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Mă poți suna acum?  

Obiective 

Calculați masca de subrețea necesară pentru a se potrivi cu un număr dat de host-uri. 

Subnetizarea este ierarhică și poate ajuta la trimiterea traficului de rețea mai ușor dacă există grupuri mici 
de adrese IP concepute pentru a servi nevoilor rețelei. 

Condiții/Scenariu 

Notă: Această activitate poate fi completată individual sau în grupuri mici/mari folosind software-ul Packet Tracer. 

 Dumneavoastră configurați o schemă de adresare dedicată pentru camerele pacienților dintr-un 
spital.Switch-ul va fi localizat central, în camera de gardă a asistentelor, iar cele cinci camere vor 
fi cablate astfel încât pacienții să se poată conecta la un port RJ45 aflat în peretele camerei 
lor.Concepeți o topologie logică și fizică doar pentru unul din cele șase etaje folosind următoarele 
cerințe ale schemei de adresare: Există șase etaje cu câte 5 camere ale pacienților pe fiecare 
etaj, în total 30 de conexiuni.Fiecare cameră are nevoie de o conexiune de rețea. 

 Subnetizarea trebuie să fie inclusă în schema dumneavoastră.   

 Folosiți un router, un switch și 5 stații host pentru scopuri de adresare.   

 Confirmați că toate calculatoarele se pot conecta la serviciile proprii ale spitalului.   

Păstrați o copie a schemei dumneavoastră pentru a o împărtăși mai târziu cu clasa sau cu comunitatea 
de învățare.Fiți pregătit să explicați modul în care subnetizarea, unicast-urile, multicast-urile și broadcast-
urile vor fi implementate și unde ar putea fi folosită schema dumneavoastră de adresare. 

Nota Instructorului: Această activitate de modelare ar putea fi folosită ca o sarcină ce va fi notată.Scopul 
acesteia este de a verifica cunoașterea studenților în ceea ce privește subnet-urile ierarhice și 
funcționarea măștilor.Poate fi inițiată o discuție de capitol de recapitulare ca rezultat al acestei activități. 

Resurse necesare 

 Software-ul Packet Tracer 

Reflecție 

1. Cum v-ați putea modifica schema de adresa dacă ați vrea să adăugați o rețea adițională conectată la 
camerele spitalului, având un total de 10 conexiuni pe fiecare etaj și 2 porturi în fiecare cameră? 
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