บทที่ 4 Lab Backup & Restore Configuration
การ Backup & Restore Configuration ของอุปกรณ์ถือเป็ นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ ามย่างยิ่งในการทางานจริง ที่
ต้ องมีการ Config ค่าต่างๆลงในอุปกรณ์ ไม่วา่ จะเป็ น Server ,Switch, Router หรื ออุปกรณ์อื่นๆก็ตาม เพราะถ้ า
อุปกรณ์ที่เราใช้ อยูท่ กุ วันเกิดเสียขึ ้นมาโดยที่เราไม่ได้ มีการ Backup ข้ อมูลต่างๆไว้ เลย แน่นอนว่ามันต้ องเป็ นเรื่ องที่ไม่มี
ใครอยากให้ เกิดขึ ้นแน่นอน เพราะฉะนันแล้
้ วเราควรต้ องมีการ Backup Configuration ไว้ เสมอนะครับ ในบทความนี ้ผม
จะสาธิต วิธีการ Backup Configuration ของอุปกรณ์ที่ชื่อว่า Router กันให้ ดกู นั นะครับและแน่นอนครับเมื่อเรา
Backup Configuration ได้ แล้ ว เราก็ต้องสามารถทาการ Restore Configuration กลับคืนได้ เช่นกันครับผมจะสาธิต
ทังสองวิ
้
ธีเลยนะครับ
สาหรับตัวอย่างนี ้ผมจะใช้ โปรแกรม Cisco Packet Tracer ในการวาด Diagram เพื่อให้ เห็นภาพและเข้ าใจ
ง่ายขึ ้นแต่ผมจะทาการ Backup จาก Router จริงนะครับ
โปรแกรมที่ผมใช้
1.Putty
2.TFTP Server

จากตัวอย่ างนีผ้ มจะกาหนดโจทย์ ดังนีน้ ะครับ
1.ให้ ทาการ Backup Config จาก Router เก็บไว้ ที่ TFTP Server
2.ให้ ทาการ Restore Config จาก TFTP Server มาที่ Router ตัวใหม่
รู ปแบบ การ Backup และ Restore Configuration บน Router Cisco
การ Backup
Router#copy running-config tftp:
Address or name of remote host []? IP Address TFTP Server
Destination filename [Router-confg]? File Name

การ Restore
Router#copy tftp: running-config
Address or name of remote host []? IP Address TFTP Server
Source filename []? File Name

จากภาพ ผมได้ กาหนด IP Address ไว้ แล้ วตามภาพนะครั บ
และ Router ของผมได้ ทาการ Config ค่าพื ้นฐานไว้ หมดแล้ วนะครับ ดูตามที่ Show running-config ด้ านล่างได้ เลย
นะครับ
hostname Jodoi-Router!
interface FastEthernet0/0
ip address 192.168.1.100 255.255.255.0
banner motd ^C
################################################
###

This is Jodoi-Router

###

###

Contact Mr-Woradet Oonlamai

###

E-mail Woradet@jodoi.com

###

Tel 092-5699592

###
###

###

################################################
line con 0
password cisco
login
line vty 0 4
password 1234
login

ขัน้ ตอนการ Backup
1. ให้ ทาการ เปลี่ยน IP Address

ที่ Card Lan ของ PC ของเราก่อนนะครับ และต้ องทาให้ PC กับ Router Ping หากัน

เจอก่อนนะครับ

ให้ ทาการ คลิกขวาที่รูปในกรอบสีแดง เลือกตามด้ านล่างเลยครับ
Open Network and Sharing Center --> Chang adapter settings---> Ethernet--->Properties--->
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (ให้ ดบ
ั เบิลคลิกเข้ าไปนะครับ)

แล้ วให้ ใส่ IP Address เข้ าไป ซึง่ IP Address ต้ องให้ อยู่ Subnet เดียวกันกับ Router นะครับ

2.ให้ เปิ ด TFTP Server ขึ ้นมา ให้ สงั เกตุที่ IP Address ในกรอบสีแดง จะเห็นว่ามันจะเปลี่ยนไปตาม IP ที่เราใส่

ไปใน Card Lan ของเราตามข้ อ 1 นะครับ ถ้ าหาก

IP ยังไม่เปลี่ยนให้ ทาการปิ ด โปรแกรม TFTP แล้ วเปิ ดใหม่นะครับ

3.ให้ ทาการ Ping จาก PC ไปหา Router ให้ ได้ ก่อนนะครับ ตามภาพเลยนะครับ

4.ให้ เราไปสร้ าง Folder เพื่อทาการ เก็บ File Backup ไว้ จะเป็ น Drive D หรื อ Desktop ก็ได้ นะครับ
5.ให้ ไปที่โปรแกรม TFTP และทาการ Browse ไปยัง Folder ที่สร้ างไว้
5.1

ทาตามภาพได้ เลยนะครับ

5.2 เมื่อเลือก Folder แล้ วให้ คลิก OK ครับ

6.ทาการ Config Backup ที่ Router ครับ

ให้ เปิ ด โปรแกรม Putty ขึ ้นมานะครับ แล้ วทาการ Config ตามภาพด้ านล่างนี ้นะครับ

อธิบายตามภาพนะครับ
เป็ นคาสัง่ ที่ให้ ทาการ copy ค่า Config ต่างๆที่อยูใ่ น Running ของ
Router มาไว้ ที่ TFTP ก็คือ PC ของเรานัน
่ เองครับ
2. ให้ เราใส่ IP Address ของ เครื่ อง PC ของเราไปนะครับ เพราะเราจะทาการ Backup มาไว้ ที่ PC ของเรา
1. copy running-config tftp:

3. เป็ นการตังชื
้ ่อ File Backup ของเรานะครับ ซึง่ จะตังเป็
้ นชื่ออะไรก็ได้ ครับ แต่เพื่อความเหมาะสมควรที่จะตัง้

เป็ น วันที่ที่เราทาการ Backup ไว้ ครับ
4. ถ้ าทาการ Backup สาเร็ จจะขึ ้น เครื่ องหมาย !! ตามภาพนะครับ

7.การตรวจสอบดูวา่ เรา Backup สาเร็ จจริ งหรื อไม่ก็ให้ ไปเปิ ด Folder ที่เราลือกที่จะเก็บ File Config ไว้ ตามภาพที่ 5.2

ดูครับ ของผมก็จะได้ File ที่ผมได้ ทาการ Backup ไว้ แล้ วนะครับ

ถ้ าหากไม่สามารถทาการ Backup Config ได้ ให้ ตรวจสอบเรื่ อง Firewall ด้ วยนะครับว่าปิ ดหรื อยังถ้ ายังต้ อง
ปิ ดมันด้ วยนะครับและวิธีการเปิ ด File Config ดูนะครับ ให้ เปิ ด ด้ วย Wordpad นะครับ
สาหรับการ Backup Config ก็มีเพียงเท่านี ้นะครับก็อย่างที่เห็นครับมันไม่ได้ ยากอะไรครับ

การ Restore Config
หลังจากที่เราทาการ Backup กันแล้ วนะครับทีนี ้เรามาทาการ Restore Config กันบ้ างนะครับ การ Restore ก็
คือเป็ นการ ดึง File Config มาที่ Router นะครับ ซึง่ ขันตอนก็
้
ไม่ได้ แตกต่างจากการ Backup เท่าไรนะครับการRestore
Config นันจะท
้ าในกรณีที่เรามีการเปลี่ยน Router อาจจะเป็ นเพราะ Router ตัวเก่าเกิดเสียขึ ้นมาอย่างกระทันหันถ้ าเรา
ได้ ทาการ Backup File Config ไว้ ก็ไม่น่าเป็ นห่วงอะไร เพราะเราก็แค่ Restore File Config เก่าขึ ้นไปที่ Router ตัวใหม่
แค่นนเอง
ั้
แต่ถ้าไม่มี File Backup ก็นงั่ ยิ ้มทังน
้ ้าตาไปนะครับฮ่าๆๆ โอเครเข้ าเรื่ องดีกว่าครับเรามาเริ่มทาการ Restore
กันเลยดีกว่า
ทาตามขัน้ ตอนดังนีน้ ะครั บ
1.ทาให้ Router กับ PC ติดต่อกันได้ ก่อนนะครับ โดยการ ใส่ IP ให้ กบ
ั Router ก่อนนะครับ
Router

จากภาพจะเห็นว่า

ของผมนันจะเป็
้
นค่า Default โดยสังเกตุที่ Hostname นะครับ

2.เปิ ดโปรแกรม TFTP ขึ ้นมา ทุกครัง้ ที่เราจะทาการ Backup หรื อ Restroe จะต้ องเปิ ดโปรแกรม TFTP ทุกครัง้ นะครับ

3.เปิ ด โปรแกรม Putty แล้ วทาการ Config ตามภาพดังนี ้

อธิบายตามภาพดังนี ้นะครับ
เป็ นการดึง File Backup ที่เรา Backup ไว้ มาที่ running ซึง่ จะสลับกับการ
Backup conning อยูน
่ ิดเดียวนะครับ ถ้ า Backup-config เราจะใช้ คาสัง่ Copy running-config tftp:
2. คือหมายเลย IP ของ PC เรา เพราะตอนแรกเราทาการ Backup ไว้ ที่ PC เราจึงต้ องใส่ IP ของ PC นะครับ
1. Copy tftp: running-config

3.ชื่อ File Config ที่เราทาการ Backup ไว้ ในตอนแรก ตรงข้ อนี ้ส่วนมากจะผิดกันนะครับเพราะใส่ชื่อไม่ตรงกับ File
Config เดิมที่ทาการ Backup เอาไว้ เพราะฉะนันเราต้
้
องใส่ชื่อให้ ตรงกับที่เราตังไว้
้ ตอนแรกนะครับ
4. ถ้ าเราทาการ Restroe สาเร็ จจะขึ ้นข้ อความตามภาพ
5.ให้ สงั เกตุชื่อ Router ของเราจะเปลี่ยนไปเป็ นชื่อที่เราตังไว้
้ ใน File Backup

นะครับ แล้ วลองใช้ คาสัง่ Show
ดูนะครับเราจะเห็นว่าค่า Config ต่างๆได้ ถกู ดึงกลับมาแล้ วนะครับ ดูตามด้ านล่างได้ เลยนะครับ
Jodoi-Router#sh run
Building configuration...
Current configuration : 976 bytes
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption

running

hostname Jodoi-Router
boot-start-marker
boot-end-marker

!
enable password 1234

!
no aaa new-model
memory-size iomem 20
ip cef
multilink bundle-name authenticated
archive
log config
hidekeys
interface FastEthernet0/0
ip address 192.168.1.100 255.255.255.0
no ip http server
no ip http secure-server

!
control-plane

!
banner motd ^C
################################################
###

This is Jodoi-Router

###

###

Contact Mr-Woradet Oonlamai

###

E-mail Woradet@jodoi.com

###

Tel 092-5699592

###
###

###

################################################ ^C

!
line con 0
password cisco

login
line aux 0
line vty 0 4
password 1234
login

!
end

สาหรับการ Restroe Config นันก็
้ มีขนตอนประมาณนี
ั้
้นะครับ จะเห็นว่ามันไม่ได้ ยากอะไรเลยนะครับ สาหรับบทความนี ้
ผมก็ขอจบไว้ เพียงเท่านี ้นะครับ และหวังว่าบทความนี ้ น่าจะเป็ นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสาหรับผู้ที่เข้ ามาอ่านกันนะครับ
ถ้ าหาก ผิดพลาดประการใดผมเองก็ต้องขออภัยมานะที่นี ้ด้ วยนะครับ ขอบคุณครับแล้ วอกันใม่กบั บทความเรื่ องอื่นๆใน
ครัง้ ต่อไปนะครับ ขอขอบคุณอีกครัง้ ครับ
วรเดช อ่อนละมัย (อ.คิว)

