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personvern


• M.Sc. (Maskinlæring)


• Jobbet en del med LAMP


• Nå mye JS


• I Bouvet i 1 år og 3 mnd. 



…eller 1.55%
av hvor lenge jeg kan forvente å leve som mann i Norge
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… eller:  
Elasticsearch + persondata != sant
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Kontekst
ElasticSearch: 


        en open source, nær sanntids distribuert søkemotor med et REST-API.



Elasticsearch bør ikke brukes som 
primærdatalager!



Elasticsearch er kjempebra på søk



… men det er ikke en database



Philadelphia
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Elasticsearch i dybden
Sammenslåing kan gjennomføres manuelt, men bør kun brukes på gamle 
indekser som ikke lenger er i aktivt bruk, som f.eks. backup.


Dette fordi det i praksis slår sammen alt til ett segment og umuliggjør videre 
automatisk optimalisering.



Elasticsearch i dybden



Kontekst

«… men det slettes ikke før en segment merge 
inntreffer»



GDPR



GDPR

Right to erasure (‘right to be forgotten’)
The data subject shall have the right to obtain from the controller the erasure 
of personal data concerning him or her without undue delay and the 
controller shall have the obligation to erase personal data without undue 
delay…



Kontekst
Avhengig av


• Clusterarkitektur


• Forskjell i data mellom shards på forskjellige noder


• Konfigurasjon (f.eks. refresh-interval)


• Sammenslåingsinnstillinger


• Om et nytt søk (via bivirkninger) fører til «flush», som fører til sammenslåing


kan man på hvilket som helst tidspunkt ha data som skal være slettet på disk.



Kontekst
…og når et segment når maksimumstørrelse (5GB default) kan det kun bli 
slått sammen når det akkumulerer 50% slettinger!



Kontekst
• Ingen åpenbar løsning


• Usikkert om det er et problem i praksis inntil en domstol tar stilling



Kontekst

Vi vet ikke hva slags data vi sitter med



Hva gjør vi nå?



Elasticsearch bør ikke brukes som 
primærdatalager!



… men mange gjør det likevel!



Kommunikasjon
• Blogg


• Elastic


• Enonic


• Lucene



Løsning

Patching + ukentlig ryddejobb



I praksis

Lucene => Elasticsearch => Løsning



Kun ElasticSearch?
• Gjelder dermed også SOLR (og antagelig annet sammenlignbart)



Hvordan forholder vi oss til dette?
• IKKE bruk Elasticsearch som primærdatalager


• Innhent juridisk kompetanse


• Oppgradere versjoner


• Lage interne retningslinjer for bruk



Fin


