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Løsningsforslag  på oppgaven om IP adressering 

Anta at ditt firma har fått tildelt et rent klasse C nett, med adresse 193.36.24.00, av din ISP (Internet 

Service Provider). 

1. I begynnelsen velger du å lage et nett av hele dette adresseområdet. 

a. Hvor mange host kan du ha på dette nett? 

 

Antall host er gitt av antall bit i hostdelen av adressen. Et rent klasse C nett har 8 bit i hostdelen. 

Maks antall host blir da 28-2=254 

 

b. Hva blir broadcastadressen for dette nett? 

 

En broadcastadresse har bare 1’ere i hostdelen av adressen. Den siste byten er hostdelen. Med 

bare 1’ere her blir adressen: 193.36.24.255 

 

c. Hva blir nettmasken for dette nett? 

 

Nettmasken har bare 1’ere der hvor nett-delen av adressen er, og 0’ere der hostdelen av 

adressen er. Det gir masken: 255.255.255.00 

 

d. Hva blir den høyeste og laveste IP-adressen for en host på dette nett? 

 

Den høyeste IP adressen for en host er en under boadcastadressen: 193.36.24.254 

Den laveste IP adressen for en host er en over nettadressen: 193.36.24.01 

 

2. Nå skal du lage to subnett av dette nettet, LAN1 og LAN2. Disse subnett skal være størst mulig, 

men samtidig skal du dele opp slik at du senere kan ha flere subnett. Du subnetter da slik at det 

ville kunne ha vært fire like store nett. To av disse nettene blir LAN1 og LAN2 Hva blir 

nettnummeret og masken på disse to nett? Angi også broadcastadressen på disse to nett. 

 

For å kunne dele opp i 4 like store nett må vi bruke 2 bit av hostdelen. Vi ser på hostdelen av 

originalnettet, som er den siste byten.  Fet og rød skrift angir de bitene som nå blitt nettbiter, i 

disse subnett: 

193.36.24.00/24 -> 00000000 ->193.36.24.00/26 

01000000 ->193.36.24.64/26  -- LAN 1 

10000000 ->193.36.24.128/26 – LAN 2 

11000000 ->193.36.24.192/26 

Hvilke av disse nettnumrene som velges til Lan1 og LAN2 er i utgangspunktet fritt. Imidlertid bør 

de største nett velges mest mulig mitt i nummerområdet.  

 

Brodcastadressene har bare 1’ere i hostdelen. 

LAN 1 : 01111111  -> 193.36.24.127 

LAN 2 : 10111111  -> 193.36.24.191 
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3. Av de nettene som ikke er brukt, skal to av de ansatte skal få egne nett hjemme. De skal tilkoble 

seg nettet på jobben via et punkt til punkt samband. Det skal ikke brukes NAT til dette. Begge de 

to ansatte ønsker å ha størst mulige nett. Alle host skal ha fast IP-adresse, som er en del av 

jobbens tildelte IP-adresser. 

 

a. Hva blir IP-numrene til de to punkt-til-punkt forbindelsene? Angi også nettmasken på 

disse. 

 

En punkt til punkt forbindelse trenger bare to bit til host. Vi velger fra de ledige numrene fra 

tidligere. Vi velger også nummer helt i ytterkant av nummerområdet, da punkt til punkt 

forbindelsen er et så lite nett. 

 

00000000 ->193.36.24.00/30  Punkt til punkt forbindelse 

11111100 ->193.36.24.252/30  Punkt til punkt forbindelse 

 

Systemet tillater her «subnett zero» og «all one subnett», som disse numrene henholdsvis er. 

 

b. Hva blir IP-numrene til "Hjemme LAN1" og til "Hjemme LAN2"? 

 

00100000 -> 193.36.24.32/27  - Hjemme Lan 1 

11000000 -> 193.36.24.192/27 - Hjemme Lan 2 

 

 

c. Hva blir nettmasken på Hjemme Lan1 og Hjemme LAN2? 

 

Med 5 bit til host, blir nettmasken:  255.255.255.224 

 

d. Hva blir broadcastadressene på disse to nett, Hjemme Lan1 og Hjemme LAN2? 

 

Broadcatadressen har bare 1’ere i hostdelen av adressen. 

Det gir henoldsvis 

00111111 -> 193.36.24.63 - Hjemme Lan 1 

11011111 -> 193.36.24.223 - Hjemme Lan 2 

 

 

e. Hvor mange host kan være på hver av disse to nett? 

 

Med 5 bit til host, blir maks antall host: 25-2 =  30 

 

f. Hva blir IP nummeret til første host på hver av disse to nett? Første host er som regel 

routeren 

IP nummeret til første host er en over nettadressen: 

00100001 -> 193.36.24.33  - Første host på hjemme Lan 1 

11000001 -> 193.36.24.193 – Første host på hjemme Lan 2 


