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menos complexo

Processo de Migração do  
Windows Server 2003  

Categorize as plataformas através do planejamento e avaliação para a migração por função; escolha um dos 5Rs (Rehospedar, 
Refatorar, Revisar,  Reconstruir ou Remover/Substituir) de métodos de plataforma definidos pelo Gartner e estabeleça um plano 
de migração adequado nesse sentido.   

Avaliação e 

Planejamento  INÍCIO  

5Rs da Migração de Plataforma do Gartner  

Coleta de Dados  

●     Migre a plataforma para um novo ambiente de infraestrutura   

●     

como está 
O método mais simples de migração de 
plataforma  

Método de migração 1 – Utilização de funções e recursos padrões fornecidos pelo SO

Procedimentos e  
ferramentas de migração  
● Windows Server Migration Tool (WSMT) 
● Instale/confgure servidores de origem e de destino
● Migre a função do servidor, recursos, confgurações 

do sistema operacional, outros dados e arquivos 
compartilhados para o servidor de destino

Próximos Passos 
(Caso a caso)  

Active Directory  
Serviços de Domínio  

e DNS  

Serviços DHCP  

Windows Server 
Update Services  

1  Instale o WSMT no 
servidor de destino  

2  

 3  Crie pastas de 
implantação, que 
o WSMT utiliza, no 
servidor de destino  

Copie as pastas de 
implantação do 
servidor de destino 
para o de origem  

 4  Registre o WSMT no 
servidor de origem  

Para mais detalhes sobre como instalar e configurar o WSMT nos servidores de origem e 
destino acesse http://technet.microsoft.com/pt-br/library/jj134202  

● Uma orientação de referência é fornecida para cenários de migração típicos entre funções e recursos 
padrões do Windows Server 2003

● É recomendável que você realize a avaliação antes da migração, porque uma série de fatores precisam 
ser considerados no ambiente operacional real

Orientação de referência: 

http://technet.microsoft.com/pt-BR/library/dd379558.aspx  

Orientação de referência: 

http://technet.microsoft.com/pt-BR/library/dd379535.aspx  

Orientação de referência: 

http://technet.microsoft.com/pt-BR/library/hh852339.aspx  

Active Directory  
Certificate Services  

Serviços de 
Arquivos  

Usuários Locais e  
Grupos  

Orientação de referência: 

http://technet.microsoft.com/pt-BR/library/ee126170 

(WS.10).aspx  

Orientação de referência: 

http://technet.microsoft.com/pt-BR/library/dd379487.aspx  

Orientação de referência: 

http://technet.microsoft.com/pt-BR/library/dd379531.aspx  

Informações sobre Migração do Windows Server: http://technet.microsoft.com/pt-BR/library/jj134039 , http://technet.microsoft.com/pt-BR/library/dd365353.aspx   

Método de migração 4 – Servidor de banco de dados 
Você pode consultar a documentação técnica na Biblioteca TechNet, ofcialmente fornecida pela Microsoft, ou trabalhar em colaboração com 
a equipe do Microsoft Services e/ou seus parceiros para migrar o banco de dados para uma versão mais recente ou reconfgurá-lo durante a 
migração do ambiente de sistema operacional.   

SQL antigo para SQL novo:  
Ferramentas e Procedimentos  

● Microsoft Assessment and Planning  
(MAP) Toolkit 

● Capaz de coletar e verificar informações 
de inventário sobre o SQL server 
instalado/configurado no servidor de 
origem 

● Visão geral e download do MAP Toolkit:  

http://social.technet.microsoft.com/wik 
i/contents/articles/1640.microsoft-asses 
sment-andplanning-toolkit.aspx#GSG  

De outro banco para SQL:  
Ferramentas e Procedimentos  

● Microsoft Assessment and Planning  
(MAP) Toolkit 

● Microsoft SQL Server Migration  
Assistant (SSMA) 

● Colete e verifique informações de 
inventário do banco de dados de 
terceiros (Oracle, MySQL, Sybase) 
usando o MAP Toolkit  

●Migração de banco de dados usando 
SSMA

●Visão Geral do SSMA:
http://msdn.microsoft.com/en-us/
library/hh302873(v=sql.105).aspx 
http://msdn.microsoft.com/en-us/
library/hh302873(v=sql.105).aspx  

1  Colete informações 
do SQL do servidor de 
origem usando o MAP 
Toolkit  

2  

 3  Configure o SQL no servidor 
de destino, com base nas 
informações coletadas com o 
MAP Toolkit  

Instale um novo SQL 
Server no servidor de 
destino  

 4  Faça backup do banco de 
dados SQL do servidor de 
origem e restaure-o no SQL 
em execução no servidor de 
destino  

Para mais informações sobre a coleta de informações do SQL Server antigo usando MAP acesse:  
http://blogs.technet.com/b/meamcs/archive/2012/09/24/how-to-use-map-tool-microsoft-assessment-and-planning-toolkit.aspx  

1  Colete informações 
do banco de dados do 
servidor de origem 
usando o MAP Toolkit  

5  

2  

 3  Vincule o banco de 
dados de origem e o 
SQL Server de destino 
no projeto SSMA  

Instale/configure o 
SSMA (computador 
separado) e crie o 
projeto do SSMA  

Criação da Avaliação: faça uma 
previsão dos objetos no banco 
de dados de origem e o tempo 
necessário  

● Para obter mais informações sobre migração de banco de dados (Oracle, MyS-
QL, Sybase) usando o SSMA, acesse http://technet.microsoft.com/en-us/library/
hh302873(v=sql.105).aspx  

6  

 7  

 4  Realize o mapeamento do 
esquema entre o banco de 
dados de origem e o banco  
de dados SQL de destino  

Carregue os objetos 
convertidos do banco de 
dados no banco de dados 
SQL  

Converta o esquema de 
banco de dados de origem 
para o esquema de banco de 
dados SQL  

● Download do SSMA para Oracle: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=28766 
● Download do SSMA para MySQL: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=28764 
● Download do SSMA para Sybase: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=28765  

 8  Migre dados do banco 
de dados de origem 
para o SQL server  

Utilização de funções e  
recursos fornecidos pelo  
SO por padrão

Com Rehospedar, Refatorar, Remover/Substituir entre os  
5Rs dos métodos de migração de plataforma do Gartner 

Rehospedar  

Prioridade e Análise de Valor de Negócios 
Caso de Negócios de Alto Nível  

●     Altere informações de configuração e/ou código específicas
para facilitar a sua adoção dentro de um novo ambiente de 
infraestrutura  

Relativamente fácil de migrar a plataforma   Refatorar  

Use como um servidor de 
aplicativo web  

Análise de Alto Nível do Portfólio de  
Aplicativos  

●     Migre para um novo ambiente de infraestrutura de forma que   

●     Método mais complexo de migração

Revisão da Plataforma de Destino 
Arquitetura  

●     Atualize a versão ou recompile a solução utilizada previamente   

 Planejamento de Alto Nível  

Método de migração 2 – usar como servidor de aplicativo web 
A Microsoft oferece o Web Deploy, que ajuda a migrar aplicativos ASP.NET e PHP desenvolvidos/implantados no IIS 6.0, fornecido pelo Windows Server 2003, para o IIS versão 

7.0 ou posterior; você pode usar o Web Deploy para migrar para um novo servidor de destino e, em seguida, alterar o código específco ou a confguração do aplicativo no novo ambiente 
de infraestrutura.  

Com Rehospedar, Revisar, Remover/Substituir entre os entre os 
5Rs dos métodos de migração de plataforma do Gartner

Utilização de 
funções e recursos padrões 

fornecidos pelo SO 

▶Serviços do Active Directory  
▶Serviços de Servidor  
   de Arquivos  
▶Serviços DNS
▶Serviços DHCP
▶Serviços WSUS
▶Serviços RRAS
▶Etc...

●  

●  

Use como um   
servidor de aplicativo 
web  

 Software e aplicativos de terceiros  

É necessário coletar informações e trabalhar 
em colaboração com os fornecedores  
(provedores de softwares e desenvolvedores 
de aplicativos)   

●   Com orientações simples, migração   

pode não ser executada  

Servidor de  
banco de dados  

▶SQL 
▶Oracle 
▶MySQL 
▶Etc…  

Servidor de banco  
de dados  

Com Refatorar, Revisar, Reconstruir e Remover/Substituir entre 
os 5Rs dos métodos de migração de plataforma do Gartner

▶IIS + .NET  
▶Java WAS + J2EE 
▶Etc…  

Instale a solução de 
terceiros / use como 
servidor operacional 
▶Groupware 
▶Portal  
▶ERP/CRM 
▶Etc…  

Instale a solução de 
terceiros / use como 
servidor operacional  

Com Refatorar, Reconstruir e Remover/Substituir entre os  
5Rs dos métodos de migração de plataforma do Gartner

os recursos e serviços utilizados anteriormente permaneçam  
intactos, ou então sejam melhorados 

APS.contoso.com 
192.168.202.200 

IIS 6.0. 
ASP.NET  

Revisar  

Web Deploy v3.5  

ou recursos/serviços de forma que eles se adequem ao novo 
ambiente de infraestrutura   

●     Mais complexo do que Rehospedar, mas  
mais fácil do que Revisar  

1  
● Uma ferramenta que simplifca a implantação de 
aplicativos web e sites para o servidor IIS
● Ajuda a sincronizar servidores IIS, ou migrá-los para 
as versões mais recentes do servidor IIS
● Para obter mais informações sobre a Web Deploy 
visite:

http://www.iis.net/downloads/microsoft/web-deploy  

DNS  

O DNS é o servidor de 
origem hospedando um 

farm web.   

PHP.contoso.com 
192.168.202.195 
192.168.202.196 
Apache, PHP  

Uma cópia do farm web é 
implantada no servidor de 

staging IIS 7.0.  
Migração de aplicativo Web   

Instale a extensão de 
Web Deploy 

2  

 Reconstruir  

3  

●    

●     

Substitua a solução utilizada anteriormente por outra solução   
É difícil do ponto de vista prático e emocional tomar uma
decisão do ponto de vista da equipe de serviços de TI, mas é  
tecnicamente fácil 

Realize a pré-configuração no 
servidor de destino, com base 
nas informações de dependên-
cias do servidor de origem  

Crie informações sobre as 
dependências de sites em 
execução no servidor de 
origem  

 4  
Para obter mais informações sobre a migração do IIS usando o Web Deploy acesse  
http://technet.microsoft.com/pt-br/library/ff633422(v=ws.10).aspx  

Crie um arquivo de pacote no 
servidor de origem e migre-o 
para o servidor de destino  

● É recomendável que você teste primeiro o Web Deploy em um ambiente de teste, realize a avaliação e solucione eventuais 
problemas para, então usá-lo no ambiente operacional real, porque há uma série de fatores a serem considerados, incluindo a 
implantação de aplicativos ASP.NET ou PHP no IIS e confgurações específcas.  

● Essa orientação é fornecida para o servidor IIS, mas você pode migrar servidores WAS e J2EE Java da mesma forma, usando a 
ferramenta de migração fornecida pelo provedor de solução relevante.   

Registros DNS relacionados são 
atualizados para apontar o novo 

farm web do IIS 7.0 no navegador.   

Verificação de migração  

Verificação de implantação  

ASP.contoso.com 
192.168.202.202 
PHP.contoso.com 
192.168.202.202 
IIS, 7.0, ASP.NET, PHP  

Uma vez confirmado que o novo farm web do IIS 7.0  
funciona sem problemas, os aplicativos web são  

migrados para o novo farm web do IIS 7.0. Aplicativos  
podem ser migrados individualmente ou em grupo.   

Servidor de staging: IIS 7.0, ASP.net, PHP 
IIS 7.0, ASP.net, PHP  

Implantação de aplicativo Web  

Teste aplicativos para verificar se estão funcionando sem nenhum problema de  
compatibilidade. Os problemas podem ser resolvidos sem afetar o farm web em 

produção, e este farm web de produção continuará a ser hospedado pelo servidor 
de origem.    

Verifique se os aplicativos web migrados em execução 
no novo servidor de produção atendem a requisitos de 

estabilidade, desempenho e outros pontos específicos dos 
clientes através do teste final e liberação.    

Método de migração 3 – Instale a solução de 
terceiros / use como servidor operacional 

Quando se trata da migração do Windows Server 2003 hospedando soluções (e aplicativos) de terceiros, existem muito mais fatores a serem considerados sobre a 
migração destas soluções (aplicativos) para um novo ambiente de infraestrutura, independente da migração do SO em si, e procedimentos e metodologias assumem 
um signifcado adicional. A Microsoft recomenda executar a migração em 9 etapas, conforme mostrado abaixo. (É difícil propor orientações genéricas, porque muitos 
fatores devem ser considerados, dependendo das soluções e aplicativos de terceiros instalados). 

A fgura a seguir mostra um exame detalhado das atividades, passo a passo, propostas pela Microsoft para a migração do Windows Server 2003 onde soluções (e 
aplicativos) de terceiros estão instalados:  
(É recomendável seguir cada passo e atividade envolvida, mas alguns passos podem ser ignorados, dependendo do tamanho das soluções - e aplicativos - de 
terceiros, ou da equipe do cliente).  

1  

4  

7  

Discovery/Inventário  

● Colete informações de confguração de aplicativos 
e softwares instalados no ambiente atual
● Documente as informações coletadas e armazene-
as em um banco de dados 
Saída: Lista Completa de Aplicativos  

Padronização/Priorização

● Priorize soluções (ou aplicativos) 

● Verifque e designe o proprietário de negócios 

● Priorize de acordo com o plano de implantação 
Saída: Lista Completa de Aplicativos  

Teste Inicial/Vazão  

● Priorize tarefas 

● Empacotamento do binário, sincronização de 
informações de confguração e documentos, 
limpeza do código fonte 

Saída: Aplicativos Prontos para Teste de  
Aceitação (TA)  

2  

5  

8  

Racionalização  

● Defna regras de racionalização que determinam 
quais aplicativos/software serão migrados 
● Desduplicação (driver, utilitário, outro binário)
● Remova informações de confg. irrelevantes 
Saída: Inventário Racionalizado  

Influxo de Preparação  

● Examine o resultado da pré-avaliação  

● Prepare as diretrizes de instalação/confguração 
específcas da solução (ou aplicativo)  
● Defna o proprietário da tarefa  
Saída: Aplicativos Prontos para Empacotamento  

Teste de Aceitação  

● Designe servidor para TA e instale/confgure 
aplicativos 

● Implemente cenários de testes 

● Corrija erros e aprove o TA   
Saída: Lista Completa de Aplicativos  

3  

6  

9  

Categorização  

● Colete informações e o binário das soluções (ou aplicativos)  
● Determine prioridades de acordo com a dependência de 

soluções críticas para os negócios e colete informações 
sobre o quanto cada solução (ou aplicativo) é usada.  

● Defna o tipo de aplicativo, além dos métodos de instalação 
e confguração 

Saída: Inventário Categorizado  

Remediação/Empacotamento  

● Instale/confgure o ambiente de testes com a ajuda 
do provedor da solução (ou aplicativo) e verifque  
● Altere as etapas de instalação/confguração e  

métodos de empacotamento/implantação (se 
necessário)   
Saída: Aplicativos Empacotados  

Implantação/transição para 
usuários  
● Implante no ambiente operacional real 
● Atualize a base de conhecimento do Help Desk  

● Atualize documentos 

● Update os ativos de TI no banco de dados de 
gerenciamento   
Saída: Aplicativos Prontos para Implantação  

●     Remover/Substituir 

 Pré-avaliação necessária

http://technet.microsoft.com/pt-br/library/jj134202
http://technet.microsoft.com/pt-BR/library/dd379558.aspx
http://technet.microsoft.com/pt-BR/library/dd379535.aspx
http://technet.microsoft.com/pt-BR/library/hh852339.aspx
http://technet.microsoft.com/pt-BR/library/ee126170
http://technet.microsoft.com/pt-BR/library/dd379487.aspx
http://technet.microsoft.com/pt-BR/library/dd379531.aspx
http://technet.microsoft.com/pt-BR/library/jj134039
http://technet.microsoft.com/pt-BR/library/dd365353.aspx
http://social.technet.microsoft.com/wik
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh302873(v=sql.105).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh302873(v=sql.105).aspx
http://blogs.technet.com/b/meamcs/archive/2012/09/24/how-to-use-map-tool-microsoft-assessment-and-planning-toolkit.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh302873(v=sql.105
http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh302873(v=sql.105
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=28766
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=28764
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=28765
http://www.iis.net/downloads/microsoft/web-deploy
http://technet.microsoft.com/pt-br/library/ff633422(v=ws.10).aspx

