đủ điều kiện đã được nhận và ý kiến chủ quan của giám khảo.
Bằng tham gia cuộc thi này, mỗi thành viên của một nhóm (1) đồng ý việc sử dụng tên của, hình
ảnh, tiếng nói, dữ liệu đánh giá, tiểu sử của mình và các thứ tương tự trong tài liệu quảng cáo và
khuyến mại của National Instruments mà không phải thanh toán thêm bất kỳ khoản gì; (2) đồng ý
rằng National Instruments và các công ty con, chi nhánh của mình, cơ quan quảng cáo và các đối tác
quảng cáo không chịu trách nhiệm về thương tích, mất mát, hoặc hư hỏng bất kỳ hình thức nào liên
quan đến việc tham gia cuộc thi này hoặc từ việc chấp nhận hoặc sử dụng bất kỳ giải thưởng đã
được trao; và (3) đảm bảo rằng hồ sơ tham gia là bản gốc, không cung cấp thông tin sai lệch, và
không có người nào khác sở hữu hoặc có bất kỳ quyền đối với hồ sơ tham gia bao gồm bản quyền
trong đó. National Instruments sẽ thẩm tra tất cả các mẫu tờ khai đủ điều kiện, truy đòi giải thưởng
và mẫu từ bỏ trách nhiệm pháp lý và công bố. National Instruments sẽ thực hiện giải thích tất cả các
thể lệ cuộc thi theo quyết định của riêng mình và trao giải thưởng và quyết định của mình là cuối
cùng.
Bằng đăng ký và tham gia vào cuộc thi, mỗi thành viên của một đội: bảo đảm và tuyến bố rằng mình
đã đọc các quy định, các điều khoản và điều kiện chính thức và đồng ý tuân thủ chúng; bảo đảm và
tuyên bố rằng mình đã đọc Điều khoản Sử dụng của National Instruments (có sẵn tại
ni.com/pdf/legal/en/terms_and_conditions_Singapore.pdf) và đồng ý: tuân thủ theo các điều khoản
này; và rằng bản dự án nhóm mình là một "hình thức truyền đạt" dựa theo các Điều khoản Sử dụng
này; bảo đảm và tuyên bố rằng bản dự án của nhóm nghiên cứu không và sẽ không phải chịu bất kỳ

hạn chế hoặc yêu cầu về việc sử dụng, sao chép, sửa đổi, tiết lộ hoặc phân phối bởi National
Instruments và các công ty con, chi nhánh của mình, công ty quảng cáo và các đối tác quảng cáo bao
gồm nhưng không giới hạn: yêu cầu rằng bất kỳ mào nào được đưa vào, phối hợp, hoặc kết hợp với
bản dự án ("dự án kết hợp” ) được tiết lộ trong mã nguồn cho người khác, yêu cầu mà tạo ra các dự
án tương tự của dự án kết hợp được cho phép, các điều khoản "mã nguồn mở" khác, và đồng ý rằng
các điều khoản, điều kiện, thỏa thuận hoặc ghi chú nêu trong bản dự án mà có mâu thuẫn với hoặc
làm giới hạn các quy định của khoản (2) hoặc (3) của đoạn này sẽ không có hiệu lực.
Bằng cách tham gia vào cuộc thi và, trong trường hợp chiến thắng, chấp nhận giải thưởng, mỗi thí
sinh đồng ý và công nhận (A) rằng National Instruments và các công ty mẹ, chi nhánh, công ty con,
công ty liên kết, cơ quan quảng cáo, khuyến mại và quan hệ công chúng của mình và các viên chức,
giám đốc, nhân viên, đại diện, luật sư và cơ quan tương ứng của mình (được gọi chung là “Bên Tài
Trợ”) sẽ không có trách nhiệm đối với bất kỳ thương tích hay thiệt hại phát sinh toàn bộ hay một
phần từ việc tham gia của thí sinh trong việc quảng bá, chấp nhận, sở hữu, sử dụng hay sử dụng sai
giải thưởng, hay sản phẩm hay dịch vụ nhận được thông qua việc sử dụng giải thưởng, hay chức
năng sai của giải thưởng được trao hay sản phẩm hay dịch vụ đó, và (B) từ bỏ, bồi thường và không
làm tổn hại từng Bên Tài Trợ đối với bất kỳ và mọi thiệt hại, thương tích, tử vong, mất mát, khiếu
nại, động, yêu cầu hay trách nhiệm mà có thể phát sinh ngoài hay liên quan đến việc tham gia của
thi sinh đó trong cuộc thi này, việc chấp nhận và/hay sử dụng giải thưởng hay sản phẩm hay dịch vụ
nhận được thông qua việc sử dụng giải thưởng, hay sử dụng sai hay chức năng sai của giải thưởng
được trao hay sản phẩm hay dịch vụ đó; bất kể có nguyên nhân gì hay do tính bất cẩn từ Bên Tài
Trợ (bao gồm nhưng không giới hạn National Instruments) hay các bên khác. National Instruments
không bảo đảm, tuyên bố hay bảo lãnh, dù rõ ràng hay ngụ ý, theo thực tế hay căn cứ vào luật pháp
liên quan đến giải thưởng bao gồm nhưng không giới hạn tính hiệu lực, chất lượng, khả năng mua
bán, tính phù hợp sử dụng cho một mục đích nào đó.
Bất kỳ đội hoặc thành viên nào cung cấp thông tin sai lệch để được tham gia cuộc thi bằng cách gian
lận, hoặc National Instruments xác định vi phạm các quy định và các điều khoản và điều kiện chính
thức trong một nổ lực để giành giải thưởng, theo quyết định của National Instruments, có thể ngay
lập tức bị loại khỏi cuộc thi và/hoặc bị truy tố đến mức tối đa theo qui định pháp luật. Thể lệ cuộc
thi có thể thay đổi vào từng thời điểm. NI sẽ thông báo về bất kỳ thay đổi nào tại heeap.org, và
chúng tôi sẽ liên lạc với bạn để cho biết thêm thông tin khi cần thiết. Mỗi đội chịu trách nhiệm đối
với tất cả (nếu có) các loại thuế phí, bảo hiểm, thuế liên bang, bang và địa phương, các chi phí phát
sinh và bất kỳ phí tổn nào khác liên quan đến chấp nhận hoặc sử dụng giải thưởng mà mình có thể
giành chiến thắng.
National Instruments có quyền, theo quyết định riêng của mình, hủy bỏ, chấm dứt, sửa đổi hoặc đình
chỉ cuộc thi trong trường hợp cuộc thi là không có khả năng thực hiện hoàn tất theo kế hoạch hoặc
việc quản lý, an ninh, tính công bằng, tính toàn vẹn hoặc việc tiến hành cuộc thi dự kiến bị tổn hại
(bao gồm không giới hạn nhiễm virus máy tính, lỗi, giả mạo hoặc lỗi kỹ thuật). Trong trường hợp
National Instruments thực hiện bất kỳ hành động nào đã được đề cập này, National Instruments sẽ
cung cấp thông báo đó tại heeap.org, và chúng tôi sẽ liên lạc với bạn với biết thêm thông tin khi cần
thiết. Mọi và tất cả các tranh chấp và nguyên nhân hành động phát sinh từ hoặc liên quan với cuộc
thi này hay giải thưởng sẽ được giải quyết duy nhất trước tòa án đặt tại Singapore (mà mỗi đội và
thành viên, bằng cách nộp đầy đủ hoặc một phần dự án, và trong trường hợp là người chiến thắng,
chấp nhận giải thưởng, đồng ý với phán quyết thẩm quyền cá nhân). Có thể áp dụng các hạn chế bổ
sung.

HỒ SƠ CỦA TÔI CÓ KHẢ NĂNG ĐƯỢC SỬ DỤNG NHƯ THẾ NÀO?
Ngoài các qui định được trình bày dưới đây, chúng tôi không tuyên bố bất kỳ quyền sở hữu nào đối
với hồ sơ đăng ký của bạn. Tuy nhiên, bằng cách nộp hồ sơ, bạn
• cho chúng tôi quyền và giấy phép không thể thu hồi, áp dụng trên toàn thế giới quyền mà bạn đã
nhận được một khoản thù lao đầy đủ, trong suốt thời gian bảo vệ bản quyền: (i) tái bản, sao
chép, sửa đổi hoặc thay đổi hồ sơ của bạn bằng tất cả phương tiện đã được biết đến và được phát
triển về sau; (ii) sử dụng, xem xét, đánh giá, kiểm tra và phân tích hồ sơ của bạn và tất cả các nội
dung trong đó liên quan đến cuộc thi này và trong tương lai do National Instruments bảo trợ; và
(iii) mô tả hồ sơ của bạn và tất cả nội dung trong đó liên quan đến việc quảng báo cuộc thi này
trong các phương tiện truyền thông (được biết ở hiện tại hay được phát triển sau này);
• Trừ khi bị cấm, bãi bỏ bất kỳ và tất cả cái được gọi là "quyền đạo đức" hoặc bất kỳ quyền tương
tự mà bạn có thể có hoặc sau đây có được trong hồ sơ dự thi và tất cả các nội dung trong đó, và
đến mức độ mà bạn có thể không thể có, bạn đồng ý với chúng tôi thực hiện hoặc không thực
hiện bất cứ hành động nào vi phạm "quyền đạo đức" hay bất kỳ quyền tương tự như vậy;
• Đồng ý ký bất kỳ tài liệu cần thiết có thể được yêu cầu cho chúng tôi và những người ứng dụng
của chúng tôi sử dụng các quyền mà bạn cấp trên đây;
• Hiểu và thừa nhận rằng National Instruments và thí sinh khác có thể có tài liệu được pháp triển
hoặc vận hành tương tự hoặc giống hệt của dự án của bạn và bạn sẽ từ bỏ bất kỳ khiếu nại mà
bạn có thể có do có sự tương đồng với hồ sơ tham gia của bạn;
• Hiểu rằng chúng tôi không thể kiểm soát thông tin mà bạn sẽ tiết lộ cho các đại diện của chúng
tôi trong quá trình tham gia, hoặc những gì mà đại diện của chúng tôi sẽ nhớ về hồ sơ tham gia
của bạn. Bạn cũng hiểu rằng chúng tôi sẽ không giới hạn nhiệm vụ công việc của những người
đại diện mà họ có quyền tiếp cận hồ sơ của bạn. Bằng cách tham gia cuộc thi này, bạn đồng ý
rằng việc sử dụng thông tin trong ký ức của đại diện của chúng tôi trong việc phát triển hoặc
triển khai các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi không tạo ra trách nhiệm pháp lý đối với
chúng tôi theo thỏa thuận này hoặc luật bản quyền hoặc bí mật thương mại;
• Hiểu rằng bạn sẽ không nhận được bất kỳ khoản bồi thường hoặc thanh toán nào đối với việc sử
dụng hồ sơ tham gia cuộc thi bạn, trừ những thứ gì được qui định trong Quy định chính thức
này.
Xin lưu ý rằng sau khi kết thúc cuộc thi, hồ sơ của bạn có thể được đăng tải trên một trang web do
chúng tôi lựa chọn để mọi người vào trang web xem. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ
sử dụng trái phép nào về hồ sơ của bạn từ người truy cập vào trang web. Trong khi đó chúng tôi bảo
lưu các quyền này, chúng tôi không có nghĩa vụ sử dụng hồ sơ của bạn cho mọi mục đích, thậm chí
nếu được chọn là hồ sơ đoạt giải.
Những điều kiện gì khác mà tôi cần đồng ý bằng tham gia cuộc thi này?
Bằng tham gia vào cuộc thi, bạn đồng ý:
• Tuân thủ các Quy định chính thức này
• Các quyết định của National Instruments là cuối cùng và ràng buộc tất cả các vấn đề liên quan
đến cuộc thi này
• Bằng cách chấp nhận một giải thưởng, National Instruments có thể sử dụng tên và nơi cư trú của
bạn trên phương tiện trực tuyến và bản in hoặc trong bất kỳ phương tiện truyền thông khác liên
quan đến cuộc thi này, mà không phải thanh toán hoặc bồi thường cho bạn.
• Luật pháp của Singapore sẽ chi phối cuộc thi này, và bạn đồng ý đối phản quyết độc quyền và
địa điểm xét xử của tòa án Singapore đối với bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ cuộc thi này
Bảo mật

Chính sách bảo mật của National Instruments sẽ áp dụng cho cuộc thi này và tất cả các thông tin mà
chúng tôi nhận được từ hồ sơ của bạn. Vui lòng đọc Chính sách bảo mật trên trang web
(ni.com/legal/privacy/unitedstates/us/) trước khi chấp nhận các Quy định Chính thức và nộp hồ sơ
của bạn. Vui lòng lưu ý rằng bằng cách chấp nhận các Quy định Chính thức, bạn cũng chấp nhận
các điều khoản của Chính sách Bảo mật

