การทํา Password Recovery on Cisco Switch
สําหรับคนที่ทํางานทางสาย Network นะคะ ที่ชอบลืม password ในการเขาไป config อุปกรณ จากบทความ
ที่แลวเกี่ยวกับการ Recovery Router cisco คราวนี้เปนของ Switch บางนะคะ
Step การ Password Recovery ตอไปนี้สามารถทําไดที่ Cisco Catalyst Layer 2 รุน 2900XL/3500XL, 2940,
2950/2955, 2960 , 2970 Series และ Cisco Catalyst Layer 3 รุน 3550, 3560 และ 3750 Series

Step Password Recovery
1. เสียบสาย console และเปด terminal เชน Hyper Termians เพื่อ console เขา switch โดยผาน port console
โดย Set คา terminal ดังนี้
 Bits per second (baud): 9600
 Data bits: 8
 Parity : None
 Stop bits: 1
 Flow Control :Xon/Xoff
เพิ่มเติม ในการ console ในแตละอุปกรณ มีคาแตกตางกัน ตองศึกษา Data sheet ของ Product นั้นๆ
2. ถอดปลั๊กของ Switch ออก
3. กดปุม Reset (หนาเครื่อง) คางไว ในระหวางที่เสียบปลั๊ก Switch เขาไปใหม คางไวประมาณ 10 วินาที แลว
ปลอย ก็จะสามารถเขา switch ไดแลว
Switch:
4. พิมพ flash_init
Switch : flash_init

5. พิมพ load_helper
Switch : load_helper
Switch :
6. พิมพ dir flash: จะเห็นไฟล config.text ซึ่งไฟล config ตางๆ จะถูกเก็บไวที่ไฟลนี้
Switch : dir flash:

7. ในการเปด switch ขึ้นมาใชงาน switch จะทําการโหลดขอมูลจากไฟล config.text ขึ้นมากอน ดังนั้นถาเกิดมี
การ set password ไว แลวไมทราบวาเปน password อะไร ก็ไมสามารถเขามาใชงานได ดังนั้น
7.1 กรณีที่ตองการเก็บ config เดิมไวดวย ใหทําการเปลี่ยนชื่อไฟลเปนชื่ออื่นกอน เพื่อที่จะไดโหลดไฟลนั้น
ขึ้นมาใหม เพื่อทําการแกไข config นั้นๆ
Switch : rename flash:config.text flash:config.old
หมายเหตุ เมื่อทําขอ 7.1 เสร็จแลว ทําขอ 8 – 13 ตอไดเลยคะ

7.2 กรณีที่ไมตองการเก็บ config เดิมไว ก็สามารถลบไดเลยคะ
Switch : delete flash:config.text
หมายเหตุ เมื่อพิมพ delete flash:config.text เสร็จแลว ทําขั้นตอนที่ 8 ( ทําการ boot Switch ) อยางเดียวก็เปนอันเสร็จสิ้น
ขัน้ ตอนการ hack switch แลวคะ และสามารถเขา switch ไดแลวคะ โดยจะไมหลงเหลือ config เกาอยูเลย

8. พิมพ boot
Switch : boot

9. หลังจาก boot เสร็จแลว ใหพิมพ no ขามมากอน เนื่องจากเราจะทําการ config เอง

10. พิมพ enable เพื่อเขาสู enable mode (เปน admin)
Switch>enble
Switch#
11. ทําการเปลี่ยนชื่อไฟล config.old กลับมาเปน config.text เหมือนเดิม เพื่อใชในการดึงไฟล config เกา
กลับมาดวย
Switch# rename flash:config.old flash:config.text
12. copy config ตางๆ มาไวที่ Ram
switch#copy flash:config.text system:running-config
SW-1#
//จะสังเกตเห็น config เดิมมาแลว เนื่องจาก hostname เปลี่ยน

13. ทําการแกไข password ตางๆ เปนของเราตามตองการ
SW-1#conf g
SW-1(config)#enable password new password

--- > ใส password ที่เราตองการ

SW-1(config)#enable secret new password

--- > ใส password ที่เราตองการ

SW-1(config)#line vty 0 4
SW-1(config)#password new password
SW-1(config)#login

--- > ใส password ที่เราตองการ

SW-1(config)#line con 0
SW-1(config)#password new password
SW-1(config)#login

--- > ใส password ที่เราตองการ

14. เมื่อแกไข password ตางๆ แลว อยาลืม save config ดวยนะคะ
SW-1#copy running-config startup-config

เสร็จแลวคราวนี้ก็สามารถเขา switch โดยเปน password ของเราไดแลวคะ แลวอยาลืม password อีกนะคะ ^_^

เรียบเรียงโดย
พัชรินทร ดวงสิงคํา
http://www.jodoi.com

แหลงอางอิง :
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps628/products_password_recovery09186a0080094184
.shtml

