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ÖNSÖZ
Proje kapsamında mevcut referans veri kümelerinde gördüğümüz veri niteliği, veri toplama yöntemleri
ve veri seviyeleri ile ilgili problemlerin önüne geçecek, güvenilir verilerden oluşan ve sürdürülebilir
bir veri kümesi, Yazılım Proje Referans Veri Kümesi (YPRVK) oluşturulmuştur. YPRVK’daki
verilerin tutarlı, doğru ve amaca uygun toplanmasına rehberlik etmesi amacıyla “kıyaslama ve veri
toplama” süreci tanımlı hale getirilmiştir.
Yazılım proje büyüklüğünün ölçümüne ve verilerin girişini, bakımını ve analizini web tabanlı bir
ortamda yapmaya olanak sağlayan CUBIT aracı geliştirilmiştir. Güvenilir yazılım nitelikleri
kullanılarak iş gücü kestirimlerinin etkin bir şekilde yapılabildiği gözlenmiş, bu amacı destekleyen
“proje iş gücü kestirim yöntemi EFES” geliştirilmiştir.
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1

Giriş

Yazılım proje yönetimi temel olarak başlangıç, planlama, yürütme, izleme, kontrol ve kapanış
aşamalarından oluşan bir süreçtir. Başlangıç ve planlama aşamalarında işgücü ve maliyet açısından
doğru ve gerçekçi tahminler yapabilmek için güvenilir kestirim modelleri üzerinden tahmin yapmak
gerekmektedir. Proje yürütme aşamasında ise yöneticiler projenin durumunu belirlemek izlemek,
kontrol ve müdahale edebilmek ve ayrıca kalite, zaman, maliyet ve kapsam arasında bir denge
kurabilmek için gerçek proje verilerine ihtiyaç duyarlar. Güvenilir modeller oluşturarak proje için
gerekli olan kaynakları belirleyebilmek için organizasyonun doğru ve yeterli sayıda geçmiş proje
verisine sahip olması gerekir.

Geçmiş proje verilerine olan ihtiyacın farkında olan yazılım

organizasyonları özel referans veri tabanları oluştursa da; özellikle organizasyona has proje verisi
toplamayan organizasyonlarda genel referans veri kümelerine duyulan belirgin bir ihtiyaç vardır.
Proje kapsamında mevcut referans veri kümelerinde gözlemlediğimiz, verilerin doğruluğu ve niteliği
ile ilgili problemlerin önüne geçen, güvenilir verilerden oluşan, daha doğru iş gücü kestirimleri ve alıcı
kurumlar için güvenilir performans analizleri yapmaya olanak sağlayan ilk ulusal referans veri kümesi
YPRVK’yı ve veri toplama aracı CUBIT’i ve ölçüm detaylarını temel işlevsel bileşenler seviyesinde
veren YPRVK’yı kullanarak iş gücü kestirim modeli EFES’i geliştirdik. Proje kapsamında 60’a yakın
proje verisi oluşturuldu ve geliştirilen yeni iş gücü kestirim modeli uygulanarak başarılı sonuçlar
ürettiğini tespit edildi.
Proje süresince yaptığımız çalışmaları anlattığımız bu rapor 5 temel bölümden oluşmaktadır: İkinci
bölümde Yazılım Proje Referans Veri Kümesi (YPRVK), üçüncü bölümde yazılım işgücü kestirim
yöntemi, dördüncü bölümde CUBIT araç seti ve beşinci bölümde konuyla ilgili yaptığımız yayınların
özeti verilmiştir.
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Yazılım Proje Referans Veri Kümesi(YPRVK)

2.1 Literatür Araştırması Sonuçları
Referans veri kümeleri kıyaslama; planlama, izleme, kontrol; kalite yönetimi ve performans yönetimi
süreçlerinde kullanılmak üzere organizasyonlar, bağımsız gruplar ya da araştırmacılar tarafından
oluşturulmaktadır. Bağımsız gruplar tarafından oluşturulan referans veri kümeleri; ISBSG
[23] (International Software Benchmarking Standards Group , CSBSG

[8](Chinese Software

Benchmarking Standards Group , IP SEC [25] (Information Technology Promotion Agency), China
[16], Finnish [28],

S

[39] ve C C

S R [32] veri kümeleridir.

oluşturulan ve yayınlanan referans veri kümeleri ise
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lbrecht [31],

raştırmacılar tarafından

esharnais [13],

a well [62],

Kemerer

[31],

iyazaki

[1],

C C

[4]

ve

C C

S

[38]

olarak

isimlendirilmektedir.
Bu veri kümeleri verilerin ulaşılabilirliklerine göre açık, yarı-açık ve kapalı olarak üç şekilde
sınıflandırılabilir. ISBSG,

S ,C C

iyazaki, Kemerer, C C

S R, China, Finnish,

,C C

S

lbrecht, Desharnais, Maxwell,

“açık” nitelikte referans veri kümeleri olup

veriler düşük bir ücret karşılığı ya da ücretsiz olarak kullanıma açılmıştır. IP SEC yarı açık bir
niteliğe sahip olup verileri değil; verilerden elde edilen detaylı analiz sonuçları ücretsiz olarak
kullanıma açmıştır. Literatürde organizasyon-içi ve organizasyon-dışı veriler içeren referans veri
kümelerinin iş gücü kestiriminde kullanılabilirliklerini inceleyen çalışmalar bulunmaktadır.
Çalışmalar Tablo 1’de verilmiştir. Bu çalışmalarda hem organizasyon dışı veriler içeren referans veri
kümeleri hem de sadece organizasyona ait projeler içeren veri kümeleri kullanılarak iş gücü kestirim
modelleri

oluşturulmuştur.

numaralı

[1][6][35][39][52]

çalışmalarda

organizasyon

dışı

ve

organizasyon içi verilerle elde edilen modellerle yapılan kestirim sonuçları arasında önemli farklar
bulunmadığı belirtilmiştir.

iğer taraftan [26][28][33][36] numaralı çalışmalarda organizasyon içi

verilerin kullanıldığı modellerle daha başarılı sonuçlar elde edildiği belirtilmektedir. Bu farklılıklar
verilerin kalitesi ile birlikte model oluşturma aşamasında verilerin seçimi ile de yakından ilişkilidir.
odel oluştururken model oluşturulacak yazılım organizasyonun ve yazılımın karakteristikleriyle en
uygun(homojen) proje verilerini seçmek modelin doğruluğu açısından hayati önem taşımaktadır.
Premraj ve Zimmerman [52] bu ’de belirtilen belirsizliği netleştirmek amacıyla “E perience” veri
kümesindeki organizasyon içi ve dışı verileri kullanarak iş gücü kestirim modelleri geliştirdiler. Sektör
değişkeni açısından homojen olan bir veri kümesi üzerinden geliştirilen modellerden elde edilen
sonuçlar arasında önemli bir fark çıkmamakla birlikte, homojen verilerle oluşturulan modellerin daha
iyi sonuçlar verdiğini belirtmişlerdir. Bununla birlikte hangi yaklaşımın daha iyi olduğu sorusu hâlâ
net olarak cevaplanamamıştır.
Çalışma Sonucu
Tercih

Çalışma Ref. Kullanılan Veri Kümeleri Org.-dışı proje sayısı Org.-içi proje sayısı
[1]

Experience Data Set

206

63

[6]

European Software Agency

166

28

[52]

Experience Data Set

206

63,13,12,11,10,10

[35]

ISBSG

672

184

[39]

Tukutuku

40

13

[33]

ISBSG

89

12

Organizasyon içi

[26]

ISBSG R.5 ve MegaTech

145

18

veriler

[28]

ISBSG R.6

189

12

[36]

Tukutuku

67

14

rganizasyon dışı
veriler

Tablo 1-Referans Veri Kümeleri
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Literatürde referans veri kümeleri kullanarak yazılım işgücü kestirim modeli oluşturma ya da
oluşturulan modelleri geçerleme odaklı deneysel yazılım mühendisliği çalışmaları bulunmaktadır.
Angelis [1] ISBSG referans veri kümesindeki nominal ve ordinal ölçekteki değişkenleri kullanarak bir
İşgücü kestirim modeli geliştirmiştir. Bu çalışmada amaç veri kümesindeki sayısal ölçekte olmayan
bilgileri de model geliştirirken kullanabilmektir. Bu problemi aşabilmek için kategorisel regresyon
yöntemi kullanılmıştır. Yeni modelin lineer regresyon modeline oranla daha başarılı sonuçlar verdiği
gözlenmiştir.
Başka bir çalışmada Lokan,

right, ill ve Stringer [34] ISBSG veri kümesi üzerinden organizasyon

dışı projeler içeren referans veri kümelerinin kıyaslama ve yazılım işgücü kestiriminde kullanımlarını
değerlendirmişlerdir. Çalışma deneysel olmayıp ISBSG veri kümesinin özelliklerini tanımlar
niteliktedir. ISBSG, programlama dili, yazılım geliştirme platformu, yazılım geliştirme metodolojisi,
işgücü ve büyüklük gibi değişkenleri barındırdığı için kıyaslama ve işgücü kestirimine uygun olduğu
belirtilmiştir. Fakat çalışma ISBSG’nin problemli olduğu alanlara değinmemekte ve sayısal analiz
içermemektedir.
Bourque,

ligny,

bran, ve Fournier [4] çalışmalarında ISBSG verilerini kullanarak iş gücü ve proje

büyüklüğünden yola çıkıp proje süresini tahmin etmeye olanak sağlayan bir model önermektedirler.
Model 396 projeden oluşan bir örneklem üzerinden regresyon yaklaşımı kullanarak oluşturulmuştur.
İşgücü ve proje süresi arasında üstel bir ilişki olduğu saptanmıştır. Yazılım geliştirme platformuna
bağlı olarak proje süresinin değişiklik gösterdiği, işgücü üzerinden tahmin yapmanın yazılım
büyüklüğü üzerinden tahmin yapmaya oranla daha başarılı olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte,
modeli kullanacak kişilerin sadece bu modelle bağlı kalmaması diğer modellerle tahmin edilen sürenin
doğrulanması önerilmektedir.
Bir referans veri kümesinin kalitesi, veri tabanındaki verilerin kalitesi ile doğrudan ilişkilidir.
Literatürde veri kalitesi yedi özelliğe değerlendirilmektedir: verilerin kullanım amacına uygunluğu,
doğruluğu, zamansızlığı, karşılaştırılabilirliği, ulaşılabilirliği, tutarlılığı ve bütünlüğü [22]. Yazılım
referans veri kümelerinin kalitesinin değerlendirilmesi üzerine araştırmacılar tarafından aşağıdaki
çalışmalar yürütülmüştür:
Liebchen ve Sheppred [33] referans veri kümelerindeki “verilerin kirliliğini” (data noise literatürdeki
deneysel yazılım mühendisliği çalışmalarını sistematik bir bakış açısıyla inceleyerek değerlendirmiştir.
Kirlilik, verinin hatalı olması olarak tanımlanmıştır.

eğerlendirdikleri makalelerin %7 ’ünde veri

kirliliği önemli bir sorun olarak karşılarına çıkmıştır.

isney ve ohnson [13] veri kalitesi sorunlarını

Kişisel Yazılım Süreci (KYS PSP
yaptıkları araştırmada
verilmiştir:
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verilerinden yola çıkarak değerlendirmişlerdir.

projede

hatayla karşılaşmışlardır. Temel hata tipleri ve ağırlıkları şu şekilde

esaplama hataları (%46 , eksik veri (%
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, verinin projeler arasında taşınırken hatalı

girilmesi (% 4 , veri alanına girilecek veri tipinin yanlış anlaşılmasından kaynaklanan hatalar (% .
Çalışmanın sonuçlarına göre bu hataların %44’ü L C our gibi tek değerde hataya neden olurken;
%

’ü birden fazla verinin yanlış türetilmesine yol açmıştır.

Literatürde veri kalitesindeki sorunlarla nasıl baş edilmesi gerektiğini araştıran çalışmalar da
bulunmaktadır. Strike, Emam ve

adhavji [52] çalışmalarında yazılım işgücü maliyet kestirim modeli

geliştirirken eksik verilerle mücadele yöntemlerini belirtmektedir.

e Veau

ve

and [8] veri

kalitesinin nasıl düştüğünü, kötü verilerin neler olabileceğini, bu kötü verileri nasıl belirlemek
gerektiğini ve önceden toplanmış olan verilerin kalitesinin nasıl geliştirilebileceğini açıklamışlardır.
Günümüzde toplanacak verilerin seçimi, veri toplama yöntemleri ve verilerin sürdürülebilirliğinin
sağlanması konuları üzerine bir yazılım proje verisi kıyaslama standardı bulunmamakla birlikte
ISBSG tarafından standart oluşturma ile ilgili çalışmalar 00 yılında başlatılmıştır [24].
Konuyla ilgili yürüttüğümüz literatür araştırması güvenilir, doğru ve kolay erişilebilir bir referans veri
kümesine ihtiyaç olduğunu göstermiştir [17][21][26]. Mevcut referans veri kümelerinin kalite
sorunlarının temelinde verilerin kirli ve eksik olması yatmaktadır. Veriler yeterli detayı
içermemektedir ve veri kümelerindeki verilerin güvenilirlikleri sorgulanmamaktadır. Bir kestirim
modelinin başarısı onu oluştururken kullanılan veri kümesinin doğruluğu ve güvenirliliği ile yakından
ilişkilidir. Referans veri kümelerini iyileştirmek için veri toplama ve bakım süreçlerinin
standartlaştırılmasına yönelik çalışmaların yapılması gerekmektedir.

2.2 YPRVK’nın Gelişimi ve Özellikleri
Yazılım Proje Referans Veri Kümesi (YPRVK Türkiye’nin tüm araştırmacı ve organizasyonlara açık
ilk referans veri kümesidir. YPRVK oluşmadan önce mevcut referans veri kümelerinde gördüğümüz
veri niteliği, veri toplama yöntemleri ve veri seviyeleri incelenmiş, YPRVK’nın bu problemlerin
önüne geçecek, güvenilir verilerden oluşan ve sürdürülebilir bir veri kümesi olması hedeflenmiştir.
Bu bakış açısıyla geliştirilen YPRVK, proje işgücü kestirimi ve kıyaslamaya olanak sağlayan proje
veri nitelikleri ile bu nitelikleri tanımlayıcı verileri içeren bir veri tanım kümesi; verilerin tutarlı, doğru
ve amaca uygun toplanmasında rehberlik edecek bir veri toplama kılavuzu; verilerin girişini, bakımını
ve analizini web tabanlı bir ortamda yapmaya olanak sağlayacak CUBIT aracından oluşmaktadır.
YPRVK’da 6 seviyede 4 adet özniteliğe ait veri tutulmaktadır. İlgili Kişi Bilgileri, Proje Büyüklüğü
ve İşgücü temel verilerinin yanı sıra projeleri kendi bağlamında değerlendirmeye ve homojen veri alt
kümeleri oluşturmaya olanak sağlayacak Proje Öznitelikleri, Ürün Öznitelikleri ve Üretkenlik
Faktörleri hakkında veriler toplanmaktadır. Veri özniteliklerine ait detaylı bilgi ilgili Teknik Raporda
açıklanmıştır [46]. şağıda bu seviyelerin ve özniteliklerin açıklamaları özet olarak sunulmuştur:
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İlgili Kişi Bilgileri: Gerekli görülen durumlarda proje verilerinin alındığı yazılım organizasyonundan
iletişime geçilecek kişinin bilgileri tutulmaktadır. Bu bilgiler gizli nitelikte olup sadece veri kümesi
yöneticileri tarafından görülebilir.
Proje Öznitelikleri: Projeye özgü bilgilerin tutulduğu bölümdür. Bu bölümde tutulan öznitelikler
şunlardır: “Projenin

dı”, “Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri”, “Proje Tipi (yeni geliştirme,

bakım... ”, “Sektör Tipi (Finans, Üretim... ”, “İşlevsel

lan Tipi” (Bilgi sistemleri, Gerçek zamanlı

yazılımlar... , “Yazılım geliştirme metodolojisi (şelale metodolojisi, çevik yazılım... ”, “Süreci
destekleyecek araç kullanımı bilgisi (I E, CVS... ”, “projede çalışan sayısı”, “proje süresince değişen
çalışan sayısı”, “projenin süreç iyileştirme standardı kapsamında gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği
bilgisi”. Bu öz niteliklerden “Proje

dı” gizli olup veri yöneticisi tarafından değiştirildikten sonra

herkesin kullanımına açılmaktadır.
Ürün Öznitelikleri: Ürün öznitelikleri kapsamında tutulan veriler şunlardır: “Programlama dili (Java,
C... ”, “Veri tabanı yönetim sistemi ( racle... ”, “ imari (Client-Sever... ”, “Standart Kullanımı ( lt
Std, IEEE Std... ”, “Platform (Luni , Uni ... ”.
Projelerin Büyüklüğü: Yazılım projelerin büyüklüğü IS

IEC tarafından uluslararası bir standart

olarak kabul edilen C S IC İşlevsel Büyüklük Ölçüm yönetemi kullanılarak ölçülmektedir.
YPRVK’da bulunan projelerin büyüklükleri C S IC sertifikası olan uzman kişiler tarafından
ölçülmüştür.

iğer referans veri kümelerinin aksine işlevsel büyüklük ile ilgili bilgi sayısal bir

ifadeden öte işlevsel kullanıcı gereksinimleri, işlevsel süreçler, veri grupları, veri öznitelikleri ve veri
hareketleri detay seviyesinde tutulmaktadır. Bu detay seviyesi hem ölçüm sonuçlarının geçerlenebilir
olmasına hem de büyüklük üzerinden daha detaylı analizlerin (işlevsel benzerliklerin bulunması gibi
yapılabilmesine olanak sağlamaktadır.
İşgücü: Projelere ait işgücü “IS

07 – Yazılım Yaşam

öngüsü Süreçleri” standardı ile uyumlu

olarak toplanmaktadır. YPRVK’da yazılım işgücü üst seviyede şu kırılıma sahiptir:
a.Proje Yönetim, b. Gereksinim, c. Tasarım, d. Kodlama, e. Entegrasyon, f. Test, g. Kurulum, h.
perasyon, i. Kalite Güvence, j. Kalite Yönetim, k. Bakım
evcut işgücünü en doğru şekilde tanımlı hale getirebilmek için bu üst seviye aktiviteler daha alt
seviyelere kırılmışlardır. Örneğin Proje Yönetim ktivitesi, Planlama, Kontrol-İzleme, Risk Yönetim,
Konfigurasyon yönetim gibi alt seviye aktivitelerden oluşmaktadır. İşgücü verilerinin kalitesi verilerin
organizasyonda nasıl ve hangi sıklıkla toplandığı ile yakından ilişkilidir. YPRVK’da işgücü verilerinin
kalitesi seviye altında belirlenir.
Seviye A: rganizasyonda işgücü verileri,

07 süreçleri ile uyumlu olarak, bir iş gücü toplama aracı

yardımı ile günlük ya da haftalık sıklıkla toplanmıştır.
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Seviye B: Yazılım geliştirme aktiviteleri doğrudan
olarak toplanıyor ve istendiğinde

07 süreçleri ile uyuşmuyordur fakat düzenli

07 süreçlerine ayrıştırılabiliyordur.

Seviye C: İşgücü, proje yöneticisi tarafından en iyi tahmin yöntemi ile yaklaşık olarak
belirlenebiliyordur. Proje süresinde işgücünün düzenli kaydı tutulmamıştır.
Üretkenlik Faktörleri: İşgücü üzerinde etkisi olan üretkenlik faktörleri güvenilirlik (reliability ,
kullanılabilirlik (usability , sürdürülebilirlik (maintainability , etkinlik (efficiency ve taşınabilik
(portability olarak belirlenmiştir. Bu faktörler ordinal ölçekte belirlenmekte olup yazılımdaki
önemine göre

ila 5 arasında bir değer almaktadır.

2.3 YPRVK’ ya Dair Bilgiler
Ekim 2011 itibariyle YPRVK’da 56 projeye ait veriler yer almaktadır (bknz Tablo 2). Projeler;
Bankacılık Finans, Savunma Sanayii ve Mobil Uygulama yazılımı sektörlerine dağılmış durumdadır.
En çok proje 42 proje ile Savunma Sanayii firmalarına aittir, onu

proje ile bankacılık uygulamaları

takip etmektedir. Proje büyüklükleri 12 FP ile 5568 FP arasında değişmektedir. Proje büyüklükleri
uzman kişiler tarafından C S IC büyüklük ölçüm yöntemi kullanılarak ölçülmüş ve geçerlemiştir.
Tüm ölçümler temel işlevsel bileşenler seviyesindedir. Bu detay seviyesi var olan hiç bir veri setinde
bulunmamaktadır ve farklı işgücü kestirim modellerinin uygulanmasına olanak sağlamıştır.. Büyüklük
ortalamaları bankacılık sektörü için 0 CFP, savunma sektörü için 264 CFP olarak hesaplanmıştır
(Tablo 3).
Proje Sayısı

Sektör (Endüstri Tipi)

Proje Tipi

42

Savunma Sanayii

Gerçek zamanlı

11

Bankacılık Finans

Bilgi sistemleri projeleri

2

İş Uygulamaları

Bilgi sistemleri projeleri

1

Cep telefonu yazılımı

Bilgi sistemleri projesi

Tablo 2-YPRVK Projelerinin Özellikleri

Sektör

Proje Sayısı

Proje
Büyüklük
Ortalamaları

Savunma Sanayii

42

264 CFP

Bankacılık Finans

11

203 CFP

İş Uygulamaları

2

229 CFP

Cep telefonu yazılımı

1

59 CFP

Tablo 3-Sektörlere Göre Büyüklük ve Üretkenlik Ortalamaları
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2.4 Süreç Modelleri
YPRVK’da yer alan verilerin doğruluğunu dolayısıyla güvenilirliğini sağlamak, hangi verilerin ne
zaman toplanacağını belirlemek amacıyla veri toplama süreci modellenerek tanımlı hale getirilmiştir.
Veri toplama süreci temel yazılım aşamaları göz önünde bulundurularak tanımlanmıştır. Böylelikle
yazılım geliştirme sürecinin hangi aşamasında hangi verilerin toplanacağı belirli hale getirilmiştir.
Veri toplama süreci alt süreçlerle birlikte 4 süreçten oluşmaktadır. Bu süreçler:
1.

lt Yapı Tanımlama Süreci,

2. CUBITte lt Yapı Tanımlama Süreci,
3. Veri Toplama Süreci,
3.1. Proje Verilerini Toplama Süreci,
3.2. Ürün Verilerini Toplama Süreci,
3.3. Yazılım Büyüklüklerini luşturma Süreci
3.3.1. Yazılım Büyüklüğünü Ölçme Süreci
4. İşgücü Verilerini Toplama Süreci
4.1. Proje Yönetimi İşgücü Verilerini Toplama Süreci
4.2. Gereksinim ktiviteleri İçin İşgücü Toplama Süreci
4.3. Tasarım ktiviteleri İçin İşgücü Toplama Süreci
4.4. Entegrasyon Aktiviteleri İçin İşgücü Toplama Süreci
4.5. Test ktiviteleri İçin İşgücü Toplama Süreci
4.6. Kalite ktiviteleri İçin İşgücü Toplama Süreci
Süreçler

RIS modelleme aracı ile Varlık Süreç Zinciri (Entity Process Chain-EPC) yöntemi

kullanılarak modellenmiştir. Süreçlere ilişkin modeller ilgili teknik raporda
verilmektedir.

[46] detaylı olarak

şağıda yaşam döngüsü boyunca toplanacak veriler Şekil 1 üzerinde gösterilmektedir.

Tek bir defaya özgü olarak toplanacak veriler olduğu gibi, yazılım geliştirme süreci boyunca tekrarlı
olarak toplanacak veriler de bulunmaktadır. (örn. proje yönetimi işgücü verileri .
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**D2.13 Bakım Aktiviteleri Eforu

BAKIM

PROJE YÖNETİMİ

OPERASYON

TASARIM

C6. Standart Kullanım Bilgisi
**D2.9 Kalite Aktiviteleri Eforu
E2. Kalite Gereksinimleri

**D2.7 Yükleme Aktiviteleri Eforu

B1.Proje Adı
B2.Proje Başlangıç Tarihi
B4. Proje Tipi
B5. Endüstri Tipi
B7. Yeni alan olup olmadığı bilgisi

GEREKSİNİM
ANALİZ

B10. Proje üyelerinin deneyimi bilgisi
**B11. Proje üyelerinin sayısı
**B12. Proje süresince değişen üye sayısı
B13. Yazılım Geliştirme Metodolojisi bilgisi
** D2.1 Proje Yönetim Eforu
**D2.8 Operasyon Aktiviteleri Eforu
G3. Devreye alma sonrası gelen hata sayısı

PROJE
BAŞLANGIÇ
(BERAT)

PROJE
KAPANIŞ

B3. Proje Bitiş Tarihi

KALİTE YÖNETİMİ
KODLAMA

YÜKLEME

**D2.6 Test Aktiviteleri Eforu
G5. Sistem testi sonrası karşılaşılan hata sayısı

TEST

ENTEGRASYON

B6. İşlevsel Alan Tipi
F1. Büyüklük Ölçüm Aracı
F2. Yazılımın İşlevsel Büyüklüğü (CFP)
** D2.2 Gereksinim Tanımlama Aktiviteleri Eforu
**F3.1 Eklenen İşlevsellik
**F3.2 Silinen İşlevsellik
G1. Gereksinim dökümanında bulunan önemli hata
sayısı
B8. Yeni Teknoloji Kullanımı olup olmadığı bilgisi
B9. Araç Kullanım bilgisi
C1. Programlama Dili
C2. Veri tabanı yönetim sistemi
C3. Mimari bilgisi
C5. Platform Kullanım Bilgisi
**D2.3 Tasarım aktiviteleri Eforu
G2. Tasarım hatası sayısı
**D2.4 Kodlama Aktiviteleri Eforu

**D2.5 Entegrasyon Aktiviteleri Eforu
G4. Entegrasyon Sonrası Karşılaşılan Hata Sayısı

Şekil 1- Yazılım yaşam döngüsü-veri ilişkileri

3

Yazılım İşgücü Kestirim Yöntemi

Efor kestirimi projede gerçekleştirilen maliyet kestirimi, bütçe planlaması, proje takibi ve planlaması,
proje kontrolü ve yazılım harcamaları işlemlerinin tam kalbinde yer almaktadır. Pek çok araştırma efor
kestirim problemlerini analiz etmekte, yeni teknikler ve efor modelleri ile kestirimin doğruluğunu
arttırmaya çalışmaktadır. Fakat organizasyonların tüm kestirim çalışmalarını yönlendirecek geniş
kapsamlı bütüncül bir metodoloji tanımlanmamıştır. Bütüncül bir metodolojinin olmaması, süreçlerin,
kişilerin ve uygulanan metotların farklılıkları sebebi ile uyumsuzluklar yaratmakta, veri-tabanlarında
yer alan verilerin yeni projelerin tahmini için yetersiz ya da hiç kullanılamaz olmasına sebep
vermektedir.
Mevcut Efor kestirim iyileştirme çalışmaları incelendiğinde bu çalışmaların 4 ana başlık altında
toplandığı görülmüştür (Şekil 2).
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Şekil 2. Efor kestiriminde problemli alanlar

1. Kestirim hatalarına sebep olan belirsizlikler ve proje dışı beklenmedik efor harcamaları
2. Veri güvenilirliği ve uygun verisetini oluşturma
3. Yazılım büyüklüğü ölçümündeki problemler ve iyileştirme çalışmaları
4. Data Analiz yönteminin efor kestirimine etkisi
Genellikle efor kestirimi üzerine yapılan çalışmalar bu konuların sadece birine ağırlık vermekte ve
diğer alanlardaki işleyişin doğru olduğunu kabul etmektedir. Örneğin: Yazılım büyüklüğü
konusundaki iyileştirmeler veya yeni önerilen büyüklük ölçüm yöntemleri veri tabanının
güvenilirliğini ve uygulanan

ata

nalizi yönteminin toplanan veriler için uygun olduğunu kabul

eder. Bununla birlikte veri tabanları üzerindeki çalışmalarda eksik veri olduğundan, “fazla parametre”
lerin amaç dışı toplanmış ve kullanılamaz olduğundan ve proje fazlarının “uyumsuz” olduğundan
bahsedilmektedir.
Efor kestirim problemi sadece hesaplama değil, aynı zamanda bir yönetim problemidir ve kestirim
amaçlarının, işlem adımlarının, ölçüm metotlarının ve güncelleme mekanizmalarının uygun bir şekilde
tanımlanmasını gerektirir. Bunlardan birinde yapılan hata veya eksiklik tüm kestirim metodolojisini
etkiler. Bu yüzden hataların engellenmesi, güvenilir, kaliteli ve amaca uygun veri toplanması amacı ile
yukarıda sıralanmış her konuya bütünleşik bir yaklaşımla önem verilmesi gerekir. Tüm adımların
detaylı tanımlandığı bir metodoloji olmazsa, aynı şirketin yazılım ekipleri arasında bile ortak fikir
birliği oluşamayacak, ölçümlerdeki farklılıklar ve toplanan bilgilerdeki farklı dağılımlar doğru model
üretebilmesi için doğru ve yeterli data toplanamamasına sebep olacaktır.
Bunun için, veri toplama konusunda ortak hedefler tanımlanmalı ve ekipler ve kişiler arasındaki
farklılıkları minimize etmek için veri toplayanlar, veri sağlayıcılar ve kullanıcılar arasında kontrol ve
iletişim mekanizmaları tanımlanmalıdır.

evcut standartların yanı sıra, farklılıklar, ilk kez karşılaşılan

durumlar, problemler, proje dışı etkiler gibi durumların kaydedilmesi ve her yeni proje için bu tür
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durumların toplam işgücüne etkisinin tüm süreci kontrol eden uzman bir grup tarafından
değerlendirilmesi gerekir.

yrıca proje ekiplerinin güvenilir bir veri tabanı oluşturma amacı ile

sorumluluklarının tanımlanmış olması ve bu yönde pozitif motivasyona sahip olmaları önemlidir.

Şekil 3. EFES Metodoloji genel bakış

Bu çalışmada literatürde yer alan çalışmalar incelenmiş, daha önce yapılmış çalışmalardan elde edilen
veriler, problem ve çatışmalara önerilen çözümler değerlendirilmiş, şirketlerin en iyi pratiklerini
yayınladıkları raporlar göz önüne alınarak bütüncül bir “efor kestirim metodolojisi: EFES”
oluşturulmuştur (Şekil 3).
çalışmalardan oluşacaktır.

etodoloji hem proje seviyesinde hem şirket seviyesinde gerçekleştirilecek
etodolojinin gereksinimlerinin belirlenmesinin ardından beş entegre

süreç; ilgili çıktıları, kontrol listeleri, prosedürleri, aktörleri ve şablonları ile tanımlanmıştır. Süreçler
Veri Toplama, Büyüklük Ölçümü, Veri Analizi, Kalibrasyon ve Efor Kestirimi süreçleridir.
Bu amaçla orta büyüklükte bir organizasyonda bir vaka-çalışması yapılmıştır. Çalışmanın ilk adımında
metodolojinin alt yapısında bulunması öngörülen Fonksiyonel Benzerlik yöntemi ve fonksiyonel altparçalarının efor modelinde kullanımı güvenilir bir veri-seti ile sınanmıştır. Böylece bu konuların
metodolojinin bir parçası olup olmayacağı netleştirilmiştir. Bu vaka çalışması sırasında ilk kez
C S IC ölçümünün Yapay Sinir ğları modeli ile birlikte kullanımı önerilmiştir.
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Şekil 4. EFES Methodolojisi alt süreçleri ilişkisi

yrıca şirkette mevcut veri toplama mekanizmalarındaki sorunlar incelenmiş ve bu sorunları
giderecek adımlar metodolojinin gereksinimleri arasına tanımlanmıştır. Bu amaçla dünyaca kabul
gören IEEE

07 standardı ile uyumlu önceden tanımlı proje iş kırılım yapısı şablonu

oluşturulmuştur. Bu şablon yapısı ile projedeki yazılım büyüklüğü ile ilgili geliştirme çalışmalarının,
projeye dair diğer etkinliklerin, proje dışı faaliyetlerin ve kestirimde hataya sebep verebilecek
beklenmeyen durumların ( emolar, eğitimler, donanım hataları, gereksinim değişiklikleri vb. takip
edilmesi ve toplam efora etkilerinin incelenmesi mümkün olmuştur.

Geçerleme
EFES

etodolojisinin doğruluğunu ve uygulanabilirliği vaka çalışmaları ile geçerlemiştir. Bu amaçla

daha farklı ve daha geniş bir proje seti kullanılmış ve 0’den fazla proje üzerinde bu yöntemle elde
edilen efor kestiriminin doğruluğu geriye dönük olarak incelenmiştir. Bu çalışma sonunda EFES’in,
şirket içi uyumsuzlukları gideren, farklı uygulama tiplerinin kullanımı için uygun, yazılım büyüklüğü
ve geliştirme eforu arasında ilişki kurabilen, toplam eforun hesaplanmasında iyi sonuçlar veren,
şirketin yıllar içindeki yaptığı çalışmalara geniş bakış açısı imkanı sağlayan, ileride değişikliklerin ve
iyileştirmelerin kolayca entegre edilebileceği bir metodoloji olduğu görülmüştür.

1. Araçlar
Projede geliştirilen kıyaslama yöntemi ile referans veri kümesinin oluşturulmasını, genişletilmesini ve,
kullanılabilirliğini desteklemek üzere tasarlanan CUBIT yazılım aracı geliştirilmiştir.

raç, önceki

TÜBİT K destekli araştırma projesinde [53] sadece büyüklük ölçümü amacına uygun masaüstü ilk
örnek olarak geliştirilmiş bir sürümün devamı olarak geliştirilmiştir.
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raç işlevsel özellikleri, yazılım

pazarında ve araştırmada kullanılan araçlar içinde kıyaslama ve ölçme sürecini destekleyen en
kapsamlı yazılım ürünüdür(benzeri araçların özellik taraması ve karşılaştırması için bknz. [53]).
CUBIT’in geliştirilmesinde projede yapılan araştırmaların sonuçlarına uyumlu olarak tekrarlı ve
artırımlı süreç izlenmiştir. Yazılım internet üzerinden erişilen ve temelde
-işlevsel büyüklük ölçümü, analizi ve geliştirilen ilgili tekniklerin kullanımı ve
-yazılım projesi kıyaslama veri tabanı oluşturulması ve kullanımına
yönelik işlevsellikleri ve hizmetleri sunmaktadır.

raçta uygulanan işlevsellikler ile ilgili kullanım

senaryoları diyagramı Şekil 5’de verilmiştir.

Şekil 5-CUBIT aracında uygulanan kullanım senaryoları

Senaryoların kısa açıklaması Tablo 4’te verilmiştir. raçla ilgili detaylı gereksinim, test ve tasarım
dokümanları bir teknik rapor olarak yayınlanmıştır [11].
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Kısa Tanımı

Senaryo
Kurum Tanımlama

racı Kullanacak Kurumların Tanımlanması

Kullanıcı Tanımlama User

racı Kullanacak Kurumlardaki yönetici ve ölçümcü kullanıcıların tanımlanması

Proje Tanımlama

Kıyaslama veri tabanına eklenecek projelerin tanımlanması

Gereksinim Modülü

Kıyaslama veri tabanına eklenecek projelerin gereksinim gruplarının tanımlanması

Tanımlama
Gereksinim Tanımlama

Kıyaslama veri tabanına eklenecek projelerin gereksinimlerinin tanımlanması

COSMIC FSM ölçümü

C S IC yöntemi ile yapılan ölçüm sonuçlarının saklanması

IFPUG FSM ölçümü

IFPUG yöntemi ile yapılan ölçüm sonuçlarının saklanması

İşlevsel Süreç Tanımlama

C S IC işlevsel süreç elemanlarını, veri hareketleri ile beraber tanımlanması

COSMIC Verisi Tanımlama

C S IC veri ögelerinin tanımlanması (ilgi nesnesi-veri grubu-varlık öznitelikleri

Hızlı COSMIC FSM ölçümü

C S IC işlevsel süreçlerinin, veri öznitelikleri dışında kalan öğelerinin, aralarındaki
ilişkilerin daha sonra kurulacağı varsayımı ile interaktif ekran özellikleri ile hızlı
tanımlanması

IFPUG Veri Fonksiyonları

IFPUG yöntemi veri bilgisi elemanları tanımı

Tanımlama
IFPUG İşlem Fonksiyonları

IFPUG yöntemi işlem bilgilerinin girilmesi

Tanımlama
Ölçüm Özeti İzleme

IFPUG ve C S IC yöntemlerinin ölçüm sonuçlarını toplu ve rakamsal gösterimi

Ölçüm Kaydetme

Herhangi bir zamanda IFPUG ve COSMIC ölçüm bilgilerinin versiyonlanarak
saklanması

Ölçüm Kaydı Silme

Versiyonlanmış bir ölçüm kaydının silinmesi

COSMIC Ölçüm Sonuçları

Saklanmış C S IC ölçüm sonuçları versiyonlarının ekleme çıkarma ve değişiklik

Karşılaştırma

gruplamaları ile karşılaştırılması

UniFSM Verisi Tanımlama

Varlık-İlişki

odelleri ile oluşturulmuş modellerin tanımlanarak bunlardan C S IC ve

IFPUG veri elamanlarının oluşturulması
Proje Kıyaslama Formu

Proje kıyaslama için kullanılacak verilerin, düzenlenmiş sırlanmış ve kategorik hale

Oluşturma

getirilmiş şekilde kurum seviyesinde özelleştirmeye açık bir form halinde hazırlanması

Proje Kıyaslama Verileri

Proje kıyaslama verilerinin girilmesi ve saklanması.

Girme

Tablo 4-CUBIT aracında sunulan İşlevselliklerin kısa açıklaması

Araç altyapısında ava teknolojileri [27] bulunan ve Groovy [18] üst seviye dili ile uygulanmıştır.
Kullanılan Grails [19] geliştirme çatısı ile aracın geliştirilmesi ve bakımında birçok teknik detay izole
edilmiş, açık kaynak eklenti [20] kullanımı kolaylaştırılmış. Verilerin saklanması ve bütünlüğü
PostgreSQL ilişkisel veri tabanı [51] kullanımı ile sağlanmıştır.
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racın başka teknikler doğrultusunda

uyarlanabilmesi ve genişletilebilmesi için bir altyapı oluşturulmuş, araç genişletilmesi için bir destek
kılavuzu [63] hazırlanmıştır.

4

Proje Süresince Yapılan Yayınlar
Referans Veri Kümeleri
Yazılım Referans Veri Kümelerinin Özellikleri (Konferans Makalesi)

Geçmiş proje verilerine olan ihtiyacın farkında olan yazılım organizasyonları özel referans
veritabanları oluştursa da; özellikle organizasyona has proje verisi toplamayan organizasyonlarda
genel referans veri kümelerine duyulan ihtiyaç önemli boyutlardır.
Genel referans kümelerinin gerekliliğini fark eden gruplar, farklı alanlarda faaliyet gösteren yazılım
organizasyonlarından yazılım proje verileri toplayıp organize ederek raporlar ve ham veriler
yayınlamaktadır.
and the

anışmanlık şirketlerinin (Gartner Group , Software Productivity Research Group ,

avid Consulting Group

yanı sıra kar amacı gütmeyen organizasyonlar ulusal ve uluslar

arası düzeyde referans veri kümeleri oluşturmaktadırlar. Genel referans veri kümesi sağlayan
organizasyonlardan bazıları ISBSG (International Software Benchmarking Standards Group , CSBSG
(Chinese Software Benchmarking Standards Group), ve PROMISE (Predictor Models in Software
Engineering) olarak verilebilir.
Bu çalışmada genel kamuya açık referans veri kümelerini iş gücü kestirim modeli oluşturma
perspektifinden karşılaştırdık. Karşılaştırma ve değerlendirmeye konu olan referans veri kümeleri,
deneysel yazılım mühendisliği çalışmaları arasından seçilmiştir. Öncelikle veri kümelerinin genel
özellikleri; organizasyonların veri toplama, doğrulama yöntemleri, veri kalitesini değerlendirme
yaklaşımları belirlendi. aha sonra üretkenlik, yazılım büyüklüğü, yazılım geliştirme yaklaşımı, takım
büyüklüğü ve kullanılan programlama dili gibi iş gücü kestirim modeli oluştururken dikkate alınması
gereken faktörler belirlendi.
Bu çalışmayı yürütmekteki temel amacımız referans veri kümelerinin iş gücü kestirim modeli
oluşturmadaki yeterliliğini belirlemekti. Buna ek olarak değerlendirilen referans veri kümelerinin
gelişmeye açık yönleri de ortaya konmuş oldu.
Çalışmanın detayları “Yazılım Referans Veri Kümelerinin Özellikleri ve Veri Toplama İçin
Geliştirilen Kamuya

çık

raç [43]” ve ‘Comparison of Software Benchmarking Repositories from

Effort Prediction Perspective” [45] isimli makalelerde bulunabilir.
Yazılım Organizasyonları İçin Geliştirilen Ulusal Bir Referans Veri Kümesi Ve Araç Seti
(Konferans Makalesi)
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evcut referans veri kümelerinde verilerin doğruluğu ve niteliği ile ilgili olarak karşılaşılan
problemler; güvenilir verilerden oluşan ve daha doğru iş gücü kestirimleri ve alıcı kurumlar için
güvenilir performans analizi yapmaya olanak sağlayacak, ulusal bir referans veri kümesi oluşturma
ihtiyacını doğurmuştur. Bu ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla her araştırmacı ve organizasyona açık,
“ulusal” nitelikte bir referans veri kümesi olan YPRVK yı ve veri toplama araç seti, CUBIT’i
geliştirdik.
Bu makalede referans veri kümelerinin yazılım organizasyonları için önemi, var olan veri kümelerinde
bulunan problemler ve geliştirdiğimiz referans veri kümesi YPRVK’nın özellikleri, diğer veri
kümelerine olan üstünlükleri ve veri toplama aracı, CUBIT’in özellikleri anlatılmaktadır [43].
İş Gücü Kestirimi İçin İç ve Dış Referans Veri Kümelerinin Kullanımı (Konferans Makalesi)
Bu çalışmada “açık” referans veri kümelerinden iş gücü kestirim modeli oluşturmada karşılaşılan
zorluklar araştırılmıştır. YPRVK’nın bir kısmını oluşturan S FI

adını verdiğimiz veri kümesi

kullanılarak geliştirilen iş gücü kesitirim modeli sonuçları ile diğer referans veri kümeleri kullanılarak
oluşturulan işgücü kestitim modellerinden elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Çalışmada kullanılan
diğer referans veri kümeleri ISBSG,
S FI

lbrecht, China,

esharnais, Finnish,

a well ve Kemerer’dir.

bankacılık sektöründe faaliyet gösteren tek bir organizasyondan elde edilen verileri

içermektedir.
Çalışma mevcut referans veri kümelerinin iş gücü kestiminde kullanılmasının uygun olmadığını
göstermiştir. İş gücü ve büyüklük verileri gereken detay seviyesinde değildir.

eğerlendirmeye alınan

açık referans veri kümeleri arasından en iyi sonucu ISBSG vermiştir fakat ISBSG ile geliştirilen model
ile elde edilen

RE ve PRE

değerleri kabul edilebilir sınırlar içerisinde değildir.

iğer taraftan

RE 0, ve PRE ( 0 = ile S FI tüm referans veri kümeleri arasından en iyi sonu vermiştir.
Çalışmanın detayları “Internal and E ternal Software Benchmark Repository Utilization for Effort
Estimation” [44] isimli makalemizde bulunabilir.
İş Gücü Kestirimi
Efor Kestirim Methodolojisi : EFES (ODTÜ, Doktora tezi)
Efor kestirimi projede gerçekleştirilen maliyet kestirimi, bütçe planlama proje takibi, planlaması,
kontrolü ve yazılım harcamaları işlemlerinin tam kalbinde yer almaktadır. Pek çok araştırma efor
kestirim problemlerini analiz etmekte, yeni metotlar ve modeller ile kestirimin doğruluğunu arttırmaya
çalışmaktadır. Fakat organizasyonların tüm kestirim çalışmalarını yönlendirecek bir metodoloji henüz
tanımlanmamıştır. Efor kestirim problemi sadece hesaplama değil, aynı zamanda bir yönetim
problemidir ve kestirim amaçlarının, işlem adımlarının, ölçüm metotlarının ve güncelleme
mekanizmalarının uygun bir şekilde tanımlanmasını gerektirir.
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yrıca proje ekiplerinin güvenilir bir

veritabanı oluşturma amacı ile sorumluluklarının ve motivasyonunu olmalıdır. Böyle bir metodoloji
olmazsa, şirketin yazılım ekipleri arasında ortak fikir birliği oluşmaz ve ölçümlerdeki farklılıklar ve
toplanan bilgilerdeki farklı dağılımlar doğru model üretebilmesi için yeterli data toplanamamasına
sebep olur.
Bu çalışma [64] , efor kestirimi için bir metodoloji önermektedir.

etodoloji, şirketlerin en iyi

pratiklerini yayınladıkları raporlar, önceki çalışmalardan elde edilen veriler ve problem ve karmaşalara
önerilen çözümler üzerine kurulmuştur. Beş bütünleşmiş süreç; çıktıları, kontrol listeleri, prosedürler
ve şablonları ile tanımlanmıştır: Veri Toplama, Büyüklük Ölçümü, Veri

nalizi, Kalibrasyon ve Efor

Kestirimi süreçleri. Metodolojinin geçerliliği ve uygulanabilirliği orta büyüklükte bir organizasyonda
gerçekleştirilmiştir. Geçerliliğinin değerlendirilmesi sırasında Fonksiyonel Benzerlik yöntemi ve
fonksiyonel alt-parçalarının efor modelinde kullanımı da güvenilir bir veri şeti ile sınanmıştır. Böylece
bu konuların metodolojinin bir parçası olup olmayacağı netleştirilmiştir.

yrıca ilk kez C S IC

ölçümü ANN modeli ile birlikte kullanılmıştır.
İşlevsel Büyüklük Tabanlı Mevcut ve Yeni İşgücü Kestirim Yöntemlerinin İncelenmesi SCI Dergi
Makalesi)
Yazılım geliştirme iş gücü ile yazılım işlevsel büyüklüğü arasındaki ilişkiyi kurmak amacıyla pek çok
model geliştirilmiştir. Bu modeller çoğunlukla istatistiksel yöntemlere ve geçmiş proje verilerine
dayanmaktadır. Fakat bu modeller arasında henüz bütünüyle kabul görmüş ve yaygın olarak kullanılan
bir işgücü kestirim modeli bulunmamaktadır. Proje kapsamında mevcut modelleri değerlendirmek
amacıyla güvenilir bir veri seti üzerinden bir durum çalışması gerçekleştirdik.

urum çalışması

kapsamında modellerin uygulanabilirliklerini ve doğruluklarını kendi veri kümemiz üzerinden
değerlendirme ve karşılaştırma şansını elde ettik. Bununla birlikte iş gücü kestirim modelleri için
önemli bir iyileşme sağlayacak olan “işlevsel benzerliklerin” ve “bileşen etkisinin” kestirim üzerindeki
etkilerini de gözlemledik.
Temel işlevsel bileşenlerin iş gücü kestirimi üzerindeki etkisi
eural
PRE

ultivariate Regression ve Artificial

etworks modelleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Tüm modellerin doğrulukları
ve R

değerleri üzerinden yorumlanmıştır.

RE,

RE tahminlerin gerçek değerin ne kadar

üzerinde ya da altında olduğunu gösteren ortalama hata değeridir. Bağımsız değişkenler ile
açıklanabilen değişimin göstergesi olan R

e ne kadar yakınsa bağımsız değişkenler ile bağımlı

değişken arasında o kadar yakın bir ilişki olduğunu söyleriz.
hiçbirinin kabul edilebilecek

RE ve PRE

eğerlendirilen regresyon modellerinden

seviyelerinde olmadığı gözlenmiştir. Toplam

büyüklüğü girdi olarak alan diğer modeller ile karşılaştırıldığında kendi modelimiz olan Lineer ve
Power modelleri ise daha iyi sonuçlar üretmesine rağmen hata oranları kabul edilebilir seviyelerde
değildir.
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İşlevsel benzerlikler göz önünde bulundurulduğunda

RE ve PRE

değerlerinin ciddi oranlarda

geliştiği gözlenmiş olmakla birlikte bu oranlar hala istenen seviyelerde değildir. Temel işlevsel
bileşenlerin girdi olarak verildiği

ultivariate Regression modelleri tek girdili işgücü modelleri ile

karşılaştırıldığında daha iyi sonuçlar üretmekle birlikte bu modellerin PRE

değerleri de istenen

seviyede değildir.
iğer taraftan

modelleri daha esnek bir iş gücü kestirim modeli sunarak temel işlevsel bileşenler

girdi olarak kullanıldığında daha iyi iş gücü tahmini yapmaya olanak vermektedir.
Bu çalışmanın detayları “ n E ploration of Functional Size based effort Estimation

odels” [54]

isimli makalede bulunabilir.
Yazılım Projelerinde, Geliştirme Teknolojilerinin İşgücüne Etkisi (Konferans Makalesi)

Bu çalışmamızda, yazılım geliştiren bir savunma sanayi kuruşu bünyesinde bir karşılaştırmalı vaka
analizi gerçekleştirdik. Bu analizde, uluslararası referans veri kümelerince kullanılan proje
özniteliklerinden bir tanesini diğer etmenlerden ayrıştırma ve proje işgücü üzerindeki tekil etkisini
gözlemleme olanağı bulduk.
Çalışmada ilk olarak kurumdaki işgücü kestirim sürecinin verimliliğini değerlendirilmiş, kestirimlerde
proje özelliklerinin ne derecede değerlendirildiği ve hangi özniteliklerin kullanıldığı incelenmiştir.
Kurum bünyesinde yürütülen projelerden biri, tek bir gereksinim kümesinin iki ayrı platform için
geliştirilmesini içermektedir. Bu iki geliştirme etkinliği, iki farklı proje olarak ele alınmıştır. Çalışma
sonunda, bu iki projenin karşılaştırılması ile programlama dili ve platformu gibi geliştirme
teknolojisini tanımlayan proje özniteliklerinin işgücü üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bu makalede,
bu karşılaştırmalı analizin sonuçları sunulmuştur.
Çalışmada incelediğimiz durum, işgücü kestirimleri ve kıyas çalışmaları alanında yürütülen
araştırmalar için de yararlı bir veri oluşturmaktadır. İşlevsel olmayan proje özelliklerinin proje
işgücünü etkilediği ve bu nedenle kıyaslama tabanlı çalışmalarda değerlendirilmeye alınması gerektiği
birçok çalışmada kanıtlanmıştır.

ncak, bu proje özelliklerinin işgücü üzerindeki tekil etkilerini

incelemek her zaman mümkün olamamaktadır Bu çalışmada sunduğumuz durumda ise proje
özelliklerinden biri olan geliştirme teknolojisi, diğer özelliklerden ayrıştırılabilmiş ve işgücü
üzerindeki yalın etkisi incelebilmiştir.
Bu iki proje öncelikle proje özellikleri temel alınarak karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmada ISBSG
tarafından tanımlanan proje özniteliklerinden yola çıkılmıştır. Karşılaştırma sonucunda geliştirme
teknolojileri dışındaki özniteliklerin çok benzer çıkması öngörülmüştür.
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Projelerin işlevsel büyüklükleri C S IC İşlevsel Büyüklük Yöntemi ile ölçülmüştür. Birçok
gereksinimleri ortak olduğundan projelerin işlevsel büyüklüklerinin de çok yakın çıkması
öngörülmüştür.
aha sonra, projelerin her bir yaşam döngüsü aşaması için işgücü verileri toplanmıştır.
Son olarak, toplanan işgücü verileri karşılaştırılarak, geliştirme teknolojisindeki farklılığın işgücünde
nasıl bir değişikliğe neden olduğu araştırılmıştır.
Çalışmada toplanan veriler sonucunda, iki projenin özniteliklerinin geliştirme teknolojileri dışında çok
birbirine çok yakın olduğu, bu durumda da projelerin işgücü miktarları arasındaki farkın geliştirme
teknolojilerindeki farklılıktan kaynaklandığı gösterilmiştir. Kullanılan programlama dilleri, geliştirme
platformları ve hedef işletim sistemleri arasındaki farklılığın işgücünde %

seviyesine bir farklılığa

neden olduğu gözlemlenmiştir. Bu çalışmada, geliştirme teknolojilerinin işgücünü etkileyen ana
etmenlerden biri olduğu kanıtlanmıştır. Bu nedenle, kurumlarda işgücü kestirimlerinin başarısını
arttırmak için kurumlarda; yazılım projelerinde kullanılan teknolojileri tanımlayacak proje
öznitelikleri tanımlanmalıdır. Geçmiş projeler için de bu öznitelikleri belirlenmeli ve kıyas
çalışmalarında kullanılmalıdır. Kurumun işgücü kestirim süreci geliştirme teknolojilerinin etkisini de
dikkate alacak şekilde güncellenmeli, bu süreçte geçmiş projelere ait ilgili verilerin kullanılması
sağlanmalıdır.
yrıca, hedef işletim sistemi seçimi geliştirme teknolojileri ile ilgili proje özelliklerini direk olarak
etkilediğinden, çalışmadan, gerçek zamanlı işletim sistemleri için yazılım geliştirmenin, diğer
geleneksel işletim sistemlerine oranla çok daha fazla işgücü gerektirdiği sonucu da çıkarılmıştır.
Bu çalışmanın sonuçlarının özetlendiği bildiri, ESE

0 0 (Emprical Software Engineering) [59]

bünyesinde gerçekleştirilen EPIC çalıştayında ve YKGS 0 0’da (Yazılım Kalite Sempozyumu [60]
sunulmuştur.
Değişiklik Yoğun Bir Yazılım Ortamında İşgücü Kestirimi (Konferans Makalesi)
Yazılım kestirim probleminin zorluğu ve karmaşıklığı araştırmaların ilgisini çekmiş, işgücü işgücü
kestirimi için çeşitli yaklaşımlar, modeller ve yöntemler geliştirilegelmiştir.

odel ve yöntemlerin

geliştirilmesinde çeşitli şirketçi ve şirketler arası proje ve yazılım mühendisliği veri kümeleri
kullanılmıştır.

Çalışmalarda işgücü yöntem ve modellerin geliştirildikleri ortamlardan farklı

ortamlarda kullanımı ile ilgili problemler ve durumlar tespit edilmiştir. Kestirim model ve
yöntemlerinin bağlı olduğu veri kümelerinin kullanılabilirliği ve güvenilirliği tartışılmıştır.
rta ölçekli bir şirkette gerçekleştirdiğimiz bir durum çalışmasında, büyük bir bankanın yazılım
hizmetlerini geliştirmekte ve işletmekte olan bir kurumda büyüklük temelli yazılım işgücü kestirimi
yönteminin kullanılabilirliğini incelenmiştir. Kurum bankanın iş süreçlerinde oluşan değişiklikler ile
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süreçleri destekleyen yazılım ortamının uyumunun sağlanması işlevini yürütmektedir. Bu, bankanın
yazılım uygulamaları arasında, uygulamaların kullandığı veri yapısında ve verilerde sık değişiklik
yapma gibi yönetimi güç bir iş problemi oluşturmaktadır. Yazılım kestiriminde ise tek bir geliştirme
yada bakım projesi için kestirim yapan geleneksel kestirim yaklaşımından farklı ve özel bir problem
oluşturmaktadır. Kurumun geliştirdiği ve işlettiği yazılım ortamı Şekil 6’de gösterilmiştir. Bankanın
kullandığı yazılımlar mantıksal seviyede tanımlanmış ve kullanılmaktadır.

antıksal seviyede tanımlı

yazılımlar bir ya da birkaç fiziksel yazılım parçasından oluşmaktadır. İş süreçlerinde oluşan bir
değişiklik, bir ya da birden çok mantıksal seviyede tanımlı yazılımı etkileyebilmekte, dolayısıyla bir
değişikliğe bağlı gerçekleşecek yazılım geliştirme eforunu kestirim problemi karmaşıklaşmaktadır.
Yazılım işgücünün büyük kısmı, yazılım ortamının bakımı ve iyileştirilmesi (geliştirilmesi için
kullanılmaktadır. Bu çalışmanın odağı bu tipik kestirim güçlüğü olmuştur.

Şekil 6. Değişiklik Yoğun Yazılım Ortamı

Kurumda yapılan gözlemler ve görüşmeler sonucunda, yazılım geliştirme ortamında kullanılan
platform, uygulama dillerinin ve veri modelinin aynı olması ve yazılımı geliştiricilerin arasındaki
tecrübe, bilgi seviyelerinin yakın olması sonucu kestirim etkenleri açısından ortamın homojen bir
ortam olduğu kabul

edilmiştir.

erhangi

iki

değişiklik için harcana

yazılım işgüçleri

karşılaştırıldığında aradaki farkı geliştirilen işlevsellikle açıklamanın uygun olduğu düşünülmüştür. Bu
durum paralelinde işlevsel büyüklük kurumun kestirim amaçlarına ve ortamına uygun yazılım
büyüklük özniteliği olarak belirlenmiş ve buna uyumlu bir kestirim veritabanı oluşturulmuştur.
Belirlenen on bir adet yazılım talebinin işlevsel büyüklüğü ölçülerek veritabanında başlangıç verileri
oluşturulmuştur. İşlevsel büyüklük temelli kestirim modeli alternatifleri oluşturularak yazılım işgücü
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ile büyüklük arasındaki ilişki incelenmiştir. İşlevsel büyüklük salt toplam büyüklük cinsinden bir sayı
değil, işlevsel bileşen tipleri (C S IC yöntemi veri hareketleri tipleri cinsinden de dikkate
alınmıştır.

odeller Basit-çoklu lineer ve non-lineer regresyon ve yapay sinirsel ağ teknikleri ile

oluşturulmuş,

RE (magnitude of mean relative error ve PRE

( 0 (percentage relative error

deviation within 0 model değerlendirme kriterleri olarak belirlenmiştir.
Sonuç olarak kurumda yapılan çalışma ile işlevsel büyüklük temelli işgücü kestiriminin yapılabilmesi
için koşullar belirlenmiş, referans bir veri kümesi ve kestirim modeli oluşturulmuştur.

proje için

detaylı veri toplanmıştır.
Bu çalışmanın detayları

E SUR konferansında [48] ve YKGS Sempozyumunda [47] sunulmuştur.

İşlevsel Benzerlik
Yönetim Bilgi Sistemlerinde İşlevsel Benzerliklerin Yazılım Geliştirme İşgücü ve İşlevsel Büyüklük
Arasındaki İlişkiye Etkisi (ODTÜ-Teknik Rapor)
İşlevsel benzerliklerin yazılım büyüklüğü ve yazılım geliştirme işgücü arasındaki ilişkiye olan etkisini
araştırmak ve SiRFuS [41] modelinin yararlılığını ve uygulanabilirliğini gözlemlemek amacıyla
TÜ Enformatik Enstitüsü Yazılım Yönetimi programında dönem projesi kapsamında bir
karşılaştırmalı durum çalışması gerçekleştirdik. Bu çalışmada, toplam 4 adet proje değerlendirilmiştir.
Projeler, C S IC İşlevsel Büyüklük Ölçüm Yöntemi kullanılarak ölçülmüştür. İşlevsel benzerlikler
ise SiRFuS [41] yöntemiyle belirlenmiştir.
Çalışmanın sonucunda, işlevsel büyüklük ölçümlerinden işgücü kestirimi yapılırken, işlevsel
benzerliklerin dikkate alınmasının daha doğru kestirim yapılmasını sağlayacağı bir kez daha
görülmüştür.
Bu çalışmanın detayları “Effects

f Functional Similarity On The Relation Between Software

evelopment Effort nd Functional Size In

IS omain” [3] adlı raporda bulunabilir.

İşlevsel Benzerlik Ölçümünün COSMIC İşlevsel Büyüklük Ölçüm Yöntemi İçin Otomasyonu
(ODTÜ-Teknik Rapor)
Bu çalışmamızda işlevsel benzerliklerin belirlenmesinde kullandığımız yöntemimiz SirFus modelinin
gelişmeye açık yönlerini belirledik ve

TÜ Enformatik Enstitüsü Yazılım Yönetimi programında

dönem projesi kapsamında SiRFuS modelini iyileştirdik [41].
Benzerliklerin belirlenmesi sürecini otomize etmek için önceki çalışmamızda SR aracını geliştirmiştik
[41]. Fakat SR aracı SiRFuS sürecini bir bütün olarak otomatikleştirmemişti ve hataya açık noktaları
vardı. Bu çalışmamızda iyileştirilen Benzerlik Etkisindeki İşlevsel Büyüklük Yöntemi (SiRFuS daha
CUBIT aracına entegre edilmiştir. Bu sayede CUBIT ile işlevsel büyüklük ölçümü yapıldıktan sonra
benzerlikleri belirlemek için ayrıca veri girmeye gerek kalmamaktadır. İyileştirilmiş yöntem bir
23

yazılım projesindeki benzerliklerin yanı sıra farklı projeler arasındaki benzerliklerin de belirlenmesine
olanak sağlamaktadır.
Benzerliklerin belirlenmesi sırasında, önce yazılan işlevsel sürecin daha önce geliştirildiği
varsayımından yola çıkılmaktaydı, iyileştirilen yöntem ile birlikte tekrar kullanımı (reuse maksimize
edebilmek amacıyla işlevsel süreçlerin geliştirme sırasının kullanıcı tarafından belirlenmesine imkân
verilmektedir.
Çalışmanın

etayları “ utomating Functional Similarity

easurement for C S IC FS

ethod

[57] ” isimli teknik raporda sunulmaktadır.

Bir Araya Getirme (Clustering) Tabanlı İşlevsel Benzerlik Ölçüm Yaklaşımı (Konferans Makalesi)
İşlevsel büyüklük alanındaki gelişmeler, işlevsel büyüklüğün iş gücü kestiriminde başarıyla
kullanılmasına olanak sağlarken, büyüklük dışındaki pek çok faktör üretkenlik üzerinde önemli pek
çok varyasyon oluşmasına neden olmaktadır. Bu faktörlerden biri de işlevsel gereksinimler arasındaki
benzerliklerdir. Bu çalışmamızda C S IC işlevsel büyüklük ölçüm sonuçlarından gereksinimler
arasındaki benzerlikleri bulabilmek için bir araya getirme (clustering tabanlı bir yaklaşım geliştirdik.
Yaklaşımı CUBIT isimli büyüklük ölçüm aracına entegre ettik ve yaklaşımı durum çalışması ile
geçerledik.

Çalışmaya ilişkin detaylar “

Clustering Based Functional Similarity

easurement

pproach” [58] isimli makalemizde bulunabilir.
İşlevsel Büyüklük Ölçüm Yöntemlerinin Birbirine Dönüşümü
IFPUG ve COSMIC İşlevsel Büyüklük Birimlerinin Dönüşümü Konusunda Deneysel Bir Çalışma
İşlevsel büyüklükten yola çıkarak gerçekleştirilen işgücü kestirimlerinde kuruma ait, geçmiş büyüklük,
işgücü ve üretkenlik verileri çok önemli bir yer tutmaktadır. Görece yeni bir yöntem olan C S IC
işlevsel büyüklük ölçüm yönteminin birinci nesil işlevsel büyüklük ölçüm yöntemlerine kıyasla birçok
üstün yönü bulunması, yazılım geliştiren kurumların, yeni projelerinde C S IC ile ölçüm yapmayı
tercih etmelerine neden olmaktadır. Öte yandan, kurumların elinde bulunan geçmiş büyüklük
ölçümleri ve bunlara bağlı olarak hesaplanmış üretkenlik verileri genellikle IFPUG gibi birinci nesil
İBÖ yöntemleri kullanılarak elde edilmiştir.
Bu durum kurumların elindeki verilerin C S IC verisine çevrilmesi ihtiyacını doğurmaktadır. Bu
soruna bir çözüm olması amacıyla,

lcalá ve Québec à

ontreal Üniversitelerinden Cuadrado-

Gallegoa ve Luigi Buglione ile birlikte IFPUG büyüklük ölçümlerini COSMIC ölçümüne çevirecek
bir matematiksel yöntem geliştirmek üzere bir çalışma yapılmıştır.
Çalışma sonunda, C S IC ile IFGUG büyüklük ölçümleri arasındaki çevrim katsayısının 0, ile ,
arasında kaldığı, bunun da : gibi bir çevrim faktörüne yakınsadığı görülmüştür.
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Bu sonuç, kurumların sahip olduğu geçmiş verilerin gerek kurum içi gerekse de kurumlar arası
karşılaştırma çalışmalarında referans olarak kullanılmasına olanak sağlaması açısından önemlidir.
Çalışmada ayrıca, benzeri çalışmalarda sıklıkla karşılaşılan veri toplama sorunlarına çözüm getiren,
tekrarlanabilir bir yöntem geliştirilmiş ve doğrulanmıştır.
Çalışmanın detaylı sonuçları “ n E perimental Study on the Conversion between IFPUG and
COSMIC Functional Size

easurement Units” isimli makalede bulunabilir [9]

İşlevsel Büyüklük Ölçüm Yöntem Kavramlarının Eşleştirilmesi, (CRC Press Kitap Bölümü)
Günümüzde, birçok değişik İşlevsel Büyüklük Ölçüm (İBÖ yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntemler,
yazılımı, kendi kavramları ve ölçüm süreçleri ile ölçmekte ve değişik metrikler kullanmaktadır. Bu
nedenle bir yazılım parçası, farklı yöntemlerle ölçüldüğünde farklı büyüklüklerle ifade
edilebilmektedir. Öte yandan, İBÖ yöntemleri birçok ortak kavram içermekte ve ölçüm süreçlerinde
benzer özellikleri kullanmaktadır.
Bu çalışmada, IS

onaylı üç İBÖ yöntemi; IFPUG FP ,

ark II FP

ve C S IC FFP arasındaki

ortak kavramlar ve ortak ölçüm olanakları araştırılmıştır. Tespit edilen bu ortak ölçüm kavramları ve
kurallarından yola çıkılarak, yazılımın aynı verilerle ölçülmesini sağlayan ve bu üç ölçüm yöntemini
birleştiren bir ölçüm yöntemi önerilmiştir. Önerilen bu yöntemin, endüstride gerçekleştirilen bir proje
üzerinde yapılan bir vaka çalışması ile değerlendirilmiş ve geçerlenmiştir.
Çalışmayla ilgili detaylar, “C S IC Function Points Theory and
“ apping Concepts of Functional Size

easurement

dvanced Practices“ adlı kitabın

ethods.” başlıklı bölümünde bulunabilir [14].

Erken Safhada İşlevsel Büyüklük Ölçümü
e-COSMIC: İş Süreci Modeli Temelli İşlevsel Büyüklük Kestirimi Yaklaşımı (Yüksek Lisans Tezi,
Bilişim Sistemleri Bölümü-ODTÜ)
Projelerin maliyet ve işgücü kestirimleri yazılımın büyüklüğüne bağlıdır. Bu nedenle de bir yazılım
ürününün büyüklüğüne, projenin erken safhalarından itibaren ihtiyaç duyulur. Geleneksel erken
büyüklük kestirim yöntemleri büyüklüğü erken aşamada bulmakta fakat elle hesaplamadan dolayı
öznelliğe ve tekrarlanamayan sonuç üretimine neden olmaktadır.

iğer taraftan otomatikleştirilmiş

Fonksiyonel Büyüklük Ölçüm hesaplama yaklaşımları yazılım geliştirme safhalarının oldukça ileri
aşamasındaki yapılara ihtiyaç duyarlar.
Bu sorunların farkında olarak Bilişim Sistemleri Bölümü yüksek lisans tezi kapsamında iş süreçleri
temel alınarak işlevsel büyüklük ölçümünü hesaplamak ve otomatikleştirmek için e-COSMIC olarak
adlandırılan bir yaklaşım geliştirilmiştir [30].
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Çalışma kapsamında iş süreç modelindeki fonksiyonlar ve her fonksiyonun girdi ve çıktı ilişki çeşitleri
tanımlanmıştır.

er ilişki çeşidinin büyüklüğü, C S IC ölçüm elkitabı temel alınarak uygun veri

hareketleri atanması ile belirlenip, fonksiyonların büyüklüğünü bulmak için ilişki çeşitlerinin
büyüklüğü toplanmıştır. Yazılım ürünün büyüklüğü ise bu fonksiyonların büyüklüğünün toplamıdır.
Bu sürecin, iş süreçleri modeli temel alınarak otomatikleştirilmesi

RIS aracında bir kod sayfası

geliştirilerek gerçekleştirilmiştir [30].

İşlevsel Büyüklük Ölçüm Sonuçlarının Güvenilirliği
COSMIC Ölçüm Sonuçlarının Güvenilirliğinin Arttırılması Hakkında Bir Değerlendirme
Farklı kişilerin, aynı yazılım için farklı işlevsel büyüklük ölçüm (İBÖ sonuçlarına varabildiklerini
gözlemlemiştir. Bu farklılıkların nedenlerini araştırmak ve sonuçlara olan etkilerini incelemek için bir
dizi çalışma gerçekleştirilmiştir.
Bu çalışmalarımızın birinde, bu problemi gözlemlemek amacıyla bir grup lisansüstü öğrenci ile bir
deney gerçekleştirmiştik.

eneyde öğrencilere C

SIC İBÖ eğitimi verilmiş ve hepsinin tek bir

gereksinim kümesini ölçmeleri sağlanmıştır. Çalışma sonunda, ölçüm sonuçlarının ne derecede farklı
olduğunu ve bu farklılıkların hangi noktalarda oluştuğunu gözlemlemiş, farklılığa neden olan unsurları
belirlenmiştir.
Bu çalışmamızda ise, farklı bir öğrenci grubuyla bu deneyin devamını niteliğinde bir çalışma
gerçekleştirilmişitir. Bu deneyde, ilk deneyde ölçüm sonuçlarında farklılığa neden olduğu tespit edilen
unsurları ortadan kaldırmak üzere, C S IC eğitim programında ve ölçülecek gereksinimlerin sunuş
şeklinde bazı değişiklikler gerçekleştirilmiş ve deney tekrar edilmiştir.Çalışma sonunda, C S IC
eğitim program ve ölçülen yazılım probleminin sunumu ve paylaşımı değiştirildiğinde, ölçüm hata
oranlarında % 0, başarı oranlarında ise % 5 iyileşme olduğu gözlemlenmiştir. Bu durum, kurumların
eğitim programlarında ve yazılım analiz sonuçlarının paylaşımında gerçekleştireceği iyileştirmelerle,
işlevsel büyüklük ölçüm sonuçlarının güvenilirliğinin büyük oranda arttırılabileceğini göstermiştir.
Bu çalışmanın detayları “Evaluation of Reliability Improvements for C S IC Size

easurement

Results” makalemizde verilmektedir [56].
İşlevsel Büyüklük Ölçümü ile İlgili MİT’ler (Konferans Makalesi)
Bu bildiride, yazılım camiasında işlevsel büyüklük (İBÖ kavramının ve kullanım biçimlerinin
anlaşılmasında güçlük çıkaran yedi yanlış kanı değerlendirilmiştir.
güncel

eğerlendirmeler ile kavramların

İBÖ yöntemleri bakışından ayrıştırılıp netleştirilmesi, İB ve ilişkili kavramların yeniden

tanıtılması hedeflenmiştir. Çalışmanın, yazılım organizasyonlarının İB ölçüm gereklerini doğru
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belirlemesine ve etkin İBÖ gerçekleştirmelerine katkı sunması beklenmektedir.
İBÖ kavramlarının,

iğer bir beklenti,

bildiri ile verilen tanımlara uygun ve ortak terimlerle kullanımı ile gerek

organizasyon içinde gerek organizasyonlar arasında konu ile ilgili iletişim kalitesini arttırılmasıdır.
Yanlış kanılar belirlenmiş, yanlış kanıların sebepleri ve kanıların giderilmesi için bildiride öneriler
sunulmuştur. Yanlış kanılar şu şekilde listelenmiştir:


İşlevsel Büyüklük bir işgücü ölçüsüdür.



İşlev puan yazılım çözüm kümesinde bir ölçüdür.



İşlevsel Büyüklük kestirimi ve işgücü kestirimi aynı kavramı ifade eder.



Tüm işlevsel büyüklük ölçüm birimleri aynıdır.



Tüm puan birimleri işlevselliği ifade eder.



İşlev puan ölçümleri tutarsızdır.



İşlevsel Büyüklük ölçümü işgücü kestirimi içindir.

Bu çalışmanın detayları İşlevsel Büyüklük Ölçümünde Yedi Efsane [49] isimli makalemizde
bulunabilir.

5

Sonuç

Proje kapsamında geçerlenmiş verilerden oluşan ulusal bir veri kümesi YPRVK oluşturuldu.
Böylelikle yazılım organizasyonları için, işgücü kestiriminde kullanabilecekleri nitelikli bir çekirdek
veri kümesi elde edildi. Veri kümesinde gerekli olan verilerin toplanması ve büyüklük ölçümü için
CUBIT aracı geliştirildi. Projenin diğer önemli çıktısı detaylı iş gücü verileri sayesinde oluşturulan iş
gücü kestirim modeli, EFES oldu.

çık referans veri kümesi YPRVK ve kestirim yöntemi EFES,

kullanıldığında iş gücü kestirimi güvenilir bir zeminde yapılabilmektedir.
Bu aşamadan sonra amacımız referans veri kümesinin büyüyerek gelişmesi ve zaman içinde
kullanımın araştırmacılar, alıcı kurumlar ve yazılım organizasyonlarına planlama, kontrol ve alım
süreçlerinde yol gösteren bir değere dönüşmesidir.
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All the measurements should be done because of better management, but the
measurement methods have been taught to software developers. It is definitely the
wrong audience. They are not very interested in becoming measured. Teaching
methods and presenting results should be moved from the technical level to the
managerial level. We should be talking to the business managers and customers,
who really need measurements. They are the portfolio and program managers, who
have power to demand that project managers follow the best project management
practices. Moving the measurement conversation to a higher level is a target that
should be set in every organization and every country.
One common problem is that the project managers can’t apply measurement
methods. There are two good solutions. One is to hire external scope managers to
help project managers run all measurements needed. There are good experiences of
this concept from Australia and Finland. Another solution is, of course, training
the project managers. This is probably the better way in the long term, but may be
too slow to get started and temporarily too expensive if all project managers will be
trained during a very short period.
One more, hopefully helpful, activity to accelerate especially the adoption of
functional size measurement methods and all the other methods consequently, is
the ISO development project for the guide for use of FSM standards. It should help
all the organizations that want to start measurements to select the methods and to
understand all the purposes where the use of FSM would be beneficial.

1.3.7 Conclusions
We FSM people have been talking to each other long enough. The current measurement methods and project management concepts are good enough to be used by
all people and organizations involved in software development. It is time to make a
move, indeed! We have to write and read the success stories of measurement-driven
project management; we have to deliver them to the managers and customers; we
have to be professional enough to demand good, but not perfect, requirement specifications; and we have to help the program managers split their large development
programs into measurable and manageable projects.

1.4 Mapping Concepts of Functional
Size Measurement Methods
Pinar Efe, Onur Demirors, and Cigdem Gencel

1.4.1

Introduction

As the quality of size measurement directly influences the effort, cost, and schedule
estimates, accurate size measurement is highly critical to reliable planning and effective management of the software development projects.
© 2011 by Taylor & Francis Group, LLC
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Functional size is the functionality-based size measure for software. The function point (FP) metric and a related function point analysis (FPA) method were
first proposed by Albrecht in the late 1970s (Albrecht 1979; Albrecht and Gaffney
1983). Various FSM methods have been designed since their initial publication.
All FSM methods measure the functional size by quantifying the FURs.
However, each method has its own measurement process and metrics. Therefore,
when measured by different methods, a software product has several functional
sizes. In order to be able to compare functional sizes of software products measured
by different methods, we need to convert them to each other.
FSM methods have many similarities in the core concepts. The rules they use
in their measurement processes are quite related, even though they categorize these
concepts differently, make use of different terminology, and measure functional
size with different measurement rules. Each variant of FSM methods defines its
own concepts for the measurement of a software system rather than using the concepts and models of a particular development method (Fetcke 2001). Sometimes,
they use different attributes of FURs or look at the same concepts from different
perspectives or use different abstractions during their measurement processes (Efe
2006; Gencel 2005; Gencel and Dimirors 2004). Concepts and counting rules in
different FSM methods do not have one-to-one mapping. Still, most of the concepts and rules utilize the same information.
In this paper, we mainly focus on investigating the similarities and differences
between IFPUG FPA (IFPUG 2000), Mark II FPA (ISO 2002), and COSMIC
FFP (ISO 2003a) methods. Based on the similarities and differences identified
and the concepts defined in ISO/IEC 14143-1 (ISO 1998), we determine the
common concepts of these FSM methods and map the terminologies used by
them to each other. We present a unification model for IFPUG FPA, Mark II
FPA, and COSMIC FFP methods so as to measure a software system simultaneously by applying these methods using a single base of data (Efe 2006). We also
discuss the results of a case study that we conducted to evaluate the unification
model. This case study involves measuring the functional size of the project by
implementing IFPUG FPA, Mark II FPA, and COSMIC FFP methods as defined
in their counting guidelines. We also applied the unification model to determine
the same metrics and compare the results.
The paper is structured as follows. Section 1.4.2 presents an overview of literature
on FSM methods. Section 1.4.3 proposes a unification model, providing common
concepts, terminology mapping, and measurement rules for the model. Section 1.4.4
gives the case study for the evaluation of the unification model proposed and the
results. Finally, Section 1.4.5 concludes the study.

1.4.2

Literature Survey

Since its first presentation to the public, Albrecht’s FPA (Albrecht, 1979) has
grown worldwide and has been a basis for several improvements and alternative
© 2011 by Taylor & Francis Group, LLC
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proposals. These studies result in a number of new metrics and methods to measure functionality. The most significant FSM methods are given in Table 1.10
(Gencel and Dimirors 2004).
Proliferation of metrics resulted in the need for convertibility among metrics.
Convertibility studies on FSM metrics mostly aim to develop a statistically based
conversion formula. Symons (2001) studied the convertibility of Mark II FP and
Table 1.10 FSM Methods
Year

Method

ISO Approval

1979

Albrecht FPA (by Albrecht, IBM [Albrecht
1979; Albrecht and Gaffney 1983])

1982

DeMarco’s Bang Metrics (DeMarco 1982)

1986

Feature Points (Jones 1991)

1988

IFPUG FPA (by International Function Point
Users Group (IFPUG 2004))

Yes

1988

Mark II FPA (Symons 1991; Mark II Manual
2002)

Yes

1990

NESMA FPA (by The Netherlands Software
Metrics Users Association [NESMA Manual
2005])

Yes

1992

3-D Function Points (by Whitmire, Boeing
(Whitmire1992))

1994

Banker, Kauffman, Kumar (Banker et al.
1994)

1997

Full Function Points (FFP) (by Software
Engineering Laboratory in Applied Metrics
of The University of Québec (FFP97 1997))

1997

Early FPA (by Meli (Meli 1997a; Meli 2002))

1998

Object Oriented Function
Points (by Caldiera, Antoniol, Fiutem, and
Lokan [Lokan and Abran 1999])

1999

COSMIC FFP (COSMIC, (ISO 2003))

2000

Early&Quick COSMIC FFP (by Meli, Abran,
Ho, Oligny [Conte et al. 2004; Meli 2002])

2004

FiSMA FSM (by Finnish Software Metrics
Association [Forselius 2004])
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IFPUG FP to each other, and gave conversion formulas. The convertibility of
IFPUG FPA and COSMIC FFP has been studied by Abran et al. (2005) based on
the three case study data sets.
It would be ideal that size value obtained by one FSM method could be converted to another by utilizing one mathematical formula. However, there are practical and theoretical reasons why this may not be easy (ISO 2003a). To set up
a statistically based conversion formula, a significant number of measurements
should be made by applying different methods to measure the functional size of the
same project. Such a study requires significant effort as well as expertise in more
than one method (ISO 2003a).
Fetcke (2001) proposed an alternative model as a generalized representation for a
set of methods: IFPUG FPA, Mark II FPA, and FFP. He used an axiomatic approach
based on measurement theory to develop a model for existing FSM methods. He
made a representation for transaction types with seven classes of logical activities
that manipulate data elements in this model. The generalized representation defines
a set of elements to obtain the measurement with any of these FSM methods. This
approach enables obtaining measurement results for any of these methods from experience data stored in a form of a generalized representation of different concepts.

1.4.3
1.4.3.1

Unification Model
Overview of Common Concepts

Although the FSM methods differ in some respects when measuring the amount
of software functionality, such as in the measurement steps, metrics utilized,
or the terminology used, they rely on the same core concepts. Most of these
concepts are already defined in ISO/IEC 14143-1 (ISO 1998). We include an
extended summary of these concepts below:
◾◾ User: Any person that specifies FUR, or any person or thing that communicates
or interacts with the software at any time.
◾◾ FUR: A subset of the user requirements. The FURs represent the user practices
and procedures that the software must perform to fulfill the user’s needs.
◾◾ Boundary: A conceptual interface between the software under study and its
users.
◾◾ Application: The application is the object of the measurement. Applications
provide functions to the users.
◾◾ Type of measurement: The type of project to be measured. The project can
be a development project, enhancement project, etc.
◾◾ Purpose of measurement: The statement that defines why the measurement
is being undertaken, or what the result will be used for (ISO 2003)a.
◾◾ Scope of measurement: The set of FURs to be included in a specific FSM
instance. It is determined by the purpose for measuring the software.
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◾◾ Viewpoint: A form of abstraction, for example, end user viewpoint or
developer viewpoint.
◾◾ BFC: An elementary unit of FURs defined by and used by a FSM method
for measurement purposes. They are recognized within the FURs and assign
values that are used to calculate the functional size.
◾◾ BFC type: A defined category of BFCs. ISO/IEC 14143-5:2004 (ISO 2004)
decomposes BFC types into four categories: transaction classes, data types
recognized, information creation function types, and data retention requirements. Information creation function types correspond to the processing
way of a transaction, and range in complexity from very simple Boolean
operations to complex mathematical algorithms. The data retention type is
the degree of persistency of the data types. Nevertheless, the FSM methods
studied in the scope of this study do not recognize any specific information
creation function types. Only IFPUG FPA takes types into account in one
type of elementary process, the external output. The data retention types are
entirely related with data types. Therefore, we have two BFC type concepts in
the unification model: data types and transaction. The data retention type is
the topic of data concept.
−− Transaction: Transactions represent the functionality provided to the
user. Transactions are processes of interaction of the user with the application from a logical or functional perspective. They are one of the BFC
types of the FSM methods covered.
◾◾ Data types: Data are stored by the application, and transactions involve
groups of data. Data elements represent the smallest data items meaningful
to the user. Data elements are structured in logically related groups, data
groups, similar to tables in a database (Caldiera et al. 1998). The data concept
recognizes data elements as elementary items. They are one of the BFC types
of the FSM methods covered.
The terminology used by each FSM method for these core concepts is given in
Table 1.11.

1.4.3.2 Constituent Parts of Methods
Although these methods are approved as an ISO FSM standard, they have different
constituent parts, different BFC types, and different classifications for different BFC
types, i.e., data and transaction concepts. The three variants of FSM methods represent an application by a set of transaction types and a set of groups of data (Fetcke
2001). Even though transaction and data concepts are common to these methods,
the detailed definitions, the terminology used for these concepts, identification, and
counting procedures differ notably. These differences are summarized in Table 1.12.
As depicted in the table, a data concept is contributed to functional size directly by
IFPUG FPA. The other FSM methods measure transactions and related data implicitly
© 2011 by Taylor & Francis Group, LLC
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Table 1.11 Core Concept of Chosen Functional Size Measurements
IFPUG FPA 4.1

Mark II FPA 1.3.1

COSMIC FFP 2.2

User

User

User

User

FURs

FURs

FURs

FURs

Application

Application

Application

Application

Boundary

Boundary

Boundary

Boundary

Type of
Measurement

Type of Count

—

—

Purpose of
Measurement

Purpose of Count

Purpose of Count

Purpose of
Measurement

Scope of
Measurement

Counting Scope

—

Scope of
Measurement

Viewpoint of
Measurement

—

Viewpoint of
Count

Viewpoint of
Measurement

Transaction

Transactional
Process

Logical
Transaction

Functional
Process

Data Group

Data Function

Data Entity Types

Data Group

Sub-group

Record Element
Type (RET)

Sub-type

—

Data Element
Type (DET)

DET

DET

Data Attribute

under the transaction concept. Also, COSMIC FFP does not count at the granularity
level of a data element type (DET).
The data concept assumes the DETs as elementary items. A data group is a set
of data elements stored by the application.

1.4.3.2.1

Data Group Concept

All three FSM methods agree on the data group concept, but each uses different
terminology:
◾◾ IFPUG FPA defines data function as a “user identifiable group of logically related
data or control information referenced by the application” (IFPUG 2004, p. 24).
◾◾ Mark II FPA defines entity type as “something (strictly, some type of thing)
in the real world about which the business user wants to hold information”
(ISO 2002, p. 32).
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COSMIC FFP 2.2

Mark II FPA 1.3.1

IFPUG FPA 4.1

Indefinite

Short

Transient

Non-primary

Primary

External Interface
File (EIF)

Internal Logical
File (ILF)

Data Group
Types

Considered in
Transaction

Considered in
Transaction

# of RETs

# of DETs,

Data Group
Contribution

—

—

External Output (EO)

External Inquiry (EQ)

External Input (EI)

Transaction
Types

Different Constituent Parts of FSM Methods

FSM Method

Table 1.12

# of Data Movements
# of Data Movements
# of Data Movements
# of Data Movements

Exit
Read
Write

# of Output DETs

Output

Entry

# of Data Entities
Referenced

# of Input DETs

# of File Types
Referenced

# of DETs,

Transaction
Contribution

Process

Input

—

Transaction
Parts
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◾◾ COSMIC FFP describes data group as a “distinct, nonempty, nonordered, and
nonredundant set of data attributes where each included data attribute describes
a complementary aspect of the same object of interest” (FFP97 1997, p. 27).
Each method classifies data groups in its own way:
◾◾ IFPUG FPA has two types of data functions: ILF and EIF.
◾◾ Mark II FPA has two entity types: primary entities and nonprimary entities.
There are some variations of primary entity types according to usage of the
data entity type in a logical transaction as subentity type and self-referential
entity type.
◾◾ COSMIC FFP characterizes data groups by their persistence as transient,
short, and indefinite. After identifying the persistence, a data group shall be
materialized as a data group on an I/O device, a data group in volatile storage,
and a data group on persistent storage.
The ILF type of IFPUG FPA and primary entity type of Mark II FPA are quite
similar. IFPUG FPA differentiates data groups that are not maintained inside the
application boundary as being EIF, but Mark II FPA does not make such a differentiation. Mark II FPA considers nonprimary entity type, whereas the others do not.
COSMIC FFP characterizes data groups by their persistence as transient, volatile,
and indefinite. According to COSMIC FFP, materialization of a data group takes
three forms, as a data group on an I/O device, a data group in volatile storage, and
a data group on persistent storage. Transient, volatile, and indefinite data groups
can be present on an I/O device, and transient and volatile data groups can be
found on volatile storage for COSMIC FFP. Additionally, COSMIC FFP does not
declare any classification of data groups concerning place of storage with respect
to application boundary. Moreover, IFPUG FPA and Mark II FPA do not mention
the persistence characteristics of data groups. Though these two methods count
transient data element types, they do not differentiate transient data groups. ILFs
and EIFs of IFPUG FPA and primary entity types and nonprimary entity types of
Mark II FPA can be indefinite or volatile data groups.
Based on the different types and findings explained above, we categorized the
data groups from two perspectives in the unification model. According to retention
characteristics, a data group can be transient, volatile, or indefinite. According to
the place of its storage with respect to application boundary, a data group can be
maintained inside the boundary of the application, inside the boundary for a short
period of time, or outside the boundary of the application.
In the unification model, the following rules are applied for data group concept:
1. All three methods concur on the data group concept.
2. Data groups contribute to functional size directly only for IFPUG FPA.
3. The default value for retention characteristics of data group is indefinite.
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4. The default value for place of storage of the data group is inside the
boundary.
5. IFPUG FPA ILF type is the same with the data groups maintained inside
the boundary.
6. The IFPUG FPA EIF type is the same with the data groups maintained
outside the boundary.
7. Primary data entity types of Mark II FPA are data groups, maintained inside
the boundary.
8. Nonprimary data entity types of Mark II FPA are identical to data groups
maintained seldom inside the boundary. They are treated as a single entity,
system entity, during calculations.
9. According to COSMIC FFP, transient and volatile data groups can be in
volatile storage. Volatile and indefinite data groups can be on persistent storage. Transient, volatile, and indefinite data groups can be on an I/O device.

1.4.3.2.2

Data Element Type (DET) Concept

These methods also agree on data element type concept. Moreover, except COSMIC
FFP, all use the same terminology, data element type.
◾◾ According to IFPUG FPA, a DET is a unique user-recognizable, nonrepeated
field (ISO. 2003a).
◾◾ Mark II FPA describes DET as a unique user-recognizable, nonrecursive item
of information about entity types (ISO 2002).
◾◾ COSMIC FFP defines data attribute as the smallest parcel of information,
within an identified data group, carrying a meaning from the perspective of
the software’s FURs (2003).
We can say that there is an exact mapping for the DET concept for all FSM
methods covered:
1. The data attributes of COSMIC FFP and DETs of the IFPUG FPA and Mark
II FPA address the same concept.
2. IFPUG FPA measures DETs for data types.

1.4.3.2.3

Subgroup Data Concept

Subgroups can be defined on the data elements of a data group. IFPUG FPA defines
these subgroups as RETs (Record Element Type), which is a user-recognizable subgroup of data elements within an ILF or EIF. There are two types of RETs: optional
and mandatory subgroups. Mark II FPA also considers subgroups in the transaction,
but not for the data group. We can define one rule for subgroups in Mark II FPA:
© 2011 by Taylor & Francis Group, LLC
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1. The subentity type of Mark II FPA is similar to RET of IFPUG FPA. But,
IFPUG FPA considers RETs only once during counting data functions,
whereas Mark II FPA counts subentities each time when referred by any
transaction. Other methods do not consider subgroups.

1.4.3.2.4

Transaction Concept

All three FSM methods agree on the transaction concept, although each uses
different terminology for it. The definitions of the methods for transaction are
as follows:
◾◾ IFPUG FPA calls a transaction an elementary process, which is defined as
“the smallest unit of activity meaningful to the user, must be self-contained,
and leaves the application in a consistent state” (IFPUG 2004, p. 22).
◾◾ Mark II FPA calls a transaction a logical transaction, which is defined as
“the lowest level business process triggered by a unique event of interest in
the external world, or a request for information and, when wholly complete,
leaves the application in a self consistent state in relation to the unique event”
(ISO 2002, p. 33).
◾◾ COSMIC FFP calls a transaction a functional process, which is defined as
“an elementary component of a set of FURs comprising a unique cohesive and
independently executable set of data movements. It is triggered by one or more
triggering events and complete when it has executed” (ISO 2003a, p. 21).
Even though the transaction concept is the same for all three methods, transaction types are represented differently in each method.
◾◾ IFPUG FPA defines three types of transactions as EI, EO, and EQ.
◾◾ The others do not have transaction types, but they split transaction into its
constituting components.
◾◾ A logical transaction in Mark II FPA contains three components: input
component, processing component, and output component.
◾◾ A functional process in COSMIC FFP has four subprocess types, defined as
data movement types occurring during the execution of a functional process,
as entry, exit, read, and write.
Having defined transaction types and their components, we identify the measurement rules for the transaction in each FSM method before mapping these rules:
◾◾ In IFPUG FPA, the functional size of a transactional function is based on the
number of DETs that enter or exit the application boundary, and the number
of referenced files, which are ILF(s) read or maintained by that transactional
function or EIF(s) read by that transactional function.
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◾◾ According to Mark II FPA, the functional size is the sum of the size of the
input component, the size of the processing component, and the size of the
output component. The size of the input element is proportional to the number of uniquely processed DETs crossing into the application boundary.
The size of the processing element is proportional to the number of primary
entity types referenced during the execution of the transaction. If the system
entity is also referenced, the count is incremented by one. Subentity types are
counted separately when different processing logic is used in the transaction.
The size of the output element is proportional to the number of uniquely
processed DETs crossing outside of the application boundary.
◾◾ The functional size of a COSMIC FFP transaction is proportional to the
number of data movements. COSMIC FFP does not take into account the
number of DETs. The functional size is the sum of entry, exit, read, and write
data movements.
ISO/IEC 14143-5:2004 (ISO 2004) states that a transaction takes data as input,
processes them, and outputs data as a result of the processing. Based on the different transaction types and their components described above, and ISO/IEC 141435:2004 (ISO 2004), we split a transaction into three parts in the unification model,
as input, processing, and output, and further divide the processing component into
one more subtype, as maintained and read.
The input part represents the user inputs across an application boundary. The
input part has two elements: the input DETs across an application boundary
and the input data groups, which hold these input DETs.
1. The number of input DETs of Mark II FPA refers to the number of
input DETs.
2. The number of entries of COSMIC FFP is equal to the number of input
data groups.
The output part represents the outputs across the application boundary. The output
part has two elements: the output DETs across an application boundary and
the output data groups, which hold these output DETs.
3. The number of output DETs of Mark II FPA refers to the number of
output DETs.
4. The number of exits of COSMIC FFP is equal to the number of output
data groups.
5. Because the number of DETs of IFPUG FPA is the number of input and
output DETs, which enter or exit the application boundary, we can say
that it is equal to the number of union of input DETs and output DETs.
The processing part holds the processed elements during the execution of the
transaction. The processing part has two subtypes: maintained and read. In
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this part, the methods consider just referenced data groups instead of data
element types.
• Maintained type involves one element: maintained data group. The
maintained data groups shall be of the type indefinite or volatile.
• Read type involves one element: read data group. The read data groups
shall be of the type indefinite or volatile.
6. IFPUG FPA and Mark II FPA do not differentiate between read or maintained data groups. They just consider referenced data groups. If a data
group is both read and written in the same transaction, it is counted only
once. Therefore, we count the number of the union of read and maintained data groups for them. For a transaction, the number of referenced
entity types of Mark II FPA is equal to the number of file types referenced
in IFPUG FPA, and they are the union of these data groups. The EQ
transaction type of IFPUG FPA does not write to data functions; it only
reads data.
7. The number of reads of COSMIC FFP is equal to the number of the read
data groups.
8. The number of writes of COSMIC FFP is equal to the number of the
maintained data groups.
The overview of the mappings of the transactional components of the methods
to each other in the unification model is presented in Table 1.13.

1.4.4

Case Study

A case study is conducted using the data of a real project to evaluate the proposed
unification model. At first, the functional sizes of the project were measured by
the conventional approach by applying IFPUG FPA, Mark II FPA, and COSMIC
FFP guidelines manually. Then the functional sizes were remeasured using the
unification model.

1.4.4.1

Project Characteristics

The case project is a Web-based, military inventory management project integrated
with a document management system. It is a data-strong system, which also involves
a number of algorithmic operations. The general characteristics are summarized in
the following:
◾◾ The project staff consisted of six people, one project manager, two senior software engineers, two part-time software engineers, and one part-time software
engineer.
◾◾ The types of software products and programming language(s) used for the
project are Internal Development Framework and Java as programming
languages, IBM WebSphere Application Developer as the development
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Table 1.13 The Mapping of the Constituent Parts of IFPUG FPA, Mark II
FPA, and COSMIC FFP Methods to the Unification Model
INPUT

OUTPUT

Entry from
outside the
application
boundary

Exit to outside
of the
application
boundary

Unification
Model

DET_R_IO,

DET_W_IO,

DG_R_IO

DG_W_IO

Mark II FPA

# of Input
DETs

# of Output
DETs

# of references to Data
Entity Types

DET_R_IO

DET_W_IO

DG_R_PS Union
DG_W_PS

# of Entries

# of Exits

# of Reads

# of Writes

DG_R_IO

DG_W_IO

DG_R_PS

DG_W_PS

COSMIC FFP

PROCESSING
Read

Maintained

Read from
data groups

Write to
data
groups

DG_R_PS

DG_W_PS

IFPUG FPA

Number of DETs

Number of FTRs

EI, EO

DET_R_IO Union DET_W_IO

DG_R_PS Union
DG_W_PS

EQ

DET_R_IO Union DET_W_IO

DG_R_PS

DET_R_IO: DETs read from I/O device

–

DET_W_IO: DETs write to I/O device

DG_R_IO: Data groups of
DET_ R_IO

DG_R_PS: Read data groups of persistent
storage

DG_W_IO: Data groups of
DET_ W_IO

DG_W_PS: W
 rite data groups of persistent
storage

◾◾
◾◾
◾◾
◾◾

environment, Rational Rose as the analysis and design tool, Oracle 9i as the
database management system, and Tomcat as the application server.
The project documents were prepared in compliance with the organizational
document standards. The company uses an SRS standard developed by the
company itself.
The project was started in October 2004 and completed in December 2005.
The total effort spent for this project was approximately 7,500 man-hours.
Both size estimations presented here are conducted using the Software
Requirements Specification (SRS) document of the project, which involves
123 use cases.
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1.4.4.2

Case Study Conduct

Two persons performed the functional size measurement together during the conventional measurement. One of them, who is also an author of this study, works
for the development organization and is involved in this project. Both of them are
experienced in using the methods.
IFPUG FPA, Mark II FPA, and COSMIC FFP methods were implemented
separately. The details of the measurement were recorded in Excel sheets.
For each type of count, we first identified the transactions based on the SRS
document of the software product. This document involves the detailed information
the three FSM methods require. There were 123 use cases in the SRS document,
which correspond to 123 transactions.
The functional size measurement of the software product was done by IFPUG
FPA, Mark II FPA, and COSMIC FFP, consequently. The functional size measurement of the case project using the unification model was implemented by the same
person, who also made the conventional measurement, in order to avoid the subjectivity of the FSM methods, which can affect the measurement results.
As the transactions, data groups, and DETs have already been identified during
the conventional measurement, we used these figures during the implementation
of the unification model.
The results of conventional measurement and the measurement by the unification model for IFPUG FPA, Mark II FPA, and COSMIC FFP measurements are
given in Tables 1.14 to 1.16, respectively.

1.4.4.3

Discussion of the Results

The results of the case study were as expected: the same. The unification model
worked properly to measure the functional size of the software product as it was
measured in the conventional approach.
Since this case project is a data-strong system, it was rather easy to identify and map
the BFC types to unification model. We do not know yet how the unification model
would behave for other software systems, which are of different domain types.
Another constraint of this study is that both measurements were performed by
the same people relying on the same assumptions when identifying and applying
measurement rules. To evaluate the unification model, it is required to replicate the
case study by different people.
We also have faced a number of difficulties during the measurements. We
observed that we had made some mistakes during the conventional measurement
process. We made mistakes in counting DETs and making changes for BFC types
whenever needed. In case one of the BFC types changed, we had to identify all these
BFC types in all related measurement items of each method and change them. This
was very time-consuming and error-prone.
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123

Unification Model Measurement
294

294

ILFs
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559

559

Number of
Input DETs

123

123

Traditional Measurement

Unification Model
Measurement

Number of Functional
Processes

206

206

Number of
Entries

Case Project COSMIC FFP Size Measurement Details

123

Unification Model
Measurement

Table 1.16

123

Traditional Measurement

Number of Logical
Transactions

0

0

EIFs

1,679

1,679

364

364

Number
of Exits

Number of
Output DETs

Table 1.15 Case Project—Mark II FPA Size Measurement Details

123

Traditional Measurement

Number of Elementary
Processes

343

343

EOs

26

26

EQs

334

334

Number
of Reads

343

343

1,330.14

1,330.14

156

156

1,060.0

1,060.0

Functional
Size (Cfsu)

Functional Size
(Mark II FPA)

925

925

Total Functional
Complexity

Number of
Writes

Number of Data
Entity Types
Referenced

262

262

EIs

Functional Complexities for
Function Types

Table 1.14 Case Project—IFPUG FPA Size Measurement Details
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As the unification model contains the largest set of data, the BFC types were
stored in a unified way, and we had only one set of data in a unification model
format. Therefore, in case one of the BFC types changes, it is enough to identify
and change it once in a unified form of data. The unification model allows us to
measure this case project from a single base of data simultaneously.

1.4.5

Conclusion

In this study, a unification model for the three selected FSM methods is proposed.
The concepts for each method, and the similarities and differences between the
concepts are investigated. The common core concepts and BFC types—data types
and transaction concepts—are studied. The counting rules in the measurement
processes of the methods are studied comparatively. The mapping for the terminologies of the concepts and the mapping for the constituent part of the methods
are presented.
In order to evaluate the unification model, a case study was conducted on an
industrial MIS project. First, the product was measured based on the SRS document by IFPUG FPA, Mark II FPA, and COSMIC FFP FSM methods separately.
Then, the functional sizes were measured by all three methods using the unification
model. These case study results confirm that the unification of the methods is possible, and the functional sizes by IFPUG FPA, Mark II FPA, and COSMIC FFP
can be obtained by utilizing a single base of data in a form of unification model.
The unification model contains the largest set of information needed by these FSM
methods. Therefore, it enables us to convert one type of measurement results to
another type, providing some additional data required by the unification model.
The validation of the model can be reinforced by implementing more case
studies using this model. As this case project is a data-strong system, it would be
beneficial to implement the model to measure the size of the projects of different
functional domains, such as control-strong systems or algorithmic systems.
Since both measurements were made by the same person, who also was one of
the persons proposing the unification model, the same assumptions of measurement rules were taken into consideration. It is planned to replicate the case study
for evaluating the model and to improve it.

1.5 ISO Transposition and Clarifications of the
COSMIC FFP Method of Functional Sizing
Alain Abran, Peter Fagg, Roberto Meli, and Charles R. Symons

1.5.1

Introduction

The COSMIC FFP method was designed to measure a functional size of software
based on its functional user requirements (FURs) for:
© 2011 by Taylor & Francis Group, LLC
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Abstract:
Data repositories play critical role in software management practices.
Construction of the estimation models, benchmark of software performance
indicators, identification of the process improvement opportunities, and quality
assessment are major utilization areas of software repositories. This paper
presents the observed difficulties in utilization of external and multi-organizational
software benchmark repositories for effort estimation model construction for a
software organization in finance domain. ISBSG, Albrecht, China, Desharnais,
Finnish, Maxwell and Kemerer repositories’ data were utilized in this study. The
approach was the utilization of these repositories and organization’s own
repository to estimate the software development effort and evaluate whether
external and multi-organizational data be used for effort estimation.
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1

Introduction

During software development process, one of the main needs is the reliable effort
estimations which enable to establish clear and achievable objectives for the project. Not
only at the initiation phases, but also while the project is in progress, project managers
need prediction models to facilitate monitoring and control activities. The key
component here is the historical project data which enables establishing the project’s
resources and construct reliable estimation models.
Although historical project data are valuable assets, their scarcity is observed frequently
in organizations in the IT industry. Specialized groups, being aware of the need for
project data from different business domains, have been constructing public benchmark
repositories to fill the gap. During the last decade significant projects have been taken to
collect software project data by non-profit organizations at global and national levels.
Some of these public benchmark repository providers are ISBSG [21] (International
Software Benchmarking Standards Group), CSBSG [10] (Chinese Software
Benchmarking Standards Group), and IPA/SEC (Information Technology Promotion
Agency). In addition, benchmarking attempts occur in private sector (such as Gartner
Group [54] Software Productivity Research Group [55], and the David Consulting
Group [56]).
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In this paper, we present the results of a multiple case study on the usability of external
and multi-organizational software benchmark repositories in construction of the effort
prediction models. We developed effort estimation models for a software organization in
finance domain using ISBSG, Albrecht, China, Desharnais, Finnish, Maxwell and
Kemerer and organization’s own historical data. We evaluated the usability of the
repositories by comparing the results of effort estimation models with the actual effort
values. The software benchmark repositories utilized in this study were selected among
the ones which had functional size data in IFPUG Function Point or COSMIC Function
Point.
By providing evidence about the strengths and weaknesses of the repositories and
highlighting problematic areas; we aim to provide insight to the organizations that plan
to use external benchmark repositories for effort estimation purpose.
The paper is organized as follows: in the second section review of the literature was
provided on the utilization of data repositories in effort estimation. In the third section
the case study is explained with design and conduct phases. The fourth section includes
the findings and discussion about the study. The last section gives the conclusions.

2

Literature Survey

A benchmark repository is a cluster of project data which is collected for comparison,
evaluation, estimation and model construction purposes. Benchmarking process is
defined as the continuous and repeatable measurement and comparison of activities and
products with each other based on defined conditions [13]. Benchmarking can be
internal or external based on the source of the data. It is internal when the data is
collected within the organization, whereas it is external when comparison is performed
based on the data collected from external organizations or available from multiorganizational data repositories.
A secondary classification can be done based on the availability of the repositories:
Public, semi-public and private benchmark repositories. It is public when the data itself
available as in the ISBSG [21]. It is semi-public when the data is not available but the
analyses results are open to the public as can be seen in IPA/SEC [23]. Finally, it is
private when the repository is not accessible since the data is integrated with a software
estimation tool as in SPR [55].
Independent groups, organizations and researchers are constructing software repositories
to later be used in benchmarking, planning, monitoring, control, quality and
performance management purposes during software development process. ISBSG [21]
(International Software Benchmarking Standards Group), CSBSG [10], (Chinese
Software Benchmarking Standards Group), IPA/SEC [24] (Information Technology
Promotion Agency), China[16], Finnish[27], NASA[35] and COCOMO_SDR[28] are
the ones which had been constructed by independent groups. On the other hand,
Albrecht[27],
Desharnais[14],
Maxwell[50],
Kemerer[27],
Miyazaki[2],
COCOMO_8[15] and COCOMO_NASA93[38] had been developed by software
engineering researchers.

2
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Utilization areas of benchmarking vary between computer science and software
engineering practices. In computer science, comparison of performance of computer
systems, databases, codes and algorithms are in the scope of benchmarking [43]. On the
other hand, the main purpose of benchmarking in software engineering is the support of
the software management practices. Scope management, planning, monitoring,
controlling, quality management, performance management are fed from the
benchmarking repositories by taking the inputs in various details.
Benchmarking process starts with the measurement and collection of these measures in
a structured database. ISBSG [21], CSBSG [10], IPA/SEC [24], PROMISE [40],
Gartner [54], David Consulting Group [56], SRP (Software Productivity Research) [55],
and Total Metrics [57] are some of the organizations which collect, maintain, analysis
and distribute the software project data. In some cases, collected data is provided to the
users in the raw format [21] [40]. On the other hand organizations may select publishing
analyses results instead of providing the raw data [24].
In the literature there exist studies which examine the usability of data repositories
which contains internal organization and external organization data in effort estimation
model development. These studies are summarized in Table1. In [3][8][31][38][41]
authors observed no significant difference between the results of estimations obtained
from internal and external organization data. On the other hand in [25][29][30][36]
authors stated that better results are obtained with the models using organizations’
internal data. These differences are related to the quality of data and to the selection of
data during the development of the model.
Premraj ve Zimmerman [41] developed effort estimation models by using internal and
external data from “Experience” data set. From sector variant perspective it is reported
that there are not significant differences between the results obtained from models
developed based on homogeneous datasets, but models which developed from
homogeneous data have better results. However, the question of which internal or
external repository usage approach is better has not been answered yet.

Preference

External data

Ref.

Data Repository

# of projects
(external)

# of projects
(internal)

[3]

Experience

206

63

[8]

European Software Agency

166

28

[41]

Experience

206

63,13,12,11,10,10

[31]

ISBSG

672

184

[38]

Tukutuku

40

13

[29]

ISBSG

89

12

[30]

ISBSG R.5 and MegaTech

145

18

[25]

ISBSG R.6

189

12

[36]

Tukutuku

67

14

Internal Data

Table 1 Utilization of internal and external repositories- previous studies
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In literature there are experimental software engineering studies which is based on
developing effort estimation models using benchmark data sets.
Angelis [3] developed an effort estimation model by using nominal and ordinal scale
variables of ISBSG dataset. The purpose of this study is to use non-numerical scale data
in developing model. In order to overcome this problem categorical regression method
is used. More successful results have been observed from new developed model in
compared to liner regression model.
In another study, Lokan, Wright, Hill and Stringer [32] aimed to identify if multiorganizational public data repositories could be used by organizations in software
estimation. They asked what the limitations or benefits of these kinds of repositories
were, what value the benchmarked organization received, and what data types are
critical in benchmarking. The results of the case study indicated that public data
repositories can only be used for benchmarking if the organization does not have its own
repository. But the study ignored problematic area of ISBSG and does not include
quantitative analysis.
Bourque, Oligny, Abran, ve Fournier [5] suggest a model to estimate project duration
using project size and project effort from ISBSG repository. A sample of 396 projects
and regression approach has been used in developing the model. An exponential
relationship was found between effort and project duration. The variation of project
duration depending on the software development platform have been found to be more
successful in estimation upon effort rather than estimation upon software size. However,
it is recommended to not to depend only on this method, but also to validate with other
method’s estimated duration.
The quality of a benchmark repository is directly proportional to the quality of the data
in the repository. A number of studies have been conducted on evaluation of the data
quality in the software repositories [19], [29], [46], [48]. Liebchen and Shepperd
suggested assessing the quality of the data with seven properties which are; fitness to the
collection purpose, accuracy, timeliness, comparability, accessibility, coherence and
completeness of the data [29]. They [29] assessed “the data noise” in software
repositories through a systematic review on empirical software engineering studies.
Noise was described as the inaccuracy of the data. In 73% of the evaluated papers, data
noise was found as a significant problem. Manual inspection, tool support for data
collection, identification and elimination of the outliers were indicated as the approaches
to prevent the inaccuracy of the data and to increase the quality of the repository. Disney
and Johnson [15] evaluated the data quality problems in Personal Software Process
(PSP) data. Among 89 projects they found 1539 errors. Fundamental error types were
determined as the calculation error (46%), missing data (18%), incorrectness of the
transfer data between projects (14%), and entry error because of not understanding the
purpose of a field (9%). Based on the results, 44% of these errors caused bad derived
value in a single rate (such as LOC/Hour), 13% of the errors caused problems in
multiple values.
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There also exist studies that focus on how to deal with data quality problems. Strike,
Emam and Madhavji [46] evaluated the techniques for dealing with the incomplete data
in the construction of the software cost estimation models. They described a simulation
of listwise deletion, mean imputation and hot deck imputation. In their study, De Veaux
and Hand [12] explained how the quality of the data decreases, what the types of bad
data is, what the ways to detect bad data is and how to improve the quality of the data
that have already been collected.
Although there is not a software benchmarking standard yet, studies have been initiated
in 2008 by ISBSG [21].
Our research on the related topic showed that the need for a reliable, accurate, and easily
accessible data set is mentioned by various researchers [16], [18], [24], [30], [33]The
problems of the current software repositories are stated as the noise on the data,
sparseness and inaccuracy of the repositories. While the validity of the estimation
models is evaluated in most studies; the validity of the repository data the research is
ignored and not questioned.
It is required to mention that the success of estimation models is strongly dependent on
the accuracy and reliability of the data in repositories. Therefore further studies to
improve the benchmarking repositories and the standardization of the data collection
and maintenance processes are needed.

3

Case Study

3.1

Design of the Case Study

One of the purposes of this study is to identify if an external data repository, with multiorganizational projects, can be used to develop effort estimation model for a software
organization from finance domain (SOFIN). In order to observe this, we planned to
conduct a multiple case study using various data repositories. Selecting among ISBSG,
CSBSG, IPA/SEC, Albrecht, China, Desharnais, Finnish, Maxwell, Kemerer,
COCOMO81, NASA, COCOMO SDR, Miyazaki94, and COCOMO_NASA93
repositories based on the availability and characteristics of data, we aim to develop
multiple linear regression models including base functional components (entry, exit,
read, write) of COSMIC size as independent variables and effort as dependent variable.
After the models are developed next step is to estimate effort for eleven projects in
SOFIN. Based on the PRED(30) and MMRE values, we will make judgements about
the appropriateness of external repositories.

3.2

Conduct of the Case Study

The case products were measured with COSMIC method using “software requirements
specification and functional design” documents with three experts independently. Each
expert have had COSMIC measurement certificate and solved conflicting issues
together when it is required during the measurement process.
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The table below shows the measurement results in base functional component level. 5
out of 11 projects are new development projects, whereas remaining 6 projects are
enhancement projects. By enhancement we mean modifications to an existing project
from %10 to %90 percentage.
Functional Size in CFP
Project

Project Type
# of Entry

# of Exit

# of Read

# of Write

Total Size

A

Enhancement

49

80

115

40

284

B

New Development

61

84

59

152

356

C

Enhancement

8

9

20

11

48

D

Enhancement

0

9

8

0

17

E

Enhancement

0

20

28

28

76

G

Enhancement

53

28

28

53

162

H

Enhancement

35

35

26

36

132

I

New Development

39

44

52

66

201

J

New Development

40

87

83

70

280

K

New Development

56

117

124

77

374

L

New Development

68

117

93

111

389

Table 2 Functional Size of Projects in SOFIN

Selection of the Data Repositories: Although it was planned to use all 14 data
repositories mentioned above, we had to eliminate CSBSG and IPA/SEC as their raw
data were not available. We also eliminated COCOMO81, NASA, COCOMO SDR,
Miyazaki94, and COCOMO_NASA93 repositories since functional size data did not
provided. We accepted functional size data in IFPUG, however, we had to develop single
linear regression model as data did not include base functional components of COSMIC.
Data repositories that pass the elimination process are as follows: ISBSG, Albrecht,
China, Desharnais, Finnish, Maxwell and Kemerer. Among these repositories, ISBSG is
the only one that includes projects measured with COSMIC method, however very few
of them contain size in base functional component level.
Development of the Estimation Models: Regression technique was selected for model
construction. Our previous studies [47] showed that the relationship between size and
effort can be better explained with artificial neural network models. However; we
couldn’t construct a neural network model, since the selected repositories do not provide
functional size data in base functional component (BFC) level. Therefore, simple linear
regression models were utilized to determine usability of the repositories in effort
estimation model construction.
By using the regression models developed, we estimated the total effort for the all
projects of SOFIN. In order to determine whether internal or external data repositories
produce better results for effort estimation of SOFIN, we also developed a model using
organization’s own historical project data.
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Estimation models and implicitly the estimation results differ based on alternative
subsets of data. Therefore, the selection of the data records to construct a model plays
critical role in the accuracy of the model [35]. Analyses with regression models require
5 to 10 records for every variable. In practice it had been shown that pruning of the
records improves effort estimation and reduces variance in prediction [35]. In this study
we performed a systematic pruning to eliminate the unrelated data.
Models were developed based on functional size of projects. We selected homogeneous
data as much as possible in order to reflect a similar environment with SOFIN
organization. SOFIN projects’ functional domain is information systems; industry type
is banking and finance. They were developed with .NET programming language and
ORACLE data base system with three-tier architecture.
The functional size of projects, which effort estimation was established, change between
17 CFP to 389 CFP. We selected the rows in which the size attribute takes place in +30% interval that references the estimated project’s size. We determined a size range
between 11 FP and 505 FP so that projects can better reflected %30 prediction interval.
We converted all effort units into person hours in order to make meaningful
comparisons. Unless mentioned in the repository, we assumed a month equals to 152
hours.
Software projects, that we wanted to predict the effort values, have projects size in
COSMIC Function Points. Therefore, we developed the estimation models only for the
repositories that provide functional size data. Although Albrecht, China, Desharnais,
Finnish, Maxwell and Kemerer repositories publish the size results measured with
IFPUG method, we utilized the values as is [11].
Data Repository

Size interval after
prunning

Number of
Projects

Albrecht

199 FP<x<512 FP

14

Mean of
FP
347

398

189

E=(418,8)+(9,4*FP)

73

243

E=(156,1)+(16,7*FP)

China
Desharnais

9 FP<x<520 FP
62 FP<x<123 FP

Regression Model
E=(-1387,4)+(29,3*FP)

Finnish

65 FP<x<528 FP

15

273

Maxwell

48 FP<x<509 FP

40

274,5

E=(-255,6)+(17,6*FP)

Kemerer

99 FP<x<507 FP

4

317,3

E=(172,6)+(1,1*FP)

ISBSG

7 CFP<x<510 CFP

151

134,5

E=(2095,9)+(13,8*FP)

SOFIN

17 CFP<x<356 CFP

8

159,5

E=(27,1)+(0,39*FP)

E=(553,3)+(7*FP)

Table 3 Data repositories and estimation models

4

Findings and Discussion

In this study, we estimated the effort of 11 information systems projects in a finance
organization. We used Mean Magnitude Relative Error (MMRE) and PRED(30) values
to evaluate the accuracy of estimations. MMRE is calculated based on mean magnitude
error as shown in the formula below.
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In the table below, we present the MMRE and PRED (30) values of the estimations. The
model which produces the lowest MMRE and produces the highest PRED (30) is
considered the best. At the first glance, it can be easily observed that organization’s own
data produces the best estimation results among these repositories. Error rates of
estimation results which were developed with the data of ISBSG, Albrecht, China,
Desharnais, Finnish, Maxwell and Kemerer repositories were not in the acceptable
boundaries. When ISBSG data is utilized for estimation, the MMRE reaches to 137; on
the other hand, when the organizations’ own data is utilized the MMRE is 0,3.
Albrecht China
MMRE

Desharnais Finnish Maxwell Kemerer ISBSG

SOFIN

4006,6

2167,3

3802,5

426,2

5277,8

162,7

137,0

0,3

0

0

0

0

0

0

0

1

PRED (30)

Table 4 MMRE and PRED(30) in estimation results.

The reasons of such large MMRE values can be explained with a group of factors:
efficiency of regression models, data characteristics and selection of homogenous data.
The failure in effort estimation results indicates that functional size, as an independent
variable, cannot explain software development effort by solely. Other factors such as
software development environment, software domain, business domain, programming
language, team size should be considered. Categorical regression technique can be
applied to take into account these factors [2]. However, the data repositories except of
the ISBSG and Maxwell do not provide project and product characteristics. This is a
significant drawback that makes the data cumbersome and the estimation model less
reliable. On the other hand, although we selected a homogenous data of ISBSG from
programming language, development type and business domain perspectives (column
pruning); the estimation results obtained from ISBSG model were not very promising
when compared to organization’s own estimation models’ results.
Although we aimed to develop a multiple linear regression model using base functional
component of ISBSG, we couldn’t use them because of the scarcity of the data. Among
151 selected A and B quality level projects only 7 included the functional size data in
BFC level. In 1 of these 7 projects, sum of BFCs (E, X, R and W) was not equal to the
total size. This indicated that data in ISBSG has not been validated through cross-check
calculations. Missing values and wrong calculations are the two main factors that
decrease the reliability of data.

5

Conclusions

This study has revealed that data repositories are not easily usable for software
organizations to establish their effort estimation models. The problems observed in the
repositories related with the utilization of them in the effort estimation model
construction are explained below:

8

Software Measurement Conference

Primary inputs of an estimation model are software development effort and software
size. Although all of the repositories evaluated in this study included size and effort data;
data lacks detail to create reliable estimation models. Effort for different phases of software development life cycle or for each work task in work breakdown structure is not
available. In addition, details of functional size measurement results are not provided
that result in validation problems and inability to establish more detailed prediction
models. When data group and data movement information will be available for COSMIC measurement results, it will also be possible to calculate functional similarity
among functional processes which leads to better estimation results [39].
Among external and multi organizational repositories ISBSG data repository is the most
suitable one for the SOFIN organization which develops MIS applications on banking
domain. However both the PRED and MMRE values are still not in the acceptable
boundaries for an effort estimation model.
When compared to the external repositories, organizations own project data produces
better results with MMRE being 0,3 and PRED (30) being 1. The problems might
indicate that there exits different independent variables other than size which have effect
on the dependent variable of effort. The estimation results are still challenging and
should be improved both validating the data and utilizing models that includes variables
more than a single size for prediction. In further studies we plan to utilize complex
estimation models to observe the impact of different variables such as team size,
development environment on effort estimation.
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Özetçe
Referans veri kümeleri, kestirim modellerinin oluşturulması,
yazılım performans göstergelerinin karşılaştırılması, süreç
iyileştirme fırsatlarının belirlenmesi gibi yazılım mühendisliği
süreçlerinde kritik bir öneme sahiptir. Mevcut referans veri
kümelerinde karşılaşılan problemler, bu sorunlardan
arındırılmış ulusal bir referans veri kümesi oluşturma
ihtiyacını doğurmuştur. Bu çalışmada referans veri
kümelerinin yazılım organizasyonları için önemi, var olan veri
kümelerinde bulunan problemler ve geliştirdiğimiz referans
veri kümesi YPRVK’nın özellikleri, diğer veri kümelerine
olan üstünlükleri ve veri toplama aracı, CUBIT’in özellikleri
anlatılmaktadır.

1. Giriş
Yazılım referans veri kümeleri yazılım projelerinin
başlangıcından sonuna kadar pek çok süreçte proje
yöneticilerinin karşılaştırma, değerlendirme, tahmin ve model
oluşturma için gerek duyduğu gerçek proje verilerini
barındırmaktadır. Projenin başlangıç aşamasında güvenilir
kestirim
modelleri
oluşturarak
gerekli
kaynakları
belirleyebilmek, işgücü ve maliyet kestirimleri yapmak;
yürütme aşamasında kalite, zaman, maliyet, işgücü açısından
projenin performansını belirlemek için doğru, güvenilir ve
yeterli sayıda geçmiş proje verisine ihtiyaç vardır.
 Yeni yazılım organizasyonlarının yeterli sayıda proje
verisine sahip olmaması
 Geçmişte toplanmış proje olan verilerinin
geliştirilecek yazılımın koşulları ile örtüşmemesi

yeni

 Organizasyonun veri toplama, geçerleme ve sürekliliği
sağlama süreçlerini uygulayamaması
 Organizasyonun veri toplama gerekliliğini göz ardı
etmesi
Bu nedenlerden ötürü ulusal ya da uluslararası düzeyde
yazılım proje verisi toplayan, derleyen ve bu verileri paylaşan
gruplar ve bireysel araştırmacılar bulunmaktadır. ISBSG
(International Software Benchmarking Standards Group),
CSBSG (Chinese Software Benchmarking Standards Group),
ve IPA/SEC (Information Technology Promotion Agency) bu
gruplardan bilinirliği en yüksek olanlardır.
Mevcut referans veri kümelerinde verilerin doğruluğu ve
niteliği ile ilgili olarak karşılaşılan problemler; güvenilir
verilerden oluşan ve daha doğru iş gücü kestirimleri ve alıcı

kurumlar için güvenilir performans analizi yapmaya olanak
sağlayacak, ulusal bir referans veri kümesi oluşturma
ihtiyacını doğurmuştur. Bu ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla
her araştırmacı ve organizasyona açık, “ulusal” nitelikte bir
referans veri kümesi olan YPRVK 1 yı ve veri toplama araç
seti, CUBIT’i geliştirdik.
Bu
makalede
referans
veri
kümelerinin
yazılım
organizasyonları için önemi, var olan veri kümelerinde
bulunan problemler ve geliştirdiğimiz referans veri kümesi
YPRVK’nın özellikleri, diğer veri kümelerine olan stünlükleri
ve veri toplama aracı, CUBIT’in özellikleri anlatılmaktadır.

2. Literatür Araştırması
Referans veri kümeleri kıyaslama; planlama, izleme, kontrol;
kalite yönetimi ve performans yönetimi süreçlerinde
kullanılmak üzere organizasyonlar, bağımsız gruplar ya da
araştırmacılar tarafından oluşturulmaktadır. Bağımsız gruplar
tarafından
oluşturulan
referans
veri
kümeleri;
ISBSG [15](International Software Benchmarking Standards
Group), CSBSG [7](Chinese Software Benchmarking
Standards Group), IPA/SEC [17](Information Technology
Promotion Agency), China [11], Finnish [19], NASA [29] ve
COCOMO_SDR [22] veri kümeleridir. Araştırmacılar
tarafından oluşturulan ve yayınlanan referans veri kümeleri ise
Albrecht [21], Desharnais [9], Maxwell [35], Kemerer [21],
Miyazaki [1], COCOMO_81 [3] ve COCOMO_NASA93 [28]
olarak isimlendirilmektedir.
Bu veri kümeleri verilerin ulaşılabilirliklerine göre açık, yarıaçık ve kapalı olarak üç şekilde sınıflandırılabilir. ISBSG,
NASA, COCOMO_SDR, China, Finnish, Albrecht,
Desharnais, Maxwell, Miyazaki, Kemerer, COCOMO_81,
COCOMO_NASA93 “açık” nitelikte referans veri kümeleri
olup veriler düşük bir ücret karşılığı ya da ücretsiz olarak
kullanıma açılmıştır. IPA/SEC yarı açık bir niteliğe sahip olup
verileri değil; verilerden elde edilen detaylı analiz sonuçları
ücretsiz olarak kullanıma açmıştır. CSBSG veri kümesinin ise
kapalı nitelikte olup verilerine ulaşmak mümkün olmamıştır.
Literatürde organizasyon-içi ve organizasyon-dışı veriler
içeren refererans veri kümelerinin iş gücü kestiriminde
kullanılabilirliklerini inceleyen çalışmalar bulunmaktadır.
Çalışmalar Tablo 1’de verilmiştir. Bu çalışmalarda hem
1

Bu çalışma Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
(TÜBİTAK)
tarafından
109E020
projesi
kapsamında
desteklenmektedir.

organizasyon dışı veriler içeren referans veri kümeleri hem de
sadece organizasyona ait projeler içeren veri kümeleri
kullanılarak
iş
gücü
kestirim
modelleri
oluşturulmuştur. [1][5][25][29][32] numaralı çalışmalarda
organizasyon dışı ve organizasyon içi verilerle elde edilen
modellerle yapılan kestirim sonuçları arasında önemli farklar
bulunmadığı belirtilmiştir. Diğer taraftan [18][19][23][26]
numaralı çalışmalarda organizasyon içi verilerin kullanıldığı
modellerle
daha
başarılı
sonuçlar
elde
edildiği
belirtilmektedir. Bu farklılıklar verilerin kalitesi ile birlikte
model oluşturma aşamasında verilerin seçimi ile de yakından
ilişkilidir. Model oluştururken model oluşturulacak yazılım
organizasyonun ve yazılımın karakteristikleriyle en
uygun(homojen) proje verilerini seçmek modelin doğruluğu
açısından hayati önem taşımaktadır.

Çalışma Sonucu Tercih

Organizasyon
veriler

dışı

Organizasyon içi veriler

Çalışma
Ref.
[1]
[5]
[32]
[25]
[29]
[23]
[18]
[19]
[26]

Premraj ve Zimmerman [31] bu Tablo 1’de belirtilen
belirsizliği netleştirmek amacıyla “Experience” veri
kümesindeki organizasyon içi ve dışı verileri kullanarak iş
gücü kestirim modelleri geliştirdiler. Sektör değişkeni
açısından homojen olan bir veri kümesi üzerinden geliştirilen
modellerden elde edilen sonuçlar arasında önemli bir fark
çıkmamakla birlikte, homojen verilerle oluşturulan modellerin
daha iyi sonuçlar verdiğini belirtmişlerdir. Bununla birlikte
hangi yaklaşımın daha iyi olduğu sorusu hâlâ net olarak
cevaplanamamıştır.
Literatürde referans veri kümeleri kullanarak yazılım işgücü
kestirim modeli oluşturma ya da oluşturulan modelleri

Kullanılan Veri Kümeleri
Experience Data Set
European Software
Agency
Experience Data Set
ISBSG
Tukutuku
ISBSG
ISBSG R.5 ve MegaTech
ISBSG R.6
Tukutuku

Org.-dışı proje
sayısı
206

Org.-içi proje
sayısı
63

166
206
672
40
89
145
189
67

28
63,13,12,11,10,10
184
13
12
18
12
14

Tablo 1 Organizasyon içi ve dışı verilerin kullanılımı- Önceki çalışmalar
geçerleme odaklı deneysel yazılım mühendisliği çalışmaları
bulunmaktadır.
Angelis [1] ISBSG referans veri kümesindeki nominal ve
ordinal ölçekteki değişkenleri kullanarak bir efor kestirim
modeli geliştirmiştir. Bu çalışmada amaç veri kümesindeki
sayısal ölçekte olmayan bilgileri de model geliştirirken
kullanabilmektir. Bu problemi aşabilmek için kategorisel
regresyon yöntemi kullanılmıştır. Yeni modelin lineer
regresyon modeline oranla daha başarılı sonuçlar verdiği
gözlenmiştir.
Başka bir çalışmada Lokan, Wright, Hill ve Stringer [24]
ISBSG veri kümesi üzerinden organizasyon dışı projeler
içeren referans veri kümelerinin kıyaslama ve yazılım işgücü
kestiriminde kullanımlarını değerlendirmişlerdir. Çalışma
deneysel olmayıp ISBSG veri kümesinin özelliklerini tanımlar
niteliktedir. ISBSG, programlama dili, yazılım geliştirme
platformu, yazılım geliştirme metodolojisi, işgücü ve
büyüklük gibi değişkenleri barındırdığı için kıyaslama ve
işgücü kestirimine uygun olduğu belirtilmiştir. Fakat çalışma
ISBSG’nin problemli olduğu alanlara değinmemekte ve
sayısal analiz içermemektedir.
Bourque, Oligny, Abran, ve Fournier [3] çalışmalarında
ISBSG verilerini kullanarak iş gücü ve proje büyüklüğünden
yola çıkıp proje süresini tahmin etmeye olanak sağlayan bir
model önermektedirler. Model 396 projeden oluşan bir
örneklem üzerinden regresyon yaklaşımı kullanarak

oluşturulmuştur. İşgücü ve proje süresi arasında exponansiyel
bir ilişki olduğu saptanmıştır. Yazılım geliştirme platformuna
bağlı olarak proje süresinin değişiklik gösterdiği, işgücü
üzerinden tahmin yapmanın yazılım büyüklüğü üzerinden
tahmin yapmaya oranla daha başarılı olduğu tespit edilmiştir.
Bununla birlikte, modeli kullanacak kişilerin sadece bu
modelle bağlı kalmaması diğer modellerle tahmin edilen
sürenin doğrulanması önerilmektedir.
Bir referans veri kümesinin kalitesi, veri tabanındaki verilerin
kalitesi ile doğrudan ilişkilidir. Literatürde veri kalitesi yedi
özelliğe değerlendirilmektedir: verilerin kullanım amacına
uygunluğu, doğruluğu, zamansızlığı, karşılaştırılabilirliği,
ulaşılabilirliği, tutarlılığı ve bütünlüğü [14]. Yazılım referans
veri kümelerinin kalitesinin değerlendirilmesi üzerine
araştırmacılar tarafından aşağıdaki çalışmalar yürütülmüştür:
Liebchen ve Sheppred [23] referans veri kümelerindeki
“verilerin kirliliğini” (data noise) literatürdeki deneysel
yazılım mühendisliği çalışmalarını sistematik bir bakış
açısıyla inceleyerek değerlendirmiştir. Kirlilik, verinin hatalı
olması olarak tanımlanmıştır. Değerlendirdikleri makalelerin
%73’ünde veri kirliliği önemli bir sorun olarak karşılarına
çıkmıştır. Disney ve Johnson [9] veri kalitesi sorunlarını
Kişisel Yazılım Süreci (KYS/PSP) verilerinden yola çıkarak
değerlendirmişlerdir. 89 projede yaptıkları araştırmada 1589
hatayla karşılaşmışlardır. Temel hata tipleri ve ağırlıkları şu
şekilde verilmiştir: Hesaplama hataları (%46), eksik veri
(%18), verinin projeler arasında taşınırken hatalı girilmesi

(%14), veri alanına girilecek veri tipinin yanlış
anlaşılmasından kaynaklanan hatalar (%9). Çalışmanın
sonuçlarına göre bu hataların %44’ü LOC/Hour gibi tek
değerde hataya neden olurken; %13’ü birden fazla verinin
yanlış türetilmesine yol açmıştır.
Literatürde veri kalitesindeki sorunlarla nasıl baş edilmesi
gerektiğini araştıran çalışmalar da bulunmaktadır. Strike,
Emam ve Madhavji [32] çalışmalarında yazılım
işgücü/maliyet kestirim modeli geliştirirken eksik verilerle
mücadele yöntemlerini belirtmektedir. De Veaux ve Hand [8]
veri kalitesinin nasıl düştüğünü, kötü verilerin neler
olabileceğini, bu kötü verileri nasıl belirlemek gerektiğini ve
önceden toplanmış olan verilerin kalitesinin nasıl
geliştirilebileceğini açıklamışlardır.
Günümüzde toplanacak verilerin seçimi, veri toplama
yöntemleri ve verilerin sürdürülebilirliğinin sağlanması
konuları üzerine bir yazılım proje verisi kıyaslama standardı
bulunmamakla birlikte ISBSG tarafından standart oluşturma
ile ilgili çalışmalar 2008 yılında başlatılmıştır [16].
Konuyla ilgili yürüttüğümüz literatür araştırması güvenilir,
doğru ve kolay erişilebilir bir referans veri kümesine ihtiyaç
olduğunu göstermiştir [12][13][18]. Mevcut referans veri
kümelerinin kalite sorunlarının temelinde verilerin kirli ve
eksik
olması
yatmaktadır.
Veriler
yeterli
detayı
içirmemektedir ve veri kümelerindeki verilerin güvenilirlikleri
sorgulanmamaktadır. Bir kestirim modelinin başarısı onu
oluştururken kullanılan veri kümesinin doğruluğu ve
güvenirliliği ile yakından ilişkilidir. Referans veri kümelerini
iyileştirmek için veri toplama ve bakım süreçlerinin
standartlaştırılmasına yönelik çalışmaların hızlandırılması
gerekmektedir.

3. Mevcut Referans Veri Kümelerinin
Özellikleri
Mevcut referans veri kümelerinin niteliklerini anlamak,
geliştireceğimiz referans veri kümesinin özelliklerini
belirleme açısından önem taşımaktaydı. Bu nedenle daha
önceki
çalışmamızda[31];
ISBSG[15],
CSBSG[7],
IPA/SEC[17],
China[11],
Finnish[21],
NASA[29],
COCOMO_SDR[22],
Albrecht[21],
Desharnais[9],
Maxwell[35], Kemerer[21], Miyazaki[1], COCOMO_81[3]
ve COCOMO_NASA93[28] veri kümelerini değerlendirdik
ve aşağıdaki sonuçlara ulaştık:
3.1. Proje Büyüklüğü ve İşGücü
Bu veri kümelerinden sadece ISBSG uluslararası seviyede
proje verisine sahip olup; diğer veri kümeleri ulusal ya da
organizasyon seviyesinde proje verisi barındırmaktadır.
Referans veri kümelerinde bulunan proje ve proje niteliği
sayısı ile proje büyüklüklerinin aralıkları, ortalama üretkenlik
ile üretkenlikteki standart sapma değerleri Tablo 2’de
verilmektedir. Tüm veri kümelerinin proje büyüklükleri
incelendiğinde proje büyüklüklerinin 0 FP ila 20000 FP
arasında olduğu, ağırlıklı olarak da Şekil 1’de gösterildiği gibi
0 ila 3000 FP arasında değiştiği gözlenmiştir. ISBSG,
Kemerer, Cocomo_81, Nasa, CocomoSDR, Miyazaki, ve
Cocomo_Nasa referans veri kümelerinde az sayıda olmakla
birlikte büyüklüğü 100KSLOC üzerinde olan projelere ait

veriler de bulunmaktadır. Analoji modeli ile işgücü kestirimi
yaparken benzer nitelikte projelerden bir alt küme oluşturulur
ve yeni projenin iş gücü bu homojen alt kümeye göre
belirlenir. Küçük, orta ve büyük ölçekli projelere ait nitelikli
proje verileri de bu homojen kümenin oluştruulması için
gereklidir. Özetlemek gerekirse sadece küçük ölçekli
projelerin işgücü verilerinden yola çıkarak büyük ölçekte bir
projenin işgücü kestirimini yapmak çok doğru sonuçlar
vermeyecektir.
Refereans veri kümeleri gerçekleşen iş gücü verileri açısından
değerlendirildiğinde ISBSG ve IPA/SEC dışındaki veri
kümelerinin sadece projenin toplam işgücünü verdiğini
bununla birlikte veri kümelerinde işgücünün toplanma şekli
ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmadığını belirledik. Toplam
işgücünden yola çıkarak yazılım gereksinim, tasarım,
kodlama, test gibi yazılım geliştirme aşamaları için gerekli
işgücünü belirli oranlar dahilinde belirlemek bir yaklaşım
olmakla birlikte (bütünden parçaya); her aşama için ayrı ayrı
gerekli işgücünü belirleyip toplam işgücünü bulmak daha
doğru sonuçlara ulaşmamızı sağlayacaktır. İkinci yaklaşıma
göre proje işgücünü belirleyebilmek içinse geçmiş projelerin
yazılım geliştirme aşamalarına bölünmüş gerçekleşen iş gücü
verilerine ihtiyaç vardır.
3.2. Veri Toplama ve Geçerleme Nitelikleri
Veri toplama süreçlerini değerlendirdiğimizde ISBSG,
IPA/SEC ve CSBSG veri kümelerindeki verilerin tamamen ya
da kısmi olarak tanımlanmış veri toplama süreçleri
kapsamında elde edildiğini görmekteyiz. Fakat diğer referans
veri kümelerindeki verilerin nasıl toplandığına dair herhangi
bir bilgi bulunmamaktadır.
Bir veri kümesindeki verilerin kalitesi
verilerin hem
doğruluğu, hem tamlığı, hem de kullanıma uygunluğu ile
karakterize olmaktadır. Veri geçerleme, veri doğruluğunun
çapraz hesaplamalar, gözden geçirmeler, karşılaştırmalar ya
da tekrar ölçümler yoluyla belirlenmesi sürecidir. Bu nedenle
veri geçerleme verilerin kalitesinin belirlenmesinde önemli
bir aşamadır. Referans veri kümelerinin analizi aşamasında
gözlemlerimiz ISBSG ve CSBSG veri kümelerinin geçerleme
sürecinden geçmediğini, IPA/SEC dışında kalan diğer veri
kümeleri içinse kesin bir şey söylenemeyeceğini göstermiştir.
3.3. Proje Nitelikleri
İş gücü kestiriminde programlama dili, yazılım geliştirme
takımının büyüklüğü ve tecrübeleri, yazılım geliştirme
platformu, yazılımın alanı ve kullanılan standartların da
gerçekleşen işgücü ve yazılım büyüklüğü kadar önemlidir.
Veri
kümeleri
bu
veri
niteliklerini
barındırıp
barındırmadıkları açısından değerlendirildiğinde tüm veri
kümelerinin gerçekleşen iş gücü ve büyüklük verilerini belirli
bir seviyede verdikleri görülmüştür. Diğer taraftan homojen
veriler elde edebilmek için gerekli olan yazılım alanı ve
programlama dili bilgilerinin çoğu veri kümesinde yer
almadığı gözlenmiştir. Seçilmiş veri niteliklerinin veri
kümelerinde var olup olmadığına dair bilgiler aşağıdaki
tabloda verilmiştir.
Önceki çalışmamızda [31] veri kümelerinin nitelikleri ile
ilgili daha detaylı bilgiye yer verilmektedir.

4. Yazılım Proje Referans Veri Kümesi
(YPRVK)
Yazılım Proje Referans Veri Kümesi (YPRVK) Türkiye’nin
tüm araştımacı ve organizasyonlara açık ilk referans veri
kümesidir. Veri kümesini oluşturmaya yönelik çalışmalar
2009 yılının sonlarında Tübitak’ın desteği ile başlamıştır.

Veri Kümesi
FP
Albrecht Veri Kümesi
China Veri Kümesi
Desharnais Veri Kümesi
Finnish Veri Kümesi
Maxwell Veri Kümesi
Kemerer Veri Kümesi(1)
ISBSG-Yeni geliştirme
IPA/SEC-Yeni geliştirme
LOC
Kemerer Veri Kümesi(2)
COCOMO81
NASA
cocomo_sdr
Miyazaki94
cocomo_nasa
IPA SEC – Yeni geliştirme

Çalışma süresince mevcut referans veri kümelerinde
gördüğümüz veri niteliği, veri toplama yöntemleri ve veri
seviyeleri ile ilgili problemlerin önüne geçecek, güvenilir
verilerden oluşan ve sürdürülebilir bir veri kümesi oluşturmak
ana hedeflerimizden biri olmuştur.
Bu bakış açısıyla geliştirilen YPRVK, proje işgücü kestirimi
ve kıyaslamaya olanak sağlayan proje veri nitelikleri ile bu

Proje Büyüklük Aralığı

Veri
Özniteliği
Sayısı

24
499
81
38
62
15
1272
340

199-1902 FP
9-17518 FP
62-1116 FP
65-1814FP
48-3643 FP
99-2306 FP
3-20000 FP
NA

8
17
12
8
27
7
106
NA

0.06 FP/kişi saat
0.21 FP/kişi saat
0.08 FP/kişi saat
0.18 FP/kişi saat
0.1 FP/kişi saat
0.01 FP/kişi saat
0.23 FP/kişi saat
0,149 FP/kişi saat

0.08
0.27
0.07
0.15
0.06
0.69
0.4
0,13

15
63
101
12
48
60
280

39000-450.000 SLOC
1980-1150000
2200-423000 LOC
1369-114280 LOC
6900-417600
900-980000 LOC
NA

7
18
24
24
8
17
NA

41 SLOC/kişi saat
2 SLOC/kişi saat
2 SLOC/kişi saat
20 SLOC/kişi saat
8 SLOC/kişi saat
0,002 LOC/kişi saat
7.5 SLOC/kişi saat

3.72
0.29
0.23
2.12
0.66
0.1
6.4

Proje
Sayısı

Ortalama
Üretkenlik

Üretkenliktek
i Standart
Sapma

Tablo 2 Referans Veri Kümelerinin Özellikleri

Şekil 1 Proje büyüklüklerinin 0-6000 FP arasındaki dağılımlar
nitelikleri tanımlayıcı verileri içeren bir veri tanım kümesi;
verilerin tutarlı, doğru ve amaca uygun toplanmasında
rehberlik edecek bir veri toplama kılavuzu; verilerin girişini,
bakımını ve analizini web tabanlı bir ortamda yapmaya olanak
sağlayacak CUBIT aracından oluşmaktadır.

olanak sağlayacak Proje Öznitelikleri, Ürün Öznitelikleri ve
Üretkenlik Faktörleri hakkında veriler toplanmaktadır.
Aşağıda bu seviyelerin ve özniteliklerin açıklamaları
verilmiştir:

YPRVK’da 6 seviyede 43 adet özniteliğe ait veri
tutulmaktadır. İlgili Kişi Bilgileri, Proje Büyüklüğü ve İşgücü
temel verilerinin yanısıra projeleri kendi bağlamında
değerlendirmeye ve homojen veri alt kümeleri oluşturmaya

A. İlgili Kişi Bilgileri: Gerekli görülen durumlarda proje
verilerinin alındığı yazılım organizasyonundan iletişime
geçilecek kişinin bilgileri tutulmaktadır. Bu bilgiler gizli

nitelikte olup sadece veri kümesi yöneticileri tarafından
görülebilir.
B. Proje Öznitelikleri: Projeye özgü bilgilerin tutulduğu
bölümdür. Bu bölümde tutulan öznitelikler şunlardır:
“Projenin Adı”, “Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri”,
“Proje Tipi (yeni geliştirme, bakım...)”, “Sektör Tipi
(Finans, Üretim...)”, “İşlevsel Alan Tipi” (Bilgi
sistemleri, Gerçek zamanlı yazılımlar...), “Yazılım
geliştirme metodolojisi (şelale metodolojisi, çevik
yazılım...)”, “Süreci destekleyecek araç kullanımı bilgisi
(IDE, CVS...)”, “projede çalışan sayısı”, “proje süresince
değişen çalışan sayısı”, “projenin süreç iyileştirme
standardı kapsamında gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği
bilgisi”.
Bu nizteliklerden “Proje Adı” gizli olup veri yöneticisi
tarafından değiştirildikten sonra herkesin kullanımına
açılmaktadır.
C. Ürün Öznitelikleri: Ürün öznitelikleri kapsamında
tutulan veriler şunlardır: “Programlama dili (Java, C...)”,
“Veri tabanı yönetim sistemi (Oracle...)”, “Mimari
(Client-Sever...)”, “Standart Kullanımı (Mlt Std, IEEE
Std...)”, “Platform (Lunix, Unix...)”.
D. Proje Büyüklüğü: Projelerin büyüklüğü ISO/IEC
tarafından uluslararası bir standart olarak kabul edilen
COSMIC İşlevsel Büyüklük Ölçüm yönetemi
kullanılarak
ölçülmektedir.
YPRVK’da
bulunan
projelerin büyüklükleri COSMIC sertifikası olan uzman
kişiler tarafından ölçülmüştür. Diğer referans veri
kümelerinin aksine işlevsel büyüklük ile ilgili bilgi
sayısal bir ifadeden öte işlevsel kullanıcı gereksinimleri,
işlevsel süreçler, veri grupları, veri öznitelikleri ve veri
hareketleri detay seviyesinde tutulmaktadır.Bu detay
seviyesi hem ölçüm sonuçlarının geçerlenebilir olmasına
hem de büyüklük üzerinden daha detaylı analizlerin
(işlevsel benzerliklerin bulunması gibi) yapılabilmesine
olanak sağlamaktadır.
E. İşgücü: Projelere ait işgücü “ISO 12207 – Yazılım
Yaşam Döngüsü Süreçleri” standardı ile uyumlu olarak
toplanmaktadır. YPRVK’da yazılım işgücü üst seviyede
şu kırılıma sahiptir:
a. Proje Yönetim, b. Gereksinim, c. Tasarım, d.
Kodlama, e. Entegrasyon, f. Test, g. Kurulum, h.
Operasyon, i. Kalite Güvence, j. Kalite Yönetim, k.
Bakım
Mevcut işgücünü en doğru şekilde tanımlı hale
getirebilmek için bu üst seviye aktiviteler daha alt
seviyelere kırılmışlardır. Örneğin Proje Yönetim
Aktivitesi, Planlama, Kontrol-İzleme, Risk Yönetim,
Konfigurasyon yönetim gibi alt seviye aktivitelerden
oluşmaktadır.
İşgücü verilerinin kalitesi verilerin organizasyonda nasıl
ve hangi sıklıkla toplandığı ile yakından ilişkilidir.
YPRVK’da işgücü verilerinin kalitesi 3 seviye altında
belirlenir.

Seviye A: Organizasyonda işgücü verileri, 12207 süreçleri
ile uyumlu olarak, bir iş gücü toplama aracı yardımı ile
günlük ya da haftalık sıklıkla toplanmıştır.
Seviye B: Yazılım geliştirme aktiviteleri doğrudan 12207
süreçleri ile uyuşmuyordur fakat düzenli olarak toplanıyor
ve istendiğinde 12207 süreçlerine ayrıştırılabiliyordur.
Seviye C: İşgücü, proje yöneticisi tarafından en iyi tahmin
yöntemi ile yaklaşık olarak belirlenebiliyordur. Proje
süresinde işgücünün düzenli kaydı tutulmamıştır.
F. Üretkenlik Faktörleri: İşgücü üzerinde etkisi olan
üretkenlik
faktörleri
güvenilirlik
(reliability),
kullanılabilirlik
(usability),
sürdürülebilirlik
(maintainability), etkinlik (efficiency) ve taşınabilik
(portability) olarak belirlenmiştir. Bu faktörler ordinal
ölçekte belirlenmekte olup yazılımdaki önemine göre 1
ila 5 arasında bir değer almaktadır.
Bu çalışmanın yapıldığı gün itibariyle YPRVK’da 4
farklı yazılım organizasyonundan 41 projeye ait veriler
yer almaktadır. Projeler; Bankacılık/Finans, Savunma
Sanayii ve e-Devlet sektörlerine dağılmış durumdadır. En
çok proje 27 proje ile bir Savunma Sanayii firmasına
aittir. Proje büyüklükleri 110 FP ile 1500 FP arasında
değişmektedir.

5. YPRVK Veri Toplama Aracı: CUBIT
Daha
önceki
çalışmalarımızda
yazılımın
işlevsel
büyüklüğünün bir araç yardımıyla ölçülmesinin hata yapma
olasılığını azaltacağını, tekrarlayan işlerde hızlı ölçüm
yapmaya olanak sağlayacağını, ölçüm verilerinin güvenli bir
yerde saklanmasının daha sonraki çalışmalar için avantaj
oluşturacağını deneyimlemiş ve ölçüm verilerini toplamaya ve
kayıt altına almaya olanak sağlayan CUBIT aracını
geliştirmiştik [31].
CUBIT temel olarak yazılımın işlevsel büyüklüğünü
COSMIC, IFPUG, UniFSM yöntemlerine uygun olarak
ölçmeye olanak sağlamaktadır. Bu yöntemlerin işlevsel
bileşenleri ve bu bileşenler arasındaki ilişkiler daha özet bir
seviyede bütünleştirilmiş; yazılımın işlevselliğini temsil
edebilen tek bir genelleştirilmiş model (UniFSM)
geliştirilmiştir.
Böylelikle
yöntemlerin
birbirine
dönüştürülebilirliği mümkün hale gelmiştir.
CUBIT, ölçüm detaylarının temel fonksiyonel bileşenler
düzeyinde oluşturulmasına olanak sağlar. COSMIC bakış
açısıyla belirtmek gerekirse; bir projeye ait temel bilgilerin;
ölçüm bilgilerinin (ölçümün amacı, kapsamı; uygulamaya ait
işlevsel süreçler, ilgi nesneleri, veri grupları, veri hareketleri,
ve veri öznitelikleri) saklanması CUBIT’in ilk verisyonu
çerçevesinde geliştirilen özelliklerdir.
Bunlara ek olarak CUBIT; projelerin, ölçümlerin ve ölçüm
bilgilerinin versiyonlanmasına; proje süresince gerçekleşen
işlevsel değişikliklerin büyüklüklerinin ölçümüne ve
karşılaştırmasına olanak sağlamaktadır.
İşlevsel benzerliklerin doğru iş gücü kestirimi üzerindeki
etkisi daha önceki çalışmalarımızda gösterilmişti. CUBIT,

işlevsel benzerliklerin veri öznitelikler düzeyinde otomatik
olarak hesaplanmasını mümkün kılmıştır.
İkinci versiyonu ile CUBIT, ulusal seviyede yazılım
organizasyonlarının kıyaslama, işgücü/maliyet kestirimi için
kullanabileceği, verileri uzmanlar tarafından geçerlenmiş
kamuya açık ilk yazılım proje referans veri kümesi olma
niteliği taşımaktadır.
CUBIT’i diğer referans veri kümelerinden ayıran en temel
özellikler: veri toplama sürecini araç desteği ile bütünleştirmiş
olması, projelerin işlevsel büyüklüklerine ilişkin çok detaylı
veri içeriyor olması, ölçüm detaylarından yola çıkarak işlevsel
benzerliklerin hesaplanabiliyor olması ve böylelikle çok daha
güvenilir ve doğru işgücü kestirimi yapmaya olanak sağlıyor
olması sayılabilir.
CUBIT’e http://cubit.ii.metu.edu.tr/cubit/ adresinden ulaşıp
organizasyonlar ve projeler arasında kıyaslama yapabilmek ve
yazılım proje verileri ile veri kümesine katkıda bulunmak
mümkündür.

6. Sonuçlar
Şimdiye kadar gerçekleştirmiş olduğumuz çalışmalar mevcut
referans veri kümelerinin yazılım organizasyonları tarafından
iş gücü kestiriminde kolaylıkla ve güvenle kullanılabilir
olmadığını göstermiştir.
2009 yılında başlayan çalışmalar ile Ulusal Yazılım Proje
Referans Veri Kümesi oluşturma yolunda çok önemli adımlar
atılmış; gelinen nokta ile veri kümesinin ilk sürümü 4 yazılım
organizasyonundan 41 proje ile kullanıma açılmıştır.
YPRVK sayesinde aynı sektörde olup benzer projeleri
gerçekleştiren organizasyonlar benzer değişkenlere maruz
kaldıkları için üretkenlik kıyaslaması yapıp sektördeki
yerlerini görebileceklerdir. Proje tipi ve sektör bazlı
performans ve üretkenlik kıyaslamaları, süreç iyileştirme
çalışmalarına
yön
verebilecektir.
YPRVK
bileşeni
kullanılarak, geliştirilmesi düşünülen bir yazılım projesi için
gerekli işgücü; veri kümesinde bulunan projelerle benzeşim
temelli karşılaştırmalar ile, iş kırılım ağacı detay seviyesinde
kestirilebilecektir.
YPRVD’da bulunan her veri özniteliği için veri tanım sözlüğü
oluşturulmuştur. Bu sözlükte verilerin ölçütü, ne sıklıkla ve
nasıl toplanması gerektiği, verilerin birimleri bilgileri yer
almaktadır. Bu kavramların tanımlı hale getirilmiş olması
toplanan her verinin aynı standarda bağlı olmasına dolayısıyla
tutarlı olmasına olanak sağlayacaktır. Bununla birlikte
YPRVK verilerinin aynı amaç için toplanmış olması ve proje
büyüklüklerinin uzman kişiler tarafından ölçülmüş olması da
verilerinin tutarlılığını ve doğruluğunu artıran çok önemli
faktörlerdir.
Bu aşamadan sonra veri kümesini geliştirmek için faklı
sektördeki organizasyonlardan farklı proje tiplerindeki verileri
toplamaya devam edeceğiz. Bununla birlikte veri kümesi
üzerinde işgücü ve süre kestirimi üzerine deneysel çalışmalar
yürütüp çalışma sonuçlarını yayınlayacağız.
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Abstract1
Benchmarking repositories play critical role in
software management practices. Construction
of the estimation models, comparison of
software performance indicators, identification
of the process improvement opportunities, and
quality assessment are major utilization areas
of software benchmarking repositories. This
paper presents the results of a comparative
study on the external benchmarking
repositories from effort prediction model
construction perspective. ISBSG, IPA/SEC,
CSBSG and other 11 data repositories collected
by researchers for empirical studies were
selected for comparison. The approach for
evaluation was the assessment of the data
repositories’ capabilities based on predefined
criteria. The results showed that data
repositories should be improved in data
collection, validation and maintenance
manners for more accurate effort estimation
models.
1. Introduction
Reliable effort and cost estimations are critical
for software project management. The key
component for many effort estimation models
is the historical project data.
Although historical project data is essential,
their lack is observed frequently in
organizations of IT industry. During the last
decade significant projects have been initiated
1
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by non-profit organizations at global and
national level to collect software project data.
Popular public benchmark repository providers
include ISBSG [[18]] (International Software
Benchmarking Standards Group), CSBSG
[[7]] (Chinese Software Benchmarking
Standards Group), and PROMISE [[36]]
(Predictor Models in Software Engineering).
In addition, benchmarking initiatives are
carried out by consultancy firms such as
Software Productivity Research Group [[51]],
and the David Consulting Group [[52]].
Benchmarking process is defined as the
continuous and repeatable measurement and
comparison of the activities and products with
each other based on defined conditions [[10]].
A benchmark data repository is the product of
this process; a cluster of project data collected
for a variety of goals such as comparison,
evaluation and estimation model construction.
Benchmarking can be internal or external
based on the source of the data.
It is internal when the data is collected within
the organization, whereas it is external when
comparison is performed based on the data
collected from external organizations or
available from multi-organizational data
repositories.
Benchmark repositories can also be classified
based on their availability: Public, semi-public
and private benchmark repositories. A
repository is called public when the raw data is
available as in the ISBSG [[18]]. It is semipublic when the raw data is not available but
the analyses results are open to the public as in

IPA/SEC [[20]]. Finally, it is private when the
repository is not accessible as in SPR [[51]].
The success of estimation models is strongly
dependent on the accuracy, reliability and
validity of the data in repositories. We
observed that in the literature there exits
studies evaluating the validity of estimation
models, however, the validity, efficiency of
the repository data is ignored or not
questioned. In this paper, we present the
results of a comparative study on the usability
of external public software benchmark
repositories in construction of effort prediction
models. By providing evidence about the
strengths and weaknesses of the repositories
and highlighting problematic areas; we aimed
to provide insight to the organizations that
plan to use benchmark repositories for this
purpose. This study is unique as it compares
the performance of the significant software
benchmarking repositories from the effort
estimation perspective.
The
software
benchmark
repositories
compared in this study were selected among
the ones frequently utilized in empirical
software engineering research studies.
General features, data collection features,
existence of data validation and data quality
assessment approaches of the repositories were
identified. In addition, factors which have
impact on the construct of effort prediction
models such as productivity, software size,
software development type, team size,
business domain, technology used and
programming language data were assessed.
Variations on productivity, detail level of
software size and actual effort data,
completeness and fitness to the collection
purpose were the major points that we took
into account during the evaluation.
The remainder of the paper is organized as
follows: In the second section, the review of
the literature was provided on the evaluation
studies of the features of data repositories, the
quality of the data and utilization areas of
benchmarking repositories. In the third
section, comparison approach is described. In
the fourth section, features of the repositories
were explained. In findings and discussion
section, the results are explained and

comments about the features of the
repositories are given.
2. Literature Survey
Origin of benchmarking goes back to centuries
ago. It is believed that benchmarking was used
by cobblers to measure someone's feet for shoe
[[49]]. The feet were placed on a ‘bench’ and
marked out to make the pattern for the shoes. In
competitive business world, benchmarking is
used for the purposes of process improvement,
quality management, evaluation of best
practices and determination of the business
strategies [[48]] by various business domains.
Utilization areas of benchmarking differ in
computer science and software engineering
practices. In computer science, comparison of
performance of computer systems, databases,
codes and algorithms are in the scope of
benchmarking [[37]]. On the other hand, the
main purpose of benchmarking in software
engineering is the support of the software
management practices. Scope management,
planning, monitoring, controlling, quality
management, performance management are fed
by the benchmarking repositories by taking the
inputs in various details.
Benchmarking process starts with the
measurement and collection of the selected
measures in a structured database. ISBSG
[[18]], CSBSG [[7]], IPA/SEC [[21]], Gartner
[[50]], David Consulting Group [[52]], SRP
(Software Productivity Research) [[51]], and
Total Metrics [[53]] are some of the
organizations which collect, maintain, analyse
and distribute the software project data. In some
cases, collected data is provided to the users in
the raw format [[18]], [[36]]. In others,
organizations may select publishing analyses
results instead of providing raw data as in
IPA/SEC [[21]]or just disseminate raw data as
is, without validating or organizing it as in
PROMISE [[36]].
In 1998 ISBSG produced the first draft standard
for software benchmarking, to guide the
process of various repository providers [[19]].
The standard development studies are still
continuing by ISBSG.
The quality of a benchmark repository is
directly proportional to the quality of the data in
the repository. A number of studies have been

conducted for evaluation of data quality in the
software repositories [[16]] [[25]] [[40]] [[42]].
Liebchen and Shepperd suggested assessing the
quality of the data with seven properties which
are; fitness to the collection purpose, accuracy,
timeliness,
comparability,
accessibility,
coherence and completeness of the data [[25]].
They assessed “the data noise” in software
repositories through a systematic review on
empirical software engineering studies. Noise
was described as the inaccuracy of the data. In
73% of the evaluated papers, data noise was
found as a significant problem. Manual
inspection, tool support for data collection,
identification and elimination of the outliers
were indicated as the approaches to prevent the
inaccuracy of the data, and to increase the
quality of the repository. Disney and Johnson
[[12]] evaluated the data quality problems in
Personal Software Process (PSP) data. Among
89 projects they found 1539 errors.
Fundamental error types were determined as;
calculation error (46%), missing data (18%),
incorrectness of the transfer data between
projects (14%), and entry error because of not
understanding the purpose of a field (9%).
Based on the results, 44% of these errors caused
bad derived value in a single rate (such as
LOC/Hour), 13% of the errors caused problems
in multiple values.
There also exist studies that focus on how to
deal with data quality problems. Strike, Emam
and Madhavji [[40]] evaluated the techniques
for dealing with the incomplete data in the
construction of the software cost estimation
models. They described a simulation of listwise
deletion, mean imputation and hot deck
imputation approaches. In their study, De Veaux
and Hand [[9]] explained how the quality of the
data decreases, what the types of bad data are,
what the ways to detect bad data are and how to
improve the quality of the data that have
already been collected.
Besides these studies, several empirical studies
exist on the utilization of repositories for
constructing effort prediction models or
validating the models.
Lokan and Mendes [[28]] analysed the accuracy
of cross-company and single-company effort
models by using the ISBSG database. Authors

selected
effort,
size,
language
type,
development types and the platform as the
variables, to construct a model. Based on the
statistical analysis, they concluded that data set
which belongs to single company produced
better estimation results when compared to the
multi-company benchmark database. In another
study, Lokan, Wright, Hill and Stringer [[27]]
aimed to identify whether multi-organizational
public data repositories could be used by
organizations in -organizational benchmarking
and effectiveness of the process by conducting
a case study. They used ISBSG repository for
benchmarking. They asked what the limitations
or benefits ISBSG were, what value the
benchmarked organization received, and what
data types are critical in benchmarking. They
concluded that ISBSG data is inexpensive and
publicly available when compared to a
benchmarking consultant. ISBSG are lack of
some attributes such as organization type,
business area, development platform, and
development techniques for the selected
projects. However it is suitable as a low cost
initial determination of an organization’s
industry position and its comparative strengths
and weaknesses. They also mentioned that this
is not the limit of the ISBSG’s capabilities.
In their research Maxwell and Forselius [[30]]
performed a productivity-variation analysis on
“Experience Database” to analyze the key
productivity factors for software-business
companies. They conducted two experiments;
however they did not provide the details of the
experiments in their paper. They published the
productivity-benchmarking equations so that
others can evaluate the equations with their own
repositories. As the result they provided key
productivity factors for each business sector.
Our survey on the related studies showed that
the need for a reliable, accurate, and easily
accessible data set is stated by various
researchers [[13]] [[15]] [[22]] [[26]] [[29]].
The problems of the current software
repositories are stated as; the noise on the data,
sparseness and inaccuracy of the repositories.

3. Selection and Evaluation Processes
The purpose of this study is to evaluate the
capabilities of the external software
benchmarking
repositories
using
their
suitability for the construction, or validation of
effort estimation models. The study was
comprised of following phases:
Selection of the Repositories: The data
repositories were identified through a survey on
the previous studies on software estimation
models. The research papers that used data
repositories either for the construction of
estimation models or for the validation of an
estimation model were identified. Both the
explanations given on the research studies
about the repositories [[1]], [[30]], [[41]] and
our previous experiences played role in the
selection process. The inclusion criteria were
the accessibility of the repository data or the
details provided by the data repository on total
software size and total project effort.

We were able to access the raw data of ISBSG
[[18]] and the data repositories which cover
number 4 to number 14 in Table 1 below. Raw
data of Albrecht, China, Desharnais, Finnish,
Maxwell, Kemerer, COCOMO81, NASA,
COCOMO SDR, Miyazaki94, COCOMO
NASA 93 repositories were obtained from
PROMISE, Effort Prediction Area. These areas
of PROMISE include 18 repositories. However,
7 of the published repositories were eliminated
since these repositories did not include data
about project effort and software size. We
couldn’t reach the raw data of CSBSG. The
high level information about CSBSG were
obtained from research papers [[43]]. IPA/SEC
repository was evaluated based on the white
paper [[20]] which includes detailed
explanations about the analyses performed on
the IPA/SEC data set.

Table 1 Data Repositories Evaluated in This Study
Name of the Data Repository
Data Reference
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ISBSG
CSBSG
IPA/SEC
Albrecht Repository
China Repository
Desharnais Repository
Finnish Repository
Maxwell Repository
Kemerer Repository
COCOMO81
NASA
COCOMO SDR
Miyazaki94
COCOMO_NASA93

International Software Benchmarking Research Group [[18]]
Chinese Software Benchmarking Standards Group [[7]]
Information-Technology Promotion Agency/ Software Engineering
Center
[[20]]and Keung [[23]], [[46]]
By
Yanfu

By Fang [[13]]
By Desharnais [[11]]
By Keung [[23]]
By Yanfu [[45]]
By Keung [[23]]
by Barry Boehm [[4]]
By Menzies [[33]]
In the form of COCOMO by SoftLab [[24]]
By Amasaki [1]
In the form of COCOMO by NASA [[32]]

Although, we contacted to the proprietor of the
CSBSG, we couldn’t obtain the raw and
qualified data and stick to the definitions given
on the research paper that had utilized the
repository [[21]].
Repositories’ Features: We analysed the
repositories’ features under four categories
which are: General Features, Properties of
Data Collection Processes, Properties of Data
Quality/Data Validation Processes and Project
Characteristics. These categories can be
decomposed into properties and attributes.

Properties are the entities which are not kept in
the repository as data; however they are useful
in the exploration of the repositories’ features.
Attributes are the data fields which are kept
within a repository as data. Some of the
attributes were directly available in the
repositories such as the ‘number of the
projects within a repository’, however, some
of the data needed to be derived such as the
‘completion ratio’ or ‘deviations between the
productivity ratios belong to the projects in
new development type’. These features were
selected since they reflect the general structure

of data repositories and were relevant with the
construction and validation of the software
effort estimation models.
General Features: The features in this
category provide general information about the
repositories. They contain information about
the geographic origin of the repositories and
for how long they have been in use. This
category also gives information about the data
collection range and the goal of the data
collection from the repository owners’
perspective.
Properties of Data Collection Processes:
These properties depict how the data collection
is performed, what the sources of data are and
how the data confidentiality is provided during
the data collection.
Properties of Data Quality and Data
Validation Processes: Quality of a dataset has
strongly related with the quality of the data.
We searched for how the quality of the data is
determined and maintained in the repositories.
In any kind of activity in which the
benchmarking repositories are utilized, the
reliability of the data as a quality indicator
matters. We searched for what kind of
activities is performed in validation process of
the repositories.
Project Characteristics: Attributes which are
considered to have an impact on the effort
estimation [[5]], [[41]] such as the type of
software project, team size, business domain,
technology used and programming language
were identified within the limits of the
available data. Completion ratio of the
repositories and numbers of the attributes that
are demanded from the data providers were
also determined. We explored whether the size
and the actual effort values of the projects are
in the desired detail or not. We checked if
effort was provided for each phase of software
development life cycle and if software size
was provided in base functional component
level or raw measurement data level (for
COSMIC this level includes functional
process, data group and data movement).
Evaluation: The repositories were compared
in a tabular view which enables quick
observation of the differences and similarities

among them. The results were interpreted
based on the information in the comparison
table. These interpretations are explained in
the next section in four major categories.
4. Features of External Software
Benchmarking Repositories
We presented the features of the public and
semi-public repositories under general
features, properties of data collection process,
properties of data quality and data validation
process and project characteristics categories.
Explanations below are the summary of the
content, for details please refer to [35].
4.1 General Features
Only one of the repositories is collecting data
in international level; remaining 13 data
repositories are collecting data in national and
organizational levels. From project size range
point of view; Albrecht, Desharnais and
Finnish repositories’ projects size range is
among 60 FP to 2000 FP. China, Maxwell,
Kemerer and ISBSG repositories’ projects
have the size of 2000 FP or larger. ISBSG,
Kemerer, Cocomo_81, Nasa, CocomoSDR,
Miyazaki, Cocomo_Nasa contain projects with
the size of 100KSLOC or larger. CSBSG are
out of the scope since we don’t have the raw
data of it. ISBSG was initiated in 1994 as a
non-profit organization. It is one of the two
organizations which collect software project
data in global range. It was reported in Data
Release 11 [[18]] that 5052 projects have been
submitted from the organizations in 24
different countries. USA, Japan, Australia,
Finland, Canada, India, the Netherlands,
Brazil, United Kingdom, Denmark and China
are the major countries which have contributed
to the data repository. 3% of the FP sized
projects have the size of 2000 FP or larger.
%86 of LOC sized projects have the size of
100KSLOC or larger.
CSBSG was initiated by Chinese Systems
and
Software
Process
Improvement
Association and started data collection in 2006
[[7]]. Unlike ISBSG; CSBSG collects data in
national level. Data which belong to 1012
projects have been gathered from the large
scale companies of 16 cities of China as per
2008.

IPA/SEC has been collecting data since
2004. The collected data are from software

companies in Japan. By 2008, 1774 data
collected from the companies operating in 20
cities of Japan [3]. Approximately 60% of the
projects have the size of 100 KSLOC or less.

Approximately 60% of the projects have the
size of 500 FPs or less, while projects of 2,000

FPs or larger size take up approximately 10%
[[20]].

Table 2 Average Productivity Ratios of the Repositories
Data Repository Name

FP
Albrecht Repository
China Repository
Desharnais Repository
Finnish Repository
Maxwell Repository
Kemerer Repository(1)
ISBSG-New Development
ISBSG-Enhancement
IPA/SEC-New Development
LOC
Kemerer Repository(2)
COCOMO81
NASA
cocomo_sdr
Miyazaki94
cocomo_nasa
IPA SEC – New Development

Standard
Deviation in
Productivity

# of Projects

# of
Attributes

24
499
81
38
62
15
1272
1951
340

8
17
12
8
27
7
118
118
NA

0.06 FP/person hours
0.21 FP/person hours
0.08 FP/person hours
0.18 FP/person hours
0.1 FP/person hours
0.04 FP/person hours
0.20 FP/person-hours
0.16 FP/person-hours
0,149 FP/person-hours

0.08
0.27
0.07
0.15
0.06
3.72
0.44
0.36
0,13

15
63
93
12
48
60
280

7
18
24
24
8
17
NA

7.30SLOC/person hours
2.03 SLOC/person hours
1.64 SLOC/person hours
19.73 SLOC/person hours
7.78 SLOC/person hours
0.24 LOC/person hours
7.5 SLOC/person-hours

4.53
1.91
1.51
2.12
4.13
0.1
6.4

Raw data of IPA/SEC repository is not
publicly available but annual analyses results
are provided in IPA/SEC web site [21].
The owners of Albrecht, China,
Desharnais, Finnish, Maxwell, Kemerer,
COCOMO81, NASA, COCOMO SDR,
Miyazaki94,
COCOMO_NASA
93
repositories were listed in Table 1. Albrecht
Repository [[46]] is consisted of 24 projects
whose size change in the range of 199FP to
1902FP. China Repository has 499 projects.
Functional size of them changes from 9FP to
17518 FP. Desharnais data repository contains
81 projects. The size range of the projects are
62 FP to 1116 FP. Finnish data repository
contains 38 projects whose size varies between
65 FP to 1814FP. Maxwell and Kemerer data
repositories contain 62 and 15 projects
respectively. Their functional size varies from
48 to 3643 FP and 99 to 2306FP. Smallest FP
based size in ISBSG is 3FP whereas the largest
is 20000FP. ISBSG contains 4853 FP sized
projects.
ISBSG, Kemerer, COCOMO81, NASA,
COCOMO
SDR,
Miyazaki
and
COCOMO_NASA publish project size in
Lines of Code level. Project numbers are 488,
15, 63, 93, 12, 48 and 60 respectively. Largest

Avg. Productivity

sized
projects
belong
to
ISBSG,
COCOMO_NASA,
and
COCOMO_81.
Repositories were donated from various
countries, some of which are USA, China,
Canada and Finland. The number of attributes
in each repository, average productivity
values, and standard deviation in productivity
are listed in Table 2.
4.2 Properties
of
Data
Collection
Processes
Data is collected through the different
processes by the data repository owners.
ISBSG, IPA/SEC and CSBSG data
repositories’ data has been collected through
fully or partially defined data collection
processes. However, none of the data
repositories which include the ones from
number 4 to 14 based on Table 1 include
information about how the data has been
collected. Neither the research papers [[43]]
[[47]] which utilizes these repositories nor the
raw data worksheets give information about
the data collection process
ISBSG: ISBSG utilizes ‘Data Collection
Questionnaires (DCQs) in [17], each of which
specialized according to the size measurement
methods
which
are
IFPUG/NESMA,

COSMIC, FISMA, and Mark II. Glossary of
terms which are provided with the DCQs gives
brief description about the terms utilized in the
questionnaires. Project submission flow is
provided at the beginning of the each DCQ, in
order to inform the user about the process.
Tool support is not provided in the data
collection process.
Confidentiality of the data is ensured by
the
administrator,
by removing the
identification detail before publishing the data.
CSBSG: 240 attributes were collected
under 9 categories until 2008 in CSBSG data
set [43]. A data collection process is not
defined. Confidentiality of data in CSBSG was
ensured by encoding the company information.
IPA/SEC: IPA/SEC provides white papers
annually, which include quantitative analyses
results and data descriptions in detail. Data is
collected through the data definition and data
entry forms [20]. 208 numbers of attributes are
collected for each project. Among these 208
attributes;
mandatory,
important
and
recommended attributes’ fields are emphasized
with different colours and different symbols.
The analyses paper [20] contains brief
information about the data collection policy of
IPA/SEC. Although it is not clear, the policy
and the data entry forms indicate the existence
of a data collection process.
4.3 Properties of Data Quality and Data
Validation Processes

Data validation is one of the most essential
processes of benchmarking. Validation is
performed to identify the accuracy or
inaccuracy of the collected data through crosscheck calculations, inspections, comparisons,
and re-measures. Quality of the data, which is
partially guaranteed with data validation, is an
indicator of what the quality of the estimation
model will be. Quality of the data is not only
related with data accuracy, but also related
with the sparseness and the appropriateness of
the data with utilization purpose.
Data in the 5 of the data repositories pass
through a full or partial validation process.
There is no clue about whether the remaining 9
data repositories apply data validation process.

In ISBSG; after submission, a repository
manager assesses the quality of the data based
on the information given by data providers.
Data quality is rated from “A” to “D”. “A”
means during the submission nothing is
identified that might affect data’s integrity
[[18]]; “D” means “due to one factor or a
combination of factors, little credibility should
be given to the submitted data”. It has been
mentioned that although the ISBSG v10 data
passes through a data quality assessment
process, data had not been validated. It has
been written in ISBSG v11 that, A and B level
projects were validated against correctness and
completeness. However, ISBSG v11 contains
210 projects whose sizes are less than 15 FP.
What is the size threshold to name a task as a
project for ISBSG? Probably we don’t need to
make effort estimation or resource allocation
for a 3 FP sized project. Then the question
arouses: Why these projects are included in the
repository. Is it decrease the validity of data?
As a partner of ISBSG, CSBSG follows
the same procedures of the ISBSG for the
quality assessment of the data. Similar
reliability concerns mentioned above are valid
for the CSBSG repository, since a validation
process is not applied.
IPA/SEC data is passed through an
inspection process, which is performed by the
quality assurance division or product control
divisions in SEC [[20]]. When abnormal data
is noticed, SEC informs the organization about
the evaluation of the errors.
Data repositories from number 4 to 14
based on list in Table 1 do not include
information about how the data were validated
and assessed to identify the quality. Even if it
was not performed by the first owner
(company) or the second owner (person
collecting the data) of the data, the validation
of two of these data repositories is conducted
by researchers who utilize the collected data in
various research studies. Desharnais repository
was corrected by Dan Port with information
from Barbara Kitchenam. Cocomo_81 data
repository was also fixed by Dan Port.

4.4 Project Characteristics
We checked for the existence of actual
effort, size of software, duration of the project,
team experience, team size, domain of the
software project, programming language,
hardware platform and the usage of standards
through the software development processes,
since these attributes are strongly related with
software effort estimation. [12] When project
attributes were checked within the repositories,
It can be observed that all of the repositories
provide size and effort data. Based on
frequency, team experience level is on the
third place. Although it has known that domain
of software and the programming language
used have impact on effort estimation, very
few of the repositories include data about these
attributes.
Since size and effort are the major inputs
for effort estimation models; we assessed the
detail level of them. We expected effort data to
be given for each phase of software
development life cycle and size data to be
given in functional process (transaction) and
movement levels. This expectation is valid for
the ones which were measured with functional
size measurement methods.
In ISBSG, size has been collected in
IFPUG, COSMIC, MarkII, NESMA, FISMA,
and LOC forms. The amount of the added,
changed and deleted functions are provided for
a small numbers of projects. Base functional
components (BFC) of IFPUG and COSMIC
are also available in the ISBSG repository.
Total effort and phase by phase effort in
person-hours has been provided in ISBSG.
In IPA/SEC size data is collected in a more
detailed form than the ISBSG. Not only the
effort but also the size is collected based on
the phases in software development life cycle.
Planned and the actual size and effort are also
given. Other kinds of size indictors such as the
numbers of the pages of documents, numbers
of the screens, numbers of DFDs, and use
cases are provided.
CSBSG Repository couldn’t be assessed
from the project characteristics category point
of view, since the raw data is not available.

Albrecht, China Data Repositories include
functional size data in BFC level. However
remaining repositories provide only a single
size. None of the data repositories provide
effort data based on phases of software life
cycle.
5. Findings and Discussion
Comments and findings about the features
of the repositories are presented in this section.
Two of the utilization purposes of
productivity ratios are the effort estimation and
the performance evaluation of software teams.
Whatever the utilization purpose is; the
productivity should be reliable. We calculated
the productivity ratios of the projects of which
we get the original data, and classified them
based on the size measurement type as can be
seen on Table 2.
In order to make meaningful comparisons,
we converted all effort units into person-hours.
Unless mentioned in the repository, we
assumed a month equals to 152 hours.
Average productivities vary from 0.01 to
0.21 in FP/person-hours unit and from 0.24 to
19.73 in SLOC/person-hours unit. The
repository with the highest deviation is
Kemerer’s Repository [46], whereas the lowest
deviation is observed in Maxwell’s Repository
[44]. Although effort unit of China Repository
was not presented in the repository, we
estimated the unit as person-hours since the
average productivity is similar to the ones with
person-hours unit.

Figure 1 Distribution of the Data in Repositories in 0-20000
FP Interval

Figure 2Distribution of the Data in Repositories based on 06000 FP Size Interval

Neither the deviation nor the suitability of
the productivities can solely be accepted as
indicators for the selection of the repositories
in effort estimation. Average productivity
ratios vary based on the selected data. The
results above are generated based on the whole
data.
In order to observe the distribution of the
effort and size data within all repositories
which had functional size, we draw the
productivity graph above (Figure 1). At first
glance, we observed that most of the data
correspond to the interval between 0 to 5000
FP. That means repositories contain project
data mainly from small scale to middle scale2 .
This observation leads us to a significant
conclusion: For the projects larger than 5000
FP, the current repositories will not be
sufficient to predict development effort.
Various data lay within the 0-5000 FP
interval as can be seen in Figure 2. As a result
of this, any kind of data subgroup can be
selected to develop estimation models or to
feed them for validation purposes. The current
distribution of the data is appropriate for the
researchers to adjust it based on their
intensions. Therefore, rules in the selection of
the data should be well defined.
Comments about the Features of the
Repositories:
In this study, it was observed that one of the
most problematic areas of the repository
construction is related with the validation of
the collected data. Data validation through
2

0-500 FP: Small Scale
500-5000: Middle Scale
5000-50000: Large Scale

cross-check calculations, inspections, check
lists and comparisons under a well-defined
data validation process have not been
performed in repositories. For instance, we
noticed that ISBSG data release 11 [[18]] has
been published without cross calculation
validation operation. 8 of the C and D level
125 projects’ data are problematic since the
full size of these projects is not equal to the
sum of BFCs (Entry, Exit, Read and Write).
This minor crosscheck operation enabled us to
eliminate inaccurate data. This indicated that
size and effort attributes are not given in
enough decomposition level to analyse
accuracy of the data. For COSMIC based
results, ISBSG provides the data in BFC level,
but just the total numbers. However, we expect
that all the measurement data apparent to the
users of the repository.
All of the repositories provide effort data only
in total effort level. However, total effort is
solely not enough to make accurate effort
prediction. Decomposition of the project into
modules and later, to work tasks will improve
the estimation accuracy. Another issue is about
the sparseness of the data in the repositories.
Data is presented under 118, 200 and 208
attributes in ISBSG, CSBSG and IPA/SEC
respectively. For instance, in IPA/SEC,
software size is collected both in estimated and
actual levels for the phases of software
development life cycle. However, in practice,
the data is not kept in most of the
organizations in such detail, and questions
cannot be answered. We observed that
completion ratios for size attribute are 96.04%,
68.72% and 100% for ISBSG, CSBSG and
IPA/SEC respectively. Effort attribute has
higher completion ratio than size attribute
which is 99.64%, 59.15%, 99.1% for ISBSG,
CSBSG and IPA/SEC respectively. On the
other hand, defect attribute, which is an
indicator of the quality of the project, is
20.60% and 24.25% for ISBSG and CSBSG
respectively. These ratios indicated that effort
has been kept in organizations, however, we
don’t have any idea how regularly it has been
collected during the projects. 4 and 30
percentages of ISBSG and CSBSG projects do
not include size data, which makes them

useless for effort estimation models especially
for the ones which utilize size as input for the
models. On the other hand defect numbers are
in dramatic levels, which may indicate poor
documentation or poor verification.
Another issue is the lack of the detailed
attribute definitions of the data repositories.
Most clear and detailed explanations about the
projects’ attributes are given in ISBSG
repository. Descriptions of each attribute in
ISBSG are written explicitly. If the attribute is
a derived attribute, the formula and the units of
derived attribute are also provided with its
description.
6. Conclusions
This study has revealed that data
repositories are not easily usable for software
organizations to establish their effort
estimation models. The problems observed in
the repositories that are related with the effort
estimation model construction are summarised
below:
We observed that current data repositories
usually support small and medium scale
projects for effort estimation model
construction. Data to estimate effort for a
project whose size is larger than 3000 FP
would be less reliable. However, when the size
of project gets larger, the failure possibility
rate increases. The necessity to make absolute
predictions dominates the project management
office. The need for the extension of the
repositories for the large and upper scale
projects should be taken into account.
Otherwise, the repositories will be suitable
only for small and medium sized projects.
In addition, selection of the appropriate data
from a mass of project data should be done
based on definite data selection rules (such as
pruning). Otherwise, anyone can select a set of
data and validates its model easily.
Although ISBSG initiated a benchmarking
standardization study, there is not a developed
benchmarking standard exist for now. The
standard should include process definition
from the collection of data (from
organizations) to its maintenance. However,
none of the current repositories were

constituted under defined and controlled
processes from start to end.
Validation issue among these deserves
more attention. Quality of the data is partially
assessed through validation process. Although
minor attempts to identify accuracy of the
data, such as asking specific questions to the
data provider about data; we need to take a
serious look at the data. This includes cross
calculations, comparison detailed inspection
check lists and question-answer sessions with
data providers.
Primary inputs of estimation models are
software development effort and software size.
Although all the repositories evaluated in this
study included size and effort data; data lacks
detail to create reliable estimation models.
Effort for different phases of software
development life cycle or for each work task in
work breakdown structure is not available. In
addition,
details
of
functional
size
measurement results are not provided. This
results in validation problems and inability to
establish more detailed prediction models. If
data group and data movement information is
available for COSMIC measurement results, it
will also be possible to calculate functional
similarity among functional processes which
leads to better estimation results [[34]].
Another issue related with the data availability
is the lack of some essential attributes. Some
of the repositories lack essential attributes such
as; the domain of the software project,
programming language and team size.
However, effort estimation and benchmarking
is meaningful when the projects’ features are
similar to each other. Although these attributes
are not directly used in model construction,
they enable classification of the projects.
The lack of data collection tools is another
significant deficiency. At present, data is
collected with manual forms such as
questionnaires or data sheets. This approach
makes the collection process difficult and
increase the probability of making errors.
Collecting the data via tools would shorten the
data collection time, increase the accuracy of
the data and partially perform validation.
We observed significant improvement

opportunities about benchmarking repositories
during this study. Our study on exploration
will continue with more data repositories and
applying estimation model algorithms to the
repositories.
References
[1] Albrecht, A., Gaffney Jr. “Software
Function, Source Lines of Code, and
Development Effort Prediction: A Software
Science Validation”. IEEE Trans. Software
Eng. 9(6): 639-648, (1983).
[2] Amasaki, S., PROMISE Repository of
empirical software engineering data
http://promisedata.org/ repository, 2010
[3] Bibi, S., Stamelos, I., Angelis, L.
"Combining probabilistic models for
explanatory
productivity
estimation",
Information and Software Technology 50
(2008) 656–669
[4] Boehm, B., “Software Engineering
Economics”, Prentice Hall, 1981.
[5] Boehm, B., et al. Software Cost
Estimation with COCOMO II. Prentice
Hall, 2000.
[6] Codling, S. Best Practice Benchmarking:
Management Guide, Gower Publishing,
England (1995)
[7] CSBSG
Data
Repository,
http://www.csbsg.org
[8] Cuadrado-Gallego, J., Buglione, L.,
Domínguez-Alda, M.,
Fernández de
Sevilla, M.,
Gutiérrez de Mesa, J.,
Demirörs,O., “An experimental study on
the conversion between IFPUG and
COSMIC functional size measurement
units”. Information & Software Technology
52(3): 347-357 (2010)
[9] De Veaux, R. D., Hand, D. J. How to lie
with bad data. Statistical Science,
20(3):231-238, (2005).
[10] Dekkers.T. Benchmarking is an Essential
Control Mechanism for Management,
RPM- AEMES, Vol. 4, 99-103. (2007)
[11] Desharnais, J. M. "Analyse statistique de
la productivitie des projets informatique a
partie de la technique des point des
function”
University
of
Montreal,
M.Sc.Thesis (1989)

[12] Disney, A. M., Johnson, P. M.
Investigating data quality problems in the
PSP. Proceedings of the ACM SIGSOFT
Symposium on the Foundations of Software
Engineering, pages 143-152, (1998).
[13] Fang, Hon Yun, PROMISE Repository of
empirical software engineering data
http://promisedata.org/ repository, 2010
[14] Gencel, C., Buglione, L., Abran, A.
Improvement
Opportunities
and
Suggestions for Benchmarking. Software
Process and Product Measurement 5891, pp
144-156. (2009)
[15] Heeringen Van, H., Santillo, L. Proposals
for Increasing Benchmarking Data Quantity
and Quality of Projects Measured in
COSMIC. Software Process and Product
Measurement (5338), 17-25.
[16] Herzog, T., Scheuren, F., Winkler, W.,
Data Quality and Record Linkage
Techniques, Springer, USA, (2007)
[17] ISBSG Data Collection Questionnaire,
http://www.isbsg.org/isbsgnew.nsf/webpage
s/-GBLData%20Collection%20Questionaires?open
document
[18] ISBSG Data Repository Release 11,
http://www.isbsg.org
[19] ISBSG: SC 7 Proposed New Work Item
on Software and systems engineering – IT
Performance Benchmarking Framework
(2008),
http://www.isbsg.org/isbsgnew.nsf/webpage
s/-GBLThe%20Benchmarking%20Standard%20D
&E?opendocument
[20] IPA/SEC White Paper 2007 on Software
Development
Projects
in
Japan,
http://www.ipa.go.jp/english/sec/reports/20
100507a.html
[21] IPA/SEC
Reports,
available
in
http://www.ipa.go.jp/index-e.html
[22] Jørgensen M.,”Practical Guidelines for
Expert-Judgment-Based Software Effort
Estimation.” IEEE Software 22(3): 57-63,
2005.
[23] Keung, J., PROMISE Repository of
empirical software engineering data
http://promisedata.org/ repository, 2010

[24] Kocaguneli, E. Bener, A., PROMISE
Repository
of
empirical
software
engineering data http://promisedata.org/
repository, 2009
[25] Liebchen, G. A., Shepperd, M. Data sets
and data quality in software engineering.
Paper presented at the Proceedings of the
4th international workshop on Predictor
models in software engineering, Leipzig,
Germany. (2008)
[26] Liu, Q., Mintram, R. Using Industry
Based Data Sets in Software Engineering
Research. Paper presented at the
Proceedings of the 2006 International
Workshop on Software Engineering
Education, Shanghai, China, (2006).
[27] Lokan, C., Wright, T., Hill, P., Stringer,
M. Organizational benchmarking using the
ISBSG data repository. IEEE Software,
18(5), 26-32, (2001)
[28] Lokan, C., Mendes, E. Cross-company
and single-company effort models using the
ISBSG database: a further replicated study.
Paper presented at the Proceedings of the
2006 ACM/IEEE international symposium
on Empirical Software Engineering, Rio de
Janeiro, Brazil, (2006).
[29] Maxwell, K. Wassenhove, L.W, Dutta,
S. “Software Development Productivity of
European Space, Military, and Industrial
Applications”. IEEE Trans. Software Eng.
22(10): 706-718 1996.
[30] Maxwell, K., Forselius, P. Benchmarking
software development productivity. IEEE
Software, 17(1), 80-88 (2000)
[31] Maxwell, K. Collecting Data for
Comparability: Benchmarking Software
Development Productivity. IEEE Software,
18(5), 22-25, (2001).
[32] Menzies, T., PROMISE Repository of
empirical software engineering data
http://promisedata.org/ repository, 2006
[33] Menzies, T., PROMISE Repository of
empirical software engineering data
http://promisedata.org/ repository, 2008.
[34] Özcan Top,Ö., Demirörs, O., Türetken, O.
“Making functional similarity count for
more reliable effort prediction models”.
ISCIS 2009: 504-512

[35] Özcan Top, Ö, Demirörs, O., and Nabi,
M. “Comparison of the Characteristics of
Software Benchmarking Repositories”,
METU/II-TR-2010/17, METU.
[36] PROMISE (Predictive Models for
Software
Engineering)
,
http://promisedata.org,
[37] Shepperd
M.,
and
Schofield,
M."Estimating Software Project Effort
Using Analogies" IEEE Transactions on
Software Engineering, Nov '97, Vol. 23,
No. 12.
[38] Shepperd, M., PROMISE Repository of
empirical software engineering data
http://promisedata.org/ repository, 2008
[39] Sim, S. E., Easterbrook, S., Holt, R. C.
Using Benchmarking to Advance Research:
a Challenge to Software Engineering". In
Proceedings of the 25th International
Conference on Software Engineering ICSE,
74-83, (2003)
[40] Strike, K., El Emam, K. and Madhavji,
N., “Software Cost Estimation with
Incomplete Data”, in IEEE Transactions on
Software Engineering, vol. 27, 2001, pp.
890-908
[41] Tunalilar, S., Demirörs, O. “A
Comparison of Neural Network Model and
Regression Model Approaches Based on
Sub-functional
Components”.
IWSM/Mensura 2009: 272-284.
[42] Van Hulse, J. and Khoshgoftaar, T. M.
2008.
A
comprehensive
empirical
evaluation of missing value imputation in
noisy software measurement data. J. Syst.
Softw. 81, 5 (May. 2008), 691-708. DOI=
http://dx.doi.org/10.1016/j.jss.2007.07.043
[43] Wang, H & Wang, H. & Zhang, H.
(2008). Software Productivity Analysis with
CSBSG Data Set, International Conference
on Computer Science and Software
Engineering, pp 587-593.
[44] Yanfu, L., PROMISE Repository of
empirical software engineering data
http://promisedata.org/ repository, 2009
[45] Yanfu, L., PROMISE Repository of
empirical software engineering data
http://promisedata.org/ repository, 2009
[46] Yanfu, L., Keung, Jacky W. PROMISE
Repository
of
empirical
software

engineering data http://promisedata.org/
repository, 2010
[47] Yang, D., Wang, Q., Li, M., Yang, Y.,
Ye, K., Du., J. (2008). A Survey on
Software Cost Estimation in the Chinese
Software Industry. ESEM '08 Proceedings
of the Second ACM-IEEE international
symposium on Empirical software
engineering and measurement (pp. 253262). New York, NY.
[48] Yasin, M. The Theory and Practice of
Benchmarking:
Then
and
Now.
Benchmarking: An International Journal,
Vol, 9(3), 217-243. (2002)
[49] http://en.wikipedia.org/wiki/Benchmarkin
g
[50] http://www.gartner.com
[51] http://www.spr.com/
[52] http://www.davidconsultinggroup.com/
[53] http://www.totalmetrics.com

5. ULUSAL YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU - UYMS'11
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olarak adlandırılmıştır. Efsaneler, organizasyonları işlevsel
büyüklük ve İBÖden aşırı beklentiye ya da sağlayabileceği
faydayı azımsamaya götürmektedir. Bunun yanında, farklı
amaçlar ve ortamlar için uygun ve etkin olabilecek yazılım
büyüklük ölçütü seçiminde kargaşaya sebep olabilmektedir.

Özetçe
İşlevsel Büyüklük (İB), 1979 yılında işgücü üretkenlik
modelleri geliştirmek için önerilmiş Function Point Analysis
(FPA) tekniği ile beraber yazılım mühendisliğine tanıtılmış bir
yazılım büyüklüğüdür. Geçen 30 yıl boyunca, yazılım
mühendisliği araştırma ve uygulamalarındaki ilerlemeler ve
değişim ile birlikte İşlevsel Büyüklük Ölçümü (İBÖ)
yöntemleri çeşitlenmiş, üretkenlik ve kestirim modelleri
geliştirmenin ötesinde başka amaçlar ile de beraber anılmaya
başlanmıştır.

Bu çalışmada bu efsanelerden yaygın olan yedi tanesi
belirlenmiş ve değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler sırasında
bu kanıların nasıl oluştuğu açıklanmış, kanıların giderilmesi
için gerekli olan kavramlar verilmiş ve kanıya sebep olan
duruma yönelik çözümler günümüz İBÖ yaklaşımı bakışından
verilmiştir.

Bu bildiride1, yazılım camiasında İB kavramının ve kullanım
biçimlerinin anlaşılmasında güçlük çıkaran yedi efsane
değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler ile kavramların güncel
İBÖ yöntemleri bakışından ayrıştırılıp netleştirilmesi, İB ve
ilişkili kavramların yeniden tanıtılması hedeflenmiştir.
Çalışmanın, yazılım organizasyonlarının İB ölçüm gereklerini
doğru belirlemesine ve etkin İBÖ gerçekleştirmelerine katkı
sunması beklenmektedir. Diğer bir beklenti, İBÖ
kavramlarının, bildiri ile verilen tanımlara uygun ve ortak
terimlerle kullanımı ile gerek organizasyon içinde gerek
organizasyonlar arasında konu ile ilgili iletişim kalitesini
arttırılmasıdır.

Çalışmadaki temel amacımız yazılım mühendisliği
araştırmacıları ve uygulamacılarına, İB ve İBÖ kavramlarını
etrafındaki belirsizliklerden arındırarak, güncel yöntemlerin
bakış açısı ile verebilmektir. Bu doğrultuda, bildiride, kötü
uygulama örneklerini irdelemek ve detaylandırmaktan daha
çok kavramların pekişmesi üzerine odaklanılmıştır.

2. Efsaneler
2.1. İşlevsel Büyüklük bir işgücü ölçüsüdür.

1. Giriş

ISO/IEC 14143-1 [4] standardı İşlevsel Büyüklüğü
İşlevsel Kullanıcı gereksinimlerinin nicelenmesiyle
türetilen bir yazılım büyüklüğü olarak tanımlar. Bu
tanıma bağlı olarak işlevsel büyüklük, işlevsel
gereksinimlerdeki temel işlevsel bileşenlerin (TİB)
belirlenmesi ve TİBlere sayısal değerler atanması ile
elde edilir. TİBlere atanan sayılar toplamı, yazılım
işlevsel büyüklüğünü ifade eder. Tanım olarak bir odanın
yüzeylerini boyayacak boyacının kullandığı metrekare
cinsinden oda büyüklüğüne benzeşmektedir. Öte yandan,
yazılım mühendisliği uygulamalarında İB yazılım
geliştirme ya da iyileştirme işgücü ölçüsü olarak
anılabilmektedir. Bu kanının temel sebebi ilk yöntem
olan FPAnın amacı ve tanımlanma şeklinde bulunabilir.

Albrecht’in [1] yazılım işlevselliğini ölçme fikrini Function
Point Analysis (FPA) tekniği ile beraber tanıtmasının
üzerinden 30 yıl geçmiştir. FPA tekniği tanıtıldığı zamanda
işgücü üretkenlik modeli geliştirmede oldukça popüler bir
teknik olarak kabul görmüştür. Günümüze dek yazılım
mühendisliği araştırmaları ve uygulamalarındaki ilerleme ve
değişim sonucu çıkan gereksinimleri karşılamak amacıyla
orjinal yöntem uyarlanmış, türevleri ve yeni İBÖ yöntemleri
geliştirilmiştir. Bunun yanında araştırmalar sonucu yazılım
ölçümü disiplininde, ölçüm teorisi temelleri geliştirilmiş, İBÖ
pragmatik bir yaklaşımdan öteye taşınmıştır. Günümüzde
İBÖ kavramlarını netleştirmek ve yöntemleri düzenlemek için
ISO geliştirilmiş 14143 çok parçalı standardı [2-6] ve bu
standarda uyumlu 5 İBÖ yöntemi vardır [7-11].

Albrecht yazılımla beraber sağlanan işlevsel değeri
ölçmeyi, yazılım üretkenliğini ölçebilmek için bir
yazılım ürünü ya da çıktısı belirlemek üzere önermiştir.
Yöntemdeki genel yaklaşım, işlevselliği temsil eden
kavramların (veri dosyaları, sorgular gibi) sayılması ve
denemeler ile saptanmış bazı ağırlık katsayıları ile
çarpılarak elde edilen toplam görece bir işlevsellik
değerinin elde edilmesiydi. Yönteme göre toplam
büyüklük, Değer Ayarlama Faktörleri de denilen ve
dönemin yazılım geliştirme ortamlarındaki üretkenlik
faktörlerini ifade eden kalite ve teknik gereksinimleri ile
ayarlanmaktaydı. Yöntem ve ayarlama faktörleri o günün
yazılım camiasınca kolayca benimsendi ve yöntemin

Günümüz yazılım camiasında, yazılım işlevsel büyüklüğü ve
ilgili kavramların, İBÖ yöntemlerinin ve uygulamalarının
anlaşılmasında güçlük çıkaran bazı yaygın kanılar
gözlemlenmektedir. İBÖ’nün geçirdiği tarihsel aşamaları
değerlendirilmesi ile yazılım geliştirme ve yönetimin de, ilgili
kavramların çözümlenmesindeki problemlerin sonucu olarak
oluşan bu kanılar, bu bildiride işlevsel büyüklük efsaneleri
1

Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir.
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tanıtımı ile beraber popülarite kazandı [12]. Özetle, FPA
yöntemi, kullanıcı gereksinimlerinden işlevsellikler
belirlemenin bütünleşik bir parçası olarak, üretkenlik
hesaplama amacı ile tasarlanmış ve yapılandırılmıştı.
Yöntemin üretkenlik problemine yönelik pragmatik
tasarımı sonucu, yöntem ve elde edilen ayarlanmış işlev
puan değerleri işgücü kestirimi uygulamalarında
kullanılmış, işlevsel büyüklük ve işgücü kestirimi
kavramlarını birbirinden ayırmayı gerektirmemiştir.
MARK II [13]gibi FPAyı takip eden diğer yöntemler de
aynı yaklaşımla işlevsel büyüklük ve işgücü arasındaki
ilişki üzerine odaklanarak, işgücü kestirimi niyeti ile
geliştirilmişlerdir.

bir ölçü olmasıdır. Benzer şekilde işlevsel büyüklüğün
nesne, kod ya da kütüphane tekrar kullanımını ya da
algoritma karmaşıklığını dikkate almadığı ve dolayısıyla
hatalı büyüklükler ürettiği kanısına varılabilmektedir. Bu
durumun temel açıklamasının yazılım büyüklüğünün tek
boyutlu bir öznitelik olarak düşünülmemesine
bağlamaktayız.
İşlevsel büyüklük elde etme için önerilen bir teknik,
yazılım satır kod sayısının (LOC) işlevsel büyüklük ile
orantılı olması kabulü temel alır ve koddan geriye doğru
(İng.back firing) işlevsel büyüklük kestirimi yapmak için
önerilmiştir [16]. Bu tekniğin geçerleme çalışmalarında
tekniğin kullanışsız olduğu gözlemlenmiştir [17, 18].
Problem uzayındaki aynı büyüklükteki gereksinimleri
karşılamak üzere çözüm uzayındaki birçok alternatif
tasarımda çok değişkenlik gösterebilen kod satırı
sayılabileceği, işlev puan/ LOC oranının seçilen bir dil
için ortamlar arası kritik değişkenlik gösterebileceği
unutulmamalıdır. Bununla beraber İşlevsel büyüklüğün,
problem ve çözüm uzayındaki diğer yazılım ölçüleri ile
ilişkisi güncel araştırma konusudur.

Yazılım yönetimi ve süreçlerinde, geliştirme yöntemleri
ve teknolojilerindeki gelişmeler ile birlikte var olan İBÖ
yöntemleri geliştirilmiş ve yenileri eklenmiştir.
Günümüzde ISO/IEC 14143 standartlarınım getirdiği
norm ve tanımlar sayesinde, işlevsel büyüklük ve işgücü
arasındaki karmaşıklar ve belirsizlikler tanımlanmış ve
giderilmiştir. Buna paralel olarak İB kullanımı işgücü
kestiriminin ötesine taşınmıştır. Tüm ISO uyumlu İBÖ
yöntemleri işlevsellik büyüklüğün yalnız işlevselliği
ifade eden bir yazılım özelliği olduğu konusunda
ortaklaşmıştır. Teknik gereksinimler, tasarım kısıtları ve
diğer ürün özellikleri işlevsellik ile işgücünü
ilişkilendirirken kullanabilecek kavramlar olarak kabul
edilmiş, İB bu faktörlerden izole etmişlerdir. Örneğin
COSMIC İBÖ yöntemi [14] işgücü ve büyüklük
kavramlarını kavram kargaşasına izin vermeyecek
şekilde ayrıştırmıştır. Benzer şekilde FPAnın devamını
temsil eden IFPUG yöntemi, son sürümünde [8] aradaki
farkı net şekilde vurgulamakta, ayarlanmış işgücü
büyüklüğü ile işlevsel büyüklüğü iki farklı ölçü olarak
tanımlamaktadır. Standart IFPUG İB ayarlanmasını
yöntemde işlevsel olmayan yazılım özelliklerine bağlı
gerçekleştirilen tercihli bir basamak olarak vermektedir.

Yazılım geliştirme her iki uzaydaki yazılım ürünlerini
oluşturmaya ait aktive ve işgücü ile ilgilidir. İşgücü
kestirimi için yazılım büyüklüğü öznitelikleri seçimi ve
seçilen niteliklerin etkinliği, İBÖ’den bağımsız bir
problemdir. İB, kod satır sayısı, paket sayısı, yeniden
kullanım oranı gibi ölçütler, işgücü-büyüklük ilişkisini
incelerken dikkate alınması gereken büyüklük
öznitelikleridir ve kestirim modellerinde de amaca uygun
şekilde birlikte de kullanılabilir.
2.3.
İşlevsel Büyüklük kestirimi ve işgücü kestirimi
aynı kavramı ifade eder.
İşlevsel büyüklük kestirimi (İng.estimation) ya da
yaklaştırması (İng.approximation) teknikleri İBü tam
olarak ölçmek için eksik ya da yeterince detayda
olmayan işlevsel gereksinimler olduğu durumlarda,
anlamlı bir büyüklük elde etmek için uygulanır. İşgücü
kestirimi ise kestirim anında belirlenebilen yazılım ürün
ve özelliklerine, ilgili geçmiş tecrübe ve verilere
dayanarak yazılım geliştirme, iyileştirme ya da bakım
için gerekli işgücü değeri elde etmek için
uygulanmaktadır. Bir kestirim tekniği ya da
aktivitesinde, işlevsel büyüklük, kestirim amacına göre
tam ya da yaklaşık değer olarak kullanılabilir.

Kavramların ayrı düşünülmesine karşın, yazılım
geliştirmenin erken aşamalarında ölçülebilen bir özellik
olması özelliği ile İB araştırma ve uygulamada
yoğunluklu olarak işgücü kestirim yöntemleri ve
üretkenlik modellerinde tercih edilen bir girdi olmayı
sürdürmektedir.
2.2. İşlev
ölçüdür.

puan

yazılım

çözüm

kümesinde

bir

Yazılım büyüklüğü, problem ve çözüm uzaylarında
tanımlı yazılım ürünlerinden elde edilebilen ölçütlerden
oluşan çok boyutlu bir değerdir [15]. İşlevsel büyüklük,
problem uzayında tanımlı olan yazılım işlevsel
gereksinimlerini niceler. Diğer bir deyişle İBÖ
yöntemleri yazılımın çözüm oluşturacağı problemin
işlevselliğini ölçer. Buna karşın pratikte İBün, kod satır
sayısı, algoritmik karmaşıklık gibi çözüm uzayında
tanımlı yazılım ölçütleri ya da problem uzayındaki diğer
ölçütlerle eşdeğer ve birebir değiştirilebilen bir ölçü gibi
değerlendirilmesine sıklıkla karşılaşılmaktadır. Bu
durum, İB ile ilgili kafa karışıklığı ya da önyargı
oluşmasına sebep verebilmektedir. Örneğin, İB ile işgücü
arasında güçlü bir ilişki gözlemlenmediğinde, öncül
değerlendirmelerden biri İB’ün kusurlu ya da geçersiz

Bu farklılığa karşın, büyüklük temelli işgücü kestirimi
konulu bir görüşmede ya da tartışmada “büyüklük
kestirimi” ile “işgücü kestirimi” kavramlarının anlamdaş
olarak kullanıldığına rastlanabilmektedir. Bu durumun
büyüklük ölçümü ile işgücü kestirimi kavramlarının
karıştırılması ile ilişki olduğunu düşünmekteyiz.
Kavramların netleştirilmesi, yazılım organizasyonlarında
ölçüm ve kestirim kavramlarının doğru anlaşılması,
ölçüm programlarının geliştirilmesinde temel bir
gereksinimdir. İşgücü ve işlevsel büyüklük kestirimi
arasındaki bu farkın vurgulanması ve kavramsal
ayrıştırmanın yapılması yazılım ölçümcüleri, yöneticileri
ve araştırmacıları arasındaki iletişim kalitesini arttırmada
katkı sunacaktır.
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2.4.

Albrecht’in üretkenlik için bir ürün çıktısı tanımlama
fikri devamında geliştirilmiş ve fikir adeta prosedürel bir
yaklaşım olarak kullanılagelmiştir. Bu yaklaşımla
geliştirilen teknikler tipik olarak kullanım amacına
uygun birkaç yazılım kavramı (İng.software artifact) ve
kavram tipleri (İng.artifact types) ile bir sayı atama
şeması tanımlarlar. Sınıflandırılmış kavramlara atanan
puanlar toplamında, puan birim cinsinden bir yazılım
büyüklüğü elde edilir. Bu türden büyüklük elde edilen
her teknik her ne kadarı birim cinsi andırsa da aslen
işlevselliği ölçmeyebilir. Örneğin, FPA yöntemine ek
olarak tasarlanan Web-Object Points yöntemi [20], web
uygulamaları geliştirme işgücünün hassas olduğu
gerekçesi ile bir dizi ek etkenleri hesaba katarak puan
birim cinsinden değer üretir. Yöntem sonuçları işlevsel
kullanıcı gereksinimlerinin bir parçası olmayan xml,
html, sorgu satır sayısı gibi çözüm kümesine ait fiziksel
yazılım ürünleri içerir. Benzer şekilde nesne yönelimli
analiz ya da tasarım şemalar için ölçü tanımlayan birçok
teknik puan birimi cinsinden sonuçlar üretir [21]. Bu
teknikler nesneler arası iletişim karmaşıklığını ve
kalıtımla yeniden kullanımı ölçer. Bu teknikler
önerilerini, yazılım işlevselliğinin nesne yönelimli
geliştirmelerdeki işgücünü belirleyebilmek için elzem bu
boyutları ihmal ettiği savına dayandırmaktadır (efsane 1
ve 2).

Tüm işlevsel büyüklük ölçüm birimleri aynıdır.

Halihazırda beş İBÖ yöntemi ISO ile uyumludur. Bunun
yanında ve yazılım camiasında kullanılan ya da
popülerlik kazanan diğer yöntemlerde bulunmaktadır.
Her ne kadar aralarında benzerlikler olsa da farklı İBÖ
yöntemleri kendi tanımlarınca belirlenebilen farklı
işlevsel kavramları ölçer.
Yazılım uygulamacılarında gözlemlenen bir yanlış
izlenim, farklı İBÖ yöntemleri uygulansa aynı sonucun
elde edileceğidir. Örneğin IFPUG ve COSMIC
yöntemlerince elde edilen ölçümlerin birimleri eşdeğer
bilinebilmektedir.
Tüm İBÖ yöntemlerinin ortak olarak dayandığı,
kullanılan yöntemden bağımsız yazılım işlevselliğini bir
yazılım özelliği olarak tanımlayan bir yazılım modeli
mevcut değildir. Her yöntemin farklı bir modeli baz
aldığı göz önüne alındığında, doğrudan çevrilebilir ve
aynı birimde tanımlı ölçüm sonuçlarının varlığından söz
edilemez.
Bir yazılım organizasyonu kullandığı İBÖ yöntemini
değiştirmek ya da başka yöntem birimi cinsine
dönüştürerek ifade etmek zorunda kalabilir. Tedarikçi
koşulları, bir yöntemin bir yazılım alanında kullanımının
daha uygun olması ya da farklı bir yöntemle ölçülmüş
proje verilerinden oluşan kıyaslama veri tabanlarını
kullanma gereksinimleri dönüştürme gerekçesi için örnek
verilebilir. Bu durumlarda çevirme formüllerine ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu amaçla kullanılabilecek ortalama
değerler üzerinden yaklaşık sonuçlar veren sayısal
çevirme formülleri bulunmaktadır [19]. Formüller,
yöntem modelleri arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları
esas alan ve seçilmiş veri kümeleri üzerinde
geliştirilmiştir. Bir yazılımdan diğerine modellerdeki
farklılıklar benzerliklere oranla daha baskın olabileceği
için bu formüller dikkatli ve bilinçli kullanılmalıdır.
Diğer bir deyişle yazılım işlevsel gereksinimlerinin farklı
İBÖ modelleri üzerine izdüşümleri arası ilişkiler, çevrim
formüllerinin öngördüğü seviyeden kritik seviyelerde
uzaklaşabilmektedir.

Diğer bir örnek, çevik yazılım geliştirme ortamlarında
popüler olan ve proje planlama, geliştirme hızı ve diğer
uygulamalarda etkin olduğu ileri sürülen Story Point
puan birimidir. Var olan dağınık literatürden anlaşıldığı
üzere Story Points bir işlevsel gereksinim parçası olan
kullanıcı hikayesini geliştirmedeki görece zorluğu ifade
eden bir tanımdır. Aynı birimi benzer bağlamlarda
işgücü birimi ya da iş süresi olarak kullanımı görmek te
mümkündür.
Puan cinsinden değer üreten yazılım mühendisliği
yöntem ve teknikleri karşılaştırılırken, aynı kelime ile
yazılan ölçüm birimi dışında hiçbir ortaklığı ve
benzerliği olmayabileceği unutulmamalıdır. Biri yazılım
işlevselliğini ya da tasarım ile ilgili bir büyüklüğü
ölçebilmekteyken, diğeri başka bir ürün özelliğini
ölçebilmekte; bir başkası ise işgücü kestirimi sonucunu
ifade edebilmektedir.

Tanım, anlatım ve dokümantasyon eksikliği İşlevsel
büyüklük ölçme yöntemlerinin arasındaki farkların
karşılaştırılabilmesinde
ve
anlaşılmasında
sıkça
karşılaşılan
diğer
bir
problemdir.
Yazılım
organizasyonların hangi durumda hangi yöntemi
kullanmasının daha uygun olacağına dair çalışmalarda
yeterli sayıda değildir. Bu anlamda ISO 14143-3 [3]
yazılım organizasyonlarının bir İBÖ yönteminin amaca
uygunluğunu
değerlendirmesinde
ve
seçiminde
kılavuzluk ve destek sağlayan nitelikte bir standarttır.

2.6. İşlev puan ölçümleri tutarsızdır .
İBÖ yöntemleri, gereksinimlerin işlevsel bileşen ve
bileşen ilişkilerinden oluşan yazılım modeline
soyutlanmasını gerektirir. Pratikte eşleştirme sırasında
yorumlamaların gerekliliği ve ölçüm sonuçlarının bir
dereceye kadar öznel olabileceği tartışılmaktadır [22]
[23].

2.5. Tüm puan birimleri işlevselliği ifade eder.

İBÖ yöntemleri ile ilgili yaygın diğer bir kanı farklı
ölçümcülerin aynı yazılım için aynı yöntemle elde
ettikleri sonuçların aynı olamayacağı, dolayısıyla
yöntemlerin güvenilir olmadığıdır.

Yazılım ile ilgili herhangi bir kavramı ölçmede puan
(İng.point) birimi kullanımı en tanınan ve orijinal
yöntem olan FPA (ya da devamı olan IFPUG)
yönteminden esinlenilmiştir. ISO uyumlu İBÖ
yöntemlerinin
tümü,
işlevsel
gereksinimlerin
gözlemlenebilir en küçük kısmını temsil eden puan
birimi kullanmaktadır. Lakin tüm puan birim üreten
yöntemler yazılım işlevselliğini nicelememektedir.

Bu kanaatin oluşmasında en önemli etken Yazılım
Mühendisliği disiplininin kendine özgü koşullarında bir
tasarım bilimi olduğu ve genç bir disiplin olmasında
aramak gereklidir [24]. İşlevsel büyüklük ölçümünün
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aracı olan İBÖ yöntemleri de, idealde, günlük hayatta
kullanılan metre aracı kadar kişiden bağımsız, hassas,
doğru, tekrarlanabilir dolayısıyla güvenilir ölçümler
yapması beklenir. Lakin İBÖ de ölçümlerin doğruluğu ve
tutarlığı yalnız yönteme değil, ölçümcünün ölçüm
yöntemi ve yazılım alanındaki (finans, lojistik vb.)
tecrübesine, işlevsel gereksinimlerin kalitesine, ifade
ediliş biçimine ve içerdiği detaya bağlıdır. Güvenilirliği
kontrol edilebilir ölçüm sonuçları için ölçüm sonuçları
bu etkenlerle beraber değerlendirilmelidir.

bağımsız
çalışan
sertifikalı
ölçüm
uzmanları
kiralamaktır. İBÖ başarımının yazılım gereksinimlerine
bağımlılığı düşünüldüğünde, organizasyonlarda İBÖ
uygulamalarını gereksinim süreci ile bütünleşik
tasarlayarak işlerlik kazandırmanın ölçüm sonuçlarının
güvenirliğine ve verimliliğine katkı sağlayacağı beklenir.
2.7. İşlevsel Büyüklük ölçümü işgücü kestirimi içindir.
Yazılım işlevselliğin taşıdığı anlam yazılım ürünü ve
geliştirilmesi ile ilgili taraflar için farklı anlamlar
yüklenebilmektedir. Bu bağlamda farklı amaçlar
düşünüldükçe farklı kullanım örnekleri çeşitlendirilebilir.
Örneğin işlevsellik bir proje yöneticisi için belirli bir
süre ve bütçe içinde karşılanması gereken bir kapsamı,
alıcı için bir iş değerini, portföy yöneticisi için kurumsal
varlığı ifade edebilir [36]. İB, işlerin planlanmasında,
yönetiminde ve kontrolünde izledikleri nicel tekniklerin,
disiplinler ve süreçlerin gereği olarak farklı amaçlar için
kullanılabilir.

Araştırmalardaki konu ile yapılan deneysel çalışmalardan
elde edilen bulgular, gelişkin, iyi yapılandırılmış ve
belgelenmiş yöntemlerin doğru uygulanması ile kabul
edilebilir güvenirlik aralıklarında sonuçlar elde
edilebileceğini desteklemiştir [25-27].
Örneğin, bu
çalışmalarda IFPUG yöntemi için yaklaşık
%12
güvenirlik aralıkları raporlanmıştır. Daha düşük
güvenirlik aralıklarının (30%) raporlandığı çalışmalarda
[28-30] ise sonuçlardaki değişkenliğin önemli bir
kısmının gereksinimlerin kalitesi ve ölçümcünün
tecrübesi ile ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır. Bunun
yanında farklılıkların önüne geçebilmek için kurum içine
ya da uygulama alanına has kontroller ile tutarlılığı
sağlamak üzere kılavuzlar geliştirilmiştir [31-35].

Hemen her yazılım ölçütünün popülaritesi, yaygınlığı ve
camiada kabulü, kestirimde kullanılabilmesi ve
başarımına bağlı olagelmiştir. Bu durum yazılım
organizasyonlarında işgücü kestiriminin oldukça baskın
bir problem olması ile ilgilidir. Bu durum, İBÖnün
tanınmışlığının kestirim literatürü ile beraber olması ve
İBÖnün geçirdiği tarihsel aşamalar düşünüldüğünde, ilk
efsanede anlatıldığı gibi, İBÖ için farklı olmamıştır.
Çok kısımlı ISO 14143 standardının yayınlanması,
işgücü kestirimi ve işlevsel büyüklük kavramlarının
ayrıştırılması için kayda değer bir çabadır. Standardın
yayınlanmasına paralel olarak tedarikçi ve alıcı
rollerindeki çeşitli yazılım ve BT organizasyonlarınca
İBÖnün kestirim dışı amaçlar için kullanımları
araştırmalar ve tecrübelerle raporlanmaktadır [36].
Bunlar arasında karşılaşılan uygulama işlevsel büyüklük
biriminin yazılım sözleşme yönetiminde ve de özellikle
uzun süreli anlaşmalarda, satın alma ya da teslimat birimi
olarak kullanımıdır. Diğer bir kullanım örneği, çok
paydaşlı birleşik projelerde, geliştirme maliyetlerinin
paydaşlarca kullanılan işlevsellik oranlarına göre
dağıtılmasıdır.

Ölçüm sonuçlarında tutarsızlığın altında yatan diğer bir
faktör yöntemlerin standardizasyon, teorik dayanak,
dokümantasyon ve sahiplilik kriterlerine göre
olgunluğudur.
Yöntemler
bu
kriterlere
göre
olgunlaştıkça, kişiler, ekipler ve organizasyonlar arası
tutarlığı artırmada başarı artacağı ve İBÖ yöntemlerinin
güvenilirliği ile ilgili efsanelerin gelişmesine olanak
veren boşlukların doldurularak, başka efsanelerin
önünün kesileceği beklenebilir.
Yöntemin tüzel sahipliği, yönteme dair araştırma ve
pratik uygulamalardan elde edilen bulguların önerilerin
yönteme yansıtılmasını, dolayısıyla iyileştirilmesini
desteklemektedir.
IFPUG
FSM
ve
COSMIC
standartlarının sahipliğini yapan organizasyonlar
tarafından yayınlanan ve bu şekilde geliştirilen
kılavuzlar, yöntemlerin kullanışlılığının artırılmasını ve
yeni sürümlerine kolay erişilmesini desteklemektedir.

İBün yazılım geliştirme çevrimlerinin başında ölçülebilir
olması ve aynı zamanda her çevrim ve aşama sonunda
teslim edilen yazılımın bir özelliği olması, FS yi çoğu
yazılım geliştirme aktivitesini normalize eden dolayısıyla
yazılım süreç ölçümü ve kontrolünü destekleyen
kullanışlı bir metrik adayı yapmaktadır. Bu şekliyle
birçok süreç metriğindeki kesirli ifadelerde payda olarak
yer alır. Örneğin, Şekil 1‘deki gibi kalite yönetiminde
kullanılan
bir
kontrol
çizelgesinde,
yazılım
bileşenlerindeki hata yoğunluğu metriğinde bölen birim
olarak kullanılabilir.

IFPUG ve COSMIC gibi ISO uyumlu yöntemler, ölçüm
prensiplerinin, kurallarını ve örneklerini verildiği
kapsamlı yayınlar ile beraber kullanıma sunulmaktadır.
Yöntem üzerinde hâkimiyet sağlamak için bu yayınların
okunması, anlaşılması ve değişik alanlardaki (gerçek
zamanlı sistemler, bilgi sistemi, bilimsel uygulamalar
gibi) ya mimarilerdeki yazılım tiplerine uygulama
tecrübesi
gerektirdiği
konusu
yöntem
sahibi
organizasyonlarca da belirtilmektedir.
İBÖ yöntemi değerlendirilmesini destekleyen ISO
14143-3 standardı [3], yöntemin kurum için
doğrulanmasında uzman ölçümcülerin anahtar rol
üstlendiğini öngörmektedir. Ölçümlerde doğruluğu ve
tutarlığı artırmak üzere düzenlenmiş sertifikasyon
programları ölçüm uzmanlığını sağlamak üzere takip
edilmektedir. Ölçüm konusunda henüz yetkinlik
kazanmak isteyen ya da ölçümlerdeki nesnelliği kontrol
altına almak isteyen yazılım organizasyonlarımda, İBÖ
yöntemleri ile ölçüm elde etmek için yapılan bir tercih
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5.

6.

7.

Şekil 1-Gösterimsel kontrol çizelgesi örneği
8.

3. Yorum
İşlevsel büyüklük ve ölçümü, araştırma ve uygulamanın
güncel konularından biridir. Teori ve pratikte İB ve
ölçümü ile ilgili problemler belirlense de, bir ölçüm
problemine yönelik bir tasarım olan İşlevsel Büyüklük
Yöntemleri, yazılım ölçüm disiplininde standartlaşma,
sahiplilik, dokümantasyon, teorik destek ve güncel
yazılım mühendisliği ortamlarına uygunlukta yol almış,
diğer birçok yazılım ölçütüne göre bir teorik ve pratik
bilgi biriktirmiştir.

9.

10.

Bildiride, İşlevsel Büyüklük ve ölçüm yöntemleri ile
ilgili tanımların doğru anlaşılmasına engel gördüğümüz
efsaneler
bağlamında
değerlendirilerek
tanımlar
keskinleştirmeye çalışılmıştır.Yapılan değerlendirmelerin
yazılım organizasyonlarında işlevsellik ölçümlerinin
amaçlara uygunluğunun doğru değerlendirmesine,
işlevsel büyüklüğün kullanım olanaklarının artmasına ve
geliştirilecek yada devam etmekte olan ölçüm
programlarına ışık tutacağı inancındayız.

11.

12.

13.
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