
Wyjaśnić, współpraca których z wymienionych komputerów musi być rutowalna:
1.)  192.32.10.204        2.)  192.32.10.220
3.)  192.32.10.190        4.)  192.32.10.194
dla maski 26 bitowej

1.)
IP adres:	192.32.10.204
IP adres:	11000000	10000000	00001010	11001100
Maska		26 bitów
Maska		11111111	11111111	11111111	11000000

Adres sieci to logicznie AND zrobione na IP i masce wiec:
		11000000	10000000	00001010	11000000
dziesiętnie	192		32		10		192
więc adres sieci to 192.32.10.192

2.)
IP adres:	192.32.10.220
IP adres:	11000000	10000000	00001010	11001100
Maska		11111111	11111111	11111111	11000000
Sieć:		11000000	10000000	00001010	11000000
Więc adres sieci to 192.32.10.192

3.)
IP adres:	192.32.10.190
IP adres:	11000000	10000000	00001010	10111110
Maska:		11111111	11111111	11111111	11000000
Sieć:		11000000	10000000	00001010	10000000
Więc adres sieci to 192.32.10.128

4.)
IP adres:	192.32.10.194
IP adres:	11000000	10000000	00001010	11000010
Maska:		11111111	11111111	11111111	11000000
Sieć:		11000000	10000000	00001010	11000000
Więc adres sieci to 192.32.10.128



Zamiana liczb dziesiętnych na dwójkowe.
Przeliczanie liczb dziesiętnych na dwójkowe jest nieco trudniejsze niż w kierunku odwrotnym. Przedstawię to na przykładzie. Weźmy liczbę dziesiętną 105. Pierwszym krokiem w zamianie tej liczby na binarną jest znalezienie pozycji w zapisie liczby binarnej o wartości największej mieszczącej się poniżej wartości przekształcanej liczby. Tutaj wartością taką jest liczba 64. Wartość następnej pozycji to 128, a to jest już więcej niż 105. 64 to wartość pozycji 6 liczby binarnej i będzie to najwyższa pozycja w przekształcanej liczbie. Liczba ta będzie miała 7 cyfr (przypominam, że pozycje liczymy od 0). Jako pierwszą cyfrę zapisujemy 1, gdyż 64 mieści się w liczbie 105. Od 105 odejmujemy teraz wartość zapisanej już liczby, czyli 64 (1000000b). Otrzymaliśmy 105 - 64 = 41. Tę liczbę musimy zapisać w pozostałych 6 cyfrach liczby binarnej. Sprawdzamy, czy wartość kolejnej pozycji liczby binarnej mieści się w otrzymanej reszcie (41). Wartość pozycji 5 wynosi 32. Liczba ta jest mniejsza od 41, więc zapisujemy kolejną jedynkę. Mamy już 11. Od 41 odejmujemy 32 i otrzymujemy 9. Sprawdzamy kolejną pozycję liczby binarnej - pozycję 4. Jej wartość wynosi 16. Liczba ta nie mieści się w otrzymanej reszcie, więc piszemy 0 (mamy 110). Przechodzimy do następnej pozycji - 3. Jej wartość to 8. Mieści się w 9. Piszemy 1, a od 9 odejmujemy 8. Zostało tylko 1. Wartości kolejnych dwóch pozycji (2 i 1), odpowiednio 4 i 2, są większe od jednego, stąd piszemy dwa zera. Mamy już 110100. Pozostała nam ostatnia pozycja 0 , której wartość pozycyjna wynosi 1. Do naszej liczby binarnej dopisujemy więc 1 i mamy gotową liczbę 1101001b, która równa jest 105. Sprawdź to. W taki właśnie sposób można przekształcić każdą liczbę dziesiętną, zapisując ją w postaci binarnej.

Przeliczanie liczb dwójkowych na dziesiętne.
Przekształcanie liczb binarnych na dziesiętne odbywa się w podobny sposób jak w przypadku liczb heksadecymalnych, tylko znacznie prościej. Tutaj nie musisz obliczać wielokrotności wartości poszczególnych kolumn. W liczbach dwójkowych wartość ta albo występuje, albo w ogóle jej nie ma.
Dla przykładu przekształcę prostą liczbę binarną 1010111001(bin) na jej dziesiętny odpowiednik. Zaczynam od prawej strony. Jeśli dana kolumna zawiera 1 to zapisuję wartość danej kolumny. Jeśli występuje tam 0, to pomijam tę kolumnę.
Kolumna nr 0 (skrajna z prawej strony) zawiera cyfrę 1, zapisuję więc 1. Kolumna nr 1 zawiera cyfrę 0, więc ją pomijam. Kolejną także pomijam. Kolumna nr 3 zawiera cyfrę 1, więc zapisuję wartość tej kolumny, czyli 23 = 8. Dwie następne kolumny również zawierają cyfrę 1, zapisuję więc odpowiednio: 24 = 16 i 25 = 32. Kolumnę nr 6 pomijam, gdyż zawiera ona cyfrę 0. Następna kolumna zawiera cyfrę 1, więc zapisuję 27 = 128. Następną kolumnę pomijam. Kolumna nr 9 (pierwsza z lewej) zawiera cyfrę 1, więc zapisuję liczbę 29 = 512. Po zsumowaniu wszystkich zapisanych liczb otrzymuję 697, co jest dziesiętnym odpowiednikiem liczby 1010111001(bin).
Przekształcanie liczb dziesiętnych na dwójkowe wykonujemy dokładnie tak samo jak w przypadku liczb szesnastkowych. W powyższym przykładzie liczenie kolumn zacząłem od zera. Jest to swego rodzaju ułatwienie stosowane przez programistów. Zaczyna się liczyć od bitu zerowego, czyli od zerowej potęgi.

