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Apresentação Pessoal

• 5 anos de experiencia

• Analise e desenvolvimento de sistemas –
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Tópicos

• Tipos de migração

• Passos de uma migração

• Algumas estratégias e serviços



Conceitos - Siglas

Estratégia: arte de 

aplicar com eficácia os 

recursos de que se 

dispõe ou de explorar 

as condições favoráveis 

de que porventura se 

desfrute, visando ao 

alcance de 

determinados 

objetivos.



RDS: Relational Database Service – Serviço de Banco 

de Dados gerenciados pela AWS

EC2: Elastic cloud compute – Serviço de IaaS

DMS: Database migration service



Tipos de Migração
Migração em um passo:

• Boa opção para bases pequenas e que podem ser 

paradas

• Pare o ambiente de origem, faça o backup, envie para 

a   nuvem, restaure o backup na nuvem, valide, altere 

aplicação e reinicie-a



Tipos de Migração
Migração em dois passos:

• Bases de qualquer tamanho /Menor downtime 

possível

• Backup full, envio pra nuvem, validação.

• Parada da aplicação /Envio das diferenças

• Validação / Virada de chave da aplicação



Tipos de Migração
Migração sem downtime:

• Aplicações criticas que não podem ser paradas

• Carregamento inicial - normalmente backup full

• 2º carregamento - diferenças entre os dados atuais e

o backup full restaurado na nuvem

• Replicação continua dos dados -- replicação síncrona

pode impactar na performance da base de origem,

prefira replicação assíncrona

• Quando as bases estiverem em sincronia e o

momento for adequado faça a virada de chave



Passos de uma Migração
Levantamento de informações:

• Quais objetos eu quero migrar?

• Meu sistema de origem tem a capacidade necessária e 

esta configurado para suportar a migração

• Qual é o meu destino e quais configurações eu devo 

realizar para obter a capacidade desejada.

• Qual é o tempo que tenho disponível para a migração?



Fatores a Considerar

• Tamanho da base

• Conectividade entre a origem e a Nuvem

• Software e versão do BD

• Tempo disponível



Calculo de tempo para 

transferência de dados

http://www.thecloudcalculator.com/calculators/file-transfer.html





Faça o Design da Migração

• Em conjunto com a prototipagem determine como 

você pretende migrar a sua aplicação

• Os passos podem variar muito, dependendo do tipo de 

migração que será feito

• Migração em uma ou múltiplas etapas

• Permite indisponibilidade?

• Replicação contínua (origem para BI / DR)



Prototipe a migração

• Normalmente é um processo iterativo

• Comece realizando uma pequena migração, com 

apenas algumas tabelas para checar se tudo está 

configurado de acordo.

• Teste os objetos que você considera que podem 

apresentar dificuldades, como, LOBs, conversão de 

character set, data types complexos

• Por fim, teste as tabelas maiores, para determinar 

qual tipo de throughput você vai conseguir obter



Teste uma migração de

ponta-a-ponta
Depois de terminar a prototipagem teste uma migração 

completa:

• Todos os objetos foram migrados?

• A migração ocorreu dentro dos limites de tempo 

estabelecidos?

• Os erros/avisos presentes nos arquivos de log são uma 

preocupação?



Faça a Migração

Quando estiver satisfeito com o seu plano e depois de 

todos os testes é hora de migrar.



Métodos para Oracle



Enviando os dados para a 

nuvem

• Ferramentas tradicionais: FTP, SCP

• storage gateway

• Snowball – export/import (fora do 

Brasil)

• direct connect

• glacier

• kinesis firehose



s3
• 99,999999999% de durabilidade

• s3 multi part upload

• Permite envio de arquivos grandes dividindo-os em partes 

menores, deve-se utilizar a API

• s3 transfer acceleration

• Utiliza os pontos de presença do cloudfront

• Só é cobrado se a transferência for mais rápida do que seria sem 

o transfer acceleration

http://s3-accelerate-speedtest.s3-

accelerate.amazonaws.com/en/accelerate-speed-comparsion.html







Tsunami UDP

• “Acelerador”

• Usa TCP para o controle da transmissão e UDP para 

envio

• Prove mais througput que uma conexão TCP

• Modelo Client/Server

• Não permite envio em paralelo



• Não criptografado

• Como instalar:

• cvs -z3 -d:pserver:anonymous@tsunami-

udp.cvs.sourceforge.net:/cvsroot/tsunami-udp co -P 

tsunami-udp

• sudo apt-get install git gcc

• sudo apt-get install automake autoconf

• cd tsunami-udp

• ./recompile.sh

• sudo make install

• Fonte: https://www.bluepiit.com/blog/tsunami-udp-

protocol-installation-setup-and-limitations/



- Transferência entre duas instancias 

t2.small via internet

- Arquivo de 4,6Gb

Testando...





Resultado



Database Migration Service -

DMS
• Permite migrações homogêneas e heterogêneas

• Pode ser usado para replicação continua

• Origem e/ou Destino devem ser na aws

• Cria apenas os objetos fundamentais para migrar os 

dados, isto é, tabelas, chaves primarias, e 

eventualmente índices primários

• Deve-se desabilitar as dependências entre tabelas, 

como por exemplo, constraints de chaves estrangeiras

• Desabilite o archivelog no Oracle



Usando o DMS

• mysql

• 350 mb

• Origem em ec2

• Destino RDS



Algumas informações da origem



































Resultado



Migrações heterogêneas na AWS

• Schema Conversion Tool

• Mudança da engine do banco de dados

• Bancos de dados comerciais para open-source 

(mysql/aurora, postgresql)

• Descreve as mudanças que devem ser feitas para a 

migração

• Pode ser usado em conjunto ao DMS

• Disponível para windows, linux e mac os



• Converte os schemas e uma grande variedade de 

códigos customizados (views, stored prodedures e 

funções) para um formato compatível com a engine de 

destino

• Gera um relatório com as mudanças que devem ser 

feitas

• Atua no banco de destino criando os objetos 

convertidos

• Capaz de converter códigos SQL em aplicações JAVA, 

C++,C#

• http://docs.aws.amazon.com/SchemaConversionTool/

latest/userguide



























Conclusão

• Planeje, Planeje, Planeje

• Várias opções  Escolha a ferramenta 

que mais se adequa ao seu cenário.

• Teste, comece pelo mais simples.
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