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Intro
Phong Nguyen
AI Researcher, Hitachi R&D.
Director of AI & DS, Tokyo Techies.

➔ Master Graduate
From Carnegie Mellon University,

➔ Places
Vietnam, Singapore, Australia, U.S., 
Japan

➔ Artificial Intelligence
Deep Learning, Reinforcement 
Learning, Auto-ML.

➔ Achievement
Top 50 young inventor of Hitachi



Examples
Some of my work in AI field.

➔ Weight estimation for trucks
By acceleration sensors

➔ Transportation Modality 
Classification
By acceleration sensors

➔ Robot Navigation
Using Deep Reinforcement Learning - DQN

➔ Automation in Water Purification 
Plants 
Using Deep Reinforcement Learning - DDPG









http://www.youtube.com/watch?v=49lyLR-6u78
http://www.youtube.com/watch?v=Kj3jk7FOISE




http://www.youtube.com/watch?v=GgelCCm8H_A




http://www.youtube.com/watch?v=Bq_CS7R2wJA


Một số thành tích

➔ Top 50 nhà sáng chế trẻ của Hitachi
Với 8 bằng sáng chế trong 4 năm

➔ Giải thưởng Spot Awards cho thuật 
toán AI trong nhà máy nước
Năm 2017

➔ 100 nhà khoa học được chính phủ 
mời về 
Tháng 8 năm 2018

➔ Giám đốc AI của Tokyo Techies  
Công ty đào tạo tại Nhật Bản.



Mình đã đến Nhật 
như thế nào?







Chuyên gia
nước ngoài

Chuyên gia
như người Nhật

Làm gì cũng khó Kỹ sư IT

Chuyên 
môn

Tiếng Nhật



Kỹ sư IT Chuyên gia



US$ 2500
Mức lương khởi điểm của kỹ sư CNTT tại Nhật



US$ 4000
Mức lương với 3-5 năm kinh nghiệm



US$ 1000
Chi phí cuộc sống cho các bạn độc thân



US$ 2000
Chi phí cuộc sống cho một gia đình 4 người



Kỹ sư biết tiếng Nhật Chuyên gia không tiếng Nhật

Hiểu biết về công ty Nhật tốt hơn Không hiểu sâu được về văn hoá của công ty Nhật.

Cơ hội thăng tiến trong cùng công ty tốt hơn Ít cơ hội thăng tiếng trong cùng công ty 

Được làm nhiều các dự án đa dạng trong công ty Các dự án thường ít đa dạng hơn

Dễ dàng làm việc với hệ thống quản lý của công ty Vô cùng khó khăn khi phải làm việc với các hệ 
thống trong công ty

Dễ dàng hoà nhập với cuộc sống bên Nhật Khó khăn khi hoà nhập cuộc sống của Nhật

Điểm mạnh của các bạn kỹ sư biết tiếng Nhật 



Kỹ sư biết tiếng Nhật Chuyên gia không tiếng Nhật

Áp lực công việc theo văn hoá Nhật Ít áp lực công việc theo văn hoá Nhật hơn

Kỷ luật làm việc theo người Nhật Tự do hơn trong công việc 

Thường làm các dự án trong nước Được làm các dự án Quốc Tế

Phải trau dổi cả tiếng Anh và tiếng Nhật Chỉ cần tiếng Anh tốt, đi các nước nói tiếng Anh dễ 
dàng.

Điểm mạnh của chuyên gia không tiếng Nhật



Kết thúc


