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Laborator - Calculul Subrețelelor IPv4  

Obiective 

Partea 1: Determinarea Subnetizării Adreselor IPv4 

 Determinați adresa de rețea. 

 Determinați adresa de broadcast. 

 Determinați numărul de hosturi. 

Partea 2: Calculul Subnetizării Adreselor IPv4 

 Determinați numărul de subrețele realizate. 

 Determinați numărul de hosturi pentru fiecare subrețea. 

 Determinați adresa subrețelei. 

 Determinați intervalul de hosturi pentru subrețea. 

 Determinați adresa de broadcast pentru subrețea. 

Context/Scenariu 

Abilitatea de a lucra cu subrețele IPv4 și de a determina informația hostului și a rețelei în funcție de o adresă 
IP dată și masca de subrețea este importantă pentru a înțelege modul în care funcționează rețelele 
IPv4.Prima partă este gândită astfel încât să se consolideze modul în care se calculează informația adresei 
IP a rețelei și masca de subrețea de la o adresă IP dată.Atunci când vi se dă o adresă IP și o mască de 
subrețea, veți putea determina alte informații despre subrețea cum ar fi: 

 Adresa de rețea 

 Adresa de broadcast 

 Numărul total de biți de host 

 Numărul de hosturi pentru fiecare subrețea 

În a doua parte a laboratorului, pentru o adresă IP dată și o mască de subrețea, veți determina informații 
precum:  

 Adresa de rețea a acestei subrețele 

 Adresa de broadcast a acestei subrețele 

 Gama de adrese host pentru această subrețea 

 Numărul de subrețele realizate 

 Numărul de hosturi pentru fiecare subrețea 

Adresele IP publice utilizate în acest laborator sunt deținute de Cisco. 

Resurse necesare 

 1 Calculator (Windows 7, Vista sau XP cu acces la Internet) 

 Opțional: calculator de adresă IPv4 

Partea 1: Determinați Subnetizarea Adreselor IPv4 

În Partea 1, veți determina adresele de broadcast și de rețea, precum și numărul de hosturi, având o adresă 
IP și o mască de subrețea. 
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Recapitulare: Pentru a determina adresa de rețea, efectuați operația AND la nivel binar pe adresa IPv4 
folosind masca de subrețea dată.Rezultatul va fi adresa de rețea.Indiciu: Dacă masca de subrețea are o 
valoare zecimală de 255 într-un octet, rezultatul va fi mereu o valoare originală a acelui octet.Dacă masca de 
subrețea are o valoare zecimală 0 într-un octet, rezultatul va fi mereu 0 pentru acel octet. 

Exemplu: 

Adresă IP   192.168.10.10 

Masca de Subrețea  255.255.255.0 

  ========== 

Rezultat (Rețea) 192.168.10.0 

Cunoscând asta, trebuie doar să efectuați operația AND pe un octet care nu are 255 sau 0 în porțiunea măștii 
de subrețea. 

Exemplu: 

Adresă IP 1 72.30.239.145 

Masca de Subrețea  255.255.192.0 

Analizând acest exemplu, observați că trebuie doar să realizați operația AND pe al treilea octet.Primii doi 
octeți vor rezulta în 172.30 din cauza măștii de subrețea.Al patrulea octet va fi 0 din cauza măștii de subrețea. 

Adresă IP  172.30.239.145 

Masca de Subrețea 2 55.255.192.0 

  ========== 

Rezultat (Network) 172.30.?.0 

Efectuați operația AND la nivel de bit pe al treilea octet. 

   Zecimal   Binar 

   239   11101111 

   192   11000000 

      ======= 

Rezultat  192   11000000 

Analizând acest exemplu din nou, se produce următorul rezultat: 

Adresă IP  172.30.239.145 

Masca de Subrețea  255.255.192.0 

  ========== 

Rezultat (Network) 172.30.192.0 

Continuând cu aces exemplu, determinarea numărului de hosturi pentru fiecare rețea se poate calcula 
analizând masca de subrețea.Masca de subrețea va fi reprezentată în format zecimal cu virgulă, cum ar fi 
55.255.192.0 sau în format cu prefix de rețea, cum ar fi /18.O adresă IPv4 mereu are 32 biți.Scăzând numărul 
de biți utilizați pentru porțiunea de rețea (așa cum arată masca de subrețea) obținem numărul de biți utilizați 
pentru host-uri. 

Folosind exemplul de mai sus, masca de subrețea 255.255.192.0 este echivalentă cu /18 în notație cu 
prefix.Scăzând 18 biți de rețea din 32 biți rezultă 14 biți rămași pentru porțiunea de host.De aici, este un 
calcul simplu: 

2(numărul de biți de host) - 2 = Numărul de hosturi 

214 = 16,384 – 2 = 16,382 hosturi 
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Determinați adresele de rețea și de broadcast și numărul total de biți de rețea și hosturi pentru adresele IPv4 
date și prefixele din tabelul următor. 

Prefix/Adresă IPv4 Adresă de rețea Adresă de broadcast 

Numărul total 

de biți de host 

Numărul total 

de hosturi 

192.168.100.25/28     

172.30.10.130/30     

10.1.113.75/19     

198.133.219.250/24     

128.107.14.191/22     

172.16.104.99/27     

Partea 2: Calculați Subnetizarea Adreselor IPv4 

Atunci când vi se dă o adresă IPv4, masca de subrețea originală și noua mască de subrețea, puteți 
determina: 

 Adresa de rețea a acestei subrețele 

 Adresa de broadcast a acestei subrețele 

 Gama de adrese host pentru această subrețea 

 Numărul de subrețele realizate 

 Numărul de hosturi pentru fiecare subrețea 

Următorul exemplu arată un exemplu de problemă împreună cu soluția de rezolvare: 
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Se dă: 

Adresa IP a hostului 172.16.77.120 

Mască de subrețea originală 255.255.0.0 

Noua mască de subrețea: 255.255.240.0 

Găsiți: 

Numărul de Biți ai Subrețelei 4 

Numărul de subrețele realizate 16 

Numărul de Biți de Host pentru fiecare Subrețea 12 

Numărul de hosturi pentru fiecare subrețea 4,094 

Adresa de rețea pentru această Subrețea 172.16.64.0 

Adresa IPv4 a Primului Host din această 
Subrețea 172.16.64.1 

Adresa IPv4 a Ultimului Host din această 
Subrețea 172.16.79.254 

Adresa Ipv4 de broadcast din această Subrețea 172.16.79.255 

Să analizăm cum a fost completat acest tabel. 

Masca de subrețea originală a fost 255.255.0.0 sau /16.Noua mască de subrețea este 255.255.240.0 sau 
/20.Diferența rezultată este de 4 biți.Deoarece au fost împrumutați 4 biți, putem afla că 16 subrețele au fost 
create deoarece 24=16. 

Noua mască 255.255.240.0 sau /20 păstrează 12 biți pentru hosturi.Cu 12 biți păstrați pentru hosturi, folosim 
formula 212 = 4,096 – 2 = 4,094 hosturi pentru fiecare subrețea. 

Operația AND la nivel binar vă va ajuta să determinați subrețeaua pentru această problemă, care determină 
rețeaua 172.16.64.0. 

În final, trebuie să determinați primul host, ultimul host și adresa de broadcast pentru fiecare subrețea.O 
metodă pentru a determina intervalul hosturilor este utilizarea matematicii binare pentru porțiunea de host a 
adresei.În exemplul nostru, ultimii 12 biți ai adresei reprezintă porțiunea de rețea.Primul host va avea toți biții 
semnificativi setați pe 0 și ultimul setat pe 1.Ultimul host va avea toți biții semnificativi setați la 1 și ultimul 
setat la 0.În acest exemplu, porțiunea de host a adresei constă în octeții 3 și 4. 
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Descriere Primul Octet Al doilea Octet Al treilea Octet 

Al patrulea 

Octet Descriere 

Network/Host nnnnnnnn nnnnnnnn nnnnhhhh hhhhhhhh 
Masca de 
subreţea 

Binar 10101100 00010000 01000000 00000001 Primul Host 

Zecimal 172 16 64 1 Primul Host 

Binar 10101100 00010000 01001111 11111110 Ultimul Host 

Zecimal 172 16 79 254 Ultimul Host 

Binar 10101100 00010000 01001111 11111111 Broadcast 

Zecimal 172 16 79 255 Broadcast 

Pasul 1: Completați tabelul de mai jos cu răspunsurile potrivite având date adresa IPv4, masca 

de subrețea originală și noua mască de subrețea. 

a. Problema 1: 

Se dă: 

Adresa IP a hostului 192.168.200.139 

Mască de subrețea originală 255.255.255.0 

Noua mască de subrețea: 255.255.255.224 

Găsiți: 

Numărul de Biți ai Subrețelei  

Numărul de subrețele realizate  

Numărul de Biți de Host pentru fiecare Subrețea  

Numărul de hosturi pentru fiecare subrețea  

Adresa de rețea pentru această Subrețea  

Adresa IPv4 a Primului Host din această 
Subrețea  

Adresa IPv4 a Ultimului Host din această 
Subrețea  

Adresa Ipv4 de broadcast din această Subrețea  

b. Problema 2: 
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Se dă: 

Adresa IP a hostului 10.101.99.228 

Mască de subrețea originală 255.0.0.0 

Noua mască de subrețea: 255.255.128.0 

Găsiți: 

Numărul de Biți ai Subrețelei  

Numărul de subrețele realizate  

Numărul de Biți de Host pentru fiecare Subrețea  

Numărul de hosturi pentru fiecare subrețea  

Adresa de rețea pentru această Subrețea  

Adresa IPv4 a Primului Host din această 
Subrețea  

Adresa IPv4 a Ultimului Host din această 
Subrețea  

Adresa Ipv4 de broadcast din această Subrețea  

c. Problema 3: 

Se dă: 

Adresa IP a hostului 172.22.32.12 

Mască de subrețea originală 255.255.0.0 

Noua mască de subrețea: 255.255.224.0 

Găsiți: 

Numărul de Biți ai Subrețelei  

Numărul de subrețele realizate  

Numărul de Biți de Host pentru fiecare Subrețea  

Numărul de hosturi pentru fiecare subrețea  

Adresa de rețea pentru această Subrețea  

Adresa IPv4 a Primului Host din această 
Subrețea  

Adresa IPv4 a Ultimului Host din această 
Subrețea  

Adresa Ipv4 de broadcast din această Subrețea  

d. Problema 4: 
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Se dă: 

Adresa IP a hostului 192.168.1.245 

Mască de subrețea originală 255.255.255.0 

Noua mască de subrețea: 255.255.255.252 

Găsiți: 

Numărul de Biți ai Subrețelei  

Numărul de subrețele realizate  

Numărul de Biți de Host pentru fiecare Subrețea  

Numărul de hosturi pentru fiecare subrețea  

Adresa de rețea pentru această Subrețea  

Adresa IPv4 a Primului Host din această 
Subrețea  

Adresa IPv4 a Ultimului Host din această 
Subrețea  

Adresa Ipv4 de broadcast din această Subrețea  

e. Problema 5: 

Se dă: 

Adresa IP a hostului 128.107.0.55 

Mască de subrețea originală 255.255.0.0 

Noua mască de subrețea: 255.255.255.0 

Găsiți: 

Numărul de Biți ai Subrețelei  

Numărul de subrețele realizate  

Numărul de Biți de Host pentru fiecare Subrețea  

Numărul de hosturi pentru fiecare subrețea  

Adresa de rețea pentru această Subrețea  

Adresa IPv4 a Primului Host din această 
Subrețea  

Adresa IPv4 a Ultimului Host din această 
Subrețea  

Adresa Ipv4 de broadcast din această Subrețea  

f. Problema 6: 
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Se dă: 

Adresa IP a hostului 192.135.250.180 

Mască de subrețea originală 255.255.255.0 

Noua mască de subrețea: 255.255.255.248 

Găsiți: 

Numărul de Biți ai Subrețelei  

Numărul de subrețele realizate  

Numărul de Biți de Host pentru fiecare Subrețea  

Numărul de hosturi pentru fiecare subrețea  

Adresa de rețea pentru această Subrețea  

Adresa IPv4 a Primului Host din această 
Subrețea  

Adresa IPv4 a Ultimului Host din această 
Subrețea  

Adresa Ipv4 de broadcast din această Subrețea  

Reflecție 

De ce masca de subrețea este atât de importantă atunci când analizăm adresa IPv4? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 


