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Laborator - Proiectarea și Implementarea Adresării cu VLSM 

Topologie 

 

Obiective 

Partea 1: Examinați Cerințele Rețelei 

Partea 2: Proiectați Schema Adresei VLSM 

Partea 3: Cablați și Configurați Rețeaua IPv4 

Context/Scenariu 

Variable Length Subnet Mask (VLSM) a fost proiectat pentru a ajuta la conservarea adreselor IP. Cu VLSM, o 
rețea este subnetizată din nou și din nou. Acest proces poate fi repetat de mai multe ori pentru a crea 
subrețele de dimensiuni diferite, în funcție de numărul de hosturi necesare pentru fiecare subrețea. Utilizarea 
eficientă a lui VLSM necesită planificarea adreselor. 

În acest laborator, vi se dă adresa de rețea 172.16.128.0/17pentru a dezvolta o schemă de adresare pentru 
rețeaua arătată în diagrama topologiei. VLSM va fi utilizat astfel încât să poată fi îndeplinite cerințele de 
adresare. După ce ați proiectat schema de adresă VLSM, veți configura interfețele pe routere cu informația 
corespunzătoare a adresei IP. 

Notă: Router-ele folosite la laboratoarele practice de CCNA sunt: Cisco 1941 Integrated Services Routers 
(ISR-uri)și Cisco IOS Release 15.2(4)M3 (universalk9 image). Pot fi folosite și alte routere și versiuni IOS. În 
funcție de model și de versiunea Cisco IOS, comenzile disponibile și rezultatele produse pot fi diferite față de 
cele arătate la laboratoare. Pentru a vizualiza identificatorii corecți ai interfeței, puteți consulta Tabelul cu 
Interfețele Routerelor de la sfârșitul laboratorului. 

Notă: Asigurați-vă că routerele au fost șterse și că nu au configurații de pornire. Dacă nu sunteți sigur, 
contactați-vă instructorul. 
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Resurse necesare 

 3 Routere (Cisco 1941 cu Cisco IOS Release 15.2(4)M3 imagine universală sau comparabilă) 

 1 Calculator (cu program de emulare a terminalului, cum ar fi Tera Term) 

 Cabluri de consolă pentru a configura echipamentele Cisco IOS prin intermediul porturilor de consolă 

 Cabluri seriale și Ethernet (opțional) așa cum se arată în topologie 

 Calculator cu Windows (opțional) 

Part 1: Examinați Cerințele Rețelei 

În Partea 1, veți examina cerințele rețelei pentru a dezvolta o schemă de adresă VLSM pentru rețeaua afișată 
în diagrama topologiei folosind adresa de rețea 172.16.128.0/17. 

Notă: Puteți folosi aplicația Windows Calculator și www.ipcalc.org pentru a vă ajuta la calcule. 

Step 1: Determinați câte adrese și subrețele sunt necesare și câte sunt disponibile. 

Câte adrese de host sunt disponibile într-o rețea  /17? ________  

Care este numărul total de adrese de host necesare într-o diagramă a topologiei? ________  

Câte subrețele sunt necesare în topologia de rețea? ________ 

Step 2: Determinați cea mai mare subrețea necesară. 

Descrierea subrețelei (ex.  BR1 G0/1 LAN or BR1-HQ WAN link) ___________________  

Câte adrese IP sunt necesare în cea mai mare subrețea? __________  

Care este cea mai mică subrețea care suportă atât de multe adrese? 

_____________________  

Câte adrese de host suportă subrețeaua? _________  

Rețeaua 172.16.128.0/17 poate fi subnetizată pentru a suporta această subrețea? ______ 

Care sunt cele două adrese de rețea care vor rezulta din subnetizare? 

_____________________  

_____________________  

Folosiți prima adresă de rețea pentru această subrețea. 

Step 3: Determinați a doua subrețea ca dimensiune. 

Descrierea subrețelei _____________________________  

Câte adrese IP sunt necesare în a doua subrețea ca dimensiune? __________  

Care este cea mai mică subrețea care suportă atât de multe hosturi? 

___________________  

Câte adrese de host suportă subrețeaua? __________  

Subrețeaua rămasă poate fi subnetizată din nou și încă să suporte această subnetizare? _________ 

Care sunt cele două adrese de rețea care vor rezulta din subnetizare? 

_____________________  

_____________________  
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Folosiți prima adresă de rețea pentru această subrețea. 

Step 4: Determinați următoarea subrețea ca dimensiune. 

Descrierea subrețelei _____________________________  

Câte adrese IP sunt necesare pentru următoarea subrețea ca dimensiune? __________  

Care este cea mai mică subrețea care suportă atât de multe hosturi? 

___________________  

Câte adrese de host suportă subrețeaua? _______ 

Subrețeaua rămasă poate fi subnetizată din nou și încă să suporte această subnetizare? _________ 

Care sunt cele două adrese de rețea care vor rezulta din subnetizare? 

_____________________  

_____________________  

Folosiți prima adresă de rețea pentru această subrețea. 

Step 5: Determinați următoarea subrețea ca dimensiune. 

Descrierea subrețelei _____________________________  

Câte adrese IP sunt necesare pentru următoarea subrețea ca dimensiune? ______  

Care este cea mai mică subrețea care suportă atât de multe hosturi? 

___________________  

Câte adrese de host suportă subrețeaua? __________  

Subrețeaua rămasă poate fi subnetizată din nou și încă să suporte această subnetizare? _________ 

Care sunt cele două adrese de rețea care vor rezulta din subnetizare? 

_____________________  

_____________________  

Folosiți prima adresă de rețea pentru această subrețea. 

Step 6: Determinați următoarea subrețea ca dimensiune. 

Descrierea subrețelei _____________________________  

Câte adrese IP sunt necesare pentru următoarea subrețea ca dimensiune? __________  

Care este cea mai mică subrețea care suportă atât de multe hosturi? 

___________________  

Câte adrese de host suportă subrețeaua? __________  

Subrețeaua rămasă poate fi subnetizată din nou și încă să suporte această subnetizare? _________ 

Care sunt cele două adrese de rețea care vor rezulta din subnetizare? 

_____________________  

_____________________  

Folosiți prima adresă de rețea pentru această subrețea. 



Laborator - Proiectarea și Implementarea Adresării cu VLSM  

© 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. Page 4 of 7 

 

Step 7: Determinați următoarea subrețea ca dimensiune. 

Descrierea subrețelei_____________________________  

Câte adrese IP sunt necesare pentru următoarea subrețea ca dimensiune? __________  

Care este cea mai mică subrețea care suportă atât de multe hosturi? 

___________________  

Câte adrese de host suportă subrețeaua? __________  

Subrețeaua rămasă poate fi subnetizată din nou și încă să suporte această subnetizare? _________ 

Care sunt cele două adrese de rețea care vor rezulta din subnetizare? 

_____________________  

_____________________  

Folosiți prima adresă de rețea pentru această subrețea. 

Step 8: Determinați numărul necesar de subrețele pentru a suporta link-uri seriale. 

Câte adrese sunt necesare pentru fiecare link de subrețea serial?_______ 

Care este cea mai mică subrețea care suportă atât de multe adrese? 

___________________  

a. Subnetizați subrețeaua rămasă și scrieți adresele de rețea care rezultă din subnetizare.  

___________________  

___________________  

b. Continuați să subnetizați prima subrețea din fiecare subrețea nouă până când veți avea patru subrețele 
/40. Scrieți primele trei adrese de rețea ale acestor subrețele /30 mai jos. 

___________________ ___________________  

___________________  

c. Introduceți descrierile subrețelei pentru aceste trei subrețele. 

____________________________  

____________________________  

____________________________  

Part 2: Proiectați Schema Adresei VLSM 

Step 1: Calculați informația subrețelei. 

Folosiți informația pe care ați obținut-o la Partea 1 pentru a completa următorul tabel. 



Laborator - Proiectarea și Implementarea Adresării cu VLSM  

© 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. Page 5 of 7 

 

Descrierea Subrețelei 

Numărul de 

Hosturi 

Necesare 

Adresa de 

Rețea/CIDR 

Adresa 

Primului 

Host 

Adresa de 

broadcast 

HQ G0/0 16,000    

HQ G0/1 8,000    

BR1 G0/1 4,000    

BR1 G0/0 2,000    

BR2 G0/1 1,000    

BR2 G0/0 500    

HQ S0/0/0 – BR1 S0/0/0 2    

HQ S0/0/1 – BR2 S0/0/1 2    

BR1 S0/0/1 – BR2 S0/0/0 2    

Step 2: Completați tabelul cu adresa interfeței echipamentului. 

Alocați prima adresă de host în subrețea interfețelor Ethernet. HQ ar trebui să primească prima adresă de 
host pe link-urile Serial la BR1 și BR2. BR1 ar trebui să primească prima adresă de host pentru link-ul serial 
la BR2. 

Echipa

ment Interfață Adresă IP 

Masca de 

subreţea 

Interfața 

Echipamentului 

HQ 

G0/0   16,000 Host LAN 

G0/1   8,000 Host LAN 

S0/0/0   BR1 S0/0/0 

S0/0/1   BR2 S0/0/1 

BR1 

G0/0   2,000 Host LAN 

G0/1   4,000 Host LAN 

S0/0/0   HQ S0/0/0 

S0/0/1   BR2 S0/0/0 

BR2 

G0/0   500 Host LAN 

G0/1   1,000 Host LAN 

S0/0/0   BR1 S0/0/1 

S0/0/1   HQ S0/0/1 

Part 3: Cablați și Configurați Rețeaua IPv4 

În Partea 3, veți cabla topologia rețelei și veți configura cele trei routere folosind schema adresei VLSM pe 
care ați dezvoltat-o în Partea 2. 
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Step 1: Cablați rețeaua așa cum se arată în topologie. 

Step 2: Configurați setările de bază pe fiecare router. 

a. Atribuiți numele dispozitivului la router. 

b. Dezactivați DNS lookup pentru ca routerul și switchul să nu încerce să traducă incorect comenzile 
introduse, deoarece acestea erau hostname-uri. 

c. Folosiți class ca parolă pentru modul EXEC privilegiat. 

d. Folosiți cisco pentru parola consolei și activați autentificarea. 

e. Folosiți cisco pentru parola vty și activați autentificarea. 

f. Criptați toate parolele cu text în clar. 

g. Creați un banner care avertizează pe oricine care încearcă să acceseze dispozitivul pentru care accesul 
neautorizat este interzis. 

Step 3: Configurați interfețele pe fiecare router. 

a. Alocați o adresă IP și o mască de subrețea fiecărei interfețe folosind tabelul completat la Partea 2. 

b. Configurați o descriere a interfeței pentru fiecare interfață. 

c. Setați frecvența ceasului (clocking rate) pe toate interfețele seriale DCE la 128000. 

HQ(config-if)# clock rate 128000 

d. Activați interfețele. 

Step 4: Salvați configurarea pe toate echipamentele. 

Step 5: Testați Conectivitatea. 

a. Din HQ, dați ping la adresa interfeței S0/0/0 a lui BR1. 

b. Din HQ, dați ping la adresa interfeței S0/0/1 a lui BR2. 

c. Din BR1, dați ping la adresa interfeței S0/0/0 a lui BR2. 

d. Depanați problemele legate de conectivitate în cazul în care comenzile ping nu s-au realizat cu succes. 

Reflecție 

Puteți găsi un shortcut pentru calcularea adreselor de rețea pentru subrețele /30 consecutive? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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Tabela Interfețelor Routerului 

Rezumatul Interfețelor Routerului 

Modelul 

Routerului 

Interfața Ethernet #1 Interfața Ethernet #2 Interfața Serială #1 Interfața Serială #2 

1800 Fast Ethernet 0/0 
(F0/0) 

Fast Ethernet 0/1 
(F0/1) 

Serial 0/0/0 (S0/0/0) Serial 0/0/1 (S0/0/1) 

1900 Gigabit Ethernet 0/0 
(G0/0) 

Gigabit Ethernet 0/1 
(G0/1) 

Serial 0/0/0 (S0/0/0) Serial 0/0/1 (S0/0/1) 

2801 Fast Ethernet 0/0 
(F0/0) 

Fast Ethernet 0/1 
(F0/1) 

Serial 0/1/0 (S0/1/0) Serial 0/1/1 (S0/1/1) 

2811 Fast Ethernet 0/0 
(F0/0) 

Fast Ethernet 0/1 
(F0/1) 

Serial 0/0/0 (S0/0/0) Serial 0/0/1 (S0/0/1) 

2900 Gigabit Ethernet 0/0 
(G0/0) 

Gigabit Ethernet 0/1 
(G0/1) 

Serial 0/0/0 (S0/0/0) Serial 0/0/1 (S0/0/1) 

Notă: Pentru a afla cum este configurat routerul, uitați-vă la interfețe pentru a identifica tipul routerului și câte 
interfețe are routerul. Nu există o listă efectivă cu toate combinațiile configurărilor pentru fiecare clasă de routere. 
Acest tabel include identificatorii pentru combinațiile posibile de interfețe Seriale și Ethernet din dispozitiv. Tabelul 
nu include nici un alt tip de interfață, chiar dacă un anumit router poate. Un astfel de exemplu poate fi interfața 
ISND BRI. Denumirea din paranteză este prescurtarea legală care poate fi folosită în comenzile Cisco IOS pentru 
a reprezenta interfața. 

 


