Giám sát hot ng ca RDS Instance bng vMonitor
Giám sát hot ng (monitoring) là mt nhu cu bt buc i vi mi h thng. Vi vDB, bn có th giám sát các ch s sc kho thông qua vic tích hp vi dch v vMonitor. vMonitor
là dch v giám sát, thông báo khi xy ra s c cho các dch v trên nn h tng VNG Cloud. Chi tit v dch v này bn có th tham kho ti link.
Bài vit gi s bn ã khi to thành công mt RDS Instance vi datastore MariaDB.
Ti màn hình qun lý database, bn click chn vào RDS Instance và chn n th Monitor.

kích hot, bn chn th Enable vMonitor. Ch mt lát quá trình enable din ra. Bn lu ý, ch có các vDB Instance ang status ACTIVE mi thc hin c thao tác này.
Khi quá trình enable hoàn tt, s có nút Tick xanh nh hình.

Bn có th nhn vào Go to Monitor n giao din qun lý ca vMonitor.
Ti giao din qun lý Dashboard, mt dashboard default s c to sn vi các thông s c bn. Tên dashboard s có dng System-vDB-<tên_instance>.

Bn không th tu chnh dashboard default này, thay vào ó bn có th CLONE t dashboard default này ra mt dashboard mi hoc chn NEW DASHBOARD và tu
chnh theo ý thích.
Sau khi khi to, bn ch mt lát h thng thu thp các ch s và hin th trên các Widget.
Các Widget này bao gm các ch s h thng nh CPU, RAM, Storage cng nh các ch s do phn mm c s d liu cung cp.

Nu không ng ý vi các Wigdet default, bn có th CLONE dashboard default này ra hoc CREATE DASHBOARD mi và t ADD WIDGET theo mong mun. (Hng
dn to dashboard).
Ti màn hình khi to Widget, bn chn vDB-Database ri chn loi Datastore tng ng vi vDB Instance. Bn tham kho danh sách metric ti: Danh sách metric c h tr. Nu
có yêu cu v metric c bit nào ó, bn có th liên h VNG Cloud Support c h tr.
Ngoài ra, bn có th cu hình các ngng cnh báo (alarm), phng thc cnh cnh báo (notification) thông qua webhook, email,... trong các th còn li. Bn tham kho hng
dn chi tit ti: Hng dn s dng dch v vMonitor.

