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Πρόλογος
Η εκτίμηση του κόστους ή της διάρκειας ενός έργου λογισμικού αποτελούν
σημαντικά ζητήματα στην επιστημονική περιοχή της τεχνολογίας λογισμικού. Η
εκτίμηση αυτή γίνεται ως επί το πλείστον με στατιστικά μοντέλα που εφαρμόζονται
σε ιστορικές βάσεις. Από την στιγμή που τα περισσότερα από τα σύνολα δεδομένων
κόστους λογισμικού περιέχουν χαμένες τιμές, προκύπτει παράλληλα και το πρόβλημα
της συμπλήρωσής τους.
Η παρούσα διατριβή ασχολείται τόσο με την εκτίμηση του κόστους ή της
διάρκειας, όσο και με τη διαχείριση των χαμένων τιμών, αντιμετωπίζοντάς τα με
στατιστικές μεθόδους και μοντέλα που κατασκευάζονται πάνω σε δεδομένα κόστους
λογισμικού. Συγκεκριμένα, η συνεισφορά της διατριβής επικεντρώνεται στα
ακόλουθα πεδία:
Αρχικά παρουσιάζεται για την εκτίμηση του κόστους των έργων λογισμικού, η
διατεταγμένη παλινδρόμηση (OR) προκειμένου να παραχθούν εκτιμήσεις κόστους σε
κατηγορίες σύμφωνα με εκτιμώμενες πιθανότητες. Η μέθοδος παράλληλα παρέχει τη
δυνατότητα για εκτίμηση σε σημείο, καθιστώντας την ικανή για σύγκριση με
παραδοσιακές μεθόδους.
Στη

συνέχεια

εφαρμόζεται

η

μέθοδος

της

πολυωνυμικής

λογιστικής

παλινδρόμησης (MLR) για την εκτίμηση των χαμένων τιμών σε κατηγορικά
δεδομένα. Η μέθοδος εφαρμόζεται σε πλήρες σύνολο δεδομένων, αφού πρώτα
δημιουργήθηκαν τεχνητά χαμένες παρατηρήσεις, αλλά και σε σύνολο με πραγματικά
χαμένες τιμές.
Τέλος, παρουσιάζεται ένα στατιστικό πλαίσιο για τη μελέτη της κατανομής της
διάρκειας των έργων λογισμικού καθώς επίσης και των παραγόντων που την
επηρεάζουν. Προτείνεται η στατιστική μεθοδολογία της ανάλυσης επιβίωσης (SA)
έχοντας ως βασικό της γνώρισμα την κατασκευή μοντέλων πιθανοτήτων σε δεδομένα
που προέρχονται τόσο από ολοκληρωμένα έργα λογισμικού όσο και από έργα που δεν
έχουν ακόμα ολοκληρωθεί μέχρι τη χρονική στιγμή της μελέτης μας.
Οι πιο πάνω μεθοδολογίες μπορούν να συμβάλουν θετικά στην αντιμετώπιση των
προβλημάτων που η κάθε μια διαχειρίζεται.
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Abstract
Estimating the cost or the duration of a software project is an important issue in
software engineering. This estimation is usually made with statistical models which
are based on historical databases. Since most of the software cost datasets include
missing values, the problem of their completion arises.
The present dissertation deals with the estimation of the cost or the duration and
also with the handling of missing data, using statistical methods and models which are
build on software cost data. More specifically, the contribution of the dissertation is
focused on the following fields:
First of all the ordinal regression (OR) is presented for the estimation of the cost
of software projects, in order to produce categorical cost estimations according to
estimated probabilities. The method also provides the capability for point estimation,
in order to be able to be compared with other traditional methods.
Then, the method of multinomial logistic regression (MLR) is applied for the
estimation of missing values in categorical data. The method is first applied on a
complete data, using artificially generated missing values, and then on a dataset with
real missing data.
Finally, a statistical framework is presented, in order to study the distribution of
the duration of software projects and also the most important factors that affect it. The
statistical methodology of survival analysis (SA) is proposed, having as basic feature
the construction of probabilistic models from software data with not only completed
projects but also from projects which are still active (on going projects)
In summary, the above methods are able to contribute positively in dealing with
the problems which each one is involved.
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή

Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή

1.1 Σύντομη επισκόπηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζονται
στη διατριβή
Η επιστημονική περιοχή της τεχνολογίας λογισμικού (software engineering)
αντιμετωπίζει προβλήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση και τον προγραμματισμό
του έργου ανάπτυξης του λογισμικού. Τέτοια προβλήματα είναι η εκτίμηση του
κόστους (software cost estimation) ή της διάρκειας (software duration) των έργων
λογισμικού. Η εκτίμηση αυτή γίνεται συνήθως με στατιστικά μοντέλα που βασίζονται
σε δεδομένα από παλαιότερα έργα, οπότε συνήθως προκύπτει το πρόβλημα της
επάρκειας των δεδομένων. Στα περισσότερα σύνολα δεδομένων κόστους λογισμικού
είναι έντονο το πρόβλημα των χαμένων τιμών (missing values), δηλαδή των
χαρακτηριστικών που για κάποιο (συνήθως άγνωστο) λόγο δεν υπάρχουν
καταγεγραμμένες τιμές.
Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται τόσο για την εκτίμηση του κόστους ή της
διάρκειας όσο και για τη διαχείριση των χαμένων τιμών αντιμετωπίζουν προβλήματα
και κάποιες από αυτές θεωρούνται ξεπερασμένες. Σήμερα λοιπόν ένας σημαντικός
αριθμός ερευνητών παγκοσμίως ασχολείται με τα συγκεκριμένα προβλήματα,
προσπαθώντας να παρουσιάσει και να εφαρμόσει νέες στατιστικές μεθόδους σε
1
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σύνολα δεδομένων κόστους λογισμικού με στόχο πάντοτε τη βελτίωση των
προβλέψεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι το κόστος (είτε σε χρήματα είτε σε χρόνο)
αποτελεί ένα από τα πλέον κρίσιμα ζητήματα της διαδικασίας ανάπτυξης λογισμικού
και σχετίζεται άμεσα με την ποιότητα του λογισμικού από την πλευρά του
οργανισμού που αναπτύσσει το έργο (software quality).
Η παρούσα διατριβή ασχολείται με τα τρία παραπάνω προβλήματα (εκτίμηση
κόστους, εκτίμηση διάρκειας και διαχείριση χαμένων τιμών) και τα αντιμετωπίζει με
στατιστικές μεθόδους και μοντέλα που κατασκευάζονται πάνω στα δεδομένα κόστους
λογισμικού.
•

Εκτίμηση κόστους έργων λογισμικού σε προκαθορισμένο διάστημα
Στη συγκεκριμένη ερευνητική περιοχή της εκτίμησης του κόστους λογισμικού,

έχουν προταθεί διάφορες μέθοδοι για την ακριβή πρόβλεψη του κόστους το οποίο
εκφράζεται συνήθως είτε ως προσπάθεια που καταβλήθηκε για την αποπεράτωση του
έργου (χρόνος εργασίας, π.χ. σε εργατομήνες) είτε ως παραγωγικότητα της ομάδας
ανάπτυξης του λογισμικού (λόγος μεγέθους του λογισμικού προς την προσπάθεια που
καταβλήθηκε).
Οι περισσότερες από τις προτεινόμενες μεθόδους παράγουν εκτιμήσεις σε σημείο,
δηλαδή μια μόνο τιμή κόστους. Στην πράξη όμως είναι πιο ρεαλιστικό και χρήσιμο
για το διαχειριστή του έργου να έχει στη διάθεση του μια μέθοδο που θα παράγει
εκτιμήσεις σε διάστημα. Παρόλο που κάποιες μέθοδοι συνοδεύουν την εκτίμηση σε
σημείο με διάστημα πρόβλεψης, είναι επίσης λογική η χρησιμοποίηση μιας μεθόδου
που θα επιλέγει από ένα σύνολο προκαθορισμένων διαστημάτων σε ποιο είναι πιο
πιθανό να ανήκει το κόστος. Το πρόβλημα δηλαδή μετατρέπεται σε πρόβλημα
κατάταξης ενός έργου σε μια κλάση κόστους.
Η στατιστική μέθοδος που προτείνουμε για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου
προβλήματος είναι η διατεταγμένη παλινδρόμηση (Ordinal Regression - OR) η οποία
κατασκευάζει στοχαστικά μοντέλα χρησιμοποιώντας ως εξαρτημένη μεταβλητή τα
προκαθορισμένα και διατεταγμένα διαστήματα κόστους και ως ανεξάρτητες
μεταβλητές τα αριθμητικά ή κατηγορικά χαρακτηριστικά των ολοκληρωμένων έργων
λογισμικού από το διαθέσιμο σύνολο δεδομένων.
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•

Διαχείριση χαμένων τιμών σε δεδομένα κόστους λογισμικού
Ένα πολύ συνηθισμένο πρόβλημα στα δεδομένα κόστους λογισμικού είναι η

απουσία δεδομένων σε κάποια από τα χαρακτηριστικά έργων που είναι
καταχωρημένα σε βάσεις δεδομένων και χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη
μοντέλων πρόβλεψης. Το γεγονός αυτό συνήθως οδηγεί στη διαγραφή είτε
ολόκληρων των έργων είτε ολόκληρων των χαρακτηριστικών με χαμένες τιμές από το
σύνολο δεδομένων που χρησιμοποιείται για την κατασκευή του μοντέλου. Είναι
προφανές ότι η διαγραφή αυτή συνήθως οδηγεί στην απώλεια πολύτιμης
πληροφορίας και μειώνει την ακρίβεια των μοντέλων και την ικανότητα πρόβλεψής
τους.
Δυστυχώς οι περισσότερες από τις βάσεις δεδομένων κόστους λογισμικού
υποφέρουν από αυτό το πρόβλημα, γεγονός που εξηγεί και το αίτημα που υπάρχει για
αυστηρές διαδικασίες συλλογής δεδομένων. Πράγματι, η συλλογή των δεδομένων
απαιτεί συνέπεια, εμπειρία, χρόνο, κόστος και κατάλληλη μεθοδολογία για μια
εταιρία. Ωστόσο, το πρόβλημα των χαμένων τιμών συνεχίζει να υπάρχει, ιδιαίτερα σε
δεδομένα που προκύπτουν από διαφορετικούς οργανισμούς, αφού συνήθως οφείλεται
στις διαφορετικές μεθόδους που χρησιμοποιούν οι εταιρίες-οργανισμοί για να
μετρήσουν και να καταγράψουν τα δεδομένα τους.
Όπως προαναφέραμε, η πιο γνωστή και απλή μέθοδος για τη διαχείριση των
χαμένων δεδομένων είναι να αγνοηθούν είτε τα έργα είτε τα χαρακτηριστικά με
χαμένες παρατηρήσεις αλλά έτσι έχουμε απώλεια πληροφορίας. Από την άλλη
πλευρά, υπάρχουν διάφορες μέθοδοι συμπλήρωσης (imputation methods) που
χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση των χαμένων τιμών σε ένα σύνολο δεδομένων.
Οι περισσότερες από τις μεθόδους αυτές εφαρμόζονται κυρίως σε αριθμητικά
δεδομένα και παράγουν συνεχείς εκτιμήσεις.
Η στατιστική μέθοδος που προτείνουμε αναφέρεται στη συμπλήρωση τιμών σε
κατηγορικές μεταβλητές και είναι η πολυωνυμική λογιστική παλινδρόμηση
(Multinomial Logistic Regression - MLR) η οποία εκτιμά κατηγορικές και όχι
αριθμητικές τιμές ανεξάρτητων μεταβλητών κόστους σύμφωνα με μοντέλο που
αναπτύσσεται πάνω σε τιμές άλλων ανεξάρτητων μεταβλητών.
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•

Εκτίμηση διάρκειας έργων λογισμικού
Η χρονική διάρκεια ενός έργου λογισμικού (duration of a software project) είναι

ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό, πολύ στενά συνδεδεμένο με το κόστος του
έργου και γι’ αυτό η εκτίμησή της αποτελεί αντικείμενο έρευνας. Διάφορες μέθοδοι
και μοντέλα έχουν προταθεί για την πρόβλεψη της διάρκειας ενός έργου λογισμικού.
Και πάλι, όπως στην εκτίμηση του κόστους, η πρόβλεψη μιας μόνο τιμής δεν είναι
πάντοτε η καλύτερη λύση, οπότε αναζητούμε μεθόδους που παρέχουν εκτίμηση
διαστημάτων με πιθανότητες.
Δεδομένου ότι η διάρκεια είναι ουσιαστικά το τυχαίο μήκος ενός χρονικού
διαστήματος από ένα αρχικό μέχρι ένα τελικό γεγονός, η μεθοδολογία που
προτείνουμε αποτελεί ένα πλαίσιο από στατιστικά εργαλεία, κατάλληλα για την
μελέτη και την μοντελοποίηση της κατανομής της διάρκειας. Η ιδέα αυτή πηγάζει
από τον παραλληλισμό της διάρκειας ενός έργου λογισμικού με τον χρόνο ζωής μιας
οντότητας που πολύ συχνά μελετάται στην βιοστατιστική με τη βοήθεια μιας
συγκεκριμένης στατιστικής μεθοδολογίας, γνωστή ως ανάλυση επιβίωσης (Survival
Analysis - SA). Αυτός ο τύπος ανάλυσης προσφέρει μεγάλη ευελιξία στη
μοντελοποίηση της διάρκειας και στον υπολογισμό διαφόρων χρήσιμων στατιστικών
για συμπεράσματα και εκτιμήσεις.
Όπως και σε οποιαδήποτε άλλη στατιστική μεθοδολογία, η προσέγγιση βασίζεται
σε σύνολα δεδομένων από μετρήσεις πάνω σε έργα λογισμικού. Εντούτοις, ένα από
τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα της μεθοδολογίας αποτελεί το γεγονός ότι
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στα δεδομένα μας πληροφορίες όχι μόνο από
ολοκληρωμένα έργα, αλλά και από έργα λογισμικού που δεν έχουν ακόμα
ολοκληρωθεί μέχρι τη χρονική στιγμή της μελέτης μας. Με τον τρόπο αυτό
αντιμετωπίζεται ταυτόχρονα και το πρόβλημα των χαμένων τιμών αφού τα μη
ολοκληρωμένα έργα συνήθως αντιμετωπίζονται ως τέτοια και αγνοούνται από την
ανάλυση.

1.2 Συνεισφορά της Διατριβής
Η παρούσα διατριβή περιέχει πρωτότυπα αποτελέσματα που έχουν δημοσιευτεί
σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια σχετικά με την εφαρμογή προηγμένων μεθόδων
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στατιστικής για την αντιμετώπιση των τριών προβλημάτων που περιγράφηκαν στην
προηγούμενη παράγραφο. Πιο συγκεκριμένα:
•

Εφαρμογή της μεθόδου διατεταγμένης παλινδρόμησης (OR) για εκτίμηση
κόστους σε προκαθορισμένο διάστημα. Η μέθοδος παρέχει τη δυνατότητα για
εκτίμηση σε σημείο με αποτελέσματα συγκρίσιμα με τις παραδοσιακές
μεθόδους. Αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύτηκαν στην εργασία: [Sentas
et. al., 2005]. Η μέθοδος και τα αποτελέσματά της περιγράφονται αναλυτικά
στο Κεφάλαιο 3.

•

Εφαρμογή της μεθόδου πολυωνυμικής λογιστικής παλινδρόμησης (MLR) για
την εκτίμηση χαμένων τιμών σε κατηγορικά δεδομένα κόστους λογισμικού. Η
MLR εφαρμόστηκε αρχικά σε ένα πλήρες σύνολο δεδομένων όπου
δημιουργήσαμε

τεχνητά

χαμένες

παρατηρήσεις

με

διαφορετικούς

μηχανισμούς και συγκρίθηκε με τέσσερις άλλες τεχνικές χαμένων δεδομένων.
Η παραπάνω διαδικασία έπειτα εφαρμόστηκε και συγκρίθηκε σε ένα σύνολο
δεδομένων έργων λογισμικού με πραγματικά χαμένες τιμές. Αποτελέσματα
της έρευνας δημοσιεύτηκαν στις εργασίες [Sentas & Angelis, 2006; Sentas et.
al., 2004; Sentas et. al., 2003; Sentas et. al., 2007_b]. Η μέθοδος και τα
αποτελέσματά της περιγράφονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 4.
•

Εφαρμογή της μεθοδολογίας της ανάλυσης επιβίωσης για μελέτη και
εκτίμηση της διάρκειας έργων λογισμικού. Η μεθοδολογία περιλαμβάνει έναν
μεγάλο αριθμό από στατιστικά εργαλεία που αφορούν την γραφική
παράσταση της κατανομής, συγκρίσεις για την εύρεση επίδρασης κάποιου
παράγοντα στη διάρκεια, κατασκευή διαστημάτων εμπιστοσύνης και ειδική
μέθοδο παλινδρόμησης (Cox regression) για πρόβλεψη. Η μεθοδολογία
παρουσιάζεται με παραδείγματα και εφαρμογή σε δεδομένα έργων
λογισμικού. Αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύτηκαν στις εργασίες [Sentas
et. al., 2007_a; Sentas & Angelis, 2005; Angelis & Sentas, 2005]. Η
μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της εφαρμογής περιγράφονται αναλυτικά
στο Κεφάλαιο 5.
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1.3 Δομή της Διατριβής
Στο δεύτερο Κεφάλαιο αναπτύσσονται οι στατιστικές μέθοδοι που
χρησιμοποιήθηκαν για την περιγραφή, τη σύγκριση και τη μοντελοποίηση των
δεδομένων κόστους λογισμικού. Στόχος του Κεφαλαίου είναι η εξοικείωση με τις
θεμελιώδεις αλλά και προχωρημένες τεχνικές στατιστικής που εφαρμόστηκαν για
τη διαχείριση των έργων λογισμικού της παρούσας διατριβής.
Στο τρίτο Κεφάλαιο παρουσιάζεται για την εκτίμηση του κόστους των έργων
λογισμικού, η διατεταγμένη παλινδρόμηση (OR) προκειμένου να παραχθούν
εκτιμήσεις του κόστους σε κατηγορίες σύμφωνα με εκτιμώμενες πιθανότητες.
Στο τέταρτο Κεφάλαιο εφαρμόζεται η μέθοδος της πολυωνυμικής λογιστικής
παλινδρόμησης (MLR) προκειμένου να εκτιμηθούν οι χαμένες τιμές σε
κατηγορικές μεταβλητές που χρησιμοποιούνται σε μοντέλα κόστους λογισμικού
ως ανεξάρτητες μεταβλητές.
Στο πέμπτο Κεφάλαιο παρουσιάζεται ένα στατιστικό πλαίσιο προκειμένου να
μελετηθεί η κατανομή της διάρκειας των έργων λογισμικού καθώς επίσης και των
παραγόντων που την επηρεάζουν. Προτείνεται μια στατιστική μεθοδολογία
γνωστή ως ανάλυση επιβίωσης (SA) με βασικό της γνώρισμα την κατασκευή
μοντέλων

πιθανοτήτων

σε

δεδομένα

που

προέρχονται

όχι

μόνο

από

ολοκληρωμένα έργα λογισμικού αλλά και από έργα που δεν έχουν ακόμα
ολοκληρωθεί μέχρι τη χρονική στιγμή της μελέτης μας.
Τέλος, στο έκτο Κεφάλαιο αναπτύσσονται τα βασικά συμπεράσματα της
διατριβής καθώς επίσης και θέματα που εμφανίζουν ενδιαφέρον για μελλοντική
έρευνα.

6

Κεφάλαιο 2: Στατιστικές Μέθοδοι Περιγραφής, Σύγκρισης και Μοντελοποίησης

Κεφάλαιο 2

Στατιστικές Μέθοδοι Περιγραφής,
Σύγκρισης και Μοντελοποίησης
Δεδομένων Κόστους Λογισμικού

2.1 Εισαγωγή
Το ερευνητικό μέρος της παρούσης διατριβής αφορά την ανάλυση έργων
λογισμικού

με

προχωρημένες

τεχνικές

στατιστικής.

Στο

κεφάλαιο

αυτό

αναπτύσσονται οι στατιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την περιγραφή, τη
σύγκριση αλλά και τη μοντελοποίηση των δεδομένων κόστους λογισμικού.
Μια από τις σημαντικότερες δραστηριότητες καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου
ζωής ενός έργου λογισμικού είναι αυτή της εκτίμησης του κόστους σε χρήματα και
χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση του. Η δραστηριότητα αυτή είναι γνωστή
ως ‘εκτίμηση κόστους λογισμικού’ (software cost estimation-SCE).
Η Στατιστική είναι το κατ’ εξοχήν εργαλείο με τη βοήθεια του οποίου γίνεται η
μελέτη και η εκτίμηση του κόστους και δημιουργούνται μοντέλα πρόβλεψης του
κόστους ή της διάρκειας και τα οποία βασίζονται συνήθως σε βάσεις δεδομένων που
διατηρεί ένας οργανισμός. Οι βάσεις αυτές πολύ συχνά υποφέρουν από χαμένες
7
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παρατηρήσεις (missing observations) τις οποίες μπορούμε να διαχειριστούμε και πάλι
με τη βοήθεια της Στατιστικής. Εξάλλου η ανάπτυξη στατιστικών πακέτων όπως το
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), το S-Plus και άλλα, βοηθά προς
την κατεύθυνση αυτή. Στην παρούσα διατριβή χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό
πακέτο SPSS στο σύνολο των αναλύσεων, ενώ σε κάποιες άλλες περιπτώσεις που
απαιτήθηκε υπολογισμός και γραφική παράσταση διαστημάτων εμπιστοσύνης,
χρησιμοποιήθηκε το S-Plus.
Χρησιμοποιήθηκαν τρεις βάσεις δεδομένων με ολοκληρωμένα έργα λογισμικού:
η βάση της Maxwell, [Maxwell, 2002],η βάση COCOMO81 [Boehm, 1981] και η
βάση ISBSG7 [ISBSG, 2001].
Η πρώτη από αυτές αποτελείται από 62 έργα λογισμικού τα οποία προέρχονται
από μια από τις μεγαλύτερες εμπορικές τράπεζες στη Φινλανδία. Τα έργα αυτά
ξεκινούν (μεταβλητή syear) από το έτος 1985 έως το 1993 και έχουν μέγεθος
(μεταβλητή size) μετρημένο σε βαθμούς λειτουργίας (function points) από 48 έως και
3634. Η διάρκεια (μεταβλητή duration) τους είναι από 4 έως 54 μήνες ενώ η
προσπάθεια (μεταβλητή effort) από 583 έως 63694 εργατοώρες.
Η δεύτερη βάση, η COCOMO81 (COnstructive COst MOdel) είναι μια παλιά και
ιστορική βάση δεδομένων δημόσιας χρήσης η οποία έχει χρησιμοποιηθεί πολύ στη
βιβλιογραφία για ανάπτυξη μοντέλων και χρησιμοποιείται εδώ για λόγους σύγκρισης
με παλιότερα μοντέλα. Η βάση περιέχει 63 έργα λογισμικού με έτος ολοκλήρωσης
τους (μεταβλητή year) από το 1964 έως το 1979 και διάρκεια (μεταβλητή dur) από 2
έως 72 μήνες. Η παραγωγικότητα (μεταβλητή product) των έργων κυμαίνεται από
20,47 έως 1250 γραμμές ανά μήνα (lines per month) ενώ η προσπάθεια (μεταβλητή
ΜΜ) από 5,9 έως 11400 ανθρωπομήνες.
Η ISBSG7 (International Software Benchmarking Standard Group – έκδοση 7)
είναι μια μεγάλη βάση δεδομένων αποτελούμενη από 1238 έργα λογισμικού από
οργανισμούς που βρίσκονται σε διάφορες χώρες του κόσμου και περιέχει αρκετές
χαμένες

παρατηρήσεις.

Σύμφωνα

με

την

ιστοσελίδα

της

στο

διαδίκτυο

(http://www.isbsg.org.au.) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που βοηθάει τους
υπεύθυνους για την ανάπτυξη λογισμικού να συγκρίνουν (benchmark) και να
εκτιμήσουν τα έργα λογισμικού. Το μέγεθος (μεταβλητή size) των έργων (περιέχει 10
χαμένες τιμές), μετρημένο σε function points, κυμαίνεται από 8 έως 19050 ενώ η
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διάρκεια τους (μεταβλητή duration ή project elapsed time) από 1 έως 84 μήνες με 142
χαμένες τιμές. Η χρονολογία ολοκλήρωσης των έργων (μεταβλητή implem ή year)
ξεκινά από το έτος 1989 έως το 2001 και περιέχει 154 χαμένες τιμές.
Η Στατιστική, όπως και η ανάπτυξη ενός έργου λογισμικού, αποτελεί επιστήμη
και τέχνη ταυτόχρονα. Επιστήμη γιατί πρέπει να επιλέξουμε σύμφωνα με τα
δεδομένα του εκάστοτε προβλήματος την κατάλληλη στατιστική μεθοδολογία και
τέχνη γιατί η παραπάνω επιλογή βασίζεται σε αποφάσεις για τις οποίες συχνά δεν
υπάρχουν ξεκάθαροι κανόνες, όπως για παράδειγμα η επιλογή των μεταβλητών που
θα χρησιμοποιηθούν, η δημιουργία νέων μεταβλητών, η απομάκρυνση παράτυπων
σημείων (outliers) κ.λ.π.. Όλα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά στα δεδομένα των
έργων λογισμικού τα οποία είναι ετερογενή και γενικά παρουσιάζουν πολλές
δυσκολίες στην ανάλυση τους.
Ένα ιδιαίτερα ισχυρό σημείο της Στατιστικής είναι ότι διαθέτει εργαλεία
πρόβλεψης. Αυτό γίνεται ακόμη ισχυρότερο αν λάβουμε υπόψη ότι πέρα από
εργαλεία πρόβλεψης διαθέτει και εργαλεία αξιολόγησης των μεθόδων πρόβλεψης και
αντιμετώπισης προβλημάτων στα δεδομένα μας. Διάφορα τέτοια εργαλεία έχουν
χρησιμοποιηθεί στην παρούσα εργασία και έχει ελεγχθεί η αποδοτικότητά τους για
την ανάλυση δεδομένων κόστους λογισμικού και για προβλέψεις κόστους.
Η εφαρμογή Στατιστικών μεθόδων στο χώρο της εκτίμησης του κόστους
λογισμικού βοηθάει τους τεχνολόγους και τους διευθυντές λογισμικού να πάρουν
πολύ καλύτερες αποφάσεις για τον προγραμματισμό και την εκτέλεση ενός έργου
λογισμικού από ότι παλαιότερα. Η συνεχής αναζήτηση νέων Στατιστικών μεθόδων
από τους ερευνητές θα βοηθήσει ακόμη περισσότερο προς την κατεύθυνση αυτή
παρέχοντας πιο αξιόπιστα μοντέλα και πετυχαίνοντας καλύτερες προβλέψεις.

2.2 Είδη μεταβλητών
Τα δεδομένα της Τεχνολογίας Λογισμικού δημιουργούνται μετρώντας ή
καταγράφοντας διάφορα χαρακτηριστικά ενός έργου λογισμικού, κάθε ένα από τα
οποία αντιστοιχεί και σε μία μεταβλητή. Η εκμετάλλευση της πληροφορίας που
αντλούμε από τα δεδομένα μας έχει άμεση σχέση με το είδος των μεταβλητών.
Γενικά, οι μεταβλητές διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες:
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•

Κατηγορικές ή Ποιοτικές (Categorical or Qualitative): Όταν παίρνουν τιμές
από μη αριθμητικά σύνολα και

•

Αριθμητικές ή Ποσοτικές (Numerical or Quantitative): Όταν παίρνουν
τιμές από αριθμητικά σύνολα.

Ανάλογα με τη φύση των χαρακτηριστικών τα οποία θέλουμε να μετρήσουμε
χρησιμοποιούμε και διαφορετική κλίμακα μέτρησης (measurements scale) με
αποτέλεσμα οι δύο βασικές κατηγορίες μεταβλητών να διαχωρίζονται ακόμη
περισσότερο. Έτσι έχουμε:
•

Ονομαστική Κλίμακα (Nominal scale): Όταν μία κατηγορική μεταβλητή
παίρνει τιμές οι οποίες δεν μπορούν να ιεραρχηθούν. Για παράδειγμα ο
τύπος εφαρμογής (application type) ή η γλώσσα προγραμματισμού
(language type) είναι μεταβλητές με τιμές κατηγορίες διακριτές οι οποίες δεν
μπορούν να ιεραρχηθούν.

•

Κλίμακα Διάταξης ή Ιεράρχησης (Ordinal scale): Όταν μία κατηγορική
μεταβλητή παίρνει τιμές οι οποίες μπορεί να ιεραρχηθούν. Για παράδειγμα,
μεταβλητή που μετρά την ικανότητα μιας ομάδας ανάπτυξης λογισμικού
(staff tool skills) μπορούμε να την χαρακτηρίσουμε από πολύ χαμηλή έως
πολύ υψηλή όπως επίσης και τη μεταβλητή που μετρά τη συμμετοχή του
πελάτη σε ένα έργο λογισμικού (customer participation). Βέβαια, οι
αποστάσεις μεταξύ των τιμών της κλίμακας δεν έχουν την ίδια ποσοτική
σημασία. Δηλαδή, η διαφορά ανάμεσα σε μια ομάδα με πολύ χαμηλή
ικανότητα και σε μια με χαμηλή δεν είναι ίδια με αυτήν ανάμεσα στις ομάδες
με ικανότητες που αντιστοιχούν σε υψηλή και πολύ υψηλή κλίμακα.

•

Κλίμακα διαστήματος (Interval scale): Οι αριθμητικές μεταβλητές αυτού
του είδους μπορούν να διαταχθούν και ίσες αποστάσεις μεταξύ των τιμών
της κλίμακας έχουν την ίδια σημασία. Εντούτοις, ο λόγος των τιμών τους δεν
έχει καμία σημασία δεδομένου ότι η κλίμακα διαστήματος έχει ένα
αυθαίρετο μηδενικό σημείο. Το έτος έναρξης ενός έργου λογισμικού
αποτελεί παράδειγμα μεταβλητής κλίμακας διαστήματος. Το έτος 2000
συγκρινόμενο με το 1999 έχει νόημα μόνο σε σχέση με το αυθαίρετο
μηδενικό σημείο που αντιστοιχεί στο έτος μηδέν και αντιπροσωπεύει το έτος
γέννησης του Ιησού. Γνωρίζουμε ότι το 2000 είναι ένας χρόνος παραπάνω
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από το 1999, όπως και ότι το 1998 είναι ένας χρόνος παρακάτω από το 1999.
Η διαίρεση του 1999 με το 1998 δεν έχει κανένα νόημα. Εάν για παράδειγμα
αποφασίζαμε να κάνουμε το έτος 1900 αυθαίρετο μηδενικό σημείο και να
μετράμε από αυτό και έπειτα, τότε το 1999 θα μπορούσε πολύ απλά να γίνει
99 και το 1998 να γίνει 98 στην νέα μας κλίμακα. Ενώ λοιπόν και στις δύο
περιπτώσεις υπάρχει μια διαφορά ενός έτους, ο λόγος 1999/1998 δεν είναι
ίσος με το λόγο 99/98.
•

Αναλογική Κλίμακα (Ratio scale): Όταν η αριθμητική μεταβλητή παίρνει
τιμές οι οποίες είναι αναλογικές. Μεταβλητές όπως η προσπάθεια (effort) για
την ανάπτυξη ενός έργου, το μέγεθος μιας εφαρμογής (application size) ή η
διάρκεια (duration) ενός έργου λογισμικού είναι μεταβλητές που μετρούνται
χρησιμοποιώντας μία αναλογική κλίμακα. Αυτές οι μεταβλητές μπορούν να
διαταχθούν και ίσες αποστάσεις μεταξύ των τιμών της κλίμακας έχουν την
ίδια σημασία. Για παράδειγμα είναι σωστό να πούμε ότι μια εφαρμογή η
οποία χρειάστηκε δέκα μήνες για να ολοκληρωθεί έκανε διπλάσιο χρόνο από
μια άλλη η οποία ολοκληρώθηκε σε πέντε μήνες.

Οι αριθμητικές μεταβλητές διακρίνονται επίσης σε:
•

Συνεχείς (Continuous): Όταν παίρνουν όλες τις τιμές ενός διαστήματος. Το
μέγεθος μιας εφαρμογής λογισμικού (application size) όπως και η
προσπάθεια σε ώρες ή μέρες που χρειάζεται να καταβληθεί για την ανάπτυξη
ενός έργου λογισμικού (effort) είναι παραδείγματα συνεχών μεταβλητών.

•

Διακριτές ή μη συνεχείς (Discrete): Όταν παίρνουν συγκεκριμένες μόνο και
διακριτές τιμές. Ο αριθμός των υπαλλήλων μιας εταιρίας ανάπτυξης
λογισμικού (team size) ή ο αριθμός των εργαλείων που είναι απαραίτητα για
την ανάπτυξη ενός έργου (tools number) αποτελούν παραδείγματα διακριτών
μεταβλητών.

Ιεραρχικά σε υψηλότερη θέση (Σχήμα 2.1) είναι οι αριθμητικές μεταβλητές, στη
συνέχεια οι μεταβλητές σε κλίμακα ιεράρχησης και στη χαμηλότερη θέση οι
μεταβλητές σε ονομαστική κλίμακα. Στατιστικές μέθοδοι οι οποίες είναι
σχεδιασμένες για ένα είδος μεταβλητής μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και για
μεταβλητή ανώτερου επιπέδου, αλλά ποτέ για μεταβλητή κατωτέρου επιπέδου.
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Μεταβλητές

Αριθμητικές

Κλίμακα
διαστήματος

Διακριτές

Συνεχείς

Κατηγορικές

Ονομαστική
κλίμακα

Αναλογική
κλίμακα

Διακριτές

Κλίμακα
Διάταξης

Συνεχείς

Σχήμα 2.1. Σχεδιάγραμμα διαχωρισμού των μεταβλητών σύμφωνα με την κλίμακα μέτρησης

Στoν Πίνακα 2.1 κατατάσσονται ανάλογα με την κλίμακα μέτρησης τους οι
αρχικές

μεταβλητές

των

βάσεων

Maxwell,

Cocomo81

και

ISBSG7

που

χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα διατριβή. Η περιγραφή των μεταβλητών δίνεται
αναλυτικά στους Πίνακες 3.2, 3.6, 3.13 και 5.11.
Αποτελεί υπεραπλούστευση να θεωρήσουμε ότι η κλίμακα μέτρησης υπαγορεύει
από μόνη της τη στατιστική ανάλυση που πρέπει να εφαρμοστεί. Οι ερωτήσεις που
πρέπει να απαντηθούν καθώς και το είδος της κάθε μεταβλητής αποτελούν τους δύο
παράγοντες που κατευθύνουν την στατιστική ανάλυση δεδομένου ότι κάθε είδος
μεταβλητής απαιτεί και διαφορετικές στατιστικές μεθόδους.
Έχει επομένως μεγάλη σημασία η αναγνώριση των χαρακτηριστικών των έργων
λογισμικού και η κατάταξη τους ανάλογα με τη κλίμακα μέτρησης. Για παράδειγμα
όταν οι ανεξάρτητες μεταβλητές είναι ονομαστικής κλίμακας μπορούμε να
εφαρμόσουμε την απλή παλινδρόμηση (linear regression), στην περίπτωση που η
εξαρτημένη είναι αριθμητική μεταβλητή και διατεταγμένη παλινδρόμηση (ordinal
regression) στην περίπτωση που η εξαρτημένη είναι διάταξης. Τα παραπάνω
εφαρμόστηκαν (βλ. Κεφ3) σε σύνολο δεδομένων της ISBSG7 με 52 έργα λογισμικού
όπου για την απλή παλινδρόμηση χρησιμοποιήσαμε ως εξαρτημένη μεταβλητή την
αριθμητική μεταβλητή ‘productivity’ ενώ για τη διατεταγμένη παλινδρόμηση
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εξαρτημένη μεταβλητή ήταν και πάλι η ίδια μεταβλητή (productivity) αλλά
κατηγοριοποιημένη σε τέσσερις διατεταγμένες κατηγορίες.
Πίνακας 2.1. Διαχωρισμός των αρχικών μεταβλητών των βάσων Maxwell, COCOMO81 και ISBSG7
με βάση την κλίμακα μέτρησης τους

Αριθμητικές
Κλίμακα διαστήματος
Διακριτές

Συνεχείς

Κατηγορικές

Αναλογική κλίμακα
Διακριτές

Συνεχείς

Κλίμακα

Ονομαστική

διάταξης

κλίμακα

Βάση Maxwell
telonuse, app,
syear, time

size, effort,

T01-T15, nlan

har, ifc,
source

Βάση COCOMO81
rely, data,
cplx, time,
stor, virt, turn,
year

dur, product

ctype, acap,

type, sched,

aexp, pcap,

rmode

vexp, lexp,
cont, modp,
tool, rvol

Βάση ISBSG7
develp, platfr,
lang, primar,
implem(year)

fpoints, effort,

maxteam,

duration

dbms, usdmet,
orgtype,
bartype,
apltype,
pacost

Ένας συνηθισμένος τρόπος παράστασης των δεδομένων κόστους λογισμικού είναι
υπό μορφή πίνακα. Οι γραμμές του πίνακα δεδομένων αντιπροσωπεύουν τα έργα
(projects) που στη στατιστική ορολογία αναφέρονται και ως μονάδες (units),
περιπτώσεις (cases), παρατηρήσεις (observations), ή αντικείμενα (subjects). Οι
στήλες του πίνακα αντιπροσωπεύουν μεταβλητές που έχουν μετρηθεί για κάθε

13

Κεφάλαιο 2: Στατιστικές Μέθοδοι Περιγραφής, Σύγκρισης και Μοντελοποίησης

παρατήρηση. Οι καταχωρήσεις στον πίνακα δεδομένων είναι συνήθως αριθμητικές
αντιπροσωπεύοντας είτε τις τιμές συνεχών μετρήσεων, όπως η διάρκεια ενός έργου
λογισμικού, ή τις κωδικοποιημένες κατηγορίες απαντήσεων, οι οποίες μπορεί να είναι
διατεταγμένες (π.χ. το επίπεδο εμπειρίας μιας ομάδας προγραμματιστών) ή μηδιατεταγμένες (π.χ. ο τύπος μιας λογισμικής εφαρμογής).
Δυστυχώς, πολλές φορές ο πίνακας των δεδομένων δεν είναι πλήρης διότι
υπάρχουν κελιά χωρίς καταχωρήσεις, δηλαδή υπάρχουν χαμένες τιμές (missing
values).
Οι χαμένες τιμές είναι γενικά, ερωτήσεις χωρίς απάντηση ή μεταβλητές χωρίς
παρατηρήσεις. Σε βάσεις δεδομένων οι χαμένες τιμές μπορεί να προκληθούν από
διάφορες αιτίες.
•

Αν τα δεδομένα είναι προϊόν έρευνας με ερωτηματολόγια (survey), οι
χαμένες τιμές μπορεί να προκληθούν από ποικίλα γεγονότα. Οι ερωτηθέντες
μπορεί να αρνηθούν να απαντήσουν μία ερώτηση για διάφορους λόγους
(προσωπικούς, ασφάλειας, εχεμύθειας κ.λ.π.). Για παράδειγμα ο υπεύθυνος
ανάπτυξης μπορεί να αρνηθεί να αποκαλύψει το είδος του οργανισμού
(organisation type) στον οποίο εντάσσεται το έργο λογισμικού για το οποίο
ερωτάται. Επίσης, υπάρχει περίπτωση ο ερωτηθείς να έχει απαντήσει σε μια
συγκεκριμένη ερώτηση, αλλά η απάντηση που έδωσε να είναι αδύνατον να
καταχωρηθεί με βάση τις επιλογές που παρουσιάζονται στο ερωτηματολόγιο.
Επίσης, πάντοτε υπάρχει το ενδεχόμενο να μην υπήρχε αρκετός χρόνος για
να ολοκληρωθεί το ερωτηματολόγιο, ή απλά ο ερωτηθείς να έχασε το
ενδιαφέρον του για τη συγκεκριμένη έρευνα. Κάθε ερώτηση από το
ερωτηματολόγιο της παραπάνω έρευνας που δεν έχει απαντηθεί αποτελεί μια
χαμένη τιμή.

•

Εκτός από τα δεδομένα που προέρχονται από έρευνες με ερωτηματολόγια,
δεδομένα προερχόμενα από μετρήσεις είναι επίσης επιρρεπή σε χαμένες
τιμές. Οι χαμένες παρατηρήσεις σε αυτή την περίπτωση μπορεί να
προκληθούν είτε από ανθρώπινο σφάλμα (αμέλεια κλπ.) που μπορεί να
οδηγήσει σε ελλιπή καταγραφή ή ασυνέπεια στις μετρήσεις. Για παράδειγμα,
ένας ερευνητής μπορεί να παραμελήσει τη συνεπή μέτρηση που αφορά το
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μέγεθος μιας εφαρμογής (size) ή μπορεί να μην διαθέτει το κατάλληλο
εργαλείο για να πραγματοποιηθεί η μέτρηση (fpoints).
•

Παράλληλα, όποτε υπάρχει κακός συνδυασμός (mismatch) παρατηρήσεων
μεταξύ διαφορετικών βάσεων δεδομένων, παρατηρούνται και χαμένες τιμές.
Για παράδειγμα, ένας αναλυτής δεδομένων μελετάει βάσεις δεδομένων από
την τεχνολογία λογισμικού οι οποίες προέρχονται από τρεις διαφορετικές
εταιρίες λογισμικού. Αν μια από τις εταιρίες αυτές δεν καταγράψει μία
μεταβλητή όπως ο αριθμός των προγραμματιστών (maxteam) της ομάδας για
παράδειγμα, τότε η μεταβλητή αυτή θα παρουσιάσει χαμένες παρατηρήσεις
όταν ενωθούν οι τρεις βάσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η βάση
δεδομένων ISBSG7 όπου τα δεδομένα προέρχονται από πολλούς
οργανισμούς (multi-organizational database) με αποτέλεσμα κάποιος
οργανισμός να μην έχει καταγραφές για κάποια μεταβλητή (business area
type, language type) ή οι μετρήσεις να μην έχουν ληφθεί με την ίδια μέθοδο
από όλους τους οργανισμούς (derived count approach, recording method) με
συνέπεια να ανακύπτει πρόβλημα αξιοπιστίας των μετρήσεων. Ένα θετικό
στοιχείο για την αξιολόγηση των μετρήσεων στην εν λόγω βάση είναι ότι
υπάρχει η μεταβλητή data quality rating με βαθμούς κατάταξης A, B και C
ανάλογα με την ποιότητα των μετρήσεων.

Στην ISBSG7 υπάρχουν πολλές μεταβλητές με χαμένες τιμές. Στον Πίνακα 2.2
αναγράφεται το ποσοστό χαμένων τιμών των μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν.

Πίνακας 2.2. Ποσοστό χαμένων τιμών μεταβλητών της βάσης ISBSG7

Μεταβλητή

Ποσοστό (%)

Μεταβλητή

Ποσοστό (%)

implem(year)
maxteam
fpoints
effort
develp
platfr
lang

12,43
45,15
0,81
0
0
21,08
11,79

primar
dbms
usdmet
orgtype
bartype
apltype
pacost

11,39
44,91
26,73
36,10
41,11
22,69
32,79

Τα χαμένα δεδομένα μπορεί να αποδειχθούν πολύ προβληματικά γιατί τις
περισσότερες φορές είναι δύσκολο να αναγνωρίσουμε το πρόβλημα. Δεν είναι
15

Κεφάλαιο 2: Στατιστικές Μέθοδοι Περιγραφής, Σύγκρισης και Μοντελοποίησης

δυνατόν να προβλέψουμε το πότε οι χαμένες παρατηρήσεις είναι ή όχι προβληματικές
διότι κάποιες φορές τα αποτελέσματα επηρεάζονται από αυτές και κάποιες όχι. Κάθε
ερώτηση ή μεταβλητή μπορεί να έχει ένα μικρό μόνο αριθμό χαμένων
παρατηρήσεων, αλλά σε συνδυασμό, οι χαμένες τιμές μπορεί να εξαπλώνονται σε
όλη τη βάση και τελικά τα έργα με αυτές να είναι πολυάριθμα. Μόνο μέσα από
ανάλυση των χαμένων δεδομένων μπορεί να παρθεί μια απόφαση για το εάν οι
χαμένες τιμές δημιουργούν πρόβλημα στη μελέτη μας. Συνήθως αυτή η ανάλυση
είναι χρονοβόρα και επιρρεπής σε λάθη.
Οι περισσότερες στατιστικές διαδικασίες αποβάλουν αυτόματα τις περιπτώσεις ή
τις μεταβλητές που έχουν χαμένες τιμές. Αυτό σημαίνει ότι στο τέλος, είναι πολύ
πιθανό να μην υπάρχουν αρκετά δεδομένα για να πραγματοποιήσουμε την ανάλυση
μας. Μπορούμε για παράδειγμα να εκτελέσουμε μία παλινδρόμηση με λίγες
παρατηρήσεις αλλά η ακρίβεια του μοντέλου θα είναι αμφισβητούμενη. Επιπρόσθετα,
τα αποτελέσματα μπορεί να είναι παραπλανητικά όταν οι περιπτώσεις που
αναλύονται δεν είναι ένα τυχαίο δείγμα του συνόλου των περιπτώσεων.
Μια λύση στο παραπάνω πρόβλημα αποτελεί η εκτίμηση των χαμένων τιμών
(imputation) με διάφορες στατιστικές μεθόδους, οι οποίες δεν αποβάλλουν τη χαμένη
παρατήρηση, αλλά την αντικαθιστούν με μια εκτιμώμενη τιμή.
Παράλληλα, σε μια στατιστική ανάλυση είναι δυνατόν να υπάρχουν έργα
λογισμικού που να μην έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της συγκέντρωσης των
δεδομένων της μελέτης μας. Τα έργα αυτά αντιμετωπίζονται πολλές φορές ως
χαμένες παρατηρήσεις. Υπάρχει δυνατότητα εφαρμόζοντας συγκεκριμένη στατιστική
μεθοδολογία να θεωρηθούν τα έργα αυτά ως μη ολοκληρωμένα και όχι ως χαμένες
παρατηρήσεις συνεισφέροντας έτσι στην ανάλυση με την πληροφορία που
εμπεριέχουν.
Στις βάσεις δεδομένων με έργα λογισμικού οι περισσότερες από τις μεταβλητές
είναι κατηγορικές (factors) και μάλιστα με μεγάλο πλήθος κατηγοριών. Για
παράδειγμα η μεταβλητή που δηλώνει τον τύπο ενός οργανισμού (organization type)
μπορεί να έχει δεκαπέντε ή ακόμη και περισσότερες κατηγορίες σε μια μεγάλη βάση
όπως η ISBSG7. Στη Στατιστική πολλές φορές η κατασκευή ενός αξιόπιστου
μοντέλου το οποίο πρέπει να λαμβάνει υπόψη του την αλληλεπίδραση μεταξύ των
τιμών των μεταβλητών, όπως για παράδειγμα στην ανάλυση διασποράς, απαιτεί την
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ύπαρξη παρατηρήσεων για κάθε αλληλεπίδραση. Ο μεγάλος αριθμός κατηγοριών δεν
αποτελεί εγγύηση για την πιο πάνω απαίτηση. Έτσι η σύμπτυξη κατηγοριών σε
μικρότερο πλήθος αποτελεί μια πολύ συνήθη τακτική στην ανάλυση δεδομένων.
Τακτική την οποία ακολουθήσαμε όπου κρίθηκε απαραίτητο.

2.3 Στατιστική Μεθοδολογία Ανάλυσης των δεδομένων κόστους
Στις μέρες μας, είναι γενικά αποδεκτό ότι όλες οι ερευνητικές προσπάθειες στο
χώρο της Τεχνολογίας Λογισμικού, οι οποίες παράγουν δεδομένα (δίνουν
παρατηρήσεις) επιδέχονται στατιστική επεξεργασία η οποία μπορεί να οδηγήσει σε
πολύτιμα συμπεράσματα και να αποτελέσει βάση για αποτελεσματική λήψη
αποφάσεων. Η επεξεργασία αυτή αναφέρεται στην περιγραφή, σύγκριση και
μοντελοποίηση των δεδομένων κόστους λογισμικού.[Montgomery & Runger, 2003]
2.3.1 Περιγραφικές μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων κόστους
Η Περιγραφική Στατιστική είναι το μέρος της Στατιστικής που ασχολείται με την
παρουσίαση και διερεύνηση του στατιστικού υλικού με περιγραφικό τρόπο. Τα
συμπεράσματα που εξάγονται από την περιγραφική στατιστική αναφέρονται στο
συγκεκριμένο υλικό, δεν γενικεύονται αλλά δίνουν ενδείξεις για τον πληθυσμό.
Η παρουσίαση των πληροφοριών γίνεται με πίνακες συχνοτήτων, με διαγράμματα
και με κάποια αριθμητικά μεγέθη. Στα διαγράμματα ανήκουν τα Ραβδογράμματα, τα
Κυκλικά διαγράμματα, τα Ιστογράμματα, τα Θηκογράμματα και τα διαγράμματα
Διασποράς. Με τα δύο πρώτα είδη παρουσιάζονται κατηγορικές ή ποιοτικές
μεταβλητές, οι αριθμητικές ή ποσοτικές μεταβλητές παρουσιάζονται με τα
Ιστογράμματα και τα Θηκογράμματα ενώ τα διαγράμματα Διασποράς καθορίζουν τη
σχέση μεταξύ δύο τυχαίων μεταβλητών.
Στα αριθμητικά μεγέθη ανήκουν τα μέτρα κεντρικής τάσης (δειγματική μέση
τιμή, διάμεσος, επικρατούσα τιμή, ποσοστιαία σημεία) και τα μέτρα μεταβλητότητας
(διασπορά, τυπική απόκλιση, συντελεστής μεταβλητότητας).
Παρακάτω θα αναφέρουμε τα μέτρα κεντρικής τάσης, τα μέτρα μεταβλητότητας
και τα διαγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία με παραδείγματα
από τις μεταβλητές των τριών συνόλων δεδομένων έργων λογισμικού.
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2.3.1.1 Μέτρα κεντρικής τάσης
Τα κυριότερα μέτρα κεντρικής τάσης που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή
των μεταβλητών ενός έργου λογισμικού είναι η μέση τιμή, η διάμεσος και η
επικρατούσα τιμή.
Μέση τιμή (mean)
Αναφερόμαστε συνήθως στην αριθμητική μέση τιμή που είναι το πιο γνωστό
μέτρο κεντρικής τάσης. Δίνεται από τον τύπο:
n

x=

∑x
i =1

i

n

όπου xi είναι οι παρατηρήσεις και n το πλήθος τους.
Διάμεσος (median)
Η διάμεσος αποτελεί το σπουδαιότερο, μετά τη μέση τιμή, στατιστικό μέτρο
κεντρικής τάσης. Είναι η μεσαία παρατήρηση όταν τα δεδομένα διαταχθούν από τη
μικρότερη προς τη μεγαλύτερη τιμή. Έτσι, το 50% των τιμών της μεταβλητής είναι
μικρότερες από αυτή και το υπόλοιπο 50% μεγαλύτερες.
Επικρατούσα τιμή (mode)
Είναι η τιμή της μεταβλητής με τη μεγαλύτερη συχνότητα. Αν όλες οι τιμές της
μεταβλητής έχουν την ίδια συχνότητα τότε δεν ορίζεται επικρατούσα τιμή. Αν η
μέγιστη συχνότητα αντιστοιχεί σε δύο ή περισσότερες τιμές της μεταβλητής, τότε
υπάρχουν περισσότερες από μία επικρατούσες τιμές. Η επικρατούσα τιμή είναι
χρήσιμη για κατηγορικές ή διακριτές μεταβλητές ενώ για συνεχείς μεταβλητές δεν
έχει νόημα.
Στη βάση της Maxwell για παράδειγμα η μεταβλητή effort, η οποία είναι μια
αριθμητική αναλογικής κλίμακας συνεχής μεταβλητή,

έχει μέση τιμή 8223,21

εργατοώρες και διάμεσο 5189,5 εργατοώρες. Η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις δύο
τιμές δείχνει ότι οι τιμές της μεταβλητής δεν είναι συμμετρικά κατανεμημένες γύρω
από τη μέση τιμή αλλά οι περισσότερες είναι μικρές αφού η μεγαλύτερη τιμή του
50% του συνόλου των τιμών είναι 5189,5, πολύ μικρότερη της μέσης τιμής, γεγονός
που δείχνει τη χρησιμότητα και την αναγκαιότητα και των δύο μέτρων.
Και τα τρία μέτρα κεντρικής τάσης που αναφέραμε έχουν πλεονεκτήματα όσο και
μειονεκτήματα. Το κάθε ένα δίνει τη δική του πληροφορία αν και πιο αξιόπιστο
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μέτρο φαίνεται να είναι η διάμεσος. Στον Πίνακα 2.3 περιγράφονται τα
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του κάθε μέτρου.
Πίνακας 2.3. Σύγκριση μέσης τιμής, διαμέσου και επικρατούσας τιμής

Μέτρο
κεντρικής
τάσης

Πλεονεκτήματα
•

Μέση τιμή

•
•

•
Διάμεσος

•
•

Επικρατούσα

•

τιμή
•

Για τον υπολογισμό της
χρησιμοποιούνται όλες οι
τιμές
Είναι μοναδική για κάθε
σύνολο δεδομένων
Έχει μεγάλη εφαρμογή για
περαιτέρω στατιστική
ανάλυση
Δεν επηρεάζεται από
ακραίες τιμές
Είναι μοναδική σε κάθε
σύνολο δεδομένων
Δεν επηρεάζεται από
ακραίες τιμές
Υπολογίζεται και από
ελλιπή δεδομένα
Εφαρμόζεται και σε
κατηγορικά δεδομένα

Μειονεκτήματα
•
•

Επηρεάζεται πολύ από
ακραίες τιμές
Μπορεί να μην αντιστοιχεί σε
κάποια τιμή της μεταβλητής.
Όταν οι τιμές της μεταβλητής
είναι ακέραιες, τότε η μέση
τιμή μπορεί να μην είναι
ακέραιος

•

Δεν χρησιμοποιούνται οι τιμές
της μεταβλητής για τον
υπολογισμό της, αλλά η
διάταξη τους

•

Δεν ορίζεται πάντα
μονοσήμαντα

2.3.1.2 Μέτρα μεταβλητότητας
Τα μέτρα κεντρικής τάσης από μόνα τους δεν μπορούν να μας δώσουν σαφή
εικόνα μιας μεταβλητής. Θα ήταν επιθυμητό να υπάρχουν κάποια επιπρόσθετα μέτρα
που να αναφέρονται στον τρόπο διασποράς της μεταβλητής. Τα μέτρα που μας
πληροφορούν για τον τρόπο διασποράς των τιμών μιας μεταβλητής λέγονται μέτρα
μεταβλητότητας και τα κυριότερα από αυτά είναι το εύρος, η διασπορά και η τυπική
απόκλιση της μεταβλητής.
Το εύρος (range)
Το εύρος ( w ) είναι το απλούστερο μέτρο μεταβλητότητας και ορίζεται ως η
διαφορά της μικρότερης από τη μεγαλύτερη τιμή της μεταβλητής. Υπολογίζεται
εύκολα όταν οι παρατηρήσεις είναι διατεταγμένες αλλά η σημαντικότερη αντίρρηση
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για χρήση του εύρους σαν μέτρο μεταβλητότητας, είναι ότι λαμβάνονται υπ’ όψη
μόνο δύο τιμές της μεταβλητής.
Διακύμανση ή διασπορά (variance)
Είναι το σπουδαιότερο μέτρο μεταβλητότητας και αναφέρεται στο βαθμό
συγκέντρωσης των τιμών της μεταβλητής X γύρω από τη μέση τιμή x . Ο
μαθηματικός τύπος που δίνει τη διακύμανση της μεταβλητής είναι:

s2 =

∑ (x − x )

2

i

n −1

Η διασπορά της μεταβλητής εκφράζεται σε μονάδες που είναι τα τετράγωνα των
μονάδων μέτρησης της μεταβλητής. Για αυτό για να επανέλθουμε στην αρχική
μονάδα μέτρησης, υπολογίζουμε την τετραγωνική ρίζα της διασποράς εισάγοντας
έτσι ένα νέο μέτρο μεταβλητότητας το οποίο ονομάζουμε τυπική απόκλιση.
Τυπική απόκλιση (standard deviation)

Πρόκειται για την τετραγωνική ρίζα της διασποράς και δίνεται από τον τύπο:
s = s2

Στον Πίνακα 2.4 περιγράφονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των
μέτρων μεταβλητότητας που περιγράψαμε προηγουμένως.
Πίνακας 2.4. Σύγκριση εύρους, διακύμανσης και τυπικής απόκλισης

Μέτρο
διασποράς

Πλεονεκτήματα

Μειονεκτήματα

•
Εύρος

•

•

•
Διακύμανση
και τυπική
απόκλιση

Απλότητα

•

Λαμβάνονται υπόψη για τον
υπολογισμό τους όλες οι
παρατηρήσεις
Έχουν μεγάλη εφαρμογή στη
στατιστική συμπερασματολογία
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•

Δεν θεωρείται αξιόπιστο
μέτρο μεταβλητότητας,
επειδή βασίζεται μόνο στις
δύο ακραίες παρατηρήσεις
Δεν χρησιμοποιείται για
περαιτέρω στατιστική
ανάλυση
Δεν εκφράζεται στις ίδιες
μονάδες με τις τιμές. Το
μειονέκτημα αυτό παύει
να υπάρχει με τη
χρησιμοποίηση της
τυπικής απόκλισης
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Τα μέτρα κεντρικής τάσης και μεταβλητότητας που περιγράψαμε δεν έχουν
νόημα για όλους τους τύπους μεταβλητών. Ο Πίνακας 2.5 δείχνει τα κατάλληλα
μέτρα για κάθε τύπο μεταβλητής.
Πίνακας 2.5. Κατάλληλα μέτρα κεντρικής τάσης και μεταβλητότητας για κάθε τύπο μεταβλητής

Τύπος
μεταβλητής
Μέση τιμή
Διάμεσος
Επικρατούσα
τιμή
Εύρος
Διακύμανση
και τυπική
απόκλιση

Ονομαστική
Κλίμακα

Κλίμακα
Διάταξης ή
Ιεράρχησης

Κλίμακα
Διαστήματος

Αναλογική
Κλίμακα

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

2.3.1.3 Κατανομή συχνοτήτων – Κανονική κατανομή

Ένας τρόπος περιγραφής των παρατηρήσεων που έχουμε στη διάθεση μας και που
πρόκειται να αναλυθούν είναι η κατανομή συχνοτήτων (frequency distribution). Η
κατανομή συχνοτήτων δείχνει πώς ή με πιο ποσοστό κατανέμονται οι παρατηρήσεις
μέσα σε κάθε ομάδα. Η ομάδα μπορεί να είναι είτε μια κατηγορία για κατηγορικές
μεταβλητές είτε ένα αριθμητικό διάστημα για αριθμητικές μεταβλητές.
Σε μια κατανομή συχνοτήτων μπορούμε να ορίσουμε ποσοστιαία σημεία τα
κυριότερα από οποία είναι το πρώτο, δεύτερο και τρίτο τεταρτημόριο (quartile), που
συμβολίζονται ως Q1 , Q2 και Q3 αντίστοιχα. Τα τεταρτημόρια χωρίζουν την
κατανομή σε τέταρτα. Έτσι, το πρώτο τεταρτημόριο ορίζει το 25% της κατανομής, το
δεύτερο τεταρτημόριο ορίζει το 50% (ίδιο με τη διάμεσο) και το τρίτο το 75% της
κατανομής.
Οι δειγματικές κατανομές προσεγγίζονται από θεωρητικές κατανομές, που
εκφράζονται με τη μορφή συναρτήσεων. Η κυριότερη θεωρητική κατανομή
συχνοτήτων είναι η κανονική κατανομή (normal distribution). Πρόκειται για μια
συμμετρική κατανομή στην οποία η μέση τιμή, η διάμεσος και η επικρατούσα τιμή
είναι όλες ίσες.
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Οι περισσότερες στατιστικές μέθοδοι όπως και τα περισσότερα στοχαστικά
μοντέλα της στατιστικής ανάλυσης δεδομένων έχουν ως προϋπόθεση οι
παρατηρήσεις μιας μεταβλητής να έχουν κατανομή συχνοτήτων την κανονική
κατανομή, γεγονός που αποδεικνύει την σημαντικότητα της παραπάνω κατανομής.
Μια κανονική κατανομή με μέση τιμή μηδέν και διασπορά ίση με τη μονάδα
ονομάζεται τυπική κανονική κατανομή (standard normal distribution). Μια άλλη
κατανομή που επίσης χρησιμοποιείται συχνά είναι η λογαριθμοκανονική (lognormal)
κατανομή. Μια τυχαία μεταβλητή ακολουθεί λογαριθμοκανονική κατανομή εάν ο
λογάριθμος της ακολουθεί κανονική κατανομή. Στα σύνολα δεδομένων που μελετάμε
η προσπάθεια (effort) και το μέγεθος (size) ακολουθούν λογαριθμοκανονική
κατανομή. Εκτός από την κανονική κατανομή υπάρχουν και άλλες θεωρητικές
κατανομές οι οποίες χρησιμοποιούνται από τη στατιστική, όπως η t-κατανομή, η X 2 κατανομή και η F -κατανομή.
2.3.1.4 Γραφήματα

Ο πιο γνωστός τρόπος γραφικής παρουσίας αριθμητικών δεδομένων είναι το
ιστόγραμμα (histogram) το οποίο δίνει πληροφορίες για την κατανομή των τιμών των
δεδομένων σε ίσα διαστήματα προκαθορισμένου εύρους. Το ιστόγραμμα δείχνει πόσο
πιθανές είναι οι διάφορες τιμές, αν υπάρχει συγκέντρωση γύρω από μια κεντρική
τιμή, αν οι μεγάλες ή οι μικρές τιμές είναι εξίσου πιθανές και αν υπάρχουν τιμές
απομακρυσμένες από τις υπόλοιπες. Ακόμη, ένα ιστόγραμμα δίνει πληροφορία για
την κατανομή του πληθυσμού από τον οποίο προέρχεται το δείγμα. Αυτό που
ενδιαφέρει συνήθως είναι αν ο πληθυσμός ακολουθεί κανονική κατανομή ώστε σε
περίπτωση που δεν ακολουθεί, να μετασχηματιστεί η τυχαία μεταβλητή.
Στo Σχήμα 2.1 παρουσιάζονται τα ιστογράμματα των μεταβλητών size, lnsize,
effort και lneffort της βάσης Maxwell. Παράλληλα εμφανίζεται και το γράφημα της
κανονικής κατανομής. Από τα ιστογράμματα διαπιστώνεται εύκολα ότι οι μεταβλητές
size και effort δεν ακολουθούν κανονική κατανομή (οι τιμές τους δεν κατανέμονται
συμμετρικά αλλά παρουσιάζουν μία συγκέντρωση προς τα αριστερά, δηλαδή στις
μικρές τιμές) ενώ ο λογάριθμος τους (lnsize και lneffort) ακολουθεί κανονική
κατανομή.
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Στο Σχήμα 2.3 εμφανίζονται τα ιστογράμματα των μεταβλητών productivity,
lnproductivity, duration και lnduration της βάσης COCOMO όπου είναι εμφανής η
απόκλιση των μεταβλητών productivity και duration από την κανονική κατανομή
κάτι που δεν συμβαίνει για τους λογαρίθμους τους.
Στo Σχήμα 2.4 παρουσιάζονται τα ιστογράμματα των μεταβλητών size, lnsize,
effort και lneffort με δεδομένα από ένα υποσύνολο της βάσης ISBSG7 με 166 έργα
λογισμικού από τα οποία καταλήγουμε σε ανάλογα συμπεράσματα για τις μεταβλητές
size και effort.
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Σχήμα 2.2. Ιστόγραμμα των μεταβλητών size, lnsize, effort και lneffort της βάσης Maxwell
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Σχήμα 2.4. Ιστόγραμμα των μεταβλητών size, lnsize, effort και lneffort της βάσης ISBSG7

Στην περίπτωση μεταβλητών που μετρήθηκαν με την ονομαστική κλίμακα ή την
κλίμακα ιεράρχησης, η γραφική παράσταση που χρησιμοποιείται είναι το
ραβδόγραμμα (bar chart). Στο Σχήμα 2.5 παρουσιάζεται το ραβδόγραμμα της
μεταβλητής size από τη βάση της Maxwell, ύστερα από την κωδικοποίηση της στις
κατηγορίες 1 (0-999), 2 (1000-1999), 3 (2000-2999) και 4 (3000-3999).

40

30

20

10

0
1

2

3

4

code_size
Σχήμα 2.5. Ραβδόγραμμα της κωδικοποιημένης μεταβλητής size (code_size)

Μια πιο σύγχρονη και πολύ χρήσιμη γραφική παράσταση που απεικονίζει
καλύτερα την κατανομή μιας μεταβλητής είναι το θηκόγραμμα (box plot). Εμφανίζει
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ταυτόχρονα τη διάμεσο, τα τεταρτημόρια και τις ελάχιστες και μέγιστες τιμές για μια
ομάδα περιπτώσεων. Μια χρήσιμη πληροφορία είναι ότι το 50% των τιμών της
μεταβλητής ανήκουν στο εσωτερικό του ορθογωνίου. Η γραμμή μέσα στο ορθογώνιο
αντιπροσωπεύει τη διάμεσο. Το ορθογώνιο συνεχίζεται με γραμμές που εκτείνονται
από τα μέσα των βάσεων του μέχρι την άνω και κάτω οριακή τιμή. Ως άνω οριακή
τιμή ορίζεται η μεγαλύτερη παρατήρηση η οποία είναι μικρότερη ή ίση από το
Q3 + 1.5(Q3 − Q1 ) και ως κάτω οριακή τιμή ορίζεται η μικρότερη παρατήρηση η οποία
είναι μεγαλύτερη ή ίση από το Q1 − 1.5(Q3 − Q1 ) . Αν υπάρχουν παρατηρήσεις που
βρίσκονται έξω από τις δύο οριακές τιμές, αυτές είναι πιθανά παράτυπα σημεία
(outliers) και συμβολίζονται με , ενώ αν υπάρχουν τιμές που βρίσκονται έξω από το
τριπλάσιο του ενδοτεταρτομοριακού πλάτους είναι πάρα πολύ πιθανά παράτυπα
σημεία (extreme values) και συμβολίζονται με ∗ . Η θέση της διαμέσου έχει να κάνει
με τη συμμετρικότητα της κατανομής το δε μήκος του ορθογωνίου με τη
μεταβλητότητα των τιμών της τυχαίας μας μεταβλητής. Τα θηκογράμματα είναι
ιδιαίτερα χρήσιμα σε περίπτωση που έχουμε να συγκρίνουμε ταυτόχρονα διάφορα
σύνολα παρατηρήσεων – δειγμάτων. Το θηκόγραμμα των μεταβλητών size και lnsize
από τη βάση της Maxwell, παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.6 όπου φαίνεται η ασυμμετρία
της μεταβλητής size καθώς επίσης και οι ακραίες τιμές της και παράλληλα η
συμμετρία της μεταβλητής lnsize όπως και η μείωση του πλήθους των ακραίων
τιμών.
4000

62
26
21

3000

10

62
8

18
38
17
50

2000

6

35
1000

4

0

2

size

lnsize

Σχήμα 2.6. Θηκόγραμμα των μεταβλητών size και lnsize.
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Στο Σχήμα 2.7 παρουσιάζονται τα θηκογράμματα της μεταβλητής effort για
τέσσερις κατηγορίες της μεταβλητής size (code_size) που χρησιμοποιήσαμε και για
την κατασκευή του ραβδογράμματος του Σχήματος 2.5 από τη βάση της Maxwell.
Παρατηρούμε ότι η προσπάθεια αυξάνεται όσο αυξάνεται το μέγεθος των έργων
λογισμικού όπως άλλωστε είναι αναμενόμενο. Τα θηκογράμματα που αντιστοιχούν
σε code_size 1,2 και 3 δείχνουν ότι τα δείγματα δεν προέρχονται από κανονικούς
πληθυσμούς. Το θηκόγραμμα που αντιστοιχεί σε code_size 4 προέκυψε από μικρό
αριθμό έργων λογισμικού (Σχήμα 2.7) και για το λόγο αυτό δεν δίνει αξιόπιστη
πληροφορία για τον πληθυσμό.
Ένα άλλο πολύ χρήσιμο γράφημα που δείχνει αν υπάρχει εξάρτηση μεταξύ δύο
τυχαίων μεταβλητών, αν η εξάρτηση αυτή είναι γραμμική ή όχι, θετική ή αρνητική
είναι το διάγραμμα διασποράς (scatter plot). Το γράφημα αποτελείται από ένα ‘νέφος’
σημείων ( xi , yi ) i = 1, 2,..., n όπου xi είναι η τιμή της X μεταβλητής και yi είναι
αντίστοιχη τιμή της Y μεταβλητής και n το πλήθος των σημείων.
70000
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effort

50000

40000

30000

20000

10000

0
1

2
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4

code_size

Σχήμα 2.7. Θηκογράμματα της μεταβλητής effort για τις 4 κατηγορίες της μεταβλητής size.

Εάν το σμήνος των σημείων περιβάλλεται νοητά από μια πεπλατυσμένη έλλειψη,
αυτό είναι ένδειξη ύπαρξης γραμμικής εξάρτησης ενώ η κατεύθυνση του κύριου
άξονα της έλλειψης καθορίζει το πρόσημο της σχέσης. Μερικές φορές σε ένα
διάγραμμα διασποράς αποτυπώνεται και η ευθεία παλινδρόμησης που προσαρμόζεται
στα σημεία του νέφους.
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Στα Σχήματα 2.8 και 2.10 παρουσιάζονται τα διαγράμματα διασποράς των
μεταβλητών size-effort και lnsize-lneffort των βάσεων Maxwell και ISBSG7 ενώ στο
Σχήμα 2.9 παρουσιάζονται τα διαγράμματα διασποράς των μεταβλητών productivityduration και lnproductivity-lnduration της βάσης COCOMO81. Από τα διαγράμματα
διασποράς φαίνεται η μη ύπαρξη γραμμικής συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών sizeeffort και productivity-duration ενώ οι λογάριθμοι τους δείχνουν γραμμική συσχέτιση
και μάλιστα θετική για τις μεταβλητές των βάσεων Maxwell και ISBSG7 και
αρνητική για τις μεταβλητές της COCOMO81. Πράγματι, όσο μεγαλώνει το μέγεθος
ενός έργου μεγαλώνει και η προσπάθεια που χρειάζεται για την ολοκλήρωση του ενώ
όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια του, τόσο η παραγωγικότητα φαίνεται να
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Σχήμα 2.8. Διάγραμμα διασποράς μεταξύ των μεταβλητών size-effort και lnsize-lneffort στη Maxwell
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Σχήμα 2.9. Διάγραμμα διασποράς μεταξύ των μεταβλητών productivity-duration και lnproductivity lnduration στη COCOMO.

28

Κεφάλαιο 2: Στατιστικές Μέθοδοι Περιγραφής, Σύγκρισης και Μοντελοποίησης

20000

10
9
8

lnsize

size

15000

10000

7
6
5

5000

4
0

3
0

15000

30000
effort

45000

60000

2

4

6
8
lneffort

10

12

Σχήμα 2.10. Διάγραμμα διασποράς μεταξύ των μεταβλητών size-effort και lnsize-lneffort στην
ISBSG7

2.4 Στατιστικές μέθοδοι σύγκρισης δεδομένων κόστους λογισμικού
Στην προηγούμενη ενότητα αναφερθήκαμε στους τρόπους περιγραφής των
δεδομένων κόστους λογισμικού καθώς επίσης και στα μέτρα κεντρικής τάσης και
μεταβλητότητας. Το επόμενο βήμα στη στατιστική ανάλυση μας είναι να
καταλάβουμε τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των δειγμάτων, να τα συγκρίνουμε
και να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα προτού προχωρήσουμε στη μοντελοποίηση
των δεδομένων.
Σε κάθε μια μεταβλητή των δεδομένων κόστους λογισμικού αντιστοιχεί ένα
συγκεκριμένο πλήθος παρατηρήσεων που αποτελεί ένα δείγμα του πληθυσμού,
θεωρώντας πληθυσμό το σύνολο όλων των δυνατών τιμών που μπορεί να πάρει η
μεταβλητή μας. Για να εξαχθούν σωστά συμπεράσματα θα πρέπει το δείγμα μας να
είναι τυχαίο. Ο πληθυσμός από τον οποίο προέρχεται ένα δείγμα μπορεί να ακολουθεί
κανονική κατανομή ή όχι. Στην περίπτωση που ο πληθυσμός ακολουθεί κανονική
κατανομή χρησιμοποιούμε τους ελέγχους της παραμετρικής στατιστικής ενώ όταν δεν
ακολουθεί κανονική κατανομή χρησιμοποιούμε τους ελέγχους της μη παραμετρικής
στατιστικής.[Sheskin, 2000]
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2.4.1 Παραμετρικοί και μη παραμετρικοί έλεγχοι σύγκρισης δεδομένων κόστους
λογισμικού

Η παραμετρική και η μη παραμετρική στατιστική χρησιμοποιούν ένα σύνολο
ελέγχων οι περισσότεροι από τους οποίους υλοποιούνται από τα στατιστικά πακέτα.
Για τη διεξαγωγή ενός ελέγχου υπολογίζεται από τις παρατηρήσεις του δείγματος η
τιμή μιας συνάρτησης, η οποία ονομάζεται στατιστικό (statistic) και ακολουθεί μια
θεωρητική κατανομή. Η σημαντικότητα του ελέγχου στηρίζεται στη σύγκριση της
τιμής του στατιστικού με μια τιμή της αντίστοιχης θεωρητικής κατανομής. Τα
στατιστικά πακέτα παράγουν αυτόματα την τιμή του στατιστικού και την
σημαντικότητα του ελέγχου. Εάν η σημαντικότητα του ελέγχου είναι μικρότερη του
0.05, ο έλεγχος θεωρείται σημαντικός με ακρίβεια 95%. Από τους παραμετρικούς
ελέγχους θα αναφέρουμε το t-test ενώ από τους μη παραμετρικούς το Wilcoxon test
και το Kolmogorov-Smirnov, έλεγχοι οι οποίοι χρησιμοποιούνται στα επόμενα
κεφάλαια.
t-test

Σαν παραμετρικό test χρησιμοποιείται μόνο όταν τα δείγματα προέρχονται από
κανονικούς πληθυσμούς. Χρησιμοποιείται για σύγκριση των μέσων τιμών δύο
πληθυσμών Α και Β με τη βοήθεια δύο δειγμάτων που επιλέγουμε από τους
πληθυσμούς αυτούς. Ελέγχει αν οι μέσες τιμές των πληθυσμών είναι ίσες ή
διαφορετικές ή εάν η μία είναι μεγαλύτερη από την άλλη. Το t-test εφαρμόζεται σε
δείγματα ανεξάρτητα και σε δείγματα εξαρτημένα (paired t-test).
Wilcoxon test

Ο έλεγχος Wilcoxon μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση που η υπόθεση
της κανονικότητας των πληθυσμών από τους οποίους προέρχονται τα δείγματα δεν
ισχύει και τα δείγματα είναι εξαρτημένα. Ελέγχει αν τα δείγματα προέρχονται από
την ίδια κατανομή ή από διαφορετική. Το στατιστικό που χρησιμοποιεί εξαρτάται
από τα πρόσημα των διαφορών di = xi − yi .
Kolmogorov-Smirnov test

Ο έλεγχος Kolmogorov-Smirnov αναφέρεται σε ένα δείγμα ή σε δύο ανεξάρτητα
δείγματα. Δεν απαιτεί κανονικότητα του πληθυσμού ή των πληθυσμών από τους
οποίους προέρχονται το δείγμα ή τα δείγματα. Στην περίπτωση ενός δείγματος
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ελέγχει εάν αυτό προέρχεται από συγκεκριμένη θεωρητική κατανομή, ενώ στην
περίπτωση δύο δειγμάτων αν οι πληθυσμοί από τους οποίους προέρχονται τα
δείγματα είναι ίδιοι. Το στατιστικό που χρησιμοποιεί εξαρτάται από τις διαφορές των
τιμών της εμπειρικής κατανομής και τις αντίστοιχες τιμές της θεωρητικής κατανομής,
ενώ στην περίπτωση των δύο δειγμάτων από τις διαφορές των τιμών των δύο
εμπειρικών κατανομών.
2.4.2 Ανάλυση διασποράς (ANOVA)

Με τον όρο Ανάλυση Διασποράς εννοούμε μια κατηγορία γραμμικής
παλινδρόμησης, όπου μία αριθμητική εξαρτημένη μεταβλητή επηρεάζεται από
κατηγορικές ανεξάρτητες μεταβλητές.
Παρότι τα προβλήματα αυτά μπορούν να λυθούν με τις μεθόδους της γραμμικής
παλινδρόμησης, προτιμάται η μέθοδος της ανάλυσης διασποράς διότι έτσι
ερμηνεύεται καλύτερα η συνεισφορά των διαφόρων παραγόντων που συμμετέχουν
στην έρευνα.
Και εδώ υπάρχει μια εξαρτημένη μεταβλητή Y τις τιμές της οποίας μπορούμε να
παρατηρήσουμε και η οποία μπορεί να εξαρτάται από έναν παράγοντα Α (factor A),
από δύο παράγοντες Α, Β (που να επηρεάζουν ο ένας τον άλλον ή όχι) ή και
περισσότερους που ισοδυναμούν με τις ανεξάρτητες μεταβλητές της παλινδρόμησης.
Οι τιμές που παίρνει ο παράγοντας λέγονται στάθμες (levels) και είναι προφανώς
πεπερασμένου πλήθους.
Όταν οι τιμές της εξαρτημένης μεταβλητής Y επηρεάζονται από έναν παράγοντα
με k στάθμες, έχουμε Ανάλυση Διασποράς με έναν παράγοντα (One way or single
factor Analysis of Variance), ενώ όταν επηρεάζονται από δύο ή περισσότερους
παράγοντες έχουμε Ανάλυση Διασποράς με δύο ή περισσότερους παράγοντες
αντίστοιχα.
2.4.2.1 Χρήση της Ανάλυσης Διασποράς με έναν παράγοντα για συγχώνευση
κατηγοριών

Με τον όρο αυτό εννοούμε την ανάλυση προβλημάτων όπου μια εξαρτημένη,
παρατηρούμενη, αριθμητική μεταβλητή Y , υποτίθεται ότι επηρεάζεται από έναν
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παράγοντα. Ο παράγοντας είναι μία κατηγορική, ελέγξιμη μεταβλητή, η οποία μπορεί
να παίρνει ένα πεπερασμένο πλήθος τιμών που, όπως αναφέραμε, λέγονται στάθμες.
Την ανάλυση διασποράς με έναν παράγοντα την χρησιμοποιήσαμε στα επόμενα
κεφάλαια για να συγχωνεύσουμε κατηγορίες μεταβλητών. Αναλυτικότερα, στα
δεδομένα κόστους λογισμικού εφαρμόσαμε ανάλυση διασποράς με έναν παράγοντα
για κάθε μια από τις κατηγορικές μεταβλητές που είχαμε στη διάθεση μας
προκειμένου να ελέγξουμε την επίδραση της στην αρχική εξαρτημένη μεταβλητή. Οι
μεταβλητές που κρίθηκαν σημαντικές (σημαντικότητα μικρότερη του 0.05)
συμπεριλήφθηκαν στην ανάλυση. Ακολούθησε συγχώνευση των κατηγοριών αυτών
των μεταβλητών προκειμένου να δημιουργηθούν ομοιογενείς κατηγορίες. Αυτό έγινε
είτε με τις λεγόμενες ‘Post-Hoc’ δοκιμές (Tukey, Tukey’s-b, Bonferroni, LSD,
Scheffe και Duncan) [Sheskin, 2000], είτε συγχωνεύοντας κατηγορίες με παρόμοιες
μέσες τιμές ως προς την εξαρτημένη μεταβλητή. Οι κατηγορίες

αυτές

αντιπροσωπεύτηκαν με διατεταγμένες τιμές σύμφωνα με την επίδραση τους στην
εξαρτημένη μεταβλητή. Ένας άλλος τρόπος συγχώνευσης είναι με βάση τον αριθμό
των παρατηρήσεων μέσα σε κάθε παράγοντα (αγνοήθηκαν κατηγορίες με λιγότερες
από πέντε παρατηρήσεις σε κάθε παράγοντα).
Για παράδειγμα, μια από τις μεταβλητές που κατηγοριοποιήθηκε με βάση τα
παραπάνω είναι και η μεταβλητή virt (virtual machine volatility) της βάσης
COCOMO81. Οι αρχικές τιμές της μεταβλητής ήταν οι

ακόλουθες 1-Low, 2-

Nominal, 3-High και 4-Very High με συχνότητες που παρουσιάζονται στον Πίνακα
2.6. Αρχικά, η ανάλυση διασποράς έδειξε ότι η μεταβλητή είναι σημαντική
(sign<0,05) για την εξαρτημένη μεταβλητή product (productivity) (Πίνακας 2.7). Για
την ομαδοποίηση των επιπέδων της μεταβλητής χρησιμοποιήθηκαν Post-Hoc έλεγχοι,
τρεις

αντιπροσωπευτικοί

από

τους

οποίους

(LSD,

Bonferroni,

Scheffe)

παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.8. Από τους ελέγχους Scheffe και Bonferroni,
φαίνεται ότι το επίπεδο ‘1’ διαφοροποιείται από τα επίπεδα ‘2’ και ‘3’ ενώ ο έλεγχος
LSD διαφοροποιεί το επίπεδο ‘1’ και από το επίπεδο ‘4’. Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη
ότι και η ‘4’ είναι πολύ μικρή κατηγορία, ορίστηκε νέα κατηγορική μεταβλητή με τα
εξής δύο επίπεδα: 1={low} και 2={nominal, high, very high}.
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Πίνακας 2.6. Συχνότητες των επιπέδων της μεταβλητής virt

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

1

19

30,2

30,2

30,2

2

27

42,9

42,9

73,0

3

14

22,2

22,2

95,2
100,0

4

3

4,8

4,8

Total

63

100,0

100,0

Πίνακας 2.7. Έλεγχος σημαντικότητας της μεταβλητής virt
Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

9,401

,000

Between Groups

1257008,765

3

419002,922

Within Groups

2629540,536

59

44568,484

Total

3886549,301

62

Πίνακας 2.8. Post-Hoc έλεγχοι για την ομαδοποίηση των επιπέδων της μεταβλητής virt

Scheffe

(I)
virt_code

(J)
virt_code

Mean Difference (I-J)

Sig.

1

2
3
4
1
3
4
1
2
4
1
2
3
2
3
4
1
3
4
1
2
4
1
2
3
2
3
4
1
3
4
1
2
4
1
2
3

265,01169415205(*)
355,66519097744(*)
326,27237192982
-265,01169415205(*)
90,65349682540
61,26067777778
-355,66519097744(*)
-90,65349682540
-29,39281904762
-326,27237192982
-61,26067777778
29,39281904762
265,01169415205(*)
355,66519097744(*)
326,27237192982(*)
-265,01169415205(*)
90,65349682540
61,26067777778
-355,66519097744(*)
-90,65349682540
-29,39281904762
-326,27237192982(*)
-61,26067777778
29,39281904762
265,01169415205(*)
355,66519097744(*)
326,27237192982
-265,01169415205(*)
90,65349682540
61,26067777778
-355,66519097744(*)
-90,65349682540
-29,39281904762
-326,27237192982
-61,26067777778
29,39281904762

,001
,000
,115
,001
,639
,973
,000
,639
,997
,115
,973
,997
,000
,000
,016
,000
,197
,635
,000
,197
,828
,016
,635
,828
,001
,000
,094
,001
1,000
1,000
,000
1,000
1,000
,094
1,000
1,000

2
3
4
LSD

1
2
3
4

Bonferroni

1

2

3

4
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2.5 Μοντελοποίηση δεδομένων κόστους λογισμικού
2.5.1 Εισαγωγή

Όταν μας δίνονται δεδομένα κόστους λογισμικού, κύριο μέλημα μας είναι να
βρούμε και να μελετήσουμε τις σχέσεις που διέπουν τα δεδομένα αυτά και πως
επηρεάζουν το κόστος. Ένας τρόπος είναι να κατασκευάσουμε ένα μοντέλο
(πρότυπο) που θα προσεγγίζει την πραγματικότητα και μελετώντας το μοντέλο να
κάνουμε προβλέψεις και να εξάγουμε συμπεράσματα για τις μελλοντικές τιμές των
δεδομένων.
Τα πολύπλοκα μοντέλα δεν είναι κατ’ ανάγκη τα καλύτερα, στην πράξη μάλιστα,
προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε την πραγματικότητα αρχικά με απλά μοντέλα και
μετά προχωρούμε στα πλέον σύνθετα. Προσδιορίζουμε τις μεταβλητές που υπάρχουν
και με απλές μαθηματικές συναρτήσεις, πολυώνυμα, εκθετικές συναρτήσεις κ.τ.λ.
που τις συνδέουν, κατασκευάζουμε το μοντέλο.
Το μοντέλο είναι προσδιοριστικό (deterministic) όταν δεν υπεισέρχονται τυχαία
σφάλματα, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση λέγεται στατιστικό ή στοχαστικό (stochastic),
κάτι που ισχύει στην περίπτωση μας.
Τα στοχαστικά μοντέλα περιέχουν παραμέτρους των οποίων οι τιμές είναι
άγνωστες και πρέπει να εκτιμηθούν από τα δεδομένα που έχουμε. Οι πολλές
παράμετροι, εκτός από τα αυξημένα υπολογιστικά προβλήματα που δημιουργούνται
για την εκτίμηση τους, δεν ερμηνεύουν πάντα καλύτερα τις ιδιότητες των δεδομένων
μας.

Η

προσπάθεια

μας

είναι

να

πάρουμε

τα

καλύτερα

αποτελέσματα

χρησιμοποιώντας μοντέλα με λιγότερες παραμέτρους (parsimonious models).
Ένα σημαντικό ερώτημα σε πολλά προβλήματα είναι αν μπορούμε να
εκτιμήσουμε ή να προβλέψουμε την τιμή μιας ή περισσοτέρων μεταβλητών κάτω από
ορισμένες συνθήκες. Οι δοσμένες συνθήκες περιγράφονται και αυτές από
μεταβλητές, οι τιμές των οποίων είναι δυνατό να ελεγχθούν από τον ερευνητή.
Τα απλούστερα στοχαστικά μοντέλα που προτείνει η Στατιστική είναι τα
γραμμικά μοντέλα. Τα μοντέλα αυτά χρησιμοποιούνται ευρέως γιατί πολλές φορές με
κάποιο

μετασχηματισμό

κάποιας

ή

κάποιων

αυτά.[Draper & Smith, 1981]
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2.5.2 Το γενικό γραμμικό μοντέλο παλινδρόμησης

Η μορφή του γενικού γραμμικού μοντέλου πρόβλεψης (General Linear Model or
GLM) είναι:
Y = β 0 + β1Χ1 + β 2 Χ 2 + .......... + βκ Χκ + ε

(2.1)

όπου: Y είναι η εξαρτημένη μεταβλητή (dependent variable) ή απόκριση (response),
δηλαδή η μεταβλητή που θέλουμε να προβλέψουμε, όπως για παράδειγμα η
προσπάθεια ή η παραγωγικότητα (effort ή productivity) ενός έργου λογισμικού.
Χ1 , Χ 2 ,......, Χκ είναι κ ανεξάρτητες μεταβλητές (independent variables) ή
προβλέπουσες (predictor), δηλαδή οι μεταβλητές που υποθέτουμε ότι επηρεάζουν
την εξαρτημένη μεταβλητή.

β 0 , β1 , β 2 ,......., βκ

είναι

(κ + 1)

άγνωστες

παράμετροι

(συντελεστές

παλινδρόμησης) που ζητείται να εκτιμηθούν και
ε είναι το τυχαίο σφάλμα.
Για παράδειγμα η διάρκεια ενός έργου μπορεί να εξαρτάται από τον αριθμό των
προγραμματιστών, τις προγραμματιστικές τους ικανότητες, τη συμμετοχή του πελάτη
ή την πολυπλοκότητα του λογισμικού.
Το σφάλμα ε , περιέχει κάθε απόκλιση της πραγματικής κατάστασης από το
μοντέλο. Έτσι, εκτός από τα πιθανά σφάλματα μετρήσεων, περιέχει επίσης και
σφάλματα προσαρμογής, που οφείλονται είτε σε παράλειψη μεταβλητών είτε σε
χρήση μεταβλητών που δε σχετίζονται με την Y .Το σφάλμα ε θεωρούμε ότι
προέρχεται από κανονική κατανομή με μέση τιμή μηδέν και κάποια διασπορά.
Η δυνατότητα των προβλεπουσών μεταβλητών να σχετίζονται μεταξύ τους
διευρύνει τις περιπτώσεις εφαρμογής του μοντέλου (2.1).
Πράγματι, με κατάλληλους μετασχηματισμούς μη-γραμμικά ή και εκθετικά μοντέλα,
ανάγονται στο γενικό γραμμικό μοντέλο όπως φαίνεται παρακάτω.
Θέτοντας για παράδειγμα Χ j = x j , j = 1,........, k το πολυωνυμικό μοντέλο
Υ = β 0 + β1 x + β 2 x 2 + ......... + βκ xκ + ε

ανάγεται αμέσως στο γραμμικό μοντέλο (2.1).
Στην παρούσα διατριβή έγινε χρήση του λογαριθμικού μόνο μετασχηματισμού
προκειμένου να επιτύχουμε ένα καλύτερο μοντέλο πρόβλεψης για την εξαρτημένη
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μεταβλητή. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήσαμε τη μεταβλητή lnsize αντί της
μεταβλητής size όπως επίσης και τη μεταβλητή lneffort αντί της effort.
Εάν τα δεδομένα του προβλήματος είναι τέτοια ώστε να ισχύει το μοντέλο (2.1),
θα ικανοποιείται τότε το σύστημα
yi = β 0 + β1 x1i + β 2 x2i + .... + βκ xκ i + ε i , i = 1, 2,.....n .

(2.2)

Η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων χρησιμοποιείται για να υπολογίζει
εκτιμητές βˆ0 , βˆ1 ,....., βˆκ λύνοντας το παραπάνω σύστημα.
2.5.2.1 Επιλογή του καλύτερου μοντέλου

Τα προβλήματα τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε στην παλινδρόμηση είναι
συνήθως πολλά και σύνθετα. Για το λόγο αυτό, η απλή και επιφανειακή αντιμετώπιση
δίνει μια γενική μόνο εικόνα του προβλήματος. Είναι απολύτως απαραίτητο, πριν
οριστικοποιήσουμε το μοντέλο μας, να προβούμε σε πολλούς ελέγχους για να
πετύχουμε ισχυρή προβλεπτική ικανότητα με μεγάλο βαθμό αξιοπιστίας.
Το πρώτο σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε δημιουργώντας ένα
μοντέλο παλινδρόμησης είναι η έντονη συσχέτιση δύο ή περισσοτέρων ανεξάρτητων
μεταβλητών. Το πρόβλημα αυτό ονομάζεται συγγραμμικότητα – collinearity (μεταξύ
δύο ανεξάρτητων μεταβλητών) ή πολυσυγγραμμικότητα – multicollinearity (μεταξύ
περισσότερων από δύο μεταβλητές).
Ο όρος ανεξάρτητη μεταβλητή δεν έχει νόημα παρά μόνο αν η μεταβλητή είναι
ανεξάρτητη από κάθε άποψη. Συνήθως όμως, οι ανεξάρτητες μεταβλητές στην
πολλαπλή παλινδρόμηση, συσχετίζονται σε κάποιο βαθμό με άλλες. Γενικά, αν η τιμή
του συντελεστή συσχέτισης υπερβαίνει κατά απόλυτη τιμή το 0.7, δημιουργείται
σοβαρό πρόβλημα στο υπό κατασκευή μοντέλο. Για την επίλυση του προβλήματος
δεν υπάρχει συγκεκριμένη μεθοδολογία και ο καλύτερος τρόπος για την
αντιμετώπιση του είναι ο έλεγχος του βαθμού συσχέτισης όλων των ανεξάρτητων
μεταβλητών μεταξύ τους με σκοπό τον αποκλεισμό αυτής που σχετίζεται εντονότερα
με τις υπόλοιπες και δημιουργεί το πρόβλημα.
Το δεύτερο πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι η επιλογή των
ανεξάρτητων μεταβλητών με κριτήριο τη συνεισφορά τους στην ερμηνεία της
εξαρτημένης μεταβλητής. Δεν είναι απαραίτητο να βάλουμε όλες τις μεταβλητές τις
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οποίες έχουμε στη διάθεση μας, αν δεν συνεισφέρουν ικανοποιητικά στην ερμηνεία
των μεταβλητών της εξαρτημένης μεταβλητής.
Ένα άλλο πρόβλημα είναι η επιλογή του καλύτερου μοντέλου όταν έχουμε στη
διάθεσή μας περισσότερα από ένα αποδεκτά μοντέλα. Υπάρχουν κάποια στατιστικά
που ελέγχουν την καλή προσαρμογή του μοντέλου. Ένα μοντέλο θα είναι τόσο
περισσότερο κατάλληλο για τα δεδομένα μας όσο το άθροισμα τετραγώνων των
αποκλίσεων των yi από τα yˆi που δίνει το μοντέλο ( SSE ) , είναι πιο μικρό
συγκρινόμενο με το άθροισμα τετραγώνων των αποκλίσεων των yi από τη
δειγματική μέση τιμή y ( SST ) .
Η ποσότητα

R2 = 1 −

SSE
SST

(2.3)

λέγεται συντελεστής προσδιορισμού (coefficient of determination). Είναι ένας αριθμός
μεταξύ 0 και 1, και μάλιστα όσο πλησιάζει το 1 τόσο η προσαρμογή είναι καλύτερη,
ενώ όσο πλησιάζει το 0 γίνεται χειρότερη. Ο αριθμός 100 ⋅ R 2 εκφράζει το ποσοστό
της συνολικής μεταβλητότητας που εξηγείται από το γραμμικό μοντέλο.
Όταν το δείγμα είναι μικρό σε σύγκριση με τον αριθμό των μεταβλητών, ένας
¨καλύτερος¨ συντελεστής προσδιορισμού υπολογίζεται με αντικατάσταση στη σχέση
(2.3) των αθροισμάτων τετραγώνων με μέσα τετράγωνα. Ο συντελεστής που
2
και λέγεται διορθωμένος συντελεστής προσδιορισμού
προκύπτει συμβολίζεται Radjast

(adjusted coefficient of determination).
Η σχέση μεταξύ των δύο συντελεστών είναι
2
=
1 − Radjast

Η τετραγωνική ρίζα του

R2

n −1
(1 − R 2 )
n − k −1

(2.4)

λέγεται συντελεστής πολλαπλής συσχέτισης

(coefficient of multiple correlation) και συμβολίζεται με R . Πολλοί ερευνητές
προκειμένου να αναφερθούν στην προσαρμογή του μοντέλου, προτιμούν να
χρησιμοποιούν το συντελεστή R αντί του R 2 . Ο λόγος γίνεται φανερός αν
σκεφθούμε ότι επειδή 0 < R 2 < 1 ισχύει R > R 2 , η φυσική όμως, σημασία του R και
ιδιαίτερα του πρόσημου του είναι δύσκολο να εξηγηθεί.
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Όταν το πλήθος των ανεξάρτητων μεταβλητών είναι p , πρέπει να εξετάσουμε
2 p μοντέλα και να επιλέξουμε το καλύτερο σύμφωνα με το κριτήριο που
χρησιμοποιούμε. Για p = 4, 5, 10, όλα τα δυνατά μοντέλα είναι 16, 32, 1024
αντίστοιχα και ο απαιτούμενος χρόνος, ακόμη και με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή είναι
απαγορευτικός.
Άλλοι τρόποι επιλογής καλού μοντέλου είναι οι διαδικασίες Backward, Forward
και Stepwise που χρησιμοποιούνται από τα περισσότερα στατιστικά πακέτα και που
δεν εξετάζουν όλες τις δυνατές περιπτώσεις, αλλά επιλέγουν μόνο αυτές από τις
μεταβλητές που θεωρούνται ‘σημαντικές’ με βάση κάποιον αλγόριθμο σταδιακής
εισαγωγής και απομάκρυνσης μεταβλητών . Η επιλογή του καλύτερου μοντέλου με
αυτές τις μεθόδους δεν είναι πάντα το βέλτιστο που δίνει η εξέταση όλων των
δυνατών μοντέλων, αλλά δίνει αξιόπιστα μοντέλα εξετάζοντας ορισμένα μόνο ‘καλά’
μοντέλα και έτσι οι υπολογισμοί είναι λιγότεροι και ο απαιτούμενος χρόνος
ικανοποιητικός ακόμη και για μεγάλες τιμές του p.
Μέθοδος Backward

Στη μέθοδο Backward αρχίζουμε από το μοντέλο που περιέχει όλες τις
ανεξάρτητες και στη συνέχεια αφαιρούμε μια – μια τις μεταβλητές που σχετίζονται
ελάχιστα με την εξαρτημένη σύμφωνα με τη σημαντικότητα τους. Η διαδικασία
σταματά όταν καμία πια μεταβλητή δεν μπορεί να απομακρυνθεί από το μοντέλο
οπότε αυτό το μοντέλο είναι και το καλύτερο.
Μέθοδος Forward

Η μέθοδος αυτή είναι η αντίστροφη της προηγούμενης. Αρχίζουμε από ένα κενό
μοντέλο που περιέχει μόνο τη σταθερά Yi = b0 + ei και προσθέτουμε μία-μία τις
ανεξάρτητες μεταβλητές μέχρι να καταλήξουμε στο ‘καλύτερο’ μοντέλο.
Μέθοδος Stepwise

Αυτή είναι βελτίωση της μεθόδου Forward. Σε κάθε βήμα, όταν μία μεταβλητή
είναι σημαντική και μπει στο μοντέλο, εξετάζουμε μήπως υπάρχουν στο μοντέλο
μεταβλητές που είχαν μπει σε προηγούμενα βήματα και δεν είναι τώρα σημαντικές.
Αυτό γίνεται όταν μπει και η δεύτερη μεταβλητή στο μοντέλο, οπότε η πρώτη που
μπήκε ίσως να μην είναι τώρα σημαντική. Αυτό δεν είναι περίεργο διότι η συμβολή
κάθε μεταβλητής εξαρτάται από τη σειρά που μπαίνει στο μοντέλο. Το κριτήριο
εξόδου είναι το ίδιο όπως στη μέθοδο backward.
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2.5.3 Λογιστική Παλινδρόμηση (Logistic Regression)

Στην προηγούμενη παράγραφο περιγράψαμε το γενικό γραμμικό μοντέλο το
οποίο προσαρμόζεται σε κάποιες ανεξάρτητες μεταβλητές και με τη βοήθειά του
εκτιμάται η εξαρτημένη μεταβλητή που πρέπει να είναι αριθμητική, τα δε σφάλματα

ε i να ακολουθούν κανονική κατανομή με μέση τιμή μηδέν ( ε ∼ N (0, σ ε2 )) .
Η λογιστική παλινδρόμηση [Hosmer & Lemeshow, 1989] είναι χρήσιμη στην
περίπτωση κατά την οποία θέλουμε να προβλέψουμε την παρουσία ή την απουσία
ενός χαρακτηριστικού

ή την κατάταξη ενός χαρακτηριστικού σε κατηγορία,

στηριζόμενοι σε ένα σύνολο ανεξάρτητων μεταβλητών στην περίπτωση δηλαδή που η
εξαρτημένη μεταβλητή είναι κατηγοριοποιημένη τυχαία μεταβλητή με δύο ή
περισσότερες κατηγορίες.
Αν οι τιμές που παίρνει η εξαρτημένη μεταβλητή είναι μόνο δύο, τότε
χρησιμοποιείται η δίτιμη λογιστική παλινδρόμηση (binary logistic regression) ενώ όταν
οι τιμές που παίρνει είναι πολλές, τότε χρησιμοποιείται η πολυμεταβλητή λογιστική
παλινδρόμηση. Το μοντέλο της λογιστικής παλινδρόμησης ως προς το δεξιό μέλος
είναι όμοιο με το γραμμικό. Στο αριστερό όμως μέλος δεν εμφανίζεται η εξαρτημένη
μεταβλητή αλλά ο λογάριθμος του λόγου της πιθανότητας πραγματοποίησης μιας
κατηγορίας της μεταβλητής δηλαδή μιας τιμής της προς τη συμπληρωματική
πιθανότητα. Στην περίπτωση αυτή το λογιστικό μοντέλο γράφεται:
⎛ P(event ) ⎞
log ⎜
⎟ = β 0 + β1 X 1 + … + β p X p
⎝ 1 − P(event ) ⎠

και το αριστερό μέλος της παραπάνω σχέσης λέγεται logit, έννοια πολύ σημαντική
στη θεωρία της λογιστικής παλινδρόμησης.
Το γενικό μοντέλο λογιστικής παλινδρόμησης

Ας θεωρήσουμε μια συλλογή p ανεξάρτητων μεταβλητών οι οποίες ορίζονται από
το διάνυσμα x′ = ( x1 , x2 ,....., x p ). Υποθέτουμε ότι κάθε μία από αυτές τις μεταβλητές
είναι μεταβλητή διαστήματος. Έστω ότι η δεσμευμένη πιθανότητα

του Y = 1

δοθέντος του x , συμβολίζεται με π ( x) , δηλαδή P(Y = 1| x) = π ( x) . Τότε το logit του
γενικού μοντέλου της λογιστικής παλινδρόμησης, δίνεται από την εξίσωση
g ( x) = β 0 + β1 x1 + β 2 x2 + ... + β p x p
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οπότε στην περίπτωση αυτή

π ( x) =

eg ( x)
1 + eg ( x)

(2.5)

Αν κάποιες από τις ανεξάρτητες μεταβλητές είναι κατηγοριοποιημένες
ονομαστικές μεταβλητές, όπως η γλώσσα προγραμματισμού, τότε δεν είναι σωστό να
τις συμπεριλάβουμε στο μοντέλο σαν να ήταν μεταβλητές διαστήματος. Αυτό γίνεται
γιατί οι αριθμοί που χρησιμοποιούνται για να αντιπροσωπεύσουν τα διάφορα επίπεδα,
μερικώς μόνο τα προσδιορίζουν και δεν έχουν αριθμητική σημασία. Στην περίπτωση
αυτή η μέθοδος επιλογής είναι να χρησιμοποιήσουμε μία συλλογή από μεταβλητές
σχεδιασμού (design variables) ή βωβές μεταβλητές (dummy variables). Ας
υποθέσουμε για παράδειγμα, ότι μία από τις ανεξάρτητες μεταβλητές είναι η γλώσσα
προγραμματισμού όπως αναφέραμε προηγουμένως που χρησιμοποιήθηκε σε μία
εφαρμογή και έχει κωδικοποιηθεί ως ‘Pascal’, ‘C++’, ή ‘άλλη’. Στην περίπτωση αυτή
χρειαζόμαστε δύο μεταβλητές σχεδιασμού. Μία πιθανή στρατηγική σχεδιασμού είναι:
•

όταν η επιλογή είναι η ‘Pascal’, οι δύο μεταβλητές σχεδιασμού, D1 και D2 ,
μπορούν να τεθούν και οι δύο ίσες με το μηδέν

•

όταν η επιλογή είναι η ‘C++’, η D1 μπορεί να τεθεί ίση με 1 ενώ η D2 μπορεί
να παραμείνει ίση με το μηδέν

•

όταν η επιλογή είναι η ‘άλλη’, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε D1 = 0, D2 = 1

Στον Πίνακα 2.9 παρουσιάζεται η κωδικοποίηση των μεταβλητών σχεδιασμού.
Πίνακας 2.9. Ένα παράδειγμα κωδικοποίησης μεταβλητών σχεδιασμού μεταβλητής
κωδικοποιημένης σε τρία επίπεδα

Μεταβλητή Σχεδιασμού
Γλώσσα προγραμματισμού

D1

D2

Pascal

0

0

C++

1

0

Άλλη

0

1

Γενικά, αν μία ονομαστική μεταβλητή έχει k πιθανές τιμές, τότε θα χρειαστούν
k − 1 μεταβλητές σχεδιασμού όπως φαίνεται και από το παράδειγμα που αναφέρθηκε.

Παρακάτω ορίζονται οι μεταβλητές σχεδιασμού που θα χρησιμοποιηθούν στη
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συνέχεια. Ας υποθέσουμε ότι η j th εξαρτημένη μεταβλητή x j έχει k j επίπεδα. Οι
k j − 1 μεταβλητές σχεδιασμού θα ορίζονται ως D ju και οι συντελεστές για αυτές τις
μεταβλητές σχεδιασμού θα ορίζονται ως β ju , u = 1, 2,..., k j − 1. Κατά συνέπεια, το
logit για ένα μοντέλο με p μεταβλητές και την j th μεταβλητή να είναι διακριτή, θα
είναι:
k j −1

g ( x) = β 0 + β1 x1 + .... + ∑ β ju D ju + … + β p x p
u =1

Προσαρμογή του γενικού μοντέλου λογιστικής παλινδρόμησης

Προσαρμογή ενός μοντέλου στα δεδομένα σημαίνει να εκτιμήσουμε το διάνυσμα

β ′ = ( β 0 , β1 ,..., β p ) των παραμέτρων του μοντέλου. Η μέθοδος εκτίμησης που
χρησιμοποιείται είναι η μέθοδος μέγιστης πιθανοφάνειας (maximum likelihood) η
οποία όπως είναι γνωστό εκτιμά τις άγνωστες παραμέτρους μεγιστοποιώντας τη
συνάρτηση

πιθανοφάνειας.

Δημιουργούνται

p +1

εξισώσεις

πιθανοφάνειας

(likelihood equations) που λαμβάνονται διαφορίζοντας ως προς τις

p +1

παραμέτρους το λογάριθμο της συνάρτησης πιθανοφάνειας (log likelihood function).
Έτσι δημιουργείται ένα σύστημα p + 1 εξισώσεων με p + 1 αγνώστους. Οι εξισώσεις
πιθανοφάνειας που προκύπτουν είναι οι παρακάτω:
n

∑ [ y − π ( x )] = 0
i

i =1

i

και
n

∑ x [ y − π ( x )] = 0
i =1

ij

i

i

για j = 0,1, 2,..., p .
Η

λύση

των

εξισώσεων

πιθανοφάνειας

απαιτεί

λογισμικό

αυξημένων

δυνατοτήτων το οποίο διαθέτουν τα στατιστικά πακέτα. Έστω βˆ η λύση αυτών των
εξισώσεων. Τελικά, οι τιμές π ( xi ) για το γενικό μοντέλο λογιστικής παλινδρόμησης,
υπολογίζονται χρησιμοποιώντας τα βˆ και xi στην έκφραση της εξίσωσης (2.5).
Γενικεύσεις της λογιστικής παλινδρόμησης αποτελούν η Ordinal Regression ή
OR και η Multinomial Logistic Regression ή MLR. Με τις δύο αυτές μεθόδους
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ασχοληθήκαμε στην παρούσα διατριβή και περιγράφονται αναλυτικά στα Κεφάλαια 3
και 4 αντίστοιχα.
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Κεφάλαιο 3
Πρόβλεψη Παραγωγικότητας και
Προσπάθειας Λογισμικού με τη βοήθεια
της Διατεταγμένης Παλινδρόμησης

3.1 Εισαγωγή
Υπάρχει εκτενής βιβλιογραφία σχετικά με την εκτίμηση του κόστους έργων
λογισμικού (Software Cost Estimation or SCE) [Boehm, 1981; Host & Wohlin, 1998;
Shepperd & Schofield 1997; Clark et. al., 1998; Chulani et. al., 1999]. Η εκτίμηση
αυτή αποτελεί μια κρίσιμη δραστηριότητα στα πρώτα στάδια ενός έργου λογισμικού
(software project). Συνήθως με τον όρο εκτίμηση κόστους εννοούμε την πρόβλεψη
της απαραίτητης προσπάθειας για την ανάπτυξη λογισμικού (project development
effort), του χρόνου (time) ή της παραγωγικότητας (productivity). Πολλές μέθοδοι για
την εκτίμηση του κόστους έχουν προταθεί και συνεχίζουν να εμφανίζονται στην
βιβλιογραφία. Τις μεθόδους αυτές μπορούμε να τις κατατάξουμε γενικά σε τρεις
κατηγορίες:
•

Κρίση των ειδικών (Expert Judgment): πρόκειται για την πιο συχνά
χρησιμοποιημένη

προσέγγιση και βασίζεται στην εμπειρία μιας ομάδας

ειδικών [Boehm, 1981; Host & Wohlin, 1998].
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•

Εκτίμηση με Αναλογίες (Estimation by Analogy): ο διευθυντής ενός έργου
λογισμικού χρησιμοποιεί την έννοια της απόστασης προκειμένου να βρει
γείτονες του νέου έργου λογισμικού ανάμεσα σε ολοκληρωμένα έργα και
έπειτα κάνει μια πρόβλεψη βασισμένη στην προσπάθεια (effort) των έργων
αυτών [Shepperd & Schofield 1997].

•

Αλγοριθμικά μοντέλα (Algorithmic Models): όπου η εκτίμηση εμπεριέχει
την δημιουργία και την εφαρμογή ενός μοντέλου κόστους, το οποίο
παράγεται μέσα από στατιστική ανάλυση των δεδομένων [Boehm, 1981;
Clark et. al., 1998; Chulani et. al., 1999]

Η τελευταία προσέγγιση προϋποθέτει την ύπαρξη μιας ιστορικής βάσης δεδομένων
κόστους (historical cost database) έτσι ώστε να μπορεί να γίνει η εκτίμηση των
παραμέτρων του μοντέλου, για παράδειγμα των συντελεστών ενός μοντέλου
παλινδρόμησης. Σε αυτό το κεφάλαιο προτείνουμε μια μέθοδο η οποία ανήκει στην
κατηγορία των αλγοριθμικών μοντέλων.
Στο χώρο της εκτίμησης του κόστους έργων λογισμικού είναι ασφαλέστερο και
μερικές φορές ρεαλιστικότερο [Stamelos & Angelis, 2001] να παράγουμε εκτιμήσεις
σε κατηγορίες, για παράδειγμα να προβλέψουμε ότι το πραγματικό κόστος ενός έργου
λογισμικού θα ανήκει σε ένα διάστημα ή μια κατηγορία η οποία ορίζεται από μια
χαμηλότερη ή ‘αισιόδοξη’ (optimistic) εκτίμηση και μια υψηλότερη ή ‘απαισιόδοξη’
(pessimistic) εκτίμηση συνοδευόμενη από μια πιθανότητα. Μερικές μέθοδοι, όπως
για παράδειγμα η συνήθης παλινδρόμηση ελαχίστων τετραγώνων (Ordinary Least
Square regression - OLS), παράγουν μαζί με την εκτίμηση σε σημείο και ένα
διάστημα πρόβλεψης συνοδευόμενο από μια στάθμη εμπιστοσύνης.
Σε αυτό το κεφάλαιο, διερευνούμε μια εναλλακτική προσέγγιση που
περιλαμβάνει:
•

Τον ορισμό ενός αριθμού διατεταγμένων κατηγοριών κόστους με
συγκεκριμένα όρια εκ των προτέρων.

•

Την κατασκευή ενός πιθανοτικού (probabilistic) μοντέλου που εκτιμά τις
πιθανότητες το νέο έργο λογισμικού να ανήκει σε κάθε μια από τις
κατηγορίες κόστους.

•

Την πρόβλεψη της κατηγορίας κόστους στην οποία είναι το πιο πιθανό να
ανήκει το νέο έργο λογισμικού.
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Μια τέτοια μέθοδος βασίζεται σε ένα ιστορικό σύνολο δεδομένων με ολοκληρωμένα
έργα λογισμικού και γνωστή προσπάθεια για το καθένα, που θα χρησιμοποιηθεί για
να προκαθορίσει τις κατηγορίες κόστους και για την κατασκευή του μοντέλου.
Συγκεκριμένα, διερευνούμε την εφαρμογή μιας μεθόδου παλινδρόμησης, γνωστής ως
διατεταγμένη παλινδρόμηση (Ordinal Regression-OR), η οποία θεωρεί ως
εξαρτημένη τη μεταβλητή διάταξης (ordinal variable) με τιμές τις προκαθορισμένες
κατηγορίες κόστους, και ως ανεξάρτητες τα αριθμητικά ή κατηγορικά μεγέθη
(attributes) που χαρακτηρίζουν τα ολοκληρωμένα έργα λογισμικού του διαθέσιμου
συνόλου δεδομένων. Η προτεινόμενη μέθοδος δημιουργεί πιθανοτικά μοντέλα τα
οποία είναι ικανά να ταξινομήσουν οποιοδήποτε έργο λογισμικού, σύμφωνα με
εκτιμώμενες πιθανότητες, σε μια από τις προκαθορισμένες κατηγορίες. Τα
αποτελέσματα φανερώνουν ότι η ικανότητα των μοντέλων να ταξινομήσουν
οποιοδήποτε μελλοντικό έργο λογισμικού είναι αρκετά ικανοποιητική. Επίσης, η
ικανότητα των μοντέλων να κάνουν εκτίμηση σε σημείο είναι συγκρίσιμη με αυτή
των μοντέλων που αναφέρονται στις πιο σημαντικές εργασίες του χώρου.
Στην παράγραφο 3.2 γίνεται μια ανασκόπηση μερικών μεθόδων που σχετίζονται με
τη μέθοδο που παρουσιάζεται στο κεφάλαιο αυτό. Στην παράγραφο 3.3 γίνεται μια
σύντομη περιγραφή της OR μεθόδου ενώ στις παραγράφους 3.4, 3.5 και 3.6
παρουσιάζονται τα τρία σύνολα δεδομένων στα οποία εφαρμόζεται η μέθοδος και
περιγράφεται με λεπτομέρειες η διαδικασία κατασκευής και επαλήθευσης των τριών
μοντέλων για τα αντίστοιχα σύνολα δεδομένων. Τέλος, στην παράγραφο 3.7 δίδονται
τα συμπεράσματα της εργασίας.

3.2 Σχετικές Εργασίες
Οι περισσότερες από τις μεθόδους που βασίζονται σε μοντέλα (model-based)
στην περιοχή της εκτίμησης κόστους λογισμικού, παράγουν εκτιμήσεις σε σημείο,
που εύκολα μπορούν να συνοδευτούν και από διαστήματα πρόβλεψης.

Η πιο

συνηθισμένη μέθοδος είναι η OLS παλινδρόμηση [Draper & Smith, 1981]. Η OLS
είναι μια από τις πιο παλιές μεθόδους στο χώρο της εκτίμησης κόστους έργων
λογισμικού. Πρόσφατα, στην εργασία [Maxwell, 2002] παρουσιάζονται και
εφαρμόζονται αρκετά διευκρινιστικά παραδείγματα μοντέλων παλινδρόμησης στη
βάση δεδομένων της Maxwell, ενώ στην εργασία [Kitchenham, 1998_a] προτείνεται
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μια μέθοδος βασισμένη στις επιτυχείς εφαρμογές της Ανάλυσης Διασποράς
(ANOVA) και της OLS για την ανάλυση μη ισορροπημένων (unbalanced) συνόλων
δεδομένων και εφαρμόζεται στη βάση δεδομένων COCOMO81 [Boehm, 1981]. Ο
σκοπός της τελευταίας μεθόδου είναι η κατασκευή ενός μοντέλου με ανεξάρτητες
μεταβλητές

τους

παράγοντες

(factors)

που

επηρεάζουν

περισσότερο

την

παραγωγικότητα. Το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα της μεθόδου είναι η
επαναληπτική της φύση. Μια άλλη μέθοδος που παράγει εκτιμήσεις σε σημείο είναι η
Κατηγορική Παλινδρόμηση (Categorical Regression or CATREG) [Angelis et. al.,
2001], η οποία προτείνεται για σύνολα δεδομένων με έργα λογισμικού που
χαρακτηρίζονται κυρίως από κατηγορικά μεγέθη (categorical attributes) όπως είναι η
βάση δεδομένων ISBSG [ISBSG, 1999] στην οποία και εφαρμόστηκε. Επίσης, στην
εργασία [Miyazaki et. al., 1994], μια παραλλαγή της OLS μεθόδου που ονομάζεται
Least Inverted balanced Relative error of Squares (LIRS), παράγει εκτιμήσεις σε
σημείο βασισμένη σε ένα ανθεκτικό (robust) μοντέλο παλινδρόμησης.
Εκτός από τα μοντέλα παλινδρόμησης, διαστήματα πρόβλεψης δίνουν και άλλες
μέθοδοι επίσης. Στην εργασία [Jorgensen, 2003] προτείνεται μια μέθοδος η οποία
παράγει εκτιμήσεις σε διάστημα βασιζόμενη στην κρίση των ειδικών (expert
judgment opinion), ενώ στην εργασία [Angelis & Stamelos, 2000] προτάθηκε για τον
ίδιο λόγο ένα εργαλείο προσομοίωσης για αποτελεσματική εκτίμηση κόστους με
αναλογίες (analogy-based). Μια άλλη προσέγγιση προσομοίωσης (simulation-based)
που δημιουργεί εκτιμήσεις σε διάστημα για χαρτοφυλάκια (portfolios) έργων
λογισμικού προτείνεται στην εργασία [Stamelos & Angelis, 2001]. Επίσης, στις
εργασίες [Charles, 1996; Host & Wohlin, 1997] και [Kitchenham, 1998_b], οι
συγγραφείς προτείνουν εκτιμήσεις χρησιμοποιώντας ένα εύρος τιμών παρά
εκτιμήσεις σε σημείο.
Όλες οι προαναφερθείσες μέθοδοι έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: θεωρούν ως
εξαρτημένη μεταβλητή τις αρχικές μετρήσεις των προσπαθειών των έργων στο
ιστορικό σύνολο δεδομένων. Εντούτοις, οι διοικητές των έργων λογισμικού συχνά
αντιμετωπίζουν ιδιαιτερότητες των έργων λογισμικού για τα οποία υπάρχει
αβεβαιότητα ή έμφυτη δυσκολία στο να παρέχουν αξιόπιστες μετρήσεις. Αυτή η
κατάσταση είναι ιδιαίτερα συχνή κατά τη διάρκεια των αρχικών φάσεων την
ανάπτυξης των έργων λογισμικού. Για αυτόν το λόγο οι διοικητές είναι αναγκασμένοι
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να κάνουν προσεγγιστικούς ισχυρισμούς, να παράγουν εκτιμήσεις με σημαντική
αβεβαιότητα, κ.τ.λ. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να
εκφράσουμε τη γνώμη κάποιου για ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό ενός έργου
λογισμικού, εντάσσοντας την σε κάποια κατηγορία (για παράδειγμα χαμηλή, μέση,
υψηλή). Στην εργασία [Clark et. al., 1998] για παράδειγμα, εξετάζονται διάφοροι
παράγοντες κόστους (cost drivers) για το μοντέλο κόστους που αφορά τη βάση
δεδομένων COCOMO2.0. Αυτοί οι παράγοντες ταξινομούνται σε προκαθορισμένες
κατηγορίες, για τις οποίες τα αριθμητικά άκρα είναι σαφώς ορισμένα για τη
διευκόλυνση του αναλυτή κόστους. Παραδείγματα τέτοιων παραγόντων είναι τα
επίπεδα πολυπλοκότητας (χαρακτηριζόμενα ως Απλό, Μέτριο, Δύσκολο), ή η εμπειρία
και η ικανότητα των αναλυτών, και η ικανότητα και ωριμότητα χρήσης εργαλείων
CASE (αποδεκτές κατηγορίες είναι Πολύ χαμηλή, Κανονική, Υψηλή, Πολύ Υψηλή).
O αναλυτής κόστους πρέπει να παρέχει τέτοιες πληροφορίες εισόδου στο μοντέλο
έτσι ώστε να λάβει μια εκτίμηση κόστους. Για παράδειγμα, αν η εμπειρία μιας
ομάδας ανάπτυξης με ένα τύπο εφαρμογής είναι ανάμεσα στο ένα και στα δύο χρόνια,
εκτιμάται ως Υψηλή. Στην περίπτωση της εκτίμησης του κόστους έργων λογισμικού,
ένας αναλυτής ίσως να ενδιαφέρεται να προβλέψει κατευθείαν την κατηγορία της
προσπάθειας των έργων σύμφωνα με μια εμπειρική ταξινόμηση των προσπαθειών
στο διαθέσιμο σύνολο δεδομένων μέσα σε ένα προκαθορισμένο σύνολο κατηγοριών.
Μια τέτοια εκτίμηση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για άτυπες διαπραγματεύσεις,
προσφορές, συγκρίσεις σύμφωνα με τη βασική γραμμή οργάνωσης λογισμικού της
εταιρίας και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις. Επιπροσθέτως, όπως θα φανεί πολύ
καλά στη συνέχεια του κεφαλαίου, μια εκτίμηση σε σημείο μπορεί εύκολα να εξαχθεί
από το εύρος των τιμών που αντιστοιχούν σε μια κατηγορία, για στελέχωση έργου
(project staffing) και για λόγους σχεδιασμού.
Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται κατηγορίες, η εξαρτημένη μεταβλητή
είναι μια διατεταγμένη κατηγορική μεταβλητή και το κατάλληλο μοντέλο πρόβλεψης
παράγει εκτιμήσεις που συνοδεύονται από μια πιθανότητα για κάθε μια από τις
προκαθορισμένες κατηγορίες. Μια πρώτη προσέγγιση προς αυτή την κατεύθυνση
προτάθηκε στην [Stamelos et. al., 2003] όπου προκαθορισμένες εκτιμήσεις σε
διάστημα χρησιμοποιήθηκαν για ένα μοντέλο Bayesian Belief Network (BBN), έτσι
ώστε να γίνει πρόβλεψη της παραγωγικότητας του λογισμικού. Τέλος, αξίζει να
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αναφερθεί η χρήση της λογιστικής παλινδρόμησης (Logistic Regression - LR) για να
προβλέψει την επιτυχία του έργου λογισμικού στις εργασίες [Procaccino et. al., 2002]
και [Procaccino, 2002], μια και η προτεινόμενη προσέγγιση στο κεφάλαιο αυτό είναι
μια γενίκευση της LR μεθόδου.
Επίσης, συγκρίσιμες μελέτες μοντέλων εκτίμησης κόστους λογισμικού μπορούν
να βρεθούν στις [Jeffery et. al., 2000; Jeffery et. al., 2001] και [Maxwell et al., 2000].
Στην εργασία [Jeffery et. al., 2000], γίνεται σύγκριση δύο προσεγγίσεων της
μοντελοποίησης του κόστους, η μια βασισμένη σε σύνολο δεδομένων από πολλές
εταιρίες (multi-organizational) και η άλλη σε σύνολο δεδομένων από μια
συγκεκριμένη εταιρία (company-specific), ενώ στις εργασίες [Jeffery et. al., 2001] και
[Maxwell et al., 2000] γίνεται η σύγκριση μεταξύ ANOVA, OLS, CART και
εκτίμηση με αναλογίες (estimation by analogy) βασισμένη σε βάσεις δεδομένων
πολλών οργανισμών.

3.3 Περιγραφή της διατεταγμένης παλινδρόμησης (OR)
Η διατεταγμένη παλινδρόμηση (OR) αποτελεί γενίκευση της λογιστικής
παλινδρόμησης (LR) που παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 2. Περισσότερες
λεπτομέρειες για τη συγκεκριμένη μέθοδο μπορεί να βρει κάποιος στο βιβλίο των
[Hosmer & Lemeshow, 1989].
Η OR διαδικασία δίνει τη δυνατότητα να κατασκευάσουμε μοντέλα, να
δημιουργήσουμε προβλέψεις και να εκτιμήσουμε τη σημαντικότητα διαφόρων
ανεξάρτητων μεταβλητών στην περίπτωση που η εξαρτημένη (στόχος) μεταβλητή
είναι διατεταγμένη (ordinal) .
Στην ανάλυση δεδομένων, πρέπει να καταλάβουμε τις μεταβλητές που θα
αναλύσουμε έτσι ώστε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα από τα
δεδομένα μας και για να είμαστε σίγουροι ότι τα συμπεράσματά μας είναι
δικαιολογημένα. Ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά μιας μεταβλητής είναι το
επίπεδο μέτρησής της (measurement level). Πολλές μεταβλητές αντιπροσωπεύουν
αριθμητικές μετρήσεις κάποιων χαρακτηριστικών, όπως το μέγεθος ή η διάρκεια
ενός έργου λογισμικού.
Όταν προσπαθούμε να προβλέψουμε διατεταγμένες τιμές, τα συνήθη μοντέλα
γραμμικής παλινδρόμησης δεν λειτουργούν και τόσο ικανοποιητικά. Αυτά αποδίδουν
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μόνο στην περίπτωση που η εξαρτημένη μεταβλητή είναι αριθμητική και συνεχής.
Επειδή αυτό δεν ισχύει για διατεταγμένες εξαρτημένες μεταβλητές, οι υποθέσεις
πάνω στις οποίες στηρίζεται η γραμμική παλινδρόμηση δεν ικανοποιούνται και για το
λόγο αυτό το μοντέλο παλινδρόμησης ίσως να μην απεικονίζει με ακρίβεια τις
σχέσεις που υπάρχουν μέσα στα δεδομένα. Ειδικότερα, η γραμμική παλινδρόμηση
παρουσιάζεται αρκετά ευαίσθητη ως προς τον τρόπο που ορίζονται οι κατηγορίες της
εξαρτημένης μεταβλητής. Με μία διατεταγμένη μεταβλητή, το πιο σημαντικό είναι η
διάταξη των κατηγοριών. Έτσι, αν ενώσουμε δύο παρακείμενες κατηγορίες σε μία
μεγαλύτερη κατηγορία, κάνουμε μόνο μία μικρή αλλαγή και τα μοντέλα που
κατασκευάζονται χρησιμοποιώντας την παλιά και τη νέα κατηγοριοποίηση πρέπει να
είναι παρόμοια. Δυστυχώς, επειδή η γραμμική παλινδρόμηση είναι ευαίσθητη στην
κατηγοριοποίηση που χρησιμοποιείται, ένα μοντέλο που δημιουργείται πριν τη
συγχώνευση των κατηγοριών μπορεί να είναι αρκετά διαφορετικό από αυτό που
δημιουργείται μετά.
Η μορφή του μοντέλου
Τα γενικευμένα γραμμικά μοντέλα (generalized linear models), στα οποία ανήκει
και η Διατεταγμένη Παλινδρόμηση, αποτελούν μία πολύ ισχυρή κατηγορία μοντέλων,
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δώσουν απάντηση σε ένα μεγάλο εύρος
στατιστικών μελετών. Η βασική μορφή ενός γενικευμένου γραμμικού μοντέλου είναι

link (γ j ) = θ j − [ β1 x1 + β 2 x2 + ... + β k xk ]
όπου γ j είναι η αθροιστική πιθανότητα (cumulative probability) για την j th
κατηγορία, link ( ) είναι η συνάρτηση σύνδεσης (link function), θ j είναι το οριακό
σημείο (threshold) για την

j th

κατηγορία,

β1 ,..., β k

είναι οι συντελεστές

παλινδρόμησης και x1 ,..., xk είναι ανεξάρτητες μεταβλητές, πλήθους k . Υπάρχουν
αρκετά σημαντικά πράγματα που θα πρέπει να επισημάνουμε στο σημείο αυτό.
•

Οι σταθερές θ j του μοντέλου εξαρτώνται μόνο από την κατηγορία της
οποίας η πιθανότητα πρόκειται να προβλεφθεί. Οι τιμές των ανεξάρτητων
μεταβλητών δεν επηρεάζουν αυτό το τμήμα του μοντέλου.

•

Το τμήμα του μοντέλου [ β1 x1 + β 2 x2 + ... + β k xk ] , εξαρτάται μόνο από τις
προβλέπουσες μεταβλητές και είναι ανεξάρτητο από την εξαρτημένη
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μεταβλητή. Οι πρώτες αυτές ιδιότητες υπονοούν ότι τα αποτελέσματα θα
είναι ένα σύνολο από παράλληλες γραμμές ή επίπεδα μία ή ένα για κάθε
κατηγορία της εξαρτημένης μεταβλητής.
•

Αντί να προβλέπει τις πραγματικές αθροιστικές πιθανότητες, το μοντέλο
προβλέπει μια συνάρτηση αυτών των τιμών. Η συνάρτηση αυτή όπως
αναφέραμε, ονομάζεται συνάρτηση σύνδεσης (link function) και η μορφή
της επιλέγεται όταν δημιουργείται το μοντέλο. Αυτό μας επιτρέπει να
διαλέξουμε μια συνάρτηση σύνδεσης βασιζόμενοι στο υπάρχον πρόβλημα
έτσι ώστε να βελτιώσουμε τα αποτελέσματα μας.

Όπως βλέπουμε, τα μοντέλα αυτά είναι πολύ γενικά και ισχυρά. Στο σημείο αυτό
θα πρέπει να αναφέρουμε λίγα περισσότερα πράγματα από ότι σε ένα τυπικό μοντέλο
γραμμικής παλινδρόμησης. Σε ένα μοντέλο διατεταγμένης παλινδρόμησης υπάρχουν
τρεις σημαντικές συνιστώσες (components):
•

Η συνιστώσα θέσης (location component). Το τμήμα της εξίσωσης που
παρουσιάστηκε παραπάνω, το οποίο περιέχει τους συντελεστές και τις
ανεξάρτητες μεταβλητές, [ β1 x1 + β 2 x2 + ... + β k xk ] , ονομάζεται συνιστώσα
θέσης του μοντέλου. Η θέση είναι το ‘ψαχνό’ του μοντέλου. Χρησιμοποιεί
τις ανεξάρτητες μεταβλητές για να υπολογίσει προβλεπόμενες πιθανότητες
παρόμοιων κατηγοριών για κάθε περίπτωση.

•

Η συνιστώσα κλίμακας (scale component). Η συνιστώσα κλίμακας είναι μία
προαιρετική τροποποίηση στο βασικό μοντέλο για να υπολογίσει διαφορές
στη μεταβλητότητα για διαφορετικές τιμές των ανεξάρτητων μεταβλητών.
Το μοντέλο με συνιστώσα κλίμακας, ακολουθεί την εξής μορφή:
link (γ j ) =

θ j − [ β1 x1 + β 2 x2 + ... + β k xk ]
exp(τ 1 z1 + τ 2 z2 + ... + τ m zm )

όπου τ 1......τ m είναι συντελεστές της συνιστώσας κλίμακας και z1...zm είναι m
ανεξάρτητες μεταβλητές για τη συνιστώσα κλίμακας (διαλεγμένες από το ίδιο
σύνολο μεταβλητών όπως και οι xi ).
•

Η συνάρτηση σύνδεσης (link function). Η συνάρτηση σύνδεσης είναι ένας
μετασχηματισμός των αθροιστικών πιθανοτήτων που επιτρέπει την εκτίμηση
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του μοντέλου. Πέντε συναρτήσεις σύνδεσης είναι διαθέσιμες στη διαδικασία
της διατεταγμένης παλινδρόμησης και συνοψίζονται στον Πίνακα 3.1.
Η επιλογή της συνάρτησης σύνδεσης εξαρτάται από τις παρατηρούμενες σχετικές
συχνότητες των κατηγοριών ή από τις ανάγκες που έχουμε για να εστιάσουμε σε
συγκεκριμένες (χαμηλές ή υψηλές) κατηγορίες. Συνήθως, χρειάζεται να δοκιμάσουμε
διάφορες εναλλακτικές λύσεις μέχρι να καταλήξουμε σε ένα καλό μοντέλο.
Πίνακας 3.1. Συναρτήσεις σύνδεσης της διατεταγμένης παλινδρόμησης

Συνάρτηση

Μορφή

Τυπική εφαρμογή

⎛ γ ⎞
log ⎜
⎟
⎝ 1− γ ⎠

Ομαλά κατανεμημένες κατηγορίες

Complementary log-log

log(− log(1 − γ ))

Μεγαλύτερες κατηγορίες πιο πιθανές

Negative log-log

− log(− log(γ ))

Μικρότερες κατηγορίες πιο πιθανές

Φ −1 (γ )

Ανάλυση με κανονικά κατανεμημένη

tan(π (γ − 0.5))

Αποτέλεσμα με πολλές ακραίες τιμές

Logit

Probit
Cauchit (inverse Cauchit)

λανθάνουσα μεταβλητή

Προκειμένου να εξερευνήσουμε την ικανότητα πρόβλεψης της OR μεθόδου, την
εφαρμόσαμε σε τρία σύνολα δεδομένων, δηλαδή στα σύνολα δεδομένων της Maxwell
[Maxwell, 2002], της COCOMO81 [Boehm, 1981] και της ISBSG7 [ISBSG, 2001].
Ο σκοπός της παρούσης μελέτης είναι να χρησιμοποιήσει αυτά τα τρία σύνολα
δεδομένων έτσι ώστε:
•

να καθορίσει κατηγορίες κόστους για την εξαρτημένη μεταβλητή

•

να κατασκευάσει ένα μοντέλο OR με ανεξάρτητες μεταβλητές τους
διάφορους παράγοντες κόστους.

Για να είναι δυνατή η σύγκριση με άλλες μεθόδους, η εξαρτημένη μεταβλητή είναι
είτε η προσπάθεια είτε η παραγωγικότητα, παρόμοια με την εξαρτημένη μεταβλητή
που διάλεξαν να χρησιμοποιήσουν οι συγγραφείς των [Maxwell, 2002] και
[Kitchenham, 1998_a]. Σε όλες τις περιπτώσεις, μετασχηματίσαμε την αριθμητική
εξαρτημένη

μεταβλητή

σε

κατηγορική.

Η

πλήρης

ανάλυση

περιλαμβάνει

προετοιμασία των δεδομένων, επιλογή των κατάλληλων ανεξάρτητων μεταβλητών,
εκτίμηση των παραμέτρων του μοντέλου και τελικά επαλήθευση της ακρίβειας
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προσαρμογής και της ακρίβειας πρόβλεψης του μοντέλου. Ολόκληρη η διαδικασία
περιγράφεται λεπτομερώς στην παράγραφο 3.4 και επαναλαμβάνεται στις επόμενες
παραγράφους. Συγκεκριμένα, η ανάλυση των τριών συνόλων δεδομένων ακολουθεί
μια διαδικασία με τα ακόλουθα βήματα:
1) Χειρισμός των χαμένων τιμών για να εξασφαλίσουμε ένα πλήρες σύνολο
δεδομένων.
2) Προετοιμασία των ανεξάρτητων μεταβλητών.
3) Καθορισμός και επαλήθευση του OR μοντέλου.
Η προηγούμενη διαδικασία εφαρμόζεται σε όλα τα σύνολα δεδομένων με
κάποιες αλλαγές. Το πρώτο βήμα εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση της ISBSG όπου
υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός χαμένων τιμών. Το δεύτερο βήμα, το οποίο είναι
ουσιαστικά εφαρμογή της ANOVA και των Post-hoc δοκιμών, είναι κοινή πρακτική
για όλα τα σύνολα δεδομένων. Στα σύνολα δεδομένων της Maxwell και της ISBSG
(Παράγραφοι 3.4 και 3.6) επαληθεύσαμε τα μοντέλα χρησιμοποιώντας ένα σύνολο
εκπαίδευσης (learning dataset) και ένα σύνολο δοκιμών (test dataset) για κάθε βάση
δεδομένων, ενώ στο σύνολο δεδομένων της COCOMO81 (Παράγραφος 3.5)
χρησιμοποιήσαμε έξι ζευγάρια από σύνολα εκπαίδευσης και σύνολα δοκιμών. Αυτό
έγινε προκειμένου να συγκρίνουμε το OR μοντέλο για το σύνολο δεδομένων της
COCOMO81 με το μοντέλο της Kitchenham στην [Kitchenham, 1998_a].

3.4 Το σύνολο δεδομένων της Maxwell
3.4.1 Περιγραφή των δεδομένων

Το πρώτο σύνολο δεδομένων παρουσιάστηκε πρόσφατα από την Maxwell
[Maxwell, 2002] για την κατασκευή μοντέλων γραμμικής παλινδρόμησης. Οι
μεταβλητές του συνόλου δεδομένων παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.2. Να σημειωθεί
ότι στην ανάλυσή μας χρησιμοποιήσαμε αντί των μεταβλητών app και har, τις νέες
μεταβλητές subapp and subhar (ακριβώς όπως έκανε και η Maxwell). Αυτές οι νέες
μεταβλητές είναι υποσύνολα των αρχικών και περιέχουν κατηγορίες με 3 ή
περισσότερες παρατηρήσεις. Συγκεκριμένα, τα επίπεδα της subapp είναι 1, 2, 3 και 5
και τα επίπεδα της subhar είναι 1, 2, και 5.
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3.4.2 Καθορισμός των διαστημάτων της εξαρτημένης μεταβλητής.

Στα μοντέλα μας, χρησιμοποιήσαμε ως εξαρτημένη μεταβλητή, αυτή με τιμές τις
προκαθορισμένες κατηγορίες της προσπάθειας (effort). Έχουμε δοκιμάσει έναν
αριθμό από κατηγοριοποιήσεις της προσπάθειας αλλά από την στιγμή που ο αριθμός
των έργων λογισμικού είναι σχετικά μικρός σε σχέση με τον αριθμό των μεταβλητών,
ένας μεγάλος αριθμός κατηγοριών δεν θα μπορούσε να δώσει αξιόπιστα μοντέλα.
Τελικά, διαιρέσαμε την προσπάθεια σε 4 κατηγορίες χρησιμοποιώντας ως όρια
(bounds) τα τεταρτημόρια (quartiles) της εμπειρικής κατανομής της τυχαίας μας
μεταβλητής. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι κατηγορίες είναι σχεδόν εξίσου πιθανές.
Αυτές οι κατηγορίες μπορούν να φανούν στον Πίνακα 3.3.
3.4.3 Προετοιμασία των ανεξάρτητων μεταβλητών

Το αρχικό σύνολο δεδομένων στην [Maxwell, 2002] περιείχε 63 έργα λογισμικού
από τα οποία το πρώτο αποκλείστηκε, μια και θεωρήθηκε παράτυπο σημείο (outlier).
Συνεπώς, στην ανάλυση μας χρησιμοποιήσαμε επίσης τα ίδια ακριβώς 62 έργα
λογισμικού όπως άλλωστε έκανε και η Maxwell. Οι περισσότερες από τις
ανεξάρτητες μεταβλητές είναι κατηγορικές και μια και η κατασκευή ενός αξιόπιστου
μοντέλου απαιτεί την ύπαρξη αρκετών παρατηρήσεων σε κάθε αλληλεπίδραση των
τιμών ανάμεσα στην εξαρτημένη και στις ανεξάρτητες μεταβλητές, διαλέξαμε να
δουλέψουμε με λιγότερες κατηγορίες . Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο κάναμε
μια προκαταρκτική μελέτη έτσι ώστε να κωδικοποιήσουμε εκ νέου τις κατηγορίες
των ανεξάρτητων μεταβλητών σε ομοιογενείς ομάδες για κάθε παράγοντα. Η ίδια
προσέγγιση είχε γίνει και σε μια παρόμοια μελέτη [Angelis et. al., 2001]. Για κάθε
μια από αυτές τις κατηγορικές μεταβλητές εφαρμόσαμε Ανάλυση Διασποράς με ένα
παράγοντα (one-way ANOVA) για να ελέγξουμε την επίδραση του κάθε παράγοντα
στην

αρχική

εξαρτημένη

μεταβλητή.

Κάθε

παράγοντας

με

σημαντικότητα(significance ή p-value) μικρότερη του 0.05 θεωρήθηκε σημαντικός
και περιλήφθηκε στην ανάλυση. Χρησιμοποιήσαμε επίσης Post-Hoc ελέγχους
(Tukey, Tukey’s-b, Bonferroni, LSD, Scheffe και Duncan) για να προσδιορίσουμε τις
διάφορες ομοιογενείς κατηγορίες που έπρεπε να συγχωνευθούν σε κάθε παράγοντα.
Αυτές οι δοκιμές συγκρίνουν κάθε κατηγορία από κάθε παράγοντα με όλες τις
κατηγορίες του ίδιου παράγοντα και υποδεικνύουν τις σημαντικότερες διαφορές. Οι
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κατηγορίες που δεν διαφέρουν σημαντικά μπορούν να συγχωνευθούν. Ως κριτήριο
για να αποφασίσουμε αν μια διαφορά είναι ή όχι σημαντική, χρησιμοποιήσαμε το
συνηθισμένο 0.05 επίπεδο. Το αποτέλεσμα της προκαταρκτικής μας ανάλυσης ήταν
να μείνουν έξω από την ανάλυση παλινδρόμησης που θα ακολουθούσε, κάποιες
μεταβλητές που βρέθηκε να μην έχουν σημαντική επίδραση στην εξαρτημένη
μεταβλητή. Επίσης, η συγχώνευση των κατηγοριών δημιούργησε νέες μεταβλητές με
λιγότερες κατηγορίες. Στον Πίνακα 3.4 παρουσιάζουμε αυτές τις νέες κατηγορικές
μεταβλητές που προέκυψαν από την εφαρμογή της ANOVA και των Post-Hoc
δοκιμών. Η μόνη αριθμητική μεταβλητή (covariate) στην ανάλυση μας είναι το size.
Αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε τον λογάριθμο της μεταβλητής size (lnsize) γιατί
o μετασχηματισμός έδωσε καλύτερα αποτελέσματα στην κατασκευή του μοντέλου.
3.4.4 Δημιουργία του μοντέλου διατεταγμένης παλινδρόμησης (OR model)

Οι ανεξάρτητες μεταβλητές ενός αξιόπιστου μοντέλου διαλέγονται με βάση τη
σημαντικότητα τους στο μοντέλο. Ένα μοντέλο μπορεί να χαρακτηριστεί ως
‘αξιόπιστο’ εάν ικανοποιεί ορισμένα προκαθορισμένα μέτρα ακρίβειας (για
παράδειγμα η συνολική σημαντικότητα, η σημαντικότητα κάθε μεταβλητής στο
μοντέλο, o πίνακας ταξινόμησης (classification table) ο οποίος συγκρίνει τις
παρατηρούμενες και τις προβλεπόμενες ομάδες- όσο πιο υψηλό το συνολικό ποσοστό
του πίνακα ταξινόμησης, τόσο καλύτερο είναι το μοντέλο- και τα pseudo-R2 μέτρα).
Κυρίως, χρησιμοποιούμε το ποσοστό σωστών ταξινομήσεων (correct classification
percentage) ως το πιο σημαντικό μέτρο ακρίβειας. Αυτό το μέτρο μας δίνει μια
ένδειξη του εκτιμώμενου σφάλματος (estimation error), για παράδειγμα προτείνει
όταν κάνουμε μια πρόβλεψη ταξινομώντας ένα έργο λογισμικού σε μια κατηγορία
κόστους, η πιθανότητα να είμαστε σωστοί στην εικασία μας να είναι ακριβώς αυτό το
ποσοστό.
Ύστερα από αρκετούς πειραματισμούς με κατασκευές πολλών μοντέλων,
καταλήξαμε σε ένα τελικό μοντέλο για τα 62 έργα λογισμικού το οποίο βασίζεται στις
επόμενες εξαρτημένες μεταβλητές: t01_2, t08_2, t09_2, t14_2 και lnsize. Το μοντέλο
είναι:
l (c j ) = θ j + 0.977 * δ (t01 _ 2) + 1.310 * δ (t08 _ 2) + 0.927 * δ (t09 _ 2) −
− 1.814 * δ (t14 _ 2) − 2.261 * lnsize για j=1,2,3,4
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⎧ 9.474
⎪11.858
⎧1 if x = 1
⎪
και θ j = ⎨
όπου δ ( x) = ⎨
⎩0 if x = 2
⎪14.156
⎪⎩ 0

if

j=1

if

j=2

if

j=3

if

j=4

Η σωστή ποσοστιαία ταξινόμηση του μοντέλου είναι 63%.
3.4.5 Σύγκριση με τη γραμμική παλινδρόμηση (linear regression)

Είναι φανερό ότι δεν μπορούμε να συγκρίνουμε απευθείας την ακρίβεια
προσαρμογής και πρόβλεψης της OR με αυτή της γραμμικής παλινδρόμησης αφού τα
αποτελέσματα των δύο μοντέλων είναι διαφορετικά. Συγκεκριμένα, η γραμμική
παλινδρόμηση παράγει εκτιμήσεις σε σημείο για τη συνεχή προσπάθεια ενώ η OR
παράγει πιθανότητες για κάθε μια από τις προκαθορισμένες κατηγορίες. Η πρόβλεψη
της κατηγορίας στην οποία η προσπάθεια θα πέσει είναι η κατηγορία με τη
μεγαλύτερη πιθανότητα. Εντούτοις, είναι δυνατόν να υπολογίσουμε εκτιμήσεις σε
σημείο από το μοντέλο μας αντιστοιχώντας την κάθε κατηγορία με μια απλή
αντιπροσωπευτική τιμή. Έτσι, για να αντιπροσωπεύσουμε κάθε κατηγορία με μια
απλή τιμή, χρησιμοποιήσαμε δυο εναλλακτικές:
•

το μέσο σημείο (mean point) για κάθε προκαθορισμένο διάστημα.

•

τη διάμεσο (median point) για κάθε προκαθορισμένο διάστημα.

Η ακρίβεια προσαρμογής του μοντέλου αξιολογήθηκε με τα συνηθισμένα μέτρα
MMRE και PRED(25%) τα οποία χρησιμοποιούνται στην εκτίμηση κόστους.
Συνοπτικά, το σχετικό λάθος (relative error) δίνεται από:
((πραγματικό σφάλμα-εκτιμώμενο σφάλμα)/ πραγματικό σφάλμα)*100
To μέγεθος (magnitude) του σχετικού λάθους (MRE) είναι η απόλυτη τιμή του
σχετικού λάθους, το μέσο μέγεθος (mean magnitude) του σχετικού λάθους (MMRE)
είναι το μέσο από όλα τα μεγέθη των σχετικών λαθών και PRED(25%) είναι το
ποσοστό των έργων λογισμικού με MRE, 25% ή χαμηλότερο.
Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρουμε μια σχετικά πρόσφατη δουλειά [Foss et.
al., 2003], η οποία καταδεικνύει ότι το MMRE είναι ένα αναξιόπιστο κριτήριο όταν
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό και τη σύγκριση μοντέλων πρόβλεψης. Οι
συγγραφείς σύστησαν την χρήση άλλων μέτρων όπως MMER, LSD, RSD, SD,
MBRE και MIBRE.

55

Κεφάλαιο 3. Πρόβλεψη Παραγωγικότητας με Διατεταγμένη Παλινδρόμηση

Εντούτοις, μια και ο σκοπός μας είναι να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα της
προτεινόμενης μεθόδου με αποτελέσματα που έχουν είδη δημοσιευτεί [Maxwell,
2002; Kitchenham, 1998_a] χρησιμοποιώντας τα MMRE και PRED, διαλέξαμε
τελικά να δουλέψουμε με αυτά τα παραδοσιακά μέτρα έτσι ώστε να μπορούμε
συγκριτικά να αξιολογήσουμε τα παραγόμενα μοντέλα.
3.4.6 Ακρίβεια πρόβλεψης του μοντέλου

Για να ερευνήσουμε την ακρίβεια πρόβλεψης του μοντέλου ακολουθήσαμε μια
μέθοδο παρόμοια με τη μέθοδο της Maxwell [Maxwell, 2002]. Συγκεκριμένα,
αναπτύξαμε ένα μοντέλο πρόβλεψης προσπάθειας με έργα λογισμικού έως το 1991
και μετά χρησιμοποιήσαμε το μοντέλο για να προβλέψουμε την προσπάθεια των
έργων λογισμικού από το 1992 έως το 1993. Το σύνολο δεδομένων περιείχε 50
ολοκληρωμένα έργα λογισμικού έως το τέλος του 1991 ενώ τα έργα λογισμικού που
κρατήθηκαν για τον έλεγχο του μοντέλου από το 1992 έως το 1993 ήταν σε πλήθος
12.
Η OR μέθοδος κατασκευάζει ένα μοντέλο, το οποίο ταξινομεί οποιοδήποτε νέο
έργο λογισμικού, σύμφωνα με εκτιμώμενες πιθανότητες, σε μια από τις
προκαθορισμένες κατηγορίες. Ως συνέπεια, χρησιμοποιήθηκε το μέτρο με όνομα
‘ποσοστό επιτυχίας’ (hitrate) [Jorgensen, 2003; Angelis & Stamelos, 2000] για να
υπολογίσει την ακρίβεια του μοντέλου. Το μέτρο αυτό ορίζεται ως ο αριθμός των
έργων λογισμικού που έχουν ταξινομηθεί στο σωστό προκαθορισμένο διάστημα για
ένα σύνολο ελέγχου ή σύνολο δοκιμών, διαιρούμενο με το συνολικό αριθμό των
έργων λογισμικού που θα έπρεπε να έχουν ταξινομηθεί για το ίδιο σύνολο ελέγχου
και είναι το ίδιο με το ποσοστό σωστών ταξινομήσεων (classification rate) που
χρησιμοποιήθηκε για την ακρίβεια προσαρμογής του μοντέλου.
Ένα επαρκές μοντέλο που κατασκευάστηκε από το σύνολο εκπαίδευσης με τα 50
έργα λογισμικού έχει τις ακόλουθες ανεξάρτητες μεταβλητές: lnsize, t09_2 και

time_2. Το ποσοστό σωστών ταξινομήσεων για το κυρίως σύνολο δεδομένων είναι
64%. Το ποσοστό επιτυχίας για το σύνολο δοκιμών είναι 83.33%. Τα αποτελέσματα
της OR μεθόδου (η προτεινόμενη μέθοδος) και της βήμα προς βήμα γραμμικής
παλινδρόμησης (Stepwise Linear Regression) που χρησιμοποιήθηκε από την
Maxwell, παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.5. Μπορούμε να δούμε ότι αν και το OR
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μοντέλο χρησιμοποιήθηκε για κατηγοριοποίηση, η ακρίβεια πρόβλεψης του όταν
χρησιμοποιείται για εκτίμηση σε σημείο είναι αρκετά ικανοποιητική.
Πίνακας 3.2. Καθορισμός των μεταβλητών στο σύνολο δεδομένων της Maxwell

Μεταβλητή

Πλήρες Όνομα

size

Application size

effort

Effort

nlan

Number of different development
languages used

telonuse

Telon use

app

Application type

har

Hardware platform

ifc
syear
time

User interface

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

Επίπεδα-Καθορισμός
Βαθμό λειτουργίας μετρημένοι με τη μέθοδο ‘Experience’

Start year of project

Εργασία που πραγματοποιήθηκε από τον προμηθευτή του
λογισμικού από την προδιαγραφή μέχρι και την παράδοση
του, μετρημένη σε ώρες
1=One language used
2=Two languages used
3=Three languages used
4=Four languages used
0 = No
1 = Yes
1=Customer service (CustServ)
2=management information system (MIS)
3=Transaction control, logistics, order
processing (ProdCont)
4=Production control, logistics, order processing (ProdCont)
5=information/on-line service (infServ)
1=Networked (Network)
2=Mainframe (Mainfrm)
3=Personal computer (PC)
4=Mini computer (Mini)
5=Multi-platform (Multi)
1=Grafical user interface (GUI)
2=Text user interface (TextUI)
1985-1993
time=syear-1985+1, with levels : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

Time

1=In-house (Inhouse)
2=Outsourced (Outsrced)

Where developed
Customer participation
Development environment adequacy
Staff availability
Standards use
Methods use
Tools use
Software’s logical complexity
Requirements volatility
Quality requirements
Efficiency requirements
Installation requirements
Staff analysis skills
Staff application knowledge
Staff tool skills
Staff team skills

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

Πίνακας 3.3. Οι προκαθορισμένες κατηγορίες για την προσπάθεια (effort)

Low
Nominal
High
Very High

[0,2243]
(2243,5190]
(5190,9452]
>9452
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Πίνακας 3.4. Οι νέες κατηγορικές ανεξάρτητες μεταβλητές της βάσης δεδομένων της Maxwell

Αρχική
Μεταβλητή
nlan
telonuse
subapp
subhar
ifc
time
source
t01
t02
t03
t04
t05
t06
t07
t08
t09
t10
t11
t12
t13
t14
t15

Νέα
Μεταβλητή
nlan_2
left out
subapp_2
subhar_2
left out
time_2
left out
t01_2
left out
t03_2
left out
left out
left out
t07_2
t08_2
t09_2
t10_2
t11_2
left out
left out
t14_2
t15_2

Επίπεδα-Τιμές
1={1,2}, 2={3,4}
1={1,2,3}, 2={5}
1={1}, 2={2,5}
1={1,2,3}, 2={4,5,6,7,8,9}
1={Very Low, Low, Nominal}, 2={High, Very High}
1={Low}, 2={Nominal, High, Very High}

1={Very Low, Low, Nominal}, 2={High, Very High}
1={Low, Nominal, High}, 2={Very High}
1={Low, Nominal, High}, 2={Very High}
1={Low, Nominal}, 2={High, Very High}
1={Low, Nominal}, 2={High, Very High}

1={Very Low, Low}, 2={Nominal, High, Very High}
1={Very Low, Low, Nominal} 2={High, Very High}

Πίνακας 3.5. Τα αποτελέσματα της Διατεταγμένης Παλινδρόμησης και της Βήμα προς Βήμα
Γραμμικής Παλινδρόμησης στο σύνολο δεδομένων της Maxwell

Χρησιμοποιώντας το
μέσο σημείο ως σημείο
εκτίμησης
Διατεταγμένη
Παλινδρόμηση
Χρησιμοποιώντας τη
διάμεσο ως σημείο
εκτίμησης

Βήμα προς
Βήμα
Γραμμική
Παλινδρόμηση

1991 Model A

1991 Model B

Ακρίβεια προσαρμογής του
μοντέλου για τα 62 έργα
Ακρίβεια προσαρμογής για το
σύνολο εκπαίδευσης
Ακρίβεια πρόβλεψης για το
σύνολο δοκιμών
Ακρίβεια προσαρμογής του
μοντέλου για τα 62 έργα
Ακρίβεια προσαρμογής για το
σύνολο εκπαίδευσης
Ακρίβεια πρόβλεψης για το
σύνολο δοκιμών
Ακρίβεια προσαρμογής του A για
τα 62 έργα
Ακρίβεια προσαρμογής για το
σύνολο εκπαίδευσης Α
Ακρίβεια πρόβλεψης για το
σύνολο δοκιμών Α
Ακρίβεια προσαρμογής του Β για
τα 62 έργα
Ακρίβεια προσαρμογής για το
σύνολο εκπαίδευσης Β
Ακρίβεια πρόβλεψης για το
σύνολο δοκιμών Β
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MMRE

PRED
(25%)

59.12%

37.1%

60.40%

34%

26.08%

58.33%

48.25%

37.1%

51.72%

36%

26.53%

50%

40%

45%

42%

42%

29%

33%

40%

39%

43%

34%

32%

58%

Κεφάλαιο 3. Πρόβλεψη Παραγωγικότητας με Διατεταγμένη Παλινδρόμηση

3.5. Η COCOMO81 βάση δεδομένων
3.5.1 Περιγραφή της βάσης

Η βάση δεδομένων που χρησιμοποιήσαμε στην συνέχεια της ανάλυσής μας είναι
η COCOMO81 βάση δεδομένων στην οποία διάφορες μέθοδοι έχουν είδη εφαρμοστεί
[Boehm, 1981]. Επιπροσθέτως, η ίδια βάση χρησιμοποιήθηκε για την περιγραφή και
τη δοκιμή μιας από τις πιο σημαντικές μεθόδους του χώρου, αυτήν της [Kitchenham,
1998_a]. Οι μεταβλητές του συνόλου των δεδομένων παρουσιάζονται στον Πίνακα
3.5. Η παραγωγικότητα (productivity) υπολογίστηκε διαιρώντας τις προσαρμοσμένες
εντολές κώδικα που παραδόθηκαν (adjusted delivered source instructions-ADJDSI)
με την προσπάθεια σε ανθρωπομήνες (man months). Η διάρκεια (dur) είναι μέτρο
αναλογικής κλίμακας (ratio scale) και μετράται σε μήνες. Ο χρόνος παράδοσης για
κάθε έργο λογισμικού (year) είναι μέτρο κλίμακας διαστήματος (interval scale).
3.5.2. Ορίζοντας διαστήματα για την εξαρτημένη μεταβλητή

Για την μελέτη μας, χρησιμοποιήσαμε ως εξαρτημένη μεταβλητή τα
προκαθορισμένα διαστήματα της παραγωγικότητας. Όπως και στο προηγούμενο
σύνολο δεδομένων, δοκιμάσαμε έναν αριθμό από διαιρέσεις (divisions) της
κατανομής της παραγωγικότητας σε κατηγορίες, αλλά αφού ο αριθμός των έργων
λογισμικού είναι επίσης σχετικά μικρός (63) σε σχέση με τον αριθμό των
μεταβλητών,

τελικά

χωρίσαμε

την

παραγωγικότητα

σε

4

κατηγορίες

χρησιμοποιώντας τα τεταρτημόρια της εμπειρικής της κατανομής. Αυτές οι 4
κατηγορίες δίδονται στον Πίνακα 3.7.
3.5.3. Προετοιμασία των ανεξάρτητων μεταβλητών

Όλα τα 63 ολοκληρωμένα έργα λογισμικού χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση
μας. Οι περισσότερες από τις εξαρτημένες μεταβλητές είναι κατηγορικές και για κάθε
μια από αυτές εφαρμόσαμε ανάλυση διασποράς με έναν παράγοντα (one-way
ANOVA) και επίσης Post-Hoc δοκιμών έτσι ώστε να αναγνωρίσουμε τους πιο
σημαντικούς παράγοντες και τις διάφορες κατηγορίες που θα έπρεπε να
συγχωνευτούν σε κάθε παράγοντα. Οι νέες κατηγορικές μεταβλητές και τα
αποτελέσματα από την ανάλυση διασποράς και τους Post-Hoc ελέγχους
59

Κεφάλαιο 3. Πρόβλεψη Παραγωγικότητας με Διατεταγμένη Παλινδρόμηση

παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.8. Σε ότι αναφορά τις δυο αριθμητικές ανεξάρτητες
μεταβλητές, year και duration, δουλέψαμε με την μεταβλητή year όπως είναι, αλλά ο
λογάριθμος του dur (lndur) έδωσε καλύτερα αποτελέσματα προσαρμογής και
πρόβλεψης.
3.5.4. Παραγωγή του μοντέλου διατεταγμένης παλινδρόμισης

Το τελικό μοντέλο για όλα τα 63 έργα λογισμικού της ανάλυσής μας έχει τις
ακόλουθες ανεξάρτητες μεταβλητές: stor_3, virt_2, acap_2, pcap_2, type_2, lexp_3,

rvol_2, rmode_2 και lndur.
Το μοντέλο είναι:
l (c j ) = θ j − s j * stor _ 3 − 2.684* δ (virt _ 2) − 3.718* δ (acap _ 2) − 2.577 * δ ( pcap _ 2)
+ 2.285* δ (type _ 2) − l j * lexp _ 3 − 2.155* δ (rvol _ 2) + 4.195* δ (rmode _ 2)
+ 1.533* lndur

για j = 1, 2,3, 4
⎧-2.159
⎪ 2.388
⎧1 if x = 1
⎪
όπου δ ( x) = ⎨
, θj = ⎨
⎩0 if x = 2
⎪ 7.875
⎪⎩ 0
sstor _ 3

if
if
if
if

⎧2.340 if stor_3 = 1
⎪
= ⎨2.184 if stor_3 = 2
⎪ 0
if stor_3 = 3
⎩

j=1
j=2
j=3
j=4

llexp _ 3

⎧4.206 if lexp _ 3 = 1
⎪
= ⎨4.827 if lexp _ 3 = 2
⎪ 0
if lexp _ 3 = 3
⎩

Για ακόμα μια φορά, αν θέλουμε να κάνουμε εκτιμήσεις σε σημείο για το μοντέλο
μας, αντιπροσωπεύουμε κάθε κατηγορία χρησιμοποιώντας το μέσον ή την διάμεσο ως
σημείο εκτίμησης. Για να επαληθεύσουμε το μοντέλο ως προς την ακρίβεια
προσαρμογής, χρησιμοποιήσαμε τα συνηθισμένα μέτρα MMRE και PRED(25%).
Επίσης, για αυτό το σύνολο δεδομένων και για λόγους σύγκρισης, υπολογίσαμε το
PRED(20%). Η σωστή ποσοστιαία ταξινόμηση του μοντέλου είναι 80.95%.
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3.5.5 Η ακρίβεια πρόβλεψης του μοντέλου

Για να διερευνήσουμε την ακρίβεια πρόβλεψης του μοντέλου μας ακολουθήσαμε
την ίδια διαδικασία όπως αυτήν που ακολουθήθηκε στην [Kitchenham, 1998_a]. Η
Kitchenham ανάπτυξε μια απλή διαδικασία για να διερευνήσει την ακρίβεια
πρόβλεψης του μοντέλου της στην COCOMO81 βάση δεδομένων. Βασιζόμενοι σε
αυτήν την διαδικασία, παραλείψαμε ένα υποσύνολο των έργων λογισμικού (το
σύνολο δοκιμών ή test dataset), έπειτα αναπτύξαμε ένα μοντέλο με τα εναπομείναντα
έργα λογισμικού (το σύνολο εκπαίδευσης ή learning dataset), και τελικά
αξιολογήσαμε την ακρίβεια πρόβλεψης του μοντέλου στο σύνολο δοκιμών. Με τον
τρόπο αυτό, δημιουργήσαμε έξι διαφορετικά ζευγάρια από σύνολα εκπαίδευσης και
σύνολα δοκιμών. Κάθε σύνολο εκπαίδευσης κατασκευάστηκε αφαιρώντας κάθε έκτο
έργο λογισμικού, ξεκινώντας από το πρώτο έργο την πρώτη φορά. Κατά συνέπεια, το
σύνολο εκπαίδευσης 1 δημιουργήθηκε αφαιρώντας τα έργα λογισμικού 1, 7, 13, 19,
25, 31, 37, 43, 49, 55 και 61, το κυρίως σύνολο δεδομένων 2 δημιουργήθηκε
αφαιρώντας τα έργα λογισμικού 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56, 62 και συνεχίσαμε
με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.
Αφού χρησιμοποιήσαμε όλα τα 63 έργα λογισμικού της COCOMO81 βάσης
δεδομένων για να κατασκευάσουμε το μοντέλο μας, τρία σύνολα εκπαίδευσης
περιείχαν 52 έργα λογισμικού και τα υπόλοιπα περιείχαν το κάθε ένα 53 έργα
λογισμικού. Οι ανεξάρτητες μεταβλητές για τα έξι σύνολα εκπαίδευσης
παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.9 και το ποσοστό σωστών ταξινομήσεων (correct
classification percentage) για τα έξι κυρίως σύνολα δεδομένων παρουσιάζεται στον
Πίνακα 3.10. Το ποσοστό επιτυχίας για τα έξι σύνολα δοκιμών παρουσιάζεται στον
Πίνακα 3.11.
Για λόγους σύγκρισης με τα αποτελέσματα στην [Kitchenham, 1998_a],
παρέχουμε επίσης εκτεταμένα αποτελέσματα εκτίμησης σε σημείο. Τα αποτελέσματα
της OR μεθόδου και της μεθόδου ανάλυσης υπολοίπων (residual Analysis) της
Kitchenham παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.12.
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Πίνακας 3.6. Καθορισμός μεταβλητών στο σύνολο δεδομένων COCOMO81

Μεταβλητή

Πλήρες Όνομα

Επίπεδα
1-BUS, 2-CTL, 3-HMI,
4-SCI, 5-SUP, 6-SYS

type

Type of project

rely

Reliability

data

Data base size

cplx

Complexity

time

Execution time constraints

1-Nominal, 2-High, 3-Very High,
4-Extra High, 5-Super High

stor

Main storage constraint

1-Nominal, 2-High, 3-Very High,
4-Extra High, 5-Super High

virt

Virtual machine volatility

turn

Turnaround Time

1-Very High, 2-High, 3-Nominal,
4-Low, 5-Very Low

ctype

Type of computer

1-MAX, 2-MID,
3-MIN, 4-MIC

acap

Analyst Capability

1-SuperHigh, 2-Very High, 3-High,
4-Nominal, 5-Low, 6-Very Low,
7-Super Low

aexp

Applications Experience

1-Very High, 2-High, 3-Nominal,
4-Low, 5-Very Low

pcap

Programmer Capability

1-Super High, 2-Very High, 3-High,
4-Nominal, 5-Low,6-Very Low,
7-Super Low

vexp

Virtual Machine Experience

1-High, 2-Nominal,
3-Low, 4-Very Low

lexp

Programming Language Experience

1-High, 2-Nominal,
3-Low, 4-Very Low

cont

Personnel Continuity

modp

Modern Programming Practices

1-Extra High, 2-Very High, 3-High,
4-Nominal, 5-Low, 6-Very Low

tool

Use of Software Tools

1-Extra High, 2-Very High, 3-High,
4-Nominal, 5-Low, 6-Very Low

sched

Required development schedule

2-Lax, 3-Nominal,
4-Compressed, 5-Very Compressed

rvol

Requirements volatility

rmode

Software development mode

dur
year
product

Duration of completion of each
project
The year of completion of each
project
Productivity of each project
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1-Extra Low, 2-Very Low, 3-Low,
4-Nominal, 5-High, 6-Very High
1-Low, 2-Nominal, 3-High,
4-Very High, 5-Extra High
1-Very Low, 2-Low, 3-Nominal,
4-High, 5-Very High, 6-Extra High,
7-Super High

1-Low, 2-Nominal,
3-High, 4-Very High

1-Low, 2-Nominal, 3-High

1-Low, 2-Nominal, 3-High,
4-Very High, 5-Extra High, 6-Super High
Organic, Semidetached, Embedded
Numerical variable
Numerical variable
Numerical variable
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Πίνακας 3.7. Οι τέσσερις προκαθορισμένες κατηγορίες παραγωγικότητας

Low
Nominal
High
Very High

[ 0, 92.5 ]
(92.5, 190]
(190, 350]
(350, highest]

Πίνακας 3.8. Οι νέες κατηγορικές ανεξάρτητες μεταβλητές του συνόλου δεδομένων COCOMO81

Αρχική Μεταβλητή

Νέα Μεταβλητή

type

type_2

rely

rely_2

data

data_2

cplx

cplx_2

time

time_2

stor

stor_3

virt
turn
ctype
acap
aexp

virt_2
left out
left out
left out
left out

pcap

pcap_2

vexp
lexp
cont

vexp_2
lexp_3
cont_2

modp

modp_2

tool

tool_2

sched

sched_2

rvol

rvol_2

rmode

rmode_2

Επίπεδα-Τιμές
1={CTL, HMI}, 2={SYS, BUS, SUP, SCI}
1={extra low, very low, low, nominal},
2={high, very high}
1={low, nominal, high}, 2={very high, extra high}
1={very low, low, nominal, high, very high},
2={extra high, super high}
1={nominal},
2={high, very high, extra high, super high}
1={nominal}, 2={high, very high, extra high}, 3={super
high}
1={low}, 2={nominal, high, very high}

1={super high, very high, high},
2={nominal, low, very low, super low}
1={high, nominal}, 2={low, very low}
1={high}, 2={nominal}, 3={low, very low}
1={low, nominal}, 2={high}
1={extra high, very high, high},
2={nominal, low, very low}
1={extra high, very high, high, nominal},
2={low, very low}
1={lax, nominal}, 2={compressed, very compressed}
1={low, nominal},
2={high, very high, extra high, super high}
1={E}, 2={ORG, SD}

Πίνακας 3.9. Ανεξάρτητες μεταβλητές για τα έξι σύνολα εκπαίδευσης
(η παύλα ‘-’ δηλώνει ότι η μεταβλητή δεν είναι παρούσα στο μοντέλο)
Μεταβλητές
stor_3
virt_2
acap_2
pcap_2
type_2
lexp_3
rvol_2
rmode_2
lndur

Υποσύνολο
1

Υποσύνολο
2

Υποσύνολο
3

Υποσύνολο
4

Υποσύνολο
5

Υποσύνολο
6

√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√

√

√

√

√

√

√
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Πίνακας 3.10. Ποσοστό σωστών ταξινομήσεων για τα έξι σύνολα εκπαίδευσης
Υποσύνολο
1

Υποσύνολο
2

Υποσύνολο
3

Υποσύνολο
4

Υποσύνολο
5

Υποσύνολο
6

Συνολικό
ποσοστό
επιτυχίας

76.9%

75%

75%

79.25%

60.38%

79.24%

74.295%

Ποσοστό
επιτυχίας

Πίνακας 3.11. Ποσοστό επιτυχίας για τα έξι σύνολα εκπαίδευσης
Υποσύνολο
1

Υποσύνολο
2

Υποσύνολο
3

Υποσύνολο
4

Υποσύνολο
5

Υποσύνολο
6

Συνολικό
ποσοστό
επιτυχίας

9/11

9/11

7/11

9/10

7/10

6/10

74.6%

Ποσοστό
επτιτυχίας

Πίνακας 3.12. Τα αποτελέσματα της Διατεταγμένης Παλινδρόμησης και της Ανάλυσης Υπολοίπων
στο σύνολο COCOMO81
MMRE

PRED
(20%)

PRED
(25%)

35.72%

41.3%

54%

41.5%

36.5%

46.98%

44.79%

31.513%

40.908%

34.96%

39.7%

52.4%

41.168%

38.75%

47.93%

43.865%

28.483%

36.36%

Ακρίβεια προσαρμογής του μοντέλου για τα 63 έργα.

36%

49%

-

Ακρίβεια προσαρμογής για τα 6 σύνολα εκπαίδευσης.

56%

30%

-

Ακρίβεια πρόβλεψης για τα 6 δοκιμαστικά σύνολα

42%

35%

-

Χρησιμοποιώντας
το μέσο σημείο ως
σημείο εκτίμησης

Διατεταγμένη
Παλινδρόμηση
Χρησιμοποιώντας
τη διάμεσο ως
σημείο εκτίμησης

Ανάλυση
Υπολοίπων

Ακρίβεια προσαρμογής του
μοντέλου για τα 63 έργα
Ακρίβεια προσαρμογής για τα
6 σύνολα εκπαίδευσης
Ακρίβεια πρόβλεψης για τα 6
δοκιμαστικά σύνολα.
Ακρίβεια προσαρμογής του
μοντέλου για τα 63 έργα
Ακρίβεια προσαρμογής για τα
6 σύνολα εκπαίδευσης
Ακρίβεια πρόβλεψης για τα 6
δοκιμαστικά σύνολα.

3.6 Η ISBSG7 βάση δεδομένων
3.6.1. Περιγραφή της βάσης

Το τρίτο σύνολο δεδομένων που χρησιμοποιήσαμε στην ανάλυση μας είναι η
ISBSG (έκδοση 7) βάση δεδομένων έργων λογισμικού [ISBSG, 2001].
Ο μεγάλος αριθμός χαμένων τιμών σε όλες σχεδόν τις σημαντικές μεταβλητές και
οι διαφορετικές μέθοδοι για την μέτρηση της προσπάθειας (effort) και του μεγέθους
(size) των έργων λογισμικού είχαν ως αποτέλεσμα την σημαντική μείωση των
δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του μοντέλου μας. Στη
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συνέχεια, παρουσιάζουμε τη διαδικασία που χρησιμοποιήσαμε για να διαλέξουμε τα
κατάλληλα δεδομένα. Το σύνολο δεδομένων που χρησιμοποιήσαμε παρουσιάζεται
στον Πίνακα 3.13.
Δύο από τις ανεξάρτητες μεταβλητές είναι αριθμητικές, η year και η maxteam.
Αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε την μεταβλητή year ( ο χρόνος ολοκλήρωσης
για κάθε έργο λογισμικού) όπως είναι, αλλά ο λογάριθμος της maxteam (lnmaxteam)
είχε καλύτερα αποτελέσματα προσαρμογής και πρόβλεψης.
Ακολουθώντας τις συστάσεις της ISBSG, αγνοήσαμε τα έργα λογισμικού με
χαμηλό βαθμό ποιότητας δεδομένων (rating) C όπως καταγράφονται στη μεταβλητή
Data Quality Rating και δουλέψαμε με τα υπόλοιπα με βαθμό αξιολόγησης Α και Β.
Από τη μεταβλητή Derived Count Approach χρησιμοποιήσαμε μόνο αυτές τις
παρατηρήσεις που το μέγεθος (size) μετρήθηκε από την IFPUG μέθοδο. Από τη
μεταβλητή Recording Method επιλέξαμε μόνο την ‘staff hours (recorded)’. Από τη
μεταβλητή Resource Level κρατήσαμε μόνο τις κατηγορίες ‘1 only’ και ‘1+2’. Τα
εναπομείναντα έργα λογισμικού είναι 556 αλλά, αφαιρώντας και τις περιπτώσεις με
χαμένες τιμές, το σύνολο δεδομένων περιορίστηκε στα 52 έργα λογισμικού.
3.6.2. Ορίζοντας διαστήματα για την εξαρτημένη μεταβλητή

Για την ανάλυση αυτού του συνόλου δεδομένων χρησιμοποιήσαμε ξανά ως
εξαρτημένη μεταβλητή την παραγωγικότητα (productivity) η οποία είναι μεταβλητή
διάταξης με τιμές 4 κατηγορίες που ορίσαμε χρησιμοποιώντας τα τεταρτημόρια της
εμπειρικής της κατανομής. Ας σημειώσουμε ότι
productivity = Function Points/ Effort.
Οι 4 κατηγορίες της διατεταγμένης εξαρτημένης μεταβλητής δίδονται στον Πίνακα
3.14 (η παραγωγικότητα έχει πολλαπλασιαστεί με 1000).
3.6.3. Προετοιμασία των ανεξάρτητων μεταβλητών

Χρησιμοποιώντας την ίδια ανάλυση όπως και στις προηγούμενες παραγράφους
(ANOVA και Post-Hoc δοκιμές) οι κατηγορικές μεταβλητές κωδικοποιήθηκαν σε
νέες με λιγότερες κατηγορίες και παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.15.
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3.6.4. Δημιουργία του μοντέλου διατεταγμένης παλινδρόμησης

Το τελικό μοντέλο για όλα τα 52 έργα λογισμικού της ανάλυσής μας έχει τις
παρακάτω ανεξάρτητες μεταβλητές: apl_2, br_2, dbm_3, lg_2, org_2 και year (η
μόνη αριθμητική μεταβλητή). Το μοντέλο στο οποίο καταλήξαμε είναι:
l (c j ) = θ j − 2.144* δ (apl _ 2) + 2.433* δ (br _ 2) − d dbm _ 3 * dbm _ 3 +
+ 1.707 * δ (lg _ 2) + 4.260* δ (org _ 2) − 1.045* year
για j = 1, 2,3, 4 .
⎧2078.154 if
⎪2080.423 if
⎧1 if x = 1
⎪
όπου δ ( x) = ⎨
και θ j = ⎨
⎩0 if x = 2
⎪2086.031 if
⎪⎩
0
if
d dbm_3

j=1
j=2
j=3
j=4

⎧3.386 if dbm_3 = 1
⎪
= ⎨2.311 if dbm_3 = 2
⎪ 0
if dbm_3 = 3
⎩

Η σωστή ποσοστιαία ταξινόμηση του μοντέλου είναι 75%. Για την εκτίμηση σε
σημείο, χρησιμοποιήθηκαν το μέσο και η διάμεσος για κάθε κατηγορία. Το μοντέλο
αξιολογήθηκε με τη βοήθεια των στατιστικών MMRE και PRED(25%). Για λόγους
σύγκρισης, δώσαμε επίσης και το PRED(20%).
3.6.5. Ακρίβεια πρόβλεψης του μοντέλου

Η ακρίβεια πρόβλεψης του μοντέλου αξιολογήθηκε δημιουργώντας μοντέλα
πρόβλεψης της προσπάθειας με δεδομένα έως το 1996 και έπειτα ελέγχθηκαν τα
μοντέλα σε έργα λογισμικού από το 1997 έως το 2000. Το ελαττωμένο σύνολο
δεδομένων με τα 52 έργα λογισμικού περιείχε 42 έργα μέχρι το τέλος του 1996 ενώ
το δείγμα του 1997-2000 που χρησιμοποιήθηκε για δοκιμές (holdout sample) είχε 10
έργα.
Το OR μοντέλο που δημιουργήθηκε από το σύνολο εκπαίδευσης, έχει τις
ακόλουθες ανεξάρτητες μεταβλητές: apl_2, pc_2, dbm_3, usdmet_2, org_2,
lnmaxteam και year. Η σωστή ποσοστιαία ταξινόμηση για το σύνολο εκπαίδευσης
είναι 66.67%. Το ποσοστό επιτυχίας για το σύνολο δοκιμών είναι 100%.
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Για να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα της OR, επίσης δημιουργήσαμε ένα
μοντέλο με βήμα προς βήμα γραμμική παλινδρόμηση (stepwise linear regression). Η
ακρίβεια πρόβλεψης αξιολογήθηκε από το ίδιο ακριβώς σύνολο εκπαίδευσης και
σύνολο δοκιμών όπως και στην OR. To μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης και για τα
52 έργα λογισμικού έχει τις ακόλουθες ανεξάρτητες μεταβλητές: apl_2, dbm_3,
org_2, lnmaxteam και year. Το σύνολο εκπαίδευσης με τα 42 έργα λογισμικού έχει
τις ακόλουθες εξαρτημένες μεταβλητές: prim_2, usdmet_2 και lnmaxteam.
Τα αποτελέσματα της OR και της γραμμικής παλινδρόμησης παρουσιάζονται
στον Πίνακα 3.16. Μπορούμε να δούμε ότι και αποτελέσματα προσαρμογής αλλά και
τα αποτελέσματα πρόβλεψης της OR είναι επίσης αρκετά ικανοποιητικά. Το ποσοστό
επιτυχίας του συνόλου δοκιμών είναι 100%.
Πίνακας 3.13.Καθορισμός των μεταβλητών στο σύνολο δεδομένων της ISBSG7

Μεταβλητή

Πλήρες Όνομα

maxteam

Max Team Size

develp

Development type

platfr

Development
platform

lang

Language type

primar

Primary
Programming
Language

ACCESS, COBOL, COBOL II, EASYTRIEVE, NATURAL, OTHER 4GL,
OTHER ApG, PL/I, POWERBUILDER, TELON, VISUAL BASIC

dbms

DBMS Used

ACCESS, ADABAS, DB2, DB2 V2, FOXPRO, IDMS, IMS, MS SQL Server,
ORACLE, Other, WATCOM

usdmet

Used Methodology

NO, YES

implem

Implementation Date

Covariate

orgtype

Organisation Type

bartype

Business Area Type

apltype

Application Type

pacost

Package
Costomaziation

Επίπεδα-Καθορισμός
Covariate
Enhancement, New Development, Re-development
MF, MR, PC

3GL, 4GL, ApG

Banking, Communication, Community Services, Computers, Defence,
Electricity-Gas-Water, Energy, Financial-Property & Business Services,
Government, Insurance, Medical and Health Care,
Professional Services, Wholesale & Retail Trade
Accounting, Banking, Claims Processing - Product pays claim, Customs,
Engineering, Financial (excluding Banking), Insurance, Inventory, Legal,
Personnel, Research & Development, Sales & Marketing, Telecommunications
Advertising/Mailing Campaign, Corporate Taxation, Data Warehouse,
Decision Support System, Management, Information System,
Network Management, Office Information System, RECONCILIATION,
System conversion, Transaction/Production System
Don’t Know, Yes, No
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Πίνακας 3.14. Τα τέσσερα προκαθορισμένα διαστήματα παραγωγικότητας

Low
Nominal
High
Very High

[ 0, 60 ]
(60, 142]
(142, 374.5]
(374.5, highest]

Πίνακας 3.15. Οι νέες κατηγορικές ανεξάρτητες μεταβλητές της βάσης δεδομένων ISBSG7

Αρχική Μεταβλητή

Νέα
μεταβλητή

develp

dp_2

platfr
lang

pl_2
lg_2

primar

prim_2

dbms

dbms_3

usdmet

no change

orgtype

org_2

bartype

br_2

apltype

apl_2

pacost

pc_2

Επίπεδα-Τιμές
1={enhancement, re-development},
2={new development}
1={MF}, 2={MR, PC}
1={3GL, ApG}, 2={4GL}
1={access}, 2={cobol, cobol II, easytrieve, visual basic,
natural, other4gl, otherapg, pl/I, powerbuilder, talon}
1={access}, 2={ims}, 3={adabas, db2, db2v2, foxpro, idms,
ms sql server, oracle, other, watcom}
1={banking,
electricity,
gas,water},2={communication,
community services, computers, defense, energy, financialproperty & business services, government, medical and health
care, professional services, wholesale & retail trade}
1={accounting, banking engineering}, 2={research &
development, claims processing-product pays claim, customs,
financial (excluding banking), insurance, inventory, legal,
personnel, sales & marketing, telecommunications}
1={management information system, advertising / mailing,
corporate taxation, data warehouse, decision support system,
network management, reconciliation, system conversion},
2={transaction/production system, office information system}
1={don’t know, yes}, 2={no}

Πίνακας 3.16. Τα αποτελέσματα της Διατεταγμένης Παλινδρόμησης και της Απλής Γραμμικής
Παλινδρόμησης στο σύνολο με τα 52 έργα λογισμικού

MMRE

PRED
(20%)

PRED
(25%)

49.9%

30.8%

36.5%

35.71%

45.2%

52.4%

43.83%

50%

50%

33.28%

44.2%

53.8%

34.38%

40.5%

50%

45.06%

30%

40%

Ακρίβεια προσαρμογής του μοντέλου για τα 52 έργα

35.98%

42.3%

50%

Ακρίβεια προσαρμογής για το σύνολο εκπαίδευσης

36.8%

28.6%

38.1%

51.28%

30%

30%

Χρησιμοποιώντας
το μέσο σημείο ως
σημείο εκτίμησης

Διατεταγμένη
Παλινδρόμηση
Χρησιμοποιώντας
τη διάμεσο ως
σημείο εκτίμησης

Απλή
Γραμμική
Παλινδρόμηση

Ακρίβεια προσαρμογής του
μοντέλου για τα 52 έργα
Ακρίβεια προσαρμογής για το
σύνολο εκπαίδευσης
Ακρίβεια πρόβλεψης για το σύνολο
δοκιμών.
Ακρίβεια προσαρμογής του
μοντέλου για τα 52 έργα
Ακρίβεια προσαρμογής για το
σύνολο εκπαίδευσης
Ακρίβεια πρόβλεψης για το σύνολο
δοκιμών.

Ακρίβεια πρόβλεψης για το σύνολο δοκιμών.
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3.7 Συμπεράσματα
Στο Κεφάλαιο αυτό, προτείναμε μια μέθοδο για την εκτίμηση του κόστους των
έργων λογισμικού, την Διατεταγμένη Παλινδρόμηση (Ordinal Regression), έτσι ώστε
να παράγουμε εκτιμήσεις σε προκαθορισμένες κατηγορίες σύμφωνα με εκτιμώμενες
πιθανότητες. Οι εκτιμήσεις σε κατηγορίες ίσως να είναι πολύ χρήσιμες για
ανεπίσημες διαπραγματεύσεις κατά τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης (για παράδειγμα
ποιο είναι το προβλεπόμενο επίπεδο παραγωγικότητας για ένα συγκεκριμένο νέο έργο
λογισμικού;), για οργάνωση της γραμμής παραγωγής της εταιρίας (για παράδειγμα η
αναμενόμενη παραγωγικότητα ενός έργου λογισμικού ίσως βρεθεί να είναι
χαμηλότερη από το μέσο επίπεδο μέσα στον οργανισμό), κ.τ.λ. Επιπροσθέτως,
εκτιμήσεις σε σημείο μπορούν ακόμα να παραχθούν από τις κατηγορίες, για την
στελέχωση σε ανθρώπινο δυναμικό και χρονοπρογραμματισμό.
Έχουμε περιγράψει τη διαδικασία ξεκινώντας από τη βασική θεωρία της μεθόδου
και συνεχίζοντας με τον ορισμό των κατηγοριών για τις εξαρτημένες μεταβλητές, την
προετοιμασία των ανεξάρτητων μεταβλητών, τη δημιουργία των μοντέλων και τελικά
την επαλήθευση των μοντέλων σε σχέση με την ακρίβεια προσαρμογής και
πρόβλεψής τους. Εφαρμόσαμε την OR σε τρία σύνολα δεδομένων και πήραμε
διάφορα μέτρα ακρίβειας πρόβλεψης. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η ικανότητα
των μοντέλων να ταξινομούν οποιοδήποτε μελλοντικό έργο λογισμικού σε μια από
τις προκαθορισμένες κατηγορίες είναι υψηλή και για τα τρία σύνολα δεδομένων. Για
να είμαστε σε θέση να κάνουμε εκτιμήσεις σε σημείο για τα μοντέλα μας
αντιπροσωπεύσαμε κάθε κατηγορία με το μέσο ή την διάμεσο κάθε κατηγορίας.
Διαπιστώσαμε ότι τα αποτελέσματα εκτίμησης της OR είναι συγκρίσιμα με αυτά από
τις πιο σημαντικές δουλειές του χώρου, όπως των [ Kitchenham, 1998_a; Maxwell,
2002] Επίσης, τα αποτελέσματα προσαρμογής και πρόβλεψης χρησιμοποιώντας την
OR στην ISBSG βάση δεδομένων, είναι αρκετά ενθαρρυντικά. Επιπλέον, αφού η
μέθοδος κατασκευάζει ένα απλό μοντέλο, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η OR
προσέγγιση είναι κατά κάποιο τρόπο πιο εύκολη στην εφαρμογή της από την μέθοδο
στην [Kitchenham, 1998_a] η οποία είναι επαναληπτική και απαιτεί την κατασκευή
πολλών διαδοχικών μοντέλων.
Φυσικά και υπάρχουν διάφορες ερωτήσεις που αφορούν τα αποτελέσματα που
παίρνουμε από το OR μοντέλο ως εργαλείο πρόβλεψης. Ένα τέτοιο ζήτημα είναι και
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η ‘απόσταση’ ανάμεσα στην προβλεπόμενη και την πραγματική κατηγορία. Το
ποσοστό επιτυχίας ως μέτρο ακρίβειας πρόβλεψης δεν περιέχει μια τέτοια
πληροφορία. Για να είμαστε σε θέση να απαντήσουμε σε μια τέτοια ερώτηση,
διερευνήσαμε πιο προσεκτικά τα αποτελέσματα του OR μοντέλου και βρήκαμε ότι
μόνο σε μια περίπτωση όλων των λανθασμένων προβλέψεων η πραγματική
κατηγορία (2η) ήταν μακριά από την προβλεπόμενη (4η). Σε όλες τις άλλες
περιπτώσεις όπου γίνονταν μια λάθος πρόβλεψη η πραγματική κατηγορία ήταν
παρακείμενη στην προβλεπόμενη.
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Κεφάλαιο 4

Κατηγορική απόδοση χαμένων τιμών
για την εκτίμηση του κόστους έργων
λογισμικού με Πολυωνυμική Λογιστική
Παλινδρόμηση

4.1 Εισαγωγή
Όπως αναφέραμε και στα προηγούμενα κεφάλαια, η σημαντικότητα της
εκτίμησης του κόστους των έργων λογισμικού θεωρείται ως μια από τις πιο κρίσιμες
φάσεις της ανάπτυξης του λογισμικού εδώ και δεκαετίες. Οι προσπάθειες για την
εκτίμηση της προσπάθειας και του χρόνου που εμπλέκονται στην ανάπτυξη ενός
λογισμικού προϊόντος συνήθως εμπεριέχουν την κατασκευή ενός ή περισσοτέρων
μοντέλων εκτίμησης κόστους [Shepperd & Schofield, 1997; Jeffery et al., 2000],
εφαρμόζοντας

στατιστικές

μεθόδους

σε

ιστορικά

σύνολα

δεδομένων

με

ολοκληρωμένα έργα λογισμικού. Συνήθως, τα μοντέλα κόστους δημιουργούνται με
την εφαρμογή μεθόδων παλινδρόμησης [Angelis et al., 2001; Strike et al., 2001].
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Ένα σημαντικό πρόβλημα στην κατασκευή ενός τέτοιου μοντέλου προκύπτει από
το γεγονός ότι πολύ συχνά συναντώνται χαμένες τιμές (missing values) σε αυτά τα
ιστορικά σύνολα δεδομένων [Strike et al., 2001; Briand et al., 1992]. Η απουσία
τιμών δεδομένων (data values) σε αρκετά από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά των
έργων λογισμικού είναι ένα κοινό φαινόμενο

το οποίο μπορεί να προκαλέσει

παραπλανητικά αποτελέσματα σε ότι αφορά την ακρίβεια του μοντέλου και την
ικανότητα πρόβλεψης. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότερες από τις βάσεις δεδομένων
λογισμικού πάσχουν από αυτό το πρόβλημα, γεγονός που εξηγεί και το αίτημα για
αυστηρές διαδικασίες ως προς την συλλογή επαρκών δεδομένων. Πράγματι, η
συλλογή των δεδομένων απαιτεί συνέπεια, εμπειρία, χρόνο, κόστος και κατάλληλη
μεθοδολογία για μια εταιρία. Επιπλέον, όταν το μοντέλο βασίζεται σε δεδομένα που
προκύπτουν από διάφορους οργανισμούς, το πρόβλημα των χαμένων τιμών οφείλεται
στις διαφορετικές μεθόδους που χρησιμοποιούν οι εταιρίες-οργανισμοί για να
μετρήσουν και να καταγράψουν τα δεδομένα τους.
Υπάρχουν διάφορες τεχνικές για την αντιμετώπιση των χαμένων δεδομένων
(missing data). Η πιο κοινή από αυτές, γνωστή ως ‘Listwise Deletion’ (LD), απλά
αγνοεί τις περιπτώσεις με χαμένες παρατηρήσεις (missing observations). Το μεγάλο
πλεονέκτημα της μεθόδου είναι η απλότητα της και η ικανότητα της να εκτελεί
στατιστικούς υπολογισμούς στο πλήρες σύνολο δεδομένων που έχει εναπομείνει μετά
τις διαγραφές. Τα μειονεκτήματα της μεθόδου είναι η δραματική απώλεια
πληροφοριών σε σύνολα δεδομένων με υψηλά ποσοστά χαμένων τιμών και η πιθανή
μεροληψία στα δεδομένα και επομένως στα αποτελέσματα των στατιστικών
αναλύσεων. Αυτά τα μειονεκτήματα λίγο πολύ είναι προφανή ειδικά όταν υπάρχει
κάποιο είδος συστηματικού σχεδίου (pattern) στις χαμένες παρατηρήσεις, για
παράδειγμα όταν η κατανομή των χαμένων τιμών εξαρτάται από συγκεκριμένες
έγκυρες παρατηρήσεις μέσα στα δεδομένα.
Σύμφωνα με μερικές άλλες τεχνικές, οι χαμένες τιμές αντικαθίστανται από
εκτιμήσεις που προέρχονται από στατιστικές διαδικασίες. Το ολοκληρωμένο σύνολο
δεδομένων που προκύπτει από μια τέτοια διαδικασία στη συνέχεια αναλύεται από
κλασικές στατιστικές μεθόδους, για παράδειγμα την ανάλυση παλινδρόμησης. Αυτές
οι τεχνικές είναι συνήθως γνωστές ως

μέθοδοι απόδοσης ή μέθοδοι εκτίμησης

(imputation methods). Το πρόβλημα είναι ότι οι περισσότερες από τις τεχνικές
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εκτίμησης παράγουν ως επί το πλείστον συνεχείς εκτιμήσεις οι οποίες δεν είναι
ρεαλιστικές αντικαταστάσεις των χαμένων τιμών όταν οι μεταβλητές είναι
κατηγορικές. Μια και η πλειονότητα των μεταβλητών στα σύνολα δεδομένων της
τεχνολογίας λογισμικού είναι κατηγορικές με αρκετές χαμένες τιμές, είναι λογικό να
χρησιμοποιήσουμε μια τεχνική εκτίμησης που να παράγει κατηγορικές τιμές για να
γεμίσει το ελλιπές σύνολο δεδομένων και έπειτα να το χρησιμοποιήσουμε για την
κατασκευή ενός μοντέλου πρόβλεψης.
Στο Κεφάλαιο αυτό μελετούμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε τη
στατιστική διαδικασία γνωστή

ως Πολυωνυμική Λογιστική

Παλινδρόμηση

(Multinomial Logistic Regression ή MLR) ως μέθοδο εκτίμησης για κατηγορικές
μεταβλητές. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήσαμε για πειραματισμό και συγκρίσεις,
προέρχονται από τη βάση δεδομένων λογισμικού της ISBSG [ISBSG, 2001]. Η MLR
εφαρμόζεται σε ένα σύνολο από προσεκτικά επιλεγμένα έργα λογισμικού που έχουν
προηγουμένως επεξεργαστεί με τη βοήθεια στατιστικής ανάλυσης και συγκρίνονται
με τέσσερις άλλες τεχνικές χαμένων δεδομένων: ‘Listwise Deletion’ (LD), ‘Mean
Imputation’ (MI), ‘Expectation Maximization’ (EM) και ‘Regression Imputation’
(RI).
Προκειμένου να γίνει σύγκριση της αποτελεσματικότητας των παραπάνω
μεθόδων σε διάφορες μη πλήρεις περιπτώσεις δεδομένων, ακολουθήσαμε δύο
κατευθύνσεις. Αρχικά, χρησιμοποιήσαμε ένα πλήρες σύνολο δεδομένων στο οποίο
δημιουργήσαμε

τις

χαμένες

τιμές

προσομοιώνοντας

τρεις

διαφορετικούς

μηχανισμούς: ‘Missing Completely At Random’ (MCAR), ‘Missing At Random’
(MAR), και ‘Non-Ignorable Missingness’ (NIM). Έπειτα χρησιμοποιήσαμε ένα
σύνολο δεδομένων με πραγματικά χαμένες παρατηρήσεις προκειμένου να
αξιολογηθούν οι παραπάνω μέθοδοι εκτίμησης σε πραγματικές συνθήκες.
Οι συγκρίσεις πραγματοποιήθηκαν με βάση την ακρίβεια πρόβλεψης ενός
μοντέλου παλινδρόμησης προσαρμοσμένο στα δεδομένα ύστερα από την εφαρμογή
κάθε μιας από τις τεχνικές χαμένων δεδομένων. Τα αποτελέσματα της μελέτης
δείχνουν ότι για μικρά ποσοστά χαμένων τιμών, η MLR δίνει εξίσου ικανοποιητικά
αποτελέσματα με τις άλλες μεθόδους. Εντούτοις, όταν ανεβαίνουν τα ποσοστά των
χαμένων τιμών, η MLR συνήθως υπερισχύει ως προς τις άλλες μεθόδους.
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Η δομή του Κεφαλαίου είναι η ακόλουθη: Στην παράγραφο 4.2 περιλαμβάνουμε
σχετικές δουλειές του χώρου. Στην παράγραφο 4.3 περιγράφουμε τους διάφορους
μηχανισμούς που χρησιμοποιήθηκαν για να δημιουργηθούν τα χαμένα δεδομένα και
τις πιο κοινές τεχνικές για να τα χειριστούμε. Στην παράγραφο 4.4 παρουσιάζουμε το
πρώτο σύνολο δεδομένων (πλήρες-χωρίς χαμένες τιμές) και τις στατιστικές μεθόδους
που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση όπως και τα αποτελέσματα της παραπάνω
στατιστικής ανάλυσης που πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας ως δεδομένα τα
αποτελέσματα της ακρίβειας πρόβλεψης. Στην παράγραφο 4.5 παρουσιάζουμε το
δεύτερο σύνολο δεδομένων (με πραγματικά χαμένες παρατηρήσεις) και τα αντίστοιχα
αποτελέσματα

των

μεθόδων

εκτίμησης

και

τελικά

στην

παράγραφο

4.6

ολοκληρώνουμε συζητώντας τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε.

4.2 Σχετικές εργασίες
Το πρόβλημα της διαχείρισης των χαμένων δεδομένων

έχει αντιμετωπιστεί

επαρκώς σε διάφορα σύνολα δεδομένων του πραγματικού κόσμου. Αρκετές
στατιστικές μέθοδοι έχουν αναπτυχθεί ως τις αρχές της δεκαετίας του 1970, όταν o
χειρισμός πολύπλοκων αριθμητικών υπολογισμών έγινε εφικτός με τον πρόοδο των
υπολογιστών. Μερικές από τις πιο σημαντικές εργασίες που αναφέρονται στο
συγκεκριμένο θέμα είναι οι [Afifi & Elashoff, 1966; Hartley & Hocking, 1971;
Dempster et. al., 1977; Little & Rubin, 1983; Little & Rubin, 2002].
Στο χώρο της τεχνολογίας λογισμικού υπάρχουν μάλλον λίγες δημοσιευμένες
εργασίες που αφορούν χαμένα δεδομένα. Στην εργασία [Song & Shepperd, 2003],
δύο μέθοδοι εκτίμησης, οι class mean imputation (CMI) και k-nearest neighbors (kNN), εξετάστηκαν σε σχέση με δύο μηχανισμούς δημιουργίας χαμένων δεδομένων:
missing completely at random (MCAR) και missing at random (MAR). Στην εργασία
[Emam & Birk, 2000] οι συγγραφείς έχουν χρησιμοποιήσει τη μέθοδο της πολλαπλής
απόδοσης (multiple imputation) για να εκτιμήσουν τις χαμένες τιμές στην προσπάθειά
τους να αναλύσουν στατιστικά δεδομένα από την τεχνολογία λογισμικού.
Στην εργασία [Strike et. al., 2001] έγινε σύγκριση των LD, MI και οκτώ
διαφορετικών τύπων ‘hot-deck’ απόδοσης για τη διαχείριση χαμένων δεδομένων στα
πλαίσια της μοντελοποίησης του κόστους λογισμικού. Αξιολογήθηκαν τρεις
μηχανισμοί χαμένων δεδομένων (MCAR, MAR και NIM) και προσομοιώθηκαν δύο
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πρότυπα (patterns) χαμένων δεδομένων (univariate και monotone) για να
διαχειριστούν-induce χαμένες τιμές σε ένα μεγάλο πλήρες σύνολο δεδομένων από την
τεχνολογία λογισμικού. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όλες οι τεχνικές χαμένων
δεδομένων απέδωσαν καλά και για το λόγο αυτό η πιο απλή τεχνική, η LD, είναι μια
λογική επιλογή. Πάντως, η καλύτερη απόδοση επιτεύχθηκε χρησιμοποιώντας ‘hotdeck’ απόδοση με Ευκλείδεια απόσταση (Euclidean distance) και z-score
τυποποίηση.
Στην εργασία [Myrtveit et. al., 2001] αξιολογήθηκαν οι τεχνικές LD, MI, similar
response pattern imputation (SRPI) και η full information maximum likelihood
(FIML) σε ένα σύνολο δεδομένων από συστήματα ERP με πραγματικά χαμένες τιμές.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η FIML είναι κατάλληλη όταν τα δεδομένα δεν είναι
MCAR. Οι LD, MI και SRPI οδήγησαν σε μεροληπτικά μοντέλα πρόβλεψης εκτός
από την περίπτωση που τα δεδομένα είναι MCAR. Επίσης, οι MI και SRPI,
συγκρινόμενες με τη LD, ήταν κατάλληλες μόνο στην περίπτωση που το σύνολο
δεδομένων ύστερα από την εφαρμογή της LD ήταν πολύ μικρό για να κατασκευαστεί
ένα αξιόλογο μοντέλο πρόβλεψης.
Στην εργασία [Cartwright et. al., 2003] εξετάστηκε η sample mean imputation
(SMI) και η k-NN σε δύο βιομηχανικά σύνολα δεδομένων με πραγματικά χαμένα
δεδομένα. Βρέθηκε ότι και οι δύο μέθοδοι βελτίωσαν την προσαρμογή του μοντέλου
αλλά η k-NN έδωσε καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με τη SMI.
Η μέθοδος MLR που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία ανήκει στην
γενική κατηγορία των μεθόδων απόδοσης με χρήση παλινδρόμησης. Όπως
συζητήθηκε στο βιβλίο [Little & Rubin, 2002] (σελίδα 60), η κοινή πρακτική είναι η
αντικατάσταση των χαμένων δεδομένων χρησιμοποιώντας προβλέψεις από ένα
μοντέλο παλινδρόμησης. Για δυαδικές μεταβλητές (binary variables), η πρόβλεψη
είναι μια πιθανότητα του 1 έναντι του 0 και η αποδιδόμενη τιμή είναι 1 ή 0 σύμφωνα
με αυτήν την πιθανότητα. Μια που η λογιστική παλινδρόμηση χρησιμοποιείται για να
μοντελοποιήσει την πιθανότητα δυαδικών αποτελεσμάτων, μια λογική επέκταση είναι
η χρήση της MLR για περισσότερες από δύο κατηγορίες, ως γενίκευση της
λογιστικής παλινδρόμησης.
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4.3 Μηχανισμοί και τεχνικές χαμένων δεδομένων
4.3.1 Μηχανισμοί χαμένων δεδομένων (Missing Data Mechanisms)
Οι μέθοδοι για τη διαχείριση χαμένων δεδομένων σχετίζονται άμεσα με τους
μηχανισμούς που έχουν σχέση με την απώλεια των δεδομένων. Γενικά, αυτοί οι
μηχανισμοί ανήκουν σε τρεις κατηγορίες [Little & Rubin, 2002].
1. Missing completely at Random (MCAR): Οι χαμένες τιμές σε μια
μεταβλητή δεν σχετίζονται με τις τιμές οποιασδήποτε άλλης μεταβλητής,
ανεξάρτητα από το εάν είναι χαμένες ή έγκυρες τιμές.
2. Non-Ignorable Missingness (NIM): Η NIM μπορεί να θεωρηθεί ως το
αντίθετο της MCAR με την έννοια ότι η πιθανότητα να υπάρχουν χαμένες
τιμές σε μια μεταβλητή εξαρτάται από την ίδια τη μεταβλητή (για παράδειγμα
μια ερώτηση που αφορά τις ικανότητες, μπορεί να μην απαντηθεί όταν οι
ικανότητες είναι στην πραγματικότητα χαμηλές).
3. Missing at Random (MAR): H MAR μπορεί να θεωρηθεί ως μια ενδιάμεση
κατάσταση ανάμεσα στις MCAR και NIM. Η πιθανότητα να υπάρχουν
χαμένες τιμές, δεν εξαρτάται από την ίδια τη μεταβλητή αλλά από τις τιμές
μιας άλλης μεταβλητής.
Τυπικά, ορίζουμε τα στοιχεία του πίνακα με
X = ( xij ) , i = 1,..., n , j = 1,..., k ,

όπου xij είναι η τιμή της μεταβλητής x j για την περίπτωση i . Στην περίπτωση που
υπάρχουν χαμένα δεδομένα, ορίζουμε τον πίνακα-δείκτη χαμένων δεδομένων
M = (mij ) όπου mij = 1 εάν η παρατήρηση xij ανήκει στις χαμένες τιμές και
mij = 0 εάν η xij υπάρχει. Ο πίνακας M ορίζει

το πρότυπο των χαμένων

δεδομένων. Επιπλέον, ο μηχανισμός χαμένων δεδομένων χαρακτηρίζεται από την υπό
συνθήκη κατανομή του M δεδομένου του X . Για παράδειγμα, αν αυτή η κατανομή
ορίζεται από τη συνάρτηση f (M / X, θ) , όπου θ είναι ένα διάνυσμα από άγνωστες
παραμέτρους και η έλλειψη δεν εξαρτάται από το X , οπότε:

f (M / X, θ) = f (M / θ)
ο μηχανισμός είναι MCAR.
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Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο, προκειμένου να αναγνωρίσουμε το μηχανισμό
πίσω από τα χαμένα δεδομένα, να εφαρμόσουμε στατιστική ανάλυση των διαθέσιμων
δεδομένων, να βγάλουμε συμπεράσματα για τις κατανομές των μεμονωμένων
μεταβλητών του Χ και να ψάξουμε για εξαρτήσεις του πίνακα Μ σε αυτές τις
κατανομές του Χ. Δυστυχώς, αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο έργο σε ένα πραγματικό
σύνολο δεδομένων όπου συνήθως δεν υπάρχει προηγούμενη πληροφορία για καμιά
κατανομή. Μια λογική προσέγγιση και μια κοινή πρακτική για να δοκιμάσουμε
διάφορες μεθόδους για μη πλήρη σύνολα δεδομένων είναι να παράγουμε τεχνητά
χαμένες τιμές από πλήρης βάσεις δεδομένων. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να
ελέγξουμε την ανθεκτικότητα (robustness) των προτεινόμενων μεθόδων κάτω από
διαφορετικές καταστάσεις έλλειψης δεδομένων. Αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο για
την υιοθέτηση μιας μεθόδου, μια που η επιλογή μπορεί να αποφασιστεί χωρίς να
υπάρχουν γνώσεις για το μηχανισμό που κρύβεται από πίσω.

4.3.2 Τεχνικές χαμένων δεδομένων (Missing Data Techniques- MDTs)
Οι μηχανισμοί που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία για τη διαχείριση
των χαμένων δεδομένων και για συγκρίσεις με την MLR είναι [Little & Rubin, 2002]:
1. Listwise Deletion (LD): Πρόκειται για μια τυπική μέθοδο που ανήκει στην
ευρύτερη κατηγορία των μεθόδων διαγραφής (deletion methods). Σύμφωνα
με τη LD, περιπτώσεις με χαμένες τιμές για οποιαδήποτε από τις
μεταβλητές παραλείπονται από την ανάλυση. Η διαδικασία είναι αρκετά
κοινή στην πράξη εξαιτίας της απλότητας της, αλλά όταν τα ποσοστά των
χαμένων τιμών είναι υψηλά, οδηγεί σε ένα μικρό πλήρες υποσύνολο του
αρχικού συνόλου δεδομένων και για το λόγο αυτό παρουσιάζει δυσκολίες
στην κατασκευή ενός αξιόπιστου μοντέλου κόστους.
2. Mean Imputation (MI): Η μέθοδος αυτή αντικαθιστά τις χαμένες
παρατηρήσεις μιας συγκεκριμένης μεταβλητής με τη μέση τιμή των
παρατηρούμενων τιμών αυτής της μεταβλητής. Είναι μια απλή μέθοδος που
γενικά αποδίδει καλά, ειδικά όταν αξιόπιστα δεδομένα είναι κανονικά
κατανεμημένα.
3. Regression Imputation (RI): Οι χαμένες τιμές εκτιμώνται με την
εφαρμογή της πολλαπλής παλινδρόμησης (multiple regression), όπου η
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μεταβλητή με τις χαμένες τιμές θεωρείται ως η εξαρτημένη και όλες οι
άλλες μεταβλητές ως ανεξάρτητες.
4. Expectation Maximization (EM): Ο EM αλγόριθμος είναι μια
επαναληπτική διαδικασία δύο βημάτων η οποία ξεκινώντας από μια αρχική
εικασία, χρησιμοποιεί τις εκτιμήσεις μέγιστης πιθανοφάνειας (maximum
likelihood) ενός μοντέλου. Κάθε επανάληψη αποτελείται από δύο βήματα:
•

Το Expectation (E) βήμα που βρίσκει την κατανομή των χαμένων
δεδομένων βασιζόμενο στις γνωστές τιμές για τις παρατηρούμενες
μεταβλητές και την τρέχουσα εκτίμηση των παραμέτρων.

•

Το Maximization (M) βήμα που αντικαθιστά τα χαμένα δεδομένα
με την αναμενόμενη τιμή.

Ο λόγος που διαλέξαμε τις LD και MI είναι ότι και δύο είναι πολύ δημοφιλείς
μέθοδοι στο χώρο της εκτίμησης κόστους λογισμικού και πολύ απλές στην εφαρμογή
τους. Η RI είναι μια μέθοδος που βασίζεται σε ένα μοντέλο παλινδρόμησης και για το
λόγο αυτό ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα η σύγκριση της με το μοντέλο που
δημιουργήθηκε από την MLR. Η EM επιλέχθηκε διότι πρόκειται για μια ευέλικτη με
ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο μέθοδο που συνδυάζει στατιστική μεθοδολογία και
αλγοριθμική εφαρμογή. Επιπλέον, τελευταία έχει κερδίσει μεγάλη προσοχή σε
διάφορες εφαρμογές και γενικά θεωρείται ως μια υποσχόμενη μέθοδος.

4.3.3 Πολυωνυμική Λογιστική Παλινδρόμηση (MLR)
Η μέθοδος που ερευνάται στο Κεφάλαιο αυτό είναι μια γενίκευση της Λογιστικής
Παλινδρόμησης (LR) μεθόδου, η οποία χρησιμοποιείται για τη μοντελοποίηση της
σχέσης ανάμεσα σε μια δυαδική (binary) εξαρτημένη μεταβλητή και ένα σύνολο k
ανεξάρτητων μεταβλητών {x1 , x 2 ,..., x k } , οι οποίες είναι είτε κατηγορικές (factors) ή
αριθμητικές (covariates), οπότε το απλό LR μοντέλο προβλέπει την πιθανότητα
πραγματοποίησης ενός γεγονότος.
Το LR μοντέλο (Κεφ. 2) μπορεί να γενικευτεί στην περίπτωση όπου οι τιμές της
εξαρτημένης μεταβλητής είναι περισσότερες από δύο κατηγορίες. Σε αυτήν την
περίπτωση, αν υποθέσουμε ότι οι πιθανές κατηγορίες είναι q , θα πρέπει να
μοντελοποιήσουμε q − 1 logits,
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⎛ prob(category j ) ⎞
k
⎟ = b ( j ) + ∑ b ( j ) xi ,
log⎜
i
0
⎜ prob(category q ) ⎟
i =1
⎝
⎠

j = 1,..., q − 1 .

(4.1)

Στην (4.1), μπορούμε να δούμε ότι μια από τις κατηγορίες χρησιμοποιείται ως
κατηγορία αναφοράς και ονομάζεται βασική κατηγορία (baseline category). Αφού
εκτιμηθούν οι συντελεστές του μοντέλου (4.1) με τη μέθοδο μέγιστης πιθανοφάνειας,
μπορούμε εύκολα να υπολογίσουμε τα logits και επομένως τις πιθανότητες κάθε μιας
κατηγορίας. Η τελική πρόβλεψη είναι η κατηγορία με τη μεγαλύτερη πιθανότητα.
Η MLR μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συμπλήρωση θεωρώντας εξαρτημένη την
κατηγορική μεταβλητή με τις χαμένες τιμές και ανεξάρτητες όλες τις άλλες
μεταβλητές. Για μια αναλυτική περιγραφή πάνω σε μοντέλα με κατηγορικά δεδομένα
αναφερόμαστε στο βιβλίο [Hosmer & Lemeshow, 1989].

4.4 Εφαρμογή σε πλήρες σύνολο δεδομένων
4.4.1. Ερευνητική μεθοδολογία
Η μέθοδος προσέγγισης για τη σύγκριση της MLR με τις τέσσερις άλλες τεχνικές
χαμένων τιμών (MDTs) βασίστηκε στη μελέτη του αποτελέσματος κάθε μιας από τις
τεχνικές χαμένων τιμών ως προς την ακρίβεια πρόβλεψης ενός μοντέλου εκτίμησης
κόστους. Παρακάτω περιγράφουμε το σύνολο δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε, την
προεπεξεργασία για την λήψη ενός τελικού πλήρους συνόλου δεδομένων, το μοντέλο
κόστους που παράχθηκε από τα δεδομένα και το μέτρο ακρίβειας που υιοθετήθηκε
για τις συγκρίσεις.

4.4.2. Επιλογή του πλήρους συνόλου δεδομένων
Η βάση δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε αρχικά για να πάρουμε το πλήρες
σύνολο δεδομένων μας είναι η ISBSG (έκδοση 7) βάση δεδομένων [ISBSG, 2001].
Σε αυτό το σημείο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι μια και η παρούσα έρευνα είναι
ουσιαστικά ένα πείραμα παρά μια περιπτωσιολογική μελέτη (case study), δοκιμάσαμε
τις διάφορες μεθόδους χρησιμοποιώντας τεχνητά δημιουργημένα χαμένα δεδομένα σε
ένα πλήρες υποσύνολο της συνολικής βάσης δεδομένων. Έτσι, ο πρωταρχικός μας
στόχος ήταν να επιλέξουμε ένα υποσύνολο των έργων λογισμικού χωρίς χαμένες
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τιμές σε συγκεκριμένες σημαντικές μεταβλητές και να το χρησιμοποιήσουμε στη
συνέχεια για πειραματισμό. Ο μεγάλος αριθμός χαμένων τιμών σε όλες σχεδόν τις
σημαντικές μεταβλητές και οι διαφορετικές μέθοδοι μέτρησης της προσπάθειας
(effort) και του μεγέθους (size) των έργων λογισμικού οδήγησε σε μια σημαντική
μείωση των δεδομένων. Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπ’ όψη την ποιοτική
αξιολόγηση των δεδομένων (data quality rating) (ακολουθώντας τις συστάσεις της
ISBSG), την ομοιογένεια των μετρήσεων και τα έργα λογισμικού με χαμένα
δεδομένα, καταλήξαμε σε ένα πλήρες σύνολο δεδομένων με 166 έργα λογισμικού. Οι
μεταβλητές αυτού του συνόλου δεδομένων δίδονται στον Πίνακα 4.1.

4.4.3. Οι μεταβλητές του μοντέλου κόστους
Το μοντέλο κόστους κατασκευάστηκε θεωρώντας ως εξαρτημένη μεταβλητή το
λογάριθμο της προσπάθειας (lneffort). Μόνο δύο από τις ανεξάρτητες μεταβλητές
είναι αριθμητικές, το έτος (year) και ο λογάριθμος του μεγέθους των έργων
λογισμικού σε βαθμούς λειτουργίας (lnsize). Οι λογαριθμικοί μετασχηματισμοί των
μεταβλητών effort και size εφαρμόστηκαν από τη στιγμή που βελτίωναν την
αποδοτικότητα του μοντέλου [Maxwell, 2002]. Μια που οι υπόλοιπες από τις
ανεξάρτητες μεταβλητές είναι κατηγορικές (factors) με ένα μεγάλο αριθμό
κατηγοριών σε κάθε μια από αυτές, πραγματοποιήσαμε μια προκαταρκτική μελέτη
για να συγχωνεύσουμε τις αρχικές κατηγορίες σε ομοιογενείς ομάδες και έτσι να
δουλέψουμε με λιγότερες κατηγορίες για κάθε μεταβλητή (factor).
Αυτό επιτεύχθηκε πρώτα με ανάλυση διασποράς (ANOVA), για να αναγνωρίσουμε
τους πιο σημαντικούς παράγοντες και έπειτα με συγχώνευση (concatenation) των
κατηγοριών με παρόμοιες τιμές μέσης προσπάθειας. Οι κατηγορίες κάθε παράγοντα
αντιπροσωπεύτηκαν με διατεταγμένες τιμές σύμφωνα με την επίδραση τους στη μέση
προσπάθεια. Οι κατηγορικές μεταβλητές που προέκυψαν από αυτήν τη μελέτη
δίδονται στον Πίνακα 4.2.
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Πίνακας 4.1. Μεταβλητές του πλήρες συνόλου δεδομένων της ISBSG7 βάσης

Μεταβλητή
Size
Develp
Platfr
Lang

Πλήρες Όνομα
Project size
Development type
Development platform
Language type

Primar

Primary Programming
Language

implem (year)

Implementation Date

Orgtype

Organisation Type

Bartype

Business Area Type

Apltype

Application Type

Pacost

Package Costomaziation

Επίπεδα-Καθορισμός
Covariate
Enhancement, New Development,
Re-development
MF, MR, PC
3GL, 4GL, ApG
ACCESS, C, C++, CLIPPER, COBOL, COBOL
II,
EASYTRIEVE,
IDEAL,
NATURAL,
ORACLE, OTHER 4GL, OTHER ApG, PL/I,
POWERBUILDER, SQL, TELON, VISUAL
BASIC
Covariate
Aerospace/Automotive, Banking, Communication
Community Services, Computers, Construction,
Consultancy,
Consumer
Goods,
Defence,
Distribution, Electricity, Gas, Water, Electronics,
Energy, Financial, Property & Business Services,
Government, Insurance, Manufacturing, Medical
and Health Care, Mining, Occupational Health
and Safety, Professional Services, Public
Administration, Transport & Storage, Wholesale
& Retail Trade
Accounting, Activity Tracking, Architectural,
Banking, Blood Bank, Chartered Flight Operation,
Claims Processing - Product pays claim, Customs,
Energy generation, Engineering, Environment,
Financial (excluding Banking), Fine Enforcement,
Generate & Distribute Electricity, Insurance,
Inventory, Legal, Logistics, Manufacturing,
Pension
Funds
Management,
Personnel,
Procurement, Project management & job control,
Provide computer services and IT consultation,
Public Administration, Research & Development,
Sales & Marketing, Telecommunications,
Transport/Shipping
Advertising/Mailing
Campaign,
Corporate
Taxation, Data Warehouse, Decision Support
System,
Inventory
Control,
Management
Information System, Network Management,
Office Information System, Process Control,
RECONCILIATION,
System
conversion,
Technical
Information
System,
Transaction/Production System, Transportation
Don’t Know, Yes, No

4.4.4 Ακρίβεια πρόβλεψης του μοντέλου
Για να μετρήσουμε την ακρίβεια πρόβλεψης ενός μοντέλου εκτίμησης κόστους,
διασπάσαμε τυχαία το σύνολο δεδομένων σε δύο υποσύνολα: ένα κυρίως σύνολο
(training set) με 150 έργα λογισμικού και ένα δοκιμαστικό σύνολο (test set) με 16
έργα λογισμικού. Κατασκευάστηκε ένα μοντέλο παλινδρόμησης κόστους στο κυρίως
σύνολο δεδομένων και η ακρίβειά του αξιολογήθηκε στο δοκιμαστικό σύνολο
δεδομένων. Το μέτρο ακρίβειας που χρησιμοποιήθηκε είναι αυτό που προτάθηκε
στην εργασία [Foss et. al., 2003], δηλαδή η τυπική απόκλιση (standard deviation, SD)
του σφάλματος των υπολοίπων:
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SD =

∑ ( y − yˆ )
i

n −1

2

i

,

(4.2)

όπου yi και yˆi ορίζουν την πραγματική και την προβλεπόμενη προσπάθεια
αντίστοιχα στο δοκιμαστικό σύνολο μεγέθους n . Είναι φανερό ότι μικρές τιμές της
τυπικής απόκλισης υποδηλώνουν υψηλή ακρίβεια πρόβλεψης.
Πίνακας 4.2. Οι κατηγορικές ανεξάρτητες μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν για το μοντέλο
κόστους

Μεταβλητή

Περιγραφή & Επίπεδα

develp

Development type. Levels: 1=Enhancement, 2=New Development,
3=Re-development
Development platform. Levels: 1=MainFrame, 2=Mid Range, 3=PC
Language type. Levels: 1=3GL, 2=4GL, 3=Application Generator
Primary Programming Language. Levels (after merging): 1={access},
2={easytrieve, natural, oracle, pl/i, power builder, visual basic},
3={cobol, ideal, other apg, sql, telon}, 4={C, C++, clipper, cobol II,
other 4gl}
Organisation Type. Levels (after merging): 1={communication,
computers, consultancy, energy, financial, property & business services,
medical and health care, professional services, public administration,
wholesale & retail trade}, 2={banking, community services,
construction, defence, electronics, insurance, manufacturing, mining},
3={electricity, gas, water}, 4 ={aerospace/automotive, consumer goods,
distribution, government, occupational health and safety, transport &
storage}
Business Area Type. Levels (after merging): 1={activity tracking, claims
processing-product pays claim, environment, fine enforcement, generate
& distribute electricity, project management & job control, research &
development, sales & marketing, telecommunications}, 2={engineering},
3={accounting, banking, financial (excluding banking), provide
computer services and IT consultation}, 4={architectural, blood bank,
chartered flight operation, customs, energy generation, insurance,
inventory, legal, logistics, manufacturing, pension funds managements,
personnel, procurement, public administration, transport/ shipping}
Application Type. Levels (after merging): 1={advertising/mailing
campaign, corporate taxation, data warehouse, decision support system,
network management, reconciliation, transportation}, 2={management
information system, process control}, 3={inventory control, system
conversion, transaction/production system}, 4={office information
system, technical information system}

platfr
lang
primar_4

orgtype_4

bartype_4

apltype_4

4.4.5 Το μοντέλο παλινδρόμησης
Για να προσαρμόσουμε ένα μοντέλο πρόβλεψης για την προσπάθεια (effort
prediction model) στο κυρίως σύνολο δεδομένων μας, χρησιμοποιήσαμε βήμα προς
βήμα συνήθης παλινδρόμηση ελαχίστων τετραγώνων (Ordinary Least Squares ή
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OLS). Η διαδικασία οδήγησε σε ένα μοντέλο με τις ακόλουθες μεταβλητές
πρόβλεψης: lnsize, platfr, bartype_4, primar_4 και apltype_4. Το τελικό μοντέλο
είναι:

lneffort = 1.852 + 0.714 * lnsize - 0.306 * platfr + 0.181* bartype_4 +
0.413 * primar_4 + 0.355 * apltype_4
(4.3)
Οι στατιστικές που αφορούν την προσαρμογή του μοντέλου και η σημαντικότητα
της κάθε μεταβλητής δίδονται παρακάτω:
R
,864(a)

Adjusted R
Square
,738

R Square
,747

ANOVA
Sum of Squares
230,462

Df
5

Mean Square
46,092

Residual

78,079

144

,542

Total

308,541

149

Regression

F
85,007

Sig.
,000

Coefficients
Unstandardized Coefficients

t

Sig.

(Constant)

B
1,852

Std. Error
,437

4,235

,000

lnsize

,714

,058

12,235

,000

-,306

,086

-3,544

,001

Development
Platform
bartype_4

,181

,067

2,683

,008

primar_4

,413

,078

5,285

,000

apltype_4

,355

,087

4,077

,000

4.4.6 Προσομοίωση των χαμένων τιμών

Για να εξερευνήσουμε την απόδοση των MDTs, κάτω από διαφορετικούς
μηχανισμούς χαμένων δεδομένων, χρησιμοποιήσαμε το πλήρες κυρίως σύνολο
δεδομένων, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε τεχνητά χαμένες τιμές μιμούμενοι τους
μηχανισμούς MCAR, MAR και NIM. Μια παρόμοια προσέγγιση ακολουθήθηκε στις
εργασίες [Strike et. al., 2001] και [Song & Shepperd, 2003].
Ο μηχανισμός MCAR προσομοιώθηκε δημιουργώντας χαμένες τιμές τελείως
στην τύχη για κάθε μεταβλητή. Για το μηχανισμό MAR, πρώτα διατάξαμε τα έργα
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λογισμικού του κυρίως συνόλου δεδομένων σε αύξουσα σειρά ως προς το μέγεθος
τους. Έπειτα, διαιρέσαμε το διατεταγμένο σύνολο δεδομένων σε πέντε υποσύνολα
ίσου μεγέθους. Αν το συνολικό ποσοστό των χαμένων δεδομένων είναι p, τα ποσοστά
των χαμένων τιμών σε κάθε ένα από τα πέντε υποσύνολα θα είναι 0.4p, 0.3p, 0.2p,
0.1p και 0 αντίστοιχα, έτσι ώστε οι χαμένες τιμές να εκτιμώνται με μεροληψία (bias)
σε σχέση με το πλήθος. Οι χαμένες τιμές σε κάθε ένα υποσύνολο ορίστηκαν τυχαία.
Για το μηχανισμό NIM, ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία όπως και με το MAR, εκτός
από το ότι τώρα τα έργα λογισμικού στο κυρίως σύνολο δεδομένων διατάχθηκαν
σύμφωνα με την ίδια τη μεταβλητή στην οποία δημιουργήθηκαν οι χαμένες τιμές.
4.4.7 Ο σχεδιασμός της μελέτης

Η μελέτη σχεδιάστηκε έτσι ώστε να εμπεριέχει τρία ποσοστά μη ολοκληρωμένων
δεδομένων: 10%, 20% και 30%, τα οποία είναι αρκετά ρεαλιστικά ποσοστά για
οποιοδήποτε σύνολο δεδομένων. Αφού το μοντέλο στην εξίσωση (4.3) έχει τέσσερις
κατηγορικές ανεξάρτητες μεταβλητές, θεωρήσαμε χαμένες τιμές σε κάθε μια από
αυτές.
Τα τρία παραπάνω ποσοστά, σε κάθε μια από τις τέσσερις κατηγορικές
μεταβλητές συνδυάστηκαν με τους τρεις διαφορετικούς μηχανισμούς χαμένων
δεδομένων (MCAR, MAR και NIM) και τις πέντε τεχνικές για τη διαχείριση χαμένων
τιμών.

Ως

εκ

τούτου,

ο

πειραματικός

σχεδιασμός

αποτελούνταν

από

3 × 4 × 3 × 5 = 180 διαφορετικά μοντέλα αντιπροσωπεύοντας τις πειραματικές μονάδες

(experimental units), οι οποίες έδωσαν τις αποκρίσεις. Η απόκριση κάθε μοντέλου
ήταν η ακρίβεια πρόβλεψής του όπως μετρήθηκε από την τυπική απόκλιση, που
υπολογίστηκε από τις προβλέψεις στο δοκιμαστικό σύνολο δεδομένων.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειώσουμε ότι για κάθε ένα από τα 180 μοντέλα,
οι ανεξάρτητες μεταβλητές ήταν πάντα οι ίδιες με αυτές στην εξίσωση (4.3). Αυτό
έγινε επίτηδες, έτσι ώστε να διατηρηθεί η ισορροπία του πειραματικού σχεδιασμού
και για να υπάρχει μια κοινή βάση για τις συγκρίσεις. Πράγματι, η αφαίρεση ή η
πρόσθεση μεταβλητών θα προκαλούσε επιπρόσθετες πηγές μεταβολών στην τυπική
απόκλιση και για το λόγο αυτό θα περιέπλεκε την ανάλυση και την ερμηνεία των
αποτελεσμάτων.
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Ένα άλλο ζήτημα είναι η ύπαρξη των χαμένων τιμών στη μελέτη. Θεωρήσαμε
χαμένες τιμές σε όλες τις κατηγορικές μεταβλητές, μια κάθε φορά, ενώ στα
πραγματικά σύνολα δεδομένων οι χαμένες τιμές εμφανίζονται σε όλες τις
ανεξάρτητες μεταβλητές. Ο λόγος για αυτήν την επιλογή στη μελέτη μας ήταν για μια
ακόμη φορά να κρατήσουμε το πείραμα σχετικά απλό. Η ύπαρξη περισσοτέρων από
μιας χαμένων τιμών στην ίδια περίπτωση θα είχε ως αποτέλεσμα τη δραματική
αύξηση του αριθμού των κατηγορικών μεταβλητών και των επιπέδων τους για να
εξηγήσουμε τις διάφορες νέες πηγές μεταβλητότητας.
4.4.8. Αποτελέσματα

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να
παρουσιάσει μια συγκριτική μελέτη των πέντε τεχνικών χαμένων τιμών,
πειραματιζόμενοι με διάφορα πρότυπα χαμένων δεδομένων. Αυτά τα πρότυπα
δημιουργήθηκαν με τέτοιον τρόπο ώστε να λάβουν υπ’ όψη τους μεταβλητότητες σε:
•

τυχαιότητα-randomness

•

ποσοστά

•

μεταβλητές

Τα περιγραφικά στατιστικά μέτρα στον Πίνακα 4.3 και τα θηκογράμματα στο Σχήμα
4.1 δείχνουν τη συνολική απόδοση των πέντε μεθόδων σε σχέση με το κριτήριο της
τυπικής απόκλισης, το οποίο σε αυτό το κεφάλαιο θεωρείται ως η εξαρτημένη
μεταβλητή που επηρεάζεται από τους παράγοντες του πειραματικού σχεδιασμού
(experimental factors).
Μπορούμε να δούμε ότι η μικρότερη μέση τιμή, η διάμεσος και η τυπική
απόκλιση του στατιστικού SD λήφθηκαν από τη μέθοδο MLR ενώ η RI μέθοδος
απέδωσε εξίσου καλά. Η ανάλυση διασποράς (ANOVA) που χρησιμοποιήθηκε για
τον έλεγχο των διαφορών ανάμεσα στις μεθόδους, έδειξε ότι στην πραγματικότητα
υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις τεχνικές χαμένων τιμών. Οι όροι του
μοντέλου ANOVA ήταν οι κύριες επιδράσεις των παραγόντων που επηρέαζαν το SD
(MDT, ποσοστό, μηχανισμός, μεταβλητή) και όλες οι μεταξύ τους δυνατές ανά δύο
ή ανά τρεις (2-way και 3-way) αλληλεπιδράσεις.

85

Κεφάλαιο 4: Κατηγορική απόδοση χαμένων τιμών με Πολυωνυμική Λογιστική Παλινδρόμηση

Αφού ο πρωταρχικός μας σκοπός είναι να δοκιμάσουμε την MLR ως προς τις
άλλες μεθόδους, υπολογίσαμε 95% διαστήματα εμπιστοσύνης

για τις διαφορές-

αντιθέσεις (contrasts)

μ MI − μ MLR , μ LD − μ MLR , μ EM − μ MLR , μ RI − μ MLR
όπου με μ i ορίζουμε την πραγματική μέση τιμή του SD που υπολογίστηκε από την
i μέθοδο. Αντιθέσεις χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των διαφορών μεταξύ των

επιπέδων ενός παράγοντα στα γενικά πλαίσια της ANOVA διαδικασίας. Στην
περίπτωση μας, ενδιαφερόμαστε για απλές αντιθέσεις, για παράδειγμα αυτές που
χρησιμοποιήθηκαν για τη σύγκριση της μέσης τιμής κάθε επιπέδου με τη μέση τιμή
ενός συγκεκριμένου επιπέδου. Τα διαστήματα εμπιστοσύνης για τις αντιθέσεις
υπολογίστηκαν χρησιμοποιώντας ένα στατιστικό ελέγχου παρόμοιο με αυτό που
χρησιμοποιείται για ένα t-test μεταξύ δύο δειγμάτων. Ο αριθμητής αυτού του
στατιστικού είναι η διαφορά των δειγματικών μέσων τιμών ενώ τμήμα του
παρανομαστή είναι ένας εκτιμητής της μεταβλητότητας μέσα στα δείγματα. Τα 95%
υπολογισμένα διαστήματα εμπιστοσύνης για τις παραπάνω αντιθέσεις είναι
αντίστοιχα:
(196.93, 315.20), (195.42, 313.70), (154.34, 272.61), (12.73, 131.00).
Η μηδενική τιμή δεν περιέχεται σε κανένα από αυτά τα διαστήματα, οπότε μπορούμε
να συμπεράνουμε με 95% βεβαιότητα ότι η μέση τιμή του SD υπό την MLR είναι
σημαντικά χαμηλότερη από οποιαδήποτε άλλη μέθοδο.
Είναι σημαντική η παρατήρηση ότι η MLR όχι μόνο αποδίδει καλύτερα κατά μέσο
όρο, αλλά επίσης δείχνει να είναι η πιο ‘σταθερή’ μέθοδος με την έννοια ότι η
διασπορά του δικού της SD είναι μικρότερη από την αντίστοιχη των άλλων μεθόδων.
Η EM είναι αρκετά σταθερή μέθοδος επίσης, ενώ η LD έχει μεγάλη διακύμανση και
ακραίες τιμές (outliers).
Συγκρίνουμε τώρα τις πέντε μεθόδους λαμβάνοντας υπ’ όψη τις αλληλεπιδράσεις
των άλλων παραγόντων. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε τη γραφική μέθοδο
γνωστή ως profile plots όπου οι γραμμές (line plots) σε κάθε γράφημα δείχνουν τη
μέση απόδοση των πέντε μεθόδων σε σχέση με οποιουσδήποτε άλλους δυο
παράγοντες. Κάθε γράφημα αντιστοιχεί σε ένα διαφορετικό επίπεδο ενός παράγοντα
ενώ κάθε γραμμή του γραφήματος, αντιστοιχεί σε ένα διαφορετικό επίπεδο ενός
άλλου παράγοντα.
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Πίνακας 4.3. Περιγραφική Στατιστική για την συνολική απόδοση των MDTs
Statistic

Method
MI
LD
EM
RI
MLR

SD

Mean
2985.328
2983.820
2942.735
2801.121
2729.260

Median
2961.524
2986.307
2964.400
2800.546
2746.551

Std. Deviation
269.6245892
353.5260966
214.8482471
255.0356807
178.4105630

4000

SD

3000

2000
N=

36

36

36

36

36

MI

LD

EM

RI

MLR

Method

Σχήμα 4.1. Θηκογράμματα για τη συνολική απόδοση των MDTs

Τα τρία γραφήματα του Σχήματος 4.2 αντιστοιχούν στα τρία ποσοστιαία επίπεδα
χαμένων τιμών ενώ κάθε γραμμή παριστά και ένα μηχανισμό χαμένων δεδομένων.
Μπορούμε να δούμε ότι η MLR έχει τη μικρότερη μέση τιμή του SD σε όλες σχεδόν
τις περιπτώσεις (μια εξαίρεση παρουσιάζεται όταν το ποσοστό είναι 20% και ο
μηχανισμός είναι MAR, οπότε σε αυτήν την περίπτωση η RI έχει τη μικρότερη μέση
τιμή). Ανάλογα συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν παρατηρώντας τα τρία
γραφήματα του Σχήματος 4.3 όπου οι ρόλοι των παραγόντων "ποσοστό" και
"μηχανισμός" αντιστράφηκαν.
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Estimated Marginal Means of SD
At Percentage = 10%
3100

Estimated Marginal Means

3000

2900

Mechanism
2800

MCAR
MAR

2700

NIM

MI

LD

EM

RI

MLR

Method

(a)

Estimated Marginal Means of SD
At Percentage = 20%
3300
3200

Estimated Marginal Means

3100
3000
2900
2800

Mechanism

2700

MCAR

2600

MAR

2500

NIM

MI

LD

EM

RI

MLR

Method

(b)

Estimated Marginal Means of SD
At Percentage = 30%
3600
3400

Estimated Marginal Means

3200
3000
2800
Mechanism
2600
MCAR

2400

MAR

2200

NIM

MI

LD

EM

Method

RI

MLR

(c)

Σχήμα 4.2. Μέση απόδοση των MDTs για 3 διαφορετικά ποσοστά: (a) 10%, (b) 20% και (c) 30%.
Κάθε γραμμή αντιπροσωπεύει και ένα μηχανισμό
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Estimated Marginal Means of SD
At Mechanism = MCAR
3500
3400

Estimated Marginal Means

3300
3200
3100
3000

Percentage

2900

10%

2800

20%

2700

30%

MI

LD

EM

RI

MLR

Method

(a)

Estimated Marginal Means of SD
At Mechanism = MAR
3200

Estimated Marginal Means

3100

3000

2900

Percentage

2800

10%

2700
20%

2600

30%

MI

LD

EM

RI

MLR

Method

(b)

Estimated Marginal Means of SD
At Mechanism = NIM
2900

Estimated Marginal Means

2800

2700

2600

Percentage

2500

10%

2400
20%

2300

30%

MI

LD

EM

Method

RI

MLR

(c)

Σχήμα 4.3. Μέση απόδοση των MDTs για 3 διαφορετικούς μηχανισμούς: (a) MCAR, (b) MAR και
(c) NIM. Κάθε γραμμή αντιπροσωπεύει και ένα διαφορετικό ποσοστό
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Estimated Marginal Means of SD

Estimated Marginal Means of SD

At Variable = bartype_4

At Variable = primar_4

3400

3200

3300

3100
3000

3100
3000
2900

Mechanism

2800

MCAR

2700

MAR

2600

NIM

MI

LD

EM

RI

Estimated Marginal Means

Estimated Marginal Means

3200

MLR

2900
2800
Mechanism
2700
MCAR

2600

MAR

2500

NIM

MI

Method

LD

EM

RI

MLR

Method

(a)

(b)

Estimated Marginal Means of SD

Estimated Marginal Means of SD

At Variable = apltype_4

At Variable = platfr

3800

3400

3600
3200

3200
3000
Mechanism
2800
MCAR

2600

MAR

2400

NIM

MI

LD

EM

RI

MLR

Estimated Marginal Means

Estimated Marginal Means

3400
3000

2800
Mechanism
MCAR

2600

MAR

2400

NIM

MI

Method

LD

EM

RI

MLR

Method

(c)

(d)

Σχήμα 4.4. Μέση απόδοση των MDTs για 4 διαφορετικές κατηγορικές μεταβλητές: (a) bartype_4,
(b) primar_4, (c) apltype_4 και (d) platfr. Κάθε γραμμή αντιπροσωπεύει και ένα μηχανισμό

Στο Σχήμα 4.4 τα τέσσερα γραφήματα αντιπροσωπεύουν τις τέσσερις κατηγορικές
μεταβλητές του μοντέλου πρόβλεψης. Για τη μεταβλητή bartype_4, η MLR έχει το
χαμηλότερο μέσο SD για οποιοδήποτε μηχανισμό. Για τη μεταβλητή primar_4, η
MLR είναι η καλύτερη μέθοδος για τους MCAR και NIM μηχανισμούς, ενώ για τον
MAR, η RI έχει τα καλύτερα αποτελέσματα. Για τη μεταβλητή apltype_4 η RI είναι η
καλύτερη μέθοδος για τους MCAR και MAR ενώ για το μηχανισμό NIM η LD
μέθοδος είναι η καλύτερη. Για τη μεταβλητή platfr, η MLR είναι η καλύτερη μέθοδος
για όλους τους μηχανισμούς, ενώ η LD αποδίδει επίσης πολύ καλά. Ομοίως, στο
Σχήμα 4.5 οι γραμμές από τα τέσσερα γραφήματα αντιπροσωπεύουν τα ποσοστιαία
επίπεδα. Για τη bartype_4, η MLR έχει το χαμηλότερο μέσο SD για 10% και 30%
ενώ για 20% η RI αποδίδει καλύτερα. Για τη primar_4 και για όλα τα ποσοστά, η
MLR και η RI έχουν την καλύτερη και σχεδόν παρόμοια απόδοση. Για τη apltype_4,
90

Κεφάλαιο 4: Κατηγορική απόδοση χαμένων τιμών με Πολυωνυμική Λογιστική Παλινδρόμηση

η RI είναι η καλύτερη μέθοδος για όλα τα ποσοστά, ενώ για τη platfr, η MLR είναι η
καλύτερη.
Estimated Marginal Means of SD

Estimated Marginal Means of SD

At Variable = bartype_4

At Variable = primar_4

3600

3100

3000

3200

3000
Percentage
10%

2800

20%

2600

30%

MI

LD

EM

RI

Estimated Marginal Means

Estimated Marginal Means

3400

MLR

2900

2800

Percentage

2700

10%

2600
20%

2500

30%

MI

Method

LD

MLR

(b)

Estimated Marginal Means of SD

Estimated Marginal Means of SD

At Variable = apltype_4

At Variable = platfr

3400

3400

3200

3200

3000

2800
Percentage
10%

2600

20%

2400

30%

LD

EM

RI

MLR

Estimated Marginal Means

Estimated Marginal Means

RI

Method

(a)

MI

EM

3000

2800
Percentage
10%

2600

20%

2400

30%

MI

Method

LD

EM

RI

MLR

Method

(c)

(d)

Σχήμα 4.5. Μέση απόδοση των MDTs για 4 διαφορετικές κατηγορικές μεταβλητές: (a) bartype_4,
(b) primar_4, (c) apltype_4 και(d) platfr. Κάθε γραμμή αντιπροσωπεύει και ένα επίπεδο ποσοστού

Στη συνέχεια, για να ταξινομήσουμε τις μεθόδους σύμφωνα με την απόδοση τους
παρουσιάζουμε δυο Πίνακες. Στον Πίνακα 4.4 δίνουμε τον αριθμό των φορών που
κάθε μέθοδος παρήγαγε τα πιο ακριβή αποτελέσματα συγκρινόμενη με τις άλλες
μεθόδους. Στον Πίνακα 4.5 δίνουμε μια συνολική βαθμολογία κατάταξης από όλες τις
MDTs για τους αντίστοιχους μηχανισμούς χαμένων δεδομένων και τα αντίστοιχα
ποσοστά. Οι βαθμολογίες (scores) υπολογίστηκαν ως εξής: Οι μέθοδοι ταξινομούνται
κατά αύξουσα σειρά σε σχέση με το SD τους και αντιστοιχίσαμε σε όλες τους μια
σχετική βαθμολογία. Στην καλύτερη MDT (αυτή με το χαμηλότερο SD)
αντιστοιχίσαμε βαθμό ίσο με 4 ενώ οι βαθμοί των άλλων μεθόδων είναι 3, 2, 1 και 0
αντίστοιχα με τη διάταξη τους. Οι συνολικές βαθμολογίες που παρουσιάζονται στον
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Πίνακα 4.5 είναι το άθροισμα των βαθμολογιών για κάθε μια από τις 4 κατηγορικές
ανεξάρτητες μεταβλητές. Και οι δύο οι Πίνακες (4.4 και 4.5) δείχνουν την
ανωτερότητα της MLR.
Τελικά, τα συνολικά SD αποτελέσματα για κάθε μια κατηγορική ανεξάρτητη
μεταβλητή, για όλες τις τεχνικές και τους μηχανισμούς χαμένων δεδομένων και για τα
10%, 20% και 30% ποσοστά έλλειψης παρουσιάζονται στους Πίνακες 4.6, 4.7 και 4.8
αντίστοιχα. Ο διπλός αστερίσκος υποδηλώνει το καλύτερο SD αποτέλεσμα για κάθε
περίπτωση.
Πίνακας 4.4. Αριθμός των φορών που κάθε MDT έδωσε την καλύτερη ακρίβεια
MI
MCAR
MAR
NIM

10% των χαμένων δεδομένων
LD
EM

MI

1
1
20% των χαμένων δεδομένων
LD
EM

MI

1
30% των χαμένων δεδομένων
LD
EM

MCAR
MAR
NIM

MCAR
MAR
NIM

RI

MLR

1
1

3
2
3

RI
2

MLR
2

2
1

2
2

RI
1

MLR
3

2
1

2
3

Πίνακας 4.5. Συνολική βαθμολογία κατάταξης για κάθε MDT
MI
5
MCAR
MAR
NIM

5
7
MI
2

MCAR
MAR
NIM

4
4
MI
3

MCAR
MAR
NIM

4
3

10% των χαμένων δεδομένων
LD
EM
9
7
3
9
5
7
20% των χαμένων δεδομένων
LD
EM
6
7
3
8
4
6
30% των χαμένων δεδομένων
LD
EM
5
7
7
6

5
7
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RI
6

MLR
13

10
7

13
14

RI
11

MLR
14

12
12

13
14

RI
10

MLR
15

11
10

13
14
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Πίνακας 4.6. Τα SD αποτελέσματα για κάθε μεταβλητή, για MCAR, MAR,NI για τις 5 MDTs και για
10%
Μεταβλητή

Μηχανισμός χαμένων
δεδομένων

MCAR

bartype_4

MAR

NI

MCAR

primar_4

MAR

NI

MCAR

apltype_4

MAR

NI

MCAR

platfr

MAR

NI

93

MDT

SD

MI

3089.6807

LD

3059.0771

EM

3067.7767

RI

3097.0431

MLR

2901.6783**

MI

2951.4976

LD

3055.0867

EM

2876.5161

RI

2906.9094

MLR

2747.4289**

MI

2765.8012

LD

2990.4611

EM

2801.9812

RI

2773.0874

MLR

2745.6737**

MI

2998.2903

LD

3079.4964

EM

3091.8882

RI

3065.0035

MLR

2967.7096**

MI

2697.2238

LD

2859.7748

EM

2873.3996

RI

2649.7572**

MLR

2761.7709

MI

2880.1068

LD

2991.7072

EM

2877.6513

RI

2784.8077

MLR

2752.4792**

MI

2991.1779

LD

2910.1768

EM

2969.9482

RI

2758.7971**

MLR

2980.2780

MI

2860.0091

LD

3085.6673

EM

2779.7148

RI

2725.3205

MLR

2676.8206**

MI

2817.9345

LD

2583.3900**

EM

2924.5690

RI

3035.1401

MLR

2906.9260

MI

3042.9044

LD

3025.1593

EM

3013.0821

RI

3123.3976

MLR

2918.0500**

MI

2875.7106

LD

2717.4084

EM

2687.0046**

RI

2827.6614

MLR

2702.7993

MI

2879.1503

LD

2869.0824

EM

2788.2050

RI

2867.5370

MLR

2696.4828**
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Πίνακας 4.7. Τα SD αποτελέσματα για κάθε μεταβλητή, για MCAR, MAR,NI για τις 5 MDTs και
για 20%
Μεταβλητή

Μηχανισμός χαμένων
δεδομένων

MCAR

bartype_4

MAR

NI

MCAR

primar_4

MAR

NI

MCAR

apltype_4

MAR

NI

MCAR

platfr

MAR

NI

94

MDT

SD

MI

3125.4017

LD

3020.2630

EM

3058.9572

RI

2989.8927

MLR

2932.7200**

MI

2926.7242

LD

3209.9067

EM

2964.5501

RI

2865.3424

MLR

2810.2573**

MI

2953.5128

LD

3405.5031

EM

2847.1470

RI

2639.3044**

MLR

2800.2425

MI

3123.0192

LD

3122.8600

EM

3110.4490

RI

2803.7500**

MLR

2882.3154

MI

2711.7046

LD

2722.7259

EM

2964.2492

RI

2607.6540**

MLR

2609.5738

MI

2827.4770

LD

2967.6215

EM

2779.3259

RI

2678.4702

MLR

2597.7206**

MI

3295.6684

LD

3778.9976

EM

3098.4992

RI

2703.0462**

MLR

2733.8877

MI

2941.8583

LD

2982.1521

EM

2836.1959

RI

2432.1963**

MLR

2848.3719

MI

2463.2409

LD

2479.8349

EM

2457.0348

RI

2441.2159

MLR

2428.3840**

MI

3299.2097

LD

3045.6582

EM

3231.8660

RI

3308.0376

MLR

2781.9209**

MI

2969.5360

LD

2835.2636

EM

2769.3738

RI

2958.5336

MLR

2668.9966**

MI

3004.1330

LD

2567.7189**

EM

3019.7356

RI

2896.2071

MLR

2621.1623
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Πίνακας 4.8. Τα SD αποτελέσματα για κάθε μεταβλητή, γιαr MCAR, MAR,NI για τις 5 MDTs και
για 30%
Μεταβλητή

Μηχανισμός χαμένων
δεδομένων

MCAR

bartype_4

MAR

NI

MCAR

primar_4

MAR

NI

MCAR

apltype_4

MAR

NI

MCAR

platfr

MAR

NI
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MDT

SD

MI

3472.1557

LD

3230.1858

EM

3179.5108

RI

2902.5939

MLR

2864.5415**

MI

3044.2686

LD

3637.9540

EM

2991.4200

RI

3072.9477

MLR

2738.0625**

MI

2704.6097

LD

3461.8410

EM

2664.8208

RI

2797.3424

MLR

2469.6044**

MI

3106.1418

LD

2980.9200

EM

3173.8597

RI

2862.0179

MLR

2801.0252**

MI

2543.7017

LD

2619.6709

EM

2879.4511

RI

2386.8544**

MLR

2486.7660

MI

2635.2716

LD

2956.1144

EM

2528.0448

RI

2383.5176

MLR

2294.3049**

MI

3594.0379

LD

3937.7846

EM

3267.2594

RI

2585.1307**

MLR

2956.8639

MI

3381.9085

LD

3017.3079

EM

3134.8165

RI

2753.3847**

MLR

3024.3132

MI

2585.7932

LD

2325.4870

EM

2557.1059

RI

2169.3426**

MLR

2486.2320

MI

3310.1957

LD

2864.5912

EM

3378.9379

RI

3389.4468

MLR

2653.2932**

MI

3478.3956

LD

2599.6376

EM

3255.0806

RI

2787.8502

MLR

2586.2061**

MI

3124.3557

LD

2421.0407

EM

3039.0222

RI

2811.8007

MLR

2418.5069**
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4.5 Εφαρμογή σε σύνολο δεδομένων με πραγματικά χαμένες τιμές
4.5.1 Ερευνητική μεθοδολογία

Η μέθοδος προσέγγισης που χρησιμοποιήσαμε για να συγκρίνουμε την MLR με
τις υπόλοιπες MDTs είναι παρόμοια με αυτή που χρησιμοποιήσαμε στην
προηγούμενη ενότητα με μόνη διαφορά ότι τώρα έχουμε πραγματικά χαμένες
παρατηρήσεις και δεν χρειάζεται συνεπώς να τις δημιουργήσουμε με τεχνητό τρόπο.
Παρακάτω περιγράφουμε το σύνολο δεδομένων που χρησιμοποιήσαμε, το γενικό
σχεδιασμό της μελέτης μας καθώς επίσης και αποτελέσματα της σύγκρισης.
4.5.2 Επιλογή του συνόλου δεδομένων

Η αρχική βάση δεδομένων που χρησιμοποιήσαμε για να πάρουμε το σύνολο
δεδομένων της μελέτης μας προέρχεται (για ακόμα μια φορά) από την ISBSG
(έκδοση 7) [ISBSG, 2001]. Ακολουθώντας τις συστάσεις της ISBSG για τις
μεταβλητές ‘Data Quality Rating’, ‘Derived Count Approach’ και ‘Recording
Method’ καταλήξαμε

σε ένα σύνολο δεδομένων με 152 έργα λογισμικού. Οι

μεταβλητές αυτού του συνόλου δίδονται στον Πίνακα 4.9.
4.5.3 Μεταβλητές των μοντέλων κόστους

Τα μοντέλα κόστους κατασκευάστηκαν θεωρώντας και πάλι ως εξαρτημένη
μεταβλητή το λογάριθμο της προσπάθειας (lneffort). Δύο από τις ανεξάρτητες
μεταβλητές ήταν αριθμητικές, το έτος (year) και ο λογάριθμος των βαθμών
λειτουργίας (function points) (lnfpoints). Επίσης, δύο από τις κατηγορικές μεταβλητές
μας είχαν πραγματικές χαμένες παρατηρήσεις. Αυτές ήταν οι ‘DBMS used ή dbms’
και ‘Business Area Type ή bartype’ με 41 και 16 χαμένες παρατηρήσεις η κάθε μια
αντίστοιχα.
Χρησιμοποιώντας την ίδια ανάλυση με την προηγούμενη ενότητα, (ANOVA και
συγχώνευση των κατηγοριών με παρόμοιες τιμές μέσης προσπάθειας) οι κατηγορικές
μεταβλητές που προέκυψαν από τις αρχικές με ελάττωση των κατηγοριών τους
καθώς και αυτές που κρίθηκαν μη σημαντικές εμφανίζονται στον Πίνακα 4.10.
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4.5.4 Ακρίβεια πρόβλεψης των μοντέλων και σχεδιασμός της μελέτης

Αρχικά χωρίσαμε το σύνολο των δεδομένων μας σε ένα κυρίως σύνολο με 120
έργα λογισμικού και ένα δοκιμαστικό σύνολο με 32 έργα χωρίς χαμένες
παρατηρήσεις. Με την βοήθεια των πέντε γνωστών τεχνικών χαμένων τιμών
αντικαταστήσαμε τις χαμένες παρατηρήσεις ταυτόχρονα στις δύο κατηγορικές
μεταβλητές μας δημιουργώντας έτσι πέντε πλήρη κυρίως σύνολα, ένα για κάθε MDT
αντίστοιχα. Για κάθε ένα από τα παραπάνω σύνολα δημιουργήσαμε ένα μοντέλο
κόστους, την ακρίβεια του οποίου και αξιολογήσαμε στο δοκιμαστικό σύνολο με την
βοήθεια του γνωστού μας SD.
Χρησιμοποιήσαμε OLS παλινδρόμηση προκειμένου να προσαρμόσουμε ένα
μοντέλο πρόβλεψης για την προσπάθεια σε κάθε ένα από τα κυρίως σύνολα των
δεδομένων μας ενώ παράλληλα χρησιμοποιήσαμε τις ίδιες ανεξάρτητες μεταβλητές
και για τα πέντε μοντέλα μας προκειμένου να διατηρηθεί η ισορροπία του
πειραματικού σχεδιασμού και για να υπάρχει κοινή βάση σύγκρισης όπως ακριβώς
και στην προηγούμενη ενότητα. Ως ανεξάρτητες μεταβλητές των μοντέλων
θεωρήσαμε την αριθμητική ‘lnfpoints’ και τις δύο κατηγορικές μεταβλητές ‘dbms_4’
και ‘bartype_4’ που αποτελούν και τους δύο παράγοντες με πραγματικά χαμένες
παρατηρήσεις.
4.5.5 Αποτελέσματα

Στον Πίνακα 4.11 συνοψίζονται τα αποτελέσματα της σύγκρισης των πέντε
τεχνικών χαμένων τιμών στο σύνολο δεδομένων της ISBSG με τις πραγματικά
χαμένες παρατηρήσεις. Σε γενικές γραμμές τα αποτελέσματα αυτά έρχονται σε
συμφωνία με τα αποτελέσματα της προηγούμενης ενότητας. Η MLR έδωσε την
καλύτερη τιμή του SD ενώ η MI έδωσε την χειρότερη. Η καλή επίδοση της LD
μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι ίσως οι χαμένες τιμές στις δύο κατηγορικές
μεταβλητές του συνόλου των δεδομένων μας δεν συνδέονται με τις τιμές
οποιασδήποτε άλλης μεταβλητής του συνόλου, είτε χαμένης είτε έγκυρης (MCAR
μηχανισμός). Το συμπέρασμα αυτό βασίζεται στην προηγούμενη ενότητα, όπου η LD
απέδωσε καλά στην περίπτωση χαμηλού ποσοστού χαμένων τιμών (10%) και όταν ο
μηχανισμός των χαμένων τιμών ήταν MCAR.
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Προκειμένου να ελέγξουμε στατιστικά τη διαφορά ανάμεσα στα τετράγωνα των
υπολοίπων (squared residuals) ( yi − yˆ i ) 2 που πάρθηκαν από διαφορετικές μεθόδους,

χρησιμοποιήσαμε το Wilcoxon signed rank test. Η μέθοδος Wilcoxon ελέγχει εάν δύο
συσχετισμένα δείγματα έχουν την ίδια διάμεσο. Στην περίπτωσή μας θεωρήσαμε ως
πρώτο από τα συσχετισμένα δείγματα, τα τετράγωνα των υπολοίπων που πάρθηκαν
από την MLR και ως δεύτερο, το δείγμα των τετραγώνων των υπολοίπων που
πάρθηκαν από κάθε μια από τις άλλες μεθόδους (LD, RI, EM και MI). Η
σημαντικότητα (p-value) για κάθε ένα από τους ελέγχους φαίνεται στον Πίνακα 4.12.
Μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι από τη στιγμή που όλες οι τιμές είναι μικρότερες
από 0.10, υπάρχει μια σημαντική διαφορά ανάμεσα στην απόδοση της MLR και κάθε
μιας από τις υπόλοιπες μεθόδους.
Το αποτέλεσμα του test Wilcoxon μας δίνει τη σημαντική πληροφορία για το πόσες
φορές η MLR έδωσε μικρότερα τετράγωνα των υπολοίπων από ότι οι άλλες μέθοδοι
συγκριτικά. Από ένα σύνολο από 32 τετράγωνα υπολοίπων (τόσα όσα και το μέγεθος
του δοκιμαστικού συνόλου των δεδομένων μας) η MLR έδωσε:
•

22 φορές μικρότερα υπόλοιπα από την LD και 10 φορές μεγαλύτερα

•

20 φορές μικρότερα υπόλοιπα από την MI και 12 φορές μεγαλύτερα

•

20 φορές μικρότερα υπόλοιπα από την EM και 12 φορές μεγαλύτερα

•

19 φορές μικρότερα υπόλοιπα από την RI και 13 φορές μεγαλύτερα

Τελικά, στο Σχήμα 4.6 μπορούμε να δούμε τις ράβδους (bars) που αντιπροσωπεύουν
τις μέσες τιμές και τις διαμέσους των τετραγώνων των υπολοίπων που πάρθηκαν από
κάθε μέθοδο. Μπορούμε να δούμε ότι εάν και η MLR δίνει την μικρότερη μέση τιμή
και διάμεσο, η σημαντική διαφορά είναι κυρίως στις διαμέσους, όπως μας
επιβεβαιώνει το Wilcoxon test.
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Πίνακας 4.9. Μεταβλητές του συνόλου δεδομένων με πραγματικές χαμένες τιμές

Μεταβλητή

Πλήρες Όνομα

fpoints

Function Points

Develp

Development type

Platfr

Development platform

Lang

Language type

Primar

Primary Programming
Language

implem (year)

Implementation Date

Επίπεδα-Καθορισμός
Covariate
Enhancement, New Development,
Re-development
MF, MR, PC
3GL, 4GL, ApG
ACCESS, C, C++, COBOL, COBOL II,
EASYTRIEVE, IDEAL, NATURAL, ORACLE,
OTHER 4GL, OTHER ApG, PL/I,
POWERBUILDER, SQL, C/VB, COOLGEN,
TELON, VISUAL BASIC
Covariate

Organisation Type

Aerospace/Automotive, Banking, Communication,
Community Services, Computers, Construction,
Consultancy, Consumer Goods, Defence, Distribution,
Electricity/Gas/Water, Electronics, Energy, Financial,
Property & Business Services, Government,
Insurance, Manufacturing, Medical and Health Care,
Occupational Health and Safety, Professional
Services, Public Administration, Transport & Storage,
Wholesale & Retail Trade

Business Area Type

Accounting, Activity Tracking, Banking, Blood Bank,
Chartered Flight Operation, Claims Processing –
Product pays claim, Energy generation, Engineering,
Environment, Financial (excluding Banking), Fine
Enforcement, Generate & Distribute Electricity,
Insurance, Inventory, Logistics, Manufacturing,
Pension Funds Management, Personnel, Procurement,
Project management & job control, Provide computer
services and IT consultation, Public Administration,
Research & Development, Sales & Marketing,
Telecommunications, Transport/Shipping, Legal,
Architectural

Apltype

Application Type

Advertising/Mailing Campaign, Corporate Taxation,
Data Warehouse, Decision Support System, Inventory
Control, Management Information System, Network
Management, Office Information System, Process
Control RECONCILIATION, Transportation,
System conversion, Technical Information System,
Transaction/Production System,

Pacost

Package
Costomaziation

Orgtype

Bartype

Dbms

DBMS Used

Usdmet

Used Methodology
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Don’t Know, Yes, No
ACCESS, ADABAS, DB2, FOXPRO, IDMS, IMS,
MS SQL Server, ORACLE, WATCOM SQL, RDB,
WATCOM, DB2/2, Other, SYBASE, DATA COM,
ADABAS V5, RDB 6.0, RDMS, CA-IDMS,
ORACLE V7, INTERACTIVE, RDB 4-2-1, GUPTA
SQL BASIC
No, Yes
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Πίνακας 4.10. Οι κατηγορικές ανεξάρτητες μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν για τα μοντέλα
κόστους

Μεταβλητή

Περιγραφή & Επίπεδα

develp

Έμεινε έξω από την ανάλυση

platfr

Development platform. Levels: 1=MainFrame or
MF, 2=Mid Range or MR, 3=PC

lang

Language type. Levels: 1=3GL, 2=4GL,
3=Application Generator or ApG

primar_4

Primary Programming Language. Levels (after
merging): 1={access, natural, pl/i}, 2={easytrieve,
oracle, power builder, sql, alon, visual basic,
ideal}, 3={ C, C++, cobol, other 4gl, other apg, },
4={ C/VB, cobol II, coolgen}

orgtype_4

Organisation Type. Levels (after merging):
1={ computers, consultancy, energy, medical and
health care, professional services},
2={communication, community services,
electricity/gas/water, electronics, financial,
property & business services, insurance,
manufacturing, public administration},
3={ aerospace/automotive, banking, construction,
distribution, government, transport & storage},
4 ={consumer goods, defense, occupational health
and safety, wholesale & retail trade}

bartype_4

Business Area Type. Levels (after merging):
1={ accounting, activity tracking, claims
processing-product pays claim, engineering,
environment, fine enforcement, generate &
distribute electricity, research & development,
sales & marketing, telecommunications},
2={banking, financial (excluding banking),
inventory, architectural, project management &
job control, provide computer services and IT
consultation},
3={insurance, legal, manufacturing, pension funds
managements, personnel, procurement, public
administration},
4={ transport/shipping, blood bank, chartered
flight operation, energy generation, logistics}

apltype

Έμεινε έξω από την ανάλυση

pacost

Έμεινε έξω από την ανάλυση

dbms_4

DBMS Used. Levels (after merging):
1={ACCESS, ADABAS, MS SQL Server, ORACLE, RDB,
WATCOM}, 2={DB2/2, IMS, Other, SYBASE,
WATCOM SQL}, 3={IDMS, DB2, DATA COM,
ADABAS V5, RDB 6.0, RDMS}, 4={CA-IDMS, FOXPRO,
GUPTA SQL BASIC, INTERACTIVE, RDB 4-2-1,
ORACLE V7}

usdmet

Έμεινε έξω από την ανάλυση
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Πίνακας 4.11. Τα SD αποτελέσματα των 5 MDT στο σύνολο δεδομένων της ISBSG με τις πραγματικά
χαμένες παρατηρήσεις

MDT

SD

MLR

4518,2557

LD

4588,2658

RI

4594,9469

EM

4885,3958

MI

8880,5214

Πίνακας 4.12. Η σημαντικότητα για κάθε Wilcoxon test

0.014
0.064

MLR - EM
MLR - RI

0.045
0.061

Mean

Median

MLR - LD
MLR - MI

MI

EM

RI

LD

MLR

MI

EM

RI

LD

MLR

Σχήμα 4.6. Μέσες τιμές και διάμεσοι των τετραγώνων των υπολοίπων

4.6 Συμπεράσματα
Στο Κεφάλαιο αυτό διερευνήσαμε τη χρήση της Πολυωνυμικής Λογιστικής
Παλινδρόμησης (MLR) για την εκτίμηση των χαμένων τιμών σε κατηγορικές
μεταβλητές, οι οποίες χρησιμοποιούνται ως ανεξάρτητες μεταβλητές σε μοντέλα
κόστους λογισμικού. Πειραματιστήκαμε θεωρώντας αρχικά ένα πλήρες σύνολο

101

Κεφάλαιο 4: Κατηγορική απόδοση χαμένων τιμών με Πολυωνυμική Λογιστική Παλινδρόμηση

δεδομένων έργων λογισμικού, δημιουργώντας τεχνητά χαμένες τιμές σε τέσσερις
κατηγορικές ανεξάρτητες μεταβλητές με τρεις διαφορετικούς μηχανισμούς και τελικά
αναλύοντας στατιστικά τα χαμένα δεδομένα με την MLR και με τέσσερις άλλες πολύ
γνωστές μεθόδους. Για τη σύγκριση της MLR με τις άλλες μεθόδους
χρησιμοποιήθηκε στατιστική ανάλυση δεδομένων που περιελάμβανε ανάλυση
διασποράς, διαστήματα εμπιστοσύνης, γραφικές μεθόδους και περιγραφική
στατιστική.
Στη συνέχεια, χρησιμοποιήσαμε ένα σύνολο δεδομένων έργων λογισμικού με
πραγματικά χαμένες τιμές σε δύο κατηγορικές μεταβλητές προκειμένου να γίνει
σύγκριση της MLR με τις προηγούμενες τέσσερεις γνωστές μεθόδους εκτίμησης
κάτω από πραγματικές συνθήκες ύπαρξης χαμένων παρατηρήσεων. Ο πειραματισμός
πραγματοποιήθηκε με ακριβώς ανάλογο τρόπο όπως και στην περίπτωση των τεχνητά
χαμένων παρατηρήσεων.
Τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά με την έννοια ότι μια καθαρά κατηγορική
μέθοδος αποδίδει καλύτερα ή τουλάχιστον εξίσου καλά όταν συγκρίνεται με άλλες
δημοφιλείς μεθόδους που εφαρμόζονται όχι μόνο σε τεχνητά χαμένες τιμές αλλά
επίσης και σε πραγματικές. Το μεγάλο πλεονέκτημα της LD προσέγγισης είναι η
ευκολία χρήσης της εξαιτίας της απλότητας της στην εφαρμογή και στην εξήγηση
των αποτελεσμάτων. Πάντως, το κυριότερο μειονέκτημα στην περίπτωση που
απορρίπτονται οι μη πλήρεις περιπτώσεις είναι η απώλεια ακρίβειας και η μεροληψία.
Αυτά τα μειονεκτήματα γίνονται περισσότερο εμφανή όταν το ποσοστό των χαμένων
τιμών αυξάνεται και ο μηχανισμός δεν είναι MCAR (και

επομένως οι πλήρεις

περιπτώσεις δεν είναι ένα τυχαίο δείγμα όλων των περιπτώσεων).
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Κεφάλαιο 5

Ένα Στατιστικό Πλαίσιο για την
Ανάλυση της Διάρκειας των
Έργων Λογισμικού

5.1 Εισαγωγή
Το πρόβλημα της ακριβούς εκτίμησης του κόστους ενός έργου λογισμικού έχει
μελετηθεί εκτεταμένα μέσα από τη βιβλιογραφία της τεχνολογίας λογισμικού. Μια
που το κόστος, εκφρασμένο είτε ως προσπάθεια έργου (work effort) είτε ως
παραγωγικότητα (productivity), είναι μια τυχαία μεταβλητή που εξαρτάται από ένα
μεγάλο αριθμό παραγόντων ή χαρακτηριστικών του έργου, ένα μεγάλο τμήμα της
έρευνας αφορά την προσαρμογή στατιστικών μοντέλων σε ιστορικά σύνολα
δεδομένων με ολοκληρωμένα έργα [Kitchenham, 1998_a; Maxwell et. al., 2000;
Angelis et. al., 2001; Maxwell, 2002]. Αυτά τα μοντέλα αξιολογούνται και
χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη του κόστους των νέων έργων λογισμικού.
Υπάρχει μια ακόμη μεταβλητή η οποία παίζει έναν κεντρικό ρόλο στη διαχείριση
των έργων λογισμικού και είναι στενά συνδεδεμένη με το κόστος: η διάρκεια ενός
έργου (project duration) μέχρι αυτό να παραδοθεί στον πελάτη. Σε μια μελέτη που
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έχει ως στόχο να καθορίσει τα κρίσιμα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός έργου και
να πάρει αποφάσεις οι οποίες βασίζονται σε αυτά (όπως για παράδειγμα
προϋπολογισμός, προγραμματισμός, σχεδιασμός δραστηριοτήτων ή κατανομή των
πόρων), η διάρκεια (duration) μπορεί να θεωρηθεί επίσης ως μια εξαρτημένη
μεταβλητή, της οποίας η μεταβλητότητα επηρεάζεται από διάφορα χαρακτηριστικά
του έργου. Ωστόσο, η διάρκεια έργου είναι μια χρονική μεταβλητή (μεταβλητή
χρόνου) και ως τέτοια έχει δύο ιδιαιτερότητες: Πρώτα από όλα, χαρακτηρίζεται από
δύο κρίσιμα γεγονότα, την έναρξη και τη λήξη του έργου τα οποία ορίζονται από δύο
σχετικές ημερομηνίες. Δεύτερον, η διάρκεια μπορεί να μετρηθεί ως μια απόσταση
από οποιοδήποτε σημείο χρόνου μέχρι το αρχικό σημείο. Συνεπώς, ένας οργανισμός
μπορεί οποιαδήποτε ώρα να κάνει μια μελέτη πάνω στη διάρκεια των έργων που
έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τώρα αλλά φαίνεται αρκετά λογικό το να χρησιμοποιήσει
πληροφορίες και από έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη (ongoing projects). Πράγματι,
τα έργα που έχουν ξεκινήσει στο παρελθόν αλλά δεν έχουν τελειώσει μέχρι το χρόνο
της μελέτης, περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για το διάστημα που έχουν μείνει
ενεργά μέχρι τώρα.
Σε μια παραδοσιακή στατιστική ανάλυση, τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά
αγνοούνται. Οι διάρκειες θεωρούνται ως μετρήσεις μόνο των ολοκληρωμένων έργων
ενώ οι διάρκειες των έργων που εξελίσσονται, αγνοούνται ως χαμένες τιμές. Μια
τυπική ανάλυση της μεταβλητής της διάρκειας θα περιελάβανε προσαρμογή μιας
θεωρητικής κατανομής για να περιγράψει τη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας της
διάρκειας και ανάλυση διασποράς (ANOVA) ή εύρεση μοντέλου παλινδρόμησης έτσι
ώστε να μελετήσει την επίδραση των διαφορετικών μεταβλητών στη διάρκεια.
Παρόλα αυτά, είναι δυνατόν να εκμεταλλευτούμε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες,
ακόμη και από έργα που δεν έχουν τελειώσει, τοποθετώντας το πρόβλημα στα
πλαίσια μιας πιο γενικής μεθοδολογίας διατυπωμένης για χρονικές μεταβλητές (time
variables).
Ένα παρόμοιο πρόβλημα, κοινό στις βιολογικές επιστήμες, είναι η μελέτη της
επιβίωσης (survival) μιας οντότητας, ή το μήκος χρόνου μιας διαδικασίας που
ξεκίνησε από ένα συγκεκριμένο αρχικό γεγονός και τερματίστηκε σε ένα τελικό
γεγονός. Η γενική μεθοδολογία, η οποία περιέχει επεκτάσεις των παραδοσιακών
μεθόδων ειδικά διατυπωμένες για δεδομένα χρόνου είναι γνωστή ως ανάλυση
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επιβίωσης (survival analysis). Έχοντας κατά νου ότι η διάρκεια ενός έργου είναι
ουσιαστικά μια μεταβλητή χρόνου, φαίνεται λογικό να εντάξουμε την ανάλυση
διάρκειας στο πλαίσιο της ανάλυσης επιβίωσης που έχει εκτενώς αναπτυχθεί και
μελετηθεί στη στατιστική βιβλιογραφία. Κάτω από αυτήν την προοπτική, η διάρκεια
ενός έργου μπορεί να θεωρηθεί περιληπτικά ως ο χρόνος ζωής μιας οντότητας (έργο
λογισμικού) από το αρχικό γεγονός (προδιαγραφή) έως το τελικό γεγονός
(παράδοση). Πρέπει να σημειωθεί ότι μια και η ανάλυση επιβίωσης έχει εφαρμοστεί
και σε πολλές άλλες επιστημονικές περιοχές, όπως στην τεχνολογία και στα
οικονομικά, ανάλογα με την εφαρμογή, άλλοι όροι του χρόνου επιβίωσης έχουν
χρησιμοποιηθεί, όπως χρόνος αποτυχίας (failure time) ή ιστορία γεγονότος (event
history). Ανάλογοι όροι χρησιμοποιούνται για τις διάφορες συναρτήσεις πιθανοτήτων
που συνδέονται με τους χρόνους επιβίωσης. Για να είμαστε συνεπείς με την ορολογία
της έρευνας διαχείρισης έργων λογισμικού, προσαρμόσαμε το λεξιλόγιο της
ανάλυσης επιβίωσης στους αντίστοιχους όρους. Σε ότι ακολουθεί, χρησιμοποιούμε το
γενικό όρο ανάλυση διάρκειας έργου (project duration analysis ή PDA) για να
αναφερθούμε σε όλες τις στατιστικές μεθόδους και εργαλεία από την ανάλυση
επιβίωσης που

θα χρησιμοποιήσουμε για να μελετήσουμε την κατανομή της

διάρκειας των έργων και για να καθορίσουμε τους παράγοντες που την επηρεάζουν.
Τα οφέλη από τη χρήση των εργαλείων της PDA είναι διπλά: πρώτον, μπορούμε
να κατασκευάσουμε μοντέλα πιθανοτήτων για τη διάρκεια χρησιμοποιώντας όλες τις
διαθέσιμες πληροφορίες, όχι μόνο από ολοκληρωμένα έργα λογισμικού αλλά επίσης
από έργα που δεν έχουν τελειώσει ακόμη. Δεύτερον, τα μοντέλα εκφράζονται με
διαχρονικό τρόπο, με την έννοια ότι οι διάφορες συναρτήσεις πιθανοτήτων
εκφράζονται από την εξέλιξη των τιμών τους συναρτήσει του χρόνου. Εκφράσεις
αυτής της μορφής είναι χρήσιμες για να βγάλουμε συμπεράσματα για τη διάρκεια σε
‘πραγματικό χρόνο’ (“real time”), παραδείγματος χάρη για να καθορίσουμε τις
πιθανότητες να ολοκληρωθεί ένα έργο μέσα στους επόμενους μήνες από σήμερα.
Γενικά, η μοντελοποίηση της διάρκειας είναι ευεργετική, μιας και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί

περαιτέρω

χρονοπρογραμματισμό
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την

έργου
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είτε
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Πέρα από τα κύρια σημεία της PDA, η διάρκεια ενός έργου λογισμικού
(μετρούμενη σε μέρες, μήνες ή χρόνια) θεωρείται ως μια εξαρτημένη μεταβλητή ενώ
οι διαγνωστικοί παράγοντες (ή απλά παράγοντες) (diagnostic factors ή simply factors)
που μελετώνται και που ίσως επηρεάζουν τη διάρκεια, είναι τα κατηγορικά
χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν τα έργα. Η διάρκεια ίσως να επηρεάζεται και από
συνεχείς μεταβλητές, (για παράδειγμα το μέγεθος έργου-project size), που
ονομάζονται συμμεταβλητές (covariates). Παράγοντες και συμμεταβλητές αποτελούν
το σύνολο των ανεξάρτητων μεταβλητών ή προβλεπουσών (independent variables ή
predictors). Η διάρκεια των μη-ολοκληρωμένων έργων (λογοκριμένες παρατηρήσειςcensored observations) ορίζεται ως ο χρόνος από την αρχική ημερομηνία μέχρι την
ημερομηνία που σταματήσαμε να συλλέγουμε δεδομένα. Πρακτικά αυτή η
ημερομηνία συμπίπτει με την τρέχουσα ημερομηνία, που είναι η ημερομηνία στην
οποία επιθυμούμε να βγάλουμε συμπεράσματα και να κάνουμε προβλέψεις
χρησιμοποιώντας όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες μέχρι τώρα. Η εφαρμογή της PDA
επομένως απαιτεί μια συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης μελέτης (study starting date)
και μια ημερομηνία λήξης της μελέτης (study termination date). Τα έργα που
συμμετέχουν στη μελέτη είναι αυτά που είχαν αρχίσει κατά την διάρκεια ή μετά την
ημερομηνία έναρξης της μελέτης και πριν από την ημερομηνία λήξης.
Το Κεφάλαιο αυτό είναι οργανωμένο έτσι ώστε να παρουσιάζονται αρχικά οι
βασικές αρχές της PDA και ύστερα να επεξηγείται η χρήση της με εφαρμογές σε
πραγματικά δεδομένα που δημοσιεύτηκαν στη βιβλιογραφία. Ένα προφανές
πρόβλημα με δημοσιευμένα δεδομένα είναι ότι περιέχουν μόνο ολοκληρωμένα έργα
και επομένως είναι αδύνατη η παρουσίαση της μεθόδου με μη-ολοκληρωμένα έργα.
Προκειμένου να περιληφθούν τα προγράμματα που δεν τελείωσαν στη μελέτη μας,
προσομοιώσαμε την ύπαρξη τους ρυθμίζοντας αυθαίρετα την τελική ημερομηνία της
μελέτης.
Η

συγκριτική

ανάλυση

(comparative

analysis)

έδειξε

ενδιαφέροντα

αποτελέσματα σε ότι αφορά την επίδραση των διαφόρων παραγόντων πάνω στη
διάρκεια όπως η συμμετοχή του πελάτη (customer participation), η χρήση εργαλείων
(using of tools), η λογική πολυπλοκότητα του λογισμικού (software logical
complexity), η αστάθεια στις απαιτήσεις του πελάτη-χρήστη (user requirements
volatility) και η ικανότητα του προσωπικού στη χρήση εργαλείων (staff tool skills).
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Η υπόλοιπη εργασία είναι οργανωμένη ως ακολούθως: Στην παράγραφο 5.2
αναφερόμαστε σε κάποιες σχετικές εργασίες. Στην παράγραφο 5.3, περιγράφουμε τις
βασικές αρχές της PDA μεθόδου με αρκετά παραδείγματα χρησιμοποιώντας
πραγματικά δεδομένα. Στην παράγραφο 5.4 παρουσιάζουμε μια εφαρμογή των
μεθόδων σε δύο γνωστά σύνολα δεδομένων από τη βιβλιογραφία και στην
παράγραφο 5.5 ακολουθεί μια διαχρονική μελέτη συνόλων δεδομένων διάρκειας
έργων λογισμικού. Στην παράγραφο 5.6, συζητάμε κάποιες καταστάσεις εκτίμησης
όπου η PDA μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη ενώ στην παράγραφο 5.7 εξετάζουμε
μερικές επιφυλάξεις και διαφωνίες που μπορεί να εμφανιστούν σε ότι αφορά τις
υποθέσεις και τη δυνατότητα εφαρμογής της μεθόδου σε δεδομένα διαχείρισης
λογισμικού. Τελικά, στην παράγραφο 5.8 ολοκληρώνουμε με τα βασικά
συμπεράσματα .

5.2 Σχετικές εργασίες
Η διάρκεια παίζει κεντρικό ρόλο στη διαχείριση έργων. Ειδικά για έργα
λογισμικού, έχουν προταθεί διάφορες μέθοδοι για την ανάλυση της διάρκειας έργων.
Στην παράγραφο αυτή αναφέρουμε μερικές από τις πιο πρόσφατες και ενδεικτικές
προσεγγίσεις για το πρόβλημα αυτό.
Οι βασικές εξισώσεις των COCOMO 81 και COCOMO II [Boehm, 1981; Boehm
et. al., 2000] περιέχουν έναν τύπο για την εξαγωγή της διάρκειας ενός έργου από την
προσπάθεια του. Έχουν παρουσιαστεί επίσης και άλλα μοντέλα υπό μορφή
εξισώσεων που συνδέουν τη διάρκεια με την προσπάθεια και το μέγεθος, όπως το
μοντέλο του Putnam [Putnam & Myers, 2003]. O ISBSG Reality Checker
(http://www.isbsg.org/ISBSG.nsf/weben/Reality%20Check) είναι ένα απλό εργαλείο
λογισμικού που χρησιμοποιεί τα δεδομένα της βάσης της ISBSG καθώς και ανάλυση
παλινδρόμησης έτσι ώστε να παράγει εκτιμήσεις για την προσπάθεια (effort) και τον
παρερχόμενο χρόνο-διάρκεια (elapsed time-duration) που χρειάζεται για να συνεχίσει
και να ολοκληρωθεί ένα έργο ανάπτυξης λογισμικού.
Στην [Rainer & Shepperd, 1999], παρουσιάζεται μια εκτενής μελέτη ενός έργου
στην IBM Hursley Park. Η εργασία, βασισμένη σε δεδομένα που συλλέχθηκαν από
συνεντεύξεις, συνεδριάσεις και έγγραφα έργων, διαπραγματεύεται τη διάρκεια και
ειδικότερα την σχεδιασμένη συμπεριφορά (schedule behavior) καθώς και μια ποικιλία
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από σχετικούς παράγοντες που περιέχουν προγραμματισμένη κατανομή πόρων και
παραδοθείσα λειτουργικότητα.
Μια μελέτη που αφορά τις κατανομές της διάρκειας και της προσπάθειας των
έργων λογισμικού από την τέταρτη έκδοση της ISBSG βάσης δεδομένων,
παρουσιάζεται στην αναφορά [Oligny et. al., 2000]. Οι συγγραφείς προσαρμόζουν
κανονικές κατανομές στους λογαρίθμους και των δύο τυχαίων μεταβλητών και
μοντελοποιούν τη σχέση τους χρησιμοποιώντας μοντέλα παλινδρόμησης για
διαφορετικές πλατφόρμες ανάπτυξης.
Η πρόβλεψη της διάρκειας των έργων εξετάζεται στην [Lind & Sulek, 2000] όπου
ένα μοντέλο νευρωνικού δικτύου προτείνεται για την μοντελοποίηση των
υπερβάσεων (overruns) των έργων λογισμικού. Η ακρίβεια του μοντέλου ελέγχθηκε
πάνω σε πραγματικά δεδομένα διαχείρισης έργων λογισμικού σε σύγκριση με ένα
μοντέλο παλινδρόμησης. Τα αποτελέσματα φανερώνουν ότι η μοντελοποίηση με
χρήση νευρωνικών δικτύων τα πάει καλύτερα από ότι η παραδοσιακή παλινδρόμηση
και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γνωματεύσεις εμπειρογνωμόνων και λήψη
αποφάσεων από τη διοίκηση.
Μια μέθοδος για τον προσδιορισμό και την εξήγηση των επικίνδυνων για
αποτυχία έργων παρουσιάζεται στην [Mizuno et. al., 2001], συνδυάζοντας
αποτελέσματα από ένα ερωτηματολόγιο κινδύνου και ένα πολλαπλό μοντέλο
παλινδρόμησης. Ο σκοπός της προσέγγισης είναι να εκτιμήσει αποτελεσματικά το
κόστος και τη διάρκεια των έργων λογισμικού.
Η δυναμική σχέση μεταξύ της διάρκειας έργου και της προσπάθειας έργου
εξετάζεται στην [Barry et. al., 2002]. Ένα δυναμικό μοντέλο δύο φάσεων
αναπτύχθηκε και αξιολογήθηκε εμπειρικά για αυτόν τον σκοπό. Τα αποτελέσματα
έδειξαν σημαντική και θετική συσχέτιση ανάμεσα στη διάρκεια και στην προσπάθεια.
Μια εναλλακτική προσέγγιση παρουσιάζεται στην [Jain, 2002] όπου ο
συγγραφέας προτείνει τη χρήση ενός αλγορίθμου κατανομής στόχων (task allocation
algorithm) για κατανεμημένες ομάδες ως προς χρονικές ζώνες, στοχεύοντας να
ελαχιστοποιήσει τη διάρκεια έργου. Ο αλγόριθμος εφαρμόστηκε σε ένα
εικοσιτετράωρο

μοντέλο

ανάπτυξης

λογισμικού

παγκοσμιοποίηση και το Διαδίκτυο.

108

που

εκμεταλλεύεται

την

Κεφάλαιο 5: Ένα Στατιστικό Πλαίσιο για την Ανάλυση της Διάρκειας των Έργων Λογισμικού

Ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς των Rainer και Hall αφορά τη διάρκεια των
έργων. Για παράδειγμα στην [Rainer & Hall, 2003], εξετάζονται 26 παράγοντες που
ενδεχομένως επηρεάζουν τη βελτίωση της διαδικασίας λογισμικού καθώς στην
[Rainer & Hall, 2004] συζητάται η στενή σχέση ανάμεσα στη διάρκεια έργου και στη
προσπάθεια έργου. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται δεδομένα από δύο έργα για την
αναγνώριση των περιοχών μέσα στα έργα όπου εμφανιζόταν μικρή πρόοδος και για
την εξερεύνηση των αιτίων αυτής της μικρής προόδου.
Τελικά, στην [Ayal, 2004], χρησιμοποιούνται ανάλυση παλινδρόμησης και
μοντελοποίηση δομημένων εξισώσεων (structural equation modeling) για την
κατασκευή και την αξιοπιστία ενός επεξηγηματικού μοντέλου για επεκτάσεις της
διάρκειας έργων. Επιπρόσθετα, αναλύονται η επίδραση των αλλαγών σκοπιμότητας
και άλλων σχετικών παραγόντων πάνω στους χρόνους παράδοσης των έργων.
Όπως μπορούμε να δούμε από τις παραπάνω αναφορές, υπάρχει ένα αρκετά ευρύ
φάσμα μεθόδων που εφαρμόζονται στην ανάλυση της διάρκειας. Η ποικιλομορφία
των τεχνικών φανερώνει ότι υπάρχει ανάγκη από ένα συστηματικό τρόπο χειρισμού
των διαχρονικών δεδομένων (longitudinal data) στο χώρο της διαχείρισης των έργων
λογισμικού. Αν και υπάρχει μια γενική τάση για χρήση στατιστικής μεθοδολογίας
[Oligny et. al., 2000; Lind & Sulek, 2000; Mizuno et. al., 2001; και Ayal, 2004], οι
μέθοδοι που έχουν εφαρμοστεί έως τώρα, όπως η παλινδρόμηση ελαχίστων
τετραγώνων (least squares regression), είναι οι παραδοσιακές και εφαρμόζονται σε
κάθε μεταβλητή.
Το κίνητρο της δουλειάς μας ήταν η αναγνώριση της ιδιαίτερης φύσης της
διάρκειας ως χρονική μεταβλητή. Διαδικασίες που αναπτύσσονται και παρατηρούνται
μέσα στο χρόνο έχουν τα δικά τους χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες. Επιπλέον,
υπάρχει εκτεταμένη

στατιστική ερευνητική

δουλειά διαθέσιμη από άλλες

επιστημονικές περιοχές, κατάλληλη για χρονικές μεταβλητές με ελλιπή δεδομένα.
Στο Κεφάλαιο αυτό δίνουμε μια εκτενή περιγραφή των σημαντικότερων πτυχών
της θεωρίας Ανάλυσης Επιβίωσης, προσαρμοσμένης στο πρόβλημα της διάρκειας
έργου μαζί με εκτεταμένο πειραματισμό σε πραγματικά δεδομένα. Επιπλέον,
εξετάζουμε λεπτομερώς την ερμηνεία των στατιστικών εννοιών και των
αποτελεσμάτων καθώς επίσης και τα πρακτικά συμπεράσματα της μεθόδου. Αν και
το βασικό χαρακτηριστικό της προτεινομένης μεθοδολογίας είναι το γεγονός ότι
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μοντελοποιεί την κατανομή πιθανοτήτων της διάρκειας με μη-παραμετρικό τρόπο,
που σημαίνει ότι δεν υποθέτουμε εκ των προτέρων καμία θεωρητική κατανομή, θα
παρουσιάσουμε μερικές πτυχές της παραμετρικής προσέγγισης που μπορεί να
αποδειχθεί χρήσιμη σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

5.3 Θεωρία της ανάλυσης διάρκειας έργου
Οι στατιστικές μέθοδοι που θα περιγραφούν στο τμήμα αυτό έχουν εισαχθεί εδώ
και πολύ καιρό στην ιατρική και στην τεχνολογία για τη μελέτη του χρόνου
επιβίωσης ασθενών ή για την αξιοπιστία διαφόρων συσκευών. Κατά τη διάρκεια των
τελευταίων δεκαετιών, αυτές οι μέθοδοι έχουν γνωρίσει μια ευρεία διάδοση σε
διάφορες επιστημονικές περιοχές όπως το μάρκετινγκ, η εγκληματολογία, η
επιδημιολογία, ακόμη και κοινωνικές επιστήμες.
Η βασική έννοια του χρόνου επιβίωσης (survival time) ορίζεται ως ο χρόνος μέχρι
να συμβεί ένα προκαθορισμένο, τελικό γεγονός. Το γεγονός αυτό έχει μια κρίσιμη
έννοια ανάλογα με το πεδίο εφαρμογής (θάνατος, αποτυχία, αντίδραση σε θεραπεία,
κτλ). Στην περίπτωση μας, θα χρησιμοποιήσουμε τον όρο διάρκεια χρόνου (duration
time) ή απλά διάρκεια (duration) για να αναφερθούμε στο χρόνο από την
προδιαγραφή μέχρι την παράδοση ενός έργου λογισμικού. Επομένως, τα δεδομένα
διάρκειας μπορούν να περιέχουν εκτός από τη διάρκεια και άλλες μεταβλητές που
χαρακτηρίζουν τα έργα. Η μελέτη των δεδομένων διάρκειας επικεντρώνεται στην
εκτίμηση των πιθανοτήτων της διάρκειας, συγκρίσεις ανάμεσα σε κατανομές από
διαφορετικά έργα και στον καθορισμό προγνωστικών παραγόντων που σχετίζονται με
τη διάρκεια.
Γενικά, μπορούμε να διαχωρίσουμε δύο τύπους προσέγγισης στη μελέτη της
κατανομής της διάρκειας: (α) την παραμετρική, όπου η θεωρητική κατανομή που
προσαρμόζεται στα δεδομένα υποτίθεται ότι είναι γνωστή (π.χ. exponential, Weibull,
lognormal, gamma) και χρειάζεται να εκτιμήσουμε τις παραμέτρους της και (β) την
μη-παραμετρική όπου η κατανομή είναι άγνωστη. Ωστόσο, υπάρχει μια ιδιαιτερότητα
στα δεδομένα διάρκειας που κάνει αδύνατη τη χρήση συμβατικών μεθόδων, δηλαδή
οι ακριβείς χρόνοι διάρκειας μερικών έργων ίσως να μην είναι γνωστοί. Αυτό
συμβαίνει όταν μερικά έργα από το σύνολο των δεδομένων δεν έχουν γνωρίσει ακόμη
το τελικό γεγονός, δηλαδή δεν είναι ολοκληρωμένα στο τέλος της μελέτης ή τη
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συγκεκριμένη στιγμή της ανάλυσης. Οι περιπτώσεις αυτές μέσα στο σύνολο των
δεδομένων γενικά ονομάζονται λογοκριμένοι χρόνοι (censored times) αλλά από την
στιγμή που τα δεδομένα μας περιέχουν έργα λογισμικού μπορούμε να αναφερόμαστε
σε αυτά ως μη-ολοκληρωμένα (incomplete) ή έργα σε εξέλιξη (ongoing). Αυτά
μπορούν επίσης να εμφανιστούν όταν μερικά έργα δεν μπορούμε να τα
παρακολουθήσουμε (lost to follow-up) ύστερα από μια περίοδο μελέτης, που
σημαίνει ότι ο ερευνητής χάνει κάθε επαφή με τους υπεύθυνους ανάπτυξης και δεν
γνωρίζει καθόλου για το εάν έχουν ή όχι ολοκληρωθεί.
5.3.1. Τύποι λογοκριμένων χρόνων διάρκειας
Στην βιβλιογραφία, υπάρχουν τρεις γνωστοί τύποι λογοκρισίας οι οποίοι στην
περίπτωση των έργων λογισμικού είναι:
Τύπος Ι λογοκρισίας: Συμβαίνει σε μελέτες (για παράδειγμα ελεγχόμενα
πειράματα) που ξεκινούν με την ταυτόχρονη έναρξη ενός συγκεκριμένου αριθμού
έργων. Μερικές φορές, εξαιτίας χρονικών ή/και χρηματικών περιορισμών, οι
ερευνητές αποφασίζουν να παρατηρήσουν την ανάπτυξη των έργων για μια
προκαθορισμένη περίοδο χρόνου, ύστερα από την οποία τα ανολοκλήρωτα έργα
αναγκάζονται να ολοκληρωθούν ή εγκαταλείπονται. Οι χρόνοι επιβίωσης των έργων
που έχουν εγκαταλειφθεί θεωρούνται λογοκριμένοι και καταγράφονται ως
τουλάχιστον το μήκος της περιόδου της μελέτης. Επιπλέον, είναι πιθανόν κάποια
έργα να εγκαταλειφθούν ή να αποτύχουν κατά τη διάρκεια της περιόδου μελέτης. Τα
έργα αυτά θεωρούνται επίσης λογοκριμένα.
Τύπος ΙΙ λογοκρισίας: Οι ερευνητές περιμένουν ένα προκαθορισμένο ποσοστό
έργων (για παράδειγμα 80% ή 90%) να ολοκληρωθεί φυσιολογικά. Ύστερα, τα μηολοκληρωμένα έργα εγκαταλείπονται και η διάρκεια τους θεωρείται λογοκριμένη και
ίση με τη μεγαλύτερη ολοκληρωμένη διάρκεια.
Τύπος ΙΙΙ ή τυχαία λογοκρισία: Αποτελεί την πιο κοινή περίπτωση στην έρευνα
των έργων λογισμικού. Η περίοδος της μελέτης προκαθορίζεται και τα έργα ξεκινούν
σε διαφορετικές χρονικές στιγμές κατά τη διάρκεια της περιόδου. Για αυτά που έχουν
ολοκληρωθεί πριν από το τέλος της μελέτης, είναι γνωστοί οι ακριβείς χρόνοι της
διάρκειας τους. Άλλα ίσως να μη μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε και πιο συχνά,
ίσως κάποια άλλα να είναι σε εξέλιξη στο τέλος της μελέτης. Ένα ‘χαμένο’ έργο έχει
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λογοκριμένη διάρκεια τουλάχιστον τον χρόνο από την έναρξη του έως την τελευταία
επαφή. Ένα ανολοκλήρωτο έργο έχει επίσης λογοκριμένη διάρκεια τουλάχιστον από
την έναρξη έως το τέλος της μελέτης.
Οι προαναφερθέντες τύποι λογοκρισίας είναι τύποι λογοκρισίας προς τα δεξιά
(right censoring). Πάντως, είναι πιθανόν να συναντήσουμε τύπους λογοκρισίας προς
τα αριστερά (left censoring) και λογοκρισίας διαστήματος (interval censoring). Η
λογοκρισία προς τα αριστερά μπορεί να συμβεί όταν είναι γνωστό ότι ένα έργο
τελείωσε πριν από ένα συγκεκριμένο χρόνο t , αλλά ο ακριβής χρόνος λήξης είναι
άγνωστος. Λογοκρισία σε διάστημα μπορεί να συμβεί όταν ένα έργο είναι γνωστό ότι
έχει τελειώσει μεταξύ των χρόνων a και b. Αυτοί οι τύποι λογοκρισίας μπορούν να
είναι παρόντες σε διάφορες περιστάσεις, για παράδειγμα στην ανάπτυξη ανοικτού
κώδικα (open-source development).
Ως παράδειγμα, μπορούμε να θεωρήσουμε την περίπτωση όπου στα δεδομένα μας
έχουμε 18 έργα από το σύνολο δεδομένων της ISBSG7 [ISBSG, 2001] με ποιοτική
εκτίμηση δεδομένων (data quality rating) Α ή B, για τα οποία ο τύπος ανάπτυξης
(development type) χαρακτηρίζεται ως “Re-development” και η ημερομηνία λήξης
(implementation date) μαζί με τη διάρκεια σε μήνες είναι γνωστές. Μπορούμε
επομένως να υπολογίσουμε την ημερομηνία έναρξης και να κάνουμε το γράφημα στo
Σχήμα 5.1 για να απεικονίσουμε τη διάρκεια κάθε έργου από την έναρξη μέχρι τη
λήξη. Να σημειωθεί ότι η νωρίτερη ημερομηνία έναρξης ενός έργου είναι η 1/10/87
ενώ η πιο πρόσφατη ημερομηνία λήξης είναι η 1/10/99. Έτσι, εάν τακτοποιήσουμε το
χρόνο της μελέτης ανάμεσα στις 01/01/1987 και 01/01/2000 θα έχουμε
ολοκληρωμένα όλα τα έργα μας. Εντούτοις, ας υποτεθεί ότι η ημερομηνία αναφοράς
(cut-off date) της μελέτης είναι η 01/01/1998. Κατόπιν, στο σύνολο των δεδομένων
μας έχουμε μόνο 17 έργα (μια και το 18ο ξεκίνησε ύστερα από την ημερομηνία
αναφοράς), δύο από τα οποία είναι ανολοκλήρωτα (λογοκρισία προς τα δεξιά). Η
διάρκεια των δύο ανολοκλήρωτων έργων θα θεωρηθεί στην ανάλυση μας ως ο χρόνος
από την ημερομηνία έναρξης τους έως την ημερομηνία αναφοράς.
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(α)

(β)

Σχήμα 5.1: Διάρκειες των ολοκληρωμένων και μη έργων του τύπου ‘re-development’

Στο Σχήμα 5.1(α) μπορούμε να δούμε τη διάρκεια 18 ολοκληρωμένων έργων στο
χρονικό διάστημα από 1/1/87 έως 1/1/2000. Στο (β) μπορούμε να δούμε τα 17 έργα
(15 ολοκληρωμένα και 2 ανολοκλήρωτα) στο χρονικό διάστημα από 1/8/1987 έως
1/1/1998.

(α)

(β)

Σχήμα 5.2: Διάρκεια των ολοκληρωμένων και μη έργων αναδιατεταγμένα σε αύξουσα σειρά
(το σύμβολο ‘+’ δηλώνει διάρκεια μη ολοκληρωμένου έργου)

Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν αλλαγές κατά τη διάρκεια του χρόνου στις
συνθήκες της μελέτης ή στους τύπους των έργων που εισέρχονται στη μελέτη, τα
έργα μπορούν να τεθούν σε μια κοινή αρχή και να διαταχθούν σε αύξουσα σειρά της
διάρκειας τους αγνοώντας τις ημερομηνίες έναρξης και ολοκλήρωσης τους. Μια
τέτοια παράσταση των έργων του Σχήματος 5.1 μπορούμε να δούμε στο Σχήμα 5.2
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όπου στο (α) έχουμε τις ολοκληρωμένες διάρκειες και των 18 έργων ενώ στο (β) οι
διάρκειες των δύο μη ολοκληρωμένων έργων ακολουθούνται από το σύμβολο “+”.
5.3.2. Συναρτήσεις των χρόνων διάρκειας
Οι χρόνοι διάρκειας των έργων λογισμικού υπόκεινται σε τυχαίες διακυμάνσεις
(random variations), και επομένως μπορούν να θεωρηθούν ως τιμές μιας τυχαίας
μεταβλητής που ακολουθεί κάποια κατανομή. Η κατανομή των χρόνων διάρκειας
μπορεί να περιγραφεί από τρεις συναρτήσεις:
(1) τη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας (the probability density function)
(2) τη συνάρτηση διάρκειας (the duration function) και
(3) τον υπό συνθήκη ρυθμό ολοκλήρωσης (the conditional completion rate)
Αυτές οι τρεις συναρτήσεις είναι μαθηματικά ισοδύναμες με την έννοια ότι εάν μια
από αυτές είναι γνωστή, τότε οι άλλες δύο μπορούν να παραχθούν από ένα
μαθηματικό τύπο. Εντούτοις, η ερμηνεία τους διαφέρει και μπορούν να
χρησιμοποιηθούν με διαφορετικούς τρόπους για να περιγράψουν τα δεδομένα.
Επίσης, αυτές οι συναρτήσεις εκτιμώνται από τα δεδομένα με προσεγγιστικές
μεθόδους. Σε αυτά που ακολουθούν, ορίζουμε T την θετική συνεχή τυχαία
μεταβλητή που αντιπροσωπεύει τη διάρκεια χρόνου των έργων λογισμικού ενώ με t
δηλώνουμε τις τιμές τους.
Η συνάρτηση πυκνότητας-πιθανότητας (the Probability Density Function ή PDF)
είναι μια μη-αρνητική συνάρτηση που δηλώνεται ως f (t ) και είναι η πιο γνωστή
συνάρτηση πιθανότητας για οποιαδήποτε τυχαία μεταβλητή. Ορίζεται ως το όριο της
πιθανότητας να ολοκληρωθεί ένα έργο στο χρονικό διάστημα (t , t + Δt ) ανά χρονική
μονάδα εύρους Δt . Ο μαθηματικός τύπος που ορίζει την PDF είναι:
P (t < T < t + Δt )
Δt
Δt → 0

f (t ) = lim

(5.1)

Η γραφική παράσταση της f (t ) ονομάζεται καμπύλη πυκνότητας (density curve)
και το εμβαδόν ανάμεσα στη καμπύλη και τον t - άξονα είναι ίσο με 1. Στην πράξη,
αν δεν υπάρχουν έργα σε εξέλιξη (λογοκριμένες περιπτώσεις), η f (t ) υπολογίζεται

ως η αναλογία των έργων που ολοκληρώθηκαν σε ένα διάστημα ανά μονάδα εύρους:
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fˆ (t ) =

αριθμος των εργων που ολοκληρωθηκαν στο δ/μα που ξεκινησε τη χρονικη στιγμη t
(συνολικος αριθμος των εργων) × (ευρος διαστηματος)

(5.2)

Η καμπύλη πυκνότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υπολογίσει την
αναλογία των έργων που ολοκληρώθηκαν σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα και
επίσης για να εντοπίσει κορυφές (peaks) υψηλής συχνότητας των ολοκληρωμένων
έργων. Μια ακόμα συνάρτηση που ορίζει την κατανομή των χρόνων διάρκειας είναι η
Συνάρτηση Αθροιστικής Κατανομής (Cumulative Distribution Function ή CDF) που
ορίζεται από την F (t ) :

F (t ) = P(T ≤ t ) = ∫0t f (u )du

(5.3)

Η Συνάρτηση Διάρκειας (Duration Function ή DF), η γνωστή στη βιβλιογραφία ως
Συνάρτηση Επιβίωσης (Survival Function ή SA), συμβολίζεται ως D(t ) και ορίζεται
ως η πιθανότητα που έχει η διάρκεια ενός έργου να είναι μεγαλύτερη από t:

D(t ) = P (T > t ) = 1 − F (t )

(5.4)

Η D(t ) είναι μια μη-αυξητική συνάρτηση του χρόνου t με τις ιδιότητες:
⎧1
D (t ) = ⎨
⎩0

for
for

t=0
t=∞

(5.5)

Η γραφική παράσταση της D(t ) ονομάζεται καμπύλη διάρκειας και η μορφή της
μπορεί να ερμηνευτεί σε σχέση με μικρή ή μεγάλη διάρκεια. Συγκεκριμένα, μια
απότομα φθίνουσα καμπύλη (steep curve) δείχνει μικρή διάρκεια ενώ μια σταδιακή ή
επίπεδη καμπύλη (gradual ή flat curve) αποτελεί ένδειξη μεγαλύτερης διάρκειας.
Όταν δεν υπάρχουν έργα σε εξέλιξη, η συνάρτηση διάρκειας εκτιμάται ως η αναλογία
των έργων με διάρκεια μεγαλύτερη από t:
αριθμος των εργων με διαρκεια > t
Dˆ (t ) =
συνολικος αριθμος των εργων

(5.6)

Ο υπό συνθήκη Ρυθμός Ολοκλήρωσης (Conditional Completion Rate ή CCR),
γνωστός στη βιβλιογραφία ως Συνάρτηση Κινδύνου (Hazard Function), συμβολίζεται
με c(t ) και ορίζεται ως η πιθανότητα ολοκλήρωσης κατά την διάρκεια ενός μικρού
χρονικού διαστήματος, υποθέτοντας ότι το έργο είναι ακόμη ενεργό στο ξεκίνημα του
διαστήματος:
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P(t < T < t + Δt | T ≥ t )
Δt
Δt → 0

c(t ) = lim

(5.7)

Ένας εναλλακτικός ορισμός δίνεται από την:
c(t ) =

f (t )
f (t )
=
1 − F (t ) D(t )

(5.8)

Ο υπό συνθήκη ρυθμός ολοκλήρωσης είναι ένα μέτρο της τάσης για ολοκλήρωση
έργου ως συνάρτηση της διάρκειας του έργου. Όταν δεν υπάρχουν καθόλου έργα σε
εξέλιξη, μπορεί να εκτιμηθεί ως η αναλογία των έργων που ολοκληρώθηκαν σε ένα
διάστημα ανά μονάδα χρόνου, δεδομένου ότι είναι ακόμα ενεργά στο ξεκίνημα του
διαστήματος. Πάντως, στην πράξη χρησιμοποιείται η εκτίμηση:
cˆ (t ) =

(αρ. εργων ολοκληρωμενων στο δια/μα με αρχη t)/(ευρος δια/τος)
αρ. ενεργων εργων στο χρονο t-αρ. ολοκληρωμενων στο διαστημα/2

(5.9)

Η καμπύλη της c(t ) μπορεί να έχει οποιαδήποτε μορφή. Μπορεί να αυξάνει, να
μειώνεται, να είναι σταθερή, ή να δείχνει μια πιο περίπλοκη διαδικασία. Θα πρέπει να
σημειωθεί ότι η c(t ) έχει κατά κάποιο τρόπο την αντίστροφη σημασία από την D(t )
με την έννοια ότι η D(t ) επικεντρώνεται στην επέκταση της διάρκειας έργου ενώ η
c(t ) επικεντρώνεται στην ολοκλήρωση του έργου. Αυτός είναι και ο λόγος που
μεγάλες τιμές της D(t ) αντιστοιχούν σε μικρές τιμές της c(t ) και αντίστροφα. Η
σημαντικότητα της CCR στην ανάλυση της διάρκειας θα γίνει προφανής αργότερα
όταν θα παρουσιάσουμε τα μοντέλα παλινδρόμησης Cox.
Ο υπό συνθήκη αθροιστικός ρυθμός ολοκλήρωσης (cumulative conditional
completion rate ή CCCR) ορίζεται ως:
C (t ) = ∫0t c(u )du

(5.10)

Για να συνοψίσουμε τις σχέσεις ανάμεσα στις προαναφερθείσες συναρτήσεις,
παραθέτουμε τους παρακάτω τύπους:

(

)

f (t ) = F ′(t ) = − D ′(t ) = c(t ) exp − ∫0t c(u )du = C ′(t ) exp(− C (t ) )

(
)
D (t ) = ∫t∞ f (u )du =1 − F (t ) = exp(− ∫0t c(u )du ) = exp(−C (t ))

F (t ) = ∫0t f (u )du = 1 − D(t ) = 1 − exp − ∫0t c(u )du = 1 − exp(− C (t ) )
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c(t ) =

f (t )

=

∞
∫t f (u )du

(

F ′(t )
= −(log D(t ) )′ = C ′(t )
1 − F (t )

)

(5.14)

C (t ) = − log ∫t∞ f (u )du = − log(1 − F (t ) ) = − log D(t ) = ∫0t c(u )du

(5.15)

Ας υποθέσουμε για παράδειγμα ότι βασιζόμενοι στα 18 ολοκληρωμένα έργα του
‘re-development’ τύπου που συζητήθηκε νωρίτερα, επιθυμούμε να περιγράψουμε
θεωρητικά την κατανομή της τυχαίας μεταβλητής T η οποία παρήγαγε τη διάρκεια
τους.

Από

τον

έλεγχο

Kolmogorov-Smirnov

( p = 0.880 )

μπορούμε

να

αξιολογήσουμε ότι η κατανομή των λογαρίθμων τους δεν διαφέρει σημαντικά από
την Κανονική κατανομή με μέσο μ = 2.516 και τυπική απόκλιση σ = 1.0108 (οι
τιμές αυτές εκτιμώνται από το δείγμα). Κατά συνέπεια μπορούμε να υποθέσουμε ότι
η τυχαία μεταβλητή T έχει την log-normal κατανομή Λ (2.516, 1.0108) με PDF
δοσμένο από την εξίσωση ([Lee & Wang, 2003, σελ.(143-148)]:
f (t ) =

⎛
⎞
1
(log t − μ )2 ⎟⎟
exp⎜⎜ −
2
tσ 2π
⎝ 2σ
⎠
1

(5.16)

Η CDF της log-normal κατανομής που προσαρμόστηκε στα δεδομένα μας
υπολογίζεται από τις παρακάτω σχέσεις:

⎛
⎞
1
t1
(log u − μ )2 ⎟⎟du
∫0 exp⎜⎜ −
2
σ 2π u
⎝ 2σ
⎠
⎛
⎞
1
1
log t
(
=
y − μ )2 ⎟⎟dy =
∫− ∞ exp⎜⎜ −
σ 2π
⎝ 2σ 2
⎠
⎛ log t − μ ⎞
= Φ⎜
⎟
⎝ σ
⎠

F (t ) =

1

(5.17)

όπου με Φ ( x) ορίζουμε την CDF της τυπικής κανονικής κατανομής, οι τιμές της
οποίας υπολογίζονται αριθμητικά και δίνονται από πίνακες. Οι γραφικές παραστάσεις
των PDF και CDF της lognormal κατανομής δίνονται στα Σχήματα 5.3(α) και (β)
αντίστοιχα.
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(α)

(β)

Σχήμα 5.3. Η PDF και η CDF της log-normal κατανομής Λ(2.516, 1.0108)

Έχοντας υπολογίσει τις τιμές της CDF, μπορούμε εύκολα να υπολογίσουμε τις τιμές
της DF από την εξίσωση (5.4). Η γραφική παράσταση της συνάρτησης διάρκειας της
log-normal κατανομής δίνεται στο Σχήμα 5.4.

Σχήμα 5.4. Η DF της log-normal κατανομής Λ(2.516, 1.0108)

Η CCR και η CCCR υπολογίζονται επίσης εύκολα από τις (5.14) και (5.15) και οι
γραφικές τους παραστάσεις δίνονται στο Σχήμα 5.5 (α) και (β) αντίστοιχα.
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(α)

(β)

Σχήμα 5.5. Η CCR κα η CCCR της log-normal κατανομής Λ(2.516, 1.0108)

Η προσέγγιση που μόλις περιγράψαμε, είναι η παραμετρική προσέγγιση (parametric
approach), με την έννοια ότι υποθέσαμε ότι η κατανομή της διάρκειας είναι η
lognormal. Αν δεν μπορούμε να κάνουμε καμία υπόθεση για την κατανομή,
μπορούμε να εκτιμήσουμε αυτές τις καμπύλες από τα παρατηρηθέντα δεδομένα
χρησιμοποιώντας τις εξισώσεις (5.2), (5.6) και (5.9). Πρώτα από όλα, πρέπει να
ορίσουμε διαστήματα χρόνου. Από τη στιγμή που ο αριθμός των ολοκληρωμένων
έργων μας είναι αρκετά μικρός, δεν έχει νόημα να ορίσουμε ένα μεγάλο αριθμό από
μικρά διαστήματα. Ας υποθέσουμε ότι οι διάρκειες ομαδοποιούνται σε διαστήματα
των 10 μηνών. Κατόπιν, κατασκευάζουμε τον Πίνακα 5.1, οι στήλες του οποίου
περιέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για την εκτίμηση των συναρτήσεων. Οι
υπολογισμοί περιγράφονται παρακάτω:

fˆ (0) =

5
7
3
= 0.028 , fˆ (10) =
= 0.039 , fˆ (20) =
= 0.017 ,…
18 × 10
18 × 10
18 × 10
18
13
6
Dˆ (0) =
= 1 , Dˆ (10) =
= 0.72 , Dˆ (20) =
= 0.33 ,…
18
18
18

cˆ(0) =

5 / 10
7 / 10
3 / 10
= 0.032 , cˆ(10) =
= 0.074 , cˆ(20) =
= 0.067 ,…
18 − 5 / 2
13 − 7 / 2
6 − 3/ 2
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Πίνακας 5.1. Δεδομένα διάρκειας και εκτιμώμενες συναρτήσεις
18 ολοκληρωμένων έργων του τύπου ‘re-development’

Αρχικός
χρόνος
διαστήμα
τος

Αριθμός των
ενεργών
έργων στην
αρχή του
διαστήματος

0
10
20
30
40
50
60
70

18
13
6
3
2
1
1
1

Αριθμός των
έργων που
ολοκληρώθηκαν
κατά την
διάρκεια του
διαστήματος
5
7
3
1
1
0
0
1

fˆ (t )
0.028
0.039
0.017
0.006
0.006
0.000
0.000
0.006

Dˆ (t )
1.00
0.72
0.33
0.17
0.11
0.06
0.06
0.06

cˆ(t )
0.032
0.074
0.067
0.040
0.067
0.000
0.000
0.200

Βασιζόμενοι στις εκτιμήσεις του Πίνακα 5.1, μπορούμε τώρα να σχεδιάσουμε τις
τρεις καμπύλες στα Σχήματα 5.6, 5.7 και 5.8. Γενικά, οι μη-παραμετρικές μέθοδοι
θεωρούνται λιγότερο αποτελεσματικές από τις παραμετρικές μεθόδους όταν οι χρόνοι
διάρκειας ακολουθούν μια θεωρητική κατανομή. Πάντως, όταν δεν είναι γνωστή
καμία κατάλληλη θεωρητική κατανομή, είναι πιο αποτελεσματικές. Συνήθως, οι μηπαραμετρικές μέθοδοι εφαρμόζονται για μια προκαταρκτική ανάλυση των δεδομένων
διάρκειας από τη στιγμή που οι γραφικές παραστάσεις που παίρνουμε μπορούν να
δώσουν σημαντικές πληροφορίες για να διαλέξουμε μια θεωρητική κατανομή.

Σχήμα 5.6. Εκτίμηση της PDF καμπύλης για τα 18 ολοκληρωμένα έργα
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Σχήμα 5.7. Εκτίμηση της DF καμπύλης για τα 18 ολοκληρωμένα έργα

Σχήμα 5.8. Εκτίμηση της CCR καμπύλης για τα 18 ολοκληρωμένα έργα

5.3.3. Η μέθοδος Kaplan-Meier

Οι παραμετρικές και οι μη-παραμετρικές προσεγγίσεις για την εκτίμηση των
συναρτήσεων διάρκειας που ήδη περιγράψαμε μπορούν να εφαρμοστούν όταν όλα τα
έργα είναι ολοκληρωμένα. Στην περίπτωση όπου τα δεδομένα περιέχουν έργα σε
εξέλιξη ή μη-ολοκληρωμένα, χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε άλλες μηπαραμετρικές τεχνικές εκτίμησης. Η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδος για την
εκτίμηση του DF με την παρουσία λογοκριμένων τιμών είναι η γνωστή ως productlimit (P-L) ή Kaplan - Meier (K-M) μέθοδος [Kaplan & Meier, 1958] και είναι αυτή
που θα περιγράψουμε παρακάτω.
Πρώτα, είναι απαραίτητο να διατάξουμε σε αύξουσα σειρά τους χρόνους
διάρκειας όλων των έργων που συμμετέχουν στη μελέτη. Ας δηλώσουμε αυτούς τους
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διαδοχικούς χρόνους με t1 < t2 < t3 … . Κατόπιν, υπολογίζουμε σε κάθε σημείο
χρόνου ti :
(α) τον αριθμό των τερματισμών που συμβολίζεται με di και
(β) τον αριθμό των λογοκριμένων διαρκειών που συμβολίζεται με ci .
Ο αριθμός των έργων που περιμένουν να ολοκληρωθούν συμβολίζεται με ni και
υπολογίζεται από:
ni = ni −1 − di −1 − ci −1

(5.18)

Βασιζόμενοι στους παραπάνω αριθμούς, η υπό συνθήκη πιθανότητα (conditional
probability) της διάρκειας εκτιμάται από:
n − di
d
P (T > ti | T > ti −1 ) = i
=1− i
ni
ni

(5.19)

Η αντίστοιχη πιθανότητα χωρίς συνθήκη (unconditional probability) συμπίπτει με
την έννοια της DF και εκτιμάται από την αναδρομική σχέση:

⎛ d ⎞
Dˆ (ti ) = P(T > ti ) = P(T > ti | T > ti −1) ⋅ P(T > ti −1) = ⎜⎜1 − i ⎟⎟ Dˆ (ti −1)
⎝ ni ⎠

(5.20)

Προκειμένου να παραχθεί μια αναλυτική έκφραση της DF συμβολίζουμε με t0 το
σημείο εκκίνησης της μελέτης όπου μπορούμε με ασφάλεια να υποθέσουμε ότι
P(T > t0 ) = 1 . Υπό αυτήν την υπόθεση, η αναδρομική σχέση (5.20) καταλήγει στη
σχέση της K-M εκτίμησης (ή του Κ-Μ εκτιμητή) της καμπύλης διάρκειας:
i ⎛
dj ⎞
⎟
Dˆ (ti ) = ∏ ⎜1 −
⎜ nj ⎟
j =1⎝
⎠

(5.21)

Οι αντίστοιχες τιμές της CCCR, Cˆ (ti ) , εκτιμώνται χρησιμοποιώντας την τρίτη
σχέση στην (5.15) από τις Κ-Μ εκτιμήσεις Dˆ (ti ) . Οι εκτιμήσεις Dˆ (t ) και Cˆ (t ) τότε
μπορούν να αντιπροσωπευτούν γραφικά από καμπύλες που είναι χρήσιμες για
συμπεράσματα και συγκρίσεις. Περισσότερες λεπτομέρειες στις [Parmar & Machin,
1995] και [Lee & Wang, 2003]. Προκειμένου να επιδείξουμε την Κ-Μ μέθοδο, την
εφαρμόσαμε σε ένα σύνολο από τα 17 ‘re-development’ έργα που συζητήσαμε
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νωρίτερα και τα οποία περιέχουν δύο μη-ολοκληρωμένα έργα. Στις στήλες του
Πίνακα 5.2 δίνουμε όλα τα απαραίτητα στατιστικά για την εκτίμηση των Dˆ (ti ) και

Cˆ (ti ) . Οι αντίστοιχες καμπύλες δίνονται από τα πλαίσια (α) και (β) του Σχήματος
5.9.
Πίνακας 5.2. Υπολογισμοί για την K-M εκτίμηση της καμπύλης διάρκειας

i

ti

di

ci

1

1

1

17

2

3

1

16

3

4

1

15

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

7
8
10
11
13
14
19
20
36
42
78

1
1
1
1
2
2

14
13
12
11
10
8
6
4
3
2
1

2
1
1
1
1

Dˆ (ti )

ni

1
= 0.941
17
1⎞
⎛
⎜1 − ⎟ × 0.941 = 0.882
⎝ 16 ⎠
1⎞
⎛
⎜1 − ⎟ × 0.882 = 0.824
⎝ 15 ⎠
1−

Cˆ (t )
-log(0.941) = 0.061
-log(0.882) = 0.125
-log(0.824) = 0.194

0.765
0.706
0.647
0.588
0.471
0.353
0.353
0.265
0.176
0.088
0.000

(α)

0.268
0.348
0.435
0.531
0.754
1.041
1.041
1.329
1.735
2.428

(β)

Σχήμα 5.9. Η K-M εκτίμηση της συνάρτησης διάρκειας και ο υπό συνθήκη αθροιστικός ρυθμός
ολοκλήρωσης
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Ας σημειωθεί ότι οι τιμές της C (t ) δεν είναι πιθανότητες και η ερμηνεία της
συνάρτησης δεν είναι εύκολη. Πάντως, είναι μια συνάρτηση που παίζει έναν πολύ
σημαντικό ρόλο στη θεωρία της ανάλυσης διάρκειας από την στιγμή που
χρησιμοποιείται για εκτίμηση των παραμέτρων κατανομής και για συγκρίσεις μεταξύ
μη παραμετρικών και παραμετρικών κατανομών μέσω μοντέλων συνδέοντας το
χρόνο διάρκειας t και τις τιμές της C (t ) . Για παράδειγμα, αν η διάρκεια ακολουθεί
μια log-normal κατανομή Λ ( μ , σ ) , μπορεί να αποδειχθεί [Lee & Wang, 2003] ότι

(

log t = μ + σΦ −1 1 − e −C (t )

)

(5.22)

όπου με Φ −1( x) συμβολίζουμε το αντίστροφο της τυπικής κανονικής CDF. Τώρα,
ακόμα και αν έχουμε λογοκριμένες τιμές όπως στο προηγούμενο παράδειγμα,
μπορούμε να ελέγξουμε αν η διάρκεια ακολουθεί την log-normal κατανομή και
επιπλέον μπορούμε να εκτιμήσουμε τις παραμέτρους της μ και σ . Αυτό γίνεται
μετασχηματίζοντας τη δεύτερη και την τελευταία στήλη του Πίνακα 5.2 και έπειτα
απλά προσαρμόζοντας την γραμμή παλινδρόμησης ελαχίστων τετραγώνων (least

(

)

squares regression line) ανάμεσα σε log t και Φ −1 1 − e −C (t ) . Το ιστόγραμμα των
μετασχηματισμένων τιμών δίνεται στο Σχήμα 5.10. όπου μπορούμε να δούμε ότι η
προσαρμογή του γραμμικού μοντέλου είναι πολύ καλή ( r 2 = 0.924 ) και κατά
συνέπεια η log-normal κατανομή προσαρμόζεται καλά και επιπρόσθετα, η εξίσωση
της ευθείας γραμμής είναι

(

log t = 2.421 + 1.131 × Φ −1 1 − e −C (t )

)

(5.23)

από την οποία μπορούμε να εκτιμήσουμε τις παραμέτρους της log-normal κατανομής

μ = 2.421 και σ = 1.131 . Ας σημειωθεί ότι αυτές οι τιμές είναι ελαφρώς διαφορετικές
από αυτές που βρήκαμε όταν χρησιμοποιήσαμε τα 18 ολοκληρωμένα έργα.
Είναι επομένως προφανές ότι η Κ-Μ μέθοδος μέσω της μη-παραμετρικής
εκτίμησης της καμπύλης διάρκειας μπορεί επίσης να δώσει στοιχεία σε ότι αφορά τη
φύση της υποκείμενης θεωρητικής κατανομής και επίσης να εκτιμήσει τις
παραμέτρους της. Έτσι, το προηγούμενο παράδειγμα μας δείχνει ότι με την
κατασκευή της K-M καμπύλης όχι μόνο περιγράφουμε όλες τις διάρκειες, ακόμη και
τις λογοκριμένες, αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις όπου μια γνωστή θεωρητική
κατανομή προσαρμόζεται καλά, αυτό μπορεί να αξιολογηθεί από τη μη παραμετρική
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καμπύλη. Πάντως, αυτό δεν ισχύει για όλες τις περιπτώσεις. Η συνάρτηση διάρκειας
μπορεί να έχει οποιοδήποτε σχήμα, όχι μόνο από μια γνωστή θεωρητική κατανομή,
με αποτέλεσμα η μη παραμετρική προσέγγιση να αποτελεί το μόνο εργαλείο που
έχουμε στη διάθεση μας για να τη μελετήσουμε.

Σχήμα 5.10. Αξιολογώντας τη γραμμική σχέση μεταξύ των μετασχηματισμών του
χρόνου και της CCR

Υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί για να εφαρμόσουμε την Κ-Μ μέθοδο σε
πραγματικά δεδομένα. Πρώτα από όλα, υποτίθεται ότι τα έργα που συμμετέχουν στη
μελέτη είναι ανεξάρτητα, με την έννοια ότι η διάρκεια οποιουδήποτε έργου δεν
εξαρτάται από κανένα άλλο έργο. Δεύτερον, οι λογοκριμένοι χρόνοι θα πρέπει να
είναι ανεξάρτητοι από τους χρόνους διάρκειας. Η υπόθεση αυτή ισχύει όταν ένα έργο
είναι ακόμα ενεργό στο τέλος της περιόδου της μελέτης και η ανάπτυξη του
συνεχίζεται κανονικά. Εντούτοις, η υπόθεση παραβιάζεται εάν το έργο αναγκαστεί να
τελειώσει χωρίς να έχει ολοκληρωθεί, εξαιτίας σοβαρών προβλημάτων στη φάση
ανάπτυξης. Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει τέτοια ακατάλληλη λογοκρισία, η μέθοδος
δεν είναι εφαρμόσιμη. Ένας τρίτος σημαντικός περιορισμός είναι το ότι δεν πρέπει να
γίνονται αλλαγές κατά τη διάρκεια του χρόνου στις συνθήκες της μελέτης ή στους
τύπους των έργων που εισέρχονται στη μελέτη. Από όλα τα παραπάνω μπορούμε να
συμπεράνουμε ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν διαλέγουμε έργα για μια
τέτοια ανάλυση προκειμένου να είναι λίγο πολύ του ίδιου τύπου.
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5.3.4. Χρήσιμα στατιστικά για την Ανάλυση Διάρκειας

Η εκτιμώμενη συνάρτηση διάρκειας ή η καμπύλη διάρκειας χρησιμοποιείται για
να βρούμε τη διάμεσο της διάρκειας (median duration) που συμβολίζεται με M η
οποία ουσιαστικά είναι το 50% ποσοστιαίο σημείο (percentile) των χρόνων διάρκειας.
Άλλα ποσοστιαία σημεία (π.χ., 25% και 75%) των χρόνων διάρκειας είναι επίσης
χρήσιμα, ειδικά όταν θέλουμε να συγκρίνουμε κατανομές διάρκειας από δύο ή
περισσότερες ομάδες. Αν και η μέση (mean) τιμή είναι το πιο γνωστό μέτρο της
κεντρικής τάσης μιας κατανομής, στις κατανομές διάρκειας που είναι συνήθως λοξές
(skew), η διάμεσος είναι προτιμότερη αφού ένας μικρός αριθμός έργων με πολύ
μεγάλες ή μικρές διάρκειες μπορεί να επηρεάσει τη μέση διάρκεια έτσι ώστε να είναι
αδικαιολόγητα μεγάλη ή μικρή.
Εάν όλα τα έργα που υπάρχουν σε ένα σύνολο δεδομένων έχουν ολοκληρωθεί,
τότε η διάμεσος της διάρκειας είναι ακριβώς η διάμεσος όλων των χρόνων διάρκειας.
Πάντως, στην περίπτωση που υπάρχουν λογοκριμένοι χρόνοι, εκτιμάται πρώτα η ΚΜ καμπύλη και η διάμεσος βρίσκεται ως η τιμή του M που ικανοποιεί την εξίσωση

Dˆ (M ) = 0.5 . Η ερμηνεία είναι αρκετά απλή: είναι ο χρόνος μέσα στον οποίο το 50%
των έργων θα έχει ολοκληρωθεί ενώ το άλλο 50% θα είναι ενεργό πέρα από το χρόνο
αυτόν. Ας σημειωθεί ότι από τη στιγμή που η Κ-Μ μέθοδος εκτιμά ένα κλιμακωτό
και όχι λείο τύπο καμπύλης, μπορεί να προκύψουν μερικά προβλήματα στον
υπολογισμό του M . Αυτά λύνονται από τεχνικές παρεμβολής (interpolation
techniques) [Lee & Wang, 2003]. Τα στατιστικά προγράμματα παρέχουν το M
αυτόματα μαζί με διαστήματα εμπιστοσύνης (confidence intervals).
Ως παράδειγμα, μπορούμε να δούμε από το Σχήμα 5.9 ότι η διάμεσος της
διάρκειας από τα 17 ‘re-development’ έργα, με δύο λογοκριμένους χρόνους, είναι 13
μήνες. Η οριζόντια διακεκομμένη γραμμή αναφοράς από το 0.5 κόβει την καμπύλη
διάρκειας σε ένα σημείο το οποίο αντιστοιχεί στο

M = 13 (κατακόρυφη

διακεκομμένη γραμμή). Αυτό σημαίνει ότι βασιζόμενοι στο δείγμα μας, 50% των ‘redevelopment’ έργων αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί σε 13 μήνες. Ένα 95%
διάστημα εμπιστοσύνης για τη διάμεσο της διάρκειας υπολογισμένο από το SPSS
είναι από 10 έως 16 μήνες. Με έναν παρόμοιο τρόπο μπορούμε να βρούμε ότι το 25%
ποσοστιαίο σημείο είναι 26 μήνες (δηλαδή το 25% των έργων είναι ενεργά πέρα από
τους 26 μήνες) και το 75% ποσοστιαίο σημείο είναι 8 μήνες (δηλαδή το 75% των
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έργων είναι ενεργά πέρα από 8 μήνες). Να σημειωθεί ότι η εκτίμηση του μέσου είναι
21.3 μήνες, μια τιμή που από μόνη της είναι αρκετά παραπλανητική για ολόκληρη
την κατανομή.
5.3.5. Διαστήματα εμπιστοσύνης για την καμπύλη διάρκειας

Μια που οι τιμές Dˆ (t ) που πάρθηκαν από την Κ-Μ μέθοδο είναι εκτιμήσεις από
ένα δείγμα, υπόκεινται σε λάθος. Για το λόγο αυτό είναι χρήσιμο να συνοδεύουμε την
καμπύλη διάρκειας από διαστήματα εμπιστοσύνης (Confidence Intervals-CI) τα οποία
επίσης σχεδιάζονται ως καμπύλες κάτω και πάνω από την καμπύλη διάρκειας. Τα CI
υπολογίζονται από το τυπικό σφάλμα της εκτίμησης, που συμβολίζεται με SE{Dˆ (t )} .
Υπάρχουν αρκετοί τρόποι στη βιβλιογραφία για την εκτίμηση του τυπικού
σφάλματος, αλλά η πιο συνηθισμένη μέθοδος είναι ο τύπος του Greenwood [Parmar
& Machin, 1995; Collet, 1994; Venables & Ripley, 2002]:
1/ 2

⎞
⎛ t −1
dj
⎟
SE{Dˆ (t )} = Dˆ (t )⎜ ∑
⎜ j =0 n j (n j − d j ) ⎟
⎠
⎝

(5.24)

όπου τα στατιστικά d j και n j ορίστηκαν νωρίτερα στην περιγραφή της Κ-Μ
μεθόδου. Τα CI λοιπόν μπορούν να υπολογιστούν με τους επόμενους τρόπους:
Αν υποθέσουμε ότι η Dˆ (t ) έχει κανονική κατανομή, τα όρια ενός 100(1 − a )% CI
“on the plain scale” δίνονται από τις επόμενες σχέσεις:

[ Dˆ (t ) − za / 2 × SE{Dˆ (t )}, Dˆ (t ) + za / 2 × SE{Dˆ (t )}]

(5.25)

όπου με za / 2 ορίζουμε το σημείο όπου για μια τυχαία μεταβλητή Z που έχει την
τυποποιημένη κανονική κατανομή ισχύει ότι P( Z > za / 2 ) = a / 2 .
Μερικές φορές είναι πιο ρεαλιστικό το να υποθέσουμε ότι ο log Dˆ (t ) ακολουθεί
μια κανονική κατανομή οπότε σε αυτήν την περίπτωση ένα 100(1 − a )% CI “on the
log scale” δίνεται από
⎡
⎛
⎛
SE{Dˆ (t )} ⎞ ˆ
SE{Dˆ (t )} ⎞⎤
⎟, D(t ) × exp⎜ + za / 2 ×
⎟⎥
⎢ Dˆ (t ) × exp⎜⎜ − za / 2 ×
⎜
Dˆ (t ) ⎟⎠
Dˆ (t ) ⎟⎠⎥⎦
⎢⎣
⎝
⎝

(5.26)

Ένα σημαντικό μειονέκτημα από τα προηγούμενα CI είναι το ότι τα
υπολογισμένα όρια δεν είναι πάντα στο διάστημα [0,1]. Από την στιγμή που οι τιμές
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της D (t ) αντιπροσωπεύουν πιθανότητες, αυτό ίσως οδηγήσει σε παράλογα
αποτελέσματα. Το πρόβλημα αυτό λύνεται εάν υποθέσουμε ότι η log( − log Dˆ (t ))
ακολουθεί κανονική κατανομή και στην περίπτωση αυτή ένα 95% CI “on the log-log
scale” δίνεται από
⎛
⎛
⎡
SE{Dˆ (t )} ⎞
SE{Dˆ (t )} ⎞ ⎤
⎜ + za / 2 ×
⎟
⎜ − za / 2 ×
⎟
exp
exp
⎜
⎜
⎢
Dˆ (t ) log Dˆ (t ) ⎟⎠
Dˆ (t ) log Dˆ (t ) ⎟⎠ ⎥
⎝
⎝
ˆ
ˆ
, D (t )
⎢ D (t )
⎥
⎢
⎥
⎢⎣
⎥⎦

(5.27)

Να σημειωθεί ότι για ένα 95% CI που είναι και το πιο συνηθέστερα
χρησιμοποιούμενο, έχουμε za / 2 = 1.96 . Στα Σχήματα 5.11 και 5.12 τα αντίστοιχα
95% CI της καμπύλης διάρκειας που υπολογίστηκαν νωρίτερα για τα 17 έργα
δίνονται στην ‘plain’, και στη ‘log-log’ κλίμακα. Αυτά τα γραφήματα παράγονται
αυτόματα από τη στατιστική γλώσσα S-Plus όπου υπάρχουν αρκετοί άλλοι τύποι CI
διαθέσιμοι για την καμπύλη διάρκειας.
Το τυπικό σφάλμα και τα διαστήματα εμπιστοσύνης αποτελούν ένδειξη της
ακρίβειας της εκτιμώμενης καμπύλης με την K-M μέθοδο. Γενικά, μεγάλου εύρους
διαστήματα δείχνουν μικρή ακρίβεια. Η ακρίβεια αυτή επηρεάζεται από το ποσοστό
των ολοκληρωμένων έργων που είναι διαθέσιμα μέσα στο σύνολο των δεδομένων.
Είναι ξεκάθαρο ότι η K-M καμπύλη μπορεί να υπολογιστεί για οποιαδήποτε ποσοστό
ολοκληρωμένων και μη (censored) έργων, αλλά τα διαστήματα εμπιστοσύνης είναι
γενικά ευρύτερα όταν το ποσοστό των ολοκληρωμένων έργων είναι μικρό.
Προκειμένου να έχουμε μια ιδέα για το πώς τα διαστήματα εμπιστοσύνης
επηρεάζονται από τα διαφορετικά ποσοστά ολοκληρωμένων και μη δεδομένων, ας
υποθέσουμε τη διαχρονική εξέλιξη (longitudinal evolution) του μικρού συνόλου
δεδομένων που χρησιμοποιήσαμε για τις απεικονίσεις μας. Τα 18 ‘re-development’
έργα θεωρούνται ως διαδοχικές είσοδοι στο σύνολο των δεδομένων αν υποτεθεί ότι η
μελέτη της ανάλυσης διάρκειας επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο με ημερομηνίες
αναφοράς (cut-off dates) που ξεκινούν από τις 1/1/1993 έως τις 1/1/2000.
Η εξέλιξη του συνόλου των δεδομένων περιγράφεται με λεπτομέρειες στον
Πίνακα 5.3. Στα τέσσερα τμήματα του Σχήματος 5.13 μπορούμε να δούμε τις Κ-Μ
καμπύλες και τα αντίστοιχα log-log διαστήματα εμπιστοσύνης των δεδομένων που
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έχουμε σε τέσσερις διαφορετικές ημερομηνίες αναφοράς. Οι συγκεκριμένες
ημερομηνίες διαλέχθηκαν γιατί αντιπροσωπεύουν αρκετά διαφορετικές καμπύλες.
Αυτό που καθαρά μπορούμε να δούμε είναι ότι αν και η K-M καμπύλη μπορεί να
σχεδιαστεί για τρία μόνο ολοκληρωμένα και τρία μη ολοκληρωμένα έργα, τα
διαστήματα εμπιστοσύνης έχουν μεγάλο εύρος. Μπορούμε επίσης να δούμε ότι
καθώς νέα έργα εισέρχονται στο σύνολο δεδομένων και το ποσοστό των
ολοκληρωμένων μεγαλώνει, η Κ-Μ γίνεται όλο και πιο λεία-ομαλή και τα
διαστήματα εμπιστοσύνης όλο και πιο στενά. Είναι επίσης αξιοσημείωτο [Parmar &
Machin, 1995, σελ. 35] ότι μεγάλα άλματα ή μακρά επίπεδα τμήματα ίσως
εμφανίζονται μερικές φορές στην Κ-Μ καμπύλη εξαιτίας μεγάλων ποσοστών
λογοκριμένων παρατηρήσεων.
Γενικά, μπορούμε να πούμε ότι η συμμετοχή μη ολοκληρωμένων έργων στην
ανάλυση προσθέτει πολύτιμες πληροφορίες. Για παράδειγμα, ας θεωρήσουμε το
σύνολο δεδομένων που υποτίθεται πως έχουμε για την 1/1/93 ημερομηνία αναφοράς
του Πίνακα 5.3. Τα τρία ολοκληρωμένα έργα έχουν διάρκειες μέχρι 13 μήνες.
Εντούτοις, η συμμετοχή των τριών ενεργών (λογοκριμένων) έργων δείχνει καθαρά
την πιθανότητα για πολύ μεγαλύτερες διάρκειες, όπως πάνω από 30 μήνες. Φυσικά,
τα διαστήματα εμπιστοσύνης έχουν αρκετά μεγάλο εύρος, αλλά η καμπύλη δίνει
περισσότερες πληροφορίες από ότι θα μπορούσε να δώσει με μόνο τρία

0.6
0.4
0.0

0.2

K-M estimation of D(t)

0.8

1.0

ολοκληρωμένα έργα.

0

20

40

60

80

Project elapsed time

Σχήμα 5.11. Το 95% CI για την καμπύλη διάρκειας στην ‘plain’ κλίμακα

129

0.6
0.4
0.0

0.2

K-M estimation of D(t)

0.8

1.0

Κεφάλαιο 5: Ένα Στατιστικό Πλαίσιο για την Ανάλυση της Διάρκειας των Έργων Λογισμικού

0

20

40

60

80

Project elapsed time

0.8
0.6
0.4

K-M estimation of D(t)

0.0

0.0

0.2

0.2

0.4

0.6

K-M estimation of D(t)

0.8

1.0

1.0

Σχήμα 5.12. Το 95% CI για την καμπύλη διάρκειας στην ‘log-log’ κλίμακα

0

10

20

30

40

50

60

0

20

Project elapsed time (cutoff: 1/1/93)

60

80

1.0

1.0

0.6
0.2

0.4

K-M estimation of D(t)

0.8

0.8
0.6
0.4
0.2

0.0

0.0

K-M estimation of D(t)

40
Project elapsed time (cutoff: 1/1/95)

0

20

40

60

80

0

Project elapsed time (cutoff:1/1/98)

20

40

60

Project elapsed time (cutoff:1/1/00)

Σχήμα 5.13. Τα 95% CI για την καμπύλη διάρκειας στην ‘log-log’ κλίμακα

130

80

63

29

13

13

15

1

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Dur

Project
1

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Completed

Active

Completed

Completed

Active

Active

Status

Cutoff: 1/1/93

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2

1

27

13

13

41

75

Dur

Active

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Completed

Active

Completed

Completed

Active

Active

Status

cutoff: 1/1/94

.

.

.

.

.

2

3

4

4

7

12

14

1

36

13

13

42

78

Dur

Active

Active

Active

.

.

.

.

.

Completed

Completed

Active

Completed

Completed

Completed

Completed

Completed

Completed

Completed

Status

cutoff: 1/1/95

.

.

.

.

.

11

8

14

4

7

20

14

1

36

13

13

42

78

Dur

.

.

.

.

.

Completed

Completed

Completed

Completed

Completed

Completed

Completed

Completed

Completed

Completed

Completed

Completed

Completed

Status

cutoff: 1/1/96

.

1

7

7

10

11

8

14

4

7

20

14

1

36

13

13

42

78

Dur

Active

Active

Active

.

Completed

Completed

Completed

Completed

Completed

Completed

Completed

Completed

Completed

Completed

Completed

Completed

Completed

Completed

Status

cutoff: 1/1/97

.

3

19

19

10

11

8

14

4

7

20

14

1

36

13

13

42

78

Dur

.

Completed

Active

Active

Completed

Completed

Completed

Completed

Completed

Completed

Completed

Completed

Completed

Completed

Completed

Completed

Completed

Completed

Status

cutoff: 1/1/98

5

3

24

24

10

11

8

14

4

7

20

14

1

36

13

13

42

78

Dur

Active

Completed

Completed

Completed

Completed

Completed

Completed

Completed

Completed

Completed

Completed

Completed

Completed

Completed

Completed

Completed

Completed

Completed

Status

cutoff: 1/1/99

Πίνακας 5.3. Διαχρονική καταγραφή της διάρκειας των έργων με επιτυχημένες ημερομηνίες αναφοράς

14

3

24

24

10

11

8

14

4

7

20

14

1

36

13

13

42

78

Dur

Completed

Completed

Completed

Completed

Completed

Completed

Completed

Completed

Completed

Completed

Completed

Completed

Completed

Completed

Completed

Completed

Completed

Completed

Status

cutoff: 1/1/00

Κεφάλαιο 5: Ένα Στατιστικό Πλαίσιο για την Ανάλυση της Διάρκειας των Έργων Λογισμικού

5.3.6. Σύγκριση των καμπύλων διάρκειας

Ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά της ανάλυσης διάρκειας είναι ο
καθορισμός παραγόντων που επηρεάζουν την κατανομή των χρόνων διάρκειας. Στα
περισσότερα από τα διαθέσιμα σύνολα δεδομένων υπάρχουν διάφορες κατηγορικές
μεταβλητές που ονομάζονται παράγοντες (factors) και οι οποίες χαρακτηρίζουν κάθε
έργο. Παραδείγματα αποτελούν οι: development type, organization type, business
area, language, κλπ. Οι τιμές κάθε παράγοντα ονομάζονται επίπεδα (levels) και
διαιρούν ολόκληρο το σύνολο των δεδομένων σε δύο ή περισσότερα υποσύνολα.
Είναι επομένως πολύ χρήσιμο να ερευνήσουμε εάν οι καμπύλες διάρκειας αυτών των
υποσυνόλων διαφέρουν σημαντικά. Αυτό γίνεται είτε εμπειρικά με οπτικό έλεγχο των
καμπύλων διάρκειας ή αυστηρά με την εκτέλεση ενός στατιστικού ελέγχου.
Υπάρχουν δύο τύποι στατιστικών ελέγχων: Οι συνολικοί έλεγχοι (overall tests) οι
οποίοι αξιολογούν συνολικά τη σημαντικότητα της επίδρασης ενός παράγοντα και οι
κατά ζεύγη έλεγχοι (pairwise tests) οι οποίοι συγκρίνουν κάθε ζευγάρι επιπέδων ενός
παράγοντα για να βρουν εάν υπάρχει κάποια σημαντική διαφορά.
Ως παράδειγμα των γραφικών μεθόδων ας θεωρήσουμε τα έργα από τα δεδομένα
της ISBSG7 με data quality rating Α και Β και για τα οποία δεν έχουμε χαμένες τιμές
για τις μεταβλητές duration και implementation date. O παράγων Development type
έχει τρία επίπεδα: “Enhancement”, “New Development” και “Re-development” και
ορίζει τρία υποσύνολα. Ορίζοντας μια υποθετική ημερομηνία αναφοράς για τη μελέτη
μας, την 01/01/98, οδηγούμαστε στα 538 έργα, 47 από τα οποία είναι ανολοκλήρωτα.
Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν 234 ‘enhanced’ έργα με 32 ανολοκλήρωτα, 287 ‘new
development’ έργα με 13 ανολοκλήρωτα και 17 ‘re-development’ έργα με δύο μηολοκληρωμένα. Οι Κ-Μ εκτιμήσεις των αντίστοιχων DF και CCCR σχεδιάστηκαν
στο Σχήμα 5.14 (α) και (β).
Επιπρόσθετα με τον οπτικό έλεγχο είναι επίσης χρήσιμο να εξετάσουμε τα
ποσοστιαία σημεία των τριών κατανομών. Αυτά δίνονται στον Πίνακα 5.4.
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(α)

(β)

Σχήμα 5.14. Οι DF και CCCR καμπύλες των τριών επιπέδων της ‘development type’

Πίνακας 5.4. Εκτιμήσεις των ποσοστιαίων σημείων των τριών κατανομών

Development Type
Enhancement
New Development
Re-development
Overall

25%
11
15
36
13

Median (50%)
7
9
13
8

75%
4
6
8
5

Οι γραφικές παραστάσεις και τα ποσοστιαία σημεία δείχνουν ότι υπάρχουν
διαφορές ανάμεσα στις καμπύλες. Ειδικότερα, φαίνεται ότι τα ‘enhancement’ έργα
έχουν γενικά μικρότερη διάρκεια ενώ τα ‘re-development’ έργα διαρκούν
περισσότερο. Αυτό πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός ότι τα ‘enhancement’ έργα
είναι τροποποιήσεις ή προσθήκες που αφορούν ένα τμήμα ενός λογισμικού
συστήματος, ενώ τα ‘re-development’ έργα κανονικά ξαναχτίζουν ολόκληρα
συστήματα. Συνεπώς, υπάρχει η ανάγκη για παραπέρα στατιστικό έλεγχο
προκειμένου να αξιολογήσουμε το αν αυτές οι διαφορές είναι στην πραγματικότητα
σημαντικές ή όχι.
Υπάρχουν διάφοροι στατιστικοί έλεγχοι στη βιβλιογραφία. Τα στατιστικά πακέτα
παράγουν αυτόματα συγκεκριμένα στατιστικά από το δείγμα και έπειτα ελέγχουν την
σημαντικότητα τους βασιζόμενα σε μια θεωρητική κατανομή. Το SPSS παρέχει τρία
διαφορετικά στατιστικά: το log-rank (ή Mantel-Cox στατιστικό), το τροποποιημένο
Wilcoxon στατιστικό έλεγχο (ή Breslow στατιστικό), και το Tarone και Ware
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στατιστικό έλεγχο. Οι τιμές αυτών των στατιστικών συγκρίνονται με τιμές από μια

χ 2 (chi-square) θεωρητική κατανομή προκειμένου να αξιολογηθεί η σημαντικότητά
τους. Τα στατιστικά αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για overall tests ή ακόμα
και για pairwise tests. Τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων για την σύγκριση των
τριών ‘development types’ από τα 538 έργα δίνονται στους Πίνακες 5.5 και 5.6.
Από τον Πίνακα 5.5 μπορούμε να δούμε ότι όλα τα overall tests έδειξαν ότι
υπάρχει μια σημαντική διαφορά ανάμεσα στα τρία επίπεδα του παράγοντα
(p<0.0005) και συνεπώς ότι ο παράγων development type έχει μια σημαντική
επίδραση στη διάρκεια. Πάντως, προκειμένου να προσδιορίσουμε ποια από τα τρία
επίπεδα διαφέρουν σημαντικά πρέπει να εκτελέσουμε τα pairwise tests του Πίνακα
5.6. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχει καθαρά μια στατιστικά σημαντική
διαφορά ανάμεσα στα ‘enhancement’ έργα και στους άλλους δύο τύπους (p<0.0005
για όλους τους ελέγχους). Σε ότι αφορά τις συγκρίσεις ανάμεσα στα ‘new
development’ και ‘re-development’ έργα, δύο από τους ελέγχους έδειξαν σημαντική
διαφορά μια που p < 0.05, ενώ ο έλεγχος Breslow είχε p < 0.1. Μπορούμε επομένως
να αξιολογήσουμε ότι όλα τα ζευγάρια των επιπέδων έχουν διαφορετικές κατανομές
για τις διάρκειές τους.
Πίνακας 5.5. Σημαντικότητα των συνολικών συγκρίσεων για τα τρία επίπεδα της ‘development type’

Στατιστικός έλεγχος
Log Rank (Mantel-Cox)
Breslow (Generalized Wilcoxon)
Tarone-Ware

Σημαντικότητα (p)
0.000
0.000
0.000

Πίνακας 5.6. Σημαντικότητα όλων των συγκρίσεων κατά ζεύγη για τα τρία επίπεδα της
‘development type’

Στατιστικός
έλεγχος
Log Rank
(Mantel-Cox)
Breslow
(Generalized
Wilcoxon)
Tarone-Ware

Development Type
Development type
Enhancement
New Development
Re-development
Enhancement
New Development
Re-development
Enhancement

Enhancement
-

New Development
0.000

Re-development
0.000

0.000
0.000
0.000
0.007
-

0.027
0.000
0.082
0.000

0.027
0.007
0.082
0.002

New Development

0.000

-

0.046

Re-development

0.002

0.046

-

134

Κεφάλαιο 5: Ένα Στατιστικό Πλαίσιο για την Ανάλυση της Διάρκειας των Έργων Λογισμικού

5.3.7.

Μοντέλα

Cox

Regression

για

τον

προσδιορισμό

προγνωστικών

παραγόντων

Η πρόβλεψη για το μέλλον ενός έργου, η οποία μπορεί να ονομαστεί πρόγνωση
(prognosis), είναι σημαντική για τη διαχείριση του έργου. Προτού ένας διοικητής
έργου μπορέσει να κάνει μια πρόγνωση και να πάρει μερικές σημαντικές αποφάσεις
σε ότι αφορά τους πόρους και το σχεδιασμό του έργου, είναι συχνά απαραίτητη η
ύπαρξη ιστορικών συνόλων δεδομένων. Τα σύνολα αυτά περιέχουν ένα μεγάλο
αριθμό χαρακτηριστικών των έργων, και είναι συνήθως δύσκολο να αναγνωρίσουμε
ποια από αυτά είναι περισσότερο στενά συνδεδεμένα με την πρόγνωση. Προφανώς,
ένας ειδικός μπορεί συνήθως να αποφασίσει για το ποιο από αυτά τα χαρακτηριστικά
είναι άσχετο, αλλά μια στατιστική ανάλυση είναι πολύ χρήσιμη προκειμένου να
προετοιμαστεί μια περιεκτική έκθεση των σχέσεων που διέπουν τα δεδομένα.
Στις προηγούμενες υποενότητες συζητήσαμε τεχνικές για τον εντοπισμό των
επιπτώσεων ενός μόνο παράγοντα πάνω στη διάρκεια του έργου. Εντούτοις, στα
σύνολα δεδομένων των έργων υπάρχουν αρκετές κατηγορικές ή συνεχείς μεταβλητές
που χαρακτηρίζουν τα έργα. Οι μεταβλητές αυτές συνήθως αλληλεπιδρούν με
πολύπλοκους τρόπους και τα μεμονωμένα αποτελέσματά τους συγχέονται με
απρόβλεπτους τρόπους. Για αυτόν το λόγο είναι προτιμότερο να μελετήσουμε τη
συνδυασμένη επίδραση όλων των μεταβλητών πάνω στη διάρκεια μοντελοποιώντας
αυτή τη σχέση.
Υπάρχουν διάφορα παραμετρικά μοντέλα για τη μοντελοποίηση της σχέσης που
έχει η διάρκεια με άλλες μεταβλητές αλλά προαπαιτούν τη γνώση της θεωρητικής
κατανομής που ακολουθούν τα σφάλματα του μοντέλου. Συχνά η γνώση αυτή δεν
είναι διαθέσιμη, οπότε η κοινή πρακτική είναι να χρησιμοποιήσουμε μια κατηγορία
συγκριτικών, ημι-παραμετρικών μοντέλων για δεδομένα διάρκειας. Η πιο γνωστή
μεθοδολογία είναι η ανάλυση Cox Regression της οποίας η περιγραφή θα γίνει εδώ.
Πρώτα από όλα θα πρέπει να επισημάνουμε τη σημαντικότητα της συνάρτησης
c (t ) . Η CCR εξ’ ορισμού αποτελεί μια έκφραση της συσσωρευμένης γνώσης κατά τη

διάρκεια του χρόνου, γενικά γνωστή ως γήρανση (aging). Αφού η CCR εφαρμόζεται
μόνο σε έργα τα οποία έχουν μείνει ενεργά μέχρι ένα συγκεκριμένο χρόνο, εκφράζει
τη γήρανση που έχει πραγματοποιηθεί στο σύνολο των δεδομένων. [Hosmer &
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Lemeshow, 1999]. Το αξιοσημείωτο εδώ είναι ότι όταν παρατηρούμε τα έργα κατά τη
διάρκεια του χρόνου, είμαστε ουσιαστικά μάρτυρες μιας διαδικασίας γήρανσης. Είναι
συνεπώς λογικό να χρησιμοποιήσουμε την CCR για να μοντελοποιήσουμε τη
διαδικασία γήρανσης μέσα σε ένα σύνολο δεδομένων.
Ας υποθέσουμε ότι η CCR είναι μια συνάρτηση που εξαρτάται από ένα σύνολο
ανεξάρτητων μεταβλητών ή προβλεπουσών (predictors)

x = ( x1,..., x p ) , που

συμβολίζουμε με c(t ; x) . Η βασική υπόθεση για τη μορφή του μοντέλου είναι ότι
οποιοδήποτε ζευγάρι από διαφορετικά έργα με αντίστοιχες τιμές των προβλεπουσών
(έστω) x1 = ( x11,..., x1 p ) και x 2 = ( x21,..., x2 p ) έχει ανάλογα CCRs, δηλαδή ο λόγος
ολοκλήρωσης (completion ratio ή CR)
CR (t ; x1, x 2 ) =

c(t; x1 )
c(t ; x 2 )

(5.28)

είναι μια σταθερά με την έννοια ότι δεν ποικίλει με το χρόνο. Η σημασία μιας τέτοιας
υπόθεσης είναι ότι ο λόγος του υπό συνθήκη ρυθμού ολοκλήρωσης δύο έργων είναι ο
ίδιος, ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλη διάρκεια έχουν.
Η ιδιότητα ο λόγος CR να είναι μια σταθερά, οδηγεί σε ένα μοντέλο όπου η CCR,
δεδομένου του συνόλου των ανεξάρτητων μεταβλητών για ένα έργο, εκφράζεται ως
γινόμενο δύο συναρτήσεων:
c(t ; x) = c0 (t ) g (x)

(5.29)

Η συνάρτηση c0 (t ) χαρακτηρίζει με ποιο τρόπο η CCR αλλάζει σαν συνάρτηση
μόνο της διάρκειας. Η άλλη συνάρτηση g (x) χαρακτηρίζει με ποιο τρόπο η CCR
αλλάζει ως συνάρτηση των ανεξάρτητων μεταβλητών του έργου και αντιπροσωπεύει
την επίδραση τους. Ας σημειωθεί ότι η c0 (t ) ονομάζεται βασική (baseline) CCR και
αντιπροσωπεύει την CCR όταν g ( x) = 1 . Προκειμένου να ερμηνεύσουμε την c0 (t )
ως την CCR που προκύπτει όταν αφαιρούμε το αποτέλεσμα όλων των ανεξάρτητων,
μια συνηθισμένη επιλογή της g (x) απαιτεί να ισχύει g (0) = 1 .
Το μοντέλο Cox υποθέτει ότι η g (x) είναι μια εκθετική συνάρτηση των
ανεξάρτητων x = ( x1,..., x p ) , δηλαδή μια έκφραση της μορφής:
p

c(t ; x) = c0 (t ) exp( ∑ bi xi )
i =1
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όπου με xi , i = 1,..., p δηλώνουμε την i ανεξάρτητη μεταβλητή (συνεχή ή
κατηγορική) και με bi τον αντίστοιχο άγνωστο συντελεστή παλινδρόμησης. Εδώ, η
βασική CCR αντιστοιχεί σε μια κατάσταση όπου όλες οι ανεξάρτητες μεταβλητές
είναι ίσες με το μηδέν.
Μια ενδιαφέρουσα πτυχή του μοντέλου Cox Regression αποτελεί το γεγονός ότι
μπορεί να αντιπροσωπευτεί είτε από την CCR είτε από την DF. Μπορεί να αποδειχθεί
ότι το ισοδύναμο μοντέλο διάρκειας γράφεται και ως:
D (t ; x) = [ D0 (t )] g ( x)

(5.31)

⎛ p
⎞
όπου D0 (t ) είναι η βασική συνάρτηση διάρκειας και g (x) = exp⎜⎜ ∑ bi xi ⎟⎟ . Οι
⎝ i =1 ⎠
συντελεστές παλινδρόμησης και η βασική συνάρτηση εκτιμώνται από τα δεδομένα
και με τη βοήθεια μιας παραλλαγής της μεθόδου μέγιστης πιθανοφάνιας (maximum
likelihood), χρησιμοποιώντας την μερική συνάρτηση πιθανοφάνιας [Lee & Wang,
2003; Hosmer & Lemeshow, 1999].
Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη βασική υπόθεση του Cox μοντέλου, ότι
ο λόγος c(t ; x) / c0 (t ) δεν είναι συνάρτηση του χρόνου. Η ισχύς μιας τέτοιας υπόθεσης
ελέγχεται από στατιστικούς ελέγχους. Εντούτοις, αν παραβιαστεί η υπόθεση, μπορεί
να χρησιμοποιηθεί μια επεκταμένη έκδοση του μοντέλου Cox Regression έτσι ώστε
να περιλαμβάνει ανεξάρτητες μεταβλητές που εξαρτώνται από το χρόνο [Lee &
Wang, 2003]. Διαθέσιμα στατιστικά πακέτα παρέχουν διαδικασίες με μια μεγάλη
ποικιλία επιλογών έτσι ώστε να δημιουργήσουν και να αξιολογήσουν ένα
αποτελεσματικό μοντέλο. Ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά είναι η
εκτέλεση αλγορίθμων (για παράδειγμα stepwise παλινδρόμηση) που είναι ικανοί να
παράγουν μοντέλα που περιέχουν τις πιο σημαντικές μεταβλητές. Αυτό είναι πολύ
χρήσιμο για τις περιπτώσεις όπου οι ανεξάρτητες μεταβλητές είναι συσχετισμένες.
Ως ενδεικτικό παράδειγμα, θεωρούμε από το σύνολο δεδομένων της ISBSG, 121
έργα με ‘quality rating’ A και Β που όλα ξεκίνησαν πριν από την ημερομηνία
αναφοράς 01/01/98 και για τα οποία δεν υπάρχουν χαμένα δεδομένα στις ανεξάρτητες
μεταβλητές

που

χρησιμοποιούμε.

Υπάρχουν

106

ολοκληρωμένα

και

15

ανολοκλήρωτα έργα. Οι ανεξάρτητες μεταβλητές με τις αντίστοιχες τιμές τους
δίνονται στον Πίνακα 5.7. Συγκεκριμένα, υπάρχει μια συνεχής μεταβλητή, ο
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λογάριθμος των βαθμών λειτουργίας (ln(function points)) και τέσσερις κατηγορικές
μεταβλητές ή παράγοντες με δύο ή τρία επίπεδα ο κάθε ένας. Για τον παράγοντα
‘business area type’ θεωρήσαμε μόνο δύο επίπεδα, τα έργα ασφάλειας (insurance) και
τα τραπεζικά (banking) έργα. Από τη στιγμή που οι τιμές των βαθμών λειτουργίας
μπορούν να πάρουν πολύ μεγάλες τιμές, τα μοντέλα Cox που έχουν αυτήν την
μεταβλητή ως εκθέτη, εκτιμούν τους συντελεστές τους με τιμές πολύ κοντά στο
μηδέν. Για αυτόν τον λόγο χρησιμοποιούμε το λογάριθμο των βαθμών λειτουργίας
που δίνει γενικά καλύτερα μοντέλα.
Προκειμένου να συμπεριλάβουμε στην εξίσωση (5.29) τις κατηγορικές
μεταβλητές, υπάρχει ανάγκη χρήσης δυαδικών (binary) ή “dummy” μεταβλητών που
παίρνουν τιμές μόνο το 0 ή το 1. Όταν τα επίπεδα ενός παράγοντα είναι μόνο δύο,
μπορούν να αντιπροσωπευτούν από το 0 ή το 1. Γενικά, όταν έχουμε p επίπεδα σε
ένα

παράγοντα,

χρειαζόμαστε

p −1

dummy

μεταβλητές

για

να

τα

αντιπροσωπεύσουμε στη μορφή (1,0,...,0), (0,1,...,0),...( 0,0,...,0) . Οι τιμές των dummy
μεταβλητών για το παράδειγμα μας δίνονται επίσης στον Πίνακα 5.7. Αυτές είναι
χρήσιμες για την ερμηνεία των συντελεστών παλινδρόμησης. Ειδικότερα, το επίπεδο
που αντιπροσωπεύτηκε από το μηδέν θα χρησιμοποιηθεί ως το επίπεδο αναφοράς
(reference level) αυτού του παράγοντα με την έννοια ότι οι συντελεστές
παλινδρόμησης θα αντιπροσωπεύουν τις αλλαγές της διάρκειας σε σχέση με αυτό το
επίπεδο. Ας σημειωθεί ότι ανολοκλήρωτα έργα χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό
της βασικής CCR αλλά όχι και για τον υπολογισμό των συντελεστών παλινδρόμησης.
Για την κατασκευή του μοντέλου χρησιμοποιήσαμε μια stepwise Cox Regression,
που είναι ικανή να αναγνωρίζει μόνο τις πιο σημαντικές ανεξάρτητες του μοντέλου
Cox. Ο αλγόριθμος είχε ως αποτέλεσμα ένα μοντέλο με δύο σημαντικές μεταβλητές:
την ln( function points) και την business area type. Οι άλλες μεταβλητές δεν
θεωρήθηκαν σημαντικές για το μοντέλο. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να
υπογραμμίσουμε ότι αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι μεταβλητές οι οποίες δεν
περιέχονται στο μοντέλο είναι ασυσχέτιστες με τη διάρκεια. Σημασία για τον
αποκλεισμό τους αποτελεί το γεγονός ότι η συνεισφορά τους στο μοντέλο που
περιέχει τις δύο μεταβλητές είναι μη σημαντική. Κάτι τέτοιο μπορεί να είναι
αποτέλεσμα της συσχέτισης μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών.
Το τελικό μοντέλο είναι:
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c( t; x ) = c0 ( t )exp ( −0.838 × log( function_points ) − 0.897 × business_area_type ) (5.32)

Η

τιμή

e −0.838 = 0.432

σημαίνει

ότι

η

CCR

μειώνεται

κατά

100% − (100% × 0.432) = 56.8% κάθε φορά που μια μονάδα προστίθεται στο
λογάριθμο των βαθμών λειτουργίας (ή ισοδύναμα όταν οι βαθμοί λειτουργίας
πολλαπλασιάζονται με ένα παράγοντα ίσο με e ≈ 2.72 ). Η τιμή e −0.897 = 0.408
σημαίνει ότι η CCR για ένα ‘insurance’ έργο (αντιπροσωπεύεται με το 1) μειώνεται
0.408 φορές από αυτήν ενός ‘banking’ έργο (αντιπροσωπεύεται με το 0). Όταν ένας
παράγοντας έχει πάνω από δύο επίπεδα, η ερμηνεία των συντελεστών είναι παρόμοια,
με την έννοια ότι ο συντελεστής μετράει την αλλαγή από το επίπεδο αναφοράς.
Πίνακας 5.7. Ανεξάρτητες μεταβλητές και η κωδικοποίηση τους για την Cox Regression

Αριθμητικές
ln(function points)
Κατηγορικές
Business Area Type

Development Type
Development Platform
Language Type

συνεχείς
Επίπεδα
Insurance
Banking
Enhancement
New Development
PC
MR
MF
ApG
4GL
3GL

Συχνότητα

dummy
(1)

dummy
(2)

21
100
44
77
10
21
90
8
43
70

1
0
1
0
1
0
0
1
0
0

0
1
0
0
1
0

Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η Cox Regression δεν παράγει εκτιμήσεις σε σημείο
(απλές τιμές) της διάρκειας ενός έργου. Η πρόγνωση του είναι μια ολόκληρη
κατανομή των τιμών διάρκειας με ορισμένες πιθανότητες. Έτσι για οποιαδήποτε τιμή
των προβλέψεων μπορούμε να πάρουμε ενδιαφέροντα γραφήματα των DF και CCCR.
Για παράδειγμα, στο Σχήμα 5.15 (α) και (β) μπορούμε να δούμε τις DF και CCCR
καμπύλες που αντιστοιχούν στο μέσο έργο (average project) με την έννοια ότι στην
εξίσωση (5.32) αντικαθιστούμε τις μεταβλητές με τις μέσες τιμές τους. Με τον τρόπο
αυτό έχουμε τις καμπύλες για ένα υποθετικό έργο που έχει log(function points)=
5.624, τη μέση τιμή της μεταβλητής, business area type=0.174, που στην
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πραγματικότητα είναι η αναλογία αυτών (21/121) που αντιπροσωπεύουν τα
‘insurance’ έργα. Στο Σχήμα 16 (α) και (β) βλέπουμε τις καμπύλες του μέσου έργου,
μόνο για το μέσο του log(function points), χωριστά για κάθε ‘business area type’. Αν
θελήσουμε να δούμε το πώς αυτές οι καμπύλες επηρεάζονται από την αλλαγή των
μεταβλητών, στο Σχήμα 5.17(α) και (β) έχουμε τα αντίστοιχα γραφήματα για
log(function points)=7.624. Ας σημειωθεί η αλλαγή στην κλίμακα πάνω στον
κατακόρυφο άξονα του CCCR γραφήματος στο Σχήμα 5.17
Ένα τελικό σημαντικό ζήτημα που θα πρέπει να εξεταστεί είναι η αξιολόγηση της
υπόθεσης των αναλογιών (the proportionality assumption), δηλαδή ότι ο λόγος
c(t ; x) / c0 (t ) δεν είναι συνάρτηση του χρόνου. Αν και υπάρχουν στατιστικοί έλεγχοι
για κάτι τέτοιο, είναι πολύ πιο εύκολο να χρησιμοποιήσουμε γραφικές μεθόδους. Δύο
από αυτές είναι το γράφημα της συνάρτησης log(− log( D(t ))) (LML καμπύλη) και η
σχεδίαση των αποκαλούμενων μερικών υπολοίπων (partial residuals) σε σχέση με το
χρόνο.
Στο Σχήμα 5.18 (α) μπορούμε να δούμε τις LML καμπύλες που εκτιμήθηκαν για
το μέσον του log(function points) για τα επίπεδα του παράγοντα. Το γεγονός ότι αυτές
οι καμπύλες είναι παράλληλες επιβεβαιώνει το ότι η υπόθεση ισχύει. Στο Σχήμα 5.18
(β) υπάρχει ένα διάγραμμα διασποράς (scatter plot) των μερικών υπολοίπων της
μεταβλητής log(function points),που είναι οι διαφορές ανάμεσα στις παρατηρούμενες
και στις αναμενόμενες τιμές (δεδομένου του ότι το μοντέλο είναι σωστό) της
ανεξάρτητης μεταβλητής για κάθε περίπτωση. Τα μερικά υπόλοιπα, και κατά
συνέπεια τα σημεία στο γράφημα, δημιουργήθηκαν μόνο για μη λογοκριμένες
περιπτώσεις. Αν η υπόθεση των αναλογιών είναι σωστή, τότε δεν θα πρέπει να
υπάρχουν μοτίβα (patterns) ή συσχέτιση με το χρόνο σε αυτό το γράφημα. Στα
δεδομένα μας μπορούμε να δούμε ότι δεν υπάρχει καμία σημαντική συσχέτιση
( r 2 = 0.03 ) και επομένως μπορούμε να αποδεχθούμε την υπόθεση.
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(α)

(β)

Σχήμα 5.15. Οι DF και CCCR καμπύλες για τις μέσες τιμές των ανεξάρτητων μεταβλητών

(a)

(β)

Σχήμα 5.16. Οι DF και CCCR καμπύλες για την log(function points) = 5.624 και για τα δύο
επίπεδα της μεταβλητής ‘business area type’

(α)

(β)

Σχήμα 5.17. Οι DF και CCCR καμπύλες του μέσου έργου όπου log(function points) = 7.624
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(α)

(β)

Σχήμα 5.18. Γραφικοί έλεγχοι για την υπόθεση των αναλογιών

5.4. Εφαρμογή
Τα παραδείγματα της προηγούμενης ενότητας βασίστηκαν σε έργα από τη βάση
δεδομένων ISBSG7 [ISBSG, 2001], η οποία όπως γνωρίζουμε προέρχεται από
πολλούς διεθνείς οργανισμούς. Προκειμένου να ερευνήσουμε την εφαρμογή της
μεθόδου που περιγράψαμε σε δεδομένα από έναν οργανισμό, χρησιμοποιήσαμε το
σύνολο δεδομένων της Maxwell [Maxwell, 2002]. Παράλληλα, για την πληρέστερη
ανάλυση της μεθόδου χρησιμοποιήσαμε ένα νέο υποσύνολο της ISBSG7. Και τα δύο
σύνολα περιέχουν ολοκληρωμένα έργα λογισμικού, οπότε προκειμένου να έχουμε
στην ανάλυσή μας λογοκριμένες παρατηρήσεις, ορίσαμε ως τελική ημερομηνία της
μελέτης, μια ημερομηνία πριν από την πραγματική ημερομηνία ολοκλήρωσης των
περισσότερων έργων. Αναφέρουμε τα αποτελέσματα παρουσιάζοντας την K-M
εκτίμηση των καμπύλων διάρκειας, και κατασκευάζουμε ένα μοντέλο Cox
Regression περιγράφοντας τη σχέση ανάμεσα στη διάρκεια και στις άλλες
ανεξάρτητες μεταβλητές που υπάρχουν στα σύνολα των δεδομένων μας
χρησιμοποιώντας μια διαδικασία forward stepwise.
5.4.1. Το σύνολο δεδομένων της Maxwell

Το σύνολο δεδομένων της Maxwell περιέχει έργα λογισμικού με ημερομηνίες
έναρξης που εκτείνονται από 10/01/1985 μέχρι 11/01/1993. Η διάρκεια κάθε έργου
από την προδιαγραφή μέχρι την παράδοση καταγράφηκε σε μήνες (εκτείνεται από 6
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μέχρι 54 μήνες) και επομένως είναι εύκολο να υπολογίσουμε τις ημερομηνίες
ολοκλήρωσης σε ένα διάστημα από 10/01/1987 μέχρι 12/01/1994.
Προκειμένου να προσομοιώσουμε την ύπαρξη μη-ολοκληρωμένων έργων,
προσποιηθήκαμε ότι η μελέτη σταμάτησε στις 05/01/1992 (ημερομηνία αναφοράςcut-off date). Στα πλαίσια αυτής της υπόθεσης, έξι έργα αποκλείστηκαν από την
ανάλυση μια που η ημερομηνία έναρξης τους ήταν ύστερα από την ημερομηνία
αναφοράς. Ως αποτέλεσμα, το τελικό σύνολο δεδομένων περιείχε 43 ολοκληρωμένα
και 13 έργα σε εξέλιξη (λογοκριμένα).
Εκτός από τη διάρκεια, υπάρχουν επίσης 15 κατηγορικές μεταβλητές (factors)
που χαρακτηρίζουν τα έργα (t01-t15), κάθε μια με 5 επίπεδα (very low, low, nominal,
high, very high). Η μόνη αριθμητική μεταβλητή (covariate) στην ανάλυση μας είναι
το μέγεθος (size). Οι μεταβλητές του συνόλου δεδομένων περιγράφονται στον Πίνακα
5.8.
Μια που ο αριθμός των επιπέδων των παραγόντων είναι αρκετά μεγάλος σε σχέση
με τον αριθμό των έργων, πραγματοποιήσαμε μια προκαταρκτική ανάλυση με σκοπό
τη μείωση των επιπέδων κάθε παράγοντα σε δύο ή τρεις κατηγορίες. Για κάθε
παράγοντα, χρησιμοποιήθηκε η διαδικασία one-way ANOVA μαζί με post-hoc
ελέγχους (π.χ. Tukey’s, Bonferoni, κλπ) με εξαρτημένη μεταβλητή τη διάρκεια
προκειμένου να αναγνωρίσουμε ομοιογενείς κατηγορίες και να τις συγχωνεύσουμε.
Οι νέες μεταβλητές που προέκυψαν από τη διαδικασία αυτή φαίνονται στον Πίνακα
5.9.
Στο Σχήμα 5.19 (α) και (β), μπορούμε να δούμε τις αντίστοιχες K-M εκτιμήσεις
των D(t ) και C (t ) για αυτό το σύνολο δεδομένων. Η διάμεσος διάρκεια είναι 14
μήνες, που σημαίνει ότι τα μισά από τα έργα περιμένουμε να τελειώσουν μέχρι το
δέκατο τέταρτο μήνα. Παρατηρώντας τη μορφή της καμπύλης, μπορούμε να δούμε
ότι η κλίση της καμπύλης αλλάζει πρώτα γύρω από τον 20ο μήνα και έπειτα γύρω από
τον 30ο μήνα. Αυτό μπορεί να είναι μια ένδειξη του γρήγορου ρυθμού ανάπτυξης των
μικρών έργων σε αντίθεση με τον πιο αργό ρυθμό ανάπτυξης των μεσαίων ή των
μεγάλων έργων. Οι αλλαγές αυτές στην κατανομή της διάρκειας μπορούν επίσης να
ανιχνευθούν από την CCCR.
Όπως αναφέρθηκε προηγούμενα, οι καμπύλες χρησιμοποιούνται για να ανιχνεύσουν
την επίδραση των διαφόρων παραγόντων στη μεταβλητή duration. Αυτή είναι μια
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τυπική προκαταρκτική διερεύνηση πριν από τη μοντελοποίηση τέτοιων επιδράσεων
με μοντέλα παλινδρόμησης. Στο παράδειγμα μας, από τους 15 παράγοντες
παραγωγικότητας (productivity factors) στο σύνολο των δεδομένων μας, η γραφική
αναπαράσταση έδειξε ότι μόνο πέντε από αυτούς έχουν διαφορετικές κατανομές
διάρκειας ανάμεσα στα επίπεδα τους. Αυτό επιβεβαιώθηκε από τους συνολικούς
στατιστικούς ελέγχους (overall statistical tests). Οι παράγοντες είναι: ‘customer
participation’, ‘tools use’, ‘software’s logical complexity’, ‘requirements volatility’
και ‘staff tool skills’. Στα Σχήματα 5.20-5.24 αντίστοιχα, μπορούμε να δούμε τις DF
καμπύλες για τα επίπεδα αυτών των παραγόντων ενώ στο Σχήμα 5.25 μπορούμε να
δούμε ένα παράδειγμα ενός παράγοντα με παρόμοιες κατανομές διάρκειας μεταξύ
των διαφορετικών επιπέδων του. Ο παράγοντας αυτός είναι ο ‘efficiency
requirements’. Ο Πίνακας 5.10 περιέχει τις διάμεσες διάρκειες των επιπέδων για κάθε
παράγοντα που έχει επίδραση στη διάρκεια και τις συγκρίσεις ανά ζεύγη (pairwise
comparisons) δείχνοντας ποιο από αυτά τα επίπεδα έχει σημαντική διαφορά στις
κατανομές της διάρκειάς τους, ενώ στην τελευταία του γραμμή συμπεριλαμβάνει και
τον παράγοντα του παραδείγματος με μη σημαντικές διαφορές μεταξύ των επιπέδων
του.
Πίνακας 5.8. Καθορισμός των μεταβλητών

Μεταβλητή
duration

Πλήρες Όνομα
Duration

start

Exact start date

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

Application size
Customer participation
Development environment adequacy
Staff availability
Standards use
Methods use
Tools use
Software’s logical complexity
Requirements volatility
Quality requirements
Efficiency requirements
Installation requirements
Staff analysis skills
Staff application knowledge
Staff tool skills
Staff team skills
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Επίπεδα-Καθορισμός
Η διάρκεια των έργων από τις προδιαγραφές
μέχρι την παράδοση, μετρημένη σε μήνες
Μήνας / Μέρα / Χρόνος που ξεκίνησαν οι
προδιαγραφές της εφαρμογής
Βαθμοί λειτουργίας μετρημένοι με τη μέθοδο
Experience

1=Very low
2=Low
3=Nominal
4=High
5=Very high
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Πίνακας 5.9. Οι νέοι παράγοντες ύστερα από τη συγχώνευση των επιπέδων τους

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

Νέα
Μεταβλητή
t01_3
t02_3
t03_3
t04_3
t05_3
t06_2
t07_3
t08_3
t09_3
t10_4
t11_4
t12_3
t13_3
t14_3
t15_2

Επίπεδα-Τιμές
1={Very Low, Low}, 2={Nominal}, 3={High, Very High}
1={Very Low, Low}, 2={Nominal}, 3={High, Very High}
1={Low}, 2={Nominal}, 3={High, Very High}
1={Low}, 2={Nominal}, 3={High, Very High}
1={Very Low, Low}, 2={Nominal}, 3={High, Very High}
1={Very Low, Low}, 2={Nominal, High}
1={Very Low, Low}, 2={Nominal}, 3={High, Very High}
1={Low, Nominal}, 2={High}, 3={Very High}
1={Low, Nominal}, 2={High}, 3={Very High}
1={Low}, 2={Nominal}, 3={High}, 4={Very High}
1={Low}, 2={Nominal}, 3={High}, 4={Very High}
1={Low, Nominal}, 2={High}, 3={Very High}
1={Very Low, Low}, 2={Nominal}, 3={High, Very High}
1={Very Low, Low}, 2={Nominal}, 3={High, Very High}
1={ Very Low, Low, Nominal}, 2={ High, Very High}

(α)

(β)

Σχήμα 5.19: Η K-M εκτίμηση των DF και CCCR
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Σχήμα 5.20: Η K-M DF για τα τρία επίπεδα του παράγοντα “customer participation”

Σχήμα 5.21: Η K-M DF για τα δύο επίπεδα του παράγοντα “tool used”
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Σχήμα 5.22: Η K-M DF για τα τρία επίπεδα του παράγοντα “software’s logical complexity”

Σχήμα 5.23: Η K-M DF για τα τρία επίπεδα του παράγοντα “requirements volatility”
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Σχήμα 5.24: Η K-M DF για τα τρία επίπεδα του παράγοντα “staff tool skills”

Σχήμα 5.25: Η K-M DF για τα τέσσερα επίπεδα του παράγοντα “efficiency requirements”
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Πίνακας 5.10. Διάμεσες διάρκειες και συγκρίσεις ανά ζεύγη για τα επίπεδα του κάθε παράγοντα

Παράγοντας

Περιγραφή

Η συμμετοχή του
πελάτη στη φάση
ανάπτυξης
Η χρήση εργαλείων
κατά τη διάρκεια
της φάσης
Tools used
ανάπτυξης του
έργου λογισμικού
Η λογική
Software’s
πολυπλοκότητα του
logical
λογισμικού
complexity
Η αστάθεια στις
απαιτήσεις του
Requirements πελάτη-χρήστη κατά
τη διάρκεια της
volatility
φάσης ανάπτυξης
του έργου
Το επίπεδο
εμπειρίας της
ομάδας έργου
Staff tool
(προμηθευτής και
skills
πελάτης) με
εργαλεία ανάπτυξης
και τεκμηρίωσης
Customer
participation

Efficiency
requirements

Επίπεδα
(ύστερα από
την
συγχώνευση)
1
2
3

Οι στόχοι
αποδοτικότητας του
λογισμικού

Διάμεση
διάρκεια
(σε μήνες)

13
9
21

Σημαντικές
διαφορές από
τις ανά ζεύγη
συγκρίσεις

1-2
2-3

1
2
1
2
3

22
13
10
16
14

1-2
1-3

1
2
3

12
13
26

1-3
2-3

1
2
3
1
2
3
4

24
13
12
21
14
14
11

1-2

1-2
1-3

--

Τα γραφικά και τα στατιστικά αποτελέσματα μας οδηγούν στα επόμενα
συμπεράσματα:
•

Μια μεσαία (nominal) συμμετοχή πελατών (customer participation) στη
διαδικασία ανάπτυξης ενός έργου είναι καλύτερη για τη διάρκεια από την
απουσία συμμετοχής και πολύ καλύτερη από μια υψηλή (high) συμμετοχή.

•

Η χρήση εργαλείων (tools used) έχει σημαντική επίδραση στις καμπύλες
διάρκειας, όχι μόνο στη μείωση της διάρκειας (η διάμεσος διάρκεια είναι 13
μήνες αντί για 22) αλλά και στο ρυθμό μείωσης της καμπύλης.
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•

Όσο η λογική πολυπλοκότητα του λογισμικού (software’s logical complexity)
ενός έργου αυξάνεται, η διάρκεια ανάπτυξης επεκτείνεται.

•

Φαίνεται να υπάρχει μια αυξητική τάση της διάρκειας των έργων λογισμικού
με την αύξηση των απαιτήσεων του πελάτη-χρήστη (requirements volatility).

•

Έργα που αναφέρονται σε προσωπικό με χαμηλότερες ικανότητες ως προς τη
χρήση εργαλείων (staff tool skills) έχουν γενικά μεγαλύτερη διάρκεια από
έργα που αναφέρονται σε προσωπικό με υψηλότερες ανάλογες ικανότητες.
Επίσης, ακόμα ένα παράδειγμα αποτελεί το γεγονός ότι όσο η ικανότητα του
προσωπικού ως προς τη χρήση εργαλείων αυξάνεται, οι διαφορές ανάμεσα
στα επίπεδα εξομαλύνονται ( η κατανομή του επιπέδου 2 δεν έχει σημαντική
διαφορά από αυτήν του επιπέδου 3).

•

Οι απαιτήσεις αποδοτικότητας του λογισμικού (efficiency requirements)
αποτελούν παράδειγμα ενός παράγοντα με επίπεδα που δεν ξεχωρίζουν
μεταξύ τους και συνεπώς δεν μπορούμε να κάνουμε καμία σύγκριση και να
βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα για αυτά τα επίπεδα.

Εκτός από το πρώτο όλα τα υπόλοιπα συμπεράσματα μοιάζουν διαισθητικά σωστά.
Το γεγονός ότι υψηλή συμμετοχή του χρήστη σχετίζεται με παρατεινόμενη διάρκεια
ίσως να οφείλεται στη πολύ μεγάλη συμμετοχή των πελατών σε μεγάλα-κρίσιμα έργα
ή, πιθανώς μια τέτοια συμμετοχή να οδηγεί σε αιτήματα για συνεχόμενες αλλαγές. Εν
πάση περιπτώσει, θεωρείται γενικά ότι η συμμετοχή των πελατών είναι ευεργετική
για τα έργα λογισμικού -ας θεωρήσουμε για παράδειγμα την πρακτική του διαθέσιμου
πελάτη (πρακτική ανάπτυξης λογισμικού στην οποία ο πελάτης είναι διαρκώς
διαθέσιμος- customer-on-site practice) σε ευέλικτες μεθόδους- και ένα τέτοιο εύρημα
αξίζει παραπέρα ανάλυση.
Προκειμένου να κατασκευάσουμε ένα αξιόπιστο μοντέλο περιγράφοντας τη
σχέση ανάμεσα στη διάρκεια (ως εξαρτημένη μεταβλητή) και τις άλλες ανεξάρτητες
μεταβλητές στο σύνολο των δεδομένων μας, χρησιμοποιήσαμε τη διαδικασία forward
stepwise Cox Regression, προκειμένου να καθορίσουμε τις πιο σημαντικές
μεταβλητές για το μοντέλο και για να εκτιμήσουμε τους συντελεστές παλινδρόμησής
τους. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, η διαδικασία ίσως αποκλείσει κάποιες από τις
μεταβλητές οι οποίες φαίνεται να έχουν επίδραση πάνω στη διάρκεια αλλά είναι
υψηλά συνδεδεμένες με άλλες ανεξάρτητες έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε ένα
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συμπαγές και ευέλικτο μοντέλο. Για το συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων, η
διαδικασία οδήγησε σε ένα μοντέλο με ανεξάρτητες μεταβλητές τις ‘requirements
volatility’ (t08_3) και το λογάριθμο του μεγέθους, log(size). Το μοντέλο είναι:
c( t; x ) = c0 ( t )exp ( −0.653 × log( size ) + 1.656 × t 08 _ 3( 1 ) + 0.885 × t 08 _ 3( 2 ))

(5.33)

Ας σημειωθεί ότι τα τρία επίπεδα του παράγοντα t08_3, αντιπροσωπεύονται από
δύο δυαδικές μεταβλητές που δηλώνονται t08_3(1) και t08_3(2) οι οποίες παίρνουν
τιμές (1, 0) για το επίπεδο 1, (0, 1) για το επίπεδο 2 και (0, 0) για το επίπεδο
αναφοράς 3. Επομένως, οι συντελεστές των δυαδικών μεταβλητών αντιπροσωπεύουν
το ποσό αλλαγής στην CCR σε σχέση με το επίπεδο αναφοράς 3. Η DF καμπύλη των
μέσων τιμών των ανεξάρτητων μεταβλητών παρουσιάζεται στο Σχήμα 5.26 (α). Στο
Σχήμα 5.26 (β) βλέπουμε τις DF καμπύλες για όλα τα επίπεδα του παράγοντα
‘requirements volatility’ όπως παρήχθησαν για τη μέση τιμή της log(size) που είναι
ίση με 6.083. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι για μια μέση τιμή της μεταβλητής
log(size), έχουμε μια αυξανόμενη τάση της διάρκειας καθώς αυξάνουν οι τιμές της
μεταβλητής ‘requirements volatility’.

(a)

(b)

Σχήμα 5.26. Οι DF καμπύλες των μέσων τιμών των ανεξάρτητων μεταβλητών και των επιπέδων της
μεταβλητής ‘requirements volatility’

Όπως αναφέραμε στην περιγραφή του μοντέλου Cox, είναι σημαντικό να
αξιολογήσουμε γραφικά την υπόθεση των αναλογιών. Στο Σχήμα 5.27 (α) μπορούμε
να δούμε τις LML καμπύλες για τα τρία επίπεδα της ‘requirements volatility’ οι
οποίες είναι παράλληλες ενώ στο (β) μπορούμε να δούμε ότι τα μερικά υπόλοιπα
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(partial residuals) δεν σχετίζονται με τη διάρκεια ( r 2 = 9.487 × 10 −5 ). Τα γραφήματα
αυτά έδειξαν ότι η υπόθεση των αναλογιών δεν παραβιάζεται.

(α)

(β)

Σχήμα 5.27. Γραφικοί έλεγχοι για την υπόθεση των αναλογιών

5.4.2. Το σύνολο δεδομένων της ISBSG

Το δεύτερο σύνολο δεδομένων έρχεται για μια ακόμη φορά από την ISBSG7
βάση δεδομένων. Από αυτό το μεγάλο σύνολο επιλέξαμε για τα παραδείγματα μας
μόνο 64 έργα λογισμικού τα οποία ανήκουν στον τύπο ‘manufacturing’ της
μεταβλητής ‘business area type’.
Εκτός από τις μεταβλητές ‘duration’ και ‘implementation date’, υπάρχουν και
άλλες κατηγορικές μεταβλητές καθώς επίσης και μια αριθμητική. Οι μεταβλητές
αυτές περιγράφονται στον Πίνακα 5.11. Η αριθμητική μεταβλητή είναι η ‘function
points’ και αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε το λογάριθμό της επειδή αυτός ο
μετασχηματισμός έδωσε καλύτερα αποτελέσματα στην κατασκευή του μοντέλου.
Εξαιτίας του μεγάλου αριθμού κατηγοριών στους παραπάνω παράγοντες,
επεξεργαστήκαμε τα δεδομένα μας, προκειμένου να συγχωνευτούν σε λιγότερα
επίπεδα (κρατήσαμε μόνο τις κατηγορίες-επίπεδα με περισσότερες από πέντε
παρατηρήσεις σε κάθε παράγοντα). Οι νέες μεταβλητές που προέκυψαν από τη
προηγούμενη διαδικασία παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.12.
Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη δημιουργία των λογοκριμένων
παρατηρήσεων είναι παρόμοια με αυτή που περιγράψαμε στην προηγούμενη ενότητα.
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Οκτώ έργα αποκλείστηκαν μια και οι ημερομηνίες έναρξης τους ήταν μετά την
ημερομηνία αναφοράς που ορίσαμε (01/10/99). Το τελικό σύνολο των δεδομένων
περιείχε 56 έργα λογισμικού, 48 ολοκληρωμένα και 8 λογοκριμένα έργα.
Οι K-M εκτιμήσεις των D(t) και C(t) για αυτό το σύνολο δεδομένων
παρουσιάζονται στο Σχήμα 5.28 (α) και (β) αντίστοιχα. Η διάμεσος διάρκεια είναι 9
μήνες.
Χρησιμοποιώντας παρόμοια ανάλυση με αυτήν της παραγράφου 5.4.1 (συνολικές
συγκρίσεις και συγκρίσεις ανά ζεύγη καθώς επίσης και διάμεσες διάρκειες) τα
αποτελέσματα δείχνουν ότι τέσσερις παράγοντες έχουν σημαντικά διαφορετικές
καμπύλες διάρκειας ανάμεσα στα επίπεδα τους. Αυτοί είναι οι: ‘organization type’,
‘development type’, ‘language type’ και ‘primary programming language’.
Οι DF καμπύλες για τα επίπεδα αυτών των παραγόντων παρουσιάζονται στα
Σχήματα 5.29, 5.30, 5.31 και 5.32 αντίστοιχα. Δύο παράγοντες, οι ‘application type’
και ‘development platform’ έχουν παρόμοιες καμπύλες διάρκειας μεταξύ των
επιπέδων τους. Οι DF καμπύλες για τα επίπεδα των δύο αυτών παραγόντων φαίνονται
στα Σχήματα 5.33 και 5.34 αντίστοιχα. Στον Πίνακα 5.13 μπορούμε να δούμε τις
διάμεσες διάρκειες των επιπέδων για κάθε ένα από τους παραπάνω παράγοντες καθώς
επίσης και τις ανά ζεύγη συγκρίσεις των επιπέδων αυτών.
Η προσεκτική παρατήρηση των γραφημάτων σε συνδυασμό με τα στατιστικά
αποτελέσματα μας οδηγούν στα ακόλουθα συμπεράσματα:
•

Ο τύπος του οργανισμού που υπέβαλε το έργο λογισμικού (organization type)
επηρεάζει τη διάρκεια των έργων. Συγκεκριμένα, τα έργα τύπου
‘manufacturing’ έχουν μικρότερη φάση ανάπτυξης από ότι τα έργα τύπου
‘Aerospace/Automotive’.

•

Ο τύπος ανάπτυξης (development type) επηρεάζει και αυτός την κατανομή της
διάρκειας. Πιο συγκεκριμένα, η φάση ανάπτυξης των έργων τύπου
‘enhancement’ είναι μικρότερη από την φάση ανάπτυξης των ‘new
development’ έργων.

•

Παράλληλα, η κατανομή της διάρκειας των έργων που χρησιμοποίησαν
‘ApG’ ή ‘4GL’ (language type) ήταν παρόμοια ενώ τα έργα που
χρησιμοποίησαν ‘3GL’ είχαν μικρότερη διάρκεια από τα δύο προηγούμενα.

•

H αρχική γλώσσα προγραμματισμού (primary programming language) που
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χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη των έργων είναι ο τελευταίος παράγοντας
του συνόλου των δεδομένων μας με άμεσες συνέπειες στη κατανομή της
διάρκειας. Τα έργα λογισμικού που χρησιμοποίησαν ‘COBOL’ ή ‘PL/I’ έχουν
παρόμοια και παράλληλα και τη μικρότερη διάρκεια. Ακολουθούν τα έργα
που χρησιμοποίησαν ‘TELON’ ενώ τα ‘OTHER ApG’ έργα έχουν τη
μεγαλύτερη κατανομή διάρκειας.
•

Ο τύπος της εφαρμογής (application type) καθώς επίσης και η πλατφόρμα
ανάπτυξης που χρησιμοποιήθηκε για κάθε έργο λογισμικού (development
platform) είναι οι δύο παράγοντες με παρόμοιες κατανομές διάρκειας μεταξύ
των επιπέδων τους με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η σύγκριση και η
εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων.
Πίνακας 5.11. Καθορισμός των μεταβλητών

Μεταβλητή
implem
duration

Πλήρες Όνομα
Implementation Date
Project Elapsed Time

fpoints
bartype

Function Points
Business Area Type

apltype

Application Type

orgtype

Organisation Type

develp
platfr
lang

Development Type
Development Platform
Language Type
Primary Programming
Language

primar

Επίπεδα-Καθορισμός
Πραγματική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου.
Συνολικός παρερχόμενος χρόνος του έργου σε μήνες,
αριθμητική μεταβλητή
Ο αριθμός μέτρησης των προσαρμοσμένων βαθμών
λειτουργίας
Manufacturing
Transaction / Production System, Office Information
System, Management Information System, Defect
Tracking System, Decision Support System
Transport & Storage, Oil, Manufacturing, Computers,
Chemicals, Aerospace/Automotive
Enhancement, New Development,
Re-development
PC, MR, MF
ApG, 4GL, 3GL
VISUAL BASIC, TELON, SQL, RALLY, PL/I,
OTHER ApG, OTHER 4GL, ORACLE, MANTIS,
JAVA SCRIPT, COBOL, C, ACCESS

Πίνακας 5.12. Οι νέοι παράγοντες ύστερα από την συγχώνευση των επιπέδων

Νέα Μεταβλητή
apltype_2
orgtype_2
develp_2
platfr_2
lang_3
primar_4

Περιγραφή & Επίπεδα
1={Transaction/Production System}, 2={Management Information System}
1={Manufacturing}, 2{Aerospace/Automotive}
1={Enhancement}, 2={New Development}
1={MR}, 2={MF}
1={ApG}, 2={4GL}, 3={3GL}
1={TELON}, 2={PL/I}, 3={OTHER ApG}, 4={COBOL}
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(α)

(β)

Σχήμα 5.28: Η K-M εκτίμηση των DF και CCCR

Σχήμα 5.29: Η K-M DF για τα δύο επίπεδα του παράγοντα “organization type”
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Σχήμα 5.30. Η K-M DF για τα δύο επίπεδα του παράγοντα “development type”

Σχήμα 5.31. Η K-M DF για τα τρία επίπεδα του παράγοντα “language type”
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Σχήμα 5.32. Η K-M DF για τα τρία επίπεδα του παράγοντα “primary programming language”

Σχήμα 5.33. Η K-M για τα δύο επίπεδα του παράγοντα “application type”
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Σχήμα 5.34: Η K-M DF για τα δύο επίπεδα του παράγοντα “development platform”

Πίνακας 5.13. Διάμεσες διάρκειες και ανά ζεύγη συγκρίσεις των επιπέδων για κάθε παράγοντα.

επίπεδα(ύστερα
από την
συγχώνευση)

Διάμεση
διάρκεια
(σε μήνες)

Σημαντικές
διαφορές από
τις ανά ζεύγη
συγκρίσεις

Παράγοντας

Περιγραφή

Organization
type

Ο τύπος του
οργανισμού όπου
υποβλήθηκαν τα έργα
Περιγράφει τον τύπο
ανάπτυξης των έργων
(νέα έργα ή έργα
επέκτασης)

1
2

1: 8
2: 12

1-2

1
2

1: 6
2: 11

1-2

Ο τύπος της γλώσσας
που χρησιμοποιήθηκε
για τα έργα

1
2
3
1
2
3
4
1
2

1: 11
2: 8
3: 8
1: 11
2: 7
3: 16
4: 10
1: 11
2: 11

1
2

1: 8
2: 9

Development
type
Language type
Primary
programming
language
Application
type
Development
platform

Η αρχική γλώσσα που
χρησιμοποιήθηκε για
την ανάπτυξη των
έργων
Ο τύπος της εφαρμογής
Η αρχική πλατφόρμα
ανάπτυξης

1-3
2-3
3-4
---

Η εφαρμογή της forward stepwise Cox Regression στα δεδομένα μας είχε ως
αποτέλεσμα ένα μοντέλο με δύο ανεξάρτητες μεταβλητές, τις ‘organization type’
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(orgtype_2) και ‘logarithm of function points’ (log(fpoints)). Το μοντέλο είναι:
c(t ; x) = c0 (t ) exp ( −0.767 × log( fpo int s ) + 2.537 × orgtype _ 2 )

(5.34)

Στο Σχήμα 5.35(α) εμφανίζεται η DF καμπύλη των μέσων τιμών των
ανεξάρτητων μεταβλητών και στο (β) βλέπουμε τις DF καμπύλες για όλα τα επίπεδα
του παράγοντα ‘organization type’ όπως παρήχθησαν για τη μέση τιμή του
log(fpoints) που είναι ίση με 5.734. Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι για μια μέση
τιμή της μεταβλητής ‘log(function points)’, τα “Aerospace/Automotive” έργα έχουν
μεγαλύτερη φάση ανάπτυξης από ότι τα “manufacturing” έργα λογισμικού.
Στο Σχήμα 5.36 (α) βλέπουμε τις LML καμπύλες για τα δύο επίπεδα της
‘organization type’ οι οποίες είναι παράλληλες ενώ στο (β) βλέπουμε ότι τα μερικά
υπόλοιπα δεν σχετίζονται με τη διάρκεια ( r 2 = 0.011 ). Από τα γραφήματα αυτά
μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η υπόθεση των αναλογιών δεν παραβιάζεται.

(α)

(β)

Σχήμα 5.35: Οι DF καμπύλες για τις μέσες τιμές των ανεξάρτητων μεταβλητών
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(α)

(β)

Σχήμα 5.36: Γραφικοί έλεγχοι για την υπόθεση των αναλογιών

5.5 Διαχρονική μελέτη συνόλων δεδομένων διάρκειας έργων
λογισμικού
Ας υποθέσουμε ότι ένας οργανισμός (για παράδειγμα μια εταιρεία παραγωγής
λογισμικού) αποφασίζει να κάνει μια ανάλυση των έργων που αναπτύσσει. Από μια
τέτοια ανάλυση όπως είναι φυσικό, μπορούν να προκύψουν πολύ χρήσιμα
συμπεράσματα. Όμως, ένας υγιής οργανισμός εξελίσσεται και στην πορεία
αναπτύσσει-προσθέτει καινούργια έργα στα είδη υπάρχοντα. Στο σημείο αυτό
εμφανίζεται το εξής ερώτημα: Πως μπορεί ο οργανισμός αυτός να ‘προσθέσει’
πληροφορία στα δεδομένα του ή διαφορετικά, η εμφάνιση νέων έργων-δεδομένων
πως επηρεάζει την εξέλιξη των έργων (παλαιών και νέων μαζί);
Η ανάλυση επιβίωσης αποτελεί μια μέθοδο που μπορεί να παρακολουθήσει τις
διακυμάνσεις των δεδομένων στο χρόνο. Σκοπός της μεθόδου, όπως παρουσιάστηκε
στην παράγραφο 5.3, δεν είναι μόνο η περιγραφή της κατανομής της διάρκειας αλλά
παράλληλα και η αναγνώριση των εναλλαγών στους πιο σημαντικούς παράγοντες που
την επηρεάζουν σε περιπτώσεις που υπάρχει χρονική διακύμανση των δεδομένων (για
παράδειγμα όταν νέα έργα λογισμικού εισέρχονται στο υπό μελέτη σύνολο των
δεδομένων μας ή όταν κάποια παλαιότερα αποχωρούν από το σύνολο δεδομένων
λόγω της ολοκλήρωσης τους).
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5.5.1. Εφαρμογή

Προκειμένου να παρουσιάσουμε την εφαρμογή της μεθόδου στο πρόβλημα της
διαχρονικής

μελέτης

συνόλων

δεδομένων

διάρκειας

έργων

λογισμικού,

χρησιμοποιήσαμε ένα υποσύνολο της βάσης δεδομένων ISBSG7.
Από τη στιγμή που η βάση περιέχει μόνο ολοκληρωμένα έργα, προκειμένου να
έχουμε λογοκριμένες παρατηρήσεις στα διάφορα στάδια της ανάλυσης μας ορίσαμε
για κάθε στάδιο μια συγκεκριμένη ημερομηνία ως τελική (ημερομηνία αναφοράς –
cut-off date).
Για μια ακόμα φορά, αναφέρουμε τα αποτελέσματα παρουσιάζοντας την K-M
εκτίμηση των καμπύλων διάρκειας, τους διάμεσους χρόνους επιβίωσης και τις
συγκρίσεις μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών των παραγόντων.
5.5.2. Το σύνολο δεδομένων της ISBSG

Το σύνολο δεδομένων που χρησιμοποιήσαμε προέρχεται από την ISBSG7 και
είναι το ίδιο με αυτό της προηγούμενης ενότητας με μόνη διαφορά τον αποκλεισμό
της μεταβλητής ‘fpoints’ μια που αποφασίσαμε να ασχοληθούμε μόνο με τις
κατηγορικές μεταβλητές. Επίσης, δεν υπάρχει καμία αλλαγή και στις νέες μεταβλητές
που προέκυψαν από την επεξεργασία των δεδομένων προκειμένου να συγχωνευτούν
σε λιγότερα επίπεδα εξαιτίας του μεγάλου αριθμού κατηγοριών των παραγόντων.
Σκοπός μας είναι να ξεκινήσει η μελέτη με λίγα έργα λογισμικού και στην πορεία
να εισέρχονται νέα έργα ενώ παράλληλα να τελειώνουν και κάποια από τα ήδη
υπάρχοντα.
Για να γίνει εφικτό κάτι τέτοιο επιλέξαμε να δουλέψουμε σε μια ετήσια βάση.
Συγκεκριμένα, τα έργα λογισμικού του συνόλου των δεδομένων μας έχουν
ημερομηνίες έναρξης που εκτείνονται από την χρονιά 1989 μέχρι την χρονιά 2000.
Προκειμένου να δημιουργήσουμε τεχνητά λογοκριμένες παρατηρήσεις για κάθε
χρονιά θεωρήσαμε ότι η τελευταία ημερομηνία σε κάθε στάδιο της μελέτης μας ήταν
η πρώτη του Γενάρη για κάθε έτος από το 1990 έως και το 2001 (γίνεται έτσι φανερό
ότι η μελέτη μας χωρίστηκε σε 12 στάδια-σύνολα δεδομένων). Με αυτόν τον τρόπο
ήμασταν σε θέση να παρατηρήσουμε κάθε εναλλαγή των παραγόντων που επηρέαζαν
την κατανομή της διάρκειας όταν νέα έργα λογισμικού έμπαιναν στο σύνολο των
δεδομένων μας κάθε χρονιά.
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5.5.3. Αποτελέσματα των υποσυνόλων της ISBSG7

Για τα πρώτα τέσσερα χρόνια (1989, 1990, 1991 και 1992), δεν υπάρχει κάποιος
σημαντικός παράγοντας που να επηρεάζει την διάρκεια. Τα αποτελέσματα αυτά δεν
μας εκπλήσσουν μια που τα σύνολα των δεδομένων που αντιστοιχούν σε αυτές τις
χρονιές είναι πολύ μικρά, με κανένα ολοκληρωμένο έργο λογισμικού για τα πρώτα
δύο σύνολα και με πολύ λίγα για τα δύο επόμενα.
Σε κάθε ένα από τα δύο τμήματα των Σχημάτων 5.37 και 5.38, μπορούμε να
δούμε τις Kaplan-Meier εκτιμήσεις της διάρκειας και της CCCR για τα σύνολα
δεδομένων των ετών 1991 και 1992 αντίστοιχα. Η διάμεση διάρκεια για το σύνολο
δεδομένων του 1991 είναι 27 μήνες, που σημαίνει ότι τα μισά από τα έργα
περιμένουμε να έχουν τελειώσει μέχρι τον εικοστό έβδομο μήνα. Παρατηρώντας τη
μορφή της καμπύλης του Σχήματος 5.37 μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι η κλίση της
αλλάζει πρώτα γύρω στον έκτο μήνα και έπειτα γύρω στον όγδοο. Αυτό μπορεί να
αποτελεί μια ένδειξη του γρήγορου ρυθμού ανάπτυξης των μικρών έργων σε
αντίθεση με τον χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης των μεγαλύτερων έργων. Αυτές οι
αλλαγές στην κατανομή της διάρκειας μπορούν επίσης να παρατηρηθούν και από την
CCCR. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε ότι δεν λάβαμε τις αντίστοιχες
καμπύλες για τα δύο πρώτα σύνολα δεδομένων επειδή όπως έχει ήδη αναφερθεί,
αποτελούνται μόνο από λογοκριμένα έργα.
Κατά την διάρκεια του έτους 1993 δεκαέξι νέα έργα λογισμικού εισέρχονται στο
σύνολο δεδομένων αυξάνοντας τον αριθμό των παρατηρήσεων σε 30 (15
ολοκληρωμένα έργα και 15 λογοκριμένες παρατηρήσεις). Αυτές οι νέες εισαγωγές
είχαν ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό δύο παραγόντων (‘organization type’ και
‘development type’) που επηρεάζουν την διάρκεια. Στο Σχήμα 39 μπορούμε να δούμε
τις K-M εκτιμήσεις της D(t) και της C(t) για το σύνολο δεδομένων του έτους 1993
ενώ οι DF καμπύλες για τα επίπεδα των δύο παραγόντων παρουσιάζονται στα
Σχήματα 5.40 και 5.41 αντίστοιχα.
Το έτος 1994, έξι νέα έργα λογισμικού εισέρχονται στο σύνολο των δεδομένων
ενώ το 1995 μόνο ένα. Ο περιορισμένος αριθμός νέων εισόδων δεν ήταν ικανός να
ανεβάσει τον αριθμό των σημαντικών παραγόντων ενώ παράλληλα οι παράγοντες
‘organization type’ και ‘development type’ είναι ακόμη σημαντικοί για την διάρκεια.
Οι χρονιές 1996 και 1997 χαρακτηρίζονται για την σταθερότητα της κατάστασης
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των

έργων

λογισμικού

(έλλειψη

νέων

εισαγωγών

και

απουσία

άλλων

ολοκληρωμένων έργων) ενώ την επόμενη χρονιά (1998) έξι νέα έργα έρχονται να
προστεθούν στο σύνολο δεδομένων. Κατά τη διάρκεια των τριών παραπάνω ετών δεν
παρατηρήθηκε καμία αλλαγή στους σημαντικούς μας παράγοντες.
Ένας νέος σημαντικός παράγοντας για την κατανομή της διάρκειας (‘language
type’) προστίθεται στους ήδη υπάρχοντες το έτος 1999, όταν δεκαοκτώ έργα
λογισμικού εισέρχονται στο σύνολο δεδομένων. Η DF καμπύλη για τα επίπεδα αυτού
του παράγοντα παρουσιάζεται στο Σχήμα 5.42.
Στο τελευταίο στάδιο της μελέτης, ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας (‘primary
programming language’) έρχεται να προστεθεί στους ήδη υπάρχοντες το έτος 2000
που αποτελεί και το έτος ολοκλήρωσης και των 64 έργων. Η DF καμπύλη για τα
επίπεδα αυτού του παράγοντα παρουσιάζεται στο Σχήμα 5.43.
Ο Πίνακας 5.14 παρουσιάζει τις διάμεσες διάρκειες των επιπέδων για κάθε
παράγοντα που έχει επίδραση στη διάρκεια και τις συγκρίσεις ανά ζεύγη (pairwise
comparisons) δείχνοντας ποια από αυτά τα επίπεδα έχει σημαντική διαφορά στις
κατανομές της διάρκειάς τους για κάθε χρονιά της μελέτης καθώς επίσης και τις
διάμεσες διάρκειες των αντίστοιχων συνόλων δεδομένων για κάθε χρονιά.
Στον Πίνακα 5.15 μπορούμε να δούμε τον αριθμό των λογοκριμένων έργων
λογισμικού , τον αριθμό των ολοκληρωμένων έργων και τις νέες εισόδους για κάθε
σύνολο δεδομένων και για κάθε χρονιά ενώ ο Πίνακας 5.16 συνοψίζει τους
σημαντικούς παράγοντες της κατανομής της διάρκειας για κάθε χρονιά της μελέτης.
Από τους τρεις παραπάνω πίνακες μπορούμε να συμπεράνουμε ότι όταν νέα έργα
προστίθενται στο υπό μελέτη σύνολο δεδομένων, ο αριθμός των σημαντικών
παραγόντων που επηρεάζουν τη διάρκεια μεγαλώνει και παράλληλα αυτές οι νέες
εισαγωγές-είσοδοι δεν αναιρούν τους ήδη υπάρχοντες σημαντικούς παράγοντες.
Επίσης, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι δεν υπάρχουν εναλλαγές στους παραπάνω
παράγοντες όταν ο αριθμός των έργων λογισμικού που εισέρχονται στο σύνολο των
δεδομένων μας είναι μικρός ή γενικά όταν η κατάσταση των έργων λογισμικού
παραμένει σταθερή (έλλειψη νέων εισόδων και καμία αλλαγή στον αριθμό των
λογοκριμένων ή ολοκληρωμένων έργων στο σύνολο των δεδομένων μας).
Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι τα γραφικά σε συνδυασμό με τα στατιστικά
αποτελέσματα και των τεσσάρων σημαντικών παραγόντων της μελέτης μας οδηγούν
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σε συμπεράσματα (ως αναφορά την σχέση μεταξύ των επιπέδων τους) που είναι
απολύτως ανάλογα με αυτά της προηγούμενης ενότητας για τους ίδιους παράγοντες.

(α)

(β)

Σχήμα 5.37: Η K-M εκτίμηση των DF και CCCR για το σύνολο δεδομένων της χρονιάς 1991

(α)

(β)

Σχήμα 5.38: Η K-M εκτίμηση των DF και CCCR για το σύνολο δεδομένων της χρονιάς 1992

(α)

(β)

Σχήμα 5.39: Η K-M εκτίμηση των DF και CCCR για το σύνολο δεδομένων της χρονιάς 1993
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Σχήμα 5.40: Η K-M DF για τα δύο επίπεδα του παράγοντα ‘organization type’ για το σύνολο
δεδομένων της χρονιάς 1993

Σχήμα 5.41: Η K-M DF για τα δύο επίπεδα του παράγοντα ‘development type’ για το σύνολο
δεδομένων της χρονιάς 1993
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Σχήμα 5.42: Η K-M DF για τα τρία επίπεδα του παράγοντα ‘language type’ για το σύνολο δεδομένων
της χρονιάς 1999

Σχήμα 5.43: Η K-M DF για τα τέσσερα επίπεδα του παράγοντα ‘Primary Programming Language’
για το σύνολο δεδομένων της χρονιάς 2000
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Πίνακας 5.14. Διάμεσες διάρκειες και ανά ζεύγη συγκρίσεις των επιπέδων για κάθε παράγοντα και για
κάθε χρονιά της μελέτης καθώς επίσης και η διάμεση διάρκεια των αντίστοιχων συνόλων δεδομένων
για την κάθε χρονιά.

Χρονιά

Μέση
διάρκεια
των συνόλων
δεδομένων
(σε μήνες)

1989
1990
1991
1992

27
24

1993

12

Μεταβλητές

Μέση
διάρκεια
(σε μήνες)

Σημαντικές
διαφορές από τις
συγκρίσεις ανά
ζεύγη

-

-

-

Organisaton Type
Development type

1994

11

Organisaton Type
Development type

1995

10

Organisaton Type
Development type

1996

10

Organisaton Type
Development type

1997

10

Organisaton Type
Development type

1998

10

Organisaton Type
Development type
Organisaton Type

1999

8

Development type
Language type
Organisaton Type
Development type

2000

8

Language type
Primary
programming
language
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1: 8
2: 1: 5
2: 27
1: 7
2: 12
1: 5
2: 11
1: 7
2: 12
1: 5
2: 11
1: 7
2: 12
1: 5
2: 11
1: 7
2: 12
1: 5
2: 11
1: 7
2: 12
1: 5
2: 11
1: 7
2: 12
1: 5
2: 11
1: 11
2: 8
3: 8
1: 7
2: 12
1: 6
2: 11
1: 11
2: 9
3: 7
1: 11
2: 6
3: 16
4: 10

1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-3:
1-2:
1-2:
1-3:
1-2:
2-3:
3-4:
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Πίνακας 5.15. Ο αριθμός των λογοκριμένων έργων λογισμικού, ο αριθμός των ολοκληρωμένων και οι
νέες είσοδοι για κάθε σύνολο δεδομένων και για κάθε χρονιά.

Σύνολο

Αριθμός των

Αριθμός των

Αριθμός των νέων

δεδομένων για

λογοκριμένων

ολοκληρωμένων

εισόδων για κάθε

τη χρονιά:

έργων

έργων

σύνολο δεδομένων

1989

2

-

-

1990

3

-

1

1991

4

3

4

1992

7

7

7

1993

15

15

16

1994

1

35

6

1995

-

37

1

1996

-

37

-

1997

-

37

-

1998

5

38

6

1999

10

51

18

2000

-

64

3

Πίνακας 5.16. Οι σημαντικοί παράγοντες για την κατανομή της διάρκειας για κάθε χρονιά της μελέτης
(το ‘√’ δηλώνει έναν σημαντικό παράγοντα).
1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Application
Type
Organisation
Type
Development
Type
Development
Platform
Language
Type
Primary

√

Programming
Language
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5.6. Συζήτηση
Στην ενότητα αυτή ανακεφαλαιώνουμε εν συντομία καταστάσεις εκτίμησης στις
οποίες η ανάλυση της διάρκειας μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη. Σε όλες τις
περιπτώσεις υποτίθεται ότι είναι διαθέσιμο ένα σύνολο από δραστηριότητες σχετικές
με λογισμικό (ολόκληρα έργα, συνεδριάσεις προγραμματισμού ή ελέγχου, κλπ.), που
χαρακτηρίζονται από έναν αριθμό χαρακτηριστικών/παραγόντων. Για κάποια από
αυτά η διάρκεια είναι γνωστή, ενώ για κάποια άλλα η διάρκεια πρέπει να εκτιμηθεί.
Τέτοια σύνολα δεδομένων διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τον τύπο των
δραστηριοτήτων που περιέχουν, τον αριθμό και τον τύπο των παραγόντων, τον
αριθμό των παρατηρήσεων κλπ.
-Εκτίμηση Διάρκειας (Duration Estimation). Σε αυτήν την τυπική περίπτωση, ο
αναλυτής θέλει να εκτιμήσει τη διάρκεια ενός νέου έργου βασιζόμενος σε
ιστορικά δεδομένα. Η PDA, ειδικότερα η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας
(probability density function), μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη όταν υπάρχουν
πολύ λίγα ολοκληρωμένα έργα στα διαθέσιμα δεδομένα για να υποστηρίξουν
μια στατιστικά αξιόπιστη ανάλυση. Αυτό ίσως να αποτελεί μια τυπική
κατάσταση σε μια νεοσύστατη εταιρία ή μια εταιρία που μόλις άρχισε ένα
πρόγραμμα μέτρησης, με λίγα μετρημένα ολοκληρωμένα έργα αλλά με έναν
αριθμό από ενδιαφέροντα έργα σε εξέλιξη. Μια παρόμοια κατάσταση
εκτίμησης εμφανίζεται όταν ο αναλυτής κατέχει έναν μεγάλο αριθμό από
ολοκληρωμένα έργα αλλά για κάποιους λόγους μόνο λίγα από αυτά είναι
πραγματικά ενδιαφέροντα. Μια τέτοια περίπτωση μπορούμε να συναντήσουμε
για παράδειγμα όταν πολλά ολοκληρωμένα έργα είναι αρκετά παλιάγερασμένα για να τα εμπιστευτούμε. Ή είναι πολύ διαφορετικά από το έργο
που μας απασχολεί, γιατί διαφέρουν σε κρίσιμους παράγοντες, όπως
συστήματα πραγματικού χρόνου σε σχέση με συστήματα που κυρίως
επεξεργάζονται δεδομένα (data intensive systems). Τα σύνολα δεδομένων από
πολλούς οργανισμούς τείνουν να δημιουργούν τέτοια προβλήματα (για
παράδειγμα μελέτες στην ISBSG [ISBSG, 2001] όπου το επίπεδο ποιότητας
δεδομένων (data quality level) χρησιμοποιείται για να φιλτράρει σημεία
δεδομένων για μετέπειτα ανάλυση [Angelis et. al., 2001]). Η PDA βοηθάει
169

Κεφάλαιο 5: Ένα Στατιστικό Πλαίσιο για την Ανάλυση της Διάρκειας των Έργων Λογισμικού

επίσης στην εξέταση έργων σε εξέλιξη και μπορεί να οδηγήσει σε αξιόπιστα
αποτελέσματα.
-Παρακολούθηση και αξιολόγηση έργων (project monitoring and assessment).
Τα PDA εργαλεία μπορεί να είναι χρήσιμα κατά την εκτέλεση του έργου. Για
παράδειγμα

χρησιμοποιώντας

τη

συνάρτηση

διάρκειας,

ο

διευθυντής/αναλυτής ίσως να εκτιμήσει την πιθανότητα ότι η διάρκεια του
έργου ή μια κρίσιμη δραστηριότητα, όπως ο έλεγχος, είναι μεγαλύτερη από το
χρόνο που απομένει για την προγραμματισμένη ημερομηνία τερματισμού. Με
τον τρόπο αυτό, η PDA δημιουργεί τύπους πιθανοτήτων που είναι σημαντικοί
για ποσοτική ανάλυση κινδύνου (quantitative risk analysis).
-Ακύρωση έργου (project cancellation). Είναι λογικό να θεωρήσουμε την
ακύρωση μια αρνητική έκβαση για ένα έργο λογισμικού. Εν τούτοις, ο Boehm
[Boehm, 2000] έχει δηλώσει ότι η ακύρωση έργου δεν είναι πάντα ένα
άσχημο γεγονός, οι διοικητές έργου λογισμικού δεν πρόκειται να
κατηγορηθούν σε καμία περίπτωση, και ίσως να φανεί σαν μια φυσική
ανάπτυξη έργου σε κάποιες περιπτώσεις. Ο διοικητής έργου μέσω της χρήσης
του CCR ίσως εκτιμήσει την πιθανότητα ότι το έργο θα ολοκληρωθεί σε ένα
πολύ μικρό χρονικό διάστημα, καταλαβαίνοντας με αυτόν τον τρόπο το αν το
έργο είναι παρόμοιο με άλλα έργα που ίσως να έχουν τελειώσει απότομα στο
παρελθόν. Τυπικά, μια τέτοια πληροφορία θα πρέπει να περιμένουμε να έχει
βρεθεί σε μια βάση δεδομένων έργων από ένα μόνο οργανισμό. Συνολικά, ο
διοικητής έργου θα βοηθηθεί στον καθορισμό της πιθανότητας που ένα
καθυστερημένο έργο έχει (α) να επανέλθει στο αρχικό του χρονοδιάγραμμα,
(β) να υποστεί επιπρόσθετη καθυστέρηση αλλά να φτάσει σε ένα επιτυχημένο
τέλος, (γ) να υποστεί επιπρόσθετη καθυστέρηση και τελικά να ακυρωθεί και
(δ) να ακυρωθεί σε ένα μικρό χρονικό διάστημα. Μια τέτοια πληροφορία είναι
ιδιαίτερα κρίσιμη για χαρτοφυλάκια έργων που εμπεριέχουν έργα υψηλού
κινδύνου.
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-Ανάλυση Τάσεων Βιομηχανίας Λογισμικού (Software Industry Trend
Analysis)Η διαθεσιμότητα των δεδομένων έργων από πολλούς οργανισμούς
παρέχει την ευκαιρία για ανάλυση τάσεων (trend analysis) που μπορεί να
αποκαλύψει τέτοιες τάσεις όπως η παραγωγικότητα, η διάρκεια, η ποιότητα
των έργων λογισμικού σε συγκεκριμένες επιχειρησιακές περιοχές (π.χ.
τράπεζες, δημόσιος τομέας, εφαρμογές) κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων
χρονικών περιόδων. Αναλύσεις αυτού του είδους ίσως μπορούν να παρέχουν
χρήσιμη διορατικότητα σε ότι αφορά τον αντίκτυπο των νέων τεχνολογιών για
παράδειγμα συστήματα πληροφοριών παγκόσμιου ιστού (web information
systems) σε e-banking ή βοήθεια στο να καταλάβουμε την αντίδραση των
οργανισμών λογισμικού όταν αφορά ένα ειδικό γεγονός (π.χ. Έτος 2000). Τα
PDA εργαλεία θα παρέχουν τα μέσα για την εισαγωγή ημερομηνιών
αναφοράς ώστε να οριστούν οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της ανάλυσης
τάσης.
-Ανάλυση έργων λογισμικού ανοικτού κώδικα (Open Source Software Project
Analysis). Πέρα από την ανάλυση και τον έλεγχο συμβατικών έργων
‘κλειστού κώδικα’ (‘closed source’ projects), υπάρχει ένα αυξανόμενο
ενδιαφέρον για την παρατήρηση

της ανάπτυξης συστημάτων ανοικτού

κώδικα (open source system (OSS) development). Οι ερευνητές μελετούν
συνεχώς την εξέλιξη γνωστών συστημάτων ανοικτού λογισμικού ή γνωστών
ανοικτών συστημάτων (open software systems) και αναλύουν δημογραφικά
δεδομένα-στοιχεία από ιστοσελίδες του διαδικτύου (internet sites) που
υποστηρίζουν μαζικά OSS έργα. Μια μεγάλη ιδιωτική εταιρία ή ένας
οργανισμός δημοσίου τομέα, που είναι δυσκίνητοι στη μεταπήδηση σε νέα
έργα λογισμικού, ίσως να θέλουν να ξέρουν την θέση και τις προοπτικές μιας
OSS εφαρμογής πριν την υιοθετήσουν. Ένας οργανισμός λογισμικού θα ήθελε
να ξέρει τις αλλαγές που θα είχε ένα από τα έργα κλειστού κώδικα του, αν
αυτό γύριζε σε ένα OSS έργο. Σε όλες από τις παραπάνω περιπτώσεις,
μπορούν να παρθούν αποφάσεις βασισμένες στον πλούτο της πληροφορίας
που είναι διαθέσιμη για OSS έργα. Εντούτοις, ενώ είναι εύκολο να καθοριστεί
μια ημερομηνία έναρξης για τέτοια έργα, είναι συνήθως δύσκολο να
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προσδιοριστεί μια ημερομηνία λήξης, διότι τα OSS έργα είναι εθελοντικά,
συνεχώς αναπτυσσόμενα έργα, μη υπαγόμενα σε συμφωνίες μέσω
συμβολαίων. Με αυτήν την έννοια τα περισσότερα από τα ενδιαφέροντα OSS
έργα θα πρέπει να θεωρηθούν εν εξελίξει έργα και εδώ είναι όπου η PDA
έρχεται να συνεισφέρει. Τελευταία [Koru et. al., 2007], η ανάλυση επιβίωσης
εφαρμόστηκε σε OSS δεδομένα σχετικά με διορθώσεις λαθών. Περιμένουμε
ότι τα επόμενα χρόνια θα εμφανιστούν περισσότερες παρόμοιες δουλειές στη
βιβλιογραφία.
Επιθυμούμε να δώσουμε έμφαση στο γεγονός ότι σε όλες τις παραπάνω
καταστάσεις, η PDA παρέχει στο διοικητή έργου λογισμικού τις ποσοτικές
πληροφορίες που πρέπει να ενσωματωθούν με την προσωπική του/της διαίσθηση και
εμπειρία για να πάρει τελικές αποφάσεις.

5.7. Επιχειρηματολογία για την Ανάλυση Διάρκειας Έργου
Στην ενότητα αυτή εξετάζουμε μερικές επιφυλάξεις και διαφωνίες που ίσως
παρουσιαστούν σχετικά με τις υποθέσεις και τη δυνατότητα εφαρμογής της μεθόδου
σε δεδομένα διαχείρισης λογισμικού.
1. Ασάφεια της έννοιας της διάρκειας
Μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι η έννοια της διάρκειας έργου είναι ασαφής
στην ανάπτυξη ενός έργου λογισμικού εξαιτίας του ότι τα γεγονότα έναρξης και
ολοκλήρωσης ενός έργου δεν είναι καθορισμένα με σαφήνεια. Κάτω από έναν τέτοιο
ισχυρισμό η αξιοπιστία της PDA είναι υπό αμφισβήτηση.
Στην προκειμένη περίπτωση, πρέπει να τονίσουμε το γεγονός ότι η ανάλυση
επιβίωσης είναι μια στατιστική μέθοδος η οποία εφαρμόζεται σε χρονικές μεταβλητές
που αφορούν τη διάρκεια οποιασδήποτε διαδικασίας. Η εφαρμογή της μεθόδου
προϋποθέτει ένα σύνολο δεδομένων με μεμονωμένες περιπτώσεις και μια μεταβλητή
η οποία να αντιπροσωπεύει τη διάρκεια. Αυτή η μεταβλητή (παρερχόμενος χρόνος
(elapsed time) ή διάρκεια (duration)) είναι ουσιαστικά μια μέτρηση που είναι
καταγεγραμμένη σε όλες τις γνωστές βάσεις δεδομένων έργων λογισμικού
(COCOMO, ISBSG, κ.λπ.) μαζί με τη μεταβλητή της προσπάθειας (effort). Η
ερμηνεία που έχει δοθεί στη διάρκεια από την ISBSG είναι: ‘παρερχόμενος χρόνος
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που δηλώνει τη συνολική διάρκεια σε μήνες που απαιτείται για να προχωρήσει και να
ολοκληρωθεί το έργο λογισμικού’. Ανάλογα, η διάρκεια ορίζεται και σε άλλες βάσεις
δεδομένων.
Συνεπώς, η πραγματική διαφωνία δεν αφορά την ισχύ της ίδιας της PDA
μεθοδολογίας αλλά έχει να κάνει περισσότερο με την ασάφεια των μετρήσεων που
καταγράφονται ως διάρκεια ή ως παρερχόμενος χρόνος. Πάντως, αυτό δεν είναι το
θέμα μας. Η PDA μεθοδολογία, όπως και κάθε άλλη στατιστική μεθοδολογία (για
παράδειγμα η παλινδρόμηση ή η ανάλυση διασποράς) υποθέτουν ότι τα
καταγεγραμμένα δεδομένα είναι ακριβή και έγκυρα. Φυσικά η ίδια διαφωνία για την
ασάφεια των μετρήσεων διάρκειας μπορεί να ειπωθεί για την προσπάθεια ή ακόμη
και το μέγεθος (size) ενός έργου. Είναι ξεκάθαρο ότι καμία στατιστική μέθοδος δεν
μπορεί να εφαρμοστεί σε λανθασμένες μετρήσεις και από όσο ξέρουμε δεν υπάρχει
μεθοδολογία ή μοντέλο στη σχετική βιβλιογραφία που να λαμβάνει υπόψη του την
πιθανότητα ελαττωματικών δεδομένων. Τελικά, αξίζει να αναφερθεί ότι η γενική
ανάλυση επιβίωσης έχει εφαρμοστεί σε πολύ πιο ασαφή γεγονότα, όπως για
παράδειγμα η θεραπεία ασθενών η οποία δεν μπορεί πάντα να οριστεί εύκολα.
2. Παράβλεψη των καθυστερήσεων εξαιτίας ανθρώπινων ή άλλων παραγόντων
Ένα άλλο θέμα που μπορεί να ανακύψει κατά της PDA μεθοδολογίας αποτελεί το
γεγονός ότι αποτυγχάνει να λάβει υπόψη της καθυστερήσεις που οφείλονται στην
εγκατάλειψη ενός έργου από μέλη της ομάδας ανάπτυξης ή από το προσωπικό
σχεδιασμού, την πολυπλοκότητά, τις αλλαγές στις απαιτήσεις και άλλους
απρόβλεπτους παράγοντες.
Η αλήθεια είναι ότι η PDA δεν αγνοεί την ύπαρξη όλων αυτών των παραγόντων.
Αυτό που η PDA (όπως και κάθε άλλη στατιστική μέθοδος) υποθέτει είναι ότι η
διάρκεια είναι μια τυχαία μεταβλητή και ότι η τυχαιότητά της καθώς επίσης και η
μεταβλητότητά της εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες (όπως η αποχώρηση του
κύριου σχεδιαστή). Είναι ξεκάθαρο ότι η PDA λειτουργεί με τα διαθέσιμα σύνολα
δεδομένων. Αυτό που κάνει η PDA είναι να παίρνει την καταγεγραμμένη μεταβλητή
της διάρκειας καθώς και τους άλλους καταγεγραμμένους παράγοντες (τα
χαρακτηριστικά των έργων) και να προσπαθεί να εξηγήσει ένα καλό ποσοστό της
μεταβλητότητας κατασκευάζοντας μοντέλα από τους διαθέσιμους παράγοντες.
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Ακόμα, είναι αδύνατον να εξηγηθεί το 100% της μεταβλητότητας. Έτσι, η
μεταβλητότητα που δεν μπορεί να εξηγηθεί από τους καταγεγραμμένους παράγοντες
μπορεί να οφείλεται σε απρόβλεπτες και μη καταγεγραμμένες περιπτώσεις (αλλαγές
στις απαιτήσεις, πολυπλοκότητα κ.λ.π.). Τα μοντέλα που κατασκευάζονται από την
PDA ή από οποιαδήποτε άλλη μέθοδο είναι σε μεγάλο βαθμό διερευνητικά με την
έννοια ότι προσπαθούν να εξηγήσουν το αποτέλεσμα διαφόρων παραγόντων πάνω
στην διάρκεια αλλά είναι επίσης και προγνωστικά. Είναι σημαντικό συνεπώς να γίνει
κατανοητό ότι οι στατιστικές μέθοδοι και τα στατιστικά μοντέλα είναι εργαλεία που
αποσκοπούν στην κατανόηση της μεταβλητότητας και στη βοήθεια των διοικητών
των έργων λογισμικού να πάρουν αποφάσεις.
Ας σημειωθεί επίσης πως σε περιπτώσεις όπου έχουμε κάποια πληροφορία ότι
ένας απρόβλεπτος και μη μετρήσιμος παράγοντας (συνήθως ανθρώπινος) προκαλεί
μεγάλη ετερογένεια στην κατανομή της διάρκειας, υπάρχουν ειδικά μοντέλα που
ονομάζονται μοντέλα αστάθειας (frailty models) για την αντιμετώπιση τους [Hosmer
& Lemeshow, 1999, σελ.317-326].
3. Ανεξαρτησία των έργων
Όπως έχουμε αναφέρει στην περιγραφή της Kaplan-Meier μεθόδου, μια βασική
υπόθεση για την εφαρμογή της (και για την εφαρμογή και άλλων PDA τεχνικών)
είναι ότι οι διάρκειες των έργων είναι ανεξάρτητες με την έννοια ότι η διάρκεια
οποιουδήποτε έργου δεν μπορεί να επηρεάσει τη διάρκεια οποιουδήποτε άλλου
έργου. Μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι η υπόθεση αυτή παραβιάζεται πολύ συχνά
σε σύνολα δεδομένων του ίδιου οργανισμού που μοιράζονται κοινούς πόρους.
Φυσικά, το ίδιο μπορεί να ειπωθεί για την προσπάθεια ή γενικά για το κόστος των
έργων. Πάντως, γεγονός είναι ότι η βιβλιογραφία για την εκτίμηση του κόστους
περιέχει μια πληθώρα στατιστικών μεθόδων και μοντέλων (παλινδρόμηση, ανάλυση
διασποράς, κ.λ.π.) των οποίων η βασική υπόθεση είναι η ανεξαρτησία των έργων.
Γενικά, θα πρέπει να διαλέγουμε προσεκτικά τα δεδομένα για τα μοντέλα μας και να
εξαλείφουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την επίδραση οποιασδήποτε εξάρτησης. Σε
περιπτώσεις που γνωρίζουμε τη φύση της εξάρτησης (αν και κάτι τέτοιο είναι γενικά
πολύ δύσκολο), είναι δυνατόν να συμπεριλάβουμε ειδικές μεταβλητές στα μοντέλα
μας για να ληφθεί υπόψη η εξάρτηση αυτή. Ένα παράδειγμα αποτελούν οι χρονικά
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εξαρτημένες συνδιασπορές στα Cox Regression μοντέλα.
4. Η φύση της διάρκειας υπόκειται σε περιορισμούς
Ένα άλλο σημείο ενδιαφέροντος αποτελεί το γεγονός ότι η διάρκεια έχει συνήθως
περιορισμούς από τις απαιτήσεις των πελατών, το ποικίλο μέγεθος της ομάδας και
τους κοινούς πόρους που μοιράζονται από αρκετά έργα ενός οργανισμού. Επιπλέον,
έργα από διάφορους οργανισμούς δεν είναι ομοιογενή σε ότι αφορά την κατανομή
τους.
Πράγματι, είναι σχεδόν απίθανο να βρεθεί μια επιστημονική περιοχή όπου η
έννοια της διάρκειας να μπορεί να θεωρηθεί ως άπειρη στην πράξη. Με τον ένα ή με
τον άλλο τρόπο, όλες οι έννοιες της ζωής είναι περιορισμένες. Πάντως, το γεγονός
αυτό δεν επηρεάζει τη γενική προσέγγιση. Φυσικά, μερικές από τις παραμετρικές
κατανομές που χρησιμοποιούμε για την μοντελοποίηση της διάρκειας (όπως η
lognormal) έχουν τη δεξιά ουρά τους να τείνει στο άπειρο, αλλά αυτό είναι απλά μια
προσέγγιση που δίνει πρακτικά μηδέν πιθανότητα σε μεγάλες μη ρεαλιστικές τιμές.
Στην προκειμένη περίπτωση, οι μη παραμετρικές μέθοδοι έχουν ένα ερμηνευτικό
πλεονέκτημα. Οι περιορισμοί που οφείλονται στην αλληλεπίδραση των έργων
ουσιαστικά συνδέονται με την εξάρτηση των έργων και το πρόβλημα αυτό έχει ήδη
συζητηθεί.
Αποτελεί επίσης γεγονός ότι η διάρκεια, ως μεταβλητή σε ένα σύνολο δεδομένων,
μπορεί να έχει μεγάλη ετερογένεια εξαιτίας των έργων που έρχονται από διάφορες
πηγές. Κάτι τέτοιο φυσικά μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα για τις παραμετρικές
μεθόδους που υποθέτουν μια συγκεκριμένη συνάρτηση πυκνότητας για όλα τα έργα,
αλλά οι μη παραμετρικές δεν περιορίζονται από μια τέτοια υπόθεση. Πάντως, αν
επιθυμούμε να βρούμε μερικά έργα που να είναι παράτυπα (outliers), να διαφέρουν
δηλαδή σημαντικά από τα άλλα σε μια βάση δεδομένων και δημιουργούν
προβλήματα στη μοντελοποίηση της διάρκειας, μπορούμε να τα απομακρύνουμε με
τη βοήθεια της κατάλληλης στατιστικής ανάλυσης. Είναι επίσης σημαντικό να
σημειώσουμε ότι όλοι αυτοί οι πιθανοί περιορισμοί είναι δυνατόν να εμφανιστούν σε
οποιαδήποτε άλλη εξαρτημένη μεταβλητή, όπως η προσπάθεια ή η παραγωγικότητα
(productivity).
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5. Αφαίρεση των λογοκριμένων παρατηρήσεων και εφαρμογή των παραδοσιακών
μεθόδων
Από την στιγμή που η έννοια των λογοκριμένων παρατηρήσεων είναι σημαντική
για την ανάλυση της διάρκειας, μια λογική ερώτηση είναι το εάν έχει νόημα να τις
αφαιρούμε από την ανάλυση και επιπλέον, να εφαρμόζουμε ένα συνηθισμένο
μοντέλο, όπως η διατεταγμένη παλινδρόμηση ελαχίστων τετραγώνων.
Πρώτα από όλα, πρέπει να τονίσουμε το γεγονός ότι η ύπαρξη λογοκριμένων
τιμών είναι ένα μοναδικό χαρακτηριστικό των μεταβλητών που συνδέονται με το
χρόνο και ιδιαιτέρα με τη διάρκεια. Αγνοώντας αυτές τις τιμές από την ανάλυση μας
χάνουμε πολύτιμη πληροφορία και προκαλούμε μεροληψία στην εκτίμηση μας.
Πράγματι, τα έργα με μεγάλη διάρκεια είναι το πιο πιθανό να είναι λογοκριμένα, έτσι
αν τα αφαιρέσουμε, όλες οι πληροφορίες που έχουν να κάνουν με μεγάλα έργα
μπορεί να χαθούν και κατά συνέπεια να χαθεί μια αντιπροσώπευση ενός σημαντικού
τμήματος του πληθυσμού. Είναι επομένως ουσιαστικό να υπολογίσουμε τις
λογοκριμένες παρατηρήσεις και να τις χρησιμοποιήσουμε όπως και τις μη
λογοκριμένες.
Σε ότι αφορά τώρα τις παραδοσιακές μεθόδους όπως η ανάλυση παλινδρόμησης ή
η ανάλυση διασποράς, αυτές μπορούν να μοντελοποιήσουν τις τιμές της διάρκειας
(εκτίμηση σε σημείο) αλλά αγνοώντας τα μη ολοκληρωμένα έργα, ενώ η PDA
μοντελοποιεί την πιθανότητα η διάρκεια να ανήκει σε ένα ανοικτό διάστημα και για
αυτό μπορεί να χρησιμοποιεί και τις μη ολοκληρωμένες διάρκειες επίσης. Εξαιτίας
της τελείως διαφορετικής προσέγγισης, οι μέθοδοι δεν είναι απευθείας συγκρίσιμες.
Φυσικά στην στατιστική δεν υπάρχει το ‘καλύτερο για όλα τα δεδομένα’ μοντέλο.
Έτσι, τίποτα δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι για ένα συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων η
PDA είναι καλύτερη από την παλινδρόμηση ή το αντίστροφο, από τη στιγμή που η
έννοια του ‘καλύτερου’ είναι χωρίς νόημα. Πάντως, από τη στιγμή που οι χρονικές
μεταβλητές αποτελούν πολύ ειδικές περιπτώσεις των τυχαίων μεταβλητών και
εφόσον υπάρχουν τόσες τεχνικές για να τις αναλύσουμε κάτω από το γενικό πλαίσιο
της ανάλυσης επιβίωσης, πιστεύουμε ότι είναι καλή ιδέα να λάβουμε υπόψη μας τη
φύση τους και να εκμεταλλευτούμε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες.
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5.8. Συμπεράσματα
Στο Κεφάλαιο αυτό προτάθηκε ένα στατιστικό πλαίσιο για την μελέτη της
κατανομής διάρκειας των έργων λογισμικού και των παραγόντων που την
επηρεάζουν. Προτείναμε τη χρήση μιας γενικής κατηγορίας στατιστικών μεθόδων
που είναι γνωστές ως Ανάλυση Επιβίωσης. Το κύριο χαρακτηριστικό της μεθόδου
είναι η κατασκευή μοντέλων πιθανοτήτων που βασίζονται σε δεδομένα από
ολοκληρωμένα έργα και έργα σε εξέλιξη. Κάτω από το γενικό πλαίσιο, μπορούμε να
μοντελοποιήσουμε την εξάρτηση της διάρκειας πάνω σε διάφορες ανεξάρτητες
μεταβλητές. Περιγράψαμε τις βασικές αρχές και έννοιες της μεθόδου, την
εφαρμόσαμε σε πραγματικά δεδομένα και παρείχαμε εκτενή ερμηνεία των
αποτελεσμάτων και επίσης μια συζήτηση σχετικά με διάφορες πιθανές εφαρμογές της
μεθόδου. Παράλληλα, χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο στο πρόβλημα της διαχρονικής
μελέτης συνόλων δεδομένων διάρκειας έργων λογισμικού για την άντληση
πληροφοριών σε ότι αφορά τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την
κατανομή της διάρκειας μέσα στο χρόνο.
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Κεφάλαιο 6

Επίλογος

Η παρούσα διατριβή εντάσσεται γενικά στην επιστημονική περιοχή της ανάλυσης
δεδομένων τεχνολογίας λογισμικού με τη βοήθεια προχωρημένων τεχνικών
στατιστικής. Ειδικότερα, ασχολείται με την εκτίμηση του κόστους και της διάρκειας
των έργων λογισμικού καθώς και με τη διαχείριση χαμένων τιμών σε δεδομένα
κόστους λογισμικού. Στο Κεφάλαιο αυτό συνοψίζεται η πρωτότυπη συνεισφορά της
παρούσας διατριβής και αναφέρονται τα κυριότερα συμπεράσματα. Παράλληλα,
παρουσιάζονται κάποιες μελλοντικές επεκτάσεις πάνω στο ερευνητικό πεδίο της
διατριβής.

6.1 Συμπεράσματα
Στο Κεφάλαιο 3 προτάθηκε μια εναλλακτική μέθοδος για την εκτίμηση του
κόστους έργων λογισμικού, η διατεταγμένη παλινδρόμηση (Ordinal Regression ή
OR), η οποία, σύμφωνα με εκτιμώμενες πιθανότητες, παράγει εκτιμήσεις σε
προκαθορισμένα διαστήματα και όχι σε σημείο όπως συμβαίνει με τις περισσότερες
μεθόδους εκτίμησης του κόστους που έχουν εμφανιστεί στη βιβλιογραφία.
Στο χώρο της εκτίμησης του κόστους έργων λογισμικού είναι προτιμότερο και
ασφαλέστερο να γίνονται εκτιμήσεις σε διάστημα από ότι σε σημείο, για παράδειγμα
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να γίνεται πρόβλεψη ότι το πραγματικό κόστος ενός έργου θα ανήκει σε ένα
διάστημα το οποίο ορίζεται από μια χαμηλή τιμή (αισιόδοξη εκτίμηση) και μια υψηλή
(απαισιόδοξη εκτίμηση). Παράλληλα, εκτιμήσεις σε σημείο μπορούν να γίνουν
αντιστοιχώντας την κάθε κατηγορία με μια απλή αντιπροσωπευτική τιμή. (συνήθως
το μέσο σημείο ή τη διάμεσο του διαστήματος).
Στη συνέχεια, περιγράψαμε τη μέθοδο OR, ορίσαμε τις κατηγορίες των
εξαρτημένων μεταβλητών, έγινε η προετοιμασία των ανεξάρτητων μεταβλητών μέσω
στατιστικής επεξεργασίας και τέλος δημιουργήσαμε τα μοντέλα τα οποία και
αξιολογήσαμε με βάση την ακρίβεια προσαρμογής και πρόβλεψής τους. Ύστερα από
την εφαρμογή της μεθόδου σε τρία σύνολα δεδομένων, καταλήξαμε στο συμπέρασμα
ότι η ικανότητα των μοντέλων να ταξινομούν οποιοδήποτε μελλοντικό έργο
λογισμικού σε μια από τις προκαθορισμένες κατηγορίες είναι υψηλή και για τα τρία
σύνολα. Προκειμένου να υπολογίσουμε εκτιμήσεις σε σημείο από τα μοντέλα μας,
αντιπροσωπεύσαμε την κάθε κατηγορία με το μέσο ή τη διάμεσο της και
διαπιστώσαμε ότι τα αποτελέσματα προσαρμογής και πρόβλεψης της OR είναι
συγκρίσιμα με αυτά από τις πιο σημαντικές μεθόδους του χώρου και γενικά
ενθαρρυντικά. Επίσης, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι από τη στιγμή που η μέθοδος
δημιουργεί ένα απλό μοντέλο, η προσέγγιση OR είναι πιο εύκολη στην εφαρμογή της
από αυτήν της [Kitchenham, 1998_a] η οποία είναι επαναληπτική και αρκετά
πολύπλοκη, καθιστώντας την OR πιο προσιτή στην πράξη.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι μόνο σε μια περίπτωση από όλες τις
λανθασμένες προβλέψεις της OR μεθόδου η πραγματική κατηγορία που ανήκε το
έργο λογισμικού ήταν μακριά από την προβλεπόμενη. Συγκεκριμένα, η πρόβλεψη
έγινε στη 2η κατηγορία ενώ το έργο ανήκε στη 4η. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις όπου
γίνονταν μια λάθος πρόβλεψη η πραγματική κατηγορία ήταν ακριβώς δίπλα στην
προβλεπόμενη. Η παρατήρηση αυτή είναι σημαντική για τα αποτελέσματα που
παίρνουμε από το μοντέλο OR ως εργαλείο πρόβλεψης, αφού το ποσοστό επιτυχίας
(hitrate) ως μέτρο ακρίβειας πρόβλεψης δεν περιέχει πληροφορίες σχετικά με την
απόσταση ανάμεσα στην προβλεπόμενη και την πραγματική κατηγορία.
Ακόμα ένα θέμα είναι το πρακτικό νόημα του ποσοστού επιτυχίας για τον χρήστη
της προτεινόμενης μεθόδου. Φυσικά, αυτή η ερώτηση ισχύει για οποιαδήποτε μέθοδο
πρόβλεψης και για τα σφάλματα που προκύπτουν από αυτήν. O χρήστης έχει να
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προσαρμόσει το μοντέλο σύμφωνα με το διαθέσιμο ιστορικό σύνολο δεδομένων και
να λάβει υπ’ όψη του μερικές προηγούμενες εκτιμήσεις του λάθους που η μέθοδος
παράγει πριν γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη για νέα έργα λογισμικού. Επίσης, όπως
είναι γνωστό, κάποιος θα πρέπει να δοκιμάσει και άλλες μεθόδους πρόβλεψης, για να
αποκτήσει μια ισχυρή άποψη για το μέγεθος του απαιτούμενου κόστους. Η συνολική
προσέγγιση μπορεί να ενισχυθεί παραπέρα από τεχνικές διαχείρισης ρίσκου (risk
management), για παράδειγμα διαθέτοντας προσωπικό για τη μέτρηση του πάνω
ορίου της κατηγορίας της προβλεπόμενης προσπάθειας (effort).
Στο Κεφάλαιο 4 εφαρμόσαμε τη μέθοδο της πολυωνυμικής λογιστικής
παλινδρόμησης (Multinomial Logistic Regression ή MLR) στο πρόβλημα της
εκτίμησης των χαμένων τιμών σε κατηγορικές μεταβλητές που χρησιμοποιούνται σε
μοντέλα κόστους λογισμικού ως ανεξάρτητες μεταβλητές.
Αρχικά, δημιουργήσαμε τεχνητά χαμένες τιμές σε τέσσερις κατηγορικές
ανεξάρτητες μεταβλητές από ένα πλήρες σύνολο δεδομένων έργων λογισμικού με τη
βοήθεια τριών διαφορετικών μηχανισμών χαμένων δεδομένων (MCAR, MAR και
ΝΙΜ) και για τρία ποσοστά μη ολοκληρωμένων δεδομένων (10%, 20% και 30%).
Τελικά, διαχειριστήκαμε τις χαμένες τιμές με την MLR και με τέσσερις άλλες πολύ
γνωστές τεχνικές χαμένων δεδομένων, όπως η listwise deletion (LD), η mean
imputation (MI), η expectation maximization (EM) και η regression imputation (RI).
Για τη σύγκριση της MLR με τις άλλες τεχνικές χρησιμοποιήθηκε στατιστική
ανάλυση των δεδομένων όπως ανάλυση διασποράς, διαστήματα εμπιστοσύνης,
γραφικές μέθοδοι και περιγραφική στατιστική.
Έπειτα χρησιμοποιήσαμε ένα σύνολο δεδομένων έργων λογισμικού με
πραγματικά χαμένες παρατηρήσεις σε δύο κατηγορικές ανεξάρτητες μεταβλητές
προκειμένου να συγκρίνουμε την MLR με τις παραπάνω τέσσερις μεθόδους κάτω από
πραγματικές συνθήκες χαμένων τιμών.
Τα αποτελέσματα που πήραμε είναι αρκετά ικανοποιητικά από τη στιγμή που μια
καθαρά κατηγορική μέθοδος όπως η MLR αποδίδει καλύτερα ή εξίσου καλά με
τέσσερις από τις πιο δημοφιλείς τεχνικές χαμένων τιμών. Φυσικά, η LD προσέγγιση
είναι η τεχνική που απευθύνεται περισσότερο στους επαγγελματίες του χώρου της
τεχνολογίας λογισμικού εξαιτίας της απλότητάς της στην εφαρμογή και την εξήγηση
των αποτελεσμάτων. Το βασικότερο όμως μειονέκτημά της είναι η απώλεια
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ακρίβειας και η μεροληψία κάθε φορά που διαγράφονται οι μη ολοκληρωμένες
παρατηρήσεις. Όσο το ποσοστό των χαμένων τιμών αυξάνεται και παράλληλα ο
μηχανισμός χαμένων δεδομένων δεν είναι MCAR, τόσο εμφανέστερα γίνονται τα
μειονεκτήματά της καθώς και η μη καταλληλότητα της μεθόδου σε όλες τις
περιπτώσεις.
Στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάσαμε ένα στατιστικό πλαίσιο προκειμένου να
μελετήσουμε την κατανομή της διάρκειας των έργων λογισμικού και των παραγόντων
που την επηρεάζουν δίνοντας βαρύτητα σε κάθε ένα παράγοντα ξεχωριστά αλλά και
στο σύνολο τους. Μέχρι τώρα, η διάρκεια αντιμετωπίζονταν σαν μια οποιαδήποτε
άλλη μεταβλητή όπως το μέγεθος ή η προσπάθεια χωρίς να γίνεται μια συστηματική
μελέτη. Στην παρούσα έρευνα έγινε μια προσπάθεια να χρησιμοποιηθεί η χρονική
φύση της διάρκειας.
Προτάθηκε μια γενική κατηγορία στατιστικών μεθόδων γνωστές ως ανάλυση
επιβίωσης (Survival Analysis ή SA). Το βασικό γνώρισμα της μεθόδου είναι η
κατασκευή μοντέλων πιθανοτήτων σε δεδομένα που προέρχονται όχι μόνο από
ολοκληρωμένα έργα λογισμικού αλλά και από έργα που δεν έχουν τελειώσει κατά τη
διάρκεια της μελέτης μας (βρίσκονται δηλαδή σε εξέλιξη).
Κάτω από το γενικό πλαίσιο, είναι εφικτή η μοντελοποίηση της εξάρτησης της
διάρκειας πάνω σε διάφορες ανεξάρτητες μεταβλητές. Περιγράψαμε τις βασικές
αρχές και έννοιες της μεθόδου, την εφαρμόσαμε σε πραγματικά δεδομένα και
παρείχαμε εκτενή ερμηνεία των αποτελεσμάτων καθώς επίσης και συζήτηση σχετικά
με διάφορες πιθανές εφαρμογές της μεθόδου. Επίσης, εφαρμόσαμε τη παραπάνω
μέθοδο στο πρόβλημα της διαχρονικής μελέτης συνόλων δεδομένων διάρκειας έργων
λογισμικού σε ένα υποσύνολο της βάσης ISBSG7 προκειμένου να πάρουμε
πληροφορίες που έχουν να κάνουν με τους σημαντικότερους παράγοντες που
επηρεάζουν την κατανομή της διάρκειας μέσα στο χρόνο.
Η ανάλυση έδειξε ότι η διάρκεια επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες όπως η
συμμετοχή του πελάτη, η χρήση εργαλείων, η λογική πολυπλοκότητα του λογισμικού,
η αστάθεια στις απαιτήσεις του πελάτη και το επίπεδο εμπειρίας της ομάδας έργου.
Παράλληλα, τα αποτελέσματα αναδεικνύουν την ικανότητα της μεθόδου να
παρακολουθεί τις αλλαγές στα δεδομένα λογισμικού μέσα στο χρόνο, όταν νέα έργα
εισέρχονται ή παλαιότερα αποχωρούν από το υπό μελέτη σύνολο δεδομένων.
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Συνεπώς, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η μέθοδος είναι υποσχόμενη, υπό την έννοια
ότι μπορεί να παρέχει χρήσιμες και ερμηνεύσιμες πληροφορίες για την διάρκεια.

6.2 Μελλοντική Έρευνα
Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζονται σύντομα μερικές περιοχές και ιδέες για
μελλοντικές επεκτάσεις πάνω στο ερευνητικό πεδίο της διατριβής.
Η μέθοδος OR που παρουσιάστηκε για την εκτίμηση του κόστους των έργων
λογισμικού στο Κεφάλαιο 3, θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε άλλα σύνολα
δεδομένων κόστους καθώς επίσης και σε νέα σύνολα δεδομένων κόστους που
προέρχονται από διάφορους οργανισμούς (multi-organizational cost datasets). Επίσης,
θα μπορούσε να συγκριθεί η ικανότητα διαφόρων εναλλακτικών μεθόδων που
παράγουν εκτιμήσεις σε κατηγορίες με την ικανότητα της OR στον τομέα αυτό. Ένα
άλλο σημαντικό ερευνητικό ζήτημα είναι η ανάλυση ευαισθησίας (sensitivity
analysis) της μεθόδου, για παράδειγμα το πώς επηρεάζεται η ακρίβεια πρόβλεψης της
μεθόδου όταν τροποποιούνται παράμετροι κλειδιά της μεθόδου (για παράδειγμα τι
συμβαίνει όταν ο αριθμός των κατηγοριών αυξάνει για να παράγει εκτιμήσεις
μικρότερου εύρους).
Το γενικό πρόβλημα των χαμένων τιμών σε δεδομένα από την τεχνολογία
λογισμικού που παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 4 είναι πολύ σημαντικό και έχει
αρκετές πτυχές που επιδέχονται επιπλέον έρευνα. Κάποια εκτίμηση σχετικά με
μελλοντική εργασία περιλαμβάνει την εφαρμογή της MLR και την σύγκρισή της με
άλλες μεθόδους:
α) στη πρόβλεψη μοντέλων εκτός από τη γραμμική παλινδρόμηση (για παράδειγμα,
στη μέθοδο εκτίμησης με αναλογίες (estimation by analogies)).
β) σε άλλες περιοχές εφαρμογής της τεχνολογίας λογισμικού.
Ένας ακόμα στόχος μας είναι να μελετήσουμε άλλες κατηγορικές μεθόδους είτε για
να ερευνήσουμε τους λόγους μη πληρότητας στις βάσεις δεδομένων, είτε για να
εκτιμήσουμε τις χαμένες τιμές. Επίσης, ένα ανοιχτό πρόβλημα και πιθανή
κατεύθυνση για μελλοντική έρευνα αποτελεί η μελέτη για να καθοριστούν κανόνες
μα τους οποίους θα μπορεί να προσδιορίζεται το πότε η μέθοδος listwise deletion
(LD) γίνεται ακατάλληλη στην πρόβλεψη μοντέλων, αφού αποτελεί πολύ δημοφιλή
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μέθοδο εξαιτίας της απλότητας της στην εφαρμογή και την ερμηνεία των
αποτελεσμάτων.
Μελλοντικές κατευθύνσεις έρευνας σε ότι αφορά την ανάλυση διάρκειας έργων
λογισμικού που προτάθηκε στο Κεφάλαιο 5, περιλαμβάνουν τη χρήση ανάλυσης
διάρκειας έργου (Project Duration Analysis ή PDA) προκειμένου να καθορίσει ποια
προγράμματα πρέπει να θεωρηθούν ‘πρόσφατα’ ή ‘σύγχρονα’, δηλαδή το πώς μπορεί
ένας οργανισμός που παράγει λογισμικό να ξεχωρίσει έργα σε ‘παλαιά’ (με
ενδεχόμενη παραπλανητική παραγωγικότητα ή τιμές διάρκειας) και ‘πρόσφατα’, για
να χρησιμοποιηθούν στην εκτίμηση μελλοντικών έργων. Παράλληλα, στα μελλοντικά
μας σχέδια είναι και η εφαρμογή της παραπάνω ιδέας σε μεγαλύτερα σύνολα
δεδομένων από τον χώρο της τεχνολογίας λογισμικού με πραγματικά ατελή έργα.
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