ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΜΗΤΤΑΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ
ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΘΕ ΣΣ ΑΛ Ο ΝΙ Κ Η
2009

ii

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΜΗΤΤΑΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ
ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΘΕ ΣΣ ΑΛ Ο ΝΙ Κ Η
2009

iii

iv

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΜΗΤΤΑΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ
ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ
Υποβλήθηκε στο Τμήμα Πληροφορικής
Του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Ημερομηνία Προφορικής Εξέτασης: 25 Ιουνίου 2009

Εξεταστική Επιτροπή
Ελευθέριος Αγγελής, Επικ. Καθηγητής, Τμ. Πληροφορικής, Α.Π.Θ., Επιβλέπων
Κωνσταντίνος Καρανίκας, Καθηγητής, Τμ. Πληροφορικής, Α.Π.Θ., Μέλος
Συμβουλευτικής Επιτροπής
Ιωάννης Σταμέλος, Αναπλ. Καθηγητής, Τμ. Πληροφορικής, Α.Π.Θ., Μέλος
Συμβουλευτικής Επιτροπής
Ιωάννης Βλαχάβας, Καθηγητής, Τμ. Πληροφορικής, Α.Π.Θ.
Δημήτριος Παπαναστασίου, Καθηγητής, Τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής,
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Μαρία Βίρβου, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμ. Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιά
Μιχαήλ Ξένος, Αναπλ. Καθηγητής, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

v

©Μήττας Α. Νικόλαος
©Α.Π.Θ.
Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: Στατιστικές και Υπολογιστικές Μέθοδοι
Ανάπτυξης, Βελτίωσης και Σύγκρισης Μοντέλων Πρόβλεψης Κόστους
Λογισμικού

“Η έγκριση της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής από το Τμήμα Πληορφορικής
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης δεν υποδηλώνει αποδοχή των
γνωμών του συγγραφέως.” (Ν. 53431932, άρθρο 202, παρ.2)

vi

Λίστα Ερευνητικών Εργασιών
Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά με Κριτές
N. Mittas, and L. Angelis (2008). “Comparing Cost Prediction Models by Resampling
Techniques”, Journal of Systems and Software, Elsevier, Special Issue on Software
Process and Product Measurement, Vol. 81, Issue 5, pp. 616-632.
N. Mittas, M. Athanasiades and L. Angelis (2008). “Improving Analogy - Based
Software Cost Estimation by a Resampling Method”, Information and Software
Technology”, Elsevier, Vol. 50, Iss. 3, pp. 131-240.
N. Mittas, and L. Angelis (2009). “LSEbA: Least Squares Regression and Estimation
by Analogy in a Semi-parametric Model for Software Cost Estimation”, Empirical
Software Engineering, Springer, under revision.
N. Mittas, and L. Angelis (2009). “Visual Comparison of Software Cost Estimation
Models by Regression Error Characteristic Analysis”, Journal of Systems and
Software, Elsevier, under revision.
N. Mittas, S. Bibi, L. Angelis, I. Stamelos, and E. Mendes (2009). “A Comparative
Study of Point and Interval Cost Estimation Models Using Cross- vs. WithinCompany Data”, Empirical Software Engineering, Springer, under review.
P. Sentas, N. Mittas, P. Chatzipetrou, and L. Angelis (2009). “A Study with REC
Curves on Imputation of Real Missing Software Cost Data by Multinomial
Logistic Regression”, Information and Software Technology”, Elsevier, under
review.

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια με Κριτές
Μήττας Νικόλαος, Αγγελής Ελευθέριος. «Διαστήματα εμπιστοσύνης και έλεγχοι
υποθέσεων στη σύγκριση μεθόδων εκτίμησης κόστους λογισμικού» Πρακτικά
19ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, σελ. 355-362, Καστοριά, 26-29
Απριλίου, 2006.
S. Bibi, N. Mittas, L. Angelis, I. Stamelos, E. Mendes. “Comparing Cross- vs. WithinCompany Effort Estimation Models Using Interval Estimates”, in Proceedings of
the International Conference on Software Process and Product Measurement
(MENSURA), pp. 77-86, Palma de Majorca, Spain, November 5-8, 2007.

vii

N. Mittas, and L. Angelis. “Comparing Software Cost Prediction Models by a
Visualization Tool”, in Proceedings of the IEEE 34th Euromicro Conference on
Software Engineering and Advanced Applications (SEAA), pp. 433-440, Parma,
Italy, 3-5 September, 2008.
N. Mittas, and L. Angelis. “Partial Regression Error Characteristic Curves for the
Comparison of Software Cost Prediction Models”, in Proceedings of the Artificial
Intelligence Techniques in Software Engineering Workshop (AISEW 2008) (in
conjunction with the 18th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI
2008), IOS Press), pp. 6-10, Patras, Greece, 21-25 July, 2008.
N. Mittas, and L. Angelis. “Combining Regression and Estimation by Analogy in a
Semi-parametric Model for Software Cost Estimation”, in Proceedings of the
ACM-IEEE 2nd International Symposium on Empirical Software Engineering and
Management (ESEM’08), pp. 70-79, Kaiserslautern, Germany, 9-10 October, 2008.
N. Mittas, and L. Angelis. “Bootstrap Confidence Intervals for Regression Error
Characteristic Curves Evaluating the Prediction Error of Software Cost Estimation
Models”, Artificial Intelligence Techniques in Software Engineering Workshop
(AISEW 2009), (in conjunction with the 5th IFIP Conference on Artificial
Intelligence Applications & Innovations (AIAI 2009), Thessaloniki, Greece, 23-25
April, 2009.
Μήττας Νικόλαος, Αγγελής Ελευθέριος. «Γραφική Σύγκριση Μοντέλων
Εκτίμησης Κόστους Λογισμικού μέσω της Ανάλυσης Χαρακτηριστικού
Σφάλματος Παλινδρόμησης», Πρακτικά 22ου Πανελληνίου Συνεδρίου
Στατιστικής, Χανιά, 22-26 Απριλίου, 2009.
N. Mittas, and L. Angelis. “Bootstrap Prediction Intervals for a Semi-parametric
Software Cost Estimation Model”, in Proceedings of the IEEE 34th Euromicro
Conference on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA), Patras,
Greece, 27-29 August, 2009, accepted for presentation.

viii

Πρόλογος
Η Εκτίμηση Κόστους Λογισμικού (Software Cost Estimation-SCE) αποτελεί μία από
τις σπουδαιότερες δραστηριότητες για την παράδοση έργων λογισμικού εντός
των προκαθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων και προϋπολογισμών με την
απαιτούμενη υψηλή ποιότητα. Στα πρώτα στάδια του κύκλου ζωής, η εκτίμηση
του κόστους σχετίζεται άμεσα με τις δραστηριότητες της σχεδίασης ενός έργου
ενώ στα επόμενα στάδια, υποστηρίζει τις διοικητικές δραστηριότητες ενός
οργανισμού για το σχεδιασμό, χρονοπρογραμματισμό και την ανάλυση
κινδύνου. Λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για έργα λογισμικού με υψηλές
προδιαγραφές, οι οργανισμοί αναζητούν τεχνικές εκτίμησης του κόστους με τις
οποίες θα διασφαλίζουν ότι τα έργα που παράγουν ακολουθούν τις επιτακτικές
ανάγκες της σημερινής εποχής.
Η

ερευνητική

προσπάθεια

στα

πλαίσια

της

παρούσας

διατριβής

επικεντρώνεται στην εισαγωγή και μελέτη στατιστικών και υπολογιστικών
μεθόδων με σκοπό τη στατιστική σύγκριση των εναλλακτικών μεθόδων
εκτίμησης, τη βελτίωση μίας γνωστής τεχνικής εκτίμησης και τέλος, την
ανάπτυξη μίας νέας μεθοδολογίας μοντελοποίησης του κόστους που καταφέρνει
να συνδυάσει δύο από τα πιο γνωστά μοντέλα του συγκεκριμένου ερευνητικού
πεδίου.
Αρχικά, γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το διοικητικό πρόβλημα
των οργανισμών, οι οποίοι καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα από ένα πλήθος
τεχνικών εκτίμησης, το βέλτιστο μοντέλο που θα χρησιμοποιηθεί για τη δύσκολη
δραστηριότητα της πρόβλεψης ενός νέου έργου λογισμικού. Λόγω των
προβλημάτων των υπαρχουσών στρατηγικών επιλογής, στην παρούσα διατριβή
προτείνονται ανθεκτικές στατιστικές τεχνικές προσομοίωσης, όπως η κατασκευή
διαστημάτων εμπιστοσύνης με τη χρήση της bootstrap αναδειγματοληψίας
(resampling) και οι έλεγχοι μεταθέσεων (permutation tests). Οι παραπάνω
τεχνικές

καλούνται

να

αντιμετωπίσουν

προβλήματα

των

κλασικών

προσεγγίσεων, όπως ο μικρός αριθμός των έργων, η μη-κανονικότητα και η
μεγάλη λοξότητα των σφαλμάτων πρόβλεψης.
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Παράλληλα, προτείνεται ένα τυπικό γραφικό πλαίσιο εργασίας, η ανάλυση
με Χαρακτηριστικές Καμπύλες Σφάλματος Παλινδρόμησης (Regression Error
Characteristic-REC Curves) με ενδιαφέρουσες γεωμετρικές ιδιότητες, η οποία έχει
στόχο τη βελτίωση της διαδικασίας αξιολόγησης (validation) των μοντέλων και
της σύγκρισης (comparison) εναλλακτικών μεθόδων εκτίμησης μέσω της απλής
γραφικής απεικόνισης των σφαλμάτων πρόβλεψης. Η αξιοποίηση των
πολλαπλών δυνατοτήτων του προτεινόμενου γραφικού εργαλείου είναι ικανή να
διευκολύνει τους διοικητές έργου να αποκτήσουν σημαντική πληροφορία τόσο
για την αξιολόγηση μίας τεχνικής εκτίμησης, όσο και για τη διαδικασία
σύγκρισης εναλλακτικών μοντέλων. Βάσει των παραπάνω, η προτεινόμενη
μεθοδολογία συντελεί στην ορθή καθοδήγηση των διεργασιών κατά τη διάρκεια
της ανάπτυξης των έργων και την τελική επιλογή του αποτελεσματικότερου
μοντέλου πρόβλεψης του κόστους.
Το κομμάτι που αναφέρεται στη σύγκριση των μοντέλων εκτίμησης
ολοκληρώνεται με την εξέταση ενός σημαντικού ερευνητικού ζητήματος που
αφορά τη σύγκριση μοντέλων που βασίζονται σε δεδομένα ενός ή πολλών
οργανισμών για την πρόβλεψη του κόστους ενός νέου έργου. Το παραπάνω
πρακτικό πρόβλημα έχει απασχολήσει ιδιαίτερα, την ερευνητική κοινότητα αλλά
οι ως τώρα προσπάθειες έχουν επικεντρωθεί στη σύγκριση τεχνικών που
βασίζονται σε σημειακές εκτιμήσεις (point estimates). Η παρούσα διατριβή
επεκτείνει την υπάρχουσα κατάσταση σε συγκρίσεις μεθόδων που βασίζονται σε
εκτιμήσεις διαστήματος (interval estimates) λαμβάνοντας υπόψη την αβεβαιότητα
και το ρίσκο. Στην προσπάθεια αυτήν, συγκρίνονται οι προβλέψεις που
προέρχονται από δύο διαφορετικούς τύπους τεχνικών: (α) τεχνικές που
παράγουν εκτιμήσεις σε σημείο και συνοδεύονται από ένα διάστημα και (β)
τεχνικές

που

παράγουν

προκαθορισμένα

διαστήματα,

από

τα

οποία

υπολογίζεται η σημειακή εκτίμηση. Τέλος, αναπτύσσεται μία νέα μεθοδολογία
για τη σύγκριση των εκτιμήσεων σε διάστημα, η οποία λαμβάνει υπόψη την
ικανότητα μίας τεχνικής να προβλέπει στο σωστό διάστημα το κόστος ενός
έργου αλλά παράλληλα ενσωματώνει σημαντική πληροφορία που σχετίζεται με
το εύρος και την αλληλοεπικάλυψη των υπό σύγκριση διαστημάτων.
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Ακολούθως, εξετάζεται το πρόβλημα της βελτίωσης της μεθόδου
Εκτίμησης με Αναλογίες, η οποία έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών
ερευνητών του χώρου αλλά από την άλλη μεριά, παρουσιάζει αρκετά
μειονεκτήματα λόγω της εμπειρικής της φύσης. Στην παρούσα διατριβή, αρχικά
γίνεται προσπάθεια για τη μοντελοποίηση ολόκληρης της διαδικασίας,
αξιοποιώντας

την

άμεση

σχέση

της

τεχνικής

με

τη

μη-παραμετρική

παλινδρόμηση (non-parametric regression). Παράλληλα, βάσει της παραπάνω
σχέσης προτείνεται η μεθοδολογία αναδειγματοληψίας iterated bagging με στόχο
τη μείωση του σφάλματος πρόβλεψης. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα της
μεθόδου είναι ότι καταφέρνει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του μικρού
αριθμού έργων ενός συνόλου δεδομένων, ενώ είναι ικανή να προβλέψει το
κόστος εκτός του εύρους τιμών των παλαιότερων έργων της βάσης.
Τέλος, αναπτύσσεται μία νέα ημιπαραμετρική στατιστική μεθοδολογία
(Least Squares Estimation by Analogy-LSEbA) για τη μοντελοποίηση του κόστους των
έργων,

συνδυάζοντας

Παλινδρόμησης

τα

πλεονεκτήματα

της

παραμετρικής

Ανάλυσης

και της μη-παραμετρικής Εκτίμησης με Αναλογίες.

Η

προτεινόμενη τεχνική φαίνεται να αποτελεί μία ρεαλιστική προσέγγιση για τη
διαδικασία της εκτίμησης λαμβάνοντας υπόψη τους διαφορετικούς τύπους των
ανεξάρτητων μεταβλητών ενώ καταφέρνει να διαχειριστεί πολλά προβλήματα,
όπως την ύπαρξη πολλών κατηγορικών μεταβλητών, τις ελλείπουσες τιμές και
την ακρίβεια των διαστημάτων πρόβλεψης που συνοδεύουν την σημειακή
εκτίμηση.
Συνοψίζοντας, η διατριβή αυτή προτείνει μια σειρά από μεθόδους οι οποίες
μπορούν να γενικευτούν περαιτέρω και να εφαρμοστούν είτε στην πράξη για
την ορθή διοίκηση των έργων λογισμικού, είτε στην έρευνα που στοχεύει στη
βελτίωση της διαδικασίας εκτίμησης του κόστους.

xi

xii

Extended Abstract
The plethora of Software Cost Estimation models proposed in the literature reveals
that the prediction of the cost for a new software project is a vital task affecting the
well-balanced management of the development process. The overestimation of a
project may lead to the canceling and loss of a contract, whereas the underestimation
may affect the earnings of the development organization. Hence, there is an ongoing
research in the SCE area attempting to build prediction models that provide accurate
estimates of the cost.
The present dissertation deals with the introduction of statistical and
computational methods for the comparison, improvement and development of
Software Cost Estimation models. More specifically, the contribution of the
dissertation focuses on the following subjects.
Chapter 3 deals with the comparison procedure of alternative prediction
models. Since there are a lot of models that can be fitted to certain data, a crucial
issue is the selection of the most efficient prediction model. Most often this selection
is based on comparisons of various accuracy measures that are functions of the
model’s errors. However, the usual practice is to consider as the most accurate
prediction model the one providing the best accuracy measure without testing if this
superiority is in fact statistically significant. This policy can lead to unstable and
erroneous conclusions since a small change in the data is able to turn over the best
model selection. On the other hand, the accuracy measures used in practice are
statistics with unknown probability distributions, making the testing of any
hypothesis, by the traditional parametric methods, problematic. In this Chapter, the
use of statistical simulation tools is proposed in order to test the significance of the
difference between the accuracy of two prediction methods. The statistical simulation
procedures involve permutation tests and bootstrap techniques for the construction
of confidence intervals for the difference of measures. These techniques repeat the
data analysis a large number of times on replicated datasets, all drawn by resampling
from the original observed set of data. The resampling techniques can be used on
their own in carrying out a hypothesis test without worrying about the distribution

xiii

of the variables or they can also be utilized with the traditional procedures in order
to reinforce their results.
Chapter 4 also deals with the comparison procedure of alternative prediction
models, whereas the research interest focuses on the graphical investigation of the
performances. More precisely, we introduce the Regression Error Characteristic
analysis, a powerful visualization tool with interesting geometrical properties, in
order to validate and compare different prediction models easily, by a simple
inspection of a graph. The proposed formal framework covers different aspects of the
estimation process such as the calibration of the prediction methodology, the
assessment of the applicability of the estimation method to a specific dataset, the
identification of factors affecting the error, the investigation of errors on certain
ranges of the actual cost and the examination of the distribution of the cost for certain
errors. The experimentation portrays the benefits and the significant information
obtained by this analysis.
Chapter 5 studies a well-known question in Software Cost Estimation area that
is whether there are differences in the predictive accuracy of various software cost
estimation techniques when effort estimates are based on datasets with completed
projects from a single company (within-company predictions) or from different
companies (cross-company predictions). The question is examined on models that
produce either point estimates accompanied by prediction intervals or interval
estimates with a derived point estimate. Several known measures of prediction errors
were used for the comparison of point estimates while for the comparison of the
prediction intervals a new measure was defined - a generalization of the Hit-rate
accuracy measure. This new measure was designed to take into account (a) whether
the actual cost value fell into an interval, (b) the similarity of intervals under
comparison and (c) the width of the intervals. The experimentation reveals that the
use of within-company data generally improved the results, especially regarding the
intervals.
Chapter 6 deals with a well-known technique that is Estimation by Analogy.
The popularity of the method is due to its straightforwardness and its intuitively
appealing interpretation of the whole procedure which mimics the human instinctive
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decision-making by comparing with similar cases. However, in spite of the simplicity
in application, the theoretical study of the method is quite complicated. In this
Chapter, we exploit the relation of the method to the nearest neighbor nonparametric regression in order to suggest a resampling procedure, known as iterated
bagging, for reducing the prediction error. The improving effect of iterated bagging
is validated using both artificial and real datasets from the literature, obtaining very
promising results.
Chapter 7 deals with the possibility of aggregating the parametric Least
Squares regression and the non-parametric Estimation by Analogy in a semiparametric model, trying to incorporate, in a systematic way, the linear and nonlinear information obtained from the same dataset. Least Squares regression is called
parametric, since it assumes that there is a functional form between a dependent and
a set of independent variables, fully described by a finite set of parameters. However,
a pre-selected parametric model for all independent variables is often a too strong
and too restricted assumption, especially for datasets with categorical variables. Such
a model often fails to fit unexpected effects of the attributes. On the other hand, a
non-parametric approach, such as Estimation by Analogy, can offer a flexible
procedure in explaining unknown and complicated relationships because it is based
on the concept of similarity which can be calculated even for categorical data.
However, the inclusion of all independent variables in the procedure of computing
similarities is also a strong assumption which is able to mask a strong parametric
relation, failing to take advantage of valuable information. The aforementioned
considerations led us to believe that a combination of methods appears to be a more
realistic approach for the SCE datasets which usually contain a portion of variables
(for example the size) that is parametrically correlated with the cost variable and
another portion that has a significant impact on cost, but in an undefined and nonlinear form. Experimentation on representative datasets verifies the benefits of the

proposed model in terms of accuracy, bias and spread of the predictions.
Finally, Chapter 8 concludes this dissertation and presents extensions and
directions for future work.
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Κεφάλαιο 1

Κεφάλαιο 1
Εισαγωγή
1.1 Εκτίμηση Κόστους Λογισμικού: Υπάρχουσα Κατάσταση
και Πρακτικές
Η αυξανόμενη ζήτηση για λογισμικό (software) εντός των προκαθορισμένων
χρονοδιαγραμμάτων καταδεικνύουν τη σπουδαιότητα και τον νευραλγικό ρόλο
που κατέχει η συγκεκριμένη αγορά στη σημερινή εποχή. Η ραγδαία εξάπλωση
της ποικιλομορφίας και της πολυπλοκότητας των εφαρμογών ακολουθεί τους
επιτακτικούς κανόνες της παγκόσμιας αγοράς για προϊόντα με μεγαλύτερη
λειτουργικότητα (functionality), υψηλότερη αξιοπιστία (reliability) και βέλτιστη
απόδοση (performance). Οι διοικητές των έργων (project managers) είναι
υποχρεωμένοι να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα λογισμικού (software products)
παραδίδονται

εντός

των

προγραμματισμένων

χρονικών

ορίων

και

του

προκαθορισμένου προϋπολογισμού ενώ παράλληλα, θα πρέπει να ακολουθούν
υψηλά επίπεδα ποιότητας (time-budget-quality requirements). Αρωγός στην
προσπάθεια τους, αποτελεί η ομάδας ανάπτυξης (development team), η οποία με
τη σειρά της, θα πρέπει να εργαστεί μεθοδικά για να επιτύχει τους παραπάνω
στόχους, κάνοντας χρήση της συνεχούς εξελισσόμενης τεχνολογίας, των
μεθόδων και των εργαλείων ανάπτυξης.
Παρόλα αυτά, η βιομηχανία λογισμικού έχει αποκτήσει κακή φήμη για την
παράδοση λογισμικού εκτός των χρονοδιαγραμμάτων, του προϋπολογισμού
καθώς επίσης και για την παραγωγή συστημάτων πολύ χαμηλής ποιότητας. Η
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Εισαγωγή
φήμη αυτή οφείλεται και στο μεγάλο αριθμό περιπτώσεων στις οποίες τα έργα
είτε καθυστέρησαν (Boehm, 1981; Rothfeder, 1989) ή στη χειρότερη περίπτωση
ακυρώθηκαν (Mcfarlan, 1989; Heemstra, 1992), ενώ χαρακτηριστικό παράδειγμα
μη-αξιόπιστου λογισμικού δίνεται στην εργασία (Neumann, 1988), όπου πολλές
τράπεζες

ζημιώθηκαν

αξιοπιστίας

και

των

με

εκατομμύρια

άλλων

δολάρια

προβλημάτων

εξαιτίας της έλλειψης
των

συστημάτων

που

χρησιμοποιούσαν.
Η

έλλειψη

αξιοπιστίας

των

εκτιμήσεων

του

κόστους

και

των

χρονοπρογραμμάτων των έργων έχει αποδειχθεί ότι οδηγούν σε καταστροφικές
συνέπειες στην επιχειρηματική φήμη ενός οργανισμού και για αυτόν τον λόγο,
αναδεικνύεται η σπουδαιότητα για την εισαγωγή βελτιωμένων μεθόδων
εκτίμησης. Ακόμα, είναι επιτακτική η ανάγκη για τον ίδιο τον οργανισμό να
μπορεί να προβλέπει με ακρίβεια το κόστος και τη διάρκεια για την ολοκλήρωση
ενός έργου, από τη στιγμή που οι υποεκτιμήσεις (underestimations) έχουν ως
αποτέλεσμα την λανθασμένη ανάθεση των πόρων (resource allocation) και τη
γενικότερη εσφαλμένη παρακολούθηση των διεργασιών ανάπτυξης.
Συμπερασματικά, η Τεχνολογία Λογισμικού (Software Engineering) πρέπει
να λαμβάνει υπόψη τρεις σημαντικούς παράγοντες, οι οποίοι είναι το κόστος
(cost), η διάρκεια (duration) και η ποιότητα (quality). Για την αποφυγή των
καταστροφικών συνεπειών που αναφέραμε προηγουμένως, οι διοικητές των
έργων έχουν αντιληφθεί τη σπουδαιότητα της μοντελοποίησης των παραμέτρων
κατά τη φάση του σχεδιασμού (planning) ενός συστήματος. Ως εκ τούτου, ο
σχεδιασμός αποτελεί τη σπουδαιότερη δραστηριότητα της διοίκησης ενός έργου
αλλά από την άλλη μεριά, ίσως να είναι η πηγή των περισσότερων σφαλμάτων
εξαιτίας των λανθασμένων πρακτικών και μεθόδων που ακολουθούνται.
Μετά τον καθορισμό των απαιτήσεων (requirements) είναι λοιπόν
επιθυμητό, να εκτιμηθεί ποιο θα είναι το τελικό κόστος καθώς επίσης και ο
χρόνος που απαιτείται για την ανάπτυξη του λογισμικού. Η κυριότερη
συνιστώσα του κόστους θεωρείται η προσπάθεια (effort) ανάπτυξης, η οποία
υπολογίζεται συνήθως σε εργατοημέρες (workdays) ή εργατομήνες (workmonths)
για την ολοκλήρωση του έργου και επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως
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το μέγεθος του συστήματος, οι ικανότητες της ομάδας ανάπτυξης, η εμπειρία
της ομάδας στη συγκεκριμένη εφαρμογή, ο αριθμός των μελών της ομάδας, η
διαθεσιμότητα των εργαλείων κ.α. Γίνεται σαφές ότι οι εκτιμήσεις θα πρέπει να
γίνουν όσο το δυνατόν νωρίτερα στη διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου ώστε
να δίνουν τη δυνατότητα τόσο στον πελάτη όσο και στον διοικητή να αναλύουν
τα οφέλη που θα επιφέρει στον καθένα χωριστά, η ανάπτυξη του συστήματος.
Παράλληλα, οι ακριβείς εκτιμήσεις είναι κρίσιμες για τον καλύτερο σχεδιασμό,
την παρακολούθηση και τον έλεγχο ενώ ακόμα, προετοιμάζουν το έδαφος για
την επιτυχημένη παράδοση των έργων. Λόγω της σπουδαιότητας της
διαδικασίας εκτίμησης, κρίνεται αναγκαίο να επαναλαμβάνεται σε όλη τη
διάρκεια του κύκλου ζωής καθώς νέες πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά των
έργων έρχονται να ενισχύσουν ή να διορθώσουν τις αρχικές προβλέψεις.

1.2 Σύντομη Ιστορική Αναδρομή
Η Εκτίμηση Κόστους Λογισμικού (Software Cost Estimation-SCE) ως ερευνητικό
πεδίο, απασχόλησε για πρώτη φορά τους μελετητές στα τέλη της δεκαετίας του
1950 (Norden, 1958), όπου οι διοικητές έργου είχαν την τάση να κάνουν
υποκειμενικές εκτιμήσεις, οι οποίες στην ουσία αποτελούσαν περισσότερο τον
“ευσεβή πόθο” και όχι αντικειμενικές προβλέψεις, ενώ οι ερευνητές έδιναν
έμφαση στην ανεύρεση μίας ικανής προσέγγισης που θα τεκμηρίωνε τους
επιθυμητούς υπολογισμούς των δαπανών. Η δεκαετία του 1970 αποδεικνύεται
μία

σημαντική

περίοδος

για

την

ανάπτυξη

ανθεκτικών

μεθόδων.

Οι

περισσότερες από τις πρώιμες μεθόδους παρείχαν στατιστικά μοντέλα έτοιμα
προς

χρήση

(ready-to-use),

τα

οποία

περιελάμβαναν

προκαθορισμένους

παράγοντες που επηρέαζαν το κόστος και μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν
άμεσα για την εξαγωγή σημειακών εκτιμήσεων (point estimations) (Wolverton,
1974; Walston & Felix, 1977; Albrecht, 1979).
Σε αυτό το κομβικό χρονολογικά σημείο, γίνεται αντιληπτό στην
ερευνητική κοινότητα ότι η επιλογή προκαθορισμένων παραγόντων κόστους δεν
είναι η καταλληλότερη προσέγγιση εξαιτίας της ραγδαίας εξέλιξης της
τεχνολογίας, των μεθόδων ανάπτυξης και των εργαλείων που χρησιμοποιούνται
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στις φάσεις του κύκλου ζωής καθώς επίσης και της συνεχόμενης αύξησης των
παραγόντων που επηρεάζουν το κόστος ενός έργου λογισμικού. Η εμπειρία από
την πράξη κατέδειξε την αδυναμία των αρχικών μεθόδων εκτίμησης, καθώς
αυτές έδιναν ιδιαίτερη βαρύτητα είτε στο μέγεθος ενός έργου, είτε στους
παράγοντες κόστους ή βασίζονταν αποκλειστικά στην κρίση των ειδικών
(εμπειρογνωμόνων)

αλλά

σε

καμία

περίπτωση

δεν

μελετούσαν

την

αλληλεπίδραση και το συνδυασμό των τριών προαναφερόμενων συνιστωσών
(Conte et al., 1986). Για τον λόγο αυτόν, οι ερευνητές τόνισαν την αναγκαιότητα
για τη δημιουργία μεθόδων, οι οποίες θα ενσωμάτωναν και θα συνδύαζαν
αναλυτικές μαθηματικές εξισώσεις, στατιστικές τεχνικές προσαρμογής αλλά και
τεχνικές που θα χρησιμοποιούσαν την πληροφορία από την κρίση των ειδικών.
Η πρώτη προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση, παρουσιάζεται στην
εργασία του Boehm (1981) με την εισαγωγή του πιο γνωστού μοντέλου εκτίμησης
κόστους, του COCOMO (COnstructive COst MOdel). Το COCOMO παρείχε
μαθηματικές εξισώσεις, οι οποίες παριστούσαν το κόστος, εκφρασμένο σε
προσπάθεια, ως συνάρτηση του μεγέθους του έργου και ακόμα δεκαπέντε
επιπρόσθετων παραγόντων κόστους. Άλλα παραδείγματα τέτοιων μεθόδων
είναι το SLIM (Putnam, 1978), το SEER (Jensen, 1983), το PRICE-S (Park, 1988) και το
CHECKPOINT (Jones, 1997).
Αν και οι περισσότεροι ερευνητές ξεκίνησαν να αναπτύσσουν μεθόδους για
την εκτίμηση του κόστους την ίδια χρονικά περίοδο, όλοι είχαν να
αντιμετωπίσουν την ραγδαία αύξηση της πολυπλοκότητας των έργων εξαιτίας
της αύξησης του μεγέθους και της σημαντικότητας των εφαρμογών και ως εκ
τούτου, τη δυσκολία της ακριβούς εκτίμησης του κόστους των προϊόντων που
ανέπτυσσαν. Πολλές εργασίες της συγκεκριμένης περιόδου, κατέληξαν στο
βασικό συμπέρασμα ότι τα προαναφερόμενα μοντέλα παρήγαγαν ανακριβείς
εκτιμήσεις,

όταν

εφαρμόζονταν

σε

διαφορετικά

περιβάλλοντα

και

σε

μεγαλύτερα σύνολα δεδομένων (Kitchenham & Taylor, 1985; Conte et al., 1986;
Kemerer, 1987).
Η πολύπλοκη και δυναμική φύση της διαδικασίας ανάπτυξης λογισμικού
αλλά και η επιτακτική ανάγκη για ακριβείς προβλέψεις, κράτησαν αμείωτο το
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ενδιαφέρον των μελετητών τα επόμενα χρόνια ενώ μεγάλο πλήθος μεθόδων και
μοντέλων εμφανίζονται μετά το 1990. Περίοπτη θέση κατέχουν τα μοντέλα που
βασίζονται στις κλασικές προσεγγίσεις της Ανάλυσης Παλινδρόμησης (Regression
Analysis-RA) ενώ ταυτόχρονα εισάγονται νέες μη-παραμετρικές (non-parametric)
τεχνικές, εμπνευσμένες κυρίως, από το χώρο της Μηχανικής Μάθησης (Machine
Learining-ML). Οι μη-παραμετρικές τεχνικές, όπως ο Βέλτιστος Περιορισμός
Συνόλου (Optimized Set Reduction) (Briand et al., 1992), τα Νευρωνικά Δίκτυα
(Neural Networks) (Jorgensen, 1995; Finnie et al., 1997b), τα Δέντρα Ταξινόμησης
και Παλινδρόμησης (Classification and Regression Trees-CART) (Srinivasan &
Fisher, 1995) και η Εκτίμηση με Αναλογίες (Estimation by Analogy-EbA) (Shepperd
et al., 1996; Shepperd & Schofield, 1997), συνήθως δε βασίζονται σε ισχυρές
υποθέσεις για τα σύνολα δεδομένων ενώ συχνά μπορούν να μοντελοποιήσουν
με εύκολο τρόπο τις περίπλοκες σχέσεις μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών
και της εξαρτημένης, καθώς επίσης και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των
παραγόντων κόστους.
Παράλληλα με τα παραπάνω μοντέλα πρόβλεψης, μελετήθηκαν οι τρόποι
εκτίμησης που βασίζονται στην κρίση των ειδικών (expert judgement) και οι
μέθοδοι που συνδυάζουν τη γνώμη των ειδικών (expert opinion) με την
πληροφορία που λαμβάνεται από μία βάση δεδομένων από έργα. Ενδεικτικά,
αναφέρουμε τις τεχνικές υποκειμενικής εκτίμησης της προσπάθειας (Host &
Wohlin, 1998; Stensrud & Myrtveit, 1998), τις τεχνικές μοντελοποίησης βασισμένες
στην κρίση των ειδικών (Briand et al., 1998) και τις τεχνικές που συνδυάζουν τα
χαρακτηριστικά των έργων και τη γνώμη των ειδικών (Chulani et al., 1999).

1.3 Ταξινόμηση και Επισκόπηση των Μεθόδων Εκτίμησης
Οι ερευνητές κατά καιρούς έχουν προσπαθήσει να ταξινομήσουν τα μοντέλα
εκτίμησης κόστους λογισμικού ώστε να είναι εφικτή η σύγκριση των διαφόρων
τύπων μεθόδων. Στις εργασίες του Boehm (1981 και 1984) προτείνονται εφτά
κλάσεις οι οποίες είναι: Τα αλγοριθμικά μοντέλα (algorithmic models), η κρίση
των ειδικών (expert judgment), οι αναλογίες (analogy), η αρχή Parkinson, η αρχή
Price-to-Win, η στρατηγική Top-Down και η στρατηγική Bottom-Up. Μερικές από τις
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παραπάνω κατηγορίες, όπως η Price-to-Win, δε μπορούν να θεωρηθούν ως
τεχνικές εκτίμησης ενώ κάποιες άλλες δεν είναι αμοιβαίως αποκλειόμενες
μεταξύ τους, όπως για παράδειγμα, η κρίση των ειδικών και οι στρατηγικές TopDown και Bottom-Up (Briand & Wieczorek, 2002).
Οι Walkerden & Jeffery (1997) πρότειναν ένα πλαίσιο με τέσσερις κλάσεις
για τις μεθόδους πρόβλεψης: Τις εμπειρικές (empirical), τις αναλογικές
(analogical),

τις

θεωρητικές

(theoretical)

και

τις

ευριστικές

(heuristic)

συμπληρώνοντας ότι η κρίση των ειδικών δε μπορεί να εισαχθεί στο
συγκεκριμένο σχήμα ταξινόμησης. Επιπλέον, είναι φανερό ότι υπάρχει
αλληλοεπικάλυψη στις κλάσεις των αναλογικών και ευριστικών μεθόδων, από
τη στιγμή που διάφοροι ευριστικοί μηχανισμοί μπορούν να υιοθετηθούν στην
εκτίμηση με αναλογίες (βλ. Κεφάλαιο 2).
Στην εργασία των Fenton & Pfleeger (1996), γίνεται ταξινόμηση των
μεθόδων εκτίμησης κόστους σε τέσσερις κατηγορίες: Τη γνώμη των ειδικών
(expert opinion), τις αναλογίες (analogy), τη διαμέλιση (decomposition) και τα
μοντέλα (models). Ένα παρόμοιο σχήμα κατηγοριοποίησης με λιγότερες όμως
κλάσεις, υιοθετείται στην εργασία των Angelis & Stamelos (2000), όπου οι μέθοδοι
χωρίζονται στην κρίση των ειδικών (expert judgement), στις αναλογίες (analogy)
και στα αλγοριθμικά μοντέλα κόστους (algorithmic cost models).
Μία πρόσφατη προσπάθεια για ταξινόμηση των μεθόδων εκτίμησης
παρουσιάζεται στην εργασία των Myrtveit et al. (2005), όπου για πρώτη φορά
εισάγεται ο όρος αυθαίρετη προσέγγιση συνάρτησης (Arbitrary Function
Approximator-AFA) για να περιγράψει όλες τις τεχνικές εκτίμησης, οι οποίες σε
αντίθεση με τα στατιστικά μοντέλα παλινδρόμησης δεν προϋποθέτουν μία
συγκεκριμένη μαθηματική συνάρτηση για τον καθορισμό της σχέσης μεταξύ της
εξαρτημένης και των ανεξάρτητων μεταβλητών, αλλά μοντελοποιούν τη
συσχέτιση μέσω διαφόρων μη-αναλυτικών μορφών. Σύμφωνα λοιπόν με τους
ερευνητές, οι μέθοδοι εκτίμησης μπορούν να διακριθούν σε εκείνες των αραιών
δεδομένων (sparse data) και των πολλών δεδομένων (many data) (Σχήμα 1.1).
Οι μέθοδοι αραιών δεδομένων είναι τεχνικές εκτίμησης που απαιτούν λίγα
ή καθόλου παλαιότερα δεδομένα. Στην κατηγορία αυτήν, ανήκουν η διεργασία
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αναλυτικής ιεραρχίας (Analytic Hierarchy Process-AHP), η κρίση των ειδικών
(expert judgment) και οι αυτοματοποιημένες τεχνικές συλλογιστικής βασισμένης
σε περιπτώσεις (Case Based Reasoning-CBR).
Οι μέθοδοι πολλών δεδομένων υποδιαιρούνται στις συναρτήσεις (functions)
και στις αυθαίρετες προσεγγίσεις συνάρτησης (Arbitrary Function Approximatorb

AFA). Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν σχέσεις της γενικής μορφής y = ax ,
δηλαδή μαθηματικές εξισώσεις που περιγράφουν τη συσχέτιση μεταξύ των
μεταβλητών βάσει μίας προκαθορισμένης συνάρτησης. Αντίθετα, οι αυθαίρετες
προσεγγίσεις συνάρτησης δε λαμβάνουν υπόψη καμία προϋπόθεση για τη σχέση
μεταξύ της εξαρτημένης και των ανεξάρτητων μεταβλητών περιλαμβάνοντας
μεθόδους, όπως την εκτίμηση με αναλογίες (Estimation by Analogy-EbA), τα
τεχνητά νευρωνικά δίκτυα (Artificial Neural Networks-ANN) και τα δέντρα
ταξινόμησης και παλινδρόμησης (Classification and Regression Trees-CART).

Μέθοδοι
Εκτίμησης

Μέθοδοι αραιών
δεδομένων

Μέθοδοι πολλών
δεδομένων

Διεργασία
Αναλυτικής
Ιεραρχίας

Αυθαίρετη
Προσέγγιση
Συνάρτησης

Συλλογιστική
Βασισμένη σε
Περιπτώσεις

Εκτίμηση με
Αναλογίες

Κρίση των Ειδικών

Τεχνητά Νευρωνικά
Δίκτυα

Συναρτήσεις

Ανάλυση
Παλινδρόμησης

Δέντρα
Ταξινόμησης και
Παλινδρόμησης

Σχήμα 1. 1 Σχήμα ταξινόμησης των μεθόδων εκτίμησης (Myrtveit et al., 2005)
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Όπως γίνεται αντιληπτό από τα προηγούμενα, τα σχήματα ταξινόμησης
που έχουν προταθεί είναι αρκετά υποκειμενικά και δεν υπάρχει γενική αποδοχή
για το βέλτιστο σχήμα. Οι Jorgensen & Shepperd (2007) επισημαίνουν τη δυσκολία
ταξινόμησης των μεθόδων πρόβλεψης και προτείνουν ένα νέο σχήμα το οποίο
χρησιμοποιείται για την επισκόπηση όλων των τεχνικών που παρουσιάστηκαν
σε

επιστημονικά

περιοδικά

μέχρι

το

2004.

Στην

προσπάθεια

αυτή,

χρησιμοποίησαν 304 επιστημονικές εργασίες, οι οποίες παρουσιάστηκαν σε 76
περιοδικά ενώ ταξινόμησαν τις μεθόδους με βάση το παρακάτω σχήμα των 12
κλάσεων:
•

Παλινδρόμηση (Regression). Περιλαμβάνει όλες τις μεθόδους Ανάλυσης
Παλινδρόμησης (Regression Analysis) συμπεριλαμβάνοντας και άλλα
μαθηματικά μοντέλα, όπως το COCOMO.

•

Αναλογίες (Analogy). Περιλαμβάνει όλες τις μεθόδους των Αναλογιών
(Analogies) και των συστημάτων που βασίζονται στη Συλλογιστική
Βασισμένη σε Περιπτώσεις (Case-Based Reasoning).

•

Κρίση των ειδικών (Expert Judgment). Περιλαμβάνει όλες τις μεθόδους που
βασίζονται στην κρίση των ειδικών, αλλά όχι συνδυασμούς των
συγκεκριμένων μεθόδων με μαθηματικές τεχνικές εκτίμησης.

•

Στρατηγική διαμέλισης της διεργασίας (Work-Breakdown). Περιλαμβάνει
όλες τις μεθόδους εκτίμησης που βασίζονται σε τεχνικές διαμέλισης
(decomposition) των δραστηριοτήτων ανάπτυξης.

•

Βαθμοί λειτουργίας (Function Points). Περιλαμβάνει όλες τις μεθόδους
που βασίζονται σε μετρήσεις των βαθμών λειτουργίας (function points) και
των βαθμών περιπτώσεων χρήσης (use case points).

•

Δέντρα ταξινόμησης και παλινδρόμησης (Classification and Regression
Tress). Περιλαμβάνει όλες τις μεθόδους που βασίζονται στη συγκεκριμένη
τεχνική πρόβλεψης.

•

Προσομοίωση

(Simulation).

Περιλαμβάνει

όλες

τις

μεθόδους

που

βασίζονται σε τεχνικές προσομοίωσης, όπως τα δυναμικά συστήματα
(dynamics systems), μέσω της προσομοίωσης Monte Carlo.
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•

Νευρωνικά δίκτυα (Neural Networks). Περιλαμβάνει όλες τις μεθόδους
που βασίζονται στη συγκεκριμένη τεχνική πρόβλεψης.

•

Θεωρία (Theory). Περιλαμβάνει όλες τις μεθόδους που βασίζονται σε
θεωρητικά μοντέλα, όπως το SLIM.

•

Μπεϋζιανές μέθοδοι (Bayesian Methods). Περιλαμβάνει όλες τις μεθόδους
που βασίζονται στη θεωρία του Bayes.

•

Συνδυασμός εκτιμήσεων (Combination of estimates). Περιλαμβάνει όλες τις
μεθόδους που συνδυάζουν τις εκτιμήσεις από διάφορες τεχνικές
πρόβλεψης, όπως κρίση των ειδικών με αναλογίες.

•

Άλλη (Other). Περιλαμβάνει όλες τις μεθόδους που δεν έχουν ταξινομηθεί
σε

μία

από

τις

υπόλοιπες

11

κατηγορίες,

όπως

ο

γενετικός

προγραμματισμός (genetic programming).

Μέθοδος Εκτίµησης
Παλινδρόµηση
Αναλογίες
Κρίση των ειδικών
Στρατηγική Work-Breakdown
Βαθµοί λειτουργίας
∆έντρα ταξινόµησης και
παλινδρόµησης
Προσοµοίωση
Νευρωνικά δίκτυα
Θεωρία
Μπεϋζιανές µέθοδοι
Συνδυασµός εκτιµήσεων
Άλλη

-1989
21 (51%)
1 (2%)
3 (7%)
3 (7%)
7 (17%)
0 (0%)

1990-1999
76 (47%)
15 (9%)
22 (13%)
5 (3%)
47 (29%)
5 (3%)

2000-2004
51 (51%)
15 (15%)
21 (21%)
4 (4%)
14 (14%)
9 (9%)

Συνολικά
148 (49%)
31 (10%)
46 (15%)
12 (4%)
68 (22%)
14 (5%)

2 (5%)
0 (0%)
20 (49%)
0 (0%)
0 (0%)
2 (5%)

4 (2%)
11 (7%)
14 (9%)
1 (1%)
3 (2%)
7 (4%)

4 (4%)
11 (11%)
5 (5%)
6 (6%)
2 (2%)
16 (16%)

10 (3%)
22 (7%)
39 (13%)
7 (2%)
5 (2%)
25 (8%)

Πίνακας 1.1 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα της μελέτης για τις τρεις διαφορετικές
περιόδους1 (Jorgensen & Shepperd, 2007)

Στον Πίνακα 1.1, εμφανίζονται οι κατανομές των εργασιών ανά κατηγορία
εκτίμησης

για

τις

τρεις

διαφορετικές

περιόδους.

Τα

σημαντικότερα

συμπεράσματα που εξάγονται από την κατανομή αυτή είναι τα ακόλουθα:
•

Οι τεχνικές εκτίμησης που ανήκουν στην ευρύτερη κατηγορία των
μεθόδων παλινδρόμησης κυριαρχούν, καθώς σχεδόν μισές εργασίες της
βιβλιογραφίας, εξετάζουν θέματα όπως η δημιουργία, η βελτίωση ή η
σύγκριση ενός μοντέλου παλινδρόμησης.

1

Μία εργασία µπορεί να πραγµατεύεται περισσότερες από µία προσεγγίσεις
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•

Οι μέθοδοι που βασίζονται σε αναλογίες, φαίνεται να κερδίζουν ολοένα
και περισσότερο την αποδοχή των ερευνητών, καθώς η χρήση των
συγκεκριμένων μοντέλων αυξήθηκε τις τρεις περιόδους με σταθερό
ρυθμό.

•

Οι θεωρητικές προσεγγίσεις εκτίμησης καταλαμβάνουν ένα ιδιαίτερα
υψηλό ποσοστό, το οποίο είναι σχεδόν ίσο με το αντίστοιχο των μεθόδων
παλινδρόμησης, κατά την πρώτη περίοδο. Όπως αναφέρουμε και στην
Ενότητα 1.2, σύντομα οι ερευνητές αντιλήφθηκαν τα μειονεκτήματα και
τους περιορισμούς των συγκεκριμένων τεχνικών και για τον λόγο αυτόν,
εμφανίζουν φθίνουσα πορεία τις επόμενες δύο περιόδους.

•

Η

δημοτικότητα

των

μεθόδων

που

βασίζονταν

στους

βαθμούς

λειτουργίας, ήταν ιδιαίτερα υψηλή τη δεκαετία του 1990 αλλά όπως
φαίνεται δεν προσελκύουν το επιστημονικό ενδιαφέρον κατά την τρίτη
περίοδο.
•

Οι τεχνικές που βασίζονται στην κρίση των ειδικών είναι από τις πιο
ενδεδειγμένες εναλλακτικές προσεγγίσεις στα μοντέλα, καθώς η
συχνότητα εμφάνισης σχετικών εργασιών αυξάνεται με σταθερό ρυθμό.

•

Η ποικιλομορφία των μεθόδων εκτίμησης φαίνεται να αυξάνει ολοένα
και περισσότερο τα τελευταία χρόνια και το γεγονός αυτό απεικονίζεται
στο μεγάλο αριθμό νέων τεχνικών που βασίζονται σε εναλλακτικές
προσεγγίσεις, όπως στον γενετικό και γραμμικό προγραμματισμό και στα
οικονομικά μοντέλα παραγωγής.

1.4 Συνεισφορά της Διατριβής
Η παρούσα διατριβή πραγματεύεται ένα σύνολο στατιστικών και υπολογιστικών
μεθόδων για τη σύγκριση, βελτίωση και ανάπτυξη μοντέλων πρόβλεψης κόστους
λογισμικού (Σχήμα 1.2).
Το αρχικό κίνητρο ήταν η επέκταση των διαδικασιών σύγκρισης των
μοντέλων πρόβλεψης κόστους, καθώς η εκτενής επισκόπηση των τεχνικών που
χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτόν κατέδειξε τους περιορισμούς και τα
μειονεκτήματα των υπαρχουσών μεθόδων. Πράγματι, πολλές από τις μεθόδους
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σύγκρισης και αξιολόγησης της ικανότητας πρόβλεψης ενός μοντέλου είναι
ακατάλληλες ή αναποτελεσματικές λόγω των θεωρητικών υποθέσεων πάνω
στις οποίες βασίζονται και οι οποίες δεν ισχύουν στην πράξη. Η εισαγωγή νέων
ολοκληρωμένων ανθεκτικών στατιστικών τεχνικών προσομοίωσης είναι ικανή
να συνεισφέρει στη συστηματική διαδικασία επιλογής της αποδοτικότερης
μεθόδου πρόβλεψης.

Διδακτορική
Διατριβή

Σύγκριση
Μοντέλων

Βελτίωση
Μοντέλων

Τεχνικές Αναδειγματοληψίας

Χαρακτηριστικές
Καμπύλες
Σφάλματος
Παλινδρόμησης

Ενδοεταιρικά και
Πολυσυλλεκτικά
Δεδομένα

Ανάπτυξη
Μοντέλων

Αναδειγματοληψία
στην Εκτίμηση με
Αναλογίες

Ημιπαραμετρικό
Μοντέλο
Παλινδρόμησης

Σχήμα 1.2 Θεματικός άξονας της Διδακτορικής Διατριβής

Παράλληλα, προτείνεται ένα γραφικό πλαίσιο αναπαράστασης της
ακρίβειας πρόβλεψης κάθε μοντέλου, το οποίο καλύπτει διάφορες πτυχές της
διαδικασίας σύγκρισης και αξιολόγησης των μοντέλων. Η προτεινόμενη γραφική
μεθοδολογία κάνει χρήση απλών γεωμετρικών ιδιοτήτων των κατανομών του
σφάλματος πρόβλεψης. Για τον λόγο αυτόν, είναι εύκολα ερμηνεύσιμο, ιδιαίτερα
από τους μη-ειδικούς σε στατιστικές μεθόδους, διευκολύνοντας την επιλογή της
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στρατηγικής που πρέπει να ακολουθηθεί για την καλύτερη πρόβλεψη κόστους
και επομένως για την επιτυχημένη διοίκηση ενός νέου έργου.
Στο γενικότερο πλαίσιο της σύγκρισης των μοντέλων εξετάζεται ακόμα
ένα ιδιάζουσας σημασίας ερώτημα που έχει απασχολήσει τους ερευνητές και
εντάσσεται στη συστηματική ανίχνευση διαφορών στην ακρίβεια πρόβλεψης
εναλλακτικών μεθόδων εκτίμησης του κόστους. Πιο συγκεκριμένα, στην
παρούσα διατριβή μελετάται η ακρίβεια των μεθόδων, όταν τα μοντέλα
πρόβλεψης βασίζονται σε σύνολα δεδομένων με ολοκληρωμένα έργα από έναν
μόνο οργανισμό ή σε έργα που έχουν συλλεχθεί από πολλούς οργανισμούς. Το
κύριο κίνητρο είναι η επέκταση της διαδικασίας σύγκρισης ώστε να
περιλαμβάνει τεχνικές εκτίμησης σε διάστημα, καθώς μέχρι σήμερα έχει
εξεταστεί το πρόβλημα μόνο για τεχνικές σημειακής εκτίμησης. Παράλληλα,
αναπτύσσεται μία νέα μεθοδολογία για τη σύγκριση των εκτιμήσεων σε
διάστημα,

η

οποία

βασίζεται

στο

εύρος,

στην

αλληλοεπικάλυψη

των

διαστημάτων και κυρίως στην ικανότητα κάθε μοντέλου πρόβλεψης να παράγει
ένα διάστημα τιμών που περιλαμβάνει την πραγματική τιμή του κόστους των
έργων.
Όσον αφορά τη βελτίωση των μοντέλων πρόβλεψης κόστους, η διατριβή
επικεντρώνεται στη μέθοδο της εκτίμησης με αναλογίες, η οποία αποτελεί μία
από τις πιο γνωστές τεχνικές εξαιτίας της αμεσότητας στον τρόπο ερμηνείας
των αποτελεσμάτων που παράγει. Παρά τα πλεονεκτήματα της εκτίμησης με
αναλογίες, η θεωρητική μελέτη της μεθόδου έχει απασχολήσει ελάχιστα την
ερευνητική κοινότητα, λόγω της δυσκολίας στον μαθηματικό φορμαλισμό της
μεθόδου. Η παρούσα διατριβή για πρώτη φορά επιχειρεί να παρουσιάσει την
προαναφερόμενη τεχνική ως μία ειδική μορφή μη-παραμετρικής παλινδρόμησης
και να μοντελοποιήσει τα βήματα για τον υπολογισμό της συνάρτησης κόστους.
Ακολούθως, αξιοποιώντας το μαθηματικό πλαίσιο της μη παραμετρικής
παλινδρόμησης, προτείνεται μία μεθοδολογία επαναληπτικής δειγματοληψίας
για να επιτευχθεί η μείωση του σφάλματος πρόβλεψης κατά τη διαδικασία της
εκτίμησης κόστους ενός έργου.
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Όσον αφορά την ανάπτυξη μοντέλων πρόβλεψης κόστους, το κίνητρο
αποτέλεσαν

τα

αντιφατικά

αποτελέσματα

που

καταγράφονται

στη

βιβλιογραφία ανάμεσα σε δύο από τις πιο γνωστές μεθόδους πρόβλεψης, την
ανάλυση παλινδρόμησης και την εκτίμηση με αναλογίες. Αρχικά, στην παρούσα
διατριβή εξετάζεται το ερευνητικό ερώτημα κατά πόσο υπάρχει ένας ενιαίος
τρόπος χειρισμού των δεδομένων κόστους λογισμικού, καθώς κάθε μία από τις
παραπάνω τεχνικές συγκεντρώνει διαφορετικά πλεονεκτήματα αλλά και
αρκετά μειονεκτήματα, ανάλογα με τη φύση των δεδομένων που καλείται να
μοντελοποιήσει. Στη συνέχεια, αναπτύσσεται ένα ημιπαραμετρικό μοντέλο, το
οποίο κατορθώνει να συνδυάσει τα πλεονεκτήματα των δύο μεθόδων και για τον
λόγο αυτόν, αποτελεί μία ρεαλιστικότερη προσέγγιση στη μοντελοποίηση των
περίπλοκων συνόλων δεδομένων έργων λογισμικού. Το προτεινόμενο μοντέλο
αποτελεί μία γενίκευση των επιμέρους μεθόδων ενώ από τα πειράματα σε
πραγματικά δεδομένα φαίνεται ότι μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ακρίβεια
των προβλέψεων. Παράλληλα με τα παραπάνω, προτείνεται και ένας τρόπος
υπολογισμού διαστημάτων πρόβλεψης της νέας μεθοδολογίας, καθώς κάθε
τεχνική εκτίμησης κόστους πρέπει να παρέχει για τις προβλέψεις της ένα
διάστημα εμπιστοσύνης, το οποίο θα απεικονίζει την αβεβαιότητα της
εκτίμησης.
Συνοψίζοντας

τα

παραπάνω

ζητήματα,

στην

παρούσα

διατριβή

παρουσιάζονται και αναλύονται τα ακόλουθα ερευνητικά θέματα:
•

Ανάπτυξη ενός στατιστικού πλαισίου για τη σύγκριση των εναλλακτικών
μοντέλων πρόβλεψης του κόστους, το οποίο βασίζεται σε ελέγχους
υποθέσεων

μέσω

τεχνικών

μεταθέσεων

(permutation

προσομοίωσης,

tests)

και

την

όπως

τους

κατασκευή

ελέγχους

διαστημάτων

εμπιστοσύνης με τη βοήθεια της bootstrap αναδειγματοληψίας.
•

Ανάπτυξη ενός γραφικού πλαισίου για την άμεση οπτική σύγκριση των
εναλλακτικών μοντέλων πρόβλεψης κόστους, το οποίο στηρίζεται στις
Χαρακτηριστικές Καμπύλες Σφάλματος Παλινδρόμησης (Regression Error
Characteristic Curves) και καλύπτει διάφορες πτυχές της διαδικασίας
εκτίμησης, όπως την αξιολόγηση ενός μοντέλου πρόβλεψης, την
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αναγνώριση παραγόντων που επηρεάζουν το σφάλμα, τη συστηματική
διερεύνηση

σφαλμάτων

σε

προκαθορισμένα

πεδία

τιμών

του

πραγματικού κόστους και την εξέταση της κατανομής του κόστους σε
συγκεκριμένα πεδία τιμών του σφάλματος.
•

Συστηματική
πρόβλεψης

σύγκριση
των

και

μοντέλων

ανίχνευση
που

διαφορών

βασίζονται

σε

στην

ακρίβεια

ενδοεταιρικά

και

πολυσυλλεκτικά δεδομένα. Οι μέθοδοι εκτίμησης που χρησιμοποιούνται
είναι η Γραμμική Παλινδρόμηση (Linear Regression), η Εκτίμηση με
Αναλογίες (Estimation by Analogy) και η Διατακτική Παλινδρόμηση
(Ordinal Regression). Τα θέματα που εξετάζονται είναι:
o

Η σύγκριση σημειακών εκτιμήσεων (point estimates).

o

Η σύγκριση εκτιμήσεων διαστημάτων (interval estimates).

o

Η ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας, η οποία αποτελεί γενίκευση του
γνωστού μέτρου του ποσοστού επιτυχίας (hit-rate) και λαμβάνει
υπόψη στην εκάστοτε σύγκριση, το εύρος (range) και την
αλληλοεπικάλυψη (overlapping) των εκτιμήσεων διαστημάτων.

•

Συσχέτιση της μεθόδου των αναλογιών με τη στατιστική μεθοδολογία
που είναι γνωστή ως μη-παραμετρική παλινδρόμηση πλησιέστερων
γειτόνων (non-parametric nearest neighbor regression) και αξιοποίηση του
μαθηματικού πλαισίου για τη βελτίωση της εκτίμησης του κόστους μέσω
της αναδειγματοληψίας iterated bagging.

•

Ανάπτυξη της ημιπαραμετρικής στατιστικής μεθοδολογίας LSEbA (Least
Squares / Estimation by Analogy) για το συνδυασμό των δύο μεθόδων
πρόβλεψης κόστους, δηλαδή της Παλινδρόμησης Ελαχίστων Τετραγώνων
(Least Squares-LS) και της Εκτίμησης με Αναλογίες (Estimation by
Analogy). Η μελέτη του συγκεκριμένου μοντέλου περιλαμβάνει την
πλήρη περιγραφή του αλγόριθμου για τη διαδικασία εκτίμησης τόσο σε
σημείο,

όσο

και

σε

διάστημα

αναδειγματοληψίας.
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1.5 Δομή της Διατριβής
Η διατριβή είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρείται η αυτονομία του
κάθε κεφαλαίου. Εκτός από το περιεχόμενο του δεύτερου Κεφαλαίου που
περιγράφει δύο από τις βασικές μεθόδους εκτίμησης του κόστους και αποτελούν
τη βάση της παρούσας διατριβής, τα υπόλοιπα κεφάλαια περιέχουν κάποιες
έννοιες που επαναλαμβάνονται ώστε το κάθε κεφάλαιο να μπορεί να μελετηθεί
ανεξάρτητα από τα άλλα.
Το

δεύτερο

Κεφάλαιο

παρουσιάζει

τις

δύο

από

τις

πιο

συχνά

χρησιμοποιούμενες μεθόδους πρόβλεψης κόστους των έργων, την Εκτίμηση με
Αναλογίες και την Ανάλυση Παλινδρόμησης. Αρχικά, παρουσιάζονται τα
βήματα

για

την

προσαρμογή

και

βαθμονόμηση

των

μοντέλων,

τα

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε μεθόδου ενώ επιχειρείται μία
συνοπτική καταγραφή των κυριότερων μελετών που χρησιμοποιούν τις δύο
τεχνικές, ορισμένες παραλλαγές αυτών καθώς και τα συγκριτικά αποτελέσματα
που παρουσιάζονται στη βιβλιογραφία.
Το τρίτο Κεφάλαιο παρουσιάζει τη διαμορφωμένη κατάσταση στη
διαδικασία της σύγκρισης των μοντέλων και τους κινδύνους από τις υπάρχουσες
πολιτικές καθορισμού της ανωτερότητας μίας μεθόδου, ενώ περιγράφει
αναλυτικά το προτεινόμενο στατιστικό πλαίσιο για τη σύγκριση των
εναλλακτικών τεχνικών, το οποίο στηρίζεται στους ελέγχους μεταθέσεων και
την κατασκευή διαστημάτων εμπιστοσύνης με τη βοήθεια της bootstrap
αναδειγματοληψίας.
Το τέταρτο Κεφάλαιο παρουσιάζει τη γραφική μεθοδολογία της Ανάλυσης
με Χαρακτηριστικές Καμπύλες Σφάλματος Παλινδρόμησης ενώ μέσα από
χαρακτηριστικά παραδείγματα γίνεται η προσπάθεια να αναδειχθούν τα οφέλη
από τη χρησιμοποίηση της μεθόδου, σε θέματα που αφορούν την αξιολόγηση
των μοντέλων πρόβλεψης, τη βαθμονόμηση των μεθόδων, την αναγνώριση
παραγόντων που επηρεάζουν το σφάλμα πρόβλεψης, τη συστηματική
διερεύνηση σφαλμάτων σε προκαθορισμένα πεδία τιμών του πραγματικού
κόστους και την εξέταση της κατανομής του κόστους σε συγκεκριμένα πεδία
τιμών του σφάλματος.
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Το πέμπτο Κεφάλαιο παρουσιάζει τα αποτελέσματα της σύγκρισης των
σημειακών εκτιμήσεων και των εκτιμήσεων διαστημάτων τριών εναλλακτικών
μεθόδων: της Γραμμικής Ανάλυσης Παλινδρόμησης, της Εκτίμησης με
Αναλογίες και της Διατακτικής Παλινδρόμησης, στην προσπάθεια να δοθεί
απάντηση στο ερευνητικό ερώτημα του καθορισμού της αποδοτικότερης
μεθοδολογίας που βασίζεται είτε σε ενδοεταιρικά, είτε σε πολυσυλλεκτικά
δεδομένα. Ταυτόχρονα, περιγράφεται αναλυτικά, το προτεινόμενο μέτρο
αξιολόγησης

δύο

εναλλακτικών

μεθόδων

που

παράγουν

εκτιμήσεις

διαστημάτων.
Στο έκτο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η σχέση ανάμεσα στην Εκτίμηση με
Αναλογίες και στη μη-παραμετρική παλινδρόμηση πλησιέστερων γειτόνων ενώ
περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία αναδειγματοληψίας iterated bagging, για τη
βελτίωση της διαδικασίας πρόβλεψης κόστους.
Το έβδομο Κεφάλαιο παρουσιάζει τις βασικές αρχές και τον αναλυτικό
αλγόριθμο της προτεινόμενης ημιπαραμετρικής μεθοδολογίας LSEbA, η οποία
συνδυάζει τις μεθόδους των αναλογιών και της γραμμικής παλινδρόμησης, και
περιγράφει τον τρόπο κατασκευής διαστημάτων πρόβλεψης. Στο ίδιο κεφάλαιο
αναλύονται οι τρόποι με τους οποίους η μέθοδος αντιμετωπίζει διάφορα
προβλήματα των δεδομένων από έργα λογισμικού.
Τέλος, στο όγδοο Κεφάλαιο παρουσιάζονται τα κύρια συμπεράσματα της
διατριβής και προτείνονται θέματα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για
περαιτέρω έρευνα στο μέλλον.
Θα πρέπει να επισημανθεί στο σημείο αυτό ότι στην παρούσα διατριβή η
ελληνική απόδοση των στατιστικών όρων βασίστηκε στο Λεξικό Στατιστικής
Ορολογίας του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου (Ελληνικό Στατιστικό
Ινστιτούτο,2009).
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Κεφάλαιο 2
Εκτίμηση με Αναλογίες και Ανάλυση
Παλινδρόμησης
2.1 Περίληψη
Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει δύο από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους Εκτίμησης
Κόστους Λογισμικού, οι οποίες ουσιαστικά αποτελούν και τη βάση των μεθόδων
που αναπτύσσονται στην παρούσα διατριβή: την Εκτίμηση με Αναλογίες και την
Ανάλυση Παλινδρόμησης. Αρχικά, παρουσιάζονται οι θεμελιώδης αρχές, ο
βασικός κύκλος της διαδικασίας και ακόμη τα πλεονεκτήματα της Εκτίμησης με
Αναλογίες, ενώ παράλληλα επιχειρείται μία συνοπτική καταγραφή των
κυριότερων μελετών που έχουν εμφανιστεί στη βιβλιογραφία της εκτίμησης
κόστους λογισμικού, από την πρώτη εφαρμογή της μεθόδου έως τις πιο
πρόσφατες δημοσιευμένες εργασίες. Στη συνέχεια, ακολουθεί η αναλυτική
περιγραφή της Ανάλυσης Παλινδρόμησης καθώς επίσης και των διάφορων
παραλλαγών της κύριας μεθοδολογίας, όπως έχουν κατά καιρούς εφαρμοστεί
στο συγκεκριμένο πεδίο. Τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της
συστηματικής

επισκόπησης

των

σημαντικότερων

εργασιών

που

πραγματεύονται το σύνθετο ερευνητικό πρόβλημα της σύγκρισης των δύο
μεθόδων και δίνονται ορισμένες πιθανές ερμηνείες για τη μη-σύγκλιση των
συμπερασμάτων που προκύπτουν από τα αποτελέσματα.
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2.2 Εκτίμηση με Αναλογίες
Η Εκτίμηση με Αναλογίες (Estimation by Analogy-EbA) είναι μία μορφή
Συλλογιστικής Βασισμένη σε Περιπτώσεις (Case Based Reasoning-CBR), η οποία
στηρίζεται στην ακόλουθη θεμελιώδη αρχή (Leake, 1996)
«Νέα προβλήματα επιλύονται καλύτερα
με λύσεις παλαιότερων παρόμοιων προβλημάτων»
και σχετίζεται άμεσα με τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος επιλύει σε
καθημερινή βάση ατομικά προβλήματα, βασιζόμενος σε παρόμοια γεγονότα του
παρελθόντος. Προφανώς, η EbA δεν είναι μία καινούργια μορφή συλλογιστικής
καθώς έχει εκτενώς μελετηθεί και συζητηθεί τόσο από φιλόσοφους, όσο και από
επιστήμονες για εκατοντάδες χρόνια. Ο ρόλος της EbA ήταν ιδιαίτερα χρήσιμος
στην αρχαία ελληνική σκέψη καθώς χρησιμοποιούταν ως μέθοδος για την
εξήγηση

πολύπλοκων

φυσικών

φαινόμενων

της

αστρονομίας

και

της

μετεωρολογίας.
Στην εκτίμηση του κόστους, η EbA χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη γνώση
από παλαιότερα έργα λογισμικού που υπάρχουν καταχωρημένα σε βάσεις
δεδομένων. Η πρόβλεψη του κόστους για μια νέα περίπτωση έργου προκύπτει
από τον εντοπισμό παρόμοιων περιπτώσεων και την επαναχρησιμοποίηση των
πληροφοριών που είναι καταχωρημένες γι’ αυτές. Η εκτίμηση βασισμένη σε
αναλογίες είναι ουσιαστικά μία μορφή επαυξητικής (incremental) και ενισχυτικής
(sustained) μάθησης καθώς κάθε καινούργια περίπτωση-εμπειρία καταχωρείται
στη βάση δεδομένων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση του
κόστους ενός μεταγενέστερου προβλήματος.

2.2.1 Ο βασικός κύκλος της Εκτίμησης με Αναλογίες
Η EbA ακολουθεί το γενικό κύκλο διεργασίας της CBR, ο οποίος περιγράφεται
από τα τέσσερα ακόλουθα στάδια (Aamodt & Plaza, 1994):
1. Ανάκτηση (Retrieve) των πιο κοντινών περιπτώσεων στη νέα περίπτωση.
2. Επαναχρησιμοποίηση (Reuse) προηγούμενης πληροφορίας για την
επίλυση της νέας περίπτωσης.
3. Επανεξέταση (Revise) της προτεινόμενης επίλυσης.
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4. Διατήρηση (Retain) της συγκεκριμένης επίλυσης για μελλοντική επίλυση
νέων περιπτώσεων.

Πρόβληµα

Νέα
Περίπτωση
(Χωρίς λύση)

Νέα
Περίπτωση
(Προστιθέµενη

)

ΑΝΑΚΤΗΣΗ

Ανακτηµένη
Περίπτωση
Παρόµοιες
Περιπτώσεις

∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

Νέα
Περίπτωση
(∆ιορθωµένη)

Νέα
Περίπτωση
(Με λύση)

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ

Σχήμα 2.1 Βασικός κύκλος της EbA (Aamodt & Plaza, 1994)

Στο Σχήμα 2.1, η αρχική περιγραφή ενός προβλήματος αποτελεί τη Νέα
Περίπτωση προς επίλυση. Η νέα περίπτωση χρησιμοποιείται για την Ανάκτηση
παλαιότερων περιπτώσεων από τις Παρόμοιες Περιπτώσεις. Οι ανακτημένες
περιπτώσεις συγχωνεύονται μέσω της Επαναχρησιμοποίησης για την εξαγωγή
μίας λύσης του προβλήματος, η οποία μέσω της Επανεξέτασης ελέγχεται για
την καταλληλότητά της. Με αυτόν τον τρόπο, επικυρώνεται και κρατείται μέσω
της διαδικασίας Διατήρησης, προσθέτοντάς την ως μία καινούργια περίπτωση
στη βάση για μελλοντική χρήση σε παρόμοια προβλήματα. Τα παραπάνω
τέσσερα κυκλικά στάδια της EbA αναφέρονται σε ορισμένες περιπτώσεις ως R

4

μοντέλο (Shepperd, 2002).
Καθώς ο βασικός στόχος της μεθόδου είναι η χρησιμοποίηση παλαιότερης
πληροφορίας για την επίλυση ενός νέου προβλήματος, ο Shepperd (2002)
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υποστηρίζει ότι όταν ένα νέο πρόβλημα εισάγεται σε ένα EbA σύστημα, τότε η
επίλυσης της νέας περίπτωσης περιλαμβάνει δύο βασικά μέρη (Πίνακας 2.1):
1. Το μέρος Περιγραφής (Description).
2. Το μέρος Επίλυσης (Solution).
Αρχικά, η νέα περίπτωση περιγράφεται με χαρακτηριστικά (μεταβλητές),
όμοια με εκείνα των παλαιότερων γνωστών περιπτώσεων με τη μορφή ενός
διανύσματος χαρακτηριστικών (feature vector). Η απόδοση χαρακτηριστικών
(Περιγραφή) είναι ένα σημαντικό στάδιο και εξαρτάται από το είδος της ήδη
καταχωρημένης και διαθέσιμης πληροφορίας. Στη συνέχεια, το διάνυσμα των
χαρακτηριστικών

γίνεται

η

βάση

για

την

ανάκτηση

των

παρόμοιων

περιπτώσεων, οι οποίες χρησιμοποιούνται για το δεύτερο μέρος της εύρεσης μίας
λύσης (Επίλυση).

Γνωστές Λύσεις

Χαρακτηριστικά

Περίπτωση 1

Y1

X 11

X 12

…

X 1k

Περίπτωση 2

Y2

X 21

X 22

…

X 2k

Περίπτωση 3

Y3

X 31

X 32

…

X 3k

…

…

…

…

…

…

n

Yn

X n1

X n2

…

X nk

Επίλυση Προβλήµατος

Μη γνωστή λύση

Περίπτωση

Νέα Περίπτωση

Ynew

Περιγραφή Προβλήµατος

X new1

X new2

…

X newk

Πίνακας 2.1 Περιγραφή της νέας περίπτωσης και εισαγωγή στη βάση

Στο δεύτερο μέρος, αυτό της επίλυσης, υπάρχουν τέσσερα βασικά θέματα
(παράμετροι) για τα οποία πρέπει να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις. Οι
τέσσερις παράμετροι αφορούν τις ακόλουθες επιλογές (Angelis & Stamelos, 2000):
1. Επιλογή κατάλληλου υποσυνόλου χαρακτηριστικών (feature subset).
2. Επιλογή του μέτρου ομοιότητας (similarity measure).
3. Επιλογή του αριθμού k των πλησιέστερων γειτόνων (nearest neighbors) ή
αναλογιών (analogies).
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4. Επιλογή του στατιστικού (statistic) για την εξαγωγή μίας εκτίμησης από
τις αναλογίες.
Η επιλογή υποσυνόλου των χαρακτηριστικών είναι η διαδικασία κατά την
οποία αναγνωρίζονται και αφαιρούνται μη-σχετικά (irrelevant) και περιττά
(redundant) χαρακτηριστικά από το αρχικό σύνολο των μεταβλητών. Στις
πρώτες εργασίες (Shepperd et al., 1996; Shepperd & Schofield, 1997) γίνεται χρήση
ορισμένων ευριστικών αλγόριθμων αναζήτησης (heuristic search algorithms) ενώ
αργότερα, η επιλογή υποσυνόλου χαρακτηριστικών μελετήθηκε περισσότερο και
νέες τεχνικές προτάθηκαν στη βιβλιογραφία (βλ. Κεφάλαιο 2.2.3).
Η ομοιότητα μεταξύ της νέας και κάθε παλαιότερης περίπτωσης
καθορίζεται από ένα αριθμητικό μέτρο. Το πιο γνωστό μέτρο ομοιότητας που
προτείνεται στην εργασία των Shepperd & Schofield (1997) είναι η Ευκλείδεια
απόσταση (Euclidean distance), η οποία εκφράζει το μήκος του ευθύγραμμου
τμήματος που ενώνει δύο σημεία στον n -διάστατο χώρο. Στη γενική περίπτωση,
η Ευκλείδεια απόσταση d ( P, Q ) μεταξύ δύο σημείων P = ( p1 , p 2, ..., p n ) και

Q = (q1 , q 2 ,..., q n ) στο n -διάστατο χώρο, ορίζεται από τη ακόλουθη σχέση:
d ( P, Q ) =

n

∑ ( pi − qi ) 2

(2.1)

i =1

Η Ευκλείδεια απόσταση είναι κατάλληλη για γενικά προβλήματα,
ιδιαίτερα όταν τα δεδομένα περιλαμβάνουν συνεχείς (continuous) μεταβλητές.
Από την άλλη μεριά, στα δεδομένα μας υπάρχουν, εκτός από συνεχείς
μεταβλητές, και άλλοι τύποι μη-συνεχών (non-continuous) μεταβλητών. Για τον
λόγο αυτόν, έχουν προταθεί αρκετές εναλλακτικές μέθοδοι για τη μέτρηση της
ομοιότητας μεταξύ των περιπτώσεων. Στην παρούσα διατριβή χρησιμοποιείται
ένας ειδικός συντελεστής ανομοιότητας (dissimilarity coefficient), ο οποίος
προτάθηκε από τους Kaufman & Rousseeuw (1990).
Ορίζοντας d (i, j ) την απόσταση ή ανομοιότητα μεταξύ των έργων i και j ,
ο

συντελεστής

ανομοιότητας

θα

εκτιμηθεί

από

τα

διανύσματα

των

χαρακτηριστικών Xi = ( X i1 ,..., X ip ) και X j = ( X j1 ,..., X jp ) με τον ακόλουθο τύπο:
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p

d (i, j ) =

∑ δ i , j (m ) di, j ( m)

m =1

(2.2)

p

∑ δ i, j

(m)

m =1

όπου:

1 if X im , X jm για µη χαµένα δεδοµένα

δ i, j (m) = 

0 αλλιώς

(2.3)

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ο υπολογισμός της απόστασης γίνεται
ανάλογα με τον τύπο της ανεξάρτητης μεταβλητής:
• Εάν η m -ιοστή μεταβλητή είναι δυαδική (binary) ή ονομαστική (nominal),
τότε η απόσταση ορίζεται από τον τύπο:

d i, j

(m)

1 if X im ≠ X jm για μη χαμένα δεδομένα
=
0 if X im = X jm

(2.4)

• Εάν η m -ιοστή μεταβλητή είναι συνεχής (continuous), τότε η απόσταση
ορίζεται από τον τύπο:

di , j

( m)

=

X im − X jm
Rm

(2.5)

όπου R m είναι το εύρος (range) της μεταβλητής.
• Εάν η m -ιοστή μεταβλητή είναι διατάξιμη (ordinal), ακολουθείται η εξής
διαδικασία:
i. Αντικαθίστανται οι τιμές της X ij από το βαθμό κατάταξης
(rank) rim ∈ {1,..., M m } .
ii. Υπολογίζονται οι τυποποιημένες τιμές (standardized values) στο

[0,1] βάσει του τύπου

zim =

rim − 1
.
Mm −1

iii. Χρησιμοποιείται η Εξίσωση 2.5, για τον υπολογισμό της
απόστασης.
Από τον ορισμό του συντελεστή ανομοιότητας (Εξίσωση 2.2), είναι φανερό
ότι υπάρχει ειδικός χειρισμός για τις ελλείπουσες παρατηρήσεις του συνόλου
δεδομένων. Στις περιπτώσεις ύπαρξης ελλειπουσών τιμών, ο συντελεστής
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ανομοιότητας δε λαμβάνει υπόψη το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό ενώ το
διάνυσμα που περιέχει την ελλείπουσα παρατήρηση αγνοείται. Με τον τρόπο
αυτό, η επιπρόσθετη πληροφορία αξιοποιείται κατά τον υπολογισμό του
συντελεστή ανομοιότητας.
Ανεξάρτητα από το μέτρο ομοιότητας, στόχος της EbA είναι η διάταξη των
περιπτώσεων, ως προς την ομοιότητά τους με τη νέα περίπτωση και η επιλογή
των k -πλησιέστερων γειτόνων. Ο καθορισμός του βέλτιστου αριθμού k
αποτελεί ερευνητικό ερώτημα στη βιβλιογραφία (Shepperd & Schofield, 1997;
Angelis & Stamelos, 2000; Kadoda et al., 2000), χωρίς όμως να μπορεί να δοθεί μία
γενική απάντηση για τον κατάλληλο αριθμό των αναλογιών σε όλα τα σύνολα
δεδομένων. Παρόλα αυτά, όταν τα διαθέσιμα σύνολα είναι μικρού μεγέθους
είναι λογικό να επιλέξουμε μικρό αριθμό αναλογιών ενώ καθώς ο αριθμός της
βάσης παλαιότερων περιπτώσεων μεγαλώνει, ο αριθμός των αναλογιών μπορεί
να αυξηθεί (Angelis & Stamelos, 2000). Το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει
είναι ότι για τον καθορισμό του αριθμού των αναλογιών απαιτείται
πειραματισμός με το εκάστοτε διαθέσιμο σύνολο δεδομένων.
Η τελευταία παράμετρος για την οποία χρειάζεται να ληφθεί μία απόφαση
είναι ο τρόπος συνδυασμού των τιμών κόστους των k -πλησιέστερων γειτόνων
ώστε να προκύψει μια εκτίμηση για τη νέα περίπτωση. Η απλούστερη
στρατηγική είναι η επιλογή του κοντινότερου γείτονα ( k = 1 ) η οποία δίνει
άμεσα ως εκτίμηση κόστους της νέας περίπτωσης, την τιμή κόστους του
κοντινότερου γείτονα. Όταν το k > 1 , απαιτείται η χρησιμοποίηση ενός
στατιστικού μέτρου κεντρικής τάσης (central location statistic). Προφανώς, ο
αριθμητικός μέσος (arithmetic mean) είναι η μόνη επιλογή όταν k = 2 , αλλά
καθώς ο αριθμός των αναλογιών αυξάνει ( k > 2 ), υπάρχει η δυνατότητα για
χρησιμοποίηση και άλλων εκτιμητών, όπως για παράδειγμα τα ανθεκτικά
(robust) στατιστικά μέτρα που ανήκουν στην ιδιαίτερη κατηγορία των Μεκτιμητών (M-estimators) (Angelis & Stamelos, 2000).
Η απλότητα στην εφαρμογή της EbA και ο διαισθητικός τρόπος
παρουσίασης ολόκληρης της διαδικασίας, η οποία μιμείται τον ανθρώπινο τρόπο
σκέψης για την επίλυση καθημερινών προβλημάτων και τη λήψη αποφάσεων,
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έχει καταστήσει την μέθοδο ιδιαίτερα δημοφιλή στην ερευνητικό πεδίο της
εκτίμησης κόστους (Shepperd & Schofield, 1997; Shepperd, 2002).

2.2.2 Εφαρμογές της Εκτίμησης με Αναλογίες στην Εκτίμηση
Κόστους Λογισμικού
Η ιδέα της χρήσης της EbA για την εκτίμηση του κόστους ενός νέου έργου
προτάθηκε από τον Boehm τις αρχές της δεκαετίας του 1980 (Boehm, 1981).
Παρόλα αυτά, ο Boehm εισήγαγε την EbA ως μία άτυπη (informal) προσέγγιση,
βασισμένη στον άνθρωπο (human-intensive), στηριζόμενη στις γνώμες των
ειδικών και όχι ως μία προσέγγιση βασισμένη σε δεδομένα (data-intensive). Το 1988
οι Cowderoy & Jenkins (1988) επανέφεραν την ιδέα χωρίς όμως να προτείνουν
έναν τυπικό μηχανισμό για την επιλογή των ανάλογων έργων.
Η εργασία των Vicinanza et al. (1990) είναι η πρώτη που ισχυρίζεται ότι η
χρήση της CBR θα μπορούσε να επιφέρει ακριβείς προβλέψεις του κόστους ενός
καινούργιου έργου, αναπτύσσοντας ένα σύστημα (ESTOR) προσαρμοσμένο σε
μία βάση κανόνων (rule-based). Οι συγγραφείς όρισαν τους κανόνες αναλύοντας
ένα πρωτόκολλο εκτίμησης κόστους από ειδικούς σε ένα σύνολο υποθετικών
έργων (Vicinanza et al., 1990; Mukhopadhyay et al., 1992). Το βασικότερο
μειονέκτημα της προσέγγισης αποτελούσε το γεγονός ότι τόσο οι κανόνες, όσο
και τα μέτρα ομοιότητας είχαν καθοριστεί για το συγκεκριμένο σύνολο
δεδομένων και για τον λόγο αυτόν, δεν ήταν ξεκάθαρο πως η συγκεκριμένη
προσέγγιση θα μπορούσε να γενικευτεί εύκολα, σε άλλες περιπτώσεις.
Την ίδια περίπου εποχή, οι Bisio & Malabocchia (1995) ανέπτυξαν ένα CBR
σύστημα (Findings Analogies for Cost Estimation-FACE) και ανέφεραν ιδιαίτερα
ακριβείς προβλέψεις. Ωστόσο, το σύστημα μπορούσε να προβλέψει μόνο 46 από
τα συνολικά 63 έργα λογισμικού της βάσης που χρησιμοποίησαν. Δύο χρόνια
αργότερα, οι Finnie et al. (1997a) αναπτύσσουν ακόμα ένα CBR σύστημα με
κανόνες και ικανοποιητικά αποτελέσματα, παρουσιάζοντας όμως τα ίδια
μειονεκτήματα με το αντίστοιχο σύστημα των Vicinanza et al. (1990).
Η

πρώτη

ολοκληρωμένη

προσέγγιση

βασισμένη

σε

αναλογίες

καθοδηγούμενη από δεδομένα, εμφανίζεται στην εργασία των Shepperd et al.
(1996). Η προσέγγιση χαρακτηρίζονταν από απλότητα και προσαρμοστικότητα,
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ώστε να γίνεται εφαρμόσιμη σε ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων εκτίμησης
κόστους. Στις εργασίες των Shepperd et al. (1996) και Shepperd & Schofield (1997)
γίνεται για πρώτη φορά αναφορά σε συστήματα k -πλησιέστερων γειτόνων ( k nearest neighbor) ενώ εισάγεται η χρήση της Ευκλείδειας απόστασης για τον
καθορισμό της ομοιότητας μεταξύ των έργων, χρησιμοποιώντας κατάλληλη
τροποποίηση του μέτρου για κατηγορικά δεδομένα. Ένα πρωτοποριακό
χαρακτηριστικό του εργαλείου που ανέπτυξαν, ήταν η εφαρμογή ευριστικών
αλγόριθμων αναζήτησης για την επιλογή υποσυνόλου χαρακτηριστικών των
δεδομένων. Στη συγκεκριμένη εργασία, η επιλογή βασίστηκε στην υλοποίηση
του αλγορίθμου αναζήτησης ¨hill-climbing¨ και την ελαχιστοποίηση του μέτρου
ακρίβειας Mean Magnitude of Relative Error (MMRE) (βλ. Κεφάλαιο 3).
Οι Angelis & Stamelos (2000) ερεύνησαν το πρόβλημα του καθορισμού των
τριών σημαντικότερων παραμέτρων της EbA και πρότειναν τη χρήση μίας
στατιστικής τεχνικής προσομοίωσης (simulation) που βασίζεται στην bootstrap
αναδειγματοληψία με επανάθεση (resampling with replacement). Η τεχνική αυτή
βοηθά το χρήστη να εντοπίσει τις ¨καλύτερες¨ τιμές των παραμέτρων, που
παράγουν δηλαδή τις ακριβέστερες προβλέψεις, εκτελώντας ουσιαστικά μια
διαδικασία βαθμονόμησης (calibration) της EbA στο εκάστοτε σύνολο δεδομένων.
Εκτός από τη βαθμονόμηση της EbA, η σημαντικότερη συνεισφορά της εργασίας
ήταν η εισαγωγή της bootstrap μεθοδολογίας για την κατασκευή διαστημάτων
εμπιστοσύνης (confidence intervals) για την πρόβλεψη του κόστους. Αν και η
πολύτιμη συνεισφορά των διαστημάτων εμπιστοσύνης είχε ήδη επισημανθεί
νωρίτερα (Kitchenham & Linkman, 1997), εξαιτίας της ελλιπούς γνώσης για το
θεωρητικό υπόβαθρο της EbA, δεν υπήρχε ως εκείνη τη χρονική περίοδο,
κανένας στατιστικός τρόπος κατασκευής διαστημάτων εμπιστοσύνης για τη
συγκεκριμένη μεθοδολογία.
Οι Idri & Abran (2000) αναφέρουν ότι η αναπαράσταση των ποιοτικών
χαρακτηριστικών (ονομαστικές και διατάξιμες μεταβλητές) με αριθμούς ή
κλασικά διαστήματα επιφέρει ανακρίβεια (imprecision), αβεβαιότητα (uncertainty)
και γνώση της μερικής αλήθειας (partial truth) ενώ σημειώνουν ότι η
συγκεκριμένη

αναπαράσταση

και
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χαρακτηριστικών δεν αντιπροσωπεύει τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος
ερμηνεύει τα λεκτικά χαρακτηριστικά. Για να μπορέσουν να ξεπεράσουν τον
προαναφερόμενο περιορισμό, πρότειναν τη χρήση της θεωρίας των ασαφών
συνόλων (fuzzy set theory) αντί των κλασικών διαστημάτων (ή αριθμών) για την
αναπαράσταση των κατηγορικών δεδομένων (Idri & Abran, 2000; Idri & Abran,
2001a; Idri & Abran, 2001b; Idri et al., 2001; Idri et al., 2002).
Στην εργασία των Song et al. (2005), οι συγγραφείς επανεξετάζουν το
πρόβλημα

της

επιλογής

κατάλληλου

υποσυνόλου

χαρακτηριστικών

προτείνοντας τη χρησιμοποίηση της Grey Relational Analysis (GRA), μίας τεχνικής
που ανήκει στο ευρύτερο φάσμα των μεθόδων της Grey System Theory (GST). Η
GRA είναι μία μέθοδος που βασίζεται σε αποστάσεις αλλά διαφοροποιείται από
τις κλασικές προσεγγίσεις (Shepperd et al., 1996; Shepperd & Schofield, 1997),
αξιοποιώντας

μικρή

ποσότητα

της

διαθέσιμης

αρχικής

πληροφορίας.

Συνεχίζοντας τη συγκεκριμένη προσπάθεια, οι Ηsu & Huang (2007) ισχυρίζονται
ότι κάθε χαρακτηριστικό ενός έργου θα πρέπει να έχει έναν διαφορετικό βαθμό
σχετικότητας (degree of relevance) στη διαδικασία της σύγκρισης της ομοιότητας,
προτείνοντας τη χρήση έξι διαφορετικών σταθμισμένων (weighted) GRA
μεθόδων.
Το πρόβλημα της εύρεσης κατάλληλων σταθμισμένων μέτρων ομοιότητας
(weighted similarity measures) γίνεται αντικείμενο έρευνας και στην εργασία των
Huang & Chiu (2006). Πιο συγκεκριμένα, υλοποιείται ένας γενετικός αλγόριθμος
(Genetic Algorithm-GA) για τον καθορισμό των σταθμισμένων μέτρων
ομοιότητας των παραγόντων του κόστους σε τρεις μεθόδους αναλογιών
(unequally weighted, linearly weighted, nonlinearly weighted). Οι GA μελετώνται ξανά
στην εργασία των Chiu & Huang (2006) με την εφαρμογή ενός κατάλληλου
γραμμικού μοντέλου (linear model) που προσαρμόζει τις εκτιμήσεις της EbA,
βελτιώνοντας την ακρίβεια ενώ στην εργασία των Huang et al. (2008) προτείνεται
ο συνδυασμός των GA και GRA μεθόδων για τη στάθμιση της μετρικής
ομοιότητας. Τέλος, ένας GA αλγόριθμος υλοποιείται στην εργασία των Li et al.
(2008a) δίνοντας τη δυνατότητα για στάθμιση των μέτρων ομοιότητας, την
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επιλογή υποσυνόλου των έργων ενός συνόλου δεδομένων και τον συνδυασμό
των δύο παραπάνω.
Το πρόβλημα της εύρεσης κατάλληλων σταθμίσεων των χαρακτηριστικών
ενός συνόλου δεδομένων επανεξετάζεται από τους Auer et al. (2006) μελετώντας
την

υλοποίηση

ενός

αλγόριθμου

αναζήτησης

που

βασίζεται

στην

ελαχιστοποίηση τεσσάρων βασικών μέτρων ακρίβειας.
Μία καινοτόμος μέθοδος (AQUA) που χειρίζεται με ιδιαίτερο τρόπο τα
ποιοτικά δεδομένα και τις ελλείπουσες τιμές (missing values) προτείνεται από
τους Li et al. (2007), συνδυάζοντας τις βασικές αρχές των CBR συστημάτων και
του Collaborative Filtering (CF). Η μέθοδος αποτελείται από δύο βασικές φάσεις: τη
φάση της εκμάθησης (learning) και τη φάση της πρόβλεψης (prediction). Κατά την
πρώτη φάση, διεξάγεται η εκμάθηση μέσω της διασταυρωτικής επικύρωσης
(cross-validation) για τον καθορισμό της κατανομής της ακρίβειας για διάφορες
τιμές των αναλογιών και για το κατώφλι του βαθμού ομοιότητας. Τα
αποτελέσματα χρησιμοποιούνται στη δεύτερη φάση για να αξιολογηθεί η
απόδοση των συγκεκριμένων παραμέτρων στην πρόβλεψη νέων έργων. Η
καινοτομία της μεθόδου έγκειται στο γεγονός ότι χρησιμοποιούνται τοπικά
(local) και καθολικά (global) μέτρα ομοιότητας σε αντίθεση με τις κλασικές
στρατηγικές της EbA, οι οποίες βασίζονται σε ένα σταθερό και μικρό αριθμό
αναλογιών χωρίς να λαμβάνουν υπόψη ένα κατώφλι για το βαθμό ομοιότητας.
Παρόλα αυτά, το κυριότερο μειονέκτημα της μεθόδου κατά τους ίδιους τους
συγγραφείς (Li & Ruhe, 2008), είναι η ανάθεση ίσων βαρών στα χαρακτηριστικά.
Ως εκ τούτου, οι Li & Ruhe επεκτείνουν τη μεθοδολογία AQUA προτείνοντας τη
χρήση μίας τεχνικής κατάταξης (classification) διατάξιμων δεδομένων, της Rough
Set Analysis (RSA). Η υλοποίηση της μεθόδου AQUA+ περιελάμβανε την
εφαρμογή τριών ευριστικών RSA μηχανισμών για την ανάθεση κατάλληλων
σταθμίσεων και την επιλογή χαρακτηριστικών (Li & Ruhe, 2006; Li & Ruhe, 2007;
Li & Ruhe, 2008). Αν και η μέθοδος AQUA+ κατάφερε να επιλύσει δύο βασικά
προβλήματα της EbA, οι ερευνητές επισημαίνουν δύο βασικούς περιορισμούς της
νέας προσέγγισης (Li & Ruhe, 2008). Πρώτα από όλα, η AQUA+ δεν εγγυάται τη
βελτίωση της διαδικασίας πρόβλεψης σε όλα τα σύνολα δεδομένων ενώ η
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διακριτοποίηση (discretization) των συνεχών χαρακτηριστικών που εφαρμόζει η
AQUA+ και η έλλειψη μηχανισμού για το χειρισμό των ελλειπουσών τιμών
επιφέρει

ιδιαίτερα

προβλήματα

σε

σύνολα

δεδομένων

με

συνεχή

χαρακτηριστικά και μεγάλο αριθμό ελλειπουσών τιμών.
Τα τελευταία χρόνια, το σημαντικότερο ανοικτό πρόβλημα της EbA
παραμένει η επιλογή κατάλληλου υποσυνόλου χαρακτηριστικών ενός έργου ενώ
όπως αναφέρουν οι Li et al. (2008b), το μειονέκτημα των προτεινόμενων
προσεγγίσεων είναι ότι η μεγάλη ακρίβεια προσαρμογής επέρχεται με μεγάλο
υπολογιστικό κόστος και μικρή ικανότητα επεξήγησης των επιλεγμένων
χαρακτηριστικών.

Στην

εργασία

των

Li

et

al.

(2008b)

προτείνεται

η

χρησιμοποίηση της τεχνικής Mutual Information (MI) ως κριτήριο επιλογής
χαρακτηριστικών. Η MI έχει τη δυνατότητα μέτρησης της σχέσης δύο
χαρακτηριστικών κάνοντας χρήση της εντροπίας (entropy) με κατάλληλο
χειρισμό τόσο των συνεχών, όσο και των κατηγορικών δεδομένων. Τέλος, οι
Azzeh et al. (2008) επαναφέρουν την ιδέα της χρήσης της θεωρίας των ασαφών
συνόλων μετά από την αρχική προσέγγιση των Idri και Abran (2000) για το
πρόβλημα της επιλογής κατάλληλου υποσυνόλου χαρακτηριστικών.
Μια ολοκληρωμένη εργασία που καλύπτει διάφορες πτυχές της EbA και
προσφέρει

ένα

στατιστικό πλαίσιο παρόμοιο με εκείνο

των μεθόδων

παλινδρόμησης, εμφανίζεται μόλις τους τελευταίους μήνες του 2008 (Keung et
al., 2008). Η μέθοδος βασίζεται στο συντελεστή συσχέτισης του Mantel (Mantel’s
correlation), ο οποίος προτάθηκε το 1967 από τον Mantel (Mantel, 1967) για την
επίλυση του προβλήματος της ανίχνευσης χωρικών (space) και χρονικών (time)
ομάδων (clusters) ασθενειών στα πλαίσια της έρευνας αντιμετώπισης του
καρκίνου. Η θεμελιώδης αρχή της μεθοδολογίας βασίζεται στη μέτρηση της
συσχέτισης μεταξύ των στοιχείων δύο πινάκων αποστάσεων (distance matrices)
και τη στατιστική σημαντικότητα (statistical significance) της συσχέτισης. Η νέα
προσέγγιση Analogy-X, εκτός από την εισαγωγή ενός στατιστικού πλαισίου για
την EbA, συγκεντρώνει αρκετές καινοτομίες, όπως την ικανότητα για τον
καθορισμό της καταλληλότητας της EbA για το εκάστοτε σύνολο δεδομένων, την
υποστήριξη

ενός

σχετικά

απλού

μηχανισμού

- 60 -

επιλογής

υποσυνόλου

Κεφάλαιο 2
χαρακτηριστικών και την ανίχνευση απόμακρων σημείων (outliers) μέσω της
ανάλυσης ευαισθησίας (sensitivity analysis). Παρά τα θεωρητικά πλεονεκτήματα
της μεθόδου, τα πειράματα που διεξήχθησαν και παρουσιάστηκαν στις εργασίες
των Keung & Kitchenham (2008a); Keung & Kitchenham (2008b) και Keung (2008)
κατέδειξαν ότι η Analogy-X δεν επιφέρει στατιστικά σημαντική βελτίωση στο
σημαντικότερο θέμα της ακρίβειας πρόβλεψης μέσω της EbA, όταν συγκρίθηκε
με τα αντίστοιχα αποτελέσματα παλαιότερων εργασιών (Shepperd et al., 1996;
Shepperd & Schofield, 1997).
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των περισσότερων εργασιών που προτείνουν
διάφορες προσεγγίσεις για την βελτίωση της EbA, αποτελεί το γεγονός ότι οι
συγγραφείς βασίζονται κυρίως σε κάποια συνολικά μέτρα ακρίβειας που
υπολογίζονται από τα επιμέρους σφάλματα των εκτιμήσεων, για να εξάγουν
συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα της μεθόδου που προτείνουν. Η
συνήθης πρακτική όμως, της απλής σύγκρισης των μέτρων ακρίβειας, χωρίς
περαιτέρω στατιστικούς ελέγχους υποθέσεων, συχνά προκαλεί παραπλανητικά
συμπεράσματα, καθώς μία μικρή τροποποίηση των δεδομένων μπορεί να
επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις αποδόσεις της ακρίβειας των εναλλακτικών
μοντέλων πρόβλεψης. Επιπρόσθετα, ένα συνολικό μέτρο ακρίβειας αποτελεί
απλά ένα στατιστικό μέτρο, το οποίο υπόκειται σε σημαντική μεταβλητότητα.
Ως παράδειγμα εργασιών που εφαρμόζουν στατιστικούς ελέγχους στη βελτίωση
της EbA μπορούμε ενδεικτικά να αναφέρουμε την εργασία των Mukhopadhyay
et al., (1992) και τις πρόσφατες εργασίες σχετικές με την προσέγγιση Analogy-X
(Keung et al., 2008; Keung & Kitchenham, 2008a; Keung & Kitchenham, 2008b;
Keung, 2008).

2.3 Ανάλυση Παλινδρόμησης
Η Ανάλυση Παλινδρόμησης (Regression Analysis-RA) μπορεί να περιγραφεί ως το
σύνολο των τεχνικών που χρησιμοποιούνται για τη μοντελοποίηση και ανάλυση
των σχέσεων μεταξύ μίας εξαρτημένης (dependent-response) και μίας ή
περισσοτέρων ανεξάρτητων (independent-explanatory-predictors) μεταβλητών
(Chatterjee et al., 2000). Η σχέση εκφράζεται συνήθως με τη μορφή μίας

- 61 -

Εκτίμηση με Αναλογίες και Ανάλυση Παλινδρόμησης
γραμμικής (linear) εξίσωσης (Εξίσωση (2.6)), η οποία συνδέει την εξαρτημένη
μεταβλητή Y με τις p ανεξάρτητες μεταβλητές X 1 , X 2 ,..., X p

Y = b0 + b1 X 1 + b2 X 2 + ... + b p X p
όπου

b0 , b1 , b2 ,..., b p

είναι

( p + 1)

(2.6)

συντελεστές παλινδρόμησης (regression

coefficients) ή παράμετροι (parameters) που εκτιμώνται από τα δεδομένα. Η
πρώτη και πιο γνωστή μέθοδος εκτίμησης των παραμέτρων είναι η μέθοδος των
ελαχίστων τετραγώνων (Least Squares-LS), η οποία παρουσιάστηκε το 1805 από
τον Legendre (Legendre, 1805) και χρησιμοποιήθηκε για τη μελέτη αστρονομικών
φαινόμενων.
Στην εκτίμηση του κόστους, η LS παλινδρόμηση είναι η πιο δημοφιλής
μέθοδος (Briand & Wieczorek, 2002) καθώς οι περισσότερες εργασίες έχουν ως
στόχο τη δημιουργία ή τη βελτίωση ενός γραμμικού (linear) RA μοντέλου
(Jorgensen & Shepperd, 2007). Το θεωρητικό LS μοντέλο υποθέτει ότι υπάρχει μία
ατελής (imperfect) σχέση μεταξύ της εξαρτημένης και των ανεξάρτητων
μεταβλητών και για αυτό τον λόγο, στην γενική μορφή της Εξίσωσης (2.6),
εισάγεται ακόμα ένας όρος ε , ο οποίος αντιπροσωπεύει το τυχαίο σφάλμα της
μέτρησης και τις επιδράσεις άλλων μεταβλητών που όμως δεν συμμετέχουν στο
μοντέλο. Το σφάλμα θεωρείται τυχαία μεταβλητή της οποίας η συμπεριφορά
χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο υποθέσεων σχετικά με την κατανομή που
ακολουθεί.

2.3.1 Περιγραφή της Μεθόδου των Ελαχίστων Τετραγώνων
Όπως αναφέραμε στην προηγούμενη ενότητα, στο θεωρητικό LS μοντέλο
εισάγεται ο όρος του τυχαίου σφάλματος ε και η Εξίσωση (2.6) παίρνει την
ακόλουθη μορφή:

Y = b0 + b1 X 1 + b2 X 2 + ... + b p X p + ε

(2.7)

Υποθέτοντας ότι διαθέτουμε ένα σύνολο με n παρατηρήσεις, όπου έχουν
καταγραφεί οι τιμές τόσο των p ανεξάρτητων όσο και της εξαρτημένης
μεταβλητής, το πλήρες μοντέλο περιγράφεται με το παρακάτω σύστημα
γραμμικών εξισώσεων:

Yi = b0 + b1 X i1 + b2 X i 2 + ... + b p X ip + ε i
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όπου i = 1,..., n , ενώ οι όροι που εκφράζουν το τυχαίο σφάλμα υποθέτουμε ότι
έχουν τις ακόλουθες ιδιότητες:

E (e j ) = 0

Var (e j ) = σ 2

(2.9)

Οι ιδιότητες της Εξίσωσης (2.9) για το τυχαίο σφάλμα αποτελούν δύο
ισχυρές υποθέσεις που θα πρέπει να ικανοποιούνται σε κάθε LS μοντέλο.
Γενικότερα, η τυχαία μεταβλητή του σφάλματος πρέπει να ακολουθεί την
κανονική κατανομή (normal distribution) με μέση τιμή 0 και διασπορά σ 2 . Η LS
μέθοδος εκτιμά το διάνυσμα b = (b0 , b1 , b2 ,..., b p ) με τέτοιο τρόπο ώστε να
ελαχιστοποιείται το άθροισμα τετραγώνων των διαφορών
n

S (b) = ∑ (Yi − b0 − b1 X i1 − b2 X i 2 − ... −b p X ip ) 2

(2.10)

i =1

Στην εκτίμηση του κόστους, το LS μοντέλο είναι ευρέως διαδεδομένο και
εφαρμόζεται συνήθως όταν (Boehm et al., 2000):
•

Το μέγεθος του συνόλου δεδομένων είναι αρκετά μεγάλο και το σύνολο
των n

έργων είναι αρκετά μεγαλύτερο από το πλήθος των

p

ανεξάρτητων μεταβλητών.
•

Δεν υπάρχουν ελλείπουσες τιμές (missing values).

•

Δεν υπάρχουν απόμακρες παρατηρήσεις (outliers).

•

Οι ανεξάρτητες μεταβλητές δεν είναι γραμμικά συσχετισμένες μεταξύ
τους, γνωστό και ως πρόβλημα πολυσυγγραμμικότητας (multicollinearity).

•

Οι ανεξάρτητες μεταβλητές μπορούν να ερμηνευτούν εύκολα όταν
χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του μοντέλου.

•

Οι ανεξάρτητες μεταβλητές είναι συνεχείς (continuous).
Ωστόσο, στην πράξη οι περισσότεροι από τους παραπάνω περιορισμούς

παραβιάζονται, καθώς τα διαθέσιμα σύνολα δεδομένων είναι συνήθως μικρού
μεγέθους, με μεγάλο αριθμό ελλειπουσών και απόμακρων παρατηρήσεων.
Επιπρόσθετα, οι περισσότερες ανεξάρτητες μεταβλητές περιγράφουν ποιοτικά
χαρακτηριστικά των έργων ενώ συχνά, υπάρχει μεγάλη συσχέτιση μεταξύ των
συγκεκριμένων μετρήσεων. Για τους λόγους αυτούς, αρκετοί ερευνητές
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πρότειναν διάφορες προσεγγίσεις για την επίλυση των συγκεκριμένων
προβλημάτων και τη βελτίωση ολόκληρης της LS διαδικασίας.

2.3.2 Εφαρμογές της Ανάλυσης Παλινδρόμησης στην Εκτίμηση
Κόστους Λογισμικού
Αν και σε ορισμένες εργασίες της βιβλιογραφίας (Shepperd et al., 1996; Mair et al.,
1999; MacDonell & Shepperd, 2003), γίνεται χρήση της LS μεθόδου με το σύνολο
όλων των διαθέσιμων p ανεξάρτητων μεταβλητών, η πολυσυγγραμμικότητα
που συχνά εμφανίζεται στα δεδομένα κόστους λογισμικού, οδήγησε στην
αναζήτηση τεχνικών που θα επιλύουν καθολικά ή μερικώς το εν λόγω
πρόβλημα. Η κατά βήματα (stepwise) LS μεθοδολογία προσφέρει τη δυνατότητα
δημιουργίας

ενός

μοντέλου

επιλέγοντας

ένα

κατάλληλο

υποσύνολο

χαρακτηριστικών (Schroeder et al., 1986), προσθέτοντας σε κάθε στάδιο της
μεθόδου, την ανεξάρτητη μεταβλητή με τη μέγιστη τιμή μερικής συσχέτισης
(partial correlation) ως προς την εξαρτημένη μεταβλητή, λαμβάνοντας υπόψη
όλες τις ανεξάρτητες μεταβλητές που έχουν εισαχθεί ήδη στο μοντέλο. Η
διαδικασία βασίζεται ουσιαστικά, σε μία σειρά ελέγχων, οι οποίοι έχουν στόχο
την επιλογή υποσυνόλου ανεξάρτητων μεταβλητών που μεγιστοποιούν το
στατιστικό μέτρο F. Η αυτοματοποιημένη διαδικασία επιλογής των κατάλληλων
μεταβλητών σε όλα τα στατιστικά πακέτα κατέστησαν τη Κατά βήματα LS μία
ευρύτατα διαδεδομένη μέθοδο για την εκτίμηση του κόστους λογισμικού
(ενδεικτικά αναφέρονται: Kadoda et al., 2001; Mendes et al., 2001; Shepperd and
Kadoda, 2001).
Στη μελέτη των Miyazaki et al. (1994), οι συγγραφείς σημειώνουν ότι αν και
η LS είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στη δημιουργία μοντέλων πρόβλεψης, υπάρχουν
δύο βασικά προβλήματα στα δεδομένα κόστους λογισμικού, τα οποία δε μπορεί
να χειριστεί κατάλληλα. Πιο συγκεκριμένα, η LS ελαχιστοποιεί το άθροισμα των
τετραγώνων των απόλυτων σφαλμάτων ενώ ο υπολογισμός της ακρίβειας των
μοντέλων πρόβλεψης βασίζεται σε σχετικά σφάλματα (relative errors) (βλ.
Κεφάλαιο 3). Εξαιτίας του γεγονότος αυτού, ο τρόπος υπολογισμού των
παραμέτρων της LS παλινδρόμησης δεν είναι συνεπής με τα μέτρα ακρίβειας
που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση τους. Ακολούθως, οι συγγραφείς
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αναφέρονται στο γενικότερο πρόβλημα της LS, η οποία επηρεάζεται σε
σημαντικό βαθμό από την ύπαρξη απόμακρων παρατηρήσεων. Για την επίλυση
του δεύτερου προβλήματος προτείνουν τη χρησιμοποίηση της μεθόδου
ελάχιστης διαμέσου των τετραγώνων (Least Median of Squares-LMS), η οποία
βασίζεται στην ελαχιστοποίηση της διαμέσου των τετραγώνων των απόλυτων
σφαλμάτων. Παρά το γεγονός ότι η LMS είναι πιο ανθεκτική (robust) μέθοδος και
δεν επηρεάζεται από την ύπαρξη απόμακρων τιμών, δεν καταφέρνει να επιλύσει
το αρχικό πρόβλημα του υπολογισμού των παραμέτρων. Για την λύση του
συγκεκριμένου περιορισμού, προτείνονται δύο τροποποιήσεις του κριτηρίου
ελαχιστοποίησης με την εισαγωγή δύο μέτρων ακρίβειας: του σταθμισμένου
σχετικού

σφάλματος

(balanced

relative

error)

και

του

αντεστραμμένου

σταθμισμένου σχετικού σφάλματος (inverted balanced relative error).
Στην εργασία των Chen & Stromberg (1997) μελετάται το πρόβλημα της
ετεροσκεδαστικότητας (heteroscedasticity), δηλαδή της μη σταθερής διασποράς
των σφαλμάτων στα δεδομένα κόστους λογισμικού και εξετάζονται δύο
ανθεκτικές μέθοδοι παλινδρόμησης για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Πιο
συγκεκριμένα, γίνεται χρήση της LMS και η εισαγωγή της νέας μεθόδου
περικομμένων ελαχίστων τετραγώνων (Least Trimmed Squares-LTS) για την
προσαρμογή των μοντέλων πρόβλεψης. Οι συγγραφείς επισημαίνουν ότι οι LMS
και LTS αντιμετωπίζουν το πρόβλημα ύπαρξης απόμακρων σημείων αλλά δεν
παρέχουν ακριβείς εκτιμήσεις όταν η ετεροσκεδαστικότητα εμφανίζεται στα
δεδομένα κόστους. Οι δύο τεχνικές γίνονται αντικείμενο μελέτης και στην
εργασία των Gray & MacDonell (1999), όπου συγκρίνεται η απόδοση των εν λόγω
μεθόδων και της LS σε τρία σύνολα δεδομένων με διαφορετικά χαρακτηριστικά,
καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι καμία μεθοδολογία δεν είναι σε κάθε
περίπτωση η βέλτιστη αλλά τα χαρακτηριστικά του συνόλου δεδομένων
καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την ακρίβεια πρόβλεψης και την καταλληλότητα
της εκάστοτε μεθόδου.
Οι Pickard et al. (1999) εφαρμόζουν την τεχνική της ελάχιστης απόλυτης
απόκλισης (Least Absolute Deviation-LAD) συγκρίνοντάς την με αρκετές
μεθόδους πρόβλεψης σε πέντε σύνολα δεδομένων, ενώ τέλος οι Jeffery et al.
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(2001) μελέτησαν την απόδοση της σταθμισμένης (weighted) LS, μίας ανθεκτικής
μεθοδολογίας η οποία εκτελείται επαναληπτικά, σε στάδια,
Παρά το πλήθος των εργασιών που μελετούν την αξιοπιστία, την ακρίβεια
και την ανθεκτικότητα των RA μεθόδων, το σημαντικότερο μειονέκτημα όλων
των προσπαθειών έγκειται στο γεγονός ότι οι προαναφερόμενες μεθοδολογίες
προϋποθέτουν την ύπαρξη συνεχών ανεξάρτητων μεταβλητών. Ωστόσο, τα
δεδομένα κόστους λογισμικού συνήθως περιλαμβάνουν μετρήσεις οι οποίες
είναι τόσο συνεχείς όσο και ποιοτικές ή κατηγορικές. Ως εκ τούτου, οι μέθοδοι
πρόβλεψης θα πρέπει να έχουν την ικανότητα να λαμβάνουν υπόψη και να
χειρίζονται με κατάλληλο τρόπο τα δύο είδη των ανεξάρτητων μεταβλητών
κόστους.
Στην εργασία της Kitchenham (1998) εξετάζεται το πρόβλημα των μηισορροπημένων

(unbalanced)

συνόλων

δεδομένων

και

προτείνεται

μία

μεθοδολογία για την ανάλυση τους. Αναλυτικότερα, ένα ισορροπημένο (balanced)
σύνολο δεδομένων περιέχει τον ίδιο αριθμό παρατηρήσεων για κάθε δυνατό
συνδυασμό παραγόντων (factors) και επιπέδων (levels), ο οποίος αναφέρεται και
ως κελί (cell) ενώ αντίθετα, ένα μη-σταθμισμένο σύνολο δεδομένων είναι ένα
σύνολο με άνισο αριθμό παρατηρήσεων για κάθε κελί. Ο συγκεκριμένος
περιορισμός των κλασικών RA προσεγγίσεων, μπορεί να επιλυθεί από τον
συνδυασμό των τεχνικών LS για τον χειρισμό των συνεχών ανεξάρτητων
μεταβλητών και ανάλυσης διασποράς (Analysis of Variance-ANOVA) για τον
χειρισμό των παραγόντων (δηλαδή των κατηγορικών μεταβλητών).
Τέλος, οι Angelis et al. (2001) αναγνωρίζουν τα προβλήματα από την
παρουσία κατηγορικών δεδομένων στην δημιουργία ενός αξιόπιστου μοντέλου
πρόβλεψης

και

προτείνουν

(Categorical

Regression).

Η

τη

χρήση

διαδικασία

της

Κατηγορικής

στηρίζεται

στην

Παλινδρόμησης
ποσοτικοποίηση

(quantification) των κατηγορικών μεταβλητών μέσω της ανάθεσης αριθμητικών
τιμών στις κατηγορίες και στη συνέχεια την εφαρμογή της LS στις νέες
ανεξάρτητες ποσοτικές μεταβλητές.

- 66 -

Κεφάλαιο 2

2.4 Σύγκριση των Μεθόδων της Εκτίμησης με Αναλογίες και
της Ανάλυσης Παλινδρόμησης
Διάφορες ερευνητικές προσπάθειες (βλ. Κεφάλαιο 1) έχουν εστιάσει την
προσοχή τους στην εισαγωγή νέων μεθόδων με μοναδικό στόχο τη βελτίωση της
εκτίμησης

κόστους

ενός

νέου

έργου

λογισμικού.

Όπως

αναφέρθηκε

προηγουμένως, δύο από τις μεθόδους που έχουν ιδιαιτέρως μελετηθεί και
χρησιμοποιηθεί είναι η EbA και η RA. Πολλές από τις εμπειρικές μελέτες
ασχολούνται με τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας των συγκεκριμένων
μεθόδων και την επιλογή της καταλληλότερης για μελλοντικές προβλέψεις.
Παρόλα αυτά, διαφορετικές ερευνητικές προσπάθειες συχνά αναφέρουν
αντιφατικά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, οι Shepperd & Schofield (1997)
ισχυρίζονται ότι η EbA επέδειξε μεγαλύτερη ακρίβεια πρόβλεψης σε σύγκριση με
την RA. Αντίθετα, οι Myrtveit & Stensrud (1999) επανέλαβαν τα πειράματα της
προηγούμενης εργασίας σε διαφορετικά σύνολα δεδομένων, καταλήγοντας
όμως σε διαφορετικά αποτελέσματα.
Προσπαθώντας να ερμηνεύσουν τα αντιφατικά αποτελέσματα των
διάφορων ερευνητικών ομάδων, οι Mair & Shepperd (2005) διεξήγαγαν μία
συστηματική επισκόπηση των σημαντικότερων εργασιών που πραγματεύονται
τα αποτελέσματα των μεθόδων EbA και RA και καλύπτουν την περίοδο 19972004. Μετά από εκτενή αναζήτηση με συγκεκριμένα κριτήρια, συμπεριέλαβαν
στη συγκριτική τους μελέτη συνολικά είκοσι εργασίες, εκ των οποίων οι έντεκα
παρουσιάστηκαν σε επιστημονικά περιοδικά και εννέα σε πρακτικά συνεδρίων.
Από το σύνολο των εργασιών, εννέα μελέτες (45%) συνηγορούσαν στην
ανωτερότητα της EbA, επτά μελέτες (35%) σε εκείνη της RA ενώ για τέσσερις
εργασίες (20%) δεν υπήρχε ένδειξη για την ανωτερότητα καμίας από τις δύο
μεθόδους (Πίνακας 2.2-Σχήμα 2.2). Ένα αξιοσημείωτο εύρημα όμως είναι το
γεγονός ότι μόνο σε έξι εργασίες (30%) έγινε χρήση κάποιου ελέγχου υπόθεσης
για τον καθορισμό της στατιστικής σημαντικότητας των διαφορών που
παρατηρήθηκαν μεταξύ των δύο εναλλακτικών μεθόδων. Από αυτές, τέσσερις
εργασίες (66.67%) έδειξαν ότι η RA δίνει στατιστικά καλύτερα αποτελέσματα
από την EbA, σε μία εργασία (16.67%) δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στις
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προβλέψεις ενώ μόλις μία εργασία (16.67%) έδειξε την ανωτερότητα της EbA
(Πίνακας 2.2-Σχήμα 2.2).

Στατιστικός
έλεγχος
υποθέσεως

Όχι

EbA
9 (45%)

RA
7 (35%)

Ναι

1 (16.7%)

4 (66.7%)

Μέθοδος
Καµία
4 (20%)
1 (16.7%)

Σύνολο
20 (100%)
6 (100%)

Πίνακας 2.2 Αποτελέσματα της συγκριτικής μελέτης των Mair & Shepperd (2005)

Σχήμα 2.2 Στοιβαγμένο ραβδόγραμμα των αποτελεσμάτων της συγκριτικής μελέτης
των Mair & Shepperd (2005)

Οι Myrtveit & Stensrud (1999) επισημαίνουν ότι τα εμπειρικά αποτελέσματα
θα πρέπει να συγκλίνουν για να υπάρχει γενική εγκυρότητα στην αξιοπιστία
των εναλλακτικών μεθόδων εκτίμησης. Επίσης, σημειώνουν ότι το πλήθος των
έργων και των ανεξάρτητων μεταβλητών του δείγματος, καθώς και η
ομοιογένεια και ποιότητα του συνόλου των δεδομένων, συνθέτουν ένα πλαίσιο
από σημαντικούς παράγοντες για την αποτελεσματικότητα στην ακρίβεια
πρόβλεψης της εκάστοτε μεθοδολογίας. Επιπλέον, τα αποτελέσματα εξαρτώνται
σε μεγάλο βαθμό από την ανάλυση που διεξάγεται μετά την εφαρμογή ενός
μοντέλου πρόβλεψης, όπως ο υπολογισμός των μέτρων ακρίβειας (accuracy
measures) και οι στατιστικοί έλεγχοι (statistical tests) που χρησιμοποιούνται.
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Σε πρόσφατη εργασία (Myrtveit et al., 2005), οι συγγραφείς υπογραμμίζουν
πως η έλλειψη σύγκλισης των εμπειρικών μελετών στα μοντέλα κόστους
λογισμικού έχει ελάχιστα κατανοηθεί και ερμηνευτεί, ενώ παραμένει ένα
σύνθετο και ανοικτό ερευνητικό ζήτημα για την επιστημονική κοινότητα της
τεχνολογίας λογισμικού εδώ και αρκετές δεκαετίες. Οι ερευνητές πιθανολογούν
πως μία αιτία του συγκεκριμένου προβλήματος πηγάζει από τη μεταβλητότητα
της μεθοδολογίας που ακολουθείται κατά τη φάση της εφαρμογής της, για
παράδειγμα όταν επηρεάζεται από την ποιότητα των διαθέσιμων δεδομένων.
Επιπλέον, η ικανότητα των αναλυτών που αναλαμβάνουν το σύνθετο έργο της
εφαρμογής και της αποτελεσματικής ερμηνείας των εναλλακτικών τεχνικών,
κρίνεται ως σημαντικός παράγοντας, καθώς μία ασυνεπής μελέτη μπορεί να
οδηγήσει σε οποιοδήποτε μη-λογικό συμπέρασμα. Μία ακόμα πιθανή αιτία της
μη-σύγκλισης

μπορεί

να

οφείλεται

στα

παραπλανητικά

εξαγόμενα

αποτελέσματα, λόγω του μικρού μεγέθους των συνόλων δεδομένων. Τέλος,
σημαντικός παράγοντας αβεβαιότητας για τα αποτελέσματα αποτελεί η χρήση
διαφορετικών

μέτρων

ακρίβειας.

Μερικά

από

τα

συγκεκριμένα

μέτρα

εμφανίζουν σοβαρά ελαττώματα στους θεμελιώδεις ορισμούς τους και
επομένως, καταλήγουν να αποτελούν μη-έγκυρες και αναξιόπιστες διαδικασίες
αποτίμησης της ακρίβειας των μοντέλων. Με άλλα λόγια, οι δείκτες ακρίβειας
πολλές φορές δε μετρούν την ποσότητα που υποτίθεται ότι καλούνται να
εκτιμήσουν και συνεπώς, αποπροσανατολίζουν τις συγκριτικές μελέτες των
διάφορων μοντέλων εκτίμησης.
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Κεφάλαιο 3
Σύγκριση Μοντέλων Κόστους Λογισμικού με
Τεχνικές Αναδειγματοληψίας
3.1 Περίληψη
Η ακρίβεια της εκτίμησης του κόστους έργων λογισμικού είναι ένα σημαντικό
ερευνητικό θέμα στην Τεχνολογία Λογισμικού εδώ και αρκετές δεκαετίες. Το
ερευνητικό ενδιαφέρον έχει επικεντρωθεί στην ανάπτυξη διαφόρων στατιστικών
μοντέλων, τα οποία βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα παλαιότερων έργων. Η
πληθώρα

των

εναλλακτικών

προσεγγίσεων,

οι

οποίες

μπορούν

να

προσαρμοστούν στα διάφορα σύνολα δεδομένων για την εκτίμηση κόστους, έχει
αναδείξει τη σπουδαιότητα και την ιδιαίτερη σημασία της επιλογής του πιο
αποδοτικού

μοντέλου

πρόβλεψης.

Συνήθως,

η

πάγια

στρατηγική

που

ακολουθείται στην πράξη από τους διοικητές των έργων αλλά και από τους
ερευνητές, για την επιλογή του καταλληλότερου μοντέλου, βασίζεται στη
σύγκριση

συγκεκριμένων

μέτρων

ακρίβειας,

τα

οποία

είναι

συνήθως

συναρτήσεις των σχετικών σφαλμάτων των εναλλακτικών μεθόδων πρόβλεψης.
Η προαναφερόμενη πρακτική στηρίζεται στην απλή αντιπαράθεση των
μέτρων ακρίβειας χωρίς να διεξάγεται κανένας έλεγχος υποθέσεως για την
στατιστική σημαντικότητα των αποτελεσμάτων. Η συγκεκριμένη πολιτική
μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένα και ασταθή συμπεράσματα, από τη στιγμή
που μία μικρή αλλαγή στα δεδομένα είναι ικανή να αντιστρέψει και να
ανατρέψει το αρχικό συμπέρασμα. Επιπρόσθετα, οι δείκτες ακρίβειας στους
οποίους βασίζεται η σύγκριση, αποτελούν στην ουσία στατιστικά μέτρα, δηλαδή
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τυχαίες μεταβλητές, που ακολουθούν άγνωστες κατανομές. Το γεγονός αυτό
δυσχεραίνει

τους

ελέγχους

υποθέσεων

που

βασίζονται

σε

κλασικές

στατιστικών

μεθόδων

παραμετρικές προσεγγίσεις.
Στο

κεφάλαιο

αυτό,

προτείνεται

η

χρήση

προσομοίωσης, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν στη διαδικασία σύγκρισης
της ακρίβειας εναλλακτικών μοντέλων πρόβλεψης κόστους. Στην προσπάθεια
αυτή, χρησιμοποιήθηκαν οι δύο πιο δημοφιλείς τεχνικές εκτίμησης κόστους, η
Εκτίμηση με Αναλογίες και η Παλινδρόμηση Ελαχίστων Τετραγώνων αλλά τα
αποτελέσματα της μεθοδολογίας μπορούν να εφαρμοστούν για συγκρίσεις
οποιωνδήποτε μεθόδων. Οι προτεινόμενες στατιστικές μέθοδοι προσομοίωσης
βασίζονται στους ελέγχους μεταθέσεων και την κατασκευή διαστημάτων
εμπιστοσύνης για τη διαφορά των μέτρων ακρίβειας μέσω της bootstrap
αναδειγματοληψίας.

Στο

πειραματικό

κομμάτι

του

κεφαλαίου,

χρησιμοποιήθηκαν τρία γνωστά από την βιβλιογραφία σύνολα δεδομένων για
να επικυρώσουμε τα αποτελέσματα και να δείξουμε τις διαφορές μεταξύ των
κλασικών

παραμετρικών

και

μη-παραμετρικών

προσεγγίσεων

με

τις

προτεινόμενες τεχνικές προσομοίωσης.

3.2 Εισαγωγή
Η ακρίβεια στην εκτίμηση κόστους αποτελεί μία από τις σπουδαιότερες
προϋποθέσεις

για

επιτυχή

σχεδιασμό

(planning),

χρονοπρογραμματισμό

(scheduling) και ανάλυση κινδύνου (risk analysis) στη διαδικασία ανάπτυξης ενός
έργου λογισμικού. Το αμείωτο ενδιαφέρον των ερευνητών απεικονίζεται στη
συνεχή εισαγωγή και χρήση εναλλακτικών μοντέλων πρόβλεψης, τα οποία
συνήθως βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα ολοκληρωμένων έργων (βλ.
Κεφάλαιο 1).
Αν και η αναγκαιότητα για τον καθορισμό του αποδοτικότερου μοντέλου
είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα όπου οι διοικητές έργου (project
managers) καλούνται να πάρουν απόφαση, φαίνεται να μην υπάρχει καθολική
απάντηση για όλα τα σύνολα δεδομένων. Στην πραγματικότητα, η προσαρμογή
(fitting) και η ακρίβεια πρόβλεψης (predictive accuracy) των μοντέλων εξαρτώνται
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από το είδος της διαθέσιμης πληροφορίας που περιέχεται στα δεδομένα. Ο
αριθμός των χαρακτηριστικών των έργων, το μέγεθος της βάσης και η ακρίβεια
κατά τη μέτρηση των χαρακτηριστικών είναι μερικά από τα στοιχεία που
επηρεάζουν την αποδοτικότητα ενός μοντέλου.
Η άποψη για την αδυναμία ύπαρξης ενός καθολικά βέλτιστου μοντέλου
(δηλαδή για όλα τα σύνολα δεδομένων κόστους λογισμικού), ενισχύεται από το
μεγάλο πλήθος των συγκριτικών μελετών με αντιφατικά αποτελέσματα, τα
οποία έχουν παρουσιαστεί ως τώρα στη βιβλιογραφία. Η κατάσταση
περιπλέκεται ακόμα περισσότερο, εάν λάβουμε υπόψη ότι κάθε μέθοδος μπορεί
να εφαρμοστεί με αρκετές παραλλαγές. Ως παράδειγμα, μπορούμε να
αναφέρουμε τη μέθοδο της Παλινδρόμησης Ελαχίστων Τετραγώνων (Least
Squares Regression-LS), όπου ένας απλός μετασχηματισμός μίας μεταβλητής (για
παράδειγμα ο λογαριθμικός) μπορεί να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην
ακρίβεια του μοντέλου πρόβλεψης.
Ένα άλλο σημαντικό θέμα, μετά τον καθορισμό του συνόλου δεδομένων
στο οποίο θα βασιστεί η προσαρμογή των μοντέλων πρόβλεψης, είναι και ο
καθορισμός του κριτηρίου που θα χρησιμοποιηθεί για την επιλογή του
¨βέλτιστου¨

μοντέλου.

χρησιμοποιηθεί αρκετά

Στη

βιβλιογραφία

έχουν

παρουσιαστεί

μέτρα ακρίβειας (accuracy measures), τα

και
οποία

αποτελούν ουσιαστικά, συναρτήσεις του σφάλματος πρόβλεψης (prediction error)
(βλ. Ενότητα 3.5). Ωστόσο, καθένας από τους συγκεκριμένους δείκτες αποτελεί
στην πραγματικότητα ένα απλό στατιστικό μέτρο, δηλαδή μία τιμή (συνήθως
μέση τιμή, διάμεσος ή ποσοστό επί των σφαλμάτων ή των σχετικών σφαλμάτων)
που έχει εκτιμηθεί από ένα δείγμα και για αυτόν τον λόγο παρουσιάζει
σημαντική μεταβλητότητα.
Γίνεται λοιπόν αντιληπτό, ότι η διαδικασία της σύγκρισης των μοντέλων με
βάση την αποκλειστική αντιπαράθεση των παραπάνω τιμών μπορεί να
αναδείξει διαφορές, οι οποίες όμως στην πραγματικότητα να μην είναι
στατιστικά σημαντικές (statistically significant). Ως εκ τούτου, η πολιτική της
απλής αντιπαράθεσης των μέτρων ακρίβειας για τη σύγκριση και την επιλογή
του καταλληλότερου μοντέλου μπορεί να αποδειχθεί εσφαλμένη και ασταθής
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καθώς μία μικρή αλλαγή των διαθέσιμων δεδομένων μπορεί να επηρεάσει
σημαντικά τα τελικά αποτελέσματα.
Η αναφορά των προηγούμενων προβλημάτων ενισχύει την άποψη για την
αναγκαιότητα εισαγωγής τυπικών μεθόδων (formal methods) για τη σύγκριση
των μοντέλων πρόβλεψης μέσω τεχνικών στατιστικής συμπερασματολογίας
(inferential statistics). Τέτοιες μέθοδοι είναι η διεξαγωγή ελέγχων υποθέσεων
(statistical hypothesis testing) και η κατασκευή διαστημάτων εμπιστοσύνης
(Confidence Intervals-CI). Ο αυστηρά στατιστικός έλεγχος στη διαδικασία
εκτίμησης κόστους δεν έχει λάβει ακόμα την δέουσα σημασία, ενώ συχνά
παραβλέπεται για λόγους απλότητας. Από την άλλη μεριά, τα οφέλη που
επιτυγχάνονται μέσω της χρήσης των στατιστικών μεθόδων μπορεί να είναι
πολλαπλά και σημαντικά, διότι με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η εμπιστοσύνη
των διοικητών έργου για την καταλληλότητα ενός μοντέλου, όταν αυτό
προκύπτει ως αποτέλεσμα στατιστικών ελέγχων.
Σε ορισμένες από τις πιο πρόσφατες μελέτες, διεξάγονται παραμετρικές
(parametric) και μη-παραμετρικές (non-parametric) διαδικασίες για τη σύγκριση
της ακρίβειας πρόβλεψης εναλλακτικών μοντέλων. Ένας παραμετρικός έλεγχος
είναι η διαδικασία κατά την οποία απαιτούνται συγκεκριμένες υποθέσεις για την
θεωρητική κατανομή (theoretical distribution) (π.χ. κανονική κατανομή) και
στηρίζεται στις μετρήσεις του εκάστοτε δείγματος. Σε αντίθεση, ένας μηπαραμετρικός έλεγχος δεν προϋποθέτει κάποια κατανομή και βασίζεται στο
δείκτη διάταξης (rank) των δεδομένων. Ένας γνωστός παραμετρικός έλεγχος,
κατάλληλος για τη διαδικασία σύγκρισης των μέσων τιμών ζευγαρωτών
παρατηρήσεων, είναι ο έλεγχος t κατά ζεύγη (paired-samples t-test) ενώ ένας
ανάλογος

μη-παραμετρικός

έλεγχος

για

τις

διαμέσους

ζευγαρωτών

παρατηρήσεων είναι ο έλεγχος του Wilcoxon για προσημικούς δείκτες διάταξης
(Wilcoxon signed rank test).
Οι περισσότερες από τις ερευνητικές συγκριτικές μελέτες των μοντέλων
εκτίμησης κόστους που εμφανίζονται στη βιβλιογραφία, βασίζονται σε ένα
συγκεκριμένο μέτρο ακρίβειας, το μέγεθος σχετικού σφάλματος (Magnitude of
Relative Error-MRE). Σε αυτές τις εργασίες, τα αποτελέσματα είναι αρκετά
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αντιφατικά και δεν υπάρχει μία ολοκληρωμένη γνώμη για ένα ¨καθολικά
βέλτιστο¨ μοντέλο πρόβλεψης.

3.3 Επισκόπηση της Βιβλιογραφίας
Στην παρούσα ενότητα, αναφέρουμε ενδεικτικά, ορισμένες μελέτες, στις οποίες
η διαδικασία επιλογής είτε βασίστηκε στην απλή αντιπαράθεση των μέτρων
ακρίβειας χωρίς να γίνεται στατιστικός έλεγχος για την εγκυρότητα των
αποτελεσμάτων, είτε χρησιμοποιήθηκαν κάποιες από τις κλασικές προσεγγίσεις
για τη σύγκριση των εναλλακτικών τεχνικών πρόβλεψης. Γίνεται λοιπόν σαφές,
ότι οι επιλεγμένες εργασίες αποτελούν ένα μικρό δείγμα της υπάρχουσας
βιβλιογραφίας αλλά από την άλλη μεριά, η επιλογή βασίστηκε σε δύο
παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας έχει να κάνει με το πλήθος των μεθόδων και
των μέτρων ακρίβειας που μελετώνται, έτσι ώστε να συμπεριλάβουμε μελέτες
από όλες τις προσεγγίσεις που έχουν κατά καιρούς προταθεί. Δευτερευόντως,
επιλέξαμε εργασίες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τις αλλαγές στις τάσεις που
επήλθαν με την πάροδο του χρόνου στη διαδικασία σύγκρισης, ενώ σημαντικό
ρόλο έπαιξε και η γενικότερη αποδοχή τους από την επιστημονική κοινότητα.
Στην εργασία των Shepperd & Schofield (1997), εννέα σύνολα δεδομένων
χρησιμοποιήθηκαν για τη σύγκριση ανάμεσα στην Εκτίμηση με Αναλογίες
(Estimation by Analogy-EbA) και την LS. Η σύγκριση βασίστηκε στη μέση τιμή
των MRE (Mean Magnitude of Relative Error-MMRE) και στο ποσοστό των έργων
που είχαν MRE μικρότερο από ένα προκαθορισμένο όριο (predMRE) (βλ. Ενότητα
3.5). Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα της ανωτερότητας της EbA χωρίς
τη διεξαγωγή κάποιου ελέγχου υπόθεσης.
Στην εργασία της Kitchenham (1998) παρουσιάζεται μία στατιστική
μεθοδολογία, η οποία συνδυάζει την LS με την ανάλυση διασποράς (Analysis of
Variance-ANOVA) για το χειρισμό τόσο των ποσοτικών, όσο και των
κατηγορικών

δεδομένων.

Η

αποτελεσματικότητα

της

προτεινόμενης

προσέγγισης (Forward Pass Residual Analysis) συγκρίνεται με τις αντίστοιχες των
δέντρων ταξινόμησης και παλινδρόμησης (Classification and Regression Trees-
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CART) με βάση τα μέτρα MMRE και predMRE ενώ κανένας έλεγχος υπόθεσης δε
χρησιμοποιείται για την επικύρωση των αποτελεσμάτων.
Στην εργασία των Myrtveit & Stensrud (1999), η EbA συγκρίθηκε με
διαφορετικά μοντέλα παλινδρόμησης ενώ η διαδικασία επιλογής βασίστηκε σε
στατιστικά μέτρα κεντρικής τάσης (central tendency) και μεταβλητότητας
(variation) των MRE. Αναλυτικότερα, υπολογίστηκαν δύο μέτρα κεντρικής τάσης,
η μέση τιμή και η διάμεσος ενώ τα δύο μέτρα μεταβλητότητας, ήταν η τυπική
απόκλιση και η μέγιστη τιμή. Ο παραμετρικός έλεγχος t-test και ο μηπαραμετρικός έλεγχος Wilcoxon χρησιμοποιήθηκαν για τη σύγκριση των
διαφορών ανάμεσα στις μέσες τιμές και τις διαμέσους, αντίστοιχα.
Στην εργασία των Briand et al. (2000) γίνεται προσπάθεια σύγκρισης
αρκετών μεθόδων εκτίμησης, όπως της LS, της Forward Pass Residual Analysis,
των CART, της EbA καθώς και ορισμένων συνδυασμών των παραπάνω μεθόδων.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα μοντέλα LS και Forward Pass Residual Analysis
υπερτερούσαν των CART και EbA καθώς και του συνδυασμού των CART με LS
και EbA. Η διαδικασία της σύγκρισης βασίστηκε στη διάμεσο των MRE (MdMRE)
και για τους ελέγχους υποθέσεων χρησιμοποιήθηκε ο μη-παραμετρικός έλεγχος
Wilcoxon.
Στην εργασία των Mair et al. (2000), οι συγγραφείς παρουσίασαν μία
συγκριτική μελέτη που αφορούσε τη χρήση τριών τεχνικών Μηχανικής Μάθησης
(Machine Learning-ML) και της LS. Οι τρεις ML μέθοδοι ήταν τα Νευρωνικά
Δίκτυα (Neural Networks-NN), η Συλλογιστική Βασισμένη σε Περιπτώσεις (CaseBased Reasoning-CBR) και η Επαγωγή Κανόνων (Rule Induction-RI) ενώ το
αποτέλεσμα της μελέτης φανέρωνε την ανωτερότητα των NN, με χειρότερη την
απόδοση της RI. Οι συγκρίσεις στηρίχθηκαν στην απλή αντιπαράθεση δύο
μέτρων κεντρικής τάσης (MMRE και MdMRE) και δύο μέτρων μεταβλητότητας
(MinMRE και MaxMRE) των MRE.
Στην

εργασία

του

Shukla

(2000)

πραγματοποιήθηκαν

πειράματα

προσομοίωσης για τη σύγκριση της απόδοσης ενός CART και τριών ΝΝ
μοντέλων, τα οποία εκπαιδεύτηκαν με διαφορετικούς αλγόριθμους.

Ο

παραμετρικός έλεγχος t-test για το μέσο σφάλμα πρόβλεψης έδειξε την
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ανωτερότητα του NN μοντέλου που εκπαιδεύτηκε με τη βοήθεια ενός γενετικού
αλγορίθμου (Genetic Algorithm-GA).
Στην εργασία των Jeffery et al. (2001) συγκρίθηκαν διάφορα μοντέλα
πρόβλεψης, όπως η LS, η Forward Pass Residual Analysis, τα CART, η EbA και η
ανθεκτική παλινδρόμηση (Robust Regression-RR) για να εξεταστεί ποιο από τα
παραπάνω μοντέλα είχε την καλύτερη απόδοση σε σύνολα δεδομένων από έναν
οργανισμό

(single-company)

έναντι

συνόλων

δεδομένων

από

πολλούς

οργανισμούς (multi-company). Τα μέτρα ακρίβειας, ήταν τα MMRE, MdMRE και
predMRE ενώ ο έλεγχος Wilcoxon φανέρωσε την ανωτερότητα των δύο μεθόδων
παλινδρόμησης (LS και RR) στα δεδομένα ενός οργανισμού και την ανωτερότητα
των υπολοίπων μεθόδων στα δεδομένα πολλών οργανισμών.
Τέλος, στην εργασία των Myrtveit et al. (2005) παρουσιάστηκε μία μελέτη
προσομοίωσης για τη σύγκριση των LS και EbA και χρησιμοποιήθηκαν αρκετά
εναλλακτικά μέτρα ακρίβειας. Παρά το μεγάλο πλήθος των μέτρων ακρίβειας, η
σύγκριση των μοντέλων φαίνεται αρκετά σύνθετη διαδικασία εξαιτίας της μη
χρησιμοποίησης στατιστικών ελέγχων υποθέσεων και της μη σύγκλισης των
μέτρων ακρίβειας στην ανάδειξη ενός ¨βέλτιστου¨ μοντέλου.
Ανακεφαλαιώνοντας, στις περισσότερες μελέτες χρησιμοποιείται ως μέτρο
ακρίβειας

το

MRE,

ενώ

για

τη

σύγκριση

των

μοντέλων

πρόβλεψης

χρησιμοποιούνται οι στατιστικοί έλεγχοι t-test και Wilcoxon.
Το πρόβλημα με τα δεδομένα λογισμικού είναι το μικρό πλήθος των
παρατηρήσεων καθώς επίσης και η μεγάλη λοξότητα (skewness) που
παρουσιάζουν οι κατανομές των σφαλμάτων. Οι δύο αυτοί παράγοντες
επηρεάζουν σημαντικά τη σύγκριση των μοντέλων, και επομένως τη διαδικασία
επιλογής του καταλληλότερου μοντέλου πρόβλεψης. Μάλιστα, η δεύτερη εξ’
αυτών, επηρεάζει την αξιοπιστία των παραμετρικών ελέγχων υποθέσεων καθώς
η κανονικότητα και η συμμετρία αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις των
συγκεκριμένων διαδικασιών. Για την αντιμετώπιση των προαναφερόμενων
προβλημάτων είναι γνωστή από τη βιβλιογραφία, μία γνωστή κλάση μεθόδων
προσομοίωσης, η οποία μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη. Οι μέθοδοι
αυτές βασίζονται στην αναδειγματοληψία (resampling) δηλαδή την εξαγωγή ενός
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μεγάλου αριθμού δειγμάτων από το αρχικό σύνολο δεδομένων για την
ανακατασκευή (reconstruction) της αρχικής θεωρητικής κατανομής.

3.4 Συνεισφορά της Διατριβής
Το κίνητρο για την παρούσα έρευνα, ήταν η επέκταση των υπαρχουσών
διαδικασιών σύγκρισης μοντέλων πρόβλεψης κόστους, με την εισαγωγή
εναλλακτικών ελέγχων υποθέσεων για ένα ευρύ φάσμα μέτρων ακρίβειας.
Αναλυτικότερα, εφαρμόζονται δύο μέθοδοι στατιστικής συμπερασματολογίας: οι
έλεγχοι μεταθέσεων (permutation tests) και η τεχνική αναδειγματοληψίας
bootstrap, ώστε να ελεγχθεί η απόδοση δύο μοντέλων πρόβλεψης, της EbA και της
LS. Στην προσπάθεια αυτή, τα αποτελέσματα των μεθόδων επικυρώθηκαν με
διάφορες συναρτήσεις του σφάλματος πρόβλεψης, οι οποίες έχουν κατά καιρούς
προταθεί αλλά από την άλλη μεριά, έχουν λάβει ελάχιστη προσοχή από τους
ερευνητές. Θα πρέπει επίσης να επισημάνουμε ότι στόχος της παρούσας μελέτης
δεν είναι η σύγκριση των δύο προαναφερόμενων μοντέλων πρόβλεψης και η
ανάδειξη της καταλληλότερης τεχνικής, αλλά αντίθετα, η συνεισφορά στη
συστηματική διαδικασία σύγκρισης και επιλογής ανάμεσα σε διαφορετικές
μεθόδους εκτίμησης του κόστους. Συμπερασματικά, η συνεισφορά αυτού του
κεφαλαίου της διατριβής συνοψίζεται στα ακόλουθα σημεία:
•

Γίνεται χρήση κλασικών παραμετρικών και μη-παραμετρικών ελέγχων
για τη σύγκριση της ακρίβειας πρόβλεψης των μεθόδων EbA και LS, με
βάση τον υπολογισμό των MRE.

•

Εφαρμόζονται

στατιστικοί

έλεγχοι

για

τη

σύγκριση

των

δύο

προαναφερόμενων μεθόδων εκτίμησης, βασιζόμενοι σε εναλλακτικά
μέτρα ακρίβειας, όπως το μέγεθος σχετικού σφάλματος ως προς την
εκτίμηση

(Magnitude of

Relative

Error to the

Estimate-MER),

το

τετραγωνικό σφάλμα (Squared Error-SQE) και την z-αναλογία (z-ratio), τα
οποία δεν έχουν ακόμα μελετηθεί αρκετά από την ερευνητική κοινότητα.
•

Εφαρμόζονται στατιστικοί έλεγχοι υποθέσεων για διάφορα μέτρα που
βασίζονται σε ποσοστά επί των σφαλμάτων, για τα οποία δεν έχει επίσης
εφαρμοστεί κάποια μέθοδος σύγκρισης.
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•

Προτείνονται δύο στατιστικές τεχνικές προσομοίωσης, η bootstrap για την
κατασκευή διαστημάτων εμπιστοσύνης και οι έλεγχοι μεταθέσεων για τη
σύγκριση όλων των μέτρων ακρίβειας. Πιο συγκεκριμένα, προτείνονται
τρεις τεχνικές κατασκευής bootstrap διαστημάτων εμπιστοσύνης: (i) το
διάστημα εμπιστοσύνης που βασίζεται στην t-κατανομή κάνοντας χρήση
του τυπικού σφάλματος από την bootstrap κατανομή (t confidence interval
using bootstrap standard errors - t-CIbse), (ii) το διάστημα εμπιστοσύνης με
βάση τα ποσοστιαία σημεία της bootstrap κατανομής (bootstrap percentile
confidence interval-CIbp) και (iii) το bootstrap διάστημα εμπιστοσύνης που
διορθώνει τη μεροληψία (bias-corrected and accelerated confidence intervalCIbca). Επιπλέον, χρησιμοποιούνται οι έλεγχοι μεταθέσεων για τη
σύγκριση των μέτρων ακρίβειας που βασίζονται στις μέσες τιμές, τις
διαμέσους και τα ποσοστά των σφαλμάτων πρόβλεψης.

•

Γίνεται εκτεταμένη πειραματική μελέτη σε τρία γνωστά σύνολα
δεδομένων από ολοκληρωμένα έργα λογισμικού για την αξιολόγηση των
εναλλακτικών μέτρων ακρίβειας και των προτεινόμενων στατιστικών
τεχνικών συμπερασματολογίας.
Το υπόλοιπο του κεφαλαίου έχει την ακόλουθη δομή: Στην Ενότητα 3.5

δίνονται οι ορισμοί για τα μέτρα ακρίβειας που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία
της σύγκρισης των μοντέλων πρόβλεψης. Στην Ενότητα 3.6 περιγράφονται οι
κλασικοί παραμετρικοί και μη-παραμετρικοί έλεγχοι που χρησιμοποιούνται
στην παρούσα μελέτη ενώ στην Ενότητα 3.7 παρουσιάζονται εκτενώς, οι
προτεινόμενες στατιστικές τεχνικές προσομοίωσης. Η Ενότητα 3.8 περιλαμβάνει
όλα τα πειραματικά αποτελέσματα μετά την εφαρμογή σε πραγματικά σύνολα
δεδομένων ενώ στην Ενότητα 3.9 προτείνονται επεκτάσεις της ερευνητικής
εργασίας.

3.5 Μέτρα Ακρίβειας
Τα μέτρα ακρίβειας που χρησιμοποιούνται στην πράξη από τους τεχνολόγους
λογισμικού βασίζονται σε δύο ποσότητες, την πραγματική ( Y A i ) και την
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εκτιμώμενη ( YE i ) τιμή του κόστους ενός έργου i. Συγκεκριμένα, όπως ήδη έχουμε
αναφέρει στην Ενότητα 3.3, έχουν προταθεί δύο μέτρα: το μέγεθος σχετικού
σφάλματος (βλ. Ορισμό 3.1) (Conte et al., 1986) και το μέγεθος σχετικού
σφάλματος ως προς την εκτίμηση (βλ. Ορισμό 3.2) (Kitchenham et al., 2001). Εκτός
από τα δύο βασικά μέτρα σχετικού σφάλματος, έχουν προταθεί και άλλα
εναλλακτικά μέτρα, όπως το τετραγωνικό σφάλμα (βλ. Ορισμό 3.3) και η zαναλογία (βλ. Ορισμό 3.4), τα οποία όμως ακόμα δεν έχουν γνωρίσει την ευρεία
αποδοχή από την ερευνητική κοινότητα (Πίνακας 3.1).

Ορισμός 3.1 Μέγεθος σχετικού σφάλματος (Magnitude of Relative Error-MRE)
καλείται ο λόγος της απόλυτης διαφοράς της εκτιμώμενης από την πραγματική
τιμή προς την πραγματική τιμή

Ορισμός 3.2 Μέγεθος σχετικού σφάλματος ως προς την εκτίμηση (Magnitude of
Relative Error to the Estimate-ΜER) καλείται ο λόγος της απόλυτης διαφοράς της
εκτιμώμενης από την πραγματική τιμή προς την εκτιμώμενη τιμή

Ορισμός 3.3 Τετραγωνικό σφάλμα (Squared Error-SQE) καλείται η τετραγωνική
διαφορά της εκτιμώμενης από την πραγματική τιμή

Ορισμός 3.4 z-αναλογία (z-ratio) καλείται ο λόγος της εκτιμώμενης προς την
πραγματική τιμή

Γενικά, για τα παραπάνω μέτρα χρησιμοποιούμε τον όρο ¨μέτρα τοπικού
(local) σφάλματος¨ αφού αναφέρονται στο σφάλμα που γίνεται ¨τοπικά¨, στην
εκτίμηση ενός μόνο έργου. Τα μέτρα τοπικού σφάλματος από πολλά έργα
μπορούν να συνδυαστούν ώστε να υπολογίσουμε την καθολική (global)
ακρίβειας πρόβλεψης ενός μοντέλου. Στον Πίνακα 3.2, δίνονται τα κυριότερα
καθολικά μέτρα ακρίβειας, τα οποία συνήθως υπολογίζονται μέσω κάποιου
στατιστικού μέτρου κεντρικής τάσης (μέση τιμή ή διάμεσος) ή ενός ποσοστού
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(percentage), π.χ. το ποσοστό των έργων με σχετικά σφάλματα μικρότερα από p ,
όπου p = 0.20 ή p = 0.25 .
Γενικά, από μια μέθοδο πρόβλεψης κόστους περιμένουμε μικρές τιμές για
τα MMRE, MdMRE, MMER, MdMER, MSE και μεγάλες τιμές για τα predmre και
predmer. Για τις τιμές Mean(z) και Median(z) θέλουμε τιμές που να είναι όσο το
δυνατό πιο κοντά στο 1.

MREi =

YAi - YE i

MERi =

Y Ai

(

SQE i = Y Ai − YEi

)2

zi =

YAi - YE i
YE i
YE i
YAi

Πίνακας 3.1 Μέτρα ακρίβειας τοπικού σφάλματος

MMRE =

MMER =

1 n
∑ MRE i
n i =1

MdMRE = median {MRE i }

1 n
∑ MERi
n i =1

MdMER = median {MERi }

pred MRE (100 p ) =

# (projects with MRE ≤ 0.25)
# (projects)

pred MER (100 p ) =

# (projects with MER ≤ 0.25)
# (projects)

MSE =
Mean ( z ) =

1 n
∑ SQE i
n i =1

1 n
∑ zi
n i =1

Median ( z ) = median {z i }

Πίνακας 3.2 Καθολικά μέτρα ακρίβειας

3.6 Κλασικοί Στατιστικοί Έλεγχοι για τα Μέτρα Ακρίβειας
Ας υποθέσουμε λοιπόν, ότι πρέπει να συγκριθούν οι αποδόσεις δύο μοντέλων
πρόβλεψης κόστους (ModelA και ModelB) στο ίδιο σύνολο δεδομένων. Βάσει των
προβλέψεων που παράγει κάθε μοντέλο, μπορεί να υπολογιστεί η ακρίβεια
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πρόβλεψης με τη μέθοδο επικύρωσης (validation method) που είναι γνωστή ως
διεπικύρωση με απομάκρυνση μιας περίπτωσης (Ορισμός 3.5).

Ορισμός 3.5 Διεπικύρωση με απομάκρυνση μιας περίπτωσης (leave-one-out cross
validation – LOOCV) καλείται η επαναληπτική διαδικασία επικύρωσης, κατά την
οποία σε κάθε επανάληψη i , όπου i = 1,..., n και n ο συνολικός αριθμός των
ολοκληρωμένων έργων, ένα ολοκληρωμένο έργο απομακρύνεται από τη βάση
δεδομένων, ορίζοντας το σύνολο ελέγχου (test set), ενώ τα υπόλοιπα έργα
χρησιμοποιούνται ως σύνολο εκπαίδευσης (training set) για την εκτίμηση της
εξαρτημένης μεταβλητής του συνόλου ελέγχου.

Μετά την εφαρμογή της μεθόδου επικύρωσης LOOCV, για κάθε έργο που
απομακρύνθηκε από τη βάση δεδομένων, έχει υπολογιστεί ένα ζεύγος
εκτιμήσεων από τα δύο μοντέλα. Οι εκτιμήσεις αυτές στη συνέχεια
χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του ζεύγους των σφαλμάτων από τα
μέτρα του Πίνακα 3.1 (π.χ. MREModelA και MREModelB). Επειδή ακριβώς στο ίδιο
σύνολο δεδομένων, για τα δύο μοντέλα πρόβλεψης, υπολογίζονται δύο
ζευγαρωτά δείγματα (paired samples) σφαλμάτων, είναι λογικό να γίνει χρήση
ελέγχων υποθέσεων κατά ζεύγη για τη σύγκρισή τους. Με τη βοήθεια των δύο
δειγμάτων και των στατιστικών ελέγχων μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα
για τη σημαντικότητα της διαφοράς των καθολικών μέτρων ακρίβειας του
Πίνακα 3.2, ανάμεσα στα εναλλακτικά μοντέλα πρόβλεψης. Για παράδειγμα,
στις περιπτώσεις των MMRE, MMER, MSE και Mean(z), είναι απαραίτητο να
εφαρμοστούν έλεγχοι υποθέσεων για τη διαφορά των μέσων τιμών. Η
στατιστική σημαντικότητα των διαφορών για τα καθολικά μέτρα ακρίβειας των
μοντέλων, μπορεί να ελεγχθεί τόσο από παραμετρικές όσο και μη-παραμετρικές
διαδικασίες.
Ο έλεγχος t κατά ζεύγη (paired samples t-test ή paired t-test) αποτελεί μία
παραμετρική διαδικασία κατά την οποία συγκρίνονται οι μέσες τιμές δύο
δειγμάτων. Στο πρώτο στάδιο, ο έλεγχος υπολογίζει ένα νέο δείγμα μεγέθους n ,
το οποίο περιλαμβάνει τις διαφορές όλων των ζευγαριών των αρχικών
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δειγμάτων και στη συνέχεια υπολογίζει την τιμή του στατιστικού t (t-statistic) για
να ελέγξει τη μηδενική υπόθεση ότι η διαφορά των μέσων τιμών δε διαφέρει
σημαντικά από το μηδέν (Sheskin, 2004).
Παρόμοια μεθοδολογία μπορεί να εφαρμοστεί για τον υπολογισμό ενός
διαστήματος εμπιστοσύνης (Confidence Interval – CI) για τη διαφορά μέσων τιμών

µ D = µ1 − µ 2 από ζευγαρωτά δείγματα. Αρχικά, από το νέο δείγμα των
ζευγαρωτών διαφορών υπολογίζεται η μέση τιμή x D και η τυπική απόκλιση s D
και στη συνέχεια, το 100(1 − a )% CI ορίζεται από τον ακόλουθο τύπο (Sheskin,
2004; Efron & Tibshirani, 1993):

sD
s 

, xD + t n−1;a / 2 D 
 xD − t n−1;a / 2
n
n


(3.1)

όπου με t n −1;a / 2 συμβολίζεται το a / 2 ποσοστιαίο σημείο της Student’s t
κατανομής με n − 1 βαθμούς ελευθερίας (degrees of freedom). Είναι γνωστό ότι η
ποσότητα s D / n είναι η τυπική απόκλιση του x D , ονομάζεται τυπικό σφάλμα
της μέσης τιμής (standard error of the mean) και επηρεάζει καθοριστικά το εύρος
του CI. Συμπερασματικά, ο έλεγχος t και το αντίστοιχο CI μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για τη σύγκριση των μέτρων ακρίβειας MMRE, MMER, MSE
και Mean(z) ανάμεσα σε δύο μοντέλα πρόβλεψης κόστους.
Μία ισχυρή υπόθεση του ελέγχου t είναι ότι τα δείγματα (στην προκειμένη
περίπτωση MRE, MER, SQE και z-αναλογίες) ακολουθούν την κανονική κατανομή
(normal distribution). Ωστόσο, όχι μόνο δεν υπάρχει θεωρητικό υπόβαθρο για μια
τέτοια υπόθεση, αλλά αντίθετα, όπως φαίνεται από τις εμπειρικές κατανομές
των σφαλμάτων από πραγματικά δεδομένα κόστους, όλα τα μέτρα σφάλματος
εμφανίζουν μεγάλη λοξότητα με πολλές απόμακρες παρατηρήσεις (outliers).
Αυτό προφανώς προκαλεί αμφιβολίες για την αξιοπιστία του ελέγχου t και για
τα συμπεράσματα σχετικά με στατιστικά σημαντικές διαφορές.
Μία μη-παραμετρική διαδικασία για ζεύγη παρατηρήσεων, αποτελεί ο
έλεγχος του Wilcoxon για προσημικούς δείκτες διάταξης (Wilcoxon signed rank
test), ο οποίος ελέγχει τη σημαντικότητα της διαφοράς ανάμεσα στις διαμέσους
δύο ζευγαρωτών δειγμάτων. Ο έλεγχος βασίζεται στους δείκτες διάταξης (ranks)
των τιμών του δείγματος και για τον λόγο αυτόν, δεν προαπαιτείται καμία
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ισχυρή υπόθεση για τις κατανομές των δεδομένων. Ακόμα, πρόκειται για έναν
ανθεκτικό έλεγχο καθώς δεν επηρεάζεται από την ύπαρξη απόμακρων
παρατηρήσεων. Εξ’ ορισμού, ο έλεγχος Wilcoxon μπορεί να διεξαχθεί για τη
σύγκριση των μέτρων ακρίβειας MdMRE, MdMER και Median(z), ανάμεσα σε δύο
μοντέλα πρόβλεψης κόστους.
Σε ότι αφορά τα μέτρα ακρίβειας predMRE(100p) και predMER(100p), τα οποία
ουσιαστικά εκφράζουν ποσοστά επί των σφαλμάτων, δεν έχει προταθεί κάποιος
στατιστικός έλεγχος στη βιβλιογραφία. Ο έλεγχος McNemar αποτελεί μία μηπαραμετρική διαδικασία, η οποία χρησιμοποιώντας το στατιστικό χ2 μπορεί να
εφαρμοστεί για τη σύγκριση δύο διχοτομικών (dichotomous) ζευγαρωτών
δειγμάτων. Στην περίπτωση του μέτρου ακρίβειας predMRE(100p), μία νέα
διχοτομική (δίτιμη ή δυαδική) μεταβλητή μπορεί να υπολογιστεί από τα MRE
(παρόμοια και για την περίπτωση των MER) ενός μοντέλου, από τον ακόλουθο
κανόνα:

1 if MRE Model ≤ p
dMRE Model = 
0 if MRE Model > p

(3.2)

Συνεπώς, ο συγκεκριμένος έλεγχος είναι κατάλληλος για τα μέτρα
ακρίβειας pred, τα οποία στην πράξη, αποτελούν μία αναλογία μονάδων (units)
για κάθε δείγμα. Ο McNemar έλεγχος βασίζεται στην κατασκευή ενός 2 × 2
πίνακα συνάφειας (contingency table) (Πίνακας 3.3), όπου διασταυρώνονται οι
τιμές των διχοτομικών μεταβλητών (μία για κάθε μοντέλο). Στον Πίνακα 3.3. ως
αρνητικό αποτέλεσμα καταγράφεται η υπέρβαση του ορίου p από το σφάλμα
MRE. Η μηδενική υπόθεση του ελέγχου είναι ότι τα ποσοστά των Θετικών
αποτελεσμάτων είναι ίδια και για τα δύο μοντέλα πρόβλεψης (Sheskin, 2004).

dMREModelB
dMREModelA

0

1

0

#(Αρνητικό – Αρνητικό)

#(Αρνητικό – Θετικό)

1

#(Θετικό – Αρνητικό)

#(Θετικό – Θετικό)

Πίνακας 3.3 Αποτελέσματα για τον 2×2 πίνακας συνάφειας του ελέγχου McNemar
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Ένας σημαντικός παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη για τα
δεδομένα κόστους λογισμικού είναι ότι συνήθως έχουμε να κάνουμε με δείγματα
με μικρό αριθμό παρατηρήσεων. Για τα συγκεκριμένα σύνολα δεδομένων με
άγνωστες

θεωρητικές

κατανομές,

έχουν

προταθεί

διάφορες

τεχνικές

αναδειγματοληψίας, οι οποίες μπορούν να επιλύσουν αρκετά από τα
προβλήματα που προκαλούν οι παραπάνω περιορισμοί.

3.7 Τεχνικές Αναδειγματοληψίας
Στη βιβλιογραφία, κατά καιρούς έχει προταθεί ένας μεγάλος αριθμός τεχνικών
αναδειγματοληψίας (resampling), οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
διάφορους σκοπούς στατιστικής συμπερασματολογίας. Ωστόσο, για τις ανάγκες
της παρούσας μελέτης προτείνεται η εισαγωγή δύο εκ των πιο γνωστών
τεχνικών αναδειγματοληψίας για τη διαδικασία της σύγκρισης εναλλακτικών
μοντέλων πρόβλεψης κόστους. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται χρήση τριών
διαφορετικών προσεγγίσεων για την κατασκευή bootstrap CI καθώς επίσης και
των ελέγχων μεταθέσεων (permutation tests) ώστε να διεξαχθούν στατιστικοί
έλεγχοι για τον έλεγχο της διαφοράς των μέσων τιμών, των διαμέσων και των
ποσοστών επί των σφαλμάτων ανάμεσα σε δύο ανταγωνιστικά μοντέλα
πρόβλεψης.
Η βασική ιδέα του ελέγχου της σημαντικότητας μίας διαφοράς ανάμεσα σε
δύο μέτρα, επικεντρώνεται στο να ληφθεί μια απόφαση σχετικά με το εάν η
παρατηρούμενη διαφορά θα μπορούσε να επέλθει από τυχαίους παράγοντες,
λόγω της τυχαίας επιλογής του συγκεκριμένου δείγματος στο οποίο βασίστηκε η
κατασκευή του μοντέλου. Εάν η παραπάνω υπόθεση δεν ευσταθεί, τότε κάποιος
μπορεί να συμπεράνει ότι υπάρχει σημαντική διαφορά στα σφάλματα των
εναλλακτικών μοντέλων πρόβλεψης και επομένως, διαφορά στην απόδοση των
συγκεκριμένων τεχνικών (Sheskin, 2004).
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι κλασικές μέθοδοι χρησιμοποιούν ορισμένα
στατιστικά, τα οποία υπολογίζονται από το εκάστοτε δείγμα, το οποίο με τη
σειρά του υποθέτουμε ότι ακολουθεί κάποια προκαθορισμένη θεωρητική
κατανομή. Αντίθετα, στις τεχνικές αναδειγματοληψίας, οι συγκεκριμένες τιμές
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υπολογίζονται από την επαναλαμβανόμενη εξαγωγή δειγμάτων από το αρχικό
δείγμα.

3.7.1 Bootstrap Διαστήματα Εμπιστοσύνης
Η μέθοδος bootstrap είναι ουσιαστικά μία τεχνική προσομοίωσης, η οποία μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό και τη διερεύνηση της κατανομής ενός
στατιστικού μέτρου (Efron & Tibshirani, 1993). Στην συγκεκριμένη μελέτη,
περιγράφεται και εξετάζεται μόνο η μη-παραμετρική bootstrap μεθοδολογία, η
οποία δε βασίζεται σε υποθέσεις για θεωρητικές κατανομές. Η βασική λογική
της συγκεκριμένης τεχνικής στηρίζεται στη δημιουργία ενός μεγάλου αριθμού
ανεξάρτητων δειγμάτων, τα οποία επιλέγονται με επανάθεση από το αρχικό
δείγμα (Ορισμός 3.6).

Ορισμός 3.6 Δειγματοληψία με επανάθεση (sampling with replacement) καλείται η
διαδικασία κατά την οποία μετά την τυχαία επιλογή μίας παρατήρησης από το
αρχικό δείγμα, η παρατήρηση εισάγεται και πάλι στο δείγμα για να συνεχιστεί η
διαδικασία τυχαίας επιλογής της δεύτερης παρατήρησης, κοκ.

Στη γενική περιγραφή του προβλήματος, το ζητούμενο είναι η επιλογή
ενός τυχαίου δείγματος x = (x1 ,..., xn ) για τη στατιστική συμπερασματολογία
που αφορά την άγνωστη παράμετρο θ του πληθυσμού (όπου θ η μέση τιμή, η
διάμεσος, το ποσοστό κτλ.). Η δειγματική τιμή του στατιστικού θˆ αποτελεί
σημειακή εκτίμηση (point estimate) της παραμέτρου θ . Τα βασικά βήματα της μηπαραμετρικής bootstrap μεθοδολογίας περιγράφονται από τον ακόλουθο
αλγόριθμο:
1.

Σχημάτισε έναν μεγάλο αριθμό B από δείγματα, το καθένα από αυτά
με την ακόλουθη διαδικασία:
•

Από το σύνολο {1,2,.., n} επέλεξε τυχαία με επανάθεση ένα
σύνολο

δεικτών

{ j1 ,..., jn }

και

σχημάτισε

x *i = ( x j1 ,..., x jn ) μεγέθους n , όπου i = 1,2,..., B .
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2. Για κάθε bootstrap δείγμα x *i , υπολόγισε το θ *i ( i = 1,2,..., B ) δηλαδή
την τιμή του υπό εξέταση στατιστικού.
3. Οι B τιμές των bootstrap στατιστικών θ *i αποτελούν μία προσέγγιση
της κατανομής του θˆ και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στατιστική
συμπερασματολογία.
Η προσέγγιση της κατανομής από την bootstrap μεθοδολογία μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή CI της παραμέτρου θ του πληθυσμού. Στην
πράξη, τα bootstrap CIs είναι ιδιαίτερα χρήσιμα όταν τα δεδομένα εμφανίζουν
μεγάλη λοξότητα και περιλαμβάνουν μικρό αριθμό παρατηρήσεων, όπως
συμβαίνει κατά κύριο λόγο στα δεδομένα κόστους λογισμικού.
Στην περίπτωση της παρούσης μελέτης, ως άγνωστη παράμετρο του
πληθυσμού θεωρούμε τη διαφορά των μέσων τιμών, των διαμέσων ή των
ποσοστών των ζευγαρωτών σφαλμάτων τα οποία υπολογίζονται από δύο
διαφορετικά μοντέλα πρόβλεψης κόστους. Ως εκ τούτου, το κρίσιμο σημείο του
προβλήματος είναι η αναγνώριση των περιπτώσεων στις οποίες, το μηδέν
περιέχεται στο εκάστοτε CI (διαφορά μέσων τιμών, διαμέσων ή ποσοστών). Σε
αυτήν την περίπτωση, ο αναλυτής δε μπορεί να ισχυριστεί και να υποστηρίξει
την ύπαρξη στατιστικά σημαντικής διαφοράς, ανάμεσα στις προβλέψεις των δύο
εναλλακτικών μεθόδων. Στη συνέχεια, περιγράφονται τρεις διαφορετικές
τεχνικές για την κατασκευή bootstrap CI (Venables & Ripley, 2002). Σε κάθε
περίπτωση, μας ενδιαφέρει να υπολογίσουμε το 100(1-α)% CI όπου συνήθως
α=0.10 ή 0.05 (δηλαδή υπολογίζουμε το 90% ή το 95% CI). Επίσης, στους ελέγχους
υποθέσεων θεωρούμε σημαντικές διαφορές όταν η σημαντικότητα (p-value ή
significance) είναι μικρότερη από 0.10.

3.7.1.1 Τεχνική t-CIbse
Η t-CIbse προσέγγιση μπορεί να εφαρμοστεί όταν η bootstrap κατανομή του
στατιστικού θˆ φαίνεται να ακολουθεί την κανονική κατανομή. Αρχικά, το
τυπικό σφάλμα του στατιστικού υπολογίζεται μέσω της τυπικής απόκλισης των
τιμών θ *i ( i = 1,2,..., B ) από τα bootstrap δείγματα. Το τυπικό σφάλμα ŝeboot
υπολογίζει ουσιαστικά, το ποσό της μεταβλητότητας του στατιστικού κατά τη
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διαδικασία

της

τυχαίας

αναδειγματοληψίας.

Στη

συνέχεια,

το

t-CIbse

κατασκευάζεται από τον ακόλουθο τύπο:

[θˆ − t n−1;a / 2 × sˆeboot , θˆ + t n −1;a / 2 × sˆeboot ]

(3.3)

Η τεχνική υπολογισμού των συγκεκριμένων bootstrap CIs παρουσιάζει ένα
σημαντικό περιορισμό καθώς παράγει ακριβή διαστήματα μόνο στην περίπτωση
κατά την οποία, η bootstrap κατανομή παρουσιάζει κανονικότητα.

3.7.1.2 Τεχνική CIbp
Η CIbp μέθοδος εφαρμόζεται σε περιπτώσεις, όπου η bootstrap κατανομή του
στατιστικού θˆ δεν είναι κανονική, εμφανίζει μεγάλη λοξότητα και υπάρχουν
αρκετές απόμακρες παρατηρήσεις. Αρχικά, από την εμπειρική κατανομή
(empirical distribution), η οποία περιλαμβάνει όλες τις τιμές θ *i ( i = 1,2,..., B ) από
τα bootstrap δείγματα, υπολογίζονται οι τιμές θ a*/ 2 και θ1*−a / 2 , οι οποίες
αντιστοιχούν στα 100( a / 2) -οστό και 100(1 − a / 2) -οστό ποσοστιαία σημεία. Το
CIbp δίνεται από τον ακόλουθο τύπο:

[θ a*/ 2 , θ1*−a / 2 ]

(3.4)

Ένα εύλογο ερώτημα που προκύπτει από τις δύο παραπάνω bootstrap CI
προσεγγίσεις,

είναι

υπό

ποιες

συνθήκες

κρίνεται

ασφαλέστερο

να

χρησιμοποιούνται οι εν λόγω τεχνικές. Η απάντηση δεν είναι τετριμμένη και οι
στατιστικοί επισημαίνουν ως καλή πρακτική, τη σύγκριση των αποτελεσμάτων
των δύο τεχνικών (Moore et al., 2003). Εάν η bootstrap κατανομή προσεγγίζει σε
ικανοποιητικό βαθμό την κανονικότητα, τότε τα αποτελέσματα των t-CIbse και
CIbp θα είναι παρόμοια. Από την άλλη μεριά, εάν παρατηρείται μεγάλη
απόκλιση στα αποτελέσματα, καμία προσέγγιση CI δε θα πρέπει να θεωρείται
ακριβής.

3.7.1.3 Τεχνική CIbca
Η CIbca μεθοδολογία προσπαθεί να εξομαλύνει και να διορθώσει τα ποσοστιαία
CIs στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, παρατηρείται μεγάλη απόκλιση στα
αποτελέσματα των τεχνικών t-CIbse και CIbp που συνήθως συμβαίνει όταν τα
δεδομένα εμφανίζουν μεγάλη λοξότητα (Moore et al., 2003). Παρομοίως, η
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μέθοδος βασίζεται στα ποσοστιαία σημεία της bootstrap κατανομής αλλά ο
υπολογισμός των CIs εξαρτάται από δύο ποσότητες, τις â και ẑ0 που
προσαρμόζουν κατάλληλα τα CIs ώστε να διορθωθεί η μεροληψία και η
λοξότητα.

Η

ποσότητα

â

ονομάζεται

επιτάχυνση

(acceleration)

καθώς

αναφέρεται στο ρυθμό μεταβολής του τυπικού σφάλματος της παραμέτρου θˆ σε
σχέση με την πραγματική τιμή θ ενώ η ποσότητα ẑ0 αποτελεί τη διόρθωση της
μεροληψίας. Οι δύο τιμές υπολογίζονται από το αρχικό δείγμα και τα bootstrap
δείγματα από τους ακόλουθους τύπους:

 # (θ *i < θˆ) 

zˆ0 = Φ −1 

B



∑ (θˆ
aˆ =

6 ∑ (θˆ

n

(J )

(J )

i =1

)

3

− θˆ ( −i )

i =1

n

(3.5)

)

2

3/ 2

(3.6)

− θˆ ( −i ) 


όπου με το # συμβολίζουμε ¨το πλήθος των¨, Φ −1 (⋅) είναι η αντίστροφη
αθροιστική συνάρτηση της κανονικής κατανομής (inverse of the standard normal
cumulative distribution function), θˆ ( −i )

είναι η τιμή του στατιστικού που

υπολογίζεται από το δείγμα απομακρύνοντας την i -οστή παρατήρηση ( i -οστό
jackknife δείγμα) και

θˆ ( J ) =

1 n ˆ ( −i )
∑θ
n i =1

(3.7)

Το 100(1 − a )% CIbca δίνεται από τον τύπο:

[θˆa*1 , θˆa*2 ]

(3.8)

όπου



α1 = Φ zˆ0 +



zˆ0 + z a / 2

1 − aˆ ( zˆ0 + z a / 2 ) 

(3.9)

και

zˆ0 + z1−a / 2
)
(3.10)
1 − aˆ ( zˆ0 + z1−a / 2 )
Στις Εξισώσεις 3.9 και 3.10, το Φ (⋅) αντιστοιχεί στην αθροιστική συνάρτηση

α 2 = Φ ( zˆ0 +

της κανονική κατανομής (normal cumulative distribution function) ενώ το z a / 2
αποτελεί το 100a / 2 -οστό ποσοστιαίο σημείο της κανονικής κατανομής.
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Θέτοντας τα â και ẑ0 ίσα με μηδέν, το CIbca συμπίπτει με το CIbp (Efron &
Tibshirani, 1993). Η μέθοδος CIbca συνιστάται για γενική χρήση, ιδιαίτερα για μηπαραμετρικά

προβλήματα

ή

όταν

απαιτείται

μεγάλη

ακρίβεια

στα

αποτελέσματα.

3.7.2 Έλεγχοι Μεταθέσεων
Οι έλεγχοι μεταθέσεων (Efron & Tibshirani, 1993) αποτελούν τεχνικές
αναδειγματοληψίας, οι οποίες βασίζονται στην αναδιάταξη των δεδομένων. Για
την περίπτωση της σύγκρισης ζευγαρωτών παρατηρήσεων, τα δείγματα είναι
της μορφής ( x1 , y1 ),..., ( x n , y n ) ενώ η μέθοδος δημιουργεί έναν μεγάλο αριθμό
ζευγαρωτών δειγμάτων, όπου κάθε ζευγάρι ( xi , yi ) μετατίθεται με τυχαίο
τρόπο. Το υπό εξέταση στατιστικό υπολογίζεται για κάθε νέο ζευγαρωτό δείγμα
και η δειγματική κατανομή χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή οποιουδήποτε
ελέγχου υποθέσεως. Η κυριότερη διαφορά μεταξύ των μεθόδων bootstrap και
των ελέγχων μεταθέσεων εντοπίζεται στον τρόπο εξαγωγής των δειγμάτων. Η
πρώτη μέθοδος επιλέγει τυχαία δείγματα με επανάθεση ενώ στους ελέγχους
μεταθέσεων, τα δείγματα δημιουργούνται με μεταθέσεις των αρχικών
παρατηρήσεων.
Στην παρούσα μελέτη, τα ζευγαρωτά δείγματα αποτελούνται από τα
μέτρα τοπικού σφάλματος (MRE, MER, SQE, z), τα οποία υπολογίζονται από δύο
εναλλακτικά μοντέλα πρόβλεψης. Οι έλεγχοι μεταθέσεων εφαρμόζονται για να
ελεγχθεί η σημαντικότητα της διαφοράς των μέσων τιμών, των διαμέσων ή των
ποσοστών. Ένας τυπικός έλεγχος μεταθέσεως περιλαμβάνει τα ακόλουθα
βήματα:
1. Τα ζευγαρωτά δεδομένα μετατίθενται τυχαία, με τον τρόπο που
περιγράφηκε προηγουμένως.
2. Υπολογίζεται η διαφορά του υπό εξέταση στατιστικού (π.χ. διαφορά των
μέσων τιμών ή των διαμέσων μεταξύ MREModelA και MREModelB).
3. Τα Βήματα 1 και 2 επαναλαμβάνονται για ένα μεγάλο αριθμό
επαναλήψεων (π.χ. B επαναλήψεις).
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4. Υπολογίζεται το στατιστικό του αρχικού δείγματος (π.χ. ΜMREModelAΜMREModelB) και τοποθετείται στη δειγματική κατανομή όλων των τιμών
που προέκυψαν στα Βήματα 1-3, ώστε να εκτιμηθεί η σημαντικότητα p
της υπόθεσης. Η μηδενική υπόθεση στην περίπτωσή μας είναι ότι η
παρατηρούμενη διαφορά ισούται με το μηδέν.
Οι έλεγχοι μεταθέσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περιπτώσεις όπου
το ο έλεγχος t είναι αναξιόπιστος εξαιτίας της παραβίασης της υπόθεσης της
κανονικής κατανομής.

3.7.3 Μοντέλα Πρόβλεψης
Στη συγκεκριμένη μελέτη συγκρίθηκε η απόδοση δύο μεθόδων πρόβλεψης, της
EbA και της LS ενώ η ακρίβεια πρόβλεψης υπολογίστηκε με τη μέθοδο
επικύρωσης LOOCV.
Συνοπτικά, η EbA χρησιμοποιήθηκε για την πρόβλεψη του κόστους κάθε
έργου, με βάση το κόστος των πλησιέστερων γειτόνων μετά από βαθμονόμηση
(calibration)

της

μεθόδου

στο

εκάστοτε

σύνολο

δεδομένων.

Ο

όρος

¨βαθμονόμηση¨ αναφέρεται στη ρύθμιση ή αλλιώς στην προσαρμογή της
μεθόδου στα δεδομένα και αφορούσε την επιλογή μέτρου απόστασης για την
εύρεση των πλησιέστερων έργων, τον αριθμό των αναλογιών (γειτονικά έργα),
την τυποποίηση (standardization) των ανεξάρτητων μεταβλητών και το
στατιστικό μέτρο που συνδυάζει τις τιμές κόστους των αναλογιών για την
παραγωγή πρόβλεψης (βλ. Κεφάλαιο 2).
Η LS με τη σειρά της, εξηγεί με μία γραμμική συνάρτηση τη σχέση
ανάμεσα

στις ανεξάρτητες μεταβλητές (παράγοντες κόστους) και την

εξαρτημένη μεταβλητή (προσπάθεια ή παραγωγικότητα). Για να επιτευχθεί
κανονικότητα των υπολοίπων (residuals),, η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση
της

παλινδρόμησης,

εφαρμόστηκαν

μετασχηματισμοί

(λογαριθμικός

ή

τετραγωνική ρίζα). Για το χειρισμό μικτών τύπων μεταβλητών (συνεχείς και
κατηγορικές) έγινε χρήση του Γενικού Γραμμικού Μοντέλου (General Linear
Model), το οποίο συνδυάζει την LS με την ANOVA.
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3.8 Πειραματικά Αποτελέσματα σε Πραγματικά Δεδομένα
Σε αυτήν την ενότητα, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των συγκρίσεων, τα
οποία εξήχθησαν τόσο με τις προτεινόμενες τεχνικές αναδειγματοληψίας, όσο
και με τις κλασικές προσεγγίσεις σε τρία γνωστά από τη βιβλιογραφία, σύνολα
δεδομένων. Θα πρέπει να επισημάνουμε στο σημείο αυτό, ότι στο πειραματικό
κομμάτι του συγκεκριμένου κεφαλαίου δεν παρουσιάζονται αναλυτικά τα
σύνολα δεδομένων δηλαδή οι μεταβλητές που περιέχονται, τα επίπεδα των
κατηγορικών μεταβλητών και άλλες συναφείς πληροφορίες καθώς επίσης και ο
τρόπος κατασκευής των δύο μοντέλων. Αυτό συμβαίνει γιατί στις συγκρίσεις
που γίνονται μας ενδιαφέρουν αποκλειστικά τα σφάλματα και όχι τα ίδια τα
μοντέλα από τα οποία προέρχονται. Τα σύνολα δεδομένων και τα μοντέλα που
προσαρμόζονται σε αυτά παρουσιάζονται αναλυτικά σε επόμενα κεφάλαια
όπου η διαδικασία της μοντελοποίησης είναι ο κύριος σκοπός.

3.8.1 Σύνολο Δεδομένων Albrecht
Το σύνολο δεδομένων Albrecht (Albrecht & Gaffney, 1983) απαρτίζεται από 24
έργα λογισμικού με έξι ανεξάρτητες μεταβλητές ενώ η εξαρτημένη μεταβλητή
είναι η προσπάθεια (effort) που δαπανήθηκε για την ολοκλήρωση των έργων,
μετρημένη σε πραγματικούς εργατομήνες (actual effort man months). Μετά την
εφαρμογή των δύο μεθόδων πρόβλεψης (LS και EbA), υπολογίστηκαν με βάση τη
διαδικασία επικύρωσης LOOCV, τα τοπικά μέτρα σφάλματος, από τα οποία
προκύπτουν τα συνολικά στατιστικά μέτρα ακρίβειας που εμφανίζονται στον
Πίνακα 3.4. Τα καθολικά μέτρα ακρίβειας δείχνουν καθαρά την ανωτερότητα
της LS έναντι της EbA, σε όλους τους δείκτες εκτός από δύο περιπτώσεις (MSE
και Median(z)).

Mean
Median
pred25

MREEbA MRELS
MMRE
82.07% 27.61%
MdMRE
29.49% 25.03%
41.67% 50.00%

MEREbA
MMER
49.06%
MdMER
31.99%
45.83%

MERLS
31.86%

SQEEbA
MSE
75.693

SQELS
195.326

20.19%
54.17%

-

-

zEbA
zLS
Mean(z)
1.503 1.043
Median(z)
0.976 1.028
-

Πίνακας 3.4 Περιγραφικά στατιστικά μέτρα τοπικού σφάλματος
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3.8.1.1 Παραμετρικοί και μη-παραμετρικοί έλεγχοι υποθέσεων για
ζευγαρωτές παρατηρήσεις
Η διεξαγωγή των κλασικών παραμετρικών και μη-παραμετρικών στατιστικών
ελέγχων (Πίνακας 3.5) παρουσιάζει σημαντικότητες μεγαλύτερες από 0.10 και
επομένως δε μπορούμε να απορρίψουμε τη μηδενική υπόθεση της μη
σημαντικής διαφοράς για τα υπό εξέταση μέτρα ακρίβειας. Το γενικό
συμπέρασμα από τους ελέγχους αυτούς είναι ότι οι δύο μέθοδοι πρόβλεψης (LS
και EbA) παρέχουν παρόμοιες προβλέψεις για τα ολοκληρωμένα έργα.

MMRE
MdMRE
predMRE25
MMER
MdMER
predMER25
MSE
Mean(z)
Median(z)

Paired t-test
0.196
─
─
0.234
─
─
0.475
0.284
─

Wilcoxon signed rank test
─
0.136
─
─
0.128
─
─
─
0.684

McNemar test
─
─
0.754
─
─
0.754
─
─
─

Πίνακας 3.5 Σημαντικότητα των ζευγαρωτών ελέγχων για τα καθολικά μέτρα
ακρίβειας

3.8.1.2 Bootstrap διαστήματα εμπιστοσύνης
Η μεγάλη διαφορά (54.46%) του μέτρου MMRE, για τα δύο μοντέλα δε μπόρεσε
να ανιχνευθεί ως σημαντική από το παραμετρικό t-test. Η εξέταση όμως, της
κατανομής για τη συγκεκριμένη διαφορά (Σχήμα 3.1(α)) αποκαλύπτει την
ύπαρξη μεγάλης θετικής λοξότητας και επομένως προκύπτουν ενδείξεις
αναξιοπιστίας του αποτελέσματος του εν λόγω ελέγχου. Το ίδιο ισχύει και για
την περίπτωση του μέτρου Mean(z) (Σχήμα 3.2(γ)). Υπό τις παρούσες συνθήκες,
είναι προτιμότερο και ασφαλέστερο να διεξαχθούν έλεγχοι υποθέσεων για τις
διαφορές των μέσων τιμών με τη βοήθεια των bootstrap CIs.
Η

επαναληπτική

δειγματοληψία,

επαναπροσδιόρισε

τις

κατανομές

(Σχήματα 3.2(β) και 3.2(δ)), αλλά δεν επέλυσε το πρόβλημα της λοξότητας και
για τον λόγο αυτό, τα CIbse τα οποία βασίζονται στην Student’s t κατανομή, δε
μπορούν να αποτελέσουν ασφαλή και ακριβή κριτήρια για τον καθορισμό της
σημαντικότητας των διαφορών. Σε αντίθεση, οι δύο τεχνικές κατασκευής CIs, οι
οποίες βασίζονται στα ποσοστιαία σημεία της bootstrap κατανομής παρέχουν
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πιο ανθεκτικά αποτελέσματα. Στην περίπτωση της διαφοράς των μέτρων MRE, η
μηδενική τιμή δεν περιέχεται σε κανένα από τα 90% και 95% CIs για τις τεχνικές
CIbp και CIbca (Πίνακας 3.6) ενώ το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση του
Mean(z) για το 90% CIbca.
Αναλύοντας τα αντιφατικά αποτελέσματα των κλασικών t-tests και των
bootstrap CIs, είναι φανερό ότι απαιτείται πιο ενδελεχής διερεύνηση των δύο
συγκεκριμένων περιπτώσεων (MMRE και Mean(z)). Οι Πίνακες 3.7 και 3.8
εμφανίζουν ότι τα διαστήματα για τα υπόλοιπα καθολικά μέτρα περιέχουν το
μηδέν, επομένως δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά (στις διαμέσους

0.0

0.0

0.2

0.2
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-2

0

2

4
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0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Value

z.dif

(γ)
(δ)
Σχήμα 3.1 (α-γ) Συνάρτηση πυκνότητας και (β-δ) bootstrap εκτίμηση
για τη διαφορά MREdif και zdif

3.8.1.3 Έλεγχοι μεταθέσεων
Ο έλεγχος μεταθέσεων για τις ζευγαρωτές παρατηρήσεις των MRE εμφανίζει
επίπεδο

σημαντικότητας

p = 0.066

(Πίνακας
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3.9),

οπότε

σε

στάθμη

Κεφάλαιο 3
σημαντικότητας 0.10, μπορούμε να απορρίψουμε τη μηδενική υπόθεση της μη
σημαντικής διαφοράς μεταξύ των δύο εναλλακτικών μοντέλων. Συνεπώς, τα
αποτελέσματα των δύο τεχνικών αναδειγματοληψίας βρίσκονται σε πλήρη
συμφωνία και υποδεικνύουν τη διαφορά των δύο μεθόδων πρόβλεψης, η οποία
δεν αποκαλύφθηκε από το t-test.
Από την άλλη μεριά, η τιμή p του ελέγχου μεταθέσεων για τη διαφορά
των Mean(z) είναι 0.316 και συμφωνεί με το αποτέλεσμα του παραμετρικού t-test.
Στην περίπτωση αυτή, η αποδοχή της ύπαρξης σημαντικής διαφοράς μπορεί να
τεκμηριωθεί μόνο, από το αποτέλεσμα του 90% CIbca.

- 95 -

Σύγκριση Μοντέλων με Τεχνικές Αναδειγματοληψίας

CI
Student’s t-CI
t-CIbse
CIbp
CIbca

MMRE
90%
95%
(-0.156, 1.245) (-0.301, 1.390)
(-0.140, 1.229) (-0.282, 1.371)
(0.035, 1.335)
(0.007, 1.434)
(0.103, 1.782)
(0.074, 2.206)

MMER
90%
95%
(-0.069, 0.413) (-0.119, 0.463)
(-0,069, 0.412) (-0.119, 0.463)
(-0.058, 0.416) (-0.103, 0.450)
(-0.038, 0.430) (-0.081, 0.468)

MSE
90%
95%
(-401.6, 162.4) (-460.0, 220.8)
(-398.6, 159.3) (-456.4, 217.1)
(-439.8, 72.3)
(-486.7, 87.9)
(-620.0, 52.6)
(-962.5, 61.6)

Mean(z)
90%
95%
(-0.258, 1.177) (-0.407, 1.325)
(-0,238, 1.156) (-0.382, 1.301)
(-0.081, 1.285) (-0.123, 1.412)
(0.016, 0.672) (-0.030, 2.002)

Πίνακας 3.6 Διαστήματα εμπιστοσύνης για τη διαφορά των μέσων τιμών
CI
CIbp

MdMRE
90%
95%
(-0.098, 0.215) (-0.121, 0.275)

MdMER
90%
95%
(-0.038, 0.249) (-0.059, 0.283)

Median(z)
90%
95%
(-0.230, 0.157) (-0.266, 0.208)

Πίνακας 3.7 Διαστήματα εμπιστοσύνης για τη διαφορά των διαμέσων
CI
Student’s t-CI
t-CIbse
CIbp
CIbca

predMRE25
90%
95%
(-0.294, 0.132) (-0.333, 0.172)
(-0.316, 0.149) (-0.364, 0.197)
(-0.292, 0.167) (-0.333, 0.208)
(-0.292, 0.167) (-0.333, 0.208)

predMER25
90%
95%
(-0.294, 0.132) (-0.333, 0.172)
(-0.311, 0.145) (-0.359, 0.192)
(-0.292, 0.125) (-0.333, 0.167)
(-0.333, 0.125) (-0.365, 0.167)

Πίνακας 3.8 Διαστήματα εμπιστοσύνης για τη διαφορά των ποσοστών

MMRE
MdMRE
predMRE25
MMER
MdMER
predMER25
MSE
Mean(z)
Median(z)

Permutation Test
0.066
0.676
0.770
0.224
0.174
0.724
0.826
0.316
0.748

Πίνακας 3.9 Σημαντικότητα για τους ζευγαρωτούς ελέγχους μεταθέσεων για τα καθολικά μέτρα ακρίβειας
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Στατιστικός Έλεγχος

Απόρριψη µηδενικής υπόθεσης
MRE
MER
SQE
z
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Ναι
Όχι
Όχι
Όχι
Ναι
Όχι
Όχι
Ναι
Ναι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
─
Όχι
Όχι
Όχι
─
Όχι
Όχι
Όχι
─
Όχι
Όχι
Όχι
─
─
Όχι
Όχι
─
─
Όχι
Όχι
─
─
Όχι
Όχι
─
─
Όχι
Όχι
─
─

Paired t-test για τη διαφορά των µέσων τιµών
90% t-CIbse για τη διαφορά των µέσων τιµών
90% CIbp για τη διαφορά των µέσων τιµών
90% CIbca για τη διαφορά των µέσων τιµών
Έλεγχος µεταθέσεων για τη διαφορά των µέσων τιµών
Wilcoxon έλεγχος για τη διαφορά των διαµέσων
90% CIbp για τη διαφορά των διαµέσων
Έλεγχος µεταθέσεων για τη διαφορά των διαµέσων
McNemar έλεγχος για τη διαφορά των ποσοστών
90% t-CIbse για τη διαφορά των ποσοστών
90% CIbp για τη διαφορά των ποσοστών
90% CIbca έλεγχος για τη διαφορά των ποσοστών
Έλεγχοι µεταθέσεων για τη διαφορά των ποσοστών

Πίνακας 3.10 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα για το σύνολο δεδομένων Albrecht

3.8.1.4 Τελικά συμπεράσματα
Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα των πειραμάτων στο συγκεκριμένο σύνολο
δεδομένων (Πίνακας 3.10), φαίνεται ότι το LS μοντέλο έχει βελτιωμένη απόδοση
συγκρινόμενο με την EbA για το μέτρο MMRE. Ο παραμετρικός έλεγχος t δεν
κατάφερε να ανιχνεύσει τη διαφορά εξαιτίας της λοξότητας και της μη
κανονικότητας των σφαλμάτων. Οι ανθεκτικές τεχνικές αναδειγματοληψίας
επιβεβαίωσαν στατιστικώς, τη μεγάλη παρατηρούμενη απόκλιση των μέσων
τιμών για τα δύο μοντέλα.
Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήξαμε και για την περίπτωση της διαφοράς
των Mean(z) με τη βοήθεια της κατασκευής του 90% CIbca, αλλά το αποτέλεσμα
δεν επικυρώνεται τόσο από το t-test όσο και από τον έλεγχο μεταθέσεων.
Για τα υπόλοιπα καθολικά μέτρα ακρίβειας, τόσο οι κλασικοί έλεγχοι όσο
και οι τεχνικές αναδειγματοληψίας είναι σε πλήρη συμφωνία και για τον λόγο
αυτόν, μπορούμε να συμπεράνουμε, ότι τα δύο εναλλακτικά μοντέλα παράγουν
παρόμοιες προβλέψεις (Πίνακας 3.10).

3.8.2 Φιλανδικό Σύνολο Δεδομένων
Το δεύτερο σύνολο δεδομένων περιλαμβάνει 62 ολοκληρωμένα έργα λογισμικού
από μία φιλανδική εμπορική τράπεζα (Maxwell, 2002). Στα πειράματα του
συγκεκριμένου συνόλου, χρησιμοποιήθηκαν νέες κατηγορικές μεταβλητές που
εξήχθησαν μετά από διαδικασία σύντμησης των αρχικών μέσω της ANOVA
(Sentas et al., 2005) ώστε κάθε νέο επίπεδο να περιέχει όσο το δυνατόν
περισσότερες παρατηρήσεις και ακόμα, να συγχωνευθούν επίπεδα με μικρό
αριθμό παρατηρήσεων. Ως εκ τούτου, υπάρχουν είκοσι τέσσερις ανεξάρτητες
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μεταβλητές (3 συνεχείς, 16 διατάξιμες και 5 ονομαστικές) ενώ η εξαρτημένη
μεταβλητή είναι η προσπάθεια (effort) μετρημένη σε εργατοώρες. Η ύπαρξη
διαφορετικών τύπων δεδομένων απαιτούσε την εφαρμογή της γενικευμένης
μεθοδολογίας που συνδυάζει την LS και την ANOVA, για τον χειρισμό των
συνεχών και κατηγορικών δεδομένων, αντίστοιχα.
Όσον αφορά το EbA μοντέλο, ο χειρισμός των προαναφερόμενων
μεταβλητών βασίστηκε σε μία μετρική (Kaufman & Rousseeuw, 1990), η οποία
αποτελεί επέκταση της Ευκλείδειας απόστασης και λαμβάνει υπόψη, τη
διαφορετική φύση των δεδομένων για τον υπολογισμό της ομοιότητας μεταξύ
των έργων της βάσης ( βλ. Κεφάλαιο 2).
Από τα αποτελέσματα του Πίνακα 3.11, είναι φανερό ότι όλα τα μέτρα
εκτός από το Median(z), υποδεικνύουν την ανωτερότητα της LS.

Mean
Median
pred25

MREEbA MRELS
MMRE
88.51% 47.73%
MdMRE
49.27% 27.84%
25.81% 43.55%

MEREbA MERLS
MMER
60.10% 51.73%
MdMER
53.75% 31.62%
30.65% 43.55%

SQEEbA
MSE
73999948

SQELS
20377643

-

-

zEbA
zLS
Mean(z)
1.546 1.155
Median(z)
1.038 1.070
-

Πίνακας 3.11 Περιγραφικά στατιστικά μέτρα τοπικού σφάλματος

3.8.2.1 Παραμετρικοί και μη-παραμετρικοί έλεγχοι υποθέσεων για
ζευγαρωτές παρατηρήσεις
Το παραμετρικό t-test (Πίνακας 3.12) δείχνει ότι η διαφορά μεταξύ των μέτρων
MMRE και Mean(z) είναι στατιστικά σημαντική ενώ το ίδιο ισχύει και για τον
Wilcoxon έλεγχο, ο οποίος διεξήχθη για τα MdMRE και Median(z). Επομένως, τα
μέτρα που βασίζονται στα τοπικά σφάλματα MRE και z, φαίνεται ότι διαφέρουν
τόσο στις μέσες τιμές όσο και στις διαμέσους.
Αναλύοντας τον 2 × 2 πίνακα συνάφειας για τον McNemar έλεγχο
(Πίνακας 3.13), παρατηρούμε ότι το LS μοντέλο προβλέπει ακριβέστερα 17 έργα
με βάση το μέτρο predMRE25, ενώ η EbA μόνο 6 από τα 62 συνολικά έργα. Ο
αριθμός των παρατηρήσεων που περιέχονται στα κελιά της μη-κύριας διαγώνιου
κρίνεται ικανοποιητικός και για τον λόγο αυτό, η τιμή του p είναι 0.035. Ως
αποτελέσματα των παραπάνω, μπορούμε να απορρίψουμε τη μηδενική υπόθεση
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ότι οι αναλογίες των θετικών αποτελεσμάτων είναι οι ίδιες για τα δύο
εναλλακτικά μοντέλα πρόβλεψης κόστους.

Paired t-test
0.007
─
─
0.390
─
─
0.129
0.013
─

MMRE
MdMRE
predMRE25
MMER
MdMER
predMER25
MSE
Mean(z)
Median(z)

Wilcoxon signed rank test
─
0.010
─
─
0.118
─
─
─
0.067

McNemar test
─
─
0.035
─
─
0.170
─
─
─

Πίνακας 3.12 Σημαντικότητα των ζευγαρωτών ελέγχων για τα καθολικά μέτρα
ακρίβειας

LS

EbA

0
1

0
29
(46.8%)
6
(9.7%)

1
17
(27.4%)
10
(16.1%)

Πίνακας 3.13 McNemar’s 2×2 πίνακας συνάφειας για το predMRE25

Οι κλασικές διαδικασίες για τον έλεγχο της διαφοράς στις μέσες τιμές, τις
διαμέσους και τα ποσοστά, σε συνδυασμό με την μεγάλη απόκλιση των
παραπάνω δεικτών καταδεικνύουν την ανωτερότητα της LS μεθόδου σε τέσσερα
από τα συνολικά εννιά καθολικά μέτρα ακρίβειας. Σε αντίθεση, η EbA υπερτερεί
μόνο στην περίπτωση του Median(z) ( p = 0.067 ). Ωστόσο, οι τεχνικές
αναδειγματοληψίας είναι χρήσιμο να εφαρμοστούν ώστε να επιβεβαιώσουν ή να
ανατρέψουν τα παραπάνω συμπεράσματα. Υπάρχει ακόμα περίπτωση, οι
προτεινόμενες τεχνικές να αποκαλύψουν κάποιες επιπρόσθετες διαφορές, οι
οποίες είτε λόγω του περιορισμένου αριθμού παρατηρήσεων, είτε εξαιτίας της
πιθανής λοξότητας των σφαλμάτων να μη μπόρεσαν να ανιχνευθούν από τις
κλασικές προσεγγίσεις.

3.8.2.2 Bootstrap διαστήματα εμπιστοσύνης
Οι Πίνακες 3.14-3.16 δείχνουν ότι τα bootstrap CI για τα μέτρα MMRE, MdMRE,
predMRE25 και Mean(z) δίνουν τα ίδια αποτελέσματα με τα αντίστοιχα των
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παραμετρικών και μη-παραμετρικών ελέγχων και επαληθεύουν ότι η LS είναι
καλύτερη μέθοδος στο συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων.
Επιπρόσθετα, σε τρεις περιπτώσεις τα αποτελέσματα των κλασικών
προσεγγίσεων δεν είναι σε συμφωνία με τα αντίστοιχα των bootstrap CIs. Πιο
συγκεκριμένα:
•

Τα 90% και 95% CIbp (Πίνακας 3.15) δεν περιλαμβάνουν το μηδέν και
επομένως

μπορούμε

να

συμπεράνουμε

την

ύπαρξη

στατιστικά

σημαντικής διαφοράς μεταξύ των διαμέσων των MER για τα δύο
εναλλακτικά μοντέλα πρόβλεψης,
•

Τόσο τα 90% όσο και τα 95% CIbp και CIbca (Πίνακας 3.14) δεν
περιλαμβάνουν το μηδέν και για το λόγο αυτό, μπορούμε να
απορρίψουμε τη μηδενική υπόθεση της μη σημαντικής διαφοράς μεταξύ
των μέσων τιμών (MSE) της LS και EbA, για την περίπτωση του μέτρου
που βασίζεται στο SQE. Η αντίθεση στα αποτελέσματα είναι πολύ
πιθανόν να οφείλεται στη μεγάλη λοξότητα της κατανομής SQEdif
(Σχήμα 3.2(α)). Η bootstrap κατανομή (Σχήμα 3.2(β)) δεν κατάφερε να
διορθώσει τη λοξότητα της SQEdif και το CIbca θα πρέπει να θεωρείται
πιο ακριβής διαδικασία κατασκευής διαστημάτων εμπιστοσύνης.

•

Τα 90% και 95% CIbp (Πίνακας 3.15) περιλαμβάνουν το μηδέν για το

0

0

0

0

0

Density
0

0

0

0

0

μέτρο Median(z), μη επιδεικνύοντας στατιστικά σημαντική διαφορά.

0

500000000

1000000000

1500000000

2000000000

0

50000000

100000000

150000000

Value

sqe.dif

(α)
(β)
Σχήμα 3.2 (α) Συνάρτηση πυκνότητας και (β) bootstrap εκτίμηση για τη διαφορά
SQEdif
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3.8.2.3 Έλεγχοι μεταθέσεων
Οι τιμές

p

των ελέγχων μεταθέσεων για όλα τα μέτρα ακρίβειας

παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.17. Για την περίπτωση της διαφοράς των
MdMER, η σημαντικότητα του ελέγχου είναι p = 0.026 και το αποτέλεσμα
επιβεβαιώνει τα bootstrap CIs, ενώ ο έλεγχος Wilcoxon δε κατάφερε να
ανιχνεύσει τη συγκεκριμένη διαφορά. Από την άλλη μεριά όμως, παρατηρώντας
τη μεγάλη απόκλιση των τιμών MdMER (Πίνακας 3.11), την τιμή του ελέγχου
Wilcoxon ( p = 0.118 ) (Πίνακας 3.12), η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στα όρια της
απορριπτικής

περιοχής

( p = 0.10 )

και

τα

ευρήματα

των

τεχνικών

αναδειγματοληψίας που υποδεικνύουν τη διαφορά, μπορούμε να ισχυριστούμε
ότι η LS φαίνεται να υπερτερεί του EbA μοντέλου.
Η τιμή του ελέγχου μεταθέσεων για την περίπτωση των MSE ( p = 0.006 )
επιβεβαιώνει

επίσης,

τα

αποτελέσματα

των

bootstrap

CIs,

τα

οποία

χρησιμοποιούν τα ποσοστιαία σημεία (CIbp και CIbca) και έρχονται σε αντίθεση
με το αποτέλεσμα του παραμετρικού ελέγχου t.
Τέλος, η σημαντικότητα του ελέγχου μεταθέσεων για τη διαφορά των
Median(z), είναι p = 0.692 και για το λόγο αυτό δε μπορούμε να απορρίψουμε τη
μηδενική υπόθεση, πράγμα που σημαίνει ότι οι δύο μέθοδοι έχουν παρόμοια
απόδοση ως προς το συγκεκριμένο μέτρο. Συνοψίζοντας, τα αποτελέσματα που
αφορούν το μέτρο Median(z), μπορούμε να επισημάνουμε ότι μόνο ο κλασικός
έλεγχος Wilcoxon επέδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των
διαμέσων,

ένα

αποτέλεσμα

που

δεν

αναδειγματοληψίας.
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επικυρώνεται

από

τις

τεχνικές
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CI
Student’s t-CI
t-CIbse
CIbp
CIbca

MMRE
90%
95%
(0.162, 0.653) (0.114, 0.702)
(0.171, 0.645) (0.124, 0.692)
(0.184, 0.657) (0.141, 0.707)
(0.188, 0.661) (0.151, 0.718)

MMER
90%
95%
(-0.078, 0.245) (-0.110, 0.277)
(-0.073, 0.240) (-0.104, 0.271)
(-0.070, 0.229) (-0.106, 0.257)
(-0.072, 0.224) (-0.110, 0.257)

MSE
90%
95%
(-4578160, 111822769) (-16056574, 123301184)
(-3304642, 110549252) (-14551903, 121796512)
(9438042, 117248121)
(7891301, 140417346)
(17714611, 166412183)
(14435905, 194177765)

Mean(z)
90%
95%
(0.134, 0.646) (0.084, 0.697)
(0.144, 0.636) (0.096, 0.685)
(0.168, 0.648) (0.138, 0.721)
(0.186, 0.696) (0.162, 0.758)

Πίνακας 3.14 Διαστήματα εμπιστοσύνης για τη διαφορά των μέσων τιμών
CI
CIbp

MdMRE
90%
95%
(0.024, 0.330) (-0.012, 0.362)

MdMER
90%
95%
(0.089, 0.337) (0.064, 0.360)

Median(z)
90%
95%
(-0.109, 0.202) (-0.137, 0.226)

Πίνακας 3.15 Διαστήματα εμπιστοσύνης για τη διαφορά των διαμέσων
CI
Student’s t-CI
t-CIbse
CIbp
CIbca

predMRE25
90%
95%
(-0.302, -0.053) (-0.327, -0.028)
(-0.303, -0.051) (-0.328, -0.027)
(-0.307, -0.048) (-0.323, -0.032)
(-0.307, -0.048) (-0.325, -0.032)

predMER25
90%
95%
(-0.265, 0.007) (-0.292, 0.033)
(-0.265, 0.007) (-0.292, 0.034)
(-0.258, 0.000) (-0.290, 0.032)
(-0.258, 0.000) (-0.290, 0.032)

Πίνακας 3.16 Διαστήματα εμπιστοσύνης για τη διαφορά των ποσοστών

MMRE
MdMRE
predMRE25
MMER
MdMER
predMER25
MSE
Mean(z)
Median(z)

Permutation Test
0.004
0.088
0.036
0.402
0.026
0.156
0.006
0.006
0.692

Πίνακας 3.17 Σημαντικότητα για τους ζευγαρωτούς ελέγχους μεταθέσεων για τα καθολικά μέτρα ακρίβειας

- 102 -

Κεφάλαιο 3

Στατιστικός Έλεγχος
Paired t-test για τη διαφορά των µέσων τιµών
90% t-CIbse για τη διαφορά των µέσων τιµών
90% CIbp για τη διαφορά των µέσων τιµών
90% CIbca για τη διαφορά των µέσων τιµών
Έλεγχος µεταθέσεων για τη διαφορά των µέσων τιµών
Wilcoxon έλεγχος για τη διαφορά των διαµέσων
90% CIbp για τη διαφορά των διαµέσων
Έλεγχος µεταθέσεων για τη διαφορά των διαµέσων
McNemar έλεγχος για τη διαφορά των ποσοστών
90% t-CIbse για τη διαφορά των ποσοστών
90% CIbp για τη διαφορά των ποσοστών
90% CIbca έλεγχος για τη διαφορά των ποσοστών
Έλεγχοι µεταθέσεων για τη διαφορά των ποσοστών

Απόρριψη µηδενικής υπόθεσης
MRE
MER
SQE
z
Ναι
Όχι
Όχι
Ναι
Ναι
Όχι
Όχι
Ναι
Ναι
Όχι
Ναι
Ναι
Ναι
Όχι
Ναι
Ναι
Ναι
Όχι
Ναι
Ναι
Ναι
Όχι
─
Ναι
Ναι
Ναι
─
Όχι
Ναι
Ναι
─
Όχι
Ναι
Όχι
─
─
Ναι
Όχι
─
─
Ναι
Όχι
─
─
Ναι
Όχι
─
─
Ναι
Όχι
─
─

Πίνακας 3.18 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα για το σύνολο δεδομένων Maxwell

3.8.2.4 Τελικά συμπεράσματα
Ανακεφαλαιώνοντας τα συμπεράσματα για το πειραματισμό στο δεύτερο
σύνολο δεδομένων (Πίνακας 3.18), τόσο οι κλασικές, όσο και οι τεχνικές
αναδειγματοληψίας φανέρωσαν την ανωτερότητα της LS, για τις περιπτώσεις
των MMRE, MdMRE, predmre25 και Mean(z) ενώ για τις περιπτώσεις των MdMER
και MSE οι διαφορές ανιχνεύθηκαν ως σημαντικές, μόνο από τις τεχνικές
αναδειγματοληψίας. Αντίθετα, ο μη-παραμετρικός έλεγχος Wilcoxon υπέδειξε
την ανωτερότητα του EbA μοντέλου, με βάση το μέτρο Median(z) αλλά το
συμπέρασμα αυτό δεν επιβεβαιώθηκε, από καμία άλλη διαδικασία ελέγχου των
διαφορών.

3.8.3 Σύνολο Δεδομένων ISBSG7
Το International Software Benchmarking Standards Group (ISBSG) αποτελεί έναν μηκερδοσκοπικό οργανισμό, ο οποίος παρέχει συμβουλές στους τεχνολόγους
λογισμικού για την εκτίμηση διαφόρων παραμέτρων των έργων σε ολόκληρο τον
κύκλο ζωής της διεργασίας ανάπτυξης. Το σύνολο δεδομένων ISBSG7 (ISBSG,
2001) περιλαμβάνει 1239 ολοκληρωμένα έργα λογισμικού αλλά η αρχική βάση
μειώνεται σημαντικά, λόγω της ύπαρξης πολλών ελλειπουσών τιμών και
διαφορετικών μεθόδων καταγραφής της προσπάθειας (effort) και του μεγέθους
(size) των έργων. Η διαδικασία, η οποία ακολουθήθηκε τόσο για την επιλογή
κατάλληλου υποσυνόλου των διαθέσιμων δεδομένων, όσο και για την
συγχώνευση των επιπέδων των κατηγορικών μεταβλητών παρουσιάζεται στην
εργασία των Sentas et al. (2005). Το τελικό σύνολο που χρησιμοποιείται σε αυτήν
την ενότητα, περιλαμβάνει έντεκα ανεξάρτητες μεταβλητές (1 συνεχής και 10
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ονομαστικές)

ενώ

η

εξαρτημένη

μεταβλητή

είναι

η

παραγωγικότητα

(productivity) της ομάδας ανάπτυξης. Ως παραγωγικότητα (Εξίσωση 3.11)
ορίζουμε το πηλίκο του μεγέθους (size) του έργου προς την προσπάθεια (effort)
που καταβλήθηκε για την ανάπτυξη του έργου (Sentas et al., (2005)).

productivity =

size
effort

(3.11)

Η απόδοση της LS εμφανίζεται πολύ καλύτερη, σε σχέση με την απόδοση
της EbA μεθόδου (Πίνακας 3.19) καθώς σε όλα τα μέτρα ακρίβειας εκτός από μία
περίπτωση για την οποία τα δύο μοντέλα παρουσιάζουν ίδια ποσοστά
(predMRE25), οι δείκτες είναι σαφώς καλύτεροι. Το επόμενο βήμα για το οποίο
πρέπει να εξαχθούν κάποια συγκεκριμένα συμπεράσματα, είναι κατά πόσο οι
προαναφερόμενες διαφορές μεταξύ των καθολικών μέτρων ακρίβειας είναι
στατιστικά σημαντικές.

MREEbA MRELS
MMRE
71.85% 56.02%
MdMRE
59.08% 40.62%
27.45% 27.45%

Mean
Median
pred25

MEREbA MERLS
MMER
77.76% 68.64%
MdMER
46.60% 34.49%
25.49% 27.45%

SQEEbA
MSE
681358

SQELS
581655

-

-

zEbA
zLS
Mean(z)
1.454 1.225
Median(z)
1.336 1.150
-

Πίνακας 3.19 Περιγραφικά στατιστικά μέτρα τοπικού σφάλματος

3.8.3.1 Παραμετρικοί και μη-παραμετρικοί έλεγχοι υποθέσεων για
ζευγαρωτές παρατηρήσεις
Οι κλασικές παραμετρικές και μη-παραμετρικές διαδικασίες (Πίνακας 3.20)
επιδεικνύουν την ύπαρξη σημαντικής διαφοράς για τρία από τα συνολικά εννιά
μέτρα

ακρίβειας

(Mean(z),

MdMRE

και

Median(z)),

καθώς

εμφανίζουν

σημαντικότητα p , μικρότερη από 0.05.

MMRE
MdMRE
predMRE25
MMER
MdMER
predMER25
MSE
Mean(z)
Median(z)

Paired t-test
0.143
─
─
0.434
─
─
0.145
0.041
─

Wilcoxon signed rank test
─
0.043
─
─
0.418
─
─
─
0.003

McNemar test
─
─
1
─
─
1
─
─
─

Πίνακας 3.20 Σημαντικότητα των ζευγαρωτών ελέγχων για τα καθολικά μέτρα
ακρίβειας
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3.8.3.2 Bootstrap διαστήματα εμπιστοσύνης
Τα bootstrap CIs παρουσιάζουν παρόμοια αποτελέσματα με τους κλασικούς
ελέγχους υποθέσεων για την πλειοψηφία των μέτρων ακρίβειας, με εξαίρεση τη
ασυμφωνία σε δύο περιπτώσεις:
•

Όσον αφορά το μέτρο ακρίβειας MSE, τα 90% και 95% CIbca (Πίνακας
3.21) δεν περιέχουν το μηδέν και αποτελούν μία πρώτη ένδειξη για την
ανίχνευση σημαντικής διαφοράς μεταξύ των LS και EbA μεθόδων.

•

Τα 90% και 95% CIbp (Πίνακας 3.22) περιέχουν τη μηδενική τιμή ενώ ο
μη-παραμετρικός Wilcoxon έλεγχος ανέφερε σημαντική διαφορά για τις
διαμέσους των κατανομών του z.

Τα παραπάνω αντιφατικά ευρήματα απαιτούν τη περαιτέρω διερεύνηση
μέσω των ελέγχων μεταθέσεων για να μπορέσουμε να αποφανθούμε για την
ύπαρξη στατιστικά σημαντικής διαφοράς.
Ο Πίνακας 3.23 δείχνει ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των ποσοστών
predMRE25 και predMER25, καθώς το μηδέν περιέχεται σε όλα τα CIs.

3.8.3.3 Έλεγχοι μεταθέσεων
Συνοπτικά, είναι φανερό ότι οι p -τιμές των ελέγχων μεταθέσεων (Πίνακας 3.24)
είναι πολύ κοντά, στις τιμές των αντίστοιχων παραμετρικών και μηπαραμετρικών ελέγχων υποθέσεων. Ένα συμπέρασμα άξιο αναφοράς, είναι η
συμφωνία των δύο μεθοδολογιών σύγκρισης στις δύο περιπτώσεις της
παραπάνω ενότητας, όπου παρατηρήθηκαν αντιφατικά αποτελέσματα μεταξύ
των κλασικών και των bootstrap προσεγγίσεων.
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CI
Student’s t-CI
t-CIbse
CIbp
CIbca

MMRE
90%
95%
(-0.035, 0.337) (-0.055, 0.372)
(-0.013, 0.329) (-0.047, 0.364)
(-0.012, 0.323) (-0.052, 0.367)
(-0.019, 0.332) (-0.055, 0.357)

MMER
90%
95%
(-0.103, 0.285) (-0.141, 0.324)
(-0.093, 0.256) (-0.128, 0.291)
(-0.079, 0.259) (-0.117, 0.306)
(-0.068, 0.281) (-0.090, 0.333)

MSE
90%
95%
(-13263.3, 212669.0) (-35686.1, 235091.9)
(-13330.4, 212736.2) (-35806.7, 235212.5)
(-1766.1, 218243.1)
(-11375.8, 242841.6)
(18536.1, 254874.7)
(5810.1, 302478.5)

Mean(z)
90%
95%
(0.046, 0.412) (0.010, 0.449)
(0.042, 0.416) (0.005, 0.453)
(0.043, 0.411) (0.005, 0.441)
(0.030, 0.406) (0.001, 0.436)

Πίνακας 3.21 Διαστήματα εμπιστοσύνης για τη διαφορά των μέσων τιμών
CI
CIbp

MdMRE
90%
95%
(0.023, 0.401) (-0.020, 0.426)

MdMER
90%
95%
(-0.043, 0.192) (-0.074, 0.197)

Median(z)
90%
95%
(-0.009, 0.505) (-0.028, 0.553)

Πίνακας 3.22 Διαστήματα εμπιστοσύνης για τη διαφορά των διαμέσων
CI
Student’s t-CI
t-CIbse
CIbp
CIbca

predMRE25
90%
95%
(-0.133, 0.133) (-0.159, 0.159)
(-0.135, 0.135) (-0.162, 0.162)
(-0.118, 0.137) (-0.157, 0.176)
(-0.118, 0.137) (-0.157, 0.177)

predMER25
90%
95%
(-0.164, 0.125) (-0.193, 0.154)
(-0.165, 0.126) (-0.194, 0.155)
(-0.177, 0.118) (-0.196, 0.157)
(-0.157, 0.118) (-0.196, 0.157)

Πίνακας 3.23 Διαστήματα εμπιστοσύνης για τη διαφορά των ποσοστών

MMRE
MdMRE
predMRE25
MMER
MdMER
predMER25
MSE
Mean(z)
Median(z)

Permutation Test
0.14
0.04
1
0.500
0.244
0.926
0.212
0.028
0.098

Πίνακας 3.24 Σημαντικότητα για τους ζευγαρωτούς ελέγχους μεταθέσεων για τα καθολικά μέτρα ακρίβειας
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Στατιστικός Έλεγχος
Paired t-test για τη διαφορά των µέσων τιµών
90% t-CIbse για τη διαφορά των µέσων τιµών
90% CIbp για τη διαφορά των µέσων τιµών
90% CIbca για τη διαφορά των µέσων τιµών
Έλεγχος µεταθέσεων για τη διαφορά των µέσων τιµών
Wilcoxon έλεγχος για τη διαφορά των διαµέσων
90% CIbp για τη διαφορά των διαµέσων
Έλεγχος µεταθέσεων για τη διαφορά των διαµέσων
McNemar έλεγχος για τη διαφορά των ποσοστών
90% t-CIbse για τη διαφορά των ποσοστών
90% CIbp για τη διαφορά των ποσοστών
90% CIbca έλεγχος για τη διαφορά των ποσοστών
Έλεγχοι µεταθέσεων για τη διαφορά των ποσοστών

Απόρριψη µηδενικής υπόθεσης
MRE
MER
SQE
z
No
Όχι
Όχι
Ναι
Όχι
Όχι
Όχι
Ναι
Όχι
Όχι
Όχι
Ναι
Όχι
Όχι
Ναι
Ναι
Όχι
Όχι
Όχι
Ναι
Ναι
Όχι
─
Ναι
Ναι
Όχι
─
Όχι
Ναι
Όχι
─
Ναι
Όχι
Όχι
─
─
Όχι
Όχι
─
─
Όχι
Όχι
─
─
Όχι
Όχι
─
─
Όχι
Όχι
─
─

Πίνακας 3.25 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα για το σύνολο δεδομένων ISBSG7

3.8.3.4 Τελικά συμπεράσματα
Τα τελικά συμπεράσματα για τη σύγκριση των LS και EbA μοντέλων στο σύνολο
δεδομένων ISBSG7, παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.25. Για την περίπτωση των
καθολικών μέτρων ακρίβειας που βασίζονται στο MRE, μπορούμε να
συμπεράνουμε ότι η LS υπερτερεί στην περίπτωση του MdMRE αλλά από την
άλλη μεριά δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις μέσες τιμές
(MMRE), ένα αποτέλεσμα, το οποίο εξάγεται τόσο από τις κλασικές
προσεγγίσεις, όσο και από τις τεχνικές αναδειγματοληψίας. Όσον αφορά το
μέτρο MER, καμία διαφορά δεν επισημάνθηκε ως σημαντική από όλες τις
τεχνικές ενώ για το μέτρο SQE, τα αποτελέσματα δεν είναι ξεκάθαρα. Το LS
μοντέλο φαίνεται να είναι καλύτερο αλλά το συγκεκριμένο αποτέλεσμα,
επικυρώνεται μόνο από την κατασκευή του 90% CIbca. Τέλος, όλες οι μέθοδοι
στατιστικής συμπερασματολογίας μαρτυρούν την ανωτερότητα της LS, όταν οι
συγκρίσεις βασίζονται στο τοπικό μέτρο ακρίβειας z.

3.9 Συμπεράσματα και Μελλοντικές Επεκτάσεις
Σε αυτό το κεφάλαιο, πραγματευτήκαμε ένα πολύ σημαντικό θέμα για την
διαδικασία της εκτίμησης του κόστους ενός έργου, το οποίο αφορά τη διαδικασία
επιλογής του καταλληλότερου μοντέλου. Ακριβέστερα, μελετήθηκαν δύο
μέθοδοι πρόβλεψης, η εκτίμηση με αναλογίες και η ανάλυση παλινδρόμησης.
Παρόλα αυτά, στόχος της συγκεκριμένης μελέτης δεν ήταν ο καθορισμός της
ανωτερότητας μίας εκ των δύο συγκεκριμένων μεθόδων, αλλά το να επιδείξουμε
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πως μπορούν να εφαρμοστούν στατιστικές διαδικασίες σύγκρισης με τη χρήση
νέων εναλλακτικών τεχνικών προσομοίωσης.
Η εκτενής εξέταση σε εννέα μέτρα ακρίβειας, τα οποία έχουν προταθεί στη
βιβλιογραφία

κατέδειξε

την

αναγκαιότητα

της

εισαγωγής

των

προαναφερόμενων τεχνικών στατιστικών συγκρίσεων καθώς η συνήθης
πρακτική της επιλογής ενός μοντέλου βάσει της αντιπαράθεσης των δεικτών
ακρίβειας, μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένα, ανακριβή και μη σταθερά
συμπεράσματα. Οι κλασικοί παραμετρικοί και μη-παραμετρικοί έλεγχοι
υποθέσεων προσφέρουν τη δυνατότητα για την διενέργεια τέτοιων συγκρίσεων
αλλά από την άλλη μεριά, υπάρχει η πιθανότητα να οδηγήσουν υπό ορισμένες
συνθήκες σε λανθασμένη συμπερασματολογία. Αυτό συμβαίνει όταν το δείγμα
είναι αρκετά μικρό και τα δεδομένα εμφανίζουν μεγάλη λοξότητα ή γενικότερα
όταν οι παραμετρικές υποθέσεις δεν ισχύουν,.
Εναλλακτικά, δύο στατιστικές μέθοδοι προσομοίωσης μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ώστε να ληφθούν αξιόπιστα και ακριβή συμπεράσματα. Πιο
συγκεκριμένα, στη παρούσα μελέτη έγινε εισαγωγή των τεχνικών bootstrap και
ελέγχων μεταθέσεων, οι οποίες είναι απαλλαγμένες από την αυστηρή και
περιοριστική

υπόθεση

της

κανονικής

κατανομής.

Οι

προαναφερόμενες

μεθοδολογίες βασίζουν την ανάλυση των δεδομένων σε έναν μεγάλο αριθμό
επαναληπτικών δειγμάτων, τα οποία εξάγονται από το αρχικό σύνολο
δεδομένων. Με τον τρόπο αυτό, οι τεχνικές αναδειγματοληψίας μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση ενός ελέγχου υποθέσεως χωρίς να
λαμβάνεται υπόψη η κατανομή των μεταβλητών ενώ παράλληλα, δίνεται η
δυνατότητα για την επικύρωση των αποτελεσμάτων και την ενίσχυση των
συμπερασμάτων που εξάγονται από τις κλασικές διαδικασίες σύγκρισης.
Όσον αφορά τα εκτενή πειράματα σε τρία σύνολα δεδομένων κόστους
λογισμικού, τα οποία πραγματοποιήθηκαν με τη διεξαγωγή αρκετών ελέγχων
σύγκρισης θα πρέπει να αναλυθούν περαιτέρω ορισμένα θέματα εγκυρότητας.
Πρώτα από όλα, οι εφαρμογές χρησιμοποιήθηκαν ως μέσο για να επιδείξουμε
τον αρχικό μας ισχυρισμό, ο οποίος ανέφερε ότι δεν μπορούμε να βασιζόμαστε
αποκλειστικά στην απλή αντιπαράθεση των μέτρων ακρίβειας για να
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αποφασίζουμε για την ανωτερότητα κάποιου συγκεκριμένου μοντέλου έναντι
κάποιου εναλλακτικού. Για τον λόγο αυτό, τα αποτελέσματα των συγκρίσεων δε
μπορούν να γενικευτούν στον πληθυσμό του συνόλου δεδομένων όλων των
έργων, αλλά αντίθετα απέδειξαν ότι για διαφορετικά σύνολα δεδομένων, τα
εξαγόμενα συμπεράσματα μπορούν να διαφοροποιούνται. Ως εκ τούτου,
διάφορα θέματα εγκυρότητας, τα οποία συνήθως προβάλλονται κατά τη
διενέργεια των ελέγχων υποθέσεων, διευθετούνται στη συγκεκριμένη μελέτη με
τη χρήση αρκετών μέτρων ακρίβειας, συνόλων δεδομένων και από το μεγάλο
πλήθος των εναλλακτικών διαστημάτων εμπιστοσύνης και ελέγχων που
πραγματοποιούνται.
Επιπρόσθετα, οι περιορισμοί κάθε στατιστικού ελέγχου για τη διαδικασία
της σύγκρισης γίνονται αντικείμενο εκτεταμένης συζήτησης. Οι παραπάνω
περιορισμοί αφορούν συνήθως, είτε τη θεωρητική κατανομή του αρχικού
δείγματος, είτε την κατανομή των επαναληπτικών δειγμάτων. Για παράδειγμα,
οι τεχνικές αναδειγματοληψίας υπόκεινται σε δύο πηγές μεταβλητότητας, την
τυχαιότητα κατά την επιλογή του αρχικού δείγματος από τον πληθυσμό και τη
τυχαιότητα της επιλογής επαναληπτικών δειγμάτων από το αρχικό δείγμα.
Ωστόσο, η επιπρόσθετη μεταβλητότητα θεωρείται αρκετά μικρή ενώ υπάρχει η
δυνατότητα αντιμετώπισης του εν λόγω προβλήματος με την αύξηση του
αριθμού των επαναληπτικών δειγμάτων.
Ορισμένα θέματα για μελλοντική εργασία είναι η εισαγωγή εναλλακτικών
bootstrap μεθόδων και η συστηματική ανίχνευση των διαφορών ανάμεσα σε
περισσότερα από δύο μοντέλα πρόβλεψης. Οι μέθοδοι που εισάγονται στη
συγκεκριμένη μελέτη αφορούν τη διεξαγωγή ελέγχων υποθέσεων κατά ζεύγη.
Από την άλλη μεριά, η πληθώρα των εναλλακτικών μοντέλων πρόβλεψης που
εμφανίζονται κατά καιρούς στη βιβλιογραφία επιτάσσει την χρησιμοποίηση
ευέλικτων τεχνικών σύγκρισης, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα ταυτόχρονου
χειρισμού πολλαπλών μοντέλων.
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Κεφάλαιο 4
Γραφική Σύγκριση Μοντέλων Εκτίμησης
Κόστους Λογισμικού μέσω της Ανάλυσης με
Χαρακτηριστικές Καμπύλες Σφάλματος
Παλινδρόμησης
4.1 Περίληψη
Η επιλογή του καταλληλότερου μοντέλου πρόβλεψης μέσα από ένα πλήθος
μεθόδων που έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία συνήθως βασίζεται σε μέτρα του
σφάλματος των εκτιμήσεων ενώ σε πιο πρόσφατες μελέτες, οι ερευνητές κάνουν
χρήση στατιστικών διαδικασιών (βλ. Κεφάλαιο 3). Η πρώτη προσέγγιση μπορεί
να οδηγήσει σε μη σταθερά και εσφαλμένα συμπεράσματα εξαιτίας της
ύπαρξης απόμακρων σημείων. Όσον αφορά τη δεύτερη προσέγγιση, οι
στατιστικοί έλεγχοι θα πρέπει να εφαρμοστούν από έναν ειδικό με ισχυρό
στατιστικό υπόβαθρο, ενώ παράλληλα τα αποτελέσματα δε μπορούν να
παρουσιαστούν, να ερμηνευθούν και να γίνουν εύκολα αντιληπτά από μηειδικούς.
Σε αυτό το κεφάλαιο, προτείνεται η Ανάλυση με Χαρακτηριστικές
Καμπύλες Σφάλματος Παλινδρόμησης, ενός ισχυρού εργαλείου γραφικής
απεικόνισης, με ενδιαφέρουσες γεωμετρικές ιδιότητες, για τη σύγκριση και
αξιολόγηση των εναλλακτικών μοντέλων πρόβλεψης μέσω της απλής εξέτασης
ενός γραφήματος. Επιπρόσθετα, προτείνεται ένα πλαίσιο ανάλυσης, το οποίο
καλύπτει διάφορες πτυχές της διεργασίας εκτίμησης του κόστους, όπως τη
βαθμονόμηση μίας μεθοδολογίας εκτίμησης, την αναγνώριση παραγόντων που
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επηρεάζουν

το

σφάλμα,

τη

συστηματική

διερεύνηση

σφαλμάτων

σε

προκαθορισμένα πεδία τιμών του πραγματικού κόστους και την εξέταση της
κατανομής του κόστους σε συγκεκριμένα πεδία τιμών του σφάλματος. Εκτενή
πειράματα σε ένα σύνολο με πραγματικά δεδομένα επιδεικνύουν με εμφανή
τρόπο τα οφέλη, τα πλεονεκτήματα και τη σημαντική απόκτηση πληροφορίας, η
οποία προκύπτει από την εισαγωγή της προτεινόμενης ανάλυσης.

4.2 Εισαγωγή
Ένα κρίσιμο ζήτημα με το οποίο έρχεται αντιμέτωπος κάθε διοικητής έργου είναι
η υποχρέωση για τη λήψη σωστών αποφάσεων ώστε να επιτυγχάνονται τα
βέλτιστα κέρδη για τον οργανισμό που αναλαμβάνει την ανάπτυξη ενός νέου
συστήματος. Εξαιτίας των παραπάνω, διαφορετικές τεχνικές εκτίμησης του
κόστους έχουν προταθεί και μελετηθεί τις τελευταίες δεκαετίες (Jorgensen &
Shepperd, 2007). Ως εκ τούτου, ένα σημαντικό ερευνητικό ερώτημα στη διοίκηση
έργων λογισμικού αποτελεί η επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου εκτίμησης
κόστους και μάλιστα με έναν τρόπο που να είναι εύκολα κατανοητός και
ερμηνεύσιμος.
Η επιλογή της ¨καλύτερης¨ μεθοδολογίας εκτίμησης συνήθως, βασίζεται σε
δείκτες ακρίβειας που υπολογίζονται από συγκεκριμένες συναρτήσεις του
σφάλματος πρόβλεψης χωρίς να λαμβάνεται υπόψη καμία επιπρόσθετη
πληροφορία για την κατανομή των σφαλμάτων (βλ. Κεφάλαιο 3). Η
συγκεκριμένη πολιτική για τον καθορισμό της ανωτερότητας μίας μεθόδου
έναντι

μίας

εναλλακτικής

μπορεί

να

οδηγήσει

σε

μη

σταθερά

και

παραπλανητικά συμπεράσματα, από τη στιγμή που ακόμα και ένας μικρός
αριθμός απόμακρων σημείων του σφάλματος είναι ικανός να προκαλέσει την
παραποίηση ολόκληρης της κατανομής. Επιπλέον, υπάρχει πιθανότητα, δύο
εναλλακτικά μοντέλα να εμφανίζουν παρόμοια μέτρα κεντρικής τάσης για τα
σφάλματα αλλά εντελώς διαφορετικές κατανομές. Επομένως, οι δείκτες
ακρίβειας επιδεικνύουν τη γενικότερη τάση της καθολικής απόδοσης της
πρόβλεψης ενός μοντέλου αλλά δεν παρέχουν καμία πληροφορία για τις
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επιμέρους αποδόσεις των εκτιμητών, σε προκαθορισμένα πεδία τιμών του
πραγματικού κόστους (π.χ. έργα με μικρό ή μεγάλο κόστος).
Ένα πιο ενδιαφέρον ερευνητικό ερώτημα αποτελεί η μελέτη της
συμπεριφοράς των εναλλακτικών μοντέλων σε συγκεκριμένα πεδία τιμών της
εξαρτημένης μεταβλητής. Το παραπάνω αντιστοιχεί στη ρεαλιστική κατάσταση,
όπου ο διοικητής έργου επιθυμεί να αναγνωρίσει σε ποια πεδία τιμών του
πραγματικού κόστους ένα μοντέλο παράγει καλύτερες εκτιμήσεις εν συγκρίσει
με κάποιο εναλλακτικό μοντέλο ή τον τρόπο με τον οποίο τα σφάλματα
κατανέμονται σε συγκεκριμένες στάθμες ενός ανεξάρτητου παράγοντα, ο
οποίος με τη σειρά του επηρεάζει το κόστος. Ακόμα, ένα ενδιαφέρον ερευνητικό
θέμα αποτελεί ο εντοπισμός και η διερεύνηση διαφόρων πεδίων τιμών της
εξαρτημένης μεταβλητής κόστους, τα οποία είναι επιρρεπή σε μεγάλα και μικρά
σφάλματα.
Σε πρόσφατες μελέτες (βλ. Κεφάλαιο 3), οι ερευνητές κάνουν χρήση των
κλασικών διαδικασιών στατιστικής συμπερασματολογίας ώστε να αποκομίσουν
μία ακριβέστερη και αποδοτικότερη εικόνα για τη σύγκριση και την επιλογή ενός
μοντέλου πρόβλεψης. Καθώς τα δεδομένα κόστους είναι συνήθως μικρού
μεγέθους και οι κατανομές του σφάλματος εμφανίζουν μεγάλη λοξότητα,
γίνεται αντιληπτό ότι υπάρχει ανάγκη για την εισαγωγή πιο ανθεκτικών
διαδικασιών. Η χρησιμοποίηση τεχνικών προσομοίωσης που βασίζονται σε
επαναληπτικά δείγματα θεωρείται μία εύλογη επιλογή, η οποία μπορεί να
επιλύσει μερικώς, τα προβλήματα που αναδύονται από τις αδυναμίες των
κλασικών μεθοδολογιών σύγκρισης των εναλλακτικών μοντέλων.
Από την άλλη μεριά, οι προαναφερόμενες στατιστικές τεχνικές δε μπορούν
εύκολα να ερμηνευθούν και να παρουσιαστούν σε μη-ειδικούς. Συνεπώς, ένας
αναλυτής με ισχυρό στατιστικό υπόβαθρο και εμπειρία θα πρέπει να εμπλακεί
στη διαδικασία της σύγκρισης ώστε να πραγματοποιήσει τους ελέγχους
υποθέσεων, να ερμηνεύσει τα αποτελέσματα και να εξάγει το τελικό
συμπέρασμα σχετικά με την ανωτερότητα ενός μοντέλου έναντι ενός
εναλλακτικού.
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4.3 Επισκόπηση της Βιβλιογραφίας
Η σύγκριση των μεθόδων πρόβλεψης κόστους λογισμικού είναι ένα ερευνητικό
αντικείμενο το οποίο έχει απασχολήσει αρκετά τους ερευνητές τα τελευταία
χρόνια. Οι σχετικές εργασίες παρουσιάζονται στην επισκόπηση του Κεφαλαίου
3, το οποίο αφορά επίσης τη σύγκριση μοντέλων μέσω του σφάλματος
πρόβλεψης. Εδώ επισημαίνουμε ότι η σύγκριση μοντέλων στη βιβλιογραφία
αφορά είτε αντιπαράθεση μέτρων ακρίβειας, είτε στατιστικούς ελέγχους
υποθέσεων. Γραφικές μέθοδοι που εξετάζουν τη συμπεριφορά των σφαλμάτων
πρόβλεψης ως προς διάφορους παράγοντες και σε διάφορα πεδία τιμών δεν
έχουν προταθεί μέχρι τώρα.

4.4 Συνεισφορά της Διατριβής
Το κίνητρο για την παρούσα μελέτη, ήταν η εισαγωγή μιας ολοκληρωμένης
μεθοδολογίας οπτικοποίησης των σφαλμάτων πρόβλεψης, με την οποία ένας
διοικητής έργου να έχει τη δυνατότητα να συγκρίνει ταυτόχρονα, εναλλακτικά
μοντέλα πρόβλεψης και επομένως να διευκολύνεται στην επιλογή της
καταλληλότερης μεθοδολογίας εκτίμησης. Οι Χαρακτηριστικές Καμπύλες
Σφάλματος

Παλινδρόμησης

(Regression

Error

Characteristic-REC

curves),

συνιστούν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο γραφικής αναπαράστασης των
αποτελεσμάτων που παράγονται από τις συναρτήσεις σφάλματος. Οι REC
καμπύλες αποτελούν μία πρόσφατη επέκταση των ROC (Receiver Operating
Characteristic) καμπυλών (Egan, 1975) οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως, στην
μελέτη της απόδοσης πρόβλεψης των αλγορίθμων ταξινόμησης (classification).
Εξαιτίας του περιορισμού της χρήσης των ROC καμπυλών σε προβλήματα
ταξινόμησης, οι Bi & Bennett (2003) γενίκευσαν τη θεμελιώδη ιδέα των ROC
καμπυλών σε προβλήματα παλινδρόμησης όπου τα ζητούμενα είναι παρόμοια,
όπως ο προσδιορισμός της ακρίβειας, της αποτελεσματικότητας και της
ποιότητας διαφορετικών εκτιμητών.
Με απλούς όρους, μία REC καμπύλη αναπαριστά την αθροιστική
κατανομή του σφάλματος που υπολογίζεται από ένα μοντέλο, απεικονίζοντας
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τις τιμές του σφάλματος στον x -άξονα και την ακρίβεια του μοντέλου
πρόβλεψης στον

y -άξονα. Στη γενική περίπτωση, ένα REC γράφημα

αποτελείται από μία ή περισσότερες αύξουσες συναρτήσεις αντιστοιχίζοντας
κάθε μία από αυτές στα σφάλματα ενός μοντέλου πρόβλεψης.
Στόχος

μας

λοιπόν,

είναι

η

αξιοποίηση

των

δυνατοτήτων

του

συγκεκριμένου γραφικού μέσου, προσαρμοσμένο ειδικά στο πρόβλημα της
εκτίμησης κόστους και η εισαγωγή ενός πλαισίου ανάλυσης, το οποίο με τη
σειρά του, θα διευκολύνει τους διοικητές έργου να αποκτήσουν σημαντική
πληροφορία για την ορθή διοίκηση της ανάπτυξης των έργων.
Εκτός από τον πρωταρχικό σκοπό της σύγκρισης εναλλακτικών μοντέλων,
θα γίνει κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο, η γνώση που προέρχεται από τη
χρήση της REC ανάλυσης (REC analysis) μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη στη
βαθμονόμηση μίας μεθόδου πρόβλεψης, την αναγνώριση παραγόντων που
επηρεάζουν το σφάλμα, τη διερεύνηση της συμπεριφοράς των εναλλακτικών
μοντέλων σε προκαθορισμένα πεδία τιμών του πραγματικού κόστους και τον
τρόπο που οι μεγάλες ή μικρές τιμές του σφάλματος αντιστοιχούν σε τιμές της
εξαρτημένης μεταβλητής του κόστους.
Τα παραπάνω συνθέτουν ένα γενικό πλαίσιο, το οποίο μπορεί να
εφαρμοστεί τόσο στην αξιολόγηση (validation) μίας μεθόδου, όσο και στη
σύγκριση (comparison) εναλλακτικών μεθοδολογιών εκτίμησης του κόστους.
Επιπρόσθετα, διερευνώνται ορισμένες ενδιαφέρουσες γεωμετρικές έννοιες και
ιδιότητες των REC καμπυλών, όπως η περιοχή άνωθεν της καμπύλης (Area Over
the Curve-AOC), η οποία αποτελεί μία εκτίμηση του μέσου αναμενόμενου
σφάλματος (mean expected error).
Συνοψίζοντας τη συνεισφορά της διατριβής, μπορούμε να επισημάνουμε τα
ακόλουθα θέματα που εξετάζονται και διευθετούνται μέσω της εφαρμογής των
REC καμπυλών:
•

Εισάγεται η εφαρμογή των REC καμπυλών στο ερευνητικό πεδίο της
εκτίμησης

κόστους

με

συστηματικό

τρόπο

και

παρουσιάζονται

λεπτομέρειες για τις βασικές αρχές, τις ιδιότητες και τον αλγόριθμο
κατασκευής τους.
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•

Αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο οι REC καμπύλες παρέχουν σημαντική
πληροφορία καθώς λαμβάνουν υπόψη ολόκληρη την κατανομή του
σφάλματος και όχι μόνο έναν δείκτη (στατιστικό μέτρο) των σφαλμάτων.
Μέσω

της

μεθοδολογίας,

οι

διοικητές

των

έργων

μπορούν

να

αναπαραστήσουν γραφικά, να επικυρώσουν τα αποτελέσματα των
στατιστικών διαδικασιών

και να

ελέγξουν

την

εγκυρότητα των

εναλλακτικών μοντέλων πρόβλεψης.
•

Αναλύεται ο λόγος για τον οποίο, οι REC καμπύλες είναι εύκολα
ερμηνεύσιμες,
διευκολύνοντας

ιδιαίτερα
την

για

επιλογή

την

περίπτωση

των

μη-ειδικών,

της

στρατηγικής

που

πρέπει

να

ακολουθηθεί για την καλύτερη διοίκηση ενός νέου έργου.
•

Μελετώνται ενδιαφέρουσες γεωμετρικές ιδιότητες των REC καμπυλών,
και υποδεικνύεται ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για το γραφικό υπολογισμό των συνηθισμένων μέτρων κεντρικής τάσης
(μέση τιμή και διάμεσος) των σφαλμάτων.

•

Προτείνεται ένα γενικό πλαίσιο, η REC ανάλυση, για την εξέταση της
απόδοσης των μοντέλων πρόβλεψης, αναπαριστώντας γραφικά αρκετές
πτυχές των κατανομών σφάλματος. Πιο συγκεκριμένα, περιγράφεται
αναλυτικά ο τρόπος με τον οποίο η REC ανάλυση συνεισφέρει τόσο στην
αξιολόγηση μίας μεθόδου, όσο και στη διαδικασία της σύγκρισης
εναλλακτικών τεχνικών εκτίμησης. Η πρώτη προσέγγιση αφορά τη
βαθμονόμηση, τον καθορισμό της καταλληλότητας και την αναγνώριση
παραγόντων που επηρεάζουν το σφάλμα πρόβλεψης μίας μεθόδου. Η
δεύτερη προσέγγιση καλύπτει διαφορετικές πτυχές της διαδικασίας
σύγκρισης εναλλακτικών μοντέλων, τόσο για την καθολική απόδοση, όσο
και για την μερική απόδοση των μοντέλων σε προκαθορισμένα πεδία
τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής κόστους και των σφαλμάτων.

•

Μελετώνται τρεις συναρτήσεις σφάλματος, οι οποίες εξετάζουν τρεις
διαφορετικές σημαντικές πτυχές της απόδοσης: Το, σφάλμα, το απόλυτο
σφάλμα και το μέγεθος σχετικού σφάλματος που σχετίζονται με τη
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μεροληψία, την ακρίβεια, και τη διασπορά των προβλέψεων ενός
μοντέλου, αντίστοιχα.
•

Αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο οι REC καμπύλες μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση απόμακρων τιμών σε ένα σύνολο
δεδομένων με μεγάλα σφάλματα πρόβλεψης.
Το υπόλοιπο του κεφαλαίου έχει την ακόλουθη δομή: Στην Ενότητα 4.5

παρουσιάζεται η REC ανάλυση και ορισμένα ενδιαφέροντα θέματα των
γεωμετρικών ιδιοτήτων των REC καμπυλών. Στην Ενότητα 4.6 δίνεται ο
αλγόριθμος για την κατασκευή των REC καμπυλών ενώ στην Ενότητα 4.7
παρουσιάζεται η μεθοδολογία που ακολουθείται, η περιγραφή των δύο
εναλλακτικών

μοντέλων

πρόβλεψης

και

τα

μέτρα

ακρίβειας

που

χρησιμοποιούνται στο πειραματικό μέρος. Στην Ενότητα 4.8 αναλύεται το
προτεινόμενο πλαίσιο εργασίας της REC ανάλυσης, προσαρμοσμένο ειδικά στο
πεδίο της εκτίμησης κόστους. Η Ενότητα 4.9 περιλαμβάνει όλα τα πειραματικά
αποτελέσματα

κατά

την

εφαρμογή

της

REC

ανάλυσης

μέσω

αντιπροσωπευτικών παραδειγμάτων σε ένα πρόσφατα δημοσιοποιημένο σύνολο
δεδομένων. Τέλος, η Ενότητα 4.10 περιλαμβάνει τα συμπεράσματα από την
εφαρμογή

της

προτεινόμενης

οπτικής

ανάλυσης

και

παρέχει

κάποιες

μελλοντικές κατευθύνσεις σε ανοικτά ερευνητικά θέματα.

4.5 Ανάλυση Χαρακτηριστικών Καμπυλών Σφάλματος
Παλινδρόμησης
4.5.1 Χαρακτηριστικές Καμπύλες Σφάλματος Παλινδρόμησης
Οι REC καμπύλες, οι οποίες προτάθηκαν από τους Bi & Bennett (2003) αποτελούν
μία αποτελεσματική τεχνική για την οπτική αναπαράσταση και εξέταση
εναλλακτικών

μοντέλων

πρόβλεψης.

Οι

REC

καμπύλες

απεικονίζουν

ταυτόχρονα, την αθροιστική συνάρτηση κατανομής (Cumulative Distribution
Function-CDF) των σφαλμάτων πρόβλεψης, τα οποία υπολογίζονται από
διαφορετικά μοντέλα, προσφέροντας μία γραφική τεχνική για την εκτίμηση της
πιθανότητας το σφάλμα να είναι ίσο ή μικρότερο από μία συγκεκριμένη τιμή του

x -άξονα.
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Αρχικά, θεωρούμε ως Y την τυχαία πραγματική εξαρτημένη μεταβλητή
που αναπαριστά το κόστος ενός έργου και X το τυχαίο διάνυσμα p -διαστάσεων
με τις συντεταγμένες να αναπαριστούν τις ανεξάρτητες μεταβλητές ή τα
χαρακτηριστικά των έργων σε ένα διαθέσιμο σύνολο δεδομένων από
παλαιότερα ολοκληρωμένα έργα. Στόχος λοιπόν, είναι ο υπολογισμός μίας
συνάρτησης παλινδρόμησης f ( X) = E (Y / X) , όπου με E (Y / X) δηλώνουμε την
υπό συνθήκη μέση ή αναμενόμενη τιμή της Y , δοθέντος του διανύσματος
χαρακτηριστικών

X.

Η

συγκεκριμένη

συνάρτηση

παλινδρόμησης

χρησιμοποιείται για την κατασκευή ενός μοντέλου πρόβλεψης της μορφής

Yi = f (X i ) + ε i

E (ε i | X i ) = 0

(i = 1,..., n)

(4.1)

όπου Yi είναι η i -στη παρατήρηση της εξαρτημένης μεταβλητής (κόστος του i οστού έργου), το οποίο εξηγείται από τη μεταβλητότητα του διανύσματος των
ανεξάρτητων μεταβλητών X i με διαστάσεις 1 × p . Υποθέτουμε ακόμα, ότι τα
σφάλματα

ε i είναι ανεξάρτητα με μέση τιμή μηδέν. Στη στατιστική

βιβλιογραφία έχουν προταθεί κατά καιρούς, διάφορες προσεγγίσεις για την
εκτίμηση της f (X) , όπως για παράδειγμα παραμετρικά μοντέλα (παλινδρόμηση
ελαχίστων τετραγώνων) αλλά και μη-παραμετρικά μοντέλα (μη-παραμετρική
παλινδρόμηση πλησιέστερων γειτόνων), η οποία σχετίζεται άμεσα με τη μέθοδο
των αναλογιών.
Υποθέτουμε λοιπόν, ότι ο αναλυτής πρέπει να εκτιμήσει την απόδοση της
συνάρτησης f (X) , βασιζόμενος στα σφάλματα πρόβλεψης που υπολογίζονται
από μία διαδικασία επικύρωσης (π.χ. LOOCV). Κατά καιρούς έχουν προταθεί
διάφορα μέτρα τοπικού σφάλματος, τα οποία αξιολογούν διαφορετικές πτυχές
των σφαλμάτων (βλ. Ενότητα 4.7). Συμβολίζοντας με ei , το σφάλμα πρόβλεψης
της

i -στης παρατήρησης της εξαρτημένης μεταβλητής, μετρούμενο με

οποιοδήποτε τρόπο, η REC καμπύλη του μοντέλου αποτελεί την CDF της
εμπειρικής κατανομής των σφαλμάτων πρόβλεψης.
Μία REC καμπύλη λοιπόν είναι ουσιαστικά ένα δισδιάστατο γράφημα,
όπου ο οριζόντιος (ή x -άξονας) αναπαριστά την ανοχή σφάλματος (error
tolerance) ενός προκαθορισμένου μέτρου ακρίβειας και ο κάθετος (ή y -άξονας),
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την ακρίβεια (accuracy) του μοντέλου πρόβλεψης. Η ακρίβεια ορίζεται ως η
αναλογία ή το ποσοστό των έργων που παρουσιάζουν σφάλμα πρόβλεψης
μικρότερο ή ίσο από την προκαθορισμένη τιμή ανοχής σφάλματος e .

accuracy (e) =

# (projects with error ≤ e)
# (projects)

(4.2)

Στο Σχήμα 4.1, δίνεται ένα παράδειγμα REC καμπυλών, το οποίο
κατασκευάζεται από τρία διαφορετικά υποθετικά μοντέλα πρόβλεψης. Γενικά,
ένα μοντέλο πρόβλεψης είναι αποδοτικό, εάν η REC καμπύλη ¨σκαρφαλώνει¨ με
ταχύ ρυθμό προς την άνω αριστερή γωνία. Στην πραγματικότητα, η
συγκεκριμένη συμπεριφορά επιδεικνύει ότι ολόκληρη η κατανομή των
σφαλμάτων παρουσιάζει μικρή τιμή ανοχής, το οποίο συνεπάγεται μεγάλη
ακρίβεια στην πρόβλεψη της εξαρτημένης μεταβλητής. Σε αντίθεση, καμπύλες
που σκαρφαλώνουν με αργό ρυθμό στη άνω δεξιά γωνία του γραφήματος,

0.6
0.4
0.2

Accuracy

0.8

1.0

φανερώνουν την ύπαρξη μεγάλων και απόμακρων τιμών σφάλματος.

0.0

Model A
Model B
Model C

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Error tolerance

Σχήμα 4.1 Παράδειγμα REC καμπυλών διαφορετικών μοντέλων

Είναι λοιπόν προφανές, ότι υπάρχει μία θετική συσχέτιση μεταξύ της
ανοχής σφάλματος και της ακρίβειας ενός μοντέλου και ως εκ τούτου, μία REC
καμπύλη είναι μία μονότονη αύξουσα συνάρτηση. Ακόμα, γίνεται αντιληπτό ότι
υπάρχουν δύο ακραίες περιπτώσεις που αφορούν την κατασκευή των καμπυλών.
Θέτοντας την ανοχή σφάλματος ίση με μηδέν ( e = 0 ), μόνο τα έργα των οποίων
οι προβλέψεις ταυτίζονται με τις πραγματικές τιμές της εξαρτημένης
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μεταβλητής θεωρούνται ακριβή. Από την άλλη μεριά, εάν θέσουμε την ανοχή
σφάλματος μεγαλύτερη από τη μέγιστη τιμή σφάλματος που παρουσιάζεται σε
ένα σύνολο δεδομένων ( e > max(ei ) ), όπου i = 1,..., n και n ο συνολικός αριθμός
των έργων, τότε όλα τα έργα θεωρούνται ακριβή.
Στο παράδειγμα του Σχήματος 4.1, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το
Μοντέλο Α που παριστάνεται από την έντονη μαύρη καμπύλη (Model A),
εμφανίζει τη βέλτιστη απόδοση πρόβλεψης διότι η REC καμπύλη κυριαρχεί
(βρίσκεται συνεχώς από πάνω) των αντίστοιχων καμπυλών του Μοντέλου Β και
του Μοντέλου C, για όλες τις πιθανές τιμές της ανοχής σφάλματος. Όσον αφορά
τη σύγκριση του Μοντέλου Β και C, φαίνεται πως δεν υπάρχει απάντηση για την
καθολική ανωτερότητα ενός μοντέλου έναντι του εναλλακτικού. Αρχικά, για
μικρές τιμές της ανοχής σφάλματος, το Μοντέλο B επιδεικνύει καλύτερη
απόδοση, γεγονός το οποίο δεν ισχύει καθώς οι τιμές της ανοχής σφάλματος
αυξάνουν και γίνονται μεγαλύτερες από 0.4, όπου το Μοντέλο C φαίνεται να
κυριαρχεί.

4.5.2 Γεωμετρικές Ιδιότητες των Χαρακτηριστικών Καμπυλών
Σφάλματος Παλινδρόμησης
Όπως ήδη προαναφέρθηκε, μία REC καμπύλη αποτελεί μία εκτίμηση της CDF
των σφαλμάτων πρόβλεψης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση της
απόδοσης

εναλλακτικών

μοντέλων.

Επιπρόσθετα,

υπάρχουν

ορισμένες

ενδιαφέρουσες γεωμετρικές ιδιότητες που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Η
πιο σημαντική εξ’ αυτών είναι η εκτίμηση κοινών στατιστικών μέτρων της
κατανομής των σφαλμάτων, όπως της μέση τιμής και της διαμέσου μέσω της
αξιοποίησης της γεωμετρίας ενός REC γραφήματος.
Ανάλογα με την περιοχή κάτωθεν της καμπύλης (Area Under the CurveAUC) των ROC καμπυλών, η οποία αποτελεί μία εκτίμηση της αναμενόμενης
ακρίβειας των μεθόδων ταξινόμησης (Egan, 1975), οι ερευνητές Bi & Bennett
(2003) απέδειξαν ότι η περιοχή άνωθεν της καμπύλης (Area Over the Curve-AOC)
αποτελεί μία εκτίμηση της αναμενόμενης μέσης τιμής του σφάλματος σε
προβλήματα παλινδρόμησης. Καθώς η σύγκριση των μοντέλων βασίζεται
συνήθως σε στατιστικά μέτρα του σφάλματος (βλ. Κεφάλαιο 3), παρουσιάζουμε
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ακολούθως, τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να υπολογιστούν γραφικά από τις
REC καμπύλες, εισάγοντας μία εναλλακτική μεθοδολογία για τη διαδικασία της
σύγκρισης.
Υποθέτουμε λοιπόν, ότι ένα μοντέλο πρόβλεψης κατασκευάζεται βάσει
ενός συγκεκριμένου συνόλου δεδομένων, ενώ η εκτίμηση της απόδοσης γίνεται
μέσω της CDF του σφάλματος. Στο Σχήμα 4.2, παριστάνεται το γράφημα της
REC καμπύλης που υπολογίζεται από την CDF του σφάλματος και στο οποίο η
κάθετη ευθεία αναφοράς, αντιστοιχεί στη μέγιστη τιμή του παρατηρούμενου
σφάλματος, ( e max = 2 ) που εμφανίζεται στο συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων.
Η REC καμπύλη χωρίζει το ορθογώνιο που ορίζεται από την κάθετη ευθεία
αναφοράς και τους x , y άξονες σε δύο περιοχές, των οποίων τα εμβαδά
συμβολίζονται ως AOC και AUC. Η σχέση που συνδέει τα δύο εμβαδά είναι η

AOC = emax − AUC

(4.3)

Οι Bi & Bennett (2003) απέδειξαν ότι η AOC αποτελεί στην ουσία, ένα
εκτιμητή της αναμενόμενης μέσης τιμής του σφάλματος E (e) ενός μοντέλου
πρόβλεψης. Όσον αφορά τα μέτρα ακρίβειας που έχουν εμφανιστεί στη
βιβλιογραφία (βλ. Κεφάλαιο 3), θα πρέπει να γίνει η κατάλληλη προσαρμογή
της Εξίσωσης 4.3 ώστε να εκτιμηθεί η απόδοση ενός μοντέλου πρόβλεψης.
Πρακτικά, εάν το e υπολογίζεται βάσει του μεγέθους σχετικού σφάλματος
(Magnitude of Relative Error-MRE), τότε σύμφωνα με τη θεωρητική προσέγγιση, η
AOC αποτελεί μία εκτίμηση του γνωστού μέτρου καθολικής ακρίβειας MMRE
(Mean Magnitude of Relative Error). Παρομοίως, εάν το e βασίζεται στα απόλυτα
σφάλματα (Absolute Errors-AE), τότε η AOC αποτελεί μία προσέγγιση του
μέτρου καθολικής ακρίβειας MAE (Mean Absolute Error) (για περαιτέρω
λεπτομέρειες βλ. Ενότητα 4.7).
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Σχήμα 4.2 Παράδειγμα REC καμπύλης με AOC και AUC

Από την άλλη μεριά, τα δεδομένα κόστους έργων λογισμικού είναι
συνήθως μικρού μεγέθους με μεγάλη λοξότητα και για τον λόγο αυτόν, οι
ερευνητές κάνουν χρήση πιο ανθεκτικών στατιστικών μέτρων, όπως της
διαμέσου, για να εκτιμήσουν την καθολική απόδοση ενός μοντέλου. Μία ακόμα
ενδιαφέρουσα ιδιότητα των REC καμπυλών είναι ότι μπορεί κάποιος να
υπολογίσει τη διάμεσο της CDF των σφαλμάτων με άμεσο γραφικό τρόπο.
Στο Σχήμα 4.3(α), παρουσιάζεται η REC καμπύλη ενός υποθετικού
μοντέλου πρόβλεψης που υπολογίζεται μέσω της CDF των σφαλμάτων. Η
οριζόντια ευθεία αναφοράς από το 0.5 ( accuracy = 0.5 ) τέμνει την REC καμπύλη
σε ένα σημείο, το οποίο αντιστοιχεί στην τιμή της ανοχής σφάλματος e = 0.21
(κάθετη ευθεία αναφοράς). Αυτό σημαίνει ότι βασιζόμενοι στο συγκεκριμένο
δείγμα σφαλμάτων, 50% των έργων αναμένεται να εμφανίζουν σφάλμα
μικρότερο από 0.21 που αντιστοιχεί στη διάμεσο των σφαλμάτων. Στην
περίπτωση του MRE, με μία παρόμοια προσέγγιση μπορεί να προκύψει η
εκτίμηση

του

καθολικού

μέτρου

ακρίβειας

pred25

(βλ.

Κεφάλαιο

3),

σχεδιάζοντας μία κάθετη ευθεία αναφοράς από το σημείο e = 0.25 της ανοχής
σφάλματος και μετά από το σημείο τομής με την REC καμπύλη μία οριζόντια
ευθεία, έως ότου συναντήσει τον y -άξονα που παριστά την ακρίβεια (Σχήμα
4.3(β)).
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Σχήμα 4.3 Παράδειγμα REC καμπύλης για τον υπολογισμό (α) της διάμεσου και (β)
του pred25 των σφαλμάτων

4.5.3 Μερική Χαρακτηριστική Καμπύλη Σφάλματος
Παλινδρόμησης
Οι REC καμπύλες που παρουσιάζονται στις προηγούμενες ενότητες, παρέχουν
ένα γραφικό μέσο για τον υπολογισμό της καθολικής απόδοσης, καθώς
αναπαριστούν το σφάλμα πρόβλεψης σε όλο το εύρος των πιθανών τιμών.
Ωστόσο, στη πράξη για έναν αναλυτή κρίνεται απαραίτητο να συγκεντρώσει
περαιτέρω πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο τα σφάλματα κατανέμονται
σε ένα προκαθορισμένο πεδίο τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής. Πρακτικώς,
το πρόβλημα ανάγεται στο γεγονός ότι ακόμα και αν δύο διαφορετικά μοντέλα
εμφανίζουν ίδια μέτρα ακρίβειας για ένα προκαθορισμένο κατώφλι ανοχής
σφάλματος, υπάρχει περίπτωση τα παρατηρούμενα σφάλματα να έχουν
προκύψει σε εντελώς διαφορετικές πραγματικές τιμές της εξαρτημένης
μεταβλητής κόστους.
Αν και το παραπάνω γεγονός δε συνιστά κάποιον περιορισμό, όταν ο
αναλυτής πρέπει να αποφανθεί για την καθολική απόδοση της ικανότητας
πρόβλεψης ενός μοντέλου, η επιπρόσθετη πληροφορία της ανωτερότητας ενός
συγκεκριμένου μοντέλου έναντι ενός άλλου σε ένα προκαθορισμένο πεδίο τιμών
με ιδιαίτερο ενδιαφέρον (έργα μικρού, μέτριου ή μεγάλου πραγματικού κόστους)
δε μπορεί να επιτευχθεί από την κατασκευή των καθολικών REC καμπυλών.
Πέραν τούτου, δύο εναλλακτικά μοντέλα πρόβλεψης μπορεί να έχουν
διαφορετικές αποδόσεις σε συγκεκριμένες τιμές του πραγματικού κόστους. Από
τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα ότι είναι αρκετά εποικοδομητικό για
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τον διοικητή έργου να του δίνεται η δυνατότητα να επικεντρώνει την προσοχή
του σε προκαθορισμένα πεδία τιμών του κόστους, ώστε να αποκομίζει μία
βαθύτερη γνώση της συμπεριφοράς της συνάρτησης των σφαλμάτων. Στη
συνέχεια, η επιπρόσθετη γνώση μπορεί να αποτελέσει τη βάση για το
συνδυασμό των προβλέψεων από διαφορετικά μοντέλα, ώστε να επιτύχει τη
βέλτιστη καθολική απόδοση στο εκάστοτε σύνολο δεδομένων.
Τα παραπάνω θέματα μπορούν να διευθετηθούν από την κατασκευή της
μερικής

Χαρακτηριστικής

Καμπύλης

Σφάλματος

Παλινδρόμησης

(partial

Regression Error Characteristic Curve) (Torgo, 2005), η οποία αποτελεί μία ειδική
περίπτωση των καθολικών REC καμπυλών, όπου η ανάλυση της κατανομής του
σφάλματος περιορίζεται σε ένα προκαθορισμένο πεδίο τιμών της εξαρτημένης
μεταβλητής. Οι μερικές REC καμπύλες μπορούν εύκολα να κατασκευαστούν με
παρόμοιο τρόπο με τις συνηθισμένες REC καμπύλες, υπολογίζοντας την CDF
των σφαλμάτων πρόβλεψης μόνο για τις περιπτώσεις εκείνες που ανήκουν στο
συγκεκριμένο πεδίο τιμών του ενδιαφέροντος ενός αναλυτή.
Τα πλεονεκτήματα της χρήσης των μερικών REC καμπυλών μπορούν να
αναδειχθούν από το ακόλουθο παράδειγμα. Υποθέτουμε λοιπόν, ότι ο διοικητής
έργου επιθυμεί να εκτιμήσει την απόδοση πρόβλεψης τριών υποθετικών
εναλλακτικών

μοντέλων

χωριστά,

για

μικρές

και

μεγάλες

τιμές

του

πραγματικού κόστους. Μετά τον υπολογισμό των σφαλμάτων από τα τρία
μοντέλα, το σύνολο δεδομένων χωρίζεται σε δύο υποσύνολα. Το πρώτο
περιλαμβάνει έργα με μικρές και το δεύτερο έργα με μεγάλες τιμές του κόστους.
Τα υποσύνολα διαχωρίζονται με απλό τρόπο, κάνοντας χρήση κάποιου
στατιστικού μέτρου κεντρικής τάσης, π.χ. την τιμή της διαμέσου της
εξαρτημένης μεταβλητής.
Οι μερικές REC καμπύλες για μικρά (Σχήμα 4.4) και μεγάλα (Σχήμα 4.5)
έργα δείχνουν ότι το Μοντέλο Α υπερτερεί έναντι του Μοντέλου Β και του
Μοντέλου C για όλες τις τιμές, καθώς η καμπύλη του συγκεκριμένου μοντέλου
είναι συνεχώς πάνω από τις αντίστοιχες καμπύλες των δύο άλλων μοντέλων.
Από την άλλη μεριά, το Μοντέλο Β φαίνεται να υπερέχει του Μοντέλου C για
έργα με μικρό πραγματικό κόστος (Σχήμα 4.4) ενώ το αντίθετο είναι αληθές για
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έργα με μεγάλο πραγματικό κόστος (Σχήμα 4.5). Αγνοώντας για τις ανάγκες του
παραδείγματος την ύπαρξη του Μοντέλου Α που εμφανίζει τη βέλτιστη
απόδοση, ανάμεσα στα εναπομείναντα δύο μοντέλα, ο διοικητής θα επέλεγε το
Μοντέλο Β για μελλοντικά έργα μικρού κόστους και το Μοντέλο C για έργα
μεγάλου κόστους, συνδυάζοντας με τον τρόπο αυτόν, τις προβλέψεις από τα δύο
εναλλακτικά μοντέλα. Στα Σχήματα 4.4 και 4.5, η ακρίβεια των μοντέλων
λαμβάνει τη μέγιστη τιμή 0.5, καθώς το αρχικό σύνολο δεδομένων χωρίστηκε σε
δύο υποσύνολα που περιέχουν το 50% του συνόλου των έργων.
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Σχήμα 4.4 Μερικές REC καμπύλες για έργα μικρού κόστους
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Σχήμα 4.5 Μερικές REC καμπύλες για έργα μεγάλου κόστους
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4.6 Περιγραφή Αλγόριθμου
Στην ενότητα αυτή, γίνεται αναλυτική περιγραφή του αλγόριθμου κατασκευής
των REC καμπυλών. Ο αλγόριθμος των Bi & Bennett (2003) μπορεί εύκολα να
προσαρμοστεί στις ανάγκες της εκτίμησης κόστους και περιγράφεται από τα
ακόλουθα βήματα:
1. Προσάρμοσε ένα μοντέλο πρόβλεψης και χρησιμοποίησε μία διαδικασία
επικύρωσης ώστε να εκτιμήσεις τις προβλέψεις της εξαρτημένης
μεταβλητής (κάποια έκφραση του κόστους).
2. Χρησιμοποίησε ένα μέτρο ακρίβειας τοπικού σφάλματος και υπολόγισε
τα σφάλματα ei κάθε έργου i .
3. Καθόρισε

το

πεδίο ενδιαφέροντος

των

πραγματικών

τιμών

της

εξαρτημένης μεταβλητής κόστους.
4. Ταξινόμησε τα σφάλματα ei που ανήκουν στο πεδίο ενδιαφέροντος σε
αύξουσα σειρά και υπολόγισε το accuracy (e) του μοντέλου πρόβλεψης
στο επίπεδο ανοχής σφάλματος e , το οποίο μεταβάλλεται από min{ei }
έως max{ei } .
5. Κατασκεύασε το γράφημα ανοχής σφάλματος e ( x -άξονας) με το

accuracy (e) ( y -άξονας) και χρησιμοποίησε τη μέθοδο της παρεμβολής
(interpolation) για να ενώσεις τα σημεία του γραφήματος.
Το Βήμα 3 του αλγόριθμου αναφέρεται στην κατασκευή των μερικών REC
καμπυλών, το οποίο παραλείπεται στον υπολογισμό των καθολικών REC
καμπυλών.
Η μονοτονική φύση των REC καμπυλών σημαίνει, ότι καθώς το e αυξάνει,
το accuracy (e) ομοίως, αυξάνει. Το accuracy (e) λαμβάνει την τιμή 1 (ή 100%),
όταν η τιμή e γίνεται ίση ή μεγαλύτερη από την μέγιστη τιμή του σφάλματος
του μοντέλου πρόβλεψης.
Στα γραφήματα που κατασκευάζονται από τον παραπάνω αλγόριθμο,
εκτός από τις REC καμπύλες των μοντέλων που πρέπει να αποτιμήσουμε την
ακρίβεια ή να συγκρίνουμε μεταξύ τους, υπάρχει ακόμα μία καμπύλη που παίζει
τον ρόλο του μοντέλου αναφοράς για την αποτίμηση της καταλληλότητας της
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εκάστοτε μεθοδολογίας εκτίμησης σε ένα συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων. Η
καμπύλη που αναπαριστά το μοντέλο αναφοράς καλείται ¨Mean Model¨.
Το Mean Model βασικά, αγνοεί την επίδραση των ανεξάρτητων
μεταβλητών και εκτιμά το κόστος κάθε έργου βάσει της μέσης τιμής του κόστους
όλων των άλλων. Πρόκειται ουσιαστικά, για μία έκφραση του ¨χείριστου
μοντέλου¨, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει ο αναλυτής, χωρίς να λαμβάνει
υπόψη καμία πληροφορία για τα χαρακτηριστικά των έργων. Μία τεχνική
πρόβλεψης θα πρέπει λοιπόν, να θεωρείται κατάλληλη σε ένα σύνολο
δεδομένων, εάν υπερτερεί σημαντικά του Mean Model (Bi & Bennett, 2003). Στην
ενότητα των πειραμάτων, συχνά γίνεται χρήση του Mean Model ως κοινή βάση
αναφοράς των εναλλακτικών μοντέλων πρόβλεψης.

4.7 Μεθοδολογία
Όπως έχει προαναφερθεί, οι REC καμπύλες αποτελούν ένα εύχρηστο γραφικό
εργαλείο για τη διεξαγωγή συγκρίσεων μεταξύ των διαφορετικών τεχνικών
πρόβλεψης. Επιπρόσθετα, όπως αναφέρεται αναλυτικότερα στο Κεφάλαιο 2,
τόσο η παλινδρόμηση όσο και η Εκτίμηση με Αναλογίες (Estimation by AnalogyEbA) είναι δύο προσεγγίσεις που έχουν εκτενώς μελετηθεί και χρησιμοποιηθεί
ενώ τα αποτελέσματα των διαφορετικών εργασιών αποκαλύπτουν μία έλλειψη
σύγκλισης, όταν κάποιος επιχειρεί να καθορίσει τη βέλτιστη μεθοδολογία. Λόγω
των παραπάνω αναπάντητων ερωτημάτων, αποφασίστηκε να μελετηθούν μέσω
της REC ανάλυσης, τα συγκεκριμένα μοντέλα εκτίμησης κόστους. Καθώς ο
στόχος της μελέτης είναι η επέκταση των ερευνητικών προσπαθειών που
αφορούν τη διαδικασία της σύγκρισης μοντέλων, θα πρέπει να επισημανθεί ότι
δεν αποτελεί πρόθεσή μας, η σύγκριση των δύο συγκεκριμένων μεθόδων
εκτίμησης, αλλά η περαιτέρω συνεισφορά στον τρόπο με τους οποίους
διεξάγονται οι συστηματικές συγκρίσεις εναλλακτικών μοντέλων.
Η μέθοδος των Ελαχίστων Τετραγώνων (Least Squares-LS) είναι η
στατιστική διεργασία κατά την οποία γίνεται προσπάθεια για την προσαρμογή
ενός παραμετρικού γραμμικού μοντέλου ώστε να εξηγηθεί η σχέση μεταξύ της
εξαρτημένης μεταβλητής και ενός συνόλου ανεξάρτητων μεταβλητών (βλ.
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Κεφάλαιο 2). Αντίθετα, η EbA αποτελεί μία μορφή μη-παραμετρικής
παλινδρόμησης (βλ. Κεφάλαιο 6), όπου οι άγνωστες τιμές της εξαρτημένης
μεταβλητής υπολογίζονται από τις γνωστές τιμές της μεταβλητής που
αντιστοιχούν στους γείτονες (αναλογίες) της υπό εκτίμησης περίπτωσης. Οι
αναλογίες βρίσκονται μέσω ενός προκαθορισμένου κριτηρίου ομοιότητας (ή
ανομοιότητας) βάσει των ανεξάρτητων μεταβλητών. Έτσι, η μέθοδος προσπαθεί
να εξηγήσει τη συσχέτιση μεταξύ των ανεξάρτητων και της εξαρτημένης
μεταβλητής, αλλά η μορφή της σχέσης δεν μπορεί να εκφραστεί απευθείας, με
κάποιον γνωστό τύπο συνάρτησης.
Η επικύρωση των δύο εναλλακτικών μοντέλων πρόβλεψης βασίζεται στις
πραγματικές τιμές κόστους YAi

και τις εκτιμώμενες τιμές YE i μέσω της

διαδικασίας LOOCV (Κεφάλαιο 3-Ορισμός 3.5). Το επόμενο θέμα, το οποίο πρέπει
να διευθετηθεί είναι η επιλογή των μέτρων που θα εκτιμούν την ακρίβεια ενός
μοντέλου πρόβλεψης. Στη βιβλιογραφία παρατηρείται μία έλλειψη συμφωνίας
σχετικά με το πιο μέτρο ακρίβειας είναι κατάλληλο για τη διαδικασία της
σύγκρισης των εναλλακτικών μοντέλων πρόβλεψης (Kitchenham et al., 2001).
Αρκετοί

δείκτες

έχουν

χρησιμοποιηθεί

κατά

καιρούς,

περιγράφοντας

διαφορετικές πτυχές της απόδοσης πρόβλεψης των μοντέλων (Foss et al., 2003).
Στο πειραματικό μέρος αποφασίστηκε να γίνει χρήση τριών μέτρων ακρίβειας
τοπικού (local) σφάλματος (ο όρος τοπικός αναφέρεται στο εκάστοτε σφάλμα του
κάθε έργου) ώστε να αποκομίσουμε μία γενικότερη άποψη της ακρίβειας
πρόβλεψης:
1. Το απόλυτο σφάλμα.
2. Το υπόλοιπο ή σφάλμα.
3. Το μέγεθος σχετικού σφάλματος (Magnitude of Relative Error-MRE)
(Ορισμός 3.1).
Ο ορισμός για το μέγεθος σχετικού σφάλματος MRE έχει ήδη δοθεί στο
Κεφάλαιο 3. Όσον αφορά το απόλυτο σφάλμα και το υπόλοιπο (ή σφάλμα), οι
ορισμοί παρουσιάζονται παρακάτω ενώ οι τύποι για τον υπολογισμό τους
δίνονται στον Πίνακα 4.1.
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Ορισμός 4.1 Απόλυτο σφάλμα (Absolute Error-AE) καλείται η απόλυτη διαφορά της
εκτιμώμενης από την πραγματική τιμή

Ορισμός 4.2 Υπόλοιπο ή σφάλμα (residual or error) καλείται η διαφορά της
εκτιμώμενης από την πραγματική τιμή

residual i = Y Ai − YEi

AE i = Y Ai - YEi

Πίνακας 4.1 Μέτρα ακρίβειας τοπικού σφάλματος

Τα παραπάνω μέτρα τοπικού σφάλματος αποτελούν τη βάση για την
κατασκευή των REC καμπυλών και μπορούν να συνδυαστούν, για την εκτίμηση
της καθολικής (global) ακρίβειας πρόβλεψης ενός μοντέλου. Στην παρούσα
μελέτη χρησιμοποιήθηκαν τα γνωστά MMRE και MdMRE (Πίνακας 3.2) ενώ
γίνεται και η εισαγωγή δύο καινούργιων μέτρων καθολικού σφάλματος που
βασίζονται στα τοπικά μέτρα ΑΕ και residual (Πίνακας 4.2).

MAE =

1 n
∑ AEi
n i =1

Mean residual =

1 n
∑ residual i
n i =1

MdAE = median {AE i }
Median residual = median {residual i }

Πίνακας 4.2 Καθολικά μέτρα ακρίβειας

Το AE χρησιμοποιείται ως μέτρο για την εκτίμηση της ακρίβειας (accuracy)
ενώ τα υπόλοιπα για την εκτίμηση της μεροληψίας (bias) των προβλέψεων ενός
μοντέλου. Από την άλλη μεριά, το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο μέτρο στην
εκτίμηση κόστους είναι το MRE. Παρόλα αυτά, το συγκεκριμένο μέτρο έχει
δεχθεί κριτική από την ερευνητική κοινότητα (Foss et al., 2003), ότι δεν επιλέγει
πάντα το ¨βέλτιστο¨ μοντέλο. Επιπρόσθετα, στη μελέτη των Kitchenham et al.
(2001) προτείνεται η χρήση του MMRE, ως μέτρο διασποράς (spread) της z αναλογίας (Ορισμός 3.4), η οποία σχετίζεται με την κατανομή των υπολοίπων
και για τον λόγο αυτό, τα MMRE και MdMRE θεωρούνται μέτρα διασποράς των
υπολοίπων.
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Για να μπορέσουμε να εξετάσουμε την αποτελεσματικότητα των REC
καμπυλών στην ανίχνευση των διαφορών μεταξύ των εναλλακτικών μοντέλων
πρόβλεψης,

χρησιμοποιήθηκαν

μη-παραμετρικοί

(non-parametric)

έλεγχοι

υποθέσεων, εξαιτίας του γεγονότος ότι οι κατανομές των σφαλμάτων είναι
συνήθως, μη-κανονικά κατανεμημένες (Kitchenham et al., 2001). Ειδικότερα,
γίνεται χρήση του στατιστικού ελέγχου Wilcoxon για ζευγαρωτά (paired)
δείγματα και του ελέγχου Mann-Whitney για ανεξάρτητα (independent) δείγματα.

4.8 Προτεινόμενο Πλαίσιο για την Ανάλυση με
Χαρακτηριστικές Καμπύλες Σφάλματος Παλινδρόμησης
στην Εκτίμηση Κόστους Λογισμικού
Στην ενότητα αυτήν, παρουσιάζεται αναλυτικά το πλαίσιο με το οποίο ο
διοικητής έργου μπορεί να αξιοποιήσει τις δυνατότητες των REC καμπυλών και
να βελτιώσει τη διαδικασία εκτίμησης κόστους. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να
αναφέρουμε ότι η REC ανάλυση μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη για δύο
διαφορετικούς σκοπούς της διεργασίας εκτίμησης του κόστους.
Αρχικά, ο διοικητής έργου μπορεί να χρησιμοποιήσει την προτεινόμενη
ανάλυση ώστε να καθοδηγήσει τη βαθμονόμηση μίας τεχνικής εκτίμησης του
κόστους ενώ στη συνέχεια, βάσει των επιλογών διαφόρων παραμέτρων, μπορεί
να μελετήσει τη συμπεριφορά του υπό εξέταση μοντέλου (βλ. Ενότητα 4.8.1).
Δεύτερον, ένας διοικητής έργου μπορεί να αποκομίσει σημαντική
πληροφορία για τη διαδικασία της σύγκρισης εναλλακτικών μοντέλων για ένα
συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων, τόσο για θέματα που αφορούν την καθολική
απόδοση, όσο και για τις αποδόσεις των μοντέλων σε συγκεκριμένα πεδία τιμών
της εξαρτημένης μεταβλητής κόστους αλλά και των σφαλμάτων (βλ. Ενότητα
4.8.2).
Συμπερασματικά, η REC ανάλυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:
•

Αξιολόγηση (Validation) ενός μοντέλου πρόβλεψης (Σχήμα 4.6).

•

Σύγκριση (Comparison) εναλλακτικών μοντέλων πρόβλεψης (Σχήμα 4.7).
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4.8.1 Αξιολόγηση Μοντέλου Πρόβλεψης
Η βασική αρχή κάθε τεχνικής εκτίμησης είναι η χρησιμοποίηση παλαιότερης
πληροφορίας από ολοκληρωμένα έργα λογισμικού με γνωστό κόστος και για τον
λόγο αυτόν, κάθε τεχνική εκτίμησης θα πρέπει να βαθμονομείται στα εκάστοτε
δεδομένα μίας βάσης. Η βαθμονόμηση (calibration) ενός μοντέλου θα πρέπει να
διεξάγεται με ιδιαίτερη προσοχή καθώς αποτελεί τη σημαντικότερη φάση για
την ανάπτυξη ενός μοντέλου που θα προβλέπει με ακρίβεια το κόστος ενός νέου
έργου. Για παράδειγμα, μπορούμε να αναφέρουμε την EbA, όπου ο διοικητής
έργου καλείται να πάρει σημαντικές αποφάσεις για συγκεκριμένες παραμέτρους
της μεθοδολογίας (π.χ. μετρική απόστασης, αριθμός γειτονικών έργων, επιλογή
στατιστικού μέτρου για την τελική εκτίμηση του κόστους κ.α.). Η REC ανάλυση,
μέσω της κατασκευής διαφορετικών καμπυλών για κάθε τιμή της υπό εξέτασης
παραμέτρου, μπορεί να αποτελέσει ένα γραφικό εργαλείο για την επιλογή των
βέλτιστων τιμών της παραμέτρου.
Παράλληλα, οι REC καμπύλες παρέχουν έναν μηχανισμό για τον
καθορισμό της καταλληλότητας ενός μοντέλου σε ένα συγκεκριμένο σύνολο
δεδομένων. Αυτό αποτελεί μία ακόμα καινοτομία της διατριβής καθώς οι
περισσότερες τεχνικές εκτίμησης δεν προσφέρουν έναν τυπικό τρόπο για την
επίλυση του προαναφερόμενου προβλήματος. Η λύση που υιοθετείται από την
REC ανάλυση είναι η σύγκριση της καμπύλης ενός μοντέλου με την καμπύλη
του Mean Model (βλ. Ενότητα 4.6) ώστε ο διοικητής έργου να αποφανθεί για την
καταλληλότητα της εκάστοτε τεχνικής, βάσει της υπάρχουσας πληροφορίας,
καθώς διαφορετικά χαρακτηριστικά των δεδομένων μπορεί να ευνοούν
διαφορετικές τεχνικές εκτίμησης (Mair & Shepperd, 2005).
Σε δεύτερο επίπεδο της αξιολόγησης, ο διοικητής έργου καλείται να
διερευνήσει την απόδοση ενός μοντέλου και να αναγνωρίσει παράγοντες που
επηρεάζουν τις κατανομές των σφαλμάτων. Στα περισσότερα διαθέσιμα σύνολα
δεδομένων υπάρχουν κατηγορικές μεταβλητές (παράγοντες) που χαρακτηρίζουν
κάθε έργο και χωρίζουν τη βάση σε υποσύνολα έργων, για τα οποία απαιτείται
επιπρόσθετη πληροφορία σχετικά με τις κατανομές των σφαλμάτων. Για τον
παραπάνω λόγο, η REC ανάλυση μπορεί να συμβάλλει στην περαιτέρω
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διερεύνηση ενός μοντέλου και να αποκαλύψει κάποιες ιδιαίτερες πηγές του
σφάλματος πρόβλεψης.
Επομένως,

η

REC

ανάλυση

συμβάλλει

στην

αποτελεσματικότερη

αξιολόγηση ενός μοντέλου στα ακόλουθα ζητήματα:
•

Επιλογή των βέλτιστων τιμών για διαφορετικές παραμέτρους.

•

Καθορισμός της καταλληλότητας μίας τεχνικής εκτίμησης σε ένα
συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων.

•

Διερευνητική ανάλυση και αναγνώριση παραγόντων που επηρεάζουν το
σφάλμα πρόβλεψης ενός μοντέλου.
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Βάση Δεδομένων
με έργα

Βαθμονόμηση
Μεθόδου Εκτίμησης

Προβλέψεις
Εκτίμηση
Απόδοσης μέσω
Συναρτήσεων Σφάλματος

Σφάλματα

REC καμπύλες

Mean Model
Πρώτο Επίπεδο

Επιλογή τιμών
Παραμέτρων

Καθορισμός
Καταλληλότητας

Δεύτερο Επίπεδο

Διερευνητική Ανάλυση

Ναι

ΕπαναΒαθμονόμηση

Όχι
Επιλογή Μοντέλου

Σχήμα 4.6 Αξιολόγηση μοντέλου πρόβλεψης
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4.8.2 Σύγκριση Μοντέλων Πρόβλεψης
Η REC ανάλυση μπορεί να αποτελέσει έναν συστηματικό τρόπο οπτικής
σύγκρισης των αποδόσεων εναλλακτικών μοντέλων πρόβλεψης, που μπορεί να
ολοκληρωθεί σε δύο διαφορετικά επίπεδα.
Στο πρώτο επίπεδο, οι διοικητές των έργων μπορούν να χρησιμοποιήσουν
τις REC καμπύλες ώστε να συγκρίνουν την καθολική (overall) απόδοση των
εναλλακτικών μοντέλων. Στο δεύτερο επίπεδο, οι διοικητές μπορούν να λάβουν
επιπρόσθετη πληροφορία για τις μερικές (partial) αποδόσεις των μοντέλων σε
συγκεκριμένα πεδία τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής και των σφαλμάτων.
Η παραπάνω σύγκριση αποτελεί μία σημαντική δραστηριότητα στην
εκτίμηση κόστους, η οποία δεν έχει μελετηθεί σε μεγάλο βαθμό από την
ερευνητική κοινότητα, καθώς οι ανακριβείς εκτιμήσεις ενός έργου με μικρό
πραγματικό κόστος έχουν διαφορετικές συνέπειες για έναν οργανισμό σε σχέση
με τις ανακρίβειες ενός έργου με μεγάλο πραγματικό κόστος. Για παράδειγμα,
ένα

έργο

με

μεγάλο

πραγματικό

κόστος

είναι

ιδιαίτερου

πρακτικού

ενδιαφέροντος για έναν οργανισμό, καθώς μία λανθασμένη πρόβλεψη είναι
πιθανόν, να οδηγήσει σε καταστροφικές συνέπειες, όπως καθυστερήσεις στην
παράδοση ενός έργου, υπερβάσεις των προκαθορισμένων προϋπολογισμών και
λανθασμένες αναθέσεις του ανθρώπινου δυναμικού. Από την άλλη μεριά, μία
ανακριβής εκτίμηση για έργο μικρού κόστους δε δίνει τα περιθώρια για
περαιτέρω επιχειρηματικές δραστηριότητες του οργανισμού, καθώς υπάρχει η
περίπτωση να μη διεκδικήσει κάποιο άλλο συμβόλαιο λόγω λανθασμένων
αναθέσεων των πόρων και του δυναμικού και υποεκτίμηση των δυνατοτήτων
που υπάρχουν.
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Σφάλματα
Μοντέλου Β

Σφάλματα
Μοντέλου A

REC καμπύλες

Πρώτο Επίπεδο

AE REC καμπύλη

Residual REC
καμπύλη

MRE REC καμπύλη

Σύγκριση
Καθολικής
Απόδοσης
Δεύτερο Επίπεδο

Μερικές REC καμπύλες
Πεδία Τιμών
Εξαρτημένης Μεταβλητής

Μερικές REC καμπύλες
Πεδία Τιμών
Σφάλματος

Σύγκριση Μερικής
Απόδοσης
(Μεταβλητή
Κόστους)

Σύγκριση Μερικής
Απόδοσης
(Σφάλματα
Πρόβλεψης)

Απόκτηση
Γνώσης

Επιλογή Μοντέλου
Σχήμα 4.7 Σύγκριση μοντέλων πρόβλεψης
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4.9 Πειραματικά Αποτελέσματα στο Σύνολο Δεδομένων
ISBSG10
4.9.1 Περιγραφή Συνόλου Δεδομένων
Αρχικά, στο πειραματικό κομμάτι έγινε χρήση του International Software
Benchmarking Standards Group (ISBSG) συνόλου δεδομένων (έκδοση 10) (ISBSG,
2007), το οποίο αποτελεί μία γνωστή βάση από ολοκληρωμένα έργα διαφόρων
διεθνών οργανισμών. Το αρχικό σύνολο περιλαμβάνει 4,106 έργα λογισμικού,
από περισσότερες από είκοσι πέντε χώρες, αλλά μεγάλο πλήθος μεταβλητών
περιέχουν πολλές ελλείπουσες τιμές (missing values). Όπως προτείνεται και στις
γενικές οδηγίες του οργανισμού ISBSG, θα πρέπει να γίνει σωστή επιλογή
υποσυνόλου των έργων ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία οποιασδήποτε
ανάλυσης. Εξαιτίας του γεγονότος αυτού, επιλέχθηκε το σύνολο δεδομένων που
χρησιμοποιεί το λογισμικό εκτίμησης του οργανισμού, το ISBSG Early Estimate
Checker V5.0 (ISBSG, 2007).
Το εν λόγω λογισμικό χρησιμοποιεί ως βάση 1,530 ολοκληρωμένα έργα, με
τέσσερις ανεξάρτητες μεταβλητές κόστους (3 ονομαστικές και 1 συνεχή)
(Πίνακας 4.3) ενώ η εξαρτημένη μεταβλητή είναι η Διάρκεια (Duration), η οποία
σχετίζεται άμεσα με το τελικό κόστος του έργου. Ακολουθώντας τις συστάσεις
του οργανισμού, έργα τα οποία βαθμολογήθηκαν με C και D για τις ανεξάρτητες
μεταβλητές Data Quality Rating και UFP Rating, δε συμπεριληφθήκαν στην
ανάλυση, κρατώντας μόνο τα έργα με βαθμολογίες ποιότητας A και Β. Όσον
αφορά τη μεταβλητή FP Standards που μετρά το μέγεθος του έργου,
χρησιμοποιήθηκαν όλες οι παραλλαγές της μεθόδου IFPUG 4 και NESMA ενώ
μετά την απομάκρυνση των ελλειπουσών παρατηρήσεων, το τελικό σύνολο
δεδομένων περιορίστηκε σε 759 έργα.
Τα περιγραφικά στατιστικά μέτρα των συνεχών και των ονομαστικών
μεταβλητών παρουσιάζονται στους Πίνακες 4.4 και 4.5. Η μέση τιμή της
διάρκειας είναι 8.75 μήνες με 6.64 μονάδες τυπικής απόκλισης ενώ η διάμεσος (7
μήνες) εμφανίζει μεγάλη απόκλιση από τη μέση τιμή, γεγονός που αποδεικνύει
την ύπαρξη απόμακρων παρατηρήσεων (outliers) και μεγάλης λοξότητας
(Πίνακας 4.4). Το ίδιο ισχύει και για τη συνεχή μεταβλητή Ufp, η οποία
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παρουσιάζει μεγάλη απόκλιση στη μέση τιμή και τη διάμεσο (425 και 234,
αντίστοιχα) και πολύ υψηλή τιμή τυπικής απόκλισης (804). Ο Πίνακας 4.5
εμφανίζει τη μέση τιμή της διάρκειας και τον αριθμό των έργων για κάθε
στάθμη των ονομαστικών μεταβλητών.

Μεταβλητή
Duration

Κλίµακα
Συνεχής

Ufp

Συνεχής

DevType
DevPlat
LangType

Ονοµαστική
Ονοµαστική
Ονοµαστική

Περιγραφή
Συνολική διάρκεια για την ολοκλήρωση του έργου σε
ηµερολογιακούς µήνες
Μέγεθος της εφαρµογής σε µη-προσαρµοσµένους βαθµούς
λειτουργίας
Τύπος Ανάπτυξης
Πλατφόρµα Ανάπτυξης
Τύπος Προγραµµατιστικής Γλώσσας

Πίνακας 4.3 Μεταβλητές του συνόλου δεδομένων
Μεταβλητή
Duration
Ufp

Μέση Τιµή
8.75
425

∆ιάµεσος
7.00
234

Τυπική Απόκλιση
6.64
804

Ελάχιστο
0.20
4

Μέγιστο
48.00
13580

Πίνακας 4.4 Περιγραφικά στατιστικά μέτρα για τις συνεχείς μεταβλητές

Μεταβλητή
DevType

DevPlat

LangType

Επίπεδα
Enhancement
New Development
Re-development
MF
MR
Multi
PC
2GL
3GL
4GL
ApG

Μέση ∆ιάρκεια
7.67
10.01
14.41
8.72
9.51
10.79
7.15
12.45
9.24
8.11
6.88

Αριθµός έργων
454
281
24
456
91
77
135
6
482
200
71

Πίνακας 4.5 Περιγραφικά στατιστικά μέτρα για τις ονομαστικές μεταβλητές

4.9.2 Αξιολόγηση Μοντέλου Εκτίμησης με Αναλογίες
Στην ενότητα αυτήν, παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο η REC ανάλυση
μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο γραφικό πλαίσιο για την αξιολόγηση ενός
μοντέλου πρόβλεψης. Για τον σκοπό αυτόν, υποθέτουμε ότι μας ενδιαφέρει να
χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο EbA στο σύνολο δεδομένων ISBSG10.
Η EbA είναι η διαδικασία που βασίζεται στην εύρεση ορισμένων γειτόνων
(ή αναλογιών) του υπό εκτίμηση έργου από μία βάση δεδομένων από
ολοκληρωμένα έργα. Καθώς η μέθοδος δεν εξαρτάται από ισχυρές υποθέσεις,
λαμβάνεται η απόφαση το EbA μοντέλο να προσαρμοστεί βάσει των αρχικών
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μεταβλητών (Πίνακας 4.3). Στη γενική περιγραφή της μεθόδου, το καινούργιο
έργο χαρακτηρίζεται αρχικά, από ένα σύνολο όμοιων μεταβλητών με εκείνες του
συνόλου δεδομένων και ακολούθως, μία μετρική απόστασης χρησιμοποιείται για
τον υπολογισμό της ομοιότητας μεταξύ του καινούργιου και όλων των
παλαιότερων έργων. Εξαιτίας της ύπαρξης διάφορων τύπων μεταβλητών,
γίνεται χρήση του συντελεστή ανομοιότητας που προτάθηκε από τους Kaufman
& Rousseeuw (1990), ο οποίος λαμβάνει υπόψη την μικτή φύση των δεδομένων.
Τέλος, οι τιμές της διάρκειας των ανάλογων έργων συνδυάζονται βάσει της
μέσης τιμής ώστε να εκτιμήσουμε την άγνωστη διάρκεια του υπό εκτίμηση έργου
(βλ. Κεφάλαιο 2).

4.9.2.1 Επιλογή βέλτιστης τιμής για την παράμετρο του αριθμού
ανάλογων έργων
Ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να διευθετηθεί κατά τη φάση βαθμονόμησης
της μεθοδολογίας EbA είναι ο αριθμός των ανάλογων έργων για την εκτίμηση
της εξαρτημένης μεταβλητής (Κεφάλαιο 2). Η επιλογή της βέλτιστη τιμής για τη
συγκεκριμένη παράμετρο έχει γίνει αντικείμενο εκτεταμένης μελέτης (Shepperd
& Schofield, 1997; Angelis & Stamelos, 2000; Kadoda et al., 2000) ενώ δεν υπάρχει
κάποιος γενικός κανόνας, χωρίς τον πειραματισμό στο εκάστοτε σύνολο
δεδομένων.
Στη παρούσα μελέτη, για την επιλογή του βέλτιστου αριθμού των γειτόνων
χρησιμοποιήθηκε ως κριτήριο η ελαχιστοποίηση του μέτρου καθολικής ακρίβειας
MdAE μέσω της LOOCV διαδικασίας επικύρωσης, μετά την διεξαγωγή
πειραμάτων σε ένα σχετικά μεγάλο εύρος πιθανών γειτόνων ( k = 1 έως k = 10 ,
στο συγκεκριμένο πείραμα).
Ο πειραματισμός στο συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων επέδειξε ότι η
βέλτιστη τιμή MdAE επιτυγχάνεται για k = 1 και k = 7 αναλογίες. Βασιζόμενος
σε αυτήν την τιμή, ένας διοικητής έργου θα υπέθετε ότι τα δύο μοντέλα ( k = 1
και k = 7 ) επιδεικνύουν παρόμοια συμπεριφορά στη διαδικασία της πρόβλεψης
και για τον λόγο αυτόν, θα συμπέραινε ότι δεν υπάρχει σημαντική διαφορά στο
να επιλέξει κάποιο από τα δύο μοντέλα. Όπως ήδη έχει αναφερθεί, η πολιτική
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του καθορισμού του καταλληλότερου μοντέλου βάσει ενός δείκτη ακρίβειας
μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένη και μη σταθερή λήψη απόφασης.
Μία καταλληλότερη προσέγγιση θα λάμβανε υπόψη την πληροφορία
ολόκληρης της κατανομής των AE και όχι απλά, τον δείκτη καθολικής ακρίβειας,
ο

οποίος

ουσιαστικά,

αποτελεί

ένα

στατιστικό

μέτρο

με

σημαντική

μεταβλητότητα.
Οι AE REC καμπύλες για τα δύο εναλλακτικά EbA μοντέλα (με k = 1 και

k = 7 αναλογίες) παρουσιάζονται στο Σχήμα 4.8. Παρά το γεγονός ότι τα δύο
μοντέλα εμφανίζουν παρόμοια συμπεριφορά πρόβλεψης για μικρές τιμές του AE
(μικρότερο από 2.5), η ακρίβεια του μοντέλου με k = 7 αναλογίες αυξάνεται για
υψηλότερες τιμές του AE, από τη στιγμή που η καμπύλη φαίνεται να υπερτερεί
και να σκαρφαλώνει με γρηγορότερο ρυθμό. Ως εκ τούτου, υπάρχει η ένδειξη ότι
το μοντέλο με k = 7 αναλογίες εμφανίζει καλύτερη απόδοση συγκριτικά με το
αντίστοιχο που χρησιμοποιεί

k =1

αναλογία. Για να μπορέσουμε να

επικυρώσουμε την παραπάνω υπόθεση και να επιβεβαιώσουμε στατιστικώς το
γραφικό αποτέλεσμα από τη μελέτη της REC καμπύλης, διεξάγεται ο μηπαραμετρικός έλεγχος Wilcoxon. Πράγματι, ο στατιστικός έλεγχος έδειξε
σημαντική διαφορά ( p =0.000<0.05) μεταξύ των δύο μοντέλων και επιβεβαιώνει
ότι το EbA μοντέλο με επτά γείτονες παρουσιάζει καλύτερη απόδοση

0.6
0.2

0.4

Accuracy

0.8

1.0

πρόβλεψης.

0.0

k=1
k=7

0

2

4

6

8

10

AE

Σχήμα 4.8 ΑΕ REC καμπύλες για διαφορετικό αριθμό γειτόνων (k=1 και k=7)
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4.9.2.2. Καθορισμός της καταλληλότητας της μεθόδου στο σύνολο
δεδομένων
Μετά την επιλογή της βέλτιστης τιμής για την παράμετρο των ανάλογων έργων
που θα πρέπει να συγχωνευθούν, πρέπει να αποφανθούμε στο κατά πόσο το
EbA μοντέλο με k = 7 αναλογίες είναι κατάλληλο για την εκτίμηση του κόστους
ενός νέου έργου στο σύνολο δεδομένων ISBSG10.
Στο Σχήμα 4.9α, μπορούμε να παρατηρήσουμε, ότι το συγκεκριμένο
μοντέλο υπερτερεί ξεκάθαρα του Mean Model για ένα μεγάλο εύρος των
πιθανών τιμών του σφάλματος. Για να γίνει κατανοητή η χρήση του Mean Model
στον καθορισμό της καταλληλότητας ενός μοντέλου, στο Σχήμα 4.9β
απεικονίζεται ακόμα, η σύγκριση μεταξύ του EbA μοντέλου με k = 1 αναλογία
και του Mean Model. Η συγκεκριμένη καμπύλη βρίσκεται άνω της καμπύλης του
Mean Model για μικρές τιμές της ανοχής σφάλματος (μικρότερη από 5), αλλά
υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό έργων, τα οποία φαίνεται να έχουν χειρότερη
απόδοση ενώ η καμπύλη ανεβαίνει με αργό ρυθμό στη βέλτιστη τιμή 1 του
άξονα της ακρίβειας. Οι ζευγαρωτοί Wilcoxon έλεγχοι επιβεβαιώνουν τα
παραπάνω συμπεράσματα, καθώς επιδεικνύουν στατιστικά σημαντική διαφορά

1.0
0.8
0.6

Accuracy

0.2

0.4
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μόνο για την περίπτωση του EbA μοντέλου με k = 7 αναλογίες.
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Mean
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Σχήμα 4.9 ΑΕ REC καμπύλες για την καταλληλότητα των μοντέλων με (α) επτά
αναλογίες και (β) μία αναλογία

Συνοψίζοντας, στην Ενότητα 4.9.2.1, παρουσιάσαμε τον τρόπο με τον οποίο
οι REC καμπύλες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βαθμονόμηση της EbA
μεθόδου. Επιπρόσθετα, καθορίσαμε με έναν απλό γραφικό τρόπο την
καταλληλότητα της τεχνικής στο σύνολο δεδομένων ISBSG10 (Ενότητα 4.9.2.2). Ο

- 140 -

Κεφάλαιο 4
πειραματισμός έδειξε ότι τα μοντέλα με k = 1 και k = 7 αναλογίες εμφανίζουν
ίδιους δείκτες ακρίβειας (MdAE) αλλά οι κατανομές των ΑΕ παρουσιάζουν
εντελώς διαφορετικά σχήματα. Ακόμα, οι συγκρίσεις των παραπάνω δύο
μοντέλων με το Mean Model, αποκαλύπτουν ότι μόνο το EbA μοντέλο με k = 7
αναλογίες αποτελεί μία κατάλληλη τεχνικής εκτίμησης του κόστους ενός νέου
έργου για το συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων.
Είναι ακόμα φανερό, ότι ο προτεινόμενος γραφικός τρόπος μπορεί να
επεκταθεί και να εφαρμοστεί σε άλλες τεχνικές πρόβλεψης και ιδιαίτερα, στις
μεθόδους όπου απαιτείται η λήψη απόφασης από έναν ειδικό, για διάφορες
παραμέτρους της βαθμονόμησης του υπό εξέταση μοντέλου.

4.9.2.3 Διερευνητική ανάλυση και αναγνώριση παραγόντων που
επηρεάζουν το σφάλμα πρόβλεψης
Στο δεύτερο επίπεδο της αξιολόγησης, το ζητούμενο είναι μία πιο ολοκληρωμένη
άποψη για την απόδοση του μοντέλου καθώς επίσης και η αναγνώριση
παραγόντων που επηρεάζουν τις κατανομές των σφαλμάτων (βλ. Ενότητα 4.8.1).
Για τον σκοπό αυτόν, προχωρούμε στη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο, τα
σφάλματα του EbA μοντέλου με k = 7 αναλογίες κατανέμονται στα τρία
επίπεδα της μεταβλητής DevType.
Τα σφάλματα εκφρασμένα με τις συναρτήσεις AE, MRE και Residual
απεικονίζονται στα Σχήματα 4.10, 4.11 και 4.12, αντίστοιχα, ενώ κάθε καμπύλη
αναπαριστά το σφάλμα ενός επιπέδου της μεταβλητής DevType. Καθώς οι AE
REC καμπύλες (Σχήμα 4.10) για τα επίπεδα Enhancement και New Development
είναι συνεχώς πάνω από την αντίστοιχη καμπύλη των Re-development έργων,
μπορεί κάποιος να συμπεράνει ότι το EbA μοντέλο επιδεικνύει μία τάση να
παράγει ανεπαρκείς προβλέψεις για τα Re-development έργα. Επιπλέον, 17.5%
των Re-development έργων φαίνεται να εμφανίζουν αρκετά υψηλές AE τιμές
διότι η REC καμπύλη δε λαμβάνει τη μέγιστη τιμή 1 πριν η ανοχή του
σφάλματος γίνει αρκετά υψηλή (υψηλότερη από 15).
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Σχήμα 4.10 AE REC καμπύλη για τη DevType

Τα παραπάνω οπτικά συμπεράσματα επιβεβαιώνονται από στατιστικούς
ελέγχους. Στον Πίνακα 4.7, παρουσιάζονται τα καθολικά μέτρα MAE και MdAE
για κάθε επίπεδο της DevType ενώ διεξήχθη ακόμα, ο μη-παραμετρικός έλεγχος
Mann-Whitney για ανεξάρτητα δείγματα. Τα αποτελέσματα των μέτρων και οι
τιμές σημαντικότητας p των ελέγχων (μικρότερες από 0.05), επιβεβαιώνουν
στατιστικώς, τα ευρήματα που εξήχθησαν από την γραφική διερεύνηση των AE
REC καμπυλών.

Μέτρο
MAE
MdAE
Mean residual
Median residual
MMRE (%)
MdMRE (%)

Enhancement
3.72
2.63
0.11
-0.79
77.58
42.85

New Development
4.52
3.57
0.22
-0.71
72.79
39.29

Re-development
9.13
6.79
1.95
-2.43
97.47
62.58

Πίνακας 4.6 Μέτρα πρόβλεψης για τη DevType

Οι MRE REC καμπύλες (Σχήμα 4.11) δείχνουν επίσης, ότι τα σφάλματα
πρόβλεψης των Re-development έργων είναι τα χειρότερα, συγκρινόμενα με
εκείνα των Enhancement και New Development, για MRE τιμές μικρότερες από
ανοχή σφάλματος 1. Από την άλλη μεριά, οι αποδόσεις των τριών υποσυνόλων
φαίνεται να είναι παρόμοιες για μεγαλύτερες τιμές της ανοχής σφάλματος.
Στην πραγματικότητα, όλες οι ζευγαρωτές συγκρίσεις μεταξύ των επιπέδων της
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DevType δεν υποδεικνύουν στατιστικά σημαντική διαφορά (όλες οι p -τιμές είναι
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υψηλότερες από 0.05).
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Σχήμα 4.11 MRE REC καμπύλη για τη DevType

Για τη μελέτη της μεροληψίας των υπολοίπων της μεταβλητής DevType,
κατασκευάζονται οι REC καμπύλες που αναπαριστούν γραφικά τα υπόλοιπα για
κάθε επίπεδο (Σχήμα 4.12). Το συγκεκριμένο γράφημα έχει ενδιαφέρουσες
ιδιότητες, καθώς τα υπόλοιπα μπορούν να λάβουν και αρνητικές τιμές.
Προφανώς, αρνητικά υπόλοιπα φανερώνουν υπερεκτίμηση και τα θετικά
υποεκτίμηση.
Λόγω των ιδιοτήτων του συγκεκριμένου μέτρου, η Residual REC καμπύλη
αποτελεί ένα οπτικό εργαλείο για την διερεύνηση της ισορροπίας μεταξύ των
υπερεκτιμήσεων και των υποεκτιμήσεων. Εάν η ισορροπία δεν υφίσταται,
παρουσιάζεται

μεροληψία

στις

προβλέψεις

του

μοντέλου,

δηλαδή

μία

συστηματική τάση για μικρές ή μεγάλες τιμές του πραγματικού κόστους. Η
ισορροπία ανιχνεύεται εύκολα, μέσω της διάμεσου των υπολοίπων (η ανοχή
σφάλματος που αντιστοιχεί στην τιμή ακρίβειας ίση με 0.5), η οποία θα πρέπει
να λαμβάνει τιμή κοντά στο μηδέν, αλλά και από τη συμμετρία της καμπύλης.
Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο στα REC διαγράμματα των υπολοίπων
εμφανίζεται μία κάθετη ευθεία αναφοράς, η οποία διέρχεται από την τιμή
μηδέν. Γενικά, ο αναλυτής μπορεί να ισχυριστεί ότι το μοντέλο είναι επιρρεπές
στην υποεκτίμηση, όταν η τιμή της ακρίβειας στην τιμή μηδέν της ανοχής
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σφάλματος είναι μικρότερη από 0.5 (ή όταν εμφανίζει θετική διάμεσο) ενώ σε
αντίθεση είναι επιρρεπές στην υπερεκτίμηση όταν η τιμή είναι μεγαλύτερη από
0.5 (ή όταν εμφανίζει αρνητική διάμεσο). Άξιο αναφοράς είναι ακόμα το γεγονός,
ότι εάν η Residual REC καμπύλη είναι συμμετρική και με S-σχήμα, μπορεί
κάποιος να συμπεράνει ότι τα υπόλοιπα είναι κανονικά κατανεμημένα, από τη
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Σχήμα 4.12 Residual REC καμπύλη για τη DevType

Στο παράδειγμα της EbA, η Residual REC καμπύλη υποδεικνύει όχι μόνο
ότι οι προβλέψεις των Re-development έργων είναι γενικά, οι χειρότερες, αλλά
και την ύπαρξη συστηματικής μεροληψίας με υπερεκτιμήσεις των έργων.
Σημειώνεται επίσης, ότι η διάμεσος των υπολοίπων για το επίπεδο Redevelopment είναι -2.43 (Πίνακας 4.7), μία αρνητική τιμή και μικρότερη από
εκείνες των άλλων δύο επιπέδων. Σε αντίθεση, το EbA μοντέλο παρουσιάζει
παρόμοια απόδοση στις προβλέψεις των Enhancement και New Development
έργων. Οι καμπύλες είναι περισσότερο συμμετρικές και οι διάμεσοι πιο κοντά
στο μηδέν (Πίνακας 4.7). Ένα ενδιαφέρον σημείο είναι και το γεγονός ότι όλες οι
διαφορές δεν εντοπίστηκαν ως σημαντικές από τους ελέγχους υποθέσεων MannWhitney (όλες οι p -τιμές είναι υψηλότερες από 0.05).
Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα, σε αυτήν την ενότητα, παρουσιάζεται μία
ενδεχόμενη χρήση των REC καμπυλών για την αναγνώριση παραγόντων που
επηρεάζουν το σφάλμα πρόβλεψης σε όρους ακρίβειας, μεροληψίας και
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διασποράς. Είναι ακόμα σημαντικό να επισημάνουμε ότι τα συγκεκριμένα
σφάλματα είναι σφάλματα πρόβλεψης και όχι σφάλματα προσαρμογής. Ο
πειραματισμός με το EbA μοντέλο και τη μεταβλητή DevType καταδεικνύει
φανερά, το πρόβλημα των μη-ακριβών εκτιμήσεων μίας συγκεκριμένης
κατηγορίας έργων. Παρόμοια πειράματα μπορούν να διεξαχθούν για όλες τις
ονομαστικές μεταβλητές, τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα την εξαγωγή
σημαντικών συμπερασμάτων για την καταλληλότητα ενός μοντέλου για
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των έργων και συνεπώς, τη δυνατότητα για
μελλοντικές βελτιώσεις.

4.9.3 Σύγκριση Μοντέλων Εκτίμησης με Αναλογίες και Γραμμική
Παλινδρόμηση
Στην προηγούμενη ενότητα έγινε εκτενής παρουσίαση της προτεινόμενης
μεθοδολογίας για την αξιολόγηση της EbA μεθοδολογίας στο σύνολο δεδομένων
ISBSG10. Παρόλα αυτά, μία από τις σπουδαιότερες εφαρμογές της REC
ανάλυσης αποτελεί η σύγκριση εναλλακτικών μοντέλων σε ένα συγκεκριμένο
σύνολο δεδομένων (βλ. Ενότητα 4.8.2).
Ας υποθέσουμε λοιπόν, ότι έχουμε βαθμονομήσει την EbA μέσω της REC
ανάλυσης και επιθυμούμε να συγκρίνουμε την απόδοση του παραπάνω
μοντέλου με εκείνη της LS μεθόδου. Στόχος μας είναι να επιλέξουμε, ποιο από
τα δύο μοντέλα είναι καταλληλότερο για την πρόβλεψη ενός νέου έργου.
Η LS μεθοδολογία υπολογίζει τις παραμέτρους του γραμμικού μοντέλου
μέσω της ελαχιστοποίησης του συνολικού αθροίσματος των τετραγωνικών
σφαλμάτων (βλ. Κεφάλαιο 2). Καθώς υπάρχουν αρκετές υποθέσεις, οι οποίες
πρέπει να ικανοποιούνται για την προσαρμογή του μοντέλου, είναι καθοριστικό
να διεξαχθούν διάφοροι έλεγχοι και κάποιοι μετασχηματισμοί ώστε να
διασφαλίζεται η αξιοπιστία του μοντέλου. Αρχικά, γραφικοί τρόποι για τον
έλεγχο της κανονικότητας, όπως τα ιστογράμματα συχνοτήτων (histograms) και
τα Q-Q διαγράμματα επέδειξαν ότι οι συνεχείς μεταβλητές (Duration και Ufp) δεν
είναι κανονικά κατανεμημένες. Για τον παραπάνω λόγο, χρησιμοποιήθηκε ο
λογαριθμικός (logarithm) μετασχηματισμός στις αρχικές μεταβλητές για να
επιτευχθεί κατά προσέγγιση η κανονική κατανομή.
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Το σύνολο δεδομένων περιέχει επίσης, τρεις ονομαστικές μεταβλητές, οι
οποίες πρέπει να αντικατασταθούν από νέες δυαδικές (binary) μεταβλητές για
να μπορέσουν να συμμετέχουν στον καθορισμό του γραμμικού μοντέλου. Το
τελικό σύνολο μεταβλητών για την προσαρμογή της LS παρουσιάζεται στον
Πίνακα 4.7. Σημειώνεται ακόμα, ότι για μία ονομαστική μεταβλητή με k
πιθανές τιμές, πρέπει να δημιουργηθούν k − 1 νέες δυαδικές μεταβλητές.

Μεταβλητή
lnduration
lnufp

Ερµηνεία
Λογάριθµος της µεταβλητής διάρκειας
Λογάριθµος της µεταβλητής Ufp
∆υαδική µεταβλητή όπου ο τύπος ανάπτυξης “Enhancement” κωδικοποιείται µε
1 και όλοι οι άλλοι τύποι µε 0
∆υαδική µεταβλητή όπου ο τύπος ανάπτυξης “New Development”
κωδικοποιείται µε 1 και όλοι οι άλλοι τύποι µε 0
∆υαδική µεταβλητή όπου ο τύπος πλατφόρµας “MF” κωδικοποιείται µε 1 και
όλοι οι άλλοι τύποι µε 0
∆υαδική µεταβλητή όπου ο τύπος πλατφόρµας “ΜR” κωδικοποιείται µε 1 και
όλοι οι άλλοι τύποι µε 0
∆υαδική µεταβλητή όπου ο τύπος πλατφόρµας “Multi” κωδικοποιείται µε 1 και
όλοι οι άλλοι τύποι µε 0
∆υαδική µεταβλητή όπου ο τύπος γλώσσας “2GL” κωδικοποιείται µε 1 και όλοι
οι άλλοι τύποι µε 0
∆υαδική µεταβλητή όπου ο τύπος γλώσσας “3GL” κωδικοποιείται µε 1 και όλοι
οι άλλοι τύποι µε 0
∆υαδική µεταβλητή όπου ο τύπος γλώσσας “4GL” κωδικοποιείται µε 1 και όλοι
οι άλλοι τύποι µε 0

DevType1
DevType2
DevPlat1
DevPlat2
DevPlat3
LangType1
LangType2
LangType3

Πίνακας 4.7 Μεταβλητές του κατά βήματα μοντέλου

Στη συνέχεια, η κατά βήματα διαδικασία (stepwise) που περιλαμβάνει στο
LS μοντέλο μόνο τις ανεξάρτητες μεταβλητές με σημαντική επίδραση στην
εξαρτημένη

μεταβλητή,

εφαρμόζεται

στο

σύνολο

δεδομένων

για

την

προσαρμογή του μοντέλου. Το μέτρο αξιολόγησης adjusted R2 έχει τιμή 32.6% και
η εξίσωση που περιγράφει το βέλτιστο μοντέλο προσαρμογής δίνεται
ακολούθως:

ln duration = −0.225 + 0.331 × ln ufp − 0.180 × DevType1
+ 0.311 × DevPlat1 + 0.279 × DevPlat 2 + 0.480 × DevPlat 3
+ 0.795 × LangType1 + 0.283 × LangType 2

(4.4)

4.9.3.1 Σύγκριση της καθολικής απόδοσης των μοντέλων
Στο πρώτο επίπεδο της σύγκρισης, στόχος είναι να μελετήσουμε τη συμπεριφορά
των εναλλακτικών μοντέλων για την καθολική απόδοση (βλ. Ενότητα 4.8.2).
Είναι λοιπόν προφανές, ότι τα LS και EbA μοντέλα υπερτερούν σε ακρίβεια του

- 146 -

Κεφάλαιο 4
Mean Model σε όρους των MAE και MdAE (Πίνακα 4.8). Στην πράξη αυτό
σημαίνει, ότι τα δύο μοντέλα αποτελούν κατάλληλες μεθόδους πρόβλεψης για
το συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων. Όσον αφορά τη σύγκριση μεταξύ του LS και
της EbA, το LS μοντέλο φαίνεται να είναι η πιο ακριβής τεχνική καθώς
παρουσιάζει τις χαμηλότερες τιμές για τη μέση τιμή και διάμεσο των AE.
Λαμβάνοντας υπόψη, τον κύριο στόχο της REC ανάλυσης, κατασκευάσαμε τις
αντίστοιχες καμπύλες ώστε να εξετάσουμε γραφικά ολόκληρη την κατανομή
των απόλυτων σφαλμάτων (ΑΕ) (Σχήμα 4.13).

AE

Residual

MRE

Μέτρο
MAE
AOC
MdAE
Mean residual
AOC
Median residual
MMRE (%)
AOC (%)
MdMRE (%)

LS
3.90
3.88
2.53
1.39
1.37
0.15
60.11
59.16
39.40

EbA
4.19
4.17
3.00
0.21
0.19
-0.79
76.44
75.25
42.86

Mean
4.81
4.75
3.75
0.00
-0.10
-1.75
110.67
105.92
45.75

Πίνακας 4.8 Καθολικά μέτρα πρόβλεψης

Η ΑΕ REC καμπύλη του LS μοντέλου είναι συνεχώς πάνω από τις
αντίστοιχες EbA και Mean καμπύλες ενώ επιπρόσθετα, η EbA καμπύλη
κυριαρχεί της καμπύλης του Mean Model. Συνεπώς, οι REC καμπύλες
επαληθεύουν τους δείκτες ακρίβειας του Πίνακα 4.8 και δείχνουν ότι το LS
μοντέλο είναι η καλύτερη τεχνική πρόβλεψης σε όρους ακρίβειας. Επιπρόσθετα,
για να μπορέσουμε να επικυρώσουμε την αποτελεσματικότητα των REC
καμπυλών στην ανίχνευση των διαφορών μεταξύ των εναλλακτικών μοντέλων,
εφαρμόσαμε τον έλεγχο Wilcoxon. Όλοι οι ζευγαρωτοί έλεγχοι έχουν p -τιμές
μικρότερες από 0.05, αποκαλύπτοντας τη σημαντικότητα των διαφορών, όπως
παρατηρήθηκαν και από τις REC καμπύλες.
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Σχήμα 4.13 ΑΕ REC καμπύλες για τα τρία εναλλακτικά μοντέλα

Τα MMRE και MdMRE, τα οποία συνιστούν μέτρα διασποράς των
υπολοίπων, δείχνουν εμφανώς, καλύτερα αποτελέσματα για το LS μοντέλο
(Πίνακας 4.8). Η αναλυτικότερη εξέταση των τριών κατανομών (Σχήμα 4.14),
αποκαλύπτει ότι τα τρία εναλλακτικά μοντέλα έχουν παρόμοιες αποδόσεις για
μικρές τιμές του MRE (μικρότερες από 30%) αλλά καθώς η ανοχή σφάλματος
αυξάνει, το LS μοντέλο κυριαρχεί, ξεκάθαρα. Επιπρόσθετα, η ακρίβεια της EbA
είναι καλύτερη από την απόδοση του Mean Model. Ακόμη ένα ενδιαφέρον
χαρακτηριστικό που αποκαλύπτεται από τη γραφική μελέτη των αποδόσεων
είναι ότι οι κορυφές των καμπυλών είναι εξαιρετικά επίπεδες και δεν φτάνουν τη
μέγιστη τιμή 1 του άξονα της ακρίβειας έως ότου η ανοχή σφάλματος λάβει
αρκετά υψηλή τιμή, υποδεικνύοντας την ύπαρξη απόμακρων παρατηρήσεων.
Όπως και στην παραπάνω περίπτωση του AE, οι έλεγχοι Wilcoxon επισημαίνουν
σημαντικές διαφορές, επιβεβαιώνοντας τα ευρήματα των REC καμπυλών (όλες
οι p -τιμές είναι μικρότερες από 0.05).
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Σχήμα 4.14 MRE REC καμπύλες για τα τρία εναλλακτικά μοντέλα

Η μελέτη της συμπεριφοράς των εναλλακτικών μοντέλων με όρους
μεροληψίας, αξίζει ιδιαίτερης προσοχής, καθώς οι μέσες τιμές και οι διάμεσοι
των υπολοίπων (Πίνακας 4.8) εμφανίζονται αρκετά αντιφατικές. Η μέση τιμή
των υπολοίπων για το Mean Model είναι κοντά στο μηδέν, ενώ το LS μοντέλο
φαίνεται να έχει τη χείριστη απόδοση. Από την άλλη μεριά, τα αποτελέσματα
πρέπει να εξεταστούν και να ερμηνευθούν προσεκτικά, διότι οι κατανομές των
υπολοίπων είναι συνήθως στην πράξη, μη-κανονικά κατανεμημένες και
εμφανίζουν μεγάλη λοξότητα. Πράγματι, τα σχήματα των κατανομών δεν είναι
συμμετρικά (Σχήμα 4.15) και θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η διάμεσος, ως ένα
πιο ανθεκτικό μέτρο για τον χαρακτηριστικό της μεροληψίας των μοντέλων.
Στον παραπάνω ισχυρισμό έρχεται να προστεθεί για να τον ενισχύσει, ο
μη-παραμετρικός έλεγχος Kolmogorov-Smirnov, ο οποίος εξετάσει την υπόθεση
κανονικότητας και αποκαλύπτει ότι τα υπόλοιπα για τα τρία μοντέλα δεν
ακολουθούν την κανονική κατανομή. Άλλωστε, από το Σχήμα 4.15 και τον
Πίνακα 4.8, παρατηρούμε ότι η διάμεσος των υπολοίπων για το μοντέλο LS
(ανοχή σφάλματος για τιμή ακρίβειας 0.50) είναι θετική και πολύ κοντά στο
μηδέν. Αντίθετα, γίνεται αντιληπτό ότι τόσο το EbA όσο και το Mean Model
τείνουν να υπερεκτιμούν τη διάρκεια, από τη στιγμή που οι REC καμπύλες
λαμβάνουν την τιμή ακρίβειας 0.50, σε αρνητικές τιμές της ανοχής σφάλματος
(αρνητική διάμεσος). Συμπερασματικά, η REC ανάλυση των υπολοίπων
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υποδεικνύει την ύπαρξη λοξότητας στις κατανομές και βάσει της διαμέσου, το LS
μοντέλο φαίνεται να εμφανίζει τις λιγότερο μεροληπτικές προβλέψεις. Τέλος, οι
ζευγαρωτοί έλεγχοι υποθέσεων στατιστικά επιβεβαιώνουν τις σημαντικότητες
των διαφορών ανάμεσα σε όλα τα ζευγάρια των κατανομών (όλες οι p -τιμές
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Σχήμα 4.15 Residual REC καμπύλες για τα τρία εναλλακτικά μοντέλα

Στην Ενότητα 4.5.2 αναφέρθηκε ότι η AOC είναι ουσιαστικά, μία εκτίμηση
του μέσου σφάλματος για το εκάστοτε μοντέλο και για τον λόγο αυτόν,
παραθέτουμε ενδεικτικά, τις AOC εκτιμήσεις για τα τρία εναλλακτικά μοντέλα
(Πίνακας 4.8). Οι συγκεκριμένες τιμές υπολογίστηκαν με τη βοήθεια του κανόνα
τραπεζίου (trapezoid rule) που χρησιμοποιείται στην αριθμητική ολοκλήρωση
(numerical integration) και είναι γνωστό, ότι οι περιοχές άνω και κάτω μίας
καμπύλης-συνάρτησης

υπολογίζονται

άμεσα

από

το

ολοκλήρωμα

της

καμπύλης. Κρίνεται ακόμα σημαντικό από τη θεωρητική προσέγγιση να
ξεκαθαρίσουμε, ότι η ΑOC αποτελεί έναν μεροληπτικό εκτιμητή του μέσου
σφάλματος (μετρούμενο με οποιοδήποτε τρόπο) και υποεκτιμά πάντοτε, την
πραγματική μέση τιμή. Παρόλα αυτά, μπορεί κάποιος να διαπιστώσει από τον
Πίνακα 4.8, ότι οι τιμές βρίσκονται πολύ κοντά με τις αντίστοιχες των μέσων
τιμών που προήρθαν από τους αναλυτικούς τύπους. Τέλος, στη θεωρία
αποδεικνύεται ότι καθώς ο αριθμός των δεδομένων τείνει στο άπειρο (στην
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πράξη για πολύ μεγάλο αριθμό παρατηρήσεων), η AOC συγκλίνει στην
πραγματική μέση τιμή του σφάλματος.
Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα, μπορεί κάποιος να συμπεράνει ότι οι REC
καμπύλες για όλες τις εκφράσεις του σφάλματος, δείχνουν ότι το μοντέλο LS
υπερτερεί σε απόδοση και αποτελεί την πιο ενδεδειγμένη επιλογή για την
εκτίμηση της μελλοντικής διάρκειας ενός καινούργιου έργου. Το σημαντικότερο
όμως γεγονός είναι ότι τα αποτελέσματα προήρθαν εύκολα, από την απλή
γραφική σύγκριση ενώ οι στατιστικές διαδικασίες σύγκρισης επιβεβαίωσαν τα
εξαγόμενα οπτικά συμπεράσματα.

4.9.3.2 Σύγκριση της μερικής απόδοσης των μοντέλων
Στην προηγούμενη ενότητα, παρουσιάσαμε λεπτομερώς, τον τρόπο με τον
οποίο, οι REC καμπύλες έχουν τη δυνατότητα να καθοδηγούν ένα διοικητή έργου
στο πρόβλημα της επιλογής του καταλληλότερου μοντέλου πρόβλεψης. Αν και
το προαναφερόμενο ζήτημα κρίνεται το σημαντικότερο και το πιο κρίσιμο κατά
τη δύσκολη διαδικασία της σύγκρισης, η συγκεκριμένη ανάλυση αφορά την
καθολική απόδοση της πρόβλεψης των εναλλακτικών μοντέλων.
Όπως έχουμε ήδη αναφέρει στην Ενότητα 4.5.3, υπάρχουν ορισμένες
περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο διοικητής έργου επιθυμεί να αποκτήσει
πληροφορίες σχετικά με την απόδοση των εναλλακτικών μοντέλων σε
προκαθορισμένα πεδία ενδιαφέροντος, τόσο της εξαρτημένης μεταβλητής, όσο
και του σφάλματος πρόβλεψης. Η εξειδικευμένη ανάλυση (μερική σύγκριση των
μοντέλων) μπορεί να αποδειχθεί αρκετά εποικοδομητική και προσοδοφόρα στη
διαδικασία της ανάπτυξης και διεξάγεται μέσω της κατασκευής των μερικών
REC καμπυλών.
Σύγκριση των μοντέλων σε πεδία τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής
Υποθέτουμε λοιπόν, ότι επιθυμούμε να διερευνήσουμε τον τρόπο με τον οποίο
τα μοντέλα πρόβλεψης συμπεριφέρονται σε μικρές και μεγάλες τιμές της
εξαρτημένης μεταβλητής (Duration). Ακολουθώντας τα βήματα του αλγόριθμου
κατασκευής των μερικών REC καμπυλών (βλ. Ενότητα 4.6), θα πρέπει αρχικά να
ορίσουμε το πεδίο ενδιαφέροντος (Βήμα 3 του αλγόριθμου). Για τον λόγο αυτόν,
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υπολογίστηκαν τα τεταρτημόρια (quartiles) της εμπειρικής κατανομής για την
εξαρτημένη μεταβλητή και στη συνέχεια, κατασκευάστηκαν οι μερικές REC
καμπύλες για καθένα από τα παρακάτω υποσύνολα:
•

Έργα με μικρή πραγματική διάρκεια ( actual duration ≤ Q1 ).

•

Έργα με μεγάλη πραγματική διάρκεια ( actual duration ≥ Q3 ).

όπου τα Q1 και Q3 αντιστοιχούν στο πρώτο και τρίτο τεταρτημόρια, αντίστοιχα.
Εξαιτίας της ύπαρξης περισσότερων του ενός έργων με τιμή διάρκειας ίση
με Q1 , το μέγεθος των δύο υποσυνόλων δεν είναι το ίδιο. Το πρώτο υποσύνολο
με έργα μικρής διάρκειας περιλαμβάνει 213 (28.06%) περιπτώσεις ενώ το δεύτερο
(έργα

μεγάλης

διάρκειας)

190

(25%)

περιπτώσεις.

Στον

Πίνακα

4.9,

παρουσιάζονται τα μέτρα που υπολογίζονται από τα σφάλματα του πρώτου
υποσυνόλου με τα έργα μικρής διάρκειας, από τα οποία φαίνεται ξεκάθαρα ότι
το LS μοντέλο παρουσιάζει τη βέλτιστη απόδοση σε όρους ακρίβειας, μεροληψίας
και διασποράς.

Μέτρο
∆ιάρκεια
MAE
MdAE
Mean residual
Median residual
MMRE (%)
MdMRE (%)

LS
Μικρή
2.52
2.12
-2.44
-2.13
123.83
83.78

Μεγάλη
8.51
6.69
8.00
6.66
44.41
44.86

EbA
Μικρή
Μεγάλη
3.66
7.39
3.41
5.54
-3.58
6.88
-3.41
5.48
173.10
37.67
128.57
36.80

Mean
Μικρή
Μεγάλη
6.01
8.94
5.75
6.25
-6.01
8.94
-5.75
6.25
303.80
45.29
191.50
41.70

Πίνακας 4.9 Μέτρα πρόβλεψης για έργα μικρής και μεγάλης διάρκειας

Οι μερικές REC καμπύλες που αφορούν τις τρεις διαφορετικές πτυχές της
απόδοσης πρόβλεψης παρουσιάζονται στα Σχήματα 4.16, 4.17 και 4.18. Όσον
αφορά την ακρίβεια των εναλλακτικών μοντέλων (ΑΕ), η ανωτερότητα της LS
είναι αναμφισβήτητη (Σχήμα 4.16) και οι έλεγχοι Wilcoxon επιδεικνύουν
στατιστικά σημαντικές διαφορές καθώς εμφανίζουν p -τιμές μικρότερες από
0.05.
Μελετώντας

τη

μεροληψία,

όλα

τα

μοντέλα

είναι

επιρρεπή

σε

υπερεκτιμήσεις διότι η σχετική θέση των μερικών Residual REC καμπυλών είναι
στα αριστερά του μηδενός (Σχήμα 4.17). Επιπρόσθετα, τα σχήματα των LS και
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EbA φαίνεται να είναι συμμετρικά και να προσεγγίζουν την κανονική κατανομή.
Οι έλεγχοι Kolmogorov-Smirnov για τα δύο μοντέλα επαληθεύουν την
παραπάνω υπόθεση.
Η εξέταση των μέτρων MRE (Σχήμα 4.18) δείχνει ξανά, την ανωτερότητα
του LS μοντέλου. Παρόλα αυτά, φαίνεται ακόμα ότι όλα τα μοντέλα εμφανίζουν
μεγάλη διασπορά στις προβλέψεις τους, αφού οι μερικές REC καμπύλες
σκαρφαλώνουν με αργό ρυθμό και δεν φτάνουν τη μέγιστη τιμή ακρίβειας (0.28),
μέχρι η ανοχή των σφαλμάτων να γίνει αρκετά μεγάλη. Για όλους τους
παραπάνω λόγους, μπορούμε να συμπεράνουμε την ύπαρξη ορισμένων
απόμακρων παρατηρήσεων που επηρεάζουν τις αποδόσεις των μοντέλων.
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Σχήμα 4.16 Μερικές ΑΕ REC καμπύλες για έργα μικρής διάρκειας
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Σχήμα 4.17 Μερικές Residual REC καμπύλες για έργα μικρής διάρκειας
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Σχήμα 4.18 Μερικές MRE REC καμπύλες για έργα μικρής διάρκειας
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Σχήμα 4.19 Μερικές ΑΕ REC καμπύλες για έργα μεγάλης διάρκειας
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Σχήμα 4.20 Μερικές Residual REC καμπύλες για έργα μεγάλης διάρκειας
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Σχήμα 4.21 Μερικές MRE REC καμπύλες για έργα μεγάλης διάρκειας
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Η μερική REC ανάλυση διεξάγεται επίσης, για το δεύτερο υποσύνολο των
έργων μεγάλης διάρκειας (Σχήματα 4.19, 4.20 και 4.21). Τα μέτρα του Πίνακα 4.9
δείχνουν ότι τα αποτελέσματα είναι διαφοροποιούνται αρκετά για το
συγκεκριμένο υποσύνολο. Αναλυτικότερα, η EbA έχει τη βέλτιστη απόδοση ενώ
η σύγκριση των LS και Mean μοντέλων φανερώνει παρόμοια συμπεριφορά σε
όρους ακρίβειας, μεροληψίας και διασποράς.
Οι μερικές ΑΕ REC καμπύλες (Σχήμα 4.19) γραφικώς ενισχύουν το
παραπάνω συμπέρασμα που εξάγεται από τη μελέτη των μέτρων του Πίνακα
4.9. Επιπλέον, οι έλεγχοι Wilcoxon στατιστικώς, επισημαίνουν την ανωτερότητα
της EbA ενώ βρέθηκε πως δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ
των LS και Mean μοντέλων ( p =0.196).
Σε αντίθεση με το πρώτο υποσύνολο, όλα τα μοντέλα υποεκτιμούν την
πραγματική διάρκεια καθώς οι μερικές REC καμπύλες βρίσκονται δεξιά του
μηδενός ενώ τα σχήματα δεν είναι συμμετρικά (Σχήμα 4.20). Πράγματι, οι
έλεγχοι κανονικότητας των τριών κατανομών δείχνουν ότι καμία από τις
κατανομές δεν είναι κανονική (όλες οι p -τιμές είναι μικρότερες από 0.05).
Ακόμα, η EbA εμφανίζει τη μικρότερη μεροληψία στις προβλέψεις που παράγει
ενώ το αποτέλεσμα επικυρώνεται και από τους στατιστικούς ελέγχους
υποθέσεων. Όσον αφορά τη σύγκριση της LS με το Mean Model, κανένα
συμπέρασμα δεν μπορεί να τεκμηριωθεί για την ανωτερότητα της μίας έναντι
της άλλη μεθόδου ( p =0.056>0.05).
Τέλος, οι μερικές MRE REC καμπύλες δείχνουν ότι η EbA έχει τη μικρότερη
διασπορά των υπολοίπων και είναι στατιστικά διάφορη από τα δύο εναλλακτικά
μοντέλα (Σχήμα 4.21). Αντίθετα, η σύγκριση των LS και Mean μοντέλων δε
φανερώνει σημαντικές διαφορές, ένα συμπέρασμα που τεκμηριώνεται τόσο από
τη γραφική μελέτη των καμπυλών, όσο και από τη σημαντικότητα του Wilcoxon
ελέγχου ( p =0.385>0.05).
Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της ενότητας, προτείνεται η χρήση των
μερικών REC καμπυλών για την αποτίμηση της ικανότητας πρόβλεψης των
εναλλακτικών μοντέλων σε ένα προκαθορισμένο πεδίο τιμών της εξαρτημένης
μεταβλητής. Τα συμπεράσματα της ανάλυσης μπορούν να καθοδηγήσουν με
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κατάλληλο τρόπο έναν διοικητή έργου να αποκτήσει σημαντική πληροφορία για
τις αποδόσεις των εναλλακτικών μοντέλων, η οποία με τη σειρά της να οδηγήσει
στην επιλογή της εφαρμογής διαφορετικών μοντέλων σε διαφορετικά πεδία
τιμών ιδιάζουσας σημασίας.
Στο σύνολο δεδομένων του πειράματος, βρέθηκε ότι η LS στατιστικά
υπερτερεί των άλλων δύο μοντέλων για έργα μικρή διάρκειας σε όρους
ακρίβειας, μεροληψίας και διασποράς και ακόμα, ότι η EbA φαίνεται να είναι η
δεύτερη κατά σειρά, βέλτιστη επιλογή αφού υπερισχύει του Mean Model. Σε
αντίθεση, η EbA εμφανίζεται να έχει την βέλτιστη απόδοση για έργα μεγάλης
διάρκειας ενώ η LS δεν επιδεικνύει στατιστικά καλύτερη απόδοση από το Mean
Model, γεγονός που καθιστά υπό αμφισβήτηση την καταλληλότητα της
μεθοδολογίας για έργα μεγάλης διάρκειας στο συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων.
Επιπλέον, η ανάλυση των μερικών Residual REC καμπυλών δείχνει ότι όλα
τα μοντέλα είναι επιρρεπή σε υπερεκτιμήσεις και υποεκτιμήσεις για έργα μικρής
και μεγάλης διάρκειας, αντίστοιχα. Τέλος, τα σχήματα των κατανομών
φανερώνουν κανονικά κατανεμημένα υπόλοιπα για τα μοντέλα LS και EbA,
αλλά μόνο για την περίπτωση του πρώτου υποσυνόλου. Όλα τα συμπεράσματα
επικυρώθηκαν από τη διεξαγωγή στατιστικών ελέγχων υποθέσεων.
Είναι ακόμα σημαντικό να επισημάνουμε, ότι ο συγκεκριμένος τύπος
ανάλυσης δεν είναι αρκετά συνηθισμένος σε συγκριτικές μελέτες, αλλά από την
άλλη μεριά είναι πολύ σημαντικός και ουσιώδης καθώς είναι ικανός να
αποκαλύψει διάφορες πηγές του συστηματικού σφάλματος, οι οποίες θα πρέπει
να ληφθούν υπόψη κατά την επιλογή ενός κατάλληλου και ικανού μοντέλου
πρόβλεψης.
Παρά το γεγονός ότι η παραπάνω μεθοδολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για την εξέταση των αποδόσεων εναλλακτικών μοντέλων πρόβλεψης σε
προκαθορισμένα πεδία τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής, φαίνεται πως μία
πιο ρεαλιστική προσέγγιση αποτελεί η κατασκευή των μερικών REC καμπυλών
για τις περιπτώσεις εκείνες που ανήκουν σε ένα πεδίο τιμών της ανεξάρτητης
μεταβλητής του πραγματικού μεγέθους (size). Πραγματικά, το μέγεθος είναι η
κυριότερη γνωστή εκ των προτέρων (a priori) μεταβλητή κόστους και για τον
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λόγο αυτόν, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά για τους συγκεκριμένους
σκοπούς της διαδικασίας σύγκρισης. Ακολούθως, παρουσιάζεται ενδεικτικά, ο
τρόπος με τον οποίο οι μερικές REC καμπύλες υπολογίζονται για έργα μικρού
μεγέθους.
Αρχικά, ορίζεται πάλι, το πεδίο ενδιαφέροντος (π.χ. έργα με μικρό μέγεθος)
με τον υπολογισμό του πρώτου τεταρτημόριου της Ufp και κατασκευάζονται οι
μερικές REC καμπύλες για τα 193 (25.43%) έργα μικρού μεγέθους με Ufp ≤ Q1 .
Σημειώνεται ότι οι Stensrud et al. (2002) ακολούθησαν μία παρόμοια προσέγγιση
για την εξέταση της σχέσης μεταξύ του MRE και του μεγέθους των έργων. Στο
Σχήμα 4.22 παρουσιάζονται οι τρεις AE REC καμπύλες για καθένα από τα
εναλλακτικά μοντέλα πρόβλεψης. Είναι ξεκάθαρο ότι οι σχηματισμοί των
καμπυλών είναι παρόμοιοι με εκείνους του Σχήματος 4.16 που δημιουργήθηκαν
από το πρώτο υποσύνολο έργων μικρής διάρκειας επιβεβαιώνοντας για μία
ακόμα φορά, την ανωτερότητα της LS στα έργα μικρού μεγέθους και διάρκειας.
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Σχήμα 4.22 Μερικές REC καμπύλες για έργα μικρού μεγέθους

Σύγκριση των μοντέλων σε πεδία τιμών του σφάλματος
Στην προηγούμενη ενότητα, έγινε η πλήρης περιγραφή της εφαρμογής των
μερικών REC καμπυλών στο πρόβλημα της σύγκρισης των αποδόσεων των
μοντέλων πρόβλεψης σε προκαθορισμένα πεδία τιμών της εξαρτημένης
μεταβλητής.
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Μία διαφορετική ανάλυση, η οποία μπορεί να διεξαχθεί με τη βοήθεια των
μερικών REC καμπυλών αποσκοπεί στη σύγκριση προκαθορισμένων πεδίων
τιμών του σφάλματος σε ολόκληρο το εύρος τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής.
Με

την

παραπάνω

ανάλυση,

ο

διοικητής

έργου

επικεντρώνεται

σε

προκαθορισμένα μεγέθη του σφάλματος και για τον λόγο αυτόν, αποκομίζει
επιπρόσθετη πληροφορία για την αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και
μειονεκτημάτων των εναλλακτικών μοντέλων πρόβλεψης.
Όπως προτείνεται από τον Torgo (2005), ο συγκερκιμένος τύπος ανάλυσης
μπορεί να πραγματοποιηθεί με την κατασκευή της μερικής CDF της
εξαρτημένης μεταβλητής για τα έργα εκείνα των οποίων το σφάλμα πρόβλεψης
ανήκει σε ένα προκαθορισμένο πεδίο ενδιαφέροντος.
Για τον σκοπό αυτόν, πρέπει να καθοριστούν τα πεδία για τα οποία
επιθυμούμε να εξετάσουμε τη συμπεριφορά των μοντέλων πρόβλεψης. Η
ανάλυση διεξάγεται ενδεικτικά, για δύο συγκεκριμένα πεδία τιμών του ΑΕ.
•

Έργα με AE < 4 .

•

Έργα με AE ≥ 4 .

όπου η τιμή διαχωρισμού (AE=4) των δύο υποσυνόλων επιλέγεται να είναι μία
τιμή πολύ κοντά στις μέσες τιμές των ΑΕ των δύο βασικών μοντέλων πρόβλεψης
(LS και EbA). Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η επιλογή έγινε μόνο για τους
σκοπούς του πειράματος και ο αναλυτής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει
οποιοδήποτε άλλο εύρος σφαλμάτων επιθυμεί για τις πρακτικές του ανάγκες.
Το Σχήμα 4.23 απεικονίζει τις μερικές CDF της διάρκειας για τα έργα με

AE < 4 , δηλαδή έργα που εμφανίζουν μικρές τιμές AE. Ο x -άξονας αναπαριστά
τις πραγματικές τιμές διάρκειας ενώ ο y -άξονας αναπαριστά την CDF της
εξαρτημένης μεταβλητής Duration. Είναι φανερό ότι η LS επιτυγχάνει πιο συχνά
μικρές τιμές σφάλματος, γεγονός που φανερώνεται από την υψηλότερη τελική
τιμή της CDF ( y -άξονας). Πιο αναλυτικά, 68.5% των έργων παρουσιάζουν AE
μικρότερα από 4 για το LS μοντέλο ενώ τα ποσοστά των EbA και Mean Model
είναι σχεδόν ίσα, 61.26% και 50.99%, αντίστοιχα. Επιπλέον, οι εν λόγω AE τιμές
συγκεντρώνονται για τα LS και EbA μοντέλα στο πεδίο τιμών [0, 12] της
διάρκειας, το οποίο φανερώνεται από το επίπεδο σχήμα της καμπύλης για τιμές
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της διάρκειας μεγαλύτερες από 12. Αυτό πρακτικά σημαίνει, ότι μικρά ΑE έχουν
μεγαλύτερη πιθανότητα, να εμφανιστούν σε μικρές τιμές της εξαρτημένης
μεταβλητής. Από την άλλη μεριά, το Mean Model συγκεντρώνει μικρές τιμές των
ΑΕ στο πεδίο [4.9, 12] γεγονός που υποδεικνύει ότι το μοντέλο δε μπορεί να
προβλέψει με μεγάλη ακρίβεια έργα με μικρές πραγματικές τιμές της διάρκειας.
Εν αντιθέσει, το Σχήμα 4.24

δείχνει ότι η καμπύλη του Mean Model

κυριαρχεί των LS και EbA μοντέλων για έργα με AE ≥ 4 , γεγονός που
αναδεικνύει ότι πετυχαίνει συχνότερα, τέτοιες υψηλές τιμές σφάλματος.
Επιπρόσθετα, η Mean καμπύλη παρουσιάζει επίπεδο σχήμα για τιμές της
διάρκειας που ανήκουν στο πεδίο [4.3, 12.8], γεγονός που φανερώνει ότι δεν
υπάρχει κανένα έργο με AE ≥ 4 στο συγκεκριμένο πεδίο τιμών της εξαρτημένης
μεταβλητής. Επιπλέον, το πεδίο τιμών της διάρκειας για όλα τα μοντέλα
ξεκινάει από μία τιμή πολύ κοντά στο μηδέν ενώ η μέγιστη τιμή του x -άξονα
είναι 48 και συμπίπτει με τη μέγιστη τιμή της εξαρτημένης μεταβλητής για
ολόκληρο το σύνολο δεδομένων. Αυτό στην πράξη σημαίνει, ότι υψηλές τιμές
των ΑΕs είναι πιθανόν να εμφανιστούν σε ολόκληρο το εύρος τιμών της
εξαρτημένης μεταβλητής.
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Σχήμα 4.23 Μερική CDF της Duration για μικρές τιμές του ΑΕ
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Σχήμα 4.24 Μερική CDF της Duration για μεγάλες τιμές του ΑΕ

4.10 Συμπεράσματα και Μελλοντικές Επεκτάσεις
Σε αυτό το κεφάλαιο μελετήθηκε ένα πολύ σημαντικό ερευνητικό ζήτημα της
Εκτίμησης Κόστους Λογισμικού και πραγματεύεται την αναγνώριση και την
επιλογή

του

καταλληλότερου

μοντέλου

πρόβλεψης,

δοθέντος

ενός

συγκεκριμένου συνόλου δεδομένων. Ένα σημαντικό πλήθος ερευνητικών
προσπαθειών έχει εμφανιστεί, κατά καιρούς στη βιβλιογραφία, προσπαθώντας
να διευκολύνει τη διαδικασία της σύγκρισης των εναλλακτικών μεθόδων, καθώς
αποτελεί ένα σπουδαίο παράγοντα για τη σωστή και ισορροπημένη διαχείριση
της διεργασίας ανάπτυξης.
Στην παρούσα μελέτη έγινε εισαγωγή της Ανάλυσης με Χαρακτηριστικές
Καμπύλες Σφάλματος Παλινδρόμησης, η οποία αποτελεί στην ουσία, μία κλάση
από γραφικές τεχνικές για την αξιολόγηση της ικανότητας πρόβλεψης μίας
μεθόδου και της σύγκρισης εναλλακτικών μοντέλων. Η βάση της ανάλυσης είναι
η κατασκευή των REC καμπυλών και των μερικών REC καμπυλών, οι οποίες
συνιστούν ένα οπτικό εργαλείο ανάλογο με τις καθιερωμένες ROC καμπύλες
που χρησιμοποιούνται ευρέως, στα προβλήματα σύγκρισης των μεθόδων
ταξινόμησης. Μία REC καμπύλη είναι η εκτίμηση της συνάρτησης αθροιστικής
κατανομής του σφάλματος πρόβλεψης με οποιονδήποτε τρόπο και αν
υπολογίζεται, ενώ η μερική REC καμπύλη λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές
τιμές της εξαρτημένης μεταβλητής κόστους αλλά και των σφαλμάτων.
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Τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση της REC ανάλυσης φαίνονται να
είναι πολύ σημαντικά για ένα διοικητή έργων, καθώς αποτελούν ένα εύκολα
ερμηνεύσιμο οπτικό μέσο, ειδικότερα για τους μη-ειδικούς, διευκολύνοντας τη
στρατηγική

που

πρέπει

αποτελεσματικότερη

να

ακολουθηθεί

μοντελοποίηση

της

για

την

διαδικασίας

καλύτερη
ανάπτυξης

και
ενός

καινούργιου έργου. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός, ότι η συνήθης πρακτική
που δίνει πλεονέκτημα σε ένα μοντέλο πρόβλεψης, αποκλειστικά και μόνον
βασιζόμενη σε απλούς δείκτες ακρίβειας, μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένα
συμπεράσματα και μη σταθερές αποφάσεις για τη διοίκηση των έργων, ένας
διοικητής θα επιθυμούσε να αποκτήσει σημαντική γνώση για τις αποδόσεις των
εναλλακτικών μοντέλων με εύκολο και γρήγορο τρόπο.
Το σημαντικότερο πλεονέκτημα της REC ανάλυσης είναι το γεγονός ότι
πολλά συνηθισμένα μέτρα καθολικής ακρίβειας, όπως το MMRE, MdMRE, και
pred(p) μπορούν να παρασταθούν με γραφικό τρόπο από τα γεωμετρικά
χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των REC καμπυλών. Επιπρόσθετα, όπως
φαίνεται και στο πειραματικό κομμάτι του κεφαλαίου, οι στατιστικοί έλεγχοι
που συγκρίνουν τις κατανομές των δειγμάτων του σφάλματος πρόβλεψης,
επικυρώνουν τα οπτικά αποτελέσματα, με την έννοια ότι σε κάθε περίπτωση
που η διαφορά μεταξύ των δειγμάτων του σφάλματος πρόβλεψης είναι
στατιστικά σημαντική, το ίδιο συμπέρασμα εξάγεται καθαρά και από την
εξέταση των REC καμπυλών. Ένα ακόμα σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι η
REC ανάλυση είναι ικανή να επικεντρώσει το ενδιαφέρον σε συγκεκριμένα
υποσύνολα του σφάλματος πρόβλεψης. Πρόκειται λοιπόν, για μία πολύ χρήσιμη
ιδιότητα, καθώς μπορεί να αποκαλυφθεί η ανωτερότητα ενός μοντέλου σε ένα
συγκεκριμένο τύπο έργων (π.χ. έργα μικρού πραγματικού κόστους) ενώ σε
άλλους τύπους έργων να αποτελεί ένα ανεπαρκές μοντέλο. Τέλος, οι REC
καμπύλες παρέχουν πολύτιμη πληροφορία για τα χαρακτηριστικά των
κατανομών του σφάλματος πρόβλεψης, όπως για παράδειγμα τη συμμετρία της
κατανομής και την ύπαρξη απόμακρων παρατηρήσεων. Όλες οι παραπάνω
πληροφορίες εμφανίζονται σε ένα απλό γράφημα, το οποίο κατασκευάζεται με
ευθύ και εύκολο τρόπο.
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Καθώς οι περισσότερες ερευνητικές μελέτες που εξετάζουν την επιλογή
του καταλληλότερου μοντέλου πρόβλεψης εμφανίζουν γενικά, αντιφατικά
αποτελέσματα, ο στόχος του κεφαλαίου είναι η περαιτέρω διερεύνηση της
περιοχής του συγκεκριμένου προβλήματος. Παρά το γεγονός ότι στο
πειραματικό κομμάτι έγινε χρήση δύο

εκ των πιο γνωστών μεθόδων στην

Εκτίμηση Κόστους Λογισμικού (ανάλυση παλινδρόμησης και εκτίμηση με
αναλογίες), θα πρέπει να επισημάνουμε ότι δεν αποτελούσε αντικείμενο της
έρευνας ο καθορισμός της ανωτερότητας της μίας μεθόδου έναντι της
εναλλακτικής. Από την άλλη μεριά, σκοπός της μελέτης ήταν η εισαγωγή ενός
γραφικού εργαλείου, το οποίο θα παρείχε ένα επιπρόσθετο μέσο για τη
διεξαγωγή της συστηματικότερης σύγκρισης οποιωνδήποτε μεθόδων πρόβλεψης
του κόστους. Παράλληλα καθιερώθηκε ένα τυπικό γραφικό πλαίσιο εργασίας, το
οποίο είναι ικανό να καλύψει διάφορες πτυχές της διαδικασίας σύγκρισης, όπως
τη βαθμονόμηση μίας μεθοδολογίας πρόβλεψης, την αναγνώριση παραγόντων
που επηρεάζουν το σφάλμα ενός μοντέλου, τη διερεύνηση της συμπεριφοράς
των σφαλμάτων σε καθορισμένα πεδία τιμών του πραγματικού κόστους και την
εξέταση του τρόπου με τον οποίο συγκεκριμένα πεδία σφαλμάτων κατανέμονται
στα πεδία τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής.
Χρησιμοποιώντας την πιο πρόσφατη έκδοση του International Software
Benchmarking Standards Group συνόλου δεδομένων, παρουσιάστηκαν διάφορα
ενδεικτικά παραδείγματα, προσπαθώντας να καλύψουμε όλα τα προηγούμενα
ζητήματα που αφορούν την ενδεχόμενη χρήση της REC ανάλυσης. Κατά κύριο
λόγο, έγινε χρήση τριών βασικών μέτρων τοπικού σφάλματος που υπολογίζουν
τρεις διαφορετικές πτυχές της απόδοσης πρόβλεψης.
Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την εφαρμογή της REC ανάλυσης
κατέδειξαν την αναγκαιότητα για την επίλυση συγκεκριμένων θεμάτων, όπως
τη διερεύνηση και μελέτη της συμπεριφοράς εναλλακτικών μεθόδων εκτίμησης
του

κόστους (π.χ.

Ανθεκτική Παλινδρόμηση,

Δέντρα

Ταξινόμησης

και

Παλινδρόμησης, Νευρωνικά Δίκτυα κ.α.) στα ίδια ή ακόμα και σε διαφορετικά
σύνολα δεδομένων ώστε να συνεισφέρουμε περισσότερο στη συστηματική
ανίχνευση των διαφορών μεταξύ των προαναφερόμενων τεχνικών.
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Πιο σημαντική όμως, μελλοντική κατεύθυνση αποτελεί η εξέταση της
χρήσης bootstrap τεχνικών προσομοίωσης ώστε να κατασκευάσουμε διαστήματα
εμπιστοσύνης για τις REC καμπύλες, τα οποία με τη σειρά τους θα
χρησιμοποιηθούν στη διεξαγωγή γραφικού ελέγχου υποθέσεως για το
καθορισμό της σημαντικότητας των διαφορών μεταξύ των εναλλακτικών
μοντέλων πρόβλεψης. Τέλος, ένα ακόμα μελλοντικό θέμα άξιο μελέτης, είναι ο
συνδυασμός

των

εκτιμήσεων

από

διαφορετικά

μοντέλα

πρόβλεψης,

ανιχνεύοντας γραφικά τη βέλτιστη απόδοση των μεθόδων σε διαφορετικά πεδία
τιμών μέσω της REC ανάλυσης.

- 164 -

Κεφάλαιο 5

Κεφάλαιο 5
Σύγκριση Μοντέλων από Ενδοεταιρικά και
Πολυσυλλεκτικά Δεδομένα
5.1 Περίληψη
Στο κεφάλαιο αυτό συγκρίνονται διαφορετικές τεχνικές εκτίμησης του κόστους.
Το έναυσμα για τη συγκεκριμένη μελέτη αποτέλεσε το ερώτημα σχετικά με το
κατά πόσο υπάρχουν διαφορές στην ακρίβεια πρόβλεψης διαφορετικών
μοντέλων κόστους, όταν αυτά βασίζονται σε σύνολα δεδομένων από έναν
οργανισμό ή σε δεδομένα από πολλούς οργανισμούς. Επιπρόσθετα, το ερώτημα
επεκτείνεται ώστε να συμπεριλάβουμε στη διαδικασία της σύγκρισης και
μοντέλα που βασίζονται τόσο σε ενδοεταιρικά αλλά και σε πολυσυλλεκτικά
δεδομένα (μεικτά μοντέλα). Ορισμένες από τις τεχνικές που εξετάζονται
παράγουν σημειακές εκτιμήσεις, συνοδευμένες από ένα διάστημα πρόβλεψης
ενώ άλλες τεχνικές παράγουν προβλέψεις σε διάστημα, από όπου μπορεί να
εκτιμηθεί μια πρόβλεψη σε σημείο. Κάθε μία από τις τεχνικές που εξετάζονται
εφαρμόζεται στα ενδοεταιρικά, στα πολυσυλλεκτικά και στα μεικτά δεδομένα
ώστε να ελεγχθεί με στατιστικό τρόπο, το σύνολο δεδομένων που αποτελεί τη
βάση για ακριβέστερες εκτιμήσεις. Για τη διαδικασία της σύγκρισης των
σημειακών εκτιμήσεων γίνεται χρήση αρκετών μέτρων του σφάλματος
πρόβλεψης ενώ για τη σύγκριση των διαστημάτων πρόβλεψης προτείνεται και
χρησιμοποιείται ένα νέο μέτρο, το οποίο αποτελεί γενίκευση του γνωστού
μέτρου του ποσοστού επιτυχίας και λαμβάνει υπόψη (α) το κατά πόσο η
πραγματική τιμή κόστους πέφτει μέσα σε ένα διάστημα, (β) την ομοιότητα των
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υπό σύγκριση διαστημάτων και (γ) το εύρος των διαστημάτων. Η Εκτίμηση με
Αναλογίες και η Ανάλυση Παλινδρόμησης χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη
εκτιμήσεων σε σημεία που συνοδεύονται από ένα διάστημα, ενώ η Διατακτική
Παλινδρόμηση εφαρμόζεται για την εκτίμηση της προσπάθειας σε ένα
προκαθορισμένο διάστημα.

5.2 Εισαγωγή
Κατά τη διάρκεια των περασμένων δεκαετιών, έχει προταθεί ένας μεγάλος
αριθμός τεχνικών εκτίμησης κόστους, οι περισσότερες εκ των οποίων βασίζονται
σε προηγούμενη εμπειρία, δεδομένα ή παλαιότερη πληροφορία από έργα που
αναπτύχθηκαν από έναν ή περισσότερους οργανισμούς (Velet, 1997). Μέχρι
τώρα, οι περισσότερες από τις ερευνητικές προσπάθειες επικεντρώνουν το
ενδιαφέρον τους στη σύγκριση της ακρίβειας πρόβλεψης, συχνά με αντιφατικά
αποτελέσματα καθώς η ακρίβεια εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη φύση και
την ποιότητα της διαθέσιμης πληροφορίας (Kitchenham et al., 2006).
Ωστόσο, ένα ακόμα σημαντικό ζήτημα αποτελεί η σύγκριση των ίδιων
τεχνικών, όταν όμως αυτές βασίζονται σε διαφορετικά σύνολα δεδομένων.
Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα από πρακτικής άποψης, είναι η ερώτηση κατά πόσο ένας
διοικητής έργου θα πρέπει να χρησιμοποιήσει δεδομένα από πολλούς
οργανισμούς (Cross Company data-CC) ή από έναν οργανισμό (Within Company
data-WC) για να εκτιμήσει το κόστος ενός νέου έργου.
Η χρήση WC δεδομένων φαίνεται αρκετά λογική, από τη στιγμή που
παλαιότερα έργα είναι συχνά, παρόμοια με τις υπό ανάπτυξη εφαρμογές αλλά
από την άλλη μεριά, υπάρχει πάντα το ρίσκο ότι συγκεκριμένες καινοτόμες
τεχνολογίες ίσως, να μην έχουν εφαρμοστεί σε παλαιότερα έργα του ίδιου
οργανισμού (Wieczorek & Ruhe, 2002). Αντίθετα, τα CC δεδομένα δεν είναι
απαλλαγμένα από προβλήματα που σχετίζονται με την ομοιογένεια, τη
συνέπεια της συλλογής τους και την ποικιλομορφία των πρακτικών και μεθόδων
υλοποίησης (Lokan & Mendes, 2006).
Αρκετές ερευνητικές προσπάθειες έχουν επικεντρωθεί στη σύγκριση της
ακρίβειας μεταξύ WC και CC προβλέψεων (βλ. Ενότητα 5.3), με τις περισσότερες
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να συνηγορούν ότι τα CC μοντέλα έχουν παρόμοια ή χειρότερη απόδοση από τα
WC μοντέλα. Θα πρέπει να επισημανθεί όμως το γεγονός, ότι σε όλες τις
προηγούμενες συγκριτικές μελέτες, οι τεχνικές παρείχαν μόνο σημειακές
εκτιμήσεις. Ο όρος σημειακή εκτίμηση (point estimate) σημαίνει τον υπολογισμό
μίας συγκεκριμένης τιμής κόστους που παράγεται ως αποτέλεσμα της
διαδικασίας πρόβλεψης του υπό ανάπτυξη έργου.
Διάφοροι ερευνητές (Kitchenham & Linkman, 1997; Angelis & Stamelos, 2000;
Stamelos et al., 2003; Jorgensen et al., 2004) προτείνουν την εκτίμηση διαστημάτων
πρόβλεψης (prediction intervals), ως μία πιο ρεαλιστική προσέγγιση, η οποία
λαμβάνει υπόψη τόσο την αβεβαιότητα (uncertainty), όσο και το ρίσκο (risk).
Συνήθως, τα εν λόγω διαστήματα υπολογίζονται παράλληλα με την εκτίμηση σε
σημείο, μέσω της κατασκευής διαστημάτων εμπιστοσύνης (Confidence IntervalsCI) ή ακριβέστερα διαστημάτων πρόβλεψης (Prediction Intervals-PI) (Angelis &
Stamelos; 2000, Jorgensen et al., 2004). Μία εναλλακτική προσέγγιση αποτελεί ο
προκαθορισμός των διαστημάτων και στη συνέχεια, η χρήση μίας τεχνικής που
προβλέπει σε ποιο διάστημα θα πέσει το πραγματικό κόστος (Stamelos et al.,
2003; Sentas et al., 2005). Η συγκεκριμένη προσέγγιση μπορεί επίσης, να εξάγει
εκτιμήσεις σε σημείο, μέσω του υπολογισμού της μέσης ή διάμεσης τιμής του
υπό εκτίμηση διαστήματος.

5.3 Επισκόπηση της Βιβλιογραφίας
Στον

Πίνακα

5.1

συνοψίζονται

τα

αποτελέσματα

των

εργασιών

που

πραγματεύονται τη σύγκριση των WC και CC μοντέλων και δίνονται συναφείς
πληροφορίες σχετικά με τα σύνολα δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε
περίπτωση, τα μέτρα ακρίβειας, τους στατιστικούς ελέγχους υποθέσεων, τα
εναλλακτικά μοντέλα που συγκρίθηκαν κ.α.).
Οι πρώτες μελέτες της βιβλιογραφίας που διερευνούν την ακρίβεια των WC
και CC μοντέλων κάνουν χρήση των European Space Agency-ESA και Laturi
συνόλων δεδομένων (Briand et al., 1999; Maxwell et al., 1999). Όσον αφορά το ESA
σύνολο δεδομένων, δύο μελέτες (Maxwell et al., 1999; Briand et al., 2000)
αναφέρουν αντιφατικά αποτελέσματα ενώ από την άλλη μεριά, δύο εργασίες
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(Briand et al., 1999; Wieczorek & Ruhe, 2002) που χρησιμοποιούν το Laturi σύνολο
δεδομένων

παρουσιάζουν

παρόμοια

αποτελέσματα

για

την

αποτελεσματικότητα των WC και CC μοντέλων.
Οι πρώτες εργασίες που χρησιμοποιούν την International Software
Benchmarking Standards Group (ISBSG) βάση δεδομένων (Jeffery et al. 2000, Jeffery et
al. 2001) αναφέρουν χαμηλότερη ακρίβεια πρόβλεψης για τα CC μοντέλα.
Αντίθετα, στην εργασία των Mendes et al. (2005), όπου εξετάζεται το εν λόγω
ερώτημα στην πιο πρόσφατη έκδοση ISBSG9, τα δύο μοντέλα παρουσιάζουν
παρόμοια συμπεριφορά. Οι διαφορές μεταξύ των προηγούμενων μελετών που
βασίζονται στο ISBSG σύνολο δεδομένων, εξετάζονται διεξοδικά στις εργασίες
των Lokan & Mendes (2006) και Mendes et al. (2008), φτάνοντας στο συμπέρασμα
ότι τα προηγούμενα αποτελέσματα δεν επηρεάζονται από τη διαδικασία του
πειράματος που ακολουθήθηκε αλλά από τα χαρακτηριστικά των έργων. Θα
πρέπει να επισημάνουμε ότι οι δύο παραπάνω πρόσφατες εργασίες αναφέρουν
ότι τα WC μοντέλα είναι στατιστικά ανώτερα των CC μοντέλων. Στο ίδιο
συμπέρασμα καταλήγουν και τέσσερις μελέτες (Kitchenham & Mendes, 2004;
Mendes & Kitchenham, 2004; Mendes et al., 2007; Mendes et al., 2008) που
συγκρίνουν δεδομένα διαδικτυακών εφαρμογών. Μία συστηματική επισκόπηση
της υπάρχουσας βιβλιογραφίας για τις συγκρίσεις των WC και CC μοντέλων
μπορεί να βρεθεί στην εργασία των Kitchenham et al. (2006).
Σχετικά πρόσφατα, μέρος της έρευνας έχει στραφεί στον καθορισμό της
αβεβαιότητας των μοντέλων. Στην εργασία των Kitchenham & Linkman (1997),
σημειώνεται ότι η αβεβαιότητα και το ρίσκο θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη,
όταν εκτιμάται το κόστος ενός νέου έργου ενώ παράλληλα με την εκτίμηση σε
σημείο, θα πρέπει να ελέγχεται η πιθανότητα έκθεσης της πρόβλεψης σε μεγάλο
ρίσκο. Άλλες εργασίες που προτείνουν τη χρήση των εκτιμήσεων σε διάστημα
είναι η μελέτη των Stamelos & Angelis (2001), όπου υποδεικνύεται ο τρόπος
κατασκευής διαστημάτων για χαρτοφυλάκια έργου (project portfolios) και οι
μελέτες των Jorgensen (2003) και Jorgensen et al. (2004) που παρουσιάζουν μία
μέθοδο κατασκευής διαστημάτων για την τεχνική πρόβλεψης που βασίζεται
στην κρίση των ειδικών. Τέλος, προκαθορισμένες εκτιμήσεις σε διαστήματα
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μελετώνται στις εργασίες των Stamelos et al. (2003); Sentas et al. (2005) και Mendes
et al. (2007).

5.4 Συνεισφορά της Διατριβής
Το κίνητρο για την παρούσα μελέτη ήταν η εισαγωγή νέων μεθόδων για τη
σύγκριση της ακρίβειας πρόβλεψης διαφόρων τεχνικών εκτίμησης του κόστους
κάνοντας χρήση τριών διαφορετικών συνόλων δεδομένων, του WC, του CC και
της ένωσης αυτών (Mixed Company-MC). Τα έργα προέρχονται από τη βάση
δεδομένων ISBSG9 και συγκρίνονται οι προβλέψεις που προέρχονται από δύο
διαφορετικούς τύπους μεθόδων:
•

Τεχνικές που παράγουν εκτιμήσεις σε σημείο και συνοδεύονται από ένα
PI, όπως η Παλινδρόμηση Ελαχίστων Τετραγώνων (Least Squares
Regression-LS) και η Εκτίμηση με Αναλογίες (Estimation by Analogy-EbA).

•

Τεχνικές που παράγουν προκαθορισμένα διαστήματα, από τα οποία
υπολογίζεται η εκτίμηση σε σημείο, όπως η Διατακτική Παλινδρόμηση
(Ordinal Regression-OR).
Τα σημεία που αποτελούν καινοτομίες της μελέτης σε σχέση με την

υπάρχουσα βιβλιογραφία μπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα:
1. Χρησιμοποιείται ένα επιπρόσθετο σύνολο δεδομένων (MC), το οποίο
περιλαμβάνει όλα τα έργα από το WC και από το CC μαζί. Κάθε έργο
του καινούργιου συνόλου δεδομένων χαρακτηρίζεται από μία νέα
μεταβλητή (DataOrigin) που καθορίζει πότε το εκάστοτε έργο προέρχεται
από

το

WC

σύνολο.

Η

συγκεκριμένη

διαδικασία

ουσιαστικά,

προσομοιώνει την πραγματική κατάσταση, όπου ένας οργανισμός
καλείται να προβλέψει το κόστος ενός νέου έργου και χρησιμοποιεί είτε
τη δική του παλαιότερη βάση ολοκληρωμένων έργων είτε ένα διαθέσιμο
σύνολο δεδομένων που περιέχει έργα από διαφορετικούς οργανισμούς.
2. Η ακρίβεια πρόβλεψης για τις εκτιμήσεις σε διάστημα, υπολογίζεται από
ένα πλήθος διαφορετικών μετρικών, οι οποίες βασίζονται στον πίνακα
ταξινομήσεων (classification matrix), όπως η ακρίβεια (precision), η
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ανάκληση (recall) και το F-μέτρο (F-measure) και χρησιμοποιούνται για
πρώτη φορά στην εκτίμηση κόστους.
3. Προτείνεται μία νέα μεθοδολογία για τη σύγκριση των εκτιμήσεων σε
διάστημα, η οποία βασίζεται στο εύρος (width) και την αλληλοεπικάλυψη
(overlapping) των διαστημάτων αλλά και την ικανότητα κάθε μοντέλου
πρόβλεψης να παράγει ένα διάστημα που περιλαμβάνει την πραγματική
τιμή του κόστους των έργων.
Συνοπτικά, το ερευνητικό ερώτημα που πραγματεύεται το κεφάλαιο αυτό
είναι το ακόλουθο:
«Για κάθε τεχνική εκτίμησης του κόστους που εξετάζεται (LS, EbA και OR), ποιο
είναι το σύνολο δεδομένων εκπαίδευσης (WC, CC ή MC), το οποίο μπορεί να
προβλέψει με μεγαλύτερη ακρίβεια, το κόστος ενός έργου από έναν οργανισμό;»
Για να δοθεί η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα, οι συγκρίσεις που
έγιναν βασίστηκαν σε στατιστικούς ελέγχους υποθέσεων (α) των σφαλμάτων
πρόβλεψης από τις εκτιμήσεις σε σημείο και (β) στην επιτυχία των διαστημάτων
να συμπεριλάβουν την πραγματική τιμή του κόστους. Ακόμα, ο βαθμός
επιτυχίας των διαστημάτων μελετήθηκε σε συνάρτηση με το εύρος και την
ομοιότητά τους, κάνοντας χρήση ενός νέου σύνθετου μέτρου που γενικεύει το
γνωστό ποσοστό επιτυχιών (Ενότητα 5.5.2).
Το υπόλοιπο του κεφαλαίου έχει την ακόλουθη δομή: Στην Ενότητα 5.5
περιγράφονται αναλυτικά τα σύνολα δεδομένων και τα μέτρα ακρίβειας που
χρησιμοποιήθηκαν για τις εκτιμήσεις σε σημείο αλλά και σε διάστημα. Στην
Ενότητα 5.6 παρουσιάζονται τα εκτενή πειραματικά αποτελέσματα των LS, EbA
και OR μεθόδων εκτίμησης και τα συμπεράσματα τόσο για τις εκτιμήσεις σε
σημείο, όσο και για τις εκτιμήσεις σε διάστημα. Τέλος, η Ενότητα 5.7
περιλαμβάνει τα συμπεράσματα της μελέτης και παρέχει κάποιες μελλοντικές
κατευθύνσεις σε ανοικτά ερευνητικά θέματα.

- 170 -

Κεφάλαιο 5

Μελέτη

Σύνολο
∆εδοµένων

Πεδίο
Εφαρµογής

Εφαρµογή
Παγκόσµιου
Ιστού

Χώρες

Τα CC µοντέλα δεν επέδειξαν στατιστικά σηµαντική διαφορά από τα WC µοντέλα
Briand et.
Laturi
MIS
Όχι
Ευρώπη
al. (1999)

Briand.
et al.
(2000)

Mendes
et al.
(2005)
Wieczorek
& Ruhe
(2002)

Αριθµός
έργων
του WC
Συνόλου

Το CC
επέδειξε
παρόµοαι
ακρίβεια
µε το WC;

Τεχνικές
Εκτίµησης

Μέτρα
Ακρίβειας

Στατιστικός
Έλεγχος

Εκτίµηση
σε
Σηµείο

Εκτίµηση
σε
∆ιάσηµα

206

63

Ναι

OLS, ,
CART, EbA,
συνδυασµός
CART &
OLS,
CART &
EbA
OLS,
Stepwise
ANOVA,
EbA, CART,
συνδυασµός
τεχνικών
Stepwise
OLS

MMRE,
MdMRE,
pred25

Wilcoxon
στα MREs

Ναι

Όχι

MMRE,
MdMRE,
pred25

Wilcoxon
στα MREs

Ναι

Όχι

MMRE,
MdMRE,
pred25
MMRE,
MdMRE,
pred25

Wilcoxon
στα MREs

Ναι

Όχι

Wilcoxon
στα MREs

Ναι

Όχι

MMRE,
MdMRE,
pred25
MMRE,
MdMRE,
pred25, R2

Wilcoxon
στα MREs

Ναι

Όχι

Wilcoxon
στα MREs

Ναι

Όχι

MMRE,
MdMRE,
pred25,
MAE,
MdAE
MMRE,
MdMRE,

Wilcoxon
στα ΑEs

Ναι

Όχι

Wilcoxon
στα ΑEs

Ναι

Όχι

Αριθµός
έργων του
Σύνολο
∆εδοµένων

ESA

Mainly
aerospace,
industry,
military

Όχι

Ευρώπη

166

28

Ναι

ISBSG

Μεικτό

Όχι

Παγκόσµιο

872

187

Ναι

Laturi

MIS

Όχι

Ευρώπη

206

60+ (6
companies
providing
at least 10
projects)
Τα CC µοντέλα επέδειξαν στατιστικά σηµαντική διαφορά από τα WC µοντέλα (χειρότερη απόδοση)
Jeffery
ISBSG,
Μεικτό
Όχι
ISBSG:Παγκόσµιο
164
19
et al.
Megatec
Megatec:Αυστραλία
(2000)
Jeffery et
ISBSG
Μεικτό
Όχι
Παγκόσµιο
324
14
al. (2001)

Kitchenham
& Mendes
(2004)

Tukutuku

Mendes &
Kitchenham

Tukutuku

Mainly
corporate,
information,
promotional,ecommerce
Mainly
corporate,

Ναι

OLS,
ANOVA,
EbA

Όχι

OLS, EbA

Όχι

OLS,
ANOVA,
CART, EbA,
Robust
Regression
Stepwise
OLS

Ναι

Worldwide

53

13

Όχι

Ναι

Παγκόσµιο

67

14

Όχι
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(2004)
Lokan &
Mendes
(2006)

ISBSG

Mendes et
al. (2007)

Tukutuku

Mendes et
al. (2008)

Tukutuku

Κανένα αποτέλεσµα
Maxwell et
ESA
al. (1999)

Lefley &
Shepperd
(2003)

Finnish

information,
promotional,ecommerce
Μεικτό

EbA
Όχι

Παγκόσµιο

89

12

Όχι

Forward
stepwise
regression

pred25,
MAE,
MdAE
MMRE,
MdMRE,
pred25

Mainly
corporate,
information, egovernment,
e-banking,
Web portals,
and intranet
applications
Mainly
corporate,
information, egovernment,
e-banking,
Web portals,
and intranet
applications

Ναι

Παγκόσµιο

83

15

Όχι

Stepwise
regression,
EbA

MMRE,
MdMRE,
pred25

Ναι

Παγκόσµιο

83

15

Όχι

Stepwise
regression,
EbA

Mainly
aerospace,
industry and
military

Όχι

Παγκόσµιο

89

12

Όχι

IS

Όχι

Φιλανδία

164

15

Όχι

Genreral
Linear
Models
(least
squares)
Random,
OLS, EbA,
ANN, GP,
Combination
of Results

Wilcoxon
και Mann
Whitney
στα AEs
Wilcoxon
στα ΑEs

Ναι

Όχι

Ναι

Όχι

MMRE,
MdMRE,
pred25

Wilcoxon
στα ΑEs

Ναι

Όχι/Εκτός
από µία
περίπτωση
(CC)

MMRE,
MdMRE,
pred25

Όχι

Ναι

Όχι

Pearson
Correlation,
AMSE,
pred25,
MMRE,
BMMRE,
Worst case
error

Όχι

Ναι

Όχι
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5.5 Σύνολα Δεδομένων και Μέτρα Ακρίβειας
5.5.1 Περιγραφή Συνόλων Δεδομένων
Οι τεχνικές πρόβλεψης που συγκρίνονται στην παρούσα μελέτη κάνουν χρήση
των έργων της International Software Benchmarking Standards Group (ISBSG) βάσης
δεδομένων (έκδοση 9) (ISBSG, 2005). Μετά την προεργασία για την επιλογή των
κατάλληλων έργων και μεταβλητών (Mendes et al., 2005), το τελικό σύνολο
δεδομένων αποτελείται από 856 έργα (672 από πολλούς οργανισμούς και 184 από
έναν οργανισμό) και 4 μεταβλητές (Πίνακας 5.2). Στη συγκεκριμένη έρευνα, έχει
δημιουργηθεί ακόμα μία δυαδική μεταβλητή (DataOrigin), η οποία δηλώνει αν
ένα έργο ανήκει στο WC ή στο CC σύνολο δεδομένων και χρησιμοποιείται μόνο
κατά την προσαρμογή του MC μοντέλου.

Μεταβλητή
Effort
Ufp

Κλίµακα
Συνεχής
Συνεχής

LangType

Ονοµαστική

DevType

Ονοµαστική

Περιγραφή
Προσπάθεια σε εργατοώρες
Μέγεθος εφαρµογής σε µηπροσαρµοσµένους βαθµούς
λειτουργίας
Τύπος Προγραµµατιστικής
Γλώσσας
Τύπος Ανάπτυξης

DataOrigin

Ονοµαστική

Προέλευση του έργου

Ορισµός Επιπέδων

3GL, 4GL
Enhancement, New
Development, Redevelopment
WC, CC

Πίνακας 5.2 Μεταβλητές του συνόλου δεδομένων

Οι

μέθοδοι

πρόβλεψης

που

αναλύονται

στις

επόμενες

ενότητες

μοντελοποιούν τη σχέση μεταξύ μίας συνεχούς εξαρτημένης μεταβλητής και
ενός συνόλου ανεξάρτητων μεταβλητών, οι οποίες μπορούν να είναι είτε
κατηγορικές είτε συνεχείς. Για την εφαρμογή της OR, η οποία κατατάσσει ένα
έργο σε ένα προκαθορισμένο διάστημα, θα πρέπει να υπολογιστεί μία νέα
διατάξιμη (ordinal) μεταβλητή που θα κατηγοριοποιεί την εξαρτημένη
μεταβλητή

κόστους

(Effort).

Για

τον

σκοπό

αυτόν,

υπολογίζονται

τα

τεταρτημόρια της εμπειρικής κατανομής της μεταβλητής Effort, για κάθε ένα
από τα τρία σύνολα εκπαίδευσης. Τέλος, κατασκευάζονται τέσσερα διαστήματα
(Πίνακας 5.3), γεγονός που σημαίνει ότι όλες οι κατηγορίες έχουν σχεδόν την
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ίδια πιθανότητα να περιέχουν την πραγματική τιμή του κόστους ενός νέου
έργου. Η μέση τιμή και η διάμεσος κάθε κατηγορίας παρουσιάζονται
λεπτομερώς, στον Πίνακα 5.4.

Κατηγορίες
Low
Nominal
High
Very high

WC
[0, 1029.5]
(1029.5, 2353]
(2353, 4746.3]
> 4746.3

CC
[0, 492.8]
(492.8, 1249.5]
(1249.5, 3484.8]
> 3484.8

MC
[0, 559.75]
(559.8, 1402]
(1402, 3802.5]
>3802.5

Πίνακας 5.3 Προκαθορισμένες κατηγορίες της μεταβλητής Effort για κάθε σύνολο
εκπαίδευσης
Κατηγορίες
Low
Nominal
High
Very high

WC
Μέση Τιµή
∆ιάµεσος
660.42
686
1617.03
1550
3224.90
3120
13378.42
11739

CC
Μέση Τιµή
245.02
867.80
2079.52
11650.37

MC
Μέση Τιµή
∆ιάµεσος
282.05
311
961.43
944
2289.49
2200
11938.80
8374

∆ιάµεσος
257.50
884
1937.50
7926.50

Πίνακας 5.4 Μέση τιμή και διάμεσος κάθε κατηγορίας της μεταβλητής Effort για
κάθε σύνολο εκπαίδευσης

Ο Πίνακας 5.5 φανερώνει σημαντικές διαφορές μεταξύ των WC και CC
κατανομών καθώς και το αποτέλεσμα της διαφοράς αυτής, στην ένωση των δύο
συνόλων (MC). Πιο συγκεκριμένα, εκτός από τα συνηθισμένα περιγραφικά
στατιστικά μέτρα (μέση τιμή, διάμεσος, τυπική απόκλιση, ελάχιστο και μέγιστο),
υπολογίζεται ακόμη, ο συντελεστής μεταβλητότητας (Coefficient of Variation CV)

για

τις

μεταβλητές

Effort

και

Ufp.

Το

CV

δείχνει

χαμηλότερες

μεταβλητότητες των μεταβλητών Effort και Ufp στο WC σύνολο δεδομένων σε
σύγκριση με τις αντίστοιχες του CC συνόλου. Η μεγάλη έλλειψη ομοιογένειας
στο CC σύνολο φαίνεται να επηρεάζει και το MC σύνολο, το οποίο παρουσιάζει
επίσης, μεγαλύτερη μεταβλητότητα από το WC, τόσο για τη μεταβλητή Effort
όσο και για τη μεταβλητή Ufp.
Σύνολο
∆εδοµένων
WC
CC
MC

Μεταβλητές
Effort
Ufp
Effort
Ufp
Effort
Ufp

Μέση
Τιµή
4720.2
594.2
3710.7
293
3867.9
339.9

∆ιάµεσος
2353
289
1249.5
118
1402
133

Τυπική
Απόκλιση
7106.7
833.3
7415.1
809.5
7372.7
820

CV

Ελάχιστο

Μέγιστο

1.506
1.402
1.998
2.763
1.900
2.412

140
23
14
3
14
3

57687
6294
73920
16148
73920
16148

Πίνακας 5.5 Περιγραφικά στατιστικά μέτρα για τις μεταβλητές Effort και Ufp για
κάθε σύνολο εκπαίδευσης
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Στον Πίνακα 5.6 συνοψίζονται οι μέσες τιμές για τη μεταβλητή Effort και ο
συνολικός αριθμός έργων για κάθε επίπεδο των κατηγορικών μεταβλητών.
Γίνεται αντιληπτό, ότι τα έργα που ανήκουν στην κατηγορία “New development”
της μεταβλητής DevType εμφανίζουν υψηλότερη μέση τιμή για την εξαρτημένη
μεταβλητή Effort. Επίσης, η μέση τιμή των έργων “3GL” για τη μεταβλητή
LangType είναι υψηλότερη από την αντίστοιχη τιμή των έργων με επίπεδο “4GL”
για όλα τα σύνολα δεδομένων. Μία περαιτέρω στατιστική ανάλυση της
συσχέτισης των μεταβλητών Effort και Ufp παρουσιάζεται στην Ενότητα 5.6.1,
μαζί με τα αποτελέσματα της LS μεθόδου.

Σύνολο ∆εδοµένων
WC

Κατηγορία
LangType
DevType

CC

LangType
DevType

MC

LangType
DevType
Data Origin

Επίπεδα
3GL
4GL
Enhancement
New development
3GL
4GL
Enhancement
New development
3GL
4GL
Enhancement
New development
WC
CC

Μέση Τιµή Effort
4819.9
4231.1
3265.8
5998.3
3810.8
3447.0
2461.9
8056.4
3987.0
3527.0
2542.3
7427.5
4720.2
3710.7

#έργων
103
21
58
66
487
185
522
150
590
206
580
216
124
672

Πίνακας 5.6 Μέση τιμή της μεταβλητής Effort για τα επίπεδα των κατηγορικών
μεταβλητών για κάθε σύνολο εκπαίδευσης

5.5.2 Μέτρα Ακρίβειας και Μέθοδος Επικύρωσης
Για τον υπολογισμό της ακρίβειας πρόβλεψης των τεχνικών εκτίμησης του
κόστους υιοθετείται η μέθοδος της παρακράτησης. Πιο συγκεκριμένα, 60 έργα
(33%) του WC συνόλου δεδομένων (το οποίο περιλαμβάνει συνολικά 184 έργα)
εξάγονται τυχαία για τη δημιουργία του συνόλου ελέγχου (test set) ενώ τα
εναπομείναντα 124 (67%) έργα αποτελούν το σύνολο εκπαίδευσης (training set).
Επιπρόσθετα, ολόκληρο το CC σύνολο (672 έργα) χρησιμοποιείται για την
προσαρμογή των CC μοντέλων. Τέλος, η ένωση των WC και CC συνόλων
εκπαίδευσης (796 έργα) αποτελούν το σύνολο εκπαίδευσης για τα MC μοντέλα.
Όπως ήδη αναφέρθηκε, 60 WC έργα απαρτίζουν το σύνολο ελέγχου για τον
καθορισμό της ακρίβειας πρόβλεψης όλων των παραπάνω μοντέλων. Με τη
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διαδικασία αυτή, προσομοιώνεται η πραγματική κατάσταση, όπου ένας
οργανισμός επιθυμεί να προβλέψει το κόστος ενός νέου έργου χρησιμοποιώντας
είτε τη δική του παλαιότερη βάση δεδομένων, είτε κάνοντας χρήση μίας κοινής
βάσης με έργα από διάφορους οργανισμούς ή χρησιμοποιώντας το συνδυασμό
των δύο παραπάνω τρόπων.
Η απόδοση των μοντέλων πρόβλεψης βασίζεται στον υπολογισμό
γνωστών μέτρων ακρίβειας, τα οποία έχουν συζητηθεί εκτενώς σε προηγούμενα
κεφάλαια. Πιο αναλυτικά, για κάθε έργο του συνόλου ελέγχου υπολογίζονται
δύο μέτρα τοπικού σφάλματος:
1. Το μέγεθος σχετικού σφάλματος (Magnitude of Relative Error-MRE)
(Κεφάλαιο 3-Ορισμός 3.1).
2. Το απόλυτο σφάλμα (Absolute Error-AE) (Κεφάλαιο 4-Ορισμός 4.1).
Τα προαναφερθέντα τοπικά μέτρα ακρίβειας συνδυάζονται ώστε να
εκτιμηθεί η συνολική απόδοση μέσω των καθολικών (global) μέτρων ακρίβειας
(Κεφάλαιο 3). Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν τα MMRE, MdMRE,
pred25 (Κεφάλαιο 3-Πίνακας 3.2) και ΜdAE (Κεφάλαιο 4-Πίνακας 4.1).
Από την άλλη μεριά, ένας από τους κυριότερους στόχους της παρούσας
μελέτης είναι η σύγκριση των WC, CC και MC μοντέλων πρόβλεψης στις
περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες, η εκτιμώμενη προσπάθεια βασίζεται σε
διάστημα πρόβλεψης. Σε αυτό το κεφάλαιο μία από τις συγκρινόμενες τεχνικές
(OR) κατηγοριοποιεί την εκτιμώμενη προσπάθεια για κάθε νέο έργο σε μία από
τις προκαθορισμένες κατηγορίες ενώ αντίθετα, δύο μέθοδοι (LS και EbA)
παράγουν εκτίμηση σε σημείο συνοδευμένη από ένα 95% PI. Για τον καθορισμό
της ακρίβειας των τεχνικών που παράγουν πρόβλεψη σε διάστημα γίνεται χρήση
του γνωστού μέτρου «Ποσοστό Επιτυχιών» (Hit Ratio – HR), το οποίο ορίζεται ως
το ποσοστό το έργων που ταξινομούνται στο σωστό διάστημα (για την OR), ή το
ποσοστό των έργων στα οποία η πραγματική τιμή κόστους περιέχεται στο 95% PI
(για τις LS και EbA).
Καθώς η τιμή της προσπάθειας κάθε έργου του συνόλου ελέγχου εκτιμάται
από τρία διαφορετικά σύνολα δεδομένων, είναι λογικό να γίνει χρήση
στατιστικών ελέγχων υποθέσεων για ζευγαρωτές παρατηρήσεις ώστε να
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καθοριστεί η σημαντικότητα των διαφορών των μοντέλων πρόβλεψης. Στην
περίπτωση μας γίνεται χρήση του μη-παραμετρικού στατιστικού ελέγχου
Wilcoxon (βλ. Κεφάλαιο 3).
Όσον αφορά το HR, τo οποίo ουσιαστικά εκφράζει ποσοστά, δεν έχει
προταθεί κανένας στατιστικός έλεγχος στη βιβλιογραφία. Ο έλεγχος McNemar
μπορεί να εφαρμοστεί για τη σύγκριση δύο διχοτομικών (dichotomous)
ζευγαρωτών μεταβλητών. Στην περίπτωση του μέτρου ακρίβειας HR, μία νέα
διχότομη μεταβλητή μπορεί να υπολογιστεί με βάση τον ακόλουθο κανόνα:



h= 



1, εάν η εκτιµώµενη κατηγορία είναι η σωστή κατηγορία (OR)
1, εάν το 95% PI περιλαµβάνει την πραγµατική τιµή κόστους

(5.1)

0, αλλιώς

Εκτός όμως από το HR, στην παρούσα μελέτη εισάγονται ορισμένα ακόμα
μέτρα ακρίβειας, τα οποία είναι γνωστά στα προβλήματα ταξινόμησης και τα
οποία δεν έχουν εφαρμοστεί στην εκτίμηση κόστους. Η βάση για τον υπολογισμό
των συγκεκριμένων μέτρων είναι ο πίνακας ταξινόμησης (classification matrix)
(Hand et al., 2001). Πιο συγκεκριμένα, τα πιο κοινά μέτρα απόδοσης στα
προβλήματα ταξινόμησης είναι τα ακόλουθα:
•

Η ορθότητα (accuracy) που ορίζεται ως το ποσοστό του συνολικού αριθμού
των σωστών προβλέψεων προς το συνολικό αριθμό των έργων που
περιλαμβάνονται στο σύνολο ελέγχου (πρόκειται για το HR).

•

Η ακρίβεια (precision) που ορίζεται ως το ποσοστό του συνολικού αριθμού
των σωστών προβλέψεων ενός συγκεκριμένου διαστήματος προς το
συνολικό αριθμό των έργων που προβλέφθηκαν στο συγκεκριμένο
διάστημα.

•

Η ανάκληση (recall) που ορίζεται ως το ποσοστό του συνολικού αριθμού
των σωστών προβλέψεων ενός συγκεκριμένου διαστήματος προς το
συνολικό αριθμό των έργων που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο
διάστημα.
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•

Το F-μέτρο (F-measure) που ορίζεται ως ο αρμονικός μέσος (harmonic
mean) της ακρίβειας και της ανάκλησης.
Παράλληλα, γίνεται η εισαγωγή μίας νέας μεθοδολογίας που δίνει τη

δυνατότητα σύγκρισης των PI δύο διαφορετικών μοντέλων εκτίμησης. Στην
πραγματικότητα, πρόκειται για μία γενίκευση του μέτρου ακρίβειας HR, το
οποίο όμως λαμβάνει υπόψη την ομοιότητα και το εύρος των συγκρινόμενων
διαστημάτων. Η βασική ιδέα της προτεινόμενης γενίκευσης είναι το γεγονός ότι
υπάρχουν δύο καίρια ζητήματα στη διαδικασία της σύγκρισης των PI, τα οποία
είναι τα ακόλουθα (Sanchez & Pardo, 2002):
•

Εάν οι πραγματικές τιμές του κόστους περιέχονται στο PI.

•

Η ομοιότητα των PI βάσει της αλληλοεπικάλυψης και του εύρους τους.
Το πρώτο ζήτημα μπορεί να επιλυθεί με την κατασκευή ενός n × 2 πίνακα,

όπου n , ο αριθμός των προβλεπόμενων έργων. Κάθε στήλη παριστά ένα από τα
δύο συγκρινόμενα PI. Το στοιχείο (i, j ) του πίνακα λαμβάνει την τιμή 1, εάν το

i -οστό έργο (i = 1,..., n) κατηγοριοποιείται σωστά στο j -οστό διάστημα ( j = 1,2)
και την τιμή 0, σε κάθε άλλη περίπτωση. Στη συνέχεια, το HR υπολογίζεται για
κάθε διάστημα προσθέτοντας απλά, τις μονάδες κάθε στήλης και διαιρώντας με
το συνολικό αριθμό n των έργων.
Το δεύτερο ζήτημα μπορεί να επιλυθεί μέσω ενός δείκτη ομοιότητας
(similarity index) που λαμβάνει υπόψη τα άκρα των δύο διαστημάτων. Οι
τέσσερις δυνατές περιπτώσεις για την αλληλοεπικάλυψη των δύο διαστημάτων

A = [a1 , b1 ] και B = [a2 , b2 ] είναι οι ακόλουθες:
•

Τα διαστήματα δεν έχουν κοινά σημεία, δηλαδή η τομή τους είναι το κενό
σύνολο ( A ∩ B = ∅ ) (Σχήμα 5.1α).

•

Τα διαστήματα έχουν κοινά σημεία, δηλαδή η τομή τους δεν είναι το κενό
σύνολο ( A ∩ B = [a2 , b1 ] ≠ ∅ ) (Σχήμα 5.1β).

•

Ένα από τα διαστήματα περιέχεται στο άλλο δηλαδή η τομή τους είναι
ολόκληρο το ¨μικρότερο¨ σύνολο ( A ∩ B = B = [a2 , b2 ] ) (Σχήμα 5.1γ).

•

Τα δύο διαστήματα παρουσιάζουν ακριβώς τα ίδια κάτω και άνω όρια
( A = B ) (Σχήμα 5.1δ).
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Για κάθε έργο του συνόλου ελέγχου, τα PI που εκτιμώνται από δύο
εναλλακτικές μεθόδους (Α και B) ανήκουν σε μία από τις παραπάνω τέσσερις
περιπτώσεις. Με τον τρόπο αυτόν, σε κάθε PI μπορεί να ανατεθεί ένα σκορ
κάνοντας χρήση των εξισώσεων που παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.7. Η ιδέα
στηρίζεται στον πολλαπλασιασμό της μονάδας στην περίπτωση της σωστής
κατηγοριοποίησης

με

ένα

βάρος,

το

οποίο

θα

συνυπολογίζει

την

αλληλοεπικάλυψη και το εύρος των υπό σύγκριση διαστημάτων που
περιλαμβάνουν την πραγματική τιμή του κόστους. Οι μέσες τιμές των
συγκεκριμένων σκορ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σύγκριση των PI που
λαμβάνονται από τις δύο εναλλακτικές τεχνικές εκτίμησης. Το προτεινόμενο
μέτρο ονομάζεται προσαρμοσμένο ποσοστό επιτυχίας (Αdjusted Hit Rate - ΑHR)
ενώ η σημαντικότητα των διαφορών μπορεί να ελεγχθεί με τον έλεγχο Wilcoxon.

(β)

(α)

(γ)

(δ)

Σχήμα 5.1 (α-δ) Οι τέσσερις σχετικές θέσεις των συγκρινόμενων PI
η

η

1
Περίπτωση
A
B

x∈ A∧ x∉B

1

0

x∉ A∧ x∈B

0

1

x∈ A∧ x∈B

αδύνατο

x∉ A∧ x∉B

0

0

η

2
Περίπτωση
A
B

1

1

a 2 − a1
ή
b1 − a1
b −b
1 1 2
b1 − a1

η

4
Περίπτωση
A
B

1

a 2 − a1
b1 − a1

0

b1 − a 2
b1 − a1

b2 − b1
b2 − a2
b − a2
1 1
b2 − a2

0

0

0

3
Περίπτωση
A
B

1

αδύνατο

αδύνατο

1

b2 − a2
b1 − a1

1

1

1

0

0

0

0

Πίνακας 5.7 ΑΗR σκορ για τη σύγκριση των PI
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5.6 Πειραματικά Αποτελέσματα
5.6.1 Γραμμική Παλινδρόμηση
5.6.1.1 Περιγραφή της Μεθόδου
Η LS μεθοδολογία περιγράφηκε αναλυτικά στο Κεφάλαιο 2. Η περιγραφική
στατιστική ανάλυση για κάθε σύνολο δεδομένων (WC, CC και MC) είναι μία
σημαντική προεργασία, η οποία θα πρέπει να λάβει χώρα πριν την προσαρμογή
του μοντέλου.
Αρχικά, οι συνεχείς μεταβλητές (Πίνακας 5.2) ελέγχονται για την
κανονικότητα τους μέσω του στατιστικού ελέγχου Kolmogorov-Smirov (KS test) και
των Q-Q διαγραμμάτων (Q-Q plots) ώστε να διαπιστωθεί το κατά πόσο
ικανοποιούνται οι υποθέσεις του LS μοντέλου. Καθώς οι μεταβλητές των τριών
συνόλων δεδομένων δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή (KS p <0.0005),
αποφασίστηκε να εφαρμοστεί ο λογαριθμικός (logarithmic) μετασχηματισμός
στις αρχικές μεταβλητές για να επιτευχθεί κατά προσέγγιση η κανονική
κατανομή (lneffort και lnufp).
Η διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ της lneffort και lnufp βασίστηκε στη
μελέτη των διαγραμμάτων διασποράς (scatter plots) (Σχήματα 5.2-5.4) και του
συντελεστή συσχέτισης (correlation coefficient) του Pearson (Πίνακας 5.8). Ο
συντελεστής συσχέτισης του Pearson λαμβάνει τη μέγιστη ( r = 0.769 ) και την
ελάχιστη τιμή ( r = 0.586 ) για τα CC και WC σύνολα δεδομένων, αντίστοιχα. Ο
συντελεστής Pearson είναι επίσης, αρκετά υψηλός για το MC σύνολο δεδομένων
ενώ όλοι οι συντελεστές εμφανίζονται να είναι στατιστικά σημαντικοί
( p <0.0005).
Από την άλλη μεριά, κάθε ονομαστική μεταβλητή έχει δύο επίπεδα και για
τον λόγο αυτόν θα πρέπει να τις επανακωδικοποιήσουμε σε νέες δυαδικές
(binary) μεταβλητές, με τιμές 0 και 1, ώστε να μπορούν να συμπεριληφθούν στην
προσαρμογή των τριών μοντέλων. Το τελικό σύνολο των ονομαστικών δυαδικών
μεταβλητών παρουσιάζεται στον Πίνακα 5.9.
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Σχήμα 5.2 Διάγραμμα διασποράς των lneffort και lnufp για το WC σύνολο δεδομένων

Σχήμα 5.3 Διάγραμμα διασποράς των lneffort και lnufp για το CC σύνολο δεδομένων

Σχήμα 5.4 Διάγραμμα διασποράς των lneffort και lnufp για το MC σύνολο δεδομένων
Σύνολο ∆εδοµένων
Συντελεστής Συσχέτισης Pearson
Sig.
N

WC
0.586
0.000
124

CC
0.769
0.000
672

MC
0.756
0.000
796

Πίνακας 5.8 Συντελεστές συσχέτισης του Pearson για κάθε σύνολο εκπαίδευσης
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Μεταβλητή
DevType
LangType
DataOrigin

Ερµηνεία
∆υαδική µεταβλητή όπου “Enhancement” = 1 και “New development” = 0
∆υαδική µεταβλητή όπου “4GL” = 1 and “3GL” = 0
∆υαδική µεταβλητή όπου “CC” = 1 and a “WC” = 0

Πίνακας 5.9 Νέες επανακωδικοποιημένες ονομαστικές μεταβλητές του LS μοντέλου

5.6.1.2 Προσαρμογή των Μοντέλων
Η προσαρμογή των τριών LS μοντέλων στα σύνολα εκπαίδευσης βασίζεται στην
κατά βήματα (stepwise) διαδικασία ώστε να συμπεριληφθούν μόνον οι
σημαντικές ανεξάρτητες μεταβλητές. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 5.10, το
καλύτερο μέτρο προσαρμογής (adj R 2 = 59.1% ) επιτυγχάνεται για το CC
μοντέλο. Η ανεξάρτητη μεταβλητή lnufp είναι η μόνη στατιστικά σημαντική
μεταβλητή που εμφανίζεται μετά τον επαναμετασχηματισμό της, στις εξισώσεις
όλων των μοντέλων (Πίνακας 5.11). Από την άλλη μεριά, η LangType εμφανίζεται
τόσο στο WC αλλά και στο MC μοντέλο ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η
καινούργια μεταβλητή DataOrigin είναι στατιστικά σημαντική για το MC σύνολο
εκπαίδευσης, γεγονός που φανερώνει ότι η προέλευση του έργου παίζει
ουσιαστικό ρόλο στην προσαρμογή του MC μοντέλου.

Σύνολο δεδοµένων
WC

CC
MC

Μεταβλητές
σταθερά
Lnufp
LangType
σταθερά
Lnufp
σταθερά
Lnufp
LangType
DataOrigin

Συντελεστές
4.300
0.620
-0.475
2.849
0.897
2.896
0.856
-0.185
0.202

Σηµαντικότητα
0.000
0.000
0.031
0.000
0.000
0.000
0.000
0.022
0.042

Adj.R

0.357
0.591

0.574

Πίνακας 5.10 Προσαρμογή των LS μοντέλων

Effort = 73.70 × Ufp 0.620 × e −0.475× LangType

WC

Effort = 17.27 × Ufp 0.897

CC

Effort = 18.10 × Ufp 0.856 × e −0.185× LangType+ 0.202×DataOrigin

MC

Πίνακας 5.11 Εξισώσεις των LS μοντέλων μετά την επαναμετασχηματισμό
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5.6.1.3 Μέτρηση της Ακρίβειας Πρόβλεψης
Η μέτρηση της ακρίβειας πρόβλεψης, όπως προαναφέραμε βασίζεται στο σύνολο
ελέγχου που περιλαμβάνει 60 WC έργα. Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στους
Πίνακες 5.12-5.14 και στα τρία γραφήματα του Σχήματος 5.5. Πιο συγκεκριμένα,
μπορούμε να εξάγουμε τα ακόλουθα γενικά συμπεράσματα:
•

Όσον αφορά τις εκτιμήσεις σε σημείο, από τα τέσσερα πρώτα μέτρα
ακρίβειας του Πίνακα 5.12, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι το CC μοντέλο
είναι το χείριστο μοντέλο πρόβλεψης ενώ το MC μοντέλο έδωσε γενικά,
τα καλύτερα αποτελέσματα. Οι συγκρίσεις των AE (Πίνακας 5.14-πρώτη
στήλη) δεν επέδειξαν κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά, εκτός από
τη σύγκριση μεταξύ των CC και MC, όπου η σημαντικότητα είναι

p =0.051.
•

Όσον αφορά τις εκτιμήσεις σε διάστημα, όλα τα μοντέλα είχαν υψηλά
ποσοστά HR (Πίνακας 5.12-τελευταία στήλη) ενώ οι McNemar έλεγχοι δεν
έδειξαν καμία σημαντική διαφορά. Παρόλα αυτά, τα συγκεκριμένα HR δε
λαμβάνουν υπόψη ορισμένα ζητήματα που αναπτύχθηκαν λεπτομερώς
στην Ενότητα 5.4.2 και για τον λόγο αυτόν, ασφαλέστερα συμπεράσματα
μπορούν να εξαχθούν από τον προτεινόμενο AHR δείκτη (Πίνακας 5.13).
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το CC μοντέλο παρουσιάζει στατιστικά
σημαντικές διαφορές και με τα δύο εναλλακτικά μοντέλα και σίγουρα τη
χειρότερη απόδοση για τις εκτιμήσεις σε διάστημα. Αντίθετα, την
καλύτερη απόδοση φαίνεται να εμφανίζει το WC μοντέλο με στατιστικά
σημαντικές διαφορές και από τα δύο μοντέλα (Πίνακας 5.14-τρίτη στήλη).

•

Στο Σχήμα 5.5 παρουσιάζονται τα 95% PI (Chatterjee et al., 2000) για τις
εκτιμήσεις σημείου μαζί με τις πραγματικές τιμές του κόστους για τα WC,
CC και MC μοντέλα. Για καλύτερη παρουσίαση των αποτελεσμάτων, οι
πραγματικές τιμές του κόστους διατάσσονται σε αύξουσα σειρά ενώ τα
95% PI ενώνονται με μία γραμμή, η οποία παριστάνει το κάτω και άνω
όριο του 95% PI. Τα συγκεκριμένα PI δείχνουν ότι τα CC και MC μοντέλα
παράγουν μεγαλύτερες ζώνες, συγκριτικά με το WC μοντέλο.
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Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα για την LS μέθοδο, μπορούμε να
ισχυριστούμε ότι το CC μοντέλο παράγει τα χειρότερα αποτελέσματα, τόσο για
τις εκτιμήσεις σε σημείο, όσο και για τις εκτιμήσεις σε διάστημα. Το MC μοντέλο
δείχνει να είναι η καλύτερη επιλογή για τις εκτιμήσεις σε σημείο αλλά από την
άλλη μεριά, ο παραπάνω ισχυρισμός δεν επαληθεύεται από τους στατιστικούς
ελέγχους υποθέσεων. Όσον αφορά τις εκτιμήσεις σε διάστημα, το προτεινόμενο
ΑHR μέτρο ακρίβειας μαζί με τους στατιστικούς ελέγχους και τις γραφικές
παραστάσεις των PI επιδεικνύουν σαφώς, την ανωτερότητα του WC μοντέλου, το
οποίο συνδυάζει υψηλή ακρίβεια και στενότερα PI.

Μέτρο Ακρίβειας
WC
CC
MC

MMRE
80.13%
95.64%
74.62%

MdMRE
55.91%
66.00%
58.70%

pred25
23.33%
20.00%
25.00%

MdAE
1258.8
1545.0
1188.7

ΗR
95.00%
96.67%
96.67%

Πίνακας 5.12 Μέτρα ακρίβειας για το σύνολο ελέγχου LS
Σύγκριση Μοντέλων
WC-CC
WC-MC
CC-MC

Μέση Τιµή του WC
0.893
0.869
─

Μέση Τιµή του CC
0.689
─
0.774

Μέση Τιµή του MC
─
0.802
0.962

Πίνακας 5.13 AHR (μέση τιμή των σκορ) για LS
Σύγκριση Μοντέλων
WC-CC
WC-MC
CC-MC

ΗR/McNemar
1.000
1.000
1.000

AE/Wilcoxon
0.317
0.757
0.051

AHR/Wilcoxon
0.000/Sig.
0.003/Sig.
0.000/Sig.

Πίνακας 5.14 Σημαντικότητα των στατιστικών ελέγχων υποθέσεων LS
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5.6.2 Εκτίμηση με Αναλογίες
5.6.2.1 Περιγραφή της Μεθόδου
Η μεθοδολογία της EbA, δοθέντος ενός νέου έργου, με την οποία εντοπίζονται
τα όμοια έργα (γείτονες ή αναλογίες) μίας βάσης δεδομένων μέσω ενός
προκαθορισμένου μέτρου απόστασης και ο συνδυασμός τους για την εκτίμηση
του νέου έργου περιγράφονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 2.
Λόγω της ύπαρξης κατηγορικών δεδομένων στα διαθέσιμα σύνολα
δεδομένων, γίνεται χρήση του συντελεστή ανομοιότητας που προτάθηκε από
τους Kaufman και Rousseeuw (1990) (βλ. Κεφάλαιο 2), ο οποίος χειρίζεται
κατάλληλα τόσο αριθμητικές όσο και κατηγορικές μεταβλητές. Μία σημαντική
λήψη απόφασης για την EbA αποτελεί η επιλογή του αριθμού των γειτόνων που
θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία της πρόβλεψης. Ακόμα,
αναγκαίος κρίνεται και ο καθορισμός του στατιστικού που θα συνδυάζει τις
τιμές του κόστους. Στην παρούσα μελέτη, γίνεται χρήση της μέση τιμής για το
συνδυασμό των ανάλογων έργων ενώ ο κατάλληλος αριθμός επιλέγεται μετά
από την εκτενή βαθμονόμηση στο εκάστοτε σύνολο εκπαίδευσης.

5.6.2.2 Βαθμονόμηση της Εκτίμησης με Αναλογίες
Η βαθμονόμηση των τριών εναλλακτικών μοντέλων για την επιλογή του
κατάλληλου αριθμού των έργων βασίστηκε στη διαδικασία LOOCV (Κεφάλαιο 3Ορισμός 3.5). Αναλυτικότερα, έγινε η εφαρμογή της μεθόδου για έναν μεγάλο
αριθμό αναλογιών ( k = 1 − 20 ) και υπολογίστηκαν τα μέτρα ακρίβειας MMRE,
MdMRE, MdAE και pred25 για κάθε σύνολο εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου, κάθε
σύνολο έδινε τα βέλτιστα αποτελέσματα για διαφορετικό αριθμό αναλογιών.
Πιο συγκεκριμένα, ο κατάλληλος αριθμός γειτόνων ήταν οκτώ ( k = 8 ),
δεκαπέντε ( k = 15 ) και οκτώ ( k = 8 ) για τα WC, CC και MC σύνολα δεδομένων,
αντίστοιχα.
Όπως ήδη έχουμε αναφέρει στην Ενότητα 5.5.2, είναι επιθυμητό κάθε
μέθοδος που έχει ως αποτέλεσμα μία εκτίμηση σε σημείο για το κόστος ενός
νέου έργου, να συνοδεύεται από ένα PI για την εκάστοτε πρόβλεψη. Αν και στην
περίπτωση της LS, το παραπάνω ζήτημα μπορεί να επιλυθεί από τη χρήση
συγκεκριμένων τύπων, το ίδιο δεν είναι εφικτό για την EbA. Για τον λόγο αυτόν,
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ο υπολογισμός των PI βασίζεται στη μεθοδολογία της μη-παραμετρικής (nonparametric) bootstrap προσομοίωσης (Angelis & Stamelos, 2000).

5.6.2.3 Μέτρηση της Ακρίβειας Πρόβλεψης
Τα αποτελέσματα της εφαρμογής της EbA στο σύνολο ελέγχου δίνονται στους
Πίνακες 5.15-5.17, από τα οποία μπορούμε να συνοψίσουμε τα ακόλουθα
ζητήματα:
•

Όσον αφορά τις εκτιμήσεις σε σημείο, τα τέσσερα πρώτα μέτρα ακρίβειας
του Πίνακα 5.15 υποδεικνύουν ότι τα WC και MC μοντέλα έχουν
παρόμοια απόδοση ενώ το CC μοντέλο έδωσε και πάλι (βλ. Ενότητα
5.6.1.3) τις χειρότερες προβλέψεις. Η παρόμοια απόδοση των WC και MC
μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι στο MC σύνολο δεδομένων, κάθε
καινούργιο έργο επιλέγει ως πλησιέστερους γείτονες του, τα έργα που
έχουν αναπτυχθεί από τον ίδιο τον οργανισμό. Παρόλα αυτά, οι
στατιστικοί έλεγχοι για την σύγκριση των εκτιμήσεων σε σημείο δεν
δείχνουν καμία σημαντική διαφορά μεταξύ των εναλλακτικών μοντέλων
πρόβλεψης (Πίνακας 5.17-πρώτη στήλη).

•

Όσον αφορά τις εκτιμήσεις σε διάστημα, οι τιμές του HR των WC και MC
μοντέλων (Πίνακας 5.15-τελευταία στήλη) είναι στατιστικά καλύτερες
(Πίνακας 5.17-δεύτερη στήλη) από αυτές του CC μοντέλου. Επιπρόσθετα,
ο Πίνακας 5.16, ο οποίος παρουσιάζει τις τιμές του AHR, δείχνει ότι το WC
μοντέλο εμφανίζει καλύτερες αποδόσεις στις εκτιμήσεις διαστήματος,
αλλά όχι στατιστικά σημαντικές (Πίνακας 5.17-τελευταία στήλη).

•

Στο Σχήμα 5.6 παρουσιάζονται τα 95% PI για τις εκτιμήσεις σημείου της
EbA μαζί με τις πραγματικές τιμές του κόστους για τα WC, CC και MC
μοντέλα. Τα συγκεκριμένα PI δείχνουν ότι τα CC και MC μοντέλα
παράγουν μεγαλύτερες ζώνες εν συγκρίσει με το WC μοντέλο, ένα
αποτέλεσμα ανάλογο με εκείνο της LS μεθόδου.

Μέτρο Ακρίβειας
WC
CC
MC

MMRE
77.95%
105.59%
78.19%

MdMRE
54.92%
59.10%
54.92%

pred25
23.33%
20.00%
21.67%

MdAE
1059.4
1209.8
1059.4

Πίνακας 5.15 Μέτρα ακρίβειας για το σύνολο ελέγχου EbA
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ΗR
48.33%
33.33%
46.67%
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Σύγκριση Μοντέλων
WC-CC
WC-MC
CC-MC

Μέση Τιµή του WC
0.324
0.372
─

Μέση Τιµή του CC
0.259
─
0.286

Μέση Τιµή του MC
─
0.318
0.255

Πίνακας 5.16 AHR (μέση τιμή των σκορ) για την EbA
Σύγκριση Μοντέλων
WC-CC
WC-MC
CC-MC

AE/Wilcoxon

ΗR/McNemar

AHR/Wilcoxon

0.471
0.317
0.494

0.064
1
0.039/Sig

0.380
0.258
0.170

Πίνακας 5.17 Σημαντικότητα των στατιστικών ελέγχων υποθέσεων EbA
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5.6.3 Διατακτική Παλινδρόμηση
5.6.3.1 Περιγραφή της Μεθόδου
Η διατακτική παλινδρόμηση (Ordinal Regression – OR) αποτελεί μία γενίκευση
του LS μοντέλου. Η κύρια διαφορά μεταξύ των δύο μεθόδων είναι ότι η OR
χρησιμοποιείται για τη μοντελοποίηση της σχέσης μεταξύ μίας διατάξιμης
εξαρτημένης μεταβλητής και ενός συνόλου ανεξάρτητων μεταβλητών, οι οποίες
μπορεί να είναι είτε κατηγορικές είτε συνεχείς, ενώ αντίθετα στο LS μοντέλο, η
εξαρτημένη μεταβλητή πρέπει να είναι συνεχής (Sentas et al., 2005). Εν συντομία,
η OR μέθοδος έχει την ακόλουθη μορφή:
k

l (c j ) = θ j − ∑ β i xi

(5.2)

i =1

όπου το c j παριστά την αθροιστική πιθανότητα της j -ιοστής διατεταγμένης
κατηγορίας, το θ j ονομάζεται κατώφλι (threshold) της j -ιοστής κατηγορίας, οι
παράμετροι β1 ,..., β k είναι οι συντελεστές παλινδρόμησης, οι x1 ,..., xk είναι οι
ανεξάρτητες μεταβλητές, ενώ k είναι ο αριθμός των ανεξάρτητων μεταβλητών.
Το μοντέλο προβλέπει έναν μετασχηματισμό της πραγματικής αθροιστικής
πιθανότητας ενώ η συνάρτηση l (c) καλείται συνάρτηση σύνδεσης (link function).
Στην παρούσα μελέτη έγινε χρήση της συνάρτηση λογάριθμου λόγου (logit), η
οποία έχει τη μορφή log(c /(1 − c)) . Η μέθοδος είναι ικανή να παράγει για κάθε
έργο εκτιμήσεις των πιθανοτήτων για κάθε προκαθορισμένη κατηγορία του
κόστους. Τελικά, το έργο ανατίθεται στη κατηγορία με τη μεγαλύτερη τιμή
πιθανότητας ενώ η εκτίμηση σε σημείο υπολογίζεται μετά την ανάθεση, με τη
βοήθεια του μέσου (mean point) ή διάμεσου σημείου (median point) για κάθε
προκαθορισμένο

διάστημα.

Στα

αποτελέσματα

της

Ενότητας

5.6.3.3

παρουσιάζονται μόνον οι εκτιμήσεις του διάμεσου σημείου, γιατί παρείχαν τις
καλύτερες προβλέψεις για τη συνάρτηση του κόστους.

5.6.3.2 Προσαρμογή των Μοντέλων
Για την εφαρμογή της OR στα τρία σύνολα εκπαίδευσης, απαιτείται η
χρησιμοποίηση των προκαθορισμένων κατηγοριών της μεταβλητής lneffort του
Πίνακα 5.3, ενώ οι ανεξάρτητες μεταβλητές εισέρχονται στα τελικά μοντέλα
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ανάλογα με τη σημαντικότητά τους. Καθώς κάθε σύνολο εκπαίδευσης περιέχει
το πολύ τέσσερις ανεξάρτητες μεταβλητές (τρεις για τα WC και CC και τέσσερις
για το MC), η προσαρμογή των μοντέλων επιτεύχθηκε μετά από τη δοκιμασία
όλων των πιθανών συνδυασμών των μεταβλητών. Οι ανεξάρτητες μεταβλητές
που βρέθηκαν να έχουν σημαντική επίδραση για όλα τα μοντέλα (στατιστικός
έλεγχος Wald) ήταν οι lnufp και LangType (Πίνακας 5.18).

Σύνολο δεδοµένων
WC

CC

MC

Παράµετροι
[effort_cat=1]
[effort_cat=2]
[effort_cat=3]
lnufp
[Lang_Type=0]
[Lang_Type=1]
[effort_cat=1]
[effort_cat=2]
[effort_cat=3]
lnufp
[Lang_Type=0]
[Lang_Type=1]
[effort_cat=1]
[effort_cat=2]
[effort_cat=3]
lnufp
[Lang_Type=0]
[Lang_Type=1]

Συντελεστές
5.411
6.724
8.107
1.012
1.166
0
5.427
7.148
8.758
1.415
0.327
0
5.237
6.900
8.468
1.316
0.162
0

Σηµαντικότητα
0.000
0.000
0.000
0.000
0.011
0.000
0.000
0.000
0.000
0.061
0.000
0.000
0.000
0.000
0.019
-

Πίνακας 5.18 Προσαρμογή των OR μοντέλων

5.6.3.3 Μέτρηση της Ακρίβειας Πρόβλεψης
Τα αποτελέσματα της εφαρμογής της OR στο σύνολο ελέγχου για τις εκτιμήσεις
σε σημείο και σε διάστημα δίνονται στους Πίνακες 5.19-5.22, από τα οποία
μπορούμε να συνοψίσουμε τα ακόλουθα ευρήματα:
•

Όσον αφορά τις εκτιμήσεις σε σημείο, το WC μοντέλο παρέχει τις
καλύτερες προβλέψεις για όλα τα μέτρα ακρίβειας, εκτός από το MdAE,
το οποίο παρουσιάζει τη βέλτιστη τιμή για την περίπτωση του CC
μοντέλου. Ωστόσο, οι στατιστικοί έλεγχοι για την σύγκριση των
εκτιμήσεων σε σημείο δεν επιδεικνύουν καμία σημαντική διαφορά μεταξύ
των εναλλακτικών μοντέλων πρόβλεψης (Πίνακας 5.19-πρώτη στήλη).

•

Όσον αφορά τις εκτιμήσεις σε διάστημα, το μεγαλύτερο HR παρατηρείται
για το WC μοντέλο (Πίνακας 5.19-τελευταία στήλη), αν και δεν
παρουσιάζει στατιστικά σημαντική διαφορά (Πίνακας 5.21-δεύτερη
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στήλη) με τα HR των CC και MC μοντέλων. Αντίθετα, το AHR του WC
είναι στατιστικά καλύτερο και από τα δύο HRs των CC και MC μοντέλων
ενώ το HR του CC είναι και αυτό με τη σειρά του, στατιστικά καλύτερο
από εκείνο του MC μοντέλου.
•

Τα μέτρα που υπολογίζονται από τον πίνακα κατηγοριοποίησης
(Πίνακας 5.22) δείχνουν ότι η μέση τιμή της ανάκλησης και του F-μέτρου
(51.43% και 46.69%, αντίστοιχα) για το WC μοντέλο είναι τα υψηλότερα
ενώ το καλύτερο ποσοστό της ακρίβειας (46.70%) επιτυγχάνεται για το CC
μοντέλο, αλλά τα οι διαφορές των συγκεκριμένων μέτρων είναι μικρές
για τα τρία εναλλακτικά μοντέλα.
Συμπερασματικά, φαίνεται ότι το WC μοντέλο παρέχει τα καλύτερα

αποτελέσματα ως προς την ταξινόμηση των έργων και το εύρος των
διαστημάτων. Ακόμα, η ακρίβεια πρόβλεψης του MC μοντέλου είναι η χειρότερη,
ειδικά για την περίπτωση των εκτιμήσεων σε διάστημα.

Μέτρο Ακρίβειας
WC
CC
MC

MMRE
102.97%
110.84%
120.99%

MdMRE
52.17%
68.83%
68.58%

pred25
23.33%
20.00%
20.00%

MdAE
1730.50
1419.00
1795.00

ΗR
45.00%
41.67%
36.67%

Πίνακας 5.19 Μέτρα ακρίβειας για το σύνολο ελέγχου OR
Σύγκριση Μοντέλων
WC-CC
WC-MC
CC-MC

Μέση Τιµή του WC
0.348
0.351
─

Μέση Τιµή του CC
0.275
─
0.111

Μέση Τιµή του MC
─
0.238
0.058

Πίνακας 5.20 AHR (μέση τιμή των σκορ) για την OR
Σύγκριση Μοντέλων
WC-CC
WC-MC
CC-MC

AE/Wilcoxon

ΗR/McNemar

Adj. HR/Wilcoxon

0.530
0.748
0.102

0.832
0.359
0.250

0.015/Sig.
0.002/Sig.
0.021/Sig.

Πίνακας 5.21 Σημαντικότητα των στατιστικών ελέγχων υποθέσεων OR

Κατηγορία Effort
Low
Nominal
High
Very high
Μέση τιµή

Ανάκληση (%)
WC
CC
MC
75.00 40.00 33.33
27.27 31.25 37.50
38.46 7.69
0.00
65.00 76.92 68.00
51.43 38.97 34.71

Ακρίβεια (%)
WC
CC
MC
57.14 40.00 40.00
37.50 41.67 37.50
16.67 38.46 45.45
68.42 66.67 60.71
44.93 46.70 45.92

F-µέτρο (%)
WC
CC
MC
64.86 40.00 36.36
31.58 35.71 37.50
23.26 12.82
66.67 71.43 64.15
46.59 39.99 46.00

Πίνακας 5.22 Μέτρα του πίνακα κατηγοριοποίησης OR
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5.7 Συμπεράσματα και Μελλοντικές Επεκτάσεις
Στο αυτό το κεφάλαιο μελετήθηκε το πρόβλημα της σύγκρισης της ακρίβειας
πρόβλεψης τριών διαφορετικών μεθόδων κάνοντας χρήση δεδομένων από έναν
ή πολλούς οργανισμούς. Το ερώτημα επεκτείνεται ώστε να συμπεριλάβουμε στη
διαδικασία της σύγκρισης και μοντέλα που βασίζονται τόσο στα ενδοεταιρικά
δεδομένα αλλά και τα πολυσυλλεκτικά δεδομένα (μεικτά μοντέλα). Δύο από τις
προτεινόμενες τεχνικές (ανάλυση παλινδρόμησης και εκτίμηση με αναλογίες)
παράγουν εκτιμήσεις σε σημείο συνοδευόμενες από διαστήματα πρόβλεψης ενώ
μία τεχνική (διατεταγμένη παλινδρόμηση) παρέχει εκτίμηση σε διάστημα, από
όπου μπορεί κάποιος να υπολογίσει την εκτίμηση σε σημείο.
Τα αποτελέσματα του πειραματισμού που παρουσιάζονται στην Ενότητα
5.6 αποδεικνύουν ότι η βέλτιστη απόδοση για κάθε ένα από τα σύνολα
εκπαίδευσης (WC, CC και MC) εξαρτάται από τη μέθοδο της εκτίμησης.
Συνοπτικά, τα κυριότερα ευρήματα της παρούσας μελέτης για κάθε τεχνική
πρόβλεψης είναι τα ακόλουθα:
•

Μέθοδος LS:
o

Το MC μοντέλο παρέχει τις βέλτιστες εκτιμήσεις σε σημείο αλλά οι
στατιστικοί έλεγχοι υποθέσεων δεν επιδεικνύουν σημαντικές
διαφορές μεταξύ των AE.

o

Το WC μοντέλο παρέχει τις βέλτιστες εκτιμήσεις σε διάστημα, οι
οποίες είναι στατιστικά σημαντικές, όταν λαμβάνεται υπόψη το
εύρος των διαστημάτων.

o

Το CC μοντέλο παρέχει τις χειρότερες εκτιμήσεις τόσο σε σημείο,
όσο και σε διάστημα.

•

Μέθοδος EbA:
o

Το WC μοντέλο παρέχει τις βέλτιστες εκτιμήσεις σε σημείο αλλά οι
στατιστικοί έλεγχοι υποθέσεων δε δείχνουν σημαντικές διαφορές
μεταξύ των AE.

o

Τα WC και MC μοντέλα παρέχουν τις βέλτιστες εκτιμήσεις σε
διάστημα, οι οποίες όμως δεν είναι στατιστικά σημαντικές, όταν
λαμβάνεται υπόψη το εύρος των διαστημάτων.
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•

Μέθοδος OR:
o

Το WC μοντέλο παρέχει τις βέλτιστες εκτιμήσεις σε σημείο αλλά οι
στατιστικοί έλεγχοι υποθέσεων δε δείχνουν σημαντικές διαφορές
μεταξύ των AE.

o

Το WC μοντέλο παρέχει τις βέλτιστες εκτιμήσεις σε διάστημα, οι
οποίες είναι στατιστικά σημαντικές, όταν λαμβάνεται υπόψη το
εύρος των διαστημάτων.

Γενικά, μπορούμε εύκολα, να διαπιστώσουμε ότι η κατασκευή ενός
επαρκούς μοντέλου πρόβλεψης φαίνεται να είναι ικανοποιητική, εάν γίνει χρήση
των δεδομένων του ίδιου οργανισμού. Αυτό ισχύει τόσο για την περίπτωση των
εκτιμήσεων σε σημείο, όσο και για τις εκτιμήσεις σε διάστημα. Το αποτέλεσμα
αυτό, είναι σε πλήρη συμφωνία με πολλές από τις προηγούμενες εργασίες
(Πίνακας 5.1), όπου τα μοντέλα από ενδοεταιρικά δεδομένα παρουσίαζαν
στατιστικά καλύτερες προβλέψεις από τα μοντέλα των πολυσυλλεκτικών
δεδομένων. Από την άλλη μεριά, η σύγκριση των εκτιμήσεων σε διάστημα θα
πρέπει να λαμβάνει υπόψη όχι μόνο το ποσοστό επιτυχίας κάθε μεθόδου αλλά
και το εύρος και την αλληλοεπικάλυψη των διαστημάτων. Για αυτόν τον λόγο,
ήταν απαραίτητη η εισαγωγή ενός μέτρου, το οποίο θα μπορεί να ενσωματώνει
τις προαναφερόμενες ιδιότητες.
Παράλληλα, πολύτιμη πληροφορία μπορεί να εξαχθεί και από την χρήση
των πινάκων ταξινόμησης για την περίπτωση των μεθόδων που χρησιμοποιούν
προκαθορισμένα διαστήματα (OR). Για παράδειγμα, φαίνεται ότι το WC μοντέλο
τείνει να υποεκτιμάει το κόστος των έργων τα οποία δεν ταξινομούνται στο
σωστό προκαθορισμένο διάστημα. Σε αντίθεση, τα CC και MC μοντέλα φαίνεται
γενικά να υπερεκτιμούν την κατηγορία του κόστους για την ολοκλήρωση ενός
νέου έργου. Ακόμα, εάν απομονωθούν τα αποτελέσματα του πίνακα
ταξινόμησης, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι στις περιπτώσεις όπου η OR έχει
ταξινομήσει εσφαλμένα ένα έργο, τείνει να το ταξινομήσει σε κάποιο από τα
γειτονικά του διαστήματα.
Σε κάθε περίπτωση όμως, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας
δείχνουν ότι δεν υπάρχει κάποιος γενικός κανόνας, ο οποίος μπορεί να
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καθορίσει είτε το βέλτιστο μοντέλο, είτε το βέλτιστο σύνολο έργων. Είναι λοιπόν,
φανερή η ανάγκη να γίνεται πειραματισμός με τα διαθέσιμα σύνολα των έργων,
είτε προέρχονται από έναν οργανισμό, είτε από διαφορετικούς οργανισμούς.
Επίσης, καταδεικνύεται η σπουδαιότητα των διαστημάτων πρόβλεψης στην
εκτίμηση του κόστους και τη διαδικασία της σύγκρισης, όπου απαιτούνται
κατάλληλα μέτρα, σχεδιασμένα να λαμβάνουν υπόψη διάφορες πτυχές, όπως το
εύρος και την αλληλοεπικάλυψη τους. Το προτεινόμενο AHR μέτρο αποτελεί μία
προσπάθεια σε αυτήν την κατεύθυνση και συγκρίνει το σφάλμα στην εκτίμηση
διαστήματος. Τα τελικά αποτελέσματα παρέχουν μία πρώτη ένδειξη ότι τα
ενδοεταιρικά σύνολα δεδομένων που εμφανίζουν μεγαλύτερη ομοιογένεια, είναι
ικανά να παράγουν στενότερα και ακριβέστερα διαστήματα πρόβλεψης.
Εκτός όμως από το κύριο ερευνητικό ερώτημα, με το οποίο ασχολείται η
παρούσα μελέτη, στόχος μας είναι η εισαγωγή ενός συστηματικού τρόπου για τη
σύγκριση εκτιμήσεων σε σημείο και σε διάστημα. Αν και τα παραπάνω
αποτελέσματα προέρχονται από την ανάλυση ενός μεγάλου συνόλου δεδομένων
με έργα λογισμικού από διάφορες χώρες, δε θα πρέπει να γενικεύσουμε τα
συμπεράσματα στον ευρύτερο πληθυσμό καθώς η ISBSG βάση δεδομένων δεν
αποτελεί ένα τυχαίο δείγμα έργων. Σε αυτό συνηγορεί και το γεγονός ότι ένα
σημείο της συνεισφοράς της εργασίας είναι η πρόταση μίας μεθοδολογικής
προσέγγισης, η οποία εφαρμόζεται σε ένα πραγματικό σύνολο από έργα και
μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε άλλο σύνολο δεδομένων.
Όπως είναι λογικό μετά από κάθε πειραματισμό, υπάρχουν ορισμένα
ακόμα, ενδιαφέροντα ανοικτά θέματα για μελλοντική έρευνα. Πρώτα από όλα,
υπάρχει η ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση των μεθόδων εκτιμήσεων σε
διάστημα αλλά και της διαδικασίας σύγκρισης των συγκεκριμένων τεχνικών. Το
προσαρμοσμένο ποσοστό επιτυχίας που προτείνεται στην παρούσα μελέτη θα
πρέπει να διερευνηθεί σε μεγαλύτερο βάθος ώστε να γίνουν κατανοητές οι
στατιστικές του ιδιότητες αλλά και η γενικότερη συμπεριφορά του σε άλλα
σύνολα δεδομένων.
Ένα ακόμα ενδιαφέρον ερευνητικό ερώτημα αφορά το συνδυασμό των
ενδοεταιρικών και πολυσυλλεκτικών δεδομένων. Στην παρούσα μελέτη, το
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ζήτημα αυτό αντιμετωπίστηκε με τον υπολογισμό της ένωσης τους αλλά από
την άλλη μεριά, στόχος μας είναι η ανάπτυξη μιας κατάλληλης διαδικασίας για
τη βέλτιστη επιλογή των έργων. Σε αυτήν την κατεύθυνση συνηγορούν και τα
αποτελέσματα του πειραματικού μέρους, όπου επιδεικνύονται τα οφέλη από την
κατασκευή ομοιογενών συνόλων δεδομένων εκπαίδευσης.
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Κεφάλαιο 6
Βελτίωση της Εκτίμησης με Αναλογίες
μέσω Επαναληπτικής Μεθοδολογίας
6.1 Περίληψη
Η εκτίμηση με αναλογίες είναι μία από τις πιο γνωστές τεχνικές, η οποία έχει
χρησιμοποιηθεί με επιτυχία στην εκτίμηση του κόστους ενός έργου λογισμικού.
Η δημοτικότητα της μεθόδου οφείλεται στην ευκολία κατά τη διαδικασία
εφαρμογής της και την αμεσότητα στον τρόπο ερμηνείας των αποτελεσμάτων.
Παρόλα τα πλεονεκτήματα της μεθόδου, η θεωρητική μελέτη της τεχνικής είναι
αρκετά πολύπλοκη και έχει απασχολήσει ελάχιστα την ερευνητική κοινότητα.
Σε αυτό το κεφάλαιο, γίνεται αξιοποίηση της σχέσης που υπάρχει μεταξύ
της

μεθοδολογίας

εκτίμησης

με

αναλογίες

και

της

μη-παραμετρικής

παλινδρόμησης πλησιέστερων γειτόνων ώστε να εισαχθεί μία διαδικασία
αναδειγματοληψίας, γνωστή ως iterated bagging με στόχο τη μείωση του
σφάλματος πρόβλεψης κατά τη διαδικασία της εκτίμησης του κόστους ενός
έργου. Η βελτίωση που επέρχεται από τη χρήση της iterated bagging
μεθοδολογίας, επιβεβαιώνεται τόσο σε τεχνητά, όσο και σε πραγματικά
δεδομένα κόστους.

6.2 Εισαγωγή
Η Εκτίμηση με Αναλογίες (Estimation by Analogy-EbA) είναι μία μεθοδολογία, η
οποία έχει εκτενώς μελετηθεί και χρησιμοποιηθεί κατά την προηγούμενη
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δεκαετία (βλ. Κεφάλαιο 2). Αρκετές εμπειρικές μελέτες (για παράδειγμα
Shepperd & Schofield, 1997) απέδειξαν ότι τα αποτελέσματα της EbA είναι
συγκρίσιμα και σε ορισμένες περιπτώσεις, καλύτερα από τα αντίστοιχα
αποτελέσματα των κλασικών προσεγγίσεων της ανάλυσης παλινδρόμησης. Η
EbA εμφανίζει δύο βασικά πλεονεκτήματα έναντι των κλασικών στατιστικών
μοντέλων. Αρχικά, μπορούμε να αναφέρουμε ότι δεν επηρεάζεται από αυστηρές
προϋποθέσεις για τις κατανομές των διαθέσιμων δεδομένων ενώ μπορεί εύκολα,
να εφαρμοστεί σε όλους τους τύπους δεδομένων (συνεχείς και κατηγορικές
μεταβλητές). Ωστόσο, τα προαναφερόμενα πλεονεκτήματα της μεθόδου τείνουν
να μετατραπούν την ίδια στιγμή, σε πηγές δυσκολίας, όταν το βασικό θέμα
αποτελεί η θεωρητική μελέτη της διαδικασίας και ειδικότερα η μελέτη του
σφάλματος πρόβλεψης.
Μία από τις πρώτες προσπάθειες για την εμπειρική μελέτη της ακρίβειας
της EbA σε σύνολα δεδομένων από ολοκληρωμένα έργα γίνεται στην εργασία
των Angelis & Stamelos (2000), όπου εφαρμόζονται δύο τεχνικές bootstrap για την
βαθμονόμηση ολόκληρης της διαδικασίας και τον υπολογισμό διαστημάτων
εμπιστοσύνης των προβλέψεων. Η μελέτη των συγκεκριμένων διαστημάτων
έδειξε ότι η EbA παράγει συχνά, ανακριβείς εκτιμήσεις. Για τον λόγο αυτό,
υπάρχει άμεση ανάγκη για την ανάπτυξη και την εισαγωγή διαδικασιών που θα
αποσκοπούν στη βελτίωση της ακρίβειας πρόβλεψης της EbA.

6.3 Συνεισφορά της Διατριβής
Το κίνητρο για την παρούσα μελέτη, ήταν η διερεύνηση της δυνατότητας
βελτίωσης της EbA με τη χρήση μίας bootstrap μεθοδολογίας από τον χώρο της
Μηχανικής Μάθησης (Machine Learning), γνωστή με την ορολογία ¨iterated
bagging¨ (Breiman, 2001), η οποία έχει αποδειχθεί αρκετά αποδοτική στην αύξηση
της ακρίβειας πρόβλεψης αρκετών προβλημάτων ταξινόμησης (classification) και
παλινδρόμησης. Αρχικά, γίνεται αναλυτική περιγραφή της σχέσης που υπάρχει
μεταξύ της EbA και της γνωστής στατιστικής μεθόδου ¨μη-παραμετρικής
παλινδρόμησης

πλησιέστερων

γειτόνων¨

(non-parametric

nearest

neighbor

regression) με τη μοντελοποίηση των βημάτων ολόκληρης της διαδικασίας. Στη
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συνέχεια, παρουσιάζεται η κύρια ιδέα της διερεύνησης των δυνατοτήτων που
παρέχει η iterated bagging τεχνική για τη μείωση του σφάλματος πρόβλεψης
μέσω της EbA.
Η εφαρμογή της προτεινόμενης μεθόδου έγινε τόσο σε τεχνητά (artificial)
δεδομένα, τα οποία προήρθαν από τη προσομοίωση γνωστών χαρακτηριστικών
και περιπτώσεων που εμφανίζονται συχνά στη βιβλιογραφία, όσο και σε
πραγματικά

δεδομένα

κόστους.

Για

την

αξιολόγηση

των

εκτιμήσεων

χρησιμοποιήθηκαν αρκετά μέτρα ακρίβειας (accuracy measures) ενώ η διαδικασία
σύγκρισης με τα αποτελέσματα της κλασικής EbA έγινε με στατιστικούς
ελέγχους

υποθέσεων

ώστε

να

διασφαλίζεται

η

εγκυρότητα

των

συμπερασμάτων.
Το υπόλοιπο του κεφαλαίου έχει την ακόλουθη δομή: Στην Ενότητα 6.4
γίνεται πλήρης περιγραφή της σχέσης μεταξύ της EbA και της μη-παραμετρικής
παλινδρόμησης. Στην Ενότητα 6.5 παρουσιάζεται αναλυτικά η μεθοδολογία
bagging και στην Ενότητα 6.6 δίνεται ο επαναληπτικός αλγόριθμος (iterated
bagging), ο οποίος βασίζεται στο bagging. Η Ενότητα 6.7 περιλαμβάνει την
μεθοδολογία, η οποία εφαρμόστηκε στα πειράματα με τα δεδομένα κόστους ενώ
στην Ενότητα 6.8 δίνονται τα αποτελέσματα. Τέλος, στην Ενότητα 6.9
συζητούνται τα συμπεράσματα της παρούσης μελέτης.

6.4 Εκτίμηση με Αναλογίες και μη-παραμετρική
Παλινδρόμηση
Η μέθοδος EbA, όπως έχει προαναφερθεί (βλ. Κεφάλαιο 2), αποτελεί μία
διαδικασία που βασίζεται στην εύρεση κοντινών έργων βάσει κάποιου κριτηρίου
ομοιότητας. Αν και η EbA φαίνεται να είναι μία εμπειρική τεχνική και συχνά,
αναφέρεται ως μία μορφή Συλλογιστικής Βασισμένη σε Περιπτώσεις (Case Based
Reasoning-CBR), μπορεί να εκφραστεί με τη μορφή ενός μαθηματικού μοντέλου,
το οποίο έχει προταθεί στη βιβλιογραφία, ως εναλλακτική μεθοδολογία των
κλασικών μοντέλων παλινδρόμησης (Hardle, 1990). Το μοντέλο είναι γνωστό ως
μη-παραμετρική παλινδρόμηση πλησιέστερων γειτόνων και ακολούθως, δίνεται
ο μαθηματικός φορμαλισμός της συγκεκριμένης προσέγγισης.
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Ας υποθέσουμε ότι το Yi παριστά την πραγματική τυχαία εξαρτημένη
μεταβλητή κόστους ενός έργου i και το X i είναι ένα p -διάστατο τυχαίο
διάνυσμα με τις συντεταγμένες να παριστούν τις μεταβλητές ή χαρακτηριστικά
των έργων στο διαθέσιμο σύνολο δεδομένων από ολοκληρωμένα έργα. Τα
χαρακτηριστικά του X i μπορεί να περιέχουν διάφορους τύπους κατανομών είτε
διακριτές, είτε συνεχείς, οι οποίες θεωρούνται άγνωστες.
Στόχος μας, λοιπόν είναι η εύρεση μίας συνάρτησης παλινδρόμησης

f ( X i ) = E (Yi | X i ) , (όπου με E (.) δηλώνουμε τη μέση τιμή της τυχαίας
μεταβλητής), η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή ενός μοντέλου
πρόβλεψης της μορφής

Yi = f (X i ) + ε i
E (ε i | X i ) = 0
(i = 1,..., n)
(6.1)
όπου Yi είναι η i -οστή παρατήρηση της εξαρτημένης μεταβλητής (π.χ. το κόστος
για το i -οστό έργο), η οποία εξηγείται από την μεταβλητότητα του X i
διανύσματος των ανεξάρτητων μεταβλητών με διαστάσεις 1 × p . Επιπλέον,
υποθέτουμε ότι τα σφάλματα ε i είναι ανεξάρτητα με μέση τιμή μηδέν.
Με τον τρόπο αυτό, όταν δίνεται μία βάση δεδομένων

Dn = {( X1 , Y1 ), ( X 2 , Y2 ),..., ( X n , Yn )}

(6.2)

η οποία αποτελεί ένα δείγμα ανεξάρτητων έργων που προέρχονται από τον ίδιο
πληθυσμό και αναπαριστούν το διάνυσμα των χαρακτηριστικών ( X i ) και το
κόστος των ολοκληρωμένων έργων (Yi ) , θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το
συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων για την εκτίμηση της άγνωστης συνάρτησης
παλινδρόμησης f (X) .
Στη στατιστική βιβλιογραφία έχουν προταθεί αρκετές μη-παραμετρικές
προσεγγίσεις για την εκτίμηση της

f (X) , όπως η διαμεριζόμενη εκτίμηση

(partitioning estimate), η εκτίμηση πυρήνα (kernel estimate) και η εκτίμηση των k πλησιέστερων γειτόνων ( k -Nearest Neighbor estimate- k -NN) (Hardle 1990). Σε
αντίθεση με τα παραμετρικά γραμμικά μοντέλα (βλ. Κεφάλαιο 2), τα μηπαραμετρικά μοντέλα κάνουν χρήση μίας πιο γενικής και ανθεκτικής
συναρτησιακής μορφής, η οποία δεν είναι γνωστή εκ των προτέρων (a-priori) και
για τον λόγο αυτόν έχουν τη δυνατότητα να ανιχνεύουν και να μοντελοποιούν
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περίπλοκες μη-γραμμικές σχέσεις, οι οποίες μερικές φορές παραμένουν μη
ανιχνεύσιμες από τις κλασικές παραμετρικές προσεγγίσεις. Στη συγκεκριμένη
μελέτη

δίνεται

έμφαση

στην

προσέγγιση

k -NN καθώς είναι άμεσα

συσχετισμένη με την EbA μεθοδολογία.
Δοθέντος ενός συνόλου δεδομένων

Dn , μία k -NN

εκτίμηση της

συνάρτησης παλινδρόμησης f ( X i ) δίνεται από τον τύπο
n

∑ Wkj (X i )Y j
fˆ ( X i ) =

j =1
n

(6.3)

∑ Wkj ( X i )
j =1

όπου {Wkj ( X i )}nj =1 είναι μία ακολουθία συντελεστών στάθμισης (weights), η
οποία ορίζεται από το σύνολο των δεικτών

J xi = { j : X j είναι ένας k πλησιέστερος γείτονας}

(6.4)

Με το συγκεκριμένο σύνολο δεικτών των γειτόνων (ή αναλογιών), η πιο
απλή k -NN ακολουθία συντελεστών στάθμισης υπολογίζεται από τον τύπο

1 / k , εάν j ∈ J xi
Wkj ( X i ) = 
αλλιώς.
0

(6.5)

Από τον ορισμό της Εξίσωσης (6.5) είναι φανερή η σχέση της EbA με τη
συγκεκριμένη μορφή της μη-παραμετρικής παλινδρόμησης. Επιπλέον, για k = 1 ,
η μέθοδος είναι γνωστή ως εκτίμηση πρώτου πλησιέστερου γείτονα (first nearest
neighbor estimation) ή εκτίμηση πλησιέστερης αναλογίας (closest analogy).
Κατά την εφαρμογή της EbA, προκύπτουν κάποια καίρια ζητήματα, τα
οποία θα πρέπει να διερευνηθούν για να επιτευχθεί η βαθμονόμηση του
μοντέλου. Αρχικά, το πρώτο θέμα έχει να κάνει με την επιλογή κατάλληλης
συνάρτησης για τη μέτρηση της ομοιότητας των έργων ώστε να βρεθούν τα
πλησιέστερα-γειτονικότερα έργα. Καθώς τα σύνολα δεδομένων περιέχουν
διάφορους τύπους μεταβλητών, οι οποίοι απαιτούν διαφορετικό χειρισμό, θα
πρέπει να γίνει εισαγωγή μίας μετρικής ομοιότητας (distance metric) που θα
λαμβάνει υπόψη τον παραπάνω περιορισμό. Για τον λόγο αυτό, χρησιμοποιείται
ένας ειδικός συντελεστής ανομοιότητας (dissimilarity coefficient), ο οποίος
προτάθηκε από τους Kaufman και Rousseeuw (1990) (βλ. Κεφάλαιο 2).
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Δεύτερη σημαντική απόφαση κατά την εφαρμογή της EbA είναι ο αριθμός
των πλησιέστερων γειτόνων, οι οποίοι θα πρέπει να συνδυαστούν για την τελική
εκτίμηση του κόστους. Είναι γνωστό από τη βιβλιογραφία (βλ. Κεφάλαιο 2), ότι η
EbA διαδικασία πρέπει να βαθμονομείται με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα καθώς
δεν υπάρχει κανένας γενικός κανόνας για τη επίλυση του συγκεκριμένου
θέματος χωρίς τη διεξαγωγή εκτενούς πειραματισμού.
Τέλος, ο ορισμός της Εξίσωσης 6.3 προϋποθέτει μετά την επιλογή των
πλησιέστερων γειτόνων, τον υπολογισμό ενός στατιστικού μέτρου, το οποίο
βασίζεται στα βάρη που ανατίθενται στις τιμές της εξαρτημένης μεταβλητής και
παριστάνει μία ικανοποιητική προσέγγιση της άγνωστης συνάρτησης. Αν και
έχουν προταθεί διάφορα στατιστικά μέτρα, η μέση τιμή (Εξίσωση 6.5) είναι μία
εύλογη επιλογή για τον υπολογισμό της άγνωστης συνάρτησης.

6.5 Μέθοδος Bagging
Η

τεχνική

bagging

βασίζεται

στη

στατιστική

μεθοδολογία

bootstrap

αναδειγματοληψία, της οποίας η βασική ιδέα και τα βήματα έχουν εκτενώς
περιγραφεί στο Κεφάλαιο 3. Εν συντομία, η διαδικασία περιλαμβάνει την
επιλογή με επανάθεση ενός μεγάλου αριθμού T δειγμάτων από το αρχικό
δείγμα-σύνολο δεδομένων Dn . Υπενθυμίζουμε ότι δειγματοληψία με επανάθεση
καλείται η διαδικασία κατά την οποία επιλέγονται με τυχαίο τρόπο, ανεξάρτητοι
ακέραιοι αριθμοί j1 , j 2 ,L, j n , καθένας από τους οποίους ισούται με μία τιμή από
το 1 έως το n με πιθανότητα 1 / n . Οι συγκεκριμένοι ακέραιοι αριθμοί είναι οι
δείκτες των μελών του συνόλου δεδομένων Dn , οι οποίοι επιλέγονται να
αποτελέσουν το καινούργιο τυχαίο δείγμα. Είναι λοιπόν λογικό, σε κάθε
bootstrap δείγμα να περιέχονται ορισμένα έργα (ή περιπτώσεις) περισσότερο
από μία φορές ενώ άλλα έργα να μην εμφανίζονται καθόλου.
Η μέθοδος bagging (bootstrap aggregating) έχει προταθεί από τον Breiman
(1996) για τη μείωση του σφάλματος πρόβλεψης και χρησιμοποιήθηκε στην
εργασία των Borra & Di Ciaccio (2002) σε τρεις τύπους μη-παραμετρικής
παλινδρόμησης (projection pursuit regression, multivariate adaptive regression
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splines, local learning based on recursive covering) με επιτυχή αποτελέσματα.
Εκτενείς μελέτες προσομοίωσης στη μέθοδο bagging και γενικότερα στις
bootstrap τεχνικές, φανέρωσαν σημαντική επίδραση στη μείωση του σφάλματος
πρόβλεψης. Από τη στιγμή που η EbA είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη μηπαραμετρική παλινδρόμηση, στόχος μας είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων
της μεθόδου bagging στη μείωση του σφάλματος που παράγεται από την EbA.
Ο bagging εκτιμητής ορίζεται από τον τύπο

f bagg ( X) =

1 T (t )
∑ f n ( X)
T t =1

(6.6)

όπου f n( t ) ( X) είναι η k -NN εκτίμηση που υπολογίζεται από το bootstrap δείγμα

t = 1, K , T .
Η εκτίμηση του κόστους ενός καινούργιου έργου λογισμικού, δοθέντος του
διανύσματος X των χαρακτηριστικών και χρησιμοποιώντας το συνδυασμό της
EbA και της bagging μεθοδολογίας, μπορεί να επιτευχθεί μετά την εξαγωγή ενός
μεγάλου αριθμού bootstrap δειγμάτων από το αρχικό σύνολο δεδομένων. Εν
συνεχεία, για κάθε ένα από τα bootstrap δείγματα υπολογίζεται μία εκτίμηση
του κόστους του νέου έργου με τη χρήση της EbA τεχνικής. Τέλος, η μέση τιμή
όλων των παραπάνω εκτιμήσεων ορίζει την τελική εκτίμηση του κόστους του
νέου έργου.

6.6 Μέθοδος Iterated Bagging
Στην παρούσα ενότητα, γίνεται πλήρης περιγραφή της κύριας μεθόδου
εκτίμησης της μελέτης, η οποία είναι μία επαναληπτική διαδικασία που
χρησιμοποιεί την bagging μέθοδο και διεξάγεται σε ένα πεπερασμένο αριθμό
σταδίων. Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την bagging διαδικασία στο αρχικό
σύνολο δεδομένων. Στη συνέχεια, βάσει των αποτελεσμάτων για το εκτιμώμενο
κόστος κάθε έργου του συνόλου δεδομένων, υπολογίζονται τα υπόλοιπα
(residuals) του μοντέλου, τα οποία εισέρχονται στο δεύτερο στάδιο της
μεθοδολογίας. Κατά τη δεύτερη επανάληψη, η εξαρτημένη μεταβλητή
αντικαθίσταται από τα υπόλοιπα του πρώτου σταδίου ενώ οι ανεξάρτητες
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μεταβλητές παραμένουν ίδιες. Οι επαναλήψεις συνεχίζονται μέχρι να
ικανοποιείται το κριτήριο τερματισμού του αλγορίθμου (Breiman, 2001).
Συνοψίζοντας, δοθέντος ενός συνόλου δεδομένων Dn , στόχος είναι η
εκτίμηση μίας συνάρτησης f ( X i ; Dn ) , i = 1,..., n . Τα βήματα του επαναληπτικού
αλγόριθμου για την εκτίμηση της συνάρτησης είναι τα ακόλουθα:
1. Εφάρμοσε την τεχνική αναδειγματοληψίας bagging στο σύνολο
δεδομένων Dn και υπολόγισε τους εκτιμητές f bagg ( X i ; Dn ) , i = 1,..., n .
2. Υπολόγισε τα υπόλοιπα eˆi′ = Yi − f bagg ( X i ; Dn ) για κάθε έργο του
συνόλου δεδομένων.
3. Εφάρμοσε την bagging μεθοδολογία στο νέο σύνολο δεδομένων

Dn′ = {( X i , eˆi′ ), i = 1,..., n} , υπολογίζοντας το νέο εκτιμητή f bagg ( Xi , Dn′ ) .
4. Υπολόγισε

τα

υπόλοιπα

eˆi′′ ,

i = 1,..., n ,

από

τη

σχέση

eˆi′′ = Yi − ( f bagg ( Xi , Dn ) + f bagg ( Xi , Dn′ )) και στη συνέχεια, υπολόγισε
τους νέους εκτιμητές f bagg ( Xi , Dn′′ ) .
5. Συνέχισε

τις

επαναλήψεις

μέχρι

να

ικανοποιηθεί

το

κριτήριο

τερματισμού του αλγορίθμου.
Το κριτήριο τερματισμού που προτείνεται στην εργασία (Breiman, 2001)
είναι το ακόλουθο.

Κριτήριο τερματισμού Εάν το μέσο άθροισμα των τετραγωνικών υπολοίπων είναι
μεγαλύτερο κατά 1.1 φορές του ελάχιστου μέσου των τετραγωνικών υπολοίπων σε
οποιοδήποτε από τα προηγούμενα στάδια, τότε τερμάτισε τον αλγόριθμο. Ο
εκτιμητής που υπολογίζεται στην επανάληψη κατά την οποία παράγεται το
ελάχιστο άθροισμα των τετραγώνων αποτελεί τον τελικό εκτιμητή

6.7 Μεθοδολογία
Η αξιολόγηση της ικανότητας πρόβλεψης της προτεινόμενης μεθοδολογίας
iterated bagging και της EbA βασίστηκε στη LOOCV διαδικασία επικύρωσης, η
οποία έχει αναλυτικά περιγραφεί στο Κεφάλαιο 3. Σύμφωνα με τον Ορισμό 3.5,
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κάθε ολοκληρωμένο έργο i απομακρύνεται από τη βάση δεδομένων και τα
εναπομείναντα έργα χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της συνάρτησης

fˆi ( X) , η οποία ουσιαστικά προβλέπει το εκτιμώμενο κόστος YEi του έργου i .
Η επικύρωση των δύο εναλλακτικών μοντέλων πρόβλεψης βασίζεται στις
πραγματικές τιμές κόστους Y A i και τις εκτιμώμενες τιμές YE μέσω της LOOCV
i
διαδικασίας. Στη συγκεκριμένη μελέτη έγινε χρήση τριών μέτρων τοπικού (local)
σφάλματος βάσει των παραπάνω πραγματικών και εκτιμώμενων τιμών. Πιο
συγκεκριμένα,

για

κάθε

έργο

i,

i = 1,..., n

του

συνόλου

δεδομένων

υπολογίστηκαν:
1. Το μέγεθος σχετικού σφάλματος (Magnitude of Relative Error-MRE)
(Κεφάλαιο 3-Ορισμός 3.1).
2. Το μέγεθος σχετικού σφάλματος ως προς την εκτίμηση (Magnitude of
Relative Error to the Estimate-MER) (Κεφάλαιο 3-Ορισμός 3.2).
3. Το τετραγωνικό σφάλμα (Squared Error-SQE) (Κεφάλαιο 3-Ορισμός 3.3).
Τα προαναφερόμενα τοπικά μέτρα ακρίβειας συνδυάζονται ώστε να
πραγματοποιηθεί η συνολική αξιολόγηση του μοντέλου πρόβλεψης μέσω των
καθολικών (global) μέτρων ακρίβειας. Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν
δύο βασικά μέτρα κεντρικής τάσης (μέση τιμή και διάμεσος) για τον υπολογισμό
των ακόλουθων καθολικών μέτρων MMRE, MdMRE, MMER, MdMER και MSE
(Κεφάλαιο 3-Πίνακας 3.2).
Εκτός από τα μέτρα ακρίβειας που βασίζονται στη μέτρηση του τοπικού
σφάλματος βάσει μίας συνάρτησης, στη συγκεκριμένη μελέτη υπολογίστηκε και
το pred25 (Κεφάλαιο 3-Πίνακας 3.2), το οποίο εκφράζει το ποσοστό των έργων με
MRE μικρότερο ή ίσο με 25%. Σε κάθε σύνολο δεδομένων μελετήθηκε ένας
προκαθορισμένος αριθμός πλησιέστερων γειτόνων που μεταβάλλεται από k = 1
έως k = 10 αναλογίες. Σε κάθε σύνολο δεδομένων παρουσιάζονται στους
πίνακες των αποτελεσμάτων μόνον οι περιπτώσεις, στις οποίες ο στατιστικός
έλεγχος επέδειξε σημαντική διαφορά ( sig < 0.10 ). Αντίθετα, για τη γραφική
σύγκριση των δύο εναλλακτικών μεθόδων κατασκευάστηκαν τα διαγράμματα
διασποράς των μέτρων MMRE και pred25, για όλες τις τιμές των πλησιέστερων
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γειτόνων ( k = 1 έως k = 10 αναλογίες) ώστε να εξαχθούν κάποια γενικότερα
συμπεράσματα για τις αποδόσεις των μοντέλων στο εκάστοτε σύνολο
δεδομένων.
Καθώς κάθε έργο του συνόλου δεδομένων προβλέπεται από δύο
εναλλακτικές

μεθόδους

(EbA

και

iterated

bagging)

είναι

λογικό

να

χρησιμοποιηθούν στατιστικοί έλεγχοι υποθέσεων για ζευγαρωτά δείγματα
(paired samples) για τη σύγκριση των μοντέλων στο ίδιο σύνολο από
ολοκληρωμένα έργα (Κεφάλαιο 3). Η στατιστική σημαντικότητα των καθολικών
αποτελεσμάτων επιτυγχάνεται από τον έλεγχο t κατά ζεύγη για τη σύγκριση
των μέσων τιμών δύο δειγμάτων (MMRE, MMER και MSE) ενώ για τη σύγκριση
των διαμέσων (MdMRE και MdMER) χρησιμοποιείται ο έλεγχος Wilcoxon.

6.8 Πειραματικά Αποτελέσματα
Η ικανότητα πρόβλεψης της προτεινόμενης μεθοδολογίας μελετήθηκε σε ένα
τεχνητό και τρία πραγματικά σύνολα δεδομένων από ολοκληρωμένα έργα
λογισμικού. Ο αριθμός των ανάλογων έργων αποφασίστηκε να είναι σχετικά
μικρός ( k = 1 έως k = 10 αναλογίες) βάσει των εμπειρικών αποτελεσμάτων
άλλων εργασιών, οι οποίες συνιστούν τη χρήση μικρού αριθμού γειτόνων (βλ.
Κεφάλαιο 2).

6.8.1 Τεχνητό Σύνολο Δεδομένων
Η πρώτη εφαρμογή της μεθόδου iterated bagging βασίστηκε σε ένα τεχνητό
σύνολο από έργα, τα οποία προήρθαν από την προσομοίωση ενός γνωστού
συνόλου δεδομένων. Αυτό έγινε ώστε να δημιουργηθεί ένας σχετικά μεγάλος
αριθμός τεχνητών έργων, τα οποία θα είναι αρκετά ρεαλιστικά και παρόμοια με
τα αρχικά. Συγκεκριμένα, τη βάση προσομοίωσης αποτέλεσε το σύνολο
δεδομένων του Albrecht (Albrecht & Gaffney, 1983), το οποίο περιλαμβάνει 24
έργα λογισμικού με έξι συνεχείς ανεξάρτητες μεταβλητές κόστους ενώ η
εξαρτημένη μεταβλητή είναι η προσπάθεια που καταβλήθηκε για την ανάπτυξη
των έργων μετρούμενη σε εργατομήνες (Πίνακας 6.1). Η προσπάθεια για την
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ολοκλήρωση των έργων μεταβάλλεται από 0.5 (ελάχιστο) σε 105.2 (μέγιστο)
εργατομήνες.
Στη συνέχεια, γίνεται πλήρης περιγραφή της μεθόδου προσομοίωσης, η
οποία παράγει έναν σχετικά μεγάλο αριθμό τεχνητών έργων ( n = 100 ) με
δειγματοληψία,

βάσει

μίας

υποθετικής

κατανομής

που

θεωρείται

ότι

προσαρμόζεται κατάλληλα στα αρχικά δεδομένα. Στην εργασία (Angelis &
Stamelos,

2000)

βρέθηκε

ότι

το

συγκεκριμένο

σύνολο

ακολουθεί

τη

πολυμεταβλητή κανονική κατανομή (multivariate normal distribution), μετά από
κατάλληλους

μετασχηματισμούς

των

μεταβλητών.

Η

υπόθεση

της

κανονικότητας μπορεί να υποστηριχθεί επαρκώς, από γραφικές μεθόδους και
ελέγχους υποθέσεων προσαρμογής (goodness-of-fit tests), οι οποίες εφαρμόστηκαν
στις μετασχηματισμένες μεταβλητές (Johnson & Wichern, 1988; Angelis &
Stamelos, 2000). Γίνεται λοιπόν σαφές, ότι υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής
δειγμάτων από την εκτιμώμενη κατανομή για τη δημιουργία ενός νέου τεχνητού
συνόλου δεδομένων, το οποίο είναι αρκετά ρεαλιστικό.
Οι αρχικές μεταβλητές (Πίνακας 6.1) δεν ικανοποιούν την υπόθεση της
κανονικότητας και ως εκ τούτου αποφασίστηκε να εφαρμοστεί ο λογαριθμικός
(logarithmic) μετασχηματισμός στις μεταβλητές effort, in, out, file, f.p και sloc και ο
μετασχηματισμός τετραγωνικής ρίζας (square root) για τη μεταβλητή inq
εξαιτίας της ύπαρξης μηδενικών τιμών. Η εκτίμηση της κοινής πολυμεταβλητής
κανονικής

κατανομής

των

μεταβλητών

προϋποθέτει

τον

υπολογισμό

συγκεκριμένων παραμέτρων, όπως των μέσων τιμών και του πίνακα
συνδιασποράς (covariance), οι οποίοι δίνονται στους Πίνακες 6.2 και 6.3,
αντίστοιχα. Τέλος, ένα δείγμα μεγέθους n = 100 , επιλέγεται από την εκτιμώμενη
πολυμεταβλητή κανονική κατανομή ενώ το δείγμα επαναμετασχηματίζεται
(εκθετικός και τετραγωνικός μετασχηματισμός) ώστε να δημιουργήσουμε το
τελικό σύνολο δεδομένων, το οποίο χρησιμοποιείται στα πειράματα.
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Μεταβλητή
effort
in
out
file
inq
f.p
sloc

Περιγραφή
Πραγµατική Προσπάθεια σε εργατοµήνες
Αριθµός εξωτερικών δεδοµένων εισόδου
Αριθµός εξωτερικών δεδοµένων εξόδου
Αριθµός εξωτερικών/εσωτερικών αρχείων
Αριθµός των ερωταποκρίσεων χρηστών
Βαθµοί Λειτουργίας
Γραµµές Κώδικα (σε χιλιάδες)
Πίνακας 6.1 Περιγραφή του συνόλου δεδομένων Albrecht

Μεταβλητή
lneffort
lnin
lnout
lnfile
lnf.p
lnsloc
sqinq

Μέση Τιµή
2.48
3.43
3.60
2.52
6.25
3.75
3.37

Τυπική Απόκλιση
1.17
0.72
0.73
0.83
0.67
0.90
2.41

Πίνακας 6.2 Περιγραφικά στατιστικά μέτρα για τις μετασχηματισμένες μεταβλητές

lneffort
lnin
lnout
lnfile
lnf.p
lnsloc
sqinq

lneffort
1.363

lnin
0.438
0.523

lnout
0.712
0.296
0.537

lnfile
0.670
0.206
0.391
0.691

lnf.p
0.674
0.330
0.458
0.421
0.453

lnsloc
0.953
0.285
0.426
0.419
0.444
0.813

sqinq
1.401
0.611
0.902
0.664
1.030
1.357
5.788

Πίνακας 6.3 Πίνακας συνδιασποράς για τις μετασχηματισμένες μεταβλητές

Τα καθολικά μέτρα ακρίβειας για διάφορες τιμές των γειτόνων
παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.4. Για να εκτιμηθεί η μείωση του σφάλματος που
προήρθε από την προτεινόμενη μέθοδο, υπολογίστηκαν τα ποσοστά των έργων,
για τα οποία το iterated bagging παρήγαγε μικρότερες τιμές σφάλματος σε
σύγκριση με την EbA, για τα μέτρα MRE, MER και SQE. Ουσιαστικά, το ποσοστό

P ( S > B ) εκφράζει την πιθανότητα, η απλή (Simple-S) EbA μέθοδος να δίνει
σφάλμα μεγαλύτερο από την τεχνική iterated bagging (iterated bagging-B).
Η εξέταση του Πίνακα 6.4 φανερώνει ότι στο σύνολο των δέκα πειραμάτων,
το iterated bagging δίνει στατιστικά σημαντική μείωση του σφάλματος
πρόβλεψης, το οποίο μετρήθηκε με τα μέτρα ακρίβειας MMRE και MdMRE, για
όλες τις περιπτώσεις εκτός από μία ( k = 2 ). Ακόμα, τα αποτελέσματα για το
μέτρο ακρίβειας MdMER είναι ικανοποιητικά, αφού η προτεινόμενη μέθοδος
δίνει στατιστικά σημαντικές βελτιωμένες προβλέψεις για πέντε από τα δέκα
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πειράματα. Από την άλλη μεριά, ενώ το iterated bagging φαίνεται να μειώνει το
μέσο τετραγωνικό σφάλμα (MSE) στο σύνολο όλων των πειραμάτων, μόνο σε
τρεις από τις δέκα περιπτώσεις ο στατιστικός έλεγχος επέδειξε στατιστικά
σημαντική διαφορά. Τέλος, σε δύο περιπτώσεις του iterated bagging υπάρχει
στατιστικά σημαντική μείωση του ποσοστού MMER.
Αξιοσημείωτο ακόμη, είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει κανένας έλεγχος
υποθέσεως που να υποδεικνύει στατιστικά καλύτερη απόδοση της EbA ενώ όλα
τα P ( S > B ) ποσοστά είναι παραπάνω από 50% για τα MRE, MER και SQE.
Αναλύοντας τα ποσοστά pred25 του τεχνητού συνόλου δεδομένων (Πίνακας 6.5Σχήμα 6.2) μπορεί κάποιος να συμπεράνει ότι σε έξι περιπτώσεις το iterated
bagging επέδειξε καλύτερη απόδοση πρόβλεψης, σε τρεις περιπτώσεις τα
ποσοστά είναι ίδια ενώ μόνο σε μία περίπτωση ( k = 9 ), η EbA υπερτερεί.

MMRE (%)

MdMRE (%)

MMER (%)

MdMER (%)

MSE

Αναλογίες
k-NN
iterated
bagging
sig.
P(S>B)(%)
Αναλογίες
k-NN
iterated
bagging
sig.
Αναλογίες
k-NN
iterated
bagging
sig.
P(S>B)(%)
Αναλογίες
k-NN
iterated
bagging
sig.
Αναλογίες
k-NN
iterated
bagging
sig.
P(S>B)(%)

1
73.14

3
69.88

4
67.26

5
67.97

6
67.40

7
68.36

8
71.54

9
70.01

10
70.02

64.84
0.060
55%
1
48.00

56.44
0.082
60%
3
37.17

55.41
0.017
59%
4
55.41

58.48
0.027
63%
5
41.92

58.39
0.026
58%
6
43.34

57.46
0.005
60%
7
42.15

58.36
0.014
55%
8
41.48

61.17
0.044
57%
9
41.30

56.90
0.026
55%
10
43.33

41.62
0.031
1
66.32

32.56
0.017
7
53.59

40.64
0.047

38.77
0.017

34.88
0.055

35.21
0.012

39.89
0.063

39.02
0.077

38.60
0.090

49.83
0.006
57%
1
66.32

47.39
0.028
60%
3
36.60

4
40.64

5
35.83

7
32.75

49.83
0.018
3
1031

30.59
0.026
6
1010

36.12
0.094
7
1078

30.45
0.014

29.45
0.008

772
0.091
60%

695
0.064
58%

776
0.085
60%

Πίνακας 6.4 Μέτρα ακρίβειας για το τεχνητό σύνολο δεδομένων
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pred25 (%)

Αναλογίες
k-NN
iterated
bagging

1
25.00

3
30.00

4
33.00

5
33.00

6
30.00

7
30.00

8
34.00

9
34.00

10
37.00

28.00

41.00

40.00

41.00

34.00

35.00

34.00

32.00

37.00

Πίνακας 6.5 pred25 μέτρα ακρίβειας για το τεχνητό σύνολο δεδομένων

Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα στο σύνολο τους φανερώνουν, ότι τα
μοντέλα της προτεινόμενης προσέγγισης iterated bagging υπερτερούν σε
απόδοση των αντίστοιχων EbA μοντέλων. Στο Σχήμα 6.1, παρουσιάζεται
ενδεικτικά, με γραφικό τρόπο η μείωση στο ποσοστό MMRE που προήλθε από
την εφαρμογή του iterated bagging σε κάθε ένα από τα δέκα πειράματα που
διεξήχθησαν στο συγκεκριμένο τεχνητό σύνολο δεδομένων. Ακόμα και στην
περίπτωση, όπου ο στατιστικός έλεγχος δεν φανέρωσε σημαντική διαφορά
( k = 2 ), παρατηρείται μείωση του σφάλματος για την iterated bagging μέθοδο.

Σχήμα 6.1 MMRE συγκριτικό διάγραμμα διασποράς για το τεχνητό σύνολο
δεδομένων

Σχήμα 6.2 pred25 συγκριτικό διάγραμμα διασποράς για το τεχνητό σύνολο
δεδομένων
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6.8.2 Σύνολο Δεδομένων Abran-Robillard
Το δεύτερο σύνολο δεδομένων περιλαμβάνει 21 ολοκληρωμένα έργα λογισμικού
(Abran & Robillard, 1996), από έναν μεγάλο καναδικό οικονομικό οργανισμό.
Αναλυτικότερα, το συγκεκριμένο σύνολο περιέχει δέκα ανεξάρτητες συνεχείς
μεταβλητές ενώ η εξαρτημένη συνεχής μεταβλητή κόστους είναι η προσπάθεια
(effort) που δαπανήθηκε για την ολοκλήρωση των έργων, μετρημένη σε
πραγματικές εργατοώρες (actual effort hours) (Πίνακας 6.6). Οι ανεξάρτητες και η
εξαρτημένη μεταβλητή κόστους χρησιμοποιήθηκαν για την διεξαγωγή δέκα
πειραμάτων ( k = 1 έως k = 10 αναλογίες) με στόχο τη σύγκριση των μοντέλων
iterated bagging και EbA.

Μεταβλητή
WE
DETIF
GREIF
DETEF
GREEF
DETIP
GREIP
DETOP
GREOP
DETIQ
GREIQ

Περιγραφή
Πραγµατική Προσπάθεια σε εργατοώρες
Αριθµός του είδους των στοιχείων δεδοµένων για τα εσωτερικά
λογικά αρχεία
Αριθµός του είδους των στοιχείων εγγραφής για τα εσωτερικά λογικά
αρχεία
Αριθµός του είδους των στοιχείων δεδοµένων για τα εξωτερικά
λογικά αρχεία
Αριθµός του είδους των στοιχείων εγγραφής για τα εξωτερικά λογικά
αρχεία
Αριθµός του είδους των στοιχείων δεδοµένων για τα δεδοµένα
εισόδου
Αριθµός του είδους των αρχείων που αναφέρονται για τα δεδοµένα
εισόδου
Αριθµός του είδους των στοιχείων δεδοµένων για τα δεδοµένα
εξόδου
Αριθµός του είδους των αρχείων που αναφέρονται για τα δεδοµένα
εξόδου
Αριθµός του είδους των στοιχείων δεδοµένων για τις
ερωταποκρίσεις
Αριθµός του είδους των αρχείων που αναφέρονται για τις
ερωταποκρίσεις

Πίνακας 6.6 Περιγραφή του συνόλου δεδομένων Abran-Robillard

Τα μοντέλα iterated bagging δίνουν στατιστικά καλύτερα αποτελέσματα
για έξι από τα δέκα πειράματα στα μέτρα ακρίβειας MMRE, MMER, MSE και
MdMRE ενώ ο αριθμός αυτός αυξάνεται σε οκτώ για την περίπτωση του MdMER
(Πίνακας 6.7). Στο Σχήμα 6.3 παρουσιάζεται γραφικά, η μείωση για την
περίπτωση του MMRE. Όσον αφορά τα ποσοστά P ( S > B ) , μπορούμε να
επισημάνουμε το γεγονός ότι σε όλες τις περιπτώσεις είναι υψηλότερα από 50%.
Επιπρόσθετα, από τον Πίνακα 6.8 είναι εμφανής η βελτίωση για το ποσοστό
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pred25 ενώ τα αποτελέσματα στο σύνολο των πειραμάτων (Σχήμα 6.4)
επιδεικνύουν την ανωτερότητα της προτεινόμενης μεθόδου εκτός από μία
περίπτωση ( k =2), όπου οι δύο μέθοδοι παρουσιάζουν ακριβώς το ίδιο ποσοστό.
Ως εκ τούτου, γίνεται σαφές ότι η τεχνική iterated bagging βελτιώνει την απλή
EbA μέθοδο στην πλειοψηφία των περιπτώσεων για όλα τα καθολικά μέτρα
ακρίβειας.

MMRE (%)

MdMRE (%)

MMER (%)

MdMER (%)

MSE

Αναλογίες
k-NN
iterated
bagging
sig.
P(S>B)(%)
Αναλογίες
k-NN
iterated
bagging
sig.
Αναλογίες
k-NN
iterated
bagging
sig.
P(S>B)(%)
Αναλογίες
k-NN
iterated
bagging
sig.
Αναλογίες
k-NN (%
iterated
bagging
sig.
P(S>B)(%)

1
58.85

6
44.05

7
47.22

8
47.18

9
50.68

10
52.93

45.63
0.001
81.0
1
44.95

36.59
0.056
66.7
6
26.92

36.15
0.065
66.7
7
28.01

38.32
0.100
71.4
8
31.05

37.72
0.050
76.2
9
31.37

38.23
0.061
66.7
10
34.43

29.18
0.001
1
69.91

14.23
0.073
6
36.05

16.35
0.063
7
37.84

14.82
0.099
8
38.43

17.46
0.039
9
40.03

19.04
0.050
10
39.95

39.43
0.027
81.0
1
50.50

26.31
0.028
66.7
4
28.37

26.57
0.022
71.4
5
26.90

26.78
0.022
71.4
6
35.62

28.33
0.058
76.2
7
37.45

28.74
0.044
66.7
8
34.70

39.62
0.002
1
18635

21.84
0.073
6
12215

14.83
0.033
7
14252

16.27
0.039
8
14305

16.76
0.021
9
15498

17.40
0.035
10
15968

11346
0.001
81.0

7002
0.020
66.7

8015
0.037
66.7

8723
0.098
71.4

7962
0.033
76.2

8095
0.021
66.7

9
34.30

10
35.56

18.21
0.021

18.89
0.021

Πίνακας 6.7 Μέτρα ακρίβειας για το σύνολο δεδομένων Abran-Robillard
pred25 (%)

Αναλογίες
k-NN
iterated
bagging

1
38.10

6
38.10

7
42.86

8
42.86

9
38.10

10
42.86

42.86

71.43

66.67

61.90

71.43

61.90

Πίνακας 6.8 pred25 μέτρα ακρίβειας για το σύνολο δεδομένων Abran-Robillard
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Σχήμα 6.3 MMRE συγκριτικό διάγραμμα διασποράς για το σύνολο δεδομένων
Abran-Robillard

Σχήμα 6.4 pred25 συγκριτικό διάγραμμα διασποράς για το σύνολο δεδομένων
Abran-Robillard

6.8.3 Σύνολο Δεδομένων COCOMO81
Το σύνολο δεδομένων COCOMO81 (Boehm, 1981) είναι μία ευρέως διαδεδομένη
βάση εκτίμησης κόστους, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί για τη βαθμονόμηση του
γνωστού μοντέλου COCOMO και αποτελείται από 63 ολοκληρωμένα έργα
λογισμικού. Το σύνολο περιλαμβάνει είκοσι δύο ανεξάρτητες μεταβλητές
κόστους εκ των οποίων, οι δύο είναι συνεχείς, οι δεκαεπτά διάταξης και οι τρεις
ονομαστικής κλίμακας (Πίνακας 6.9). Η υπό μελέτη εξαρτημένη μεταβλητή είναι
η παραγωγικότητα (productivity) της ομάδας ανάπτυξης, η οποία ορίζεται ως το
πηλίκο του μεγέθους (size) του έργου προς τη συνολική προσπάθεια (effort) που
καταβλήθηκε
παρατηρήσεων

για
σε

την

ολοκλήρωση

ορισμένα

του.

επίπεδα

Λόγω

των

του

μικρού

κατηγορικών

αριθμού

μεταβλητών,

ακολουθήθηκε η διαδικασία σύντμησης των αρχικών με τη βοήθεια της ANOVA
(Sentas et al., 2005).
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Μεταβλητή
productivity

Περιγραφή
Παραγωγικότητα οµάδας ανάπτυξης

Επίπεδα
Συνεχής

duration
year
type

∆ιάρκεια σε µήνες
Χρονολογία ολοκλήρωσης του έργου
Τύπος έργου

type_c

Τύπος υπολογιστή

rmode

Τρόπος ανάπτυξης λογισµικού

Συνεχής
Συνεχής
1=BUS
2=CTL
3=HMI
4=SCI
5=SUP
6=SYS
1=ΜΑΧ
2=MID
3=MIN
4=MIC
1=Embedded
2=Semidetached
3=Organic

rely
data
cplx
time
stor
virt
turn
acap
aexp
pcap
vexp
lexp
cont
modp
tool
sced
rvol

Απαιτούµενη αξιοπιστία λογισµικού
Μέγεθος βάσης δεδοµένων
Πολυπλοκότητα
Χρονικοί περιορισµοί εκτέλεσης
Περιορισµοί στη κύρια µνήµη
Αλλαγές στο σύστηµα HW/SW
Χρόνος απόκρισης υπολογιστή
Ικανότητα αναλυτών
Εµπειρία σε εφαρµογές
Ικανότητα προγραµµατιστών
Εµπειρία µε το σύστηµα HW/SW
Εµπειρία στις γλώσσες προγραµµατισµού
Συνέχεια προσωπικού
Χρήση µοντέρνων πρακτικών προγραµµατισµού
Χρήση εργαλείων προγραµµατισµού
Πίεση από χρονοδιάγραµµα ανάπτυξης
Αλλαγές στις απαιτήσεις

1=Very low
2=Low
3=Nominal
4=High
5=Very high
6=Extra high

Πίνακας 6.9 Περιγραφή του συνόλου δεδομένων COCOMO81

Περιγράφοντας εν συντομία τη διαδικασία σύντμησης των ανεξάρτητων
κατηγορικών μεταβλητών, μπορούμε να αναφέρουμε ότι για κάθε μία από τις
κατηγορικές μεταβλητές, διεξάγεται η στατιστική μεθοδολογία ανάλυση
διασποράς κατά έναν παράγοντα (one-way ANOVA) ώστε να ελέγξουμε την
επίδραση κάθε παράγοντα στην αρχική ανεξάρτητη μεταβλητή. Κάθε
παράγοντας με σημαντικότητα p μικρότερη από 0.05 μπορεί να θεωρηθεί ότι
είναι σημαντικός και να συμπεριληφθεί στην περαιτέρω ανάλυση. Παράλληλα,
διάφοροι post-hoc έλεγχοι χρησιμοποιούνται ώστε να αναγνωριστούν οι
ομοιογενείς κατηγορίες, οι οποίες πρέπει να συμπτυχθούν σε κάθε παράγοντα.
Τα αποτελέσματα της ANOVA καθώς και οι τελικές κατηγορικές μεταβλητές
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που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή των δέκα μοντέλων πρόβλεψης με τις
δύο εναλλακτικές τεχνικές παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.10.

Αρχική
Μεταβλητή
type
rely
data
cplx
time
stor
virt
acap
type_c
turn
aexp
pcap
vexp
lexp
cont
modp
tool
sced
rvol
rmode

Νέα
Μεταβλητή
type_2
rely_2
data_2
cplx_2
time_2
stor_2
virt_2
acap_2

Νέα επίπεδα
1={CTL, HMI} 2={SYS, BUS, SUP, SCI}
1={Very low, low, nominal} 2={High, very high}
1={Low, nominal, high} 2={Very high}
1={Very low, low, nominal, high} 2={Very high}
1={Nominal} 2={High, very high, extra high}
1={Low} 2={Nominal, high, very high}
1={Very high} 2={High, nominal, low, very low}

Απορρίφθηκε
pcap_2
vexp_2
lexp_2
cont_2
modp_2
tool_2
sced_2
rvol_2
rmode_2

1={Very high, high} 2={Nominal, low, very low}
1={High, nominal } 2={Low, very low}
1={High} 2={Nominal} 3={Low, very low}
1={Low, nominal} 2={High}
1={Very high, high} 2={Nominal, low, very low}
1={Very high, high, nominal} 2={Low, very low}
1={Very low, low, nominal} 2={High, very high}
1={Low, nominal} 2={High, very high, extra high}
1={ Embedded} 2={Organic,semidetached}

Πίνακας 6.10 Νέες κατηγορικές μεταβλητές μετά την one-way ANOVA

Η μέθοδος iterated bagging παρουσιάζει στατιστικά καλύτερες προβλέψεις
σε πέντε από τα συνολικά δέκα πειράματα, για τις περιπτώσεις των μέτρων
ακρίβειας MMRE και MdMRE (Πίνακας 6.11-Σχήμα 6.5). Ακόμα, σε τρεις
περιπτώσεις ο στατιστικός έλεγχος φανέρωσε διαφορετικά αποτελέσματα για τα
MMER και MdMER ενώ ο αντίστοιχος αριθμός για τη μείωση του MSE είναι δύο
πειράματα. Από την άλλη μεριά, η απλή EbA επέδειξε στατιστικά χαμηλότερο
ποσοστό σφάλματος για το MdMER σε μία περίπτωση ( k =10). Παρόλα αυτά, τα
ποσοστά των δύο εναλλακτικών μεθόδων φαίνεται να είναι αρκετά κοντά
(35.19% και 35.71%). Η σημαντική επίδραση του iterated bagging στη μείωση του
σφάλματος πρόβλεψης φανερώνεται από όλα τα ποσοστά P ( S > B ) , τα οποία
είναι υψηλότερα από 50% ενώ σε οκτώ από τα δέκα πειράματα, τα iterated
bagging μοντέλα παρουσιάζουν βελτιωμένες αποδόσεις από τις αντίστοιχες των
απλών EbA μοντέλων για την περίπτωση του μέτρου pred25 (Πίνακας 6.12Σχήμα 6.6). Συμπερασματικά, η προτεινόμενη μέθοδος μειώνει τα καθολικά
μέτρα ακρίβειας σε έναν αρκετά ικανοποιητικό αριθμό περιπτώσεων.
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MMRE (%)

MdMRE (%)

MMER (%)

MdMER (%)

MSE

Αναλογίες
k-NN
iterated
bagging
sig.
P(S>B)(%)
Αναλογίες
k-NN
iterated
bagging
sig.
Αναλογίες
k-NN
iterated
bagging
sig.
P(S>B)(%)
Αναλογίες
k-NN
iterated
bagging
sig.
Αναλογίες
k-NN
iterated
bagging
sig.
P(S>B) (%)

2
58.78

7
66.37

8
64.80

9
62.13

10
62.44

52.96
0.040
68
2
43.67

55.99
0.023
56
7
39.95

54.15
0.019
60
8
39.71

49.38
0.015
67
9
39.95

50.28
0.010
59
10
38.15

31.88
0.002
1
62.54

32.64
0.033
3
50.66

33.91
0.054
4
46.45

29.58
0.019

34.05
0.028

48.34
0.030
56
2
47.32

44.82
0.017
56
3
39.81

42.70
0.076
57
9
38.06

10
35.19

36.21
0.000
3
27176

35.90
0.033
4
26948

28.92
0.044

35.71
0.053

22597
0.015
56

23094
0.099
56

Πίνακας 6.11 Μέτρα ακρίβειας για το σύνολο δεδομένων COCOMO81
pred25 (%)

Αναλογίες
k-NN
iterated
bagging

2
22.22

7
31.75

8
30.16

9
30.16

10
31.75

39.68

39.68

30.16

42.86

38.10

Πίνακας 6.12 pred25 μέτρα ακρίβειας για το σύνολο δεδομένων COCOMO81

Σχήμα 6.5 MMRE συγκριτικό διάγραμμα διασποράς για το σύνολο δεδομένων
COCOMO81
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Σχήμα 6.6 pred25 συγκριτικό διάγραμμα διασποράς για το σύνολο δεδομένων
COCOMO81

6.8.4 Φιλανδικό Σύνολο Δεδομένων
Το τελευταίο σύνολο δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε στο πειραματικό κομμάτι
αποτελείται από 63 ολοκληρωμένα έργα λογισμικού μίας εμπορικής φιλανδικής
τράπεζας (Maxwell, 2002). Οι δεκαοκτώ ανεξάρτητες μεταβλητές περιλαμβάνουν
όλους τους τύπους δεδομένων (1 συνεχής, 15 διατάξιμες και 2 ονομαστικές) ενώ
η εξαρτημένη μεταβλητή είναι η προσπάθεια (effort) που καταβλήθηκε για την
ολοκλήρωση των έργων (Πίνακας 6.13). Οι μέθοδοι EbA και iterated bagging
εφαρμόστηκαν και πάλι σε ένα σύνολο, δέκα πειραμάτων.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η iterated bagging τεχνική δίνει στατιστικά
σημαντικές βελτιώσεις σε τέσσερις περιπτώσεις του μέτρου ακρίβειας MMRE
(Πίνακας 6.14-Σχήμα 6.7). Όσον αφορά το τοπικό μέτρο σφάλματος MER, η
προτεινόμενη μέθοδος βελτιώνει τη μέση τιμή (MMER) σε δύο πειράματα ενώ τα
ποσοστά είναι σημαντικά διάφορα σε τρεις περιπτώσεις των διαμέσων (MdMER).
Επιπρόσθετα, πέντε από τα έξι ποσοστά P ( S > B ) για τα MRE και MER είναι
παραπάνω από 50% φανερώνοντας την βελτιωμένη απόδοση του iterated
bagging. Τέλος, τα ποσοστά pred25 (Πίνακας 6.15-Σχήμα 6.8) καταδεικνύουν
φανερά την ανωτερότητα της προτεινόμενη μεθόδου σε όλες εκτός από δύο
περιπτώσεις ( k = 2 και k = 3 αναλογίες).
Αντίθετα, το απλό EbA μοντέλο είναι στατιστικά καλύτερο στην
περίπτωση του πλησιέστερου γείτονα ( k = 1 ) για το MdMRE. Από όλα τα
παραπάνω, μπορεί κάποιος να συμπεράνει ότι η μέθοδος που προτείνεται
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επιδρά σημαντικά στη βελτίωση της ακρίβειας πρόβλεψης σε ένα ικανοποιητικό
αριθμό περιπτώσεων.
Μεταβλητή
effort
size
app

Περιγραφή
Προσπάθεια που καταβλήθηκε από την οµάδα
ανάπτυξης, µετρηµένη σε εργατοώρες
Μέτρηση των βαθµών λειτουργίας του συστήµατος
Τύπος της εφαρµογής

har

Πλατφόρµα υλικού

t01
t02
t03
t04
t05
t06
t07
t08
t09
t10
t11
t12
t13
t14
t15

Συµµετοχή πελάτη
Επάρκεια περιβάλλοντος ανάπτυξης
∆ιαθεσιµότητα προσωπικού
Χρήση προτύπων
Χρήση µεθόδων
Χρήση εργαλείων
Λογική πολυπλοκότητα λογισµικού
Προδιαγραφές ποιότητας
Προδιαγραφές αποτελεσµατικότητας
Προδιαγραφές εγκατάστασης
Ικανότητες ανάλυσης προσωπικού
Γνώση του πεδίου εφαρµογής του προσωπικού
Ικανότητες προσωπικού στη χρήση εργαλείων
Ικανότητες οµάδας ανάπτυξης

Επίπεδα
Συνεχής
Συνεχής
1=Customer Service
2=M.I.S
3=Transaction Control
4=Production Control
5=Information/on-line
service
1=Networked
2=Mainframe
3=PC
4=Mini Computer
5=Multi-platform

1=Πολύ χαµηλός
2=Χαµηλός
3=Ονοµαστικός
4=Υψηλός
5=Πολύ υψηλός

Πίνακας 6.13 Περιγραφή του φιλανδικού συνόλου δεδομένων
MMRE (%)

MdMRE (%)

MMER (%)

MdMER (%)

Αναλογίες
k-NN
iterated bagging
sig.
P(S>B) (%)
Αναλογίες
k-NN
iterated bagging
sig.
Αναλογίες
k-NN
iterated bagging
sig.
P(S>B) (%)
Αναλογίες
k-NN
iterated bagging
sig.

5
88.25
68.50
0.040
61.9%
1
50.14
51.19
0.087
1
108.61
68.54
0.008
61.9%
1
47.06
45.57
0.074

MSE

6
90.61
74.11
0.066
57.1%
5
51.22
48.77
0.034
2
86.50
65.75
0.061
47.6%
5
64.74
61.23
0.073
No sig.

7
91.38
76.68
0.077
57.1%
6
52.41
49.50
0.095

6
55.30
52.80
0.079

Πίνακας 6.14 Μέτρα ακρίβειας για το φιλανδικό σύνολο δεδομένων
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8
97.63
81.30
0.084
58.7%
7
51.31
46.75
0.077

Κεφάλαιο 6

pred25 (%)

Αναλογίες
k-NN
iterated bagging

5
22.22
28.57

6
20.63
22.22

7
19.05
22.22

8
17.46
20.63

Πίνακας 6.15 pred25 μέτρα ακρίβειας για το φιλανδικό σύνολο δεδομένων

Σχήμα 6.7 MMRE συγκριτικό διάγραμμα διασποράς για το φιλανδικό σύνολο
δεδομένων

Σχήμα 6.8 pred25 συγκριτικό διάγραμμα διασποράς για το φιλανδικό σύνολο
δεδομένων

6.9 Συμπεράσματα και Μελλοντικές Επεκτάσεις
Στο κεφάλαιο αυτό, μελετήθηκε το πρόβλημα της βελτίωσης της γνωστής
μεθοδολογίας EbA. Για τη εξέταση των προοπτικών βελτίωσης της κατασκευής
μοντέλων πρόβλεψης κόστους λογισμικού χρησιμοποιήθηκε μία μέθοδος
αναδειγματοληψίας, η οποία ονομάζεται iterated bagging. Το έναυσμα για την
εισαγωγή της συγκεκριμένης τεχνικής στο τομέα της Εκτίμησης Κόστους
Λογισμικού δόθηκε από την εκτεταμένη βιβλιογραφία άλλων ερευνητικών
πεδίων, η οποία αναφέρει ότι η τεχνική iterated bagging μπορεί να συνεισφέρει
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σημαντικά,

στη

μείωση

του

σφάλματος

πρόβλεψης

αρκετών

μεθόδων

παλινδρόμησης.
Βασιζόμενοι στην άμεση σχέση που συνδέει την EbA με τη μη-παραμετρική
παλινδρόμηση

πλησιέστερων

γειτόνων,

η

μέθοδος

iterated

bagging

αποδεικνύεται ότι αποτελεί μία βελτιωμένη προσέγγιση της EbA, η οποία μπορεί
να υλοποιηθεί με εύκολο και αυτοματοποιημένο τρόπο. Τα εκτενή πειράματα σε
ένα τεχνητό και τρία πραγματικά σύνολα δεδομένων επέδειξαν στατιστικά
σημαντική βελτίωση, η οποία μετρήθηκε με γνωστές από τη βιβλιογραφία,
συναρτήσεις σφάλματος.
Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την εφαρμογή της επαναληπτικής
δειγματοληπτικής μεθοδολογίας κατέδειξαν την αναγκαιότητα για την επίλυση
ορισμένων θεμάτων. Το σημαντικότερο πρόβλημα, το οποίο έχουν να
αντιμετωπίσουν οι ερευνητές είναι η εισαγωγή της EbA υπό το πρίσμα του
τυπικού

στατιστικού

πλαισίου

της

μη-παραμετρικής

παλινδρόμησης

πλησιέστερων γειτόνων ώστε να επιλυθούν αρκετά από τα αναπάντητα
θεωρητικά θέματα, τα οποία σχετίζονται με την εφαρμογή της μεθόδου.
Επιπρόσθετα, υπάρχει η ανάγκη της μελέτης αρκετών μοντέλων και
δειγματοληπτικών τεχνικών, οι οποίες έχουν προταθεί σε άλλα ερευνητικά
πεδία και χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής για να επιτευχθεί η βελτίωση της
απόδοσης πρόβλεψης της EbA. Παράλληλα, η εφαρμογή της προτεινόμενης
τεχνικής και των εναλλακτικών μεθόδων θα πρέπει να μελετηθεί και σε άλλα
σύνολα από ολοκληρωμένα έργα λογισμικού με διαφορετικά χαρακτηριστικά.
Τέλος, σε αρκετές εργασίες αναφέρεται ότι είναι επιθυμητό κάθε μέθοδος
που παράγει μία σημειακή πρόβλεψη (point estimate), να συνοδεύεται από ένα
διάστημα εμπιστοσύνης. Ο κύριος σκοπός των διαστημάτων εμπιστοσύνης είναι
να παρέχουν μία ¨αισιόδοξη¨ και μια ¨απαισιόδοξη¨ εκτίμηση για το πραγματικό
κόστος ώστε οι διοικητές των έργων να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα
λογισμικού θα παραδίνονται εντός του προκαθορισμένου προϋπολογισμού και
των προγραμματισμένων χρονικών ορίων. Καθώς το θεωρητικό υπόβαθρο των
μη-παραμετρικών μοντέλων παλινδρόμησης αδυνατεί να αντιμετωπίσει με
τυπικό τρόπο το συγκεκριμένο πρόβλημα, θα πρέπει να εξεταστεί η εισαγωγή
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των bootstrap τεχνικών προσομοίωσης για την κατασκευή διαστημάτων
εμπιστοσύνη.
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Κεφάλαιο 7
Εκτίμηση Κόστους Λογισμικού με ένα
Ημιπαραμετρικό Μοντέλο Παλινδρόμησης
7.1 Περίληψη
Η σημαντικότητα της Εκτίμησης Κόστους Λογισμικού στα πρώτα στάδια του
κύκλου ζωής της ανάπτυξης απεικονίζεται ξεκάθαρα από τη χρήση πολλών
μοντέλων και μεθόδων, οι οποίες έχουν εμφανιστεί μέχρι τώρα στη
βιβλιογραφία. Το ενδιαφέρον των ερευνητών έχει επικεντρωθεί σε δύο πολύ
γνωστές τεχνικές, οι οποίες είναι η παραμετρική Ανάλυση Παλινδρόμησης και η
μη-παραμετρική Εκτίμηση με Αναλογίες. Παρά το μεγάλο πλήθος των
συγκριτικών μελετών, φαίνεται πως υπάρχει μία ασυμφωνία στην επιλογή της
καλύτερης τεχνικής πρόβλεψης.
ημιπαραμετρική

τεχνική,

η

Σε αυτό το κεφάλαιο,

οποία

κατορθώνει

να

εισάγεται

συνδυάσει

τις

μία
δύο

προαναφερόμενες μεθόδους, διατηρώντας τα πλεονεκτήματα κάθε τεχνικής.
Επιπρόσθετα, η προτεινόμενη μεθοδολογία διαχειρίζεται κατάλληλα τους
διάφορους τύπους δεδομένων και εκμεταλλεύεται ολόκληρη την αρχική
πληροφορία του συνόλου των δεδομένων, ακόμα και σε περιπτώσεις ύπαρξης
μεγάλου όγκου ελλειπουσών τιμών. Στο κεφάλαιο επεξηγείται αναλυτικά η
διαδικασία δημιουργίας του προτεινόμενου μοντέλου και παρουσιάζονται εκτενή
πειράματα

σε

διαφορετικά

χαρακτηριστικά

σύνολα

δεδομένων,

επιβεβαιώνοντας τα οφέλη της προτεινόμενης τεχνικής. Οι συγκρίσεις του
προτεινόμενου μοντέλου με τη γραμμική παλινδρόμηση και την εκτίμηση με
αναλογίες διεξάγονται μέσω των μέτρων ακρίβειας, των στατιστικών ελέγχων
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υποθέσεων και του γραφικού εργαλείου της Ανάλυσης Χαρακτηριστικών
Καμπυλών Σφάλματος Παλινδρόμησης. Τέλος, προτείνεται μία μεθοδολογία για
την κατασκευή διαστημάτων πρόβλεψης για την ημιπαραμετρική παλινδρόμηση
μέσω της bootstrap αναδειγματοληψίας.

7.2 Εισαγωγή
Όπως αναφέρθηκε και στα προηγούμενα κεφάλαια, στη βιβλιογραφία έχουν
προταθεί πάρα πολλές τεχνικές εκτίμησης κόστους λογισμικού ενώ αρκετές
μελέτες

διερευνούν

την

ακρίβεια

και

την

αποτελεσματικότητά

τους,

προσπαθώντας να συγκρίνουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα
διαφόρων προσεγγίσεων. Γενικά, φαίνεται να υπάρχει μια τάση σύγκρισης
παραμετρικών μοντέλων, που εκφράζονται κυρίως μέσω της γραμμικής
παλινδρόμησης ελαχίστων τετραγώνων και μη παραμετρικών μεθόδων, όπως η
εκτίμηση με αναλογίες. Τα αποτελέσματα είναι πολλές φορές αντιφατικά και
υπάρχει μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον για τους λόγους που υπερτερούν άλλοτε
τα παραμετρικά και άλλοτε τα μη-παραμετρικά μοντέλα.
Στην πραγματικότητα, τα γραμμικά μοντέλα μπορούν να προσαρμόζονται
κατάλληλα σε περιπτώσεις όπου οι ανεξάρτητες μεταβλητές σχετίζονται
γραμμικά με την εξαρτημένη μεταβλητή κόστους, συνήθως μετά από κάποιον
απλό μετασχηματισμό τους. Αντίθετα, τα μη-γραμμικά μοντέλα φαίνονται να
αποτελούν μία εύλογη επιλογή καθώς τα δεδομένα κόστους περιλαμβάνουν
συνήθως,

σημαντική

πληροφορία

σε

μορφή

κατηγορικών

μεταβλητών

(ονομαστικές και διατάξιμες).
Παρά την ύπαρξη πολλών μορφών Ανάλυσης Παλινδρόμησης, η μέθοδος
των ελαχίστων τετραγώνων (Least Squares-LS) φαίνεται να είναι η πιο γνωστή
τεχνική για την προσαρμογή ενός γραμμικού παραμετρικού μοντέλου της
εξαρτημένης μεταβλητής (βλ. Κεφάλαιο 2). Αν και η εφαρμογή του εν λόγω
παραμετρικού μοντέλου είναι ευρύτατα διαδεδομένη, το σημαντικότερο
μειονέκτημα της μεθόδου παραμένει η αναγκαιότητα του καθορισμού τόσο της
μορφής του μοντέλου, όσο και της κατανομής των σφαλμάτων. Επιπλέον,
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υπάρχουν αρκετές ακόμα υποθέσεις, οι οποίες πρέπει να ικανοποιούνται ώστε
να μπορεί να εφαρμοστεί η διαδικασία (βλ. Ενότητα 7.5.2).
Η εκτίμηση με αναλογίες (Estimation by Analogy-EbA) αποτελεί μία
εναλλακτική μη-παραμετρική μεθοδολογία, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί για
τον υπολογισμό της συνάρτησης του κόστους μέσω της εύρεσης των γειτονικών
έργων, χωρίς να θέτει αυστηρούς περιορισμούς για τα δεδομένα (βλ. Κεφάλαιο
2). Αντίθετα με την ανάλυση παλινδρόμησης, η EbA είναι απαλλαγμένη από
αυστηρές υποθέσεις για τις κατανομές των διαθέσιμων δεδομένων και μπορεί να
εφαρμοστεί εύκολα, σε όλους τους τύπους των μεταβλητών (αριθμητικές και
κατηγορικές). Παρά την απλότητα στην εφαρμογή της EbA και τον διαισθητικό
τρόπο ερμηνείας ολόκληρης της διαδικασίας, η μεθοδολογία περιλαμβάνει
αρκετές αποφάσεις σχεδιασμού και απαιτεί συγκεκριμένες ρυθμίσεις (όπως την
επιλογή του αριθμού των γειτόνων, τη μετρική απόστασης κ.τ.λ.), οι οποίες θα
πρέπει να εξεταστούν ώστε να επιτευχθεί η βαθμονόμηση της διαδικασίας και
να παραχθούν ακριβείς εκτιμήσεις.
Το κίνητρο για την παρούσα έρευνα ήταν η δυνατότητα βελτίωσης της
εκτίμησης της συνάρτησης κόστους, μέσω ενός ημιπαραμετρικού μοντέλου το
οποίο συνδυάζει την LS και EbA και για τον λόγο αυτόν, την αποκαλούμε με το
ακρωνύμιο LSEbA. Η μεθοδολογία είναι εμπνευσμένη από το στατιστικό
μοντέλο που ονομάζεται μερικώς γραμμικό μοντέλο (Partially Linear Model)
(Hardle et al., 2000) και το οποίο είναι γνωστό ότι μπορεί να χειριστεί με ευέλικτο
τρόπο την παραμετρική και μη-παραμετρική πληροφορία. Η μεθοδολογία που
προτείνουμε εδώ, προσπαθεί να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα τόσο της LS, όσο
και της EbA. Λαμβάνοντας υπόψη τους διαφορετικούς τύπους των δεδομένων
κόστους, το προτεινόμενο ημιπαραμετρικό μοντέλο φαίνεται να αποτελεί μία
πιο λογική προσέγγιση από τη στιγμή που υπάρχει ένα συγκεκριμένο σύνολο
συνεχών μεταβλητών το οποίο είναι γραμμικά συσχετισμένο με το κόστος ενώ
άλλες κατηγορικές μεταβλητές, παρόλο που έχουν σημαντική επίδραση στην
εξαρτημένη μεταβλητή, η συγκεκριμένη επίδραση δε μπορεί να εκφραστεί μέσω
γραμμικής σχέσης.
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7.3 Επισκόπηση της Βιβλιογραφίας
Παρά το γεγονός ότι η ποικιλία των μεθόδων εκτίμησης κόστους έχει αυξηθεί
ραγδαία (Jorgensen & Shepperd, 2007), η LS παλινδρόμηση και η EbA αποτελούν
τις πιο γνωστές και ευρύτατα χρησιμοποιούμενες μεθοδολογίες. Η συστηματική
επισκόπηση των μελετών που συγκρίνουν τις δύο τεχνικές δείχνει ότι δεν
υπάρχει καθολική απάντηση για όλες τις περιπτώσεις (βλ. Κεφάλαιο 2 και
Κεφάλαιο 4).
Τα αντιφατικά αποτελέσματα της επισκόπησης της βιβλιογραφίας αλλά
και τα διαφορετικά αποτελέσματα στην ακρίβεια των εναλλακτικών μοντέλων
πρόβλεψης σε πολλά σύνολα δεδομένων, έδωσαν το έναυσμα για να τεθεί το
ερευνητικό ερώτημα της παρούσας μελέτης. Το κύριο λοιπόν ζήτημα το οποίο
αντιμετωπίζεται στον παρόν κεφάλαιο είναι το αν και πότε υπάρχει ένας ενιαίος
τρόπος για τον ταυτόχρονο χειρισμό των γραμμικών και μη-γραμμικών σχέσεων
σε ένα σύνολο δεδομένων. Η LS αποτελεί την καταλληλότερη μέθοδο για την
επεξήγηση των παραμετρικών σχέσεων (γνωστές συναρτήσεις που μπορούν να
μετασχηματιστούν σε γραμμικές) ενώ η EbA είναι μία τεχνική που εφαρμόζεται
για τον υπολογισμό μη-παραμετρικών και περίπλοκων σχέσεων (καμία ένδειξη
για την υπό μελέτη συνάρτηση). Είναι λοιπόν, ευνόητο να υποθέσουμε ότι στο
ίδιο σύνολο δεδομένων, κάποιες μεταβλητές μπορούν να χρησιμοποιηθούν με
παραμετρικό τρόπο ενώ άλλες (και ειδικότερα οι κατηγορικές), απαιτούν μία μηπαραμετρική προσέγγιση.
Το παραπάνω ερώτημα μας οδήγησε στην παρούσα μελέτη, όπου
διερευνάται η δυνατότητα συγχώνευσης της παραμετρικής LS παλινδρόμησης
και της μη-παραμετρικής EbA σε ένα ημιπαραμετρικό μοντέλο, σε μια
προσπάθεια να ενσωματωθεί με ένα συστηματικό τρόπο η γραμμική και μηγραμμική πληροφορία του ίδιου συνόλου δεδομένων. Η LS χαρακτηρίζεται ως
παραμετρική μέθοδος καθώς προϋποθέτει την ύπαρξη μίας συναρτησιακής
μορφής μεταξύ της εξαρτημένης και ενός συνόλου ανεξάρτητων μεταβλητών, η
οποία περιγράφεται πλήρως από ένα πεπερασμένο σύνολο παραμέτρων.
Ωστόσο, ένα προεπιλεγμένο παραμετρικό μοντέλο για όλες τις ανεξάρτητες
μεταβλητές αποτελεί συχνά μία πολύ ισχυρή και περιοριστική προϋπόθεση,
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ειδικότερα για σύνολα δεδομένων με πολλές κατηγορικές μεταβλητές. Το
προαναφερόμενο μοντέλο αποτυγχάνει συνήθως να μοντελοποιήσει μη
αναμενόμενες επιδράσεις (μη-γραμμικές) κάποιων χαρακτηριστικών. Από την
άλλη μεριά, μία μη-παραμετρική προσέγγιση, όπως εκείνη της EbA μπορεί να
προσφέρει έναν πιο ευέλικτο τρόπο για την επεξήγηση και μοντελοποίηση μη
γνωστών και περίπλοκων σχέσεων επειδή βασίζεται στην έννοια της
ομοιότητας, η οποία μπορεί να εκτιμηθεί ακόμα και για τα κατηγορικά
δεδομένα. Η εισαγωγή όμως, όλων των ανεξάρτητων μεταβλητών στη
διαδικασία υπολογισμού της ομοιότητας είναι επίσης μία ισχυρή υπόθεση που
μπορεί να αποκρύψει μία ισχυρή παραμετρική σχέση και για τον λόγο αυτόν, η
EbA μπορεί να αποτύχει να εκμεταλλευτεί πολύτιμη πληροφορία.
Οι λόγοι που προαναφέραμε οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ένας
συνδυασμός των μεθόδων φαίνεται να αποτελεί μία πιο ρεαλιστική προσέγγιση
για τα δεδομένα κόστους, τα οποία περιλαμβάνουν ένα υποσύνολο μεταβλητών
(για παράδειγμα το μέγεθος) που σχετίζονται παραμετρικά με τη μεταβλητή
κόστους και ένα άλλο υποσύνολο μεταβλητών, το οποίο έχει σημαντική
επίδραση στο κόστος αλλά με μία άγνωστη και μη-γραμμική μορφή. Παρά το
γεγονός ότι το ημιπαραμετρικό μοντέλο που προτείνεται στη συγκεκριμένη
μελέτη βασίζεται σε μία παρόμοια έκφραση με εκείνη των μερικώς γραμμικών
μοντέλων (Hardle et al. 2000), η κύρια διαφοροποίηση έγκειται στον τρόπο με τον
οποίο υπολογίζεται το μη-παραμετρικό τμήμα του μοντέλου. Στη γενική τους
μορφή, τα μερικώς γραμμικά μοντέλα χρησιμοποιούν μία αρκετά περίπλοκη
διαδικασία, η οποία ονομάζεται συντελεστές στάθμισης πυρήνα (kernel weights)
ώστε να εκτιμηθεί το μη-παραμετρικό μέρος του μοντέλου. Λαμβάνοντας υπόψη
την απλότητα, την ευρέως διαδεδομένη χρήση και την ικανότητα της EbA να
χειρίζεται κατηγορικά δεδομένα, γίνεται προσπάθεια να επικεντρωθεί η
διαδικασία στην κατασκευή του ημιπαραμετρικού μοντέλου βάσει της
συγκεκριμένης μορφής υπολογισμού του μη-παραμετρικού μέρους.
Σκοπός της μελέτης δεν είναι να αποδειχθεί ότι η ημιπαραμετρική
προσέγγιση αναιρεί τη χρήση της LS και της EbA αλλά να επιδειχθούν τα οφέλη
από τη συγχώνευση των δύο τεχνικών σε ιδιαίτερα δύσκολες περιπτώσεις στη
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μείωση του σφάλματος πρόβλεψης. Επιπλέον, ένα από τα κυριότερα ερευνητικά
θέματα της παρούσας εργασίας είναι η κατασκευή ενός μοντέλου πρόβλεψης
βάσει των αρχικών δεδομένων χωρίς να απαιτείται η επίπονη προεργασία της
μετατροπής,

συγχώνευσης

και

ποσοτικοποίησης

των

διαφόρων

τύπων

μεταβλητών.
Όπως αναφέρεται στην εργασία των Angelis et al. (2001), τα κλασικά
μοντέλα πρόβλεψης βασίζονται σε αριθμητικά χαρακτηριστικά ενώ η παρουσία
κατηγορικών δεδομένων προκαλεί αρκετά προβλήματα στη δημιουργία ενός
αξιόπιστου μοντέλου (βλ. Ενότητα 7.5.2). Εξαιτίας του συγκεκριμένου γεγονότος,
η Κατηγορική Παλινδρόμηση (Categorical Regression) αποτελεί μία εναλλακτική
προσέγγιση για την ποσοτικοποίηση και τον χειρισμό των κατηγορικών
μεταβλητών. Ωστόσο, αναφέρονται σημαντικά μειονεκτήματα της μεθοδολογίας
(Angelis et al. 2001), όπως η εκτενής στατιστική προεργασία των κατηγορικών
χαρακτηριστικών και η δυσκολία στην ερμηνεία των νέων ποσοτικοποιημένων
μεταβλητών.
Ακόμα ένα πρόβλημα που προκύπτει κατά την κατασκευή ενός
παραμετρικού μοντέλου πρόβλεψης είναι ότι τα σύνολα δεδομένων περιέχουν
πολλούς μη-ισορροπημένους (unbalanced) παράγοντες (δηλαδή όλοι οι δυνατοί
συνδυασμοί των επιπέδων της κατηγορικής μεταβλητής δεν εμφανίζονται σε
ένα σύνολο δεδομένων - βλ. Κεφάλαιο 2). Για τέτοια δεδομένα, στην εργασία της
Kitchenham (1998) προτείνεται η μεθοδολογία προς τα εμπρός διαδικασία
ανάλυσης υπολοίπων (forward pass residual analysis). Η μέθοδος αποτελείται από
μία σειρά επαναληπτικών παραμετρικών ANOVA μοντέλων, όπου κάθε
μοντέλο κατασκευάζεται από τα υπόλοιπα (residuals) του προηγούμενου
σταδίου, πράγμα που σημαίνει ότι γενικά η διαδικασία απαιτεί τη δημιουργία
αρκετών μοντέλων μέχρι να ολοκληρωθεί.
Αν και οι παραπάνω μελέτες παρέχουν εναλλακτικές επιλογές για τον
χειρισμό των κατηγορικών μεταβλητών, η πιο γνωστή τεχνική είναι ο ορισμός
δυαδικών μεταβλητών (Briand et al., 2000; Mendes et al., 2005; Lokan & Mendes,
2006). Η στρατηγική της δημιουργίας νέων δυαδικών μεταβλητών μπορεί να
αποτελεί μία εύλογη επιλογή για τα σύνολα δεδομένων με μικρό αριθμό
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κατηγορικών μεταβλητών και λίγα επίπεδα αλλά η διαδικασία γίνεται αρκετά
περίπλοκη με την ύπαρξη μεγαλύτερου αριθμού κατηγορικών δεδομένων. Η
χρήση δυαδικών μεταβλητών επιτρέπει την ενσωμάτωση παραγόντων που
επηρεάζουν την εξαρτημένη μεταβλητή κόστους. Από την άλλη μεριά, ο ορισμός
νέων δυαδικών μεταβλητών αυξάνει δραματικά τις διαστάσεις του χώρου των
ανεξάρτητων μεταβλητών, ειδικότερα όταν ο αριθμός των κατηγοριών είναι
μεγάλος (απαιτείται ο καθορισμός c − 1 δυαδικών μεταβλητών για κάθε
κατηγορική μεταβλητή με

c

κατηγορίες ή στάθμες). Επιπρόσθετα, τα

αποτελέσματα και η ερμηνεία του μοντέλου μπορεί να μην είναι ίδια με την
περίπτωση των ποσοτικών συνεχών επεξηγηματικών μεταβλητών ενώ η ύπαρξη
πολλών δυαδικών μεταβλητών είναι γνωστό ότι αποτελεί σημαντική πηγή
πολυσυγγραμμικότητας (Wissmann et al., 2007). Οι Lokan & Mendes (2006)
συζητούν το πρόβλημα που προκύπτει από τον καθορισμό των δυαδικών
μεταβλητών και τις δυσκολίες από τη συγχώνευση των επιπέδων, ειδικότερα σε
μικρά σύνολα δεδομένων.
Εκτός από την ικανότητα των μοντέλων να παράγουν ακριβείς σημειακές
εκτιμήσεις (point estimates), σε διάφορες ερευνητικές προσπάθειες (Kitchenham &
Linkman, 1997; Angelis & Stamelos, 2000; Jorgensen et al., 2004) υπερτονίζεται ο
ρόλος της εκτίμησης διαστημάτων πρόβλεψης (Prediction Intervals-PI). Ένα PI για
την LS προσέγγιση μπορεί εύκολα να υπολογιστεί με τη βοήθεια συγκεκριμένων
τύπων από την θεωρία των παραμετρικών μοντέλων. Από την άλλη μεριά, το
θεωρητικό υπόβαθρο του ημιπαραμετρικού μοντέλου δεν παρέχει κάποια
μέθοδο κατασκευής PI και για τον λόγο αυτόν, προτείνεται η τεχνική
αναδειγματοληψίας bootstrap.

7.4 Συνεισφορά της Διατριβής
Το LSEbA μοντέλο που προτείνεται στην παρούσα εργασία είναι μία
προσέγγιση, η οποία προσπαθεί να διευθετήσει τα πολλαπλά προβλήματα των
προαναφερόμενων μεθόδων και ιδιαίτερα εκείνα που αφορούν τον χειρισμό των
κατηγορικών μεταβλητών. Καταρχήν, τα κατηγορικά δεδομένα δεν απαιτούν
προκαταρκτική ανάλυση, μετασχηματισμούς ή ορισμούς νέων δυαδικών
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μεταβλητών. Δεύτερον, το αποτέλεσμα της προτεινόμενης προσέγγισης είναι
ένα και μόνο μοντέλο που κατασκευάζεται από έναν αλγόριθμο δύο βημάτων,
τα οποία αντιστοιχούν στην εφαρμογή των LS και EbA μεθόδων. Τρίτον,
αποφεύγεται η θεώρηση ισχυρών υποθέσεων, όπως η δημιουργία ενός μόνο
παραμετρικού ή μη-παραμετρικού μοντέλου για όλες τις μεταβλητές. Σε
αντίθεση,

η

LSEbA

μεθοδολογία

δεν

απαιτεί

αυστηρές

προϋποθέσεις,

επιτρέποντας το γραμμικό μέρος του ημιπαραμετρικού μοντέλου να είναι
μερικώς συσχετισμένο με το μη-γραμμικό μέρος αυτού (Robinson, 1988).
Ακόμα ένα σημαντικό θέμα που διευθετείται από την LSEbA είναι ότι τα
σύνολα δεδομένων συνήθως, περιέχουν μεγάλη ποσότητα ελλειπουσών
παρατηρήσεων για αρκετές ανεξάρτητες μεταβλητές. Το συγκεκριμένο ζήτημα
αποτελεί ένα σοβαρό περιορισμό και πηγή προβλήματος, ειδικότερα για τα
παραμετρικά μοντέλα, από τη στιγμή που οι περισσότερες τεχνικές προβαίνουν
σε διαγραφή των περιπτώσεων ή μεταβλητών με ελλείπουσες τιμές. Παρά την
απλότητα των τεχνικών διαγραφής, τα κυριότερα μειονέκτημα είναι η
δραματική απώλεια πληροφορίας σε περιπτώσεις με μεγάλο ποσοστό
ελλειπουσών τιμών και η πιθανή μεροληψία των δεδομένων σε περιπτώσεις,
όπου

εμφανίζονται

κάποιοι

ιδιαίτεροι

σχηματισμοί

στις

ελλείπουσες

παρατηρήσεις. Οι τεχνικές υποκατάστασης (imputation techniques) ελλειπουσών
παρατηρήσεων είναι μία άλλη λύση, αλλά απαιτούν εκτενή και περίπλοκη
ανάλυση με εξελιγμένα στατιστικά και πιθανοκρατικά εργαλεία (Myrtveit et al.,
2001; Strike et al., 2001; Cartwright et al., 2003), αποτελώντας ταυτόχρονα μία
επιπρόσθετη πηγή σφάλματος πρόβλεψης. Η LSEbA εκμεταλλεύεται την έννοια
της ομοιότητας που χρησιμοποιείται στην EbA, η οποία υπολογίζεται εύκολα
ακόμα και για τις περιπτώσεις ύπαρξης ελλειπουσών τιμών και για τον λόγο
αυτόν, δεν απαιτούνται μέθοδοι για τη διαγραφή ή τον υπολογισμό των
ελλειπουσών παρατηρήσεων. Πρέπει βέβαια να επισημάνουμε πως στόχος μας
με την παρούσα μελέτη δεν είναι η σύγκριση της προτεινόμενης LSEbA μεθόδου
με τεχνικές υποκατάστασης ελλειπουσών τιμών, αλλά το να δείξουμε τον τρόπο
με τον οποίο η LSEbA χρησιμοποιεί την αρχική ακατέργαστη πληροφορία, χωρίς
να απαιτείται η διεξαγωγή προεπεξεργασίας των δεδομένων.
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Συνοψίζοντας τη συνεισφορά της διατριβής, μπορούμε να επισημάνουμε τα
ακόλουθα θέματα που εξετάζονται μέσω της εφαρμογής της ημιπαραμετρικής
LSEbA μεθοδολογίας:
•

Παρουσιάζονται

οι

βασικές

αρχές,

η αναλυτική

περιγραφή του

αλγορίθμου και οι ιδιότητες που σχετίζονται με το ημιπαραμετρικό
LSEbA μοντέλο με συστηματικό τρόπο, ενώ γίνεται σύγκριση με τα
αντίστοιχα θέματα των LS και EbA προσεγγίσεων.
•

Το πειραματικό μέρος βασίζεται σε τρία διαφορετικά σύνολα δεδομένων
που αντιπροσωπεύουν τις δυσκολίες με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπος ο
αναλυτής κατά τη διαδικασία μοντελοποίησης. Ειδικότερα, το πρώτο
πείραμα κάνει χρήση ενός μεγάλου συνόλου δεδομένων με μικρό αριθμό
μεταβλητών, διαφόρων τύπων. Το δεύτερο πείραμα χρησιμοποιεί ένα
σχετικά μικρότερο σύνολο δεδομένων με μία μόνο συνεχή και αρκετές
κατηγορικές μεταβλητές. Το τρίτο πείραμα έχει πολλές μεταβλητές
διαφορετικών τύπων αλλά η μεγάλη βάση των έργων περιλαμβάνει
αρκετές ελλείπουσες τιμές. Τα έργα από το πρώτο και τρίτο πείραμα
προέρχονται από την πρόσφατα δημοσιευμένη έκδοση του International
Software Benchmarking Standards Group (ISBSG) συνόλου δεδομένων (έκδοση
10) (ISBSG, 2007) ενώ το δεύτερο πείραμα διεξάγεται σε ένα ακόμα γνωστό
σύνολο δεδομένων (NASA93, 2007).

•

Η ακρίβεια πρόβλεψης της LSEbA διερευνάται μέσω τριών συναρτήσεων
σφάλματος, οι οποίες εξετάζουν τρεις διαφορετικές σημαντικές πτυχές
της

απόδοσης:

Πιο

συγκεκριμένα,

γίνεται

χρήση

του

απόλυτου

σφάλματος, της z-αναλογίας και το μέγεθος σχετικού σφάλματος που
σχετίζονται με την ακρίβεια, τη μεροληψία και τη διασπορά των
σφαλμάτων ενός μοντέλου, αντίστοιχα.
•

Εκτός από τους κλασικούς στατιστικούς ελέγχους υποθέσεων για τον
καθορισμό της σημαντικότητας της διαφοράς των εναλλακτικών
μοντέλων, η απόδοση των μεθόδων εξετάζεται μέσω του γραφικού
εργαλείου των Χαρακτηριστικών Καμπυλών Σφάλματος Παλινδρόμησης
(Regression Error Characteristic-REC Curves). Οι καμπύλες μπορούν

- 231 -

Εκτίμηση Κόστους με Ημιπαραμετρικό Μοντέλο Παλινδρόμησης
εύκολα, να κατασκευαστούν και εκτός από τη συνεισφορά στη συνολική
σύγκριση των μοντέλων, παρέχουν χρήσιμες γραφικές πληροφορίες,
όπως την ανίχνευση απόμακρων τιμών και τη μεροληψία των
προβλέψεων.
•

Προτείνεται

η

χρήση

της

μη-παραμετρικής

τεχνικής

bootstrap

αναδειγματοληψίας για την κατασκευή PI για την LSEbA. Η σύγκριση
των PI με τα αντίστοιχα των άλλων μεθόδων βασίζεται στο γνωστό μέτρο
του ποσοστού επιτυχίας (HitRate-HR) και του Actual effort Relative to
Prediction Interval (ARPI), το οποίο ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο οι
πραγματικές τιμές του κόστους κατανέμονται στα PI και εξετάζει τη
μεροληψία της υπό εκτίμηση κατανομής αβεβαιότητας (Jorgensen et al.,
2004). Τέλος, γίνεται χρήση του προσαρμοσμένου ποσοστού επιτυχίας
(adjusted hit rate - AHR), το οποίο γενικεύει το HR και λαμβάνει υπόψη
την ομοιότητα (similarity) και το εύρος (width) των PI (βλ. Κεφάλαιο 5).
Το υπόλοιπο του κεφαλαίου έχει την ακόλουθη δομή: Στην Ενότητα 7.5
παρουσιάζονται οι γνωστές τεχνικές μοντελοποίησης του κόστους, LS και EbA
καθώς και τα μειονεκτήματα των μεθόδων. Στην Ενότητα 7.6 περιγράφεται
αναλυτικά, η προτεινόμενη ημιπαραμετρική μέθοδος και ο αλγόριθμος
κατασκευής του μοντέλου. Στην Ενότητα 7.7 παρουσιάζεται η μεθοδολογία που
ακολουθείται στον εκτενή πειραματισμό σε διαφορετικά σύνολα δεδομένων. Η
Ενότητα 7.8 περιλαμβάνει τα τρία πειραματικά. Τέλος, η Ενότητα 7.9
περιλαμβάνει τα συμπεράσματα από την εφαρμογή της προτεινόμενης
ημιπαραμετρικής μεθοδολογίας και παρέχει κάποιες μελλοντικές κατευθύνσεις
σε ανοικτά ερευνητικά θέματα.

7.5 Τεχνικές Μοντελοποίησης
7.5.1 Εκτίμηση με Αναλογίες ως Τεχνική μη-παραμετρικής
Παλινδρόμησης
Η EbA μέθοδος, όπως ήδη έχει αναφερθεί σε προηγούμενα κεφάλαια, μπορεί να
περιγραφεί ως μία σταδιακή διαδικασία που βασίζεται στον εντοπισμό
παρόμοιων έργων με αυτό που μας ενδιαφέρει να εκτιμήσουμε. Παρά το γεγονός
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ότι η μέθοδος δεν φαίνεται αρχικά ότι μπορεί να τυποποιηθεί με τη μορφή ενός
μαθηματικού μοντέλου, δείξαμε στο Κεφάλαιο 6 ότι στην πραγματικότητα η EbA
είναι μια μέθοδος μη-παραμετρικής παλινδρόμησης αφού το ζητούμενο είναι η
εκτίμηση μίας συνάρτησης παλινδρόμησης

f ( X i ) = E (Yi | X i ) , η οποία θα

χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή ενός μοντέλου πρόβλεψης της μορφής

Yi = f (X i ) + ε i

E (ε i | X i ) = 0

(i = 1,..., n)

(7.1)

Η αναλυτική περιγραφή της σχέσης που υπάρχει μεταξύ της EbA και της
γνωστής στατιστικής μεθόδου μη-παραμετρικής ανάλυσης παλινδρόμησης
πλησιέστερων γειτόνων, καθώς επίσης και η μοντελοποίηση των βημάτων
ολόκληρης της διαδικασίας δίνονται στο Κεφάλαιο 6.
Το γεγονός ότι οι τεχνολόγοι λογισμικού είναι περισσότερο πρόθυμοι να
δεχθούν λύσεις από τεχνικές που βασίζονται σε αναλογίες, παρά από περίπλοκα
συστήματα προβλέψεων (Shepperd & Schofield, 1997), καθιστά τη EbA ως μία
από τις πιο δημοφιλείς μεθοδολογίες για την εκτίμηση του κόστους ενός νέου
έργου λογισμικού. Από την άλλη μεριά, αν και η EbA είναι μία ευέλικτη
διαδικασία, υπάρχει περίπτωση να παραλείψει κάποιες υπάρχουσες γραμμικές
συσχετίσεις μεταξύ της εξαρτημένης και μερικών ανεξάρτητων μεταβλητών.
Επιπρόσθετα, η μέθοδος από τη φύση της απαιτεί συγκεκριμένες ρυθμίσεις (για
παράδειγμα επιλογή του αριθμού των ανάλογων έργων) σύμφωνα με τις
ανάγκες των νέων έργων. Τέλος, αν και η μη-παραμετρική παλινδρόμηση
θεωρείται ως μία πιο ανθεκτική μέθοδος, δεν είναι απαλλαγμένη από
προβλήματα ακρίβειας (Anglin & Gencay, 1996) ενώ γενικά δε μπορεί να
εκτιμήσει το κόστος ενός καινούργιου έργου εκτός του πεδίου τιμών του κόστους
των παλαιότερων έργων.

7.5.2 Παραμετρική Παλινδρόμηση
Σε αντίθεση με τη μη-παραμετρική παλινδρόμηση, οι παραμετρικές τεχνικές
πρόβλεψης υποθέτουν ότι η συνάρτηση f (X) της Εξίσωσης (7.1) μπορεί να
εκτιμηθεί από μία γραμμική συνάρτηση των Xi

f (Xi ) = Xi β
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όπου β είναι το p × 1 διάνυσμα με άγνωστες παραμέτρους, τους συντελεστές
παλινδρόμησης. Ως εκ τούτου, γίνεται η υπόθεση ότι η εξαρτημένη μεταβλητή
εκφράζεται συναρτησιακά από τις ανεξάρτητες μεταβλητές καθώς και τα μη
παρατηρούμενα σφάλματα από έναν συγκεκριμένο τύπο.
Υπάρχουν πολλές τεχνικές για την εκτίμηση της συνάρτησης f (X) , οι
οποίες ουσιαστικά αποτελούν μεθόδους για την ελαχιστοποίηση του συνολικού
σφάλματος.

Παρόλα

χρησιμοποιημένη

αυτά,

μέθοδος

η

στην

LS

παλινδρόμηση

εκτίμηση

κόστους,

είναι

η

περισσότερο

προσαρμόζοντας

το

γραμμικό μοντέλο στα εκάστοτε δεδομένα προσπαθώντας να ελαχιστοποιήσει
το συνολικό άθροισμα των τετραγωνικών σφαλμάτων (βλ. Κεφάλαιο 2).
Παρά τη μεγάλη απήχηση της μεθόδου και το πλήθος των μελετών που
εξετάζουν και χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη μορφή, υπάρχουν αρκετές
υποθέσεις οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την προσαρμογή του
παραμετρικού μοντέλου παλινδρόμησης. Οι πιο σημαντικές είναι ότι η σχέση
μεταξύ της εξαρτημένης και κάθε ανεξάρτητης μεταβλητής είναι γραμμική και
το σφάλμα (ή υπόλοιπο) είναι κανονικά κατανεμημένο και ασυσχέτιστο με τις
ανεξάρτητες μεταβλητές. Επιπροσθέτως, στην κλασική ανάλυση γραμμικής
παλινδρόμησης, οι μεταβλητές πρέπει να είναι ποσοτικές, προϋπόθεση που δεν
ισχύει στις περισσότερες περιπτώσεις των συνόλων δεδομένων κόστους
λογισμικού. Όπως αναφέρεται στην Ενότητα 7.2, όταν σε ένα μοντέλο πρέπει να
εισαχθούν κατηγορικές μεταβλητές κρίνεται επιτακτική η ανάγκη για τη
επανακωδικοποίηση ενός συνόλου νέων δυαδικών μεταβλητών. Ως αποτέλεσμα
αυτού του γεγονότος, οι κατηγορικές μεταβλητές χωρίζουν το αρχικό σύνολο σε
υποσύνολα περιπτώσεων ενώ η μέθοδος της παλινδρόμησης προσαρμόζει
διαφορετικά μοντέλα για κάθε υποσύνολο. Το βασικό μειονέκτημα της
συγκεκριμένης

στρατηγικής

είναι

η

δυσκολία

στην

ερμηνεία

των

αποτελεσμάτων, όταν ο αριθμός των κατηγορικών μεταβλητών είναι μεγάλος.
Επιπλέον, η επανακωδικοποίηση δυαδικών μεταβλητών (για παράδειγμα όταν ο
αριθμός των επιπέδων κάθε παράγοντα είναι μεγάλος) μπορεί να προκαλέσει τη
δημιουργία ενός συνόλου δεδομένων, όπου ο αριθμός των μεταβλητών να είναι
πολύ μεγαλύτερος από τις περιπτώσεις (έργα) του δείγματος.
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Ακόμη ένας κίνδυνος από την παρουσία μεγάλου αριθμού κατηγορικών
μεταβλητών μπορεί να είναι η πολυσυγγραμμικότητα, καθώς η επιλογή της
κατηγορίας αναφοράς επηρεάζει το πρόβλημα σε μεγάλο βαθμό (Wissmann et
al., 2007). Τέλος, όπως ήδη έχει αναφερθεί, η αυστηρή γραμμική προϋπόθεση
μεταξύ της εξαρτημένης και των ανεξάρτητων μεταβλητών μπορεί να μην
ισχύει εξαιτίας της παρουσίας μεταβλητών (συνήθως κατηγορικών), οι οποίες
σχετίζονται με μη-γραμμικό τρόπο με το κόστος των έργων (βλ. Ενότητα
7.8.1.2.2). Για τον λόγο αυτόν, μία σημαντική μη γραμμική εξάρτηση μπορεί να
μην ανιχνευθεί από ένα παραμετρικό γραμμικό μοντέλο.

7.6 Προτεινόμενη Ημιπαραμετρική Μεθοδολογία
Στην Ενότητα 7.5 έγινε η παρουσίαση των δύο πιο γνωστών μεθόδων που
χρησιμοποιούνται ευρέως, στην εκτίμηση κόστους: της μη-παραμετρικής
παλινδρόμησης με τη μορφή της EbA και της παραμετρικής LS παλινδρόμησης.
Μία ενδιάμεση στρατηγική αποτελεί η ημιπαραμετρική μορφή, η οποία
ενσωματώνει τις δύο προαναφερόμενες μεθοδολογίες με έναν κατάλληλο τρόπο.
Ως υβριδική μορφή της παραμετρικής και μη-παραμετρικής προσέγγισης,
θεωρείται ότι διατηρεί τα πλεονεκτήματα κάθε μοντέλου. Αρχικά, περιγράφουμε
την τυπική έκφραση του μοντέλου και στη συνέχεια, αναλύουμε τον αλγόριθμο
για την εκτίμηση της συνάρτησης f (X) .

7.6.1 Περιγραφή Ημι-παραμετρικού Μοντέλου
Ας υποθέσουμε ότι το Yi παριστά το κόστους ενός έργου i , το διάνυσμα
X i = ( X i1 ,..., X ip ) είναι οι ανεξάρτητες μεταβλητές που σχετίζονται γραμμικά με
το Yi και το διάνυσμα Ti = (Ti1 ,..., Tid ) είναι οι μεταβλητές που σχετίζονται μηγραμμικά με το Yi . Σημειώνεται ότι ο όρος ¨γραμμικά συσχετισμένος¨
περιλαμβάνει επίσης σχέσεις, οι οποίες μπορούν με εύκολο τρόπο να
μετατραπούν σε γραμμικές από έναν απλό μετασχηματισμό (για παράδειγμα
τον λογαριθμικό ή την τετραγωνική ρίζα). Από την άλλη μεριά, οι μη-γραμμικές
συσχετίσεις θεωρούνται εκείνες, οι οποίες είναι περίπλοκες και δεν εκφράζονται
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με μία συγκεκριμένη σχέση. Το μοντέλο που εξετάζουμε έχει την ακόλουθη
μορφή

Yi = X i β + g (Ti ) + ε i

(7.3)

όπου το β είναι ένα άγνωστο διάνυσμα παραμέτρων (συντελεστές γραμμικής
παλινδρόμησης) και το g (T) είναι μία άγνωστη μη-γραμμική συνάρτηση του
διανύσματος Ti . Το σφάλμα ε i θεωρείται μη-συσχετισμένο με μέση τιμή μηδέν
και διασπορά σ 2 . Στην εργασία (Robinson, 1988) αποδεικνύεται ότι το
προαναφερόμενο μοντέλο λαμβάνει την τελική ακόλουθη μορφή

Yi − E (Yi | Ti ) = ( X i − E ( X i | Ti ))β + ε i

(7.4)

υποδεικνύοντας ότι το β θα πρέπει να εκτιμηθεί σε δύο βήματα (Anglin &
Gencay, 1996):
1. Υπολόγισε τις άγνωστες μέσες τιμές E (Yi | Ti ) και E ( X i | Ti ) με μία μηπαραμετρική μέθοδο.
2. Αντικατέστησε τις εκτιμήσεις του Βήματος 1 στη θέση των άγνωστων
συναρτήσεων της Εξίσωσης (7.4) και εφάρμοσε την παλινδρόμηση
ελαχίστων τετραγώνων για τον υπολογισμό του διανύσματος των
παραμέτρων β .

7.6.2 Περιγραφή Αλγορίθμου
Θεωρώντας την παραπάνω μορφή του μοντέλου, η προτεινόμενη προσέγγιση
περιλαμβάνει τη χρησιμοποίηση της EbA (ως μία μη-παραμετρική τεχνική) για
τον υπολογισμό των E (Yi | Ti ) και E ( X i | Ti ) του Βήματος 1. Ακολούθως, η
παραμετρική LS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση του διανύσματος β .
Η μέθοδος περιγράφεται λεπτομερώς από τον ακόλουθο αλγόριθμο:
1. Καθόρισε τις ανεξάρτητες μεταβλητές του συνόλου δεδομένων που είναι
γραμμικώς συσχετισμένες με το Yi , οι οποίες θα σχηματίσουν το ¨LSσύνολο¨ ενώ οι υπόλοιπες θα σχηματίσουν το ¨EbA-σύνολο¨.
2. Θέτουμε ως X i = ( X i1 ,..., X ip ) το ¨LS-σύνολο¨ και ως Ti = (Ti1 ,..., Tid ) το
¨EbA-σύνολο¨. Στόχος μας είναι, δοθέντος ενός διανύσματος ( X new , Tnew )
για ένα νέο έργο, η εκτίμηση του κόστους Ynew .
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3. Εφάρμοσε για το νέο έργο την EbA: βρες τους k -πλησιέστερους γείτονες
του Tnew ανάμεσα σε όλα τα διανύσματα Ti κάνοντας χρήση του
συντελεστή ανομοιότητας που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 6. Δήλωσε
ως J new το σύνολο των γειτόνων του Tnew .
4. Για όλα τα έργα του συνόλου δεδομένων i = 1,..., n , υπολόγισε:

~

a. Yi = Yi −

b.

1
∑ Yj
k j∈J i

(7.5)

1
~
Xi = Xi − ∑ X j
k j∈J i

(7.6)

δηλαδή εκτίμησε μέσω της EbA, όλες τις τιμές της εξαρτημένης και των
ανεξάρτητων μεταβλητών του ¨LS-συνόλου¨ και αφαίρεσε τις εκτιμήσεις
από τις αρχικές τιμές. Το σύνολο J i στις Εξισώσεις (7.5) και (7.6) είναι το
σύνολο των γειτόνων του διανύσματος Ti .
5. Προσάρμοσε

το

μοντέλο

παλινδρόμησης

~ ~
Yi = X i β + ε i ,

δηλαδή

υπολόγισε εκτιμήσεις των συντελεστών παλινδρόμησης β LS .
Η τελική εκτίμηση της εξαρτημένης μεταβλητής κόστους για το νέο έργο
δίνεται από τη σχέση

1
Yˆnew = X newβ LS +
k

∑ (Y j − X j β LS )

(7.7)

j∈J new

Σημειώνεται ότι τα Βήματα 4 και 5 του αλγορίθμου χρησιμοποιούνται για
την εκτίμηση των όρων της Εξίσωσης (7.4). Η γενική ιδέα της προσέγγισης είναι
η απομάκρυνση σε πρώτο στάδιο της μη-γραμμικής επίδρασης των Τμεταβλητών στην εξαρτημένη και τις ανεξάρτητες Χ-μεταβλητές ενώ σε δεύτερο
στάδιο προσαρμόζεται ένα γραμμικό μοντέλο. Η τελική εκτίμηση για το κόστος
ενός νέου έργου συνδυάζει την πληροφορία από τους γείτονες με βάση το
διάνυσμα των Τ-μεταβλητών και το γραμμικό μοντέλο που προσαρμόζεται,
βάσει των Χ-μεταβλητών.
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7.7 Μεθοδολογία
Η επικύρωση των μοντέλων πρόβλεψης βασίζεται στις πραγματικές τιμές
κόστους Y A και τις εκτιμώμενες τιμές YE i μέσω της διαδικασίας LOOCV
i
(Κεφάλαιο 3-Ορισμός 3.5). Όσον αφορά τα μέτρα ακρίβειας έχει ήδη συζητηθεί
στο Κεφάλαιο 4, η έλλειψη συμφωνίας σχετικά την καταλληλότητα διαφόρων
συναρτήσεων σφάλματος. Στο πειραματικό μέρος της παρούσας μελέτης
αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθούν τρεις συναρτήσεις σφάλματος:
1. Το απόλυτο σφάλμα (Absolute Error-AE) (Κεφάλαιο 4-Ορισμός 4.1).
2. Η z-αναλογία (z-ratio) (Κεφάλαιο 3-Ορισμός 3.4).
3. Το μέγεθος σχετικού σφάλματος (Magnitude of Relative Error-MRE)
(Κεφάλαιο 3-Ορισμός 3.1).
Κάθε ένα από τα προαναφερόμενα μέτρα σχετίζονται με ξεχωριστές
πτυχές της απόδοσης ενός μοντέλου πρόβλεψης (βλ. Κεφάλαιο 4).
Για να μπορέσουμε να ελέγξουμε τη στατιστική σημαντικότητα των
διαφορών στα σφάλματα των μοντέλων, χρησιμοποιήθηκαν έλεγχοι υποθέσεων
για τις κατανομές των AE. Εξαιτίας του γεγονότος ότι τα AE δεν ακολουθούν
την κανονική κατανομή, αποφασίστηκε να γίνει χρήση του ελέγχου Wilcoxon για
ζευγαρωτά δείγματα (βλ. Κεφάλαιο 3).
Εκτός από τα καθολικά μέτρα και τους στατιστικούς ελέγχους υποθέσεων
που προαναφέρονται, η σύγκριση των εναλλακτικών μοντέλων βασίστηκε και
στη

γραφική

μέθοδο

των

Χαρακτηριστικών

Καμπυλών

Σφάλματος

Παλινδρόμησης (Regression Error Characteristic-REC curves), η οποία έχει εκτενώς
περιγραφεί στο Κεφάλαιο 4.

7.8 Πειραματικά Αποτελέσματα
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των πειραμάτων που
διεξήχθησαν ώστε να διερευνηθεί η ικανότητα πρόβλεψης του ημιπαραμετρικού
LSEbA μοντέλου σε σύγκριση με τα αντίστοιχα LS και EbA. Για τον σκοπό αυτόν,
έγινε χρήση τριών αντιπροσωπευτικών συνόλων δεδομένων που εκφράζουν
διαφορετικές συνηθισμένες περιπτώσεις στην εκτίμηση κόστους. Αρχικά, ένα
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μεγάλο σύνολο δεδομένων που περιέχει τόσο συνεχείς όσο και λίγους
παράγοντες (κατηγορικές μεταβλητές) χωρίς ελλείπουσες τιμές. Δεύτερον, ένα
σχετικά μικρότερο σύνολο δεδομένων με συνεχείς μεταβλητές και αρκετούς
παράγοντες, χωρίς ελλείπουσες τιμές. Τρίτον, ένα σύνολο δεδομένων με
συνεχείς μεταβλητές και παράγοντες με ελλείπουσες τιμές.

7.8.1 Πειραματισμός σε Συνεχή και Κατηγορικά Δεδομένα
Η μεθοδολογία που ακολουθείται για την κατασκευή του LSEbA μοντέλου
παρουσιάζεται αναλυτικά στην Ενότητα 7.6.2. Όσον αφορά το πρώτο βήμα του
αλγορίθμου, θα πρέπει να γίνει ο ορισμός των ανεξάρτητων μεταβλητών που θα
αποτελέσουν το ¨LS-σύνολο¨ (γραμμικώς συσχετισμένες με το κόστος) και το
¨EbA-σύνολο¨, το οποίο χρησιμοποιείται για την εύρεση των κοντινότερων
γειτόνων στα Βήματα 3 και 4. Μετά από μία πρωταρχική ανάλυση των σχέσεων
με τη μεταβλητή κόστους, αποφασίστηκε να ανατεθούν όλες οι συνεχείς
μεταβλητές στο ¨LS-σύνολο¨ ενώ όλοι οι παράγοντες στο ¨EbA-σύνολο¨.
Ανάλογες διαμερίσεις του συνόλου των μεταβλητών σε συνεχείς και
κατηγορικές

έχουν

χρησιμοποιηθεί

και

σε

άλλες

παρόμοιες

μελέτες

(Kitchenham, 1998; Briand et al., 2000).

7.8.1.1 ISBSG Σύνολο Δεδομένων 1
7.8.1.1.1 Περιγραφή Συνόλου Δεδομένων
Το πρώτο σύνολο προέρχεται από την International Software Benchmarking Standards
Group (ISBSG) βάση δεδομένων (έκδοση 10) (ISBSG, 2007) και πιο συγκεκριμένα,
είναι τα έργα που χρησιμοποιούνται στο εργαλείο Early Estimate Checker V5.0. Η
περιγραφή των μεταβλητών και η πρωταρχική διεργασία για την επιλογή του
κατάλληλου υποσυνόλου των έργων αναλύεται λεπτομερώς στο Κεφάλαιο 4.
7.8.1.1.2 Παραμετρικό Μοντέλο
Για την κατασκευή του παραμετρικού LS μοντέλου απαιτείται μία αρχική
περιγραφική στατιστική ανάλυση για να διερευνηθεί κατά πόσο ικανοποιούνται
οι υποθέσεις του γραμμικού μοντέλου (βλ. Ενότητα 7.5.2). Αρχικά, γίνεται χρήση
γραφικών παραστάσεων για τον έλεγχο της κανονικότητας των μεταβλητών,
όπως του ιστογράμματος και του Q-Q διαγράμματος που φανερώνουν ότι οι
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συνεχείς μεταβλητές (Duration και Ufp) δεν ικανοποιούν την υπόθεση
κανονικότητας. Ως εκ τούτου, οι αρχικές μεταβλητές μετασχηματίζονται
λογαριθμικά ώστε να επιτύχουμε καλύτερη προσέγγιση της κανονικής
κατανομής για τις δύο μεταβλητές. Από την άλλη μεριά, το σύνολο δεδομένων
περιλαμβάνει τρεις ονομαστικές μεταβλητές (βλ. Κεφάλαιο 4-Πίνακας 4.3), οι
οποίες θα πρέπει να επανακωδικοποιηθούν σε νέες δυαδικές ώστε να
συμπεριληφθούν στο LS μοντέλο. Εξαιτίας της ύπαρξης μεγάλου αριθμού έργων
και την παρουσία μόνο τριών παραγόντων, η χρήση δυαδικών μεταβλητών
φαίνεται να είναι μία αρκετά λογική προσέγγιση. Το τελικό σύνολο μεταβλητών
για την κατασκευή του LS μοντέλου δίνεται στο Κεφάλαιο 4-Πίνακας 4.6.
Παρά

τον

μικρό

αριθμό

παραγόντων,

το

φαινόμενο

της

πολυσυγγραμμικότητας (Wissmann et al., 2007) εξαιτίας της επιλογής της
κατηγορίας αναφοράς προκαλεί αρκετά προβλήματα στη δημιουργία του
γραμμικού μοντέλου. Για τον λόγο αυτόν, αναγκαστήκαμε να κάνουμε
αυστηρότερα τα κριτήρια επιλογής των ανεξάρτητων μεταβλητών και να
μειώσουμε τον αριθμό των εισαγόμενων παραγόντων στο μοντέλο. Η κατά
βήματα (stepwise) διαδικασία επιλέγει τρεις ανεξάρτητες μεταβλητές, οι οποίες
εξηγούν το 29.9% της μεταβλητότητας της εξαρτημένης μεταβλητής (lnduration)
και χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του παρακάτω LS μοντέλου

ln duration = −0.202 + 0.348 × ln ufp +

(7.8)

0.907 × LangType1 + 0.356 × LangType 2
7.8.1.1.3 Μη-παραμετρικό Μοντέλο

Καθώς το μη-παραμετρικό μοντέλο είναι απαλλαγμένο από διάφορες
υποθέσεις, η δημιουργία του μοντέλου βασίστηκε στις αρχικές μεταβλητές του
συνόλου δεδομένων (Κεφάλαιο 4-Πίνακας 4.3).

duration = f (Ufp, DevType, Devplat , LangType)

(7.9)

Η μορφή της Εξίσωσης (7.9) φανερώνει ότι η άγνωστη συνάρτηση f (X)
υπολογίστηκε βάσει όλων των ανεξάρτητων μεταβλητών (συνεχείς και
κατηγορικές),

οι

οποίες

εισέρχονται

στον

υπολογισμό

του

συντελεστή

ανομοιότητας των Kaufman & Rousseeuw (1990) και την εύρεση των
πλησιέστερων έργων (βλ. Κεφάλαιο 2).
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Το στατιστικό για τη συγχώνευση των τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής
των γειτονικών έργων επιλέχθηκε να είναι ο αριθμητικός μέσος. Ένα σημαντικό
θέμα που πρέπει να διευθετηθεί κατά τη φάση βαθμονόμησης της μεθοδολογίας
είναι ο αριθμός των ανάλογων έργων για την εκτίμηση της εξαρτημένης
μεταβλητής.

Για

την

επιλογή

του

βέλτιστου

αριθμού

των

γειτόνων,

χρησιμοποιήθηκε ως κριτήριο η ελαχιστοποίηση του μέτρου καθολικής ακρίβειας
MdAE μέσω της LOOCV διαδικασίας επικύρωσης, μετά την διεξαγωγή
πειραμάτων σε ένα εύρος πιθανών γειτόνων ( k = 1
συγκεκριμένο

πείραμα).

Ο

αριθμός

που

έως

ελαχιστοποιεί

k = 10 , στο

το

MdAE

στο

συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων είναι επτά γείτονες ( k = 7 ).
7.8.1.1.4 Ημιπαραμετρικό Μοντέλο
Στον καθορισμό του LSEbA μοντέλου ακολουθείται μία παρόμοια προσέγγιση
με αυτήν της παραπάνω ενότητας για την επιλογή του αριθμού των ανάλογων
έργων. Ο αριθμός των γειτόνων που ελαχιστοποιούν το MdAE είναι δεκαέξι
( k = 16 ). Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε από την Εξίσωση (7.10), η μορφή
του LSEbA μοντέλου φανερώνει ότι η μοναδική συνεχής μεταβλητή εισάγεται
στο γραμμικό μέρος ενώ όλοι οι παράγοντες χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση

g (T) μέσω των βημάτων του

της άγνωστης μη-γραμμικής συνάρτησης
προτεινόμενου αλγορίθμου της Ενότητας 7.6.2.

ln duration = 0.332 × ln ufp + g ( DevType, Devplat , LangType)

(7.10)

7.8.1.1.5 Γενικά Αποτελέσματα
Η

συνολική

απόδοση

πρόβλεψης

των

τριών

εναλλακτικών

μοντέλων

παρουσιάζεται στον Πίνακα 7.1, όπου μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το
LSEbA μοντέλο υπερτερεί τόσο της LS όσο και της EbA για τα μέτρα MAE και
MdAE που υπολογίζουν την ακρίβεια ενός μοντέλου. Όσον αφορά τη μεροληψία
των προβλέψεων μέσω του υπολογισμού της z-αναλογίας, η οποία εξετάζει την
ισορροπία μεταξύ των υπερεκτιμήσεων και των υποεκτιμήσεων, μπορούμε
εμφανώς να παρατηρήσουμε ότι οι μέσες τιμές (Meanz) υποδεικνύουν ότι όλες οι
μέθοδοι

είναι

επιρρεπείς

στην

υπερεκτίμηση

καθώς

εμφανίζουν

τιμές

υψηλότερες από τη βέλτιστη τιμή 1 (Πίνακας 7.1). Εξαιτίας του γεγονότος ότι η
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μέση τιμή επηρεάζεται από την ύπαρξη απόμακρων τιμών και σφαλμάτων με
μεγάλη λοξότητα (βλ. Κεφάλαιο 3), εξετάζουμε ακόμα, τη διάμεσο ως ένα πιο
ανθεκτικό μέτρο κεντρικής τάσης. Βάσει των διάμεσων τιμών, είναι φανερό ότι
τα LSEbA και LS μοντέλα έχουν παρόμοιες τιμές που βρίσκονται πιο κοντά στη
μονάδα, εν συγκρίσει με τη διάμεσο της EbA και επομένως, εμφανίζουν
μικρότερη

μεροληψία

τις

προβλέψεις.

Τέλος,

η

LSEbA

παρουσιάζει

χαμηλότερους δείκτες MMRE και MdMRE από τις LS και EbA μεθόδους (Πίνακας
7.1).
Στις δύο τελευταίες στήλες του Πίνακα 7.1, μπορούμε να δούμε επίσης τα
ποσοστά βελτίωσης σε όλα τα μέτρα για την LSEbA σε σύγκριση τόσο με το LS
(Imp_LS (%)), όσο και με το EbA (Imp_EbA (%)) μοντέλο. Για την πρώτη
περίπτωση, η βελτίωση ξεκινάει από το 2.23% (ΜΑΕ) και φτάνει το 16.78%
(pred25) ενώ για τη δεύτερη περίπτωση ξεκινάει από το 5.97% (ΜΑΕ) και φτάνει
το 55.10% (Meanz).

LS
EbA
LSEbA
Imp_LS (%)
Imp_EbA (%)
MAE
4.03
4.19
3.94
2.23
5.97
MdAE
2.78
3.00
2.53
8.99
15.67
MMRE (%)
62.27
76.44
59.20
4.93
22.55
MdMRE (%)
40.06
42.86
38.17
4.72
10.94
pred25 (%)
30.57
32.54
35.70
16.78
9.71
Meanz
1.26
1.49
1.22
15.38*
55.10*
Medianz
0.95
1.13
0.94
καµία βελτίωση*
53.85*
*Η % βελτίωση για την περίπτωση της z- αναλογίας υπολογίζεται βάσει της βέλτιστης τιµής 1
(π.χ. βελτίωση σηµαίνει ότι η µέση ή διάµεσος τιµή είναι πιο κοντά στο 1).
Πίνακας 7.1 Καθολικά μέτρα πρόβλεψης για το ISBSG σύνολο δεδομένων 1

Για να μπορέσουμε να εξετάσουμε τη βελτίωση πρόβλεψης μέσω της
LSEbA, διεξήχθησαν ακόμα οι στατιστικοί έλεγχοι Wilcoxon για ζευγαρωτά
δείγματα

ώστε να ανιχνευθούν

σημαντικές διαφορές.

Ο

Πίνακας 7.2

περιλαμβάνει όλα τα αποτελέσματα των ζευγαρωτών ελέγχων, όπου υπάρχουν
στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των AE κατανομών για τα LSEbA και
LS και τα LSEbA και EbA μοντέλα. Όσον αφορά τη σύγκριση μεταξύ της LS και
EbA, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική
διαφορά επειδή η σημαντικότητα p του ελέγχου είναι μεγαλύτερη από 0.05.
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Σύγκριση
LSEbA- LS
LSEbA- EbA
EbA- LS

p-τιµή
0.043/Sig.
0.000/Sig.
0.080

Πίνακας 7.2 Σημαντικότητα του ελέγχου Wilcoxon για το ISBSG σύνολο δεδομένων 1

Στα δύο γραφήματα του Σχήματος 1, παριστάνονται οι REC καμπύλες για
το AE και για τα τρία μοντέλα. Στο αριστερό γράφημα απεικονίζονται οι
καμπύλες για ολόκληρο το εύρος των πιθανών τιμών των σφαλμάτων ενώ στο
δεξιό γράφημα εστιάζουμε στις χαμηλότερες τιμές (50%) του

y -άξονα

(ακρίβεια).
Στο Σχήμα 1α, η καμπύλη του LSEbA μοντέλου είναι πάντοτε πάνω από
την αντίστοιχη καμπύλη της EbA ενώ η γραφική σύγκριση των LSEbA και LS
φανερώνει ότι η LSEbA υπερέχει για τιμές του ΑΕ μικρότερες από 4 και έχει
παρόμοια απόδοση με την LS για μεγαλύτερες τιμές του ΑΕ. Από τη γεωμετρία
του Σχήματος 1β μπορούμε εύκολα να υπολογίσουμε τη διάμεσο τιμή των AE
(MdAE) για κάθε μοντέλο πρόβλεψης (Κεφάλαιο 4). Η οριζόντια ευθεία
αναφοράς από το 0.5 ( accuracy = 0.5 ) τέμνει τις REC καμπύλες σε διαφορετικά
σημεία, τα οποία αντιστοιχούν σε διαφορετικές τιμές σφαλμάτων του x -άξονα.
Για τον λόγο αυτόν, τα σημεία m1, m2 και m3 παριστάνουν με οπτικό τρόπο τις
τιμές των ΜdAE για τα τρία εναλλακτικά μοντέλα. Φανερά, το MdAE της LSEbA
(m1) έχει τη χαμηλότερη τιμή συγκρίνοντας την, με τις διαμέσους των LS και EbA

0.8

0.5

1.0

(m2 και m3, αντίστοιχα).

0.2

0.2

0.3

Accuracy

0.6
0.4

Accuracy

0.4

LSEbA
EbA
LS

0.0

0.0

0.1

LSEbA
EbA
LS

0

2

4

6

0

8

1

2

m1

m2

m3

AE

AE

(α)
(β)
Σχήμα 7.1 ΑΕ REC καμπύλες για το ISBSG σύνολο δεδομένων 1 (α) για ένα μεγάλο
εύρος πιθανών τιμών (β) για ένα περιορισμένο εύρος για την οπτική σύγκριση των
MdAE τιμών (m1, m2 και m3 αντιστοιχούν στα LSEbA, LS και EbA μοντέλα)
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Το Σχήμα 7.2 περιλαμβάνει τις MRE REC καμπύλες για τα τρία μοντέλα
πρόβλεψης. Στο αριστερό γράφημα, οι καμπύλες παριστάνονται για ολόκληρο
το εύρος τιμών των MRE ενώ το δεξιό γράφημα εστιάζει στην περιοχή του x άξονα με τιμές μικρότερες από 0.30. Το Σχήμα 7.2α δείχνει ότι η LSEbA καμπύλη
είναι πάντοτε πάνω από την αντίστοιχη του EbA μοντέλου. Από την άλλη μεριά,
η σύγκριση των σχετικών θέσεων του LSEbA και LS μοντέλων φανερώνει
ελαφρώς την βελτιωμένη απόδοση του πρώτου μοντέλου, για τιμές ανοχής
σφάλματος ( x -άξονας) μικρότερες από 0.5. Στο Σχήμα 7.2β, οι τιμές των μέτρων
pred25 υπολογίζονται γραφικά σχεδιάζοντας μία κάθετη ευθεία αναφοράς από
το σημείο 0.25 του x -άξονας και από το σημείο τομής με την REC καμπύλη, έως
ότου συναντήσει τον y -άξονα που αναπαριστάνει την ακρίβεια. Από τις
σχετικές θέσεις των τριών τιμών του pred25 (p1, p2 και p3), μπορούμε να
συμπεράνουμε ότι η LSEbA επιτυγχάνει την υψηλότερη (άρα και βέλτιστη) τιμή

1.0

0.4

(p1), ενώ η τιμή της EbA (p3) είναι καλύτερη από την αντίστοιχη του LS μοντέλου.

Accuracy

0.2

0.8
0.6

0.1

0.4
0.2

Accuracy

0.3

p1
p3
p2

LSEbA
EbA
LS
0.0

0.0

LSEbA
EbA
LS

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

MRE

MRE

(α)
(β)
Σχήμα 7.2 MRE REC καμπύλες για το ISBSG σύνολο δεδομένων 1 (α) για ένα μεγάλο
εύρος πιθανών τιμών (β) για ένα περιορισμένο εύρος για την οπτική σύγκριση των
pred25 τιμών (p1, p2 και p3 αντιστοιχούν στα LSEbA, LS και EbA μοντέλα)

Τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από τον πειραματισμό σε ένα μεγάλο
σύνολο δεδομένων, το οποίο περιλαμβάνει μία συνεχή ανεξάρτητη μεταβλητή
και ένα μικρό αριθμό κατηγορικών μεταβλητών, χωρίς ελλείπουσες τιμές είναι
ότι το ημιπαραμετρικό LSEbA μοντέλο βελτιώνει σημαντικά την ακρίβεια των
προβλέψεων. Σχεδόν, όλα τα καθολικά μέτρα ακρίβειας εμφανίζουν βελτιώσεις,
η γραφική σύγκριση ολόκληρων των κατανομών δείχνει την εμφανή
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ανωτερότητα του προτεινόμενου μοντέλου εν συγκρίσει με την EbA μέθοδο ενώ
οι στατιστικοί έλεγχοι υποθέσεων επιδεικνύουν ότι η βελτίωση στην ακρίβεια
του LSEbA μοντέλου διαφέρει στατιστικά τόσο από την LS, όσο και από την EbA
μέθοδο.

7.8.1.2 NASA93 Σύνολο Δεδομένων
7.8.1.2.1 Περιγραφή Συνόλου Δεδομένων
Το δεύτερο σύνολο δεδομένων των πειραμάτων είναι το NASA93 (NASA93, 2007),
το οποίο επιλέχθηκε επειδή είναι ελεύθερα διαθέσιμο και συγκεντρώνει κάποιες
ενδιαφέρουσες ιδιότητες τις οποίες η ημιπαραμετρική μέθοδος είναι ικανή να
χειριστεί καταλλήλως. Ακριβέστερα, αποτελεί ένα σχετικά μικρό σύνολο
δεδομένων με συνεχείς και αρκετές κατηγορικές μεταβλητές χωρίς ελλείπουσες
τιμές.

Μεταβλητή
effort
SLOC
forg
mode

Κλίµακα
Συνεχής
Συνεχής
Ονοµαστική
Ονοµαστική

Περιγραφή
Προσπάθεια σε εργατοµήνες
Γραµµές Κώδικα (χιλιάδες)
Σύστηµα αέρους ή εδάφους
Τρόπος ανάπτυξης λογισµικού

acap
pcap
aexp
modp

∆ιατάξιµη
∆ιατάξιµη
∆ιατάξιµη
∆ιατάξιµη

tool

∆ιατάξιµη

vexp

∆ιατάξιµη

lexp

∆ιατάξιµη

sced

∆ιατάξιµη

stor
data
time

∆ιατάξιµη
∆ιατάξιµη
∆ιατάξιµη

turn

∆ιατάξιµη

virt
cplx
rely

∆ιατάξιµη
∆ιατάξιµη
∆ιατάξιµη

Ικανότητα αναλυτών
Ικανότητα προγραµµατιστών
Εµπειρία σε εφαρµογές
Χρήση µοντέρνων πρακτικών
προγραµµατισµού
Χρήση εργαλείων
προγραµµατισµού
Εµπειρία µε το σύστηµα
HW/SW
Εµπειρία στις γλώσσες
προγραµµατισµού
Πίεση από χρονοδιάγραµµα
ανάπτυξης
Περιορισµοί στη κύρια µνήµη
Μέγεθος βάσης δεδοµένων
Χρονικοί περιορισµοί
εκτέλεσης
Χρόνος απόκρισης
υπολογιστή
Αλλαγές στο σύστηµα HW/SW
Πολυπλοκότητα
Απαιτούµενη αξιοπιστία
λογισµικού

Ορισµός Επιπέδων

Flight, Ground
Embedded, Organic,
Semidetached

Very low
Low
Nominal
High
Very high
Extra high

Πίνακας 7.3 Μεταβλητές του συνόλου δεδομένων NASA93
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Το αρχικό σύνολο περιλαμβάνει 93 έργα λογισμικού από διαφορετικά
ερευνητικά κέντρα της NASA με είκοσι τρεις ανεξάρτητες μεταβλητές (22
κατηγορικές και 1 συνεχή) ενώ η εξαρτημένη μεταβλητή είναι η πραγματική
προσπάθεια (actual effort) που καταβλήθηκε για την ανάπτυξη των έργων
μετρημένη σε εργατομήνες. Μετά την απομάκρυνση πέντε ανεξάρτητων
μεταβλητών που δε σχετίζονται με την προσπάθεια (για παράδειγμα unique id,
project name κ.τ.λ.), το σύνολο δεδομένων αποτελείται από τις μεταβλητές που
παρουσιάζονται στον Πίνακα 7.3.
7.8.1.2.2 Παραμετρικό Μοντέλο
Η ίδια διαδικασία που παρουσιάζεται στην Ενότητα 7.8.1.1.2, ακολουθείται ώστε
να γίνει η προσαρμογή του παραμετρικού LS μοντέλου. Και πάλι, τα
ιστογράμματα και τα Q-Q διαγράμματα δείχνουν ότι οι δύο συνεχείς μεταβλητές
(effort και SLOC) δεν ακολουθούν την κανονικότητα και οι αρχικές μεταβλητές
μετασχηματίζονται λογαριθμικά για την καλύτερη προσέγγιση της κανονικής
κατανομής. Ακόμα, το σύνολο περιλαμβάνει ένα μεγάλο πλήθος κατηγορικών
μεταβλητών. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν 17 παράγοντες με αρκετά επίπεδα
(Πίνακας 7.3), οι οποίοι θα πρέπει να αντικατασταθούν από νέες δυαδικές
μεταβλητές. Έχοντας υπόψη ότι απαιτούνται 15 × 5 = 75

νέες δυαδικές

μεταβλητές για τους 15 τελευταίους παράγοντες με 6 επίπεδα, 1 νέα μεταβλητή
για τη forg και 2 για τη mode, είναι αναμφίβολο ότι η στρατηγική της
επανακωδικοποίησης νέων δυαδικών μεταβλητών κρίνεται μη πρακτική για το
συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων εξαιτίας του μικρού αριθμού των έργων της
βάσης.
Μία εναλλακτική επιλογή θα ήταν η σύμπτυξη των επιπέδων σε
ομοιογενείς ομάδες για κάθε παράγοντα. Για κάθε μία από τις κατηγορικές
μεταβλητές, μπορούμε να εφαρμόσουμε την one-way ANOVA ώστε να ελέγξουμε
την επίδραση κάθε παράγοντα στην εξαρτημένη μεταβλητή κόστους. Κάθε
παράγοντας με σημαντικότητα μικρότερη από 0.05, μπορεί να θεωρηθεί
σημαντική και να εισαχθεί στην ανάλυση, όπου διεξάγονται post-hoc έλεγχοι
ώστε να αναγνωριστούν οι ομοιογενείς κατηγορίες που πρέπει να συμπτυχθούν
για κάθε παράγοντα. Από την άλλη μεριά, η στρατηγική δεν είναι απλή και
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απαιτείται η λήψη αποφάσεων για σημαντικά ζητήματα της μεθόδου. Το
ακόλουθο παράδειγμα αναδεικνύει αρκετά από τα μειονεκτήματα της
διαδικασίας και τις δυσκολίες που εμφανίζονται στην προσπάθεια κατασκευής
ενός αξιόπιστου και ευέλικτου μοντέλου πρόβλεψης.
Υποθέτουμε λοιπόν, ότι επιθυμούμε να συγχωνεύσουμε τα επίπεδα του
παράγοντα cplx. Η σημαντικότητα του F-ελέγχου είναι μικρότερη από 0.0005 και
επομένως, υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της lneffort και της cplx.
Στο Σχήμα 7.3, μπορεί κάποιος να διαπιστώσει την περίπλοκη μη-γραμμική
σχέση από την οποία είναι ξεκάθαρο ότι η μέση τιμή της lneffort αρχικά,
μειώνεται για τα επίπεδα low, nominal και high και αυξάνεται για τα επίπεδα
very high και extra high. Ο συγκεκριμένος τύπος της συσχέτισης δεν επιτρέπει τη
συγχώνευση των επιπέδων με τρόπο που να διατηρείται η διατάξιμη φύση του
παράγοντα και να ερμηνεύονται τα αποτελέσματα. Ως εκ τούτου, το Σχήμα 7.3
υποδεικνύει ότι η επίδραση του παράγοντα μπορεί να ανιχνευθεί πιο εύκολα,
από τη μη-παραμετρική EbA μέθοδο.

Σχήμα 7.3 Διάγραμμα μέσων τιμών της lneffort και του cplx παράγοντα

Το

πρόβλημα

του

χειρισμού

των

κατηγορικών

μεταβλητών

στο

συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων έχει επίσης μελετηθεί στις εργασίες των Korte
& Port (2008) και Port & Korte (2008). Αμφότερες οι μελέτες διερευνούν την
κατασκευή πέντε διαφορετικών μοντέλων του NASA93 συνόλου δεδομένων με
παραλλαγές των μεθόδων παλινδρόμησης, προσπαθώντας να χειριστούν τις
συνεχείς και κατηγορικές ανεξάρτητες μεταβλητές. Οι συγγραφείς σημειώνουν
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ότι μία συγκεκριμένη μορφή παλινδρόμησης (κατηγορική παλινδρόμηση
ελαχίστων τετραγώνων-categorical least squares regression), η οποία επιτρέπει τις
παραμέτρους να μεταβάλλονται χωρίς περιορισμούς, προσαρμόζεται πολύ
ικανοποιητικά στα δεδομένα και παρέχει χαμηλά ποσοστά σφάλματος. Παρόλα
αυτά, το συγκεκριμένο μοντέλο εκτιμά την τιμή της παραμέτρου της cplx να
είναι αρνητική για το επίπεδα low, θετική για τα επίπεδα nominal και high και
ξανά αρνητική για το επίπεδο very high, μη λαμβάνοντας υπόψη την κατηγορική
φύση της μεταβλητής. Το πρόβλημα που προκύπτει έγκειται στο γεγονός ότι η
συγκεκριμένη ποσοτικοποίηση έρχεται σε αντίθεση με τη γενική πεποίθηση ότι
υψηλότερη πολυπλοκότητα (cplx) απαιτεί υψηλότερη προσπάθεια (effort). Ακόμη,
οι συγγραφείς υπογραμμίζουν ότι παρά το γεγονός ότι ο αναλυτής μπορεί να
αισθάνεται σίγουρος ότι η προσθήκη ανεξάρτητων μεταβλητών (κυρίως
κατηγορικών) βελτιώνει την ακρίβεια ενός μοντέλου, ο παραπάνω ισχυρισμός
δεν είναι αληθής για το NASA93 σύνολο δεδομένων. Επομένως, προτείνεται ότι
το απλό γραμμικό μοντέλο με την εξαρτημένη μεταβλητή κόστους (lneffort) και
την ανεξάρτητη συνεχή μεταβλητή lnSLOC δίνει αποτελέσματα που δε
διαφέρουν σημαντικά από τα αποτελέσματα των άλλων τριών μοντέλων με τη
χρήση κατηγορικών μεταβλητών.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω ζητήματα, προσαρμόζουμε τελικά, ένα
απλό γραμμικό παραμετρικό μοντέλο με την lneffort ως εξαρτημένη μεταβλητή
και την lnSLOC ως ανεξάρτητη μεταβλητή, η οποία εξηγεί ένα ιδιαίτερα υψηλό
2

ποσοστό της μεταβλητότητας ( R = 71.1% ). Το μοντέλο έχει την ακόλουθη
μορφή

ln effort = 1.977 + 0.920 × ln SLOC

(7.11)

7.8.1.2.3 Μη-παραμετρικό Μοντέλο
Η διαδικασία δημιουργίας του μη-παραμετρικού μοντέλου είναι η ίδια με εκείνη
που παρουσιάζεται στην Ενότητα 7.8.1.1.3. Όλες οι αρχικές μεταβλητές (Πίνακας
7.3) εισήχθησαν στον υπολογισμό των αποστάσεων ενώ μία αναλογία ( k = 1 )
βρέθηκε ότι ελαχιστοποιεί το MdAE.

effort = f ( SLOC , forg , mod e, acap, pcap, a exp, mod p,
tool , v exp, l exp, sced , stor , data, time, turn, virt , cplx, rely )
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7.8.1.2.4 Ημιπαραμετρικό Μοντέλο
Στον καθορισμό του LSEbA μοντέλου, η μεταβλητή lnSLOC εισάγεται στο
γραμμικό μέρος, όλες οι κατηγορικές μεταβλητές στο μη-γραμμικό μέρος της
Εξίσωσης (7.14) ενώ επτά αναλογίες ( k = 7 ) αποτελούν τη βέλτιστη επιλογή
γειτόνων.

ln effort = 0.995 × ln SLOC + g ( forg , mod e, acap, pcap, a exp, mod p,
tool , v exp, l exp, sced , stor , data, time, turn, virt , cplx, rely )

(7.13)

7.8.1.2.5 Γενικά Αποτελέσματα
Οι αποδόσεις των εναλλακτικών μοντέλων δίνονται στα αποτελέσματα του
Πίνακα 7.4. Το LSEbA μοντέλο παρουσιάζει τη βέλτιστη απόδοση για όλα τα
μέτρα ακρίβειας. Η βελτίωση που επιτυγχάνεται από την LSEbA σε σύγκριση με
την LS ξεκινάει από 19.82% (MMRE) και φτάνει το 57.14% (Meanz) ενώ η
χαμηλότερη βελτίωση σε σχέση με το EbA μοντέλο είναι 33.34% (pred25) και η
μεγαλύτερη 69.23% (MdAE). Οι στατιστικοί έλεγχοι που βασίζονται στα AE
(Πίνακας 7.5) επιδεικνύουν σημαντική διαφορά για όλους τους ζευγαρωτούς
ελέγχους.

LS
EbA
LSEbA
Imp_LS (%)
Imp_EbA (%)
MAE
353.23 445.54
222.88
36.90
49.98
MdAE
73.48
142.00
43.69
40.54
69.23
MMRE (%)
67.88
86.93
54.36
19.82
37.47
MdMRE (%)
36.78
42.86
25.98
29.36
39.38
pred25 (%)
32.26
35.48
47.31
46.65
33.34
Meanz
1.34
1.39
1.22
35.29*
43.59*
Medianz
1.07
0.94
0.97
57.14*
50.00*
*Η % βελτίωση για την περίπτωση της z-αναλογίας υπολογίζεται βάσει της βέλτιστης τιµής 1
(π.χ. βελτίωση σηµαίνει ότι η µέση ή διάµεσος τιµή είναι πιο κοντά στο 1).
Πίνακας 7.4 Καθολικά μέτρα πρόβλεψης για το NASA93 σύνολο δεδομένων

Σύγκριση
LSEbA- LS
LSEbA- EbA
EbA- LS

p-τιµή
0.001/Sig.
0.000/Sig.
0.047/Sig.

Πίνακας 7.5 Σημαντικότητα του Wilcoxon ελέγχου για το NASA93 σύνολο δεδομένων

Η εξέταση των REC καμπυλών για τα AE (Σχήμα 7.4α) δείχνει ότι η LSEbA
κατανομή είναι συνεχώς πάνω από τις αντίστοιχες κατανομές των LS και EbA.
Στο Σχήμα 7.4β απεικονίζονται οι μεγάλες διαφορές μεταξύ του MdAE για το
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LSEbA μοντέλο (m1) και των άλλων δύο μεθόδων (m2 και m3 για το LS και EbA,
αντίστοιχα). Επιπρόσθετα, το γραμμικό LS μοντέλο φαίνεται να είναι η δεύτερη
καλύτερη επιλογή για την πρόβλεψη της εξαρτημένης μεταβλητής, από τη

0.2

0.3

Accuracy

0.6
0.4

Accuracy

0.4

0.8

0.5

1.0

0.6

στιγμή που υπερτερεί σημαντικά της μη-παραμετρικής μεθόδου.

0.1

0.2

LSEbA
EbA
LS

0.0

0.0

LSEbA
EbA
LS

0

200

400

600

800

0

AE

m1 50

m2

100

m3 150

200

AE

(α)
(β)
Σχήμα 7.4 ΑΕ REC καμπύλες για το NASA93 σύνολο δεδομένων (α) για ένα μεγάλο
εύρος πιθανών τιμών (β) για ένα περιορισμένο εύρος για την οπτική σύγκριση των
MdAE τιμών (m1, m2 και m3 αντιστοιχούν στα LSEbA, LS και EbA μοντέλα)

Οι μέσες τιμές της z-αναλογίας (Πίνακας 7.4) φανερώνουν ότι όλα τα
μοντέλα είναι επιρρεπή στις υπερεκτιμήσεις. Παρόλα αυτά, οι διάμεσοι
(Medianz) είναι πολύ κοντά στο 1, με το προτεινόμενο LSEbA μοντέλο να
παρουσιάζει την ελάχιστη μεροληψία. Οι μέσες τιμές και οι διάμεσοι του μέτρου
ακρίβειας MRE αναδεικνύουν επίσης, σημαντικές βελτιώσεις από τη χρήση του
LSEbA μοντέλου.. Η μεγάλη απόκλιση των MRE κατανομών απεικονίζεται στο
Σχήμα 7.5α, όπου το LSEbA μοντέλο υπερέχει σημαντικά των εναλλακτικών
προσεγγίσεων ενώ η καμπύλη σκαρφαλώνει με γρήγορο ρυθμό στην άνω
αριστερή γωνία. Ακόμα, οι CDF των LS και EbA δεν λαμβάνουν τη μέγιστη τιμή 1
έως ότου, η ανοχή σφάλματος γίνει αρκετά υψηλή (μεγαλύτερη από 100%).
Αναλύοντας περισσότερο τις αποδόσεις των δύο μοντέλων, μπορούμε να
διαπιστώσουμε ότι εμφανίζουν διαφορετικές αποδόσεις για διαφορετικές τιμές
της ανοχής σφάλματος. Πιο συγκεκριμένα, η EbA υπερέχει για χαμηλότερες
τιμές σφαλμάτων αλλά εμφανίζει χειρότερη απόδοση καθώς το σφάλμα
αυξάνεται, αποτέλεσμα που επιβεβαιώνεται και από το γεγονός της ύπαρξης
αρκετών σημείων τομής στις κατανομές των σφαλμάτων των συγκεκριμένων
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μοντέλων. Τέλος, από το Σχήμα 7.5β φαίνεται καθαρά, η βελτιωμένη απόδοση

1.0

0.5

του ημιπαραμετρικού μοντέλου βάσει του μέτρου pred25.

0.4

0.8

p1

0.2

0.3

Accuracy

0.6
0.4

LSEbA
EbA
LS

0.1

0.2

Accuracy

p3
p2

0.0

0.0

LSEbA
EbA
LS

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

MRE

MRE

(α)
(β)
Σχήμα 7.5 MRE REC καμπύλες για το NASA93 σύνολο δεδομένων (α) για ένα μεγάλο
εύρος πιθανών τιμών (β) για ένα περιορισμένο εύρος για την οπτική σύγκριση των
pred25 τιμών (p1, p2 και p3 αντιστοιχούν στα LSEbA, LS και EbA μοντέλα)

Συνοψίζοντας τα ευρήματα του δεύτερου πειράματος, παρουσιάστηκε μία
συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης ώστε να φανούν τα οφέλη από την
ενδεχόμενη χρήση της προτεινόμενης LSEbΑ μεθοδολογίας σε ένα σύνολο
δεδομένων με συνεχείς και ένα μεγάλο αριθμό κατηγορικών μεταβλητών. Οι
τελευταίες προκαλούν πολλά προβλήματα σχεδιασμού στην εκτίμηση του
παραμετρικού γραμμικού μοντέλου και χαμηλή απόδοση ακρίβειας στις
περιπτώσεις των μη-παραμετρικών τεχνικών. Καθώς το σύνολο δεδομένων δεν
είναι ιδιαίτερα μεγάλο, η συνήθης στρατηγική της δημιουργίας νέων δυαδικών
μεταβλητών κρίνεται ακατάλληλη για το σωστό χειρισμό των παραγόντων.
Επιπρόσθετα, η παρουσία πολλών επιπέδων για κάθε παράγοντα και η μηγραμμική σχέση μεταξύ αυτών και των μέσων τιμών της εξαρτημένης
μεταβλητής κόστους, καθιστά την ανάλυση διασποράς κατά έναν παράγοντα
(one-way ANOVA) μία εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία για τη συγχώνευση των
επιπέδων. Η αξιολόγηση του ημιπαραμετρικού μοντέλου έδειξε ότι η
προτεινόμενη μεθοδολογία

καταφέρνει

να

συνδυάσει

με

έναν

εύκολα

προσαρμόσιμο τρόπο τόσο το παραμετρικό, όσο και το μη-παραμετρικό μέρος.
Τα αποτελέσματα από τους καθολικούς δείκτες σφάλματος, τους στατιστικούς
ελέγχους υποθέσεων και τη μελέτη των REC καμπυλών κατέδειξαν την
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ανωτερότητα

του

LSEbA

μοντέλου

σε

όλα

τα

μέτρα

ακρίβειας

που

χρησιμοποιήθηκαν.

7.8.1.3 ISBSG Σύνολο Δεδομένων 2
7.8.1.3.1 Περιγραφή Συνόλου Δεδομένων
Το τελευταίο σύνολο δεδομένων του πρώτου μέρους των πειραμάτων προέρχεται
επίσης από τη βάση ISBSG και αποτελείται από διαφορετικά έργα σε σχέση με
εκείνα του πρώτου πειράματος της Ενότητας 7.8.1.1. Συγκεκριμένα, στόχος είναι
η χρησιμοποίηση ενός σχετικά μικρού συνόλου δεδομένων με συνεχείς και
κατηγορικές μεταβλητές με ελλείπουσες τιμές.
Ακολουθώντας ξανά τις συστάσεις της ISBSG που προτείνει τη χρήση
υποσυνόλων των έργων στα οποία χρησιμοποιείται ίδια μέθοδος μέτρησης του
μεγέθους τους, αρχικά αποφασίστηκε να μελετηθούν περιπτώσεις με τιμή
COSMIC-FFP, ως μέθοδος μέτρησης της μεταβλητής FP Standards. Κατά δεύτερον,
αγνοήθηκαν έργα με τιμές C και D για τις μεταβλητές Data Quality Rating και
UFP Rating και συμπεριλήφθηκαν στην περαιτέρω ανάλυση μόνο εκείνα με τιμές
A και B. Ένα άλλο σημαντικό θέμα, το οποίο πρέπει να διευθετηθεί είναι το
ποιες μεταβλητές θα πρέπει να εισαχθούν στη διαδικασία δημιουργίας των
μοντέλων πρόβλεψης. Ο οργανισμός ISBSG επισημαίνει ότι τα πιο σημαντικά
κριτήρια για την επιλογή μεταβλητών είναι το μέγεθος, ο τύπος ανάπτυξης, η
κύρια γλώσσα προγραμματισμού, η πλατφόρμα ανάπτυξης και άλλες γενικές
τεχνικές ανάπτυξης. Μετά από μία ενδελεχή εξέταση των μεταβλητών,
επιλέχθηκαν να εισαχθούν τόσο υποσύνολα μεταβλητών που ανήκουν στην
ευρύτερη κατηγορία Grouping Attributes όσο και την κατηγορία Project Attributes
και να κατασκευαστούν τα εναλλακτικά μοντέλα σε ένα τελικό σύνολο 110
έργων (Πίνακας 7.6). Σημειώνεται επίσης, ότι οι ευρύτερες κατηγορίες Grouping
Attributes και Project Attributes ορίζονται από τον οργανισμό (ISBSG, 2007) ώστε
να περιγραφούν ομάδες μεταβλητών με παρόμοια χαρακτηριστικά. Για
παράδειγμα, η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει μεταβλητές όπως DevType, OrgType,
BusAreaType, AppType κ.τ.λ. ενώ η δεύτερη μεταβλητές όπως DevPlat, LangType,
PrimLangType, FLang κ.τ.λ.
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Οι περισσότερες από τις κατηγορικές μεταβλητές περιλαμβάνουν έναν
μεγάλο αριθμό επιπέδων για κάθε παράγοντα (ενδεικτικά η PrimLangType έχει 21
διαφορετικά επίπεδα). Επιπλέον, στην τελευταία στήλη του Πίνακα 7.6 δίνεται ο
αριθμός των ελλειπουσών τιμών για κάθε μεταβλητή.

Μεταβλητή
Effort
Ufp

Κλίµακα
Συνεχής
Συνεχής

MaxTeamSize

Συνεχής

DevType
OrgType
BusAreaType
AppType
Architecture
ClientSer
DevPlat
LangType
PrimLangType
FLang
FDataBaseSys
FCompSer
CaseTool

Ονοµαστική
Ονοµαστική
Ονοµαστική
Ονοµαστική
Ονοµαστική
Ονοµαστική
Ονοµαστική
Ονοµαστική
Ονοµαστική
Ονοµαστική
Ονοµαστική
Ονοµαστική
Ονοµαστική

Περιγραφή
Συνολική προσπάθεια σε εργατοώρες
Μέγεθος της εφαρµογής σε µηπροσαρµοσµένους βαθµούς λειτουργίας
Συνολικός αριθµός ανθρώπων που
εργάζονται στην εφαρµογή
Τύπος Ανάπτυξης
Τύπος Οργανισµού
Τύπος Επιχειρηµατικού Τοµέα
Τύπος Εφαρµογής
Αρχιτεκτονική
Πελάτης Εξυπηρετητής
Πλατφόρµα Ανάπτυξης
Τύπος Γλώσσας
Κύριος Τύπος Γλώσσας
Πρώτος Τύπος Γλώσσας
Πρώτο Σύστηµα Βάσης ∆εδοµένων
Πρώτος Εξυπηρετητής Συστατικού
Εργαλείο Ανάπτυξης

#
ελλειπουσών
τιµών
0
0
50
0
10
81
6
25
33
7
19
15
16
36
89
61

Πίνακας 7.6 Μεταβλητές του συνόλου δεδομένων ISBSG 2

7.8.1.3.2 Παραμετρικό Μοντέλο
Η διαδικασία προσαρμογής του παραμετρικού LS μοντέλου είναι μία ιδιαίτερα
πολύπλοκη διεργασία για το συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων. Αρχικά, ο
μεγάλος αριθμός των διαφορετικών επιπέδων για κάθε παράγοντα καθιστά την
επανακωδικοποίηση των νέων δυαδικών μεταβλητών αδύνατη και χωρίς
σημασία. Ακόμα, η one-way ANOVA για τη σύμπτυξη των επιπέδων δε μπορεί
να εφαρμοστεί εξαιτίας του μεγάλου αριθμού διαφορετικών επιπέδων που
περιλαμβάνουν μόνο μία παρατήρηση. Ακόμα, το συγκεκριμένο μοντέλο δεν
είναι ικανό να διαχειριστεί τον μεγάλο όγκο ελλειπουσών τιμών καθώς διενεργεί
τη διαγραφή κάθε περίπτωσης με τουλάχιστον μία ελλείπουσα τιμή. Εάν η
διαγραφή των ελλειπουσών τιμών λάβει χώρα, το μέγεθος του συνόλου
δεδομένων θα γίνει εξαιρετικά μικρό.
Καθώς το μέγεθος των έργων είναι ο κυριότερος παράγοντας κόστους και
δεν υπάρχουν ελλείπουσες τιμές για την ανεξάρτητη μεταβλητή Ufp,
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προσαρμόζεται τελικά, ένα γραμμικό παραμετρικό μοντέλο με εξαρτημένη
μεταβλητή τον λογαριθμικό μετασχηματισμό της προσπάθειας (lneffort) και
ανεξάρτητη τον λογαριθμικό μετασχηματισμό του μεγέθους (lnufp), το οποίο
2

εξηγεί το 37.3% της μεταβλητότητας ( R = 37.3% ).

ln effort = 1.753 + 1.079 × ln ufp

(7.14)

7.8.1.3.3 Μη-παραμετρικό Μοντέλο
Η βαθμονόμηση του μη-παραμετρικού EbA μοντέλου περιλαμβάνει τη χρήση
όλων των αρχικών μεταβλητών (Πίνακας 7.5) ενώ ο αριθμός των γειτόνων που
ελαχιστοποιεί το MdAE είναι μία αναλογία ( k = 1 ).

effort = f (Ufp, MaxTeamSize, DevType, OrgType, BusAreaType,
AppType, Architecture, ClientSer , DevPlat , LangType,
Pr imLangType, FLang , FDataBaseSys, FCompSer , CaseTool )

(7.15)

7.8.1.3.4 Ημιπαραμετρικό Μοντέλο
Τα προβλήματα που αναφέρονται στην Ενότητα 7.8.1.3.1, τα οποία αφορούν τον
μεγάλο αριθμό επιπέδων για κάθε παράγοντα και τον μεγάλο όγκο
ελλειπουσών τιμών επιλύονται με την εισαγωγή όλων των κατηγορικών
μεταβλητών και της MaxTeamSize (η οποία παρουσιάζει αρκετές ελλείπουσες
τιμές) στο EbA-σύνολο και της κύριας ανεξάρτητης μεταβλητής (lnufp) στο LSσύνολο. Μετά τη διεξαγωγή της LOOCV διαδικασίας, δύο αναλογίες ( k = 2 )
βρέθηκαν να αποτελούν τη βέλτιστη επιλογή γειτόνων.

ln effort = 0.934 × ln ufp + g ( MaxTeamSize, DevType, OrgType,
BusAreaType, AppType, Architecture, ClientSer , DevPlat, LangType,
Pr imLangType, FLang , FDataBaseSys, FCompSer , CaseTool )

(7.16)

7.8.1.3.5 Γενικά Αποτελέσματα
Ο Πίνακας 7.7 συνοψίζει τα αποτελέσματα της συνολικής απόδοσης των τριών
εναλλακτικών μοντέλων, από όπου μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η βελτίωση
από το προτεινόμενο μοντέλο είναι ιδιαίτερα υψηλή για όλα τα μέτρα ακρίβειας
(δύο τελευταίες στήλες του Πίνακα 7.7).
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LS
EbA
LSEbA
Imp_LS (%)
Imp_EbA (%)
MAE
4789.76 6133.57 4240.61
11.47
30.86
MdAE
1637.71 1183.00
867.66
47.02
26.66
MMRE (%)
324.25
520.95
177.79
45.17
65.87
MdMRE (%)
86.76
70.25
57.98
33.17
17.47
pred25 (%)
4.55
16.36
22.73
399.56
38.94
Meanz
3.53
5.61
2.28
49.41*
72.23*
Medianz
0.83
1.10
1.04
76.47*
60.00*
*Η % βελτίωση για την περίπτωση της z-αναλογίας υπολογίζεται βάσει της βέλτιστης τιµής 1
(π.χ. βελτίωση σηµαίνει ότι η µέση ή διάµεσος τιµή είναι πιο κοντά στο 1).
Πίνακας 7.7 Καθολικά μέτρα πρόβλεψης για το ISBSG σύνολο δεδομένων 2

Η ακρίβεια της LSEbA σε όρους μέσης τιμής και διαμέσου των AE είναι η
βέλτιστη ενώ οι στατιστικοί έλεγχοι υποθέσεων φανερώνουν την ύπαρξη
σημαντικής διαφοράς μεταξύ των ζευγαρωτών συγκρίσεων (Πίνακας 7.8). Όσον
αφορά τη σύγκριση της LS με την EbA, οι AE δείκτες δείχνουν ότι το EbA
μοντέλο είναι η δεύτερη καλύτερη επιλογή, αλλά το αποτέλεσμα δεν
επικυρώνεται από τον μη-παραμετρικό στατιστικό έλεγχο υποθέσεως (Πίνακας
7.8). Η μελέτη των AE REC καμπυλών (Σχήμα 7.6α) φανερώνει την ανωτερότητα
της LSEbA, καθώς η καμπύλη είναι πάντοτε πάνω από τις αντίστοιχες καμπύλες
των εναλλακτικών μοντέλων για όλες τις πιθανές τιμές της ανοχής σφάλματος.
Από την άλλη μεριά, παρά το γεγονός ότι η EbA κυριαρχεί της LS για σφάλματα
μικρότερα από 6000 (80% της ακρίβειας), η απόδοση γίνεται χειρότερη για
υψηλότερες τιμές της ανοχής σφάλματος, επιβεβαιώνοντας τα αποτελέσματα
του ελέγχου Wilcoxon για μη σημαντική διαφορά των διάμεσων τιμών (Σχήμα
7.6β). Τέλος, όλα τα μοντέλα εμφανίζουν μερικές απόμακρες παρατηρήσεις,
γεγονός που αντικατοπτρίζεται από το επίπεδο σχήμα των καμπυλών για
μεγάλες τιμές των AE (Σχήμα 7.6α).

Σύγκριση
LSEbA- LS
LSEbA- EbA
EbA- LS

p-τιµή
0.000/Sig.
0.000/Sig.
0.181

Πίνακας 7.8 Σημαντικότητα του Wilcoxon ελέγχου για το ISBSG σύνολο δεδομένων 2

Η αναλογία-z της LSEbA εμφανίζει τιμή πιο κοντά στη μονάδα και για τα
δύο μέτρα κεντρικής τάσης (μέση τιμή και διάμεσος), υποδεικνύοντας μη
μεροληπτικές προβλέψεις (Πίνακας 7.7). Τέλος, τα τρία μοντέλα παρουσιάζουν
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μεγάλη διασπορά στις προβλέψεις τους ενώ οι μεγάλες αποκλίσεις των μέσων
τιμών και διαμέσων για τις MRE κατανομές αποκαλύπτουν την ύπαρξη
απόμακρων

τιμών

(Πίνακας

7.7).

Από

το

Σχήμα

7.7α

μπορούμε

να

παρατηρήσουμε ξεκάθαρα ότι η LSEbA υπερτερεί της LS για όλες τις τιμές της
ανοχής σφάλματος. Γενικά, το συμπέρασμα ισχύει και για τη σύγκριση των
LSEbA και EbA μοντέλων αλλά υπάρχουν πεδία τιμών του σφάλματος, στα
οποία η REC καμπύλη της LSEbA βρίσκεται ελαφρώς, κάτω από εκείνη της EbA
(για παράδειγμα [0.75,0.80] ). Τέλος, η εξέταση του Σχήματος 7.7β δείχνει ότι το

0.4

0.2

0.2

0.3

Accuracy

0.6
0.4

Accuracy

0.8

0.5

0.6

1.0

LSEbA μοντέλο εμφανίζει τη βέλτιστη απόδοση για το μέτρο ακρίβειας pred25.

LSEbA
EbA
LS

0.0

0.0

0.1

LSEbA
EbA
LS

0

2000

4000

6000

8000

0

10000

500

m1

1000

m3

1500

m2

AE

AE

0.25

LSEbA
EbA
LS

LSEbA
EbA
LS

0.15
0.00

0.0

p2

0.10

Accuracy

0.4

p3

0.05

0.6

0.20

p1

0.2

Accuracy

0.8

1.0

0.30

(α)
(β)
Σχήμα 7.6 ΑΕ REC καμπύλες για το ISBSG σύνολο δεδομένων 2 (α) για ένα μεγάλο
εύρος πιθανών τιμών (β) για ένα περιορισμένο εύρος για την οπτική σύγκριση των
MdAE τιμών (m1, m2 και m3 αντιστοιχούν στα LSEbA, LS και EbA μοντέλα)

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

MRE

MRE

(α)
(β)
Σχήμα 7.7 MRE REC καμπύλες για το ISBSG σύνολο δεδομένων 2 (α) για ένα μεγάλο
εύρος πιθανών τιμών (β) για ένα περιορισμένο εύρος για την οπτική σύγκριση των
pred25 τιμών (p1, p2 και p3 αντιστοιχούν στα LSEbA, LS και EbA μοντέλα)
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Συμπερασματικά, στην παρούσα ενότητα εξετάστηκε η συμπεριφορά της
προτεινόμενης μεθοδολογίας σε μία εξαιρετικά δύσκολη περίπτωση που
συνήθως,

παρουσιάζεται

σε

προβλήματα

του

κόστους

λογισμικού.

Αναλυτικότερα, η κατάσταση περιλαμβάνει τη διαχείριση ενός μεγάλου αριθμού
κατηγορικών μεταβλητών με πολλά διαφορετικά επίπεδα και ελλείπουσες τιμές
σε ένα σχετικά μικρό σύνολο δεδομένων για την εκτίμηση της συνάρτησης
κόστους. Το LSEbA μοντέλο καταφέρνει να αντιμετωπίσει τους παραπάνω
περιορισμούς και να εκτιμήσει τη συνάρτηση πρόβλεψης με έναν άμεσο τρόπο,
κάνοντας χρήση των αρχικών μεταβλητών, χωρίς καμία προεπεξεργασία των
δεδομένων. Τα ευρήματα δείχνουν ότι το ημιπαραμετρικό μοντέλο έχει τη
βέλτιστη απόδοση σε όλα τα μέτρα ακρίβειας, ενώ τα αποτελέσματα
επικυρώνονται τόσο από τους στατιστικούς ελέγχους υποθέσεων, όσο και από
τις γραφικές συγκρίσεις.

7.8.2 Σύγκριση Διαστημάτων Πρόβλεψης
Στο δεύτερος μέρος των πειραμάτων παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των PI
συγκρίσεων για τις τρεις τεχνικές εκτίμησης του κόστους. Μέσω της θεωρίας των
παραμετρικών LS μοντέλων, η κατασκευή των PIs μπορεί εύκολα, να επιτευχθεί
με την χρήση συγκεκριμένων τύπων. Αντίθετα, στην περίπτωση των ημιπαραμετρικών μοντέλων δεν υπάρχει κάποιος τυπικός τρόπος υπολογισμού των
PI και για αυτό προτείνεται η χρήση της bootstrap τεχνικής προσομοίωσης (βλ.
Κεφάλαιο 3). Συνοπτικά, η μέθοδος βασίζεται εξολοκλήρου στην εμπειρική
κατανομή ενός συνόλου δεδομένων, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κάποια ισχυρή
υπόθεση, ενώ η λογική της διαδικασίας στηρίζεται στη δημιουργία ενός μεγάλου
αριθμού ανεξάρτητων δειγμάτων, τα οποία επιλέγονται με επανάθεση από το
αρχικό.
Η ακρίβεια των PI υπολογίζεται μέσω του HR, το οποίο ορίζεται ως στο
ποσοστό των έργων των οποίων η πραγματική τιμή κόστους περιέχεται στο 95%
PI. Από την άλλη μεριά, στο Κεφάλαιο 5 έχουν ήδη αναλυθεί οι περιορισμοί του
συγκεκριμένου μέτρου ενώ προτείνεται η χρήση του προσαρμοσμένου AHR, το
οποίο λαμβάνει υπόψη αν η πραγματική τιμή κόστους πέφτει μέσα σε ένα
διάστημα, την ομοιότητα των υπό σύγκριση διαστημάτων και το εύρος των
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διαστημάτων. Εκτός των δύο προαναφερόμενων μέτρων, η διαδικασία της
σύγκρισης βασίζεται και στο ARPI, το οποίο ορίζεται από τον ακόλουθο τύπο
(Jorgensen et al., 2004):

ARPI i =

Act i − PI _ midpo int i
,
upperi − loweri

(7.22)

upperi + loweri
όπου PI _ midpo int =
2

Το σύνολο δεδομένων στο οποίο βασίστηκαν οι συγκρίσεις των PI είναι
αυτό της Ενότητας 7.8.1.2. Όσον αφορά τις αποδόσεις των εναλλακτικών
προσεγγίσεων για τις εκτιμήσεις σε σημείο, τα αποτελέσματα εξετάζονται
εκτεταμένα, στην Ενότητα 7.8.1.2.5 όπου φανερώνεται η ανωτερότητα της LSEbA
μεθόδου.
Από τα αποτελέσματα του Πίνακα 7.9, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το
LS μοντέλο εμφανίζει την υψηλότερη τιμή HR (90.32%). Βασιζόμενοι λοιπόν,
αποκλειστικά στο συγκεκριμένο δείκτη, θα μπορούσαμε να οδηγηθούμε στο
συμπέρασμα ότι η LS είναι η βέλτιστη τεχνική εκτίμησης των PI. Από την άλλη
μεριά όμως, λαμβάνοντας υπόψη ένα ακόμα σημαντικό ζήτημα στην
αξιολόγηση εναλλακτικών PI, το οποίο είναι η ομοιότητα των PI σε σχέση με την
αλληλοεπικάλυψη και το εύρος τους, θα έπρεπε να γίνει μία περισσότερο
προσεκτική εξέταση τους.

HR (%)
MedianARPI

LS
90.32
-0.350

EbA
65.59
-0.033

LSEbA
66.67
0.048

Πίνακας 7.9 Μέτρα αξιολόγησης των PIs

LS
EbA
LSEbA

LS-EbA
(p=0.842)
0.487
0.566
─

Σύγκριση Μοντέλων
LSEbA-EbA
(p=0.000)
─
0.319
0.573

LSEbA-LS
(p=0.000)
0.237
─
0.625

Πίνακας 7.10 ΑHR (μέση τιμή) και σημαντικότητα των Wilcoxon ελέγχων

Τα Σχήματα 7.8, 7.9 και 7.10 παριστάνουν τις πραγματικές τιμές του
κόστους μαζί με τα 95% PIs για τις μεθόδους LS, EbA και LSEbA, αντίστοιχα. Για
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καλύτερη παρουσίαση των αποτελεσμάτων, τα PI ενώνονται με μία γραμμή, η
οποία αντιστοιχεί στο κάτω και άνω όριο του 95% PI ενώ εξαιτίας της μεγάλης
μεταβλητότητας των πραγματικών τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής effort, ο

y -άξονας

αναπαριστάνει

τους

λογαριθμικούς

μετασχηματισμούς

των

πραγματικών τιμών. Όπως φαίνεται από τα σχήματα, το παραμετρικό LS
μοντέλο παράγει ιδιαίτερα, μεγάλες ζώνες για τα PI. Σε αντίθεση, η
προτεινόμενη ημι-παραμετρική LSEbA μέθοδος εμφανίζει τα στενότερα PI
συνοδευμένα από ένα αρκετά υψηλό HR.
Για να επιτευχθεί η επικύρωση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από
τη γραφική σύγκριση των PI,, γίνεται χρήση του AHR (Πίνακας 7.10). Πράγματι,
οι μέσες τιμές του δείκτη, οι οποίες υπολογίζονται κάθε φορά, λαμβάνοντας
υπόψη το εναλλακτικό μοντέλο (LS και EbA) δείχνουν ότι η LSEbA υπερτερεί σε
όλες τις συγκρίσεις. Επιπρόσθετα, η σημαντικότητα των διαφορών ελέγχεται με
τον έλεγχο Wilcoxon. Οι τιμές σημαντικότητας (Πίνακας 7.10) δείχνουν
στατιστικά σημαντική διαφορά για όλες τις ζευγαρωτές συγκρίσεις του
ημιπαραμετρικού LSEbA μοντέλου (LSEbA-EbA και LSEbA-LS). Όσον αφορά τη
EbA-LS σύγκριση, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η EbA παράγει σχετικά
στενότερα PIs με μεγαλύτερη τιμή του AHR δείκτη αλλά, η σημαντικότητα του
Wilcoxon ελέγχου ( p = 0.842 ) δεν δείχνει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ
των PI αποτελεσμάτων των δύο μεθόδων.
Εκτός όμως από τα παραπάνω δύο μέτρα αξιολόγησης των PIs, οι
ερευνητές στην εργασία των Jorgensen et al. (2004) σημειώνουν ότι οι ARPI τιμές
μπορούν να αποκαλύψουν ενδεχόμενη μεροληψία στην υπό εκτίμηση κατανομή
αβεβαιότητας. Το συγκεκριμένο μέτρο παρέχει τιμές κοντά στο -0.5 και 0.5, όταν
οι πραγματικές τιμές του κόστους βρίσκονται κοντά στο κάτω και άνω όριο των
PI αντίστοιχα, ενώ ισούται με το μηδέν όταν η πραγματική τιμή συμπίπτει με το
μέσον σημείο (midpoint) ενός PI. Επιπρόσθετα, μία ARPI τιμή εκτός του
διαστήματος [−0.5,0.5] φανερώνει ότι η πραγματική τιμή του κόστους βρίσκεται
εκτός του εκτιμώμενου PI. Ακόμα, οι ερευνητές προτείνουν τη χρήση της
διάμεσου τιμής των ARPIS (medianARPI) ως μέτρο της καθολικής αξιολόγησης
των μοντέλων πρόβλεψης.
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Στο συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων, οι LSEbA και EbA φαίνεται να έχουν
παρόμοια απόδοση (medianARPIs), η οποία είναι κοντά στο μηδέν. Από την άλλη
μεριά, το LS μοντέλο λαμβάνει την τιμή -0.350, μία τιμή αρκετά μακριά από το
μηδέν, γεγονός που σημαίνει ότι οι πραγματικές τιμές του κόστους είναι γενικά,
πιο κοντά στα κάτω άκρα των PI.
Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα του πειραματισμού στο συγκεκριμένο
σύνολο δεδομένων, τα PI των εναλλακτικών μοντέλων δείχνουν ότι αν και η LS
παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλή τιμή για το ΗR μέτρο, φαίνεται να μην αποτελεί τη
βέλτιστη τεχνική, όταν λαμβάνονται υπόψη το εύρος και τα σημεία
αλληλοεπικάλυψης των PI. Σε αντίθεση, το προτεινόμενο LSEbA μοντέλο
κατορθώνει να παράγει στενά PI και να παρουσιάζει στατιστικά σημαντική
διαφορά, όταν η σύγκριση βασίζεται στο AHR μέτρο. Τέλος, βάσει του μέτρου
ARPI, οι LSEbA και EbA προσεγγίσεις επιτυγχάνουν τις λιγότερο μεροληπτικές
εκτιμήσεις σε διάστημα ενώ στην περίπτωση της LS, η πραγματική τιμή του
κόστους βρίσκεται πιο κοντά στα εκτιμώμενα κάτω όρια των PI.

7.9 Συμπεράσματα και Μελλοντικές Επεκτάσεις
Στο αυτό το κεφάλαιο μελετήθηκε το πρόβλημα της κατασκευής μοντέλου για
την πρόβλεψη του κόστους ενός έργου λογισμικού με την εισαγωγή μίας νέας
μεθοδολογίας. Η μέθοδος βασίζεται στις θεμελιώδεις θεωρητικές αρχές ενός
στατιστικού μοντέλου, γνωστό ως μερικώς γραμμικό μοντέλο και κατορθώνει να
ενσωματώσει τόσο τις παραμετρικές, όσο και τις μη-παραμετρικές συσχετίσεις
σε ένα απλό ημιπαραμετρικό μοντέλο. Η προτεινόμενη λοιπόν, μεθοδολογία
που καλείται LSEbA είναι ουσιαστικά μία υβριδική τεχνική, η οποία συνδυάζει
τις δύο πιο γνωστές μεθόδους στον τομέα της Εκτίμησης Κόστους Λογισμικού,
την ανάλυση παλινδρόμησης και την εκτίμηση με αναλογίες.
Η μέθοδος που περιγράφεται λεπτομερώς στην παρούσα μελέτη πρόκειται
να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη για τη μοντελοποίηση περίπλοκων συνόλων
δεδομένων, μία κατάσταση αρκετά συχνή στην Εκτίμηση Κόστους Λογισμικού.
Πιο συγκεκριμένα, η προτεινόμενη μεθοδολογία είναι μία εύλογη επιλογή, όταν
τα σύνολα δεδομένων περιλαμβάνουν μεταβλητές διαφόρων τύπων, με συνεχή
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και κατηγορικά χαρακτηριστικά, τα οποία θα πρέπει να εξηγούν τη
μεταβλητότητα του κόστους με παραμετρικούς και μη-παραμετρικούς τρόπους.
Καθώς η χρήση κατηγορικών μεταβλητών στην ανάλυση παλινδρόμησης είναι
γενικά προβληματική, περιλαμβάνοντας πολλά θέματα προς επίλυση και η
εκτίμηση

με

συσχετίσεις

αναλογίες

αποτυγχάνει

προκαλώντας

ημιπαραμετρικού

μοντέλου

να

προβλήματα
φαίνεται

μοντελοποιήσει
ακρίβειας,

να

η

διευθετεί

παραμετρικές

εισαγωγή
αρκετά

από

ενός
τα

προαναφερόμενα προβλήματα. Η μέθοδος είναι απλή, διεξάγεται σε δύο βήματα
και δεν απαιτεί καμία πολύπλοκη στατιστική προεπεξεργασία των δεδομένων.
Επίσης, είναι ικανή να χειρίζεται κατηγορικές μεταβλητές και μεγάλο όγκο
ελλειπουσών τιμών.
Οι

πειραματικές

εφαρμογές

σε

αντιπροσωπευτικές

περιπτώσεις

καταδεικνύουν τη σημαντική βελτίωση που επέρχεται από τη χρήση του
προτεινόμενου μοντέλου σε σύγκριση με τις αποδόσεις του παραμετρικού
γραμμικού μοντέλου παλινδρόμησης και της μη-παραμετρικής μεθόδου της
εκτίμησης με αναλογίες. Οι αποδόσεις των προβλέψεων για τα σύνολα
δεδομένων μελετήθηκαν εκτενώς, λαμβάνοντας υπόψη τρεις διαφορετικές
πτυχές: την ακρίβεια, τη μεροληψία και τη διασπορά. Τα αποτελέσματα, τα
οποία

κατέδειξαν

την

ανωτερότητα

της

ημιπαραμετρικής

προσέγγισης

επικυρώθηκαν μέσω ανθεκτικών στατιστικών ελέγχων στις συναρτήσεις
σφάλματος και των γραφικών συγκρίσεων με τις Χαρακτηριστικές Καμπύλες
Σφάλματος Παλινδρόμησης.
Εκτός από τα προαναφερόμενα ζητήματα που αφορούν τις εκτιμήσεις σε
σημείο, η παρούσα μελέτη πραγματεύεται και την απόδοση της προτεινόμενης
προσέγγισης στον υπολογισμό εκτιμήσεων σε διάστημα. Αρκετές ερευνητικές
προσπάθειες επισημαίνουν την αναγκαιότητα για κάθε τεχνική εκτίμησης να
συνοδεύεται

από

ένα

διάστημα

πρόβλεψης.

Καθώς

η

θεωρία

των

ημιπαραμετρικών μοντέλων δεν παρέχει έναν άμεσο τρόπο υπολογισμού ενός
διαστήματος πρόβλεψης, στο παρόν κεφάλαιο εισάγεται μία μεθοδολογία
κατασκευής μέσω της χρήσης της bootstrap αναδειγματοληψίας.
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Στόχος της μελέτης δεν ήταν να αποδείξουμε ότι η LSEbA μπορεί να
αντικαταστήσει τις έως τώρα χρησιμοποιούμενες τεχνικές της ανάλυσης
παλινδρόμησης και της εκτίμησης με αναλογίες. Βάσει των παραπάνω θεμάτων,
η νέα μέθοδος μπορεί να θεωρηθεί ως η γενίκευση των δύο κλασικών
προσεγγίσεων. Πράγματι, καθώς η δομή του μοντέλου απαιτεί το διαχωρισμό
των ανεξάρτητων μεταβλητών σε δύο υποσύνολα (EbA-σύνολο και LS-σύνολο), η
εκτίμηση με αναλογίες και η παλινδρόμηση μπορούν να αντιμετωπιστούν ως οι
τετριμμένες περιπτώσεις της LSEbA, όπου τα LS και EbA σύνολα είναι κενά,
αντίστοιχα. Αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού είναι ότι δεν υπάρχει κανένας
λόγος να θεωρείται η LSEbA ως ένα ανταγωνιστικό μοντέλο με τις άλλες δύο
τεχνικές, αλλά αντίθετα, ως μία διαδικασία απόφασης για το πώς θα πρέπει να
διαχωριστεί το σύνολο των ανεξάρτητων μεταβλητών σε υποσύνολα που
περιέχουν παραμετρική και μη-παραμετρική πληροφορία.
Εάν όλες οι ανεξάρτητες μεταβλητές είναι συνεχείς και υπάρχει εκ των
προτέρων γνώση ή ενδείξεις σχετικά με τη δομή του μοντέλου, η παραμετρική
(γραμμική) προσέγγιση φαίνεται να είναι η πρώτη επιλογή. Από την άλλη μεριά,
όταν υπάρχουν μόνο κατηγορικές μεταβλητές σε ένα σύνολο δεδομένων ή όταν
δεν υπάρχει καμία ένδειξη για παραμετρική συσχέτιση, η μη-παραμετρική
εκτίμηση με αναλογίες θα πρέπει να επιλεχθεί ώστε να υπολογίσουμε το κόστος
βάσει των παρόμοιων έργων. Ωστόσο, στην πράξη είναι γνωστό ότι η συνάρτηση
κόστους συνήθως, σχετίζεται γραμμικά με κάποιο υποσύνολο χαρακτηριστικών
(μετά από κάποιον μετασχηματισμό) ενώ παράλληλα υπάρχει ένα μέρος της
μεταβλητότητας, το οποίο δε μπορεί να ερμηνευτεί παραμετρικά και απαιτείται
ο συνδυασμός των δύο μοντέλων σε μία καινούργια ημιπαραμετρική προσέγγιση
ώστε να επιλυθεί ο περιορισμός των κλασικών μεθόδων.
Εκτός από τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα μετά τον πειραματισμό σε
αρκετά σύνολα δεδομένων, υπάρχουν ορισμένα ακόμα, ενδιαφέροντα ανοικτά
θέματα για μελλοντική έρευνα. Αρχικά, η προτεινόμενη ημιπαραμετρική
μέθοδος καλείται να εφαρμοστεί σε άλλα σύνολα δεδομένων κόστους
λογισμικού. Ένα ιδιαίτερα ελκυστικό ζήτημα είναι η εκτίμηση του γραμμικού και
μη-γραμμικού μέρους της μεθοδολογίας. Στη μελέτη αυτήν, ενδεικτικά
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χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων και η εκτίμηση με
αναλογίες για τον υπολογισμό του παραμετρικού και μη-παραμετρικού μέρους,
αντίστοιχα. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετές γνωστές εναλλακτικές τεχνικές, οι
οποίες μπορούν να αντικαταστήσουν τις παραπάνω μεθόδους για τον
υπολογισμό των δύο μερών. Για παράδειγμα, οι αναλυτές μπορούν να
χρησιμοποιήσουν την ανθεκτική παλινδρόμηση (robust regression) για το
παραμετρικό κομμάτι ώστε να επιτύχουν ένα λιγότερο ευαίσθητο μοντέλο σε
απόμακρες τιμές ή ισχυρά λοξές κατανομές. Επιπρόσθετα, άλλες μηπαραμετρικές μέθοδοι, όπως τα νευρωνικά δίκτυα (neural networks) μπορούν να
αντικαταστήσουν την εκτίμηση με αναλογίες για τον υπολογισμό του μηγραμμικού τμήματος.
Ένα ακόμα, σημαντικό ερώτημα που απαιτεί συστηματική διαχείριση είναι
η επιλογή των ανεξάρτητων μεταβλητών που πρέπει να ανατεθούν σε κάθε ένα
από τα LS και EbA σύνολα. Ο τρόπος διαχωρισμού των μεταβλητών στο
πειραματικό μέρος της μελέτης, αποτέλεσε ένα απλό κριτήριο, το οποίο ήταν το
ακόλουθο: οι συνεχείς μεταβλητές εισέρχονται στο LS σύνολο ενώ οι
παράγοντες στο EbA σύνολο. Αν και το παραπάνω κριτήριο φαίνεται αρκετά
λογικό, λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά είδη μεταβλητών στα δεδομένα
κόστους, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη αυτοματοποίησης της διαδικασίας.
Στόχος μας είναι η εισαγωγή ενός αλγορίθμου βελτιστοποίησης, ο οποίος θα
αυτοματοποιεί τη διαδικασία επιλογής μεταβλητών σε περιπτώσεις, όπου θα
υπάρχει ένα μεγάλο πλήθος επεξηγηματικών μεταβλητών και καμία θεωρητική
πληροφορία για την επιλογή.
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Κεφάλαιο 8
Επίλογος
Το κεφάλαιο αυτό, ολοκληρώνει την καταγραφή της διδακτορικής διατριβής, η
οποία

εντάσσεται

στην

επιστημονική

περιοχή

της

Εκτίμησης Κόστους

Λογισμικού. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα κυριότερα συμπεράσματα που
προέκυψαν από την ερευνητική ενασχόληση με τη συγκεκριμένη περιοχή
συνοψίζοντας την πρωτότυπη συνεισφορά της ενώ επίσης, περιγράφονται
κάποιες μελλοντικές κατευθύνσεις έρευνας για την επέκταση των θεμάτων που
πραγματεύεται η παρούσα διατριβή.

8.1 Συμπεράσματα
Το αντικείμενο της διατριβής ήταν οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για
την εκτίμηση κόστους λογισμικού και συγκεκριμένα οι τεχνικές που βασίζονται
σε δεδομένα που υπάρχουν καταχωρημένα σχετικά με ολοκληρωμένα έργα. Η
μελέτη που έγινε είχε τρεις βασικές ερευνητικές κατευθύνσεις: (α) τη σύγκριση
μεθόδων εκτίμησης κόστους, (β) τη βελτίωση γνωστών μεθόδων και (γ) την
εισαγωγή νέων μεθόδων.
Οι τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν για τους ερευνητικούς σκοπούς και των
τριών κατευθύνσεων ήταν συνδυασμός υπολογιστικών και στατιστικών
μεθοδολογιών.

Συγκεκριμένα,

για

τη

σύγκριση

μεθόδων

πρόβλεψης

προτάθηκαν και εφαρμόστηκαν έλεγχοι υποθέσεων και γραφικές παραστάσεις
για τα σφάλματα πρόβλεψης. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στην πρόβλεψη σε
διάστημα η οποία είναι και πιο ρεαλιστική από την πρόβλεψη μιας μόνο τιμής.
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Για τον λόγο αυτό και ένας στόχος της διατριβής ήταν η εύρεση ενός μέτρου
σύγκρισης διαστημάτων. Ακόμη, συγκρίθηκαν μοντέλα που προκύπτουν από
δεδομένα ενός οργανισμού με αυτά που προκύπτουν από έργα από πολλούς.
Σε ότι αφορά τη βελτίωση μεθόδων, χρησιμοποιήθηκε η θεωρία της
αναδειγματοληψίας για να προταθεί μια επαναληπτική μέθοδος που βελτιώνει
την εκτίμηση με αναλογίες. Σχετικά με την εισαγωγή νέας μεθόδου, αυτή που
προτείνεται, είναι συνδυασμός και αξιοποιεί κατάλληλα δύο πολύ διαφορετικές
μεθόδους που όμως εμφανίζονται σε ένα σημαντικό ερευνητικό μέρος της
βιβλιογραφίας.
Σε όλες τις μεθόδους που προτείνονται γίνονται εκτεταμένα πειράματα με
πραγματικά δεδομένα και χρησιμοποιούνται γνωστά μέτρα ακρίβειας από τη
βιβλιογραφία της συγκεκριμένης ερευνητικής περιοχής. Όλη η διατριβή
βασίστηκε στα μοντέλα παλινδρόμησης είτε αυτά εμφανίζονται με την
παραμετρική είτε με τη μη-παραμετρική μορφή τους. Το χαρακτηριστικό όλων
των μεθόδων που προτάθηκαν στη διατριβή είναι ότι μπορούν εύκολα να
γενικευτούν και να εφαρμοστούν και σε άλλες πιο σύνθετες μεθόδους εκτίμησης
κόστους αλλά και σε όλα τα σύνολα δεδομένων, με τις απαραίτητες βέβαια
ρυθμίσεις.
Σε κάθε περίπτωση, στόχος της διατριβής ήταν να συνεισφέρει στη
συστηματική και στατιστική μελέτη όλων των μεθοδολογιών που προτείνονται
κατά καιρούς, σε μια προσπάθεια να παραχθούν αξιόπιστα μοντέλα
προβλέψεων που θα χρησιμοποιηθούν στην έρευνα αλλά και στην πράξη από
τους οργανισμούς ανάπτυξης λογισμικού.

8.2 Μελλοντικές Επεκτάσεις
Η ενότητα αυτή συνοψίζει τις σκέψεις για μελλοντικές επεκτάσεις της παρούσας
διατριβής.
Σε ότι αφορά τη διαδικασία της σύγκρισης, μελλοντικό μας ερευνητικό
σκοπό αποτελεί η μελέτη εναλλακτικών μεθόδων εκτίμησης κόστους που έχουν
προταθεί στη βιβλιογραφία. Εξαιτίας του γεγονότος ότι η ποικιλομορφία των
μεθόδων αυξάνεται με ραγδαίο ρυθμό, η συστηματική σύγκριση επιβάλλει
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μηχανισμούς που θα μπορούν να χειριστούν ταυτόχρονα, πολλαπλά δείγματα
σφαλμάτων. Σημαντικός λοιπόν, στόχος είναι η εισαγωγή κατάλληλων
στατιστικών και υπολογιστικών τεχνικών που θα επεκτείνουν τη σύγκριση των
ζευγαρωτών δειγμάτων σε πολλαπλά δείγματα με αυτοματοποιημένο τρόπο
ώστε να διασφαλίζεται η επιλογή του αποδοτικότερου μοντέλου εκτίμησης
κόστους.
Παράλληλα με τους παραπάνω στατιστικούς ελέγχους υποθέσεων, η
Ανάλυση με Χαρακτηριστικές Καμπύλες Σφάλματος Παλινδρόμησης φαίνεται
να αποτελεί ένα κατάλληλο γραφικό μέσο για την άμεση σύγκριση
εναλλακτικών

μοντέλων.

Μία

σημαντική

επέκταση

της

συγκεκριμένης

ανάλυσης αποτελεί η ανάπτυξη ενός αλγορίθμου, ο οποίος θα βασίζεται σε
τεχνικές αναδειγματοληψίας με στόχο τη διεξαγωγή ελέγχων υποθέσεων ώστε
να διευκολύνει τη δύσκολη διαδικασία της σύγκρισης πολλαπλών μοντέλων και
να δίνει τη δυνατότητα για τον καθορισμό της σημαντικότητας των σφαλμάτων
πρόβλεψης.

Ταυτόχρονα,

μία

από

τις

σπουδαιότερες

ιδιότητες

των

Χαρακτηριστικών Καμπυλών Σφάλματος Παλινδρόμησης είναι η εξέταση των
αποδόσεων των εναλλακτικών μοντέλων σε διαφορετικά πεδία τιμών της
εξαρτημένης μεταβλητής κόστους. Ως εκ τούτου, υπάρχει η δυνατότητα
κατασκευής ενός αλγορίθμου, ο οποίος θα βασίζεται στην παραπάνω
πληροφορία και θα συνδυάζει προβλέψεις πολλών εναλλακτικών μοντέλων σε
διαφορετικά πεδία τιμών ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική μείωση του
σφάλματος πρόβλεψης και κατ’ επέκταση να βελτιώνεται ολόκληρη η
διαδικασία της εκτίμησης κόστους.
Όσον αφορά το ερευνητικό πρόβλημα της σύγκρισης μοντέλων πρόβλεψης
που βασίζονται σε έργα που προέρχονται είτε από έναν οργανισμό είτε από
πολλούς οργανισμούς, στόχο μας αποτελεί η περαιτέρω διερεύνηση των
θεωρητικών ιδιοτήτων του προτεινόμενου μέτρου που λαμβάνει υπόψη το εύρος
και την αλληλοεπικάλυψη. Παράλληλα, θα πρέπει να γίνει η επέκταση του εν
λόγω μέτρου ώστε να δίνει κάποια στάθμιοη και στις περιπτώσεις εκείνες για τις
οποίες, το μοντέλο δεν κατάφερε να προβλέψει στο διάστημα πρόβλεψης την
πραγματική τιμή κόστους. Τέλος, όπως γίνεται αντιληπτό η συγκεκριμένη
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μεθοδολογία θα πρέπει επίσης να προσαρμοστεί ώστε να μπορεί να λαμβάνει
υπόψη και περισσότερα από δύο εναλλακτικά μοντέλα πρόβλεψης.
Η μελέτη του αλγόριθμου iterated bagging και η μείωση του σφάλματος
πρόβλεψης που επήλθε στην κλασική προσέγγιση της εκτίμησης με αναλογίες,
φανέρωσε τη σπουδαιότητα των μεθόδων αναδειγματοληψίας στην εκτίμηση
κόστους, καθώς τα σύνολα δεδομένων αποτελούνται συνήθως, από μικρό
αριθμό παλαιότερων έργων. Λόγω του προαναφερόμενου προβλήματος, οι
αποστάσεις των γειτονικών έργων είναι μεγάλες και ως εκ τούτου, τα
πλησιέστερα έργα δεν είναι ιδιαιτέρως χρήσιμα στην πρόβλεψη του κόστους.
Επιπρόσθετα, οι κλασικές προσεγγίσεις κάνουν χρήση ενός προκαθορισμένου
αριθμού γειτόνων χωρίς να λαμβάνουν υπόψη κανένα κριτήριο που να
βασίζεται στην ομοιότητα βάσει κάποιας πιθανότητας των γειτονικών έργων.
Στόχο μας αποτελεί η ανάπτυξη ενός δυναμικού μηχανισμού, ο οποίος θα
προσαρμόζεται ανάλογα με την κατανομή των αποστάσεων μεταξύ του νέου
έργου και του συνόλου των παρόμοιων ή γειτονικών έργων.
Τέλος, τα σπουδαιότερα ανοικτά ερευνητικά ζητήματα προκύπτουν από
την προτεινόμενη ημιπαραμετρική παλινδρόμηση. Πιο συγκεκριμένα, στην
παρούσα διατριβή μελετώνται ενδεικτικά, δύο κλασικές προσεγγίσεις για την
εύρεση του παραμετρικού και μη-παραμετρικού μέρους της μεθοδολογίας. Όπως
γίνεται αντιληπτό, υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής εναλλακτικών μεθόδων
εκτίμησης των παραπάνω μερών του μοντέλου, οι οποίες θα καταφέρνουν να
επιλύσουν διαφορετικά προβλήματα της διαδικασίας εκτίμησης. Πιο σημαντικό
όμως, ερευνητικό πρόβλημα αποτελεί η ανάπτυξη ενός στατιστικού μηχανισμού,
ο οποίος θα εξετάζει και θα αναγνωρίζει την ύπαρξη των γραμμικών και μηγραμμικών συσχετίσεων βάσει της δομής του εκάστοτε συνόλου δεδομένων.
Ολοκληρώνοντας τα ανοικτά θέματα θα πρέπει να τονίσουμε ότι η
προτεινόμενη μεθοδολογία δεν έχει υλοποιηθεί σε κανένα στατιστικό πακέτο
ενώ τη στιγμή αυτή γίνεται προσπάθεια για την ανάπτυξη ενός λογισμικού, το
οποίο θα αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για κάθε διοικητή έργου.
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