Qun lý thông tin RDS Instance
VNG Cloud vDB cung cp các giao din (dashboard) giúp bn qun lý RDS Instance, các bn Backup & các Configuration Group mt cách hiu qu và tin dng.

Hãy cùng im qua các Dashboard này.
A - Giao din qun lý Database
B - Giao din qun lý Backup
C- Giao din qun lý Configuration Group

A - Giao din qun lý Database
Giao din qun lý Database cho phép bn có cái nhìn tng quát v tt c các RDS Instance hin có cng nh thông tin chi tit cho tng RDS Instance. Bn có th thc hin to
mi mt Database khi click chn CREATE DATABASE (Nút s 1).

Khi bn click chn tng RDS Instance, bn có th:
Thc hin các ACTION qun lý vòng i ca RDS Instance nh: START, STOP, RESTART hay DELETE. (Vùng s 2).
Thay i các thông tin cu hình ca RDS Instance ti EDIT DATABASE. (Nút s 3).
Xem chi tit thông tin cu hình tng RDS Instance (Vùng s 4).

Ti vùng s 4, bn s có 4 tab qun lý:
CONFIGURATION: bao gm thông tin tng quan v RDS Instance nh DB Name, loi Database Engine, Engine Version cng nh thông tin cu hình
tính toán, b nh và lu tr.

CONNECTIVITY & SECURITY: cho bn các thông tin v Endpoint & Port kt ni n. Mi RDS Instance s có mt Private Endpoint tng ng vi Cloud
Network. Nu bn có chn Enable Public Accessibility trong quá khi to, bn s có thêm mt Public Endpoint cho phép truy cp t Internet. Bên cnh ó,
bn có th gii hn nhng a ch IP tin cy mi c truy cp RDS Instance thông qua Security Group Rules.

BACKUP: cho bn thông tin v cu hình Daily Automatic Backup cng nh thi im thc hin Daily Automatic Backup (nu có). Ngoài ra, mc Backup list
cng lit kê toàn b các bn Backup tng ng vi RDS Instance này. Bn cng có th thc hin to Manual Backup thông qua nút Create Backup.

BILLING INFORMATION: cho bn các thông tin v Billing cho RDS Instance này.

B - Giao din qun lý Backup
Giao din qun lý Backup cho bn cái nhìn tng quan v tt c các bn Backup hin có cng nh thông chi tit cho tng bn Backup (vùng s 3).

Bn có th to mi bn Manual Backup thông qua nút CREATE BACKUP (Nút s 1). Khi click chn mt Backup, bn có th thc hin các ACTION nh RESTORE (khôi
phc li mt RDS Instance mi da trên bn Backup này), DELETE (xóa bn Backup). (Vùng s 2). Cách to backup và thc hin restore bn xem tip ti bài vit sau

C- Giao din qun lý Configuration Group
Configuration Group là tp hp các bin cu hình dch v c s d liu ca RDS Instance. Thay vì phi sa file cu hình và restart dch v nh cách truyn thng, khi s dng
vDBaaS bn có th thay i ch bng vài thao tác nhanh vi Configuration Group. Tin li hn na, mt Configuration Group có th c cu hình cho nhiu RDS Instance. Bn
có th cu hình mt ln và áp dng cho hàng lot RDS Instance.
Giao din qun lý Configuration Group lit kê tt c các Configuration Group hin có cng nh thông tin loi Database Engine và Engine Version có th áp dng
Configuration Group này cng nh các RDS Instance ang liên kt (Associated RDS Instances).

Bn có th to Configuration Group mi cng nh DELETE khi tick chn tng Configuration Group. Khi bm vào tng Configuration Group Name, bn có xem tt c các
bin cu hình cng nh EDIT và áp dng các bin này ( APPLY CHANGES) xung các RDS Instance ang c liên kt. Chi tit cách s dng Configuration Group, bn có th
tham kho bài vit "Cách s dng Configuration Group".

