Sao lu d liu ca RDS Instance
VNG Cloud vDBaaS h tr hai cách sao lu (backup) d liu là: theo nhu cu (on-demand) và t ng hng ngày (daily automatic) ti thi im c n nh trc.
A. Sao lu theo nhu cu (On-demand backup hoc Manual backup)
B. Sao lu t ng theo ngày (Auto-Daily Backup)

A. Sao lu theo nhu cu (On-demand backup hoc Manual backup)
Khi bn có nhu cu to bn backup, bn truy cp dch v VNG Cloud
vDBaaS và chn n màn hình qun lý backup. Màn hình này s lit kê tt c các bn backup (manual & auto) ca tt c các RDS Instance có trong tài khon ca bn.
Bn nhn vào Create Backup

Ti màn hình Create Backup, bn ln lt la chn các thông tin:
Database Instance Name: chn RDS Instance mà bn mun thc hin backup.
Backup Name: t tên cho bn backup này.
Backup Type: ây bn có 2 la chn là:
Full Backup: vDBaaS s backup toàn b d liu ca bn.
Incremetal Backup: vDBaaS s ch backup nhng s thay i trong database ca bn. Dung lng ca bn Incremetal Backup s nh hn rt nhiu so vi
mt bn Full Backup. Tuy vy, bn Incremetal Backup òi hi bn ã to ít nht mt bn Full Backup trc ó cho RDS Instance này.
Backup Parents: nu Backup Type bn chn là Incremetal Backup, thì ây bn phi ch nh mt Backup Parent cho bn Incremetal Backup này. Backup
Parent có th là mt bn Full Backup hoc mt bn Incremetal Backup c to trc ó.
Lu ý: Incremetal Backup l thuc bn Backup Parent. Nu bn xóa Backup Parent, các bn Incremetal Backup ca bn Backup ó s b vô hiu và b xóa theo.
Sau khi chc chn mi thông tin u chính xác, bn nhn Create Backup.

Nu h thng tip nhn thành công, mt bn backup s xut hin vi Status là NEW.

Khi c to thành công, bn backup s i sang Status là COMPLETED.

Chúc mng bn ã to thành công mt bn MANUAL BACKUP vi vDBaaS.

M rng: Ngoài màn hình qun lý Backup, bn còn có th to bn Manual Backup ngay ti màn hình qun lý Database. Khi bn click chn mt RDS Instance bt kì, bn
chuyn ti th Backup và cun xung danh sách Backup list. ây s lit kê tt c các bn backup (manual & auto) tng ng vi RDS Instance này. Bn có th nhn Create
Backup tin hành to bn Manual Backup ngay ti ây.

Thao tác tip theo hoàn toàn tng t nh hng dn trên.

B. Sao lu t ng theo ngày (Auto-Daily Backup)
vDBaaS h tr tính nng t ng sao lu theo ngày ti thi im do bn n nh.
xem mt RDS Instance ã c cu hình tính nng này cha, bn truy cp màn hình qun lý Database. Sau ó, bn click chn RDS Instance mun kim tra, chn th Backup v
à tìm n mc Backup Information. Nu Automatic backup là Enabled tc là bn ã cu hình t ng sao lu hàng ngày cho RDS Instance này vào thi im Backup
Time trong ngày.

cu hình tính nng này, bn có hai phng án:
Cu hình luôn trong lúc khi to RDS Instance.

Thay i ti giao din qun lý Database.
i vi phng án u, mi bn xem li hng dn Khi to RDS Instance ti Hng dn khi to RDS Instance.
i vi phng án sau, bn truy cp màn hình qun lý Database, click chn RDS Instance mun cu hình. Sau ó, bn click chn Edit Database. Ti ây, bn kéo xung mc CH
ANGE BACKUP SETTINGS và bn có th cu hình các thông tin:
Automatic daily backup: bt tt tính nng Automatic daily backup.
Backup retention period: xác nh thi gian lu tr bn automatic backup. Nhm giúp bn tit kim không gian lu tr, các bn automatic backup ã quá khong
thi gian này s b xóa.
Backup time: thi im quá trình to automatic backup din ra. VNG Cloud khuyn ngh bn chn thi im này vào khong thi gian thp im nht i vi h thng ca bn.

Sau khi chc chn rng các thông tin ã chính xác, bn nhn nút Save góc trên bên phi và ch mt lát quá trình thay i c thc thi.

