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การทาํ Local Seeding ใน Veeam Backup and Replication version 6 

สําหรับการทํา Local Seeding นัน้เป็นคณุสมบตัท่ีิจะทําให้ทา่นประหยดัเวลาอยา่งมาก เพราะวา่ใน

การทํา replication นัน้ ครัง้แรกโดยปกตแิล้ว ทา่นจะต้องทําการแบค็อัพ๊ข้อมลูแบบ FULL Backup ก่อน แตใ่น 

Replication นัน้ปกต ิทา่นจะทํากบั DR-Site ซึง่หมายถึง bandwidth จะต่ํากว่า LAN มาก เพราะฉะนัน้การสง่

ข้อมลูไปยงั DR-Site เพ่ือทําการ backup แบบ FULL ในครัง้แรกนัน้ จะทําให้เสียเวลา และ เสีย bandwidth 

อยา่งมาก นัน้จงึเป็นท่ีมาวา่ทําไม Veeam จงึมีคณุสมบตัท่ีิเรียกวา่ Local Seeding  

 ด้วยคณุสมบตัดิงักล่าว ท่านสามารถทําการ backup ลงใน Backup Server ก่อน ซึง่เป็นต้นทาง 

หลงัจากนัน้ ทา่นก็ทําการ copy files ท่ีจําเป็น ไปยงั DR-Site แล้วเรียกขึน้มาเป็น FULL Backup สําหรับการ

ทํา Incremental ตอ่ได้เลย ซึ่งทําให้ประหยดัเวลามากๆ งัน้เราก็มาเร่ิมกนัเลยครับ 

 

1. ทําการแบค็อัพ๊ข้อมลูก่อน 

1.1  ทําการสร้าง backup job ก่อน โดยวิธีการปกต ิดงัรูปท่ี 1 

 

รูปท่ี 1 แสดง backup job ท่ี success แล้ว 

1.2 หลงัจากนัน้ ให้ทา่นทําการ copy ไฟล์ท่ีนามสกลุ vbm และ vbk ไปยงั external storage (External 

HDD, USB)  

หมายเหต ุ: 

I. ไฟล์นามสกลุ vbm นัน้เป็นไฟล์สําคญัท่ีปกติ Veeam Backup จะใช้เป็นตวักําหนดวา่ Backup 

job นัน้มีตวัตนอยูจ่ริง 

II. ถ้า backup job ท่ีคณุสร้างเป็นชนิด reverse incremental คณุก็จะต้องทําการ copy ไฟล์

นามสกลุ vbm และ vbk สว่น vrb นัน้ไมจํ่าเป็นจะต้องทําการ copy ไป 
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III. ถ้า backup job นัน้เป็นแบบ traditional incremental ทา่นจะต้องทําการ copy ไฟล์นามสกลุ 

vib, vbk ด้วย ถ้าไมทํ่าการ copy vib ทา่นจะเจอกบั error ดงันี ้

Error: Client error: File does not exist. File: [C:\0 Incremental\ExampleBackupIncremental2012-05-

27T121234.vib]. Failed to restore file from local backup. VFS link: [summary.xml]. Target file: 

[MemFs://Tar2Text]. CHMOD mask: [12060536]. 

 

1.3  ทําการนําไฟล์ท่ีเราได้ copy ใสใ่น External Storage แล้วไปยงั DR-Site ท่ีต้องการ 

2. นําข้อมลูท่ีได้ทําการ Seed เข้าสู ่Replica (Target) 

มาถึงตอนนี ้เรามีสองทางเลือก คือ 

- ทํา DR Site Server เป็น Backup Repository 

- ทําการ restore ในสิ่งท่ีอยูใ่น external storage ท่ีเราเอาไป เข้าสู ่ESX Host หลงัจากนัน้ map ให้เป็น 

replica 

2.1  ทํา DR Site Server เป็น Backup Repository 

2.1.1 ทําการ เพิ่ม backup repository ไปยงั Veeam Backup Server ท่ี DR Site 

 

รูปท่ี 2 การเพิ่ม backup repository 

2.1.2 ทําการ คลิก้ ขวาแล้ว เลือก rescan repository เม่ือทา่นได้ทําการ copy file จาก external 

storage เข้าสู ่repository แล้ว 
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รูปท่ี 3 การ rescan repository 

2.1.3.1 ทําการสร้าง replication job ใหม ่โดยเลือก option “Low connection bandwidth (enable replica 

seeding)”  

 

รูปท่ี 4 แสดงการสร้าง replication job ใหม่ 

 

2.1.3.2 ให้ทา่นทําการเลือก VM, ปลายทาง และ การตัง้คา่ตา่งๆ ตามต้องการ 
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2.1.3.3 จนมาถึงหน้า Seeding ให้ทา่นทําการเลือกท่ี Initial Seeding  “Get seed from the following 

backup repository” แล้วเลือก repository ท่ีทา่นได้ copy file เก็บไว้ 

 

 

รูปท่ี 5 แสดงการเลือก local seeding 

2.2 การ Replica Seed จาก Restore และ ทําการ Map  

วิธีการนี ้คือเราทําการ restore VM เข้าไปใน ESX(i) Host (เชน่ใช้ Veeam ทําการ Restore ไฟล์ขึน้ไปก่อน) 

หลงัจากนัน้ทําการ สร้าง replication job ตามข้อ 2.1.3 แตพ่อมาถึงข้อ 2.1.3.3 ให้เราทําการเลือก Map 

replicas to exsiting VMs แทน แล้วทําการ Edit เพ่ือเลือกปลายทาง ให้ตรงกบัต้นทางท่ีต้องการ 
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รูปท่ี 6 Mapping Replica 

 

 

 

 

 

 


