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REZUMAT. Protocolul IPv4 impune ca orice adresă IP să aibă două componente: adresa de reţea şi adresa de 

staţie în cadrul reţelei respective. Pentru determinarea adresei de reţea se foloseşte un şir de 32 de biţi numit 

mască de reţea. Pot fi definite 32 de măşti valide de reţea. În scop didactic aceste măşti pot fi generate manual, 

ceea ce presupune consum ridicat de timp. În aceată lucrare este prezentat un generator de măşti IPv4 scris în 

limbajul de programare C, care determină toate măştile valide IPv4. 

Cuvinte cheie: reţea, mască, protocol, program. 

ABSTRACT. The IPv4 protocol requires that any IP address have two components: the network address and the 

station address within that network. A 32-bit string called a network mask is used to determine the network 

address.  32 valid network masks can be defined.  For didactic purposes, these masks can be generated 

manually, which means high time consumption.  This paper presents an IPv4 mask generator written in the C 

programming language, which determines all valid IPv4 masks.  

Keywords: network, mask, protocol, function, program. 

 

1.INTRODUCERE 

Vint Cerf a proiectat protocolul IP şi a contribuit 

la dezvoltarea protocolului TCP (Transmition 

Control Protocol). În 2005 a devenit vicepreşedinte 

la Google. 

Versiunea 4 a protocolului IP a reuşit să răspundă 

atât cerinţelor de ierarhizare a spaţiului de adrese 

impus reţelelor în anii ’80, cât şi cerinţelor actuale. 

Versiunea 6 a protocolului IP a fost proiectată 

astfel încât să asigure un spaţiu de adrese mai mare. 

Popularitatea protocolului IPv4 face ca ponderea 

reţelelor IPv6 în structura actuală a internetului să 

fie de sub 5%. 

2. ADRESAREA IPV4 

O adresă IPv4 este un şir de 32 de biţi care 

identifică: 

- Reţeaua (N-Network); 

- Staţia din cadrul reţelei (H - Host). 

Pentru simplificarea utilizării adreselor IPv4 se 

foloseşte formatul zecimal. O adresă IPv4 se împarte 

în 4 grupe (octeţi) de câte 8 biţi fiecare. Fiecare octet 

din adresă este codificat în baza 10. Valorile 

zecimale obţinute se separă cu caracterul punct (.). 

Fie adresa IPv4: 

10110001⏟      
177

 00000100⏟      
4

 00010110⏟      
22

 00001000⏟      
8

 

Această adresă convertită în zecimal este 

177.4.22.8 

Deşi forma zecimală uşurează lucrul cu adrese 

IPv4, aceasta are unele limitări în cazul lucrului cu 

subreţele. În cazul  lucrului cu subreţele este mai 

dificilă identificarea reţelei şi a staţiei din cadrul 

reţelei. Încercarea de a păstra reprezentarea zecimală 

ca model de referinţă pentru adresele IP şi în acelaşi 

timp de a pune în evidenţă distincţia dintre cele două 

componente ale unei adrese (reţea şi staţie) a dus la 

definirea claselor de adrese IP. Pentru operaţiile de 

rutare au fost definite clasele A, B, C. Pentru 

transmisiile multicast a fost definită clasa D. Pentru 

dezvoltări ulterioare şi cercetare a fost definită 

clasa E. 
O adresă IP de reţea este o adresă pentru care toţi 

biţii de staţie sunt egali cu 0. O astfel de adresă este 

folosită pentru identificarea întregii reţele. Aceasta 

este partea relevantă a oricărei adrese de staţie care 
circulă peste internet pentru toate routerele de pe 

parcurs. 

Adresa IP de difuzare (broadcast) este o adresă 

pentru care toţi biţii de staţie sunt egali cu 1. Un 

pachet destinat unei astfel de adrese va ajunge la 

toate staţiile din acea reţea. 
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3. MASCA DE REŢEA 

Protocolul IPv4 impune ca orice adresă IP să aibă 

două componente: adresa de reţea şi adresa de staţie 

în cadrul reţelei respective. Pentru determinarea 

adresei de reţea se foloseşte un şir de 32 de biţi 

numit mască de reţea pe care o notăm cu 𝑀.  

O mască de reţea este un şir de 32 de biţi în care 

primii 𝑘 biţi consecutivi sunt egali cu 1 iar restul 

biţilor (32-k) sunt egali cu 0: 11⋯1 ⏟    
𝑘 𝑏𝑖ţ𝑖

00⋯0⏟  
32−𝑘 𝑏𝑖ţ𝑖⏟          
𝑀

.  

Exemplu: 

Şirul de biţi: 

11111111 00000000 00000000 00000000  

este o mască de reţea deoarece primii 8 biţi sunt toţi 

egali cu 1 iar restul biţilor sunt egali cu 0.  

Exemplu: 

Şirul de biţi: 

11111111 00000000 11000000 00000000  

nu este o mască de reţea deoarece nu are primii biţi 

consecutivi egali cu 1 şi restul biţilor egali cu 0. 

Exprimarea măştii de reţea poate fi făcută în două 

moduri: 

1. Format zecimal 

În formatul zecimal cei 32 de biţi ai măştii se 

grupează în grupe de câte 8 biţi care se interpretează 

în baza 10, fiecare grupă de cifre zecimale se separă 

cu caracterul ‘.’ (punct) similar cu formatul zecimal 

al adresei IP.  

Exemplu: 

Considerăm masca de reţea  

11111111111111111110000000000000.  

Se formează 4 grupe de câte 8 biţi şi se 

interpretează fiecare grupă în baza 10: 

11111111⏟      
255

 11111111⏟      
255

 11100000⏟      
224

 00000000⏟      
0

. În 

format zecimal masca de reţea este 255.255.224.0. 

2. Format prefix 

În formatul prefix masca este reprezentată de un 

număr natural 𝑘 egal cu numărul de biţi consecutivi 

egali cu 1 din masca de reţea şi precedat de 

caracterul slash (/) /𝑘. 

Exemplu: 

Considerăm masca de reţea 255.255.224.0. 

Formatul binar al măştii este: 

11111111⏟      
255

 11111111⏟      
255

 11100000⏟      
224

 00000000⏟      
0

.  

Numărul de biţi consecutivi egali cu 1 este egal 

cu 19. Rezultă că formatul prefix al măştii este /19 

Exemplu: 

Presupunem că formatul prefix al unei măşti de 

reţea este /21.  

Masca are primii 21 de biţi egali cu 1 şi următorii 

11 biţi egali cu 0: 

11111111⏟      
255

 11111111⏟      
255

 11111000⏟      
248

 00000000⏟      
0

  

Formatul zecimal al măştii de reţea este 

255.255.248.0. 

Fie 𝐼𝑃 o adresă IP şi 𝑀 masca de reţea. 

Adresa de reţea este: 𝐴𝑅 = 𝐼𝑃 & 𝑀. 

Adresa de difuzare (broadcast) este: 𝐴𝐷 =
𝐼𝑃 | �̅�. 

Prima adresă validă de staţie a unei reţele se 

obţine adunând valoarea 1 la ultimul octet din adresa 

de reţea. 

Ultima adresă validă de staţie a unei reţele se 

obţine scăzând valoarea 1 din ultimul octet din 

adresa de difuzare. 

Există 32 de măşti valide utilizate în adresarea 

IPv4. 

Generarea manuală, în scop didactic, a celor 32 

de măşti valide este consumatoare de timp. Rezultă 

de aici necesitatea generării automate a celor 32 de 

măşti valide.  

3. IMPLEMENTARE ÎN C++ 

Un algoritm pentru generarea automată a celor 32 

de măşti valide presupune generarea secvenţială a 

celor patru octeţi ai fiecărei măşti: 

10000000⏟      
128

 00000000⏟      
0

 00000000⏟      
0

 00000000⏟      
0

 

11000000⏟      
192

 00000000⏟      
0

 00000000⏟      
0

 00000000⏟      
0

 

11100000⏟      
224

 00000000⏟      
0

 00000000⏟      
0

 00000000⏟      
0

 

………………………………………………. 

11111111⏟      
255

 11111111⏟      
255

 11111111⏟      
255

 11111100⏟      
252

 

11111111⏟      
255

 11111111⏟      
255

 11111111⏟      
255

 11111110⏟      
254

 

11111111⏟      
255

 11111111⏟      
255

 11111111⏟      
255

 11111111⏟      
255

 

 

O implementare a algoritmului  în limbajul de 

programare C++ este prezentată mai jos: 

 

#include <stdio.h> 

#include <math.h> 
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int main() 

{ 

unsigned int m1,m2,m3,m4; 

int i1,i2,i3,i4,nm; 

m1=m2=m3=m4=nm=0; 

for(i1=7;i1>=0;i1--) 

{ 

m1=m1+int(pow(2,i1)); 

nm++; 

printf("Masca in format zecimal: %d.%d.%d.%d \t\t 

Formatul prefix /%d \n",m1,m2,m3,m4,nm); 

if(m1==255) 

for(i2=7;i2>=0;i2--) 

{ 

m2=m2+int(pow(2,i2)); 

nm++; 

printf("Masca in format zecimal: %d.%d.%d.%d \t\t 

Formatul prefix /%d \n",m1,m2,m3,m4,nm); 

if(m2==255) 

for(i3=7;i3>=0;i3--) 

{ 

m3=m3+int(pow(2,i3)); 

nm++; 

printf("Masca in format zecimal: %d.%d.%d.%d \t\t 

Formatul prefix /%d \n",m1,m2,m3,m4,nm); 

if(m3==255) 

for(i4=7;i4>=0;i4--) 

{ 

m4=m4+int(pow(2,i4)); 

nm++; 

printf("Masca in format zecimal: %d.%d.%d.%d \t 

Formatul prefix /%d \n",m1,m2,m3,m4,nm); 

} 

}  

} 

} 

printf("Numar total de masti = %d \n",nm); 

} 

4.STUDIU DE CAZ 

Rularea programului generează cele 32 de măşti 

valide. 

Măştile valide în format zecimal şi format prefix 

sunt : 

Masca in format zecimal: 128.0.0.0               

Formatul prefix /1 

Masca in format zecimal: 192.0.0.0               

Formatul prefix /2 

Masca in format zecimal: 224.0.0.0               

Formatul prefix /3 

Masca in format zecimal: 240.0.0.0               

Formatul prefix /4 

Masca in format zecimal: 248.0.0.0               

Formatul prefix /5 

Masca in format zecimal: 252.0.0.0               

Formatul prefix /6 

Masca in format zecimal: 254.0.0.0               

Formatul prefix /7 

Masca in format zecimal: 255.0.0.0               

Formatul prefix /8 

Masca in format zecimal: 255.128.0.0             

Formatul prefix /9 

Masca in format zecimal: 255.192.0.0             

Formatul prefix /10 

Masca in format zecimal: 255.224.0.0             

Formatul prefix /11 

Masca in format zecimal: 255.240.0.0             

Formatul prefix /12 

Masca in format zecimal: 255.248.0.0             

Formatul prefix /13 

Masca in format zecimal: 255.252.0.0             

Formatul prefix /14 

Masca in format zecimal: 255.254.0.0             

Formatul prefix /15 

Masca in format zecimal: 255.255.0.0             

Formatul prefix /16 

Masca in format zecimal: 255.255.128.0           

Formatul prefix /17 

Masca in format zecimal: 255.255.192.0           

Formatul prefix /18 

Masca in format zecimal: 255.255.224.0           

Formatul prefix /19 

Masca in format zecimal: 255.255.240.0           

Formatul prefix /20 

Masca in format zecimal: 255.255.248.0           

Formatul prefix /21 

Masca in format zecimal: 255.255.252.0           

Formatul prefix /22 

Masca in format zecimal: 255.255.254.0           

Formatul prefix /23 

Masca in format zecimal: 255.255.255.0           

Formatul prefix /24 

Masca in format zecimal: 255.255.255.128         

Formatul prefix /25 

Masca in format zecimal: 255.255.255.192         

Formatul prefix /26 

Masca in format zecimal: 255.255.255.224         

Formatul prefix /27 

Masca in format zecimal: 255.255.255.240         

Formatul prefix /28 

Masca in format zecimal: 255.255.255.248         

Formatul prefix /29 

Masca in format zecimal: 255.255.255.252         

Formatul prefix /30 

Masca in format zecimal: 255.255.255.254         

Formatul prefix /31 

Masca in format zecimal: 255.255.255.255         

Formatul prefix /32 

Numar total de masti = 32 
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4. CONCLUZII 

Pentru eficientizarea procesului de adresare, se 

pune problema divizării unui spaţiu de adrese dat (o 

adresă IPv4 şi masca de reţea) în 𝑘 subspaţii de 

adrese. 

Pentru a segmenta un spaţiu iniţial de adrese cu 

prefixul de reţea (masca de reţea sub forma prefix) 

/p în 𝑘 subreţele se determină cel mai mic număr 

natural 𝑛 cu proprietatea 2𝑛 ≥ 𝑘. Se măreşte 

prefixul de reţea cu valoarea 𝑛 şi se transferă primii 

𝑘 biţi ai adresei de staţie la adresa de reţea. Se 

identifică apoi cele 𝑘 subreţele obţinute. 

Exemplu: 

Considerăm spaţiul de adrese (adresa IP) 

144.1.44.0 /22. Vom segmenta acest spaţiu de 

adrese în 5 subspaţii de adrese (5 subreţele). 

Evident aici 𝑘 = 5. 

Se determină cel mai mic număr natural 𝑛 cu 

proprietatea 2𝑛 ≥ 𝑘 = 5. Deoarece 23 ≥ 5 

rezultă că 𝑛 = 3. Spaţiul iniţial de adrese se poate 

diviza în 23 = 8 subspaţii (subreţele) de 

dimensiuni egale. Prefixul de reţea pentru fiecare 

dintre cele 8 subreţele este /22+3 adică /25. 

Forma binară a adresei 144.1.44.0 este: 

10010000⏟      
144

 00000001⏟      
1

 00101100⏟      
44

 00000000⏟      
0

  

Se transferă primii trei biţi ai adresei de staţie 

(folosind prefixul iniţial /22) adresei de reţea cu 

noul prefix /25. Cele opt subreţele sunt: 

10010000⏟      
144

 00000001⏟      
1

 00101100⏟      
44

 00000000⏟      
0

 

= 144.1.44.0/25 

10010000⏟      
144

 00000001⏟      
1

 00101100⏟      
44

 10000000⏟      
128

 

= 144.1.44.128/25 

10010000⏟      
144

 00000001⏟      
1

 00101101⏟      
45

 00000000⏟      
0

 

= 144.1.45.0/25 

10010000⏟      
144

 00000001⏟      
1

 00101101⏟      
45

 10000000⏟      
128

 

= 144.1.45.128/25 

 

10010000⏟      
144

 00000001⏟      
1

 00101110⏟      
46

 00000000⏟      
0

 

= 144.1.46.0/25 

10010000⏟      
144

 00000001⏟      
1

 00101110⏟      
46

 10000000⏟      
128

 

= 144.1.46.128/25 

10010000⏟      
144

 00000001⏟      
1

 00101111⏟      
47

 00000000⏟      
0

 

= 144.1.47.0/25 

10010000⏟      
144

 00000001⏟      
1

 00101111⏟      
47

 10000000⏟      
128

 

= 144.1.47.128/25 

Tot în scop didactic, autorii își propun, generarea 

automată a subspaţiilor de adrese de subreţea ale 

unui spaţiu de adrese dat.  
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