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“Project X” là câu chuyện đã không được biết đến, lấy những người Nhật vô danh thành nhân vật 
trung tâm của câu chuyện.  Những dự án vĩ đại cho thấy sức mạnh tiềm tàng của người Nhật, sự 
phát minh ra những sản phẩm mới đã làm thay đổi 1 cách mạnh mẽ cuộc sống con người. Sau 
chiến tranh, nước Nhật sử dụng 1 cách hữu hiệu các nguồn tri thức, làm cho các lực lượng cá 
nhân tự phát huy nguồn lực bởi hình thức làm việc nhóm. Phía sau hậu đài của những sự kiện 
mang tính cách mạng của Nhật Bản sau chiến tranh đó, đã có những con người như thế nào. Phía 
sau bóng dáng của thành công, đã có những câu chuyện và vô số những tổn thất đã được vượt 
qua 1 cách thầm lặng như thế nào. Trong chương trình truyền hình này, bằng việc đưa ra những 
câu chuyện mang tính cách mạng và thách thức của những người tiên phong, từ đó truyền lại sự 
dũng cảm dám đối đầu với thử thách cho những người Nhật của thế kỷ 21 để vượt qua thử thách 
mới.  

Co phu de tieng Vietnam

Những người đương đầu với thử thách
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Hay cung nghien cuu bi quyet phat trien dat nuoc Nhat Ban

14th January 2010
復活の日　ロボット犬にかける
Ngày hồi sinh  Đặt cược vào chú chó robot

SONY
AIBO

Thứ 5
18:15 - 19:15

28th January 2010
赤いメロン　北の大地の20年戦争
Dưa Melon đỏ. Cuộc chiến 20 năm của vùng đất phía Bắc

YUBARI
MERONThứ 5

18:15 - 19:15

Sự phục hưng sau chiến tranh của nước Nhật được xem như 1 kỳ tích. Sony là 1 công ty 
tượng trưng cho điều này. Công ty đã lần lượt đưa ra khắp thế giới những sản phẩm mới 
như CD, máy walkman. Nhưng vào những năm 1990, việc nghiên cứu phát triển sản 
phẩm bị thua sút các công ty khác, không có sản phẩm mang tính cách mạng nào. “Muốn 
làm sống lại linh hồn của việc chế tạo sản phẩm 1 lần nữa”, một người đàn ông đã bắt tay 
vào việc thương mại hóa robot.  Tuy nhiên, ông đã gặp phải sự phản đối của các kỹ sư trẻ 
và của cả lãnh đạo công ty. Thế nhưng ông vẫn không nản lòng.
“Không được bắt chước người khác, hãy sáng tạo cái mới, đó mới chính là tạo ra sản phẩm.” Đây là câu 
chuyện về những kỹ sư đã kế thừa ý chí sáng nghiệp đó, để thành công trong việc thương mại hóa sản 
phẩm robot.

Dưa Melon đã được con người yêu thích từ rất xưa. Loại Melon đỉnh cao này có ở vùng Yubari ở 
Hokkaido. Tên của nó là “Vua của Yubari”. Đặc trưng là ruột đỏ. Nó cũng được gọi là “Kim cương đỏ” 
Ruộng dưa của Yubari là vùng đất nghèo chất đất bazan. Đó là vùng đất nứt nẻ khô cằn. Dưa Melon 
“cay” này được trồng và chăm sóc tỉ mỉ ở các gia đình. Không có lưới cũng không có mùi vị. Nhằm đưa 
loại dưa này trở thành một đặc sản của Yubari, người ta đã tiến hành cải tạo giống. Đây là hành trình 
gần 20 năm của những con người gắn liền sự tồn vong của quê hương vào dưa Melon.

Mien phi 

Thứ 5
18:15 - 19:15


