
 

© 2013 Cisco și/sau membrii săi.Toate drepturile sunt rezervate.Acest document face parte din informația publică Cisco.Pagina 1 din 1 

Laborator - Cercetarea cu privire la Calculatoarele de Subrețele 

Obiective 

Partea 1: Analizați Calculatoarele disponibile pentru Subrețele 

Partea 2: Efectuați calcule de rețea folosind un astfel de calculator 

Context/Scenariu 

Deși este important să înțelegeți modul în care se convertește o adresă IP zecimală în format binar și să 
aplicați operația AND la nivel de bit pentru a determina adresa de rețea, este în același timp un proces 
predispus la greșeli și lent.Pentru a ajuta la aceste calcule, mai mulți administratori de rețea folosesc un 
program de calcul al subrețelei IP.Au fost dezvoltare mai multe astfel de tipuri de programe ce pot fi 
descărcate și executate direct de pe Internet. 

În acest laborator, vi se vor prezenta câteva din aceste calculatoare disponibile gratis.Veți efectua un 
calculator de subrețea IP bazat pe web pentru a efectua operațiile în acest laborator. 

Resurse necesare 

Dispozitiv cu acces la Internet 

Partea 1: Analizați Calculatoarele disponibile pentru Subrețele 

În partea 1, se prezintă două tipuri de calculatoare: bazate pe client (programe care pot fi descărcate și 
instalate) și bazate pe web (utilitare executate dintr-un navigator). 

Pasul 1: Analizați Calculatoarele disponibile pentru Subrețele 

Solarwinds asigură un calculator de subrețele liber ce poate fi descărcate și instalat pe un calculator care 
folosește un sistem de operare Windows.Vi se vor solicita informații personale (Nume, Companie, Locație, 
Adresa de Email, Număr de Telefon) pentru a putea descărca acest program.Puteți descărca și instala acest 
calculator de la www.solarwinds.com. 

Dacă aveți un calculator cu Linux, este recomandat să utilizați utilitarul ipcalc (disponibil pe majoritatea 
distribuțiilor Linux).Folosiți comanda apt-get install ipcalc pentru a instala utilitarul ipcalc pe un calculator cu 
Linux. 

Pasul 2: Folosiți un  calculator bazat pe web. 

Acestea nu solicită informații, dar este nevoie de accesul la Internet pentru a le folosi.Următorul calculator de 
subrețea bazat pe web este accesibil de pe orice echipament care are acces la Internet, inclusiv telefoane 
inteligente și tablete 

a. Din navigatorul dumneavoastră, accesați www.ipcalc.org și dați clic pe link-ul IP Subnet Calculator. 

Notă: Câteva alte utilitare utile sunt afișate în mediu, cum ar fi: MAC vendor lookup, whois lookup, and DNS 
lookup 

Notă: În momentul în care s-a scris acest material, s-a întâlnit o problemă de formatare a paginii atunci când 
s-a accesat site-ul www.ipcalc.org folosind Internet Explorer (Versiunea 9).Site-ul funcționează corect, însă vă 
recomandăm să folosiți un alt navigator (Firefox sau Chrome) în timp ce accesați acest site. 

file:///D:/ITN/Suppl_Ro/en_ITN_Instructor-Lab_Source/www.solarwinds.com
file:///D:/ITN/Suppl_Ro/en_ITN_Instructor-Lab_Source/www.ipcalc.org
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b. Pe ecranul calculatorului, introduceți adresa IP și masca de subrețea sau adresa IP și notația în prefix 
CIDR.În zona Introducere sunt arătate exemple pentru modul de introducere a adreselor. 

 

c. În câmpul Application, tastați 192.168.50.50/27 și dați clic pe Calc!.Următorul ecran afișează un tabel cu 
informația rețelei în format zecimal și binar. 
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d. Folosind informațiile din exemplu, răspundeți la următoarele întrebări: 

Care este adresa de rețea? ____________________________  

Care este masca de subrețea? _______________________________ 

Câte hosturi va suporta rețeaua? __________________ 

Care este adresa de host cea mai mică? _________________________ 

Care este adresa de host cea mai mare? ________________________ 

Care este adresa de broadcast? __________________________ 

Partea 2: Efectuați calcule de rețea folosind un astfel de calculator 

În Partea 2, folosiți calculatorul bazat pe web de la http://www.ipcalc.orgpentru a completa tabelurile. 

Pasul 1: Completați următorul tabel pentru adresa 10.223.23.136/10: 

Descriere Zecimal Binar 

Adresă 10.223.23.136  

Masca de subreţea   

Adresa de rețea   

Adresa de broadcast   

Adresa Primului Host   

Ultima Adresă Host   

Număr de hosturi disponibile  N/A 

Ce tip de adresă, publică sau privată? ________ 

Pasul 2: Completați următorul tabel pentru adresa 172.18.255.92 cu o mască de subrețea de 

255.255.224.0: 

Descriere Zecimal Binar 

Adresă 172.18.255.92 10101100.00010010.11111111.01011100 

Masca de subreţea 255.255.224.0  

Adresa de rețea   

Adresa de broadcast   

Adresa Primului Host   

Ultima Adresă Host   

Număr de hosturi disponibile  N/A 

Care este notația în prefix CIDR pentru această rețea? ________  

Ce tip de adresă, publică sau privată? ________ 

http://www.ipcalc.org/
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Pasul 3: Completați următorul tabel folosind adresa 192.168.184.78 cu o mască de subrețea de 

255.255.255.252: 

Descriere Zecimal Binar 

Adresă 192.168.184.78  

Masca de subreţea   

Adresa de rețea   

Adresa de broadcast   

Adresa Primului Host   

Ultima Adresă Host   

Număr de hosturi disponibile  N/A 

Care este notația în prefix CIDR pentru această rețea? ________  

Ce tip de adresă, publică sau privată? ________ Unde este cel mai probabil să fie utilizată o rețea precum 
aceasta? 

_______________________________________________________________________________________ 

Pasul 4: Completați următorul tabel pentru adresa 209.165.200.225/27: 

Descriere Zecimal Binar 

Adresă 209.165.200.225  

Masca de subreţea   

Adresa de rețea   

Adresa de broadcast   

Adresa Primului Host   

Ultima Adresă Host   

Număr de hosturi disponibile  N/A 

Ce tip de adresă, publică sau privată? ________ 
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Pasul 5: Completați următorul tabel pentru adresa 64.104.110.7/20: 

Descriere Zecimal Binar 

Adresă 64.104.110.7  

Masca de subreţea   

Adresa de rețea   

Adresa de broadcast   

Adresa Primului Host   

Ultima Adresă Host   

Număr de hosturi disponibile  N/A 

Ce tip de adresă, publică sau privată? ________ 

Reflecție 

1. Care este un avantaj al utilizării calculatorului de subrețea bazat pe web? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2. Care este un avantaj al utilizării calculatorului de subrețea bazat pe web? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 


