
บทที 4 

Lab Backup & Restore Configuration 

 

                                                                                นายประสิทธิ  บุญประเสริฐ  (  Mr-boy  ) เรียบเรียง 

 

Backup & Restore Configuration  เป็นสิงทีมีความสําคัญมากในปัจจุบัน  โดยเฉพาะการ Backup ข้อมูล

ต่างๆ เช่นะ Config ทีสําคัญของ Router หรือ Server เป็นต้น 

Router ทีเราใช้อยู่ทุกว ันอาจจะเสีย เราจึงต้อง Backup config เก็บไว้ เพือไวใ้ชใ้นการข้างหน้า  

 

 

Lab 1. จง Backup Config ของ Router เก็บไว้ที TFTP Server  

 

Lab 2. จง Restore Config จาก TFTP Server มาที Router ตัวใหม่ 

 

 

รูปแบบ การ Backup และ Restore Config บน Router CISCO 

Backup 

Router#copy  running-config   tftp: 

Address or name of remote host []?     IP Address TFTP Server 

Destination filename [Router-confg]?   File Name 

 

Restore 

Router#copy   tftp:   running-config  

Address or name of remote host []?    IP Address TFTP Server 

Source filename []?    File Name 



จาก LAB ทีทํามาก่อนหน้านี   

 
ทีนี การ Backup config จะเก็บทีเครือง notebook ของเราก็ได้หรือ server ก็ได ้ 

ให้วาดภาพดังนี  

 

  

 

 

 

 

 



เฉลย LAB Backup Config 

เข้าไป set ip  ให้กับ server ทีเอามาต่อ เข้าไปที server และ Desktop และ IP Configguration และ

เข้าไป set ip ให้อยู่ในวงเดียวกับ วงLAN ข้างทีต่ออยู่คือ 192.168.1.0/24 จะ set เป็น IP อะไรก็ไดใ้ห้อยู่ในวง

เดียวกนั เช่น  set เป็น 192.168.1.100/24 ใส่ Gateway หรือ ไม่ใส่ก็ได ้

 

   เมือเสร็จแล้ว ทําการ ping ไปที Router  

 

 
   

จะเห็นว่า Server กับ Router ติดต่อกันได้แล้ว กลับไปที Router  

 

ทีนี ถึงขั นตอนการ Save พิมพ์ค ําว่า copy  running-config  tftp: และ จะขึ นว่า Address or name of remote 

host []? ให้ใส่ IP ของ Server ทีเราจะเอา file config ไปเก็บ  

พอใส่เสร็จแล้วจะขึ นคําว่า Destination filename [JODOI-confg]? หมายความว่า ให้ใส่ชือ file ทีจะเก็บ ถ้า

ไม่ใส่จะได้ชือว่า JODOI-confg พอใส่เสร็จแล้ว จะมีลูกศรวิง ถือว่า Save สําเร็จ 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่าง 

 

 
 

ถ้าเป็น Router จริง  เครืองหมาย  !  จะวิงเยอะมาก  ชือที Save ควรตั งตามวันหรือเดือนทีทําการ save เช่น ตั ง

ชือ file ว่า  backup4122012    โดย backup เป็นแค่ชือเท่านั น ส่วน4122012 เป็น ว ัน เดือน ปี ที Save   ทีนี ไป

ดูที Server เขา้ไปที Config และกดไปที TFTP 

จะเห็นว่า File  config  เข้ามาแล้วดังรูป 

 

 

 
 

 

 



เฉลย LAB Restore Config 

การทํา Restore Configuration  

การทีเราจะทําการ Restore  Configuration นั นเราต้องมี  File config ทีเรา Save ไว ้ก่อน 

 จากรูปเดิม เรามี File config อยู่แล้ว  อยู่ที Server สมมุติว่า Router เสีย หรือหายไปดังรูป 

 
 

ให้นําเอา Router ตัวใหม่มาใส่แทน ( ขอให้เป็นรุ่นเดิมหรือใกล้เคียง หรือ มี Port เหมือนกัน) 

ตัวอย่างเลือกเป็นตัวเดิมรุ่น 2621XM บ เอามาใส่และรากสายให้เหมือนเดิม ดังรูป 

 
 

สิงทีต้องทําคือ เข้าไป set ip ทีขาของ Router ทีต่อกับ Server ให้อยู่ในวงเดียวกัน  

Router(config)#interface fastEthernet 0/0 

Router(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0 

Router(config-if)#no shutdown 



Router(config)#interface fastEthernet 0/1 

Router(config-if)#no shutdown 

 

จากนั นรอให้ link up ก่อน แล้ว Ping ไปหาที Server ดังรูป 

 

 

จะเห็นว่า Router กับ Server ติดต่อกันได้แล้ว ให้ทําการดึง File config จาก Router กลับมาที Router โดยใช้

ค ําสั ง Router#copy  tftp:  running-config และจะขึ นว่า Address or name of remote host []? ให้ใส่ IP ของ 

Server แล้วกด Enter และจะขึ นว่า 

Source filename []? ให้ใส่ชือ File config ที Save ไว ้ จะได้ดังรูป 



 

 

ถ้าถูกต้องจะสังเกตได้ว่า Hostname จะเปลียน จาก Router จะเปลียนเป็น JODOI ทีนี ไป JODOI#show 

running-config ว่า File config มาจริงหรือไม่ 

JODOI#show running-config  

Building configuration... 

 

Current configuration : 1691 bytes 

! 

version 12.2 

no service timestamps log datetime msec 

no service timestamps debug datetime msec 

service password-encryption 

! 

hostname JODOI 

! 

enable password 7 082B434A0610 

! 

interface FastEthernet0/0 

 description link-to-lan-A 



 ip address 192.168.1.254 255.255.255.0 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet0/1 

 description link-to-lan-B 

 ip address 192.168.2.254 255.255.255.0 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

ip classless 

 

line con 0 

 password 7 082B434A0610 

 login 

line vty 0 4 

 password 7 082B434A0610 

 login 

 

JODOI# 

 

จะเห็นว่า File config มาหมดแล้ว  สุดท้ายทีสําคัญทีสุดอย่าลืม Save config นะครับ ใช้ค ําสั ง copy 

running-config startup-config 

การ Backup & Restore Configuration  ไม่ยากอย่างทีคิด 

 

 

หวังว่าบทความนี จะมีประโยชน์สําหรับทุกท่านทีได้อ่านนะครับ 

 

สนับสนุนโดย http://www.jodoi.com 

Mr-boy ( นาย ประสิทธิ  บุญประเสริฐ ) 


