
Công nghệ cho phép bạn nhìn và bắn kẻ thù 

Shashank Joshi nói rằng chiến tranh giữa các cảm biến đặt 
ra những thách thức mới 

Với hơn 7.000 người chết, cuộc chiến bắt đầu vào ngày 27 tháng 9 

năm 2020 khi Azerbaijan tấn công Armenia đã đẫm máu. Sau khi 

chiến tranh giữa hai nước kéo dài trong nhiều năm từ 1988 đến 

1994, lực lượng Armenia đã chiếm những vùng đất rộng lớn của 

Nagorno Karabah, một vùng đất Armenia bên trong Azerbaijan. 

Sau 44 ngày chiến đấu, các khẩu súng ngừng hoạt động vào năm 

2020. Azerbaijan đã chiếm lại 3/4 lãnh thổ mà các lực lượng này 

nắm giữ trong và xung quanh khu vực này. Đây là một chiến thắng 

quyết định trong những năm gần đây. 

Azerbaijan đã có thể tận dụng một số yếu tố ngay từ đầu. 

Azerbaijan có dân số đông hơn, ngân sách quân sự cao hơn, nhiều 

pháo hơn và không quân được trang bị tốt hơn. Tuy nhiên, phần 

lớn thiết bị thuộc thời Liên Xô. Điều này có nghĩa là nó đã được sử 

dụng trong các cuộc chiến tranh mà nó đã không thành công. Một 

châm ngôn quân sự là kẻ tấn công phải có lực lượng lớn gấp ba 

lần kẻ bị tấn công mới giành được chiến thắng. 

Azeris có một hạm đội máy bay không người lái, bao gồm Harops 

mua từ Israel và tb2 từ Thổ Nhĩ Kỳ. Với sải cánh 12m, tb2s có thể 

phóng bom hoặc tên lửa điều khiển từ xa và có thể ở trên không 

trong 24 giờ. Harops lén lút hơn, nhanh hơn, tự động hơn và phù 

hợp hơn cho các cuộc tấn công kamikaze chống lại radar. Chúng 

đã phá hủy hơn hai chục hệ thống phòng không và nhiều trận địa 

pháo. Nhiều xe bọc thép bị phá hủy. Các sự kiện tương tự đã xảy 

ra ở tỉnh Idlib của Syria hồi đầu năm. Tại tỉnh đó, tb2 của Thổ Nhĩ 

Kỳ đã tiêu diệt hạm đội xe tăng Syria trong một cuộc vây hãm dữ 

dội kéo dài hai ngày. 

Các nhà lãnh đạo quân sự trên toàn cầu đều chú ý. Tướng Sir 

Mark Carleton Smith, tổng tham mưu trưởng của Anh, cho biết tại 

một hội nghị diễn ra một năm sau cuộc xung đột, các dấu hiệu của 



một hình thức chiến tranh trên bộ mới đã quá rõ ràng. Những bài 

học." 

Drone chỉ là một phần của chương trình học. Phần còn lại của 

chương trình học tập trung vào hệ thống chỉ huy, điều khiển và 

thông tin liên lạc. Các hệ thống này thu thập thông tin về những gì 

cần thiết, xác định các ưu tiên. Các chỉ huy chiến thuật có thể nhìn 

thấy những gì máy bay không người lái nhìn thấy, và sau đó đưa 

chúng đến các mục tiêu mà chúng đã xác định bằng các phương 

tiện khác. Liên lạc vệ tinh cho phép các ch ỉ huy chiến thuật theo dõi 

tình hình từ xa. Các máy bay do thám dò tìm radar của Azerbaijan 

từ Thổ Nhĩ Kỳ dường như đã phát hiện được một số xe tăng. Hệ 

thống Koral trên mặt đất của Thổ Nhĩ Kỳ làm nhiễu sóng radar của 

đối phương đã giúp máy bay không người lái tiêu diệt chúng. 

Joo joo Eyeball 

Các nhà công nghệ quân sự đã phát triển loại hình chiến tranh kết 

nối mạng này trong nhiều thập kỷ. Những tín đồ thực sự của nó 

tưởng tượng ra một "không gian chiến đấu" - hãy nghĩ về một chiếc 

ống nhòm kiểu cũ, nhìn xuyên thấu, chiến trường hai chiều, tàu-

lính-xe tăng, nhưng được mở rộng theo chiều dọc lên đến quỹ đạo 

và điện tử hóa thành bước sóng hồng ngoại và radar - trong đó các 

cảm biến phổ biến có thể truyền thông tin nhắm mục tiêu đến tất cả 

các loại "người bắn" thông qua các mạng liên lạc liền mạch. 

Các khoản đầu tư khổng lồ đã mang lại cho các cường quốc - 

trước hết là Mỹ - và các đồng minh của thế giới phát triển một số 

trong số những cường quốc này được mong muốn có được năng 

lực. Theo Tướng Mark Milley, sĩ quan quân đội hàng đầu của Mỹ, 

những khả năng này sẽ rất quan trọng trong một số loại xung đột 

nhất định. Chúng kém hiệu quả hơn trong các cuộc chiến mà Mỹ 

đã thực sự tham gia, chống lại quân nổi dậy được trang bị các thiết 

bị nổ ngẫu hứng (ieds), và các cuộc chiến tương tự khác. 

"Quan niệm của chúng tôi về thời gian trên chiến trường đang thay 

đổi sâu sắc" - Tướng Mick Ryan 



Azerbaijan, một quốc gia không phải là cường quốc, đã có thể đạt 

được trình độ năng lực tương tự với chi phí rẻ hơn nhiều. Tuy 

nhiên, tương tự không nhất thiết có nghĩa là giống hệt nhau: một 

kẻ thù với vũ khí được chuẩn bị tốt hơn và mạnh hơn có thể đã có 

thể chiến thắng. Thật là một điều thú vị rằng một cuộc chiến nhỏ ở 

Caucasus đã làm nảy sinh một không gian chiến đấu trong suốt, 

nơi thực sự là một bộ cảm biến khổng lồ. 

Viễn thông - semaphore, rồi điện báo, rồi không dây - đã cho phép 

máy dò tìm mục tiêu cho người bắn về những mục tiêu mà người 

bắn không thể nhìn thấy trong nhiều thế kỷ. Ý tưởng tạo ra "chuỗi 

tiêu diệt" bằng cách sử dụng nhiều loại cảm biến để gửi thông tin 

đến nhiều game bắn súng là một khái niệm phổ biến có từ những 

năm 1970. Đó là khi các nhà lý luận quân sự Liên Xô bắt đầu nói 

về cái mà họ gọi là "tổ hợp trinh sát-tấn công" - một hệ thống kết 

nối mạng, trong đó, ví dụ, một máy bay chiến đấu có thể truyền dữ 

liệu về một mục tiêu mà nó không thể tự tấn công bằng tên lửa 

hành trình có thể được bắn từ một tàu chiến. 

Gọi nó từ bên trong 

F-35 là đỉnh cao của suy nghĩ này. Máy bay tấn công này có thể 

vượt qua hệ thống phòng không để thả bom đạn dẫn đường chính 

xác vào các mục tiêu khác. Nó cũng hoạt động như một bộ định 

tuyến bay khổng lồ chuyển tiếp dữ liệu từ các máy bay gần đó và 

các chỉ huy cách xa nửa vòng trái đất. 

Tổ hợp trinh sát-tấn công do đó đã đến tuổi. "Ngày nay, chu kỳ này 

- do thám-hỏa lực-đánh bại - theo đúng nghĩa đen là hàng chục 

giây", Thiếu tướng Vladimir Marusin, lúc đó là Phó tổng tham mưu 

trưởng lực lượng mặt đất của Nga, khoe vào năm 2015. Tên lửa 

siêu thanh, tốc độ của vũ khí hạng nhẹ như vi sóng và chùm tia 

laser có thể cung cấp tốc độ nhanh hơn. 

Tuy nhiên, trên thực tế, thời gian để súng của Nga phản hồi dữ liệu 

từ máy bay không người lái của Nga trong cuộc xung đột ở Donbas 

của Ukraine, cuộc xung đột mà Tướng Marusin đang đề cập đến, 

không lâu như người ta nghĩ. Nó vẫn còn quá ngắn để làm cho cuộc 



sống của những người ở phía cuối cùng gặp khó khăn. Mick Ryan, 

một thiếu tướng lãnh đạo học viện quốc phòng của Australia từ 

tháng 12 đến tháng 12, nói rằng "Khả năng kết nối cảm biến với chỉ 

huy và vũ khí trong vòng 20-30 năm đã thay đổi sâu sắc quan niệm 

của chúng tôi về thời gian trên chiến trường." Ông ấy đang đề cập 

đến cuộc chiến ở Donbas. Thời gian nó được phát hiện trong chiến 

tranh vùng Vịnh hoặc dọc theo Đường mòn Hồ Chí Minh là gần một 

giờ. Tướng Ryan nói rằng nếu chúng tôi tin rằng chúng tôi đã bị 

phát hiện, chúng tôi có mười phút để đi trước khi chết. 

Công nghệ ngày càng trở nên dễ tiếp cận và lan rộng. Bayraktar, 

nhà sản xuất tb2 của Thổ Nhĩ Kỳ, có nhiều khách hàng sử dụng 

máy bay không người lái. Cách các hệ thống này được sử dụng có 

thể quan trọng hơn việc ai sử dụng chúng. Một số máy bay không 

người lái có thể được sử dụng để thay thế một số máy bay truyền 

thống. Rất nhiều máy bay không người lái có thể được sử dụng để 

thực hiện những điều bạn chưa bao giờ nghĩ có thể trước đây, như 

thiết lập các hệ thống giám sát liên tục và trên phạm vi rộng. Xu 

hướng hướng tới các máy bay không người lái nhỏ hơn, rẻ hơn và 

thường xuyên hơn không chỉ được quân đội quan sát. 

 



Các kỹ sư điện thoại thông minh đã tạo ra nhiều loại cảm biến nhỏ 

hơn và tiết kiệm năng lượng hơn trong thập kỷ qua với sự nhiệt 

tình về nguồn lực mà chỉ một ngành công nghiệp hàng tỷ đô la mới 

có thể mua được. Một chiếc điện thoại trị giá 1.000 USD bao gồm 

nhiều loại camera có thể hướng về các hướng khác nhau ở nhiều 

bước sóng khác nhau. Nó cũng có một hoặc nhiều quang kế. Ăng-

ten vô tuyến có thể nhận tín hiệu từ các phụ kiện Bluetooth, mạng 

Wi-Fi, thiết bị đầu cuối thanh toán, mạng WiFi và đôi khi thậm chí 

cả tháp điện thoại di động gần đó. 

Thật đáng ngạc nhiên, điện thoại chứa rất nhiều sức mạnh xử lý mà 

các cảm biến và mạng yêu cầu. Còn nhiều thứ khác được thấy trong 

điện toán đám mây, nơi nó có thể đưa trí tuệ nhân tạo (ai)  vào, có 

thể vạch ra con đường tốt nhất để bạn đi du lịch, dịch tiếng Serbia 

sang tiếng Bồ Đào Nha và nhận ra bạn bè của bạn trong ảnh. 

Những công nghệ này không ngừng cải tiến và có thể được áp 

dụng ngoài điện thoại. Ví dụ, chúng đã mở rộng đáng kể khả năng 

cho các vệ tinh nhỏ, rẻ tiền cũng như các máy bay không người lái 

dân dụng. Chúng có thể được sử dụng để chế tạo đạn pháo hoặc 

chiến xa hoặc rải rác khắp các khu vực tác chiến. Một sĩ quan bộ 

binh Anh gần đây đã tiến hành một cuộc tập trận sử dụng công 

nghệ giá rẻ có thể nhận ra con người ở khoảng cách xa. 

Báo cáo này xem xét "cuộc chiến căng thẳng giữa ẩn và tìm" mà 

những công nghệ này có thể thực hiện được, vay mượn từ "khái 

niệm hoạt động" năm 2020 của các lực lượng vũ trang của Anh. Nó 

xem xét các cách mới, giá cả phải chăng để xem và cách dữ liệu 

có thể được thu thập và phân tích. Nó kiểm tra chiến tranh điện tử, 

tàng hình và các phương pháp lừa gạt khác mà những kẻ lừa đảo 

sử dụng để giữ bí mật của họ. 

Những thay đổi chiến thuật này có thể có ý nghĩa quan trọng. Các 

nguyên tắc quân sự cơ bản có thể được xem xét lại theo xu hướng 

hướng tới các chiến trường trong suốt. Các sĩ quan được dạy về 

tầm quan trọng của việc tập trung hỏa lực vào một số lượng lớn 

các đơn vị sẽ học cách chiến đấu trong các đơn vị nhỏ hơn. Suy 



ngẫm về những bài học từ Nagorno – Karabakh, Tướng Sir Nick 

Carter, cựu tham mưu trưởng quốc phòng của Anh, nói rằng "Số 

đông có thể là một điểm yếu." 

Cơ động, một nguyên tắc mà các nhà tư tưởng quân sự, cũng 

giống như quần chúng, đều yêu mến, cũng có tác dụngể tương tự. 

TX viết rằng "những khái niệm và chiến thuật cùng phát triển này, 

cũng như các công nghệ thương mại và quân sự, một lần nữa 

đang tạo ra một không gian chiến đấu nơi chuyển động trở nên cực 

kỳ nguy hiểm." Hammes từ Đại học Quốc phòng Hoa Kỳ. "Nếu một 

đơn vị đang di chuyển, nó sẽ gây ra tín hiệu có thể bị tấn công ở 

phạm vi lớn hơn so với trước đó." Cuốn sách "Eyes in the Sky" của 

Arthur Holland Michel trích lời một quan chức quốc phòng đã mô tả 

việc bị giám sát bằng máy bay không người lái diện rộng như 

"Công viên kỷ Jura", nơi Tiến sĩ Alan Grant đối mặt với T. Rex: 

'Đừng di chuyển. Rex: "Anh ấy không thể nhìn thấy chúng tôi, nếu 

chúng tôi không di chuyển." 

Sẽ khó hơn để nhận ra lợi thế bất ngờ, vốn là đặc điểm xác định thời 

Tôn Tử, trên quy mô lớn. Sẽ ngày càng khó đạt được các cuộc đảo 

chính như cuộc xâm lược sông Áp Lục của Trung Quốc trong Chiến 

tranh Triều Tiên hay cuộc tấn công kinh hoàng của Ai Cập chống lại 

Israel vào tháng 10 năm 1973. Nga đã thử nhiều chiến thuật để gây 

nhầm lẫn cho bất kỳ ai đang theo dõi các cuộc triển khai của họ ở 

biên giới Ukraine. Những điều này bao gồm việc loại bỏ các ký hiệu 

đơn vị và đưa các đoàn xe qua lại và đóng cửa các địa điểm đóng 

tàu. Không thể che giấu sự thật tàn khốc của sự tích tụ. 

Một số người cho rằng có thể không thể tiến hành các cuộc tấn 

công quân sự chống lại các lực lượng có sẵn tất cả công nghệ. Di 

chuyển sẽ bị bắn. Một số người khác cho rằng những thay đổi này 

ít kịch tính hơn những gì mà các sĩ quan có thể nghĩ. Stephen 

Biddle, Đại học Columbia, chỉ ra rằng các nhà chiến thuật đã học 

cách bảo vệ lực lượng của họ trước sức mạnh pháo binh và máy 

bay hiện đại ngay từ Chiến tranh thế giới thứ nhất. Những khả 

năng này đã gây ấn tượng mạnh như ngày nay. Công nghệ kỹ 

thuật số sẽ cho phép chúng ta cập nhật những điều cơ bản về sự 



che giấu, gian dối và nói dối. Ông Biddle nói rằng người Armenia 

đã mắc sai lầm khi không suy nghĩ đủ kỹ càng. "Sẽ không có ai 

mắc phải sai lầm như chúng ta." 


