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Voorwoord 
Deze scriptie is geschreven in het kader van de afronding van mijn studie Informatica 
met als afstudeerrichting: Software Construction en als thema Management en 
Toepassing aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zonder de hulp van enkele 
personen en instanties zou deze scriptie nooit tot stand zijn gekomen.  
Allereerst wil ik mijn begeleiders Marko van Eekelen, Hans Lekkerkerk en Sander 
Bosma hartelijk bedanken voor alle hulp die zij mij geboden hebben tijdens het zware en 
langdurige proces van het schrijven van de scriptie. Zij hebben mij geregeld begeleid bij 
het tot stand komen van het onderzoek. Bij vragen en problemen konden zij me, 
ondanks hun eigen drukke planning, toch altijd wel helpen. Ook wil ik hen bedanken 
dat ze zoveel geduld hebben opgebracht om me tijdens dit behoorlijk lange proces bij te 
staan. 
Daarnaast wil ik Sogeti Nederland B.V. bedanken. Zij hebben me de mogelijkheid 
geboden om bij hen intern een opdracht uit te voeren ter ondersteuning van deze 
scriptie. Ze stelden de juiste personen beschikbaar en gaven me een werkplek voor 
tijdens het onderzoek. 
Als laatste wil ik alle andere mensen bedanken die me tijdens deze periode hebben 
gesteund. Denk hierbij aan familie, vrienden en medestudenten. 
 
 
Patrick van Rens 
13 augustus 2009 
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Abstract 
In dit onderzoek wordt ingegaan op het opmeten van de onderhoudbaarheid van 
software, dit resultaat zal gekoppeld worden aan het aantal bugs dat in de eerste drie 
maanden plaatsvinden nadat een product gereleased is.  
Eerst wordt het onderwerp in dit onderzoek in een kader geplaatst. Daarna wordt 
besproken hoe de onderhoudbaarheid in het ruimere begrip kwaliteit plaatsvindt. In 
hoofdstuk 3 zal ik bespreken hoe de software opgemeten is met behulp van  
softwaremetrieken. Daarna zullen de resultaten systematisch in kaart worden gebracht. 
In hoofdstuk 5 zullen de resultaten geëvalueerd worden. De resultaten worden met 
elkaar en met het aantal bugs, dat er in de eerste 3 maanden na een release 
plaatsvinden, vergeleken. Alle conclusies die bij dit onderzoek van belang zijn, worden 
op het einde in hoofdstuk 6 nog apart benoemd.  
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1 Inleiding 
Dit document is de Master thesis van de opleiding Informatica aan de Radboud 
Universiteit van Nijmegen. Deze afstudeeropdracht valt onder het thema Software 
Construction, de variant is Management & Toepassing en is in samenwerking met 
Sogeti Nederland B.V. tot stand gekomen. 

1.1 Sogeti Nederland B.V. 
Op de website van Sogeti wordt omschreven waar het bedrijf voor staat en wat men wil 
bereiken.  
Sogeti wil met ICT-vakmanschap een bijdrage leveren aan de eenvoud, 
betrouwbaarheid, beschikbaarheid en efficiëntie van software om zo ICT tot een 
gewoontegoed te maken. Software wordt hiermee een service waar organisaties gebruik 
van kunnen maken. Het visiestatement van Sogeti is:  

Resultaat door gepassioneerd ICT-vakmanschap 
 
Sogeti heeft haar visie en visiestatement vertaald in acht missiestatements. In deze 
statements wordt duidelijk wie Sogeti is en waar men voor staat. Op de site verwoordt 
men het als volgt:  
1. “Sogeti helpt organisaties bij het realiseren, implementeren, testen en beheren van 

waardevaste ICT-oplossingen.  
2. Sogeti inspireert haar klanten over de mogelijkheden van informatie- en 

communicatietechnologie.  
3. Sogeti stelt de klant centraal en onderscheidt zich door goed te luisteren en vooral 

snel te handelen.  
4. Sogeti verplicht zich aan het resultaat op basis van haar excellente professionaliteit 

en haar ondernemerschap.  
5. Sogeti garandeert medewerkers een maximaal rendement op ingebracht intellectueel 

kapitaal.  
6. Sogeti kiest voor hechte en langdurige relaties met klanten, zodat ICT bij kan dragen 

aan strategische doelstellingen.  
7. Sogeti bouwt aan een netwerk van strategische allianties met partners die ieder de 

beste oplossingen op hun terrein bieden.  
8. Sogeti streeft voortdurend naar het overtreffen van verwachtingen van klanten en 

medewerkers.” 
(Sogeti Nederland B.V., 2009) 

1.2 Kwaliteit 
Het bedrijf richt zich op ICT oplossingen voor haar klanten. Hierbij kan grofweg een 
splitsing gemaakt worden in twee categorieën. De eerste categorie is dat men zelf een 
nieuw product maakt, zelf het software ontwikkeltraject vanaf het begin opzet en tot een 
eindproduct brengt. In de andere categorie neemt Sogeti een al bestaand product van 
een klant zelf in beheer om in door te ontwikkelen of om het te onderhouden voor de 
klant.  
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Sogeti wil nu de kwaliteit van de software van bovenstaande producten gaan meten. In 
het kader van “meten is weten” wil men een duidelijker beeld krijgen van de kwaliteit 
van een product op een bepaald moment. Vooral bij het aannemen van een bestaand 
product van een klant is de relevantie van dit vraagstuk goed duidelijk te maken. Indien 
Sogeti een product van een klant in beheer neemt zal men daar een offerte voor uit 
moeten brengen. Door een scan op het huidige product uit te voeren wordt een beeld 
van de situatie geschetst, een beeld waarin naar boven komt wat de kwaliteit van het 
product is. Hierbij is eenvoudig te bedenken dat een product met een slechte kwaliteit 
veel meer kost om te onderhouden dan een product met een goede kwaliteit. Dit kan 
men dan beter aan de klant doorberekenen bij het opstellen van een offerte. 
Voor de wetenschap is het meten van kwaliteit een gebied waar nog niet veel onderzoek 
is gedaan. Voor de IT is het relevant om meer inzicht in de kennis over het meten van 
software te verkrijgen.  

1.3 Software meten 
In dit onderzoek zal onderzocht worden hoe men de kwaliteit van een product objectief 
kan meten. Met het product bedoelen we de software van het product. Er zijn veel 
verschillende programma’s in omloop die bepaalde gegevens van software opmeten. 
Men verondersteld dat aan de hand van verschillende van deze meetprogramma’s een 
oordeel over de kwaliteit gegeven kan worden. Deze meetprogramma’s worden 
metrieken genoemd. De meeste metrieken geven berekeningen die iets over de 
onderhoudbaarheid zeggen.  
De onderzoeksopdracht is om met deze metrieken tot een oordeel over de kwaliteit van 
het product te komen. De resultaten kan men dan meenemen in de analyse van een 
product om zo bijvoorbeeld het management van Sogeti een goed beeld te geven over 
de toestand waarin een project op een gegeven moment verkeert. 
Daarnaast geeft alleen een beoordeling van een stuk software nog weinig informatie. 
Vandaar dat het interessant is om de mate van de kwaliteit te koppelen aan het aantal 
problemen dat optreedt in het beginstadium van de invoering van het product. 

1.4 Onderzoeksvraag 
De onderzoeksvraag die aan bovenstaand probleem een bijdrage levert, luidt als volgt: 
“Welk verband is er tussen het aantal issues dat in de eerste drie maanden na release van een 
product ontstaat en de onderhoudbaarheid van dit product?” 

1.4.1 Deelvragen 
Deelvragen die tijdens het onderzoek beantwoord zullen worden ter ondersteuning van 
de oplossing zijn: 

a) Welke kwaliteitskenmerken zijn van belang bij het bepalen van de 
onderhoudbaarheid van software? 

b) Welke metrieken zeggen iets over de kwaliteit van software? 
c) Welke metriek kan aan welk kwaliteitskenmerk gekoppeld worden? 
d) Op welke manier kan met behulp van metrieken de onderhoudbaarheid van een 

programma bepaald worden? 
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e) Wat zijn acceptabele waarden voor deze metrieken en met welke eenheid 
worden deze acceptabel bevonden (bijvoorbeeld percentage van de totale 
hoeveelheid code)? 

f) In hoeverre is het mogelijk om een aantal metrieken samen te nemen (via een 
bepaalde formule) en de onderhoudbaarheid dan in één (of een aantal) 
rapportcijfer(s) weer te geven (code kwaliteitscijfer)? 

g) Met welke tools zijn deze metrieken te bepalen? 
h) Met welke tools zijn deze metrieken goed weer te geven? 
i) Kan een best-fit formule gecreëerd worden, welke de resultaten van de 

metrieken het best weergeeft? 
j) Welk verband heeft de metriek met de onafhankelijk gebruikte indicator (het 

aantal issues drie maanden na release)? 
k) Welk kwaliteitsbeeld hebben managers over verschillende projecten en 

waardoor komt een afwijkende perceptie ten opzichte van het gemeten 
resultaat? 

1.5 Scriptieopbouw 
Na de inleiding van de scriptie en het afleiden van de centrale vraag  geeft het volgende 
hoofdstuk inzicht in kwaliteit en onderhoudbaarheid. In hoofdstuk 3 zullen de 
metrieken aan bod komen en wordt uitgelegd hoe de kwaliteit opgemeten wordt. 
Hoofdstuk 4 bespreekt de totstandkoming van het onderhoudbaarheidscijfer, waarna in 
hoofdstuk 5 de evaluatie hiervan plaats zal vinden door het te koppelen aan een 
onafhankelijke variabele. In hoofdstuk 6 zullen de conclusies als laatste worden 
beschreven en volgt tot slot een kritische reflectie op het uitgevoerde onderzoek.  
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2 Kwaliteit 
In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan wat een organisatie kan doen om de kwaliteit 
van een softwareproduct op te meten. Verder wordt gekeken naar verschillende 
kwaliteitsaspecten. Wat wordt verstaan onder kwaliteit? Eerst wordt nog nader inzicht 
gegeven in het projectmanagement gedeelte dat direct van invloed is op de kwaliteit van 
software. Daarnaast zal aangegeven worden waarom gekozen wordt om alleen de 
software te meten en niet ook het management wat achter het project schuil gaat.  

2.1 Projectmanagement 
Bij het projectmanagement van softwareproducten draait alles om de balans van drie 
onderdelen. Dit zijn het product zelf, de mensen die het maken en het proces dat in zijn 
geheel bij hoort. In dit onderzoek wordt gekeken waar projectmanagement in aanraking 
komt met de kwaliteit. Mensen, product en proces hebben invloed op het niveau van de 
kwaliteit en zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bij het proces wordt ook wat 
meer aandacht aan alle zaken bij het project bedoeld, een goede uitgangspositie 
opstellen zorgt ervoor dat een betere kwaliteit geleverd kan worden. Maar eerst wordt 
dieper in gegaan op de mensen en welke invloed zij hebben op de kwaliteit van het 
product. Als laatste ga ik wat dieper in op wat bedoeld wordt met kwaliteit in het kader 
van software. 

2.1.1 Mensen 
Mensen is één onderdeel van het projectmanagement, projectmanagement wat onder 
andere van invloed is voor de mate van de kwaliteit van een product. Bij mensen moet 
men volgens Pressman vanuit gaan dat een grote verscheidenheid aan mensen zijn die 
de zaken allemaal op een andere manier zien. “The people management maturity model 
defines the following key practice areas for software people: recruiting, selection, performance 
management, training, compensation, career development, organization and work design, and 
team/culture development.” (Pressman, 2000, p.54). Hierin vermeldt hij de verschillende 
kanten waar men op moet letten bij het managen van de projectmedewerker. Pressman 
vermeldt aspecten zoals performance management, training en compensatie welke rol 
spelen bij het beïnvloeden van de kwaliteit van een product. Meer aandacht aan 
bovenstaande aspecten geven heeft normaliter als resultaat dat de kwaliteit ook van een 
hoger niveau is. Maar ook andersom geldt dat aan de hand van deze kwaliteit mensen 
aangestuurd kunnen worden om zich op bepaalde activiteiten te richten. 
Met behulp van training zullen mensen meer op de hoogte gebracht worden wat men 
kan doen om betere kwaliteit te leveren. Een andere kant bij deze training is ervoor te 
zorgen dat mensen meer bewustwording krijgen wanneer ze gebruik maken van 
metrieken. Een resultaat van een bepaalde meting is namelijk afhankelijk van de 
interpretatie die daar aan gegeven wordt. Een voorbeeld hiervan is dat het resultaat “8” 
goed lijkt, maar wie zegt hoe dit opgebouwd is. Het moet niet zo zijn dat software 
ontwikkeld wordt om de resultaten van de metrieken op een hoog niveau te krijgen, 
door met training de opvatting van goede software bekend te maken zal het resultaat 
sneller naar behoren zijn. Belangrijk bij de ontwikkeling van metrieken voor het meten 
van de kwaliteit is om dan ook de gebruiker bewust van te laten worden wat gemeten is.  
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Met dit laatste punt ga ik ook al een stuk in op de compensatie. In het geval van mens en 
metrieken moet de mens dus de resultaten van de metrieken enigszins compenseren. 
Hiermee wordt bedoeld dat de resultaten afhankelijk zijn van de interpretatie.  Deze 
interpretatie is namelijk van groot belang om het resultaat te compenseren zodat niet het 
resultaat heilig is, maar de filosofie die er achter schuil gaat. Zolang de keuzes die een 
programmeur maakt goed onderbouwd zijn met de juiste argumenten die voor die 
situatie gelden, kan het resultaat gecompenseerd worden. 

2.1.2 Proces 
Bij het proces dat in de productontwikkeling aanwezig is gaat het om het gehele 
raamwerk waarin deze ontwikkeling plaats vindt. Voordat een project gepland kan 
worden zegt Pressman (2000:p86) dat het belangrijk is om in het begin de scope van het 
softwareproduct goed te omschrijven. Voordeel hiervan is dat men relatief eenvoudig 
kan bepalen in hoeverre men voldoet aan de vereisten van het systeem. Deze scope 
bepaalt ook de mate van kwaliteit men wil bereiken, hierbij wordt met in het kader van 
dit onderzoek wel de kwaliteit van de software van het product bedoeld. Met behulp 
van die eisen kan men bepalen wat de randvoorwaarden zouden moeten zijn van de 
kwaliteit, het proces kan de kenmerken van het product bekijken en abstraheren van de 
kwaliteit. Zo zal bij de mensen meer bewustwording gemaakt moeten worden, omdat 
deze randvoorwaarden nu bekend moet zijn. Ze bepalen de interpretatie die men aan de 
kwaliteitsresultaten zal geven.  

2.2 Internationale standaarden 
Het product is nu al verschillende malen aan bod gekomen. Wat bedoelen we nu 
eigenlijk precies met het product? En daarnaast hoe kunnen we de kwaliteit hiervan 
bepalen, zijn daar richtlijnen voor?  
Met het product wordt in dit onderzoek de broncode van een stuk software bedoeld, 
van een programma. Van deze broncode willen we de kwaliteit gaan meten. Deze 
kwaliteit kan voor een deel beïnvloed worden door het proces op een andere manier in 
te richten, maar ook door de mensen in het project op een bepaalde manier op te leiden. 
Het is zeer lastig om deze “zachte” kenmerken in een berekening om te zetten en zo een 
resultaat te geven voor het softwareproduct. Wel kan gekeken worden naar de kwaliteit 
van het product zelf.  
In 1977 hebben McCall, Richards en Walters (1977) al kenmerken van softwarekwaliteit 
geclassificeerd. Men heeft verschillende factoren gestructureerd en systematisch 
weergegeven, zoals te zien is in Figuur 1. 
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Zo zijn drie groepen te onderscheiden (productrevision, -transition en -operation) welke 
weer opgedeeld zijn in verschillende kwaliteitskenmerken. Er is een opdeling aanwezig 
waarin verschillende kenmerken als het ware in een hokje worden geduwd. Wanneer 
we kijken naar de onderhoudbaarheid, dan valt deze onder de product revision, indien 
het product herzien moet worden is de onderhoudbaarheid van groot belang aangezien 
die bepaalt in welke mate deze herziening plaats vindt.  
 
Later is een ISO standaard uit naar voren gekomen. Deze standaard geeft een beeld 
weer van de verdeling van kwaliteit. Voor de kwaliteit wordt naar ISO 9126 verwezen 
en zoals in Figuur 2 te zien is zijn hierin de volgende kwaliteitsattributen te vinden: 
bruikbaarheid, functionaliteit, onderhoudbaarheid, portabiliteit, betrouwbaarheid en 
efficiëntie.  
 
 

PRODUCT TRANSITION 

PRODUCT OPERATION 

PRODUCT REVISION 

Maintainability 
Flexibility 
Testability 

Portability 
Reusability 
Interoperability 

Correctness  Usability  Efficiency 
Reliability        Integrity 

Figuur 1: McCall's software quality factors (McCall et al., 1977) 
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Figuur 2: ISO 9126 standaard (2000) 

 
Zoals eerder al vermeld gaan we de onderhoudbaarheid van een product bepalen. Als 
we vervolgens de onderhoudbaarheid uit het ISO9126 model lichten dan zien we de 
kenmerken welke we gaan meten (zie Figuur 3). Dit meten zal gebeuren met behulp van 
metrieken welke later in hoofdstuk 3 besproken zullen worden, de verschillende 
kwaliteitskenmerken van de onderhoudbaarheid worden hier onder verder besproken, 
maar voor een groot deel spreken de namen van de kenmerken al voor zichzelf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3: Onderhoudbaarheid volgens ISO 9126 standaard (2000) 

 Aangepast 
Extended ISO-model 

Functionaliteit 

4. Geschiktheid 
5. Juistheid 
6. Koppelbaarheid 
7. Inschikkelijkheid 
8. Beveiligbaarheid 
9. Traceerbaarheid 

Bruikbaarheid 

a. Begrijpbaarheid 
b. Leerbaarheid 
c. Bedienbaarheid 

2. Instelbaarheid 
3. Uitrustingsniveau 

Onderhoudbaarheid 

11 Wijzigbaarheid 
12 Stabiliteit 
13 Testbaarheid 
14a Beheerbaarheid 
15 Herbruikbaarheid 

Portabiliteit 

16 Inpasbaarheid 
17 Installeerbaarheid 
18 Volgzaamheid 
19 Vervangbaarheid 

Betrouwbaarheid 

21 Bedrijfszekerheid 
22 Foutbestendigheid 
23 Herstelbaarheid 
24 Beschikbaarheid 
25 Degradeerbaarheid 

Efficiëntie 

26 Tijdbeslag 
27 Middelenbeslag 

1. Gebruikersvriendelijk- 
    heid 

10 Volledigheid 
20 Schaalbaarheid 

Bedrijfsproces 

28 Meetbaarheid 
29 Planbaarheid 
30 Inzichtelijkheid 

14bAnalyseerbaarheid 
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2.2.1 Wijzigbaarheid 
Met de wijzigbaarheid wordt bedoeld hoe makkelijk of moeilijk het is om wijzigingen in 
de software aan te brengen. Bij dit kenmerk is het van belang dat de code duidelijk is. In 
dat geval zal de code dus goed leesbaar moeten zijn en/of goede documentatie bevatten. 
Het wijzigen van de code kan makkelijk indien het product bijvoorbeeld goed modulair 
is opgebouwd. Een hoge complexiteit verhoogt de drempel om een wijziging aan te 
brengen en zal de mate van onderhoudbaarheid niet ten goede komen. 

2.2.2 Stabiliteit 
Dit kenmerk bespreekt in hoeverre het systeem stabiel is, iets wat lastig met 
softwaremetrieken op te meten is. Er kan wel gezegd worden dat wanneer het product 
onstabiel is het niet veel moeite moet kosten om het weer werkend te krijgen. Ook hier 
geldt weer dat eenvoudigheid en duidelijkheid van groot belang zijn. Een ander punt is 
in hoeverre het product een log-bestand bijhoudt en/of  een rapport aanmaakt indien 
iets mis gaat.  

2.2.3 Testbaarheid 
Dit kenmerk geeft aan hoeveel moeite het kost om een programma te testen om zeker te 
zijn dat het programma doet wat het moet doen. Het hoofddoel van dit kenmerk is dat 
gekeken wordt of aan de hand van de code die is op eenvoudige manier een 
verzameling met testen voorhanden is om het product (goed) te kunnen testen.  

2.2.4 Beheerbaarheid 
Hoeveel moeite kost het om software te kunnen beheren. Dit is een punt wat niet direct 
uit de software van het product is te halen. Om software te beheren komt eigenlijk 
overeen met het algehele concept van de onderhoudbaarheid:Hoeveel moeite kost het 
om een programma te onderhouden? Hiermee is de link tussen de mate van 
onderhoudbaarheid en de moeite van beheerbaarheid goed duidelijk te maken, waarbij 
een moeilijker te beheren product ook minder goed te onderhouden is. 

2.2.5 Analyseerbaarheid 
Hoeveel moeite kost het om de code te kunnen analyseren. Is men consistent geweest 
met keuzes en is er niet te veel gekopieerd geworden. Wordt commentaar duidelijk 
weergegeven of is het niet van belang. Zijn de actieve paden die door het programma 
kunnen lopen erg lang en gaan ze diep in de code graven of blijven de paden kort en 
bondig.  

2.2.6 Herbruikbaarheid 
In hoeverre kan de software opnieuw gebruikt worden in een ander project. De mate 
van modulariteit is zeer belangrijk in deze factor. Op die manier kan eenvoudig gebruik 
worden gemaakt van de onderdelen die al eens gemaakt zijn. Ook hier geldt weer dat 
het eenvoudig opgezet moet zijn om een duidelijk overzicht te creëren.  
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2.3 Hoe verder 
Hiervoor is het begrip kwaliteit verder uitgediept. Er is duidelijk gemaakt welke rol 
onderhoudbaarheid hierin speelt en wat daar het belang hiervan is. Ook moet gekeken 
worden hoe deze onderhoudbaarheid nou precies op te meten is. Vragen die hierover 
naar voren komen zullen in het volgende hoofdstuk beschreven worden. Vragen als: 
Hoe wordt onderhoudbaarheid gemeten? Wat voor techniek(en) kunnen hiervoor 
gebruikt worden? Is er één methode of zijn er meerdere verschillende manieren 
mogelijk? Of is zelfs een combinatie tussen verschillende methoden mogelijk? Dergelijk 
vragen zullen in hoofdstuk 3 aan bod komen en (indien dit mogelijk is) zal ook een 
antwoord op verschijnen.  
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3 Software metrieken 
In dit hoofdstuk zal aan bod komen hoe de onderhoudbaarheid opgemeten kan worden. 
Welke onderdelen van deze onderhoudbaarheid kunnen bepaald worden, zijn 
bestaande technieken die hierin bij kunnen staan en kunnen deze eventueel 
gecombineerd worden? 
 
Paulish & Carleton (1994) hebben de vier determinanten voor softwarekwaliteit (people, 
product, technology en process) in onderstaande figuur afgebeeld om hun samenhang 
weer te geven.  
 

 

Figuur 4: Factoren voor softwarekwaliteit en organisationele effectiviteit (Paulish & 
Carlton,1994,p.50-57) 

In het vorige hoofdstuk zijn "People", "Process" en "Product" eigenlijk al aan bod gekomen.  
Nu gaat de zoektocht naar de technologie beginnen, de zoektocht naar de bijbehorende 
technologie om de kwaliteit van het product op een betrouwbare, eenduidige manier te 
kunnen bepalen.  
Het meten van software kan met behulp van zogenaamde metrieken. Deze metrieken 
zijn veelal in verschillende programma's verwerkt en de berekening kan uitgevoerd 
worden op het product dat men heeft. In dit hoofdstuk zal eerst nader ingegaan worden 
op wat metrieken nou precies zijn. Vervolgens zullen enkele metrieken nader besproken 
worden welke daarna ingedeeld gaan worden in verschillende groepen voor zover dit 
mogelijk is. Het doel van deze indeling is om de metrieken een plaats te geven, komt dit 
overeen met wat in het vorige hoofdstuk is gemeld? En waarom is er anders een andere 
verdeling. Nadat ze in groepen zijn ingedeeld kan gekeken worden naar het belang van 
een zekere metriek en uiteindelijk ook in welke mate ze iets over de onderhoudbaarheid 
zeggen. 
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3.1 Wat zijn metrieken? 
Met metrieken worden berekeningsmethoden bedoeld. Deze metrieken bekijken een 
bepaald aspect van de software van een product. Burnstein, Suwanassart & Carlson 
(1996) definiëren een metriek als: “A quality metric is a quantative measure of the degree to 
which a system, component, or process possesses a given attribute.”(pp. 19-26). Hierin wordt 
een berekening van een attribuut van een systeem, onderdeel of proces gemaakt. Een 
voorbeeld hiervan is dat gekeken wordt naar het aantal bestanden dat bij een project 
horen. Een metriek komt overeen met een meetinstrument wat aan de hand van een 
bepaalde invoer (het software systeem) een uitvoer opmeet.  
Deze uitvoer wil ik nu gaan koppelen aan de mate van onderhoudbaarheid van het 
systeem, dit om deze onderhoudbaarheid op een manier weer te kunnen geven. In 
hoeverre dit resultaat daar iets over zegt is afhankelijk van de interpretatie van de 
gegeven waardes, daarom is het ten eerste belangrijk om te kijken wat de verschillende 
metrieken exact meten. Daarna is het belangrijk om te weten in welke situaties een 
bepaald resultaat verwacht wordt. Indien dit voorspeld kan worden, is het namelijk 
mogelijk om de mate van onderhoudbaarheid aan te geven door metrieken op software 
los te laten. 

 

Figuur 5: Software metric collection process (Pressman, 2000, p. 98) 
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Figuur 5 laat zien hoe het proces, dat bij het berekenen van een metriek hoort, zal 
verlopen. Uit het vorige hoofdstuk is gebleken dat in het kader van deze scriptie nader 
wordt in gegaan op het softwareproduct op een gegeven moment. Omdat gekozen is 
voor het bepalen van de kwaliteit op een bepaald moment, ligt de aandacht bij ons 
veelal op het software product. Hiervan kan met behulp van metrieken relatief 
eenvoudig de code geanalyseerd worden. De input van de andere twee onderdelen, het 
proces en het project, worden in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. Hiermee 
wordt bedoeld dat deze als gegeven beschouwd worden en niet aan te passen zijn. Een 
manager kan het resultaat van het project voor een groot deel beïnvloeden door geheel 
verschillend op de items in te gaan.  
De reden voor het analyseren van software op een gegeven moment gedurende de 
ontwikkelingsfase is het feit dat interne en externe producten zijn die geanalyseerd 
kunnen worden. In beide situaties zal men graag de kwaliteit willen weten voordat men 
verder gaat. Hierbij zal de kwaliteit dus informatie geven over de stand van zaken zoals 
die op dat moment uit de code gegenereerd kan worden. Het kan helpen om een beter 
inzicht te geven in bijvoorbeeld de hoeveelheid tijd die het zal kosten om een project te 
onderhouden. 

3.2 De metrieken 
In deze paragraaf zullen verschillende metrieken worden besproken. Van deze 
metrieken wordt bekeken wat ze precies doen, om op deze manier meer bewust te 
worden van de te meten data. De besproken metrieken zijn metrieken waarvan het 
resultaat volgens onderzoek een zekere impact heeft op de mate van 
onderhoudbaarheid van een product. Verder zal ook besproken worden wat het 
verband is dat de betreffende metriek heeft met het kwaliteitskenmerk 
onderhoudbaarheid. 
Hieronder zal ik de verschillende metrieken verder beschrijven. De naam van de 
metriek zegt al vaak iets over datgene wat zal gebeuren bij dat meetproces, enige 
toegevoegde informatie wordt erbij getoond. Deze metrieken komen in de literatuur 
veelvuldig naar boven en de beschrijvingen hiervan zijn zoals die in een later stadium 
van toepassing zullen zijn. De bron van de beschrijving van de verschillende metrieken 
is veelal ook van de website waar een bijbehorende tool te vinden is, daarnaast staat op 
de website van IBM (2009) veel informatie over de berekening van de verschillende 
metrieken. 
 
1. Number of source Files  

- Het aantal code bestanden dat in de software van het product zitten. 
2. Number of physical lines 

- Het fysiek aantal regels code dat in een project zit. Over het algemeen veel 
lege regels code aanwezig. Hiermee worden deze lege regels er uit gefilterd. 

3. Number of statements 
- Het aantal statements dat er aanwezig is in het programma 

4. % Branch Statements 
- Het percentage keuzemogelijkheden dat er in totaal is. 

5. Number of Method Call Statements 
- Aantal aanroepen naar methoden. 
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6. % Lines with Comments 
- Het percentage dat commentaar is tov het totaal aantal regels 

 
7. Number of Classes and Interfaces 

- Het totaal aantal classes en interfaces. 
8. Number of Methods per Class 

- Het aantal Methoden dat er per klasse is. 
9. Average Statements per Method 

- Het gemiddelde aantal statements die er per methode zijn. 
10. Maximum Method Complexity 

- Complexiteit van de methode met de hoogste complexiteit.  
11. Cyclomatic Complexity (McConnell / McCabe). 

- Het aantal verschillende paden door een stuk code. 
12. Average Cyclomatic Complexity 

- Gemiddelde cyclomatische complexiteit, gemiddeld over het totaal aantal 
klassen.  

13. Maximum Block Depth 
- Het maximum aantal niveaus geneste blocks.  

14. Average Block Depth  
- Het gemiddelde aantal geneste blocks.  

15. Dependency Cycles 
- Packages die naar elkaar verwijzen en op deze manier dode code creëren.  

16. Code Coverage van unittesten 
- Het resultaat van de code coverage van de unittesten. Met code coverage 

wordt de hoeveelheid code bedoeld die getest is. 
17. Abstractness (A) 

- Het percentage abstracte klassen van het totaal aantal klassen.  
18. Afferent Coupling (Ca) 

- Het aantal andere packages die afhankelijk zijn van klassen binnen een 
package.  

19. Depth of Inheritance Tree (DIT) 
- De lengte van het maximale pad van een klasse in de root. 

20. Number of Children (NOC) 
- Het aantal kinderen dat een klasse heeft. 

21. Documentation density 
- Komt overeen met % Lines with Comments. 

22. Lack of cohesion 
- De mate waarin de verantwoordelijkheden van de componenten een 

betekenisvolle eenheid zijn. 
23. Efferent coupling (Ce) 

- De mate van onderlinge afhankelijkheid tussen componenten. Het aantal 
andere packages waarvan de klassen in het package afhankelijk van is. 

24. % Code duplication 
- Deze metriek berekent het percentage dubbele code ten opzichte van het 

totaal aantal regels code. 
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3.3 Metriekcategorieën 
Volgens Lopez (2005) is de volgende indeling een belangrijke maatstaf als het gaat om 
het meten van de onderhoudbaarheid van code: 

1. Code documentation 
2. Structurisatie van klassen 
3. Understandability of methods 
4. Software size 

Aan de hand van deze indeling zou je volgens Lopez het liefst een verdeling van de 
metrieken maken. Alle geraadpleegde metrieken worden op deze wijze gecategoriseerd. 
Nadat de metrieken ingedeeld zijn kun je namelijk een duidelijk overzicht naar voren 
zien komen 
De 24 metrieken die hiervoor beschreven staan zullen hieronder nader besproken 
worden, verder wordt hierna ook een tabel opgesteld waarin iedere metriek apart 
bekeken wordt en wordt in iedere hierboven beschreven categorie geplaatst. De 
percentages die naast de metriek staan geven aan in hoeverre het resultaat van die 
metriek iets zegt over de betreffende klasse. Deze tabel is in figuur 6 terug te vinden.  
 
Bij het opstellen van de tabel in Figuur 6 zijn de metrieken geanalyseerd, is gekeken wat 
exact berekend wordt en dit is gekoppeld aan de vier metriekcategorieën van Lopez 
(2005). Het percentage in de tabel geeft aan in welke mate de metriek bij een bepaalde 
klasse hoort. Een metriek is altijd voor 100% verdeeld over de vier metriekcategorieën.  
Het voordeel van het opstellen van deze tabel is dat het globaal weergeeft hoe je de 
kwaliteit op dat punt kunt gaan berekenen. Een nadere toelichting op de keuzes in de 
tabel zijn te vinden in paragraaf 3.3.4.1 en verder. 
 
Om een beter beeld te krijgen van deze tabel aan de hand van de klassen die eerder 
gemaakt zijn komt hieronder ook nog een tabel met daarin de metrieken geordend op de 
categorieën. Aan het einde zijn nog enkele metrieken die veel invloed op meerdere 
klassen hebben en niet direct duidelijk in slechts één categorie te plaatsen zijn. 
Uiteindelijk zullen de resultaten van deze metrieken over de verschillende categorieën 
verspreid worden. Deze combinatiegroep zal later ook nog goed uitgewerkt worden ter 
verduidelijking van deze opdeling. 
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1 Code Documentatie 
06 % Lines with Comments 90% 0% 0% 10% 
21 Documentation density 60% 0% 20% 20% 
2 Structurisatie van klassen 
22 Lack of cohesion 0% 100% 0% 0% 
17 Abstractness (A) 0% 90% 0% 10% 
18 Afferent Coupling (Ca) 0% 95% 0% 5% 
15 Dependency Cycles 0% 90% 10% 0% 
23 Efferent coupling (Ce) 0% 95% 0% 5% 
3 Begrijpelijkheid 
04 % Branch Statements 0% 0% 75% 25% 
10 Maximum Method Complexity 0% 0% 90% 10% 
13 Maximum Block Depth 0% 10% 80% 10% 
14 Average Block Depth  0% 20% 70% 10% 
16 Code Coverage van unittesten 0% 20% 70% 10% 
4 Software grootte 
01 Number of source Files  0% 0% 0% 100% 
02 Number of physical lines  10% 0% 0% 90% 
03 Number of statements 0% 20% 0% 80% 
05 Number of Method Call Statements 0% 10% 10% 80% 
07 Number of Classes and Interfaces 0% 10% 0% 90% 
08 Number of Methods per Class 0% 0% 10% 90% 
09 Average Statements per Method 0% 0% 20% 80% 
24 %code duplication (SIG) 0% 0% 10% 90% 
5 Combinatie 
11 Cyclomatic Complexity 0% 30% 30% 40% 
12 Average Cyclomatic Complexity 0% 30% 35% 35% 
19 Depth of Inheritance Tree (DIT) 0% 50% 0% 50% 
20 Number of Children (NOC) 0% 50% 25% 25% 

Figuur 6: metric mapping 
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3.3.1 Code documentatie 
In voorgaande figuren hebben we een overzicht van alle gekozen metrieken gezien. In 
deze paragraaf zal ik aangeven waarom een bepaalde metriek mee zal tellen in de 
beoordeling van de documentatieklasse. 

3.3.1.1 Percentage regels met commentaar 
De metriek die het percentage commentaarregels berekent, heeft vanzelfsprekend de 
meeste invloed op de klasse over de code documentatie. Daarnaast kun je aannemen dat 
het aantal regels commentaar ook wat over de kwaliteit hiervan zegt. Indien je dat 
aanneemt kun je zeggen dat meerdere regels commentaar begrijpelijkheid van de code 
verhogen. Daarnaast leveren meerdere regels commentaar ook meerdere regels code en 
dus ook een groter eindproduct op. 

3.3.1.2 Documentatie dichtheid 
De documentatie dichtheid geeft zoals de naam al doet vermoeden aan hoeveel 
documentatie in de code aanwezig is. Het percentage documentatie ten opzichte van de 
code. Met behulp van documentatie wordt de code verduidelijkt. Met een juiste 
hoeveelheid documentatie wordt de code dus beter te onderhouden. Een overvloed of 
tekort aan documentatie maakt het echter lastiger om de software bij te werken indien 
onderhoud moet plaatsvinden. 

3.3.2 Structarisatie van klassen 
In deze paragraaf zal ik bespreken waarom deze metrieken een beter oordeel over de 
structuur van de klassen weergeeft. 

3.3.2.1 Dependency cycles 
De metriek dependency cycles geeft het aantal afhankelijke cycles in de code weer. Er 
wordt gekeken of bijvoorbeeld cycles aanwezig zijn in een package/module, zodat ze 
weer op zichzelf terug komen. Het aantal cycles is van invloed op de 
onderhoudbaarheid. Normaal gesproken wil je niet dat er een cycle in zit, omdat het de 
begrijpelijkheid verkleint en wat veel belangrijker is, dat is dat de structuur 
onduidelijker wordt, omdat veel verschillende onderdelen door elkaar heen lopen en 
weer terug gaan naar een bepaald punt. In dit geval wil je het aantal packages dat van 
elkaar afhankelijk zijn zo veel mogelijk beperken. 

3.3.2.2 Abstractness 
Deze metriek berekent het percentage abstracte classes en interfaces in de software. Het 
resultaat van deze metriek zit tussen de 0 en de 1, waarbij 1 dus aangeeft dat een 
package geheel abstract is. Deze metriek lijkt wat minder invloed te hebben. 
Belangrijkste onderdelen die hiermee gecontroleerd kunnen worden zijn de structuur 
van de software en in een kleine mate ook de begrijpelijkheid van de code. Het resultaat 
van deze metriek wil zeggen dat als het getal lager is dan hebben wijzigingen een veel 
groter effect dan wanneer het resultaat 1 zou zijn. Voor de onderhoudbaarheid zou je 
dan hier een goede balans in willen hebben. Een programma dat geen abstracte klassen 
heeft, heeft als gevolg dat een kleine aanpassing veel effect heeft op de andere klassen. 
Voor de onderhoudbaarheid heeft dit een grote impact. 
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3.3.2.3 Afferent coupling 
Met afferent coupling wordt het aantal packages weergegeven die afhankelijk zijn van 
de klassen in een package. Het geeft de verantwoordelijkheid van een package aan. Een 
package die een grote verantwoordelijkheid heeft voor andere packages vergt ook extra 
aandacht tijdens het onderhoud. 

3.3.2.4 Efferent coupling 
Deze metriek geeft het aantal packages aan waar de klassen in de package afhankelijk 
van zijn. Het geeft de onafhankelijkheid van de package aan. Indien een package 
onafhankelijk is dan is het makkelijker te onderhouden. Wijzigingen zullen slechts van 
invloed zijn op de te bewerken package.  

3.3.2.5 Lack of cohesion 
Om gebrek aan samenhang te berekenen hebben Chidamber and Kemerer (1994) een 
methode bedacht waarbij een verzameling methoden een algemeen veld met elkaar 
delen, daarnaast heb je ook verzamelingen methoden die geen gemeenschappen hebben 
en waarbij geen samenhang is. De metriek wordt berekend door deze twee getallen van 
elkaar af te trekken. Het leert veel over de begrijpelijkheid van code als er methoden zijn 
die onderdelen gemeenschappelijk hebben. 

3.3.3 Begrijpelijkheid van de methoden 
Deze paragraaf beschrijft de metrieken die de begrijpelijkheid van de methoden 
weergeven. 

3.3.3.1 Maximale block depth 
De metriek die de maximale diepte van een blok berekent, kijkt naar de diepte van de 
statements. Het maximale niveau waarin de statements genest zitten. Des te dieper dit 
namelijk is des te lastiger zal het zijn om deze code te onderhouden, als echter maar van 
één niveau sprake is zal het ook lastig zijn om deze te onderhouden. Doorgaans wordt 
een nesting van dieper dan drie al als onoverzichtelijk beschouwd. 

3.3.3.2 Gemiddelde block depth 
Deze metriek kijkt naar dezelfde eigenschap als bij de maximale block depth, maar dan 
wordt een gemiddelde berekend bij de methoden. Hiermee kan een algemeen beeld 
over alle methoden gegeven worden. 

3.3.3.3 Maximale methode complexiteit 
Deze metriek geeft de maximale cyclomatische complexiteit van een methode aan. Het is 
wel van belang om te weten of een methode uit steekt wat betreft complexiteit, of dat ze 
allemaal ongeveer hetzelfde niveau hebben. In het laatste geval zal de 
onderhoudbaarheid beter te correleren zijn aan de complexiteit. Als maar een methode 
is die enorm moeilijk is, zal vooral deze wat lastiger zijn, maar de rest van de methoden 
is dan weer van een veel lager niveau. 
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3.3.3.4 Aantal keuzemogelijkheden 
Bij het aantal keuzemogelijkheden zijn slechts twee groepen van belang. De grootte van 
de broncode, want des te meer keuzemogelijkheden worden aangeboden des te groter 
wordt het product. Iets belangrijker is echter de bijdrage die deze metriek levert voor de 
begrijpelijkheid van de methoden. Bij het maken van keuzes kan de gebruiker geheel 
door de methode gestuurd worden op welke manier dit nodig is. 

3.3.3.5 Code coverage van unittesten 
Met de code coverage van unittesten van software wordt bedoeld hoeveel procent van 
de sourcecode wordt gecontroleerd met behulp van unittesten. Unittesten is een manier 
om stukken code te testen op hun correcte werking. Wanneer de helft van de 
softwarecode met tests wordt gecontroleerd zal een code coverage van 50% optreden. 
Een zo hoog mogelijk percentage is hier bij van belang aangezien dan meer code snel 
getest kan worden aan de hand hiervan. Dit vergroot de onderhoudbaarheid van de 
software aangezien sneller te controleren is of het aan de test voldoet. 

3.3.4 Softwaregrootte 
De metrieken die vooral informatie over de softwaregrootte weergeven worden in deze 
paragraaf nader beschreven. 

3.3.4.1 Aantal fysieke regels 
Het aantal regels dat in een bestand zitten zegt samen met het aantal bestanden veel 
over de grootte van de software. Daarnaast zal het aantal regels dat in een bestand zit 
ook veel invloed hebben op de aanwezig hoeveelheid commentaar (en dus deel 
uitmaken van de codedocumentatie). In bovenstaande tabel wordt uitgegaan dat 
gemiddeld 10% van de code commentaar zal zijn, voor dat gedeelte is het dus van 
belang voor de documentatieklasse. Het overige gedeelte zal van invloed zijn op de 
grootte. De overige twee categorieën hebben een verwaarloosbaar aandeel in de 
resultaten van deze metriek. 

3.3.4.2 Aantal broncode bestanden 
De metriek die het aantal source-code bestanden telt heeft invloed op alle 4 de 
categorieën. Het doel van deze tabel is om te kijken bij welke klasse deze metriek het 
meest thuis hoort, welke categorieën het beste aansluiten bij de metriek zodat we 
kunnen zeggen over welk onderdeel deze metriek het meeste zegt. Gezien de klassen zal 
het aantal bestanden dat in een project aanwezig is zeer veel zeggen over de grootte van 
de software. Reden is dat wanneer er meer bestanden zijn dan is het project al snel 
groter. Daarnaast staan verder geen percentages bij de andere plaatsen, dit wil niet 
zeggen dat het aantal bestanden hier geen invloed op heeft. Het enige wat uit deze tabel 
blijkt is dat het dan verder ook geen invloed zal hebben op de resultaten van die 
categorieën. De uitkomst van deze metriek is voor de categorieën code documentatie, 
structuur van klassen en begrijpelijkheid van de methoden helemaal niet van belang. 
Deze metriek zal vooral gebruikt worden bij het bepalen van de grootte van de software. 
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3.3.4.3 Aantal statements 
Het aantal statements dat in een project aanwezig is geeft primair ook de grootte van de 
software aan. Het heeft absoluut geen invloed op de code documentatie en deze 
categorie zal overgeslagen kunnen worden bij deze meting. Er is wel sprake van een 
lichte invloed op de structuur van de klassen. Het aantal statements geeft een verdere 
opdeling in klassen weer en een grotere opdeling betekend een duidelijkere structuur. 
Een groter aantal statements heeft een verwaarloosbare invloed op de begrijpelijkheid 
van de methoden. 

3.3.4.4 Aantal Method Call Statements 
Deze metriek meet het aantal statements in een methode. Hij wordt vaak gezien als een 
exactere meting dan het de metriek die het totale aantal regels teruggeeft. Er wordt 
namelijk niet gekeken naar de opmaak van de software broncode. Deze metriek zegt dus 
veel over de grootte van de software omdat gekeken wordt naar regels met als het ware 
echte code, code die van invloed is op de werking van het stuk software. Hier wordt dus 
eigenlijk totaal geen invloed uitgeoefend op de begrijpelijkheid van de code. De opmaak 
wordt niet als belangrijk gezien hierbij en wordt weggelaten. Indien men het verschil 
met Lines of code bekijkt kan dit wel van invloed zijn op de begrijpelijkheid van de 
software.  

3.3.4.5 Percentage dubbele code 
Het percentage dubbele code geeft aan of codefragmenten dubbel voorkomen. Deze 
dubbele stukken code geven aan dat het lastiger is om het te onderhouden. Des te meer 
dubbele code aanwezig zal zijn des te onbegrijpelijker wordt de code die onderhouden 
moet worden omdat deze op vele verschillende plaatsen aangepast moet worden. De 
begrijpelijkheid speelt hierbij dus ook een rol. 

3.3.4.6 Het aantal classes en interfaces 
Het aantal classes en interfaces geeft veel informatie over de grootte van de software 
aan. Het aantal classes wordt ook wel aangeduid met de term “fan-in”. Met een grote 
opdeling wordt ook een meer structuur aan de code gegeven. Met een duidelijke 
structuur is het vele malen eenvoudiger om de code goed te onderhouden. Maar de 
belangrijkste eigenschap die deze metriek in dit kader bepaalt is de hoeveelheid code 
die aanwezig is.  

3.3.4.7 Het aantal methoden per klasse 
De metriek die het aantal methoden in een klasse telt is het ook weer het belangrijkste 
om de omvang van de code aan te duiden. Natuurlijk is ook hier nog randinformatie 
over de structuur van de code die naar boven komt bij het berekenen van deze methode, 
maar deze informatie is zeer lastig direct te verbinden aan de structuur. Het hangt voor 
een groot deel ook van de klasse af of de methode een goede structurele verbetering is. 
Dit aspect is echter een die in dit verhaal van groot belang is. Bij deze metriek is er wel 
voor gekozen om de belangrijkste informatie die deze geeft als belang te hebben op de 
grootte van de code. 
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3.3.4.8 Gemiddeld aantal statements per methode 
Het gemiddeld aantal statements die in een methode zijn wordt door een metriek 
gemeten. Deze metriek zal meer informatie kunnen geven over de grootte van de 
verschillende methoden. Als dit gemiddelde laag ligt dan zijn weinig statements in een 
methode. Hierover kan eventueel geconcludeerd worden dat de code meer 
gestructureerd is dan wanneer er wel veel statements inzitten. Dit omdat er een vele 
grotere opdeling plaats heeft gevonden. Dit is dan wel alleen als er ook veel methoden 
aanwezig zijn. De informatie die we uit deze metriek dus primair kunnen halen heeft 
vooral invloed op de grootte van de software. 

3.3.5 Combinatie categorie 
Er zijn ook enkele metrieken die overkoepelend over deze categorieën heen zitten. Deze 
metrieken hebben bijvoorbeeld invloed op alle categorieën of slechts op drie klassen. 
Daarom kunnen ze niet onder een categorie geplaatst worden. Deze metrieken worden 
in dit onderdeel verder beschreven. 

3.3.5.1 Aantal kinderen 
Met het aantal kinderen wordt het aantal kinderen dat een bepaalde klasse heeft 
bedoeld. Deze is van invloed op de grootte van de software omdat het iets aangeeft over 
de hoeveelheid code die er is. Een ander punt waar het veel informatie over geeft is de 
structuur. Met deze kinderen wordt een bepaalde structuur opgebouwd in de code. Met 
het resultaat van deze metriek moet echter goed opgelet worden dat er een juiste balans 
is. Teveel kinderen maakt het onoverzichtelijk en lastiger te onderhouden aangezien dan 
veel (vaak op elkaar lijkende) kinderen in de programmacode zitten.  

3.3.5.2 Depth of inheritance tree 
De diepte van de hiërarchische boom van de klassen wordt hiermee berekend. Het 
niveau waarop  de klassen zich bevinden is hierbij de uitkomst. De metriek heeft de 
structuur die het gehele programma heeft geheel in beeld. Structurisatie is een heel 
belangrijk aspect waar deze metriek iets over zegt. Daarnaast zegt hij ook iets over de 
begrijpelijkheid van de code. Indien de code over het algemeen heel diep is  wordt het 
voor een deel ook onbegrijpelijker aangezien de code in te veel kleine delen is 
opgesplitst. Maar één diepteklasse maakt het ook weer onoverzichtelijk. Het is de kunst 
om een diepte van deze boom te hebben waarin deze onoverzichtelijkheid verdwenen 
is, maar waarbij geen te grote opsplitsing aangemaakt is. 

3.3.5.3 Cyclomatische complexiteit 
Het is lastig om de complexiteit van code te bekijken. De metriek cyclomatische 
complexiteit berekend deze voor een deel. Er zijn verschillende opvattingen van hoe 
deze metriek berekend moet worden. In dit project is gekozen voor de cyclomatische 
complexiteit waarbij het aantal statements en loops van groot belang zijn. De 
cyclomatische complexiteit geeft namelijk de complexiteit van een methode en kijkt veel 
naar het aantal unieke paden dat in die methode aanwezig is. De metriek zegt veel over 
de begrijpelijkheid van de code. Een hoge cyclomatische complexiteit heeft namelijk als 
gevolg dat het lastiger te onderhouden is omdat er veel lastige constructies te vinden 
zijn.  
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3.3.5.4 Gemiddelde Cyclomatische Complexiteit 
In het verlengde van de maximale methode complexiteit ligt ook de gemiddelde 
complexiteit die aanwezig is. Deze kan berekend zijn over de methodes, maar ook over 
het geheel. 

3.4 Metriek meetprogramma’s 
Om bovenstaande metrieken op te meten wordt gebruik gemaakt van bestaande tools. 
De uitvoer van deze meetprogramma’s zal gebruikt worden bij het bepalen van een 
rapportcijfer voor de kwaliteit van een project. 
Iedere tool die hieronder beschreven staat berekent enkele van de hierboven beschreven 
metrieken. Hierbij wordt gesteld dat niet betaald gaat worden voor het gebruik van een 
tool indien dit te voorkomen is. Door deze keuze wordt het aantal te gebruiken tools 
voor dit onderzoek beperkt tot:  

- Sourcemonitor 
- Eclipse metrics 
- Jstyle 
- JDepend 
- JHawk 
- STAN 
- Simian 
- PMD 

De Eclipse metrieken tool (Sourceforge, 2005) is samen met Sourcemonitor (Campwood 
Software) de tool welke de meeste bruikbare informatie bevatten.  

1. Sourcemonitor 
Sourcemonitor is ontwikkeld door Campwood Software (2008). Tijdens de evaluatie van 
de projecten die in de volgende sectie beschreven staan is gebruik gemaakt van versie 
2.4. Deze tool kan onafhankelijk van het project gestart worden en heeft het project als 
invoer nodig om zijn berekeningen te doen. De uitvoer van deze berekeningen kunnen 
naar een XML bestand geëxporteerd worden. 

2. Eclipse metrics 
Eclipse metrieken tool is een plug-in die in de Java ontwikkelomgeving Eclipse 
geïmporteerd kan worden en welke aan de hand van het huidige project enkele 
metingen uitvoert. De resultaten hiervan kunnen eenvoudig naar een XML bestand 
geëxporteerd worden. Aan de hand van dit XML bestand kunnen verdere berekeningen 
uitgevoerd worden. Deze werkwijze zal bij alle tools gebruikt worden.  

3. Jstyle 
Deze oplossing komt van Codework Solutions (2008) en geeft in tegenstelling tot de 
eerder besproken programma’s meer aandacht aan het commentaar wat bij het 
programmeren gebruikt wordt. Daar staat wel tegenover dat de service niet gratis is en 
dat betaald moet worden om er gebruik van te maken. Of deze extra informatie het 
waard is zal uit een overzicht moeten blijken wat aan het einde naar voren komt. 
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4. JDepend 
De tool JDepend (Red Hill Consulting, 2008) is een plug-in voor de Java 
ontwikkelomgeving Eclipse en is vooral op gericht om de dependencies, de 
afhankelijkheden van verschillende klassen, nader te bekijken. Robert Martin (1994 en 
2002) geef verdere achtergrondinformatie over het berekenen van deze dependencies, 
afhankelijkheden in de code.  

5. JHawk 
Deze tool is net als vele beschikbare tools voor het meten van metrics in java, ook een 
plug-in voor Eclipse. Voor JHawk (Virtual Machinery, 2007) zal uiteindelijk wel betaald 
moeten worden, maar hij berekend de volgende metrieken: McCabes Cyclomatic 
Complexity, Halstead metrics, Maintainability Index, LCOM, UWCS, Fan In, Fan Out. 
Enkele metrieken zijn interessant in het kader van dit onderzoek. 

6. STAN 
De afkorting staat voor Structured Analysis (Odysseus Software, 2008) en zoals de naam 
zegt gaat het bij deze tool vooral om het dieper bekijken en opmeten van de structuur 
die in een project gebruikt wordt. Ook bij deze meetmethode wordt veel aandacht aan 
de dependencies besteedt. Enig nadeel is dat deze tool nieuwere technieken vereist dan 
waar mee gewerkt wordt. Een nieuwere versie van Eclipse dan al is geïnstalleerd en 
aangezien het geen extra toegevoegde waarde schijnt te hebben ten opzichte van 
JDepend wordt deze dan ook niet gebruikt. 

7. Simian 
Het Laboratory for Quality Software (LaQuSo, 2008) beveelt onder andere de tool 
Simian van Redhill Consulting (2008) aan indien je software op een statische wijze wilt 
meten. Simian staat voor Similarity Analyser en zoals de naam zegt kijkt het naar 
dubbele code. Dit kan vaak op een andere manier opgelost worden, want onderhoud 
van dubbele code vergt zeer veel tijd. Simian is als een plug-in voor Eclipse te 
verkrijgen, het meet welke onderdelen van de software dubbele code bevatten en het 
kan de gemeten gegevens exporteren naar XML.  

8. PMD 
PMD (Sourceforge, 2008) staat officieel nergens voor. Volgens de eigen site op 
sourceforge zijn wel enkele mogelijkheden opgestuurd door gebruikers, maar er is niet 
een antwoord hierop. Wat wel bekend is over PMD is dat het een statische Java 
broncode analyser is. In het kader van dit onderzoek is slechts één meeteenheid van 
PMD van belang. Deze tool heeft is als plugin beschikbaar voor Eclipse. 
 
Bij het bepalen welke tools voor een bepaalde metriek gelden, is een tabel gemaakt 
waarin deze connecties zijn weergegeven. Deze is op de volgende pagina terug te 
vinden in figuur 7. Als het aangevinkt is dan betekend dit een match tussen een metriek 
en een tool. De tool berekent deze metriek. In deze figuur staan de metrieken tegenover 
de verschillende tools. In deze tabel staat SM voor Source Monitor, EM voor Eclipse 
Metrics, JS voor JStyle, JD voor JDepend, JH voor JHawk, ST voor STAN, SI voor Simian 
en PMD voor PMD.  

 

http://www.redhillconsulting.com.au/�
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Figuur 7: Tool-overview 

 
Met behulp van een zelf geschreven programma zal de output van verschillende 
programma’s geanalyseerd worden en op deze manier kan de informatie verder 
verwerkt worden. Meer over dit programma is terug te vinden in paragraaf 3.7. Hier zal 
ook terug te vinden zijn welke gegevens met welke tools opgehaald. Om verschillende 
redenen is tijdens dit onderzoek geen gebruik van alle tools. STAN had geen 
toegevoegde waarde bovenop de al gebruikte tools en voor JHawk en Jstyle moest 
betaald worden zonder dat de directe meerwaarde duidelijk werd. 

3.5 Projecten 
Bij het bepalen van de onderhoudbaarheid van projecten zijn enkele projecten bij Sogeti 
uitgekozen die in dit kader interessant zijn. Deze projecten staan beschreven in 
Appendix A: Projecten en hier zal in het verloop verder naar verwezen worden. 
In dit deel wordt bekeken wat de beweegredenen zijn om juist voor deze projecten te 
kiezen. 

  Metriek SM EM JS JD JH ST SI PMD 
01 Number of source Files  X               
02 Number of physical lines  X X X     X-     
03 Number of statements X X- X           
04 % Branch Statements X               
05 Number of Method Call Statements X   X   X X     
06 % Lines with Comments X       X       
07 Number of Classes and Interfaces X X- X X   X     
08 Number of Methods per Class X X       X     
09 Average Statements per Method X         X     
10 Maximum Method Complexity X         X     
11 Cyclomatic Complexity   X X   X X     
12 Average Cyclomatic Complexity X X     X X     
13 Maximum Block Depth X X     X       
14 Average Block Depth  X               
15 Dependency Cycles       X         
16 Code Coverage van unittesten   X              
17 Abstractness (A)   X   X         
18 Afferent Coupling (Ca)   X   X         
19 Depth of Inheritance Tree (DIT)   X X     X     
20 Number of Children (NOC)   X X     X     

21 Documentation density  X       X        
22 Lack of cohesion   X X   X X     

23 Efferent coupling (Ce)   X   X         

24 %code duplication (SIG)             X X 
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Veel beperkingen in het aanbod van het aantal projecten zijn keuzes die voor een groot 
deel voor zichzelf spreken. Het afstudeerproject vindt plaats bij Sogeti, de keuze voor 
eigen projecten is een logisch gevolg. De kwaliteit wordt gemeten over object 
georiënteerde projecten, iets wat uit de hoofdvraag in deze scriptie als te meten waarde 
wordt opgegeven. Daarnaast moeten de gekozen projecten 3 maanden operationeel zijn. 

Keuzen die volgen uit de onderzoeksvraag 

 
Keuzen die volgen uit de plaatsing bij Soget
Door de keuze om bij de Java unit van Distributed Software Engineering geplaatst te 
worden geeft als zijeffect dat het handig is om juist voor Java projecten binnen deze 
divisie te kiezen. Mijn interne begeleider gaf daarnaast ook de mededeling dat ik in 
dergelijke gevallen wel aan mocht nemen dat wanneer de kwaliteit over Java-projecten 
te meten is, dit voor andere Object georiënteerde talen ook mogelijk moet zijn. 
Daarnaast is het eenvoudiger om Java projecten met elkaar te vergelijken dan projecten 
van verschillende disciplines. De begeleider bij Sogeti heeft verder nog wat interessante 
projecten voorgesteld, projecten waarvan het resultaat van dit onderzoek een 
interessante uitkomst biedt. Een belangrijke voetnoot hierbij is dat ik verzocht heb om 
geen persoonlijk oordeel over de projecten te geven aan mij, met de gedachte dat dit van 
invloed zou kunnen zijn. 

i 

Een grote opdrachtgever van Sogeti heeft vele projecten lopen. De eerder beschreven 
keuze laat ons op verschillende projecten van deze opdrachtgever uitkomen. Dit is op 
verschillende manieren op te vatten. Het kan zijn dat er veel van hetzelfde is en dat het 
ene project weinig toegevoegde waarde zal hebben bovenop het andere. In dit geval is 
dat niet het geval. Indien het soort applicatie ongeveer gelijk is kun je juist beter een 
conclusie trekken hieruit. Eigenschappen van de projecten hebben invloed op 
bijvoorbeeld de hoeveelheid code en de kwaliteit daarvan. Daarnaast zijn deze projecten 
ook door verschillende projectgroepen ontwikkeld, en is zelfs bij een project sprake van 
off-shoring, waarbij het grootste deel van de software in India ontwikkeld is. 

3.5.1 Resultaat toegepaste metrieken 
Van ieder project wordt de sourcecode gebruikt bij het bepalen van de te gebruiken 
informatie. Deze vorm van informatie vergaren wordt gerealiseerd met statische code-
analysers.  Met behulp van deze statische analysers is het mogelijk om de 
onderhoudbaarheid van de software te meten (ook een van de keuzes om juist voor de 
onderhoudbaarheid van software te kijken). Metrieken kunnen de informatie uit de code 
halen en exporteren naar een (gewenst) bestandsformaat. Aangezien gebruik wordt 
gemaakt van verschillende tools wordt per tool een XML bestand aangemaakt. Dit 
wordt ook per project afzonderlijk gedaan. De informatie die is gevonden tijdens het 
verzamelen van alle gegevens is in XML bestanden opgeslagen. Per te analyseren project 
zijn nu vier XML bestanden die alle benodigde informatie bevatten om meer inzicht in 
de onderhoudbaarheid te geven. Alleen aan deze bulk gegevens heb je nog weinig. 
Hierna is het nog de taak om de juiste gegevens hier uit te filteren.  
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3.6 Interviews 
Met behulp van interviews wordt de prioriteit van bepaalde gemeten waarden 
vastgesteld. Door professionals te vragen welke onderdelen zij van belang vinden in 
enkele representatieve projecten zal tot een conclusie gekomen kunnen worden welke 
metrieken bijvoorbeeld meer bijdragen dan andere. Deze ondervraging gaat gepaard 
met een vragenlijst welke in Vragenlijsten te vinden is. 
Doel van deze vragenlijst is om aan de hand van een stel stellingen een goed beeld te 
krijgen van welke zaken men belangrijk vindt. Bij elke stelling is de keuze tussen enkele 
opties, welke meer inzicht geven in hoeverre een bepaald onderdeel bijdraagt aan de 
onderhoudbaarheid van het systeem. Daarnaast is de vragenlijst bedoeld om een 
discussie te ontlokken waarbij knelpunten naar boven kunnen komen of waarin 
misschien compleet nieuwe inzichten vergaard kunnen worden. 
Er is een keuze gemaakt geworden uit alle personen die bij Sogeti werken. Belangrijk 
hiervoor was om enkele sleutelpersonen te vinden die mij meer informatie over object 
georiënteerde talen in combinatie met kwaliteit kunnen vertellen. Ook de locatie die ik 
bij Sogeti  bezette heeft hier een grote invloed op gespeeld. Om deel uit te maken van 
een groep mensen die in opleiding zijn, kom je in aanraking met mensen die al veel 
softwarecode hebben gezien van veel verschillende mensen. Ze kennen veel aspecten en 
hebben een goed beeld wanneer iets goed onderhoudbaar is. 
Hiertoe ben ik tot de uiteindelijk keuze gekomen om twee personen (manager en 
software-ontwikkelaar) uit de Java discipline, twee personen (manager en software-
ontwikkelaar) uit die van .NET kiezen en nog een coach die buiten deze disciplines 
staat. 
De resultaten die uiteindelijk uit de vragenlijst naar voren komen worden gekoppeld 
aan de metric mapping tabel uit Figuur 6. Samen kan een berekeningsmethode gemaakt 
worden waarbij de mate van belangrijkheid van een metriek gekoppeld wordt aan de 
waarde die de metriek aan de onderhoudbaarheid zou moeten bijdragen.  Dit is terug te 
zien in Figuur 8.  

 
Figuur 8: Proces met informatie verzamelen 
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3.6.1 Resultaten interviews 
In dit stuk worden de bevindingen zoals die tijdens de interviews naar voren zijn 
gekomen beschreven. Welke aspecten voldoen aan de verwachting en welke leveren een 
ander beeld op het verwachtte resultaat en waarom geeft dit een ander resultaat. Komt 
dit omdat het resultaat te veel op de theorie gebaseerd is en in de praktijk niet haalbaar 
blijkt te zijn of is het beeld van de professionals niet objectief genoeg? 

3.6.1.1 Verwachte resultaten 
Uit de af te nemen interviews en vragenlijsten wordt een bepaald resultaat verwacht. 
Het zou ideaal zijn als blijkt dat alle aspecten even belangrijk zijn voor de 
onderhoudbaarheid van software. Dit zal echter niet het geval zijn omdat andere de 
grootte van software op een heel andere manier wat zegt over de onderhoudbaarheid 
dan dat de structuur dit doet. Belangrijk is dus om tijdens te interviews dit verschil 
duidelijk in beeld te krijgen. Dit kunnen we aanvankelijk al voor een groot deel 
opvangen door de vier in 3.3 beschreven metriekcategorieën van Lopez (2005) tegen 
elkaar af te wegen. 

1. Code documentatie 
De documentatie van code kan van grote waarde zijn voor de onderhoudbaarheid. Er 
kleven echter enkele nadelen aan vast. Je kunt namelijk heel veel commentaar schrijven 
die nergens op slaat of die helemaal niet bijdraagt aan de begrijpelijkheid van de code. 
Op het moment dat je kunt stellen dat documentatie op de juiste wijze gemaakt wordt 
en goed wordt gemaakt kun je pas wat zeggen over de hoeveelheid commentaar die er 
moet zijn. Door deze beperking is de verwachting dat code documentatie slecht 
minimaal van belang zal zijn voor de onderhoudbaarheid.  

2. Structurisatie van klassen 
De structuur van klassen is van grote waarde omdat het de leesbaarheid van de code 
vergroot en in die mate ook de  onderhoudbaarheid van het systeem nader aangeeft. 
Een nadeel is dat een goede structuur per persoon een andere definitie kan hebben. 
Wanneer je hier enkele aannames over mag maken kan dat al veel schelen. Nadeel is dus 
weer dat deze aannames een deel van de te meten waarden dermate beïnvloeden dat het 
resultaat minder geloofwaardig is. Wel is de verwachting dat de nadelen van de 
structuur van klassen minder zwaar opwegen tegen de toegevoegde waarde die het 
levert aan het meten van de onderhoudbaarheid. 

3. Begrijpelijkheid van methoden 
Begrijpelijkheid van de methoden is een zeer belangrijk aspect van de kwaliteit. Er zijn 
veel metrieken die bekijken hoe complex een bepaalde methode is en welke onderdelen 
juist zeer ingewikkeld gemaakt zijn. Op deze manier kan duidelijkheid geschept worden 
over onderdelen die er in zitten. Nadeel is echter wel dat complexheid van een bepaalde 
methode niet direct wil zeggen dat hij niet meer te begrijpen is en ook andersom. Het 
begrip begrijpelijkheid is een nogal losstaand begrip. Desondanks zal dit een zwaar 
gewicht krijgen in de algemene telling van de onderhoudbaarheid. 
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4. Softwaregrootte 
De grootte van de software wordt gezien als een punt van aandacht. Een heel groot 
systeem zal moeilijker te onderhouden zijn dan een klein systeem, dat is een feit. Het is 
alleen de vraag waar deze grens ligt en wat dit bijdraagt aan het totaalbeeld. Verstandig 
is het waarschijnlijk om hier een heel klein gewicht aan te geven. 
 
Deze vier categorieën willen we nu nader gaan bekijken. We kunnen moeilijk de 
metrieken die eerder allemaal beschreven zijn gaan samenvoegen en hetzelfde gewicht 
geven. De reden hiervoor is dat we veel te maken hebben met statische broncode 
analyse programma’s. Met behulp van deze statische analyse is het veel makkelijker om 
informatie te verkrijgen over de grootte van de software. Daar zijn ook veel meer 
metrieken van beschikbaar. Bij de samenvatting moeten we dus een afweging maken 
tussen de metrieken en de zwaarte die een onderdeel heeft in de totale eindbeoordeling. 
Als we dan een tabel gaan maken die aan deze criteria voldoet komen we samenvattend 
tot die in onderstaande figuur. 

Metriekcategorie Gewicht 
Code documentatie 15% 
Structurisatie van klassen 40% 
Begrijpelijkheid van de code 30% 
Softwaregrootte 15% 

Figuur 9: Gewogen gewicht metriekcategorieën 

Hierin zien we dat structuur en begrijpelijkheid van code als veel belangrijkere items 
worden gezien bij het bepalen van de onderhoudbaarheid dan dat de grootte en de 
documentatie dat doen. Uit de interviews zal blijken of deze van tevoren beraamde 
resultaten ook terecht zijn. Indien dit niet het geval is zal nagegaan worden waarom de 
theorie daar niet op aansluit. 

3.6.2 Interviewresultaten 
Tijdens de interviews zijn vragen gesteld en is gevraagd naar de mening van 
verschillende mensen binnen Sogeti, in de tabel zijn ze als persoon A t/m E aangeduid. 
Samen met hen heb ik onderstaande tabellen opgesteld. Deze geven aan hoe belangrijk 
de verschillende personen binnen Sogeti de verschillende metriekcategorieën acht. Het 
heeft echter geen toegevoegde waarde om een overzicht van alle metrieken weer te 
geven, aangezien we eerder hebben aangegeven hoe deze over de categorieën verdeeld 
horen te zijn. Van deze metrieken is vastgesteld hoe belangrijk ze zijn en welke klasse ze 
voornamelijk aanspreken. 
 
Metriekcategorie Persoon 

A 
Persoon 

B 
Persoon 

C 
Persoon 

D 
Persoon 

E 
Totaal 

Code documentatie 0% 10% 5% 0% 5% 4% 
Structurisatie van klassen 45% 40% 40% 50% 30% 41% 
Begrijpelijkheid vd code 50% 40% 45% 50% 55% 48% 
Softwaregrootte 5% 10% 10% 0% 10% 7% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Figuur 10: Interviewresultaten 



Software metrieken    

Pagina 30 van 69 

De resultaten komen voort uit de opgestuurde enquête met vervolgens een persoonlijke 
benadering van de personen om hun keuzes nader toe te lichten. Bij alle ondervraagden 
werd al snel duidelijk dat documentatie altijd wel gewenst is, maar dat het eigenlijk 
weinig gebruikt wordt. Daarnaast is documentatie van software een punt dat vaak blijft 
liggen tot het laatst en alleen aangepast wordt indien dit nodig is. Vandaar dat software 
in principe voor zichzelf moet spreken. Documentatie hoeft dus amper mee te tellen in 
de eindbeoordeling. Dit had ik van tevoren ook al aan zien komen, maar ik hechtte meer 
waarde aan na het lezen van de literatuur dan in werkelijkheid dus aan gegeven moet 
worden.  
Hierbij komen we ook direct op het volgende punt wat eigenlijk amper van belang is. 
De grootte van de software is een punt wat eigenlijk niet belangrijk is. Er is wel een 
kleine factor die het een beetje belang geeft, maar weinig code wil niet zeggen dat het 
goed is en veel code wil niet zeggen dat het slecht is en vice versa.  
De andere twee punten zijn wel van erg groot belang. Met behulp van die twee 
onderdelen kun je namelijk veel beter bepalen of het te onderhouden is. Een goede 
structuur van de klassen houdt in dat het veel makkelijker is om alles terug te vinden in 
de code. Het andere punt de begrijpelijkheid van de code geeft aan hoe goed hij te lezen 
is. Als je dus goed leesbare code hebt, maakt het niet uit hoe groot de software is, of 
welke documentatie allemaal aanwezig is. Die heb je dan namelijk helemaal niet meer 
nodig. De begrijpelijkheid van de code wordt door de professionals van Sogeti dus veel 
belangrijker gezien dan documentatie. Deze vangt eigenlijk het hele verschil op van 
datgene wat van tevoren verwacht was en wat de professionals minder belangrijk 
vonden dan in deze verwachting. 
De vraag is hoe nu verder te gaan. Het zou een interessant beeld geven als we beide 
kanten van het verhaal zouden kunnen weergeven en de resultaten aan de hand van 
beide zijden kunnen gaan verklaren. De eindbeoordeling kunnen we dan gaan koppelen 
aan deze beide visies. 

3.7 Berekeningssoftware onderhoudbaarheid 
In deze paragraaf wordt beschreven welk programma gemaakt is ter ondersteuning bij 
deze master thesis. Dit programma is ontwikkeld om gegevens uit verschillende 
programma's te bundelen, waar vervolgens een berekening mee gedaan wordt om zo 
een eindoordeel te geven. Tijdens de ontwikkeling waren enkele onderdelen die van 
belang zijn bij het bepalen van de kwaliteit van de producten. In deze paragraaf wordt 
dit nader besproken. 

3.7.1 Tools uitvoeren 
Om te beginnen moeten alle tools geïnstalleerd worden voordat er mee gewerkt kan 
worden. Allemaal hadden ze verschillende gebruiksmogelijkheden. De een blijkt een 
losstaande eenvoudig aan te klikken applicatie te zijn, terwijl Eclipsemetrics een plugin 
voor Eclipse is en de juiste projectboom in Eclipse moet hebben staan. En Simian moest 
zelfs via de commandprompt vanuit de root van het project uitgevoerd worden. Een 
verbetering in dit stadium zou zijn dat wanneer je een project hebt dat deze tools al 
vanaf mijn eigen programma uitgevoerd zouden worden. Zo hoeft de gebruiker niet zelf 
de benodigde XMLdata op te halen. 
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3.7.2 Informatieverzameling uit tools 
Hierin beschrijven hoe en wat ik gedaan heb om de informatie bij elkaar te krijgen. Hoe 
ik deze uit de XML bestanden heb moeten halen en hoe deze opgeslagen worden. 
In Java kan gebruik worden gemaakt van een applicatie om Document Object Model 
documenten, zoals een XML bestand, in te lezen. Verschillende tagnames kunnen 
relatief eenvoudig eruit gehaald worden om vervolgens verwerkt te worden. 
Gezien de grootte van alle uitvoer is het niet verstandig om deze exact te omschrijven. 
Het programma wat de gegevens verwerkt maakt in eerste instantie van alle gegevens 
uit de XML bestanden objecten aan, zodat hier eenvoudig naar te verwijzen is en dat er 
eenvoudiger mee gewerkt kan worden. Het aangemaakte object bevat nu de naam van 
de metriek, daarnaast wordt ook de waarde weergegeven en het type van de metriek (is 
het een percentage of een integer (dit laatste omdat alle gegevens als een string uit het 
XML bestand in het object worden geladen). Afhankelijk van de gebruikte tool kan ook 
een maximum of gemiddelde in het object weergegeven worden. Een voorbeeld van 
zo’n output XML bestand is in Appendix B: XML bestanden terug te vinden.  
Vervolgens is er een programma om de gegevens uit dit XML bestand te lezen en op te 
slaan. Onderstaand code-fragment laat zien hoe de informatie uit deze XML data 
gehaald kunnen worden. 
 private static void getSourceMonitorMetric() { 
  File file = new File(“sourcemonitor1.xml”); 
     try {  
       DocumentBuilder builder = 
         DocumentBuilderFactory.newInstance().newDocumentBuilder(); 
     /*  begin informatie uit sourcemonitor - globaal*/ 
       Document doc = builder.parse(file); 
        
       NodeList nodes = doc.getElementsByTagName("metric_name");        
       filterMetrieken(nodes); 
        
       nodes = doc.getElementsByTagName("metric"); 
       appendValues (nodes);          
        
       nodes = doc.getElementsByTagName("block_depth"); 
       block_depths = blockdepths (nodes); 
       /*einde informatie uit sourcemonitor - globaal*/ 
     } 
     catch (Exception e) { 
         e.printStackTrace(); 
     } 
 } 

Figuur 11: Java XML reader fragment 

Na het binnenhalen in objecten van alle metriekgegevens komt een groot aantal objecten 
beschikbaar. Aan de hand van deze objecten kan samen met de resultaten van de 
interviews tot een berekening worden gekomen. 

3.7.3 Resultaten van de metrieken 
Nadat de metrieken zijn uitgevoerd en de gegevens zijn verzameld is een overzicht 
beschikbaar met alle resultaten. Deze zijn weergegeven in onderstaande tabel.  
Met deze gegevens kunnen de berekeningen uitgevoerd worden zoals dat in het 
volgende hoofdstuk besproken zal worden.  
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Metriek Project A Project B Project C Project D Project E 

1 522 1673 1758 4050 2115 

2 107374 99898 100432 194398 55703 

3 38724 41184 37847 65596 25328 

4 9,8 10,6 11,7 8,9 9,8 

5 29444 30882 21796 46898 15715 

6 31 25 25,4 37,7 11,9 

7 561 578 600 987 425 

8 8,07 8,88 10 11,14 7,79 

9 5,77 5,58 3,86 3,74 4,99 

10 49 68 39 61 34 

11 3 1,885 1,761 1,58 1,819 

12 1,97 1,97 1,87 1,63 1,88 

13 9 9 11 8 10 

14 1,91 1,91 1,71 1,71 1,84 

15 931 377 901 1214 295 

16 51,3 59,64 60,68 78,59 66,45 

17 0,2 0,157 0,183 0,173 0,134 

18 12 39,452 17,119 29,517 19,852 

19 1 6 7 5 5 

20 12458 313 289 38746 242 

21 31 25 25,4 37,7 11,9 

22 0,67 0,216 0,311 0,9 0,213 

23 1 10,71 5,798 14,83 11,667 

24 3 2,6 0,89 3,9 1,1 

Figuur 12: Resultaten metrieken 
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4 Berekeningsmodel 
In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de wijze waarop de beoordeling van het stuk 
software tot stand is gekomen. De absolute resultaten van de metrieken zijn al bekend 
gemaakt in het vorige hoofdstuk.  
In dit hoofdstuk wordt de berekening gedaan met de resultaten uit de metrieken (zoals 
in paragraaf 3.7.3), dit vergeleken met de interview resultaten(paragraaf 3.6.1) en de 
analyse van de verschillende metrieken (zoals die in Figuur 6). Deze resultaten zullen 
uiteindelijk in de vorm van een rapportcijfer weergegeven worden. Het belangrijkste is 
dat in dit onderdeel een eindbeoordeling zal komen van de resultaten die uit de 
metrieken komen. In deze eindbeoordeling zal ik de resultaten schalen zodat we 
eenvoudig hiermee kunnen rekenen en/of onderling vergelijken. 
Deze berekening wordt stapsgewijs aangepakt. Eerst moeten van alle metrieken de 
waarden omgeschaald worden, zodat ze direct te vergelijken zijn met anderen. 
Vervolgens wordt gekeken naar deze berekening waarbij alleen rekening wordt 
gehouden met de literatuurresultaten en uiteindelijk zal ook nog gekeken worden wat 
de resultaten van de professionals hier aan toe voegen.  

4.1 Berekeningsmodel metrieken 
Bij het berekeningsmodel van de metrieken worden de resultaten van de metrieken 
opgeschreven in de vorm van een functie van het resultaat van de bijbehorende metriek. 
Deze resultaten worden door een functie benaderd welke een goede trendlijn door het 
verloop van de gewenste situatie begeleidt. Deze trendlijn kan voor verschillende 
metrieken een ander verband hebben. Zo is het het gemakkelijkste als elke functie een 
lineair verband (Lin.) vertoond tussen het resultaat van de metriek en de uiteindelijke 
beoordeling. Deze zijn namelijk relatief eenvoudig te berekenen en te schalen naar 
eindcijfers. De functie zal er voor zorgen dat het resultaat van de metriek naar een 
meetkundige schaal van 0 tot 10 geschaald wordt. Onder de aanname dat onder 
normale omstandigheden de meeste resultaten hier wel tussen zullen blijven kunnen we 
verschillende aannames maken over het verband van de functie.  
Naast een lineair verband kan een logaritmisch verband (Log.) gezien worden, een 
hoger resultaat een lagere invloed heeft (of andersom). Als laatste kun je je voorstellen 
dat ook nog een verband aanwezig kan zijn dat normaal verdeeld (NV) is, zodat alleen 
resultaten rondom een bepaalde waarde een positieve invloed hebben voor de 
beoordeling van de metriek. In Figuur 13 zie je een tabel waarin ik de hypothese van de 
aard van deze formule weergeef.  
 
Om hier meer grip hier op te krijgen zal ik enkele grafieken hier nader verklaren. In 
deze grafieken zie je dat een best-fit trendlijn is gemaakt voor de betreffende metriek. 
Met best-fit bedoel ik dan een lijn die een zo duidelijk mogelijk verband tussen een 
verzameling punten weergeeft. Voor iedere metriek is deze best-fit formule afgeleid van 
trendlijn en als functie gebruikt voor het berekenen van het eindcijfer van de metriek. 
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4.1.1 Hypothese aard formules 
Zoals gezegd is het handig om een overzicht van alle metrieken te hebben en wat van te 
voren al over het verband gezegd kan worden. In onderstaande figuur is te zien wat 
verwacht wordt over het verband tussen het resultaat van de metriek en de 
eindbeoordeling. Een lineair verband geeft aan dat naar mate het resultaat van de 
metriek groter wordt, het geschaalde resultaat evenredig toe/afneemt. Samen met deze 
verwachting is het ook makkelijker om een formule voor de betreffende metriek op te 
stellen, de zogenaamde best-fit formule. Hierover later echter meer. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Metriek Lin. Log. NV 
1 Code Documentatie 
6 % Lines with Comments     X 
21 Documentation density     X 
2 Structurisatie van klassen 
15 Dependency Cycles X     
17 Abstractness (A) X     
18 Afferent Coupling (Ca) X     
22 Lack of cohesion X     
23 Efferent coupling (Ce) X     
3 Begrijpelijkheid 
4 % Branch Statements     X 
10 Maximum Method Complexity X     
13 Maximum Block Depth   X   
14 Average Block Depth    X   
16 Code Coverage van unittesten X     
4 Software grootte 
1 Number of source Files    X   
2 Number of physical lines   X   
3 Number of statements   X   
5 Number of Method Call Statements   X   
7 Number of Classes and Interfaces X     
8 Number of Methods per Class X     
9 Average Statements per Method X     
24 %code duplication (SIG)   X   
5 Combinatie 
11 Cyclomatic Complexity X     
12 Average Cyclomatic Complexity X     
19 Depth of Inheritance Tree (DIT) X     
20 Number of Children (NOC)   X   

Figuur 13: Aard formule (hypothese) 
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4.1.2 Formuletabel 
Naar aanleiding van deze formulehypotheses kan concreter een formule gemaakt 
worden bij de verschillende metrieken. In de bijlage is een compleet overzicht te zien 
van alle metrieken. Op de grafiek is een trendlijn te zien welke gemanipuleerd is. De lijn 
is namelijk de best-fit tussen de bijbehorende punten welke ook nog enigszins is 
aangepast zodat het makkelijker is om mee te werken in het kader van dit onderzoek, de 
formules worden zo redelijk eenvoudig gehouden. Om een voorbeeld van een lineair 
verband te laten zien komen we uit op bijvoorbeeld de code coverage van unittesten. Een 
coverage van 100% zou helemaal ideaal zijn welke zou resulteren in een eindcijfer 10. 
Onderzoek heeft echter uitgewezen dat men met een lager percentage ook al tevreden is, 
zo komen we uit op een verband dat er ongeveer uit ziet als in Figuur 16. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Enkele metrieken die een logaritmisch verband vertonen kunnen zelfs ook nog in de 
zelfde formule weergegeven worden. Orde van grootte verschilt daarna slechts miniem. 
Zo benaderd Figuur 15 de metriek die van invloed is op de regels code, het aantal 
statements en het aantal method calls. Het aantal sourcefiles komt daar ook mee 
overeen, maar is toch een stuk lager. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 15: code-regels, statements, method calls; y = 11 – log (x) 

Figuur 14: Code coverage 
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De functies die bij deze metrieken horen benaderen de functie y = 11 – log (x). Voor 
kleine getallen komt dit in de buurt van een zeer hoog cijfer en geleidelijk gaat het 
omlaag. Het aantal source files heeft een net iets lagere formule, die is net iets 
opgeschoven ten opzichte van bovenstaande functie. De functie y = 10 – log(x) is de 
functie die daar beter op aansluit. 
 
Als we een metriek bekijken die een verband heeft dat normaal verdeeld is dan komen 
we op een wat andere grafiek uit. Deze is namelijk in het kader van de best-fit formule 
opgenomen als een 5e graads functie. Dit omdat dit door Microsoft Excel binnen de 
grenzen goed benaderd wordt en het verder eigenlijk niet veel uit maakt welke formule 
hier exact mee gepaard gaat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 16: Functie voor het percentage code documentatie 

Zoals je ziet is er een top rond de 15 à 20 % en neemt het daar buiten snel af zoals het 
met een heel strakke normale verdeling ook zou doen.  

 
Nu hebben we een overzicht van alle formules die zijn naar aanleiding van de 
metrieken. Deze staan in de tabel in Figuur 17 beschreven. De beschreven formules 
zullen vanaf nu gebruikt worden voor de berekening van de eindcijfers. 
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  Metriek Formule 
1 Number of source Files  10-log(x) 
2 Number of physical lines  11-log(x) 
3 Number of statements 11-log(x) 
4 % Branch Statements 7E-06x6 - 0,0006x5 + 0,022x4 - 0,342x3 + 2,381x2 - 5,317x + 3,7  
5 Number of Method Call Statements 11-log(x) 
6 % Lines with Comments 8E-05x5 - 0,0056x4 + 0,143x3 - 1,649x2 + 7,5882x - 2,6878  
7 Number of Classes and Interfaces 10- x/150 
8 Number of Methods per Class 10 - x/4 
9 Average Statements per Method 10 - 2/5 x 
10 Maximum Method Complexity 10 - 3/25 x 
11 Cyclomatic Complexity 10 - 1,5 x 
12 Average Cyclomatic Complexity 10 - 1,5 x 
13 Maximum Block Depth 11 – 7,65 log (x) 

14 Average Block Depth  11 – 7,65 log (x) 

15 Dependency Cycles 7,28 - x/360 (x>100) & 10-x/33 (0<x<100) 
16 Code Coverage van unittesten 4,22 + 0,0578 x 
17 Abstractness (A) 10-10x 
18 Afferent Coupling (Ca) 9-x/5 
19 Depth of Inheritance Tree (DIT) 9-x 
20 Number of Children (NOC) 11-log(x) 
21 Documentation density 8E-05x5 - 0,0056x4 + 0,143x3 - 1,649x2 + 7,5882x -2,6878 
22 Lack of cohesion 3+3x 
23 Efferent coupling (Ce) 9-x/3 
24 %code duplication (SIG) 10 e -0,4x 

Figuur 17: Formulekaart metrieken 

 

4.1.3 Berekening formulekaart. 
De eindberekening zal gebeuren door de formules zoals die in de formulekaart staan 
samen te nemen naar aanleiding van de klassen zoals die eerder samengenomen zijn en 
aan de hand daarvan het eindoordeel te berekenen. De categorieën die Lopez (2005) 
heeft gegeven zijn:  

Metriekcategorie  
Code documentatie  
Structurisatie van klassen  
Begrijpelijkheid van de code  
Softwaregrootte  

 
Nu ga ik de berekening verder uitwerken om zo voor iedere klasse een beoordeling te 
kunnen geven. 
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4.1.3.1 Resultaten documentatie 
In onderstaande tabel is te zien welke metrieken uit Figuur 17 voor de berekening van 
de documentatie van belang zijn zoals dit is beschreven in Figuur 6. Hierin is dus een 
overzicht van de belangrijke metrieken te zien en welke invloed ze hebben op het 
eindcijfer zoals dat in eerste instantie berekend wordt. 
 

Metriek Project A Project B Project C Project D Project E 
6 6,7 8,0 7,9 4,5 9,1 

21 6,7 8,0 7,9 4,5 9,1 

Totaal 6,7 8,0 7,9 4,5 9,1 

Figuur 18: Resultaten documentatie 

Deze is wat minder spannend omdat de metrieken dezelfde resultaten teruggeven. 
Interessanter wordt het als we de andere onderdelen gaan bekijken. 

4.1.3.2 Resultaten Structuur 
Onderstaande tabel laat zien welke metrieken uit Figuur 17 van belang zijn voor de 
berekening van de onderhoudbaarheid van de metriekcategorie structuur. Dit belang is 
ook terug te vinden in Figuur 6.  
 

Metriek Project A Project B Project C Project D Project E 
11 5,5 7,2 7,4 7,6 7,3 
12 7,0 7,0 7,2 7,6 7,2 
15 4,7 6,2 4,8 3,9 6,5 
17 8,0 8,4 8,2 8,3 8,7 
18 6,6 1,1 5,6 3,1 5,0 
19 6,0 3,0 2,0 4,0 4,0 
20 6,9 8,5 8,5 6,4 8,6 
22 5,0 3,6 3,9 5,7 3,6 

23 6,0 5,4 7,1 4,1 5,1 

Totaal 6,2 5,6 6,1 5,6 6,2 

Figuur 19: Resultaten Structuur 

4.1.3.3 Resultaten Begrijpelijkheid 
Onderstaande tabel laat zien welke metrieken uit Figuur 17 van belang zijn voor de 
berekening van de onderhoudbaarheid van de begrijpelijkheid van de klasse zoals in 
Figuur 6 is terug te vinden hoe we deze klasse opbouwen. 
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Metriek Project A Project B Project C Project D Project E 
4 2,0 2,2 2,4 1,8 2,0 

10 4,1 1,8 5,3 2,7 5,9 
11 5,5 7,2 7,4 7,6 7,3 
12 7,0 7,0 7,2 7,6 7,2 
13 3,7 3,7 3,0 4,1 3,4 
14 8,9 8,9 9,2 9,2 9,0 
16 7,2 7,7 7,7 8,8 8,1 

20 6,9 8,5 8,5 6,4 8,6 

Totaal 5,7 5,9 6,3 6,0 6,4 

Figuur 20: Resultaten begrijpelijkheid code 

4.1.3.4 Resultaten softwaregrootte 
Onderstaande tabel laat zien welke metrieken uit Figuur 17 van belang zijn voor de 
berekening van de onderhoudbaarheid van de grootte van de software, zoals in Figuur 6 
is terug te vinden hoe we deze klasse opbouwen. 
 

Metriek Project A Project B Project C Project D Project E 
1 7,3 6,8 6,8 6,4 6,7 
2 6,0 6,0 6,0 5,7 6,3 
3 6,4 6,4 6,4 6,2 6,6 
5 6,5 6,5 6,7 6,3 6,8 
7 6,3 6,1 6,0 3,4 7,2 
8 8,0 7,8 7,5 7,2 8,1 
9 7,7 7,8 8,5 8,5 8,0 

11 5,5 7,2 7,4 7,6 7,3 
12 7,0 7,0 7,2 7,6 7,2 
19 6,9 8,5 8,5 6,4 8,6 
20 6,9 8,5 8,5 6,4 8,6 

24 3,0 3,5 7,0 2,1 6,4 

Totaal 6,5 6,8 7,2 6,2 7,3 

Figuur 21: Resultaten softwaregrootte 

4.2 Literatuur berekening 
In deze paragraaf worden de resultaten gemeten zoals die zouden zijn bij onze projecten 
als ik alleen van de literatuur uit zou gaan. Zoals eerder is gebleken had de literatuur 
een verdeling in de metriekcategorieën die anders was dan die van de professionals.  In 
deze paragraaf wordt alleen rekening gehouden met het gewicht dat in de literatuur 
hieraan gegeven wordt.  

Metriekcategorie Gewicht 
Code documentatie 15% 
Structurisatie van klassen 40% 
Begrijpelijkheid van de code 30% 
Softwaregrootte 15% 
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In onderstaande figuur is te zien hoe de metrieken bij elkaar opgeteld er uit zien als we 
deze opbouwen aan de hand van de resultaten zoals die uit de metrieken zijn gekomen. 
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Totaal 
A 6,7 6,2 5,7 6,5 6,1 
B 8,0 5,6 5,9 6,8 6,2 
C 7,9 6,1 6,3 7,2 6,6 
D 4,5 5,6 6,0 6,2 5,7 
E 9,1 6,2 6,4 7,3 6,9 

Figuur 22: Resultaten gebundeld per categorie 

4.3 Professionals berekening 
Als we naast de literatuur ook nog bekijken wat het resultaat zou zijn wanneer we alleen 
naar de professionals kijken dan komen we tot een verdeling die er uit ziet als:  

Metriekcategorie Gewicht 
Code documentatie  4% 
Structurisatie van klassen 41% 
Begrijpelijkheid van de code 48% 
Softwaregrootte  7% 

Wat betreft resultaat komt dit dan neer op de volgende tabel: 
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Totaal 
A 6,7 6,2 5,7 6,5 6,0 
B 8,0 5,6 5,9 6,8 5,9 
C 7,9 6,1 6,3 7,2 6,4 
D 4,5 5,6 6,0 6,2 5,8 
E 9,1 6,2 6,4 7,3 6,5 

Figuur 23: Resultaten gebundeld nav. interviews 
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5 Metriekevaluatie 
Evaluatie van de metrieken vergeleken met de resultaten die gevonden zijn in de issues 
die de eerste drie maanden na release optraden.  

5.1 Onderhoudbaarheid projecten 
Wat is de onderhoudbaarheid van de geselecteerde projecten. 
Nu we de berekeningen van de verschillende projecten hebben gehad zullen we deze 
nog even samenvatten in een tabel. 
 

Project Eindcijfer 
literatuur 

Eindcijfer 
professionals 

A 6,1 6,0 
B 6,2 5,9 
C 6,6 6,4 
D 5,7 5,8 
E 6,9 6,5 

Figuur 24: Eindcijfers 

Met behulp van deze gegevens kunnen we verdere conclusies trekken hoe dit in 
verhouding staat tot het aantal bugs dat optreedt en of hier een of ander verband tussen 
te vinden is.  

5.2 Evaluatie projectissues 
Hoeveel issues vinden plaats in de eerste 3 maanden na de releases van de projecten. 
Kan een link gelegd worden tussen dit aantal en de onderhoudbaarheid van het project? 
Bij de projecten wordt bij Sogeti gebruik gemaakt van JIRA. Een bug-tracking applicatie. 
Van de projecten zijn de JIRA resultaten bekend. Voor project A zijn in totaal 
bijvoorbeeld 1498 issues gevonden. Hiervan zijn in het kader van dit onderzoek slechts 
52 die aan de gestelde criteria voldoen.  
 

Project Bugs 3 maanden 
A 52 
B 36 
C 18 
D 63 
E 28 

Figuur 25: JIRA – bugs in de eerste 3 maanden 
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Eerst ga ik de resultaten van de metrieken gaan vergelijken met de bevindingen die uit 
JIRA naar voren komen. Om een goed beeld te krijgen moeten deze gegevens ook 
genormeerd worden aan een andere variabele van het project, een variabele die 
bijvoorbeeld de grootte van het project aangeeft. Hiervoor is gekozen voor het aantal 
regels code die in het betreffende project zijn. Deze variabele is namelijk een vast 
gegeven. Wanneer we deze variabele erbij halen zien we dat 2 projecten (D en E) zijn 
welke een behoorlijke afwijking hebben van de rest.  Als we het aantal bugs normeren 
naar het aantal regels code dan is het interessant om twee typen normeringen te 
bekijken. Interessant zijn dan ten eerste de lineaire normering, als het project 2 keer zo 
groot wordt zal het aantal bugs ook 2 keer zo groot zijn, voor een reëel beeld zal dit 
genormeerd worden en zal gerekend worden met de helft van het aantal gemeten bugs. 
Ten tweede kan het aantal bugs logaritmisch genormeerd worden, wanneer het project x 
keer groter wordt dan zal het aantal bugs log x keer zo groot zijn. Hoe dat precies uitziet 
is in onderstaande tabel weergegeven. 

Project Lines of code Geen Lineair Logaritmisch 
A 100.000 52 48 53 
B 100.000 36 36 36 
C 100.000 18 18 18 
D 200.000 63 32 59 
E 50.000 28 50 30 

Figuur 26: Bugs/Issue normering 

5.2.1 Meten zonder normering 
In het eerste stadium worden de bugs direct vergeleken met de eindcijfers zoals die uit 
de metrieken komen. In onderstaand figuur is het aantal bugs in de eerste drie maanden 
na de release van het project afgezet tegen het eindcijfer zoals dat door het programma 
berekend is.  

Figuur 27: Bugs vs. metriekcategorieën zonder normering 
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In de Appendix is dezelfde figuur te zien voorzien van meer informatie, zoals 
bijvoorbeeld de lijn die het verband tussen de verschillende punten nu het beste 
weergeeft. Uit figuur 28 is wel af te lezen dat het eindcijfer lager wordt naarmate 
meerdere bugs in het spel zijn. De dalende lijn is hier wel in zichtbaar en is ook te zien 
dat deze dalende lijn voor het grootste deel bepaald wordt door de documentatie en de 
software grootte. Begrijpelijkheid en structuur hebben een veel vlakker verloop. 
 
De volgende stap hierbij is het samenvoegen van de verschillende klassen om zo te zien 
of sprake is van een sterk of een zwak dalend verband. Zoals eerder besproken delen we 
dit op in twee delen. De verdeling zoals die uit de literatuur naar voren is gekomen 
geeft ons het volgende beeld: 

 

Figuur 28: Berekening literatuuronderzoek vs. bugs zonder normering 

Aan de coëfficiënt van de formule kun je zien dat hier sprake is van een uiterst zwak 
omgekeerd evenredig verband tussen het aantal bugs dat in de eerste drie maanden 
optreedt en de eindbeoordeling van het project. 
 
Nu gaan we dit afzetten tegen de resultaten zoals de professionals dit hadden ingeschat. 
Hieruit is te zien dat een nog zwakker omgekeerd evenredig verband bestaat tussen het 
eindcijfer en het aantal bugs. Dit resultaat is af te leiden uit het feit dat in figuur 28 het 
dalende verband vooral opgebouwd wordt door de documentatie en de 
softwaregrootte, de twee onderdelen die door de professionals als minder belangrijk 
gezien worden.  
 
Zoals gemeld is deze benadering zonder enige normering gebeurd. Het aantal bugs 
moet nu wel gekoppeld worden aan een vorm van de grootte van het project. Dit ga ik 
in de volgende paragraaf nader bespreken.  
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Figuur 29: Berekening professionals vs. bugs zonder normering 

5.2.2 Meten met lineair normering 
Zoals eerder gemeld moeten de bugs dezelfde uitgangsbasis hebben. Om dat te doen 
worden ze genormeerd naar het aantal regels code waar de projecten uit bestaan. Eerst 
zal ik deze bespreken aan de hand van een lineaire normering. Bij de lineaire normering 
zal het aantal bugs dat bij ieder project is bekeken worden als een gemiddeld project. 
In dit onderzoek komt dat er op neer dat het aantal bugs in het project met slechts 50.000 
regels code verdubbeld wordt. Het project met 200.000 regels code halveert het totaal 
aantal bugs, zodoende hebben ze allemaal ongeveer een aantal bugs indien de projecten 
ongeveer even groot zouden zijn.  
Ook hier eerst een overzicht per metriekcategorie en per project in een figuur: 

Figuur 30: Bugs vs. metriekcategorieën lineair genormeerd 
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Direct valt het op dat hier een veel minder duidelijk omgekeerd evenredig verband is 
tussen het aantal bugs en het eindcijfer dat berekend is geworden. Ook voor deze figuur 
is in de appendix meer informatie te vinden over best-fit lijnen die tussen de 
verschillende klassen te vinden zijn. Om echter een goed beeld te kunnen creeeren zal ik 
eerst de verschillende klassen bundelen en afzetten tegen het literatuuronderzoek en 
tegen de visie van de professionals.  
De resultaten zoals ze weergegeven staan zijn afgezet tegenover het genormeerde aantal 
bugs. Het aantal bugs wat zijn opgetreden in de eerste 3 maanden van het project zijn 
geschaald naar het aantal regels code dat in het bijbehorende project zitten.  
Ook in deze grafiek is te zien dat de punten nogal verspreid terug te vinden zijn. Wat 
we er echter wel uit kunnen halen is dat tussen de projecten die van oorsprong al 
ongeveer hetzelfde aantal regels code hebben wel een dalend verband weergeven (dat is 
ook het verband zoals dat in onderstaande figuur is aangegeven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 31: Berekening literatuuronderzoek vs. bugs lineair genormeerd 

Eenzelfde beeld geeft bij de professionals een nog vlakkere lijn op zoals te zien is op de 
volgende bladzijde bij Figuur 32.  
De rechte lijn die je hierdoor kunt zien is ook al aangemaakt en samen met de 
bijbehorende formule in de grafieken geplaatst. Er valt dus te zeggen dat er een 
omgekeerd evenredig verband is tussen de beoordeling die projecten krijgen over hun 
onderhoudbaarheid en het aantal bugs dat gevonden wordt in de eerste 3 maanden na 
oplevering. Hierover kun je zeggen dat een zwak omgekeerd evenredig  lineair verband 
tussen het aantal issues en de mate van onderhoudbaarheid van software aanwezig is. 
Wel wijken enkele waarden behoorlijk af van de lijn. Het lijkt alsof een dergelijke 
normering niet het gewenste resultaat brengt en dat een lineaire normering vooral een 
verband aantoont binnen dezelfde orde van grootte van het project.  
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Figuur 32: Berekening professionals vs. bugs lineair genormeerd 

 
Als we nu weer even terugkomen op de verschillende metriekcategorieën (Figuur 32) 
waar we mee begonnen zijn dan kun je zeggen dat ook hierin eenzelfde beeld te zien als 
dat eerder aangetoond is. Binnen de klasse van ongeveer 100.000 regels code is wel een 
dalend verband te zien. Er zijn echter 2 projecten die er uit steken en deze passen toch 
minder goed in het verwachtte dalende verband. Er is niet een klasse die dit verband 
over alle projecten wel duidelijk weergeeft. De begrijpelijkheid geeft een licht dalende 
lijn weer. Als het beeld per categorie nog niet duidelijk is, kan het verband per metriek 
ook nog bekeken worden. In Resultaten per metriek is te zien hoe dit verband per 
metriek afzonderlijk zijn. Hier is uit op te maken dat de meeste metrieken ook een 
omgekeerd evenredig verband hebben ten opzichte van het aantal bugs dat in de eerste 
drie maanden naar voren komen. Er zijn echter enkele metrieken die hier niet aan 
voldoen. Deze hebben bijvoorbeeld een positief verband, dus des te hoger het cijfer, des 
te hoger is het aantal bugs. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de metrieken “Depth of 
inheretance tree”, “Maximum Block depth” en “Lack of Cohesion”. De metriek voor de 
cyclomatische complexiteit vertoont in dit onderzoek met deze projecten een nagenoeg 
rechtlijnig verband tussen de twee variabelen. 
En als laatste zijn er nog de metrieken waar eigenlijk geen verband uit te halen is. Deze 
metrieken zijn “Afferent Coupling”, “Abstractness” en “Number of methods per class”.  

5.2.3 Meten met logaritmische normering 
Nu kunnen we het aantal bugs nog logaritmisch schalen naar het aantal regels 
softwarecode dat in het project zit. Een lineair verband vertoonde toch nog bijzondere 
resultaten die niet met elkaar in lijn lagen. Figuur 27 geeft aan met welke aantallen bugs 
we in dit geval dan gaan werken. Zoals je kunt zien worden het aantal bugs in projecten 
met wat minder regels code een beetje verhoogd en die met veel bugs worden enigszins 
verlaagd om zo het logaritmische verband aan te geven. Door de relatief kleine getallen 
is niet direct een heel groot verschil te zien.  
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Ook nu weer eerst een overzicht van de verschillende metriekcategorieën. Hierin is wel 
een duidelijk algeheel dalend verband te zien. En vooral wederom de documentatie die 
een sterk omgekeerd evenredig verband heeft.  

Figuur 33: Bugs vs. metriekcategorieën logaritmisch genormeerd 

In onderstaande grafieken is een duidelijker beeld te zien als de verschillende klassen 
samengevoegd worden volgens de methode zoals die in de literatuur naar voren is 
gekomen.  
 
 

Figuur 34: Berekening literatuuronderzoek vs. bugs logaritmisch genormeerd 

Er valt op dat dit verband het sterkst is als je het vergelijkt met de lineaire normering. 
Als laatste kijken we nog naar de berekende gegevens in de visie van de professionals. 
De grafieken die daar uit komen zijn in de volgende figuur te zien.  
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Figuur 35: Berekening professionals vs. bugs logaritmisch genormeerd 

5.3 Evaluatie 
Van te voren verwacht je een omgekeerd evenredig verband tussen het rapportcijfer dat 
een stuk software krijgt en het aantal bugs dat in de eerste maanden optreedt. Volgens 
de literatuur kan dit met behulp van vier klassen aangegeven worden, namelijk de 
software grootte, de code documentatie, de structuur en de begrijpelijkheid.  
Door deze vier categorieën verder uit te diepen komt een zwak omgekeerd evenredig 
verband naar boven tussen deze twee variabelen. Nader onderzoek naar de resultaten 
die de afzonderlijke metrieken in dit onderzoek vertonen toont aan dat de meeste 
metrieken hier ook wel aan voldoen. Op een paar uitzonderingen na. De metrieken die 
juist een ander verband vertonen zijn vooral de metrieken die de structuur zouden 
moeten representeren. Concreet zou dit dus de volgende stelling tot gevolg hebben: 

Voor het bepalen van de mate van onderhoudbaarheid speelt de structuur van de code geen rol 

Hierbij dus wel er van uitgaande dat er een omgekeerd evenredig verband zou moeten 
zijn. Gezien de gebruikte grafieken is er geen reden om in deze situatie aan te nemen dat 
de structuur een verband vertoont met de onderhoudbaarheid zoals dit van te voren 
verwacht is.  
 
Daarnaast is in een iets mindere mate sprake van een zwakke negatieve correlatie tussen 
het aantal bugs en de mate van onderhoudbaarheid bij de begrijpelijkheid. Deze 
categorie vertoont geen omgekeerd evenredig verband. Hieruit kun je concreet de 
volgende stelling uiten: 

de begrijpelijkheid speelt bij het bepalen van de onderhoudbaarheid van software amper een rol 
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Wanneer we de onderhoudbaarheid van software gaan meten door de literatuur aan te 
houden dan komen we op een sterker omgekeerd evenredig verband uit dan wanneer 
we naar de professionals luisteren. Als dit gecombineerd wordt met voorgaande stelling 
dan zou dit ook een logisch gevolg moeten zijn. De professionals denken dat structuur 
een hele belangrijke rol speelt in de beoordeling, terwijl deze klasse juist een nivellerend 
effect heeft in dit onderzoek. Hier kan uit geconcludeerd worden dat voor de mate van 
onderhoudbaarheid geen extra aandacht aan de structuur of de begrijpelijkheid gegeven 
hoeft te worden.  
 
De categorieën documentatie en softwaregrootte hebben daarentegen een grote invloed 
op de onderhoudbaarheid van software. Zij onderbouwen de hypothese dat grotere 
projecten ook lastiger te onderhouden zijn en dus ook in meer bugs zal resulteren. 
Hierbij is natuurlijk wel de kantlijn dat altijd nog naar de kwaliteit gekeken moet 
worden. Het gaat om de balans tussen kwaliteit en documentatie, in dit onderzoek 
hebben we ons op een klein onderdeel van de kwaliteit gericht, de onderhoudbaarheid, 
en de rest zal uiteraard evenveel van belang zijn.  
In de huidige situatie waarin dit onderzoek heeft plaatsgevonden kun je zelfs nog stellen 
dat het  

meer (goede) documentatie van software zal resulteren in beter te onderhouden software.  

Alleen zien we hierin toch al snel naar voren komen dat volgens het voorafgaande 
onderzoek de documentatie vooral normaal verdeeld is en dat hier dus een maximum 
aan zal zitten en dat 60% documentatie geen verbetering betekend. Vanuit technisch 
oogpunt kan uit deze conclusie getrokken worden dat  

grotere software leidt tot meer onderhoudswerk.  

 
Iets wat in de figuren met de metriekcategorieën opvalt is de volgorde van de 
verschillende categorieën bij ieder project. Zo scoort de documentatie vaak het hoogste, 
vervolgens komt de grootte, daarna de begrijpelijkheid en als laatste de structuur. Hier 
kun je uit opmaken dat gebruik wordt gemaakt van een bepaalde programmeerstijl die 
tot hetzelfde gedrag kan leiden. Het genereren van een dergelijk overzicht kan dus ook 
gebruikt worden om andere informatie weer te geven, bijvoorbeeld of men zich aan de 
richtlijnen van de organisatie houdt bij het ontwikkelen van software.  

5.3.1 Reflectie 
Dit onderzoek heeft in een omgeving plaatsgevonden die van tevoren juist is 
afgebakend. Deze afbakening zorgt voor dat de resultaten alleen in deze situatie gelden. 
Om een beter beeld te krijgen en te testen of de resultaten ook buiten deze omgeving 
van kracht zijn, kan men enkele extra zaken nader bekijken. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan het bekijken van projecten die vele mate groter dan wel kleiner zijn. Het kan zijn dat 
de resultaten een gelijk verband tonen omdat er ongeveer even grote software gebruikt 
is.  
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Een ander punt waar bijvoorbeeld ook onderzoek naar gedaan kan worden is om te 
kijken wat gebeurd indien andere metrieken toegevoegd worden aan het palet, 
waardoor andere zaken eventueel ook berekent worden.  
Bij dit onderzoek is aandacht aan de vier metriekcategorieën van Lopez (2005) gegeven, 
kan een vijfde categorie hier aan toegevoegd worden? Een categorie die hier nog wel 
van invloed op is? Aangezien twee van de vier categorieën van Lopez in dit kader geen 
invloed hebben kan deze opdeling ook al te specifiek zijn, een opdeling die met behulp 
van metrieken toch niet zo makkelijk te onderscheiden is.  
In dit onderzoek is alleen aandacht besteed aan projecten die met Java ontwikkeld zijn. 
Hierbij is aangenomen dat geen verschil zal optreden indien dit op .NET software wordt 
uitgevoerd. Deze aanname kan nog bevestigd worden en daarnaast kan ook nog 
bekeken worden of de resultaten daadwerkelijk in het model passen zoals dat hierbij 
omschreven is. De tools om de metrieken mee te berekenen maken vooral  gebruik van 
Java specifieke software. Is voor alle tools ook een .NET variant? 
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6 Conclusie 
Samenvattend uit de gegevens in het vorige hoofdstuk komen we op onderstaande 
conclusies uit. In dit onderzoek hebben we een lineaire normering van het aantal 
coderegels in de software toegepast. 
 

 

Er is sprake van een zwak omgekeerd evenredig verband tussen de mate van onderhoudbaarheid 
van software en het aantal bugs dat in de eerste drie maanden na oplevering optreedt. 

 

De mate van onderhoudbaarheid wordt in de praktijk vooral bepaald door  
de softwaregrootte en de documentatie. 

 

Veel (goede) documentatie leidt tot beter te onderhouden software. 

 

Voor het bepalen van de mate van onderhoudbaarheid speelt de structuur van de code geen rol. 

 
 
Dit onderzoek is slechts een begin geweest voor het beoordelen van code. Door slechts 
gebruik te maken van een beperkt aantal (vijf) projecten is dit beeld geschetst geworden. 
Nader onderzoek zou deze conclusie verder kunnen onderbouwen. Een aanzet hiervoor 
is gegeven in de reflectie in 5.3.1. 
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Appendix A: Projecten  
Bij de beoordeling van de kwaliteit wordt gebruik gemaakt van enkele projecten. Deze 
projecten worden hier eerst beschreven.  

A - 1 VBS 

De VBS applicatie (Volgorde Beheer Systeem) wordt gebruikt voor de volgorde sortering 
van post. Binnen de applicatie kan de precieze volgorde van de te bezorgen post worden 
bepaald. Deze gegevens worden vervolgens gebruikt voor het genereren van sorteerlijsten 
zodat sorteermachines op de bestelkantoren deze sortering kunnen uitvoeren. 

Algemeen 

De VBS applicatie is een 3 laags architectuur met een oracle database, een Java server 
applicatie en een Delphi rich client. Communicatie tussen server en client vindt plaats 
middels xml over http. Voor  de communicatie tussen server en database maakt gebruik van 
SQL op JDBC Api niveau. De applicatie bevat dus alle benodigde queries, insert en update 
statements. 

Technologie 

Voor de metrics bepaling bestaat de afbakening uit de Java server applicatie. 
Afbakening 

A - 2 SPP 

De SPP (Sorteren Partijen Post) applicatie wordt gebruikt voor het plannen van de sortering 
van de post op de sorteercentra. Binnen de applicatie is het mogelijk om planningen te 
maken welke post op welke machines gesorteerd moet worden. 

Algemeen 

De SPP applicatie is een 3 laags architectuur met een oracle database, Java server en een .net 
rich client. Communicatie tussen server en client vindt plaats middels een SOAP webservice. 
De communicatie tussen server en database maakt gebruik van Object Relational Mapping 
via het Hibernate framework. Daarnaast is een set batch applicaties die gedeeltelijk gebruik 
maken van dezelfde object relational mapping code. De batch applicaties zorgen vooral voor 
import en export functionaliteiten.  

Technologie 

Voor de metrics bepaling bestaat de afbakening uit de Java server applicatie en de batch 
applicaties. Metrics moeten voor beide systemen apart worden beoordeelt. 

Afbakening 

A - 3 IPR 

IPR (Inzet, Planning en Registratie) wordt gebruikt voor de inzetregistratie, het vastleggen 
van roosters en het aanleveren van inzetgegevesn aan de salaris administratie. 

Algemeen 

De IPR applicatie bestaat uit een Ingres database met een Java server applicatie. De server 
maakt gebruik van HTML voor de GUI. Voor de communicatie tussen server en database 
maakt gebruik van SQL op JDBC Api nivo. De applicatie bevat dus alle benodigde queries, 
insert en update statements.  

Technologie 
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Voor de metrics bepaling bestaat de afbakening uit de Java server applicatie. 
Afbakening 

A - 4 Pilotus 

Pilotus is een communicatie programma voor mensen met een verstandelijke beperking. 
Binnen het programma kunnen berichten uitgewisseld worden binnen een besloten groep. 
De Pilotus GUI is specifiek toegespitst op de doelgroep. De gui gebruikt het volledige 
scherm en maakt veelvuldig gebruik van graphics en animaties. 

Algemeen 

De Pilotus applicatie bestaat uit een Java rich client, een java server en een MySQL database. 
De communicatie tussen client en server vindt plaats via XML over HTTPS. De Client 
applicatie maakt gebruik van de Java fullscreen api en Java 2d. Voor locale opslag van 
gegevens maakt de client gebruik van een eenvoudige object database. 

Technologie 

Voor de metrics bepaling bestaat de afbakening uit de Java Client applicatie. 
Afbakening 

A - 5 RDC VER 

Het RDC VER systeem is een data warehouse systeem voor het verzamelen van gegevens 
over auto's en hun eigenaar. Het doel hiervan is om deze gegevens (na verwerking) weer 
door te verkopen. 

Algemeen 

De VER applicatie is een 3 laags architectuur met een DB2 database, WebSphere server en 
een aantal clients. De database wordt ontsloten met Hibernate. Een laag van (Spring) 
services ontsluit de gegevens op een hoger abstractie niveau.  

Technologie 

Vervolgens is er een HTML client, gebaseerd op Velocity templates, een webservice laag, 
gebaseerd op Apache Axis, en een aantal batch systemen, gebaseerd op het Spring 
framework en een eigen framework implementatie. 

Voor de metrics bepaling dienen zowel de core/stack (Hibernate/Spring services), de batch, 
de webapp als de webservices gemeten te worden. 

Afbakening 
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Appendix B: XML bestanden 
Onderstaand laat een voorbeeld van de output zien zoals die wordt gegenereerd door 
de metriektool Source Monitor. 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
 
<sourcemonitor_metrics> 
  <project version="2.4"> 
    <project_name>Project A</project_name> 
    <project_directory>D:\project_A</project_directory> 
    <project_language>Java</project_language> 
    <ignore_headers_footers>false</ignore_headers_footers> 
    <metric_names name_count="15"> 
      <metric_name id="M0" type="number">Lines</metric_name> 
      <metric_name id="M1" type="number">Statements</metric_name> 
      <metric_name id="M2" type="percent" divisor="M1">Percent Branch Statements</metric_name> 
      <metric_name id="M3" type="number">Method Call Statements</metric_name> 
      <metric_name id="M4" type="percent" divisor="M0">Percent Lines with 
Comments</metric_name> 
      <metric_name id="M5" type="number">Classes and Interfaces</metric_name> 
      <metric_name id="M6" type="ratio" divisor="M5">Methods per Class</metric_name> 
      <metric_name id="M7" type="ratio" divisor="M6">Average Statements per 
Method</metric_name> 
      <metric_name id="M8" type="string">Line Number of Most Complex Method</metric_name> 
      <metric_name id="M9" type="string">Name of Most Complex Method</metric_name> 
      <metric_name id="M10" type="maximum">Maximum Complexity</metric_name> 
      <metric_name id="M11" type="string">Line Number of Deepest Block</metric_name> 
      <metric_name id="M12" type="maximum">Maximum Block Depth</metric_name> 
      <metric_name id="M13" type="average" values="block_depths">Average Block 
Depth</metric_name> 
      <metric_name id="M14" type="average">Average Complexity</metric_name> 
    </metric_names> 
    <checkpoints checkpoint_count="1"> 
      <checkpoint checkpoint_name="prjA" checkpoint_date="2008-02-20" checkpoint_files="522"> 
        <metrics metric_count="15"> 
          <metric id="M0">107374</metric> 
          <metric id="M1">38724</metric> 
          <metric id="M2">9.8</metric> 
          <metric id="M3">29444</metric> 
          <metric id="M4">31.0</metric> 
          <metric id="M5">561</metric> 
          <metric id="M6">8.07</metric> 
          <metric id="M7">5.77</metric> 
          <metric id="M8"></metric> 
          <metric id="M9">SortingProductListReportCommand.writeDetailDataForKey()</metric> 
          <metric id="M10">49</metric> 
          <metric id="M11"></metric> 
          <metric id="M12">9+</metric> 
          <metric id="M13">1.91</metric> 
          <metric id="M14">1.97</metric> 
        </metrics> 
        <block_depths depth_count="10"> 
          <block_depth level="0">5371</block_depth> 
          <block_depth level="1">11193</block_depth> 

   <block_depth level="2">15588</block_depth> 
   <block_depth level="3">7073</block_depth> 
   <block_depth level="4">2318</block_depth> 
   <block_depth level="5">991</block_depth> 

          <block_depth level="6">400</block_depth> 
   <block_depth level="7">170</block_depth> 
   <block_depth level="8">73</block_depth> 
   <block_depth level="9+">58</block_depth> 
  </block_depths> 
</checkpoint> 

   </checkpoints> 
 </project> 
</sourcemonitor_metrics> 
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Appendix C: Vragenlijsten 
In deze appendix staan de vragenlijsten die gebruikt zijn bij het verkrijgen van 
informatie van de mensen van Sogeti. Deze lijsten zijn als gebruikt introductie op een 
gesprek. 

C - 1 Enquête 
Ik ben begonnen met het afnemen van onderstaande enquête waarin slechts enkele 
items aangevinkt hoeven te worden.  
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Stelling / te meten gegevens 
onbelangrijk -> 

belangrijk 
Objectief meten van onderhoudbaarheid meten is haalbaar 1 2 3 4 5 6 7 
Lopez (2005):        
    Code documentatie 1 2 3 4 5 6 7 
    Structurisatie van klassen 1 2 3 4 5 6 7 
    Understadability van methoden 1 2 3 4 5 6 7 
    Software size 1 2 3 4 5 6 7 
        
Het aantal regels code 1 2 3 4 5 6 7 
Het aantal bestanden 1 2 3 4 5 6 7 
Het percentage commentaar 1 2 3 4 5 6 7 
Het aantal klassen/interfaces 1 2 3 4 5 6 7 
Het aantal statements 1 2 3 4 5 6 7 
Percentage branch statements 1 2 3 4 5 6 7 
      (Het aantal keuzemogelijkheden in de code t.o.v. totale code)        
Gem. aantal statements per methode 1 2 3 4 5 6 7 
Aantal method calls 1 2 3 4 5 6 7 
Aantal methoden per klasse 1 2 3 4 5 6 7 
Cyclomatische complexiteit 1 2 3 4 5 6 7 
      (Het aantal verschillende paden door een stuk code)        
Gem. Cyclomatische complexiteit 1 2 3 4 5 6 7 
Maximale Block Depth 1 2 3 4 5 6 7 
     (Maximale diepte van het block niveau in een class)        
Gem. Block Depth 1 2 3 4 5 6 7 
Lack of cohesion 1 2 3 4 5 6 7 
     (Gebrek aan samenhang, in de methoden)        
Efferent coupling 1 2 3 4 5 6 7 
    (het aantal klassen gekoppeld aan een bepaalde klasse)        
Afferent Coupling 1 2 3 4 5 6 7 
    (hoeveel andere klassen gebruik maken van de specifieke klasse)        
Dependency Cycles 1 2 3 4 5 6 7 
    (afhankelijkheid van packages)        
Code Coverage van unittesten 1 2 3 4 5 6 7 
Abstractness 1 2 3 4 5 6 7 
     (Percentage abstracte klassen)        
Depth of Inheritance Tree (DIT) 1 2 3 4 5 6 7 
      (erfenis niveaus van de object hiërarchie)        
Number of Children (NOC) 1 2 3 4 5 6 7 
Dead code 1 2 3 4 5 6 7 

C - 2 Open vragen 

1. Code documentatie 

Is de (gemiddelde) hoeveelheid documentatie van invloed op de kwaliteit vanuit het 
oogpunt van Sogeti? (deze vraag is als het goed is al aan bod gekomen in de 
voorgaande lijst). 
 
Welk percentage commentaar verwacht je dat op ieder stuk software moet zijn? Er 
wordt beweert dat 15% een goede maat is voor de gemiddelde hoeveelheid 
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commentaar. Ben je het hiermee eens of is het bijvoorbeeld veel belangrijker dat er 
goed gebruik word gemaakt van de javadoc? (indien het laatste het geval is: 
verandert dit je mening over de mate in hoeverre de gemiddelde hoeveelheid 
documentatie belangrijk is). 
 
Hoe erg is het om een bepaalde grens te overschrijden? Kun je zeggen wat de impact 
is wanneer de grens met 5% wordt overschreden? 
 
Een andere mogelijkheid is om verschillende klassen te gebruiken. Afhankelijk van 
de grootte, het soort en het type van het project. Waarbij type gezien wordt als de 
wijze waarop software ontstaan is, bijvoorbeeld software wordt gegenereerd, of is er 
sprake van veel standaard werk of wordt veel kennis-intensief werk verricht? Het 
idee hierachter is dat je bijvoorbeeld bij kennis-intensieve software veel meer 
commentaar verwacht en dat het percentage commentaar in een dergelijk geval op 
25% ligt, terwijl bij standaardwerk het percentage slechts 10% zal zijn. Is het 
verstandig om een dergelijk principe te hanteren boven de standaardregel zoals die 
hiervoor beschreven was en welke keuze heeft de voorkeur? 

2. Grootte van software 

Naar aanleiding van de grootte van software dit volgende stuk. Het lijkt lastig om 
een bepaalde grootte toe te kennen. Is hier een harde grens in te stellen? Het 
antwoord hierop is uiteraard nee, zal niet van de ene grootte naar de andere ineens 
gesproken kunnen worden van een niet onderhoudbaar systeem, maar iets van een 
schaal zal naar voren komen welke nav de grootte reageert. Zie je toekomst in dit 
idee en heb je al een beeld van hoe dat zou moeten zijn? 
 
Kunnen ook hier verschillende klassen in aangemaakt worden? Bijvoorbeeld bij 
verschil tussen gegenereerde code en zelf ontworpen code? Of zal dat uiteindelijk 
niets uitmaken met betrekking tot de onderhoudbaarheid? 
 
En als gekeken wordt naar het soort applicatie dat gebruikt wordt (server, client, 
webapplicatie), kan dan wel sprake zijn van verschillende klassen? 
 
Zal het gebruik van de functiepunten meer informatie geven over de grootte van het 
project gekoppeld aan de onderhoudbaarheid van de software? Zo ja, hoe zou dit 
meer informatie geven? 

3. Begrijpelijkheid van code 

Het aantal dependency cycles mag niet groter zijn dan 6 blijkt uit veel literatuur. Is 
het goed om dit aan te houden of kan daarbij ook beter rekening gehouden worden 
met het soort project waar je mee aan het werk bent? En is het dus weer belangrijker 
om verschillende klassen aan te houden voor verschillende soorten projecten? 
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Hoe erg is het om een bepaalde grens te overschrijden? Kun je zeggen wat de impact 
is wanneer de grens met 5% wordt overschreden? 
 
Op welke manier bepaal je zelf de complexiteit van een methode? Is dit een gevoel 
gebaseerd op bijvoorbeeld de hoeveelheid werk of is dit aan standaard methoden 
gekoppeld, zoals bijvoorbeeld het aantal (on-)afhankelijke paden door de code? Of is 
het veelal afhankelijk van de structuur hoe de software opgebouwd is die daar een 
groot aandeel in heeft? Andere oorzaken kunnen ook opgeschreven worden. 
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Appendix D: Resultaten per metriek 
In deze appendix zijn de resultaten van iedere metriek afzonderlijk gekoppeld aan 
de onafhankelijke variabele (het aantal bugs) weergegeven. Door dit weer te geven 
kan zichtbaar gemaakt worden in hoeverre de metriek een versterkende of een 
nivellerende werking op het eindresultaat heeft.  

D - 1 Lineair genormeerd 
In deze paragraaf zijn alle metrieken met hun afzonderlijke resultaten te zien. In deze 
grafieken is zijn de bugs lineair genormeerd naar het aantal regels code in het project.  

 
Code Documentatie 

 
Structirisatie 
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Begrijpelijkheid 
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Software grootte 
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Overig – combinatie 
 

D - 2 Resultaten zonder normering van aantal bugs 
In deze paragraaf zijn alle metrieken met hun afzonderlijke resultaten te zien. In deze 
grafieken is zijn de bugs niet genormeerd naar het aantal regels code in het project.  

 
Code Documentatie 
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Overig – Combinatie 
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Appendix E: Metriekcategorieën uitgediept 
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