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Interação do componente de 

pesquisa

A arquitetura de rastreamento e processamento de conteúdo inclui o componente de 

rastreamento, o banco de dados de rastreamento e o componente de processamento de 

conteúdo. Ambos os componentes de pesquisa podem ser expandidos com base no volume de 

rastreamento e nos requisitos de desempenho.

Sobre o componente de rastreamento

• O componente de rastreamento é responsável pelo rastreamento de fontes de conteúdo. Ele 

fornece itens rastreados (tanto o conteúdo real quanto os metadados associados) para o 

componente de processamento de conteúdo.

• O componente de rastreamento invoca conectores ou manipuladores de protocolo que 

interajam com fontes de conteúdo para recuperar dados. Vários componentes de 

rastreamento podem ser implantados para rastrear simultaneamente.

• O componente de rastreamento usa um ou mais bancos de dados de rastreamento para 

armazenar temporariamente informações sobre os itens rastreados e para acompanhar o 

histórico de rastreamento.

Sobre o banco de dados de rastreamento

• O banco de dados de rastreamento contém informações detalhadas de rastreamento e 

histórico sobre os itens rastreados.

• Esse banco de dados contém informações como o último tempo de rastreamento, a última 

ID de rastreamento e o tipo de atualização durante o último rastreamento.

Sobre o componente de processamento de conteúdo

• O componente de processamento de conteúdo é colocado entre o componente de 

rastreamento e o componente de índice. Ele processa itens rastreados e alimenta esses itens 

para o componente de índice.

• O componente de processamento de conteúdo transforma os itens rastreados em artefatos 

que podem ser incluídos no índice de pesquisa, por meio da realização de operações como 

análise de documentos e mapeamento de propriedade.

• Tanto o componente de processamento de conteúdo quanto o componente de 

processamento de consulta realizam processamentos linguísticos. Exemplos de 

processamentos linguísticos durante o processamento de conteúdo são a detecção de 

idioma e a extração de entidade.

• O componente de processamento de conteúdo grava informações sobre links e URLs no 

banco de dados de links.

Processos de rastreamento e componente
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Visão geral

A arquitetura de pesquisa no Microsoft® SharePoint® Server 2016 é composta por 

componentes e bancos de dados que trabalham de forma coesa para executar a operação de 

pesquisa. Todos os componentes estão em servidores de aplicativos e todos os bancos de 

dados estão em servidores de bancos de dados.

Exemplo de topologia de pesquisaExemplo de topologia de pesquisa

Farm universal com tolerância a falhas para Enterprise Search

Este farm destina-se a fornecer um ambiente virtual totalmente tolerante a falhas para o SharePoint Server 2016, incluindo 

pesquisa. Esta ilustração é um exemplo de um farm médio do Enterprise Search com aproximadamente 80 milhões de itens 

no índice de pesquisa.

Observação: este exemplo não se aplica a topologias de pesquisa para Sites da Internet.

Ilustração de interação do componente de pesquisa

Funções de servidorFunções de servidor Componentes de pesquisaComponentes de pesquisa

Nenhuma

No SharePoint Server 2016 para arquiteturas de Enterprise Search, os componentes de pesquisa não estão hospedados em servidores Web.

Esse não é o caso com as arquiteturas de pesquisa de Sites da Internet. Aqui, o componente de processamento de consultas e os componentes 

de índice residem em servidores Web para utilizar ao máximo os recursos de hardware disponíveis e para simplificar a expansão da topologia 

de pesquisa.

Servidor Web

• Hospeda páginas de Web Part e Web Parts de Pesquisa para responder 

consultas de pesquisa.

• Nos farms de pesquisa dedicados para Enterprise Search, esta função não é 

necessária porque os servidores Web em farms remotos contatam os 

servidores que atendem consultas diretamente.

• Esta função é necessária para farms que contêm outros recursos do SharePoint 

Server 2016.

• Em farms pequenos, esta função pode ser compartilhada em um servidor com 

a função de servidor de aplicativos.

Servidor de aplicativo com componentes de pesquisa

• Hospeda todos os componentes de pesquisa se somente um servidor for 

configurado. Caso contrário, ele armazena componentes associados ao 

servidor, conforme configurado pelo administrador.

• Mantém todo o índice de pesquisa se apenas uma partição de índice é 

configurada. Caso contrário, ele armazena partes do índice que são associadas 

às partições de índice conforme configurado pelo administrador.

q O componente de processamento de consulta encaminha consultas 

recebidas a réplicas de índice.

q Cada réplica de índice é um componente de índice.

q Pelo menos uma partição de índice deve ser configurada por farm.

• Pelo menos um de cada componente de pesquisa deve ser configurado por 

farm.

• Você não pode ter vários componentes de pesquisa do mesmo tipo em um 

servidor de aplicativos.

• Adicione componentes de pesquisa em servidores distintos para fornecer 

redundância.

Servidor de banco de dados

• Armazena bancos de dados de pesquisa.

• Pode armazenar outros bancos de dados do SharePoint Server 2016.

• Pode ser espelhado ou clusterizado.

• Para aumentar o desempenho e a capacidade, considere adicionar discos ao 

servidor do banco de dados ou servidores de banco de dados (dependendo 

do afunilamento).

Banco de dados de relatórios de análise

Armazena os resultados de análise de uso.

Banco de dados de rastreamento

• Armazena o histórico de rastreamento.

• Gerencia operações de rastreamento.

• Cada banco de dados de rastreamento pode 

ter um ou mais componentes de rastreamento 

associados a ele.

Banco de dados de 

rastreamento

Banco de dados de 

rastreamento

Banco de dados de administração de pesquisa

Armazena dados de configuração de pesquisa. Só 

pode existir um banco de dados de administração 

de pesquisa do aplicativo de serviço de pesquisa.

Banco de Dados de 

Administrador de 

Pesquisa

Banco de Dados de 

Administrador de 

Pesquisa

Banco de dados de Links

Armazena as informações extraídas pelo 

componente de processamento de conteúdo e 

também armazena informações de cliques.

Banco de dados de 

links

Banco de dados de 

links

Banco de dados de 

análise

Banco de dados de 

análise

Componente de processamento analítico

Realiza análises de pesquisa e análise de uso.
AnáliseAnálise

Componente de processamento de conteúdo

Executa diversos processos nos itens rastreados, 

como a análise de documentos e o mapeamento 

de propriedades.

Processamento de 

Conteúdo

Processamento de 

Conteúdo

Componente de administração de pesquisa

• Executa processos do sistema essenciais à 

pesquisa.

• Pode haver mais de um componente de 

administração de pesquisa por aplicativo de serviço 

de Pesquisa, mas somente um componente fica 

ativo em qualquer momento determinado.

AdministradorAdministrador

RastreamentoRastreamento Componente de Rastreamento

Rastreia o conteúdo com base no que for 

especificado nos bancos de dados de 

rastreamento.

Componente de processamento de consulta

Analisa e processa consultas e resultados de 

pesquisa.

Processamento de 

Consultas

Processamento de 

Consultas

Componente de índice

O componente de índice é a representação lógica 

de uma réplica do índice.

Partições de índice

• Você pode dividir o índice em porções 

distintas, cada uma com uma parte separada 

do índice.

• Uma partição do índice é armazenada em um 

conjunto de arquivos em um disco.

• O índice de pesquisa é a agregação de todas as 

partições de índice.

ÍndiceÍndice Réplicas do índice

• Cada partição do índice armazena uma ou mais 

réplicas do índice com as mesmas informações.

• Você precisa provisionar um componente de 

índice para cada réplica do índice.

• Para obter tolerância a falhas e redundância, 

crie réplicas adicionais do índice para cada 

partição do índice e distribua as réplicas do 

índice por vários servidores de aplicativos.

A arquitetura de análise é composta por componente de processamento de análises, 

banco de dados de relatórios de análises e banco de dados de links.

Sobre o componente de processamento de análises

• O componente de processamento analítico executa dois tipos de análises: análise de 

pesquisa e análise de utilização. Esse componente usa informações dessas análises 

para aumentar a relevância da pesquisa, criar relatórios de pesquisa e gerar 

recomendações e links profundos.

• A análise de pesquisa diz respeito à extração de informações, como links, o número de 

vezes que um item é clicado, texto âncora, dados relacionados a pessoas e metadados, 

do banco de dados de links. Essas informações são importantes para a relevância. 

• A análise de uso diz respeito à análise do uso da informações de log recebidas do 

front-end por meio do repositório de eventos. A análise de uso gera relatórios de uso 

e de análise.

• Os resultados das análises são adicionados aos itens no índice de pesquisa. Além disso, 

os resultados da análise de uso são armazenados no banco de dados de relatórios de 

análise.

Sobre o banco de dados de link

• O banco de dados de link armazena informações extraídas pelo componente de 

processamento de conteúdo. Também armazena informações sobre o número de 

vezes que as pessoas clicaram em um resultado da página de resultados de pesquisa. 

A informação é armazenada sem ter sido processada, para ser analisada pelo 

componente de processamento de análise.

Sobre o banco de dados do relatório de análise

• O banco de dados de relatórios de análise armazena os resultados da análise de uso.

• Além disso, o banco de dados de relatório de análise também armazena informações 

estatísticas da análise. O SharePoint usa essas informações para criar relatórios do Excel 

mostrando diferentes estatísticas.

Sobre o armazenamento evento

• O armazenamento de eventos mantém os eventos de uso são capturados em 

front-end, como o número de vezes que um item é exibido.

• Esses eventos de uso são armazenados como arquivos de log no servidor de 

aplicativos que hospeda o componente de processamento de análise.

Processos de análise
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Processos de indexação e consulta

A arquitetura de índice e consulta inclui o componente de índice, partição de índice e 

componente de processamento de consulta, os quais podem ser expandidos com base no 

volume de conteúdo, volume de consulta e requisitos de desempenho.

Sobre o componente de índice

• Um componente de índice é a representação lógica de uma réplica do índice. Na arquitetura 

de pesquisa, você tem que fornecer um componente de índice para cada réplica de índice.

• O componente de índice recebe itens processados do componente do processamento de 

conteúdo e grava esses itens em um arquivo de índice.

• O componente de índice recebe consultas do componente de processamento de consulta e 

fornece resultados em troca.

• As consultas são enviadas às réplicas de índice por meio do componente de processamento 

de consulta. O sistema roteia e faz o balanceamento das cargas das consultas recebidas para 

as réplicas de índice. 

Sobre a partição de índice

• Uma partição de índice é uma parte lógica de todo o índice de pesquisa. O índice de 

pesquisa é a agregação de todas as partições de índice.

Sobre o componente de processamento de consulta

• O componente de processamento de consulta está entre o front-end de pesquisa e o 

componente de índice.

• O componente de processamento de consultas analisa e processa consultas e resultados 

de pesquisa.

• Tanto o componente de processamento de consulta quanto o componente de 

processamento de conteúdo realizam processamentos linguísticos. Exemplos de 

processamentos linguísticos durante o processamento de consulta são a separação e a 

lematização de palavras.

• Quando o componente de processamento de consultas recebe uma consulta do front-end 

de pesquisa, ele analisa e processa a consulta para tentar otimizar a precisão, o 

cancelamento e a relevância. A consulta processada é, então, enviada para o componente 

de índice.

• O componente de índice retorna um conjunto de resultados baseado na consulta 

processada ao componente de processamento de consulta, o qual, por sua vez, processa 

o conjunto de resultados antes de enviá-lo de volta ao front-end de pesquisa.
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A administração da pesquisa é composta pelo componente de administração de pesquisa 

e seu banco de dados correspondente.

Sobre o componente de administração de pesquisa

• O componente de administração de pesquisa é responsável por executar uma série de 

processos do sistema essenciais à pesquisa.

• Esse componente realiza o provisionamento, o qual adiciona e inicializa outras instâncias 

dos outros componentes de pesquisa.

Sobre o banco de dados da administração de pesquisa

• O banco de dados da administração de pesquisa armazena dados de configurações de 

pesquisa, como a topologia, as regras de rastreamento, as regras de consulta e os 

mapeamentos entre as propriedades rastreadas e gerenciadas.

Administração de pesquisa
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Componente 

de processamento de consulta

5

Consulta

O conteúdo é alimentado no índice de pesquisa nesta direção As consultas são enviadas para o índice de pesquisa nesta direção

Armazenamento de arquivos de 

índice em disco

Armazenamento de arquivos de 

índice em disco

Loja de eventosLoja de eventos
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Banco de dados 
de rastreamento

A

Banco de dados 
de rastreamento

Host A

Servidor WebServidor WebServidor Web

Servidor WebServidor WebServidor Web

Servidor do Office Web AppsServidor do Office Web AppsServidor do Office Web Apps

Host A

Servidor Web

Servidor Web

Servidor do Office Web Apps

Host B

Servidor WebServidor WebServidor Web

Servidor WebServidor WebServidor Web

Servidor do Office Web Apps*Servidor do Office Web Apps*Servidor do Office Web Apps*

Host B

Servidor Web

Servidor Web

Servidor do Office Web Apps*

Host D

Servidor de AplicativosServidor de Aplicativos

Processamento de consultasProcessamento de consultas

Host C

Servidor de AplicativosServidor de Aplicativos

Partição do Índice 0Partição do Índice 0RéplicaRéplica RéplicaRéplica

Servidor de AplicativosServidor de AplicativosServidor de AplicativosServidor de Aplicativos

Partição do Índice 1Partição do Índice 1RéplicaRéplica RéplicaRéplicaPartição do Índice 1Réplica Réplica

Host D

Servidor de Aplicativos

Processamento de consultas

Host C

Servidor de Aplicativos

Partição do Índice 0Réplica Réplica

Servidor de AplicativosServidor de Aplicativos

Partição do Índice 1Réplica Réplica

Host F

Servidor de AplicativosServidor de Aplicativos

Processamento de consultasProcessamento de consultas

Host E

Servidor de AplicativosServidor de Aplicativos

Partição do Índice 2Partição do Índice 2RéplicaRéplica RéplicaRéplica

Servidor de AplicativosServidor de AplicativosServidor de AplicativosServidor de Aplicativos

Partição do Índice 3Partição do Índice 3RéplicaRéplica RéplicaRéplicaPartição do Índice 3Réplica Réplica

Host F

Servidor de Aplicativos

Processamento de consultas

Host E

Servidor de Aplicativos

Partição do Índice 2Réplica Réplica

Servidor de AplicativosServidor de Aplicativos

Partição do Índice 3Réplica Réplica

S
e

rv
id

o
re

s d
e

 A
p

lica
tiv

o
s

S
e

rv
id

o
re

s d
e

 A
p

lica
tiv

o
s

Host G

Servidor de Aplicativos
Todas as outras funções do 
servidor de aplicativos

Servidor de Aplicativos
Todas as outras funções do 
servidor de aplicativos

Servidor de Aplicativos
Todas as outras funções do 
servidor de aplicativos

Servidor de AplicativosServidor de Aplicativos

Servidor de AplicativosServidor de Aplicativos

AnáliseAnálise

Processamento de conteúdoProcessamento de conteúdo

Análise

Processamento de conteúdo

RastreamentoRastreamento

Processamento de conteúdoProcessamento de conteúdo

AdministradorAdministrador

Rastreamento

Processamento de conteúdo

Administrador

Host G

Servidor de Aplicativos
Todas as outras funções do 
servidor de aplicativos

Servidor de Aplicativos

Servidor de Aplicativos

Análise

Processamento de conteúdo

Rastreamento

Processamento de conteúdo

Administrador

Host H

Servidor de Aplicativos
Todas as outras funções do 
servidor de aplicativos

Servidor de Aplicativos
Todas as outras funções do 
servidor de aplicativos

Servidor de Aplicativos
Todas as outras funções do 
servidor de aplicativos

Servidor de AplicativosServidor de Aplicativos

Servidor de AplicativosServidor de Aplicativos

AnáliseAnálise

Processamento de conteúdoProcessamento de conteúdo

Análise

Processamento de conteúdo

RastreamentoRastreamento

Processamento de conteúdoProcessamento de conteúdo

AdministradorAdministrador

Rastreamento

Processamento de conteúdo

Administrador

Host H

Servidor de Aplicativos
Todas as outras funções do 
servidor de aplicativos

Servidor de Aplicativos

Servidor de Aplicativos

Análise

Processamento de conteúdo

Rastreamento

Processamento de conteúdo

Administrador

Host G

Servidor de Aplicativos
Todas as outras funções do 
servidor de aplicativos

Servidor de Aplicativos

Servidor de Aplicativos

Análise

Processamento de conteúdo

Rastreamento

Processamento de conteúdo

Administrador

Host H

Servidor de Aplicativos
Todas as outras funções do 
servidor de aplicativos

Servidor de Aplicativos

Servidor de Aplicativos

Análise

Processamento de conteúdo

Rastreamento

Processamento de conteúdo

Administrador

Host D

Todos os bancos de dados 
do SharePoint
Todos os bancos de dados 
do SharePoint

Host C

Todos os bancos de dados 
do SharePoint
Todos os bancos de dados 
do SharePoint

Banco de dados 
de rastreamento
Banco de dados 
de rastreamento

Banco de dados 
de rastreamento
Banco de dados 
de rastreamento

Banco de dados de 
administrador de pesquisa
Banco de dados de 
administrador de pesquisa

Banco de dados de linksBanco de dados de links

Cópias redundantes de 
todos os bancos de dados 
que usam cluster SQL, 
espelhamento ou o SQL 
Server 2012 AlwaysOn

Cópias redundantes de 
todos os bancos de dados 
que usam cluster SQL, 
espelhamento ou o SQL 
Server 2012 AlwaysOn
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As VMs do Servidor do Office Web Apps podem compartilhar o mesmo host como 

um servidor de aplicativo ou da Web do SharePoint.*

Hosts emparelhados para tolerância a falhasHosts emparelhados para tolerância a falhas

Banco de dados de análiseBanco de dados de análise

Todos os outros bancos de 
dados do SharePoint
Todos os outros bancos de 
dados do SharePoint
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