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OBIEE clusterOBIEE cluster

• Pro koho je určen :
• Zákazníci, vyžadující vysokou dostupnost (HA) BI komponent (BI řešení 

je „mission critical“ aplikace)
• Co to je OBIEE cluster a co „umí“ :

• Nejedná se clusterové řešení na úrovni OS či hw
• Je to softwarový cluster
• Umožňuje :

• Load balancing (rozdělení zátěže na jednotlivé nody v clusteru)
• Failover („přesměrování“ na aktivní node v případě výpadku jednoho node v 

clusteru)
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Architektura OBIEE v clusteruArchitektura OBIEE v clusteru
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Komponenty OBIEE v clusteruKomponenty OBIEE v clusteru
• BI Presentation Service Plugin (J2EE war file)

• Konfigurován tak, aby se mohl připojit na všechny „instance“ BI Presentation Service v clusteru
• Rozhazuje zátěž na instance BI Presentation Service metodou „round-robin“

• BI Presentation Service
• Komunikuje s cluster controllerem , který „zprostředkovává“ komunikaci s instancemi BI serveru v clusteru 
• Komunikuje s cluster controllerem , který „zajistí“ přesměrování na aktivní BI Scheduler instanci OBIEE clusteru
• Je konfigurován tak, aby se mohl připojit na všechny instance BI Java Host komponenty v clusteru („load balancing“ 

metodou round-robin)
• Všechny instance BI Přes Service většinou „sdílí“ společný Web Catalog

• BI Cluster Controller
• Zajišťuje „clusterování“ BI serveru a BI Scheduleru (první kontaktní bod při komunikaci s těmito komponentami – 

např. sessions BI Přes Service)
• Jeden Cluster Controller je konfigurován jako „primární“ (řídí činnost ostatních)

• BI Server
• Řízen cluster conrollerem (rozhazuje uživatelské sessions na jednotlivé BI servery v clusteru)
• Jeden BI server v cluster konfigurován jako „master“ (přes něj se provádí on-line změny v repository či „on-line“ 

připojení k repository)

• BI Scheduler
• Řízen cluster conrollerem
• Pracuje v „active-passive“ módu (pouze jeden BI Scheduler v cluster je aktivní)
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OBIEE cluster v BI Admin TooluOBIEE cluster v BI Admin Toolu
• Při online připojení k BI serveru v clusteru (ODBC připojení konfigurováno jako „cluster 

aware“:

• V menu Manage -> Clusters k dispozici cluster komponenty, řízené cluster controllerem:
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Jak nastavit OBIEE cluster ?Jak nastavit OBIEE cluster ?
• Poměrně detailní popis nastavení komponent v OBIEE 

clusteru poskytuje standardní OBIEE dokumentace - manuál:
Oracle® Business Intelligence Enterprise Edition Deployment Guide
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Na co si dát pozor při implementaci OBIEE Na co si dát pozor při implementaci OBIEE 
clusteru ?clusteru ?

• Zajištění HA/load balancingu dalších komponent v „řetězci“ :
• Web server – první kontaktní bod při zadání OBIEE URL v browseru – nutné použití 

specializováného load balancing sw (nebo např. funkčnosti reverse proxy v Apache Tomcat)
• Sdílený file systém – v OBIEE clusteru plní několik úloh :

• Úložiště sdíleného Web catalogu instancí BI Presentation Service
• Repository Publishing Directory (přenášení on-line změn v RPD mezi jednotlivými instancemi BI Serveru)
• Cluster Aware Caching (viz dále)

• Aby se sdílený file systém nestal „nejslabším článkem“ v řetezu, je nutné zajistit jeho vysokou 
dostupnost (např. použitím OCFS – Oracle Clustered File System)

• BI server cache :
• Při uživatelských dotazech jsou cache položky vytvářeny na daném node BI Serveru (nejsou „sdíleny“ 

v rámci clusteru) – není explicitne zmíněno v dokumentaci !!!
• Pro „propagaci“ cache položek je nutné použít tzv. cluster-aware caching 

• vyžaduje konfiguraci v cluster controlleru
• existenci sdíleného adresáře 
• pro vytváření cache položek nutné použít speciálního ODBC volání BI serveru - CALL 

SASeedQuery(‚<<logical request SQL‘>>) -zajišťujícím propagaci vytvořené cache položky z daného nodu na 
všechny další nody v clusteru prostřednictvím cluster-aware cachingu (např. při použití ibotů pro cache 
„seeding“  - zaškrtnutí Destination -> BI Server cache


