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Laborator - Subnetizarea Topologiilor de Rețea  

Obiective 

De la Partea 1 la 5, pentru fiecare topologie de rețea: 

 Determinați numărul de subrețele. 

 Proiectați o schemă de adresare corespunzătoare. 

 Atribuiți adrese și perechi de măști de subrețea interfețelor echipamentelor. 

 Examinați utilizate spațiului de adresă al rețelei disponibile și potențialul viitor de creștere. 

Context/Scenariu 

Atunci când vi se dă o topologie de rețea, este important să puteți determina numărul de subrețele 
necesare.În acest laborator vi se dau câteva scenarii de topologii, împreună cu o mască și o adresă de rețea 
de bază.Veți subnetiza adresa de rețea și veți furniza schema de adresare care va găzdui numărul de 
subrețele afișate în diagrama topologiei.Trebuie să determinați numărul de biți ce trebuie împrumutat, 
numărul de hosturi pentru fiecare subrețea și creșterea potențială specificată de instructor. 

Partea 1: Topoogia de Rețea A 

În Partea 1, vi se dă adresa de rețea 192.168.10.0/24 pentru subnetizare, cu următoarea 
topologie.Determinați numărul de rețele necesare și proiectați o schemă de adresare corespunzătoare. 

 

Pasul 1: Determinați numărul de subrețele din Topologia A. 

a. Câte subrețele sunt? ___________  

b. Câți biți ar trebui să împrumutați pentru a realiza numărul cerut de subrețele? _________  

c. Câte adrese de host utilizabile pentru fiecare subrețea sunt în aceasă schemă de adresare? 
___________  

d. Care este masca de subrețea în notație zecimală cu punct? _________________________  

e. Câte subrețele sunt disponibile pentru utilizarea viitoare? _______________  

Pasul 2: Înregistrați informația. 

Completați următorul tabel cu informația subrețelei: 
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Numărul 

de 

Subrețea 

Adresa de 

Subrețea 

Prima Adresă Host 

ce poate fi folosită 

Ultima Adresă 

Host ce poate fi 

folosită 

Adresa de 

broadcast 

0     

1     

2     

3     

4     

5     

Partea 2: Topologia de Rețea B 

Topologia de rețea din Partea 1 a fost extinsă pentru a găzui un router R3 adițional și rețeaua sa, așa cum se 
arată în următoarea topologie.Folosiți adresa de rețea 192.168.10.0/24 pentru a furniza adresele 
echipamentelor de rețea, iar apoi alocați o nouă schemă de adresare pentru a suporta cerințele rețelei 
adiționale. 

 

Pasul 1: Determinați numărul de subrețele din Topologia B. 

a.   Câte subrețele sunt? ___________ 

b. Câți biți ar trebui să împrumutați pentru a realiza numărul cerut de subrețele? _________  

c. Câte adrese de host utilizabile pentru fiecare subrețea sunt în aceasă schemă de adresare? 
___________  

d. Care este masca de subrețea în notație zecimală cu punct? ___________ 

e. Câte subrețele sunt disponibile pentru utilizarea viitoare? _______________  

Pasul 2: Înregistrați informația. 

Completați următorul tabel cu informația subrețelei: 
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Numărul 

de 

Subrețea 

Adresa de 

Subrețea 

Prima Adresă Host 

ce poate fi folosită 

Ultima Adresă 

Host ce poate fi 

folosită 

Adresa de 

broadcast 

0     

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

Partea 3: Topologia de Rețea C 

Topologia s-a modificat din nou adăugând un nou LAN la R2 și un link redundant între R1 și R3.Folosiți 
adresa de rețea 192.168.10.0/24 pentru a furniza adrese la echipamentele de rețea.De asemenea, furnizați o 
schemă care va găzdui aceste echipamente adiționale.Pentru această topologie, alocați o subrețea pentru 
fiecare rețea. 

 

Pasul 1: Determinați numărul de subrețele din Topologia C. 

a.   Câte subrețele sunt? ___________  

b. Câți biți ar trebui să împrumutați pentru a realiza numărul cerut de subrețele? _________  

c. Câte adrese de host utilizabile pentru fiecare subrețea sunt în aceasă schemă de adresare? 
___________  

d. Care este noua mască de subrețea în notație zecimală cu punct? _______ 

e. Câte subrețele sunt disponibile pentru utilizarea viitoare? _______________  
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Pasul 2: Înregistrați informația. 

Completați următorul tabel cu informația subrețelei: 

Numărul 

de 

Subrețea 

Adresa de 

Subrețea 

Prima Adresă Host 

ce poate fi folosită 

Ultima Adresă 

Host ce poate fi 

folosită 

Adresa de 

broadcast 

0     

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

Pasul 3: Alocați adrese echipamentelor de rețea din subrețele. 

a.   Completați tabelul următor cu adresele IP și măștile de subrețea pentru interfețele routerului: 

 

Echipament Interfață Adresă IP Masca de subreţea 

R1 GigabitEthernet 0/1   

 Serial 0/0/0   

 Serial 0/0/1   

R2 GigabitEthernet 0/1   

 Serial 0/0/0   

 Serial 0/0/1   

R3 GigabitEthernet 0/1   

 Serial 0/0/0   

 Serial 0/0/1   

b. Completați tabelul următor cu adresele IP și măștile de subrețea pentru echipamentele din LAN așa cum 
sunt afișate în topologie. 
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Echipament Interfață Adresă IP 

Masca de 

subreţea Gateway Default 

PC-A NIC    

PC-B NIC    

S1 VLAN 1    

PC-C NIC    

PC-D NIC    

S2 VLAN 1    

PC-E NIC    

PC-F NIC    

S3 VLAN 1    

Partea 4: Topologia de Rețea D 

Rețeaua a fost modificată pentru a suporta schimbările din organizație.Adresa de rețea 192.168.10.0/24 este 
utilizată pentru a furniza adrese în rețea. 
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Pasul 1: Determinați numărul de subrețele din Topologia D. 

a.   Câte subrețele sunt? ___________  

b.Câți biți ar trebui să împrumutați pentru a realiza numărul cerut de subrețele? _________  

c. Câte adrese de host utilizabile pentru fiecare subrețea sunt în aceasă schemă de adresare? 
___________  

d. Care este masca de subrețea în notație zecimală cu punct? _________________________  

e. Câte subrețele sunt disponibile pentru utilizarea viitoare? _______________  

Pasul 2: Înregistrați informația. 

Completați următorul tabel cu informația subrețelei: 
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Numărul 

de 

Subrețea 

Adresa de 

Subrețea 

Prima Adresă Host 

ce poate fi folosită 

Ultima Adresă 

Host ce poate fi 

folosită 

Adresa de 

broadcast 

0     

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

Partea 5: Topologia de Rețea E 

Organizația are o adresă de rețea de 172.16.128.0/17 ce trebuie împărțită conform topologiei ilustrate.Trebuie 
să alegeți o schemă de adresare ce poate găzdui numărul de rețele și hosturile din topologie. 
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Pasul 1: Determinați numărul de subrețele din Topologia E. 

a.   Câte subrețele sunt? ___________  

b. Câți biți ar trebui să împrumutați pentru a realiza numărul cerut de subrețele? _________  

c. Câte adrese de host utilizabile pentru fiecare subrețea sunt în aceasă schemă de adresare? 
___________  

d. Care este masca de subrețea în notație zecimală cu punct? _______________ 

e. Câte subrețele sunt disponibile pentru utilizarea viitoare? _______________  

Pasul 2: Înregistrați informația. 

Completați următorul tabel cu informația subrețelei: 
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Numărul 

de 

Subrețea 

Adresa de 

Subrețea 

Prima Adresă Host 

ce poate fi folosită 

Ultima Adresă 

Host ce poate fi 

folosită 

Adresa de 

broadcast 

0     

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

Pasul 3: Alocați adrese echipamentelor de rețea din subrețele. 

a. Completați tabelul următor cu adresele IP și măștile de subrețea pentru interfețele routerului: 
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Echipament Interfață Adresă IP Masca de subreţea 

R1 GigabitEthernet 0/0   

 GigabitEthernet 0/1   

 Serial 0/0/0   

 Serial 0/0/1   

R2 GigabitEthernet 0/0   

 GigabitEthernet 0/1   

 Serial 0/0/0   

 Serial 0/0/1   

R3 GigabitEthernet 0/0   

 GigabitEthernet 0/1   

 Serial 0/0/0   

 Serial 0/0/1   

Reflecție 

1. Ce informație este necesară atunci când determinați o schemă de adresare corespunzătoare pentru o rețea? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2. După ce subrețelele sunt alocate, toate adresele hosturilor vor fi utilizate în fiecare subrețea? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 


