vDB (Database)
VNG CLOUD Database as a Service (vDB) là dch v cho phép d dàng thit lp, vn hành và m rng c s d liu doanh nghip trên nn tng in toán ám mây ca VNG
CLOUD. vDB cung cp kh nng t ng hóa các tác v nh là khi to phn cng, cài t c s d liu, sao lu và phc hi vi mc chi phí hiu qu. Khi s dng vDB, khách hàng có th
hoàn toàn tp trung vào vic xây dng và chy ng dng ca mình.
vDB gm nhiu loi dch v cho tng loi c s d liu , hin nay chúng tôi ang cung cp:
Relational Databases Service (RDS): bao gm các c s d liu quan h quen thuc nh MySQL, Mariadb, Postgresql.
MemoryStore Database Service (MDS): bao gm các h lu tr d liu trên b nh (in-memory) nh Redis, Memcached.

Li ích
Qun tr d dàng, n gin
vDB giúp bn trin khai và qun lý c s d liu trên ám mây mt cách d dàng, bn có th s dng giao din trc quan hoc giao din lp trình ng dng (API) qun lý c s
d liu trong vài phút. Bn không cn phi khi to h tng và cng không cn phi cài t hay cu hình nhng bc phc tp.
Kh nng m rng linh hot
Bn có th m rng tài nguyên tính toán (CPU, Memory) và tài nguyên lu tr ca c s d liu vi ch vài thao tác n gin trên giao din hoc gi vào giao din lp trình
ng dng (API), giúp áp ng c nhu cu m rng nhanh chóng.
Sao lu và khôi phc d liu d dàng
vDB cung cp kh nng t ng sao lu d liu hàng ngày giúp m bo kh nng khôi phc d liu theo bn sao lu khi xy ra s c, ng thi cho phép to bn sao lu theo nhu
cu ca bn
Hiu nng cao
Phn cng chuyên dng dành cho doanh nghip kt hp vi h thng lu tr SSD mang li cho bn hiu nng cao mà bn cn.
An toàn
vDB giúp bn d dàng kim soát truy cp mng vào c s d liu ca bn, ng thi cho phép bn chy h thng c s d liu trong mng riêng o (vVPC), mà cung cp nhiu
tính nng bo mt khác.
Ch tr cho nhng gì bn s dng
vDB có th giúp bn ti u hoá vic s dng tài nguyên và hiu qu chi phí, bn có th m rng tài nguyên khi cn và thu hp h thng khi không cn, bn ch tr tin cho
nhng gì bn ang s dng.

