
Chiến tranh Ukraine đặt vệ tinh gián điệp 

cho thuê vào Tin tức hàng đầu 

Từ những chiếc xe tăng của Nga đến những khu chôn cất hàng 

loạt, các tàu vũ trụ chụp ảnh thương mại đang làm sáng tỏ cuộc 

chiến của Điện Kremlin với nước láng giềng 

Lực lượng Ukraine săn lùng xe tăng Nga và theo dõi chuyển quân đang 

được hỗ trợ bởi hình ảnh từ một số lượng ngày càng tăng của các vệ tinh 

do thám thương mại, cho phép Kyiv tiếp cận thông tin tình báo từng là lĩnh 

vực của một số chính phủ. 

Cuộc tấn công của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm vào nước láng 

giềng của mình đồng thời với sự bùng nổ về số lượng và mức độ tinh vi của 

các vệ tinh giám sát thương mại, với hàng trăm vệ tinh đang có mặt trên 

quỹ đạo. Các quan chức của công ty cho biết họ đang truyền dữ liệu tới 

chính phủ Mỹ và các nước đồng minh, đôi khi trực tiếp tới chính quyền Kyiv 

để hỗ trợ họ trong việc đẩy lùi lực lượng xâm lược của Nga, cũng như cho 

các nhóm nhân đạo để giúp họ lập bản đồ hỗn loạn và sơ tán dân chúng. 

Ngay cả trước khi quân đội Nga đổ bộ vào Ukraine, các vệ tinh đã trình 

bày chi tiết kế hoạch của Điện Kremlin. Khi ông Putin cho biết quân đội của 

ông đang tập trung ở biên giới đang kéo về, các vệ tinh cho thấy điều 

ngược lại, và rằng Nga đã xây một cây cầu từ Belarus để xe tăng vượt 

sông vào Ukraine. “Không ai biết nhìn vào khu vực đó,” đồng sáng lập 

Planet Labs PBC và Giám đốc điều hành Will Marshall nói. 

Ông Marshall nói, nhà cung cấp hình ảnh đang làm việc với Lầu Năm Góc 

và những người khác, đã có thể phát hiện ra cây cầu vì đội tàu của họ gồm 

khoảng 200 vệ tinh quét toàn bộ Ukraine một lần mỗi ngày. Các vệ tinh của 

công ty có độ phân giải khoảng 9 feet, thước đo mức độ chi tiết mà các 

cảm biến có thể chụp ảnh và có thể phát hiện những thay đổi trên mặt đất. 

Nó không chỉ là hình ảnh quang học được thu thập. Một số vệ tinh có thể 

nhìn xuyên qua các đám mây và theo dõi chuyển động của quân đội Nga 

vào ban đêm, các quan chức trong ngành cho biết. Vẫn còn những người 

khác thu thập các tín hiệu điện tử có thể được sử dụng để theo dõi các lực 



lượng Nga. Dữ liệu từ các tàu vũ trụ thương mại có thể không có chất lượng 

cao như các vệ tinh do thám mới nhất của Mỹ có thể thu được, nhưng chúng 

có thể dễ dàng được chia sẻ mà không gặp phải các hạn chế về bảo mật. 

Dữ liệu từ các vệ tinh do thám thương mại này hiện là một phần không thể 

thiếu trong cuộc xung đột, bình thường là không chính thức, cung cấp cho 

Ukraine thông tin tình báo có giá trị mà nước này có thể sử dụng để chống 

lại lực lượng Nga, đồng thời định hình dư luận bằng cách vạch trần sự tàn 

phá dân thường và tội ác chiến tranh tiềm tàng. 

Các quan chức an ninh quốc gia cấp cao của Mỹ và các giám đốc điều 

hành ngành cho rằng các vệ tinh cho thuê với giá cả phải chăng đã làm 

biến đổi cuộc chiến, khiến Nga khó che giấu hoặc phổ biến về các hành 

động quân sự của mình. Vì quá nhiều thông tin đã được công khai, nên 

các cơ quan tình báo Mỹ cũng dễ dàng giải mật và chia sẻ một số bí mật 

của riêng họ. 

John Serafini, Giám đốc điều hành của HawkEye 360 cho biết: “Dữ liệu 

không gian địa lý thương mại (Commercial geospatial data) đối với cuộc 

chiến ở Ukraine, cũng giống như GPS đối với Desert Storm 30 năm trước,” 

John Serafini, Giám đốc điều hành của HawkEye 360, đề cập đến việc quân 

đội Mỹ sử dụng vệ tinh định vị cho các hoạt động chính xác trong cuộc xung 

đột năm 1991. HawkEye 360, một trong nhiều công ty khởi nghiệp vệ tinh 

vẫn còn trong thập kỷ đầu tiên của họ, có một chòm sao thu thập tín hiệu 

tần số vô tuyến từ không gian. 

Các quan chức trong ngành cho biết, vệ tinh cũng đã được sử dụng để 

theo dõi dòng người tị nạn và phát hiện những ngôi mộ tập thể ở Ukraine. 

Sự ra đời của các vệ tinh do thám có từ những ngày đầu của cuộc chạy 

đua không gian. Vào năm 1957, nhiều tháng sau khi Liên Xô phóng vệ tinh 

nhân tạo đầu tiên, Sputnik, truyền tín hiệu vô tuyến, Tổng thống khi đó là 

Dwight D. Eisenhower đã phê duyệt kế hoạch để Mỹ phát triển và phóng vệ 

tinh do thám. Hình ảnh từ những con tàu vũ trụ ban đầu đó có độ phân giải 

khoảng 25 feet. 

 



Bốn thập kỷ độc quyền của chính phủ bắt đầu thay đổi với việc phóng vệ 

tinh Ikonos vào năm 1999, một tàu vũ trụ chụp ảnh trái đất thương mại 

cung cấp cho người dùng độ phân giải tốt khoảng 3 feet. 

Trong những năm đầu tiên của vệ tinh hình ảnh thương mại, khách hàng 

chủ yếu vẫn là các chính phủ, theo các quan chức trong ngành, Stephen 

Wood, giám đốc cấp cao của Maxar Technologies Ltd., cho biết: 

Maxar Technologies Ltd từng là nhà cung cấp hình ảnh Ukraine hàng đầu 

cho giới truyền thông — bao gồm cả The Wall Street Journal — trong cuộc 

xâm lược của Nga, sử dụng máy ảnh chụp ảnh có độ phân giải xuống 12 

inch. Ông Wood cho biết, công ty có thể bố trí lại các camera trên bo mạch 

để thu thập hình ảnh về những gì đang xảy ra trên mặt đất trên một khu 

vực rộng lớn hơn, bao gồm cả các vùng biên giới với Ukraine. 

Trong khi cơ quan tình báo của chính phủ đã từng xem các vệ tinh do thám 

thương mại với sự nghi ngờ, thì giờ đây họ là những khách hàng háo hức, 

thích liên hệ để có thông tin cập nhật và chính xác nhất. 

Các vệ tinh do thám của chính phủ Mỹ có giá hàng tỷ đô la mỗi vệ tinh và 

có thể mất nhiều năm để xây dựng và triển khai. Các vệ tinh do thám 

thương mại tương đối rẻ và có thể lấp đầy những khoảng trống nhu cầu. 

Chính phủ Hoa Kỳ đang khuyến khích các công ty tư nhân chia sẻ hành trình 

của họ, Thứ trưởng Hải quân Robert Sharp, Giám đốc Cơ quan Tình báo 

Không gian Địa lý Quốc gia, cơ quan thu thập, phân tích và phân phối dữ liệu 

từ các vệ tinh do thám của Hoa Kỳ, cho biết trong một cuộc phỏng vấn. 

Ông cho biết tại GEOINT, một hội nghị tình báo không gian hàng năm, 

ngành công nghiệp thương mại “là một khía cạnh quan trọng giúp chính 

phủ của chúng ta có thể có thông tin phù hợp, phân loại đúng vào thời 

điểm thích hợp. 

Các nhà điều hành ngành công nghiệp cho biết Ukraine, với thời tiết nổi 

tiếng khó khăn, là cơ sở chứng minh hoàn hảo cho một công nghệ vũ trụ 

mới được thương mại hóa gần đây: radar khẩu độ tổng hợp, có thể nhìn 

xuyên qua mây, sương mù và tuyết. 

Công ty công nghệ vũ trụ MDA Ltd. cho biết họ có hợp đồng với một đối 

tác không gian thương mại của Mỹ. Hình ảnh thu thập được sẽ được hợp 



nhất và phân tích với hình ảnh do các công ty khác thu thập. Các báo cáo 

tình báo đó sau đó được chia sẻ với chính phủ Ukraine. 

“Ukraine là một nơi khó khăn và có rất nhiều đám mây bao phủ và các hoạt 

động về đêm,” Giám đốc điều hành MDA Mike Greenley cho biết. Công ty 

sở hữu một vệ tinh radar và chính phủ Canada sở hữu ba vệ tinh. Họ có 

thể phát hiện ra nơi các phương tiện đã di chuyển, ngay cả khi thời tiết xấu 

và phát hiện ra những chiếc xe tăng ẩn nấp dưới những tán cây, ông nói. 

Ông Greenley cho biết công ty có thể hình ảnh Ukraine hàng ngày và hình 

ảnh có thể sẵn sàng để xem trong một số trường hợp trong vòng chưa đầy 

15 phút. 

Adm. Sharp cho biết Cơ quan Tình báo Không gian Địa lý Quốc gia - có lẽ 

được công chúng biết đến nhiều nhất vì đã xây dựng mô hình khu phức 

hợp Abbottabad của Osama bin Laden ở Pakistan dựa trên hình ảnh 

không gian - đã tăng cường các nguồn lực dành riêng cho Ukraine. Các 

công ty tư nhân nói rằng họ cũng đã làm như vậy. 

 



Một hình ảnh từ BlackSky Technology cho thấy một đoàn xe quân sự của 

Nga ở Ivankiv, Ukraine, vào cuối tháng Hai. 

Brian O'Toole, Giám đốc điều hành của BlackSky Technology Inc., cho biết 

vài ngày sau cuộc xâm lược của Nga vào ngày 24 tháng 2, công ty đã 

quyết định thay đổi quỹ đạo dự kiến của hai vệ tinh hình ảnh sẽ được 

phóng vào ngày 2 tháng 4 để chúng đi qua Ukraine thường xuyên hơn. 

Ông nói, điều đó đòi hỏi phải điều chỉnh lại vụ phóng tên lửa và đảm bảo 

sự chấp thuận của chính phủ Mỹ để sửa đổi giấy phép phóng tên lửa. 

Công ty cho biết hình ảnh của Ukraine đã được giao cho khách hàng trong 

vòng 24 giờ sau khi ra mắt. 

HawkEye 360 triển khai một bộ cảm biến khác nhau. Các vệ tinh của nó 

thu thập và xác định tín hiệu tần số vô tuyến từ không gian — bất cứ thứ gì 

từ tàu đánh cá bất hợp pháp đến báo hiệu khẩn cấp. Khi quân của ông 

Putin tràn vào Ukraine từ phía bắc và sau đó rút lui sau khi không chiếm 

được Kyiv, tàu vũ trụ của HawkEye đã theo dõi họ bằng cách theo dõi việc 

lực lượng Nga gây nhiễu tín hiệu GPS, ông Serafini cho biết trong một 

cuộc phỏng vấn. 

Tuy nhiên, các hoạt động thương mại không phải là không có rủi ro và 

nhiều công ty từ chối tiết lộ cụ thể về cách họ đang hỗ trợ Ukraine trong nỗ 

lực chống lại cuộc tấn công của Moscow. Một giám đốc điều hành cho biết 

ông lo sợ công ty của mình có thể trở thành mục tiêu cho các cuộc tấn 

công mạng của Nga. 

Adm. Sharp cho biết cơ quan của ông không thấy có sự gián đoạn nào đối 

với các vệ tinh hình ảnh thương mại hoặc chính phủ Hoa Kỳ. 

Lầu Năm Góc đã từ chối cung cấp thông tin chi tiết về “các dịch vụ hình 

ảnh vệ tinh thương mại” nằm trong gói viện trợ an ninh cho Ukraine được 

công bố ngày 14/4. 

Tuy nhiên, một số công ty đang công khai quảng bá những gì họ đang làm 

cho Ukraine.  

Satellogic, một công ty quan sát trái đất bắt đầu ở Argentina, đang cung 

cấp hình ảnh không gian trực tiếp cho chính phủ Ukraine, cũng như dữ liệu 

miễn phí cho các nhóm nhân đạo như Hội Chữ thập đỏ và Bác sĩ không 



biên giới, Thomas VanMatre, phó chủ tịch phát triển kinh doanh toàn cầu 

cho biết. “Nếu bạn đang giúp đỡ nguyên nhân, chúng tôi sẽ gửi cho bạn 

thông tin đăng nhập và thông tin xác thực,” ông nói. 

 

Một hình ảnh từ HawkEye 360 cho thấy GPS của Nga gây nhiễu trong và 

xung quanh Ukraine. 

Công ty đã hợp tác với Diễn đàn An ninh Quốc tế Halifax, một tổ chức phi 

lợi nhuận, để huy động 10 triệu đô la nhằm cung cấp cho Ukraine thời gian 

dành riêng cho các vệ tinh đi qua lãnh thổ của mình, thay vì dựa vào 

những gì chính phủ và công ty cung cấp như hiện nay. Diễn đàn cho biết 

họ đã quyên góp được khoảng 100.000 đô la cho đến nay. 

Ông Marshall của Planet Labs cho biết tác động của hình ảnh thương mại 

vượt ra ngoài lãnh thổ Ukraine: Các chính phủ không còn có thể thoát khỏi 

hoạt động quân sự quy mô lớn mà mọi người không biết. 

Ông nói: “Chúng tôi đang chuyển sang một kỷ nguyên minh bạch và có 

trách nhiệm thông qua những công nghệ này. 


