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STT Tên đề tài tiếng việt Tên đề tài tiếng anh GV hướng dẫn Yêu cầu Ghi chú 

1.  

Nhận diện biển báo 

giao thông bằng các 

thuật toán máy học 

trên kit Raspberry 

hoặc Jetson Nano 

Receive sign 

notifications using 

machine learning 

algorithms on 

Raspberry or Jetson 

Nano kit 

Phan Đình Duy 

duypd@uit.edu.v

n 

Có kiến thức cơ 

bản về CNTT, máy 

học và Kỹ thuật 

máy tính. Nghiêm 

túc trong NCKH 

 

2.  

Nghiên cứu áp dụng 

thuật toán SSD ứng 

dụng trong xử lý ảnh 

Research and apply 

applied SSD 

algorithm in image 

processing 

 

Phan Đình Duy 

duypd@uit.edu.v

n 

Có kiến thức cơ 

bản về CNTT, máy 

học và Kỹ thuật 

máy tính. Nghiêm 

túc trong NCKH 

 

3.  

Nghiên cứu áp dụng 

thuật toán Yolo ứng 

dụng trong xử lý ảnh 

Research and apply 

Yolo algorithm 

technique in image 

processing 

Phan Đình Duy 

duypd@uit.edu.v

n 

Có kiến thức cơ 

bản về CNTT, máy 

học và Kỹ thuật 

máy tính. Nghiêm 

túc trong NCKH 

 

4.  

Hệ thống quản lý 

tưới cây quy mô lớn 

dùng LoRa hoặc RF 

Large-scale irrigation 

management system 

using LoRa or RF 

Phan Đình Duy 

duypd@uit.edu.v

n 

Có kiến thức cơ 

bản về CNTT, máy 

học và Kỹ thuật 

máy tính. Nghiêm 

túc trong NCKH 

 

5.  

Ứng dụng các thuật 

toán máy học vào 

máy tính nhúng (edge 

computing) 

Applying machine 

learning algorithms to 

embedded computers 

(edge computing) 

Phan Đình Duy 

duypd@uit.edu.v

n 

Có kiến thức cơ 

bản về CNTT, máy 

học và Kỹ thuật 

máy tính. Nghiêm 

túc trong NCKH 

 

6.  

Thiết kế và thi công 

mô hình hệ thống tự 

động giữ cân bằng 

cho phương tiện 

đường thủy. 

Design of self-

balancing system for 

boat 

Đỗ Trí Nhựt 

- Hiểu rõ về Hệ 

thống Nhúng. 

- Hiểu rõ về các 

loại cảm biến. 

- Đam mê, chịu 

học, chịu thực 

hành. 

Ưu tiên SV Lớp 

CE505.M21.MTC

L (CLC hướng 

dẫn bằng tiếng 

Việt) 

7.  

Thiết kế và thi công 

mô hình hệ thống tự 

điều chỉnh hướng di 

chuyển cho phương 

tiện đường bộ. 

Design of self-driving 

system for vehicle. 
Đỗ Trí Nhựt 

- Hệ thống Nhúng. 

- Hiểu rõ về các 

loại cảm biến. 

- Đam mê, chịu 

học, chịu thực 

hành. 

Ưu tiên SV Lớp 

CE505.M21.MTC

L (CLC hướng 

dẫn bằng tiếng 

Việt) 
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8.  

Nghiên cứu kỹ thuật 

phân cụm kỹ thuật số 

cho phương tiện xe 

hai bánh 

Digital clusters for 2 

Wheelers vehicles 

TS. Đoàn Duy 

ThS. Bùi Lê 

Thuận (Robert 

Bosch 

Engineering) 

Sinh viên cần đáp 

ứng các yêu cầu 

sau: 
- Lập trình 

C/C++, OOP 

- Có kinh nghiệm 

thiết kế với QT 

hay thư viện đồ 

họa nhúng khác 

- Linux/UML/Git 

programming 

- Đọc hiểu và 

giao tiếp tiếng 

Anh cơ bản 

 

9.  

Nghiên cứu giải pháp 

xử lý nhiễu âm thanh 

cho thiết bị IoT 

Gateway 

Study on Digital 

Noise Filter for audio 

recording on IoT 

gateway  

TS. Đoàn Duy 

Sinh viên cần đáp 

ứng các yêu cầu 

sau: 
- Có kỹ năng lập 

trình C/C++ 

- Có kỹ năng 

thiết kế hệ 

thống nhúng, 

Digital 

processing và 

sensor 

- Có kỹ năng đọc 

hiểu và viết 

tiếng anh tốt 

 

10.  

Nghiên cứu giải pháp 

cân bằng tải hiệu quả 

cho thiết bị IoT 

Gateway 

Study on automatic 

load balancing for 

IoT gateway 

TS. Đoàn Duy 

Sinh viên cần đáp 

ứng các yêu cầu 

sau: 

- Có kỹ năng lập 

trình C/C++ 

- Có kỹ năng 

thiết kế hệ 

thống nhúng, 

Digital 

processing và 

image 

processing 

- Có kỹ năng đọc 

hiểu và viết 

tiếng anh tốt 

 

11.  

Nghiên cứu xây dựng 

cơ chế tiền xử lý ảnh 

và video cho IoT 

Gateway  

Study on image/video 

pre-processing 

mechanism for IoT 

Gateway 

TS. Đoàn Duy 

Sinh viên cần đáp 

ứng các yêu cầu 

sau: 

- Có kỹ năng lập 

trình C/C++ 

- Có kỹ năng 
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thiết kế hệ 

thống nhúng, 

Digital 

processing và 

image 

processing 

- Có kỹ năng đọc 

hiểu và viết 

tiếng anh tốt 

12.  
Thu thập dữ liệu sóng 

não. 

Collecting data of 

brain waves 

ThS. Nguyễn 

Duy Xuân Bách 

Lập trình nhúng tốt. 

Nắm rõ được các 

kiến thức về xử lý 

tín hiệu số, xử lý 

nhiễu dữ liệu. 

 

13.  

Nhận biết sâu bệnh 

cây trồng bằng xử lý 

ảnh. 

Identify plants with 

pests and diseases by 

images processing. 

ThS.Nguyễn Duy 

Xuân Bách 

Có kiến thức về xử 

lý ảnh. 
 

14.  

Hệ thống IoT hỗ trợ 

phục vụ người dùng 

ở các quán ăn uống. 

The IoT system 

supports serving 

users in the 

restaurants. 

ThS.Nguyễn Duy 

Xuân Bách 

Lập trình nhúng. 

Giao tiếp không 

dây. 

Khả năng phân tích 

yêu cầu thực tế. 

 

15.  

Hệ thống nhận diện 

người dùng dựa trên 

các camera IP có sẵn 

của khách hàng. 

User identification 

system based on 

available cameras IP 

of the clients. 

ThS.Nguyễn Duy 

Xuân Bách 

Có kiến thức về hệ 

thống mạng. 

Có kiến thức về xử 

lý ảnh. 

 

 


