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Arquiteturas de Pesquisa de Sites da Internet

para SharePoint Server 2016

Servidor WebServidor Web

Host

RéplicaRéplica

Processamento de consultasProcessamento de consultas

Front-end da WebFront-end da Web

Servidor Web

Host

Réplica

Processamento de consultas

Front-end da Web

Para expandir: adicione 1 servidor Web 
com um front-end da Web, componente 
de processamento de consulta e 
componente de índice representando 
uma réplica para permitir exibições de 
28 páginas adicionais por segundo.
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Requisitos de hardware

Esses requisitos se aplicam à topologia média de pesquisa de Sites da Internet. Os requisitos mínimos de RAM listados para um servidor 

que hospeda um componente de pesquisa são a quantidade total de RAM necessária para o servidor. Por exemplo, se estiver hospedando 

um componente de processamento de conteúdo, um componente de administração de pesquisa e um componente de rastreamento em 

um servidor, a quantidade mínima total de RAM necessária para o servidor é 24 GB.

Requisitos mínimos de hardware para servidores de aplicativos

Requisitos mínimos de hardware para servidores de banco de dados

Farm Médio de Sites da Internet (~85 exibições de 

Páginas por segundo)

Esse farm destina-se a oferecer uma topologia de farm de pesquisa do SharePoint Server 2016 tolerante a falhas que seja otimizada para 

um corpo com 3.400.000 itens. O farm de exemplo processa de 100 a 200 documentos por segundo, dependendo do idioma, e acomoda 85 

exibições de página por segundo e 100 consultas por segundo.

Essa topologia é otimizada para hardware físico, mas você também pode implantá-la em máquinas virtuais.

Esse modelo ilustra uma arquitetura de farm de Sites da Internet de médio porte. Os 

requisitos de arquitetura podem variar de acordo com a composição dos dados que 

são rastreados (tamanho dos itens e formatos). Este exemplo ilustra o tipo de 

componentes de pesquisa necessários e quantos de cada um. Use este exemplo como 

ponto de partida para planejar seus próprios ambientes de pesquisa. Para saber mais 

sobre os processos de pesquisa e como os componentes de pesquisa interagem, 

confira Arquiteturas de Pesquisa do SharePoint® Server 2016 

(https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=832554).

Visão geralVisão geral

As topologias de Sites da Internet diferem de outras topologias de pesquisa nas seguintes maneiras:

▪ Os servidores Web são incorporados à topologia de Sites de Internet para atender a solicitações de usuário. Isso é diferente em 

topologias de pesquisa para Enterprise Search onde os servidores Web não fazem parte do farm de pesquisa dedicado.

▪ 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.

Topologias de pesquisa para Sites da InternetTopologias de pesquisa para Sites da Internet
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Para expandir: adicione 1 servidor de 
aplicativos com um componente de 
rastreamento e um componente de 
processamento de conteúdo para 
processar 40 documentos adicionais 
por segundo.
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Banco de dados de relatórios analíticos

Armazena os resultados de análise de uso.

Banco de dados de rastreamento

Armazena o histórico de rastreamento e gerencia as operações de rastreamento. Cada banco 

de dados de rastreamento pode ter um ou mais componentes associados a ele.

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.

Bancos de dados 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 administrador de pesquisaBanco de dados de administrador de pesquisaBanco de dados de administrador de pesquisa

Banco de dados de rastreamentoBanco de dados de rastreamentoBanco de dados de rastreamento

Banco de dados de análiseBanco de dados de análiseBanco de dados de análise

Banco de dados de linksBanco de dados de linksBanco de dados de links

Considerações sobre desempenho

Servidores de aplicativo que hospedam componentes de pesquisaServidores de aplicativo que hospedam componentes de pesquisa

Componentes de pesquisa

Componente de processamento analítico

Realiza análises de pesquisa e análise de uso.

Componente de processamento de conteúdo

Executa diversos processos nos itens rastreados, como a análise de documentos e o 

mapeamento de propriedades.

Componente de administração de pesquisa

Executa processos do sistema que são essenciais para a 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.

Componente de índice

O componente de índice é a representação lógica da réplica de um índice.

Partições de índice

• Você pode dividir o índice em porções distintas, cada uma com uma parte separada 

do índice.

• Uma partição de índice é armazenada em um conjunto de arquivos em um disco.

• O índice de pesquisa é a agregação de todas as partições de índice.

Réplicas de índice

• Cada partição de índice armazena uma ou mais réplicas de índice com as mesmas 

informações.

• Você precisa provisionar um componente de índice para cada réplica de índice.

• Para obter tolerância a falhas e redundância, crie réplicas de índice adicionais para cada 

partição de índice e distribua as réplicas de índice por vários servidores de aplicativos.

Componente de processamento de consulta

Analisa e processa consultas e resultados de pesquisa.

Componente de rastreamento

Rastreia o conteúdo com base no que for especificado nos bancos de dados de rastreamento.
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COMPONENTE DE PESQUISA 

NO SERVIDOR FÍSICO

RAM DISCO RÍGIDO PROCESSADOR

Componente de índice

48 GB para cada servidor do farm que 

hospeda um componente de índice, um 

componente de processamento de 

consulta e o front-end da Web.

500 GB de espaço em disco adicional, preferivelmente um 

volume/partição de disco separado.

TODOS OS COMPONENTES: 

64 bits, 4 núcleos no mínimo, 8 núcleos 

recomendados. 

Componente de processamento analítico

24 GB para cada servidor no farm que 

hospeda um componente de 

processamento analítico, um componente 

de rastreamento e/ou um componente de 

administração de pesquisa.

300 GB de espaço em disco adicional, preferivelmente um 

volume/partição de disco separado. Esse espaço em disco 

é necessário para o processamento local dos dados 

analíticos antes de eles serem gravados no banco de dados 

de relatório analítico.

Componente de rastreamento

Componente de processamento de 

conteúdo 

Consulte os requisitos listados para o 

componente de processamento analítico.

80 GB para o drive do sistema.                                                 

Você deve ter espaço suficiente para a instalação de base e 

também para diagnósticos como criação de logs e 

depuração, para criar despejos de memória e outras 

operações. Para o uso da produção, também é necessário 

espaço livre adicional para as operações regulares. 

Mantenha duas vezes mais espaço livre que a RAM que 

você possui para os ambientes de produção.

Componente de processamento de consulta 
Consulte os requisitos listados para o 

componente de índice.

Componente de administração de pesquisa

Consulte os requisitos listados para o 

componente de processamento 

analítico.

COMPONENTE DE 

HARDWARE

REQUISITOS

Processador 64 bits, 4 núcleos para implantações pequenas 

RAM

8 GB para pequenas implantações 

16 GB para implantações médias 

Disco rígido 80 GB para o drive do sistema

ITENS A CONSIDERAR RACIOCÍNIO

Cache

A consulta e seus resultados são colocados no cache com o 

Windows Server AppFabric em pares de chave e valor: a consulta é a 

chave e os resultados são o valor. Para cada consulta, há uma taxa 

aproximada de 50% de cache. Isso significa que se você tiver um padrão 

de uso de 200 consultas por segundo, cerca de 100 consultas serão 

enviadas para o índice da pesquisa e as outras 100 consultas serão 

armazenadas em cache. Os resultados do cache têm uma latência de 

consulta menor do que a dos resultados do índice da pesquisa. Por 

exemplo, os resultados da consulta da primeira página, executadas 

repetidamente, provavelmente serão armazenadas em cache.

Rastreamento contínuo

Recomendamos que você ative o rastreamento contínuo com um 

intervalo de 1 minuto, em vez do intervalo padrão de 15 minutos. Você 

pode ativar o rastreamento contínuo nas fontes de conteúdo do 

SharePoint apenas.

Acesso anônimo

Com o acesso anônimo, os usuários não precisam usar credenciais para 

fazerem login em um site da Internet do SharePoint. E mais, as consultas 

anônimas são armazenadas em cache, portanto, são mais baratas por 

causa da baixa latência da consulta. Você deve ativar o acesso anônimo 

em dois locais na página principal da Web e no próprio site.

Latência de consulta

A latência da consulta é influenciada pelo cache, o acesso anônimo e 

outros fatores como o número e a complexidade das regras de consulta 

que são aplicadas e disparadas. Além disso, considere os discos em que 

o índice de pesquisa está armazenado; um disco com vários fusos pode 

aumentar a velocidade de acesso e pode reduzir a latência da consulta.
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