การทา Password Recovery บน Switch Cisco
วรเดช อ่อนละมัย (อ.คิว) เรี ยบเรี ยง
ในการเพิ่มความปลอดภัยให้ Switch Cisco นันก็
้ ไม่ได้ แตกต่างอะไรจาก Router Cisco เลยนะครับ ก็แค่ทา
การตัง้ Password ให้ กบั มันแค่นนเอง
ั ้ แต่ปัญหาที่มกั พบกันก็คือ เมื่อมีการตัง้ Password ให้ กบั มันแล้ วก็จะมีการลืม
Password กันได้ หรื อบางครัง้ อาจจะซื ้อ Switch มือสองมาและไม่ได้ Clear Config เก่ามาให้ เรา เราก็ต้องเข้ าไป
Clear Config เก่าทิ ้ง แต่ก็ติด Password อีกแล้ วเราจะทาอย่างไรดี วิธีการแก้ ปัญหาก็ไม่ตา่ งอะไรจาก Router ครับคือ
ต้ องทาการ Password Recovery นัน่ เองครับ ซึง่ การ Password Recovery ของ Switch นันจะมี
้ ความแตกต่างจาก
Router อยูพ
่ อสมควร ซึง่ ในบทความนี ้ผมจะทาการ สาธิต วิธีการทา Password Recovery Switch ให้ ดกู นั นะครับ
ซึง่ การทา Password Recovery นี ้สามารถทาได้ ที่ Cisco Catalyst Layer 2 รุ่น 2900XL/3500XL,
2940,2950/2955, 2960, 2970 Series และ Cisco Catalyst Layer 3 รุ่น 3550, 3560 และ 3750 Series
ขัน้ ตอนการทา Password Recovery
1.เสียบสาย Console และเปิ ดโปรแกรม Putty เพื่อทาการ Console เข้ า Switch โดยผ่าน Port Console
2.ถอดปลัก๊ ของ Switch ออก
3.กดปุ่ ม Reset หน้ าเครื่ องค้ างไว้ ในระหว่างที่เสียบปลัก๊ Switch เข้ าไปใหม่ ค้ างไว้ ประมาณ 10 วินาที แล้ วปล่อย ก็

สามารถเข้ า Switch ได้ แล้ ว ดูตามภาพด้ านล่างได้ เลยครับ

4. ใช้ คาสัง่ switch: flash_init

5. ใช้ คาสัง่ dir flash: จะเห็นไฟล์ config.txt ซึง่ ไฟล์ config.txt นี ้จะเป็ นตัวที่เก็บค่า Config ต่างๆของ Switch เอาไว้

ทุกครัง้ ที่เปิ ด Switch ขึ ้นมาใช้ งาน Switch จะทาการโหลดค่า Config ต่างๆจากไฟล์ config.text ขึ ้นมาก่อน ทุกครัง้

6. หลังจากที่เรา dir flash: แล้ ว ขันตอนต่
้
อไปคือการ ทา Password Recovery ซึง่ จะสามารถทาได้ สองวิธีด้วยกันนะ

ครับ คือ ทาการลบ
6.1

Config เก่าทิ ้งไปเลยกับ อีกวิธีหนึ่งคือทาการ เก็บ Config เก่าไว้ ด้วย

กรณีที่ไม่ต้องการเก็บ Config เก่าเอาไว้ ก็สามารถลบ Config ได้ เลยครับ โดยใช้ คาสัง่
Switch : delete flash:config.text

หลังจากที่พิมพ์ delete flash:config.text เสร็จแล้ ว ทาการ boot Switch ได้ เลยครับ

6.2 กรณีที่ต้องการเก็บ configuration เก่าเอาไว้ ด้วย ให้ ทาการเปลี่ยนชื่อไฟล์ conf.text เป็ นชื่ออื่นก่อน

เพื่อที่จะได้ โหลดไฟล์นนขึ
ั ้ ้นมาใหม่ เพื่อทาการแก้ ไข configuration ใหม่ โดยใช้ คาสัง่
Switch : rename flash:config.text flash:config.old2

หมายเหตุ บางคนอาจจะลงสัยว่าทาไมต้ องเปลี่ยนชื่อ ไฟล์เป็ น flash:config.old2 ผมจะอธิบายแบบนี ้นะครับ ซึง่ จาก
เดิมนันไฟล์
้
flash นันเป็
้ นชื่อ config.text ที่ผมต้ องเปลี่ยนให้ เป็ น config.old2 เพื่อไม่ให้ มนั ซ ้ากับชื่อไฟล์ของเก่าแค่
นันเองครั
้
บเพราะเราจะได้ ทาการแก้ ไขได้ ครับ
8.ให้ ใช้ คาสัง่ boot
Switch : boot

9. หลังจาก boot เสร็ จแล้ วให้ พิมพ์ no เพื่อเข้ าสู่ โหมด User ตามภาพ แล้ วใช้ คาสัง่ enable เพื่อเข้ าสูโ่ หมด admin อีก

ครัง้ ตามภาพด้ านล่างนี ้เลยนะครับ

10. หลังจากนันให้
้ ทาการ เปลี่ยนชื่อไฟล์ config.old2 กลับมาเป็ น config.text เหมือนเดิม เพื่อใช้ ในการดึงไฟล์ config

เก่า กลับมาด้ วย โดยใช้ คาสัง่
Switch# rename flash:old2 flas:config.text

11. ใช้ คาสัง่ copy config เดิม มาไว้ ที่ Ram โดยใช้ คาสัง่
Switch#copy flash:config.text system:running-config

แล้ วให้ ลองสังเกตุดวู า่ Hostname จะเปลี่ยนไปตาม Configuration ของเก่าที่ได้ มีการ Config เอาไว้ ดตู ามภาพ
ด้ านล่างนี ้นะครับ

12. ทาการแก้ ไข Password ต่างๆ เพื่อที่เราจะได้ เข้ ามาทาการแก้ ไข Config ได้ ในครัง้ ต่อไป
Sw-Jodoi #conf g
Sw-Jodoi (config)#enable password new password

--- > ใส่ password ที่เราต้ องการ

Sw-Jodoi (config)#enable secret new password

--- > ใส่ password ที่เราต้ องการ

สร้ าง Password line vty 0 4
=======================
Sw-Jodoi (config)#line vty 0 4
Sw-Jodoi (config)#password new password

--- > ใส่ password ที่เราต้ องการ

Sw-Jodoi (config)#login

สร้ าง Password line vty 0 4
=======================
Sw-Jodoi(config)#line con 0
Sw-Jodoi (config)#password new password

--- > ใส่ passwordที่เราต้ องการ

Sw-Jodoi (config)#login
13. เมื่อทาการแก้ ไข Password ต่างๆแล้ ว ให้ ทาการ Save configuration อีกครัง้ นะครับโดยใช้ คาสัง่
Sw-Jodoi#copy runninn-config startup-config

สาหรับการทา Password Recovery ของ Switch ก็มีเพียงเท่านี ้นะครับ จะเห็นว่ามันไม่ได้ ยากเลยใช่มยั๊ ครับ
ผมหวังว่า บทความนี ้จะเป้นประโยชน์สาหรับผู้ที่ใช้ งาน Switch Cisco นะครับ หากผิดพลาดประการใดผมต้ องขออภัยไว้
นะที่นี ้ด้ วยนะครับ ขอบคุณครับ

