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Abstrakt

Estimation of new projects is a complex part of software engineering.
Project leaders need to understand and complete many different tasks
in constructing the actual program. If these tasks are not completely
apprehended, acorrect estimate for the software can not be constructed.

This thesis is about using information from historical projects to
improve the precision of software estimates for project leaders. Here
this is done by constructing a connection between experience reports
and a experience database. The idea is that by connecting experience
reports to the experience database project leader will have a chance to
understand the reasons to the numbers presented in the experience da-
tabase. By doing this project leaders have an opportunity to make better
analogy based expert decision.

One specific solution is constructed after an analysis of experience
reports, an experience database, interviews with project leaders and ex-
isting estimation techniques. The result from this analysis is a specific
framework that can be implemented in the firm who’s experience reports
and experience database were analyzed. From the specific solution, a ge-
neral method for constructing experience reports and a experience da-
tabase are described. The general solution can be used of all firms who
want to support the expert estimate project leaders constructs.
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Kapittel 1

Introduksjon

Denne hovedoppgaven omhandler hvordan kvantitativ informasjon, i
kombinasjon med kvalitativ informasjon, vil støtte prosjektleder ved
analogibasert ekspertestimering av software-prosjekter. En analyse av
informasjonskilder utføres for å innhente kunnskap som belyser dette
temaet. Resultatet av analysen vil være konstruksjonen av et spesifikt og
generelt teoretisk rammeverk for kobling av informasjon.

“Software engineering” er et forholdsvis nytt fagfelt sett i forhold til
etablerte fagfelter som for eksempel arkitektur og medisin. Produktet
har i like stor grad krav på levering til avtalt tid, kvalitet, funksjonali-
tet og pris, som disse fagfeltene. Informasjonsteknologi, som “software
engineering” er en del av er et fagfelt i sterk vekst. De fleste bedrift-
er, organisasjoner, levrandører av offentlige tjenester og lignende, yt-
er tjenester der software-systemer på ulike måter benyttes. En vanlig
dag medfører bruk software som mobiltelefonen, elektronisk tannbørs-
te, brødbakermaskin, hjemme-pc, minibank og jobb-pc. Denne utstrakte
bruken informasjonsteknologi medfører en sterk økning i nye og etabler-
te software-tjenester. Kravet om høyere kvalitet på tjenestene øker like
proporsjonalt som veksten i fagfeltet. For å kunne levere systemet en
kunde ønsker til avtalt tid, med tilfredstillende kvalitet, funksjonalitet
og pris, kreves det nøye planlegging.

Siden 1960 og frem til i dag har det blitt utviklet mange ulike tek-
nikker for estimering av tidsforbruk og kostnadsoverslag i software-
prosjekter. Se appendiks A. Hensikten med teknikkene er å konstruere
en verdi som angir total arbeidsmengde og kostnad prosjektet vil re-
sultere i. Av alle teknikker utviklet er det ingen som gir et riktig esti-
mat sett ut fra hva prosjektet faktisk resulterte i. Denne hovedoppgaven
vil benytte kunnskap fra eksisterende estimeringsteknikker, intervjuer,
erfaringsrapporter og erfaringsdatabaser ved konstruksjonen av en ny
form for støtte i estimeringen. Erfaringsrapporter og erfaringsdatabase
beskrives kort i neste delkapittel, en mer utfyllende beskrivelse gjøres
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henholdsvis i kapitlene 4 og 5.

Videre i dette kapittelet blir det konkrete problemet beskrevet. Så vil
antagelsen om hva dette tilfører software-estimeringsfagfeltet presente-
res. Deretter blir forbindelsen dette ble gjort i forklart, og til slutt vil
strukturen på resten av oppgaven beskrives.

1.1 Beskrivelse av problemet søkt løst

Som nevnt ovenfor er det utviklet mange ulike teknikker for estimer-
ing av software-utviklingsprosjekter. Teknikkene strekker seg fra eks-
pertestimering til algoritmiske teknikker. Selv om det er utviklet mange
estimeringsteknikker, er det ingen som estimerer med en nøyaktighet
som kan sies å være tilfredstillende. En diskusjon av dette gjøres i kapit-
tel 3.

Ekspert- og analogiestimering, som forklares i kapittel 6, er to teknik-
ker brukt ved estimering av software-prosjekter. Prosjektledere i firma X
konstruerer ekspertestimater ut fra kunnskap tilegnet seg gjennom ar-
beid og studier. Firma X er et multinasjonalt mobiltelefonselskap som
beskrives mer i kapittelet 1.3. Estimeringspresisjonen til prosjektleder-
ne er svært varierende, noe som skaper problem for firma X. Ved å ta i
bruk historiske data fra analoge prosjekter kan estimeringspresisjonen
forbedres.

Historiske data fra firma X samles i erfaringsrapporter og en er-
faringsdatabase. Erfaringsdatabasen Orakel lagrer kun resultatorientert
kvantitativ informasjon tilgjengelig, som for eksempel total arbeidsmeng-
de, feilhyppighet, forsinkelse, størrelse og kostnad. Orakel er firma X sin
erfaringsdatabase og forklares nærmere i kapittel 5. Erfaringsrapport-
er derimot, inneholder kvalitative data som årsaksforklarer kvantitative
data i Orakel.

For å sikre et mer riktig estimat ved kombinasjon av ekspert- og ana-
logiestimering er det ønskelig å knytte mer informasjon til de analoge
prosjektene. Denne hovedoppgaven konstruerer et koblingssystem mel-
lom kvantitativ informasjon fra erfaringsdatabasen Orakel og kvalitativ
informasjon fra erfaringsrapportene. Koblingssystemet søker å lette in-
formasjonsletingen for prosjektledere ved ekspertestimering av nye pro-
sjekter. Prosjektleder kan med et koblingssystem enklere forstå årsake-
ne til for eksempel arbeidmengden i analoge prosjekter og ut fra dette
gjøre beslutninger. I tillegg forenkles lesingen av erfaringsrapportene for
prosjektleder ved markering av enkelte kostdriveres estimeringsnyttige
informasjon.

Hypotesen denne hovedoppgaven jobber ut fra vil være:
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Kvantitative data i erfaringsdatabaser koblet til kvalitativ
informasjon i erfaringsrapporter øker prosjektleders mu-
lighet til å estimere korrekt.

Målsettingen er å konstruere et spesifikt teoretisk koblingssystem
som videreføres til et generelt teoretisk koblingssystem. For firma X
konstrueres den spesifikk løsningen, mens andre bedrifter kan benytte
seg av den generelle løsningen. En analyse av firma X sine erfaringsrap-
porter og erfaringsdatabase resulterer sammen med en analyse av in-
tervjuer i det spesifikke koblingssystemet. I tillegg til dette brukes også
informasjon fra eksisterende teknikker for estimering av software.

Temaet i denne hovedoppgaven omhandler er mest trolig ikke be-
handlet innen software-estimering tidligere. Søk i databasene BIBSYS,
IEEE, ACM og INSPEC ga ingen resultater på arbeid utført innen samme
tema som i denne hovedoppgaven. Wieczorek (2001) påpeker derimot
i sin doktoravhandling mangelen på en slik bruk av ekspert- og analo-
giestimering.

Koblingssystem utvikles basert på reelle data hentet fra det multina-
sjonale firmaet X. Koblingssystemet mellom erfaringsdatabasen Orakel
og erfaringsrapportene kan ut fra arbeidet i denne hovedoppgaven bli
implementert.

1.2 Antatte virkninger arbeidet i hovedoppgaven vil
ha

Arbeidet i denne hovedoppgaven vil få ulike virkninger. Den mest innlys-
ende effekten for firmaet X vil være ved analogibasert ekspertestimering
av et nytt prosjekt der bruken av historiske data vil kunne øke estime-
ringspresisjonen. En kobling av kvantitativ og kvalitativ informasjon vil
gjøre det enklere for prosjektleder å oppnå en forståelse av de analoge
prosjektene. Med forståelse menes det her en bedret oppfatning av for-
holdet mellom tall og årsak. Særlig viktig er det å sørge for at prosjektle-
dere har en så heuristisk forståelse som mulig av det analoge prosjektet
benyttet som støtte i ekspertestimeringen. Ved å tilby muligheten for en
dypere forståelse av de positive og negative erfaringer fra det analoge
prosjektet vil dette redusere risikoen for å gjøre de samme feilene i ut-
viklingen av det nye prosjektet. Dette samlet vil øke muligheten for å
konstruere et korrekt estimat. Se kapittel 9 for et eksempel på dette.

For de ansatte i firmaet X vil en virkning være at erfaringsrapportene
de skriver blir lest av andre, og ikke blir liggende i en skuff. Ikke bare at
de blir lest, men også det faktum at andre kan nyttegjøre seg av erfaring-
er de gjorde i prosjektet. Den enkelte ansatte vil se nytten av skrivingen,
og ut fra dette produsere bedre rapporter.
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En annen virkning vil være at andre selskaper som også benytter er-
faringsdatabaser og erfaringsrapporter kan øke estimeringspresisjonen
ved bruk av historiske data. For disse firmaene vil det være nyttig å se
på det generelle koblingssystemet presenterert i denne hovedoppgav-
en. Koblingssystemet de kan benytte vil være et rammeverk for generell
kobling og merking av viktig kvalitativ informasjon.

1.3 Firma X

Konstruksjonen av et spesifikt koblingssystem er utført på reelle data fra
et multinasjonalt mobiltelefonselskap. Selskapet er representert i rundt
170 land, og i alle verdensdeler. Totalt antall ansatte er på ca 70 000.
Firmaet ønsker å være anonyme og vil bli omtalt som firma X i denne
hovedoppgaven.

Firma X har jobbet aktivt for å bedre egne rutiner og prosesser slik
at de oppnår økt kvalitet på produkter utviklet. Innføring av Capability
Maturity Model (CMM) er et av tiltakene ledelsen har satt iverksatt for
å oppnå dette. Firma X er nå på nivå 2 i CMM. For å fortsette å forbed-
re seg har firma X høsten 2001 tatt i bruk første versjon av sin erfar-
ingsdatabase. Erfaringsdatabasen som det er endret navn på, er her gitt
navnet Orakel. Andre versjon var planlagt våren 2002, men er foreløpig
utsatt. Erfaringsrapportene det refereres til blir skrevet av prosjektlede-
re i firma X etter endt prosjekt. I tillegg til erfaringsdatabasen Orakel
og erfaringsrapportene, benyttes også intervjuer utført hos firmaet X i
konstruksjonene av det spesifikke koblingssystemet.

Transkribsjoner av intervjuer utført av Magne Jørgensen og Torgeir
Dingsøyr i firma X brukes her. Flere steder i hovedoppgaven refereres
det til intervjuer, disse er da å forstå de utført av Magne og Torgeir.

1.4 Avgrensinger

Det at denne hovedoppgaven benytter mange informasjonskilder, gjør at
ulike tema innen software-utvikling berøres. Kunnskapsbehandling, de-
sign og implementering av erfaringsdatabaser, design og skriving av er-
faringsrapporter og estimering av software er noen av tema berørt. Siden
målsettingen er konstruksjonen av et rammeverk for koblingssystemet
mellom erfaringsdatabasen Orakel og erfaringsrapportene, vil tema som
behandles avgrenses. Avgrensingen vil resultere at innholdet kun vil væ-
re på informasjon til nytte i konstruksjonen av nevnte koblingssystemer.
Målsettingen vil være på hvordan erfaringsrapporter koblet opp mot en
erfaringsdatabase kan støtte prosjektleder i estimeringen.

Ved gjennomgangen av informasjonkildene har fokuset vært på å
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finne estimeringsnyttig informasjon som kun forklarer arbeidsmengd-
en til et prosjekt. En gjennomgang kunne også fokusert på lokaliserin-
gen av estimeringsnyttig informasjon som beskriver risiko, størrelse på
programmet, utviklingsverktøy brukt og lignende. Valget på å bruke ar-
beidsmengde som fokus ved gjennomgangen kommer ut fra at alle and-
re punkter er underliggende årsaker til prosjektets arbeidsmengde. Med
dette menes at punkter som risiko, størrelse på programmet og utvikl-
ingsverktøy brukt, er alle med på å styre hva prosjektets arbeidsmengde
blir.

1.5 Struktur på hovedoppgaven

Følgende kapitteler er med i denne hovedoppgaven:

Kapittel 2: Metode brukt i konstruksjonen av koblingssystemene. En be-
skrivelse av hva som er gjort for å konstruere koblingssystemene i denne
hovedoppgaven presenteres. En forklaring av hvordan analysen av data-
kilder brukt i hovedoppgaven gis også.

Kapittel 3: Motivasjon for å konstruere koblingssystemene. Dette kapittel-
et vil gi motivasjonen for hvorfor koblingen mellom en erfaringsdataba-
se og erfaringsrapporter vil bedre estimeringsmuligheten for prosjekt-
leder. I den forbindelse blir det diskutert hvorfor eksisterende estimer-
ingsteknikker ikke produserer et nøyaktig nok estimat.

Kapittel 4: Erfaringsrapporter og kvalitative data. Etter endt prosjekt er
det mange ulike erfaringer som bør skrives ned slik at de kan gjenbru-
kes av andre. De ulike positive og negative erfaringene skrives ned av
prosjektleder i en erfaringsrapport. Dette kapittelet beskrives hvordan
det kan gjøres.

Kapittel 5: Erfaringsdatabase og kvantitative data. Når et prosjekt er fer-
dig, eksisterer det kvantitative data som bør lagres. De kvantitative data
er direkte målbare resultater fra prosjektet. En beskrivelse gis av en type
database som kan behandle slik informasjon.

Kapittel 6: Ekspert- og analogiestimering i firma X. To typer estimering
som prosjektleder i firmaet X er ment å benytte i forbindelse med kobl-
ingssystemet konstruert i denne hovedoppgaven presenteres.

Kapittel 7: Erfaringsrapporter og deres bidrag til økt forståelse av kvan-
titativ informasjon i erfaringsdatabasen Orakel. I dette kapittelet presen-
teres resultater fra analysen av erfaringsrapportene i firmaet X. Resulta-
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tene fra denne analysen vil danne grunnlaget for den spesifikke koblin-
gen.

Kapittel 8: En spesifikk måte å koble erfaringsrapporter og en erfarings-
database. Her presenteres en spesifikk måte å koble sammen erfarings-
rapporter og erfaringsdatabasen Orakel. Konstruksjonen av koblingssys-
temet er basert på resultater fra kapittel 7, intervjuene og eksisterende
estimeringsteknikker.

Kapittel 9: Eksempel på bruk av erfaringsrapporter ved analogibasert
ekspertestimering. Et konkret eksempel gis på hvordan prosjektleder vil
benytte erfaringsrapportene ved estimering av analoge prosjekter. Pro-
sjektleder vil følge estimeringsprosessen presentert i kapittel 6.

Kapittel 10: En generell måte å koble erfaringsrapporter og en erfarings-
database. Her videreføres resultatene fra det spesifikke koblingssystem-
et til et generelt system. En analyse av eksisterende estimeringsteknikker
viser at et generelt koblingssystem er meningsløst å konstruere. I stedet
presenteres en generell metodikk som kan brukes til å lage et spesifikt
koblingssystem.

Kapittel 11: Konklusjon og videre arbeid. Her presenteres konklusjonen,
og hva videre arbeid rundt koblingssystemet burde være.

Appendiks A: Software-estimering. En kort presentasjon av trendene in-
nen software-estimeringsteknikker siden 1960 gis. Deretter presenten-
teres et system for å kategorisere de ulike typer teknikker utviklet. Til
slutt i appendikset gjennomgås utvalgte teknikker.

Appendiks B: Experience Database. Utvalgte deler av kravspesifikasjonen
til erfaringsdatabasen Orakel presenteres. Denne blir brukt til å gi konk-
rete eksempler på utsagn underveis i hovedoppgaven.

Appendiks C: Final Report. Malen for erfaringsrapporter fra firmaet X er
fins i dette kapittelet. Appendikset blir, som for appendiks B, brukt til å
eksemplifisere utsagn underveis i hovedoppgaven.

Siden firma X bruker engelsk som språk i alle dokumenter som skal
publiseres, gjør dette at de to siste appendiksene er på engelsk.



Kapittel 2

Metode

Dette kapittelet gir en kort beskrivelse av hvordan denne hovedoppga-
ven ble utført. En fremstilling av de ulike arbeidsoppgaver utført for å
konstruere koblingssystemene presenteres.

For å kunne konstruere et spesifikt og et generelt koblingssystem
mellom erfaringsdatabasens rapporter og erfaringsrapportene, ble det
utført en analyse av datakildene brukt i denne hovedoppgaven. Analys-
en ble gjort med ulike vinklinger for å oppnå en mest mulig riktig konst-
ruksjon av koblingssystemene. Siden det benyttes fire ulike datakilder i
hovedoppgaven, vil analysen til hver kilde forklares separat. De fire data-
kildene er erfaringsdatabasen Orakel, erfaringsrapporter, intervjuer og
estimeringsteknikker.

Det første steget i hovedoppgaven, var å foreta en gjennomgang av
eksisterende estimeringsteknikker. Målet med en gjennomgang av tek-
nikkene var for å oppnå en forståelse av hvilken forskning som er utført
innen software-estimeringsfagfeltet. Utvelgelsen av teknikker gjennom-
gått i denne hovedoppgaven skjer ut fra hvor kjente de er. Analysen av
de ulike teknikkene baserer seg på å finne kostdrivere som er sentrale
i utarbeidelsen av et prosjekts estimat. Kostdriverne vil så være med i
dannelsen av koblingssystemene. Se appendiks A for mer informasjon
om teknikker som er gjennomgått.

Intervjuene av de seks prosjektlederne i firmaet X er gjennomført
med hensyn på hva de vektlegger ved estimering. Spesielt skal utsagn
angående årsaker til prosjektets resultat tas hensyn til. Med dette menes
kostdrivere som påvirket prosjektets resultat.

De ni erfaringsrapportene brukt i hovedoppgaven er alle hentet fra
prosjekter avsluttet i løpet av de siste tre år. En analyse av dem vil foregå
på ulike måter siden de innehar en sentral rolle i konstruksjonen av kob-
lingssystemene. Først vil de bli lest gjennom for å finne ut hvilke kostdri-
vere prosjektlederne legger til grunn for prosjektets resultat. Deretter vil
leting etter en systematikk i hvor estimeringsnyttig informasjon finnes

7
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i erfaringsrapportene foretas. Videre vil en analyse av erfaringsrapport-
ene dreie seg om hvor godt en kobling dekker informasjonsbehovet til
erfaringsdatabasen Orakel.

Orakel danner utgangspunktet for det spesifikke koblingssystemet i
denne hovedoppgaven. Rapportene den genererer til prosjektleder for
hjelp i estimeringen analyseres sett ut fra informasjonen de har. Ut-
gangspunktet er at kvantitative data i erfaringsdatabasens rapporter tren-
ger kvalitativ informasjon fra erfaringsrapportene for å kunne forstås.

Første semester på hovedfag ble brukt på implementasjon av erfar-
ingsdatabasen Orakel. Firmaet X hadde vanskeligheter med å finne riktig
resurs å benytte til ferdigstillelsen av første versjon. På grunn av dette
brukte jeg ca. 400 timer på å ferdigstille første versjon samt noe av and-
re versjon.

2.1 Hvorfor ikke benytte en annen metode?

For å få til konstruksjonen av det spesifikke koblingssystemet som skal
virke i firma X var det nødvendig å benytte deres erfaringsdatabase, er-
faringsrapporter og intervjuer som informasjonskilde. I tillegg til disse
tre ble også eksisterende estimeringsteknikker studert. Å skulle benyt-
te en analyse av informasjonskilder tilhørende en annen organisasjon i
konstruksjonen av det spesifikke koblingssystemet, ville ikke skapet et
koblingssystem firma X kunne nyttegjøre seg av. Hensynet til firma X
sine spesielle karakteristikker hadde ikke blitt en del av det spesifikke
koblingssystemet, noe som ville skapt problemer ved analogibasert eks-
pertestimering. Dette grunnet at viktige estimeringsrelevante kostdrive-
re for firma X ville blitt utelatt, noe som trolig ville påvirket estimerings-
presisjonen. Se kapittel 3.2 for en mer detaljert diskusjon rundt dette.

Videreføringen av lærdommer fra konstruksjonen av det spesifikke
koblingssystemet til konstruksjonen av noe generelt kunne tatt i bruk
flere informasjonkilder. Årsakene til at dette ikke ble utført er funn gjort
i eksisterende estimeringsteknikker, som påvirket hvordan det generelle
ble konstruert. Se kapittel 10 for en diskusjon rundt dette.



Kapittel 3

Motivasjon

I dette kapittelet argumenteres det for hvorfor koblingen mellom erfar-
ingsrapporter og erfaringsdatabasen Orakel vil hjelpe prosjektleder i en
estimeringssituasjon. Først beskrives hvorfor det er vanskelig å estimere
software-utviklingsprosjekter, deretter blir eksisterende estimeringstek-
nikker diskutert med hensyn på deres estimeringspresisjon. Til slutt be-
grunnes det hvorfor resultatet av denne hovedoppgaven kan bedre esti-
meringssituasjonen for prosjektledere i firma X.

3.1 Estimering av software-utviklingsprosjekter

I fagfeltet "software engineering” er et av problemene prosjektledere of-
te møter relatert til estimering. Vanskeligheter med å utarbeide et kor-
rekt estimat for prosjektets arbeidsmengde og kostnad, samt identifi-
kasjon av potensielle problemer, preger software-utviklingsprosjekter.
Dette påvirker både kunden og selskapet som utvikler systemet, siden
budsjetter overskrides ofte grunnet dårlig estimering.

Årsaken til feilestimering i software-prosjekter, kommer ut fra det
at - utvikling av software består av en mengde komplekse oppgaver.
Prosjektleder må være bevist på, og kunne beherske de ulike vitenska-
pelige disiplinene som kreves. Typiske arbeidsoppgaver i et software-
utviklingsprosjekt er:

• Organisering og behandling av ansatte

• Tekniske spørsmål

• Kvalitetsstyring

• Overføring av uformelle krav til formelle krav

• Planlegging hvordan prosjektet skal gjennomføres

9
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• Behandling og identifisering av mulig risiko

• Forhandling med underleverandører

• Utvikling det faktiske programmet

• med mer

Prosjektleder må mestre slike oppgaver for å lage det aktuelle program-
met. Det skal ikke bare virke, men programmet skal også leveres til avtalt
tid, med avtalt kostnad og inneha avtalt kvalitet. Alle disse faktorene bid-
rar sammen å gjøre software-estimering til en komplisert disiplin, Glass
(1998).

Software-estimeringen kompliseres ytterligere på grunn av produktet
som skal konstrueres. Konstruksjon av software er ikke likt andre fagfel-
ter sett ut fra hva et software-utviklingsprosjekt produserer. I kontrast
til f.eks. arkitektur, medisin eller båtbygging er produkter produsert i
software-utviklingen usynlige i konstruksjonsprosessen. Man kan ikke
sanse1 produktet på samme måte som i andre fagfelter. Til sammen-
ligning med båtbygging der man bruker sansbare materialer, eksisterer
software kun som bits i et lagringsmedium. Siden man ikke i fysisk form
kan sanse hvordan ulike software-komponenter2 passer sammen, kom-
muniserer, og lignende, øker kompleksitetsfaktoren. Grunnen til komp-
leksitetsøkningen kommer ut fra at software-utviklere kun kan visualise-
re produktet i hjernen, mens andre fagfelter kan foreta en visualisering
av produktet i fysisk materie. Ved å kunne sanse produktet under utvik-
lingen blir det også lettere å identifisere problemer og feil.

I tillegg til de overnevnte faktorer påvirkes software-estimering av
tidsaspektet. Siden det er konkuranse om å få utviklingsprosjekter, skjer
tildelingen ofte ved anbudsrunder. Estimater på kostnad og arbeids-
mengde må da utvikles veldig tidlig. Dette resulterer ofte i estimater
som er produsert før man innehar tilstrekkelig informasjon om system-
et. Noen estimerer også bevist lavt for å vinne anbudet, for så å ta en
prisøkning med kunden etter at kontrakten er signert Glass (1998).

3.2 En vurdering av software-estimeringsteknikker

Siden 1960 er det forsket mye på utvikling av estimeringsteknikker. Re-
sultatet av denne forskningen har vært en rekke ulike teknikker ment
til å produsere estimater for software-prosjekter. Se appendiks A for en
mer detaljert beskrivelse av software-estimering og denns historie.

1Med sanse menes her muligheten til å se og føle på produktet
2Et produkt kan være konstruert av mange ulike komponenter
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Artikler som omhandler software-estimeringsteknikker sammenlig-
nes med hverandre eller brukt alene, med hensyn på empirisk estimer-
ingspresisjon eksisterer det atskillige av. Søking i databaser som BIBSYS,
INSPEC, IEEE og ACM resulterer i mange artikler som omhandler dette. Et
utvalg av disse er Walkerden & Jeffery (1997b), Briand, Emam, Surmann,
Wieczorek & Maxwell (1999), Shepperd & Schofield (1997), Kitchenham &
Taylor (1985), Jørgensen (1995), Dolado & L.Fernandez (1998), Hughes,
Cunliffe & Young-Marto (1998), A.Gray & MacDonell (1997), Myrtveit &
Stensrud (1999b), Mair, G.Kadoda, Lefley, Phalp, Schofield, Shepperd &
Webster (2000) og Jeffery, M.Ruhe & Wieczorek (2001).

I artiklene kan det leses om manglende estimeringspresisjon. Alle
estimeringsteknikker opererer med et minimumsavvik ved prosjekt slutt
på minst 15 prosent av opprinnelig estimat og et maksimalt avvik på fle-
re hundre prosent. Ved å sammenligne estimeringspresisjonen for en
enkelt teknikk, sett ut fra ulike studier, rapporteres det om forskjeller
i resultatet. Wieczorek (2001) påpeker at en av grunnen til dette skyl-
des vanskeligheten med å replikere eksperimenter. Også datamaterialet
benyttet i eksperimentene kan være med å forårsake ulike avvik. Dette
grunnet at en teknikk utviklet for en utviklingsbedrift ikke nødvendigvis
kan benyttes i en annen bedrift. Samlet sett finnes det ikke en generell
estimeringsteknikk som kan overføres mellom ulike bedrifter og pro-
sjekter, og fremdeles gi et korrekt estimat.

Ekspertestimering er i flere studier rapportert å ha en bedre estimer-
ingspresisjon en andre estimeringsteknikker. Jørgensen (2002) har fore-
tatt en studie av artikler som omhandler ekspertestimering, der resulta-
tet viser en dominerende bruk av ekspertestimering hos bedriftene med
i studiene. Presisjonen til ekspertestimater er like god eller bedre sam-
menlignet med estimater utviklet av eksisterende estimeringsteknikker.
For å forbedre ekspertestimeringen ytterligere, er det ønskelig å tilby
eksperten et verktøy som kan benyttes til sammenligning av estimater.
Ved å gi eksperten tilgang på historiske data, vil de være med på å jus-
tere ekspertestimatet hun utviklet. Som Wieczorek (2001) skriver i sin
doktoravhandling:

“...and techniques combining expert opinion and project da-
ta..... As discussed further below, such approaches are likely to
be the key in the future developments of software cost estima-
tion field.”. Side 18

3.3 Analogibasert ekspertestimering

For prosjektledere i firma X vil en analogibasert ekspertestimering bed-
re dagens estimering. En kort beskrivelse av estimeringsituasjonen til



12 KAPITTEL 3. MOTIVASJON

firma X finnes i kapittel 6.2. Estimeringspresisjonen til ekspertene i fir-
ma X varierer veldig, og som en følge av dette ønsker organisasjonen å
forbedre estimatene. Ved å benytte seg av historiske data vil prosjektle-
der få støtte fra analoge prosjekter under estimeringen, og ut fra dette
vil prosjektledere få muligheten til å produsere bedre estimater.

De historiske data prosjektleder kan bruke i estimeringen tilhører to
kategorier:

• Kvantitative data: Erfaringsdatabasen Orakel inneholder tallangi-
velser fra prosjektet. Tallene representerer estimater og faktiske
verdier fra de ulike områder et prosjekt berører. Se appendiks B
for detaljer.

• Kvalitative data: Erfaringsrapporter hos firma X gir en tekstlig be-
skrivelse av årsakene til hendelser i prosjektet. De forklarer kvan-
titative data fra erfaringsdatabasen Orakel. Se appendiks C for de-
taljer.

Som forklart i kapittel 1.1 er målet med denne hovedoppgaven å kob-
le kvantitativ informasjon fra erfaringsdatabasen Orakel, med kvalitativ
informasjon fra erfaringsrapportene. Ved å foreta en slik kobling, vil
prosjektledere oppnå en heuristisk forståelse av de analoge prosjekter
benyttet i estimeringen.

Siden denne måten å koble informasjon på ikke er behandlet innen
“software engineering” tidligere, vil litteratur fra andre områder benyttes
til støtte. Helhetlig forståelse av de bakenforliggende årsaker til prosjek-
tets resultat vil gjøre prosjektleder bevist på hvilke risikoer som eksis-
terer. Ved å tilby prosjektledere muligheten til øyeblikkelige tilbakemel-
dinger på ekspertestimater, vil estimeringspresisjonen kunne bedres. Se
Schmitt, Coyle & King (1976), W.K.Balzer, Doherty & O’Connor (1989) og
Benson & Onkal (1992) for en utdypende beskrivelse av nytten raske til-
bakemeldinger har på estimatet til en ekspert.

Det å ha muligheten til å benytte historiske data via et verktøy, er
noe flere av prosjektlederne bemerket ville være nyttig.

“Nytteverdien vil ligge på referanse, for å ha en form for
sjekk på at du har tenkt gjennom de momenter som du eventu-
elt får frem der. Så det må bli som en referanse, som en støtte
som du må applisere på det nye du har å gjøre.“

— Sitat hentet fra intervju med prosjektleder i firma X



Kapittel 4

Erfaringsrapporter og
kvalitative data

I denne hovedoppgaven vil erfaringsrapporter være en av de to sentra-
le delene under konstruksjonen av et koblingssystem til støtte for pro-
sjektleder. Dette kapittelet vil forklare nytteverdien av erfaringsrappor-
ter. Ved å forklare de i et eget kapittel gjør dette forståelsen av analysen
i senere kapitler lettere.

Når et prosjekt er avsluttet enten ved produktleveranse eller ved ned-
leggelse er det mange erfaringer de ulike prosjektdeltakerne sitter igjen
med. Disse erfaringen bør for firmaets og den enkelte prosjektdeltaker-
es skyld gjennomgåes. Det er to grunner til dette, den ene er at i løpet
av prosjektet kan det ha blitt skapt frustrasjon hos de ansatte som det
er viktig å behandle. Den andre grunnen er alle positive og negative kva-
litative erfaringer gjort i løpet av prosjektet. Ønsket er å få samlet disse
erfaringene, sortere og kategorisere de, for så å lagre de i en gjenbruk-
bar form. Ved å gjøre dette har man muligheten til senere å benytte disse
erfaringene ved estimering av nye prosjekter.

Kvalitative data i erfaringsrapportene er av en beskrivende type. Erfa-
ringene nedtegnet forklarer årsakene til de kvantitative data i erfarings-
databasen Orakel. For eksempel kan erfaringsdatabasen vise en forskjell
i estimert og virkelig arbeidsmengde, årsakene til denne forskjellen kan
da leses ut fra erfaringsrapportene. Uten erfaringsrapporten ville pro-
sjektlederen ikke hatt mulighet til å forstå de kvantitative data fra Ora-
kel.

Når prosjektleder skal estimere nye prosjekter ved hjelp av kun kvan-
titative data fra analoge prosjekter, vil dette føre til uriktige etsimater på
grunn av manglende forståelse. Ved å gi prosjektleder i firmaet X tilgang
på sammenhengen mellom resultatet og årsak bedres hans mulighet for
forståelse, som i neste omgang kan føre til mer riktige estimater.
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4.1 Erfaringsrapporter i firma X

Erfaringsrapporter er et dokument skrevet f.eks. av en prosjektleder et-
ter at prosjektet er ferdig. Dokumentet følger en fast mal som gjør det
mulig å sammenligne rapporter fra forskjellige prosjekter. Malen konk-
retiseres med kapitteler og underkapitteler som skal fylles ut av forfat-
teren. Dette gjør at forfatteren blir “tvunget” til å reflektere over flere
sider ved prosjektet og ikke bare skrive ned de erfaringer han mener var
essensielle i dette prosjektet.

Informasjonen malen tar sikte på å hentet ut fra forfatteren bør
strekke seg fra rene fakta angående prosjektet, til forbedringsforslag for
organisasjonen. Det er også en fordel om erfaringsrapporter har et felt
som gir forfatteren muligheten til å skrive inn det som ikke passer andre
steder i rapporten. Etter endt skriving gjøres rapporten tilgjengelig for
andre som kan benytte inneholdet til estimering av nye prosjekter. Eks-
empel på hvordan en erfaringsrapport er bygget opp er vist i appendiks
C.

Når det gjelder innholdet i erfaringsrapportene bør dette leses gjen-
nom av andre en forfatteren for å sikre best mulig kvalitet. En kvali-
tetssikring kan gjøres ved å levere erfaringsrapporten over til en egen
gruppe for godkjenning. Mer informasjon om det finnes i kapittel 5.1.1.

En prosjektleder i firmaet X uttaler følgende i forbindelse med bruk
av erfaringsrapporter som kilde til informasjon om kvantitative data:

“Jeg spurte: har du en sluttrapport, men da sa han: Ja, men
der står det så mye andre ting som du ikke trenger å bruke tid
på å lese.”

— Sitat hentet fra intervju med prosjektleder i firma X

Ut fra dette og lignende utsagn fra andre prosjektledere styrkes behovet
for å skille ut essensiell informasjon om årsaker fra erfaringsrapportene.
En utskillelse vil gjøre det lettere for prosjektleder å lokalisere informa-
sjonen som er nødvendig for å forklare årsakene til kvantitativ data i
erfaringsdatabasen Orakel.

4.2 En formell metode for innhenting av erfaringer

En mer formalisert metode for å samle inn erfaringer gjort i et prosjekt
er presentert under. I denne metoden samles mange av deltagerne fra
det gjeldende prosjektet for å nedtegne erfaringer sammen. Dette fører
til at man får et mer representativt utvalg av erfaringer. Ved å velge den
formaliserte metoden for å hente inn erfaringer øker kostnadene.

De mulige stegene i en formalisert innhenting av erfaringer vist un-
der, se Collier, DeMarco & Fearey (1996) for mer informasjon.
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1. Først designes en mekanisme som gjør det mulig å innhente infor-
masjon om prosjektet. Dette kan gjerne gjøres anonymt slik at de
ansatte ikke føler seg kompromittert på noen måte.

2. Samle inn objektiv-prosjekt-informasjon, dvs. kvantitative data som
kostnad, antall feil, antall personer, timer, størrelse.

3. Holde et møte som tar sikte på å innhente informasjon som ikke
allerede er innhentet, fokus her vil være på kvalitative data.

4. Holde en “prosjekt-historie-dag”, der det er valgt ut noen deltagere
fra det totalt antall deltagere. De skal gå gjennom prosjekthendels-
er og alle prosjektdata for å få mest mulig kunnskap om dynamik-
ken i prosjektet, samt kreftene som påvirket det.

5. Publisering av resultater gjennom en rapport til organisasjonen der
fokuset er på å lære fra hendelser skjedd i prosjektet.

6. Til slutt må dokumentet gjøres tilgjengelig for alle som kan nytte-
gjøre seg av det i nye prosjekter.

4.3 Hvilke erfaringer bør det fokuseres på?

De data (erfaringer) organisasjonen ønsker å samle inn kan variere vel-
dig. Men de erfaringer som mest selvsagt vil være i fokus, bør være de
som skaper størst forbedringspotensiale for organisasjonen. Etter den
første innledende runden med innsamling av erfaringer, burde de mest
alvorlige og kostbare feilene gjort være påpekt. Om det er enighet at
det var disse som forårsaket problemer i prosjektet, bør årsakene bli
gjenstand for en videre evaluering.

Strukturen på data samlet inn må være slik at kvantitative (objektive)
data blir supplementert med en forklaring fra de kvalitative (subjektive)
dataene.

Positive erfaringer i prosjektet som resulterer i redusert kostnad el-
ler arbeidsmengde har en tendens til å ikke bli registrert. Grunnen til
dette kan være at det er lettere å fokusere på det som gikk galt, og ikke
det som gikk bra. Siden de positive erfaringene bidrar til gode resultater
for prosjektet må disse også analyseres. Analysen bør anta samme form
som de negative erfaringene utsettes for, samt også publisere resulta-
tene. De positive erfaringene vil da, som de negative, kunne omhandle
f.eks. prosessforbedringer, infrastrukturforandringer, bruk av nye verk-
tøy og kommunikasjon.



16 KAPITTEL 4. ERFARINGSRAPPORTER OG KVALITATIVE DATA

4.4 Erfaringer fra erfaringsrapporter kontra fra en er-
faringsdatabase

I denne hovedoppgaven blir ordet erfaring brukt i ulike sammenhenger
og misforståelser kan oppstå, derfor vil ordets bruk forklares.

Siden det samles inn informasjon både i erfaringsrapportene og erfa-
ringsdatabasen som betegnes med ordet erfaring, kan en forvirring opp-
stå. Også navnene i bruk, erfaringsrapporter og erfaringsdatabase, kan
være med på å støtte opp under denne forvirringen. Dette siden både er-
faringsrapporter og erfaringsdatabasen innhenter og lagrer informasjon.
Hos firmaet X er det ulik type informasjon om erfaring i de forskjellige
lagringsmediene. Erfaringsdatabasen Orakel inneholder informasjon om
ulike resultater i prosjektet, dette være seg arbeidsmengde, størrelser,
estimater, etc. Erfaringsrapportene derimot, lagrer en tekstlig beskrivel-
se av årsakene til informasjonen inneholdt i erfaringsdatabasen. Resul-
tatet av dette blir at erfaringsdatabasen Orakel inneholder kvantitative
data, mens erfaringsrapportene inneholder kvalitative data.

Ved beskrivelsen av erfaringsdatabaser i kapittel 5, blir det beskrevet
andre strukturer enn den i firmaet X. Disse erfaringsdatabasene har en
struktur som gjør at også kvalitative erfaringer blir behandlet og lagret i
de. Erfaringsrapporter eksisterer også her, men vil ikke være et selvsten-
dig medium som hos firma X. I stedet vil erfaringsrapportene inngå som
en del av erfaringsdatabasen. Som i avsnittet over, vil betydningen av er-
faringsrapporter være lik. Mens for erfaringsdatabasen vil betydningen
av den utvides til å inneholde både kvalitative og kvantitative data.



Kapittel 5

Erfaringsdatabase og
kvantitative data

Dette kapittelet vil først presentere den generelle tanken bak et konsep-
tet kalt “experience factory”. Videre vil en prosess for å innhente og lagre
ønskede data beskrives. Deretter gis en forklaring på hvilke data erfar-
ingsdatabasen Orakel inneholder, samt en beskrivelse av hvordan be-
handling og visning av erfaringer skjer. Til slutt ser man på ‘experience
factory” sett opp mot firma X sin behandling av avsluttede prosjekter.

5.1 Prosessering av erfaringer

Gjenbruk av erfaringer fra tidligere prosjekter er viktige for en orga-
nisasjon, se appendiks A.2.3 og appendiks A.2.4.1, samt kapittel 4. I de
beskrivelsene har fokuset vært på hvordan gjøre nytte av erfaringer sam-
let på et tidligere tidspunkt. Dette kapittelet vil fokusere på innsamling,
lagring og bruk av erfaringer. I den samenheng har Basili, Caldiera &
Rombach (1994), Andreas Birk (1998) og Abdel-Hamid & Madnick (1990)
påpekt viktigheten av å bruke en form for “experience factory”.

5.1.1 "Experience factory"

Konseptet “experience factory” ble introdusert som et begrep for å støt-
te kollektiv læring i organisasjoner. Målet med “experience factory” er å
skape konkurransefortrinn utad, samt være en kilde til fortsatt forbedr-
ing innad i organisasjonen, Basili et al. (1994).

Gjenbruk av erfaring og kollektiv læring kan ikke være noe den enkel-
te ansatte eller leder gjør. Men det må være en oppgave for hele organisa-
sjonen, sidestilt med porteføljen og forretningens eiendeler. “Experience
factory” er en gruppe i organisasjonen som støtter kollektiv læring gjen-
nom å utvikle, oppdatere, og levere kompetanse når organisasjonen be-

17
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høver den. Dette skjer ved at prosjekter overfører produkter, planer og
data samlet inn underveis i utviklingen til “experience factory”-gruppen.
“Experience factory” overfører så disse til gjenbrukbare erfaringene som
gjøre tilgjengelige for hele organisasjonen.

5.1.2 "Experience factory" sett sammen med den utviklende or-
ganisasjonen

I en software-organisasjon er det ideelt med forskjellige grupper som tar
seg av de ulike delene av utviklingen, f.eks. ledelse, konfigurasjonsstyr-
ing, testing, design og programmering. Disse gruppene er alle med på å
skape det endelige produktet som skal leveres til en kunde. Denne delen
av organisasjonen kan kalles “den utviklende organisasjonen”.

En organisasjon burde ha en form for “experience factory” der inn-
hentingen og behandlingen av erfaringer fra ferdige prosjekter skjer.
Mellom hovedgruppene (“den utviklende organisasjonen” og “experience
factory”) eksisterer det et samspill som fører til et gjensidig utvekslings-
forhold. Se figur 5.1.

Figur 5.1 Samspillet mellom utvikling og erfaring.

UTVIKLING ERFARING

påvirker

skaper

“Experience factory” mottar erfaringer fra “den utviklende organisasjo-
nen” de blir analysert, strukturert, kategorisert og lagret. Ut fra den be-
handlingen “experience factory” utfører, kommer det forslag til forbedr-
inger av prosess, produkt, teknikk og metode tilbake til den “utviklende
organisasjon”.

5.1.3 Behandling av ustrukturerte erfaringer

De erfaringsdata som kommer fra “den utviklende organisasjonen” kan
være uformelle og lite strukturerte. “Experience factory” prosesserer der-
for data før de lagres i en erfaringsdatabase og tilbakeføres til organisa-
sjonen. Ut fra dette er det et ønske om å benytte en prosess for å konver-
tere de vilkårlige uttrykte erfaringene til strukturerte data, Andreas Birk
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(1998). Figur 5.2 viser en slik prosess.

Figur 5.2 En prosess for behandling av erfaringer.

vilkårlige 

erfaringer
uttrykte

VALIDERING
-filtrer ut ikke relevant data

STRUKTUR:
-identifiser erfaring

-splitt erfaring i problem og løsning
-legg til kontekst

strukturer
erfaringene

LAG KONSISTENS:
- fullfør fragmenter
- standariser termer

- uniform skrivemåter

LAGRE:
-integrer nye eraringer med gamle erfaringer

- føy sammen erfaringene og deres kontekst

  håndbok
erfarings-

database

Hovedstegene i en slik prosess kan være:

1. Validering

2. Struktur

3. Lage konsistens



20 KAPITTEL 5. ERFARINGSDATABASE OG KVANTITATIVE DATA

4. Lagring av data.

Det er viktig å merke at denne prosessen ikke er absolutt i noen for-
stand. Siden det kan være ulik struktur på erfaringer som skal behandles
(produktdata, uformelle notater, størrelsesdata), gjør dette at prosessen
kanskje må tilpasses hvert enkelt erfaringsbehov.

I steg 4 av prosessen, lagring av data, kan erfaringene lagres i ulike
medier. Den mest normale og mest hensiktsmessige formen er en erfar-
ingsdatabase, men man kan også lage en håndbok til de ansatte. Disse to
mediene utfyller hverandre til en viss grad. Erfaringsdatabasen vil gjøre
det svært enkelt å navigere eller søke opp ønsket informasjon, mens en
håndbok kan være fin å ha i en opplæringssituasjon. Felles for begge typ-
er data er at de har stor nytteverdi når nye prosjekter skal gjennomføres.
Erfaringsdatabasen viser grunner til hvorfor det gikk bra, eller hvorfor
det gikk dårlig, mens håndboken vil gi nye ansatte på et prosjekt mulig-
het til å sette seg inn i gjeldene rutiner og prosesser.

5.2 Data i erfaringsdatabasen Orakel

De erfaringer “den utviklende organisasjonen” skaper er både kvantita-
tive (resultatsorienterte) og kvalitative (årsaksorienterte). Ut fra dette er
det ønskelig med en behandling av alle erfaringene med en prosess som
nevnt over, slik at erfaringene kan struktureres for gjenbruk. Erfaringene
er viktige og bidrar hver på sin måte til en helhetlig forståelse av hvor-
for prosjektet gikk som det gikk. Eksempler på erfaringer som kan være
inneholdt i en erfaringsdatabase er f.eks. gitt i Jeffery & Basili (1988).
For firma X sin del har erfaringsdatabasen Orakel følgende kategorier
for kvantitative erfaringer .

• Prosjektprofil: Faktorer som et prosjekt karakteriseres av blir be-
skrevet. Emneutstrekningen for denne type erfaring er stor; f.eks.
prosjektnavn, produkttype, hardware- eller software-produkt, pro-
sjektleders navn, utviklingsmodell og antall prosjektdeltagere. For
fullstendig liste se appendiks B.1. Erfaringer av denne type er så
forskjellige fra hverandre at de egner seg godt til bruk når man
skal søke etter analoge prosjekter. Se appendiks A.2.4.1

• Kostdrivere: De klassifiserer graden av antatt kostnadspåvirkning,
og de burde bli brukt som en visualisering av de mest kritiske
aspektene ved kalibrering av prosjektets estimater.

• Arbeidsmengde og kostestimater: Dette vil være estimater produ-
sert av en ekspert eller en modell i etterkant av foranalysen til et
prosjekt. Estimatet vil omhandle et tidsperspektiv for prosjektet og
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total pris, samt være fordelt på de ulike delene et prosjektarbeid
består av.

• Faktisk arbeidsmengde og kostnad: Når et prosjekt er avslutt-
et eller stoppet, vil det eksistere data som gir et faktisk bilde på
hvordan prosjektet gikk, med hensyn på tid brukt på prosjektet og
sluttprisen. Disse data vil være sterkt knyttet til de estimerte data
i punktet over, og fordelt på de samme delene et prosjektarbeid
består av.

• Lede-tid estimater og faktisk lede-tid: Lede-tid er her definert til å
være milepæler i prosjektet. Denne kategorien sier noe om estimert
og virkelig lede-tid.

• Change request1 data: En beskrivelse av hvor mye
innvilgede og implementerte endringer av kravspesifikasjonen på-
virket prosjektet, fordelt på de ulike delene prosjekt arbeidet be-
står av.

• Feilstatistikk: Antall feil funnet under ulike typer tester, sett ut fra
hva som utvikles. Feilene blir kategorisert i A, B og C feil.

• Størrelsesmålinger: Her skal tidligere ikke-målte og estimerte stør-
relser samles inn. Tallangivelser av implementasjonsorientert ka-
rakter som antall krav, antall tester, antall kurs og brukerdoku-
mentasjonssider registreres her.

• Resultater fra dokumentinspeksjon: Kvantitativ informasjon an-
gående dokumentinspeksjoner fordelt på en rekke ulike kategorier
registreres.

• Prosesstilbakemelding: Dette er en beskrivelse av erfaringer som
omhandler prosessen, prosedyrer og verktøy brukt i utviklingen av
dette prosjektet.

• Eksterne påvirkninger: Påvirkningen arbeidsmengde og lede-tid
hadde fra faktorer utenfor prosjektet. De skal være relatert til for-
deling av ressurser, avgjørelser og forsinkeleser fra omgivelsene
fordelt på arbeidsmengde og lede-tid påvirkning.

For en detaljert beskrivelse av hver kategori, se appendiks B. Listen over
angående informasjon erfaringsdatabasen Orakel inneholder er ikke uttøm-
mende for hvilken informasjon en erfaringsdatabase kan inneholde. Hver
organisasjon vil ha egne oppfatninger om hvilke kostdrivere som påvirk-
er deres estimater og ut fra dette konstruerer en erfaringsdatabase. Men
punktene over gir en pekepinn på hvilke typer erfaringsdata et estimat
vil kunne påvirkes av.

1Kunden endrer krav til systemet
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5.3 Erfaringsdatabasen Orakels behandling og visning
av kvantitative erfaringer

Siden hovedideen bak erfaringsdatabaser er muligheten for gjenbruk av
erfaringer vil man ønske å bruke den lagrede informasjonen. En beskri-
velse av ulike aspekter ved erfaringsdatabasen Orakel gis under.

5.3.1 Erfaringsdatabasen Orakels søkemuligheter etter analoge
prosjekter

Ut fra prosjektleders ønske om å søke etter analoge prosjekter, bør det
være en funksjonalitet for dette i erfaringsdatabasen Orakel. Prosjektle-
der vil i starten av et nytt prosjekte ha kategoriserende informasjon som
kan brukes i et søk. Denne kategoriseringen vil være en del av profilen
til prosjektet.

I erfaringsdatabasen Orakel er det 15 utvalgte faktorer prosjektle-
der kan benytte som parametre i søk etter analoge prosjekter. Søket er
konstruert slik at prosjektleder kan kombinere faktorer etter eget ønske.
Konstruksjonen av hvilke parametre søket får avgjøres ut fra hvor mye
informasjon prosjektleder har om det nye prosjektet. Dette gjør søking-
en fra prosjektleders synspunkt veldig fleksibelt.

Etter at prosjektleder har valgt ut faktorene som avgrenser søket, må
det gjøres et valg på hvilken informasjon som skal returneres. Erfarings-
databasen gir prosjektleder muligheten til å velge mellom en mengde
ulike rapporter som presenterer de kvantitative erfaringene.

5.3.2 Rapporter en prosjektleder kan benytte seg av ved eks-
pertestimering av analoge prosjekter

Presentasjonen av de kvantitative erfaringene inneholdt i erfaringsdata-
basen Orakel skjer via 34 forskjellige rapporter. En rapport er en tekstlig
og/eller grafisk fremstilling av informasjonen fra ett eller flere prosjek-
ter. Rapportene tilhører tre ulike kategorier presentert under, med et
tilhørende utvalg rapporter fra hver kategori.

• Prosjektestimeringsrapporter

– Et prosjekts fordeling av arbeidsmengde

– Et prosjekts kostdrivere

– Flere prosjekters faktiske fordeling av arbeidsmengde

– Flere prosjekters faktiske arbeidsmengder på teknisk utføring

• Prosjektprestasjon
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– Flere prosjekters planleggingspresisjon

– Flere prosjekters eksterne påvirkning

– Et prosjekts estimerte arbeidsmengdepresisjon

• Prosesserfaring

– Flere prosjekters software-feilstatistikk

– Et prosjekt sine inspeksjonsresultater

– Software-feilfordeling

Før rapporten vises for prosjektleder behandles kvantitative data av
erfaringsdatabasen Orakel. Ulike algoritmer, kalkulasjoner og overførin-
ger til grafiske elementer skjult for prosjektleder utføres. Behandlingen
av kvantitativ data gjør at prosjektleder enkelt kan se sammenligninger
av f.eks. estimert og virkelig arbeidsmengde. Se appendiks B for beskri-
velse av noen rapporters spesifikasjon.

5.4 Firma X sin behandling av erfaringer sett i lys av
"Experience factory"

“Experience factory” legger vekt på at all behandling av erfaringer skjer
adskilt fra skapelsen av dem. På den måten kan behandling og analy-
se foregå mest mulig objektivt. Ut fra denne behandlingen kommer det
strukturerte erfaringer organisasjonen kan benytte seg av.

For firma X sin del gjør prosjektleder all innsamling av erfaringer
gjennom skriving av erfaringsrapporter og ved innlegging av kvantita-
tiv data i erfaringsdatabasen Orakel. Som det er nå, blir stort sett alle
erfaringsrapporter behandlet slik som prosjektleder uttrykker under.

“I utgangspunktet så blir det på en måte overlevering av
prosjektet tilbake til oppdragsgiver som er hoved-mottaker. Og
så blir det vel opp til han og spre den i de miljøene han mener
det kan være fornuftigst. Ellers så har de vel lett for å havne i
den berømte skuffen....”

—Sitat hentet fra intervju med prosjektleder i firma X

Svært få av prosjektlederne tar seg bryet med å lese 10 - 40 sider i en
erfaringsrapport på leting etter nyttig informasjon. På spørsmålet “Er
det mest fordi det er så mye å lese? Og litt stor risiko for at du ikke
finner noe relevant?, svarer prosjektleder.
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“Det er litt begrenset hvor lang tid man har til å skaffe seg
innputt, som prosjektleder når du skal planlegge så gjøres al-
le tekniske implementasjonsanalyser i feasibilityfasen, de kan
bruke et antall uker på det avhengig av hvor stort det er, og
så sitter jeg som prosjektleder og har to dager på å gjøre det
siste. Så jeg er nødt til å sortere ut - jeg kan ikke begynne å le-
te etter gamle erfaringsrapporter som ligger på servere rundt
omkring.”

—Sitat hentet fra intervju med prosjektleder i firma X

For erfaringsdatabasen Orakel sin del, er det flere prosjektledere som
i intervjuer er positive til bruk av en database med kvantitative erfaring-
er. Nytteverdien de ser med bruk av en erfaringsdatabase kommer ut fra
sammenligningen de kan gjøre med analoge prosjekter.

Ved sammenligning av “experience factory” og firma X sin behandl-
ing av erfaringer, er det store forskjeller. Ut fra det som kommer frem i
intervjuer og fra eksisterende rutiner hos firma X, foretar prosjektleder
både skapelsen og behandlingen av erfaringer. For å få en bedre behand-
ling av erfaringer i firma X, bør de danne en uavhengig gruppe som står
for behandlingen av de. En gruppe som beskrevet i “experience factory”
vil sørge for et stort løft i hvordan behandlingen av erfaringer skjer.



Kapittel 6

Ekspert- og analogestimering i
firmaet X

I dette kapittelet vil det først bli gitt en kort beskrivelse av ekspert- og
analogiestimering. Så gis en beskrivelse på hvordan estimeringen skjer i
firmaet X. Videre vil estimeringsprosessen prosjektleder er ment å følge
presenteres. Til slutt blir det forklart hvordan analoge prosjekter kan
støtte prosjektleder i estimeringen.

Samlet vil dette også være med på å argumentere for hvorfor kobl-
ingen av informasjon mellom erfaringsrapporter og erfaringsdatabasen
Orakel bør gjøres. Kapittelet leder frem til en prosess prosjektledere kan
benytte ved estimering av nye prosjekter i firmaet X.

6.1 Ekspert- og analogiestimering

Prosjektledere i firma X vil etter innføringen av det spesifikke koblings-
systemet presentert i denne hovedoppgaven, estimere nye prosjekter
gjennom bruk av ekspert- og analogiestimering. En kort beskrivelse av
ekspert- og analogiestimering gis under. For en mer utfyllende beskriv-
else, se appendiks A.2.3 og A.2.4.1.

Ekspertvurderinger involverer konsultering av en eller flere ekspert-
er som direkte produserer et estimat ut fra et kjent problem. Ekspert-
ene bruker vanligvis sin erfaring og forståelse av nye prosjekter til å gi
et estimat. Eksempler på informasjon som er brukt er designkrav, kil-
dekode, tilgjengelige software-verktøy, tommelfingerregler, tilgjengelige
ressurser og størrelse/kompleksitet på det nye systemet.

Analogiestimering er en teknikk som løser nye problemer ved å til-
passe løsninger fra eldre problemer. Man finner frem et eller flere pro-
sjekter likt det nåværende prosjektet, og gjør et forsøk på å tilpasse
deres løsning til det nye prosjektet.

25
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6.2 Estimeringspraksis i firmaet X

“Estimation is an area where the whole organisation must
improve in the future.”

— Sitat hentet fra erfaringsrapporter i firma X

I firma X, er ekspertestimering oftest brukt ved estimering av nye
prosjekter. Måten estimeringen skjer på er ved å dele opp prosjektet i
små deler slik at de kan estimeres av en designer eller systemekspert.
Estimatet for alle delene adderes sammen av prosjektleder. Så multip-
liseres summen av delene med en faktor prosjektleder mener er riktig.
Faktoren kommer ut fra erfaring eller antagelse. Grunnen til å multipli-
sere med en faktor, er for å legge til andre kostnader et prosjekt har. I
sitatet under har prosjektleder funnet ut at 120 er en faktor som gir han
god treffsikkerhet i estimeringen.

“........., og de er jo da selvfølgelige basert på deres erfaring
tidligere, og hva de tror ting typisk vil ta av tid, det er jo re-
lativt grovt estimert da.... ....Så jeg bruker 120 som en såkalt
100% ressurs i mitt prosjekt. Og det har gitt meg en relativ god
treffsikkerhet på når vi har vært ferdige.”

— Sitat hentet fra intervju med prosjektleder i firma X

6.3 En enkel estimeringsprosess

Når prosjektlederen skal estimere et nytt prosjekt ved hjelp av erfar-
ingsrapporter og erfaringsdatabasen Orakel, er det ønskelig å ha en en-
kel prosess å følge. Prosessen skal sørge for at prosjektleder etter endt
bruk av Orakel sitter igjen med økt mengde kunnskap om det prosjekt-
et som skal estimeres (forbeholdt at det eksisterer et eller flere analoge
prosjekter i Orakel). Prosessen kan deles opp i følgende steg:

1. Utvelgelseskriterier: Prosjektleder søker i erfaringsdatabasen Ora-
kel etter prosjekter som er analoge med det han skal estimere. Det
eksisterer da noen fakta om det prosjektet som skal utvikles, og
disse brukes som søkekriterier. Likheten kan forekomme i f.eks. ty-
pe software, utviklingsmetodikk, gjenbruk, programmeringsspråk,
størrelse og teknologi. Etter å ha valgt de ønskede søkekriterier
gjøres et valg på hvilken rapport søket skal returnere informasjon
om.

2. Resultater: Orakel returnerer en rapport med ett eller flere pro-
sjekter som passer. Prosjektleder kan så studere den kvantitative
informasjonen rapporten gir.
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3. Forståelse: Prosjektleder ønsker en økt forståelse av kvantitativ
informasjon vist frem i rapporten, f.eks. total arbeidsmengde. Ved
hjelp av koblingssystemet kan prosjektlederen få tilgang på kva-
litativ informasjon fra erfaringsrapportene som beskriver årsakene
til den totale arbeidsmengden.

4. Estimering: Prosjektleder konstruerer et ekspertestimat ut fra kunn-
skap han innehar, samt den kunnskap han tilegnet seg fra analoge
prosjekter i Orakel og erfaringsrapportene.

Figur 6.1 viser hvordan estimeringsprosessen er for en prosjektleder.
Dette er kun et eksempel på hvordan det går om det eksisterer analo-
ge prosjekter i Orakel. Om det ikke eksisterer analoge prosjekter må
prosjektleder basere seg på egne estimeringskunnskaper eller eventuelt
andre tilgjengelige teknikker. De ulike punktene i estimeringsprosessen
er markert med tall i figuren. Dette er gjort for å synliggjøre rekkefølgen
i prosessen. Det siste og avgjørende punktet, punkt 4, er når prosjekt-
leder faktisk konstruerer estimatet. Konstruksjonen kommer ut fra den
kvantitative informasjonen (Y2) rapporten presenterer, samt den utfyl-
lende informasjonen erfaringsrapporten har om Y2, og i tillegg kombi-
neres dette med prosjektlederens egen erfaring. Y2 er en tilfeldig valgt
kvantitativ verdi som bidrar til å forklare eksemplet.

Figur 6.1 Estimeringsprosess for prosjektleder

Prosjektleder

Prosjekt som
skal estimeres

Gir likheter

Orakel

1. Søker etter 
like prosjekter
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Har
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----------

   Y2: Utvalgt
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2. Leser

3. Ønsker økt
forståelse

av Y2

Er koblet
til

ESTIMAT 4. Konstruerer
_____________
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Kapittel 9 gir et eksempel på hvordan analogibasert ekspertestimer-
ing kan gjøres. I eksemplet vises det hvordan prosjektleder gjennomgår
estimeringsprosessen for å konstruere et estimat.

6.4 Estimering med støtte fra analoge prosjekter

Sett ut fra beskrivelsen av gjeldende estimeringspraksis hos firmaet X,
er det observert en mulighet til forbedring. Ekspertestimatene prosjekt-
leder utarbeider har en stor variasjon i treffsikkerhet sammenlignet med
hva den konkrete verdien for prosjektet blir. Enkelte ganger ligger esti-
matet under aktuell verdi, andre ganger over, og i sjeldne tilfeller så er
estimert og virkelig verdi like.

Jørgensen (2002) har i sin artikkel foretatt en gjennomgang av pub-
liserte artikler angående ekspertestimering. Alle studiene samlet i den-
ne artikkelen rapporterer om utbredt bruk av ekspertestimering, uten
støtte av andre teknikker. En studie nevnt i artikkelen viser at bare 4%
av firmaene bruker ekspertestimering i kombinasjon med dokumenterte
analoge prosjekter. Størsteparten av studiene viser at de fleste firmaer
bruker ren ekspertestimering. Ved å tilby prosjektlederen støtte fra ana-
loge prosjekter er det oppfatningen i denne hovedoppgaven at dette vil
forbedre estimeringspresisjonen i firma X.



Kapittel 7

Erfaringsrapporter og deres
bidrag til økt forståelse av
kvantitativ informasjon i
erfaringsdatabasen Orakel

Erfaringsrapporter oppsummerer positive og negative erfaringer gjort i
løpet av et prosjekt. Se kapittel 4 for mer informasjon. Når en prosjekt-
leder skal benytte seg av erfaringsdatabasen Orakel i en estimeringspro-
sess vil det være et behov for en dypere forståelse av de kvantitative da-
ta, (f.eks. arbeidsmengde, feilhyppighet, produktivitet og planleggings-
presisjon) som Orakel presenterer i sine rapporter.

Dette kapittelet vil ha fokus på hvilken informasjon i erfaringsrap-
portene som vil kunne støtte prosjektlederens mulighet til å estimere
nye prosjekter mer presist. Først vil det bli redegjort for hvorfor erfar-
ingsrapporter vil øke forståelsen til prosjektlederen. Videre vil erfarings-
rapportene betraktes opp mot rapportene Orakel genererer. Til slutt vil
en behandling og vurdering av erfaringsrapportenes ulike sider gjøres.

7.1 Erfaringsrapporters støttefunksjon til en prosjekt-
leder ved estimeringen av analoge prosjekter

For en prosjektleder som skal estimere et nytt prosjekt ved hjelp av ana-
logibasert ekspertestimering, er det essensielt å inneha så mye kunnskap
om de analoge prosjektene som mulig. Om prosjektlederen skulle esti-
mere et prosjekt kun basert på f.eks. angivelse av total arbeidsmengde
fra analoge prosjekter ville dette resultere i produksjon av feil estimat.
Årsaken til feil estimat vil være en manglende forståelse av hvorfor f.eks.
arbeidsmengden ble som den ble. Bak tallene som angir total arbeids-
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mengde vil det kunne ligge mange årsaker til hvorfor arbeidsmengden
ble slik. Se kapittel 9 for et eksempel på dette.

Ved å koble kvalitativ informasjon fra erfaringsrapportene til Orakels
kvantitative informasjon vil prosjektlederen kunne lese om årsakene til
tallet. Forståelsen av f.eks. arbeidsmengden fra prosjektet presentert av
Orakel vil øke, og dermed hjelpe prosjektlederen i utviklingen av et esti-
mat for sitt eget prosjekt. I prosessen for å oppnå økt forståelse av tall-
ene i Orakel vil det kunne være ulike faktorer i erfaringsrapportene som
bidrar til dette:

• Gruppedynamikk - Hvordan fungerte prosjektgruppen innad og
utad?

• Underleverandører - Leverte underleverandører i tide, med rett
kvalitet og til riktig pris?

• Gjenbruk av software - Var det lett gjenbrukbare moduler?

• Hvilken prioritering var det på utviklingen? Tid, kvalitet, eller
kostnad.

• Kravspesifikasjon - Var kravspesifikasjonen godt definert?

• Kompetanse - Var de ansatte på prosjektet erfarne?

• Kompleksitet - Var dette et komplekst system å utvikle?

• Ny teknologi - Måtte ny teknologi brukes?

• Ny type system - Har det vært utviklet et slikt system tidligere?

Punktene over kommer fra intervjuer med prosjektledere i firma X, og
eksisterende estimeringsteknikker. Hvert av disse punktene vil på sin
måte bidra til en økning av f.eks. total arbeidsmengde i et utviklingspro-
sjekt. Denne listen er på ingen måte uttømmende for hvilke kostdrivere
som påvirker resultatet for et prosjekt. Derimot er disse kostdriverne
de mest sentrale for resultatet til et prosjekt sett ut fra intervjuer og
estimeringsteknikker. Se tabell 7.1.

Det er ikke bare forståelsen av arbeidsmengden som vil være av in-
teresse og til hjelp for en prosjektleder. Siden enkelte av rapportene er-
faringsdatabasen Orakel inneholder også sammenligner f.eks. estimert
arbeidsmengde og virkelig arbeidsmengde, vil koblingen med erfarings-
rapportene også gi en forklaring på eventuelle avvik mellom disse. En
forklaring på deres relasjon vil være svært nyttig i en estimeringspro-
sess.
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Størrelse X X X X X X X X X X
Nyutvikling X X X X X X X X

Kompleksitet X X X X X X X
Type software X X X X X X X
Organisasjon X
Ny teknologi X X X X X X

Transaksjonsvolum X X X
Domenekunnskap X X X

Inkrementer X X X X X X X
Erfaring X X X X X X X
Språk X

Milepæler X
Change request X X X X X

Utviklingsprioritering X X X X X X
Metodikk X X X
Gjenbruk X X X X X X X

Kravhåndtering X X X X X

Tabell 7.1: Kostdrivere fra intervjuer og eksisterende estimeringsteknik-
ker som påvirker arbeidsmengden i software-estimering
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7.2 Betraktning av informasjon i erfaringsrapportene
sett i lys av Orakels ulike typer rapporter

Orakels kvantitative data som benyttes til innputt for prosjektlederen i
estimeringsprosessen vil kunne resultere i estimater for total arbeids-
mengde og størrelse på programmet. For at prosjektlederen skal kunne
benytte tallene i erfaringsdatabasen Orakel fornuftig, er det spesifisert
en rekke rapporter der hensikten er å presentere estimeringsnyttig in-
formasjon på en logisk måte. Estimeringsverdier og de korresponderen-
de aktuelle verdiene presentert i rapportene vil for prosjektleder være et
utvalg av alle kvantitative tall prosjektet resulterte i. Disse tallene vil væ-
re utfyllende for prosjektleders kvantitative informasjonsbehov. Totalt
sett kan prosjektlederen benytte seg av tilsammen 34 ulike rapporter til
støtte i estimeringen. De ulike rapportene er kategorisert ut fra hvilken
informasjon de omhandler. Se kapittel 5.3.2 for mer informasjon.

Strukturen på rapportene gjør at det er enkelt å finne frem til den
kvantitative informasjonen prosjektlederen søker. Det er også, som nevnt
i steg 2 (søkeresultater) i den enkle estimeringsprosessen, noen søkekri-
terier med en filtreringsfunksjon for å finne prosjekter av interesse.

For at prosjektlederen skal forstå tallene i rapportene bedre er de
koblet opp mot erfaringsrapportene. Koblingen vil være slik at bruker-
en vil få mer informasjon om det tema rapporten omhandler. Siden det
er mange ulike rapporter i Orakel, vil det være ulik informasjon i erfa-
ringsrapportene som kobles til ulike punkter i rapportene fra Orakel.
Estimert og virkelig arbeidsmengde fra Orakels rapport “Et prosjekts
arbeidsfordeling” er en slik rapport. Her er innholdet i rapporten, det
vil si estimert og virkelig arbeidsmengde, fordelt på de ulike fasene et
software-utviklingsprosjekt har gjennomgått. Informasjon om virkelig
arbeidsfordeling fra erfaringsrapportene vil via koblingssystemet knyt-
tes til denne rapporten. Dette fører til at en utvelgelse av informasjon om
arbeidsmengde i erfaringsrapportene må finne sted. En gjennomgang av
erfaringsrapportene med hensyn på forståelse av arbeidsmengde pre-
senteres i delkapittel 7.2.2 og dets underkapitler. Gjennomgangen vil ha
fokus på:

• Hva slags informasjon om arbeidsmengde kan brukes av prosjekt-
leder for å forstå tallene Orakel presenterer?

• Er det noe systematikk i fordelingen av arbeidsmengden ved sam-
menligning av flere erfaringsrapporter?

• Er det spesielle typer hendelser som gjentatt påvirker arbeidsmeng-
den?
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7.2.1 Utvelgelse av informasjon fra erfaringsrapportene

Siden erfaringsrapporten kan være en forholdsvis lang rapport (10 - 40
sider) er det ønskelig å presentere kun relevant informasjon angående
f.eks. arbeidsmengde for prosjektlederen. Gitt et søk i erfaringsdatabas-
en Orakel der en rapport med fire prosjekter returneres. For en prosjekt-
leder å skulle manuelt finne frem til de tilsvarende erfaringsrapportene
ville være upraktisk. Etter en eventuell anskaffelse av rapportene ville
den virkelig arbeidskrevende delen av prosessen tatt til. I verste tilfellet
ville prosjektlederen hatt 160 sider å lese gjennom på jakt etter infor-
masjon som kunne forklare rapporten fra Orakel. Tiden brukt på dette
ville blitt veid opp mot nytten av informasjonen man fikk ut. Og om man
ikke direkte, eller innen relativ kort tid fant den informasjonen nødven-
dig for en forståelse av rapporten fra Orakel ville det skape grunn til
frustrasjon. Prosjektlederne vil trolig med gjentagende slike episoder,
ikke se nytten av en bruk av tid på erfaringsrapportene. Sannsynlighet-
en for at man slutter å bruke erfaringsrapportene ville øke drastisk. Som
en prosjektleder bombastisk svarer på spørsmålet: Men hva skal til for
at du kommer til å lese erfaringsrapporter?

“Det må være litt kortere - for du gidder liksom ikke å sette
deg ned for å lese 40 sider brødtekst”

—Sitat hentet fra intervju med prosjektleder i firma X

Dette fører til at en utvelgelse av informasjon i erfaringsrapportene
må finne sted før prosjektleder begynner lesingen av de. Utvelgelsen vil
foregå med hensyn på informasjon som forklarer de kvantitative verdi-
ene i erfaringsdatabasen Orakel.

7.2.2 Hvilken informasjon fra erfaringsrapportene gir økt for-
ståelse av arbeidsmengden i Orakel?

Dette delkapittelet vil redegjøre for funn og betraktninger gjort ved gjen-
nomgangen av ni ulike erfaringsrapporter med hensyn på total arbeids-
mengde i prosjektet. Erfaringsrapportene er hentet fra historiske pro-
sjekter i en spesiell avdeling i firma X ut fra en periode på 18 måneder.
Prosjekter i denne avdelingen er store med kostnadsrammer opp til 35
milioner kroner. Og med en størrelse i antall kodelinjer på opp i mot 70
000 SLOC1. Sett ut fra at enkelte av disse prosjektene er underprosjekter,
vil dette si at et hovedprosjekt kan være opp mot 100 milioner kroner.
Siden prosjektene er så store blir det ikke kjørt mange prosjekter innen
denne avdelingen. De ni prosjektene brukt i denne hovedoppgaven er

1Source Lines of Code - Antall linjer med kildekode
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alle prosjektene denne avdelingen har utviklet i løpet av en periode på
18 måneder.

Erfaringsrapportene ble lest gjennom flere ganger for å oppnå en god
forståelse av deres innhold og struktur. Ved lesingen ble det vektlagt
hvor god direkte og indirekte beskrivelse av årsakene til arbeidsmengd-
en det eksisterte i rapporten.

• Direkte beskrivelse er her definert til å være når prosjektlederen
direkte skriver årsaken til at prosjektets arbeidsmengde ble for-
kortet, forlenget eller som estimert.

• Indirekte beskrivelse er her definert til å være når prosjektets ar-
beidsmengde ble påvirket, men at det ikke er eksplisitt skrevet.

Ved å vektlegge direkte og indirekte beskrivelse av arbeidsmengde ved
analyse av erfaringsrapportene, ble det i hver rapport funnet estimer-
ingsnyttig informasjon.

7.2.2.1 Hvilken informasjon i erfaringsrapportene kan prosjektleder
bruke for å forstå tallene Orakel presenterer?

Gjennomgangen av erfaringsrapportene viser at det generelt sett eksiste-
rer beskrivende informasjon om arbeidsmengde i alle rapportene. Verdi-
en av informasjonen fra erfaringsrapportene sett ut fra et estimeringsfo-
kus varierer veldig. Helt fra meget god beskrivende informasjon for total
arbeidsmengde, til svak beskrivelse der det kan være vanskelig å peke på
eksakte grunner for hvorfor arbeidsmengden ble slik. Selv om det er stor
kvalitetsforskjell på informasjonen i erfaringsrapportene er det noe be-
skrivende informasjon tilstede i alle rapportene. Dette er noe som vil
kunne gjenspeiles i estimeringen av et nytt prosjekt. God beskrivelse av
hvorfor arbeidsmengden ble slik øker prosjektleders totale forståelse og
kan gi bedre estimater. Svak beskrivelse av arbeidsmengden derimot er
til liten eller ingen nytte for estimeringen av et nytt prosjekt.

Total arbeidsmengde til et prosjekt kan være et resultat av mange uli-
ke kostdrivere. Utarbeidelsen av det opprinnelige estimatet for arbeids-
mengden i prosjektet ble konstruert på grunnlag av oppsamlet kunn-
skap prosjektleder hadde før prosjektet startet. Underveis i prosjekt-
et inntreffer uforutsette hendelser samt hendelser det vanskelig kun-
ne vært tatt høyde for. Disse hendelser er med på å påvirke den totale
arbeidsmengden. Erfaringsrapportene beskriver de ulike hendelser som
påvirket arbeidsmengden, og eventuelt hva som ikke ble tatt hensyn til
ved estimeringen.

“The general cause of the bad precision was a too optimis-
tic estimation from the whole project. Project 9 received main-
ly its baseline from the Project 7. The Project 7 had a very
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strong focus on time and functionality, and less focus on qua-
lity. The result of this was that the baseline we received had
poorer quality than evaluated by Project 9, and this made so-
me of our tasks difficult.”

“.....too optimistic estimat for new functions and test accomp-
lishment....”

— Sitat hentet fra erfaringsrapporter i firma X

De to sitatene viser ulike kostdrivere som påvirket total arbeidsmengde
i prosjektet. Prosjekt 9 hadde til forskjell fra prosjekt 7, utviklingsprio-
ritering på tid og kvalitet. Ved å motta en leveranse fra et annet pro-
sjekt der prioriteringen er forskjellig fra det en selv har vil dette trolig
medføre merarbeid. I tillegg ble testing og ny funksjonalitet estimert for
optimistisk, noe som resulterte i økt mengde arbeid sett i forhold til
estimatet.

“CMM demanded a lot of work that previously has not been
done. This was specially since CMM was new to the whole orga-
nization. To find the simple, efficiency and working solutions
was not easy, but the people and the organization has now a
base to build further on.”

— Sitat hentet fra erfaringsrapporter i firma X

Innføringen av ny teknologi, metodikk, prosess eller mekanismer i et
utviklingsmiljø vil mest sannsynlig resultere i en større arbeidsmengde
enn den man opprinnelig estimerte. Det neste sitatet viser komplikasjo-
ner som kan oppstå ved bruk av underleverandører.

“...Serious problems with the HDSL chip-set were discovered
and a team was sent to the chip supplier in U.S.A. to solve
this. A work-a-round was found. But a delay of one and a half-
month was introduced.”

— Sitat hentet fra erfaringsrapporter i firma X

Dette prosjekt har en indirekte beskrivelse av hvordan arbeidsmeng-
den ble påvirket i positiv retning med følgende sitat:

“The design team members cooperated very well together.
There was good teamwork among the members and they real-
ly put an effort to learn together.”

— Sitat hentet fra erfaringsrapporter i firma X
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Ut fra dette kan det være grunn til å anta at arbeidsmengden ble redusert
eller i hvertfall ikke øket som en følge av godt samarbeid i teamet.

I alle erfaringsrapportene er det slike fragmenter av tekst som kan gi
informasjon til prosjektlederen i estimeringsprosessen. Lengden på be-
skrivelsen av fragmentene i erfaringsrapporten vaierer fra noen få linjer
til en halv side. Ut fra analysen av erfaringsrapportene er det klart at
det eksisterer informasjon til nytte for prosjektleder ved estimering av
lignende prosjekter. Listen under har kategorisert grunnene til hvorfor
prosjekter i firma X får sin totale arbeidsmengde.

• Ustabil organisasjon: Den omliggende organisasjonen er ustabil i
sin støttefunksjon til prosjektet: Dette vises i form av uklare ret-
ningslinjer. Manglende ansvarstilknytning på et høyere organisa-
torisk nivå. Uklar støtte fra omliggende enheter innad i organisa-
sjonen. Vanskelig å skaffe til veie forsyninger. Ulik prioritering i
organisasjonen på prosjektet. Skiftende retningslinjer fra ledelsen.

• Utviklingsprioritering: Utviklingen i organisasjonen har prioritering
på tid, kostnad, kvalitet eller funksjonalitet: Prosjektet prioriterer
en av disse, og de andre kostdriverene lider da under denne ene.
Er det en prioritering på f.eks. tid vil dette kunne resultere i et
prosjekt levert til rett tid, men med lav kvalitet og økt kostnad.

• Kravhåndtering: Måten kravene til systemet er behandlet på i utvik-
lingen av dette systemet: Er det brukt nok tid på dem tidlig i fasen
av prosjektet, er de forstått av utviklere og designere, er kravene
realistiske og kan det komme store forandringer i kravspesifikasjo-
nen?

• Testing: Hvordan er planlegging og utførelse av testing gjort i pro-
sjektet: Koordinering kom sent i gang og ble forandret underveis.
Manglende kunnskap førte til innleiing av konsulenter, og testing
krevde mer tid en estimert. Erfarne deltagere på prosjektet må lære
opp de som skal teste. Har ikke ressurser for testing tilgjengelig.
Testing må planlegges nøye om det ikke skal medfører forsinkelse
når feil som er funnet skal rettes.

• Kommunikasjon: Beskrivelse av kommunikasjon mellom team, or-
ganisasjon og underleverandører: God kommunikasjon mellom team
og innad i team, gir positive virkninger på arbeidsmengde. Team-
rom gir økt kommunikasjon i motsetning til cellekontorer. Dårlig
kommunikasjon mellom team kan føre til at kritisk informasjon
ikke spres ut.

• Kompetanse og Erfaring: Kompetanse og erfaring til de ulike pro-
sjektdeltagere sin påvirkning på prosjektet: Feil fordeling av kom-
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petanse fører til frustrasjon og skjev arbeidsfordeling. Svak kom-
petanse eller erfaring på deler av prosjektet gir økt arbeidsmengde.
Manglende kompetanse eller erfaring gjør det vanskelig å planleg-
ge fremdrift samt gi estimater. Eksterne konsulenter må leies inn
grunnet manglende erfaring.

• Underleverandører: Underleverandørers påvirkning av arbeidsmeng-
den i prosjektet: Overtakelse av ferdige komponenter med mang-
lende kvalitet skaper merarbeid. Leverandører klarer ikke å levere
eller produsere det de skal.

• Ulik forretningskultur: Forskjeller i forretningskulturer skaper økt
arbeidsmengde.

• Bruk av det ukjente: Bruken av noe ukjent påvirker den totale ar-
beidsmengde. Estimerte størrelse for første gang, og resultatet vis-
te at prosjektet ble underestimert. Innføring av Capability Maturity
Model (CMM) ga mer arbeid. Nytt testhotell virket ikke som tenkt,
og support var utilgjengelig.

• Planlegging: Hvordan var fordelingen av ressurser og tid på pro-
sjektet: Urealistiske planer på hele prosjektet forårsaker forsinkel-
ser. Test som ikke er godt nok planlagt skaper forsinkelser grunnet
feil som må rettes opp, for å måtte testes igjen.

• Gruppedynamikk: Hvordan teamet virker innad og utad påvirker
også prosjektets resultat. Bedre struktur på team gjør arbeidet enk-
lere og mindre frustererende. Gode team gir økt produksjonslyst
og entusiasme. Omgivelsene (team-rom) teamet jobber i kan påvir-
ke ytelsen deres.

Kategoriene kommer ut fra en gjennomgang av erfaringsrapporte-
ne der fokuset var å finne informasjon som forklarte årsakene til to-
tal arbeidsmengde for prosjektet. For hver kategori gis det også korte
beskrivelser av årsakene til økt eller redusert arbeidsmengde de ulike
prosjektene fikk. Tabell 7.2 er konstruert med hensyn på informasjon
tilstede i kategoriene definert i listen over, og viser hvilken informasjon
om arbeidsmengde det eksisterer i de ulike erfaringsrapportene.

Noe som er verd å merke seg her, er likheten mellom punktene pre-
sentert i tabell 7.2 og punktene fra intervjuene med prosjektlederne i
firmaet X. Se tabell 7.1. Sammenfall sett ut fra tabell 7.1 på enkelte punk-
ter muliggjør konstruksjonen av en liste med kostdrivere som er vikti-
ge å behandle i en estimeringssituasjon. En slik liste vil kunne brukes i
dannelsen av et spesifikt rammeverk rundt erfaringsdatabaser og erfa-
ringsrapporter i firma X. Resultatene hentet fra analysen vil bli brukt i
kapittel 8.
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Prosjekt 2 X X X X X X
Prosjekt 3 X X X X
Prosjekt 4 X X X
Prosjekt 5 X X X X X X X
Prosjekt 6 X X X X X X X
Prosjekt 7 X X X
Prosjekt 8 X X X X X
Prosjekt 9 X X X X X X

Tabell 7.2: Kostdrivere i erfaringsrapportene som påvirket arbeidsmeng-
de i de ulike prosjektene
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7.2.2.2 Er det systematikk i fordelingen av arbeidsmengden ved sam-
menligning av flere erfaringsrapporter?

Erfaringsrapportene brukt i firmaet X baserer seg på en ferdigskrevet
mal. Prosjektleder skal følge denne malen ved nedskriving av erfarin-
gene samlet i prosjektet, dette for å være sikker på at riktig erfaring
kommer på rett sted. Riktig sted vil være i det kapittelet der denne type
erfaring blir behandlet. Se appendiks C for en detaljert beskrivelse av
oppbygningen av erfaringsrapportene.

Konstruksjonen av et koblingssystem mellom erfaringsdatabasen Ora-
kel og erfaringsrapportene vil måtte forholde seg til en form for syste-
matikk. For å konstruere en spesifikk kobling, er det nødvendig med
en systematikk i opprinnelsen til det spesifikke. I erfaringsrapportene
er det ønskelig å identifisere beskrivelse av arbeidsmengde på samme
sted i alle rapportene. Dette kan da danne grunnlaget for en eventuell
systematikk som blir overført til et spesifikt koblingssystem. Ved gjen-
nomgangen av erfaringsrapportene, med hensyn på registrering av all
informasjon medvirkende til å forklare arbeidsmengden gitt i Orakels
rapporter ble følgende resultatet. Se tabell 7.3.

Tabellen viser spredningen av informasjonen i erfaringsrapportene
der alle vesentlige kapitteler er representert. Kapitteler ikke represen-
tert i tabellen er nummer 7 (omhandler referanser) og distribusjonslisten
fra kapittel 8. Årsaken til deres manglende representasjon kommer fra
deres intensjonen. Mesteparten av delkapitlene er også representert i ta-
bellen; 9 av 12 stykker. Manglende delkapiteler omhandler informasjon
fra kapittel 1 og er ment å innholde:

• 1.3 - Business Situation. Delkapittelet skal inneholde informasjon
om hvorfor dette produktet skal produseres.

• 1.4 - History. Delkapittelet skal inneholde en kort oppsumering av
de største eventer i prosjektet.

• 1.5 - Projekt Termination. Delkapittelet skal benyttes ved prosjektslutt.

Behovet for informasjon om arbeidsmengde vil ikke være til stede i disse
delkapitelene, siden fokuset for delkapittelet er ren faktaopplysning.

Det som kan sies ut fra tabell 7.3, angående systematisk informasjon-
sinnhenting i erfaringsrapporter, er at den er manglende. Manglende sys-
tematikk gjør konstruksjonen av det spesifikke koblingssystemet svært
vanskelig. Ved å hatt forutsigbarhet i hvor estimeringsnyttig informa-
sjon er i erfaringsrapportene hadde koblingen med erfaringsdatabasen
Orakel vært enklere. Siden denne systematikken mangler må en annen
strategi velges.
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I tabellen skiller noen av punktene i erfaringsrapportene seg ut ved
at de fleste prosjektene innehar informasjon om arbeidsmengde. Punkt-
ene 2.3 og 4 burde være representert for alle prosjektene. Dette gjelder
også for punkt 2.4. Årsaken til det er punktenes opplagte intensjon i
innholdet:

• 2.3 - Project Lead-time versus Project Plans

• 2.4 - Project Cost versus Project Budget

• 4 - Experience and Observations

Dette er punkter som går direkte på angivelse av årsak til virkelig ar-
beidsmengde, noe som gjør dem til et klart valg ved skriving om grun-
ner til hvorfor prosjektet gikk som det gikk. Kapittel 5 i erfaringsrap-
portene må nevnes og behandles spesielt ut i fra dets innhold. Siden
“Suggestions for Improvement” er prosjektleders subjektive forståelse
av hva i prosjektet som kunne ha vært gjort på en annen måte. Siden
dette ikke er hverken indirekte eller direkte beskrivelser av erfaringer,
men heller et ønske om hvordan ting skal være, kan ikke disse tillegges
mye vekt ved leting etter årsaker til arbeidsmengden.

Noe av grunnen til forholdsvis stor spredning av informasjon i er-
faringsrapportene, skyldes prosjektlederens egne tanker og vurderinger
(eventuelt mangel på vurdering), om hvor i malen ulik informasjon pas-
ser inn. En annen påvirkende kostdriver er mangelen på inspeksjon og
lesing av rapportene etter skriving. Ved å vite at nytteverdien for or-
ganisasjonen er minimal, siden ingen behandler rapporten etter endt
skriving påvirker dette viljen til skriving av gode erfaringsrapporter. Slik
erfaringsrapportene blir skrevet nå er de mer å betrakte som en form for
rapport der prosjektleders frustrasjon i prosjektet nedtegnes. Se delka-
pittel 7.3.1 for diskusjon rundt hvordan skrive erfaringsrapporter med
økt kvalitet.

Generelt viser gjennomgangen at det er erfaringsrapportene som tren-
ger et sterkere fokus på struktur og innhold. Dette kommer direkte fra
forskjellene i Orakels rapporter og erfaringsrapportene. Der den førs-
te rapporten inneholder tallangivelser direkte hentet ut fra en databa-
se, mens den andre er konstruksjon av tekst basert på en fastlagt mal.
Orakels rapporter blir generert ut fra konkrete tall fra prosjektet, der
tallene er lagt inn underveis i prosjektet. Dette gjør at tallene presentert
i rapportene er lite foranderlige siden dette er konkrete uforanderlige
verdier fra et prosjekt. Malen til erfaringsrapportene på den annen side,
er svært fleksibel for prosjektlederen når den skal skrives. Prosjektleder
kan her mer eller mindre fritt velge å inkludere eller ekskludere infor-
masjon etter eget ønske. Muligheten for ikke å følge den gitte malen til
erfaringsrapportene er også til stede. Begge disse grunnene kan gjøre at
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erfaringsrapportene ikke oppnår ønsket kvalitet, noe som også vises i de
rapportene gjennomgått i forbindelse med denne hovedoppgaven. For å
få en god utnyttelse av informasjonen i erfaringsrapportene kreves en
bedre bruk av dem. Dette vil bli diskutert mer i kapittel 7.3.1

7.2.2.3 Kostdrivere i de fleste erfaringsrapporter med informasjon
om arbeidsmengde

Et punkt av interesse ved gjennomgangen av erfaringsrapportene var om
det eksisterte kostdrivere felles for alle prosjektene. Med dette menes,
kostdrivere som beskriver total arbeidsmengde i majoriteten av erfar-
ingsrapportene. Om det eksisterte slike kostdrivere ville det være øns-
kelig for organisasjonen med bedret behandling av disse. En kostdriver
som i gjentatte prosjekter minsker sannsynligheten for et godt økonom-
isk resultat vil i lengden også forårsake frustrasjon blant de ansatte om
den ikke behandles.

Gjennomgangen av erfaringsrapportene viser at det eksisterer slike
kostdrivere. Se tabell 7.2. De kostdriverne som skiller seg ut er:

• Utviklingsprioritering: Utviklingen i organisasjonen prioriterer tid,
kostnad, kvalitet eller funksjonalitet.

• Kravhåndtering: Måten kravene til systemet er behandlet.

• Testing: Planlegging og utførelse av testing på prosjektet.

• Gruppedynamikk: Påvirkningen av teamets velvære på prosjektet
resultat.

Sett i lys av intervjuene med prosjektledere hos firmaet X stemmer to
av kostdriverne, utviklingsprioritering og kravhåndtering, overens med
resultatet her. Se tabell 7.1. Dette indikerer viktigheten behandlingen av
utviklingsprioritering og kravhåndtering bør få i estimeringen av lign-
ende prosjekter. Om f.eks. prosjektet prioriterer med en rekkefølge lig-
nende dette: 1. tid, 2 kostnad og 3 kvalitet, er det klart at punktene 2
og 3 kan lide på grunn av punkt 1. Behandles ikke kostnad og kvalitet
definert i kravspesifikasjonen i henhold til denne prioriteringen, er det
mulig at prosjektet vil feile i å levere tidsnok og til budsjettert kostnad.
I sitatet under er prioriteringen både på tid og funksjonalitet noe som
kan komplisere prosjektets resultat ytterligere.

“The project should deliver functionality according to the
“requirement trace matrix” to the zyx project, according to the
delivery time set in our time plans.”

— Sitat hentet fra erfaringsrapporter i firma X
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Skal prosjektet avslutte med levering av full funksjonalitet og levering
til gitt dato sett ut fra kravspesifikasjonen, kan dette skape problemer.
Det som menes er om utviklingsprioriteringen først og fremst er på tid,
kan levering til gitt ufravikelig dato forårsake en kutt i funksjonalitet.
Ved å sette en gitt prioritering på utviklingsprosjektet er det essensielt
med forståelsen av at noe annet kan måtte reduseres. I hvertfall bør
prosjektleder forstå kompleksitetsøkelsen og gjøre sine valg ut fra dette.
For å toppe det hele kan ulike enheter innenfor en organisasjon ha ulikt
fokus på samme prosjekt, noe følgende sitat viser.

“The focus of the line seemed to be different from the focus
of the project. The goals of the line were to build competence
while the focus of the project was delivery on time.”

— Sitat hentet fra erfaringsrapporter i firma X

Åtte av ni erfaringsrapporter begrunner en av faktorene for økning-
en av arbeidsmengden til å være testing. Det gjennomgående problemet
viser seg å være for dårlig planlegging av testingen. En faktor som blir
glemt når testing planlegges er at det vil bli funnet feil. Disse feilene
må rettes opp for å testes igjen, noe som kan komme til å kreve tid og
ressurser.

“The TRs found in Module Test were corrected very efficient-
ly by the few designers available, but during the last two weeks
of July two of three designers were on vacation. During this
period bug-fixing become a bottleneck, and the test progress
slowed down.”

— Sitat hentet fra erfaringsrapporter i firma X

Selv om ikke gruppedynamikken blir behandlet like bra i alle erfar-
ingsrapportene virker dette å være en indirekte faktor som påvirker ar-
beidsmengden i et prosjekt. Påvirkningen, slik den kommer frem i erfa-
ringsrapportene er både positiv og negativ. Positiv i det at teamet innad
jobber bra sammen, de kommuniserer godt, har team-rom å jobbe i og
innehar entusiasme for prosjektet.

“The work in the projct has been performed with enthu-
siasm and many people have done more than expected.”

— Sitat hentet fra erfaringsrapporter i firma X

Den direkte effekten et slikt team har på arbeidsmengden vil være vans-
kelig å måle. Men at dette er en faktor som vil virke positivt på prosjek-
tets resultat er hevet over enhver tvil. På den andre siden har man virk-
ningene som kommer fra en omgivelse der teamene ikke kommuniserer
seg mellom og heller ikke innad i teamene.
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“The teams and maybe even internal to the teams the com-
munication was not good enough. The result was that neces-
sary flow of information between designers about changes and
decisions did not happen. Certain actions were taken too la-
te,......”

— Sitat hentet fra erfaringsrapporter i firma X

Skaden en slik mangel på kommunikasjon påfører et prosjekt kan være
stor. Om kommunikasjon mangler fullstendig vil det være ulike hendel-
ser som kan inntreffe og dermed skade fremdriften i prosjektet.

Kostdrivere med en sterk påvirking på total arbeidsmengde i prosjek-
ter bør bli gjenstand for mer oppmerksomhet. I denne hovedoppgaven
vil de bli med som sentrale kostdrivere ved konstruksjon av koblingssys-
temet. Særlig vil utviklingsprioritering, kravhåndtering og testing trolig
bli sentrale i dette.

Selv om gruppedynamikk er utpekt av prosjektledere til å være vik-
tigt for et prosjekt vil ikke dette være sentralt i koblingssystemet. I in-
tervjuene med prosjektledere påpekes ikke gruppedynamikk til å være
en direkte årsak til hverken økt eller redusert arbeidsmengde. Som en
følge av dette velges derfor ikke gruppedynamikk å behandles som eget
punkt i koblingssystemet, men vil behandles sammen med andre utvalg-
te kostdrivere.

7.2.3 Eksisterer det kvantitative data i Orakel som ikke forkla-
res gjennom erfaringsrapportene?

Så langt er det Orakels rapporter om total arbeidsmengde som har vært
i fokus for en eventuell kobling mellom erfaringsdatabasen Orakels rap-
porter og erfaringsrapportene. Siden Orakel også presenterer rapporter
med andre typer informasjon en dette, se kapittel 5.3.2, vil det være øns-
kelig å koble disse opp mot kvalitativ informasjon i erfaringsrapportene.
Dette delkapittelet vil fremheve eventuell manglende informasjon i erfa-
ringsrapportene som skal til for å forklare kvantitative data fra Orakels
rapporter. Måten eventuelle informasjonsavvik blir lokalisert på er ved
en gjennomgang av Orakels kravspesifikasjon, se appendiks B, opp mot
erfaringsrapportenes mal, se appendiks C.

Ved sammenligningen av rapporter fra erfaringsdatabasen Orakel
med erfaringsrapportene, er det noen rapporter som ikke blir forklart
med kvalitativ informasjon. Totalt er det ni rapporter som helt eller del-
vis ikke får forklart sin kvantitative informasjon, sett ut fra malen til
erfaringsrapportene. Informasjonen disse rapportene presenterer strek-
ker seg fra tekniske aspekter til feil funnet i systemet etter seks måneder
i drift. De ulike rapportene med en påpekelse av manglende informasjon
i erfaringsrapportene er følgende;
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• 6.1.6 - Et prosjekts utviklingsproduktivitet
(størrelse/arbeids mengde) forhold

– Deler av denne rapporten blir ikke dekket av informasjon i er-
faringsrapportene. Dette grunnet at design og kode-aspekter
ikke berøres av erfaringsrapportene.

• 6.1.7 - Et prosjekts ikke-software produktivitetsforhold

– I denne rapporten er det særlig informasjon som omhandler
tallverdier på antall krav, antall tester og antall ulike doku-
menter som ikke blir dekket av erfaringsrapportene. Men, som
i rapporten over, er det kun deler av den som ikke blir dekket.

• 6.3.1 - Flere prosjekters“change request”-målinger

– I malen til erfaringsrapportene står det ikke eksplisitt at “chan-
ge request” skal behandles, men enkelte av rapportene har
allikevel gitt en beskrivelse av dem. I de erfaringsrapporter
denne informasjonen eksisterer, finnes den i punktet som om-
handler prosjektets historie.

“Due to Change Request proposed (15 in total) and
accepted the cost and duration of the project was ext-
ended. The budget at the end was 16.9 MNOK and TG5
target (only one common drop) was 10.10.2000”

— Sitat hentet fra erfaringsrapporter i firma X

• 6.3.3 - Et prosjekts inspeksjonsresultat

– Dokumentinspeksjon og resultater fra dem er ikke omhandlet
i malen til erfaringsrapportene, men som i punktet over har
prosjektleder på eget initiativ skrevet om det.

“The review effort has been 17% lower than esti-
mated. More errors than expected were found in TNMS,
and some of this may be explained by the tight time
schedule and less reviews during design and imple-
mentation”

— Sitat hentet fra erfaringsrapporter i firma X

• Rapporter som omhandler behovet for vedlikehold etter seks måne-
der i drift

– Rapportene 7.3.1.2, 7.3.1.3, 7.3.2.2, 7.7.2.3 og 7.3.3 fra krav-
spesifikasjonen til erfaringsdatabasen Orakel, gir informasjon
om systemet etter 6 måneders drift. Dette er ikke dekket av er-
faringsrapportene siden de er skrevet rett etter prosjektslutt.
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Kvantitativ informasjon i Orakels rapporter må kunne sies å bli dek-
ket av kvalitativ informasjon fra erfaringsrapportene. Gjennomgangen
viser at det i hovedsak er rapporter omhandlende systemet i drift etter
seks måneder, som ikke blir dekket i det hele tatt. Siden erfaringsrap-
porter blir skrevet kort tid etter prosjektets slutt vil det være umulig å
få dekket informasjonsbehovet disse rapportene har.

I de fire rapportene som ikke dekkes helt av erfaringsrapportene er
det ulike deler som må tas hensyn til. Først er det hensynet om pro-
sjektleder virkelig vil ha nytte av denne informasjonen i en estimerings-
situasjon. Vil informasjon som vist i listen under gjøre at prosjektleder
oppnår en bedre forståelse av estimeringsproblemet sitt?

• Antall nye software-klasser

• Antall nye eller endrede klasser innenfor designbasen

• Antall sider designspesifikasjon

• Antall sider med kurs- og brukerdokumentasjon

Eller vil informasjonen være til ingen nytte? For det andre eksisterer
det kanskje informasjon prosjektleder kan nyttegjøre i estimeringen av
lignende prosjekter.

• Antall software- og hardware-krav

• Total påvirkning fra innvilget/implementert “change request”

• Antall feil funnet ved inspeksjon av designdokumenter

Kan informasjon vist i listen over påvirke prosjektleder positivt ved esti-
meringen? Disse spørsmålene må tas opp til vurdering når det skal av-
gjøres om disse rapportene skal, eller ikke skal, være koblet opp mot
erfaringsrapportene.

7.3 En vurdering av ulike sider av erfaringsrapport-
ene

En gjennomgang av erfaringsrapportene viser at det eksisterer både ster-
ke og svake sider ved dem. I de tidligere kapitlene har særlig svakhetene
blitt påpekt i flere tilfeller. De sterke sidene i erfaringsrapportene er på-
pekt ved de ulike funn gjort i gjennomgangen. En videre behandling av
de sterke sidene vil bli nærmere studert i kapittelet der designet for kob-
lingssystemet presenteres. Se kapittel 8.
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7.3.1 Skriving av erfaringsrapporter med kvalitet i tankene

Kapitlene 7.2.2.2 og 7.2.3 påpeker eksistensen av svakheter i erfarings-
rapportene. Disse svakhetene dreier seg om tema der kvalitetsikring ved
hjelp av f.eks. dokumentinspeksjon, manglende struktur, samt det å vite
at rapporten blir nyttegjort kunne ha forbedret innholdet i erfaringsrap-
portene. Om erfaringsrapportene skal bli brukt som utdypende infor-
masjonskilde for Orakels rapporter, må det eksistere tillit til innholdet
i erfaringsrapportene, Ridley (1996). Er det en gjengs oppfatning at det
ikke kan tillegges særlig tiltro til informasjonen i erfaringsrapportene
vil dette undergrave bruken av erfaringsrapportene i en estimeringspro-
sess. Konsekvensen av det blir at Orakels rapporter ikke blir utdypet,
som igjen gjør at prosjektleder er tilbake der hun startet estimerings-
messig.

7.3.1.1 Prosjektleders fortolkning av hvordan rapportene skal skri-
ves

I tillegg til den underliggende intensjonen til erfaringsrapportene vil
hver enkelt prosjektleder ha sitt syn på hvordan en erfaringsrapport
skal skrives. Intensjonen kommer direkte ut fra malens beskrivelse og
skal virke veiledende i skriveprosessen. Prosjektleder derimot tilføyer,
eventuelt fjerner informasjon, angående prosjektet ut fra sin subjektive
tolkning av malen. Dette fører til at prosjektleder ofte setter et personlig
preg på erfaringsrapporten.

Faren med å skrive erfaringsrapporter på denne måten, er at pro-
sjektleder utelater viktige erfaringer fra prosjektet som i hans øyne ikke
er viktige. Årsaker til hendelser blir da ikke beskrevet, og erfaringsrap-
porten vil bli mangelfull. Det motsatte, en overdrevet skriving vil ikke
skape store problemer. Resultatet da vil være en økt mengde informa-
sjon å lese gjennom, men informasjonen vil være der.

7.3.1.2 Et ønske om strengere bruk av malen til erfaringsrapportene

I kapittelet 7.2.2.2 ble erfaringsrapportene gjennomgått for å finne en
eventuell systematikk i hvor informasjon angående arbeidsmengde er
beskrevet. Resultatet var at en ønsket form for systematikk eksisterte i
en svært liten grad. Siden erfaringsrapportene er basert på en mal med
en gitt struktur hadde det vært ønskelig med et mønster for hvor infor-
masjon om f.eks. arbeidsmengde var lokalisert. Se appendiks C.

Grunnen til den manglende systematikken kommer ut fra en årsak -
hendelses sammenheng. Informasjonen om et tema kan være spredt på
ulike steder i ulike rapporter, dette ut fra mangfoldet av årsaker til infor-
masjonen. I en rapport kan en økning av f.eks. arbeidsmengde skyldes
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noe helt annet enn i en annen rapport. Ut fra dette vil informasjon om
samme tema kunne være på ulike steder i erfaringsrapportene. På grunn
av dette vil det ikke være ønskelig å pålegge prosjektleder en føring på
hvor i erfaringsrapportene erfaringen skal skrives.

Noe som flere av prosjektlederne gjør er å endre strukturen på mal-
en, de i utgangspunktet skal bruke ved skriving av erfaringsrapportene.
Se appendiks C. Både fjerning, endring og tilføring av nye kapitler eller
delkapitler er tilfellet i flere av rapportene gjennomgått i denne hoved-
oppgaven. Konsekvensen av fjerning eller endring av kapitler, er direk-
te tap av informasjon i erfaringsrapportene sett ut fra intensjonen til
malen. For en eventuell leser av erfaringsrapportene medføre dette en
manglende forklaring av årsaker til hendelser.

7.3.1.3 Mangel på nytte etter endt skriving senker kvaliteten på er-
faringsrapportene

Selv om intensjonen bak erfaringsrapportene er åpenbar for den enkel-
te ansatte i prosjektet, prosjektleder og for organisasjon som helhet,
blir de i svært liten grad nyttegjort i dag. Etter endt prosjekt blir erfar-
ingsrapporten registrert og levert sentralt i selskapet, for å bli mer eller
mindre glemt. Prosjektleder får i skriveprosessen gjennomgått hvordan
prosjektet gikk ut fra sitt eget syn, hvilket kan være en nyttig form for
egenevaluering.

Prosjektleder vil samtidig vite at det arbeidet han gjør med erfarings-
rapporten mest trolig ikke vil bli lest av noen. Ved skrivingen av en f.eks.
10 - 40 sider lang rapport vil prosjektleder ikke bruke mye tid på å skri-
ve en rapport med høy kvalitet. “Software engineering”-faget preges av
dårlig tid, og at man alltid har et nytt prosjekt. Det å da skulle bruke
mye tid på en rapport ingen vil leser er derfor ikke trolig.



Kapittel 8

En spesifikk måte å koble
erfaringsrapporter og en
erfaringsdatabase

Konstruksjonen av et spesifikt koblingssystem av informasjon mellom
firmaet X sin erfaringsdatabase og erfaringsrapporter blir presentert i
dette kapittelet. For å kunne danne den spesifikke koblingen mellom de
to informasjonskildene ble erfaringsrapporter, erfaringsdatabasen Ora-
kel, intervjuer og eksisterende estimeringsteknikker studert og analy-
sert. Funnene gjort i denne analysen brukes som grunnlag for konstruk-
sjonen av det spesifikke koblingssystemet. Et eksempel på bruk av det
spesifikke koblingssystemet er vist i kapittel 9. Ved å benytte eksemplet
under lesing av dette kapittelet vil en bedre forståelse oppnås.

8.1 Informasjon erfaringsdatabasens rapporter tren-
ger fra erfaringsrapportene for å forstås

Av de 34 rapportene inneholdt i erfaringsdatabasen som prosjektleder
kan benytte seg av i estimeringsprosessen er det noen det ikke er nød-
vendig å koble opp mot erfaringsrapportene. Kapittel 7.2.3 viser hvilke
rapporter dette gjelder. Grunnen til dette er rapportens innhold sett i
forhold til erfaringsrapportenes mal.

En gjennomgang av de resterende rapportene fra erfaringsdatabas-
en ble utført med fokus på hvilken type informasjon de ulike rapporte-
ne trenger for å få beskrevet sin kvantitative data. Resultatet fra denne
gjennomgangen viser at det ikke foreligger noen klar avgrensing i hver
enkelt rapport på hvilken informasjon den trenger for å forstås bedre.
Dette vil si at f.eks. erfaringsdatabasens rapport; “6.1.1 - Single project
effort distribution”, trenger informasjon fra hele erfaringsrapporten til

49
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dette prosjektet for å forklare årsakene til sine data. Det holder med
andre ord ikke å velge ut en gitt mengde informasjon fra erfaringsrap-
porten for å oppnå forståelse av erfaringsdatabasens rapport. En direkte
årsak til dette er at man ikke på forhånd kan si hva som leder til et resul-
tat. Selvfølgelig hadde det vært ønskelig å kunne si at avvik i et prosjekts
arbeidsfordeling kun skyldes f.eks. utviklingsprioritering. Om dette had-
de vært tilfelle, så kunne man ha brukt de ulike kostdriverne presentert
i tabell 7.2 som kategoriserende typer for erfaringer inneholdt i erfar-
ingsrapportene. Videre kunne koblingen mellom erfaringsrapporter og
erfaringsdatabasen i hovedsak basert seg på disse kostdriverne.

Siden det ikke direkte går å benytte alle de ulike kostdriverne vist i
tabell 7.2 til dannelsen av et koblingssystem, vil koblingen måtte bli noe
mer generell. Hvorfor ikke alle kostdriverne kan kobles direkte beskrives
senere. For alle rapportene, bortsett fra de nevnt kapittel 7.2.3, trengs
det informasjon som er spredt overalt i erfaringsrapportene for å kunne
forklare årsakene til kvantitative data i erfaringsdatabasens rapporter.
Se kapittel 7.2.2.1. Det vil si, for et gitt prosjekt i erfaringsdatabasen
Orakel kan det eksistere tilfeller der alle kostdrivere fra tabell 7.2 må til
for å forklare prosjektets resultat.

8.2 Fire samlingspunkter for erfaringene i erfarings-
rapportene

Som vist i kapittel 7.2.2.2 er den estimeringsnyttige informasjonen inne-
holdt i erfaringsrapportene fordelt på en tilfeldig måte. Det vil si at en
utdypende forklaring på arbeidsmengden til et prosjekt vil måtte støt-
te seg til informasjon gitt på tilfeldige steder i erfaringsrapportene. Det
å utarbeide et spesifikt koblingssystem mellom erfaringsdatabasen og
erfaringsrapportene vil derfor måtte basere seg på funn gjort i denne
analysen. Grunnet en manglende systematikk på hvor informasjon fin-
nes blir en løsning med fire samlingspunkter valgt.

For å kunne konstruere et spesifikt koblingssystem mellom erfarings-
databasen og erfaringsrapportene må det tas hensyn til de ulike kostdri-
verne som gjentas i datakildene benyttet i denne hovedoppgaven. Med
dette menes spesifikke kostdrivere som utmerker seg i intervjuene og
erfaringsrapportene hos firma X. I tillegg til å presentere hvilke kostdri-
vere prosjektlederne i intervjuene påpeker viktigheten av presenterer
tabell 7.1 også kostdrivere fra en rekke kjente estimeringsteknikker. Det
hadde også vært ønskelig i det spesifikke koblingssystemet å kunne bru-
ke kostdrivere fra estimeringteknikkene. Men siden det ikke eksisterer
noe samsvar mellom hvilke kostdrivere erfaringsrapportene og intervju-
ene kontra estimeringsteknikkene legger vekt på vil det være kun de to
første det tas hensyn til i dannelsen av et spesifikt koblingssystem.
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Grunnen til at det legges større vekt på informasjon hentet fra inter-
vjuer og erfaringsrapporter enn på eksisterende estimeringsteknikker,
er at dette systemet skal være spesifikt for firmaet X. Særlig viktig er
det å ta hensyn til måten dette firmaet utvikler software på. De utvik-
ler software ut fra en prioritering som er en kombinasjon av følgende
tre faktorer: tid, kostnad og kvalitet. I tillegg vektlegges datakilder fra
dette firmaet (se tabellene 7.1 og 7.2) mer enn generelle faktorer fra esti-
meringsteknikker i konstruksjonen av et koblingssystem for firma X. Se
kapittel 3.2.

Med disse betraktninger tilstede er det tre kostdrivere som klart skil-
ler seg ut til bruk i koblingssystemet (i parentes bak kostdriveren er
kilden angitt).

• Utviklingsprioritering (intervjuer og erfaringsrapporter)

• Kravhåndtering (intervjuer og erfaringsrapporter)

• Testing (erfaringsrapporter)

En gjennomgang og argumentasjon for hvorfor disse kostdriverne er
sentrale i koblingssystem til firma X vil bli gjort i de neste underkapitle-
ne.

8.2.1 Utviklingsprioritering

Utviklingsprioritering er sett ut fra intervjuer og erfaringsrapporter en
påvirkende årsak til det totale resultatet for prosjektet. Utviklingsprio-
riteringen i firmaet X er tredelt der tid, kostnad og kvalitet inngår. I et
prosjekt settes disse opp i en prioriteringsrekkefølge, f.eks. 1. Tid, 2.
Kvalitet, 3. Kostnad. Dette vil si at om prosjektet innehar en utviklings-
prioritering som brukt i eksemplet her, skal prosjektet leveres til angitt
tid. For å få dette til kan kostnad måtte bli redusert.

“Men det som er viktig er at vi har en sånn sett grei prio-
ritering i firmaet X, vi har altså en trekant med tid, kostnad
og kvalitet - der en sponsor må da si “hva er viktig her - er det
kvaliteten, tiden eller kostnaden” - og da må man da prioritere
etter de. Hvis tiden er veldig viktig, mye viktigere en kvaliteten
så har på en måte sponsor sagt at jeg er villig til å akseptere
en lavere kvalitet bare dere holder tiden. Eller for eksempel,
du holder tida, men kostnaden får du lov til å øke.”

— Sitat hentet fra intervju med prosjektleder i firma X

Sitatet over er hentet fra et intervju med prosjektleder i firmaet X og
viser nettopp dette. Ut fra en gitt utviklingsprioritering vil det komme
beslutninger med påvirkning på prosjektets resultat.



52 KAPITTEL 8. ET SPESIFIKT KOBLINGSSYSTEM

“... Kostnad var det som hadde minst betydning, trodde vi,
inntil vi var ferdig med prosjektet og hadde tre ganger så høye
tall. Så viste det seg at kostnad plutselig var veldig viktig, så
fikk vi veldig mye kjeft for det. Så jeg tror at det som gjelder er
tid og kostnad er viktig altså, og kvalitet, mens funksjonalitet
er det du kan justere på...”

— Sitat hentet fra intervju med prosjektleder i firma X

Det er også viktigt å ikke justere for mye, slik at prosjektet kommer i
land for en hver pris. Noe sitatet over viser.

Om prosjektleder ved estimering av et nytt prosjekt ikke er klar over
hvilke krefter som virket inn på resultatet vil feilestimering kunne skje.
Ved å gi prosjektleder tilgang på hvilken utviklingsprioritering som ble
brukt, samt hvilke avgjørelser dette medførte kan en sikrere analogiba-
sert ekspertestimering kunne gjøres.

8.2.2 Kravhåndtering

Kravhåndteringen er viktig for å kunne gjøre et prosjekt ferdig. Den vik-
tigste tiden til et prosjekt er i foranalysen der kravene skal analyserers
og kartlegges. Å bruke for liten tid på dette, noe veldig mange prosjekter
gjør, vil rolig resultere i budsjettoverskridelser, Glass (1998). En mangl-
ende forståelse av kravene til systemet vil medfører at man ikke vet hva
som skal implemeteres. Dette vil da tilføre prosjektet en økning i kost-
nad og tid brukt, mens kvalitet trolig må senkes. Sitatet under viser hvor
viktig en god behandling av kravspesifikasjonen til et system er.

“During feasibility and prestudy it is important to, as soon
as possible, to take out requirements that is seen as unrealist-
ic to be included in the project. Focus on what can be achie-
ved within the given time for the project. Realistic require-
ments increase the designers’ motivation and the project de-
livery precision. Which again means that the next project, with
new requirements, can start and finish earlier.

— Sitat hentet fra erfaringsrapporter i firma X

8.2.3 Testing

Når det gjelder testing kommer det frem i erfaringsrapportene at dette
er noe som feilkalkuleres ofte, og dermed påvirker prosjektets totale
arbeidsmengde.
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“It is important to focus test on central and complex clas-
ses. With limited time available for test (and development in
general), it is not possible to use the same test strategy for all
classes. (Basic) test tools may be used for improvement of test.
The projects requirements / expectations with respect to Basic
test should be made clear at project start, to make it possible
to plan the activity. It takes time!”

— Sitat hentet fra erfaringsrapporter i firma X

Siden firma X utvikler store og tunge applikasjoner, er testing en res-
surskrevende del av utviklingen. Planlegging av testing blir for lett tatt
på av prosjektleder noe som fører til forsinkelser og overskridelser i
prosjektet. Det er derfor viktigt at prosjektleder gjøres oppmerksom på
dette ved estimeringen av et prosjekt.

8.2.4 Eventuelt

De tre kostdriverne nevnt tidligere i kapittel 8.2 vil være sentrale i et kob-
lingssystem mellom erfaringsdatabasen og erfaringsrapporter. I tillegg
til disse er det andre kostdrivere som også påvirker arbeidsmengden til
prosjektet i større eller mindre grad, se tabellene 7.1 og 7.2. Prosjektle-
der bør ved en estimeringssituasjon være klar over disse. Ved å samle
de resterende årsakene til prosjektetsresultat i et punkt, gis prosjektle-
der en mulighet til å få oversikt over disse på en enkel måte. Årsakene
samlet i dette punktet er resterende grunner til prosjektes resultat som
ikke hører til i kategoriene utviklingsprioritering, kravhåndteringen og
testing. I noen tilfeller kan det være gjenbruk, underleverandører og lig-
nende som er årsaken til store overskridelser i prosjektet. Dette bør da
prosjektleder gjøres oppmerksom på. Punktet som samler resterende
erfaringer vil få navnet:

• Eventuelt

Om prosjektleder ikke hadde fått samlet resterende erfaringene gjort
i prosjektet under et punkt - eventuelt - ville dette skapt problemer. For
prosjektleder å skulle forholde seg til en farge, se kapittel 8.4, for hver
av kostdriverne presentert i tabell 7.2, ville blitt svært uoversiktlig. En
frustrasjon over hele tiden å være usikker på fargenes betydning ville
eksistere, og dette ville føre prosjektleder nær hvordan det var å lese
erfaringsrapporter tidligere. Også det å utelate erfaringene for de res-
terende kostdriverne ville være svært uheldig. Dette siden prosjektleder
da kunne gått glipp av estimeringsnyttig informasjon. Poenget med å
konstruere et - eventuelt - punkt er derfor motivert ut fra å gjøre lesning
av erfaringsrapporter enklere for prosjektleder, samt at all estimerings-
nyttig informasjon gjøres tilgjengelig.
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8.3 De fire kostdriverne

De fire kostdriverne det spesifikke koblingssystem vil basere seg på er
følgende:

• Utviklingsprioritering

• Kravhåndtering

• Testing

• Eventuelt

Figur 8.1 gir en grafisk fremstilling av dette. Prosjektleder søker i er-
faringsdatabasen etter liknende prosjekter som det han skal estimere.
Erfaringsdatabasen returnerer en rapport, der de kvantitative verdiene
er knyttet opp mot den tilhørende kvalitative informasjonen fra erfar-
ingsrapportene. Som vist i figur 8.1 er all kvalitativ informasjon, fra er-
faringsrapporten, samlet under stereotypen “arbeidsmengde”. Dette er
gjort for å beskrive at det er informasjon med påvirkning på “arbeids-
mengden” som er samlet under stereotypen. Selv om det er fire punkter
informasjonen som er samlet under stereotypen behøver ikke alle fire å
bli brukt på alle kvantitativ data fra erfaringsdatabasen Orakel. Dette vil
si at Y3 i rapporten “6.1.1 Single project effort distribution” ikke behøver
å ha alle de fire kostdriverne koblet opp mot seg. Y3 trenger og skal kun
ha informasjon fra de som er relevant for en forbedret forståelse av seg
selv. Y3 er her en tenkt kvantitativ verdi.

Figur 8.1 En fremstilling av hvordan koblingen gjøres

Prosjektleder
Erfarings-

database

6.1.1 Single project
effort distribution
--------------------
X1    X2     X3   

Y1    Y2     Y3 

Arbeidsmengde
Erfaringsrapport
----------------

Søker i

Gir Rapport Er koblet til

Kravhåndtering

Utviklingsfokus

Testing

Eventuelt
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8.4 Hvordan skille informasjon i erfaringsrapportene
fra hverandre?

Som nevnt tidligere, kan en erfaringsrapport være forholdsvis lang (10 -
40 sider). Hensikten med å lage et spesifikt koblingssystem for prosjekt-
ledere er å redusere mengden informasjon som må leses før de kvantita-
tive data forstås.

Selv om kategoriseringen av kvalitativ informasjon fra erfaringsrap-
portene ble gjort i kapittelet over er ikke dette være tilstrekkelig for en
prosjektleder. Dette siden hele erfaringsrapporten vil bli koblet opp mot
rapportene fra erfaringsdatabasen. Begrunnelsen for å koble hele erfar-
ingsrapporten opp mot erfaringsdatabasen er for å beholde konteksten
til informasjonen. Ut fra dette må en ytterligere form for kategorisering
finne sted slik at en bedret lesning av erfaringsrapportene oppnås.

Ønsket er å ha et system som gjør at prosjektledere kan raskt bla
gjennom erfaringsrapporten for å finne det han leter etter. En måte det-
te kan gjøres på i firmaet Xs tilfelle, er å fargekode de fire kostdriverne
i kapittelet over. Ved å gjøre dette, vil prosjektlederen ha en fargerefe-
ranse til hver av de fire kostdriverne under lesingen. All informasjon om
f.eks. kravhåndtering vil bli markert med en bestemt farge i erfarings-
rapporten. Dette gjør lesingen systematisk enklere og man oppnår raskt
en heuristisk forståelse av årsak - virkningssammenheng i prosjektet.

Fargene de ulike kostdriverne vil få, er:

• Utviklingsprioritering - Rød

• Kravhåndtering - Blå

• Testing - Grønn

• Eventuelt - Gul

8.5 Det tekniske aspektet ved koblingen

Firmaet X bruker Microsoft NT som operativsystem og Microsoft Office
97 som kontorløsning for de ansatte. Erfaringsdatabasen er implemen-
tert i databaseverktøyet Microsoft Access som er en del av Office-pakken.
Microsoft Office-pakken er også benyttet ved skriving av erfaringsrap-
portene, men da med tekstbehandleren Word. Med dette som utgangs-
punkt, blir den tekniske delen av koblingssystemet utformet.

Ved bruk av Microsoft Office gir dette fordeler og ulemper som hvil-
ken som helst annen teknisk løsning også hadde gitt. Fordelene med å
bruke en løsning fra Microsoft er blant annet integrasjonsmulighetene
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som gis innad i firma X. Valget med å bruk Microsoft både på erfarings-
databasen og erfaringsrapportene kommer ut fra et forretningsperspek-
tiv. Siden firmaet X er et stort multinasjonalt selskap vil integrering og
bruk av erfaringsdatabasen og erfaringsrapportene for samtlige avdelin-
ger i alle land være enkel.

For å finne og markere erfaringer i erfaringsrapportene må en ma-
nuell gjennomgang av dem finne sted. Når dette gjøres, markeres erfa-
ringene i henhold til kapitelene 8.2 og 8.4. En manuell gjennomgang og
markering av erfaringsrapporten velges fremfor en automatisert meto-
de. Kapittel 7.2.2.1 påpeker den manglende systematikk på hvor i er-
faringsrapportene informasjon om erfaringer er. Dette umuliggjør ut-
formingen av en automatisk basert merking av erfaringsrapportene.

Selve koblingen fra erfaringsdatabasens rapporter til erfaringsrap-
portene kan gjøres uten større problematikk. Ved å konvertere Word-
dokumentet til et HTML1-dokument gjennom en innebygget funksjon i
Word. Dette gjør at erfaringsrapporten kan publiseres på en web-server,
med en link som legges inn på riktig sted i hver rapport erfaringsdata-
basen Orakel presenterer.

Det vil ta noe tid å publisere erfaringsrapporten, samt å koble den
til erfaringsdatabasens rapporter. Nytteverdien for prosjektleders for-
ståelse av de analoge prosjektene han skal estimere vil på den andre
side være så store at de oppveier den kostnaden tiden for koblingen tar.
Viktigheten av tilbakemeldinger fra analoge prosjekter ved ekspertesti-
mering blir påpekt av Schmitt et al. (1976), W.K.Balzer et al. (1989) og
Benson & Onkal (1992), og dette kan direkte overføres til firma X sin
situasjon.

1HyperText Markup Language



Kapittel 9

Eksempel på bruk av
erfaringsrapporter ved
analogibasert ekspertestimering

Presentasjonen av et konkret eksempel på bruk av erfaringsrapporter
ved analogibasert ekspertestimering vil forenkle forståelsen av hoved-
oppgaven for leseren. Dette kapittelet refereres til der behovet for eks-
emplifisering bidrar til økt forståelse.

Eksemplet er konstruert ved bruk av kvantitative og kvalitative data
fra prosjekter i firma X. Data i dette eksemplet er anonymisert og en-
kelte steder endret av hensyn til firma X. Selv om noen data er endret
forringes ikke kvaliteten til eksemplet. Dette siden hensikten er å vise
hvordan prosjektleder vil benytte koblingssystemet ved analogibasert
ekspertestimering.

9.1 Estimering av prosjektet Chieri

Prosjektleder har blitt tilordnet prosjektet Chieri, og har grunnet avslut-
ning av et annet prosjekt, ikke hatt tid å opparbeide en helhetlig for-
ståelse av det nye prosjektet. Ut fra den forståelsen prosjektleder har
skal et estimat for Chieri nå utarbeides. Til støtte i ekspertestimeringen
benyttes erfaringsdatabasen Orakel og dens kobling til erfaringsrapport-
ene. Et størrelses- og arbeidsmengdeestimat for Chieri skal være utviklet
i løpet av neste dag.

Subprosjektet Chieri skal overleveres til hovedprosjektet 15.06.2003
for integrasjonstesting. Siden det er essensielt for firma X at hovedpro-
sjektet Cluzone, som Chieri er en del av, er ferdig til 1.11.2003 er følg-
ende utviklingsprioritering valgt:

1. Tid
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2. Kvalitet

3. Kostnad

Ved å følge denne prioriteringsrekkefølgen vil Cluzone kunne leveres
til fastsatt tid.

9.1.1 Prosjektet Chieris karakteristikker

Chieri-prosjektet ble startet i firma X for å utvikle software som skal kjø-
res på en sentral node innen General Packet Radio Service (GPRS) syste-
met. Programmet Chieri konstruerer skal benyttes av hardware utviklet
i hovedprosjektet Cluzone.

Hovedgrunnen til starten av Cluzone prosjektet og dets delprosjekter
er en forutsett økning i bruk av mobiltelefon til overføring av data. En
markedsanalyse viser et behov for overføring av ulike dataformater via
GPRS på mobiltelefonen. Av de mange spurte var det et ønske om å få
tjenester som farge, internettsurfing, e-post, multimedia meldinger og
lokasjonbasering. Software utviklet i Chieri vil derfor få et krav om å
eksekvere tjenesteforespørsler hurtig, samt krav om sikker levering av
disse tjenestene.

Chieri vil med dette få en høy kompleksitetsfaktor siden dette inne-
bærer både asynkron og synkron kommunikasjon. Et tett samarbeid med
Cluzone vil være nødvendig underveis for hele tiden å være oppdatert
på endringer i hardware.

Siden software utviklet må eksekvere hurtig på noden er det et krav
fra Cluzone at programmeringsspråket benyttet er C. Antall linjer kilde-
kode (LOC) skal ikke overstige 50 000, sett ut fra hardware begrensnin-
ger i noden.

Prosjektleder velger å benytte systemutviklingsmetoden Rational Uni-
fied Process (RUP). Årsaken til dette kommer ut fra ønsket om å ha en
oversikt over fremdriften til prosjektet. Samt at dette er en metodikk
prosjektleder har brukt på prosjekter tidligere med et godt resultat.

Tidsprioriteringen til Cluzone arves også av Chieri. Dette vil være
med på å sikre at software blir ferdig på samme tid som hardware gjør.
Integrasjonstesting kan da iverksettes og eventuelle feil kan avdekkes
og utbedres før ferdigstillelsedato.

9.1.2 Søking etter analoge prosjekter

Siden prosjektleder skal benytte seg av analogibasert ekspertestimering,
må det eksistere analoge prosjekter i erfaringsdatabasen. Dette medfø-
rer at et søk med utvalgte parametre må gjøres i Orakel. Av ledelsen i
bedriften X, samt ut fra egne vurderinger, er følgende faktorer om pro-
sjektet Chieri kjent for prosjektleder:
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• Systemet skal utvikles i programmeringsspråket C.

• Utviklingsmodell RUP skal benyttes.

• Antall LOC > 20 000 og < 80 000

Disse 3 faktorene blir brukt som parametre i søket etter analoge pro-
sjekter. Andre faktorer om prosjektet er også kjent men kan ikke brukes
i søkeøyemed.

Etter at prosjektleder har angitt de tre faktorene velges ønsket rap-
port. I dette tilfelle skal prosjektleder konstruere et estimat innen kort
tid og har behov for informasjon som kan gjøre estimeringen lettere.
Prosjektleder velger grunnet dette å la søket returnere rapporten:

• Multi project planning precision

Bakgrunnen for å velge denne rapporten er at den viser total arbeids-
mengde og kostnad, noe prosjektleder kan benytte for å estimere eget
prosjekt. De kvantitative verdiene rapporten presenterer er følgende,

• Aktuelle verdier for total arbeidsmengde til de ulike prosjektene

• Planleggingspresisjonen for de ulike prosjektene

• Lede-tider presentert i antall uker, fordelt på de ulike fasene i pro-
sjektet

• Gjennomsnittsverdier for total arbeidsmengde, planleggingspresi-
sjonen og lede-tider.

Verdiene er vist for hvert enkelt prosjekt returnert fra søket. Dette vil
si at for hvert prosjekt returnert vil prosjektleder direkte kunne studere
resultatet det fikk. For det siste punktet i listen vil et gjennomsnitt av
alle prosjektene presentert i rapporten beregnes for så å vises frem.

Søket i erfaringsdatabasen Orakel returnerer tre analoge prosjekter:
Argur, Merano og Eraclea.

9.1.3 Støtte i estimeringen fra analoge prosjekter

En inspeksjon av kvantitative data presentert i rapporten fra erfarings-
databasen fører til at prosjektleder får kunnskap om deres årsaker. Det-
te kommer ut fra arbeidsmengden rapporten viser, samt størrelsen til
programmene mål i LOC.

• Arbeidsmengde.

– Argur: 15 000 timer
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– Merano: 24 000 timer

– Eraclea: 31 000 timer

• Størrelse:

– Argur: 27 000 LOC

– Merano: 43 000 LOC

– Eraclea: 64 000 LOC

For hver av prosjektene er det i rapporten presentert av erfaringsdata-
basen Orakel en link til de tilhørende erfaringsrapporter.

9.1.3.1 Kan erfaringsrapportene til prosjektene Argur, Merano og Eraclea
øke forståelsen av kvantitativ data?

Fargekodingen av kvalitativ informasjon i erfaringsrapportene gjør letin-
gen etter forklaringen på arbeidsmengde og størrelse enklere. Siden pro-
sjektleder er klar over at utviklingsprioriteringen er en viktig faktor for
resultatet i prosjekter, leses først informasjon merket med fargen rød.
Ut fra denne lesningen finner prosjektleder ut at utviklingsprioritering-
en for prosjektet Argur er ulikt sitt eget. Argurs utviklingsprioritering
var:

1. Kostnad

2. Kvalitet

3. Tid

Dette gjør at Argur ikke kan benyttes som analogt prosjekt ved esti-
mering av Chieri. Grunnen til dette er virkningen utviklingsprioritering
har på resultatet til prosjektet. Siden den primære utviklingsprioriterin-
gen til Chieri er tid, gjør at kostnaden på prosjektet kan økes for å oppnå
dette, samt at kvaliteten kan senkes. For Argurs del var prioriteringen
kostnad som resulterte i at kvaliteten til Argur ble senket betraktelig for
å ikke overskride budsjettet. Prosjektleder velger derfor ikke å benytte
Argur i estimeringen.

Prosjektleder vil i prosjekter som er like men har forskjellige utvik-
lingsprioritering gjøre ulike valg. Hvis man f.eks. har et prosjekt med
tid som hoved-utviklingsprioritering kan man la prosjektdeltagere jobbe
overtid for å bli ferdig. Om man derimot har kostnad som første prioritet
og prosjektet er forsinket kan prosjektleder måtte redusere kvaliteten
for å gjøre seg ferdig.

Prosjektet Merano og Eraclea hadde lik utviklingsprioritering som
Chieri har og kan derfor benyttes videre.
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9.1.3.2 Kvalitative erfaringer fra prosjektet Merano og Eraclea

For at prosjektleder skal kunne forstå de analoge prosjektene Merano
og Eraclea, må det eksistere informasjon i deres erfaringsrapporter av
estimeringsmessig betydning. En forklaring av resultatet må eksistere
og være markert for prosjektleder. Siden Merano prosjektet hadde en
arbeidsmengde på 24 000 timer, noe som var 4000 timer mer enn esti-
mert ønsker prosjektleder ønske å vite om det var spesielle årsaker til
dette.

Gjennomgangen av erfaringsrapporten for Merano viser at kostdrive-
ren utviklingsprioritering var en medvirkende årsak til resultatet.

“The generally cause of the bad precision was a too optimis-
tic estimation from the whole project. Merano received mainly
its baseline from the Tauro. Tauro had a very strong focus on
time and functionality, and less focus on quality. The result of
this was that the baseline we received had poorer quality than
evaluated by Merano and made some of our tasks difficult.“

— Sitat hentet fra erfaringsrapporter i firma X

Sitatet viser at arbeidsmengden økte som en følge av forskjellig utvikl-
ingsprioriteringer. I tillegg til utviklingsprioritering, er også kravhåndte-
ring av betydning for prosjektets resultat.

“When starting the execution planning of Eraclea, the time
available for the project was set very short and was neither
related to the wanted quality or to the amount of functionality.
The time to do prototyping and a good system design before
implementing it in full scale were not given. This may on long
time lead to frustration and the feeling among the designers
that they never is given the time to do a proper job.”

— Sitat hentet fra erfaringsrapporter i firma X

På grunn av tidspress blir ikke kravene til systemet behandlet som de
burde. Ut fra dette vil ikke alle sider ved et system bli kartlagt, og viktige
punkter ved kravspesifikasjonen kan være skjult. Det å ikke ha en full-
stendig oversikt over kravspesifikasjonen kan også forårsake en økning
av LOC i prosjektet.

Testing er en viktig faktor for prosjektets resultat. I prosjektet Mera-
no ble grep gjort som sparte tid for testere og designere;

“The introduction of basic test records where a help to both
testers and designers because it saved time for both showing
witch functions where implemented and ready for test at each
build.”
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— Sitat hentet fra erfaringsrapporter i firma X

Under kategorien eventuelt puttes erfaringer gjort i prosjektet, som
ikke passer inn andre steder. For Eracleas del virket følgende inn på
arbeidsmengden;

“It was a requirement on the project to operate on CMM
level 2 plus peer review from level 3. The CMM Ultra Light
Score gave 98 % on this and showed that the project fulfilled
this requirement (90%).”

— Sitat hentet fra erfaringsrapporter i firma X

Dette siden en viss mengde arbeid må legges ned for oppnåelsen av kra-
vene i sitatet. Også forandringer i prosesser kan gi endringer i estimert
arbeidsmengde.

“Several major changes were done to the build process.
This was something we knew we were going to do. Due to the-
se changes and experience from previous projects, build was
identified as a big risk for the project. However, even if we
knew it was a risk, we did not manage to be pro-active enough
in the early phase to avoid the risk become a fact.“

— Sitat hentet fra erfaringsrapporter i firma X

Det er vist to ulike erfaringer samlet under kategorien eventuelt. I
tillegg til disse to, eksisterer det mange flere i erfaringsrapportene. De
er ikke tatt med siden det vil kun bli en oppramsing av faktorer. Poenget
med kategorien eventuelt er kjent for leseren fra tidligere beskrivelser.
For de tre andre kategoriene er det også hentet ut bare en fraksjon av
alle erfaringer tilstede i erfaringsrapportene.

9.1.4 Analogibasert ekspertestimering

Etter at prosjektleder har tilegnet seg kunnskap om prosjektene Merano
og Eraclea kan et ekspertestimat konstrueres. Prosjektleder vil ta hensyn
til de ulike erfaringene beskrevet i erfaringsrapportene, og en vurdering
av deres betydning på resultatet i prosjektet gjøres. Prosjektleder over-
fører faktorene til eget prosjekt for en vurdering om det samme kan
inntreffe der. Det vil si en analyse av hvor stor risiko hver enkelt fak-
tor medfører gjør prosjektleder bedre i stand til å estimere prosjektet
Chieri.

I dette tilfellet vil prosjektleder benytte størrelse på systemet og to-
tal arbeidsmengde ved utarbeidelsen av eget estimat. Ut fra analysen av
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erfaringsrapportene har prosjektleder fastslått at størrelse og arbeids-
mengde fra erfaringsdatabasen Orakel kan benyttes. Benyttelsen skjer
ved å sammenligne prosjektene Merano og Eraclea med hans eget. Sam-
menligningen fører til at prosjektleder observerer et forhold mellom
Chieri og de analoge prosjektene. Chieri bestemmes av prosjektleder til
å være et prosjekt som er større enn Merano, og mindre enn Eraclea. Fra
informasjonen i erfaringsrapportene observerer prosjektleder at Chieri
er mer likt Eraclea, enn det er likt Merano.

Ut fra vurderingen av forholdet mellom de tre prosjektene utarbeider
prosjektleder et analogibasert ekspertestimat. Kunnskapen prosjektle-
der har fra tidligere prosjekter og informasjonen fra de analoge prosjek-
tene gjør at estimert arbeidsmengde til Chieri blir 29 000 timer. Størrel-
sen på Chieri anslår prosjektleder til å bli ca. 47 000 SLOC.

9.2 Hva kan læres av estimeringen?

I tillegg til å gi direkte tilbakemeldinger på årsakene til analoge prosjek-
ters arbeidsmengde fyller erfaringsrapporter en annen funksjon. Denne
funksjonen vil være en slags huskeliste for prosjektleder.

Som nevnt tidligere i denne hovedoppgaven er estimering av software
en veldig kompleks arbeidsoppgave. Se kapittel 3. For en prosjektleder å
utarbeidet et estimat basert i hovedsak på egne vurderinger vil det være
punkter han glemmer å ta hensyn til. Disse punktene kan forårsake at
arbeidsmengden øker.

Ved å benytte seg av analoge prosjekter i en estimeringsprosess vil
prosjektleder kunne få informasjon om slike punkter. Lesing av erfa-
ringsrapporter fra tidligere prosjekter minner prosjektleder på viktige
punkter å ta hensyn til ved estimering. Slike punkter kan være;

• Hvilke problemer er typisk for denne type prosjekter?

• Underestimering skjer ofte.

• Er alle risikoer identifiserte?

• Hvorfor er det avvik i estimeringspresisjon til historiske prosjekt-
er?

• Har kostdriverne som påvirker estimatene blitt identifisert og for-
klart?

Erfaringsrapporter får grunnet punktene i avsnittene over en dob-
beltrolle. De gir både en forklaring på hendelser i prosjektet som påvirk-
er resultatet, og de bidrar til at viktige punkter blir vurdert før et endelig
estimat utarbeides.
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Kapittel 10

En generell måte å koble
erfaringsrapporter og en
erfaringsdatabase

Til nå i denne hovedoppgaven har fokus vært på konstruksjonen av
et spesifikt koblingssystem mellom erfaringsdatabasen Orakel og erfar-
ingsrapportene tilhørende firma X. Se kapittel 8. Hensikten med å konst-
ruere det spesifikke koblingssystemet er ønsket om forbedrede estima-
ter ved benyttelsen av eksisterende erfaringskilder. Ved å bruke erfar-
ingskildene vil prosjektledere som nevnt tidligere få et bedre fundament
for estimering av nye prosjekter.

Dette kapittelet presenterer en metodikk som kan benyttes i konst-
ruksjonen av spesifikke koblingssystemer mellom erfaringsrapporter og
en erfaringsdatabase. Først vil det forklares hvorfor en generell meto-
dikk presenteres og ikke et generelt koblingssystem. Dernest blir den
generelle metodikken for kobling presentert.

10.1 En generell metodikk istedenfor et generelt kob-
lingssystem

Hensikten med dette kapittelet var i utgangspunktet å konstruere et ge-
nerelt koblingssystem mellom erfaringsrapporter og en erfaringsdata-
base alle bedrifter kunne benytte seg av. Etter en gjennomgang av esti-
meringsteknikker, se appendiks A, samt resultater fra bruk av dem, se
kapittel 3.2, ble dette forsøket forkastet.

Hovedgrunnen til forkastelsen kommer ut fra konteksten teknikkene
er utviklet i. Eksisterende estimeringsteknikker basert på en metodisk
produksjon av estimater, f.eks. COCOMO, er utviklet ved bruk av et gitt
sett med historiske data. Data brukt ved utviklingen av teknikkene kom-
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mer ofte fra selskapet de er utviklet i. Det å overføre teknikken til and-
re domener med kalibreringen utført med hensyn på riktig estimering
i omgivelsene den er utviklet for, gjør at estimeringspresisjonen forrin-
ges, Wieczorek (2001). Dette siden kalibreringen utført der teknikken ble
utviklet sjelden vil være lik der den skal brukes. Se kapittel 3.2 for mer
diskusjon rundt dette.

Generelt sett er det utviklet mange spesifikke teknikker for estimer-
ing som ikke tar hensyn til den spesifikke organisasjonen. Av alle esti-
meringsteknikker utviklet er det få eller om noen som tar hensyn til
organisasjonen teknikken skal virke i. Kalibreringen og metodikken bak
dem blir for generelle sett ut fra alle kombinasjonene av forretningsvirk-
somhet og domenespesifikke hensyn. Kombinasjonene av disse punkte-
ne gjør estimeringen med spesifikke teknikker generelt komplisert. For
ordens skyld skal det nevnes at enkelte teknikker påpeker forbedringen
i estimeringspresisjon en eventuell rekalibrering til organisasjonsspesi-
fikke data vil medføre.

Sett ut fra avsnittene over blir det generelle rammeverket vraket til
fordel for en metodikk for utvikling av et koblingssystem mellom er-
faringsrapporter og en erfaringsdatabase. Andre bedrifter enn firma X
vil da kunne dra nytte av erfaringene skapt under konstruksjonen av
det spesifikke koblingsystemet i denne hovedoppgaven. Erfaringene fra
konstruksjonen av det spesifikke koblingssystemet blir transformert til
en konstruksjonsmetodikk andre bedrifter kan benytte, slik at deres eks-
pertestimerere støttes av historiske data fra egne prosjekter.

10.2 Konstruksjonsmetodikk for et koblingssystem
mellom erfaringsdatabase og erfaringsrapport-
er

For en bedrift som skal benytte metodikken i dannelsen av et koblings-
system, må grunnleggende forutsetninger være oppfylt. Konstruksjonen
av et koblingssystem forutsetter en form for “experience factory” der er-
faringer skapt i bedriften behandles. Se kapittel 5.1.1. Konkret vil denne
konstruksjonsmetodikken virke best ved bruk av en erfaringsdatabase,
se kapittel 5, og erfaringsrapporter, se kapittel 4. Dette siden det spesi-
fikke koblingsystemet for firma X baserer seg på de to erfaringskildene.

For bedrifter uten behandling av erfaringer, men med et ønske om
forbedret estimeringspresisjon ved bruk av analogibasert ekspertestime-
ring vil innføringen av “experience factory” være nødvendig. Det vil ikke
være behov for å innføre en fullstendig utgave av “experience factory”,
men en innføring av erfaringsdatabase og erfaringsrapporter vil være
fordelaktig. Metodikken beskrevet i dette kapittelet virker best under
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disse omstendighetene.

10.2.1 Hvorfor, Hva, Hvor, Hvordan

Konstruksjonsmetodikken beskrives ut fra hvorfor, hva, hvor, og hvor-
dan. Med det menes å stille en rekke spørsmål bedriften må vurdere
under dannelsen av koblingssystemet. Hele hensikten med å utvikle me-
todikken slik er å virke klargjørende på de ulike punkters viktighet.

Spørsmålene er utformet mest mulig presist med tanke på hva re-
sultatet fra handlingen de fremprovoserer er. I forbindelse med hvert
spørsmål er det gitt en kort beskrivelse av hva som bør være svaret. Det
vil si; det gis en forklaring på hva resultatet av spørsmålet bør være.

Svarene på spørsmålene finner bedriften kun ved å benytte seg av
materiale innenfor egen organisasjon. En analyse og gjennomgang av ek-
sisterende erfaringsdatabase og erfaringsrapporter vil være nødvendig.
Intervjuer vil eventuelt kunne benyttes for innhenting av eksperters syn
på analogibasert ekspertestimering og hva det kan bidra med.

10.2.1.1 Hvorfor

Hvorfor-kategorien av metodikken tar for seg spørsmål om nytteverdi-
ene innføringen av et koblingssystem vil gi. For at tiden og kostnaden
brukt på innføringen av et slikt rammeverk skal gjenspeiles i økt estime-
ringspresisjon må bedriften vite hvorfor de ønsker koblingssystemet.

• Hvorfor støtte ekspertestimereren med analoge prosjekter?

– Eksperten vil få økt sin estimeringspresisjon ved å sammen-
ligne egne estimater med data fra historiske prosjekter. Se ka-
pittel 6.4 og kapittel 3.3 for en nærmere beskrivelse.

• Hvorfor koble kvalitativ informasjon fra erfaringsrapporter til kvan-
titative data i en erfaringsdatabase?

– Eksperten vil få en økt forståelse av årsakene til kvantitati-
ve data inneholdt i erfaringsdatabasen. Se kapittel 3.3 for en
nærmere beskrivelse.

10.2.1.2 Hva

Hva-kategorien vil kartlegge hvilken informasjon om erfaringer som ek-
sisterer og lokalisere hvor denne informasjon behøves. Erfaringsrapport-
ene, erfaringsdatabasen og eventuelle intervjuer med eksperter skal bru-
kes for å finne svar på denne kategorien.
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• Hva slags kvalitative erfaringer inneholdt i erfaringsrapportene kan
brukes i koblingen mot en erfaringsdatabase?

– En kategorisering av erfaringer som årsaksforklarer hendelser
med påvirkning på prosjektets resultat gjøres. Det vil si, hvilke
kostdrivere er gjentagende brukt som forklaringer på hendel-
ser i de ulike erfaringsrapportene. Resultatet her vil være en
liste med kostdrivere som gjenspeiler hvorfor prosjekter i får
de resultater de får.

• Hva trenger erfaringsdatabasen av informasjon for at eksperten
skal forstå de kvantitative data i den?

– En gjennomgang av erfaringsdatabasen foretas. Gjennomgan-
gen har fokus på å kartlegge kvantitative data med behov for
informasjon fra erfaringsrapportene for oppnåelsen av en hel-
hetlig forståelse. F.eks. vil arbeidsmengde, kostnad, størrelse,
og lignende det være kostdrivere med behov for informasjon
fra erfaringsrapportene for å oppnå en forståelse av de.

• Hva mener ekspertestimererne er viktig å vite om prosjektet ved
estimering av det?

– Analysere eventuelle intervjuer utført med ekspertestimerer-
ne for å kartlegge hvilke kostdrivere de ønsker informasjon
om fra historiske prosjekter, for å bedre egen estimeringspre-
sisjon.

Spørsmålene en og tre i denne kategorien, vil være sentrale i dannels-
en av et koblingssystem. De kostdrivere som påpekes begge steder eller
skiller seg ut bør vurderes som grunnlag for en kobling.

10.2.1.3 Hvor

Både erfaringsdatabasen og erfaringsrapportene har en gitt spesifika-
sjon for hvordan kvantitative og kvalitative data skal nedtegnes. Hvor-
kategorien tar sikte på å kartlegge informasjonsbehovet til erfaringsda-
tabasen, samt å lokalisere kvalitativ informasjon i erfaringsrapportene.

• Hvor i erfaringsdatabasen skal koblingen med erfaringsrapportene
finne sted?

– En kartlegging foretas med hensyn på hvilke kategorier kvan-
titative data i erfaringsdatabasen som skal kobles opp mot
kvalitative data fra erfaringsrapportene.

• Hvor i erfaringsrapportene eksisterer det kvalitative erfaringer?
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– En gjennomgang av erfaringsrapportene skjer med hensyn på
å lokalisere en systematikk for hvor det eksisterer kvalitative
erfaringer. Systematikken baserer seg på malen erfaringsrap-
portene skrives ut fra.

Om de to spørsmålene over avdekker et samsvar mellom resultat
(erfaringsdatabasen) - årsak (erfaringsrapportene), kan koblingssystem-
et gjøres ut fra disse. Det vil si at dersom der er en systematikk i hva
erfaringsdatabasen trenger av kvalitative informasjon for en forståelse
med hvor i erfaringsrapportene denne informasjonen er, gjøres koblin-
gen basert på dette. Systematikken vil vises ut fra at alle erfaringsrap-
portene har lik kvalitativ erfaring på samme sted i rapportene. Erfarings-
databasens rapporter må inneha kvantitative data med samsvarende in-
formasjonsbehov vist gjennom systematikken til erfaringsrapportenes
kvalitative data.

Dette vil da overkjøre listene laget i kategorien Hva. Informasjonen
funnet i dette punktet er alikevel så viktig at det også skal være med
å påvirke koblingssystemet, selv om en systematikk eksisterer mellom
erfaringsdatabasen og erfaringsrapportene.

10.2.1.4 Hvordan

I kategorien Hva og hvor har fokuset vært på hvilken informasjon og
hvor koblingen skal skje. For at koblingen skal la seg gjøre må det tekn-
iske aspektet også vurderes. Kategorien Hvordan behandler dette.

• Hvordan koble erfaringsdatabasen til erfaringsrapportene?

– Det må utarbeides en teknisk løsning sett ut fra erfarings-
databasen og erfaringsrapportene som muliggjør koblingen.
En teknisk analyse må utføres for å kartlegge hvordan kobl-
ingen mellom erfaringsdatabasen og erfaringsrapportene kan
gjøres.

• Hvordan søke etter analoge prosjekter?

– Erfaringsdatabasen må tilby eksperten muligheten til å søke
etter analoge prosjekter. Prosjektprofilen, se appendiks B.1,
kan benyttes som parameter i søket.

• Hvordan vise frem de analoge prosjektene eksperten søker etter?

– Eksperten vil være interessert i en presentasjon av kvantitati-
ve data fra erfaringsdatabasen. Dette kan gjøres ved å la søk-
et etter analoge prosjekter returnere en rapport som igjen er
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koblet opp mot erfaringsrapportene. Eksperten vil på den må-
ten få dekket sitt umiddelbare tilbakemeldingsbehov på esti-
matet utviklet.

• Hvordan markere kvalitativ informasjon i erfaringsrapportene?

– For at konteksten til erfaringene skal beholdes må en mer-
king foretas. Dette kan gjøres på flere måter. En av dem er
å markere de ulike kategoriene informasjon med forskjellig
farge. Når eksperten vil ha økt informasjon om f.eks. arbeids-
mengde, blar han elektronisk gjennom erfaringsrapporten for
å finne tekst markert med en viss farge.

10.3 Organisasjonsspesifikke hensyn

Ved å ha gått gjennom de fire kategoriene med spørsmål burde det væ-
re avklart hvordan koblingssystemet i organisasjonen blir. Siden dette
er en generell konstruksjonsmetodikk benyttet til utviklingen av et spe-
sifikt koblingsystem kan det eksistere noen uklarheter. Uklarhetene vil
da være av en type ikke dekket av spørsmålene inneholdt i kategoriene
ovenfor. Smidigheten til denne konstruksjonsmetodikken kommer da til
rette gjennom å tillate organisasjonsorienterte endringer.

Noe av poenget med å utvikle en generell metodikk er nettopp å la or-
ganisasjonen selv påvirke hvordan koblingssystemet blir. Det kan være
domenespesifikke forskjeller eller andre faktorer som gjør at hele me-
todikken ikke kan benyttes. Organisasjonen kan da ut fra egne behov,
gjøre endringer som vil gi best mulig resultat. Dette fører til at ekspert-
en best mulig kan foreta sine analogibaserte estimater.
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Konklusjon og videre arbeid

Det er i denne hovedoppgaven forklart et behov for kobling av infor-
masjonskilder i firma X. Fire ulike informasjonskilder er analysert med
hensyn på konstruksjonen av et koblingssystem mellom to av de. Tre
av de fire informasjonskildene som er analysert er: erfaringsdatabasen
Orakel, erfaringsrapporter og intervjuer med prosjektledere, alle hentet
fra firma X. Den fjerde informasjonskilden som ble analysert er eksister-
ende estimeringsteknikker.

Bakgrunnen for en kobling av informasjonskilder kommer fra støtt-
en ledderene i firma X har behov for ved ekspertestimering av prosjek-
ter. Dette kommer ut fra estimering av software utviklingsprosjekter er
komplekst. Ekspertestimatene i firma X konstrueres uten annen støtte
enn kunnskaper eksperten har tilegnet seg fra prosjekter han har vært
med på. For tidligere å støtte prosjektleder i estimeringen utvikles et
koblingssystem mellom erfaringsdatabasen Orakel og erfaringsrapport-
ene. Ved å forklare kvantitative data fra erfaringsdatabasen gjennom en
kobling til kvalitativ informasjon presentert i erfaringsrapportene, bed-
res prosjektleders mulighet til å utarbeide et korrekt estimat. Grunnen
til dette er økt forståelse av prosjektets resultat gjennom en beskrivelse
av hvilke faktorer som påvirket det. Ved å få kunnskap om de påvirk-
ende faktorer i analoge prosjekter vil prosjektleder kunne dra nytte av
dette ved estimering av eget prosjekt.

11.1 Spesifikt koblingssystem for firma X

Erfaringsrapporter skrevet i firma X viser ved en analyse at de inneholder
estimeringsnyttig informasjon. Resultater fra denne analysen kombinert
med resultater fra en analyse av intervjuer gav en liste med kostdrive-
re. Tre kostdrivere, utviklingsprioritet, kravhåndtering og testing, samt
et samlepunkt for erfaringer, eventuelt, blir sentrale ved bruken av er-
faringsrapporter. De fire kategoriene samler all estimeringsnyttig infor-
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masjon i erfaringsrapportene.
I erfaringsdatabasen Orakel vil man gjøre en kobling til erfarings-

rapportene, noe som forenkler prosjektleders arbeidsmengde i det å
fremskaffe estimeringsnyttig informasjon. Ved å klikke på navnet til pro-
sjektet presentert får prosjektleder direkte tilgang til erfaringsrapporte-
ne. Hver av de fire kategoriene markeres med en egen farge slik at pro-
sjektleder enkelt kan skille de fra hverandre. Det å lette prosjektleders
arbeidsmengde i letingen etter estimeringsnyttig informasjon på denne
måten, gjør gjenbruk av erfaringer fra tidligere prosjekter enklere. Noe
som igjen fører til økt bruk av historiske data blant ved estimering av
nye prosjekter.

11.2 En generell metodikk for konstruksjon av et spe-
sifikt koblingssystem

Ut fra konstruksjon av det spesifikke koblingssystemet, skulle erfaring-
ene fra denne konstruksjonen videreføres til et generelt koblingssystem.
Analysen av eksisterende estimeringsteknikker resulterte i en forkastel-
se av denne ideen. Gjennomgangen av estimeringsteknikkene viser en
manglende suksess for slike rammeverk. Overføring av spesifikke ram-
meverk utviklet i og for et miljø til et annet miljø medfører ofte en svek-
kelse av estimeringspresisjon.

En generell metodikk for kobling av en erfaringsdatabase og erfar-
ingsrapporter ble derfor konstruert. Metodikken kan benyttes i enhver
organisasjon som behandler erfaringer gjennom en erfaringsdatabase
og erfaringsrapporter, eller innfører et slikt miljø. Ved å stille en rek-
ke spørsmål med forskjellige perspektiver, avdekker metodikken vikti-
ge punkter angående estimeringsnyttig informasjon for organisasjonen.
Informasjonen tilegnet fra spørsmålene brukes så i konstruksjonen av
et spesifikt koblingssystem for denne organisasjonen. Ved å konstruere
koblingsystemet på denne måten vil organisasjonen ende opp med et
system best tilpasset deres behov.

11.3 Videre arbeid

Denne hovedoppgaven har vist at det eksisterer et behov for konstruk-
sjon av et koblingssystem mellom en erfaringsdatabase og erfaringsrap-
porter. Selv om en god del arbeid har blitt gjort for å få dette til gjenstår
det fremdeles mye. For å kunne si noe om nytten dette koblingsyste-
met vil ha for estimeringspresisjonen må bruken av det evalueres. For
å empirisk kunne evaluere det spesifikke koblingssystemet i firma X må
koblingen av erfaringsdatabasen og erfaringsrapportene utføres. I tillegg
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må estimeringsnyttig informasjon i erfaringsdatabasen merkes med an-
gitte farger. En evaluering av koblingssystemet vil kunne foregå ut fra
følgende punkter:

• Faktisk nytte for prosjektleder ved estimering.

• Hvor mye data må det eksistere i erfaringsdatabasen for å kunne
bruke den?

• Når er koblingssystemet hensiktsmessig å bruke?

• Sammenligne estimeringspresisjonen prosjektleder har med kobl-
ingssystemet, sett i forhold til ren ekspertestimering.

• Kan det brukes ikke-firmaspesifikke erfaringsdata?

• Vil prosjektleder ha tillit til data lagret?

• Hvilken type bedrift passer dette for?

For den generelle metodikken vil videre arbeid være å se om den fak-
tisk vil virke for en tilfeldig organisasjon. Ved å benytte metodikken vil
det kunne evalueres om konstruksjonen av et koblingssystem er vellyk-
ket. Dette koblingssystemet vil så kunne evalueres ut fra listen over.
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Tillegg A

Software-estimering

Estimat: En konkret verdi eller fordeling, som reflekterer
den mest kjente verdien som kan bli gjort på et punkt i tiden
om kostnaden og varigheten som skal til for å ferdigstilling
av et prosjekt.

Software-estimering er navn på teknikker som tar sikte på å fremp-
rodusere et estimat (med estimat menes her et konkret tall > null), på
hvor lang tid en aktivitet vil ta å utføre, samt hvor stor kostnad denne
aktiviteten vil innebære. Aktiviteten kan være av størrelseorden et sys-
tem, en komponent, en del av en komponent, en klasse, en metode eller
en annen passende del av prosjektet. Hvordan konkretiseringen av esti-
meringsaktiviteten finner sted, preges av utviklingsmetoden som brukes
på prosjektet.

Estimatet er det som gir prosjektlederen et tall på hvor mye penger
og tid et prosjekt eller en aktivitet trenger å benytte for å ferdigstilles.
Tallene skal fungere som en rettesnor for prosjektlederen i den videre
utviklingsprosess. Ut fra estimatene vil han måtte forholde seg til ulike
faktorer som:

• Budsjett: prosjektlederen må justere tid og kostnader i henhold til
estimatene.

• Planer: til en hver tid må det være tilstrekkelig med personell på
prosjektet, slik at de satte milepæler gitt ut fra tidsestimatene hol-
des.

• Risiko: estimatet er et innspill til om det er fornuftig økonomisk å
utføre den tenkte aktiviteten, både med hensyn på tid og kostnad-
er.

• Strategi: estimatet kan tenkes å gi lønnsomhet til bruk av nye verk-
tøy, ny teknologi, gjenbruk og kjøp av ferdigprodusert produkter.
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Dette kapittelet vil gi en kort beskrivelse av estimeringens historie, hvor-
dan estimeringsteknikker klassifiseres i denne hovedoppgaven, samt vi-
se eksempler på utvalgte estimeringsteknikker. De estimeringsteknikk-
ene som forklares, er klassifisert ut fra måten et estimat konstrueres.
Hensikten med en gjennomgang av et utvalg estimeringsteknikker er å
finne hvilke kostdrivere1 som er mest brukt, og hvilken påvirkning de
har på estimatet. Analysen av eksisterende estimeringsteknikkers sine
kostdrivere vil da, i samsvar med analysen av intervjuer, resultere i et
rammeverk om hvordan de mest optimale koblingspunktene mellom en
erfaringsdatabase og erfaringsrapporter bør være.

Under beskrivelsen av estimeringsteknikker vil jeg for hver teknikk
peke ut hvilke kostdrivere som er de mest sentrale i beregningen av et
estimat. Noen av teknikkene vil basere sitt grunnlag for å lage et estimat
på helt andre teknikkerr, og vil ikke ha noen kostdrivere som virker på
konstruksjonen av estimatet. Grunnen til dette er at de benytter andre
teknikker for å gi estimater, f.eks ekspertestimering. Disse teknikkene er
med i denne hovedoppgaven for å gi gode innspill på andre faktorer som
også bør vurderes når man skal finne koblingspunkter mellom en erfa-
ringsdatabase og erfaringsrapporter, f.eks. “Work Breakdown Structure”
som påpeker viktigheten med å bryte et prosjekt ned i mindre deler.

Utvalget av teknikker er basert på en gjennomgang av litteratur som
omhandler/sammenligner software-estimeringsteknikker, se Walkerden
& Jeffery (1997b), Briand et al. (1999), Shepperd & Schofield (1997), Kitchen-
ham & Taylor (1985), Jørgensen (1995), Dolado & L.Fernandez (1998),
Hughes et al. (1998), A.Gray & MacDonell (1997), Myrtveit & Stensrud
(1999b), Mair et al. (2000) og Jeffery et al. (2001). Litteraturen er lokali-
sert gjennom søk i ulike litteratur databaser som Inspec, Bibsys, ACM og
ISI Web of Knowledge.

A.1 Historie og et kort overblikk av software-estimeringsfeltet

Software-estimering har eksistert som et konsept siden slutten av 1950
tallet. Siden P.V.Norden (1958) foreslo en teknikk i 1958 for å estimere
vha. like prosjekter, har feltet software-estimering fått tilskudd av man-
ge nye teknikker, tilnærminger, konklusjoner og teknikker som skal løse
problemene som eksisterer innen software-estimering. Mange av disse
ulike løsningene “garanterer” estimater som ligger innenfor et gitt avvik
av det aktuelle tallet prosjektet vil ende opp med.

De første teknikkene som dukket opp på 1960 tallet var basert på
statistiske metoder og regresjonsanalyse. SDC, Nelson (1967), samt Farr

1Faktorer som påvirker estimatet i en større eller mindre grad, feks. størrelse,
kompleksitet, teknologi, programmeringspråk og testing.
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og Zagorski, Farr & Zagorski (1965)-modellen ga et estimat på hvor man-
ge “man-months” det vil ta å levere et produkt.

Regresjonsanalysen ble så satt til side for andre teknikker. I 1974 ble
TRW Wolverton modellen publisert, se Wolverton (1974). Den benyttet
seg av en algoritme samt bruk av historiske data for å sette kostnader
pr. instruksjon. PRICE, Freiman & Park (1979), modellen fra 1977 bryter
ned programmet og estimerer på en “top-down” metode. PRICE gir esti-
mater på kostnader, tid, størrelse og type vanskeligheter for prosjektet.
SLIM modellen kom i 1978, og baserer seg på arbeid gjort av P.V.Norden.
I SLIM, Putnam (1978), knytter de ulike aktiviteter i utviklingen opp mot
Rayleigh kurven. Walton og Felix modellen, Walston & Park (1977), gir
brukeren en mulighet til estimere produksjonen av linjer med kildeko-
de. Albrecht (1979a), kommer med Funksjonpoeng-analyse (FPA) i 1979,
også den gir prosjektleder en mulighet for å anslå størrelsen på prog-
rammet.

Constructive Cost Model (COCOMO) ble presentert av B.W.Boehm (1981),
på begynnelsen av 80 tallet, og er den første modellen som knytter analy-
tiske ligninger, statistiske data og ekspertvurdering sammen. Siden det-
te var den modellen som var best dokumentert og mest åpen, ble denne
modellen også best kjent. Videre i denne perioden fikk man flere estime-
ringsmodeller som baserte seg på parametriske inndata. PRICE-modellen
får et tillegg og blir PRICE-S. Estimacs, se Rubin (1983), og PRICE-S er like
i den forstand at de er lukket. Man sender inndata basert på spørsmål
til en pc som genererer estimater. Man går også her litt tilbake til regre-
sjon når Classification and Regression Trees (CART), Breiman, Friedman,
Ohlsen & Stone (1984), kommer i 1984, CART er en inndata-drevet data-
metode som gjør nytte av to typer trær.

1990 tallet førte med seg en del forandringer innen estimering. Man
gikk nå vekk fra de rene parametriske modellene for å nærme seg teknik-
ker som kombinerer ulike teknikker. Mye av grunnen til dette var blant
annet den usikkerheten som lå i kompleksiteten til systemer og evig
forandring i relasjonene som forklarer variasjoner i produktivitet. Dette
førte til at OSR, Briand, Basili & Thomas (1992), kom som et alternativ i
1992. OSR bruker historiske data sammen med algoritmer for å finne det
mest optimale estimatet. Li (1994) presenterte “neural networks” i 1995,
Analogiestimering ble tatt i bruk i kombinasjon med erfaringsdatabas-
er og i tillegg ble ekspertestimering satt i et rammeverk. Denne formen
for estimering var mye brukt av prosjektledere hele tiden ved at man
kombinerte ekspertvurdering og historiske data.

Som vist her har historien til software-estimering vært kort og svært
utforskende. Man har prøvd mange forskjellige teknikker og kombina-
sjoner av disse for å skape en teknikk som leverer det beste resultatet.
Men det må kunne sies at man ikke har lykkes med å skape en teknikk
som leverer estimater innenfor et tilfredstillende avvik i forhold til pro-
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sjektets resultat.
Den forskning som er gjort innen software-estimering må sies å være

veldig verdifull for dagens forskning innen feltet. Når man leser artikler
om teknikker og artikler som omhandler forsøk som er gjort med ulike
teknikker, er det veldig mye kunnskap som kan bringes videre inn i nye
teknikker.

A.2 Sammendrag av ulike esimeringsteknikker

I løpet av tiden fagfeltet software-estimering har eksistert, har det blitt
forsket mye på hvilke teknikker eller prisipper som vil gi det mest op-
timale estimatet for en gitt prosjektaktivitet. Dette har resultert i en
variert mengde av teknikker, som er klassifisert på ulike måter i litte-
raturen (Boehm & Abts (2000), Wieczorek (2001), Walkerden & Jeffery
(1997a)). Alle disse klassifiserer teknikker for estimering ulikt i henhold
til ulike kriterier og syn på estimering. Jeg velger derfor i denne hoved-
oppgave å adoptere Boehm & Abts’s (2000) klassifisering, se figur A.1,
da denne svarer til min oppfatning om hvordan de ulike teknikkene bør
kategoriseres.

Figur A.1 Klassefisering av software-estimeringsteknikker

Teknikker innen software-estimering

Modellbaserte:

Ekspert baserte:

Læringsorienterte:

Dynamiske:

Regresjonsbaserte:

Kombinasjon:

-COCOMO

-TRW Wolverton Modell

-Function Points

-ESTIMACS

-Standar Regresjon

-Robust Regresjon

-Delphi teknikken
-Work Breakdown Structure

-Analogi

-Nevral nettverk

-System dynamics approach -Bayesian approach

På figuren ser man at det er seks ulike kategorier av estimeringsteknik-
ker. Under vil jeg avgrense hver kategori for å gjøre betydningen av fi-
guren klarere. De ulike kategoriene vil bli forklart mer utdypende i hvert
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sitt delkapittel.

• Modellbaserte teknikker omhandler teknikker som er gjenbruk-
bare, samt at de har et gitt forhold mellom estimatet (tid, peng-
er, produktivitet) og de viktigste faktorene i et utviklingsprosjekt
(kompleksitet, størrelse, teknologi...).

• Ekspertbaserte teknikker; Når man står overfor et prosjekt der
man ikke har noen empiriske data å gjenbruke, er denne type tek-
nikker verdifulle. Man estimerer da ut fra kunnskapen en eller flere
personer har tilegnet seg fra tidligere prosjekter.

• Læringsorienterte teknikker baserer seg på læring fra tidligere
prosjekter, der data er lagret i en eller annen form.

• Dynamiske teknikker tar eksplisitt hensyn til den forandring som
finner sted i et prosjekt, estimatene tid og kostnad må derfor jus-
teres under prosjektets gang.

• Regresjonsbaserte teknikker bruker man statistikk til å kalkulere
estimatene man ønsker. Dette gjøres ved hjelp av to typer statis-
tikk; standard regresjon og robust regresjon. Ut fra disse to typer
regresjon har det blitt utviklet mange ulike regresjonsmetoder for
estimering.

• Kombinasjonsbaserte teknikker gjør nytte av den muligheten det
gir å kombinere en eller flere teknikker fra en eller flere kategorier.

A.2.1 Modellbaserte teknikker

Som beskrevet i A.1, er det i de siste ti årene kommet en mengde ulike
teknikker for å estimere software. Mange av disse teknikkene er modell-
baserte.

En slik teknikk kjennetegnes ved at den er gjenbrukbar, og har et for-
hold mellom estimatet (tid, penger, produktivitet) og de viktigste faktor-
ene i et utviklingsprosjekt (kostdrivere). Videre kjennetegnes en modell-
basert teknikk ved at den har et fast rammeverk der brukeren vil måtte
følge en gitt prosedyre for å få ut et estimat, samt at den har en algorit-
me som beregner dette estimatet. Denne algoritmen er kalibrert i forhold
til tidligere erfaringer gjort fra estimering av aktiviteter/prosjekter.

Noen av de modellbaserte teknikkene (PRICE-S, Estimacs) har en luk-
ket “kjerne”, der brukeren sender inn data og får estimatet tilbake. Med
lukket menes her at algoritmen som beregner estimatene, samt en del
rundt algoritmen, holdes skjult for brukeren.

Det alle modellbaserte teknikker har felles er at de tar en form for
inndata, behandler disse data og gir tilbake utdata, nemlig estimatet.
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Fordelen med slike typer teknikker er at de kan brukes av alle. Ulempen
er at algoritmen som brukes ikke følger med i utviklingen av erfaringer
innen estimering, dette vil da føre til uriktige estimater. Noen ulike mo-
dellbaserte teknikker vil nå bli presentert.

A.2.1.1 COCOMO

“COnstructive COst MOdel” (COCOMO) ble utviklet av B.W.Boehm (1981),
og ble publisert i boken “Software Engineering Economics” i 1981. Mo-
dellen baserer seg på hans analyse av 63 software-utviklingsprosjekter.
De danner grunnlag for algoritmene, der varighet og arbeidsmengde på
prosjektet kalkuleres.

Den enkleste varianten av COCOMO heter “The Basic Model”, og er
på formen

Effort = A(KDSI)B,

der

Effort = antall “Person-Months 2 3"
A = en konstant
KDSI = tusener av levert kildekode linjer, og
B = en konstant.

A og B er avhengig av COCOMOs modelleringsnivå (basic, intermedia-
te, detailed) og nivået til prosjektet som skal estimeres (organic, semi-
detached, embedded). Tusener av leverte kildekode linjer er her definert
til å være:

“Bare linjer med kode som er levert som en del av produk-
tet er inkludert, test kode og annet supporterende software
er ekskludert.”

• Kode laget av kodegeneratorer er ekskludert.

• En instruksjon er en linje med kode.

• Deklarasjoner er regnet som instruksjoner.

• Kommentarer er ikke regnet som instruksjoner.

21 Person-Months = 152 timer
3Person-Months = antall måneder det tar å utvikle systemet for en person.
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KDSI er et tall som Boehm har satt på de ulike størrelser et prosjekt
kan inneha. Personen som estimerer må da stilling til hvilken type pro-
sjekt han innehar, og får da KDSI gitt ut fra listen under.

Små : 2 KDSI
Middels: 8 KDSI
Medium: 32 KDSI
Store: 128 KDSI
Veldig store: 512 KDSI

Hvor disse størrelsene kommer fra, står ikke forklart noe sted i “Soft-
ware Engineering Economics”, av B.W.Boehm (1981). Men antar de kom-
mer fra de samme historiske data som resten av COCOMOs faktorer er
beregnet ut fra.

Utviklingsnivået er en av de viktigste faktorene som påvirker prosjek-
tets kostnad og varighet. Alle prosjekter i COCOMO utvikles innenfor en
av følgende tre nivåer:

• Organic Nivå: Prosjektet er utviklet innen kjente og stabile omgiv-
elser. Produktet er kjent fra tidligere. Det er relativt lite og krever
lite nyskapning.

• Semidetached Nivå: Prosjektets karakteristikker er midt imellom
Organic og Embedded.

• Embedded Nivå: Prosjektet er karakterisert ved harde, ikke flek-
sible avgrensninger og grensesnittkrav. Et slikt prosjekt vil kreve
en stor del nytenkning.

“Intermediate” og “Detailed” COCOMO justerer “The Basic Model”
ved hjelp av flere faktorer. Disse faktorene skal ta høyde for de spesi-
fikke faktorene i dette prosjektet som avviker fra gjennomsnittsprosjek-
tene (The Basic Model). Dette blir gjort gjennom 15 “kostdrivere” som
legger et nytt ledd til den originalen formelen:

Effort = A(KDSI)B
15∑

k=1

EMi

der,

EMi = er kostfaktor nummer i.

• Intermediate Model: For å øke estimeringsnøyaktigheten til COCO-
MO redefinerer Boehm “The Basic Model” til å inkludere effekten av
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15 faktorer som nevnt ovenfor. De 15 faktorene omhandler blant
annet kompleksitet, størrelse, bruk av verktøy, programmerings-
språk og erfaring.

• Detailed Model: Denne er veldig lik “The Intermediate model” bort-
sett fra at prosjektet er delt inn i fire faser:

– Produktdesign

– Detaljertdesign

– Koding-og enhetstesting

– Integrasjon og testing

De 15 kostdriverne er estimert og brukt innen hver fase, istedenfor
å bruke de på prosjektet som en helhet.

A.2.1.2 TRW Wolverton Modell

I 1974 kom Ray W. Wolverton, se Wolverton (1974), med en modell for
software-estimering, som har fokus på kostnadsestimering. Modellen tar
utgangspunkt i at arbeidsmengden for å produsere et program, er li-
neært proporsjonalt med antall instruksjoner som skal produseres.

Modellen legger til grunn at man skal ha god kontroll over utviklings-
miljøet og prosjektet. Dette gjøres via vanlige software-teknikker som
versjon og konfigurasjonsstyring, god dokumentasjon av programmet
ved hjelp av standarder, tekniske gjennomganger, kontrollere fysiske
omgivelser og en database som inneholder alle problemer, definisjoner
og forslag til forandringer. Dataene inneholdt i databasen om gjeldende
prosjekt blir så analysert og gjort tilgjengelig for alle deltagere i prosjek-
tet.

Videre deles et prosjekt opp i 7 faser brukt i selve utførelsen av esti-
meringen, der hver av fasene får egen behandling.

• “Performance and Design Requirements”

• “Implementation Concept and Test Plan”

• “Interface and Data Requirements Specification”

• “Detailed Design Specification”

• “Coding and Debugging”

• “System Validation Testing”

• ”Certification and Acceptance Demonstration”
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Algoritmen i denne modellen er ikke med i artikkelen og kan derfor
ikke utdypes. Modellen består av en gitt prosedyre som skal følges for å
oppnå estimatet. Denne prosedyren er satt sammen av ulike steg:

• Det første steget er å kategorisere software-rutinene som blir vur-
dert i “Implementation Concept and Test Plan”-fasen i prosjektet.
Disse kategoriene er blitt valgt ut fra erfaring og gir et estimat på
grunnlag av software-artifaktene.

• Det neste steget er størrelses- og kompleksitetsestimater ut fra ru-
tine. For å balansere kost og risiko, må designeren kanskje benytte
seg av gjenbruk fra et bibliotek av programmer som trenger små
modifikasjoner. På den annen side kan det hende at prosjektleder
må bruke en helt ny teknikk som vil innføre mer risiko i prosjektet.
For å ta høyde for dette, estimerer designeren en kompleksitetsfak-
tor.

• Det man så skal gjøre er å identifisere de ulike utviklings- og testfa-
sene som skal til for å produsere programmet, fra det konseptuel-
le steget til levering av det operative programmet til sluttbrukeren.
Man bruker da de syv utviklingsfasene beskrevet over eller innfører
sine egne. Hver fase vil da få tilordnet sin andel av totalen.

• Det fjerde steget er å definere aktiviteten i hver utviklingsfase ved
hjelp av en aktivitetsliste og en kostnadsmatrise. Aktivitetene som
en funksjon av utviklingsfase er en 25 x 7 matrise, dvs. 25 aktivite-
ter er identifisert for hver av de 7 fasene.

• Det siste steget er å sette opp initielle betingelser for kostestime-
ringsalgoritmen. Dette gjøres ved hjelp av fremdriftsdata basert
på kundens krav eller andre ledelse betingelser. Fremdriftsdata er
med for å gi selskapet som utvikler systemet straff om de ikke kla-
rer å levere ved gitte milepæler.

Wolverton-modellen gjør nytte av historiske data organisert i en mat-
rise for å beregne kost pr. instruksjon. Denne matrisen er organisert på
software-kategori (kontroll, inn/ut, pre-prosessor/post-prosessor, algo-
ritme, datastyring, og kritisk tid) og grad av vanskelighet (gammel pro-
gram - enkelt, medium, hardt; nytt program - enkelt, medium, hardt).
Kostnaden er så produktet av et felt i den historiske matrisen og det
estimerte antall instruksjoner som skal bli produsert.

A.2.1.3 Function Points

Funksjonspoengteknikken, utviklet av Allan Albrecht fra IBM og ble først
publisert i 1979. I to artikler, (Albrecht 1979b, A.J.Albrecht & Gaffney
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1983), blir teknikken man skal estimere produktivitet på beskrevet.
Albrecht var fokusert på det generelle problemet produktivitetsmål-

ing innenfor systemutviklingen, da han laget teknikken funksjon poeng
som et alternativ til å estimere SLOC 4. Funksjon poeng er på et lave-
re nivå en SLOC, der Albrecht har lagt inn muligheten for å fange opp
antall innputt/utputt transaksjoner og antall unike rapporter. Albrechts
teknikk gjør det mulig å estimere et prosjekt allerede når man har krav-
dokumentet klart. Dette kan være en viktig fordel for alle som prøver å
estimere nivået av arbeid prosektet trenger for å bli ferdig. Videre så kan
funksjonspoeng brukes av folk som ikke er så tekniske, samt man unn-
går effekten av ulike programmeringsspråk og andre implementasjon
avhengige faktorer.

Det er to ulike steg inkludert i det å beregne funksjon poeng:

• telle brukerfunksjoner, og

• justere for prosesseringskompleksitet.

Det totale antall funksjonspoeng i et program er regnet ut ved å måle
eller estimere følgende programdeler:

• eksterne inputt og utputt

• logiske interne filer

• eksterne grensesnitt

• eksterne spørringer

• prosesseringskompleksitet

Hver av disse blir individuelt tilordnet en verdi, på grunnlag av deres
kompleksitet. Denne verdien varierer fra 3, for enkle eksterne innputt, til
15 for komplekse interne filer. Enten kan man bruke verdiene på vektene
som Albrecht har foreslått, eller man kan sette egne verdier ut fra egen
erfaring.

Man regner ut antall “Function Count” (FC), ved å bruker formelen:

FC =
n∑

i=1

(Xi)× (Y)

der,

X = antalle elementer av denne type, og

4Source Lines of Code
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Y = vektingen av denne type element.

Arbeidsmengden som skal til for å gi et nivå med funksjonalitet, kan
variere veldig innenfor en gitt omgivelse. For eksempel er innputttrans-
aksjoner vanskeligere å programmere hvis mye av fokus til systemet er
hurtig responstid for brukeren eller at man skal ha mye data gjennom
systemet. Som en følge av dette har funksjonstelling en liste med 14 pro-
sesseringskompleksitet karakteristikker, disse skal bli tilordnet en verdi
fra 0 (ingen innflytelse) til 5 (sterk innflytelse). Det neste steget da er
å summere alle disse kompleksitetsfaktorene som har blitt tilordnet en
verdi. Albrecht har utviklet følgende formel:

PCA = 0.65+ 0.01
14∑

i=1

Ci,

der PCA = prosessering kompleksitet justering

(0 ≥ PCA ≥ 1.35)

og C = kompleksitet faktoren

(0 ≥ C ≥ 5)

Denne faktoren er brukt i den siste ligningen

FP = FC(PCA)

der,
FP = Funksjon Poeng, og FC = tidligere beregnete “Function Count”.

Slutt resultatet kan da sammenlignes opp mot en historisk erfarings-
database, for å se på riktigheten av estimatet gitt ut fra funksjonspunkt
teknikkn. Og man kan videre bruke en formel som gir et estimat på
mengde kode for et gitt programmeringsspråk, for dette funksjonspoen-
get.

A.2.1.4 ESTIMACS Modell

Det å kunne produsere tidlige estimater innen software utviklingen er
viktig for å kunne gi et anbud på prosjekter. ESTIMACS ble først utviklet
av Rubin (1983), på slutten av 1970 som QUEST 5, og er en slik modell.
Den er lukket, dvs. at algoritmen for den er skjult. I denne modellen
sender man innputt data til en PC og får estimatet tilbake. Estimatet
denne modellen gir er totalt tid, risiko og kostnad.

5Quick Estimation System
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Modellens sentrale punkt i konstruksjonen av et estimat, er det fak-
tum at store forretnings spesifikasjoner (kalt prosjekt faktorer) styrer
estimat dimensjonene. Rubin har identifisert seks viktige dimensjoner
innen estimering,

• Arbeidstimer

• Personell

• Kostnad

• Hardware resurser

• Risiko

• Porteføljepåvirkning

der han ut fra store forretnings spesifikasjoner viser relasjonene til
de kritiske estimerings dimensjonene, se figur A.2.

Figur A.2 Rubin’s kart over relasjoner innen estimeringsdimensjonene

             Store Forretingsspesifikasjoner

    Arbeidstimer      Hardware-ressurser

 Personell

 Kostnad

Risiko

 Tid Brukt

                        Portefølje Påvirkning

Hver enkelt av de seks estimeringsdimensjonen har igjen sin egen
submodell, der de blir detaljert ytterligere. Denne detaljeringen gir de
ulike prosjektsfaktorene som styrer estimerings dimensjonene, se Rubin
(1983). I hvert tilfelle blir prosjektsfaktorene definert som aspekter av
forretningsfunksjonaliteten til systemet som skal utvikles.

De ulike submodellene er ment å brukes sekvensielt i en estimerings-
prosess, der utputt fra en, ofte blir innputt til neste. Generelt støtter
modellen en iterativ tilnærming til det endelige estimatet, illustrert ved
følgende liste:
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1. Data innputt/utputt - der data er gitt inn til modellen og estimatene
blir kontinuerlig beregnet.

2. Estimat summering - der alle aspekter av det komplette estimatet
er vist.

3. Macrosensitivitetsanalyse - der de viktige prosjekt faktorene er knyt-
tet opp mot deres påvirkning av det totale estimatet.

4. Microssensitivitetsanalyse - der individuelle innputt er relatert til-
bake til til det totale estimatet og de blir ranket i viktighet.

5. Revisjon - her kan hver innputt bli modifisert og hele estimatet er
beregnet på nytt. Man går da tilbake til punkt 1.

De fem submodellene i ESTIMACS i den rekkefølge de skal gjøres:

Arbeidsmengde Estimat: Denne modulen er brukt for estimeringen av
software utviklingens arbeidsmengden gitt som et totalt antall timer.
Man søker med denne submodellen å oppnå en best mulig forståelse
av systemet man skal utvikle. Forståelsen kommer gjennom det å sva-
re på 25 spørsmål, se Rubin (1983), fordelt på 2 sett, 8+17. Utvikleren
får gjennom disse spørsmålene utvidet sin kunnskap om systemet innen
kundens organisasjon, størrelsen og kompleksiteten av systemet.

Personell og Kostestimat: Ved å bruke resultatet fra forrige submodell,
estimerer denne submodellen teamstørrelsen, personellfordelingen og
kost fordelt på faser, maksimal verdier for kost og arbeidsmengde, samt
kumulativ kostnad. Dette gjøres ved å kombinere totalt antall timer sam-
men med ansattes produktivitet og utgifter til lønninger.

Hardware Konfigurasjonsestimat: Denne modellen brukes for å estime-
re størrelsen på de operasjonelle ressurskravene på systemet som skal
konstrueres. Innputt her vil være: applikasjonstype, antall betjeningsvin-
du, og forventet transaksjonsvolum. Fokus for denne submodellen er å
analysere virkningen av å legge til systemet til organisasjonens porteføl-
je.

Risikoestimat: Her estimeres nivået av risiko for å fullføre det tenkte
systemet. Modellen er basert på arbeider av Cash (1979), og tar som inn-
putt svar på ca. 60 spørsmål angående prosjektet. Spørsmålene dreier
seg om faktorer som størrelse, struktur og teknologi. Fokus er å forstå
de faktorene som påvirker risikoen i prosjektet.

Porteføljeestimat: Fokus for denne submodellen er å forstå ressurskrav
av like prosjekt, og høydepunkter for arbeidsmengde og penger. Dette
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gjøres ved å se på like prosjekter fra 10 års erfaring. Innputt her vil væ-
re resultater fra submodellene “Personell og Kost Estimator” og “Risiko
Estimator”, Man bruker Gantt diagrammer til å vise prosjektets planer,
der utputt vil være total antalle personer, kumulativ kostnad, månedlig
pengestrøm og relativ risiko.

Det som gjør ESTIMACS attraktiv å bruke, er dens muligheter til å esti-
mere, og sensitivt analysere hardware så vel som software sett ut fra en
forretningsorientert tilnærming til planlegging. Og ikke minst det å kun-
ne gi et estimat tidlig i en prosjekt fase.

A.2.2 Regresjonsbaserte teknikker

Mange estimeringsteknikker er basert på statistiske metoder. Denne for-
men for estimering har vært populær gjennom hele estimeringens his-
torie, enten som selvstendig teknikk eller i kombinasjon med andre tek-
nikker. Parametriske modeller (COCOMO II, SLIM, Checkpoint) gjør nytte
av regresjonsanalyse grunnet enkelheten med å bruke den, samt at det
er en anerkjent teknikk for estimering. De statistiske metodene som bru-
kes er da: “Standard” Regresjon og “Robust” Regresjon.

A.2.2.1 “Standard” regresjon - minste kvadraters metode

“Standard” regresjon refererer til den klassiske statistiske tilnærming-
en av generell lineær regresjonsmodell, presentert av f.eks Løvås (1999).
Standar regresjon baserer seg på minste kvadraters metode, og antar
en funksjonell form som relaterer en avhengig variabel (f.eks arbeids-
mengde), til en eller flere uavhengige variable (f.eks kostdrivere). De(n)
uavhengige variabelen påvirker verdien til den avhengige variabelen, og
dette blir vist gjennom minste kvadraters metode. Med denne type sta-
tistikk må man spesifisere en stokastisk modell som tilordner forholdet
mellom den avhengige og uavhengige variabelen. Generelt har en lineær
regresjonsmodell en formel som relaterer responsvariabelen (de(n) av-
hengige) Yi til den kontrollerte variabelen (den uavhengige) xi på følg-
ende måte:

Yi = α+ β1x1i+ β2x2i+ ...+ βnxni+ ei,

der linjekoffisientene α og β er ukjente, men konstante, og feilleddet
ei er en stokastisk størrelse som “forstyrrer” den linære sammenhengen
som gis av linjen α+βixni. Videre er x1i, x2i, ..., xni forklaringsvariabe-
lens verdi for i-te observasjon som resulterer i responsen yi. Man bruker
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minste kvadraters metode for å finne α + β1, ..., βn, der α vil være hvor
på Y aksen linjen krysser, og βn vil være stigningstallet for linjen.

Wieczorek’s (2001) viser dette på arbeidsmengde estimering, hvor
estimatet (Yi) er en lineær kombinasjon av de uavhengige variablene
(x1i, ..., xni) og følgende regresjons ligning:

Arbeidsmengde = ᾱ+ (β̄n× kostdriver1) +...+ (β̄n× kostdrivern),

der verdiene for ᾱ, β̄n,..., β̄n er estimater av α,β1, ..., βn respektivt. Den
teoretiske forståelsen som ligger til grunn er at kostdriverne påvirker
software-utviklingens arbeidsmengde i varierende grad. Minste kvadra-
ters metode tilpasser da data til den spesielle modellen (finner verdier
for ᾱ, β̄n,..., β̄n), ved å prøve å minimere den samlede summen av avvik.
Slik at,

n∑

i=1

(Yi − Ȳi)2

er minimert for n observasjoner.

Minste kvadraters metode opererer ved å estimere responskoeffisien-
tene (β1, ..., βn) og skjæringspunktet (α) gjennom å minimere minste
kvadraters feil r 2

i , der ri er forskjellen mellom den observerte responsen
og den modellpredikerte responsen for den i-te observasjonen.
“Standard” regresjon er velegnet å bruke når:

1. En stor samling datasett er tilgjengelig.

2. Ingen data fra settene mangler.

3. Ingen ekstremverdier finnes.

4. Når ingen av de uavhengige variablene har en korrelasjon.

5. De uavhengige variablene kan tolkes enkelt innenfor modellen.

A.2.2.2 “Robust” regresjon

“Robust” Regresjon er en forbedring av minste kvadraters metode. Den
fjerner noe av problemet med ekstremverdier observert i utviklingsdata
innen softwarebransjen. Disse ekstremverdiene i estimeringsdata eksis-
terer grunnet liten konsensus innen software miljøet. Man har ulike opp-
fatninger om definisjoner av software-metrikker, sameksistens av ulike
software-prosesser og tilgjengeligheten av kvalitet kontra kvantitets da-
ta, Boehm & Abts’s (2000).
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“Robust” regresjon minimerer ikke summen av kvadratenes absolut-
te feil, som i minste kvadraters metode, men bruker andre metoder for å
løse problemet med ekstrem verdier. Det er mange teknikker som faller
innenfor rammene til “Robust” regresjon, LMS (last median of squares)
er en av teknikkene. Den eneste forskjellen fra minste kvadraters me-
tode er at den tar høyde for ekstremverdiene ved å redusere medianen
over alle r2

i , Boehm & Abts’s (2000).
Andre tilnærminger som kan ble klassifisert som “Robust” regresjon

er en teknikk som bruker data som ligger innenfor to eller tre standard-
avvik i forhold til middelverdien. Denne metoden blir automatisk kvitt
ekstremverdier og kan bare bli brukt når det er et tilstrekkelig antall
observasjoner, slik at de som fjernes ikke har en stor innvirkning på
frihetsgradene i modellen.

A.2.3 Ekspertbaserte teknikker

Ekspertbaserte teknikker gjør nytte av den kunnskap og erfaring hver
enkelte ansatt har tilegnet seg via ulike utviklingsprosjekter. Denne sam-
lede heuristiske forståelsen en ansatt har på et område, vil da kunne
benyttes til estimering når man mangler lagrede empiriske data. Esti-
matet vil da basere seg på en syntese av kjente resultater fra lignende
prosjekter personene har vært med på. Selfølgelig er det også mulig ut
fra ekspertens kunnskap og erfaring å gi et estimat direkte uten bruk av
en teknikk. Dette er vel den form for estimering som brukes oftest på
prosjekter, grunnet tidsnød og liten erfaring med estimerings teknikker
generelt. Et av problemene med estimering med eller uten teknikk, er at
estimatet er bare gyldig innenfor denne spesifikke personens mening, og
det er som regel ingen måte å teste dette estimatet før det eventuelt er
for sent å korrigere det, om det viser seg å være estimert feil. Mange års
erfaring overføres nødvendigvis ikke til høyt nivå av kompetanse.

To teknikker som fanger opp ekspertvurderinger har blitt utviklet,
men som også tar steget og formidler faktumet at selv eksperter kan ta
feil. Disse teknikkene er ‘Delphi og “Work Breakdown Structure”.

A.2.3.1 Delphi teknikken

Delphi teknikken, Helmer (1966), ble utviklet ved Rand Corporation på
slutten av 1940 tallet for å kunne gi predikater om kommende hendelser.
Navnet kommer fra det kjent fra oraklet på sør siden av Mt. Parnassos
på Delphi. I de senere årene har teknikken blitt brukt som en guide for
å oppnå enighet om et tema.

Innenfor softwareestimering brukes teknikken for å få trukket ut
oppfatninger om et kommende prosjekt, fra de som innehar kunnskap
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om tidligere utførte prosjekter. Særlig interessant er følgende områd-
er innen software utviklingen: domenekunnskap, beslutningsfaktorer og
kostdrivere. Delphi teknikken bruker en serie med spørreskjemaer for
å få frem kunnskap, vurderinger, eller meninger fra eksperter for å ad-
ressere komplekse spørsmål omkring disse faktorene. Det hvert enkelt
individ tilfører fra spørreskjemaet blir delt med hele gruppen, samt at
man utformer et nytt spørreskjema på grunnlag av det første skjemaet.
Etter to eller tre runder med spørreskjemaer begynner man å få snev-
ret inn området av interesse, og det er mulig å å peke på en fornuft-
ig middelverdi for gjeldende estimeringsproblem. Delphi-teknikken gjør
det mulig at en gruppe fordelt på et stort geografisk område kan samar-
beide om å finne frem til viktige domene konsepter, beslutningsfaktorer
og kostdrivere.

A.2.3.2 Work Breakdown Structure

Både i hardware- og softwareutvikling blir teknikken Work Breakdown
Structure (WBS) , B.W.Boehm (1981), brukt for å inneha en bedre kont-
roll over prosjektet og estimatet. Teknikken går ut på å dele problemet
man skal estimere opp i mindre komponenter, og fordele disse kompo-
nentent i en hierarkisk struktur. Dette gjør estimeringen enklere da man
har mindre komponenter å estimere, samt at det er lettere å finne en
teknikk for estimering som skal brukes på den spesifikke komponenten.
Om man i tillegg tilordner et estimat til hvert enkelt komponent, kan
samlet forventet kostnads estimat bli bestemt gjennom en “fra bunnen
og opp teknikk”.

Ekspertisen kommer her til sin rett gjennom å bestemme den mest
brukbare spesifikasjonen av komponenter innenfor strukturen, og be-
stemme estimatet som blir tilordnet hver komponent. Samt at eksperten
her kan direkte gå inn og bruke sin kunnskap og erfaring fra tidligere
prosjekter til å gi et estimat av de enkelte komponenter.

For software delen består WBS av to hierarkiske modeller, en som
representerer produktet, og en som representerer aktiviteten man skal
gjennom for å konstruere produktet. Produkt hierarkiet, se figur A.3,
beskriver den fundamentale strukturen til systemet og viser hvordan de
ulike komponentene passer inn i helheten til systemet.

Aktivitetshierarkiet, se figur A.4, indikerer hvordan aktivitetene er
knyttet til et software-produkt, der “Utviklings Aktivitet” er det samme
som “Software Applikasjon” i figur A.3.

Bortsett fra å hjelpe til med estimeringen, brukes også WBS til kost-
nadsbokføring og rapportering. Hver komponent i WBS kan bli tilord-
net sitt eget budsjett og kostnadskontrollnummer, slik at ansatte kan
rapportere tiden de bruker på de ulike oppgavene innenfor hver kom-
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Figur A.3 Et produkt sin nedbrytingsstruktur
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ponent. Denne informasjonen kan bli summert av ledelsen for å inneha
kontroll over budsjettet, det vil si faktiske kostnader kontra estimater.

Om et firma bruker WBS konsekvent over lengre tid, vil det til slutt
ende opp med en stor database som inneholder verdifulle refleksjon-
er på software-kostnadsfordelinger. Disse data vil kunne brukes enten
direkte i analogiestimering, eller man vil kunne utvikle en egen estimer-
ings modell inne i firmaet på grunnlag av disse data. WBS teknikken for
oppdeling av et prosjekt i komponenter er nåtildags bedre kjent som
inkrementell utvikling, og er en svært utbredt teknikk.

A.2.4 Læringsorienterte teknikker

Læringsorienterte teknikker inkluderer både gamle og nye teknikker for
å kunne estimere software. P.V.Norden (1958) kom i 1958 med sitt for-
slag om å estimere ved hjelp av like prosjekter, og det har blitt en tra-
disjonell måte å utarbeide estimater på. “Neural networks” er en nyere
teknikk, som tar sikte på å bygge et læringsnettverk fra erfaringer gjort
i tidligere prosjekter. Videre i dette delkapittelet vil jeg forklare analogi
og neural-nettverksestimering.

A.2.4.1 Analogiestimering

Similar projects have similar cost!

— Rossella Bisio

De fleste parametriske og ikke parametriske estimeringsteknikker er ba-
sert på erfaringer og tall fra historiske prosjekter, noe som gjør at esti-
mering ved hjelp av analogi blir en tiltrekkende teknikk å benytte G.R.Finnie,
G.E.Wittig & J-M.Desharnais (1999).

Analogiestimering representerer en induktiv prosess, der man prøv-
er å lære nyttige estimeringserfaringer fra spesifikke eksempler. Denne
formen for estimering er en mer formell form for ekspertvurderinger,
se kapittel A.2.3. Som nevnt i ekspertvurderinger, sitter eksperten med
all informasjon i sitt hode, mens analogi teknikken vil ha all tidligere
erfaring lagret på en eller annen gjenbrukbar form. Disse erfaringer vil
da i dette tilfelle være data fra tidligere gjennomførte prosjekter som
omhandler estimering i sin videste form. Hvordan disse data er lagret
kan variere veldig, men noe lignende en erfaringsdatabase vil være øns-
kelig for å oppnå en god utnyttelse. Erfaringsdatabase vil bli beskrevet i
kapittel 5.

Estimering ved bruk av analogi skjer ved at man leter i en erfarings-
database etter like karakteristikker mellom prosjektet man skal estimere
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og prosjekter man har utført tidligere. Karakteristikker kan være varier-
ende innen de ulike software-sjangere som finnes, f.eks. webapplikasjo-
ner, E.Mendes & S.Counsell (2000), integrert software, SAP applikasjoner.
Ulikhetene som eksisterer mellom de ulike software-sjangre må man ta
hensyn til når man utvikler sin egen teknikk og database for analogiesti-
mering. Databasen kan da benytte disse karakteristikker som avgrensin-
ger i søk etter like prosjekter.

Ved søk i databasen etter like prosjekter vil man forhåpentligvis få
noen treff som passer med søkekriterier som ble oppgitt. De data som
ligger i basen vil da kunne benyttes for å estimere gjeldende prosjekt.
Det er fremsatt ulike metoder for å bruke erfaringer fra tidligere pro-
sjekter, se G.R.Finnie et al. (1999), Bisio & Malabocchia (1997), Myrtveit
& Stensrud (1999a), E.Mendes & S.Counsell (2000). Antagelsen er at man
fra en erfaringsdatabase får mange like prosjekter som må behandles for
å konstruere et nytt estimat. Å bruke algoritmer til å finne like prosjekter
er også en mulighet, Wieczorek’s (2001) viser dette.

Etter å ha funnet frem til de prosjektene som ligner mest på det pro-
sjektet man skal estimere, er det tid for å utarbeide et estimat. Det kan
gjøres så enkelt som å ta middelverdien mellom de ulike prosjektene,
eller å ta en vektet middelverdi mellom dem. Vektingen vil være størst
på prosjekter der likheten er best.

For å kontrollere riktigheten til estimatene som allerede ligger i da-
tabasen kan følgende algoritme brukes, “Mean Absolute Relative Error
(MARE). MARE er regnet ut på følgende måte:

MARE = 1
n



n∑

i=1

|estimatei − actuali|
actuali




der, estimate er det opprinnelige estimatet for prosjekt i,
n er antall treff i databasen og
actual er den aktuelle verdien som prosjekt i fikk.

MARE gir med andre ord en indikasjon på hvor nøyaktige tidligere
estimater har vært og hvor mye tillit som kan tillegges de.

Det har blitt utviklet verktøy som utfører analogiestimering, ANGEL,
Shepperd, Schofield & Kitchenham (1996), og ESTOR, Mukhopadhyay,
Vicinanza & Pietula (1992), er eksempel på to slike. Analoge prosjekt-
er finner de ved å kalkulere avstand mellom tidligere prosjekter og det
som skal estimeres. Algoritmen som brukes er Eucledian avstandsmål-
ing, og er beskrevet av f.eks. Wieczorek (2001).
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A.2.4.2 Neural-nettverksestimering

Et neural-nettverk er strukturert slik nervecellene i den menneskelige
kroppen er bygget opp, Li (1994). Om man f.eks legger fingeren på en
kald flate som sakte varmes opp, vil nerve cellene i huden på finger-
en registrere varmeøkningen. Nerve cellene vil sende impulser om dette
videre til den neste nervecellen, og slik vil det fortsette til signalet kom-
mer inn på nervetråden. Hjernen vil motta dette signalet gjennom nerve
“trådene”, og signalet om å trekke fingeren vekk fra varmen vil bli sendt
tilbake fra hjernen.

I et neural-nettverk bruker man denne strukturen for å lage et lær-
ingsorientert miljø. Man strukturer nettverket slik som vist i figur A.5,
der man mater en gitt antall innputt inn i modellen og får et utputt.
Konstruksjonen av et neural-nettverk begynner med at man planlegger
utviklingen av et gitt antall “celler”. Dette inkluderer antall lag av “cel-
ler”, antall “celler” i hvert lag og hvordan alle disse “cellen” er knyttet
sammen. Hvilken vekting, se figur A.5, koblingen mellom middel laget
og utputtlaget skal ha blir bestemt, samt hvilken treningsalgoritme man
skal bruke.

Figur A.5 Neural-nettverk
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lag
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Et neural-nettverk er basert på ideen om læring fra tidligere erfarin-
ger. Når man har konstruert et slikt læringsmiljø må det læres opp til å
beregne korrekte utputt fra gitte inputt. Ønsket er å oppnå et nettverk
som har lært fra tidligere erfaringer (opplæringsdata), og som vil gi gode
prediksjoner når andre innputt blir gitt. Dette vil si, man ønsker et lær-
ingsnettverk som har lært fra data som har blitt gitt som innputt, men
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som ikke bare kan tolke slike data men også nye former for data. For
software-estimering vil slik inputt f.eks bestå av: kompleksitet, størrel-
se, erfaringer og programmeringsspråk, og utputt vil da være f.eks tid
eller kostnad. Man kan lære opp et slikt neural-nettverk på 3 forskjellige
måter: overvåket, ikke overvåket og forsterket læring.

• Overvåket læring: Det ønskede utputt fra treningsdataene er gitt,
slik at nettverket lærer fra eksempler. Dette er brukt for å lære
nettverket en spesifikk oppgave.

• Ikke overvåket læring: Denne formen for læring brukes når det
ikke gjøres noen evaluering av det nettverket gir ut, sett fra de
gitte innputt data. Grunnen til dette er at det ikke finnes eller er
vanskelig å oppdrive innput data som har utputt data.

• Forsterket læring: Dette er en hybrid teknikk, der nettverket er gitt
et evalueringssignal i stedet for å blir fortalt det ønskede utputtet.
Hver enkelt utputt blir ikke evaluert, men man foretar evalueringen
i intervaller. F.eks. i et F16 jager fly, vil den sentrale komputeren
kunne læres opp til å kjenne igjen skade på flyet ut fra tidligere
lærte skadescenarioer. Og kan da hjelpe flygeren med å manøvrere
flyet ved å automatisk justere flyet, slik at flygeren ikke merker så
mye av skaden som har inntruffet.

Læringen som skjer i nettverket er at “cellene” og vektene vil juste-
re parametrene på sine funksjoner, helt til at utputt er i samsvar med
ønsket resultat.

Bruken av neural-nettverk er nå utbredet i mange bransjer og fag-
felt, bl.a. flyplasssikkerhet, investerings og risikoanalyser, prediksjoner
innen aksjepriser og prediksjoner av økonomisk vekst, Li (1994).

A.2.5 Dynamisk baserte teknikker

I sin artikkel, Software Development Cost Estimation Approaches - A
Survey, skriver Boehm & Abts (2000), om viktigheten av dynamisk baser-
te estimeringsteknikker. Det spesielle med denne teknikken er at dens
fokus er på forandringen et prosjekt gjennomgår over tid, dvs. arbeids-
mengde og kostdrivere er ikke statiske, men heller dynamiske. Dette skil-
ler seg ut fra de andre teknikker nevnt i denne hovedoppgaven, som har
en tendens til å stole på modeller og prediksjoner basert på estimerings-
situasjonen ved et spesielt øyeblikk i prosjektets tidsakse. Faktorer som
milepæler, hvor mange arbeidere, design krav, opplærings behov, bud-
sjett, osv. varierer etterhvert som utviklingen pågår og forårsaker tilhør-
ende variasjoner i produktiviteten til personellet. Dette igjen får konsek-
venser for muligheten til at prosjektet blir ferdig tilavtalt tid og innen-
for budsjettet. Dessverre er dette utfallet vanligvis negativt. Den mest
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fremtredende dynamiske teknikken er basert på J.Forrester’s (1961) ar-
beider for over 40 år siden, “System dynamics approach”.

A.2.5.1 System dynamics approach

“System dynamics approach” er en kontinuerlig simulerings modeler-
ingsmetode, der modellresultater og oppførsel er fremvist som grafer av
informasjon, der informasjonen endres over tid. Modellene er represen-
tert som nettverk modifisert med positive og negative tilbakemeldings-
løkker. Elementer innenfor modellene er uttrykt som dynamisk forandr-
ende nivåer eller akkumeleringer (nodene), rater eller strømmer mellom
nivåene (linjene som knytter nodene sammen), og informasjon relativt
til systemet som forandres over tid og dynamisk påvirker strøm raten
som finner sted mellom nivåene (tilbakemeldings løkker).

Figur A.6 Et prosjekt sin dynamiske modell av Brook’s lov
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Figur A.6 viser et eksempel på et prosjekt sin dynamiske modell der
Brooks (1975) berømte lov:

“adding manpower to a late software project makes it lat-
er”

— Brooks
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Brook’s mening er at, ikke bare må arbeidsmengde reallokeres for å trene
de nye menneskene, men også korresponderende økning i kommunika-
sjon og koordinering vokser eksponentsielt etterhvert som flere arbeide-
re knyttes til prosjektet.

Figuren illustrere Brooks’ konsept basert på de følgende antagelser:

1. Nye mennesker trenger opplæring fra de erfarne på prosjektet.

2. Økning i antall personer på prosjektet øker koordinasjonen og kom-
munikasjonen.

3. De som har jobbet på et prosjekt over lengre tid er mer produktive
en de som kommer inn på et senere tidspunkt.

Som man kan se i figur A.6, viser modellen to kjeder, software-utvikling
og personell. Software-utviklingskjeden (på toppen av figuren) begynner
med et nivå med krav som trenger å bli konvertert til en akkumulering
av utviklet software. Raten som dette skjer i avhenger av antall opplær-
te personer som jobber på prosjektet. Antall opplært personell er igjen
en funksjon av personell kjeden (se nederst på figuren). Nye mennekser
er tilknyttet prosjektet i samsvar med personellallokeringsraten, og er
konvertert til erfarent personell i henhold til assimileringsraten. De and-
re objektene vist i figuren er eksempler på variable som også påvirker
software-utviklingsraten.

Matematisk sett er “system dynamics” simulerings modeller repre-
sentert som et sett av første ordens differensial ligninger:

x′(t) = f(x,p),
der,
x = en vektor som beskriver nivåene (tilstanden i modellen,
p = et sett med modell parametre,
f = en ikke lineær vektor funksjon,
t = tiden.

A.2.6 Kombinasjonsbaserte teknikker

Som vist over, er det mange ulike teknikker for estimering av software.
Det alle disse teknikkene har felles er at de baserer seg på en spesiell
teknikk for å frembringe et estimat. Dette kapittelet vil presentere en
måte som kombinere ulike teknikker for å produsere et estimat.

Det er også andre estimerings teknikker som gjør nytte av å kombine-
re ulike teknikker for å oppnå et bedre estimat. COBRA, se Briand, Emam
& Bomarius (1997), gjør nytte av algoritmiske modeller og ekspertvurde-
ringer, mens OSR, se Wieczorek (2001), gjør nytte av historiske data og
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regresjon.

A.2.6.1 Bayesian Approach

En estimeringstilnærming som har blitt brukt i utviklingen av COCOMO
II er Bayesian analysis, se Chulani (1998). Bayesian analyse er en måte
å gjøre induktiv slutning på, og den har blitt brukt i mange ulike vi-
tenskapelige disipliner. Det spesielle med Bayesian Approach er at den
gjør bruk av både historiske data og ekspertvurderinger for å komme
frem til et estimat. Måten dette gjøres på er ved Bayes’ teorem, der man
produserer et sett med data ut fra modellens parametre. Når man bru-
ker Bayes’ teorem, blir de initielle verdiene transformert til et sett med
data. Denne transformasjonsprosessen kan bli sett på som en lærings-
prosess: Settet med data er bestemt ut fra variansen hos de historiske
data og ekspertvurderingene. Om variansen hos ekspertvurderingen er
mindre en variansen til de historiske dataene, vil det bli knyttet en høye-
re verdi til ekspertvurderingen. På den andre siden, om variansen hos
de historiske dataene er mindre en variansen fra ekspertvurderingen, vil
de historiske data få størst vekting og gi mest påvirkning til settet med
sluttdata.

Den Bayesianske tilnærmingen til estimering gjør som nevnt bruk av
historiske data og ekspertvurderinger for å produsere en modell senere
i tid. Ved bruk av Bayes’ teorem, kan vi kombinere de to informasjons-
kildene som følger:

f(β|Y) = f(Y |β)f(β)
f (Y)

der,
β er vektoren med parametre som vi er interessert i og Y er vektor-
en med observasjonene fra den samenslåtte mengdefunksjonen f(β|Y). I
formelen er funksjonen f(β|Y) den som summerer all informasjon om β,
f(Y|β) gir de historiske data og f(β) gir summen av ekspertvurderingene.
Ligningen kan bli skrevet om til:

f(β|Y) α f(Y |β) f(β)

Som i ord betyr:

Estimat α Historiske Data × Ekspertvurderinger

Ut av dette kommer det en bedre bruk av tilgjengelig informasjon,
enn bare ved bruk av f.eks. Standard Regresjon, se A.2.2. For å oppnå
det beste resultatet er det viktigst å ikke bare bruke historiske data, men
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også bruke dette i kombinasjon med ekspertvurderinger. Boehm rappor-
terer om estimeringsnøyaktighet fra COCOMO II.2000, kalibrert med 161
historiske prosjekter, til å være 30% innefor det aktuelle estimatet 75%
av tiden.



Tillegg B

Experience Database

Teksten i dette appendikset er hentet direkte ut i fra kravspesifikasjon-
en til erfaringsdatabasen Orakel. Det blir ikke forklart forkortelser eller
rettet opp i eventuelle feil som eksisterer i den.

B.1 Project profile

1. Each project is identified with its

• Project name

and is classified by a set of parameters:

- Product Line/area
- Project type. (Main project / sub-project)
- Project phases (PS, FS, EX) (only applicable for sub-projects)
- Is FOA part of the project?
- Is SW part of the project?
- If SW: SW programming language
- Is HW part of the project?
- If HW: Type and HW technology
- Is Course and User Doc. part of the project?
- Is subcontracting applied in the project?
- Are external consultants included in the project group?
- Development type (new project, enhancement, etc.)
- Engineering model used (COP, etc.)
- Number of increments within the project
- Use of parallel increments?
- Project head-count (number of project members) and holds a set
of essential project information
- Project number (FCP-number)
- ATV-number (hours reporting identification)
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- WBS-number (SAP)
- Product name (project result)
- Project Manager name
- Project Sponsor name
- PQM name
- PQC name
- Free-text information. (May be a reference to related projects,
constraints of the validity as experience data, or any other rele-
vant information.)

2. An input screen should show all current profile values (see above)
for the particular project

3. During the input of the parameter value, some of them must be
chosen and validate among a range of legal parameter values. The-
se values should be displayed and one of them chosen.

4. In particular, some parameters will require an expansion of the set
of legal parameter values. These parameters are:
- Product Line/area
- If SW: SW programming language
- Engineering model used (COP, etc.)
If none of the displayed values (see item 3 above) can be used, the
definition of a new legal parameter value should be allowed right
away.

B.2 Cost drivers

The cost drivers can be assessed using the checklist in the “Cost Dri-
vers” sheet of the “Project Estimation Model”. (Note that the cost driver
values are not to be used as blind mathematical factors. However, they
classify the degree of anticipated cost impact, and should be used as a
visualization of the most critical aspects to be emphasized during the
calibration of project effort estimates.)

1. Cost driver evaluations specified for the areas:
- Project environment
- Project organization
- Project management
- Team cooperation abilities and efficiency
- Engineering competence and experience
- Engineering methods and tools efficiency
- Product requirements completeness and stability
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- Functionality and interface complexity
- Required product quality level

as evaluated by the
- preparation of the Execution plan (foreseen)
- project conclusion (experienced)

The evaluations are done at a scale from 1 to 5.
1 Very good (low cost)
2 Good
3 Normal
4 Not so good
5 Poor, insufficient, (high cost)

2. A text comment follow each evaluation, describing any pre-conditions
and reasons behind the assessment. This field may be left open.

B.3 Effort and cost estimates

1. Effort estimates as stated in the Feasibility plan
- by TG1 plan approval including Prestudy actual + Feasibility esti-
mate.

2. Effort estimate as stated in the Execution plan
- by TG2 plan approval
- by TG3 plan approval
- by TG4 plan approval
for the total project (Prestudy actual + Feasibility actual + Execu-
tion estimate + Conclusion estimate), separated per work types:
- Mgmt and Admin
- Eng. Environment
- Techn. Analysis
- SW Design
- SW Impl and BT
- SW Test
- Course and User Doc.
- HW Development
- HW/SW Test
- SW Rework
- HW Rework
- Industrialization
- FOA Activities
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- Conclusion

3. Cost estimates for the total project as stated in the Execution plan
- by TG2 approval

B.4 Lead-time estimates and actuals

1. Planned date for Execution plan approval, as stated in the Feasibi-
lity plan
- by Feasibility plan approval

2. Planned TG4 and TG5 approval date, as stated in the Execution
plan
- by Execution plan approval
(If the project has no TG5, the TG5 date is set equal to the TG4
date.)

3. Actual dates for:
- Feasibility start (actual start of the first activity included in the
Feasibility plan and related estimate)
- Execution start (actual start of the first activity included in the
Feasibility plan and related estimate)
- Execution plan approval
- TG4 approval
- TG5 approval (If the project has no TG5, the TG5 date is set equal
to the TG4 date.)

B.5 CR data

1. Imposed effort impact of granted/implemented Change Requests,
separated per work types:
- Mgmt and Admin
- Eng. Environment
- Techn. Analysis
- SW Design
- SW Impl and BT
- SW Test
- Course and User Doc.
- HW Development
- HW/SW Test
- SW Rework
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- HW Rework
- Industrialization
- FOA Activities

2. Imposed total cost impact of granted/implemented Change Requests

3. Imposed total impact on total project lead-time of granted/implemented
Change Requests

4. Effort used for analysis of all CRs (granted/implemented + not
granted/implemented)

B.6 Fault statistics

1. Fault Count, separated on A, B and C faults.
Number of new faults detected during Basic Test
Number of new faults detected during SW Test
Number of new faults detected during HW/SW Test
Number of new faults detected during FOA Test

B.7 Size measurements

Even though the project has not been doing estimation and tracking on
all these size parameters, their measurements shall be registered (at the
latest by the end of the project).

1. Number of SW requirements (according to RS)
2. Number of SW object classes developed from scratch in this project
3. Number of SW object classes within the product modules that was
part of the design-base for this project
4. Number of SW object classes in the total product delivered
5. Number of SW IP (Implementation Proposal) pages
6. Number of SW DS (Design Specification) pages
7. Number of non-commented lines of code (NCLOC) developed from
scratch in this project
8. Number of new or changed NCLOC (NCNCLOC) within the product
modules that was part of the design-base for this project
9. Number of NCLOC in the total product delivered
10. Number of Kbytes executable code delivered from the project
11. Number of test cases during SW Test
12. Number of HW requirements (according to RS)
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13. Number of new HW IP (Implementation Proposal) pages
14. Number of test cases during HW test
15. Number of SW + HW requirements (according to RS)
16. Number of SW + HW IP (Implementation Proposal)
17. Number of test cases during HW/SW Test
18. Number of Course and User documentation pages

Note: The “lines of code” numbers must be given with the unit that
corresponds to the “SW language” used in the project. The “SW langua-
ge” is one of the Project profile parameters, and should be interpreted
as the unit for inserted numbers of “lines of code”.

Note: The parameter list shown above is a suggestion of a suitable se-
lection to start with. It must be fairly easy to add new parameters when
the need is seen. However, this may also require an extension of the im-
pacted size/effort report.

OBS!: Be aware that the parameters 4, 9 and 10 are not applicable for
size/effort ratio purposes, because they may include modules that has
not been developed within the project.

B.8 Document reviews data

1) Number of document pages reviewed
2) Number of defects detected during document reviews separated on:

- Defect class (major, minor)
3) Number of hours used for document reviews, including

- Planning (admin) + preparation + meetings
4) Above items separately specified for the SW development phases

- SW analysis
- SW design
- SW implementation and BT
- SW test
- SW rework

5) and for the HW development phases
- HW analysis
- HW structuring
- HW electrical implementation
- HW physical implementation
- HW verification and test preparations
- HW verification and test execution
- HW rework

6) Total reviews preparation hours, separated on
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- SW
- HW

7) Total review rework hours (corrections after inspections on other re-
view types where a review report/survey is required), separated on

- SW
- HW

B.9 Process feedback registration

Registration of text paragraphs describing the projects’

• experience from their use of processes, procedures, methods and
tools

• proposals for improvements and “best practices”.

-> Should be registered related to “ownership process”.

These registration can be done with respect to the following areas:

1. Project environment and external impact
2. Management commitment
3. Project organization
4. Project administration
5. Project planning process, methods and tools
6. Resource management
7. Risk management
8. Project tracking process, methods and tools
9. Information and reporting
10. Cooperation and motivation
11. Quality Assurance activities
12. Requirement management
13. Configuration management
14. Security matters
15. Subcontract management
16. Work models and processes
17. Engineering tools and facilities
18. Other

The interface and/or integration with the today’s “Final Report” docu-
ments must be investigated and clarified, in order to minimize (elimina-
te?) double data input and storage.
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B.10 External impact considerations

The effort and lead-time impact imposed from external project const-
raints as experienced by the project, related to

- Pending allocation of resources
- Re-allocation of resources during the project (if not handled as a
CR)
- Pending decision processes outside the project responsibility and
control.
- Delay in other related projects or products representing inputs to
your project.

separated on
- effort impact
- lead-time impact.

B.11 Report Requirements

The selection of which project(s) to include in the reports is done using
the project name as identifier.

B.11.1 Project estimation reports

Estimation data (and corresponding actual values) at the most detailed
activity break-down level must be available for estimation support pur-
poses, even though the estimation reports described in this chapter will
not reflect that detail level. This can be solved by the option to view (and
copy) the “Project Estimation Model” from previous projects, e.g. in Excel
read-only mode.

B.11.1.1 6.1.1 Single project effort distribution

Report of planned and actual effort per work type and for the total
project. One single project is displayed.

1. TG2, TG3, TG4 total effort estimates per work type

2. Impact of granted/implemented CRs per work type

3. Actual total project effort (hours) per work type

4. Hours separated on work types:

• Mgmt & Admin

• Eng. Environment
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• Techn. Analysis

• SW Design

• SW Impl&BT

• SW Test

• Course&User Doc

• HW Development

• HW/SW Test

• SW Rework

• HW Rework

• Industrialization

• FOA Activities

• Conclusion

5. The sub-total for “Technical Execution” and the total project esti-
mate.

6. Percentage related to ““Technical Execution” shown for all estima-
tes and actuals.

B.11.1.2 6.1.2 Multi project actual SW development effort distribu-
tion

1. Project name

2. Project type

3. Actual SW development hours, and separated per work types;

• SW Design

• SW Impl&BT

• SW Test

4. Work type percentage of total “Technical Execution” for each work
type and total SW develompent

5. Several (selected) projects are displayed
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Tillegg C

Final Report

Teksten i dette appendikset er hentet direkte ut i fra malen til erfarings-
rapportene. Det blir ikke forklart forkortelser eller rettet opp i eventuelle
feil som eksisterer i den.

C.1 Project Information

C.1.1 Project Goal

Describe the project goal in terms of time, cost and outcome as it was
stated in the Project Specification. Also indicate if the goal was changed
during the course of the project.

C.1.2 Purpose

Describe the purpose of the project as it was stated in the Project Speci-
fication.

Briefly state the reasons for carrying out the project.

C.1.3 Business Situation

Describe the business opportunity related to the project outcome as it
was stated in the Project Specification.

Briefly discuss the calculation methods and the information the business
case were based on.

Describe the business situation during project conclusion, and comment
on any major deviations from the predicted situation. Evaluate the calcu-
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lation methods and information sources.

Comment on post-project reports related to project outcome, such as
customer satisfaction, in-service performance, manufacturing, sales, main-
tenance and, for internal projects, improvement effects within the orga-
nization related to the project.

Specify any new business opportunities foreseen as a result of the project.

C.1.4 History

Write a brief summary, presenting major events, changes in the project
scope, important decisions, etc. in chronological order. Remember to
keep it short and to focus on major events.

C.1.5 Project Termination

(This heading can be omitted if not applicable.)

If the project was terminated before the project reached its goal, that is,
before tollgate 5:

Describe the response for project termination.

Describe how the results achieved in the project have been taken care of
and where they can be found.

C.2 Project Outcome versus Project Goal

If the project was terminated before the project reached its goal, that
is before tollgate 5, this heading may not be applicable. However, if the
reason for closing the project was inability to reach the project goal, a
discussion on this matter can be relevant here.

C.2.1 Characteristics of the Project Outcome versus Quality Ob-
jectives

Compare the final project outcome with what was specified in the Project
Specification.

Discuss whether or to what degree the quality objectives on the project
outcome were met. Comment on any deviations.
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C.2.2 Project performance versus Performance Quality Objecti-
ves

List the management and work models, methods, processes and tools
used in the project. List exemptions from methods and processes, if any.

Compare the actual project performance with what was specified in the
Project Specification.

Discuss whether or to what degree the performance quality objectives
were met. Comment on deviations.

C.2.3 Project Lead-time versus Project Plans

Account for the original time-schedule and the factors on which it was
based (work breakdown structure, competence an availability of resources,
degree of difficulty, risks, priorities, estimates, etc.).

Compare the actual lead-time with the time-schedule, and comment on
any deviations.

Discuss the definition of project milestones, and suggest alternative for-
mulations that would have given more adequate support for project
tracking and control.

C.2.4 Project Cost versus Project Budget

Indicate the budgeted costs, including the costs for human resources,
and compare this with the amount actually spent. Report, in tabular
form, the costs for project activities or for work packages.

Give reasons for any major deviations from the original budget.

Describe, if possible, how cost estimates and work estimates were ma-
de at the start of the project, and which planning constants were used.
Relate this to the final result and suggest new, improved planning cons-
tants.

If applicable, update the project survey. The project survey will provide
a complete overview of the project from tollgate 2 to project conclusion.
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C.3 Evaluation of the Project Performance

C.3.1 Project Organization and Stakeholder Relations

Describe the project organization.

Describe the major stakeholders in the project and how they were invol-
ved in the project.

Evaluate how efficient and appropriate the project-stakeholder relations
were, seen from a business perspective, a human perspective and a project
organization perspective.

C.3.2 Project Work and Communication

Describe and evaluate communications management and reporting rou-
tines.

Describe and evaluate the work forms applied in the project.

Describe and evaluate leadership style applied in the project.

C.3.3 Competence Development

Discuss what competence development has taken place in the project,
at the team level as well as at the individual level. If applicable, acknow-
ledge good performance. Detailed information on performance at the
individual level should however be directly transferred to the individual
project members and their resource owners.

Discuss the learning that has taken place in the organization as a result
of the project, and how this can best be made use of in future projects
and operations.

C.4 Experiences and Observations

Summarize the experiences, both positive and negative, made in the
project, as well as the observations that have been made.

Describe the difficulties and problems encountered, and how problems
have been solved. Advice for similar projects in the future could be giv-
en.

The following checklist can be useful:
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• Management’s commitment and support

• Decision-making model

• The project organization

• Involvement and commitment of project stakeholders

• Subcontractors and suppliers

• Project management and planning tools

• Project plans and planning tools

• Accounting system

• Coordination and control

• Information and reporting

• Legal issues, intellectual property rights, etc.

• Work models and processes

• Project quality system

• Security matters

• Motivation

• Cooperation

Experience from the conclusion phase and project closure (This is of
special interest if the project was terminated before the project reached
its goal, that is, before tollgate 5.)

C.5 Suggestions for Improvement

Suggestions for improvements should continuously be given to the or-
ganization during the course of the project. The organization’s routine
for handling such suggestions should be used. In order to keep track of
what suggestions have been handed over from the project, they should
also be specified under this heading:

List suggestions for improvements made during the course of the project.

If applicable, briefly describe or enclose descriptions of suggestions
measure to be taken by the organization to improve processes, manage-
ment and work models, methods and tools, as well as other areas.

Comment on any effects of suggestions made earlier in the project.
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C.6 Other Matters

C.7 References

List any documents referred to in the Final Report.

C.8 Distribution List

Select from the target group the persons concerned with the document
and list their names.

External parties should not be included in the distribution list, unless
the project sponsor has so decided.


