วิธีการ Upgrade IOS Router Cisco
นายเกรียงศั กดิ ์ นามโคตร ( Mr.Jodoi ) เรียบเรียง

ในการทํ างานของ Router Cisco ทีเรามีอยู่บางครังจะพบว่ามี Bug บางอย่าง หรื อใช้ บาง command หรื อบาง
Feature ไม่ได้

หรื อแม้ แต่การกิน CPU หรื อ Memory มากผิดปกติ สาเหตุ ส่วนนึงเกิดจาก IOS ทีใช้ อยู่นัน ไม่เหมาะสม

อาจจะเก่าเกินไปหรื อใหม่เกินความจํ าเป็ นก็เป็ นไปได้ ดั งนัน ควรจะทํ าการ Downgrade หรื อ

Upgrade IOS

ให้

เหมาะสมกั บ Router Cisco ทีเรามีอยู่

ต่อไปจะเป็ นการสาธิตวิธีการ
ตั วอย่างรู ปด้ านล่าง Router

HQ

Upgrade IOS Router Cisco

โดยใช้ โปรแกรม

Cisco Packet Tracer

คือ Router ทีเราต้ องการ Upgrade IOS และต้ องมี TFTP Server ทีมี file IOS ทีเรา

ต้ องการอยู่ด ้ วย

ให้ท ํ าการตรวจสอบIOS เดิมทีมีอยู่ก่อนโดยใช้ command

# show flash

HQ#show flash:
3 5571584

ดั ง

c2600-i-mz.122-28.bin

HQ#show version
System image file is "flash:c2600-i-mz.122-28.bin"
จะเห็นว่าจากทัง 2 command file IOS คือ c2600-i-mz.122-28.bin

หรื อ # show version ก็ได้

ดั งรู ปด้ านล่าง

ให้ท ํ าการ Backup file IOS เดิมไว้ ก่อน โดยใช้ command #copy
Server และ Destination File ให้ถูกต้ อง

flash tftp

โดยระบุ Source File

, IP ของ TFTP

โดยเฉพาะ Destination File จะใช้ ชือเดิมหรื อเปลียนชือก็ได้

ดั งรู ปด้ านล่าง

แต่ต้ องทดลอง ping

IP

ของ TFTP Server ให้ได้ ก่อน สมมติ IP TFTP Server คือ 192.168.1.100 ต้ องได้ ผลดังนี

HQ#ping 192.168.1.100

!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 3/3/4 ms

ในส่ วนของ TFTP Server ให้ตรวจสอบ file IOS ทีเหมาะกั บ Router ทีเราต้ องการ Upgrade โดยดูท ั งขนาด file และ
Spec ของ Hardware ด้ วย

เช่น ขนาดของ RAM ทีเหมาะสม พืนทีของ Flash ควรมีขนาดเท่าไหร่ และรุ่ น Router คือ

รุ่ นอะไร เป็ นต้ น ดูข ้ อมูลเหล่านีได้ จากwebsite ของ cisco โดยตรง http://www.cisco.com จากรู ปด้ านล่างจะเป็ น
รู ปก่อนและหลั งการ backup file

ก่อน backup file จะไม่มี file

c2600-i-mz.122-28_back.bin

หลั ง backup file จะมี file

c2600-i-mz.122-28_back.bin

เกิดขึน

ต่อไปเป็ นขั นตอนการ Upgrade IOS ทีเราต้ องการ เช่น File ทีเราต้ องการ Upgrade IOS คือ
c2600-ipbasek9-mz.124-8.bin

สามารถทํ าได้ โดยการใช้ command

TFTP Server , Source File และ Destination File ให้ถูกต้ อง ตามรู ป

#copy tftp flash

ดั งรู ป โดยใส่ ค่า

IP

ของ

ในขั นตอนนีถ ้ าพืนทีflash ไม่พอต้ องทํ าการลบfile IOS เดิมทิงก่อน หลั งจากนั นให้ก ํ าหนดการboot ด้ วย command

boot system flash ตามด้านล่าง
HQ(config)#boot system flash c2600-ipbasek9-mz.124-8.bin
แล้ วสัง reload เพือทดสอบ ถ้ าถูกต้ อง เมือ show version จะต้ องเป็ น flash:c2600-ipbasek9-mz.124-8.bin
ดังด้านล่าง
HQ#show version

System image file is "flash:c2600-ipbasek9-mz.124-8.bin"
ตอนนีถ ้ าทํ าการshow flash จะเห็น file IOS 2 File
HQ#show flash:
System flash directory:
File Length Name/status
3 5571584 c2600-i-mz.122-28.bin
4 13169700 c2600-ipbasek9-mz.124-8.bin
2 28282 sigdef-category.xml
1 227537 sigdef-default.xml
[18997103 bytes used, 45019281 available, 64016384 total]

63488K bytes of processor board System flash (Read/Write)
สามารถลบ File IOS ทิงได้โดยใช้ command delete ดังด้านล่าง
HQ#delete flash:c2600-i-mz.122-28.bin
Delete filename [c2600-i-mz.122-28.bin]?
Delete flash:/c2600-i-mz.122-28.bin? [confirm]
เมือทํ าการ show flash อีกครังจะเหลือแค่ file เดียว ตามด้านล่าง
HQ#show flash:
System flash directory:
File Length Name/status
4 13169700 c2600-ipbasek9-mz.124-8.bin
2 28282 sigdef-category.xml
1 227537 sigdef-default.xml
[13425519 bytes used, 50590865 available, 64016384 total]
63488K bytes of processor board System flash (Read/Write)
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