บทที 3
Lab Password Recovery
นาย ประสิทธ์ บุญประเสริฐ ( Mr-boy ) เรียบเรียง
Password Recovery คือการกู้ Password
สําหรับผูท้ ีใช้งาน Router cisco อยูเ่ กิดพบปัญหาว่าลืมรหัสผ่านต่าง ๆ ในการ Hack เข้ามาใช้งานยั ง
ตัว Router โดยตรง เช่น ลืมรหัสผ่านสําหรับ Port console ( Password Line Console) หรื อลืมรหัสผ่านของ
ตัว enable secret หรื อ enable password ซึ งเป็ นรหัสผ่านก่อนเข้าสู่การใช้งาน ในโหมด Admin หรื อที
นิยมเรี ยกกันทั วไปคือโหมดenable ถ้าลืมแล้วจะทํ าอย่างไร วิธี การทีนิยมใช้ท ํ ากัน ก็คือ การทํ า
“Password recovery”นั นเองและการทํ างานต้อง Console ทํ าทีหน้าเครื องเท่านั น

Lab 1. ให้ท ํ าการ Recovery Password ของ Router

Password Recovery มี 9 ขั นตอนดังนี

ให้ วาดภาพดังนี หรือ Load Lab Basic Config

User Access Verification
Password:
jodoi>en
Password:
Password:
Password:
% Bad secrets
ทดสอบเข้า Router จะติด password ไม่สามารถเข้าไป Config ได้

เฉลย LAB Password Recovery
ก่อนจะทํ าการ Recovery จะต้องทํ าความรูจั้ กกับค่า Configuration register ก่อน nค่า
Configuration register หรื อ ค่า bootstrap คือ ค่าทีใช้ก ํ าหนดว่าจะให้ Router cisco ไป เรี ยกค่า Config จาก
ทีใด ( nvram หรื อ ram)จะเป็ นเลขบิต โดยค่าDefaultของ Router ทุ กตั ว คือ x

สามารถใช้

Command show version เพือดูค่านี ได้ โดยข้อความจะแสดงอยูบ่ รรทัดล้างสุดว่า
Configuration register is x
x ทีนําหน้า

นั นหมายความว่า ตัวเลขทีอยูหลั
่ ง x เป็ นเลขฐาน ให้ดูบิตที จะเป็ น

การกํ าหนดว่าจะให้ Router Boot จากอะไรทีแนะนําคือเลข , โดย
เลข เป็ นการกํ าหนดให้ Router โหลด Config จาก nvram หรื อ startup
เลข เป็ นการข้ามการโหลด Config ที nvram

ซึ งการ Recovery Password ต้องเข้ามากํ าหนดค่า จาก x

เป็ น x

เพือข้าม

ขั นตอนการโหลดConfig จาก nvram ให้ได้
สรุ ปขั นตอนในการทํ าPassword Recovery มีอยู่ ขั นตอน
. Reboot Router ใหม่ ด้วยการปิ ดเปิ ดสวิตช์ในขณะที Router กํ าลั งBootให้ข ัดจังหวะการ Boot ด้วยการ
กดปุม่ Ctrl+Break หรื อ Ctrl+C จะขึ นคํ าว่าrommon 1 > ดังรู ปภาพ

Command ทีใช้
. เปลียนค่า Configuration registerให้เป็ นค่า x
. reload ใหม่
. เข้าสู่โหมด enable หรื อ Privileged mode
. ดึงค่า config เดิมทีอยูใ่ น nvramหรื อ startupมาไว้ที ram หรื อ running copy startup-config runningconfig
. ทํ าการแก้ไขรหัสผ่านต่าง ๆ
. เปลียนค่า Configuration registerให้กลับมาเป็ นค่า Default ( x

)

. ทํ าการ save config ทีแก้ไขเสร็ จแล้ วcopy running-config startup-config
. reload ใหม่

ตัวอย่างขั นตอนการทํางานพร้อมคําสังทีใช้งาน ในการRecovery Password
กรณี ลืมรหัสผ่านคอนโซล (Line Console) จะเห็นว่าเราไม่สามารถเข้ามาใช้ Router ได้
. ทํ าการปิดเปิ ด Router และในขณะ Router กํ าลั ง Boot ให้ กด Ctrl + Break เพือเข้าสู่โหมด Rommon
. เปลียนค่า Configuration register ให้เป็ น x

โดยใช้ คํ าสั ง confreg x

. reload ใหม่ ด้วยคํ าสั งboot หรื อ reset
หลั งจาก Router บูตขึ นมาใหม่ Router ไม่ได้อา่ นค่า comfig จาก nvram จาก Register number ทีเรา
กํ าหนดไว้ จะเห็นได้ว่า เราเข้า Router ได้โดยไม่ติด Password จาก Command Prompt ทีถามว่าต้องการ
setup ค่าต่างๆ ให้ตอบ NO
.เข้าสู่โหมด enable หรื อ Privileged EXEC เพือเข้าไปแก้ไขค่า config ต่าง ๆ ด้วยคํ าสั ง enable
.ดึงค่า Conifg เดิมทีอยูใ่ น nvram หรื อ startup มาไว้ที ram หรื อ running เพือทํ าการแก้ไข โดยใช้
คํ าสั งว่า copy startup-config running-config
ก่อนทํ าการดึง Config กลับมาให้ท ํ าการ
# show startup-config เพือดูค่า Config ทีเราทํ าการเซฟไว้ใน nvram
จะเห็นค่า Config เดิมทีทํ าการเซฟไว้ล่าสุด จะเห็นว่ามีการตั งhostname , enable password, enable
secret ไว้ และทํ าการ # show running-configเพือดูค่า Config ปัจจุบนั หรื อค่า Defaultเทียบกันดู
และทํ าการดึงไฟล์ Config เดิมกลั บมาโดยใช้ค ํ าสั ง# copy startup-config running-config
จะเห็นว่าเมือดึงค่า Config เดิมกลับมาแล้ว Hostnameจะเปลียน เนืองจากที startup มีการตั งชือ
Hostnameไว้ ให้ท ํ าการ show startup-config และ show running-config เทียบกันดูจะเห็ นว่าค่า
Config ทั งสองส่วนเหมือนกันแล้ว
. แก้ไขรหัสผ่านต่างๆ ดังนี ยกตัวอย่าง..

ต้องการเปลียน Password Line Console
jodoi(config) # line console
jodoi(config-line) # password
jodoi(config-line) # login
เปลียนรหัสผ่าน enable passwordให้เป็ น cisco
jodoi(config) # enable password cisco
กรณีนี ทีต้องการลบ enable secret
jodoi(config) # no enable secret
.เปลียนค่า Configuration registerให้กลับมาเป็ นค่า Default ( x

) โดยใช้ค ํ าสั ง

config-register ตามด้วยค่า register number ทีต้องการเปลียน คือ x
jodoi(config) # config-register x
. Save Config ทีทํ าการแก้ไขมาทั งหมด ด้วยคํ าสั งcopy running-config startup-config
jodoi # copy running-config startup-config
. Reload Router ใหม่ ในโหมดของ Router ปกติ ให้ใช้ค ํ าสั งreload
jodoi # reload
หลั งจาก Reload Router ใหม่แล้ว จะต้องเข้า Router ได้ดว้ ย รหัสผ่านทีเราแก้ไข
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