


Indledning til Dataplatformen

I AI-signaturprojektet er der etableret en fælles dataplatform på 
tværs af de fem kommuner i projektet. Formålet med 
infrastrukturen er primært, at etablere et fælles sted, hvor der 
kan opsamles rå data på tværs af kommunerne i projektet. 
Infrastrukturen er udgangspunktet for den videre datarens og 
evt. anonymisering, hvor data skal bruges til analyse- og 
modelleringsarbejde.

De tekniske komponenter og opbygningen af løsningen er valgt 
ud fra GDPR-hensyn, omkostninger, tilgængelighed og øvrige 
behov.

Teknologisk er der ikke valgt komponenter, der er egnet til at 
behandle store mængder ustruktureret information som f.eks. 
Hadoop eller andet Object store. Det skyldes, at de data 
der indgår i projektet primært er baseret på kilder, der 
indeholder relationelle data.

Data Lake: A massive, 

easily accessible data 

repository built on 

inexpensive computer 

hardware for storing big 

data.

- James Dixon (2010) 

(Wikipedia)

https://en.wiktionary.org/wiki/big_data


Dataplatform – Målarkitektur

Det er målet at alle data kommer til at blive replikeret ind i 
dataplatformen og derved gjort tilgængelig for de AI-modeller der 
bliver udviklet i Fase 2.

På nuværende tidspunkt (maj 2021) er alle tilgængelige datasæt langt 
ind i dataplatformen. Nogle ligger som et historisk udtræk i binært 
format og andre i et struktureret format med natlig replikering fra 
kilden.



Dataplatformsarkitektur – dataforarbejdning

Principperne for Dataplatformen er at vi fortrinsvist indsamler rå data 
fra forskellige kilder. Data lægges til rette i et råt format indtil de skal 
bruges, hvorefter de forarbejdes og gøres klar til brug.

I projektet anvendes tre niveauer af forarbejdning:

1. BLOB, data der er indsamlet uforarbejdet fra kildesystemet

2. Struktureret data, data er der blevet ”pakket ud” og lagt til rette, så 
de er klar til brug for modellering.

3. Anonymiseret data, data der er blevet renset og kontrolleret for 
f.eks. CPR-numre eller anden persondata. 



Dataplatformsarkitektur - Kubernetes

Der er etableret et Kubernetes cluster i et hostingcenter i Høje 
Taastrup. Clusteret er dimensioneret til at kunne afvikle de 
transformationer af data der er nødvendige for at kunne replikere, 
rense og samle alle data når datasættene for alle hypoteserne er blevet 
sat til at replikere ind i dataplatformen.

Kubernetes clusteret benyttes til at udstille et to-be REST-interface til at 
modtage data fra fagsystemer. Kubernetes benyttes til transformation 
af data og til at trække data ud af fagsystemer og lægge dem til rette i 
storage.



Dataplatformsarkitektur- Kubernetes

Worker node 1 Worker node 2

Azure Container Registry

Controller node
Clusteret består af 3 noder der 
hver er dimensioneret til at 
bestå af 4 kerner og 8 GB ram. 
På det nuværende stadig i 
projektet er kapaciteten af 
clusteret er ikke udnyttet fuldt 
ud. Det forventes dog at der 
skal benyttes yderligere 
kapacitet når flere datasæt 
tilsluttes og med etableringen 
af en AI platform.
Der benyttes Azure Container 
Registry til opbevaring af 
images.



Dataplatformsarkitektur - Storage

I dataplatformen er der etableret et Storage til 
data i form af et SQL cluster baseret på 2 
MySQL server der er sat op i et Failover
cluster.

SQL clusteret hostes på samme lokation og i 
samme Rackskab som Kubernetes cluster for at 
opnå hurtige overførelsen imellem storage og 
compute. 

SQL serverne er dimensioneret identisk med 4 
kerner og 8 GB ram. Der er allokeret 100 GB 
disk plads til data opbevaring. 

Failover

Active Passive

MySQL Cluster



Dataplatform arkitektur - Storage

• Når der loades Rådata ind i Dataplatformen 
benyttes der i flere tilfælde den tilgang, at 
data lægges ind som filer og opbevares som 
datatypen ”Blob”, som er beregnet til 
opbevaring af større binære objekter. 



Dataplatformsarkitektur - Integration

Dataplatformen er designet til at benytte simple standard 
komponenter for at maksimere de muligheder der er for at 
etablere integrationer mellem dataplatformen og 
kildesystemer samt skabe den mest simple snitflade mod den 
kommende AI platform.

Det er muligt for AI platformen at tilgå dataplatformen gennem 
SQL forbindelser direkte ned mod SQL databaserne eller gennem et 
REST interface der køres på en Kubernetes POD. REST interfacet 
bygges til at understøtte det enkelte integrationsscenarie.



Dataplatformsarkitektur- Integration

Dataplatformen understøtter både push og pull integrations 
scenarier ned mod de enkelte fagsystemer. Det konkrete 
integrationsmønster mod fagsystemerne afgøres case-by-case 
afhængigt af hvilken teknologi fagsystemet baseres på samt hvad 
den enkelte kommune ønsker at opnå med integrationen.

Der er på nuværende tidspunkt etableret en integration op mod 
Fleet Complete baseret på 3. parts leverandørens standard REST 
interface. Denne integration følger et pull-mønster og henter data 
hver nat ned i dataplatformen.



Dataplatformsarkitektur – Kode og versionsstyring

Alt kildekode der benyttes i forbindelse med integrationer, udtræk 
og transformation lagres i fritekst i Droids Agency 
kildekoderepositorie, der køres på fuld versionsstyring på alt 
kildekode samt løbende backup. 

Alt lagring af kildekode og versionsstyring foregår i Atlassian
Bitbucket der er baseret på Git teknolgi.




