
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Analyse van software-onderhoud

Fröhlichs, G.H.J.M.

Award date:
1993

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/18a41b9f-3f16-4a7c-8a6b-6f5f6264be21


C -
RRl,,I 

q7 ... _, BDK 2 189 

BDK 
EIGENDOM STUDIEBIBUOTHEEK 
SEDRUFSKUNDE 

ANALYSE VAN 

SOFTW ARE-ONDERHOUD 

G.H.J .M. Frohlichs 

Technische Universiteit Eindhoven 
Faculteit der Technische Bedrijfskunde 
Vakgroep Informatie en Technologie 

Eindhoven, 30 december 1992 



ABSTRACT 

This report describes an empirical study of software maintenance that was carried out in a 
software development department during 1992. The study focused on error occurrence, 
the time to solve an error, the benefits of Fagan inspections, and the relation between 
some characteristics of source files and the error proneness. It showed a relationship 
between the phase of error occurrence and the solution time. Furthermore it proved that 
the use of Fagan inspections during software development will reduce the total maintenan
ce time. Finally the relation between file size and error proneness was demonstrated. 
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SUMMARY 

This report describes a study that was carried out in a software development department 
in 1992. The department is concerned with the development and maintenance of software 
for machines that place surface mounted components on circuitboards. This kind of 
software is called embedded software. 

During the last years the software part in the machines increased, so that it has become 
part of the primary process. Due to the increase of the software part, the costs that are 
involved also grew. It is one of the main problems of the department that projects cost are 
usually more than estimated. Therefore the management wants to control the costs of 
projects. Hence, it is necessary to control development and maintenance with regard to 
the costs. To control the lifecycle of software you require knowledge where and when 
costs occur. You can get an insight by measuring projects. 

Empirical studies at other departments showed that the main part of the expenditures are 
for maintaining existing software (Swanson, 1989). Therefore this study concentrates on 
measuring during the maintenance phase. Software maintenance is defined as the process 
of modifying existing operational software while leaving its primary functions intact 
(Boehm, 1981). If maintenance activities are necessary, a maintenance report is filled in. 
By collecting and analyzing these reports an insight in the maintenance phase is obtained. 
Labour time is the most relevant cost factor. This factor is mainly considered. 

The analyses of maintenance costs is done by answering the following questions: 

1. Which development phase is the origin of the maintenance activities ? There are four 
phases that can be the origin: User Requirements, Software Requirements, Software 
Design and Implementation. 

2. What is the average time to conduct these activities? 
3. When will the use of Fagan inspections during the development phase reduce the total 

maintenance time ? The Fagan inspection is a method to check and improve the quality 
of a document. 

4. Does a relation exist between the attributes size, vocabulary, comment and complexity 
of source files and the error proneness ? An error is defined as a defect in the human 
thought process. An attribute is a characteristic of a source file that can be measured 
and expressed in a numerical value. 
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In order to get answers to the first two questions 526 maintenance reports were collected 
and analyzed. 

The main results are: 

1. Most maintenance reports have their origin in the Software Requirements (28 % ) and 
the implementation phase (51 %). 

2. For every development phase counts: Each hour of development results in 0,5 hours 
maintenance time. 

3. A relationship exists between the phase of error occurrence and the solution time. The 
sooner maintenance activities are discovered the shorter the solution time will be. 

To answer the third question, 30 Fagan inspections were conducted. 

The main result is: 

1. The use of Fagan inspections during software development will reduce the total 
maintenance time. 

For question four 60 source files, written in C-language, where observed during ten 
months: 

The main results are: 

1. A relation exists between file size and error proneness. 
2. Relatively, larger files don't contain more faults than smaller ones. 
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1. INLEIDING 

Dit rapport is bet eindverslag van een onderzoek dat is uitgevoerd bij Philips Electronics 
N.V. Het onderzoek heeft plaatsgevonden op een afdeling waar software wordt ontwik
keld en onderhouden voor machines die oppervlaktecomponenten op printborden monte
ren. Dit soort software wordt 'embedded' software genoemd. 

De aanleiding van bet onderzoek was een gebrek aan inzicht bij bet projectmanagement in 
de kosten van software-onderhoud. Hoofdstuk 2 beschrijft in bet kort bet produkt dat op 
de af deling wordt gemaakt; ook wordt in dit hoof dstuk dieper ingegaan op de aanleiding 
van bet onderzoek. Hoofdstuk 3 bespreekt de ontwikkeling en bet onderhoud van 
software, zoals dat op de af de ling plaatsvindt. In dit hoof dstuk worden de verschillende 
fasen uit bet ontwikkeltraject nader bekeken. Tevens wordt de definitie van onderhoud 
gegeven, die in dit rapport wordt gebruikt. Vervolgens worden in hoofdstuk 4 enkele 
begrippen uit bet vakgebied software engineering besproken. Dit wordt gedaan voor een 
beter begrip van de volgende hoofdstukken. Er wordt ingegaan op bet niveau van 
procesbeheersing van de onderzochte ontwikkelafdeling, de Fagan-inspectiemethode en de 
attributen en metrieken die tijdens bet onderzoek zijn gebruikt. 

De opdrachtformulering en de aanpak van bet onderzoek word en in hoof dstuk 5 beschre
ven. De globale opdrachtformulering luidt: bet analyseren van de kosten van software
onderhoud. Arbeidstijd blijkt de voomaamste kostenfactor te zijn; deze factor is dan ook 
voomamelijk bekeken. Hoofdstuk 6 beschrijft de resultaten en de analyse van bet onder
zoek. Tenslotte staan in hoof dstuk 7 de conclusies die uit bet onderzoek worden getrokken 
en de aanbevelingen die worden gedaan. 

Ben begrippenlijst en een lijst met afkortingen zijn respectievelijk in de bijlagen 1 en 2 
opgenomen. 
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2. DE AANLEIDING VAN HET ONDERZOEK 

2.1 INLEIDING 

Een Geintegreerde Produkt Groep is een organisatorische eenheid binnen Philips, die alle 
activiteiten van inkoop tot en met verkoop en transport van het produkt naar de klant zelf 
uitvoert. De Produkt Groep waar de opdracht is uitgevoerd, ontwikkelt, produceert en 
verkoopt machines die oppervlaktecomponenten, de zogenaamde Surface Mounted 
Devices (SMD's), op printborden monteren. De ontwikkeling van deze machines (ook 
plaatsingsmachines genoemd) kan globaal in drie vakdisciplines worden opgesplitst, 
namelijk in een elektronisch, een mechanisch en een softwarematig gedeelte. 
De afdeling waar het onderzoek heeft plaatsgevonden, ontwikkelt en onderhoudt de 
software voor de plaatsingsmachines. Dit soort software wordt 'embedded' software 
genoemd. 
Het project dat is bekeken, wordt aangeduid met de atkorting MCM8 (Modular Chip
mounting Machine 8). Dit is een bepaald type plaatsingsmachine. Gedurende het onder
zoek hebben 7 software-ontwikkelaars aan het MCM8-project gewerkt. 

2.2 AANLEIDING VAN HET ONDERZOEK 

De markt, waarop de betreffende afdeling opereert, is een groeimarkt. Philips is op deze 
groeimarkt met een marktaandeel van 6 % een van de kleinere aanbieders. De concurren
tie op deze groeimarkt is groot. Het is een strategische doelstelling van Philips om, met 
een marktaandeel van 20%, een van de belangrijkste aanbieders op de SMD-markt te 
worden. Om dit te bereiken moet Philips er onder andere voor zorgen dat de produkten 
op tijd, tegen zo laag mogelijke kosten en met de door de klant gewenste kwaliteit worden 
geleverd. Het is dan ook van groot belang dat de software, die voor de machines wordt 
gemaakt, aan deze eisen van tijd, kosten en kwaliteit voldoet. 

Het software-aandeel in de machines is in de loop der jaren sterk toegenomen. Software is 
een onderdeel van het primaire proces geworden. Als gevolg van de toename van het 
software-aandeel zijn de hieraan verbonden kosten ook sterk gestegen. Het is een van de 
grootste problem en van de software-ontwikkeling op deze af de ling dat projecten meer 
kosten dan begroot. Er is daarom behoefte om de kosten van een project beter te beheer
sen. Het is dus noodzakelijk de ontwikkeling en het onderhoud van software met betrek
king tot het kostenaspect te beheersen. Om de levenscyclus van software te beheersen, 
moet men onder andere weten wanneer kosten worden gemaakt. Hierin wordt inzicht 
verkregen door aan softwareprojecten te meten. 

Empirisch onderzoek op andere ontwikkelaf delingen heeft la ten zien dat het grootste deel 
(50 tot 80 % ) van de totale uitgaven aan software wordt besteed aan het onderhoud van 
bestaande software (Swanson, 1989). Dit onderzoek concentreert zich dan ook op het 
verrichten van metingen in de onderhoudsfase. Tijdens de onderhoudsfase worden 
activiteiten uitgevoerd waarbij de software wordt gewijzigd, terwijl de primaire functies 
intact blijven (Boehm, 1981). Als men constateert dat onderhoudsactiviteiten noodzakelijk 
zijn, wordt een onderhoudsrapport ingediend. Door middel van het verzamelen en 
analyseren van deze onderhoudsrapporten wordt het inzicht in de onderhoudsfase 
vergroot. 
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De kosten voor bet uitvoeren van onderhoudsactiviteiten zijn voor 95 % arbeidskosten. De 
overige 5 % zijn computer- en overheadkosten. De gemiddelde arbeidskosten van een 
ontwikkelaar bedragen f 100,- per uur. Arbeidstijd is de meest relevante kostenfactor. 
Deze kostenfactor is dan ook voomamelijk bekeken. 
Het analyseren van de kosten van onderhoud gebeurt door de volgende vragen te beant
woorden: 

-1. In welke ontwikkelfase ligt de oorsprong van de te verrichten onderhoudsactiviteiten ? 

-2. Wat is de gemiddelde tijd om deze onderhoudsactiviteiten uit te voeren ? 

-3. Wanneer levert bet houden van Fagan-inspecties gedurende de ontwikkeling tijdwinst 
op in de onderhoudsfase ? 

-4. Is er een relatie tussen de attributen grootte, woordenschat, commentaar en complexi
teit van een source file en bet aantal keren dat die source file ten behoove van 
onderhoud moet worden aangepast ? 
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3. DE LEVENSCYCLUS VAN SOFTWARE 

3.1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk wordt de levenscyclus van software beschreven. Op de onderzochte 
af deling voor software-ontwikkeling vindt onderhoud van bestaande en ontwikkeling van 
software voor nieuwe machinefuncties tegelijkertijd plaats. Een machinefunctie wordt 
omschreven als een aantal opeenvolgende acties die de machine kan uitvoeren. In 
paragraaf 3.2 wordt ingegaan op bet ontwikkeltraject van software. Paragraaf 3.3 
behandelt bet onderhoud van software. Twee aspecten uit de levenscyclus, waarmee 
tijdens bet analyseren van de resultaten rekening moet worden gehouden, staan in 
paragraaf 3.4 uitgewerkt. Dit zijn bet V-model, dat de relatie tussen de test- en ontwik
kelfasen weergeeft, en de tijd die aan de verschillende ontwikkelfasen wordt besteed. 

3.2 FASEN IN DE SOFIW ARE-ONTWIKKELING 

Tijdens bet ontwikkelen van software zijn er globaal vijf fasen te onderscheiden. Deze 
fasen zijn: User Requirements Specificatie fase (URS), Software Requirements Specifica
tie fase (SRS), Software Design Specificatie fase (SDS), Codefase (CODE) en verschil
lende testfasen. Op bet moment dat een ontwikkelfase is afgesloten, kan er onderhoud 
plaatsvinden op de af gesloten fase. Elk van de bovengenoemde ontwikkelfasen wordt 
afgesloten op bet moment dat de personen, die bij de ontwikkeling zijn betrokken, hieraan 
bun goedkeuring geven. In de software engineering wordt dan gezegd dat een milestone 
wordt gepasseerd. Een ontwikkelfase duurt enkele dagen of weken; gedurende die tijd 
worden er verschillende activiteiten uitgevoerd. In deze paragraaf worden de belangrijkste 
activiteiten van de verschillende ontwikkelfasen beschreven. 

-1. De levenscyclus van een machinefunctie begint met de User Requirements Specifica
tie fase. De commerciele af de ling moet in deze fase de wensen van de klant proberen 
te begrijpen; wat wil de klant dat de machine doet. Er wordt een haalbaarheidsstudie 
van bet project (zowel technische als economische analyse) uitgevoerd. Bij de 
technische haalbaarheid gaat men na of bet, met de te ontwikkelen hardware en 
software, mogelijk is de gevraagde prestaties te behalen; bij de economische analyse 
kijkt men of de baten van bet systeem opwegen tegen de kosten. Nadat de haalbaar
heidsstudie is uitgevoerd, stelt de commerciele afdeling de uiteindelijke wensen van 
de klant op. Deze worden vastgelegd in een User Requirements Specificatie. De 
kwaliteit van bet opgestelde document wordt gecontroleerd door bet document te 
inspecteren. Een methode om een document te inspecteren, is de Fagan-inspectieme
thode. Tenslotte wijst men de ontwikkelaars aan die, voor de gevraagde machi
nefunctie, een Software Requirements Specificatie gaan opstellen. 

-2. Vanuit de User Requirements Specificatie wordt een Software Requirements Specifi
catie opgesteld. Hierin staat in beknopte vorm wat de software van de betreffende 
machinefunctie moet doen. In de SRS wordt ook de communicatie van de software 
met bet elektronische en mechanische gedeelte van de machine beschreven. Eventueel 
wordt een External Performance Specificatie opgesteld. In de External Performance 
Specificatie wordt dieper ingegaan op de punten die in de SRS zijn beschreven. Met 
name wordt de communicatie met de gebruiker weergegeven; wat kan de gebruiker 
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met de software doen. Ook worden prestatie-eisen vastgelegd. Hier probeert men 
onder andere te achterhalen hoe snel een bepaalde actie moet gebeuren. 

-3. Als de Software Requirements Specificatie fase is afgesloten, komt men in de vol
gende fase terecht. Dit is de Software Design Specificatie fase. 
Een goed ontwerp is de sleutel tot een effectief produkt (Vliet, 1987). Een goed ont
worpen systeem kan recht toe recht aan geimplementeerd worden, is begrijpelijk en 
betrouwbaar. Het ontwerp bevat onder andere het opdelen van het gehele systeem in 
verschillende modules en het beschrijven van hun onderlinge betrekkingen (interfa
ces). Het gehele systeem is namelijk te complex om het ineens te ontwerpen. Opdat 
de complexiteit van de afzonderlijke delen te overzien moet zijn, is het van belang 
dat de interactie tussen de delen niet al te ingewikkeld is. Ook bevat de Software 
Design Specificatie de programmeertaal, waarin bet systeem wordt geimplementeerd 
(bier: programmeertaal C) en een plan voor het testen van het gebele systeem. Na het 
inspecteren en goedkeuren van de Software Design Specificatie wordt met bet 
coderen begonnen. 

-4. De codefase (implementatiefase) bevat het vertalen van de ontwerpspecificaties in 
code (bier: C-code). Vervolgens wordt de ontwikkelde code met het programma Lint 
Check gecontroleerd. Dit programma bekijkt onder andere of er in de code overbodi
ge variabelen staan. Tenslotte wordt de code gecompileerd en gelinkt. Daarna gaat 
men de code inspecteren; de kwaliteit van de code wordt dan gecontroleerd. Nadat de 
code is geinspecteerd, moet de ontwikkelde machinefunctie verschillende testfasen 
doorlopen. 

-5. Bij het testen wordt bekeken of de ontwikkelde machinefunctie de gespecificeerde 
acties op de juiste manier uitvoert. Er zijn vier fasen te onderscheiden, namelijk de 
functionele test, de integratietest, de alfa- en de beta-test. De functionele test (FUNC) 
is het testen van alleen de nieuw ontwikkelde machinefunctie. Er wordt voor deze 
test gebruik gemaakt van simulators. Bij de integratietest (INTG) wordt de nieuw 
ontwikkelde machinefunctie samengevoegd met de overige machinefuncties. De 
gehele software wordt nu getest. Dit geschiedt door software-ontwikkelaars op de 
plaatsingsmachine. De machine staat op dit moment in een speciale testruimte binnen 
de fabrieksmuren. 
De alfa-test (ALFA) is een volledig testprogramma volgens vastgestelde procedures. 
Dit gebeurt ook op de machine in de speciale testruimte. De alfatest wordt echter 
uitgevoerd door personen die onafbankelijk zijn van de ontwikkelafdeling. Tenslotte 
vindt de beta-test (BETA) plaats. Hier wordt een volledig testprogramma bij de klant 
uitgevoerd; er wordt langer en grondiger getest dan bij de alfa-test. De test vindt 
plaats onder condities, zoals die bij de uiteindelijke produktie plaatsvinden. 

Nadat alle testen zijn afgesloten, wordt de machine aan de klant vrijgegeven. 

In bet vervolg wordt voor de aanduiding van een bepaalde ontwikkelfase gebruik gemaakt 
van de afkortingen die in deze paragraaf zijn genoemd. 
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3.3 SOFfW ARE-ONDERHOUD 

Software-onderhoud wordt gedefinieerd als bet proces waarbij de bestaande operationele 
software wordt gewijzigd, terwijl de primaire functies intact blijven (Boehm, 1981). Deze 
definitie wordt ook in dit rapport gehanteerd. De definitie sluit de volgende activiteiten 
uit: 
-1. Groot herontweq> en herontwikkeling (meer dan 50% nieuwe code) van een bestaand 

softwareprodukt. 
-2. Ontweq> en ontwikkeling van een omvangrijk (meer dan 20% van de oorspronkelijke 

instructies van bet bestaande produkt) pakket interface-software, dat relatief weinig 
herontweq> van bet bestaande produkt met zich mee brengt. 

-3. Data proces systeem handelingen en wijzigingen in de waarden van de gegevensbank. 

De definitie omvat de volgende activiteiten: 
-1. Herontweq> en herontwikkeling van kleine gedeelten van bet bestaande software

produkt. Met klein wordt een kleiner percentage bedoeld dan wat hierboven staat 
aangegeven. 

-2. Ontweq> en ontwikkeling van een klein pakket interface-software, dat enig heront-
weq> vereist van bet bestaande produkt. 

-3. Wijzigen van de softwarecode, documentatie of gegevensbankstructuur. 

Als een van bovengenoemde activiteiten noodzakelijk is, wordt een onderhoudsrapport in
gediend. Een voorbeeld van een onderhoudsrapport is opgenomen in bijlage 3. Er zijn 
twee soorten onderhoudsrapporten te onderscheiden: 
-1. De software van een bepaalde machinefunctie werkt niet. Men moet dus een fout 

corrigeren. Een onderhoudsrapport voor dit soort activiteiten wordt Problem Report 
genoemd. 

-2. De software van een bepaalde machinefunctie werkt wel, maar men wil dat bet 
anders werkt. Men moet dus een wijziging doorvoeren of een kleine uitbreiding 
maken. Een onderhoudsrapport voor dit soort activiteiten wordt Change Request 
genoemd. 

Als er geen onderscheid gemaakt hoeft te worden, wordt in bet vervolg de term onder
houdsrapport gebruikt, anders wordt de term Problem Report of Change Request 
gebruikt. 

3.4 TWEE ASPECTEN UIT DE LEVENSCYCLUS VAN SOFfW ARE 

In deze paragraaf worden twee aspecten uit de levenscyclus van software beschreven. Dit 
wordt gedaan, omdat bij bet analyseren van de resultaten (hoofdstuk 6) met deze aspecten 
rekening moet worden gehouden. Als eerste wordt in paragraaf 3.4.1 de relatie tussen de 
test- en ontwikkelfasen beschreven. Paragraaf 3.4.2 gaat in op bet percentage van de 
totale ontwikkeltijd dat door de diverse ontwikkelfasen in beslag wordt genomen. 
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3.4.1 Het V-model 

De relatie tussen de testfase, waarin men constateert dat onderhoudsactiviteiten noodzake
lijk zijn, en de ontwikkelfase, waar de oorzaak van de onderhoudsactiviteiten ligt, wordt 
weergegeven door bet zogenaamde V-model (Myers, 1976). Het model geeft aan dat de 
URS, tijdens de beta-test en na de vrijgave aan de klant, wordt getest. De SRS en de SOS 
worden respectievelijk getest tijdens de alfa-test en de integratietest. De CODE wordt 
tenslotte getest tijdens de functionele test. Het V-model staat in figuur 3 .1 weergegeven. 

URS 

SRS 

SDS 

CODE 

Beta-test eG klant 

Integratictmt 

Functiooele teat 

Figuur 3 .1: De levenscyclus van software als V-model 

3.4.2 De tijdsbesteding per ontwikkelfase 

De tijd, die aan de verschillende ontwikkelfasen wordt besteed, staat in de onderstaande 
figuur. De percentages zijn uit interviews met ontwikkelaars naar voren gekomen. De 
meeste tijd wordt aan de CODE-fase besteed, namelijk 45 % van de totale ontwikkeltijd. 
Op de afdeling besteedt men de minste tijd aan de URS-fase. 

UAS (5.[)ll:J 

CODE (45 O'.I() SRS (35. O!II) 

sos (15,011) 

Figuur 3.2: De verdeling van de totale ontwikkeltijd over de ontwikkelfasen 
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4. ENKELE BEGRIPPEN UIT HET V AKGEBIED SOFTWARE ENGINEERING 

4.1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk worden in het kort die begrippen besproken die tijdens de af studeerop
dracht zijn gebruikt. Dit wordt gedaan voor een beter begrip van de volgende hoofdstuk
ken. In paragraaf 4.2 wordt ingegaan op het niveau van procesbeheersing van een 
ontwikkelafdeling. Veivolgens beschrijft paragraaf 4.3 de Fagan-inspectiemethode. In 
paragraaf 4.4 staan de attributen van source files en de metrieken die tijdens het afstu
deeronderzoek nader zijn bekeken. 

4.2 NIVEAU VAN PROCESBEHEERSING VAN EEN ONTWIKKELAFDELING 

Bij het aanpakken van softwareproblemen is het belangrijk dat het gehele ontwikkeltraject 
wordt gezien als een proces dat beheerst, gemeten en verbeterd kan worden. Humphrey 
(1988) definieert een proces als een aantal opeenvolgende taken die, wanneer ze op de 
juiste wijze worden uitgevoerd, het gewenste resultaat opleveren. Om de ontwikkeling van 
software beter te beheersen, moet een organisatie de volgende vijf stappen nemen: 
-1. Het verkrijgen van inzicht in de huidige status van het ontwikkelproces; 
-2. Een beeld vormen van het gewenste proces; 
-3. Een lijst opstellen, in volgorde van prioriteit, met vereiste acties om het proces te 

verbeteren; 
-4. Een plan opstellen om deze acties uit te voeren; 
-5. Het toewijzen van middelen om dit plan uit te voeren. 

Het door Humphrey ontwikkelde maturity framework gebruikt deze vijf stappen om bet 
softwareproces in vijf niveaus van procesbebeersing in te delen. Deze vijf niveaus zijn: 
-1. Initial process. Deze fase wordt gekenmerkt als ad hoc, vaak zelfs als chaotisch. De 

organisatie werkt zonder geformaliseerde procedures, kostenschattingen en project
plannen. De prestatie van deze organisaties wordt verbeterd door de volgende acties 
te nemen: bet instellen van een projectmanagement, bet maken van een projectplan
ning, het uitvoeren van kwaliteitscontroles, het bebeersen van de veranderingen in bet 
ontwikkelproces. 

-2. Repeatable process. Op dit niveau beheerst de organisatie het toewijzen van de 
middelen aan het project. De kennis die men heeft, is echter gebaseerd op eivaringen 
met soortgelijk werk, zodat er zeker nog verbeteringen mogelijk zijn. Om het proces 
te verbeteren, moeten de volgende acties worden uitgevoerd: bet instellen van een 
procesgroep, het vaststellen van een architectuur voor het ontwikkelproces van de 
software, het introduceren van een aantal software engineeringmethoden en -technie
ken. 

-3. Defined process. De organisatie heeft nu een basis bereikt waarop men kan voort
bouwen. Hoe kracbtig het Defined process ook is, het is slechts kwalitatief van aard. 
Het is nog onduidelijk wat en hoe er moet worden gemeten. Om de ontwikkeling te 
verbeteren zijn de volgende stappen nodig: het vaststellen van een basisset van 
maatstaven om de kwaliteit en de kosten te meten, het opzetten van een proces 
databank om de gegevens vast te leggen, het ter beschikking stellen van middelen om 
de gegevens te verzamelen, het vaststellen waar nog niet naar een vastgestelde kwali
teit wordt gestreefd. 
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-4. Managed process. De proceskennis is nu gekwantificeerd. Het management moet 
aandacht gaan besteden aan kwantitatieve planningen en aan procesbeheersing. Er 
vindt een verschuiving plaats van probleemanalyse naar probleempreventie. Het 
grootste obstakel op dit niveau zijn de kosten voor bet verzamelen van gegevens. De 
volgende stappen zijn voor bet verbeteren van bet ontwikkelproces noodzakelijk: het 
automatisch verzamelen van gegevens, bet gebruiken van deze gegevens om bet 
proces te analyseren en te wijzigen, zodat problemen worden voorkomen en de 
efficiency wordt verbeterd. 

-5. Optimizing process. Op bet optimizing niveau is bet proces bebeerst. Het aandachts
gebied is bet automatiseren van bet software engineering proces. Dit is nu pas moge
lijk, omdat bet automatiseren van een slecht omschreven proces leidt tot slecht 
omschreven resultaten (Humphrey, 1989). 
In tabel 4.1 staat per niveau de belangrijkste voorwaarde waaraan voldaan moet zijn 
om een volgende niveau te bereiken. 

Niveau van proces- Belangrijkste voorwaarde waaraan moet zijn Percentage 
beheersing voldaan om naar een volgend niveau te gaan afdelingen 

5. Optimizing 

4. Managed Proces bebeersing 

3. Defined Proces metingen 1% 

2. Repeatable Proces definitie 13% 

1. Initial Basis management bebeersing 86% 

Tabel 4.1: Niveaus van procesbeheersing volgens Humphrey 

Van alle door Humphrey onderzocbte software afdelingen bevindt zich 86 % op niveau 1. 
De afdeling waar bet onderzoek is uitgevoerd, behoort ook tot deze groep. 

4.3 DE FAGAN-INSPECTIEMETHODE 

Tijdens de verschillende ontwikkelfasen worden documenten opgesteld. Ben manier om de 
kwaliteit van de opgeleverde documentatie te controleren, is het toepassen van de 
inspectiemetbode die door M. E. Fagan (1976) is ontwikkeld. 

Ben document wordt opgesteld volgens een bepaalde standaard. Op bet moment dat bet 
document af is, wordt door de inspectieleider (moderator) een inspectie georganiseerd. Bij 
een inspectie zijn de volgende personen aanwezig: de inspectieleider, de auteur van bet te 
inspecteren document, enkele mensen die bet document gaan inspecteren (gewoonlijk 2 tot 
3) en een schrijver (scribe) die de gevonden fouten noteert. Aan bet begin van een 
inspectie wordt een vergadering van vijf tot tien minuten gehouden, waarin bet materiaal 
aan de inspectieleden wordt overgedragen en de inspectie in bet kort wordt toegelicht. 
Het uitgereikte materiaal bestaat uit bet document dat geinspecteerd gaat worden, de 
standaard volgens welke bet document is opgesteld, een checklist waarmee het document 
wordt gecontroleerd en indien aanwezig bet document dat bij de voorgaande ontwikkelfase 
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hoort (document van hogere orde). Vetvolgens gaat men bet document inspecteren. 
Tijdens de inspectie is bet de bedoeling om fouten in bet document op te sporen door bet 
document te toetsen aan de checklist. lets is fout als een inspectielid iets als zodanig 
kwalificeert. De beoordeling is subjectief. F.en fout wordt in een van de volgende drie 
klassen ingedeeld: 
-1. Minor (m): Dit zijn fouten die varieren van spellingfouten tot fouten in de zinscon

structie. 
-2. Major (M): Dit zijn fouten die, als ze niet ontdekt waren, tot een onderhoudsrapport 

hadden geleid. 
-3. Super Major (SM): Dit zijn fouten die, als ze niet ontdekt waren, tot geheel nutte-

loze software hadden geleid. 
De schrijver legt de fouten vast die door de inspectieleden zijn gevonden. Tenslotte zal de 
auteur van het geinspecteerde document de fouten corrigeren en een nieuw document 
uitbrengen. Er kan eventueel worden besloten om het document opnieuw te inspecteren. 

F.en schematische weergave van de Fagan-inspectie staat in onderstaande figuur weergege
ven. 

DOCUMBNT VAN 

HOGEREORDE 

DOCUMENT VAN 

I.AGERE ORDB 

CHECKLIST 

Figuur 4.1: F.en schematische weergave van een Fagan-inspectie 

Tijdens het onderzoek is de Fagan-inspectiemethode geanalyseerd. Fagan-inspecties 
werden al op de afdeling uitgevoerd, naar aanleiding van een eerder onderzoek (Kuiper, 
1991). De reden waarom men toen voor Fagan-inspecties heeft gekozen is tweeledig: 
-1. Er bestaan slechts enkele inspectiemethoden. 
-2. De Fagan-inspectiemethode is van deze methoden de meest geformaliseerde. 

4.4 ENKELE ATTRIBUTEN EN METRIEKEN 

In deze paragraaf worden die attributen en metrieken beschreven die tijdens het onderzoek 
nader zijn bekeken. Attributen zijn eigenschappen van source files die kunnen worden 
gemeten en daardoor in een numerieke waarde worden uitgedrukt. Metrieken zijn de 
manieren om deze attributen te meten en uit te drukken in een numerieke waarde. F.en 
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source file wordt in dit verband gedefinieerd als: een in de programmeertaal C geschreven 
stuk code, eventueel voorzien van commentaar. De volgende attributen van een source 
file zijn tijdens bet onderzoek bekeken: grootte, woordenscbat, commentaar en complexi
teit. 

4.4.1 Aantal regels codemetriek 

Het tellen van bet aantal regels code is de bekendste metriek om iets over de grootte van 
een source file te zeggen. Het aantal regels code van een source file zijn alle regels die de 
file bevat met uitzondering van de regels die commentaar bevatten en de lege regels. Een 
andere metriek, die iets zegt over de grootte van een file, is de totale lengte. Dit is de 
som van bet aantal regels code, bet aantal regels commentaar en de lege regels. Ook bet 
aantal functies in een file is een maat voor de grootte. Een functie, ook procedure of 
routine genoemd, is een afgebakend blok code in een file dat een of meer instructies kan 
uitvoeren. Een functie is dus een grovere maatstaf voor bet attribuut grootte dan bet tellen 
van bet aantal regels code. Tijdens bet onderzoek wordt bekeken of de drie zojuist be
schreven metrieken indicatoren zijn voor bet aantal keren dat een file ten beboeve van 
onderboud moet worden aangepast. 

Ook is bet zinvol om bet commentaar te bekijken dat een source file bevat. De volgende 
metrieken zijn hiervoor tijdens bet onderzoek gebruikt: bet percentage commentaar dat 
een file bevat en bet percentage commentaar dat relevant is. Het percentage commentaar 
wordt automatiscb gemeten. Het programma, dat hiervoor wordt gebruikt, detecteert 
ecbter niet of de gemeten regels commentaar relevant zijn. De regel /* "nietszeggend 
commentaar" */ wordt als een regel commentaar geteld. Deze regel is ecbter als commen
taar nutteloos. De regels die niet relevant zijn, zijn subjectief bepaald. Als bet niet 
relevante commentaar wordt weggelaten, blijft bet percentage relevant commentaar over. 
Er is dan nog geen uitspraak gedaan over de kwaliteit van bet percentage relevant 
commentaar. 

4.4. 2 Halsteads metrieken 

M. H. Halstead (1977) beeft in zijn boek Software Science verscbillende metrieken 
geintroduceerd. Omdat niet iedere regel code even moeilijk is, is alleen bet tellen van bet 
aantal regels code niet voldoende om iets over de grootte van een file te zeggen. Er moet 
dus aan iedere regel code een bepaalde gewicbtsfactor worden toegekend. Hiervoor wor
den in een computeiprogramma operatoren en operanda onderscbeiden. Een operator is 
gewoonlijk een symbool (bijvoorbeeld: +, -, >, =) of een woord (bijvoorbeeld: while, 
if, else) dat een actie aangeeft. Een operandum is een symbool dat gegevens representeert 
( constanten, variabelen), waarop een operator wordt toegepast. 
Dit beeft tot de volgende vier metrieken geleid: 
-1. 11 1 = bet aantal unieke operatoren in een source file 
-2. 112 = bet aantal unieke operanda in een source file 
-3. N 1 = bet totaal aantal operatoren in een source file 
-4. N2 = bet totaal aantal operanda in een source file 
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De lengte van een source file, in tennen van het totaal aantal operatoren en operanda dat 
wordt gebruikt, is: 

N = N1 + N2 (Halsteads N) 

Een andere maat voor de grootte van een source file is de volgende: 

V(olume) = N * 2log17 (Halsteads V), waarbij 11 = 17 1 + 17 2 (Halsteads 11) 

Halsteads 11 is een metriek voor het meten van het attribuut woordenschat van een source 
file. Deze geeft aan dat, uit de totale woordenschat van operatoren en operanda van een 
ontwikkelaar, deze 11 operatoren en operanda zijn gekozen om de source file te bouwen. 

Tijdens het onderzoek wordt nagegaan of de metrieken Halsteads N, V en '¥1 indicatoren 
zijn voor bet aantal keren dat een file ten behoeve van onderhoud moet worden aangepast. 

4.4.3 McCabe's cyclische complexiteitsmetriek 

Deze metriek komt voort uit het opstellen van een control flow diagram van een source 
file (gedurende detailontwerp) en telt het aantal lineair onafbankelijke paden dat een 
functie uit een file bevat. McCabe (1976) veronderstelt dat een source file met een hoge 
waarde voor deze metriek moeilijker te onderhouden is dan een source file met een lagere 
waarde. Het zogenaamde cyclische getal wordt als volgt bepaald: 

Aantal beslissingspunten in het control flow diagram + 1 

In figuur 4.2 wordt een voorbeeld gegeven van de metriek van McCabe. 

WHILE there is data DO 
Read a data point 
IF the data point is invalid 
THEN 

Print an error message 
ELSE 

Add the data point to sum 
END IF 

END WHILE 
IF there was an error in the data THEN 

Check monitors 
ELSE 

Calculate average 
END IF 

A 

Figuur 4.2: Een detail ontwerp en het bijbehorende control flow diagram 

7 

Er zijn in dit programma 3 beslissingspunten, namelijk een While ... Do-constructie en 
twee If ... Then ... Else-constructies. De complexiteit van dit programma is dus 3 + 1 = 4. 
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De gemiddelde complexiteit van een file wordt gedefinieerd als: 
(E complexiteit per functie)/ aantal functies in de file. 

Tijdens het onderzoek wordt bekeken of de gemiddelde complexiteit van een file een 
indicator is voor het aantal keren dat een file ten behoeve van onderhoud moet worden 
aangepast. 

4.4.4 Het verband tussen attributen, metrieken en programma's 

Het berekenen van de hierboven beschreven metrieken gebeurt automatisch. De program
ma's die hiervoor zijn gebruikt, zijn ontwikkeld door B. Renaud (Michigan, 1989); de 
programma's vallen onder de categorie 'publiek domein' software; dit houdt in dat ze 
voor iedereen vrij toegankelijk zijn. De volgende programma's zijn gebruikt: KDSI (Kilo 
Delivered Source Instructions), HALSTEAD en MCCABE. In tabel 4.2 wordt het 
verband tussen de attributen, metrieken en programma' s weergegeven. 

Attribuut Metriek Programma 

1. Grootte 1. Totale lengte KDSI 

2. Aantal regels code KDSI 

3. Aantal functies MCCABE 

4. Halsteads N HALSTEAD 

5. Halsteads V HALSTEAD 

2. Woordenschat 1. Halsteads 11 HALSTEAD 

3. Commentaar 1. Percentage commentaar KDSI 

2. Percentage relevant commentaar geen 

4. Complexiteit 1. McCabe's cyclisch getal MCCABE 

Tabel 4.2: Het verband tussen attributen, metrieken en programma's 

Andere attributen en metrieken zijn tijdens het onderzoek niet toegepast. De reden 
hiervoor is tweeledig: 
-1. Er werd geen geld beschikbaar gesteld om programma's te kopen voor andere 

metrieken. 
-2. Programma's voor andere metrieken werden niet ontwikkeld door de afdeling. Een 

randvoorwaarde bij het onderzoek was dat de ontwikkelaars niet te veel belast 
mochten worden. 

13 



S. ANALYSE VAN SOFTW ARE-ONDERHOUD; de opdrachtformulerin& 

5 .1 INLEIDING 

In dit boofdstuk staat de uitwerking van de afstudeeropdracbt. De volgende onderweq>en 
worden besproken: 

-1. DE OPDRACHTFORMULERING 

-2. DE VIER DEELOPDRACHTEN; bet detailleren van de opdracbtformulering 

-3. DE AANPAK PER DEELOPDRACHT 

-4. HET VERZAMELEN VAN DE GEGEVENS 

-5. HET VERWERKEN VAN DE GEGEVENS 

-6. DE RESULTATEN 

-7. HET ANALYSEREN VAN DE RESULTATEN 

-8. DE CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

De eerste vijf punten worden in dit boofdstuk beschreven. Allereerst worden in paragraaf 
5.2 de globale opdracbt en de vier deelopdracbten die hieruit zijn afgeleid in bet kort 
weergegeven. Vervolgens wordt iedere deelopdracbt in een afzonderlijke subparagraaf 
verder uitgediept; ook worden bier de aanpak per deelopdracbt en de wijze van gegevens
verzameling weergegeven. In paragraaf 5.3 staat de manier van gegevensverwerking 
vermeld. De resultaten en de randvoorwaarden, waarmee tijdens de analyse rekening 
moet worden gebouden, worden in boofdstuk 6 besproken. In boofdstuk 7 staan de 
conclusies en de aanbevelingen die uit bet onderzoek zijn afgeleid. 

5.2 DE OPDRACHTFORMULERING 

Het management van bet MCM8-project en de TU Eindboven wilden meer inzicbt in de 
kosten van software-onderboud. Daarom luidt de af studeeropdracbt: Het analyseren van 
de kosten van software-onderboud. Deze opdracbt is onderverdeeld in vier concrete 
deelopdracbten. Deze zijn: 
1. In welke ontwikkelfase ligt de oorsprong van de te verricbten onderboudsactiviteiten ? 

2. Wat is de gemiddelde tijd om deze onderboudsactiviteiten uit te voeren ? 

3. Wanneer levert bet bouden van Fagan-inspecties gedurende de ontwikkeling tijdwinst 
op in de onderboudsfase ? 

4. Is er een relatie tussen de attributen grootte, woordenscbat, commentaar en complexi
teit van een source file en bet aantal keren dat die source file ten beboeve van 
onderboud moet worden aangepast ? 
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In de paragrafen 5.2.1 tot en met 5.2.4 worden de vier deelopdracbten nader beschreven. 

5.2.1 De oorsprong van de te verricbten onderboudsactiviteiten 

Tijdens de verschillende levensfasen van de software kan men constateren dat onder
boudsactiviteiten noodz.akelijk zijn (paragraaf 3.3). Op bet moment dat zulke activiteiten 
nodig zijn, wordt een onderboudsrapport ingediend. Vervolgens wordt een ontwikkelaar 
belast met bet uitvoeren van de onderboudsactiviteiten. De fase waarin wordt gecon
stateerd dat onderboudsactiviteiten nodig zijn, wordt in bet vervolg fase van indienen van 
een onderboudsrapport genoemd. De oorsprong van de, noodz.akelijk geworden onder
boudsactiviteiten, ligt in een van de ontwikkelfasen. Deze fase wordt in bet vervolg de 
fase van oorsprong van een onderboudsrapport genoemd. Op de afdeling wil men meer 
inzicbt krijgen in bet aantal keren dat de verscbillende ontwikkelfasen (URS, SRS, SDS, 
CODE) als fase van oorsprong van de onderboudsactiviteiten worden aangeduid. Met 
andere woorden: welke ontwikkelfase(n) zijn bet meest gevoelig als oorsprong van 
onderboudsactiviteiten. 

Kennis over de oorsprong van de onderboudsactiviteiten is om drie redenen noodz.akelijk: 
-1. Men wil weten waar inspecties moeten worden uitgevoerd, namelijk in die ontwikkel-

fasen die bet meest gevoelig zijn als oorsprong van de onderboudsactiviteiten. 
-2. Men wil weten waar bet ontwikkelproces moet worden aangepast, namelijk in die 

fasen die veel onderboud veroorzaken. 
-3. Als verder ook de tijd bekend is die een ontwikkelaar nodig beeft om de onderbouds

activiteiten die bij een bepaalde fase van oorsprong beboren uit te voeren, kan men 
de totale onderboudstijd per ontwikkelfase berekenen. Het aantal keren, dat een 
bepaalde ontwikkelfase als oorsprong wordt aangegeven, vermenigvuldigd met de 
gemiddelde tijd die nodig is om de bijbeborende onderboudsactiviteiten uit te voeren, 
levert de totale onderboudstijd die een ontwikkelfase nodig beeft. Als bekend is welke 
ontwikkelfase veel onderboud nodig beeft, weet men waar onderboud moet worden 
verminderd. De gemiddelde tijd die nodig is om de onderboudsactiviteiten bij een 
bepaalde fase van oorsprong uit te voeren, is bet onderwerp van opdracbt 2. 

Opdracbt 1 is als volgt aangepakt: op de onderboudsrapporten wordt door de ontwikke
laars ingevuld in welke ontwikkelfase de oorsprong van de onderboudsactiviteiten ligt. 
Van alle opgeloste onderboudsrapporten (project MCM8) is bekeken welke ontwikkelfase 
als oorsprong is ingevuld. Er is gemeten van september 1991 tot en met oktober 1992. Er 
zijn 526 onderboudsrapporten verzameld en geanalyseerd. 
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5.2.2 De gemiddelde tijd om onderboudsactiviteiten uit te voeren 

Uit de vorige paragraaf is duidelijk geworden dat bet van belang is te weten wat de 
gemiddelde tijd is om de onderboudsactiviteiten bij een bepaalde fase van oorsprong uit te 
voeren. De tijd, die nodig is om deze activiteiten uit te voeren, wordt bier gedefinieerd 
als de tijd die in beslag wordt genomen voor: 
-1. Het zoeken naar de oorsprong van de noodzakelijk geworden onderboudsactiviteiten 
-2. Het bedenken van een oplossing 
-3. Het implementeren van de oplossing 
-4. Het testen of de oplossing voldoet 
-5. Het reageren op interrupts (telefoon, iemand komt iets vragen). Uit interviews met 

ontwikkelaars is naar voren gekomen dat 10 % van de totale tijd door deze activiteit 
in beslag wordt genomen. 

De totale tijd voor bet uitvoeren van de vijf bovengenoemde activiteiten wordt in dit 
rapport de oplostijd van een onderboudsrapport genoemd. 

Kennis over de tijd die nodig is om de onderboudsactiviteiten uit te voeren, is om twee 
redenen noodzakelijk: 
-1. De opdracbten 1 en 2 samen geven inzicbt welke ontwikkelfase bet meeste onderboud 

vergt. Als dan ook de tijdsbesteding per ontwikkelfase bekend is (paragraaf 3.4.2) 
wordt bekeken welke fase de boogste prioriteit beeft bij bet verminderen van bet 
onderboud; namelijk die fase die bij de minste ontwikkeltijd de meeste onderboudstijd 
vergt. 

-2. Bij bet plannen van de onderboudsactiviteiten weet men boeveel tijd voor deze 
activiteiten nodig is. 

Opdracbt 2 is als volgt aangepakt: van alle opgeloste onderboudsrapporten (project 
MCM8) is bekeken boeveel tijd bet oplossen in beslag beeft genomen en in welke 
ontwikkelfase de oorsprong van de onderboudsactiviteiten lag. De oplostijd is gemeten in 
mensuren. Er is gemeten van september 1991 tot en met oktober 1992. Er zijn 526 
onderboudsrapporten verzameld en geanalyseerd. 

Het onderboud wordt verminderd door meer aandacbt te besteden aan ontwikkeling. Een 
van de extra inspanningen tijdens de ontwikkeling, is bet bouden van Fagan-inspecties. 

5.2.3 De tijdwinst die bet bouden van Fagan-inspecties oplevert 

Op de af de ling wil men weten of er tijdwinst wordt bebaald door het houden van Fagan
inspecties. Als men documenten inspecteert, bereikt men tijdwinst als de inspectietijd en 
de tijd die nodig is om het geinspecteerde document te verbeteren kleiner is dan de tijd 
die men door inspectie beeft gewonnen (door het vroegtijdig onderkennen van onder
houdsactiviteiten die kunnen optreden). Nadat opdracht 2 is geanalyseerd, weet men wat 
de gemiddelde oplostijd van een onderhoudsrapport is bij een bepaalde fase van oor
sprong. Door te meten hoeveel onderhoudsrapporten worden bespaard door het houden 
van inspecties weet men wanneer de inspectie tijdwinst heeft opgeleverd (en dus kosten 
heeft bespaard). 
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Kennis over de tijdwinst door Fagan-inspecties is om de volgende reden noodzakelijk: 
- Als bekend is wanneer Fagan-inspecties tijdwinst opleveren, beeft men een maatstaf 

waaraan men kan toetsen om inspecties al dan niet uit te voeren. 

Opdracbt 3 is als volgt aangepakt: uit opdracbt 2 is bekend boeveel tijd bet kost om een 
onderboudsrapport van een bepaalde ontwikkelfase op te lossen. Van alle gebouden 
Fagan-inspecties is bekeken boeveel onderboudsrapporten men beeft kunnen voorkomen. 
Dit gebeurt door bet tellen van bet aantal Super-Major- en Majorfouten die uit bet 
document worden gebaald. Super-Major- en Majorfouten kunnen namelijk tot onderbouds
rapporten leiden. Niet elke Super-Major- of Majorfout boeft tot een onderboudsrapport te 
leiden; ze kunnen namelijk tijdens een inspectie van een latere ontwikkelfase alsnog 
worden ontdekt. Het aantal Super-Major- en Majorfouten dat men beeft gevonden verme
nigvuldigd met de gemiddelde tijd die nodig is om de betreffende onderboudsactiviteiten 
uit te voeren, levert de totale onderboudstijd die kan worden voorkomen. Verder wordt 
ook bijgebouden boeveel mensuren bet inspecteren en verbeteren beeft gevergd. Er kan 
nu worden berekend wanneer Fagan-inspecties tijdwinst opleveren. 
Er zijn in de periode van september 1991 tot en met september 1992 in totaal 30 inspec
ties gebouden. 

Met de laatste deelopdracbt wordt gepoogd te acbterbalen of bepaalde eigenscbappen van 
source files iets zeggen over bet te verwacbten onderboud dat die betreff ende source file 
nodig beeft. 

5.2.4 De relatie tussen attributen van source files en bet aantal keren dat een 
source file ten beboeve van onderboud moet worden aangepast 

Men wil weten of er een relatie bestaat tussen attributen van een source file en bet aantal 
keren dat een source file ten beboeve van onderboud moet worden aangepast. De 
volgende attributen van een source file zijn bekeken: 
-1. De grootte 
-2. De woordenscbat 
-3. Het commentaar 
-4. De complexiteit 

Er is onderzocbt of de bovenstaande attributen indicatoren zijn voor bet te verwacbten 
onderboud. Hiervoor zijn de in paragraaf 4.4 beschreven metrieken toegepast. 

Kennis over de relatie tussen attributen van source files en bet te verwacbten onderboud is 
om de volgende reden noodzakelijk: 
- Er kunnen normen worden aangegeven waarmee, tijdens bet coderen, rekening moet 

worden gebouden. 

Alleen aanpassingen van een source file ten beboeve van onderboud worden meegenomen. 
Aanpassingen die nodig zijn voor bet ontwikkelen van nieuwe macbinefuncties worden 
niet meegenomen, omdat dit geen onderboudsrapporten oplevert. Hier kunnen dan ook 
geen onderboudskosten worden bespaard. 
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Opdracht 4 is als volgt aangepakt: voor deze opdracht worden de applicatiefiles van bet 
project MCM8 bekeken. De driver files en de files voor bet besturingssysteem worden 
niet bekeken, omdat dat de fundering is waarop men werkt. Deze fundering is in de loop 
der jaren uitontwikkeld. Het totaal aantal applicatiefiles van bet MCM8-project is 152. 
Hiervan zijn er 60 random geselecteerd. Dit wordt gedaan omdat, rekening houdend met 
de beperkte onderzoekstijd, bet verzamelen van de gegevens van alle 152 files te veel tijd 
kost. De geselecteerde files zijn vanaf 1 januari 1992 tot en met 31 oktober 1992 
bekeken. 

De waarde van een attribuut van een source file is de gemiddelde waarde van dit attribuut 
gedurende de onderzoeksperiode. Om dit te verduidelijken wordt een voorbeeld gegeven 
van bet attribuut grootte. De metriek die hiervoor is gebruikt is de totale lengte van de 
source file. Stel een file is gedurende de onderzoeksperiode 3 keer aangepast. De 
verschillende lengten waarop de wijzigingen plaatsvonden waren 1998, 2000, 2002 regels. 
De gemiddelde waarde van bet attribuut totale lengte van deze source file is dan 2000 
regels. Er zijn dan bij een totale lengte van 2000 regels in totaal 3 aanpassingen geweest. 

5.3 DE GEGEVENSVERWERKING 

De gegevens die zijn verzameld, zijn vastgelegd in een database. Hierdoor is bet voor de 
afdeling mogelijk om bet onderzoek, na de onderzoekstijd van de afstudeerder, te 
continueren. Deze is opgezet met behulp van bet pakket DBASE IV. In bijlage 4 staan de 
velden vermeld, waaruit de database is opgebouwd. Met de pakketten LOTUS 123 en 
STATA zijn diverse berekeningen uitgevoerd. De gegevens, die met DBASE IV zijn 
vastgelegd, kunnen namelijk in deze twee pakketten worden ingelezen en verwerkt. Het is 
vervolgens mogelijk om de grafieken die met behulp van LOTUS 123 en STATA zijn 
gegenereerd in te lezen in bet tekstverwerkingspakket WordPerfect. 

In bet . volgende hoof dstuk word en de resultaten en de analyse van de verschillende 
deelopdrachten weergegeven. 
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6. RESULTATEN EN ANALYSE VAN HET ONDERZOEK 

6.1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk worden de resultaten en de analyse van het onderzoek weergegeven. 
Iedere deelopdracht wordt in een afzonderlijke paragraaf besproken. 

6.2 DE FASE VAN OORSPRONG VAN DE ONDERHOUDSRAPPORTEN 

Het aantal keren dat een bepaalde ontwikkelfase als oorsprong is aangeduid, staat in 
figuur 6.1 weergegeven. Er is hier een onderscheid gemaakt tussen Problem Reports en 
Change Requests. In totaal zijn er 526 onderhoudsrapporten verzameld en geanalyseerd. 

Uit de grafiek blijkt dat de meeste onderhoudsrapporten hun oorsprong hebben in de 
CODE-fase, namelijk 266 stuks. Daarna volgen de SRS-fase (144), de SDS-fase (91) en 
de URS-fase met 23 onderhoudsrapporten. 
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Figuur 6.1: De verdeling van de onderhoudsrapporten over de ontwikkelfasen 

Als er een onderscheid wordt gemaakt naar het soort onderhoudsrapport ontstaat de 
volgende verdeling: er zijn in totaal 364 Problem Reports verzameld. Dit is 69 % van alle 
onderhoudsrapporten. De meeste Problem Reports hebben hun oorsprong in de CODE
fase, namelijk 216 stuks. Daarna volgen de SRS-fase (81), de SDS-fase (56) en de URS
fase met 9 onderhoudsrapporten. 
In totaal zijn er 162 Change Requests verzameld. Hiervan hebben 63 onderhoudstrappor
ten hun oorsprong in de in de SRS-fase. Deze wordt gevolgd door de CODE-fase (50), de 
SDS-fase (35) en de URS-fase met 14 stuks. 
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Als bet percentage Problem Reports en Change Requests per ontwikkelfase wordt 
bekeken, ontstaat bet volgende beeld. 

URS SRS sos CODE 

Problem Report 39% 56% 62% 81 % 

Change Request 61 % 44% 38% 19% 

Tabel 6.1: Het percentage Problem Reports en Change Request per ontwikkelfase 

Hoe verder bet ontwikkelproces is voortgeschreden, hoe groter bet percentage Problem 
Reports wordt. 

Er moet bij de analyse met de volgende randvoorwaarde rekening worden gehouden: 
De betrouwbaarheid van de gegevens. De afdeling bevindt zich op bet initiele 
niveau van Humphrey. Het is een van de kenmerken van zo'n afdeling dat de 
levensfasen niet goed zijn gedefinieerd. Men weet dus niet exact welke informatie in 
welk document behoort te staan. Bij bet invullen van een onderhoudsrapport zijn de 
ontwikkelaars bet niet altijd met elkaar eens in welke ontwikkelfase de oorsprong van 
de onderhoudsactiviteiten ligt. Over ongeveer 10 % van de onderhoudsrapporten 
wordt een discussie gevoerd welke ontwikkelfase de oorsprong van bet betreffende 
onderhoudsrapport is. Men heeft de meeste moeite bij bet onderscheid tussen de 
URS- en de SRS-fase. Daarom worden deze fasen bij elkaar gevoegd en aangeduid 
met de term specificatiefase (SPEC). 

Hoe verder men in de ontwikkeling is, hoe groter bet percentage Problem Reports is. Dit 
komt omdat hoe verder de ontwikkeling is voortgeschreden, hoe meer 'echte' fouten 
(bugs) worden gemaakt. In deze fasen moet men dus fouten corrigeren. Dit is correctief 
onderhoud. In de eerdere ontwikkelfasen zijn bet meer aanpassingen van de software aan 
niet voldane of nieuwe wensen (adaptief onderhoud). Ook vinden in deze fasen activiteiten 
plaats om bet systeem verder te perfectioneren (perfectief onderhoud). 
De meeste onderhoudsrapporten hebben betrekking op activiteiten in de CODE-fase. Er 
zijn hiervoor drie verklaringen te geven, namelijk: 
-1. de CODE-fase heeft in verhouding tot de overige fasen de grootste documenten. Het 

vertalen van een pagina Design Specificatie levert een veelvoud aan pagina's code op. 
De kans dat bier een fout wordt gemaakt is natuurlijk groter dan wanneer er een 1 op 
1 verhouding zou zijn. 

-2. Een tweede verklaring is dat tijdens de ontwikkelfasen onderhoudsactiviteiten worden 
uitgevoerd zonder dat hiervan een onderhoudsrapport wordt ingediend. Er zijn van de 
526 onderhoudsrapporten slechts 12 stuks tijdens een ontwikkelfase ingediend (2 %). 
De overige onderhoudsrapporten zijn tijdens de verschillende testfasen ingediend. Er 
zijn bijvoorbeeld geen onderhoudsrapporten in de SDS-fase ingediend die betrekking 
hadden op activiteiten uit de URS-fase. 

-3. Tenslotte is gebleken dat, als men tussen twee fasen twijfelt, in praktisch alle 
gevallen bet onderhoudsrapport aan de CODE-fase wordt toegewezen. 
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Na de CODE-fase hebben de meeste onderhoudsrapporten hun oorsprong in de Specifica
tiefase (SPEC). Dit komt omdat de eerdere ontwikkelfasen abstracter zijn; in de abstractie 
ligt een grote foutenbron (Basili, 1984). 

Uit de resultaten wordt nu geconcludeerd dat er vooral aandacht aan de SRS- en de 
CODE-fase moet worden besteed. 

Als men de verdeling van de Problem Reports over de ontwikkelfasen bekijkt, kunnen er 
vergelijkingen worden gemaakt met twee andere studies (Boomen, 1990 en Kuiper, 1991). 
Tijdens deze studies zijn alleen Problem Reports bekeken. Het onderzoek van Kuiper 
betreft een eerder onderzoek op dezelfde afdeling. Tijdens dit onderzoek zijn echter 
slechts 70 Problem Reports bekeken. In tabel 6.2 staan de resultaten van de studies 
weergegeven. 

SPEC SDS CODE 

Boomen, 1990 17% 13% 70% 

Kuiper, 1991 22% 28% 50% 

Frohlichs, 1992 24% 16% 60% 

Tabel 6.2: Vergelijking van de verdeling van de Problem Reports met andere studies 

Bij een onderzoek van Basili (1984) waar zowel Problem Reports als Change Requests 
werden geanalyseerd, kwam een andere verdeling naar voren. Hier hadden de meeste 
onderhoudsrapporten betrekking op het verrichten van onderhoudsactiviteiten uit de 
SPEC-fase. Orie mogelijke redenen hiervoor zijn: 
1. De studie van Basili is uitgevoerd in het Software Engineering Laboratory (SEL). 

Hoewel er in 1984 nog geen maturity framework bestond, is er een sterk vermoeden 
dat deze afdeling zich op een hoger niveau bevond dan niveau 1. Op de hogere 
Humphrey niveaus zijn de fasen beter gedefinieerd en wordt meer aandacht besteed aan 
de eerdere levensfasen. Men komt problemen in een vroeger stadium tegen. 

2. Basili heeft metingen verricht aan software die ontwikkeld is voor een mainframe. Er 
is dus software ontwikkeld voor stabiele hardware. Het MCM8-project betreft 
embedded software. Hier wordt parallel ontwikkeld met instabiele hardware. 

3. Het systeem dat Basili heeft onderzocht, werd geimplementeerd in Fortran. Als 
hetzelfde systeem zowel in Fortran als in C wordt geimplementeerd, zullen bij Fortran 
relatief minder codefouten ontstaan. Fortran is namelijk minder abstract dan C. In de 
abstractie ligt een grote foutenbron. In de software engineering wordt gezegd dat 
Fortran een "nettere taal" is dan C. 

De resultaten kunnen een indicatie zijn, dat onderzoek op vergelijkbare afdelingen 
vergelijkbare resultaten oplevert. Er is echter meer onderzoek op dit gebied nodig om een 
definitieve conclusie te trekken. 
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6.3 DE GEMIDDELDE TIJD OM ONDERHOUDSACTIVITEITEN UIT TE VOEREN 

Het resultaat staat in onderstaande figuur weergegeven. Er is in de grafiek een onder
scheid gemaakt tussen Problem Reports en Change Requests. 
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Figuur 6.2: De gemiddelde tijd om een onderhoudsrapport op te lossen per ontwikkelfase 

Uit de grafiek blijkt dat de gemiddelde oplostijd voor een Problem Report per ontwikkel
fase als volgt is: URS (9,5 uur), SRS (9 uur), SOS (7,5 uur), CODE (5,5 uur). De 
verdeling bij de Change requests is: URS (11 uur), SRS (10,5 uur), SOS (4,5 uur), 
CODE (4 uur). 

Er moet bij de analyse met de volgende randvoorwaarden rekening worden gehouden: 
-1. De kwaliteit van de oplossing. De kwaliteit van een oplossing wordt gedefinieerd 

als: het aantal nieuwe onderhoudsrapporten dat ten gevolge van het oplossen van een 
onderhoudsrapport ontstaat. De kwaliteit van de oplossing hangt onder andere af van 
de oplostijd en van degene die de onderhoudsactiviteiten uitvoert. Een snelle oplos
sing kan een kwalitatief slechte oplossing zijn (quick and dirty). Rekening houdend 
met de randvoorwaarde dat een ontwikkelaar slechts enkele minuten mag besteden om 
een onderhoudsrapport in te vullen, kan geen uitspraak worden gedaan over de 
kwaliteit van de oplossing. Het kost namelijk te veel tijd om na te gaan ten gevolge 
van welk onderhoudsrapport een bepaald onderhoudsrapport is ontstaan; soms is dit 
zelf s onmogelijk. 

-2. De kwaliteit van de ontwikkelaars. Er hebben gedurende het onderzoek 7 software
ontwikkelaars aan het MCM8-project gewerkt. Deze hadden verschillende opleidin
gen, verschillende ervaring met het onderzochte project, verschillende ervaring met 
software-ontwikkeling et cetera. Er waren te weinig ontwikkelaars in vergelijking met 
het aantal parameters om een uitspraak te doen over het aspect kwaliteit. Daarom is 
er tijdens het onderzoek geen aandacht aan besteed. 
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-3. De betrouwbaarheid van de gegevens. De oplostijd is correct op bet onderhoudsrap
port ingevuld. Van de onderhoudsrapporten, die bij bet verzamelen niet geheel waren 
ingevuld, werd door de ontwikkelaar veelal een eigen administratie bijgehouden. De 
gegevens zijn betrouwbaar. 

-4. De fase waarin de noodzakelijke onderhoudsactiviteiten worden geconstateerd. 
Bij deze opdracht speelt de levensfase, waarin bet onderhoudsrapport wordt inge
diend, een belangrijke rol. Hoe eerder de onderhoudsactiviteiten worden gecon
stateerd des te kleiner zal volgens mij de oplostijd zijn. Tijdens de ontwikkelfasen 
worden onderhoudsactiviteiten uitgevoerd zonder dat hiervan een onderhoudsrapport 
wordt ingediend. Bij bet onderzoek naar de relatie tussen de fase waar bet onder
houdsrapport is ingediend en de fase waar de oorsprong van de onderhoudsactiviteiten 
ligt, zijn dan ook alleen die onderhoudsrapporten geanalyseerd die in een van de 
testfasen zijn ingediend. De relatie tussen de testfasen en de ontwikkelfasen wordt 
weergegeven door bet V-model (paragraaf 3.4.1). 

Er blijkt uit bet onderzoek geen relatie tussen de testfasen en de ontwikkelfasen. Het is 
dus bijvoorbeeld niet zo dat er in de integratietest een significant groter aantal onder
houdsrapporten uit de Design-fase wordt ontdekt dan in de andere testfasen. Bij dit onder
zoek is dus de fase waarin onderhoudsactiviteiten worden geconstateerd van minder be
lang. Wei is gebleken dat een onderhoudsrapport uit een eerdere ontwikkelfase een 
grotere oplostijd heeft dan een onderhoudsrapport uit een latere ontwikkelfase. Dit komt 
omdat men bij onderhoudsrapporten uit eerdere ontwikkelfasen de daaropvolgende fasen 
ook moet aanpassen. Hoe meer fasen men moet doorlopen hoe groter de oplostijd is. 

Uit de resultaten wordt nu geconcludeerd dat onderhoudsactiviteiten zo vroeg mogelijk 
moeten worden geconstateerd. 

23 



Het vennenigvuldigen van bet aantal onderboudsrapporten en de oplostijd van een onder
boudsrapport levert de totale onderboudstijd per ontwikkelfase. Deze staat in figuur 6.3 
weergegeven. Er is ook bier een onderscbeid gemaakt tussen Problem Reports en Change 
Requests. 
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Figuur 6.3: De totale onderhoudstijd per ontwikkelfase 

Hieruit blijkt dat de Specificatiefase (SPEC) de meeste onderhoudstijd vergt, namelijk 
1630 uur. De CODE-fase heeft 1388 uur onderboud veroorzaakt. De SDS-fase had bet 
minste onderboud nodig (578 uur). In totaal zijn er in 13 maanden tijd 3596 uren 
onderhoud nodig geweest. 
Uit een interview met een projectmanager is naar voren gekomen dat over bet gehele 
project 13.500 mensuren aan ontwikkeling is besteed. Voor dat dit onderzoek heeft 
plaatsgevonden is voor 1000 mensuren aan onderhoud uitgevoerd. De verhouding tussen 
ontwikkeling en onderhoud is als 3 : 1. Een uur ontwikkeling levert dus 20 minuten 
onderhoud. Het komende jaar wordt door twee ontwikkelaars alleen onderhoud gepleegd. 
De verhouding tussen ontwikkeling en onderhoud wordt dan als 2 : 1. 

Er moet bij de analyse met de volgende randvoorwaarde rekening worden gehouden: 
- De tijdsbesteding per ontwikkelfase. Als een bepaalde ontwikkelfase minder onder

houd vergt, kan dit natuurlijk komen omdat er meer tijd in ontwikkeling is gestoken. 
Er moet dus rekening worden gehouden met de tijd die aan de diverse ontwikkelfasen 
is besteed (zie paragraaf 3.4.2). 
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In tabel 6.3 wordt de tijdsbesteding van de ontwikkelfasen vergeleken met de onder
houdstijd die een ontwikkelfase nodig heeft. 

URS SRS sos CODE 

Relatief belang ontwikkelfase 5% 35% 15% 45% 

Percentage onderhoud 6% 39% 16% 39% 

Tabel 6.3: Vergelijking tijdsbesteding en onderhoudstijd per ontwikkelfase 

Uit de tabel blijkt dat de verhouding tussen de ontwikkeltijd die aan een fase wordt 
besteed en het onderhoud dat die fase vergt ongeveer gelijk is. 

Uit de resultaten wordt nu geconcludeerd dat voor elke ontwikkelfase geldt dat een uur 
ontwikkeling 0,5 uur onderhoud veroorzaakt. 

6.4 DE TIJDWINST DIE HET HOUDEN VAN FAGAN-INSPECTIES OPLEVERT 

Er zijn in de periode tussen september 1991 en september 1992 in totaal 30 inspecties 
gehouden. Dit zijn 7 URS, 15 SRS, 6 SOS en 2 CODE-inspecties geweest. De resultaten 
staan in tabel 6.4 vermeld. In deze tabel wordt het aantal Super-Major-, Major- en 
minorfouten weergeven; ook staat in deze tabel het totaal aantal uren dat de Fagan-inspec
ties hebben gevergd. Dit is de tijd die in beslag is genomen voor het inspecteren en 
verbeteren van het document. Verder is de tijd vermeld die nodig is om de onderhoudsac
tiviteiten uit te voeren. In de laatste kolom staat het begrip omslagpunt. Met het begrip 
omslagpunt wordt het volgende bedoeld: de inspectie heeft tijdwinst opgeleverd als een 
groter percentage van de Majorfouten, dan in de tabel staat aangegeven, tot een onder
houdsrapport had geleid. 

Fase Aantal Super-Major Major Minor Fagan-uren Oplostijd Omslagpunt 
inspecties (uren) 

1. URS 7 10 40 71 49,6 10,5 9% 

2. SRS 15 23 313 520 185,1 9,5 6% 

3. sos 6 2 125 107 63,7 6 8% 

4. CODE 2 1 62 77 23,6 5 7,5% 

Tabel 6.4: Resultaten van de Fagan-inspecties 

Als voorbeeld worden de URS-inspecties uitgewerkt. Er zijn 7 URS-inspecties gehouden. 
Tijdens die inspecties zijn er 10 Super-Major-, 40 Major- en 71 minorfouten gevonden. 
De 7 inspecties hebben in totaal 49,6 mensuren gevergd. Ter vereenvoudiging wordt hier 
aangenomen dat zowel de Super-Majorfout als de Majorfout tot een onderhoudsrapport 
kan leiden; de minorfouten worden bij de berekening weggelaten. In totaal kunnen er dan 
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50 onderhoudsrapporten ontstaan. Het oplossen van een onderhoudsrapport uit de URS
fase kost 10,5 mensuren. Het totaal aantal uren onderhoud kan dan 525 uren worden 
(50 * 10,5). Als nu meer dan 9 % van de ontdekte Super-Major- en Majorfouten tot een 
onderhoudsrapport leidt, levert de inspectie tijdwinst op. De tijd die in een inspectie is 
gestoken, wordt dan terugverdiend. 
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Figuur 6.4: Het resultaat van de URS-inspecties 

Er moet bij de analyse met de volgende randvoorwaarden rekening worden gehouden: 
-1. De kwaliteit van de inspectie. Er kan verschil zijn tussen een inspectie die op 

dinsdagochtend of op vrijdagmiddag is uitgevoerd. Bovendien zijn de inspectieleden 
niet even kritisch. Door bet beperkte aantal inspecties dat gehouden is, kan over dit 
soort aspecten geen uitspraak worden gedaan. Er is dus alleen een uitspraak mogelijk 
over tijdwinst die een inspectie heeft opgeleverd; of deze optimaal is geweest, kan 
niet worden geconcludeerd. 

-2. De betrouwbaarheid van de gegevens. De gegevens voor deze opdracht zijn be
trouwbaar. De tijd die een inspectie in beslag heeft genomen, is direct na de inspectie 
door de inspectieleider genoteerd. De tijd die nodig is geweest om een document te 
verbeteren is niet bijgehouden. Uit interviews met ontwikkelaars is naar voren 
gekomen dat men gemiddeld vier uur nodig heeft om een document te verbeteren. 

-3. De subjectiviteit van de beoordeling. lets is namelijk fout als een inspectielid iets 
als zodanig kwalificeert. De beoordeling is subjectief. Ben objectievere beoordeling is 
niet mogelijk. Er kan dus getwijfeld worden aan het percentage dat als omslagpunt 
wordt aangegeven (is dit werkelijk zo laag ?) . Bij bet berekenen van bet omslagpunt 
is ecbter de Super-Majorfout gelijk gesteld aan de Majorfout, terwijl de minorfouten 
belemaal niet zijn meegenomen. De waarde van bet omslagpunt is daarom een goede 
indicatie. 
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-4. Het leereffect. Als men regelmatig Fagan-inspecties uitvoert, leert men op een 
gegeven moment de documenten beter op te stellen. Hierdoor worden er tijdens de 
inspectie minder fouten ontdekt. De inspectietijd is dan echter korter. Bij de analyse 
van de hierboven weergegeven resultaten maakt het leereffect dus Diets uit. 

Uit de resultaten blijkt dat slechts een zeer klein percentage van de gevonden Super
Major- en Majorfouten tot een onderhoudsrapport hoeft te leiden om tijdwinst te boeken. 

Hieruit wordt geconcludeerd dat een Fagan-inspectie op deze afdeling zeer zinvol is. 
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6.5 DE RELATIE TUSSEN ATIRIBUTEN VAN SOURCE FILES EN HET AANTAL 
KEREN DAT EEN SOURCE FILE TEN BEHOEVE VAN ONDERHOUD MOET 
WORDEN AANGEPAST 

In deze paragraaf staan de resultaten van bet onderzoek naar de relatie tussen de attributen 
grootte, woordenscbat, commentaar en complexiteit van een source file en bet aantal 
keren dat die source file ten beboeve van onderboud moet worden aangepast. De 
attributen zijn gemeten door de in paragraaf 4.4 beschreven metrieken toe te passen. In 
paragraaf 6.5.1 wordt ingegaan op de correlatiecoefficient van de metrieken. Hieruit blijkt 
dat enkele metrieken zeer boog correleren. In paragraaf 6.5.2 wordt daarom slechts een 
van deze metrieken uitgewerkt. De uitwerkingen van de overige, zeer boog correlerende 
metrieken, staan in de bijlagen 5 tot en met 9. In de paragrafen 6.5.3 en 6.5.4 worden de 
twee overige metrieken uitgewerkt. 

In paragraaf 6.5.5 vindt een meervoudige regressie-analyse plaats. Er wordt gekeken of 
meerdere metrieken samen een betere voorspeller zijn voor bet aantal aanpassingen dan 
een metriek. Tenslotte vindt in paragraaf 6.5.6. een factoranalyse plaats; bier wordt 
nagegaan wat bet kleinst mogelijke aantal metrieken is om bet aantal aanpassingen te 
bepalen. 

6.5.1 De correlatiecoefficient van de metrieken 

De correlatiecoefficient van de metrieken staat in de onderstaande tabel weergegeven. 
Deze coefficient geeft de mate van bet verband aan tussen twee variabelen. De waarde 
van een correlatiecoefficient ligt tussen -1 en + 1. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Totale lengte ***** ,96 ,96 ,92 ,93 ,91 ,19 -,24 

2. Regels code ,96 ***** ,90 ,98 ,98 ,90 -,03 -,13 

3. Aantal functies ,96 ,90 ***** ,85 ,86 ,84 ,28 -,42 

4.Halsteads N ,92 ,98 ,85 ***** ,98 ,91 -,07 -,09 

5.Halsteads V ,93 ,98 ,86 ,98 ***** ,91 -,05 -,10 

6.Halsteads 11 ,91 ,90 ,84 ,91 ,91 ***** -,28 -,08 

7.Perc. commentaar ,19 ,30 ,28 -,07 -,05 -,28 ***** -,54 

8. Gem. complexiteit -,24 -,13 -,42 -,09 -,10 -,08 -,54 **** 

Tabel 6.5: De correlatiecoefficient van de metrieken 

Uit de tabel blijkt dat de metrieken voor bet attribuut grootte, namelijk de totale lengte, 
bet aantal regels code, bet aantal functies, Halsteads N en Halsteads V een correlatieco
efficient van boven de ,90 bebben. De metriek Halsteads 11, voor bet meten van bet 
attribuut woordenschat, correleert zeer boog met de metrieken voor bet attribuut grootte. 
Omdat deze metrieken zeer boog met elkaar correleren wordt slecbts een metriek uitge
werkt. Er is gekozen voor bet aantal regels code. De overige metrieken zijn in de bijlage 
opgenomen. 
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6.5.2 Het aantal aanpassingen als functie van bet aantal regels code 

In figuur 6.5 staat bet aantal regels code uitgezet tegen bet aantal keren dat een file is 
aangepast. 
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Figuur 6.5: Het aantal aanpassingen als functie van bet aantal regels code 

Uit de grafiek blijkt een lineair verband tussen bet aantal regels code en bet aantal keren 
dat een file is aangepast. De regressielijn beeft een R2-waarde van 0,83. Deze coefficient 
geeft de mate aan waarin de variantie van de atbankelijke variabele (aantal aanpassingen) 
wordt verklaard door de regressielijn. Het aantal regels code is dus een indicator van bet 
aantal aanpassingen. Het aantal wijzigingen per 1000 regels code is 6,8 na 10 maanden. 

Omdat er veel files zijn, met minder dan 1000 regels code, kan er een vertekend beeld 
ontstaan. Om die reden is er een loglineaire analyse uitgevoerd. Dit wil zeggen dat de 
onafhankelijke variabele (aantal regels code) logaritmisch wordt uitgezet. De R2-waarde 
wordt dan 0, 75. Dit geeft aan dat dit model ook voldoet. 

Uit een onderzoek dat is uitgevoerd door Basili (1984) is gebleken dat hoe groter de 
lengte van de file hoe minder fouten die file bevat. De verklaring die hiervoor door hem 
wordt gegeven is drieledig, namelijk: 
-1. Er zijn meer kleine dan grote files geanalyseerd, waardoor er een vertekend beeld 

kan ontstaan. 
-2. Grotere files worden met grotere voorzichtigheid geprogrammeerd. 
-3. In grote files zitten verborgen fouten (bugs), die bij het testen nog niet zijn ontdekt. 

Als beide onderzoeken samen worden bekeken, wordt geconcludeerd dat het aantal 
aanpassingen per aantal regels code niet progressief stijgend is. 
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6.5.3 Het aantal aanpassingen als functie van het percentage commentaar 

In figuur 6.6 staat het percentage commentaar uitgezet tegen het aantal keren dat een file 
is aangepast. 
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Figuur 6.6: Het aantal aanpassingen als functie van het percentage commentaar 

Uit de grafiek blijkt dat er geen relatie is tussen het percentage commentaar en het aantal 
aanpassingen. Het is mogelijk dat er in een file stukken commentaar staan die niet 
relevant zijn (paragraaf 4.4.1). Als het niet relevante commentaar wordt weggelaten, 
ontstaat het volgende beeld. 
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Figuur 6. 7: Het aantal aanpassingen als functie van het percentage relevant commentaar 
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Uit figuur 6. 7 blijkt dat de puntenwolk ten opzicbte van figuur 6.6 is verscboven. In alle 
files bleek ten minste 10% commentaar niet relevant te zijn. Vooral in de files met veel 
aanpassingen staan grote stukken niet relevant commentaar. Er kan een norm worden 
afgeleid voor bet percentage commentaar. Deze norm zal bier minimaal 25 % relevant 
commentaar bedragen. 

Bij de bovenstaande analyse is geen rekening gebouden met de kwaliteit van bet relevante 
commentaar. Het relevante commentaar moet clan door de ontwikkelaars nauwkeuriger 
worden bekeken. Hiervoor kon op bet moment dat bet onderzoek beeft plaatsgevonden 
geen tijd worden vrijgemaakt. 

Uit de resultaten wordt nu geconcludeerd dat er tenminste 25 % relevant commentaar in 
een file moet staat om bet aantal aanpassingen te verminderen. Als naar de kwaliteit van 
bet relevante commentaar wordt gekeken, zal bet percentage commentaar dat nodig is, 
volgens verscbillende ontwikkelaars, minimaal 20 % zijn. 

6.5.4 Het aantal aanpassingen als functie van de gemiddelde complexiteit 

In figuur 6. 8 staat de gemiddelde complexiteit van een file uitgezet tegen bet aantal keren 
dat een file is aangepast. 
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Figuur 6.8: Het aantal aanpassingen als functie van de gemiddelde complexiteit 

Er is geen relatie tussen de gemiddelde complexiteit en bet aantal aanpassingen. 

Aangezien bet attribuut gemiddelde complexiteit van een file geen indicator is voor bet 
aantal keren dat een file moet worden aangepast, blijven er uiteindelijk twee nuttige 
indicatoren over, namelijk bet percentage commentaar en een van de 6 metrieken die 
boog met elkaar correleren. 
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6.5.5 Een meervoudige regressie-analyse 

Een meervoudige regressie-analyse is een statistiscbe metbode om te bepalen of meerdere 
onafuankelijke variabelen samen een voorspeller zijn voor een afuankelijke variabele. Uit 
de enkelvoudige regressie-analyse is gebleken, dat bet aantal regels code de beste 
voorspeller is voor bet aantal keren dat een source file ten beboeve van onderboud moet 
worden aangepast. De vraag komt dan op of niet meerdere metrieken samen een betere 
indicator zijn voor bet aantal aanpassingen. Om dit na te gaan is een meervoudige 
regressie-analyse uitgevoerd. 
Uit de meervoudige regressie-analyse is naar voren gekomen dat bet aantal regels code en 
Halsteads 7/ samen de beste voorspeller zijn voor bet aantal keren dat een file ten beboeve 
van onderboud moet worden aangepast; de R2-waarde is 0,88. 

Er wordt geconcludeerd dat bet aantal regels code en Halsteads 7/ samen de beste indicato
ren voor bet aantal aanpassingen zijn. 

6.5.6 Een factoranalyse van de metrieken 

Een factoranalyse is een statistiscbe metbode, die wordt gebruikt om bet kleinst mogelijke 
aantal onafuankelijke (invloeds-)factoren te bepalen, dat in staat is een bepaald fenomeen 
zo volledig mogelijk te beschrijven. Een factoranalyse is bier uitgevoerd om te bekijken 
welke metrieken samengevoegd kunnen worden tot een nieuwe variabele. 
Uit de factoranalyse is gebleken dat de, in totaal 8 metrieken, tot twee factoren kunnen 
worden samengevoegd. De eerste factor wordt gevormd door de totale lengte, bet aantal 
regels code, bet aantal functies, Halsteads N, Halsteads V en Halsteads 7/. De tweede 
factor wordt gevormd door bet percentage commentaar dat de file bevat en de gemiddelde 
complexiteit van de file. Dit resultaat was ook te verwacbten, omdat de eerste 5 metrie
ken van de eerste factor allen bet attribuut grootte meten; Halsteads 7/ correleert boog met 
deze metrieken. De tweede factor bestaat uit de metrieken die niet boog met elkaar 
correleren. 

Er wordt geconcludeerd dat 8 metrieken tot 2 nieuwe onafuankelijke variabelen kunnen 
worden samengevoegd. 

Tenslotte nog een opmerking over de analyse. Bij bet analyseren van de resultaten is met 
de volgende randvoorwaarde rekening gebouden: 

De betrouwbaarheid van de gegevens. De gegevens die verzameld zijn, zijn 
betrouwbaar. Als een file moet worden gewijzigd, wordt dit gedaan door de betref
fende file uit een automatiscb archiveringssysteem te reserveren. Na iedere aanpas
sing wordt de source file weer in bet archiveringssysteem teruggezet. Bij bet 
onderzoek is er van uit gegaan dat dit archiveringssysteem in orde is. 
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7. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

7 .1 INLEIDING 

In dit hoof dstuk staan de conclusies en de aanbevelingen die uit het onderzoek zijn 
afgeleid. Allereerst wordt in paragraaf 7.2 ingegaan op de conclusies. Vervolgens worden 
de aanbevelingen in paragraaf 7 .3 beschreven. 

7.2 CONCLUSIBS 

Na het analyseren van de resultaten worden de volgende conclusies getrokken: 

1. De meeste onderhoudsrapporten (Problem Reports en Change Requests) hebben bun 
oorsprong in de Software Requirements Specificatie- (28%) en de CODE-fase (51 %). 

2. Als naar de verdeling van de Problem Reports over de verschillende ontwikkelfasen 
wordt gekeken (tabel 6.2) , kan een vergelijking worden gemaakt met twee andere 
studies (Boomen, 1990 en Kuiper, 1991). Deze studies laten hetzelfde resultaat zien; 
de CODE-fase veroorzaakt de meeste Problem Reports. 

3. Naarmate de ontwikkeling verder is gevorderd, wordt het percentage Problem 
Reports van de onderhoudsrapporten groter. Hoe verder de ontwikkeling is voortge
schreden, hoe meer 'echte' fouten (bugs) worden gemaakt. In deze fasen moet men 
fouten corrigeren. Dit is correctief onderhoud. 

4. Het V-model, dat de relatie tussen test- en ontwikkelfase weergeeft, geldt niet voor 
deze afdeling. Er is geen relatie tussen test- en ontwikkelfase. Bij dit onderzoek is de 
testfase, waarin onderhoudsactiviteiten worden geconstateerd, van minder belang. 

5. De meeste onderhoudsrapporten (98 % ) worden in een van de testfasen ingediend. Dit 
is vrij laat in het ontwikkeltraject. 

6. Als een onderhoudsrapport zijn oorsprong heeft in een eerdere levensfase, is de tijd 
om de onderhoudsactiviteiten uit te voeren groter dan in de latere fasen. 

7. Voor elke ontwikkelfase geldt: 1 uur ontwikkeling veroorzaakt 0,5 uur onderhoud. 

8. Voor elke ontwikkelfase geldt: het omslagpunt bij Fagan-inspecties is minder dan 
10 % . Inspecties hebben al snel rendement. 

9. De metrieken, bet aantal regels code en Halsteads 1/ (woordenschat), zijn samen de 
beste voorspeller voor het aantal aanpassingen ten behoeve van onderhoud. 

10. In dit onderzoek is niet aangetoond dat het aantal aanpassingen als functie van het 
aantal regels code progressief stijgend is. 

11. Er is minimaal 25 % relevant commentaar nodig om het aantal aanpassingen per file 
te verminderen. 
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7.3 AANBEVELINGEN 

De volgende aanbevelingen worden gedaan: 

1. Ga door met bet houden van Fagan inspecties. Door Fagan inspecties wordt de 
kwaliteit van de documenten verbeterd. Hierdoor ontstaat er minder onderhoud; ook 
wordt naar mijn mening de inwerktijd van nieuwe werknemers verkort door de 
aanwezigheid van kwalitatief goede documenten. 

2. Inspecteer voornamelijk de Software Requirements Specificatie en de source code 
(CODE-fase). Hier hebben de meeste onderhoudsrapporten bun oorsprong. 

3. Op de afdeling voor software-ontwikkeling moet meer aandacht worden besteed aan bet 
opstellen van de User Requirements Specificatie (nu is dit slechts 5 % van de totale 
ontwikkeltijd). Men is dan in staat om in een vroeger stadium fouten te constateren. 
Hoe vroeger onderhoudsactiviteiten worden geconstateerd hoe kleiner de oplostijd is. 

4. Tijdens de ontwikkeling moet sneller worden teruggekoppeld. Als een bepaalde 
ontwikkelfase enkele weken duurt, is bet noodzakelijk tussentijds overleg te plegen. Op 
die manier is bet mogelijk sneller te achterhalen of de ontwikkeling op de juiste wijze 
plaatsvindt. Er moet dus niet worden gewacht tot een bepaalde milestone wordt 
gepasseerd (paragraaf 3. 2). Een mogelijkheid om sneller terug te koppelen is bet 
invoeren van timestones. Als een bepaald vastgesteld tijdsinterval is verstreken, moet 
er worden vergaderd. Tijdens deze vergadering moeten de problemen, moeilijkheden et 
cetera worden besproken die tot dan zijn opgetreden. Dit tijdsinterval in natuurlijk 
kleiner dan de tijd tussen twee milestones. 

5. Bekijk bet aantal regels code als voorspeller voor bet aantal aanpassingen. Dit is een 
eenvoudige metriek die een goede indicator is. Het meten van Halsteads 11 voegt wel 
significant iets toe, maar bet is moeilijk zich bij deze metriek iets voor te stellen. 

6. Grote files vergen relatief evenveel onderhoud als kleine files. Toch moeten er niet 
teveel functies in een file worden gestopt. De reden hiervoor is tweeledig: 
1. Hoe groter een file des te groter is de compilatietijd (dus ook de oplostijd). 
2. Het is mogelijk dat meerdere ontwikkelaars tegelijkertijd dezelfde file nodig hebben. 

Een file kan echter slechts door een ontwikkelaar uit bet automatische archiverings
systeem worden gereserveerd. 

7. Verwijder het niet relevante commentaar. Dit gedeelte commentaar werkt namelijk 
verwarrend; het hoort niet in de file thuis. Voeg relevant commentaar toe in files die 
minder dan 25 % commentaar bevatten. Doe een onderzoek naar de kwaliteit van het 
relevante commentaar. 

34 



8. Doe een onderzoek naar andere attributen van source files, bijvoorbeeld naar de 
leesbaarheid van een file (Rook, 1990). Onderzoek ook andere metrieken voor al 
onderzochte attributen, bijvoorbeeld de complexiteit volgens Oviedo (Conte, 1986) als 
meetinstrument voor het attribuut complexiteit. 

9. Ga verder met het verzamelen van gegevens en analyseer ze regelmatig (bijvoorbeeld 
maandelijks). Op die manier is het mogelijk om veranderingen en trends vlug waar te 
nemen. 
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Attribuut 

C 

Change Request 

Compileren 

Correlatiecoefficient 

Factoranalyse 

Fagan-inspectiemethode 

Fortran 

Functie 

Geintegreerde 
Produkt Groep 

Groeimarkt 

Linken 

Machinefunctie 

Metriek 

BlTLAGE 1 
LUST MET BEGRIPPEN 

Een eigenschap van een source file die kan worden gemeten 
en in een numerieke waarde kan worden uitgedrukt 

Hogere programmeertaal, ontwikkeld door Bell Laboratories 

Een bepaald soort onderboudsrapport. Een Change Request 
wordt ingediend als een machinefunctie anders moet werken 

Omzetten van source code in voor de computer begrijpbare 
taal 

Deze geeft de mate van bet verband aan tussen twee stocbas
tiscbe variabelen. Deze coefficient beeft een waarde tussen -1 
en +1 

Een statistiscbe methode, die wordt gebruikt om bet kleinst 
mogelijke aantal onafhankelijke (invloeds-)factoren te bepa
len, dat in staat is een bepaald fenomeen zo volledig te 
beschrijven. 

Een door M. Fagan ontwikkelt algoritme om de kwaliteit van 
een document te controleren 

FORmula TRANslator; bogere programmeertaal, speciaal 
ontwikkeld voor bet uitvoeren van rekenkundige bewerkingen 
door de computer 

Een af gebakend blok code in een file dat een of meer in
structies uitvoert 

Een organisatorische eenheid die de inkoop tot en 
met bet transport van zijn produkt naar de klant zelf uitvoert 

Een markt waarvan de totale omzet groter wordt 

Het aan elkaar koppelen van gecompileerde files 

Een aantal opeenvolgende acties die de machine kan uitvoe
ren 

Manier om een attribuut van een source file te meten en uit 
te drukken in een numerieke waarde 
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Onderhoudsrapport 

Operandum 

Operator 

Plaatsingsmachine 

Primaire functie 

Primaire proces 

Problem Report 

Software 

Software engineering 

Software-onderhoud 

Source file 

Testen 

V-model 

Woordenschat 

Formulier dat wordt ingevuld als men onderhoudsactiviteiten 
constateert 

Ben symbool dat gegevens representeert en waarop een 
operator kan worden toegepast 

Ben symbool (+, -, =) of een woord (while, if, else) dat 
een actie aangeeft 

Machine die oppervaktecomponenten op printborden mon
teert 

De acties die het belangrijkste zijn 

Het belangrijkste proces van een af deling 

Ben bepaald soort onderhoudsrapport. Ben Problem Report 
wordt ingediend als een machinefunctie niet werkt 

Deze geeft de mate aan waarin de variantie van de afhanke
lijke variabele wordt verklaard door de regressielijn. Deze 
coefficient heeft een waarde tussen O en + 1 

Programmatuur 

Vakgebied dat zich bezig houdt met het ontwikkelen, onder
houden en beheersen van software 

Dit is het proces waarbij de bestaande operationele software 
wordt gewijzigd, terwijl de primaire functies intact blijven 

Ben in een bepaalde programmeertaal geschreven stuk code, 
eventueel voorzien van commentaar 

Verifieren of de machinefunctie de gespecificeerde acties op 
de juiste manier uitvoert 

Ben bepaalde weergave van de relatie tussen de testfase en 
de ontwikkelfase 

Het aantal unieke operatoren en operanda dat is gebruikt om 
een source file te bouwen 
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BULAGE2 
LUST MET AFKORTINGEN 

ALFA Alfa-test 

BETA Beta-test 

FUNC Functionele test 

INTG Integratietest 

KDSI Kilo Delivered Source Instructions 

m minor 

M Major 

MCM Modular Chip-mounting Machine 

N.V. Naamloze Vennootschap 

SDS Software Design Specificatie 

SEL Software Engineering Laboratory 

SM Super Major 

SMD Surface Mounted Device 

SPEC Specificatie 

SRS Software Requirement Specificatie 

URS User Requirement Specificatie 
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BLJLAGE 3 
EEN ONDERHOUDSRAPPORT 

PROBLEM REPORT : Internal : 
CHANGE REQUEST : External : 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Nr 
Submitted by 
Date 
Subject 
Machine type : 
Version 
Keyword 

Discovered: 

URS SRS BPS SOS CODE FUNC INTG ALFA BETA CUSTOMER 

Introduced: URS SRS BPS SDS CODE 

Description: 

State : Invest Suspend Reject Accept Start Solve Verify 
Date : 
Prio: 

Expected time 
Used time 
To be solved by 
Generated by 
Release 
Verified by 
Files 

Remarks: 
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BULAGE 4 
VELDEN UIT DE DATABASE 

Dit is de tabel voor de gegevens van de opdracbten 1 en 2. 

1. PRNUMBER 
2. PRKIND 
3. PR MACIIlNE TYPE 
4. PR FUNCTIONALITY 1 
5. PR FUNCTIONALITY 2 
6. PR PRIORITY 
7. PR SUBMIT DATE 
8. PR ACCEPT DATE 
9. PR START DATE 
10. PR SOLVE DATE 
11. PR TIME USED 
12. PR TIME EXPECT 
13. PR DISCOVERED 
14. PR INTRODUCED 
15. PR QUALITY 

: nummer van bet onderboudsrapport 
: soort onderboudsrapport (PR//CR) 
: type machine; bier MCM8 
: machine functie 
: machine functie ** 
: prioriteit van bet onderboudsrapport 
: datum dat bet onderboudsrapport wordt ingediend 
: datum dat bet rapport als zodanig wordt geaccepteerd 
: datum dat een ontwikkelaar met bet oplossen begint 
: datum dat bet onderboudsrapport is opgelost 
: de oplostijd van bet onderboudsrapport 
: de verwacbte oplostijd 
: de fase van indienen van bet onderboudsrapport 
: de fase van oorsprong van bet onderboudsrapport 
: de kwaliteit van de oplossing 

** Een onderboudsrapport kan betrekking bebben op twee machinefuncties 

Er staan in de database meer velden dan dat er tijdens bet onderzoek zijn geanalyseerd. 
Deze kunnen tijdens een ander onderzoek worden gebruikt, bijvoorbeeld bij de analyse 
van de doorlooptijd van een onderboudsrapport. 
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Dit is de tabel voor de gegevens van opdracht 4. 

1. FILE NAME : naam van de file 
2. FILE GENERATION : generatie waarop aanpassing plaatsvindt 
3. FILE RESERVE DATE : datum dat de file is gereserveerd 
4. FILE REPLACE DATE : datum dat de file is teruggezet 
5. FILE LENGTII : lengte van de file 
6. FILE SOURCE LINES : aantal regels code 
7. FILE COMMENT PERCENT AGE : percentage commentaar 
8. FILE NUMBER OF FUNCTIONS : aantal functies in de file 
9. FILE COMPLEXITY : gemiddelde complexiteit van de file 
10. FILE HALSTEADS N : Halsteads N van de file 
11. FILE HALSTEADS V : Halsteads V van de file 

De gegevens voor opdracht 3 zijn opgenomen in een LOTUS 123 bestand. 
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BULAGES 
HET AANTAL AANPASSINGEN ALS FUNCTIE VAN DE TOTALE LENGTE 

In de onderstaande figuur staat de totale lengte van een source file uitgezet tegen het 
aantal keren dat een file is aangepast. 
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Figuur: Het aantal aanpassingen als functie van de totale lengte 

Uit de grafiek blijkt een lineair verband tussen de totale lengte van een file en het aantal 
keren dat een file is aangepast. De regressielijn heeft een R2-waarde van = 0,82 

De totale lengte van een file is een indicator van het keren dat een file moet worden 
aangepast. Het aantal aanpassingen per 1000 regels is 3,9 na 10 maanden. 
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BULAGE 6 
HET AANTAL AANPASSINGEN ALS FUNCTIE VAN HET AANT AL FUNCTIES 

In de onderstaande figuur staat bet aantal functies in een file uitgezet tegen bet aantal 
keren dat een file is aangepast. 
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Figuur: Het aantal aanpassingen als functie van bet aantal functies in de file 

Uit de grafiek blijkt een lineair verband tussen bet aantal functies in een file en bet aantal 
keren dat een file moet worden aangepast. De regressielijn beeft een R2 waarde van 0, 72. 

Het aantal functies dat een file bevat is een indicator van bet aantal keren dat een file 
moet worden aangepast. 
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BULAGE 7 
HET AANTAL AANPASSINGEN ALS FUNCTIE VAN HALSTEADS N 

In de onderstaande figuur staat de lengte volgens Halstead (Halsteads N) uitgezet tegen 
bet aantal keren dat een file is aangepast. 
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Figuur: Het aantal aanpassingen als functie van Halsteads N 

Uit de grafiek blijkt een lineair verband tussen Halsteads N en bet aantal keren dat een 
file is aangepast. R2 =0,80 

Halsteads N is een indicator voor bet aantal keren dat een file ten beboeve van onderboud 
moet worden aangepast. 
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BULAGE 8 
HET AANTAL AANPASSINGEN ALS FUNCTIE VAN HALSTEADS V 

In de onderstaande figuur staat het volume volgens Halstead (Halsteads V) uitgezet tegen 
het aantal keren dat een file is aangepast. 
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Figuur: Het aantal aanpassingen als functie van Halsteads V 

Uit de grafiek blijkt een lineair verband tussen Halsteads V en het aantal keren dat een 
file is aangepast. R2 =0,81. 

Halsteads V is een indicator voor het aantal keren dat een file ten behoeve van onderhoud 
moet worden aangepast. 
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BULAGE 9 
HET AANTAL AANPASSINGEN ALS FUNCTIE VAN HALSTEADS u 

In de onderstaande figuur staat bet aantal aanpassingen per Halsteads 71 uitgezet tegen bet 
aantal keren dat een source file is aangepast. 
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Figuur: Het aantal aanpassingen als functie van Halsteads 71 

Uit de grafiek blijkt een lineair verband tussen Halsteads 71 en bet aantal keren dat een file 
is aangepast. R2 =0,79. 

Halsteads 71 is een indicator voor bet aantal keren dat een file ten beboeve van onderboud 
moet worden aangepast. 
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