
Could Underwater Data Centers Make Cloud 

Computing Greener? 

Các trung tâm dữ liệu dưới nước có thể làm cho điện 

toán đám mây xanh hơn không? 

Cloud storage centers suck up a lot of energy. 

Các trung tâm lưu trữ đám mây hút rất nhiều năng lượng. 

But when Microsoft tried putting data centers underwater a couple of years 

ago, it found the strategy greatly reduced energy use and improved 

performance. 

Nhưng khi Microsoft thử đặt các trung tâm dữ liệu dưới nước vài năm 

trước, họ nhận thấy chiến lược này đã giảm đáng kể việc sử dụng năng 

lượng và cải thiện hiệu suất. 

Now a U.S. startup called Subsea Cloud is pushing forward with similar 

plans. 

Giờ đây, một công ty khởi nghiệp của Mỹ có tên Subsea Cloud đang thúc 

đẩy các kế hoạch tương tự. 

How much could underwater data centers do to alleviate emissions from 

our cloud usage? 

Các trung tâm dữ liệu dưới nước có thể làm bao nhiêu để giảm bớt lượng 

khí thải từ việc sử dụng đám mây của chúng ta? 

And what are the hurdles to getting there? 

Và những trở ngại để đạt được điều đó là gì? 

Zoe Thomas hosts the first in Tech News Briefing’s four-part series on 

emerging climate technologies. 

Zoe Thomas tổ chức loạt bài đầu tiên trong loạt bài bốn phần của Tech 

News Briefing về các công nghệ khí hậu mới nổi. 



This is your Tech News Briefing for Tuesday, December 27th. 

Đây là Bản tóm tắt Tin tức Công nghệ của bạn cho Thứ Ba, ngày 27 tháng 

12. 

Much of what we do day-to-day adds to our carbon footprint from the food 

we eat to the clothes we wear. 

Phần lớn những gì chúng ta làm hàng ngày làm tăng thêm lượng khí thải 

carbon của chúng ta từ thực phẩm chúng ta ăn đến quần áo chúng ta mặc. 

To tackle those pieces of the climate, puzzle some tech companies are 

looking beyond green energy and coming up with more novel solutions. 

Để giải quyết những mảnh khí hậu đó, hãy đánh đố một số công ty công 

nghệ đang nhìn xa hơn năng lượng xanh và đưa ra các giải pháp mới lạ hơn. 

All this week at Tech News Briefing, we have a special series for you, a 

close look at the next generation of climate tech. 

Tất cả tuần này tại Tech News Briefing, chúng tôi có một loạt bài đặc biệt dành 

cho bạn, một cái nhìn cận cảnh về thế hệ tiếp theo của công nghệ khí hậu. 

Startups that have gotten investors plenty excited, but many of those 

projects are still not profitable, commercial or in some cases even fully out 

of the lab. 

Các công ty khởi nghiệp đã khiến các nhà đầu tư rất hào hứng, nhưng 

nhiều dự án trong số đó vẫn không mang lại lợi nhuận, thương mại hoặc 

trong một số trường hợp thậm chí hoàn toàn ra khỏi phòng thí nghiệm. 

So what will it take to get those technologies to a place where they can 

make a difference? 

Vì vậy, cần phải làm gì để đưa những công nghệ đó đến một nơi mà chúng 

có thể tạo ra sự khác biệt? 

Today, the words cloud storage bring to mind a certain image of 

documents, photos, and other data floating around in the air somewhere. 



Ngày nay, những từ lưu trữ đám mây mang đến cho tâm trí một hình ảnh 

nhất định của tài liệu, hình ảnh và dữ liệu khác trôi nổi trong không khí ở 

đâu đó. 

But of course, all that data is actually stored in physical locations, data 

centers, lots of them running day in and day out, and all those computers 

won't. 

Nhưng tất nhiên, tất cả dữ liệu đó thực sự được lưu trữ ở các vị trí vật lý, 

trung tâm dữ liệu, rất nhiều trong số chúng chạy ngày này qua ngày khác, 

và tất cả những máy tính đó sẽ không. 

They need an enormous amount of energy to run and keep them from 

overheating. 

Chúng cần một lượng năng lượng khổng lồ để chạy và giữ cho chúng 

không bị quá nóng. 

The US says a typical data center can use up to 50 times the electricity of a 

normal office building. 

Mỹ cho biết một trung tâm dữ liệu điển hình có thể sử dụng điện gấp 50 lần 

điện năng của một tòa nhà văn phòng bình thường. 

So how can you make a data center more efficient? 

Vậy làm thế nào bạn có thể làm cho một trung tâm dữ liệu hiệu quả hơn? 

One somewhat out of the box idea. 

Một ý tưởng hơi lạc lõng. 

Stick them underwater, let the ocean keep the computers cool. 

Nhúng chúng dưới nước, để đại dương giữ cho máy tính mát mẻ. 

You know how you get shivering cold when you're wet? 

Bạn có biết làm thế nào bạn cảm thấy run rẩy khi bạn ướt? 

Same idea. 



Cùng một ý tưởng. 

Water is just better at cooling things than air. 

Nước chỉ tốt hơn trong việc làm mát mọi thứ hơn không khí. 

A few years ago, Microsoft gave this idea a shot with a project called 

Natick. 

Vài năm trước, Microsoft đã đưa ra ý tưởng này với một dự án có tên 

Natick. 

In 2018, Microsoft researchers submerged a full-size cloud storage center 

in the waters of the North Sea. 

Vào năm 2018, các nhà nghiên cứu của Microsoft đã nhấn chìm một trung 

tâm lưu trữ đám mây kích thước đầy đủ trong vùng biển của Biển Bắc. 

Two years later, they pulled it back up. 

Hai năm sau, họ kéo nó trở lại. 

So what did they learn here with me to talk about it is Spencer Fowers. 

Vì vậy, những gì họ đã học được ở đây với tôi để nói về nó là Spencer 

Fowers. 

He worked on Project Natick and his principal researcher on Microsoft's 

special projects. 

Ông đã làm việc trong Dự án Natick và nhà nghiên cứu chính của mình về 

các dự án đặc biệt của Microsoft. 

Why even consider putting a data center at the bottom of the ocean? 

Tại sao thậm chí còn cân nhắc đặt một trung tâm dữ liệu dưới đáy đại 

dương? 

Answer: It's a good question. 

Đáp: Đó là một câu hỏi hay. 



So there's a lot of benefits to that. 

Vì vậy, có rất nhiều lợi ích cho điều đó. 

The first one that most people think of is free cooling. 

Điều đầu tiên mà hầu hết mọi người nghĩ đến là làm mát miễn phí. 

When you put something at the bottom of the ocean, the temperature stays 

the same year-round, so 24 hours a day, seven days a week, summer, 

winter, it's always the same temperature. 

Khi bạn đặt thứ gì đó dưới đáy đại dương, nhiệt độ vẫn giữ nguyên quanh 

năm, vì vậy 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần, mùa hè, mùa đông, nó 

luôn có cùng nhiệt độ. 

When you get below about a 100 meters cooling something with water is 

much more efficient than cooling with air. 

Khi bạn xuống dưới khoảng 100 mét, làm mát thứ gì đó bằng nước sẽ hiệu 

quả hơn nhiều so với làm mát bằng không khí. 

So we actually get to use less electricity. 

Vì vậy, chúng tôi thực sự sử dụng ít điện hơn. 

Question: What did it look like? 

Hỏi: Nó trông như thế nào? 

What was the process like of getting it underwater? 

Quá trình đưa nó dưới nước như thế nào? 

Answer: Natick is actually a big steel cylinder, and we can manufacture 

hundreds of these steel cylinders and just have them waiting and ready for 

use. 

Đáp: Natick thực sự là một xi lanh thép lớn, và chúng tôi có thể sản xuất 

hàng trăm xi lanh thép này và chỉ cần chúng chờ đợi và sẵn sàng để dùng. 



We deployed this in the North Sea off the coast of the Orkney Islands, up at 

the European Marine Energy Center. 

Chúng tôi đã triển khai điều này ở Biển Bắc ngoài khơi quần đảo Orkney, 

tại Trung tâm Năng lượng Biển Châu Âu. 

It's one of the world's most well renowned centers for testing wave and tidal 

devices. 

Đây là một trong những trung tâm nổi tiếng nhất thế giới về thử nghiệm các 

thiết bị sóng và thủy triều. 

So they actually have boats that you can rent in the ocean that already 

have the cabling out to that location, and we would use the cabling that's 

already out there for the wind farm to connect our data center to power and 

to get the data back to shore. 

Vì vậy, họ thực sự có những chiếc thuyền mà bạn có thể thuê trong đại 

dương đã có hệ thống cáp đến vị trí đó và chúng tôi sẽ sử dụng hệ thống 

cáp đã có sẵn cho trang trại gió để kết nối trung tâm dữ liệu của chúng tôi 

với nguồn điện và đưa dữ liệu trở lại bờ. 

Question: What about protecting the computers that are in there? 

Hỏi: Còn việc bảo vệ các máy tính trong đó thì sao? 

I mean, I understand they're in a steel cylinder. 

Ý tôi là, tôi hiểu chúng đang ở trong một hình trụ bằng thép. 

I assume it's waterproof if it's going underwater, but how do you make sure 

the computers stay safe and don't corrode? 

Tôi cho rằng nó không thấm nước nếu nó ở dưới nước, nhưng làm thế nào 

để bạn đảm bảo máy tính luôn an toàn và không bị ăn mòn? 

Answer: Well, that's actually one of the benefits that we found as we did 

this project. 

Đáp: Chà, đó thực sự là một trong những lợi ích mà chúng tôi tìm thấy khi 

chúng tôi thực hiện dự án này. 



Computers really don't like the same type of environment that we humans 

like. 

Máy tính thực sự không thích cùng một loại môi trường mà con người 

chúng ta thích. 

Oxygen causes the components to corrode bumps and jostling can cause 

things to get disconnected. 

Oxy làm cho các bộ phận bị ăn mòn va đập và chen lấn có thể khiến mọi 

thứ bị ngắt kết nối. 

By putting it down at the bottom of the ocean, we removed all the oxygen 

from the cylinder and filled it with dry nitrogen instead. 

Bằng cách đặt nó xuống đáy đại dương, chúng tôi đã loại bỏ tất cả oxy từ 

xi lanh và thay vào đó đổ đầy nitơ khô. 

So we didn't have any corrosion. 

Vì vậy, chúng tôi không có bất kỳ sự ăn mòn nào. 

The components were better protected at the bottom of the ocean than 

they would be in a land-based data center. 

Các thành phần được bảo vệ tốt hơn dưới đáy đại dương so với khi chúng 

ở trong một trung tâm dữ liệu trên đất liền. 

So this data center was underwater for two years. 

Vì vậy, trung tâm dữ liệu này đã ở dưới nước trong hai năm. 

Can you take us through some of the findings that you discovered once you 

pulled it back up? 

Bạn có thể đưa chúng tôi qua một số phát hiện mà bạn đã phát hiện ra sau 

khi bạn kéo nó trở lại không? 

We had a theory when we deployed it as I was saying that computers don't 

like the same environment that humans. 



Chúng tôi đã có một lý thuyết khi chúng tôi triển khai nó như tôi đã nói rằng 

máy tính không thích cùng một môi trường với con người. 

So, one of the things we wanted to test was do they last longer? 

Vì vậy, một trong những điều chúng tôi muốn thử nghiệm là chúng có tồn 

tại lâu hơn không? 

We're really kind of reaching the end of Moore's Law where we're not 

upgrading computers as fast as we used to. 

Chúng tôi thực sự đang đi đến cuối Định luật Moore, nơi chúng tôi không 

nâng cấp máy tính nhanh như trước đây. 

So one of our goals was to see can we increase the reliability of our 

computers if we improve the environmental conditions that they're in. And 

we found that was true. 

Vì vậy, một trong những mục tiêu của chúng tôi là xem liệu chúng tôi có thể 

tăng độ tin cậy cho máy tính của mình nếu chúng tôi cải thiện các điều kiện 

môi trường mà chúng đang ở. Và chúng tôi thấy điều đó là đúng. 

We pulled the data center out of the water after two years, and we've been 

running the same computers in a land-based data center as well. 

Chúng tôi đã kéo trung tâm dữ liệu ra khỏi nước sau hai năm và chúng tôi 

cũng đã chạy cùng một máy tính trong một trung tâm dữ liệu trên đất liền. 

What we found was that computers in the underwater data center actually 

had eight times as good of reliability as those on land. 

Những gì chúng tôi phát hiện ra là các máy tính trong trung tâm dữ liệu 

dưới nước thực sự có độ tin cậy tốt gấp tám lần so với các máy tính trên 

đất liền. 

So we had eight times fewer failures of the components in the underwater 

version as we did on land. 

Vì vậy, chúng tôi đã có ít hơn tám lần thất bại của các thành phần trong 

phiên bản dưới nước như chúng tôi đã làm trên đất liền. 



Question: Did you guys have any specific data on what the reduction in 

climate impact would be? 

Hỏi: Các bạn có bất kỳ dữ liệu cụ thể nào về việc giảm tác động khí hậu sẽ 

là gì không? 

Answer: Yeah, I guess so if you look at the numbers that they typically use 

when they talk about efficiency of data centers, it's a term called PUE, 

power usage effectiveness. 

Đáp: Vâng, tôi đoán vậy nếu bạn nhìn vào những con số mà họ thường sử 

dụng khi nói về hiệu quả của các trung tâm dữ liệu, thì đó là một thuật ngữ 

được gọi là PUE, hiệu quả sử dụng năng lượng. 

And what that is, it's the amount of power used by the computers divided 

by the amount of power to use the computers and cool the data centers. 

Và đó là gì, đó là lượng điện năng được sử dụng bởi các máy tính chia cho 

lượng điện năng để sử dụng máy tính và làm mát các trung tâm dữ liệu. 

So the closer you can get to just a value of 1.0 is what you're going for, right? 

Vì vậy, bạn càng có thể đến gần hơn với giá trị 1.0 là những gì bạn đang 

hướng tới, phải không? 

1.0 means that we're not using any extra power to cool the data center, it's 

just the power used for compute, and that's it. 

1.0 có nghĩa là chúng tôi không sử dụng bất kỳ nguồn điện bổ sung nào để 

làm mát trung tâm dữ liệu, nó chỉ là sức mạnh được sử dụng cho điện 

toán, và thế là xong. 

A typical land-based data center. 

Một trung tâm dữ liệu trên đất liền điển hình. 

You'll see when they started building data centers and used air 

conditioners, you had PUE of 1.4, 1.3. 

Bạn sẽ thấy khi họ bắt đầu xây dựng trung tâm dữ liệu và sử dụng máy 

điều hòa không khí, bạn có PUE là 1.4, 1.3. 



Now, you see data centers with a PUE value of around 1.2 or 1.1 because 

they're doing what's called passive cooling. 

Bây giờ, bạn thấy các trung tâm dữ liệu có giá trị PUE khoảng 1.2 hoặc 1.1 

vì họ đang làm cái gọi là làm mát thụ động. 

The Natick data center had a PUE 1.07, so it was more effective at cooling 

than an active cooled data center. 

Trung tâm dữ liệu Natick có PUE 1.07, vì vậy nó hiệu quả hơn trong việc 

làm mát so với một trung tâm dữ liệu được làm mát chủ động. 

Something that uses like a big air conditioner, but it was as cheap to use or 

cheaper than a frequented data center that you might see nowadays. 

Một cái gì đó sử dụng như một máy điều hòa không khí lớn, nhưng nó rẻ 

để sử dụng hoặc rẻ hơn một trung tâm dữ liệu thường xuyên mà bạn có 

thể thấy ngày nay. 

Then so what are some of the challenges to deploying a data center 

underwater? 

Vậy một số thách thức khi triển khai một trung tâm dữ liệu dưới nước là gì? 

Answer: One of the major challenges obviously is finding a location and 

then getting a cable and deploying it takes a lot more initial planning for the 

site because you have to develop the platform that the container rests on 

based on what the subsea conditions are. 

Đáp: Một trong những thách thức lớn rõ ràng là tìm một vị trí và sau đó lấy 

cáp và triển khai cần nhiều kế hoạch ban đầu hơn cho trang web vì bạn 

phải phát triển nền tảng mà container dựa trên điều kiện dưới biển là gì. 

Question: What does that mean for cost, for the cost of setting up a data 

center like this as opposed to setting up a traditional data center? 

Hỏi: Điều đó có ý nghĩa gì đối với chi phí, đối với chi phí thiết lập một trung 

tâm dữ liệu như thế này trái ngược với việc thiết lập một trung tâm dữ liệu 

truyền thống? 



Answer: It's pretty comparable to a land-based data center. 

Đáp: Nó khá có thể so sánh với một trung tâm dữ liệu trên đất liền. 

With a land data center, you have ongoing costs, you've got people in the 

data center to maintain it, you've got to keep the lights on, you've got to pay 

someone to mow the lawn, and then you maybe even have to pay rent or 

whatever it is on the building that you're in. With an underwater data center, 

you don't have any of those costs, but you have a higher upfront cost of 

doing the actual deployment, right? 

Với một trung tâm dữ liệu đất đai, bạn có chi phí liên tục, bạn có người 

trong trung tâm dữ liệu để duy trì nó, bạn phải bật đèn, bạn phải trả tiền 

cho ai đó để cắt cỏ, và sau đó bạn thậm chí có thể phải trả tiền thuê nhà 

hoặc bất cứ thứ gì trên tòa nhà mà bạn đang ở. Với một trung tâm dữ liệu 

dưới nước, bạn không có bất kỳ chi phí nào trong số đó, nhưng bạn có chi 

phí trả trước cao hơn để thực hiện việc triển khai thực tế, phải không? 

Renting the boats and taking it out there and dropping it into the ocean. 

Thuê những chiếc thuyền và mang ra khỏi đó và thả nó xuống đại dương. 

But once it's down there, it's a lights out data center, nobody touches it, and 

we just leave it there until it's time to pull it up to upgrade the components. 

Nhưng một khi nó ở dưới đó, nó là một trung tâm dữ liệu tắt đèn, không ai 

chạm vào nó và chúng tôi chỉ để nó ở đó cho đến khi đến lúc kéo nó lên để 

nâng cấp các thành phần. 

Question: What does this all mean for the marine environment that it's in? 

Hỏi: Tất cả những điều này có ý nghĩa gì đối với môi trường biển mà nó 

đang ở? 

How does it affect the underwater life that's already there? 

Nó ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống dưới nước đã có? 



It was something that we were concerned about when we did this project, 

and so we did a lot of additional surveys and monitored the marine 

environments while we had the data center down there. 

Đó là điều mà chúng tôi lo ngại khi thực hiện dự án này, và vì vậy chúng tôi 

đã thực hiện rất nhiều cuộc khảo sát bổ sung và giám sát môi trường biển 

trong khi chúng tôi có trung tâm dữ liệu ở dưới đó. 

What we found was that more than a meter away from the vessel, you 

couldn't even hear it. 

Những gì chúng tôi tìm thấy là cách con tàu hơn một mét, bạn thậm chí 

không thể nghe thấy nó. 

It's actually drowned out by the universal background noise of the ocean, 

which is actually snapping shrimp that you can hear from a longways away, 

surprisingly. 

Nó thực sự bị nhấn chìm bởi tiếng ồn xung quanh phổ quát của đại dương, 

thực sự đang chụp tôm mà bạn có thể nghe thấy từ một khoảng cách xa, 

thật đáng ngạc nhiên. 

And then we also found the same effect with heat, because water is so 

efficient at dissipating heat, you couldn't actually even measure a change in 

temperature more than a meter away from the vessel. 

Và sau đó chúng tôi cũng tìm thấy hiệu ứng tương tự với nhiệt, bởi vì nước 

rất hiệu quả trong việc tản nhiệt, bạn thậm chí không thể đo được sự thay 

đổi nhiệt độ cách tàu hơn một mét. 

The biggest change that we found for marine life was that we found that 

marine life tended to gather around the vessel because it provided a break 

from tides and waves, almost like a resting place. 

Thay đổi lớn nhất mà chúng tôi tìm thấy đối với sinh vật biển là chúng tôi 

nhận thấy rằng sinh vật biển có xu hướng tụ tập xung quanh tàu vì nó giúp 

thoát khỏi thủy triều và sóng, gần giống như một nơi nghỉ ngơi. 



And so you could imagine having these things down in the ocean and 

acting almost as like artificial reefs where you keep the base platform in the 

bottom of the ocean and it can be colonized by marine life, and you're just 

pulling up these cylinders and replacing them, putting them back down, but 

leaving the super structure intact. 

Và vì vậy, bạn có thể tưởng tượng có những thứ này xuống đại dương và 

hoạt động gần giống như các rạn san hô nhân tạo, nơi bạn giữ nền tảng 

cơ sở dưới đáy đại dương và nó có thể bị xâm chiếm bởi sinh vật biển, và 

bạn chỉ cần kéo những hình trụ này lên và thay thế chúng, đặt chúng trở 

lại, nhưng để lại siêu cấu trúc nguyên vẹn. 

Question: Can you think of any downsides to using an underwater data 

center? 

Hỏi: Bạn có thể nghĩ ra bất kỳ nhược điểm nào khi sử dụng trung tâm dữ 

liệu dưới nước không? 

Answer: I think the biggest difficulty people have with underwater data 

centers right now is this idea that it's a hands-off data center. 

Đáp: Tôi nghĩ rằng khó khăn lớn nhất mà mọi người gặp phải với các trung 

tâm dữ liệu dưới nước hiện nay là ý tưởng rằng đó là một trung tâm dữ 

liệu thực hành. 

We can't touch it and we can't do upgrades for 20, 30, 50 years now. 

Chúng tôi không thể chạm vào nó và chúng tôi không thể nâng cấp trong 

20, 30, 50 năm nay. 

Data centers have been these big rooms with people running around 

swapping components as they fail and trying to keep the ship running the 

whole time. 

Các trung tâm dữ liệu đã là những căn phòng lớn với những người chạy 

xung quanh hoán đổi các thành phần khi họ thất bại và cố gắng giữ cho 

con tàu hoạt động suốt thời gian qua. 



But if you look at something similar like the telecommunications industry, 

telephones used to be that way. 

Nhưng nếu bạn nhìn vào một cái gì đó tương tự như ngành công nghiệp 

viễn thông, điện thoại đã từng như vậy. 

It was a big building full of cords and switch gear and people having to 

switch things around to make it work. 

Đó là một tòa nhà lớn với đầy đủ dây và thiết bị chuyển mạch và mọi người 

phải chuyển đổi mọi thứ xung quanh để làm cho nó hoạt động. 

But nowadays, telephone gear is just a locked closet that nobody touches 

until it's time to upgrade the equipment. 

Nhưng ngày nay, thiết bị điện thoại chỉ là một tủ quần áo có khóa mà 

không ai chạm vào cho đến khi đến lúc nâng cấp thiết bị. 

And data centers are going the same way as computers get more and 

more reliable, especially as we find ways to make them more reliable, like 

putting them in an environment that they're made for, you're going to see 

that this need to constantly fix things goes away, and as they become more 

of just a locked closet type system, it's going to be even easier to just 

deploy those anywhere, including at the bottom of the ocean. 

Và các trung tâm dữ liệu đang đi theo cách tương tự khi máy tính ngày càng 

đáng tin cậy hơn, đặc biệt là khi chúng tôi tìm cách làm cho chúng đáng tin 

cậy hơn, chẳng hạn như đặt chúng vào một môi trường mà chúng được tạo 

ra, bạn sẽ thấy rằng nhu cầu liên tục sửa chữa mọi thứ sẽ biến mất và khi 

chúng trở thành một hệ thống loại tủ quần áo bị khóa, Sẽ còn dễ dàng hơn 

nếu chỉ triển khai những thứ đó ở bất cứ đâu, kể cả dưới đáy đại dương. 

Now, as promising as Project Natick was, Microsoft says it doesn't have 

any plans to sell or use underwater data centers, but coming up, we'll hear 

from one company that does, that's after the break. 

Bây giờ, cũng đầy hứa hẹn như Project Natick, Microsoft cho biết họ không 

có bất kỳ kế hoạch nào để bán hoặc sử dụng các trung tâm dữ liệu dưới 



nước, nhưng sắp tới, chúng ta sẽ nghe từ một công ty làm như vậy, đó là 

sau giờ nghỉ. 

According to the United Nations, nearly 40% of the world's population lives 

near the coast. 

Theo Liên Hợp Quốc, gần 40% dân số thế giới sống gần bờ biển. 

Most of our data, on the other hand doesn't. 

Mặt khác, hầu hết dữ liệu của chúng tôi thì không. 

It's in large warehouses, typically in areas where a land is cheap and 

doesn't come with ocean views. 

Nó nằm trong các nhà kho lớn, thường là ở những khu vực có đất rẻ và 

không có tầm nhìn ra đại dương. 

But as Microsoft learned with Project Natick, running data centers 

underwater could do a lot to reduce their energy use and by extension, 

their climate impact. 

Nhưng như Microsoft đã học được với Dự án Natick, việc chạy các trung 

tâm dữ liệu dưới nước có thể làm được rất nhiều việc để giảm mức sử 

dụng năng lượng và nói rộng ra là tác động khí hậu của chúng. 

And now a Houston startup called Subsea Cloud aims to go further. 

Và bây giờ một công ty khởi nghiệp ở Houston có tên Subsea Cloud đặt 

mục tiêu tiến xa hơn. 

It launched a year and a half ago, and earlier this month it deployed one of 

its special underwater storage centers off the coast of Washington state. 

Nó đã ra mắt cách đây một năm rưỡi, và đầu tháng này, nó đã triển khai 

một trong những trung tâm lưu trữ dưới nước đặc biệt của mình ngoài khơi 

bờ biển bang Washington. 

So how do you turn a tech promise into a tech business, particularly one in 

an established market like cloud computing? 



Vậy làm thế nào để bạn biến một lời hứa công nghệ thành một doanh 

nghiệp công nghệ, đặc biệt là một doanh nghiệp trong một thị trường lâu 

đời như điện toán đám mây? 

Maxie Reynolds is the founder and CEO of Subsea Cloud. 

Maxie Reynolds là người sáng lập và Giám đốc điều hành của Subsea 

Cloud. 

Question: Can you describe these pods? 

Hỏi: Bạn có thể mô tả những vỏ quả này không? 

What exactly are you putting underwater? 

Chính xác thì bạn đang đặt gì dưới nước? 

Answer: They sort of look like 20-foot shipping containers. 

Đáp: Chúng trông giống như các container vận chuyển dài 20 feet. 

We place within those tanks or containers, racks, and then a cloud provider 

will come in, or a company will come in and they'll often provide the servers. 

Chúng tôi đặt trong các bể chứa hoặc thùng chứa, giá đỡ đó, và sau đó 

một nhà cung cấp đám mây sẽ đến, hoặc một công ty sẽ đến và họ thường 

sẽ cung cấp các máy chủ. 

We simply provide a place for the servers to live, and some sensors, 

cameras, seismic centers, so they're smart containers almost. 

Chúng tôi chỉ đơn giản là cung cấp một nơi để các máy chủ sinh sống và 

một số cảm biến, máy ảnh, trung tâm địa chấn, vì vậy chúng gần như là 

những thùng chứa thông minh. 

And then we plug them in subsea to existing infrastructure in terms of 

power and in terms of connectivity. 

Và sau đó chúng tôi cắm chúng dưới biển vào cơ sở hạ tầng hiện có về 

sức mạnh và khả năng kết nối. 



They're online, and the client takes care of it. 

Họ đang trực tuyến và khách hàng sẽ chăm sóc nó. 

Question: So it's kind of like you're a landlord for these underwater data 

centers. 

Hỏi: Vì vậy, nó giống như bạn là chủ nhà cho các trung tâm dữ liệu dưới 

nước này. 

You're giving the housing the property for them to live in. 

Bạn đang cung cấp cho nhà ở tài sản để họ sinh sống. 

We build, we deploy, and we maintain the pods. 

Chúng tôi xây dựng, chúng tôi triển khai và chúng tôi duy trì các nhóm. 

Question: How easy is it to place these pods underwater? 

Hỏi: Làm thế nào dễ dàng để đặt những quả này dưới nước? 

Answer: It's actually significantly easier than most people first assume. 

Đáp: Nó thực sự dễ dàng hơn đáng kể so với hầu hết mọi người lần đầu 

tiên giả định. 

We survey the seabed to begin with, and we are looking for different 

geohazard, the type of marine life, depending on the depth, the type of 

seabed, sometimes we bury under the seabed. 

Chúng tôi khảo sát đáy biển để bắt đầu, và chúng tôi đang tìm kiếm các 

mối nguy hiểm địa lý khác nhau, loại sinh vật biển, tùy thuộc vào độ sâu, 

loại đáy biển, đôi khi chúng tôi chôn dưới đáy biển. 

Sometimes we sit on top of it. 

Đôi khi chúng ta ngồi lên trên nó. 

And what happens is when we have it on the back of a ship, so let's say 

we're going a little further out to sea, we're not in a port, then we will put it 

onto essentially work horse equipment for the sea. 



Và những gì xảy ra là khi chúng ta có nó ở phía sau một con tàu, vì vậy giả 

sử chúng ta đang đi xa hơn một chút ra biển, chúng ta không ở trong một 

cảng, sau đó chúng ta sẽ đưa nó vào thiết bị ngựa làm việc cơ bản cho biển. 

We will guide it down to the seabed, and we have work called guideposts 

that allow you to just sort of click them into the seabed. 

Chúng tôi sẽ hướng dẫn nó xuống đáy biển và chúng tôi có công việc 

được gọi là hướng dẫn cho phép bạn chỉ cần nhấp chúng vào đáy biển. 

And essentially these guideposts that we use allow us to go back down and 

quite easily take them up again. 

Và về cơ bản, những hướng dẫn mà chúng tôi sử dụng cho phép chúng tôi 

quay trở lại và khá dễ dàng đưa chúng lên một lần nữa. 

And it's almost like a locking key situation. 

Và nó gần giống như một tình huống khóa chìa khóa. 

So without the key, it's extremely hard to do that. 

Vì vậy, nếu không có chìa khóa, nó cực kỳ khó khăn để làm điều đó. 

So if we talk about nation states or bad actors, for instance, then if they 

were to attempt to physically steal these servers, then they would actually 

risk destruction of the pod itself and the servers would then be destroyed. 

Vì vậy, nếu chúng ta nói về các quốc gia hoặc các tác nhân xấu, chẳng hạn, 

thì nếu họ cố gắng đánh cắp các máy chủ này một cách vật lý, thì họ sẽ thực 

sự có nguy cơ phá hủy chính pod và các máy chủ sau đó sẽ bị phá hủy. 

So we are aware of that feature also. 

Vì vậy, chúng tôi cũng biết về tính năng đó. 

Question: Where are you operating now and who are your clients? 

Hỏi: Bạn đang hoạt động ở đâu và khách hàng của bạn là ai? 



Answer: We're probably most attractive to hyperscalers and large cloud 

providers, and we're working with some of those now. 

Đáp: Chúng tôi có lẽ hấp dẫn nhất đối với các nhà siêu quy mô và các nhà 

cung cấp đám mây lớn, và chúng tôi đang làm việc với một số trong số đó 

ngay bây giờ. 

Some of the more conspicuous tech companies and providers, I think 

deploying close to cities, large latency, and that appeals to high frequency 

traders and gaming companies, and those become natural partners for us 

due to the efficiency gains and things like that from the proprietary cooling. 

Một số công ty và nhà cung cấp công nghệ dễ thấy hơn, tôi nghĩ rằng việc 

triển khai gần các thành phố, độ trễ lớn và điều đó hấp dẫn các nhà giao 

dịch tần suất cao và các công ty trò chơi, và những công ty đó trở thành 

đối tác tự nhiên đối với chúng tôi do hiệu quả đạt được và những thứ 

tương tự từ việc làm mát độc quyền. 

Question: So have you signed up any customers so far? 

Hỏi: Vậy bạn đã đăng ký bất kỳ khách hàng nào cho đến nay chưa? 

Answer: We have customers in line. 

Đáp: Chúng tôi có khách hàng xếp hàng. 

We have deployed tactically and transitionally before, and we are now 

looking to get into the commercial realm. 

Chúng tôi đã triển khai chiến thuật và chuyển đổi trước đây, và bây giờ 

chúng tôi đang tìm cách đi vào lĩnh vực thương mại. 

Question: You mentioned large conspicuous tech companies. 

Hỏi: Bạn đã đề cập đến các công ty công nghệ lớn dễ thấy. 

Can you tell us who those are? 

Bạn có thể cho chúng tôi biết đó là ai không? 

Answer: I feel like if I tell you, I'll jinx in. 



Đáp: Tôi cảm thấy nếu tôi nói với bạn, tôi sẽ tham gia. 

I'm not actually superstitious at all, but I think in the coming months we will 

make some large announcements around those. 

Tôi không thực sự mê tín chút nào, nhưng tôi nghĩ trong những tháng tới, 

chúng tôi sẽ đưa ra một số thông báo lớn xung quanh những thông tin đó. 

And just for the sake of not going on a deep dive with them now, I'll keep 

them to myself. 

Và chỉ vì mục đích không đi sâu với họ bây giờ, tôi sẽ giữ chúng cho riêng 

mình. 

Question: The cloud market right now is dominated by a handful of players. 

Hỏi: Thị trường đám mây hiện đang bị chi phối bởi một số ít người chơi. 

So how do you come in and compete with them? 

Vậy làm thế nào để bạn đến và cạnh tranh với họ? 

How do you get the people who need cloud services to choose to have 

your infrastructure and put their own cloud services underwater rather than 

just hiring one of these big giants? 

Làm thế nào để bạn khiến những người cần dịch vụ đám mây chọn có cơ 

sở hạ tầng của bạn và đặt các dịch vụ đám mây của riêng họ dưới nước 

thay vì chỉ thuê một trong những gã khổng lồ lớn này? 

Answer: We don't. 

Đáp: Chúng tôi không cạnh tranh với họ. 

Basically, we go to the larger companies and say, "You can't do this 

because it's an emerging market." In the short-term, there were tons are too 

small, and here's why it's good for you, because you don't have to buy land. 

Về cơ bản, chúng tôi đến các công ty lớn hơn và nói, "Bạn không thể làm 

điều này bởi vì đó là một thị trường mới nổi." Trong ngắn hạn, có hàng tấn 



quá nhỏ, và đây là lý do tại sao nó tốt cho bạn, bởi vì bạn không cần phải 

mua đất. 

We can take you to places where maybe the land doesn't exist. 

Chúng tôi có thể đưa bạn đến những nơi có thể đất không tồn tại. 

Singapore recently had a moratorium. 

Singapore gần đây đã có một lệnh cấm. 

We can drive your sustainability mission forward and we're modular, and 

our lifespan is well beyond yours. 

Chúng tôi có thể thúc đẩy sứ mệnh bền vững của bạn về phía trước và 

chúng tôi là mô-đun, và tuổi thọ của chúng tôi vượt xa tuổi thọ của bạn. 

So we become more attractive to them, and then we don't have to compete 

with them. 

Vì vậy, chúng tôi trở nên hấp dẫn hơn đối với họ, và sau đó chúng tôi 

không phải cạnh tranh với họ. 

We simply have to offer our services. 

Chúng tôi chỉ đơn giản là phải cung cấp dịch vụ của chúng tôi. 

Question: So your pitch is big data center provider, come put your data 

center in our pod, let us be your landlord underwater, rather than buying 

space, say somewhere in the middle of nowhere. 

Hỏi: Vì vậy, quảng cáo chiêu hàng của bạn là nhà cung cấp trung tâm dữ 

liệu lớn, hãy đến đặt trung tâm dữ liệu của bạn vào nhóm của chúng tôi, 

hãy để chúng tôi là chủ nhà của bạn dưới nước, thay vì mua không gian, 

hãy nói ở đâu đó giữa hư không. 

All right, so that's one way some people in tech think we could reduce 

greenhouse gas emissions, but data centers only account for a very small 

portion of those. 



Được rồi, đó là một cách mà một số người trong lĩnh vực công nghệ nghĩ 

rằng chúng ta có thể giảm phát thải khí nhà kính, nhưng các trung tâm dữ 

liệu chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong số đó. 

What about something we use every day, like our clothes? 

Còn thứ gì đó chúng ta sử dụng hàng ngày, chẳng hạn như quần áo của 

chúng ta thì sao? 

Join us tomorrow to find out how one startup is using carbon transformation 

to try and upend the fashion industry. 

Hãy tham gia cùng chúng tôi vào ngày mai để tìm hiểu xem một công ty 

khởi nghiệp đang sử dụng chuyển đổi carbon như thế nào để thử và đảo 

lộn ngành công nghiệp thời trang. 


