Khi to RDS Instance
u tiên, bn truy cp Portal ca VNG Cloud ti ng dn: https://portal.vngcloud.vn
Ti giao din chính, bn tìm n dch v vDB - Database và chn dch v Relational Databases.

Ti giao din qun lý Database, bn click chn Create Database.

Quá trình khi to s tri qua 3 bc: Select Engine, Specify DB details và Summary. Hãy cùng VNG Cloud i vào chi tit c 3 bc trên:
Bc 1, bn chn Database Engine mong mun, sau ó chn Next.

Bc 2, bn có th tùy chnh các thông tin cu hình, tên gi, master user, network, configuration group và backup.
Ti mc DB Instance Specifications, bn la chn:
Engine License: giy phép s dng database, có th là phiên bn community hoc enterprise (tùy tng loi database).
Engine Version: phiên bn database.
Flavor: cu hình RDS Instance, bao gm s core, lng RAM và i kèm dung lng Free Backup. Lu ý: nu tng dung lng tt c các bn backup ca bn vt quá
quota này, bn s phi tr thêm chi phí cho phn dung lng backup vt quá quota.
Storage type: loi cng lu tr.
Storage Size: kích c cng lu tr d liu (bao gm data và log ca database).

Ti mc Settings, bn la chn:

DB Instance Name: tên ca RDS Instance
Master username: bn s dùng user này qun tr database instance.
Master password: password ca master user. VNG Cloud khuyn ngh bn t password mnh và lu tr password này ti ni an toàn. m bo an toàn thông
tin, password cn tha tt c yêu cu ti thiu nh sau:
Password phi có dài trong khong 8-32 kí t.
Các kí t c cho phép bao gm: A-Z, a-z, 0-9 và các kí t c bit.
Các kí t c bit c cho phép bao gm: !#$%&()*+-.:<=>?@[]^_{|}~
Password phi bt u bng kí t ch cái: A-Z hoc a-z.
Password không c bt u hay kt thúc bng các kí t c bit.

Ti mc Network & Security, bn la chn Cloud Network s s dng cho RDS Instance này. Mi RDS Instance u phi kt ni vi mt Cloud Network. Nu cha có Cloud
Network nào, bn có th to mt Cloud Network mi vi hng dn sau: Link.

Nu bn mun RDS Instance có IP Public và có th truy cp t ngoài Internet, bn cn bt tính nng Public Accessbility, nu bn mun RDS Instance ch có IP Private
và ch nhng Cloud Servers mi có th truy cp c thì bn cn tt tính nng Public Accessibility.

Lu ý: vic la chn có hay không Public Accessibility ch c la chn mt ln duy nht ti thi im khi to này. Bn không th thay i thit lp này v sau. tng cng bo mt, VNG
Cloud cho phép bn gii hn các a ch IP tin cy c phép truy cp vào mi RDS Instance thông qua Security Group Rules.

Ti mc DB Options, bn có th cu hình:
Database Name: tên database s c khi to t ng.
DB configuration group (optional): tên Configuration Group s c áp dng cho RDS Instance này, nu bn cha có nhu cu tùy chnh cu hình thì có th b
qua trng này.

Ti mc Backup, bn có th cu hình:
Automatic daily backup: bt/tt tính nng t ng to backup hàng ngày vi thi im c la chn trc.
Backup retention period: khong thi gian lu tr các bn backup t ng. Các bn backup t ng c lu tr quá thi gian này s c t ng xóa khi h thng. Thông s này
không nh hung n vòng i ca các bn backup c bn to bng tay.
Backup time: thi im tin hành to bn backup t ng. VNG Cloud khuyn ngh bn cu hình thi im này vào thi im có lng truy cp h thng thp nht trong ngày,
thng là t 12AM - 5AM.

Sau khi cu hình xong, bn nhn Next sang bc cui.
Ti bc Summary, bn rà soát li các thông tin. Nu có thay i, bn có th nhn Back. Khi mi thông tin u ã chính xác, bn nhn Create Database.

Tip ó bn c và nhn chn ng ý vi các Policy ca VNG Cloud.
Bn nhn OK tip tc.

Lu ý:
Mc nh, RDS Instance to ra s có sn 3 user:
2 user h thng là root@localhost & os_admin@127.0.0.1.
1 master user giúp bn có th truy cp và qun lý RDS Instance.

Hai user h thng c to ra VNG Cloud phc v các tác v t ng nh to backup, cu hình replication, restore… và bn không cn phi quan tâm nhng user này. Tuy
nhiên, vic bn xóa 2 user h thng này s gây ra li h thng cho RDS Instance và khin các tính nng trên mt tác dng. VNG Cloud s không chu trách nhim nu bn tìm
cách xóa 2 user h thng nhng vn s h tr tt nht có th khôi phc cho bn cho bn.

Sau khi to xong, bn s thy thông báo xác nhn h thng ã tip nhn yêu cu khi to thành công. Bn nhn Close quay li giao din qun lý database.

Trong quá trình khi to, RDS Instance s có trng thái Building hay Build.

Nu khi to thành công, RDS Instance s có trng thái Active.

Khi tick chn RDS Instance, bn có th xem li các thông tin cu hình chi tit nh Flavor, Endpoint & Port kt ni,...

Chúc mng bn ã khi to thành công RDS Instance trên h thng VNG Cloud. Mi bn n hng dn kt ni RDS Instance bt u s dng c s d liu.

