
DBA por Acaso
RDS, MySQL e Tuning 

para Iniciantes



Quem
sou eu?

● DevOps / SRE na Mercos.

● 10+ anos como Full Stack (De Mobile à Cloud)

● Curto automação de testes e banco de dados 

relacionais

● Boardgamer e escalador



Meu
Objetivo

Em 25 minutos dar um norte sobre 

como evitar perder tempo com erros 

"mágicos" e por fim como depurar e 

resolver problemas de performance no 

MySQL



#1
Nem sempre você é o 

problema



#1.1
Nem sempre 
você é o 
problema

m3.2x.large tem metade do desempenho de 

escrita especificado

Devia ser ~125 MB/s

Mas é ~62 MB/s



#1.1
Nem sempre 
você é o 
problema



AWS
Bugada



#1.1
Nem sempre 
você é o 
problema

Sempre mantenha a família das suas instâncias 

atualizadas. Ex: m3 > m4 > m5



#1.2
Nem sempre 
você é o 
problema

Latência de escrita sobe "do nada" 

coincidentemente após o lançamento daquela 

feature cabulosa.



#1.2
Até a AWS
Pode Errar



#1.2
Nem sempre 
você é o 
problema

[…] This temporary increase was caused 
by our network infrastructure. 
— AWS Support



#1.2
Nem sempre 
você é o 
problema

Considere perguntar ao seu se cloud provider se 

está tudo certo antes de começar uma depuração 

nervosa.

Mas as vezes nós somos 

os culpados!



#1.3
Nem sempre 
você é o 
problema

Você sabe que atualizar as libs é 

importante, mas acaba não fazendo.



#1.3
Nem sempre 
você é o 
problema

O banco em específico, se está 

funcionando, é melhor nem mexer.



#1.3
Nem sempre 
você é o 
problema

Até que um dia um bug na versão 

manda seu sistema pro buraco.

MySQL 5.6.34 e seu bug com 

conexões SSL.



#1.3
Nem sempre 
você é o 
problema

[…] The issue is related to a bug in the 
RDS MySQL version 5.6.34 which 
causes the OS level limits to be hit 
faster. To explain further, there is a bug 
in RDS for MySQL 5.6.34 that causes a 
slow memory leak in SSL connection 
handling, which causes OS limits to be 
hit. — AWS Support



#1.3
Nem sempre 
você é o 
problema

Não espere o circo pegar fogo para só então 

atualizar suas bibliotecas.

Capriche na cobertura de 

testes para evitar a 

gastrite!



#2
Migrações 
Estruturais



#2
Migrações
Estruturais

A partir da versão 5.6 muitas das 

operações podem ser realizadas sem 

downtime (Online DDL).

Documentação sobre isso 

é muito boa!



#2
Migrações
Estruturais

Isso não quer dizer que o desempenho 

é aceitável para que seja feito em 

horário comercial.



#2
Migrações
Estruturais

CUIDADO com transações abertas na 

tabela que vai receber um ALTER!



#2
Migrações
Estruturais

ALTER de tipos, bloqueia DML na 

tabela! 



#2
Migrações
Estruturais

MySQL 8 e Aurora permitem criar 

colunas "instantaneamente" sem 

nenhum downtime 



#2
Migrações
Estruturais

Versões mais novas são mais rápidas 

71 GB /  241M rows (ALTER de Tipos):

MySQL 5.6 => 11 horas

MySQL 8    => 6.5 horas



#2
Migrações
Estruturais

Para versões antigas do MySQL, ou 

operações como o ALTER de tipos, 

existem ferramentas open source que 

fazem migração sem downtime:

gh-ost & pt-online-schema-change



#3
Lidando com Queries

problematicas



#3
Lidando com
Queries
Problemáticas

Existem duas métricas essenciais para 

identificar problemas com consultas: 

IOPS e W/R Throughput





#3
Lidando com
Queries
Problemáticas

picos de escrita normalmente indicam 

leituras mal feitas



#3
Lidando com
Queries
Problemáticas

Mas de vez em quanto pode ser os seus 

inserts/updates mesmo. Nesse caso pode-se usar 

o mysql-binlog-explorer desenvolvido na Mercos



#4
Monitorando
Queries
Problemáticas



#3
Lidando com
Queries
Problemáticas

Você sabe que tem algo errado, agora 

precisa pegar a query específica que 

ficou lenta. Para isso: SlowQueryLog





#3
Lidando com
Queries
Problemáticas

Ferramentas para analisar o 

SlowQueryLog mais facilmente: 

pt-query-digest & nazar.io





#3
Lidando com
Queries
Problemáticas

E finalmente, como otimizar nossas 

consultas? 

ÍNDICES e o comando EXPLAIN



Fonte: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/architecture/patterns/index-table
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ne-ddl-operations.html

● https://www.percona.com/doc/percona-toolkit/LATES

T/pt-query-digest.html

● https://medium.com/mercos-engineering/write-spikes
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Dúvidas?
israel@mercos.com


