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Sivilingeniør Aida Omerovic disputerer fredag 20. januar 2012 for PhD-graden ved Universitetet i 
Oslo med avhandlingen: ”PREDIQT: A Method for Model-based Prediction of Impacts of 
Architectural Design Changes on System Quality”. Omerovic har i sin doktorgrad utviklet PREDIQT 
– en metode som kan brukes for å forutsi hvordan endringer av systemer i samspill påvirker deres 
kvalitetsegenskaper (sikkerhet, tilgjengelighet, ytelse, brukervennlighet, osv.). 
 
IKT-systemer som støtter sentrale arbeidsprosesser er ofte kritiske og komplekse, samtidig som de 
gjennomgår stadige endringer. Endringene er nødvendige for å tilpasse systemene til nye 
arbeidsprosesser, teknologier, standarder eller nye brukere. Ofte kan en endring implementeres på 
mange ulike måter. Utfordringene ligger i å kunne planlegge en systemarkitektur som støtter opp om 
de til enhver tid gjeldende arbeidsprosesser, samt å sikre at arkitekturen oppfyller målene knyttet til 
risiko, sikkerhet og øvrige kvalitetsegenskaper. For å adressere disse utfordringene trengs en 
forståelig metode for analyse og planlegging av systemarkitekturer. Metoden må være helhetlig, 
praktisk anvendbar og tilstrekkelig presis for å støtte gode designbeslutninger.  
 
PREDIQT bruker modeller til å støtte resonnering omkring alternative valg av arkitekturdesignet 
med hensyn på ulike kvalitetsegenskaper. Prediksjonsmodellene representerer systemarkitektur, 
systemkvalitet og samspillet mellom kvalitet og arkitektur. De modellbaserte prediksjonene viser 
hvilke deler av arkitekturen som påvirkes ved en endring, og i hvilken grad de relevante 
kvalitetsegenskapene blir endret på de berørte delene av arkitekturen.  
 
”Ved hjelp av slik beslutningsstøtte blir systemutviklingen mer proaktiv og bevisst, og resultatet blir 
mindre tilfeldig. Forutsigbarheten gir mer pålitelighet og økt tillit til løsningen.”, sier Omerovic.  
 
Avhandlingen presenterer PREDIQT gjennom prosessen som må gjennomgås, metode og 
verktøystøtte for utvikling og bruk av prediksjonsmodeller, samt løsninger for håndtering av 
usikkerhet og sporbarhet i prediksjonsmodellene. PREDIQT er som en del av evalueringen anvendt i 
industrien og resultatene fra dette presenteres også i avhandlingen. 

 


