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Har du opplevd at saker på Facebook eller i en nettavis blir borte og så dukker opp 
igjen? Eller at samme Google-søk med bare sekunders mellomrom gir ulike svar? 
Tjenester som Facebook, Google, nettaviser og Altinn forventes å alltid være 
tilgjengelige, mens maskin- og programvaren bak kan feile av en rekke grunner - alt 
fra menneskelig glipp til strømbrudd og brann. I tillegg forventes tilgjengelighet selv 
under ekstrem pågang (tenk Altinn når selvangivelsen skal leveres og nettaviser like 
etter et jordskjelv eller en terroraksjon). 
 
For å sikre tilgjengelighet overalt, hele tiden og under stor pågang, må relevante data 
være replikert ved ulike datasentre. Det er imidlertid meget vanskelig å sikre at 
dataene er konsistente, dvs. at alle kopier av et gitt dataelement har samme 
verdi. Tjenester som sosiale medier og nettaviser har lave krav til konsistens, og 
tilgjengelighet er klart viktigst - noe som forklarer tidvis inkonsistente resultater på 
Facebook og Google. 
 
Inkonsistente data er imidlertid uakseptabelt i en rekke kritiske tjenester, som 
netthandel, banksystemer, medisinske systemer, og offentlige tjenester som Altinn. 
Dette representerer en betydelig utfordring: Kravene til tilgjengelighet er ofte (minst) 
like store for disse som for nettaviser og sosiale medier. 
 
Denne avhandlingen bidrar til utvikling av systemer som sikrer både tilgjengelighet  
og datakonsistens, gjennom: 

 Nye matematiske metoder for å analysere datakonsistens. 

 Nye løsninger for å sikre konsistente data i ulike datasentre. 
 
Ett konkret bidrag i avhandlingen er en forbedring av Google’s nettsky-løsning 
Megastore, som benyttes av Google for blant annet Gmail, Google+ og Google App 
Engine. Avhandlingen har foreslått (og bevist korrektheten til) en forbedring av 

Megastore, noe som skulle gjøre det mulig å benytte Megastore og tilsvarende 
nettskyløsninger også i kritiske, konsistenskrevende tjenester som nevnt over.  


