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AAbbssttrraacctt..  TThhee  ppaappeerr  ddeessccrriibbeess  tthhee  aauutthhoorr’’ss  eexxppeerriieennccee,,  ggaaiinneedd  dduurriinngg  aa  
ccoommpplleexx  aanndd  lloonngg  oouuttssoouurrcciinngg  pprroojjeecctt..  TThhee  aapppplliieedd  SSooffttwwaarree  QQuuaalliittyy  
PPrrooggrraamm  iiss  pprreesseenntteedd  aanndd  ssoommee  iiddeeaass  ffoorr  iittss  iimmpprroovveemmeenntt  aarree  ggiivveenn..  TThhee  
pprroobblleemmss  ooff  pprroojjeecctt  mmaannaaggeemmeenntt,,  ssooffttwwaarree  ccoonnffiigguurraattiioonn  mmaannaaggeemmeenntt  
aanndd  mmaaiinntteennaannccee  aarree  ccllaarriiffiieedd..  AA  ffeeaassiibbllee  aapppprrooaacchh  ttoo  tthheessee  pprroobblleemmss  ––  
bbootthh  iinnccrreemmeennttaall  aanndd  mmeeaassuurraabbllee  ––  hhaass  bbeeeenn  ssuuggggeesstteedd..  IInn  ccoonncclluussiioonn  
tthhee  aauutthhoorr  sshhaarreess  aa  ffeeww  ppoossssiibbllee  ddiirreeccttiioonnss  ffoorr  ffuurrtthheerr  rreesseeaarrcchh..    

11  IInnttrroodduuccttiioonn  

NNoowwaaddaayyss  tthhee  oouuttssoouurrcciinngg  iiss  aa  ccoommmmoonn  pprraaccttiiccee  eessppeecciiaallllyy  ffoorr  tthhee  ssooffttwwaarree  ccoommppaa--
nniieess  iinn  tthhee  SSoouutthh--WWeesstteerrnn  ppaarrtt  ooff  tthhee  EEuurrooppee..  OOuuttssoouurrcciinngg  mmeeaannss  tthhaatt  ssooffttwwaarree  eennggii--
nneeeerriinngg  aaccttiivviittiieess  aarree  ccoonnttrraacctteedd  ttoo  aa  tthhiirrdd  ppaarrttyy  wwhhoo  ddooeess  tthhee  wwoorrkk  ooff  lloowweerr  ccoosstt  
((ddeeffiinniitteellyy))  aanndd  hhiigghheerr  qquuaalliittyy  ((hhooppeeffuullllyy))..  DDuuee  ttoo  tthhee  sshhoorrttaaggee  ooff  ssooffttwwaarree  ppeeooppllee  
wwiitthh  aapppprroopprriiaattee  qquuaalliiffiiccaattiioonn,,  sskkiillllss  aanndd  eexxppeerriieennccee,,  oorr  llaacckk  ooff  ootthheerr  ffaacciilliittiieess  ((hhaarrdd--
wwaarree,,  ddeevveellooppmmeenntt  eennvviirroonnmmeenntt,,  ccoommmmuunniiccaattiioonnss,,  eettcc..))  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr  llooookkss  ffoorr  aa  
vveennddoorr  ttoo  ssoollvvee  tthheessee  pprroobblleemmss..  OOuuttssoouurrcciinngg  ccaann  bbee  ppaarrttiiaall  ––  wwhheenn  oonnllyy  aa  ffeeww  ppaarrttss  ooff  
tthhee  ssooffttwwaarree  ssyysstteemm  aarree  ccoonnttrraacctteedd,,  oorr  ccoommpplleettee,,  wwhheenn  tthhee  wwhhoollee  ssooffttwwaarree  ssyysstteemm  uunn--
ddeerr  ddeevveellooppmmeenntt  iiss  ccoonnttrraacctteedd..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  aannootthheerr  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  tthhee  oouuttssoouurrcciinngg  ccaann  
bbee  ppllaannnneedd  oorr  aadd--hhoocc..  TThhee  ppllaannnneedd  oouuttssoouurrcciinngg  iiss  aa  ppaarrtt  ooff  ccoommppaannyy  ssttrraatteeggiicc  bbuussiinneessss  
ppllaann  ttoo  ccoonnqquueerr  nneeww  mmaarrkkeettss,,  ttoo  eenntteerr  tthhee  mmaarrkkeett  vveerryy  ffaasstt  oorr  ttoo  ccrreeaattee  aann  aattttrraaccttiivvee  
iimmaaggee,,  nnoott  hhaavviinngg  tthhee  rreessoouurrcceess  nneeeeddeedd..  TThhee  aadd--hhoocc  oouuttssoouurrcciinngg  ccaann  bbee  aann  aatttteemmpptt  ttoo  
ddeeaall  wwiitthh  aa  pprroojjeecctt  bbeehhiinndd  sscchheedduullee  oorr  ttoo  ssoollvvee  uunneexxppeecctteedd  ssooffttwwaarree  pprroobblleemmss..    

FFrroomm  tthhee  ootthheerr  ssiiddee  tthhee  bbeenneeffiittss  ffoorr  tthhee  vveennddoorr  aarree  ttoo  oobbttaaiinn  aa  rreeaall  aanndd  ppuurree  ssoofftt--
wwaarree  wwoorrkk  kkeeeeppiinngg  hhiiss//hheerr  ppeeooppllee  bbuussyy  aanndd  ccoommppaarraattiivveellyy  wweellll  ppaaiidd..  TThhiiss  ccaann  bbee  aa  
wwaayy  ttoo  aavvooiidd  ssoommee  ssooffttwwaarree  ccoommppaannyy  pprree--pprroojjeecctt  aaccttiivviittiieess  ((mmaarrkkeett  rreesseeaarrcchh,,  tteennddeerr--
iinngg,,  bbiiddddiinngg))  aanndd  aa  nnuummbbeerr  ooff  ppoosstt--pprroojjeecctt  aaccttiivviittiieess  ((ssooffttwwaarree  pprroodduucctt  pprroommoottiioonn,,  
ddiissttrriibbuuttiioonn,,  ccooppyyrriigghhtt  pprrootteeccttiioonn,,  eettcc..))..  AAllll  tthheessee  aaccttiivviittiieess  rreeqquuiirree  ssppeecciiffiicc,,  mmoorree  
bbuussiinneessss--oorriieenntteedd  kknnoowwlleeddggee  aanndd  sskkiillllss,,  wwhhiicchh  aarree  nnoott  ccoommmmoonn  ffoorr  ssooffttwwaarree  ppeeooppllee..    

TThheeoorreettiiccaallllyy,,  tthhee  oouuttssoouurrcciinngg  ccaann  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aass  aa  mmuuttuuaallllyy  bbeenneeffiicciiaall  ddeeaall..  UUnn--
ffoorrttuunnaatteellyy,,  tthhee  rreeaall--lliiffee  ssttoorryy  iiss  aa  bbiitt  ddiiffffeerreenntt  aanndd  wwee  wwiillll  ttrryy  ttoo  eexxppllaaiinn  wwhhyy..  
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22  AA  CCaassee  SSttuuddyy  --  oouurr  OOuuttssoouurrcciinngg  PPrroojjeecctt  

22..11  TThhee  PPrroojjeecctt  

IInn  tthhee  eeaarrllyy  9900’’ss  aa  nnuummbbeerr  ooff  ccoonnsseeccuuttiivvee  ssooffttwwaarree  ddeevveellooppmmeenntt  pprroojjeeccttss  wweerree  ccaarrrriieedd  
oouutt  iinn  BBuullggaarriiaa,,  oorrddeerreedd  bbyy  tthhee  ssooffttwwaarree  ddeevveellooppmmeenntt  ddeeppaarrttmmeenntt  ooff  aa  bbiigg  GGeerrmmaann  
ccoorrppoorraattiioonn..  AAllll  pprroojjeeccttss  wweerree  iinn  tthhee  ffiieelldd  ooff  ccoouurrsseewwaarree  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  ootthheerr  ttyyppeess  
ooff  ddeeddiiccaatteedd  ssooffttwwaarree..  TThhee  llaasstt  pprroojjeecctt  wwaass  tthhee  bbiiggggeesstt  oonnee  [[11]]..  TThhee  ppuurrppoossee  wwaass  ttoo  
ddeevveelloopp  aa  ssooffttwwaarree  ttooooll  ffoorr  tthhee  aannaallyyssiiss,,  ppllaannnniinngg  aanndd  ddeessiiggnn  ooff  ccoommppuutteerr--bbaasseedd  ttrraaiinn--
iinngg  pprrooggrraammss..  AAss  aa  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  tteeaamm  II  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  sshhaarree  oouurr  eexxppeerrii--
eennccee  ggaaiinneedd  dduurriinngg  tthhiiss  ccoommpplleexx  aanndd  lloonngg  oouuttssoouurrcciinngg  pprroojjeecctt..  FFuurrtthheerr  iinn  tthhiiss  ppaappeerr  
wwee  wwiillll  ccaallll  tthhee  rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  tthhee  GGeerrmmaann  ccoommppaannyy,,  tthhee  iinniittiiaattoorr  ooff  tthhee  pprroojjeecctt,,  
wwiitthh  aa  ggeenneerraall  nnaammee  ccuussttoommeerr,,  aanndd  tthhee  BBuullggaarriiaann  tteeaamm  ––  ddeevveellooppeerr..    

BBeeaarriinngg  iinn  mmiinndd  tthhee  wweellll  kknnoowwnn  ffrroomm  tthhee  lliitteerraattuurree  ssooffttwwaarree  eennggiinneeeerriinngg  rreeccoomm--
mmeennddaattiioonnss,,  bbootthh  ssiiddeess  mmaaddee  aann  aatttteemmpptt  ttoo  ddeeffiinnee  eexxpplliicciittllyy  tthhee  iinniittiiaall  ccoonnddiittiioonnss,,  ccoonn--
ssttrraaiinnttss  aanndd  rriisskk  ffaaccttoorrss  aanndd  ttoo  oouuttlliinnee  tthhee  bbaassiicc  pprriinncciipplleess  ooff  pprroojjeecctt  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  
qquuaalliittyy  aassssuurraannccee  pprrooggrraamm..    

TThhee  ffoolllloowwiinngg  ccoonnssttrraaiinnttss  wweerree  iimmppoosseedd  oonn  tthhee  BBuullggaarriiaann  ddeevveellooppeerrss::  
--  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ccoosstt  aanndd  tthhee  pprroojjeecctt  ddeeaaddlliinnee  hhaadd  ttoo  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  iinn  aaddvvaannccee  aanndd  

ccoouulldd  nnoott  bbee  rreeccoonnssiiddeerreedd;;  
--  tthhee  ggeenneerraall  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  tthhee  hhaarrddwwaarree  ppllaattffoorrmm  aanndd  tthhee  ssooffttwwaarree  ttoooollss  ffoorr  tthhee  

pprroojjeecctt  hhaadd  ttoo  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  ccuussttoommeerr,,  bbuutt  tthhee  sseelleeccttiioonn  aanndd  ppuurrcchhaassee  hhaadd  
ttoo  bbee  mmaaddee  bbyy  tthhee  ddeevveellooppeerr;;  

--  tthhee  ddeevveellooppeerr  hhaadd  ttoo  aarrttiiccuullaattee  aanndd  ssuubbmmiitt  ffoorr  aapppprroovvaall  tthhee  pprroojjeecctt  mmaannaaggeemmeenntt  
sscchheemmee  aanndd  tthhee  qquuaalliittyy  aassssuurraannccee  ppllaann;;  

--  dduurriinngg  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  tthhee  ccuussttoommeerr  hhaadd  ttoo  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  
ddeeffiinniittiioonn,,  eexxtteerrnnaall  ssppeecciiffiiccaattiioonnss  aanndd  tthhee  iinnddeeppeennddeenntt  tteessttiinngg,,  aanndd  tthhee  ddeevveellooppeerr  
hhaadd  ttoo  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  ddeettaaiilleedd  ddeessiiggnn,,  pprrooggrraammmmiinngg,,  iinntteerrnnaall  tteessttiinngg  aanndd  
pprreeppaarraattiioonn  ooff  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  ddooccuummeennttaattiioonn..  

AAtt  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  tthhee  pprroojjeecctt  ssoommee  rriisskk  ffaaccttoorrss  hhaavvee  bbeeeenn  iiddeennttiiffiieedd  aanndd  aannaallyyzzeedd,,  
nnaammeellyy::  
--  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ddeeffiinniittiioonn  wwaass  iinnccoommpplleettee  aanndd  ffuuzzzzyy,,  nnoott  aalllloowwiinngg  tthhee  pprreecciissee  

eessttiimmaattiioonn  ooff  tthhee  ssiizzee  aanndd  ccoommpplleexxiittyy  ooff  tthhee  ddeessiirreedd  ssooffttwwaarree  ssyysstteemm;;  
--  tthhee  ddiissttaanntt  ddeevveellooppmmeenntt  wwaass  ttoo  ssoommee  eexxtteenntt  nneeww  ffoorr  aallll  ppaarrttiicciippaannttss  aanndd  tthhee  llaacckk  ooff  

eexxppeerriieennccee  rreeqquuiirreedd  ffiinnddiinngg  oouutt  tthhee  aapppprroopprriiaattee  ssoolluuttiioonnss  bbyy  tteessttiinngg    sseevveerraall  aalltteerr--
nnaattiivveess;;  

--  iinn  tthhiiss  ddiissttaanntt  ddeevveellooppmmeenntt  tthhee  ddaaiillyy  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  bbyy  ee--mmaaiill  sshhoouulldd  bbee  iinn  aa  llaann--
gguuaaggee  ((EEnngglliisshh))  ffoorreeiiggnn  ttoo  bbootthh  ssiiddeess..    

TThhee  SSQQAA  pprrooggrraamm  hhaass  bbeeeenn  ccrreeaatteedd  oonn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  tthhrreeee  aassssuummppttiioonnss::  
--  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  tthhee  ssooffttwwaarree  pprroodduucctt  ddeeppeennddss  oonn  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  tthhee  ppeeooppllee  iinnvvoollvveedd  

iinn  tthhee  pprroojjeecctt  aanndd  tthheeiirr  pprrooppeerr  mmaannaaggeemmeenntt;;  
--  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  tthhee  ssooffttwwaarree  pprroodduucctt  ddeeppeennddss  oonn  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  

pprroocceessss;;  
--  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  tthhee  ssooffttwwaarree  pprroodduucctt  iinn  aa  rreemmoottee  ddeevveellooppmmeenntt  pprroojjeecctt  ddeeppeennddss  hheeaavv--

iillyy  oonn  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  tthhee  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  ssyysstteemm..  
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TThhee  PPrroojjeecctt  MMaannaaggeemmeenntt  pprrooggrraamm  ddeessccrriibbeedd  tthhee  ggrraadduuaall  ddeevveellooppmmeenntt,,  tthhee  rreessppoonn--
ssiibbiilliittiieess  ooff  tthhee  tteeaammss  aanndd  aa  ddeettaaiilleedd  sscchheedduullee  ffoorr  aallll  ddiissttaanntt  aaccttiivviittiieess  aanndd  ffaaccee--ttoo--ffaaccee  
jjooiinntt  mmeeeettiinnggss..  

22..22  PPrroojjeecctt  RReessuullttss  aanndd  TThheeiirr  EEvvaalluuaattiioonn  

TThhee  wwoorrkk  oonn  tthhee  ddeevveellooppeedd  ttooooll  hhaadd  sseevveerraall  ccoonnttiinnuuaattiioonnss  aanndd  ffiinnaallllyy  eennddeedd  ((dduuee  ttoo  
ssoommee  ffiinnaanncciiaall  rreeaassoonnss))  aa  yyeeaarr  aaggoo..  NNooww  ffrroomm  tthhee  ddiissttaannccee  ooff  tthhee  ttiimmee  ppaasssseedd  wwee  ccaann  
eevvaalluuaattee  tthhee  pprroojjeecctt  aanndd  ttoo  ssuummmmaarriizzee  tthhee  rreessuullttss  ooff  tthhiiss  eexxppeerriimmeennttaall  oouuttssoouurrcceedd  
ssooffttwwaarree  ddeevveellooppmmeenntt..    

WWee  ccaann  rreeppoorrtt  aa  ssuucccceessssffuull  SSooffttwwaarree  QQuuaalliittyy  AAssssuurraannccee  ((SSQQAA))  pprrooggrraamm..  TThhee  ddee--
ffiinneedd  sseett  ooff  tthhrreeee  aassssuummppttiioonnss  rreeaallllyy  mmaannaaggeedd  ttoo  eennssuurree  aann  eeffffiicciieenntt  SSQQAA  ppoolliiccyy..  NNeexxtt  
wwee  wwiillll  rreemmiinndd  eeaacchh  aassssuummppttiioonn  aanndd  wwiillll  ddeessccrriibbee  oouurr  bbrriieeff  ccoommmmeenntt  ffoorr  iitt..  

AAssssuummppttiioonn  11..  TThhee  qquuaalliittyy  ooff  tthhee  ssooffttwwaarree  pprroodduucctt  ddeeppeennddss  oonn  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  tthhee  
ppeeooppllee  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  pprroojjeecctt  aanndd  tthheeiirr  pprrooppeerr  mmaannaaggeemmeenntt..  

TThhee  ssiizzee  aanndd  tthhee  ssttrruuccttuurree  ooff  tthhee  tteeaammss,,  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  eedduuccaattiioonn,,  qquuaalliiffiiccaa--
ttiioonn  aanndd  eexxppeerriieennccee  ooff  tthhee  ddeevveellooppeerrss,,  tthhee  ssccooppee  ooff  tthheeiirr  wwoorrkk  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittyy  hhaavvee  
bbeeeenn  ppllaannnneedd  ccaarreeffuullllyy  aanndd  ffoolllloowweedd  ssttrriiccttllyy..  TThhee  hhiigghh  pprrooffeessssiioonnaall  lleevveell  ggaavvee  uuss  tthhee  
ppoossssiibbiilliittyy  ttoo  ssoollvvee  aallll  aarriissiinngg  pprroobblleemmss  ((bbootthh  aallggoorriitthhmmiicc  aanndd  tteecchhnniiccaall))..  TThhee  ddeevveell--
ooppeerrss  wweerree  mmoottiivvaatteedd  nnoott  oonnllyy  bbyy  tthheeiirr  ssaallaarriieess  bbuutt  bbyy  tthhee  cchhaalllleennggeess  ooff  tthhee  pprroojjeecctt  
iittsseellff..  AA  nnuummbbeerr  ooff  rreesseeaarrcchh  ppaappeerrss,,  ddeessccrriibbiinngg  ssoommee  pprroobblleemmss  aanndd  tthheeiirr  iinnnnoovvaattiivvee  
ssoolluuttiioonnss  hhaavvee  bbeeeenn  ppuubblliisshheedd  dduurriinngg  aanndd  aafftteerr  tthhee  pprroojjeecctt..  OOnn  tthhee  ootthheerr  ssiiddee  tthhee  ccuuss--
ttoommeerr’’ss  ffiinnaanncciiaall  ssttaabbiilliittyy  aanndd  tthhee  hhiigghh  lleevveell  ooff  iittss  oorrggaanniizzaattiioonnaall  ccuullttuurree  ccrreeaatteedd  aann  
eennvviirroonnmmeenntt,,  ffaacciilliittaattiinngg  tthhee  ffrruuiittffuull  wwoorrkk  oonn  tthhee  pprroojjeecctt..    

TThhee  lleessssoonn::  SSeelleecctt  tthhee  rriigghhtt  ppaarrttnneerr  ––  ttoo  bbee  qquuaalliiffiieedd,,  llooyyaall  aanndd  hhiigghhllyy  mmoottiivvaatteedd..  
AAssssuummppttiioonn  22..  TThhee  qquuaalliittyy  ooff  tthhee  ssooffttwwaarree  pprroodduucctt  ddeeppeennddss  oonn  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  tthhee  

ddeevveellooppmmeenntt  pprroocceessss..  
AA  mmooddeell  ffoorr  aa  ggrraadduuaall  ddeevveellooppmmeenntt  hhaass  bbeeeenn  iimmpplleemmeenntteedd..  TTwwoo  ccoonnsseeccuuttiivvee  pprroottoo--

ttyyppeess  hhaavvee  bbeeeenn  ccrreeaatteedd..  UUnnffoorrttuunnaatteellyy,,  tthhee  pprreelliimmiinnaarryy  ddeeffiinneedd  sscchheedduullee  wwaass  mmooddii--
ffiieedd  sseevveerraall  ttiimmeess  dduuee  ttoo  vveerryy  oofftteenn  cchhaannggeess  ooff  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss..  

TThhee  lleessssoonn::  IItt  iiss  nnoott  ppoossssiibbllee  ttoo  pprreeddiicctt  tthhee  dduurraattiioonn  aanndd  ccoosstt  ooff  eeaacchh  pprroojjeecctt  pphhaassee..  
SSoo  aass  aa  sstteepp--wwiissee  pprroocceedduurree  ffoorr  pprroojjeecctt  sscchheedduulliinngg  sshhoouulldd  bbee  aapppplliieedd::  aa  rroouugghh  sscchheedd--
uullee  wwiitthh  ddeeffiinniittiioonn  ooff  tthhee  bbaassiicc  pphhaasseess  aatt  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  tthhee  pprroojjeecctt  aanndd  aa  rreeffiinneemmeenntt  
oonnllyy  ffoorr  tthhee  nneexxtt  pphhaassee,,  ssppeecciiffyyiinngg  tthhee  eexxppeecctteedd  rreessuullttss,,  tthhee  aacccceeppttaannccee  ccrriitteerriiaa  aanndd  tthhee  
pprrooppoorrttiioonnaall  ppaayymmeenntt..  

AAssssuummppttiioonn  33..  TThhee  qquuaalliittyy  ooff  tthhee  ssooffttwwaarree  pprroodduucctt  iinn  aa  rreemmoottee  ddeevveellooppmmeenntt  pprroojjeecctt  
ddeeppeennddss  hheeaavviillyy  oonn  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  tthhee  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  ssyysstteemm..  

TThhee  wwhhoollee  oorrggaanniizzaattiioonn  ooff  tthhee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ((wwhhoo,,  wwhheenn,,  hhooww  oofftteenn,,  tthhee  ccoonnttrrooll  
aanndd  ddiissttrriibbuuttiioonn  rruulleess,,  eettcc..))  wwaass  ddeessccrriibbeedd  iinn  tthhee  ssoo  ccaalllleedd  ccoommmmuunniiccaattiioonn  pprroottooccooll..  
TThhoossee  ddaayyss  wwhheenn  tthhee  IInntteerrnneett  mmaaddee  iittss  ffiirrsstt  sstteeppss  wwee  eennccoouunntteerreedd  mmaannyy  tteecchhnniiccaall  
pprroobblleemmss..  FFoorrttuunnaatteellyy  tthheeyy  aarree  nnoott  vvaalliidd  aannyy  mmoorree  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  rreelliiaabbllee  aanndd  ffaasstt  
IInntteerrnneett  ccoonnnneeccttiioonnss  nnooww..  

TThhee  lleessssoonn::  AA  ccoommmmuunniiccaattiioonn  pprroottooccooll  hhaass  ttoo  bbee  eessttaabblliisshheedd  aatt  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  tthhee  
pprroojjeecctt  aanndd  hhaass  ttoo  bbee  ssttrriiccttllyy  ffoolllloowweedd..  
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33  AA  RReevviisseedd  AApppprrooaacchh  ttoo  OOuuttssoouurrcceedd  SSooffttwwaarree  DDeevveellooppmmeenntt  

TThhee  eexxppeerriieennccee  ffrroomm  aa  sseett  ooff  ddiissttaanntt  pprroojjeeccttss  aanndd  tthhee  aaddddiittiioonnaall  rreesseeaarrcchh  wwoorrkk  ggiivvee  uuss  
tthhee  ppoossssiibbiilliittyy  ttoo  pprrooppoossee  aa  nnuummbbeerr  ooff  iimmpprroovveemmeennttss  ttoo  tthhee  oovveerraallll  ddeevveellooppmmeenntt  ssttyyllee  
iinn  ssooffttwwaarree  oouuttssoouurrcciinngg..    

33..11  OOuurr  AApppprrooaacchh  ttoo  SSEE  AAccttiivviittiieess  

IInn  [[44]]  wwee  ddeessccrriibbee  oouurr  ggeenneerraall  aapppprrooaacchh  ttoo  tthhee  ssooffttwwaarree  eennggiinneeeerriinngg  aaccttiivviittiieess,,  ppeerr--
ffoorrmmeedd  iinn  aa  ssooffttwwaarree  ccoommppaannyy..  HHeerree  wwee  wwiillll  pprreesseenntt  iittss  bbaassiicc  pprriinncciipplleess  oonnllyy  ttoo  mmaakkee  
ppoossssiibbllee  ffoorr  tthhee  rreeaaddeerr  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  hhooww  tthheeyy  ccaann  bbee  aapppplliieedd  ttoo  oouuttssoouurrcceedd  ddeevveelloopp--
mmeenntt..  TThhee  bbaassiicc  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  oouurr  aapppprrooaacchh  aarree  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  
aa))  tthhee  aapppprrooaacchh  iiss  aann  iinnccrreemmeennttaall..  AAtt  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  iitt  ccaann  bbee  aapppplliieedd  oonnllyy  ffoorr  oonnee  

ssooffttwwaarree  eennggiinneeeerriinngg  aaccttiivviittyy  ––  ee..gg..  SSooffttwwaarree  QQuuaalliittyy  AAssssuurraannccee..  AAfftteerr  tthhee  eevvaalluuaa--
ttiioonn  aatt  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  ppeerriioodd  ffoorr  eexxppeerriimmeennttaall  uussee,,  tthhee  aapppprrooaacchh  ccaann  bbee  eexxppaannddeedd  ttoo  
ccoovveerr  ootthheerr  aaccttiivviittiieess,,  ttoooo..  

bb))  tthhee  aapppprrooaacchh  iiss  bbaasseedd  oonn  tthhee  iiddeeaa  ttoo  kkeeeepp  tthhee  ccoonnttrrooll  oovveerr  tthhee  wwhhoollee  pprroojjeecctt  aallll  tthhee  
ttiimmee..  BBuutt  iitt  iiss  wweellll  kknnoowwnn  tthhaatt  wwee  ccaannnnoott  ccoonnttrrooll  wwhhaatt  wwee  ccaannnnoott  mmeeaassuurree..  SSoo  wwee  
pprrooppoossee  ttoo  uussee  tthhee  uunniivveerrssaall  tteecchhnniiqquuee  ooff  ccoommppaarraattiivvee  aannaallyyssiiss  [[33]]  aanndd  aa  sseett  ooff  
ssuuppppoorrttiinngg  ttoooollss  ssoo  aass  ttoo  mmeeaassuurree  tthhee  pprrooggrreessss  iinn  aannyy  oobbsseerrvveedd  aaccttiivviittyy;;  

cc))  tthhee  aapppprrooaacchh  iiss  aaddjjuussttaabbllee  ttoo  tthhee  ssppeecciiffiicc  ffeeaattuurreess  aanndd  ssttyyllee  ooff  wwoorrkk  iinn  aa  ggiivveenn  ssoofftt--
wwaarree  ccoommppaannyy..  FFoorr  eeaacchh  aapppplliieedd  tteecchhnniiqquuee  aatt  lleeaasstt  ttwwoo  ddiiffffeerreenntt  lleevveellss  ooff  ccoomm--
pplleexxiittyy  sshhoouulldd  bbee  ddeeffiinneedd..  AAfftteerr  tthhee  ccoorrrreessppoonnddiinngg  ccoosstt//bbeenneeffiittss  aannaallyyssiiss  tthhee  sseenniioorr  
mmaannaaggeerrss  ooff  tthhee  ccoommppaannyy  ccaann  ddeecciiddee  wwhhiicchh  aaccttiivviittiieess  wwiillll  bbee  ccoovveerreedd  aanndd  ttoo  wwhhaatt  
eexxtteenndd..  IInn  oouurr  ooppiinniioonn  tthhiiss  mmaakkeess  tthhee  aapppprrooaacchh  mmoorree  pprraaggmmaattiicc  aanndd  ffeeaassiibbllee..  

TThhee  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  tthhiiss  aapppprrooaacchh  ttoo  aa  ggiivveenn  ssooffttwwaarree  ccoommppaannyy  ccoommpprriisseess  tthhee  ffooll--
lloowwiinngg  sstteeppss::  
--  ddeeffiinniinngg  tthhee  mmaaiinn  ggooaall  ttoo  bbee  aacchhiieevveedd  ((ee..gg..  aann  eeffffiicciieenntt  ddeevveellooppmmeenntt  pprroocceessss,,  hhiigghh  

qquuaalliittyy  ssooffttwwaarree  pprroodduuccttss,,  ssttaabbllee  aanndd  aattttrraaccttiivvee  mmaarrkkeett  iimmaaggee,,  eettcc..))  
--  sseelleeccttiinngg  aa  ffeeww  bbaassiicc  SSEE  aaccttiivviittiieess  ttoo  ssttaarrtt  wwiitthh;;  
--  ffoorr  aannyy  aaccttiivviittyy  --  ddeevveellooppiinngg  aa  ssyysstteemmaattiicc  mmeetthhooddoollooggyy  aanndd  aa  ppllaann  ffoorr  iittss  iimmpplleemmeenn--

ttaattiioonn;;  
--  ssttaarrttiinngg  aa  ppiilloott  pprroojjeecctt  ttoo  eexxaammiinnee  tthhee  vvaalliiddiittyy  ooff  tthhee  ccoonnccrreettee  aapppprrooaacchh  vveerrssiioonn;;  

--  eevvaalluuaattiinngg  ooff  tthhee  rreessuullttss  aanndd  mmaakkiinngg  aa  ddeecciissiioonn  hhooww  ttoo  pprroocceeeedd..  

33..22  AA  PPrrooggrraamm  ffoorr  aann  EEffffiicciieenntt  OOuuttssoouurrcciinngg  DDeevveellooppmmeenntt  

WWee  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  aappppllyy  oouurr  aapppprrooaacchh  ttoo  tthhee  oouuttssoouurrcciinngg  ddeevveellooppmmeenntt..  FFoolllloowwiinngg  tthhee  
aabboovvee  mmeennttiioonneedd  sstteeppss,,  ffiirrsstt  wwee  hhaavvee  ttoo  ddeeffiinnee  tthhee  mmaaiinn  ggooaall  ooff  tthhee  pprrooggrraamm..  TThhee  ggooaall  
iiss  ttoo  kkeeeepp  tthhee  ccoonnttrrooll  oovveerr  tthhee  ppeeooppllee,,  pprroodduucctt,,  pprroocceessss  aanndd  pprroojjeecctt..  TThhiiss  ggooaall  lleeaaddss  ttoo  
tthhee  iinniittiiaall  sseett  ooff  tthhrreeee  aaccttiivviittiieess  ––  ttwwoo  wwiitthh  aallrreeaaddyy  rreeccooggnniizzeedd  iimmppoorrttaannccee  --  PPrroojjeecctt  
MMaannaaggeemmeenntt  aanndd  QQuuaalliittyy  AAssssuurraannccee  --  aanndd  aa  nneeww  oonnee,,  uunnddeerreessttiimmaattee  ttiillll  nnooww  --  tthhee  
SSooffttwwaarree  CCoonnffiigguurraattiioonn  MMaannaaggeemmeenntt..  WWee  ddeecciiddee  ttoo  iinncclluuddee  iitt  bbeeccaauussee  tthhee  aannaallyyssiiss  ooff  
pprroojjeecctt  rreessuullttss  sshhoowwss  tthhee  nneeeedd  ooff  ssppeecciiaall  eeffffoorrttss  ffoorr  cchhaannggee  mmaannaaggeemmeenntt..  
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AAccttiivviittyy  MMeetthhoodd//TTeecchhnniiqquuee  CCoommmmeenntt  
PPrree--ccoonnttrraacctt  aanndd  CCoonnttrraacctt  AAccttiivviittiieess  

SSeelleecctt  tthhee  
ssooffttwwaarree  ppaarrttss  
ttoo  bbee  oouutt--
ssoouurrcceedd  

CCoosstt//bbeenneeffiittss  aannaallyyssiiss    

CChhoooossee  tthhee  
rriigghhtt  ddeevveell--
ooppeerr  

CCoommppaarraattiivvee  aannaallyyssiiss  CCrriitteerriiaa::  qquuaalliiffiiccaattiioonn,,  eexxppeerriieennccee  iinn  
sshhiippppeedd  pprroodduuccttss,,  ssttaannddaarrdd  aanndd  ssttaabbllee  
ddeevveellooppmmeenntt  eennvviirroonnmmeenntt,,  QQAA  pprraaccttiiccee  

CCrreeaattee  aa  ccoonn--
ttrraacctt  aanndd  
aasssseessss  iitt  

FFoorrmmaall  rreevviieeww  tthhrroouugghh  
cchheecckklliissttss  

TToo  aacchhiieevvee  tthhee  SSQQAA  ggooaallss  ssttaattee  aa  nnuummbbeerr  
ooff    mmiilleessttoonneess  wwiitthh  ddeeffiinneedd  ddeelliivveerraabblleess,,  
aacccceeppttaannccee  pprroocceedduurreess  aanndd  ppaayymmeennttss    

MMaannaaggeemmeenntt  
PPeerrssoonnnneell  
mmaannaaggeemmeenntt  

PPeeooppllee  mmaannaaggeemmeenntt  ccaappaabbiill--
iittyy  mmaattuurriittyy  mmooddeell  

AA  nnuummbbeerr  ooff  kkeeyy  pprraaccttiiccee  aarreeaass  ffoorr  ssoofftt--
wwaarree  ppeeooppllee  sshhoouulldd  bbee  iiddeennttiiffiieedd  

PPrroodduucctt  mmaann--
aaggeemmeenntt  

CCoommppaarraattiivvee  aannaallyyssiiss  ttoo  
mmeeaassuurree  tthhee  pprrooggrreessss  

CCrriitteerriiaa::  ssiizzee,,  ccoommpplleexxiittyy,,  ffuunnccttiioonnaalliittyy,,  
fflleexxiibbiilliittyy,,  eettcc..  

PPrroocceessss  mmaann--
aaggeemmeenntt  

IInnccrreemmeennttaall  ddeevveellooppmmeenntt  
tthhrroouugghh  ccoonnsseeccuuttiivvee  pprroottoo--
ttyyppeess  

WWeellll  ssppeecciiffiieedd  llooccaall  aanndd  uummbbrreellllaa  aaccttiivvii--
ttiieess  

PPrroojjeecctt  mmaann--
aaggeemmeenntt  

AA  rroouugghh  sscchheedduullee  ffoorr  tthhee  
wwhhoollee  pprroojjeecctt  aanndd  aa  ddeettaaiilleedd  
sscchheedduullee  oonnllyy  ffoorr  tthhee  ccuurrrreenntt  
aanndd  tthhee  nneexxtt  ssttaaggee  

PPrroojjeecctt  ttrraacckkiinngg,,  rriisskk  aannaallyyssiiss  aanndd  mmiittiiggaa--
ttiioonn  

SSooffttwwaarree  QQuuaalliittyy  AAssssuurraannccee  
TTeessttiinngg  SSttaattiicc  aanndd  ddyynnaammiicc  mmeetthhooddss  UUnniitt  tteessttiinngg  aatt  tthhee  ddeevveellooppeerr’’ss  ssiittee  aanndd  

ccoommpplleettee  aanndd  rreeppeeaattaabbllee  ssyysstteemm  tteesstt  aatt  
ccuussttoommeerr’’ss  eennvviirroonnmmeenntt  

QQuuaalliittyy  
eevvaalluuaattiioonn    

QQuuaalliittyy  eevvaalluuaattiioonn  mmooddeellss  
aanndd  mmeetthhooddss  

SSooffttwwaarree  rraannkkiinngg  ffoorr  aa  sseett  ooff  qquuaalliittyy  
cchhaarraacctteerriissttiiccss  [[33]]  

QQuuaalliittyy  ccoonn--
ttrrooll  

RReevviieewwss,,  ssooffttwwaarree  mmeettrriiccss,,  
ccoommppaarraattiivvee  aannaallyyssiiss    

CCrreeaattee  aa  SSQQAA  ppllaann  aanndd  ffoollllooww  iitt  

SSooffttwwaarree  CCoonnffiigguurraattiioonn  MMaannaaggeemmeenntt  
CChhaannggee  ccoonn--
ttrrooll  

RReegguullaattiioonnss  ffoorr  cchhaannggiinngg  aannyy  
iitteemm,,  ““ffrreeeezzee””  rreeqquuiirreemmeennttss    

AAuuddiittaabbllee  aanndd  rreeppeeaattaabbllee  ccrreeaattiioonn  ooff  ssoofftt--
wwaarree  uussiinngg  aa  ccoonnttrroolllleedd  pprroojjeecctt  lliibbrraarryy    

CCoonnffiigguurraattiioonn  
ccoonnttrrooll  

CCoonnffiigguurraattiioonn  aauuddiitt  ffoorr  eeaacchh  
iinnccrreemmeenntt  

RReelleeaassee  nnootteess  --  ttoo  rreessttrriicctt  tthhee  ddeeppeennddeennccyy  
oonn  tthhee  ddeevveellooppeerr  

TTaabbllee  11..  

AAfftteerr  tthhee  ffiinnaall  aacccceeppttaannccee  tteesstt  ooff  tthhee  ssooffttwwaarree  ssyysstteemm  tthhee  iinniittiiaall  sseett  ooff  aaccttiivviittiieess  
sshhoouulldd  bbee  eexxppaannddeedd  wwiitthh  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  aaccttiivviittyy..    

IInn  oorrddeerr  ttoo  ddeevveelloopp  aa  ssyysstteemmaattiicc  pprrooggrraamm  ffoorr  eeaacchh  aaccttiivviittyy  wwee  hhaavvee  uusseedd  tthhee  eexxiisstt--
iinngg  pprrooggrraammss  ffrroomm  tthhee  eexxppeerriimmeennttaall  pprroojjeecctt,,  eennrriicchhiinngg  tthheemm  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  lleessssoonnss  
lleeaarrnneedd  aanndd  ssoommee  iiddeeaass,,  ddeessccrriibbeedd  iinn  [[22]]  aanndd  ootthheerr  rreesseeaarrcchh  ppaappeerrss..  TThhee  oouuttlliinnee  ooff  tthhee  
bbaassiicc  aaccttiivviittiieess  ccoonntteenntt  iiss  ggiivveenn  iinn  tthhee  TTaabbllee  11..  
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33..33  MMaaiinntteennaannccee  ooff  tthhee  OOuuttssoouurrcceedd  SSooffttwwaarree  PPrroodduuccttss  

TThhee  pprroobblleemmss  ooff  mmaaiinntteennaannccee  aafftteerr  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  oouuttssoouurrcciinngg  pprroojjeecctt  aarree  nnoott  wweellll  
ssttuuddiieedd  ttiillll  nnooww..  IInn  oouurr  pprroojjeecctt  aafftteerr  tthhee  1122--mmoonntthhss  gguuaarraanntteeee  ppeerriioodd  ffoorr  ccoorrrreeccttiivvee  
mmaaiinntteennaannccee  tthheerree  wwaass  aa  nnuummbbeerr  ooff  aaddddiittiioonnaall  ccoonnttrraaccttss  ffoorr  aaddaappttiinngg  aanndd  eennhhaannccee--
mmeenntt..  GGeenneerraallllyy  ssppeeaakkiinngg,,  tthhrreeee  aapppprrooaacchheess  aarree  ppoossssiibbllee::  
aa))  mmaaiinntteennaannccee  iiss  ddoonnee  wwiitthhiinn  tthhee  ddeevveellooppeerr’’ss  oorrggaanniizzaattiioonn..  TThhiiss  wwaass  oouurr  ccaassee..  IItt  

sseeeemmss  ttoo  wwoorrkk  ffoorr  aa  ccoommpplleettee  oouuttssoouurrcciinngg  aanndd  ccaann  bbee  eevveenn  ccoosstt--eeffffiicciieenntt  bbeeccaauussee  
nnoo  nneeeedd  ffoorr  aaddddiittiioonnaall  eeffffoorrttss  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  pprrooggrraammss  ssoo  aass  ttoo  cchhaannggee  tthheemm..  
TThhee  mmaaiinn  ddiissaaddvvaannttaaggee  wwaass  tthhaatt  mmaannyy  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ddeevveellooppeerr’’ss  tteeaamm  hhaadd  aall--
rreeaaddyy  ootthheerr  pprriimmaarryy  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aanndd  ccoouullddnn’’tt  ddeevvoottee  mmuucchh  ttiimmee  ttoo  tthhiiss  ““oolldd””  
pprroojjeecctt;;  

bb))  mmaaiinntteennaannccee  iiss  ddoonnee  wwiitthhiinn  tthhee  ccuussttoommeerr’’ss  oorrggaanniizzaattiioonn..  IItt  sseeeemmss  ttoo  wwoorrkk  ffoorr  bbootthh  
ppaarrttiiaall  aanndd  ccoommpplleettee  oouuttssoouurrcciinngg  pprroojjeeccttss,,  bbuutt  iitt  iiss  ppoossssiibbllee  oonnllyy  iinn  ccaassee  tthheerree  iiss  aa  
ppeerrmmaanneenntt  ggrroouupp,,  wwoorrkkiinngg  ttooggeetthheerr  wwiitthh  tthhee  ddeevveellooppeerrss  eessppeecciiaallllyy  ttoo  bbee  pprreeppaarreedd  
ffoorr  tthhee  ffuuttuurree  mmaaiinntteennaannccee;;  

cc))  mmaaiinntteennaannccee  iiss  ccoonnttrraacctteedd  ttoo  aa  tthhiirrdd  ppaarrtt..  TThhiiss  ssiittuuaattiioonn  iiss  aa  hhyyppootthheettiiccaall  ––  wwhhoo  
wwiillll  ddaarree  ((aanndd  ffoorr  hhooww  mmuucchh  mmoonneeyy??))  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  ssooffttwwaarree,,  ccrreeaatteedd  bbyy  ootthheerrss??  

WWee  bbeelliieevvee  tthhaatt  aafftteerr  aa  ssuucccceessssffuull  SSQQAA  aanndd  PPrroojjeecctt  MMaannaaggeemmeenntt  pprrooggrraamm  aaccccoomm--
pplliisshhmmeenntt  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  eeffffoorrttss  wwiillll  bbee  pprreettttyy  ssmmaallll,,  bbuutt  aannyywwaayy  wwee  nneeeedd  pprreessccrriipp--
ttiioonnss  ffoorr  tthheemm..  WWee  ssttaarrtt  aann  iinnvveessttiiggaattiioonn  oonn  tthhiiss  ttooppiicc  aanndd  wwee  hhooppee  tthhaatt  oouurr  ggeenneerraall  
aapppprrooaacchh  wwiillll  wwoorrkk  ffoorr  mmaaiinntteennaannccee,,  ttoooo..  

44  CCoonncclluussiioonn  

TThhee  ccuurrrreenntt  ppaappeerr  ssuummmmaarriizzeess  tthhee  eexxppeerriieennccee  ggaaiinneedd  ffrroomm  aann  oouuttssoouurrcciinngg  pprroojjeecctt..  TThhee  
eevvaalluuaattiioonn  ooff  tthhee  SSQQAA  aanndd  PPrroojjeecctt  mmaannaaggeemmeenntt  pprrooggrraammss  hhaass  bbeeeenn  mmaaddee  aanndd  ssoommee  
ssuuggggeessttiioonnss  ffoorr  tthheeiirr  iimmpprroovveemmeenntt  hhaass  bbeeeenn  pprrooppoosseedd..    

OOuurr  ffuuttuurree  rreesseeaarrcchh  wwiillll  bbee  ddiirreecctteedd  ttoo  ssttaannddaarrddiizzaattiioonn  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  pprroocceedduurreess  
tthhuuss  ffaacciilliittaattiinngg  tthheeiirr  pprraaccttiiccaall  uussee..  WWee  wwiillll  ttrryy  ttoo  ffiinndd  aa  ssmmaallll  aanndd  nnoott  vveerryy  ssoopphhiissttii--
ccaatteedd  pprroojjeecctt  ssuuiittaabbllee  ffoorr  ddiissttaanntt  ddeevveellooppmmeenntt  ssoo  aass  ttoo  eexxaammiinnee  aanndd  aapppprroobbaattee  tthhee  ffeeaa--
ssiibbiilliittyy  aanndd  tthhee  uusseeffuullnneessss  ooff  oouurr  nneeww  aapppprrooaacchh..  

RReeffeerreenncceess  

11..  EEsskkeennaazzii  AA..,,  NN..MMaanneevvaa,,  RR  RRaaddeevv..  PPrroojjeecctt  MMaannaaggeemmeenntt  aanndd  QQuuaalliittyy  AAssssuurraannccee  iinn  aa  DDiissttaanntt  
SSooffttwwaarree  DDeevveellooppmmeenntt  PPrroojjeecctt..  PPrroocceeeeddiinnggss  55tthh  SSQQMM  CCoonnggrreessss,,  BBoonnnn,,  ((22000000))  

22..  AAppppllyyiinngg  SSooffttwwaarree  QQuuaalliittyy  AAssssuurraannccee  ttoo  OOuuttssoouurrcceedd  SSooffttwwaarree  DDeevveellooppmmeenntt..  hhttttpp::////  
wwwwww..tteessttllaabbss..ccoomm//wwhhiittee__ppaappeerrss..hhttmmll  

33..  MMaanneevvaa  MM..,,  NN..  MMaanneevvaa..  SSooffttwwaarree  PPrroodduucctt  RRaannkkiinngg..  PPrroocceeeeddiinnggss  2233tthh  SSpprriinngg  CCoonnffeerreennccee  ooff  
tthhee  UUBBMM,,  ((11999944))  223388--224444..  

44..  MMaanneevvaa  NN..  AAnn  AApppprrooaacchh  ttoo  SSooffttwwaarree  QQuuaalliittyy  AAssssuurraannccee  ((ttoo  aappppeeaarr))..  
  


