ทุกอย่างเกี่ยวกับ Wildcard Mask
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ที่มา แนวคิด นิยาม และเทคนิคที่ง่ายแสนง่าย

แนะนาให้ อ่านบทความเกี่ยวกับการคานวณ IPv4 อย่ างง่ ายก่ อน
ที่ http://www.ranet.co.th/articlesi.php?id=009
คาว่า Wildcard เราใช้ กันมานานในโลกคอมพิวเตอร์ โดยมากใช้ ในรู ปเครื่ องหมายดอกจัน “*” เช่ น
การให้ ค้นหาไฟล์ใดก็ได้ ใช้ สกุล .jpg เราก็จะป้ อนคาค้ นหาเป็ น “*.jpg” หรื อแม้ แ ต่ก ารสั่ง “dir *.*” หรื อ “dir
*.txt” หรือ “dir c:\temp\*” หรือแม้ แต่ฟีเจอร์ที่เกี่ยวกับไอพีของแอพพลิเคชั่นบางตัวก็ จะใช้ เครื่ องหมายดอก
จันด้ วย เช่น “192.168.*.*” หมายถึง ช่วงไอพีที่สนใจตั ้งแต่ 192.168.0.0 – 192.168.255.255 เป็ นต้ น
แต่สงั เกตได้ ว่า การใช้ เครื่ องหมายดอกจันเพื่อระบุเลขไอพี (ที่เขี ย นในรู ป Dot-Decimal) ที่สนใจ
จะระบุได้ แค่เป็ นไบต์หรือ Octet แต่ความต้ องการของผู้ดูแ ลระบบ ต้ องการระบุข อบเขตที่แ คบกว่าไบต์ละ
255 ไอพี จึงได้ พฒ
ั นาระบบ Wildcard Mask ที่ละเอียดถึงจานวนบิ ตที่สนใจ ลัก ษณะคล้ าย Subnet Mask
ขึ ้น โดยมีนิยามดังนี ้

นิยาม

Wildcard Mask คือ ข้ อมูลตัวกรอง (Mask) ขนาด 32 บิตที่นามาใช้ ระบุ
“กลุ่มเลขไอพีที่สนใจ” โดยที่
 บิตที่เป็ น 0 หมายถึงตาแหน่งของเลขไอพีที่สนใจ (Must be)
 บิตที่เป็ น 1 หมายถึงตาแหน่งของเลขไอพีที่ไม่สนใจ (Ignore)
o ตาแหน่ งของเลขไอพีท่ สี นใจ หมายถึง ตาแหน่งบิ ตของเลขไอพีตั ้งต้ นที่ใช้ อ้างอิง (ต้ อง
ลงตัวคล้ ายกับ Network ID) ที่ล็อกไว้ คือต้ องมีค่าตามเลขไอพีอ้างอิงเท่านั ้น
o ตาแหน่ งของเลขไอพีท่ ไี ม่ สนใจ หมายถึง ตาแหน่งบิ ตของเลขไอพีอ้างอิง ซึ่งถื อว่าเป็ น
0 หรือ 1 ก็ได้ ไม่สนใจ
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เปรียบเทียบง่ายๆ กับการใช้ Wildcard แบบดอกจันบนคอมพิวเตอร์ ทั่วไป เช่ น “192.168.0.*” ค่า
บิตที่สนใจก็คือ 192.168.0 ค่าบิตที่ไม่สนใจก็ คือไบต์สุดท้ าย ดังนัน้ 192.168.0.* จึงหมายถึงช่ วงกลุ่มเลข
ไอพีตั ้งแต่ 192.168.0.0 – 192.168.0.255
ซึ่งเมื่อนามาเขี ย นแบบ Wildcard Mask ที่ก ลุ่มเลขไอพีต้ องประกอบด้ วย เลขไอพี อ้างอิง และ
Wildcard Mask ก็จะเขียนได้ เป็ น “192.168.0.0 0.0.0.255” (255 หมายถึงไบต์นั ้นทุกบิตเป็ น 1 หมด)
ถ้ าเปรียบเทียบลักษณะการเขียนกับ Subnet Mask พบว่าเป็ นค่าตรงข้ ามกัน ดังนี ้
ชนิดข้ อมูลตัวกรอง (Mask)
หน้ าที่
Subnet Mask
บอกขอบเขตเครื อข่าย (Subnet)
Wildcard Mask
บอกขอบเขตกลุม่ ไอพีที่สนใจ

วิธีเขียน
บิต 1 = สนใจ บิต 0 = ไม่สนใจ
บิต 0 = สนใจ บิต 1 = ไม่สนใจ

เพื่อให้ เข้ าใจ และใช้ Wildcard Mask ได้ คล่อง จะขออธิบายเทคนิคและความเข้ าใจดังต่อไปนี ้
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ย้ อนกลับที่เมจิกนัมเบอร์ในเรื่อง IP Addressing เมื่อ Wildcard Mask เขีย นบิ ตที่มีค่าเป็ น
1 ไล่มาจากหลังมาหน้ า จึงควรนามาโยงกับค่าประจาหลัก (เหมือนตอนคานวณซับเน็ ต
มาสก์) ที่สมั พันธ์กับจานวน (Host) IP ดังนี ้
ค่ าประจาหลัก:
ผลบวกหลังมาหน้ า:
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(ค่า Wildcard Mask ประจาไบต์)
จานวนเลขไอพี:
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นั่นหมายความว่า ถ้ าเขียนเรียงกันแบบ: (เลขไอพีอ้างอิง) (Wildcard Mask) จะได้ :
 192.168.0.0 0.0.0.255 แทนช่วง 192.168.0.0 – 192.168.0.255 (256 IP)
 192.168.0.0 0.0.0.127 แทนช่วง 192.168.0.0 – 192.168.0.127 (128 IP)
 192.168.0.0 0.0.0.63 แทนช่วง 192.168.0.0 – 192.168.0.63 (64 IP)
 192.168.0.0 0.0.0.3 แทนช่วง 192.168.0.0 – 192.168.0.3 (4 IP)
 192.168.0.64 0.0.0.63 แทนช่วง 192.168.0.63 – 192.168.0.127 (64 IP)
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ถ้ าเทียบหลักการคานวณกับ Subnet Mask จะเห็นว่า ค่าประจาไบต์เป็ นปฏิภาคกลับกัน
(คือ ค่าประจาไบต์ของ Wildcard Mask = 255 (ค่าเต็มไบต์) – ค่าประจาไบต์ข อง Subnet
Mask) โดยที่แทนขอบเขตหรือจานวนเลขไอพีในกลุ่มเท่ากัน เช่น
 Subnet Mask: 255.255.255.0 = Wildcard Mask: 0.0.0.255 = 256 IP
 Subnet Mask: 255.255.255.128 = Wildcard Mask: 0.0.0.127 = 128 IP
 Subnet Mask: 255.255.255.192 = Wildcard Mask: 0.0.0.63 = 64 IP
 Subnet Mask: 255.255.255.252 = Wildcard Mask: 0.0.0.3 = 4 IP
ตัวอย่ างเช่ น “192.168.0.0 0.0.0.255” ก็ จ ะเท่ากั บขอบเขตของกลุ่มไอพี ในเครื อ ข่ า ย
“192.168.0.0 255.255.255.0” หรือ “192.168.0.20 0.0.0.3” ก็ จะเท่ากับ “192.168.0.20
255.255.255.252” เป็ นต้ น (เท่ากันในแง่ ข องเลขไอพีที่อยู่ในกลุ่ม แต่ความหมายในการ
แสดงออกระหว่าง Wildcard กับ Subnet Mask ต่างกันอยู่ดี
และจากหลัก การข้ า งต้ น ท าให้ เ ราทราบว่ า เลขไอพีอ้ า งอิง ที่ ใ ช้ กั บ Wildcard
Mask จะต้ องลงตัวเสมือนกับ Network ID ที่ใช้ กับ Subnet Mask เช่น
 “192.168.1.20 0.0.0.7” ค่า เลขไอพี อ้างอิง 192.168.1.2 ไม่ใ ช่ ตัวอ้ างอิง จริ ง
เนื่องจากต้ องเป็ นค่าที่ไบต์ที่ต้องคานวณ จะต้ องเป็ นทวีคูณของจานวนไอพี (ใน
กรณีนี ้คือ 8) ที่มีค่าน้ อยกว่าหรือเท่ากับชุดเลขไอพีที่เราต้ องการ ดังนัน้ ที่ถูก ต้ อง
จึ ง ควรเขี ย นใหม่ เ ป็ น “192.168.1.16 0.0.0.7” (แทนช่ ว ง 192.168.1.16 –
192.168.1.23) เป็ นต้ น (หลักการเดียวกับ Network ID และ Subnet Mask)
 “192.168.50.7 0.0.15.255” ต้ องแก้ ใหม่เป็ น “192.168.48.0 0.0.15.255”
ด้ วยประเด็นที่สิ่งที่ปรากฏอยู่บนไฟล์ก ารตั ้งค่า (Config) ถ้ าเราป้ อนค่าเลขไอพี
อ้ างอิงหลายตัว แต่สามารถแทนด้ วย Wildcard Mask แล้ วกลับอยู่ในช่ วงไอพีเดีย วกัน ก็
ไม่ควรจะขึ ้นคาสัง่ ตั ้งค่าซ ้าเกินกว่าหนึ่งบรรทัด ระบบของซิสโก้ จึงกาหนดเลยว่า เลขไอพี
อ้ างอิงที่จะแสดงผลบน Config (ไม่ว่าผู้ดแู ลระบบจะป้ อนเป็ นค่าใดก็ ตาม) จะต้ องขึน้ เป็ น
“เลขไอพีแรกของช่วงไอพีนี ้” หรือนิยามได้ ว่า
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เลขไอพีอ้างอิงของ Wildcard Mask

= เลขไอพีแรกในกลุ่มไอพีนัน้ ๆ

เนื่องจากเราสามารถคานวณย้ อนกลับไปหาเลขไอพีอ้างอิงที่ถูกต้ องได้ ระบบก็ ทา
ได้ เ ช่ นกั น ดังนั น้ การพิม พ์เ ลขไอพีอ้ างอิงผิ ดในการตั ้งค่า เช่ น บนคาสั่ง network หรื อ
access-list ระบบก็จะแก้ ไขใหม่ให้ อตั โนมัติ
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ด้ วยเหตุผลที่ให้ Wildcard Mask เขียนโดยแทนบิ ตที่ไม่สนใจด้ วย 1 เลยต้ องเขี ย นชุดเลข
บิ ตเป็ น 1 อยู่รัง้ ท้ าย ทาให้ สามารถโยงความสัมพันธ์ กับจานวนไอพีแ ละเลขไอพีอ้างอิง
และคานวณหาเลขไอพีที่เป็ นสมาชิกในกลุ่มได้ ง่ายมาก นั่นคือ
ค่ า Wildcard ในไบต์ ท่ ตี ้ องคานวณ = จานวนค่ าไอพีท่ เี ป็ นสมาชิก – 1
แต่เลขไอพีอ้างอิงต้ องลงตัวอย่างถูกต้ อง ยกตัวอย่างเช่น
 192.168.0.0 0.0.0.255 แทนช่วงไอพี

192.168.0.0 -192.168.0.(0+255)

 192.168.0.0 0.0.0.15 แทนช่วงไอพี

192.168.0.0 – 192.168.0.(0+15)

 192.168.0.64 0.0.0.63 แทนช่วงไอพี

192.168.0.0 – 192.168.0.(64+63)

 192.168.0.4 0.0.0.3

192.168.0.0 – 192.168.0.(4+3)

แทนช่วงไอพี

ที่จริง เราจะระบุบิตที่เป็ น 0 หรือ 1 ที่ตาแหน่งบิตใดก็ได้ ภายใน 32 บิ ต เพื่อให้ ระบุก ลุ่มไอพีได้ ตาม
ต้ องการ บางครั ้งไม่จาเป็ นต้ องระบุช่วงไอพีให้ ต่อเนื่องได้ เช่น
 “192.168.2.8 0.0.255.0” คือกลุ่มเลขไอพี 192.168.x.8 โดยที่ x เป็ นได้ ตั ้งแต่ 0 – 255
 “192.168.0.1 0.0.254.255” คือกลุ่มเลขไอพี 192.168.x.y โดยที่ x เป็ น “เลขคู่” ตั ้งแต่
ช่วง 0 – 255 (คือ 0, 2, 4, …, 254) ส่วนไบต์สดุ ท้ ายหรือค่า y เป็ นเลขใดก็ได้ 0 – 255
 “192.168.1.1 0.0.254.255” คือกลุ่มเลขไอพี 192.168.x.y โดยที่ x เป็ น “เลขคี่” ตั ้งแต่
ช่วง 0 – 255 (คือ 1, 3, 5, …, 255) ส่วนไบต์สดุ ท้ ายหรือค่า y เป็ นเลขใดก็ได้ 0 – 255
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(เหตุผลเนือ่ งจาก ค่าเลขฐานสิบ 254 เท่ากับเลขฐานสอง 11111110 นัน่ คื อ บิ ตสุดท้ายต้องเป็ น
ตามค่าของเลขไอพีอา้ งอิงนัน่ เอง และค่าประจาหลัก (ถ้าบิ ตนัน้ เป็ น 1) ที ่ 8 ก็เท่ากับ “1”)
และการที่สามารถแทนช่ วงเลขไอพีที่ไม่ต่อเนื่ องได้ นี ้ จึงเป็ นอีก ข้ อแตกต่างจาก Subnet Mask ที่
สาคัญ กล่า วคือ Subnet Mask จะใช้ บอกช่ วงเลขไอพีท่ ีต่อเนื่ องได้ เพียงช่ ว งเดียว (ขอบเขตของ
เครือข่ายนั ้น) เท่านั ้น
นอกจากนี ้ เรายังใช้ Wildcard “0.0.0.0” แทนเลขไอพีอ้ างอิงทุก บิ ตได้ ด้วย เช่ น “192.168.1.1
0.0.0.0” ใช้ แ ทนเลขไอพี 192.168.1.1 ไอพีเดีย วเท่านัน้ เป็ นต้ น (ซึ่งวิธีนีเ้ หมาะกับการเลือกอินเตอร์ เฟส
เปิ ดใช้ เราท์ติ ้งโปรโตคอลขั ้นสูงอย่าง OSPF และ EIGRP มาก)
อ่ านจบแล้ ว ลองฝึ กคานวณที่ทลู http://www.ranet.co.th/IPsubnet01.php ดูนะครั บ
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