.Hng dn to Scaling group
Ti giao din Scaling Group Management chn group configure

Ti scaling group configuration, nhp các thông tin cn thit
Group name (Bt buc): t tên giúp bn gi nh và qun lý khi có nhiu group. Tên group cho phép t các ký t (a-z, A-Z, 0-9, '_'), bt u vi ch và gii hn t 6-20 ký
t
Profile (Bt buc): Mi scaling group bt buc phi c gn vi 1 profile. Click drop down list xem danh sách các profile ã to và chn 1 profile mong mun. Nu nh
không có option nào thì bn cn quay li giao din profile management và to 1 profile trc.
Desire Capacity: Nhp s lng instance bn mong mun, scaling group s scale s instance lên tng ng. S desire không c nh hn Min Capacity hoc ln hn Max
.
Min capcity: S lng instance nh nht mà bn mong mun group này có
Max capcity: S lng instance ti a. Khi s dng receiver scale t ng thì ch s Min / Max s m bo instance không vt ra khi con s bn mong mun.
Timeout: n v là giây (s), nu thi gian to group vt quá Timeout, group này s b li, bình thng bn không cn iu chnh thông s này.

Nu bn ã có policy to sn và mun gn vào , có th nhn Advance và chn trong danh sách policy. Bn có th b qua phn này và b sung sau.
Lu ý: nu bn ã to policy mà không thy trong danh sách Policy, thì có th xem li và thay i la chn phn Type policy. Danh sách policy ch hin th nhng policy phù hp
vi type policy ã chn

Nhn next n giao din Summary, ti ây hãy kim tra li các thông tin bn ã nhp li mt ln na. Lu ý bn không th thay i profile & group name sau khi to group thành công

Chn configure group to, sau khi to thành công bn s thy group xut hin giao din qun lý Auto-scaling group vi Status là CREATING.

Sau mt khong thi gian, bn s thy group có Status là ACTIVE (nhn Refresh trong Action hoc F5)

Nu mun xem thông tin chi tit ca Group, nhp vào ô vuông tickbox ngay ti màn hình Scaling Group Management xem

