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MSc Olav Skjelkvåle Ligaarden disputerer onsdag 30. Januar for graden PhD ved 
Universitetet i Oslo med avhandlingen "A Framework for Analyzing and Monitoring the 
Impact of Depedencies on Quality".  
 
I dagens samfunn er vi avhengig av en rekke tjenester (elektrisitet, mobilkommunikasjon, 
osv.) som tilbys av systemer som igjen er avhengige av tjenester som blir tilbudt av andre 
systemer. Det kreves samhandling mellom en rekke systemer for å levere de tjenestene vi 
forbrukere er så avhengige av, og dette er ikke direkte uproblematisk. Faktiske hendelser 
viser hvordan feil i enkelte systemer kan ha stor effekt på kvaliteten til de tjenestene som 
leveres til oss forbrukere. Et eksempel er sammenbruddet i Telenors mobilnett i 
Pinsehelgen 2011. Sammenbruddet regnes som den verste svikten i mobilnettet noensinne. 
Over tre millioner kunder ble rammet, mens det samfunnsmessige tapet var på over én 
milliard. Største delen av problemet lå i en dataserver i Oslo, og mye ble løst ved å re-starte 
serveren. Et annet eksempel er svikten i telefon- og nødsambandet GSM-R i mars 2010. På 
grunn av denne svikten måtte alle tog i hele Norge stå stille i nærmere tre timer, fordi 
toglederne hadde problemer med å kommunisere med togene. Grunnen til svikten var at en 
strømforsyning i en dataserver ved en av Jernbaneverkets sentraler i Trondheim hadde 
sluttet å virke.      
 
Det at systemer blir mer og mer avhengige av hverandre gjennom utveksling av ulike 
tjenester, gjør det utfordrende å analysere og monitorere kvaliteten til de tjenestene som 
blir tilbudt av de ulike systemene. Ligaarden har adressert denne utfordringen i sin 
doktorgrad ved å utvikle ValidKI rammeverket – et rammeverk for analyse og monitorering 
av effekten av tjenesteavhengigheter på tjenestekvalitet. Dette rammeverket brukes til å 
identifisere tjenesteavhengigheter og analysere deres effekt på risiko med hensyn til kvalitet 
av tilbudte tjenester. I tillegg brukes rammeverket til å designe og implementere 
risikomonitorering med hensyn til kvalitet av tilbudte tjenester.  
  


