Basic Config Router&Switch
ในหัวข้ อนี ้จะกล่าวถึงการตังค่
้ าอุปกรณ์เราเตอร์ ยี่ห้อ cisco สาหรับเราเตอร์ ใหม่ ที่ยงั ไม่มีการตัง้
ค่า (config) หรื อเราเตอร์ ที่ถกู รี เซ็ทค่ากลับไปเป็ นค่าเริ่มต้ น (default) หรื อถูกลบค่า config ไป
อย่างแรกในการเข้ าใช้ เราเตอร์ ผ้ อู ่านต้ องเข้ าใจโหมดในการเข้ าใช้ งาน หรื อตังค่
้ าอุปกรณ์ เราเตอร์
ยี่ห้อ cisco มีอยู่ 4 โหมดหลัก ๆ คือ
1. User EXEC Mode หรื อเรี ยกว่า User Mode
2. Privileged Mode หรื อเรี ยกว่า Enable Mode
3. Configuration Mode
4. Interface configuration mode

ตัวอย่ างการใช้ คาสั่งในการเข้ าสู่ Mode User และ Privileged
Router>
(สัญลักษณ์เป็ นเครื่ องหมาย > แสดงว่าเป็ น User Mode)
Router>enable (ใช้ คาสัง่ enable เพื่อทาการเข้ าสู่ Privileged Mode)
Router#
(สัญลักษณ์จะเปลี่ยนเป็ นเครื่ องหมาย # แสดงว่าเป็ น Privileged Mode
แล้ ว)
Router#configure terminal (ใช้ คาสัง่ configure terminal เพื่อเข้ าสูC่ onfiguration Mode)
Router(config)#
(เข้ าสู่ Configuration Mode ซึ่งจะสามารถทาการตังค่
้ าต่าง ๆ ให้ กบั ตัว
อุปกรณ์ได้ )
Router(config)#interface f0/0
(ใ ช้ ค า สั่ ง interface f0/0 เ พื่ อ เ ข้ า สู่ Interface
configuration mode)
Router(config-if)#
(เข้ าสู่ Interface configuration mode ซึง่ จะสามารถทาการตัง้ ค่าต่าง ๆ
ให้ กบั ตัวอุปกรณ์ได้ )

Router(config-if)#exit

(ใช้ คาสัง่ exit เพื่อออกจาก Interface configuration mode หรื อ
ใช้ คาสัง่ end เพื่อเข้ าสู่ Privileged Mode)

เวลาที่เราจะตังค่
้ าให้ เราเตอร์ ตา่ ง ๆ ก่อนจะตังค่
้ าต้ องเข้ าสู่ Privileged Mode โดยใช้ คาสัง่
enable ดังตัวอย่างข้ างบนก่อนถึงจะเข้ าไปตังค่
้ าให้ กับอุปกรณ์บนเครื อข่ายได้ และแต่ละ Mode
นันก็
้ จะมี command ในการ access แตกต่างกัน
ขัน้ ตอนการตัง้ ค่ าเราเตอร์ CISCO เบือ้ งต้ น
ในที่นี ้ขอยกตัวอย่างการตังค่
้ า 11 หัวข้ อดังต่อไปนี ้
192.168.1.1/24

192.168.1.254/24

192.168.1.253/24

192.168.1.2/24

รู ปที่ 1 การตั้งค่ าเราเตอร์ CISCO เบื้องต้ น
1) Hostname : wanvisa
2) Enable password :1234
4) Banner Motd : ## Welcome to Jodoi## 5) Line console 0 : password cisco
7) IP Address Interface f0/0 : 192.168.1.254/24, Interface f0/0: 192.168.1.253/24
9) Backup Configuration
10) Clear Configuration

3) Enable secret : cisco
6) Line vty 0 4 : password cisco
8) Save Configuration
11) Restore Configuration

Step by Step – Basic Config
1. Hostname
การตังค่
้ า Hostname ควรตังตามสถานที
้
่ที่ติดตังเราเตอร์
้
หรื อชื่ออะไรก็ได้ การตังค่
้ า Hostname
ทาได้ ใน priviledged exec mode เท่านันรู
้ ปแบบ คือ Hostname ตามด้ วยตัวอักษร
Router>enable
Router#
Router#configure terminal
Router(config)#
Router(config)#hostname Wanvisa (ตังชื
้ ่อ Hostname เป็ น Wanvisa)
Wanvisa(config)#
(จะเห็ น ว่ า มี การเปลี่ ยนจาก hostname Router เป็ น hostname
Wanvisa)
2) Enable password :1234
การตังค่
้ า enable password ควรทา Password ในการเปลี่ยนจาก user mode เป็ น privileged
mode เพื่อความปลอดภัยมากขึ ้น
Wanvisa #configure terminal
Wanvisa(config)#enable password 1234

(ตัง้ password เป็ น 1234)

3) Enable secret : cisco
การตังค่
้ า enable secret เป็ นการตัง้ Password ในการเปลี่ยนจาก user mode เป็ น privileged
mode เช่นเดียวกับ enable password แต่จะมีการเข้ ารหัสไว้ เมื่อใช้ คาสั่ง show running-config จะไม่
เห็นรหัสที่ตงไว้
ั้
Wanvisa #configure terminal
Wanvisa(config)#enable secret cisco

(ตัง้ enable secret เป็ นคาว่า cisco)

4) Banner Motd : ## Welcome to Jodoi##

การตังค่
้ า Banner เป็ นการตังค่
้ าข้ อความต้ อนรับ หรื อคาเตือนก่อนเข้ าเราเตอร์ รู ปแบบ banner
motd ตามด้ วยตัวอักษรอะไรก็ได้ เช่น ใช้ ! เมื่อจะพิมพ์ข้อความใด ๆ ก็ตามห้ ามใช้ ! ในประโยค เพราะถ้ า
ใช้ ! ในประโยคจะหมายถึงจบประโยคนันทั
้ นที
Wanvisa #configure terminal
Wanvisa(config)#banner motd !
Enter TEXT message. End with the character '!'.
## Welcome to Jodoi##
!
Wanvisa(config)#
5) Line console 0 : password cisco
การตังค่
้ า line console ควรทา line console ไว้ เพื่อป้องกันบุคคลภายนอกเข้ ามาแก้ ไข ตรวจสอบ
ข้ อมูลของเราเตอร์ (Line Console คือการนาสาย Console มาเสียบด้ านหลังอุปกรณ์นนั ้ ๆ)
Wanvisa #configure terminal
Wanvisa(config)#line console 0

(console 0 หมายถึงมีพอร์ ต console เพียง พอร์ ต
เดียว คือ พอร์ ต 0)

Wanvisa(config-line)#password cisco (ตัง้ password เป็ นคาว่า cisco)
Wanvisa(config-line)#login

(ส่วนนี ้เป็ นการเปิ ดใช้ งาน Line Console หากไม่มี Command
“login” password ที่ใช้ บน Line Console ก็จะไม่ทางาน)

6) Line vty 0 4 : password cisco
การตังค่
้ า line vty เป็ นการเปิ ด Service ให้ Remote ได้ โดยใช้ คาสัง่ Telnet ตามด้ วยหมายเลข IP
Address ใน Command Prompt

Wanvisa #configure terminal
Wanvisa(config)#line vty 0 4 (0 4 หมายถึงเปิ ดไว้ 5 line หรื อ 5 sessions หรื อสามารถเข้ ามา
Telnet ได้ พร้ อมกัน 5 คน)
Wanvisa(config-line)#password cisco (ตัง้ password เป็ นคาว่า cisco)
Wanvisa(config-line)#login

(ส่วนนี ้เป็ นการเปิ ดใช้ งาน Line vty หากไม่มี Command
“login” password ที่ใช้ บน Line vty ก็จะไม่ทางาน)

7) IP Address Interface f0/0 : 192.168.1.254/24, Interface f0/0: 192.168.1.253/24

การใส่ IP Address หรื อการเปิ ดใช้ งาน command ต่าง ๆ บน Interface ต้ องเข้ ามาที่โหมดนีโ้ ดย
ทาการระบุ Interface หรื อ Port ที่ต้องการ Config เข้ าใน Command

Wanvisa#configure terminal
Wanvisa(config)#interface f0/0

(กาหนดพอร์ ต f0/0 ที่ต้องการตังค่
้ า)

Wanvisa(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0 (ตังค่
้ า IP Address
และSubnet Mask)
Wanvisa(config-if)#no shutdown

(เป็ นการเปิ ดให้ พอร์ ต f0/0 ทางาน)

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up (หากตังค่
้ าถูกต้ องจะ
มีข้อความแจ้ งเตือนขึ ้นว่า Interface FastEthernet0/0, changed state to up ดังข้ อความด้ านบน)

8) Save Configuration
คือ การคัดลอกไฟล์จากที่หนึง่ ไปเก็บไว้ อีกที่หนึง่ โดยมีรูปแบบคาสัง่ ดังนี ้
Router#copy <source> <destination> (Source ห รื อ destination อ า จ จ ะ เ ป็ น Runningconfiguration, Startup-configuration, Tftp, Flash)

ตัวอย่ าง
Wanvisa#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
Wanvisa#
(เป็ นการคั ด ลอก running configuration ไปยั ง Start-up configuration หรื อ
หมายถึงการคัดลอก Configuration ปัจจุบนั ไปยัง NVRAM)

9) Backup Configuration
เป็ นการคัดลอก running configuration ไปเก็บไว้ ใน tftp server ก่อนที่จะคัดลอก running configuration ไป
เก็บไว้ ใน tftp server จะต้ องมีการเตรี ยมการสารอง Network Backup
- ลงโปรแกรม tftp ที่ server ปลายทาง
- มีการเปิ ดโปรแกรม tftp แล้ วเช็ค ping ดูวา่ ต้ นทางกับปลายทางสามารถติดต่อกันได้ ไหม
- อาจสร้ างโฟล์เดอร์ ขึ ้นใหม่สาหรับเก็บไฟล์ที่ทาการ Backup

ตัวอย่ าง

Wanvisa#copy running-config tftp:
Address or name of remote host []? 192.168.1.1
Destination filename [Wanvisa-confg]? backup13_12_2015

10) Clear Configuration
ลบคาสัง่ ต่าง ๆ ที่อยูใ่ น NV-RAM ออก
Wanvisa#erase startup-config
Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue? [confirm]

[OK]
Erase of nvram: complete
%SYS-7-NV_BLOCK_INIT: Initialized the geometry of nvram

11) Restore Configuration
ในกรณีที่เรามีไฟล์ config เก็บไว้ หากต้ องการใช้ ไฟล์ config นัน้ สามารถทาได้ โดยการ backup
ข้ อมูลลงเราเตอร์ ได้ ทนั ที โดยไม่ต้องทาการตังค่
้ าเอง การ Restore Configuration สามารถทาได้ 3 คาสัง่
1. flash: Copy to flash: file system
2. running-config Copy configuration from system
3. startup-config Copy startup configuration from system

ตัวอย่ าง
Wanvisa#copy tftp: running-config
Address or name of remote host []? 192.168.1.1
Source filename []? backup13_12_2015
Destination filename [running-config]? (Enter)
OK
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