
Cách Trung Quốc tận dụng AI trong kỹ thuật quân sự 

Trung Quốc đã đầu tư mạnh vào trí tuệ nhân tạo (AI) trong những năm gần 
đây và lĩnh vực quân sự cũng không ngoại lệ. Dưới đây là một số cách 
Trung Quốc đang tận dụng AI trong kỹ thuật quân sự: 

1. Vũ khí tự động: Trung Quốc đang nghiên cứu phát triển vũ khí tự 
động có thể tự đưa ra quyết định bằng cách sử dụng AI. Những vũ 
khí này có khả năng thực hiện các nhiệm vụ như giám sát, trinh sát 
và thậm chí chiến đấu mà không cần sự can thiệp của con người. 

2. Đạn dược thông minh: Trung Quốc cũng đang phát triển các loại 
đạn thông minh sử dụng AI để cải thiện độ chính xác và giảm thiệt 
hại tài sản thế chấp. Những loại đạn dược này có thể được sử dụng 
trong một loạt các tình huống, từ các cuộc tấn công bằng máy bay 
không người lái đến phòng thủ tên lửa. 

3. Chiến tranh mạng: Trung Quốc có một đội ngũ chiến binh mạng lớn 
sử dụng AI để thực hiện các cuộc tấn công vào mạng của các quốc 
gia khác. Họ cũng sử dụng AI để bảo vệ mạng của chính họ khỏi các 
cuộc tấn công. 

4. Hệ thống chỉ huy và kiểm soát: Trung Quốc đang đầu tư vào các 
hệ thống chỉ huy và kiểm soát được hỗ trợ bởi AI có thể phối hợp 
quân đội và nguồn lực trên chiến trường hiệu quả hơn. Các hệ thống 
này có thể phân tích lượng lớn dữ liệu trong thời gian thực, giúp các 
chỉ huy dễ dàng đưa ra quyết định sáng suốt một cách nhanh chóng. 

5. Robotics: Trung Quốc cũng đang phát triển các hệ thống robot có 
thể được sử dụng cho một loạt các nhiệm vụ quân sự, từ trinh sát 
đến hậu cần. Những robot này có thể được điều khiển từ xa hoặc 
hoạt động tự chủ bằng AI. 

6. Thu thập thông tin tình báo: Trung Quốc đang sử dụng AI để tăng 
cường khả năng thu thập thông tin tình báo. Họ đang phát triển các 
thuật toán được hỗ trợ bởi AI để phân tích một lượng lớn dữ liệu từ 
nhiều nguồn khác nhau, bao gồm cả phương tiện truyền thông xã hội 
và hình ảnh vệ tinh. Điều này cho phép họ xác định các mối đe dọa 
tiềm tàng và theo dõi chuyển động của các lực lượng quân sự. 

7. Bảo trì dự đoán: Trung Quốc cũng đang sử dụng AI để cải thiện việc 
bảo trì thiết bị quân sự. Bằng cách phân tích dữ liệu từ các cảm biến 
và các nguồn khác, các thuật toán AI có thể dự đoán khi nào thiết bị 
có khả năng bị hỏng và lên lịch bảo trì trước khi xảy ra sự cố. 



8. Mô phỏng huấn luyện: Trung Quốc đang sử dụng AI để tạo ra các 
mô phỏng thực tế cho huấn luyện quân sự. Những mô phỏng này có 
thể được sử dụng để huấn luyện binh lính trong một loạt các tình 
huống, từ chiến đấu đến hậu cần, mà không khiến họ gặp nguy hiểm. 

9. Hệ thống không người lái: Trung Quốc đang đầu tư vào các hệ 
thống không người lái, bao gồm máy bay không người lái và phương 
tiện mặt đất không người lái, có thể hoạt động tự động bằng AI. Các 
hệ thống này có thể được sử dụng cho một loạt các nhiệm vụ quân 
sự, bao gồm giám sát, trinh sát và chiến đấu. 

10. Nhận dạng sinh trắc học: Trung Quốc đang sử dụng công 
nghệ nhận dạng khuôn mặt được hỗ trợ bởi AI để xác định các mối 
đe dọa tiềm ẩn tại các trạm kiểm soát quân sự. Bằng cách phân tích 
dữ liệu từ camera và các nguồn khác, các thuật toán AI có thể xác 
định các cá nhân và kết hợp chúng với cơ sở dữ liệu về các mối đe 
dọa đã biết. 

11. Công nghệ vũ trụ: Trung Quốc cũng đang sử dụng AI trong 
công nghệ vũ trụ, đặc biệt là trong các tài sản không gian của họ như 
vệ tinh. AI có thể giúp cải thiện độ chính xác của điều hướng vệ tinh 
và viễn thám, có thể được sử dụng cho các mục đích quân sự khác 
nhau như theo dõi chuyển động của kẻ thù, phát hiện phóng tên lửa 
và giám sát các hoạt động quân sự. 

12. Hậu cần và chuỗi cung ứng: Quân đội Trung Quốc cũng đang 
sử dụng AI để tối ưu hóa hậu cần và quản lý chuỗi cung ứng của họ. 
AI có thể giúp lập kế hoạch và dự đoán nhu cầu của quân đội, đồng 
thời đảm bảo cung cấp kịp thời các nguồn lực và vật tư đến đúng nơi 
vào đúng thời điểm. 

13. An ninh mạng: Trung Quốc cũng đang tận dụng AI trong các 
nỗ lực an ninh mạng của họ. Các thuật toán được hỗ trợ bởi AI có 
thể giúp phát hiện và ứng phó với các mối đe dọa mạng, đồng thời 
bảo vệ mạng và dữ liệu của quân đội khỏi các cuộc tấn công mạng. 

14. Hệ thống nhắm mục tiêu: Trung Quốc đang sử dụng các hệ 
thống nhắm mục tiêu được hỗ trợ bởi AI trong phần cứng quân sự 
của họ, chẳng hạn như máy bay chiến đấu, để cải thiện độ chính xác 
của các hệ thống tên lửa và vũ khí. Các thuật toán AI có thể phân 
tích dữ liệu từ các cảm biến và các nguồn khác để giúp xác định và 
theo dõi mục tiêu chính xác hơn. 



15. Phương tiện không người lái dưới nước (UUV): Trung Quốc 
đang phát triển các phương tiện dưới nước không người lái có thể 
hoạt động tự động bằng AI. Những UUV này có thể được sử dụng 
cho một loạt các mục đích quân sự, chẳng hạn như trinh sát và giám 
sát dưới nước, phát hiện mìn và chiến tranh chống ngầm. 

Tóm lại, Trung Quốc đang sử dụng AI trong một loạt các ứng dụng kỹ thuật 
quân sự, từ vũ khí tự động đến hậu cần và quản lý chuỗi cung ứng. Khi 
Trung Quốc tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu và phát triển AI, chúng ta có 
thể mong đợi sẽ thấy nhiều ứng dụng AI hơn nữa trong lĩnh vực quân sự 
trong những năm tới. 

 


