เราท์เตอร์ซสิ โก้ก็เป็น DNS Server ได้
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ให้เครื่องลูกชี้ไอพี DNS มาทีเ่ ราท์เตอร์ได้โดยตรง ง่ายเวลาแก้ไขถ้าล่ม

อยู่ดีๆ ก็เป็ นประเด็นขึ ้นมาได้ พอดีไปได้ ยิน คนถามถึ ง
การตั ้งค่าข้ อมูลที่อยู่ไอพีต่างๆ บนเครื่ องไคลเอนต์ ซึ่งได้ แก่
 ที่อยู่ไอพีบนอินเตอร์ เฟส (IP Address)
 Subnet Mask
 ที่อยู่ไอพีของเราท์เตอร์ เกตเวย์ (Default Gateway)
 ที่อยู่ไอพี DNS Server หลัก (Preferred/Primary DNS)
 ที่อยู่ไอพี DNS Server สารอง (Alternative/
Secondary DNS)

ปกติ (แล้ วถึงตอนนี ก้ ็ ไม่ แ น่ ใจว่าเราปกติเหมือนคนอื่นหรื อเปล่า) ก็ จะตัง้ ค่าเช่ น ถ้ าเป็ นวงแลน
192.168.1.0/24 (ชุดเลขไอพียอดฮิต) และมีเลขไอพีของอินเตอร์ เฟสเราท์เตอร์ เกตเวย์ เป็ น 192.168.1.1 ก็
จะตั ้งค่าเป็ น:
 IP Address: 192.168.1.x โดยที่ x เลือกได้ ตั ้งแต่ 1 – 254 ยกเว้ นเลขไอพีที่จะซ ้ากับ ที่มีใช้
อยู่ในวงแลน เช่น 192.168.1.1 ของเราท์เตอร์
 Subnet Mask: 255.255.255.0 (เป็ นวงแลนขนาด 254 โฮส หรือ /24)
 Default Gateway: 192.168.1.1 (ที่อยู่ไอพีของเราท์เตอร์)
 Preferred DNS Server: 203.144.207.29 (กรณีนี ้ใช้ เลขไอพีเซิร์ฟเวอร์ของทรู)
 Alternated DNS Server: 203.144.207.49 (ใช้ เลขไอพีเซิร์ฟเวอร์ของทรูเช่นกัน)
แต่ก็พงึ่ จะเคยได้ ยิน ว่าบรรดาแอดมิน (เกื อบ) ทั ้งหมดไม่ได้ ตั ้งค่าที่อยู่ไอพีข อง DNS แบบนี ้ โดย
ต่างบอกว่าเลขไอพีของ DNS Server จริง ไว้ ตั ้งค่าเฉพาะบนเราท์เตอร์เท่านั ้น ส่วนเครื่ องไดลเอนต์ที่เหลือก็
ชี ้ DNS มาที่ไอพีของเราท์เตอร์ สิ (นั่นคือ ตั ้งค่าที่อยู่ไอพี Default Gateway และ Preferred DNS เป็ นเลข
เดียวกัน ส่วน Alternative DNS ไม่ต้องใส่ เอาเข้ าไป)
ซึง่ ครั ้งแรกที่ได้ ฟัง น่าจะเป็ นเพราะเปิ ดเซิร์ฟเวอร์พร็อกซี่คั่นไว้ ก่ อนถึงเราท์เตอร์ หรื อเปล่า แต่ไม่ใช่
เลย เป็ นเราท์เตอร์ธรรมดาๆ นี่ล่ะ
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แสดงว่า เราท์เตอร์ของแอดมินเหล่านี ้ต้ องเปิ ดเซอร์วิส DNS Server ในตัวโดยดีฟอลต์ ถึงจะรับ ฟั ง
DNS request จากเครื่องโฮสผ่าน UDP พอร์ต 53 ได้ จริงหรือเปล่า
(คนอื่นยังเกทับ อีก ว่า ไม่ว่าเราท์เตอร์ ถูก หรื อแพงรุ่ นไหน จะเป็ น Zyxel, TP-Link, SMC, D-Link,
3com และ Linksys ต่างก็ทาแบบนี ้ได้ ทั ้งนั ้น)
เหตุผลที่ตั ้งค่ าเช่ น นี ห้ รื อ ก็ เพราะกรณี สานั ก งานขนาดใหญ่ หรื อง่ า ยๆ ก็ ร้ านเกม ถ้ า เกิ ด DNS
server ของทรูทั ้งสองไอพีข้างต้ นล่ม การจะนั่งแก้ เลขที่อยู่ไอพี DNS ใหม่ทีละเครื่ องคงไม่ทนั ใจคนใช้ งาน
แน่ นอน เมื่อเทีย บกับ แค่เปลี่ย นบนเราท์เตอร์ ตวั เองให้ ไปยึดเอา DNS Server ที่อื่นแค่ครัง้ เดีย วเท่านั น้
สบายกว่ากันเยอะ
แต่ด้วยเราจับแต่ของซิสโก้ แล้ วของซิสโก้ ก็ ขึน้ ชื่ อเรื่ องการตั ้งค่าผ่ านคอมมานด์ไลน์ ที่ต้องไล่พิมพ์
คาสัง่ แต่ต้นทั ้งหมด จึงไม่ค้ นุ กับการจัดการ DNS ในวงแลนลัก ษณะนี เ้ ลย ครัง้ แรกที่ได้ ฟังก็ จับ มาทดลอง
ทันทีกับเราท์เตอร์ซิสโก้ ที่ตั ้งค่าให้ แค่เชื่อมต่อกับเน็ต ADSL
ผลก็คอื ไม่เห็นได้ เลย ชี ้ไอพี DNS ไปที่เราท์เตอร์ ไม่สามารถ Resolve หาไอพีข อง URL ต่างๆ ได้
เช่ น เวลาสั่ง “ping www.google.com” ผ่ าน Command Prompt จะถูก ฟ้ องว่าไม่สามารถติดต่อ DNS
Server ได้ (เช่นเดียวกับ คาสัง่ nslookup และการเปิ ดเว็บไซต์ด้วย URL ผ่านเว็บบราวเซอร์)
โดยปกติ บนเราท์เตอร์ ซิสโก้ จะมีก ารตั ้งค่าคาสั่ง “ip domain-lookup” โดยดีฟอลต์ ซึ่งทาให้ เมื่อ
ปรากฏข้ อความที่สงสัย ว่าจะเป็ นโฮสเนม หรื อโดเมนเนม เราท์เตอร์ จะติดต่อหา DNS server ที่ตั ้งค่าไว้
(ด้ วยคาสั่ง “ip name-server (เลขไอพีของ DNS Server)”) เพื่อ Resolve หาเลขไอพีมาใช้ ต่อไป เช่ น
การสัง่ “ping www.google.com” บนเราท์เตอร์ แต่แค่การตั ้งค่าเท่านี ้ยังไม่สามารถทาให้ เราท์เตอร์ ซิสโก้ ทา
หน้ าที่เป็ น DNS server ให้ เครื่องโฮสในวงแลนได้ เพราะยังไม่เปิ ดเซอร์วิส
คาสัง่ ที่ใช้ เปิ ดการทางาน DNS server บนเราท์เตอร์ ซิสโก้ ก็ คือ “ip dns server” ซึ่งด้ วยคาสั่งนี จ้ ะ
ทาให้ เราท์เตอร์รบั ฟัง DNS request แล้ วไปติดต่อ DNS server ที่ลงทะเบี ย นไว้ ผ่านคาสั่ง ip name-server
เพือ่ นากลับมาบอกต่อให้ โฮสที่ร้องขอได้ ตอ่ ไป
สรุปคือ สมมติถ้าต้ องการตั ้งค่าเพิม่ เติมบนเราท์เตอร์ ซิสโก้ ที่ใช้ เป็ นเกตเวย์ ให้ ทาหน้ าที่เป็ น DNS
server ได้ จะต้ องตั ้งค่าดังต่อไปนี ้
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Router(config)#ip domain-lookup

ถึงจะมีโดยดีฟอลต์ แล้ ว แต่ การพิมพ์ ซา้ ให้ แน่ ใจ

Router(config)#ip name-server 203.144.207.29
Router(config)#ip name-server 203.144.207.49

ไว้ ชีท้ ่ ี DNS Server ข้ างนอก (กรณีนีใ้ ช้ ของทรู)
ซึ่งถ้ าเกิดล่ ม เราก็แก้ ไปใช้ ท่อี ่ ืนได้ จากตรงนี ้

Router(config)#ip dns server

สั่งเปิ ดการทางานเป็ น DNS Server

เท่านี ้ เราก็สามารถตั ้งค่าที่อยู่ไอพี DNS Server บนเครื่ องโฮสในวงแลนให้ ชีม้ าที่เราท์เตอร์ ได้ แ ล้ ว
(เหมือนเราท์เตอร์อื่นๆ ที่ทาได้ โดยดีฟลอต์) เพื่อความง่ ายต่อการแก้ ปั ญหากรณี ต้องเปลี่ย น DNS Server
(บางท่านอาจนึกว่าทาไมไม่ไปแก้ ในส่วน DHCP Server ก็ขอตอบว่า เครื่ องโฮสจะได้ รับ ข้ อมูลจาก DHCP
Server ในครัง้ แรกที่ ร้องขอไปเท่า นัน้ ดังนั น้ การเปลี่ย นแปลงที่เ ซิร์ฟเวอร์ ในภายหลังจึ งไม่สามารถไป
เปลี่ยนการตั ้งค่าบนเครื่องโฮสที่ได้ รบั การตั ้งค่าไปแล้ วได้ ในทันที)
แถมการใช้ เราท์เตอร์ซิสโก้ ซงึ่ มีทรัพยากรประมวลผลใหญ่โตกว่าเราท์เตอร์โลว์เอนด์อื่นๆ แล้ ว ย่ อม
ทาให้ มีเสถียรภาพมากกว่าด้ วย แม้ จะเปิ ดใช้ เซอร์วิสเพิม่ เติม (ไม่ร้อนง่ายเหมือนเราท์เตอร์โลว์เอนด์)
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