
 

 

 

 http://saghehgroup.com:  نشانی اینترنتی 

 021-88211368شماره تماس : 

 جدا سیتابیکالکشن در د تیسا جادینحوه ا

  

 گروه ساقه

 

http://saghehgroup.com/


 گروه ساقه نحوه ایجاد سایت کالکشن در دیتابیس جدا

 

 1صفحه 

 

 جدا سیتابیکالکشن در د تیسا جادینحوه ا

جم ح استمحیط های عملیاتی ممکن در ساخت یک سایت کالکشن کار بسیار ساده ای در شیرپوینت است. 

 الکشنسایت ک همگی اینافزایش یابد و مشکالت از جایی آغاز می شوند که  طور ناگهانیبه  اهسایت کالکشن 

 . خیره شوندذدیتابیس  یک در ها

حداکثر ظرفیت مجاز برای  2016و  2013این لحظه که در حال نوشتن این پست هستیم در شیرپوینت تا 

در برنامه ریزی ظرفیت همین دلیل گیگابایت می باشد. به Content DB  ،200هر دیتابیس محتوا یا 

که نرخ افزایش داده ها را در نظر داشته باشیم و سایت کالکشن ها را در  ی شودمتوصیه  ها دیتایبس

تلف به روش های مخادامه نحوه ایجاد سایت کالکشن در دیتابیس جداگانه در  دیتابیس ها بخش بندی کنیم.

 توضیح داده شده است.

 Powershellبا استفاده از در دیتابیس مجزا  ایجاد سایت کالکشن

 ایجاد یک دیتابیس جدید 

New-SPContentDatabase -Name WSS_Content_HR-WebApplication 

http://c2931069022:1500/ 

 

 
 

 می توان دیتابیس جدید را لیست شده مشاهده کرد. Central Adminدر بخش 

 

 
 

  از قبل ساخته شدهایجاد سایت کالکشن در دیتابیس 

New-SPSite "http://c2931069022:1500/sites/HR" -OwnerAlias "AD2012\SPInstaller_Priyan" 
-ContentDatabase WSS_Content_HR -Name "HR Facility" -Description "HR Site Collection" -
Template "STS#0" 

http://c2931069022:1500/


 گروه ساقه نحوه ایجاد سایت کالکشن در دیتابیس جدا

 

 2صفحه 

 

 

 

 

 Central Adminبا استفاده از ایجاد سایت کالکشن در دیتابیس مجزا 

 

را  انتخاب دیتابیس در زمان ایجاد سایت کالکشن مکانامعموال ،  Central Administration طریق از

 همانطور ایجاد می شود. و انتخاب دیتابیس های در دسترساز چرخشی  نداریم. سایت کالکشن به صورت

 یا WSS_Content_ITبه کالکشن جدید  ، سایتی کنیدمکه در تصویر باال مشاهده 

WSS_Content_Payroll .اضافه خواهد شد 

در ا ری دیگر تمامی دیتابیس ها باید ایجاد کنیم اصخدیتابیس یک در یک سایت کالکشن اگر بخواهیم 

 . ده شوداقرار د offline/stoppedحالت 



 گروه ساقه نحوه ایجاد سایت کالکشن در دیتابیس جدا

 

 3صفحه 

 

 

 کنید. offlineبرای انجام این کار بر روی دیتابیس مربوطه کلیک کرده و وضعیت دیتابیس را 

 

 قرار دارد.  startedدر حالت شروع یا  payrollاکنون تنها دیتابیس 

 

 را ایجاد کنید. payroll( بروید و سایت کالکشن Application Managementبه مدیریت برنامه)



 گروه ساقه نحوه ایجاد سایت کالکشن در دیتابیس جدا

 

 4صفحه 

 

 

 است فعال می شود. payrollسایت کالکشن بصورت خودکار داخل تنها دیتابیس فعال که دیتابیس 

 

 

برگردانیم در نتیجه دیتابیس  readyو حالت را به حاال ما باید روی هر دیتابیس متوقف شده کلیک کرده 

 ده و اجرا می شوند. ها آما

 شود . یخاص ممکن م سیتابید کیکالکشن در  تیسا جادیاست که در آن ا یروش نیا


