
เปิดตวัซูเปอร์เน็ตเวร์ิคของอาลีบาบาผูอ้ยูเ่บื้องหลงั Double 11, 2019 

ในปี 2019 เทศกาลชอ้ปป้ิงระดบัโลกประจ าปีหรือทีเ่รียกวา่ Double11 ไดถู้กเรคคอร์ด 

Gross Merchandise Volume (GMV) เป็นจ านวนกวา่ 268.4 พนัลา้นRMB 

ซึง่นอกเหนือจากผูบ้รโิภคในประเทศแลว้ Double 11 

ยงัดงึดูดผูบ้รโิภคในตา่งประเทศจ านวนมากซึง่ท าใหเ้ป็นเทศกาลชอ้ปป้ิงระดบัโลกอยา่งแทจ้ริ

ง ในปีน้ีกลุม่ของประเทศผูใ้ชง้าน Double11 สงูสดุท ัง้ 10 

อนัดบัประเทศในภมูภิาคทีอ่ยูน่อกเขตประเทศจนีแผน่ดนิใหญต่าม GMV ไดแ้ก ่ ฮอ่งกง 

(จีน), ไตห้วนั (จีน), สหรฐัอเมรกิา, ออสเตรเลยี, สงิคโปร์, ญีปุ่่ น, มาเลเซีย, สหราชอาณาจกัร, 

มาเกา๊ (จีน) และแคนาดา 

ดว้ยฐานผูใ้ชง้านท ั่วโลกทีม่ขีนาดใหญเ่ชน่น้ีจงึเป็นสิง่ทีท่า้ทายทางดา้นเทคโนโลยีเพือ่ใหแ้น่ใ

จวา่ผูใ้ชง้านจะไดร้บัประสบการณ์การช็อปป้ิงอยา่งราบรืน่ และในเหตุการณ์ลา่สดุของ 

Double 11 ปรากฏวา่อาลีบาบาสามารถกลา่วถงึความทา้ทายน้ีไดอ้ยา่งสมบรูณ์แบบ  

บทความน้ีจะเปิดตวัเทคโนโลยีช ัน้น าทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัโครงสรา้งพื้นฐานการสง่ขอ้มลูโตต้อบใน

รูปแบบเรยีลไทม์ไปยงัศนูย์ขอ้มลูหลกัของอาลีบาบาไดอ้ยา่งรวดเร็วและเสถียรพรอ้มใหป้ระ

สบการณ์การช็อปป้ิงอยา่งราบรืน่แก ่ผูใ้ชง้านท ัว่โลก 

ข ัน้ตอนที1่) สรา้งเครือขา่ยท ั่วโลก 

อาลีบาบา กรุป๊ ไดม้กีารปรบัใชก้ลุม่คลาวด์สว่นตวัเสมอืนจรงิ(VPCs) 

ส าหรบัอาลีบาบาคลาวด์ในหลาย ๆ  ภมูภิาค รวมท ัง้ Zhangjiakou, เซีย่งไฮ,้ เซนิเจิน้, ฮอ่งกง, 

สงิคโปร์ และสหรฐัอเมรกิา โดยใชท้ีอ่ยูI่Pแบบยดืหยุน่ (EIP)ในเครือขา่ย BGP แบบ multi-

lined ซึง่ชว่ยใหผู้ใ้ชง้านสามารถเชือ่มตอ่กบัเครือขา่ยไดอ้ยา่งรวดเร็วในบรเิวณใกลเ้คยีง 

กลา่วอกีนยัหน่ึงการปรบัใชง้าน EIP บนอาลีบาบาในหลาย ๆ 

ภมูภิาคจะชว่ยผลกัดนัเครือขา่ยใหอ้ยูใ่กลก้บัผูใ้ชง้านเพือ่การบรกิารเครือขา่ยทีค่รอบคลุมท ั่ว

โลก 

นอกจากน้ี เครือขา่ยคลาวด์ส าหรบัองคก์ร  (CEN) ของอาลีบาบาคลาวด์ 

สามารถใหอ้าลีบาบา กรุป๊ เชือ่มตอ่เครือขา่ยในภมูภิาคตา่งๆ 

ผา่นการเชือ่มตอ่ระหวา่งกนัทีม่ปีระสทิธภิาพสงูโดยเฉพาะเพือ่สรา้งเครอืขา่ยองค์กรสว่นตวัท ั่

วโลก 

ดว้ย EIP และ CEN 

อาลีบาบาสามารถสรา้งเครือขา่ยส าหรบัองคก์รท ั่วโลกทีม่ปีระสทิธภิาพสงู,ปลอดภยั,และมคีว

ามสอดคลอ้งของการท างานไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

https://www.alibabacloud.com/product/vpc
https://www.alibabacloud.com/product/eip
https://www.alibabacloud.com/product/cen


เครือขา่ยองค์กรท ั่วโลกน้ีจะชว่ยใหผู้ใ้ชง้านสามารถเชือ่มตอ่เครอืขา่ยไดจ้ากสถานทีท่ีใ่กลเ้คยี

งกบัแหลง่ทีอ่ยูข่องพวกเขาผา่นทางอนิเทอร์เน็ต   การเชือ่มตอ่ทางกายภาพของ CEN และ 

เซร์ิฟเวอร์หลกัและฐานขอ้มลูของระบบ 

เครือขา่ยส าหรบัองค์กรจะมอบการท างานทีใ่หค้วามหน่วงทีต่ ่าพรอ้มท ัง้ใหก้ารเชือ่มตอ่ทีม่ีคุ

ณภาพสงูในรูปแบบเรยีลไทม์ 

 

 

 

ข ัน้ตอนที2่) สรา้งศูนย์ขอ้มลูเสมอืนในรูปแบบ Hyperscale บนระบบคลาวด์ 

เพือ่จดัการกบัค าขอและการเขา้ถงึอยา่งพรอ้มกนัในชว่ง Double11 

อาลีบาบาจ าเป็นตอ้งปรบัใชท้รพัยากรคอมพวิเตอร์ทีม่ปีระสทิธภิาพนอกเหนือจากเครือขา่ยร

ะดบัโลกระดบั Tbps 

หากคณุตอ้งการใชศ้นูย์ขอ้มลูรูปแบบดัง้เดมิเพือ่ตอบสนองความตอ้งการดงักลา่ว 

คณุจะตอ้งจดัหาเซร์ิฟเวอร์ทางกายภาพเป็นจ านวนมากมาตดิต ัง้วางไวบ้นชัน้วาง เปิดเครือ่ง 

และก าหนดคา่ทลีะตวั และอาจใชร้ะยะเวลาในการปรบัใชง้านเป็นเวลาหลายเดือน  ดว้ย VPC 

อาลีบาบาสามารถทีจ่ะสรา้งสภาพแวดลอ้มของเครือขา่ยแยกส าหรบัผูใ้ชง้านอาลีบาบาคลาวด์

และสามารถปรบัใชง้านหน่วยประมวลผลแบบยดืหยุน่ (ECS) 

https://www.alibabacloud.com/product/ecs


เป็นจ านวนนบัหมืน่อนิสแตนซ์ ส าหรบัผูใ้ชง้าน VPCs  ภายในระยะเวลาไมถ่งึ 1 ชั่วโมง 

ในชว่งเทศกาลชอ้ปป้ิง Double11 อาลีบาบา กรุป๊ ไดใ้ชง้าน VPCs หลายอตัราในหลายๆ 

ภมูภิาค โดยม ี VPC ทีใ่หญท่ีส่ดุท าหน้าทีส่นบัสนุนอนิสแตนซ์ ECS 

เป็นจ านวนนบัลา้นรวมไปถงึกลุม่คอนเทนเนอร์ VPC 

ขนาดใหญท่ าหน้าทีเ่ป็นสมองในการประมวลผลปรมิาณงานของเทศกาล Double 

11ไดอ้ยา่งน่าทึง่ 

การด าเนินการท ัง้ 2 ข ัน้ตอนกอ่นหน้าน้ี 

อาลีบาบาไดส้รา้งโครงสรา้งพืน้ฐานทีส่ามารถใหก้ารสนบัสนุนการเขา้ถงึและการใชง้านไดอ้

ยา่งมหาศาลในเทศกาล Double11 

และตอนน้ีจะขอน าทกุทา่นเขา้สูเ่ทคโนโลยีเฉพาะและรายละเอยีดของผลติภณัฑ์ 

 

ทีอ่ยู ่IP แบบยดืหยุน่ (EIP) 

บรกิาร EIP ในระบบคลาวด์ มทีีอ่ยู ่ IP สาธารณะและแบนด์วทิด์เครือขา่ยสาธารณะ 

อาลีบาบาคลาวด์ใช ้ multi-line BGP แบนด์วทิด์ เป็นเครือขา่ยสาธารณะส าหรบัคา่เริม่ตน้ 

Multi-line BGP 

แบนด์วทิด์หมายถงึการเชือ่มตอ่แบนด์วทิด์ทีอ่าลีบาบาคลาวด์ไดร้บัจากหลายผูใ้หบ้รกิารโดย

ตรง ผูใ้หบ้รกิารแตล่ะรายถือเป็นการเชือ่มตอ่ทางกายภาพ โดยทีอ่ยู ่ IP สาธารณะของ  

Alibaba Cloud จะถกูสง่ไปยงัเครือขา่ยของผูใ้หบ้รกิารเหลา่น้ีผา่น BGP ยกตวัอยา่งเชน่ 

ในจนีแผน่ดนิใหญ ่ อาลีบาบาคลาวด์ไดท้ าการจดัหา 

ผูใ้หบ้รกิารเครือขา่ยในแตล่ะภมูภิาคอยา่งน้อย 8 เจา้ ไดแ้ก ่ China Telecom, China 

Unicom, China Mobile, วทิยแุละโทรทศัน์, วทิยุและโทรทศัน์เครือขา่ย และ  CERNET  

วธิน้ีีผูใ้ชง้านของผูใ้หบ้รกิารเครือขา่ยเกือบทกุรายในประเทศจนี 

ไมว่า่จะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ ่ ก็สามารถท าการเขา้ถงึ Alibaba Cloud ไดโ้ดยตรงผา่น 

"expressway" 

ตวัอยา่งเชน่ ผูใ้ชง้านเครือขา่ย China Mobile สามารถเขา้ถงึ Taobao และ Tmall 

ไดอ้ยา่งรวดเร็วจาก "expressways" ของเครอืขา่ย ทีเ่ชือ่มตอ่โดยตรงกบั Alibaba Cloud 

ในท านองเดียวกนัผูใ้ช้งานของ CERNET 

ก็สามารถเขา้ถงึผา่นความเร็วสงูเดยีวรูปแบบกนัผา่น "expressways" ทีเ่ชือ่มตอ่ระหวา่ง 

CERNET และ Alibaba Cloud 

 



 

สถาปตัยกรรมเครือขา่ยของ "expressways" ใหก้ารเชือ่มตอ่โดยตรงกบั  Alibaba 

Cloud ผา่นผูใ้หบ้รกิารหลายราย และอาจไมส่ามารถเขา้ถงึไดส้ าหรบั  IDCs 

รูปแบบดัง้เดมิและบรษิทัผูใ้หบ้รกิารระบบคลาวด์ขนาดเล็กเน่ืองจากจะตอ้งใชก้ารลงทนุในเงิ

นทนุคงทีข่นาดใหญ ่  IDCs 

รูปแบบดัง้เดมิและบรษิทัผูใ้หบ้รกิารระบบคลาวด์ขนาดเล็กสามารถเขา้ถงึไดเ้ฉพาะแบนด์วดิ

ท์ในรูปแบบ Single-Line หรือ Double-Line 

ซึง่จะอนุญาตใหผู้ใ้ชง้านของผูใ้หบ้รกิารเพียง 1 หรือ 2 รายสามารถเขา้ถงึไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

ในขณะทีผู่ใ้ชง้านของผูใ้หบ้รกิารรายอืน่ทีไ่มม่ ี "expressway" 

เชือ่มตอ่โดยตรงอาจจะไดร้บัประสบการณ์การเชือ่มตอ่ทีแ่ออดัเมือ่เขา้ถงึ Alibaba Cloud 

เครือขา่ยองค์กรคลาวด์ (CEN) 

ใช ้ CEN เพือ่ใหค้ณุสามารถสรา้งชอ่งทางการสือ่สารในรูปแบบเครือขา่ยสว่นตวัระหวา่ง 

VPCs ในภมูภิาคเดยีวกนัหรือตา่งภมูภิาค หรอื ระหวา่ง VPCs และศนูย์ขอ้มลูแบบทีต่ ัง้ 

 

 



อาลีบาบาคลาวด์  CEN ท างานอยา่งใกลช้ดิกบั China Unicom 

เพือ่ใหข้อ้ก าหนดการเชือ่มตอ่ระหวา่งภมูภิาคอยา่งถูกกฎหมายท ัง้ภายในและภายนอกประเท

ศจนีแผน่ดนิใหญ ่

กอ่นที ่ CEN การเชือ่มตอ่ระหวา่งภมูภิาคจะปรากฏขึน้ ภมูภิาคตา่งๆ 

ท ัง้ภายในและภายนอกประเทศจนีแผน่ดนิใหญม่กีารเชือ่มตอ่ผา่นทางอนิเทอร์เน็ต 

วธิีการเชือ่มตอ่โครงขา่ยน้ีไมส่ามารถรบัประกนัถงึการสง่ขอ้มลูไดว้า่จะมกีารสง่ผา่นเครือขา่

ยทีใ่หค้วามหน่วงต ่าและมคีวามน่าเชือ่ถือสงูเน่ืองจากวา่ความแออดัในการเชือ่มตอ่สามารถเ

กดิขึน้ไดง้า่ยที่   (ISCs)Interntional Switching Centers   

สง่ผลใหเ้กดิการสญูเสยีแพ็คเกจทีเ่พิม่คา่ความหน่วงของการรบัสง่ขอ้มลูเครือขา่ยและลดประ

สทิธภิาพของแอปพลเิคชนั 

การเชือ่มตอ่ระหวา่งภมูภิาคของ CEN 

ตามกฎหมายและขอ้ก าหนดการเชือ่มตอ่สามารถอ านวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้ทีอ่ยูใ่นตา่ง

ประเทศสามารถท าการช็อปป้ิงใน Taobao 

น่ีเป็นคร ัง้แรกทีผู่ใ้ชง้านในตา่งประเทศสามารถเชือ่มตอ่กบั Alibaba Cloud 

จากสถานทีท่ีอ่ยูใ่กลเ้คยีงผา่น EIP 

พรอ้มท ัง้ใชง้านบรกิารเชือ่มตอ่ระหวา่งภมูภิาคเพือ่โตต้อบกบัเซร์ิฟเวอร์หลกัและฐานขอ้มลูข

องอาลีบาบาในประเทศจีนแผน่ดนิใหญ ่

ตวัอยา่งเชน่ ผูใ้ชง้าน Taobao ในประเทศสงิคโปร์เชือ่มตอ่กบั Alibaba Cloud 

ในสงิคโปร์เป็นอนัดบัแรก จากนัน้ท าการเชือ่มตอ่ไปยงั Alibaba Cloud 

ในประเทศจนีแผน่ดนิใหญผ่า่นกฎหมายและขอ้ก าหนดการเชือ่มตอ่ระหวา่งภมูภิาค 

และในทีส่ดุก็มกีารเชือ่มตอ่กบัเซร์ิฟเวอร์หลกัและฐานขอ้มลูของอาลีบาบาในประเทศจนีแผน่

ดนิใหญ ่ดว้ย "expressway" จากสงิคโปร์ไปยงัประเทศจีนแผน่ดนิใหญ ่ผูใ้ชง้าน Taobao 

ในสงิคโปร์สามารถ 

เขา้ถงึประสบการณ์การใชง้านทีร่าบรืน่ไดเ้ชน่เดียวกบัทีพ่วกเขาไดร้บัเมือ่เขา้ถงึแอปพลเิคช ั

นในทอ้งถิน่ภายในประเทศสงิคโปร์ 

 

คลาวด์สว่นตวัเสมอืน (VPCs) 

VPC คอืเครือขา่ยเฉพาะส าหรบัผูใ้ชง้านบน Alibaba Cloud VPC 

มาพรอ้มกบัทรพัยากรตา่งๆ ภายใน 

สรา้งรูปแบบการท างานของศนูย์ขอ้มลูเสมอืนบนระบบคลาวด์ใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัศนูย์ข้

อมลูทีต่ ัง้ คณุสามารถควบคมุทรพัยากรไดอ้ยา่งเต็มรูปแบบใน VPC ของคณุ เชน่ 



การปรบัแตง่ชว่งทีอ่ยู ่ IP, ตารางก าหนดเสน้ทางและเกตเวย์ คณุยงัสามารถใชท้รพัยากร 

Alibaba Cloud เชน่ อนิสแตนซ์ ECS และ Server Load Balancer (SLB) ใน VPC 

ของคณุ 

VPC เป็นทรพัยากรในระดบัภมูภิาค คณุสามารถสรา้งคลาวด์สว่นตวัเสมอืน (VPCs) 

หลายรายการไดท้ ัง้ใน 1 ภมูภิาค หรือ ในหลายภมูภิาคพรอ้มปรบัใชง้านทรพัยากร 

ซึง่คลา้ยกบัการสรา้งศนูย์ขอ้มลูเสมอืนเฉพาะใหก้บัหลาย ๆ ภมูภิาคบนระบบคลาวด์ 

ยิง่ไปกวา่นัน้คณุยงัสามารถปรบัใชอ้นิสแตนซ์ ECS ไดห้ลายลา้นอนิสแตนซ์ใน VPC โดยที ่

VPC แตล่ะตวัจะม ี Private Classless Inter-Domain Routing (CIDR) Block, 

VRouter และ VSwitches อยา่งน้อยหน่ึงรายการ 

 

 

เมือ่คณุสรา้ง VSwitch หรือ VPC ใหร้ะบชุว่งทีอ่ยู ่ IP สว่นตวัในรูปแบบของบล็อก CIDR 

คณุสามารถใชบ้ล็อก CIDR 

สว่นตวัในรูปแบบมาตรฐานหรือในรูปแบบสว่นตวัทีก่ าหนดเองได ้ VRouter เชือ่มตอ่ 

VSwitches ท ัง้หมดใน VPC จะท าหน้าทีเ่ป็นเกตเวย์ในการเชือ่มตอ่ VPC กบัเครือขา่ยอืน่ 

ๆ VSwitch ใหก้ารเชือ่มตอ่ไปยงัทรพัยากรระบบคลาวด์ทีแ่ตกตา่งกนัใน VPC 

คณุสามารถสรา้ง VSwitches เพือ่แบง่ VPC ออกเป็นเครือขา่ยยอ่ยไดห้ลายเครือขา่ย 

 

 



โซลูชนัระบบเครือขา่ยแบบท าซ า้ (Replicable Networking Solution) 

ในสว่นกอ่นหน้าน้ีไดอ้ธบิายถงึสถาปตัยกรรมและเทคโนโลยีทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครือขา่ยท ั่วโลกข

องอาลีบาบาทีร่องรบั 2019 Double 11 

อยา่งทีค่ณุเห็นโซลูชนัน้ีจะใชผ้ลติภณัฑ์มาตรฐานของ Alibaba Cloud เชน่ EIP และ CEN 

ดงันัน้จงึสามารถท าซ า้ได ้ หลายๆ 

องค์กรสามารถสรา้งเครอืขา่ยองค์กรทีค่รอบคลมุท ั่วโลกไดอ้ยา่งรวดเร็วเชน่เดียวกบัที ่

Tmall และ Taobao ใช ้ ในความเป็นจรงิลกูคา้ Alibaba Cloud 

หลายเจา้ไดใ้ชส้ถาปตัยกรรมน้ีเพือ่ปรบัปรงุประสบการณ์การใชง้านของผูใ้ช้งานท ั่วโลกแลว้ 

 

ดตูารางการเปรียบเทียบจากลงิค์น้ี: https://www.alibabacloud.com/blog/unveiling-alibabas-

super-networking-behind-double-11-2019_595779 
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