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Eu sou o Fábio (também conhecido como FabIn), formado em 
Ciência da Computação e atualmente atuando como 
Engenheiro de Softwares. 

Atuo no mercado de desenvolvimento há quase 15 anos já 
tendo utilizado linguagens como C#, JavaScript (no Front e 
no Back-end com Node.js), Python, VB.Net e C++ além de ter 
trabalhado com diversos bancos de dados: SQL Server, 
MySQL, PostgreSQL, Oracle e MongoDb. 

Também tive diversas experiências em cloud computing (AWS 
e atualmente com a Azure) e com uso da cultura DevOps.



Roteiro
A apresentação está dividida em 2 partes:

➔ Requisitos e limitações
Em que irei mostrar detalhes sobre os 
requisitos para executar uma transação 
e as limitações com base na 
documentação.

➔ Implementação
Em que irei mostrar alguns códigos de 
exemplo com transações no MongoDb.



REQUISITOS & LIMITAÇÕES
REQUISITOS IRÃO NOS AJUDAR A MONTAR AMBIENTE DE 
TESTE E IMPLEMENTAR AS TRANSAÇÕES CORRETAMENTE



ANTES DE COMEÇAR: POSSO USAR O MONGODB 
PARA TUDO JÁ QUE TEM TRANSAÇÕES?

Melhor não…
- O MongoDb sempre teve transações, mas limitado a um 

único documento.

- As transações multi-documento devem ser usada com 
cuidado devido às limitações/complexidades desse 
mecanismo.

- Evite simular o padrão relacional em um banco NoSQL 
como o MongoDb (orientado a documentos).

- Por outro lado: tenha cuidado com documentos grandes 
(Mongo limita cada documento a 16MB de BSON)



VERSÃO DO MONGODB E DRIVER C#

Driver C# >= 2.9.0

MongoDb >= 4.2

Fonte: Driver Versions - https://docs.mongodb.com/manual/core/transactions-in-applications/#driver-versions



TRANSAÇÕES NÃO EXECUTAM EM 
SERVIDORES STANDALONE

Transações só são suportadas por
servidores que usam modelo de 
replica-set ou sharded cluster



O DATABASE/COLLECTION DEVE EXISTIR

Não se pode criar uma 
database/collection através de uma 
transação. 



DRIVER C# - RETRY CORE API

The core transaction API does not incorporate retry logic for 
errors labeled.

(Tem um código de exemplo sugerido pela documentação)

Fonte: Core API - https://docs.mongodb.com/manual/core/transactions-in-applications/#core-api

https://docs.mongodb.com/manual/core/transactions-in-applications/#core-api


DDL - CUIDADOS AO EXECUTAR
● DDL - Operação que requer Collection Lock (um cenário possível)

Uma transação em andamento está executando várias operações CRUD na coleção de funcionários no banco de dados rh 
e um administrador emite a operação DDL db.collection.createIndex() na coleção de funcionários. O createIndex() requer 
um bloqueio na collection.

Até que a transação em andamento seja concluída, a operação createIndex() deve aguardar para obter o bloqueio. 
Qualquer nova transação que afete a coleção de funcionários e inicie enquanto createIndex() estiver pendente deve esperar 
até que createIndex() seja concluído.

A operação DDL createIndex() pendente não afeta as transações em outras coleções no banco de dados hr. 

● DDL - Operação que requer Database Lock (um cenário possível)

Uma transação em andamento está executando várias operações CRUD na coleção de funcionários no banco de dados rh e 
um administrador emite a operação DDL  collMod na coleção de contratantes no mesmo banco de dados. O collMod requer 
um lock no banco de dados hr.

Até que a transação em andamento seja concluída, a operação collMod deve aguardar para obter o bloqueio. Qualquer nova 
transação que afete o banco de dados hr ou qualquer uma de suas coleções e inicie enquanto o collMod estiver pendente 
deve esperar até que o collMod seja concluído.



TRANSAÇÕES EM PROGRESSO E 
CONFLITOS DE ESCRITA

Se uma transação estiver em andamento e uma gravação fora da transação modificar um documento 
que uma operação na transação tentará modificar posteriormente, a transação será interrompida 
devido a um conflito de gravação.



TRANSAÇÕES EM PROGRESSO E LEITURA 
OBSOLETA

As operações de leitura dentro de uma transação podem retornar dados obsoletos. Não é garantido 
que as operações de leitura dentro de uma transação vejam as gravações realizadas por 
outras transações confirmadas ou gravações não transacionais.

Considere a seguinte sequência:

1) uma transação está em andamento (as 10h00m da manhã)
2) uma operação fora da transação exclui um documento (as 10h00m01s)
3) uma operação de leitura dentro da transação pode ler o documento que já foi excluído, pois a 
transação está usando um snapshot anterior a exclusão.



IMPLEMENTAÇÃO
VAMOS VER COMO IMPLEMENTAR AS TRANSAÇÕES



FONTES
Allowed CRUD Operations - https://docs.mongodb.com/manual/core/transactions-operations/#crud-operations

Working with MongoDB Transactions with C# and the .NET Framework - 
https://www.mongodb.com/developer/how-to/transactions-c-dotnet/

Driver Versions - https://docs.mongodb.com/manual/core/transactions-in-applications/#driver-versions

Core API - https://docs.mongodb.com/manual/core/transactions-in-applications/#core-api

Pending DDL Operations and Transactions - 
https://docs.mongodb.com/manual/core/transactions-production-consideration/#pending-ddl-operations-and-transactions

In-progress Transactions and Write Conflicts - 
https://docs.mongodb.com/manual/core/transactions-production-consideration/#in-progress-transactions-and-write-conflicts

In-progress Transactions and Stale Reads - 
https://docs.mongodb.com/manual/core/transactions-production-consideration/#in-progress-transactions-and-stale-reads

Session and Transactions (C# Driver) - 
https://mongodb.github.io/mongo-csharp-driver/2.9/reference/driver/crud/sessions_and_transactions/#sessions

https://docs.mongodb.com/manual/core/transactions-operations/#crud-operations
https://www.mongodb.com/developer/how-to/transactions-c-dotnet/
https://www.mongodb.com/developer/how-to/transactions-c-dotnet/
https://docs.mongodb.com/manual/core/transactions-in-applications/#driver-versions
https://docs.mongodb.com/manual/core/transactions-in-applications/#core-api
https://docs.mongodb.com/manual/core/transactions-production-consideration/#pending-ddl-operations-and-transactions
https://docs.mongodb.com/manual/core/transactions-production-consideration/#pending-ddl-operations-and-transactions
https://docs.mongodb.com/manual/core/transactions-production-consideration/#in-progress-transactions-and-write-conflicts
https://docs.mongodb.com/manual/core/transactions-production-consideration/#in-progress-transactions-and-write-conflicts
https://docs.mongodb.com/manual/core/transactions-production-consideration/#in-progress-transactions-and-stale-reads
https://docs.mongodb.com/manual/core/transactions-production-consideration/#in-progress-transactions-and-stale-reads
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