Password Recovery on Cisco Router
วรเดช อ่อนละมัย (อ.คิว) เรี ยบเรี ยง
สำหรับผู้ที่ใช้ งำนเร้ ำเตอร์ Cisco อยูก่ ็จะทรำบกันดีอยูแ่ ล้ วว่ำเรำจะต้ องทำกำรตัง้ Password ไว้ เพื่อเพิ่มควำม
ปลอดภัยให้ กบั เร้ ำเตอร์ ของเรำ และบำงครัง้ ผู้ดแู ลระบบหนึง่ คนนันก็
้ มีหน้ ำที่ในกำรดูแลเร้ ำเตอร์ มำกกว่ำหนึง่ ตัวอยูแ่ ล้ ว
และเร้ ำเตอร์ แต่ละตัวนันก็
้ ต้องมีกำรตัง้ Password ที่แตกต่ำงกัน และด้ วยเหตุนี ้บำงครัง้ จึงพบปั ญหำเรื่ องกำรลืม
Password ขึ ้นหรื อบำงครัง้ เรำเข้ ำไปทำงำนในองค์กรณ์ใหม่ แล้ วผู้ดแู ละ คนเก่ำไม่ได้ บอก Password ไว้ ให้ เรำ หรื อ
บำงครัง้ เรำอำจจะซื ้อเร้ ำเตอร์ มือสองมำแล้ วไม่ได้ มีกำร Clear Config เก่ำที่อยูใ่ นเครื่ องออกก็อำจจะติด Password ที่มี
มำในเครื่ อง ดังนันกำรที
้
่เรำจะทำกำรเข้ ำไป Config หรื อแก้ ไขค่ำต่ำงๆ ใน Router ตัวนันๆ
้ ก็มีทำงเดียวก็คือเรำต้ องทำ
กำร Recovery Password เข้ ำไปนะครับ ซึง่ ในบทควำมนี ้ผมก็จะมำสำธิตวิธีกำรทำ Password Recovery ให้ ดกู นั นะ
ครับ และก่อนที่จะทำกำร Recovery Password เรำต้ องทำควำมรู้จกั กับค่ำ Configuration register กันก่อนนะครับ
ค่ำ Configuration register หรื อค่ำ Boot strap คือ ค่ำที่ใช้ ในกำรกำหนดว่ำจะให้ เร้ ำเตอร์ ไปเรี ยกค่ำ
Config จำกที่ (Nvram หรื อ Ram) และจะเป็ นเลขบิต โดยค่ำ Default ของ Router ทุกตัว คือ 0x2102 สำมำรถใช้ คอม
มำนด์ Show verison เพื่อดูคำ่ นี ้ได้ โดยข้ อควำมจะแสดงอยูบ่ รรทัดล่ำงสุด ว่ำ Configuration register 0x2102
0x ที่นำหน้ ำ 2102 นันหมำยควำมว่
้
ำ ตัวเลขที่อยูห่ ลัง 0x เป็ นเลขฐำน 16 ให้ ดบู ิตที่ 6 จะเป็ นกำรกำหนดว่ำให้

เร้ ำเตอร์ บูตจำกอะไรที่แนะนคือเลข 0 , 4 โดย
เลข 0 เป็ นกำรกำหนดให้ เร้ ำเตอร์ ไปโหลด Config จำก Nvram หรื อ startup
เลข 4 เป็ นกำรข้ ำมกำรโหลด Config ที่ Nvram
ซึง่ กำร Recovery Password ต้ องเข้ ำมำกำหนดค่ำ Configuration register จำก 0x2102 ให้ เป็ น 0x2142
เพื่อข้ ำมขันตอนกำรโหลด
้
Config จำก Nvram ให้ ไปโหลดที่ Ram แทนนะครับ
ขัน้ ตอนการทา Password Recovery มีอยู่ 9 ขัน้ ตอนด้ วยกัน ดังนี ้
1. บูตเร้ ำเตอร์ ใหม่ ด้ วยกำรปิ ดเปิ ดสวิตช์ ในขณะที่ Router กำลัง boot ให้ ขด
ั จังหวะกำร Boot ด้ วยกำร กดปุ่ ม Ctrl+
Break ที่คยั ์บอด
2. เปลี่ยนค่ำ Configuration register ให้ เป็ นค่ำ 0x2142
3. รี โหลดเร้ ำเตอร์ ใหม่
4. เข้ ำสู้โหมด enable หรื อ Privileged EXEC
5. ดึงค่ำ Config เดิมที่อยูใ่ น Nvram หรื อ Stratup มำไว้ ที่ Ram หรื อ Running
6. ทำกำรแก้ ไข Password ต่ำงๆ
7. เปลี่ยนค่ำ Configuration register ให้ กลับมำเป็ นค่ำ Default (0x2102)
8. Save Config ที่ทำกำรแก้ ไขใหม่
9. รี โหลดเร้ ำเตอร์ ใหม่อีกครัง้

ตัวอย่ างขัน้ ตอนการทางานพร้ อมคาสั่งที่ใช้ งาน ในการทา Password Recovery

จำกภำพผมจำลองว่ำผมลืม Password Console ถ้ ำในกำรทำงำนจริงเรำลืม Password Console เรำจะไม่สำมำรถทำ
อะไรกับเร้ ำเตอร์ ได้ เลยครับ เรำต้ องทำ Password Recovery อย่ำงเดียวนะครับโอเครครับ เรำมำเริ่มกันเลยครับ ทำ
ตำมขันตอนดั
้
งนี ้นะครับ
1.ทำกำรปิ ดเปิ ดเร้ ำเตอร์ และในขณะที่เร้ ำเตอร์ กำลัง Boot นันให้
้ กด Ctrl + Break เพื่อเข้ ำสูโ่ หมด Rommon
2.ให้ ทำกำรเปลี่ยนค่ำ Configuration register เป็ น confreg 0x2142
3.ทำกำรรี โหลดเร้ ำเตอร์ ด้ วยคำสัง่ boot หรื อ reset

หลังจำกที่เร้ ำเตอร์ บตู ขึ ้นมำใหม่เร้ ำเตอร์ จะไม่อำ่ นค่ำ Config จำก Nvram เพรำะว่ำเรำได้ ทำกำรเปลี่ยนค่ำ
Configuration register จำก 0x2102 เป็ น 0x2142 แล้ ว ซึง่ ตอนนี ้เร้ ำเตอร์ มันจะไปถึงค่ำ Config ที่ Ram แทนมันก็
จะดึงค่ำ config ที่เป็ น Default ขึ ้นมำแทนเหมือนกับว่ำยังไม่ได้ มีกำร Config ใดใดเลย เพรำะฉะนันตอนนี
้
้ Password
ต่ำงๆมันก็จะไม่ถกู เรี ยกขึ ้นมำทำกำร Authentication ดูตำมภำพด้ ำนล่ำงเลยนะครับ

4. ให้ ทำกำรเข้ ำสู้โหมด Admin หรื อ Privileged EXEC เพื่อเข้ ำไปแก้ ไข Config ต่ำงๆ ด้ วยกำรใช้ คำสัง่ enable

5.ทำกำรดึง Config เดิมที่อยูท
่ ี่ Nvram หรื อ Startup มำไว้ ที่ ram หรื อ running เพื่อทำกำรแก้ ไข โดยใช้ คำสัง่
copy startup-config running-config

ก่อนที่เรำจะทำกำร ดึง Config กลับมำให้ ใช้ คำสัง่
# Show startup-config เพื่อดู Config เก่ำที่เรำทำกำร Save ไว้ ใน Nvram ก่อนนะครับ

จะเห็นค่ำ Config เดิมที่ได้ Config ไว้ นะครับ และจะเห็นว่ำมีกำร ตัง้ enable password, enable secret ไว้ ด้วยนะ
ครับ ซึง่ มันจะมี Config มำกกว่ำนี ้นะครับ แต่ผมขอโชว์ให้ ดแู ค่นี ้นะครับ หลังจำกที่เรำทำกำร Show startup-config

ดูแล้ ว ให้ ทำกำร # Show running-config เพื่อดูคำ่ Config ปั จจุบนั หรื อค่ำ Default เพื่อเปรี ยบเทียบดูนะครับ

จำกภำพจะเห็นว่ำค่ำ Config ต่ำงๆ จะเป็ นค่ำ
Running

Default นะครับ

หลังจำกนันให้
้ ทำกำร ดึงไฟร์ Config เก่ำมำที่

โดยใช้ คำสัง่ #copy startup-config running-config

จะเห็นว่ำเมื่อทำกำรดึง Config เก่ำกลับมำแล้ ว Hostname จะเปลี่ยนไปเนื่องจำก Config เก่ำได้ มีกำร Config
hostname ไว้ หลังจำกนันให้
้ ทำกำร Show startup-config และ Show running-config ดูอีกครัง้ จะเห็นว่ำค่ำ
Config ทังสองจะเหมื
้
อนกันแล้ ว
6.แก้ ไข Password ต่ำงๆ

จำก Config เดิมเรำจะเห็นว่ำเรำไม่สำมำรถทำกำรแก้ ไขค่ำ Config ใดใดได้ เลยเพรำะติด

Password Line console ดังนัน้ เรำก็ต้องเข้ ำไปแก้ ไข Password ตรงนี ้ก่อนนะครับ หรื อ จะลบมันออกก็ได้ นะครับหำก

ไม่ต้องกำรใช้ งำนมันแล้ ว แต่ก็จะทำให้ มีควำมปลอดภัยลดน้ อยลงอีกชันนึ
้ งนะครับ แล้ วแต่ควำมเหมำะสมในกำรทำงำน
นะครับ

จำกภำพผมได้ ทำกำรแก้ ไข Password Line console ผมก็ตงให้
ั ้ ยำกๆหน่อยเอำ 1234 ละกันอิอิ
เมื่อทำกำรเปลี่ยน Password Line console แล้ วนะครับ ผมก็จะทำกำรเปลี่ยน Password enable และทำกำรลบ
enable secret ทิ ้งนะครับ ซึง่ ในกำรทำงำนจริ ง ควรจะตัง้ Password enable ไว้ ด้วยนะครับ แต่เคสนี ้เป็ นเคสตัวอย่ำง
นะครับ ซึง่ ผมจะทำกำรลบ enable secret ทิ ้งไปนะครับ

เปลี่ยน enable

password ให้ เป็ น Cisco

Jodoi-Router(config)#enable password 1234

ลบ enable secret
Jodoi-Router(config)#no enable secret

ให้ ทำกำรแก้ ไขแค่ Password ต่ำงๆนะครับ ส่วน Config อื่นๆไม่ต้องไปแก้ ไขอะไรนะครับ เพรำะเรำต้ องกำรแค่
recovery password นะครับ
7.หลังจำกที่ทำกำรเปลี่ยน Password แล้ วให้ ทำกำรเปลี่ยนค่ำ Configuration register ให้ กลับมำเป็ นค่ำ Default
(0x2102) โดยใช้ คำสัง่ config-register 0x2102 ตำมภำพด้ ำนล่ำงนี ้นะครับ
Jodoi-Router(config)#config-register 0x2102

8.ทำกำร Save Config ที่เรำแก้ ไขมำทังหมด
้
โดยใช้ คำสัง่ copy running-config startup-config
Jodoi-Router#copy running-config startup-config

9. ให้ ทำกำร รี โหลดเร้ ำเตอร์
Jodoi-Router#reload

หลังจำกที่ รี โหลดเร้ ำเตอร์ ใหม่แล้ ว เรำจะต้ องเข้ ำเตอร์ ได้ ด้วย Password ใหม่ที่เรำทำกำรแก้ ไขไปแล้ วนะครับสำหรับกำร
ทำ Password Recovery ก็มีขนตอนกำรท
ั้
ำเพียงเท่ำนี ้นะครับ ก้ พยำยำมฝึ กบ่อยๆนะครับจะได้ จำได้ รับรองว่ำได้ ใช้
จริงๆแน่ๆครับ และผมหวังว่ำบทควำมนี ้จะเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ที่ได้ เข้ ำมำอ่ำนนะครับ และถ้ ำหำกผิดพลำดประกำรใดผม
ต้ องขออภัยมำ ณ ที่นี ้ด้ วยนะครับ ขอบคุณครับ

