Zaawansowana in ynieria oprogramowania

Zarz dzanie Ryzykiem

Witam Pa stwa serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu „Zaawansowana
in ynieria oprogramowania”. Zarz dzanie ryzykiem wi e si bezpo rednio z
problematyk zarz dzania przedsi wzi ciami, a w szczególno ci, zarz dzania
przedsi wzi ciami informatycznymi. Przedsi wzi cia informatyczne, porównywane
cz sto m.in. do projektów budowlanych, ró ni si od nich diametralnie wła nie pod
wzgl dem ryzyka. „Klasyczne” projekty in ynierskie dysponuj ogromn baz
do wiadcze , najlepszych praktyk i standardów oraz, co najwa niejsze, s
powtarzalne. Unikalny charakter przedsi wzi informatycznych sprawia, e za
ka dym razem ich uczestnicy staj przed nowymi, nieznanymi wyzwaniami, których
wyst pienie i wpływ na sukces przedsi wzi cia trudno przewidzie . Pojawia si
zatem potrzeba uj cia zarz dzania ryzykiem w ramach przedsi wzi cia, jako
jednego z kluczowych działa realizowanych przez kierownika projektu.
Dzisiejsza prelekcja po wi cona jest zarz dzaniu ryzykiem. W ramach wykładu
przedstawione zostan m.in. definicja ryzyka i powi zanych z nim poj , zale no ci
pomi dzy ryzykiem projektowym, a sukcesem przedsi wzi cia informatycznego,
metodyka zarz dzania czynnikami ryzyka obejmuj ca ich identyfikacj , ocen oraz
planowanie reakcji na ryzyko.

1

Zaawansowana in ynieria oprogramowania

Plan wykładów
!
"
"
&
&

#
#

$
$
-

&
&
%
-

%

%
%
+
+

. %
&
6 % .

$
$

& ' ( ! ) *+
& ' ( ! ) *+

,
,

,
,

/ & '0&
% . 12) ) ) 34 5
7*8

9:" &
. %

%
;

Zarz dzanie ryzykiem (2)

Omawiaj c zagadnienia zarz dzania przedsi wzi ciami na przykładzie metodyki
PRINCE 2 skupiali my si przede wszystkim na zagadnieniach zwi zanych z
efektywn organizacj i realizacj przedsi wzi , m.in. organizacj zespołu
projektowego, cykl ycia projektu, przygotowanie zało e biznesowych dla
przedsi wzi cia oraz poszczególne grupy czynno ci zwi zanych z jego realizacj .
Jednak e nale y pami ta , i ramy organizacyjne, których dostarcza metodyka
projektowa nie precyzuj szczegółowo wszystkich grup zada i czynno ci, których
realizacja ma na celu doprowadzenie do sukcesu przedsi wzi cia. Przykładem
takich działa jest zarz dzanie zespołem projektowym, czy zarz dzanie wiedz
uczestników przedsi wzi cia. Nale y do niech tak e zarz dzanie ryzykiem.
W najbardziej popularnym kompendium wiedzy po wi conym zarz dzaniu
projektami (i zarazem standardowi w tym zakresie – ANSI/PMI 99-001-2004) The
Project Management Body of Knowledge, Third Edition z 2004 roku, zarz dzaniu
ryzykiem po wi cono jeden z dwunastu rozdziałów opisuj cych grupy działa
projektowych. Według standardu, zarz dzanie ryzykiem obejmuje dwie grupy
procesów zwi zanych z zarz dzaniem przedsi wzi ciami: procesy planowania i
procesy kontroli. Na tych wła nie działaniach skupimy si w dalszej cz ci niniejszej
prelekcji.
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Wprowadzenie
• Ryzyko a rozwój oprogramowania
– Nieoczekiwane i niekorzystne sytuacje zdarzaj si
w ka dym projekcie
• Bł dy harmonogramowania: projekt jest opó niony
ju od pierwszego dnia
• Problemy ze specyfikacj : uzgodnienie zakresu
tworzonego oprogramowania
• „Pełzaj cy” zakres: dodatkowe wymagania
pojawiaj ce si w trakcie projektu
• Czynnik ludzki: ludzie opuszczaj zespół przed
zako czeniem projektu
• Wydajno : ró nice pomi dzy zakładan ,
a rzeczywist wydajno ci
Zarz dzanie ryzykiem (3)

Nieoczekiwane sytuacje w procesie tworzenia oprogramowania s niestety na tyle
popularne, e niemal weszły ju do „kanonu działa projektowych.” Członkowie
organizacji projektowych, s wiadomi i oswojeni z mo liwo ci wyst pienia takich
zdarze , przez co cz sto ryzyko bywa ignorowane lub akceptowane, jako
przysłowiowe „zło konieczne”, którego nie mo na unikn . W przedsi wzi ciach
zdarzaj si nieprawidłowo ci zwi zane z harmonogramowaniem, powoduj ce, e
szczegółowy plan ju przy rozpocz ciu prac jest cz sto nierealny, czy wr cz
niewykonalny. Z poprzednich wykładów pami taj Pa stwo z pewno ci problemy
zwi zane z pozyskaniem i ustaleniem ostatecznej wersji wymaga dla tworzonego
produktu. Najdrobniejsze nawet bł dy na etapie specyfikacji prac maj bardzo silny
wpływ na sposób realizacji prac i ostateczny sukces przedsi wzi cia. Typowym
niekorzystnym działaniem jest systematyczne rozszerzanie zakresu o dodatkowe
wymagania lub swobodne modyfikowanie istotnych zało e projektowych, bez
zwracania uwagi na konsekwencje. W takich działaniach celuj cz sto
nieodpowiedzialni klienci, którzy „usztywniaj c” cen i czas realizacji, oczekuj
spełnienia wszystkich, nawet najbardziej absurdalnych wymaga . Prowadzi to
zwykle do efektu tzw. „pełzaj cego zakresu”, czyli do dynamicznych zmian zakresu
ju w trakcie realizacji projektu. Nie bez znaczenia jest wpływ czynnika ludzkiego,
czyli do wiadczenie, kompetencje, czy skład zespołu uczestnicz cego w
przedsi wzi ciu.
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Planowanie Zarz dzania Ryzykiem
• Czynnik ryzyka
– Wydarzenie lub warunek, którego wyst pienie nie jest
pewne, a które posiada pozytywny lub negatywny
wpływ na cele projektu
– Posiada ródło w niepewno ci b d cej stałym
elementem ka dego projektu
– Mo e dotyczy zarówno zagro e (wpływ negatywny)
dla projektu, jak i potencjałów (wpływ pozytywny)
usprawnienia jego realizacji
– Posiada przyczyn , a je li wyst pi, równie
konsekwencje wyst pienia
Zarz dzanie ryzykiem (4)

Dysponuj c t wiedz , spróbujmy zatem w tym momencie zdefiniowa , czym jest ryzyko.
Ryzykiem/czynnikiem ryzyka projektowego mo emy nazwa niepewne zdarzenie lub
uwarunkowanie, które, w przypadku wyst pienia, mo e wpłyn w pozytywny lub negatywny sposób
na cele przedsi wzi cia.
Ka dy czynnik ryzyka ma okre lone ródło i przyczyny tkwi ce w niepewno ci stanowi cej
nieodzowny element ka dego przedsi wzi cia (nie tylko informatycznego). Co istotne, w
powszechnej wiadomo ci ryzyko budzi wył cznie negatywne skojarzenia, podczas gdy w
rzeczywisto ci konsekwencje wyst pienia danego czynnika ryzyka mog by zarówno pozytywne,
jak i negatywne. Nietrudno wyobrazi sobie sytuacj , która miała miejsce na pocz tku dwudziestego
pierwszego wieku, w której trz sienia ziemi na Dalekim Wschodzie spowodowało zmian cen akcji
(ryzyko finansowe inwestuj cych na giełdzie). W tym przypadku ceny układów elektronicznych
wytwarzanych na Tajwanie i w Japonii wzrosły, ale giełda jest kapry na i kilkana cie miesi cy
pó niej ci sami inwestorzy stracili miliony na tych samych akcjach.
Opisuj c ryzyko, mo emy przyj

, e opisywane jest przez:

•Zdarzenie, które przekształca potencjalne zagro enie/szans w rzeczywiste wydarzenie
•Prawdopodobie stwo, czyli miar pewno ci, e zdarzenie powi zane z czynnikiem ryzyka
rzeczywi cie wyst pi
•Konsekwencje wyst pienia, czyli wpływ wyst pienia czynnika ryzyka na cele przedsi wzi cia
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Planowanie Zarz dzania Ryzykiem
• Znane i nieznane czynniki ryzyka
– Znane czynniki ryzyka
• Zidentyfikowane i przeanalizowane. Dzi ki temu mo liwe jest
zaplanowanie odpowiednich działa zwi zanych z ich
wyst pieniem i minimalizowaniem wpływu na projekt
• Tzw. „znane nieznane”, zale od informacji, o których
wiemy, e posiadaj je inni
– Nieznane czynniki ryzyka
• Nie mog by zarz dzane, chocia mo liwe jest
przygotowanie si na nie poprzez przygotowanie tzw. rezerw
w oparciu o do wiadczenia z poprzednich projektów
• Tzw. „nieznane nieznane”, zale od informacji,
które w danym momencie nie istniej

Zarz dzanie ryzykiem (5)

Towarzysz ca ryzyku niepewno , i zwi zany z ni niedostatek informacji
umo liwia podział czynników ryzyka na dwie grupy:
•Znane czynniki ryzyka, okre lane te cz sto, jako „znane nieznane”, czyli ryzyka,
które zostały zidentyfikowane i przeanalizowane. Informacje te umo liwiaj
przygotowanie planu działa zapobiegawczych i minimalizuj cych wpływ ryzyka na
przedsi wzi cie ju po jego wyst pieniu. Co wa ne, znane czynniki ryzyka zale
zwykle od informacji, których nie posiadamy, ale mog posiada je inne osoby (np.
producent sprz tu, czy twórca konkretnej technologii)
•Nieznane czynniki ryzyka, okre lane te cz sto, jako „nieznane nieznane”, to
ryzyka, których jednoznaczna identyfikacja, a co za tym idzie, tak e zarz dzanie
nimi nie jest mo liwe. Całkowita nieprzewidywalno czynników ryzyka z tej grupy
znacz co utrudnia planowanie przedsi wzi i opracowywanie planów awaryjnych.
Kierownictwo projektu zakłada zwykle na ich cel tzw. rezerwy projektowe, których
celem jest minimalizacja ich wpływu na realizacj przedsi wzi cia. Warto zwróci
uwag , e nieznane czynniki ryzyka zale od informacji, które nie istniej , a do
rzeczywistego zdarzenia zwi zanego z danym czynnikiem ryzyka.
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Planowanie Zarz dzania Ryzykiem
• Charakterystyka czynników • .
ryzyka
.
– Parametry
• Prawdopodobie stwo
• Wpływ
– Natura
• Znane
• Przewidywalne
• Nieprzewidywalne

Tom Gilb:
„Je li aktywnie nie
uderzysz w czynniki
ryzyka, one aktywnie
uderz w Ciebie”

Zarz dzanie ryzykiem (6)

Nieco inne podej cie do charakteryzowania czynników ryzyka zaproponował jeden z czołowych
autorytetów w dziedzinie in ynierii oprogramowania – Tom Gilb. Jest on autorem słynnego
powiedzenia dotycz cego zarz dzania ryzykiem: „Je li aktywnie nie uderzysz w ryzyko, to ono
aktywnie uderzy w Ciebie.” Zaproponował on, aby opisywa ryzyko za pomoc :
•Prawdopodobie stwa wyst pienia zdarzenia, które mo e wywrze wpływ na sukces
przedsi wzi cia
•Wpływu, czyli miary, w jakim stopniu wyst pienie danego czynnika ryzyka zaburzy planowany
przebieg przedsi wzi cia
Dodatkowo, Tom Gilb zaproponował, aby czynniki ryzyka podzieli na grupy, ze wzgl du na ich
natur , to jest:
•Znane, czyli takie, o których wiemy, e wyst pi . Nie znamy jedynie momentu ich wyst pienia oraz
wpływu, jaki b d miały na realizacj zada projektowych (np. zmiana organizacyjna w
przedsi biorstwie od połowy roku, która wpłynie na odzwierciedlenie struktury organizacyjnej w
systemie informatycznym)
•Przewidywalne, co do których nie mamy pewno ci, e wyst pi , ale prawdopodobie stwo jest
wystarczaj co wysokie, aby bra je pod uwag podczas planowania przedsi wzi cia (np. znacz ca
zmiana kursu waluty, w której rozliczamy si z podwykonawcami cz ci przedsi wzi cia)
•Nieprzewidywalne, czyli czynniki ryzyka, których wcze niejsze przewidzenie nie jest mo liwe.
Doskonałym przykładem nieprzewidywalnych czynników ryzyka s kl ski ywiołowe, czy wypadki
(np. po ary)
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Ze zło ono ci procesów dotycz cych ryzyka wynika zatem potrzeba uporz dkowania działa zwi zanych z planowaniem zarz dzania ryzykiem.
Interesuj ce rozwi zanie zaproponował w 1991 roku Barry Boehm, w artykule „Software Risk Management: Principles and Practices” w IEEE
Software (Volume: 8, Issue: 1 ). Podej cie to zakłada realizacj dwóch podstawowych grup zada : ocen ryzyka oraz kontrol ryzyka.
Ocena ryzyka składa si , według Boehma z nast pujacych kroków:
•Identyfikacja ryzyka, której celem jest wskazanie czynników ryzyka, które mog zagrozi sukcesowi przedsi wzi cia. Typowe techniki
identyfikacji obejmuj m.in.
•listy kontrolne zawieraj ce grupy typowych i/lub najbardziej popularnych projektowych czynników ryzyka
•analiz czynników decyzyjnych, czyli przesłanek do podejmowania decyzji podczas planowania i realizacji przedsi wzi cia
•analiz zało e , której celem jest porównanie warunków przyj tych przy realizacji obecnego przedsi wzi cia z dotychczasowymi
do wiadczeniami z poprzednio realizowanych projektów
•dekompozycj , polegaj c na rozło eniu na czynniki pierwsze zagro e i potencjalnych problemów, tak aby mo liwe było
wskazanie czynników ryzyka
•Analiza ryzyka, obejmuj ca zadania zwi zane z ocen prawdopodobie stwa i skali strat powi zanych z pojedynczymi czynnikami ryzyka oraz
ocen powi za i wzajemnego wpływu zło onych czynników ryzyka. Typowe techniki identyfikacji obejmuj :
•Modele wydajno ciowe, badaj ce wpływ czynników ryzyka na post py przedsi wzi cia
•Modele kosztowe, wykorzystuj ce finansowe zasady zwi kszania i zmniejszania warto ci (w tym przypadku – ryzyka) do oceny
czasu zwrotu z inwestycji (w tym przypadku – wpływu na przebieg przedsi wzi cia)
•Analizy sieciowe, umo liwiaj ce identyfikacj ogranicze kolejno ciowych dla zada projektowych wynikaj ce z wpływu ryzyka na
sukces ko cowego efektu przedsi wzi cia
•Analizy decyzyjne, czyli metody statystyczne, których celem jest okre lenie prawdopodobie stwa ró nych rezultatów danego
zdarzenia w oparciu o prawdopodobie stwo decyzji dost pnych na ka dym kroku procesu decyzyjnego
•Analizy czynników jako ciowych, której celem jest weryfikacja wpływu zdarze zwi zanych z czynnikami ryzyka na przedsi wzi cie
•Hierarchizacja, której wynikiem jest uporz dkowana listy zidentyfikowanych i przeanalizowanych czynników ryzyka. Lista ta b dzie dalej
wykorzystywana przez kierownictwo projektu do monitorowania i kontroli przedsi wzi cia. Typowe techniki hierarchizacji obejmuj :
•Analiz wagi (podatno ci na) ryzyka, któr omówimy w dalszej cz ci wykładu
•Analiz wzmocnienia ryzyka, wykorzystuj c przede wszystkim techniki analiz kosztów i zysków
•Zło on analiz czynników ryzyka, wykorzystuj c przede wszystkim technik Delphi oraz inne metody osi gania grupowego
konsensusu
Drugi krok, kontrola ryzyka, dotyczy nast puj cych zada :
•Planowanie zarz dzania ryzykiem, pozwalaj ce przygotowa wyprzedzaj ce działania projektowe minimalizuj ce potencjalny wpływ czynników
ryzyka na przebieg projektu, poprzez m.in.:
•Zakup informacji, np. dokumentacji do biblioteki open-source, która jest elementem tworzonego oprogramowania
•Unikanie ryzyka, np. wybór alternatywnej metodyki projektowej lub starszej, sprawdzonej technologii
•Przeniesienie ryzyka na inne zespół lub firm , np. ubezpieczenie przedsi wzi cia
•Minimalizacja ryzyka, np. wykonanie dodatkowej analizy, która pozwoli lepiej oceni dostosowanie tworzonego systemu do potrzeb
u ytkowników
•Planowanie elementów ryzyka, które polegaj na tworzeniu planów dla pojedynczych czynników ryzyka
•Integracja z planem ryzyka, polegaj ca na integracji planów działa dla poszczególnych czynników ryzyka z całkowitym planem
projektu
•Reakcja na ryzyko, pozwalaj ca eliminowa lub w inny sposób usuwa wpływ ryzyka na przedsi wzi cie. Typowe techniki reakcji na ryzyko
obejmuj :
•Prototypy, demonstruj ce wybrane lub uproszczone mo liwo ci aplikacji
•Symulacje, które pozwalaj u ytkownikom zapozna si z logik i sposobem działania systemu, jeszcze przed jego dostarczeniem
przez producenta
•Rankingi, umo liwiaj ce systematyczny pomiar i weryfikacj statusu przedsi wzi cia w stosunku do planów
•Analizy, dotycz ce weryfikacji misji przedsi wzi cia np. czy i w jaki sposób uległy zmianie cele i zało enia przedsi wzi cia
•Rekrutacje/Personel, czyli działania maj ce na celu stabilizacj zespołu projektowego i zapewnienie, e osoby zaanga owane w
prace dysponowa b d odpowiednimi umiej tno ciami, do wiadczeniem i kompetencjami
•Monitorowanie ryzyka, dotyczy kontroli post pów przedsi wzi cia pod k tem statusu zidentyfikowanych i zarz dzanych czynników ryzyka i
podejmowania odpowiednich działa w celu ich usuni cia lub minimalizacji wpływu na przedsi wzi cie. Typowe techniki monitorowania ryzyka
obejmuj :
• ledzenie Kamieni Milowych, których celem s przegl dy czynników ryzyka w regularnych odst pach czasu (np. co tydzie , co
miesi c, czy te zgodnie z harmonogramem przedsi wzi cia)
•Ranking Top 10, pozwalaj cy kierownictwu projektu koncentrowa uwag i działania na dziesi ciu najistotniejszych, maj cych
najwi kszy wpływ na sukces przedsi wzi cia czynnikach ryzyka
•Regresywna Ocena Ryzyka, której celem jest cykliczna weryfikacja, na ile waga ryzyka zmieniła si od poprzedniej oceny. Łatwo
bowiem wyobrazi sobie sytuacj , w której dany czynnik ryzyka, nieistotny na pocz tku przedsi wzi cia (np. ryzyko kl ski
ywiołowej) zmienia si znacz co, po przeniesieniu lokalizacji prac projektowych np. do Indonezji.
•Działania Koryguj ce/Naprawcze celuj ce w wykorzystanie informacji pochodz cych z monitorowania i kontroli do sterowania
bie cym przebiegiem przedsi wzi cia
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Planowanie Zarz dzania Ryzykiem
• Plan Zarz dzania Ryzykiem (PZR)
– Dlaczego? Znaczenie czynnika ryzyka oraz jego
powi zania z celami projektu
– Co i kiedy? Dokumenty, kamienie milowe, sieci
aktywno ci
– Kto i gdzie? Role, odpowiedzialno ci i organizacja
– W jaki sposób? Prototypy, ankiety, modele, etc.
– Jak wiele? Zasoby (bud et, harmonogram, kluczowe
osoby w przedsi biorstwie)

Zarz dzanie ryzykiem (8)

Przedstawione pokrótce grupy działa powinny doprowadzi do stworzenia Planu
Zarz dzania Ryzykiem (ang. Risk Management Plan), który stanowi podsumowanie
zaproponowanego podej cia do zarz dzania ryzykiem w ramach przedsi wzi cia.
Plan Zarz dzania Ryzykiem opisuje, m.in.:
•procesy, procedury, techniki i metody, które b d wykorzystywane do identyfikacji,
analizowania i zarz dzania ryzykiem zarówno na jego pocz tku (podczas
przygotowania), jak i w trakcie realizacji prac
•wskazówki dotycz ce dokumentowania czynników ryzyka oraz raportowania ich
statusu oraz szablony niezb dnych dokumentów
•identyfikacj i znaczenie wskazanych czynników ryzyka wraz z ich powi zaniami z
celami i zało eniami przedsi wzi cia
•harmonogramy, listy zada i czynno ci wraz z powi zaniami
•role i odpowiedzialno ci za poszczególne zagadnienia zwi zane z zarz dzaniem
ryzykiem wraz ze struktur organizacyjn projektu
•zasoby i ludzie niezb dni do realizacji wymienionych wy ej działa
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Identyfikacja Czynników Ryzyka
• Czynniki ryzyka w kontek cie IT

ródło: Higuera, R. P, Haimes, Y. Y.
Software Risk Management. CMU
Technical Report CMU/SEI-96-TR-012

Zarz dzanie ryzykiem (9)

Zastanówmy si teraz przez chwil , jakie czynniki mog by przyczyn ryzyka w
kontek cie systemów informatycznych. Rozwój oprogramowania anga uje wiele
grup działa dotycz cych technologii (np. j zyk programowania, rodowisko
uruchomieniowe), z wyró nieniem sprz tu (np. karta sieciowa lub graficzna) i
oprogramowania (system operacyjny, czy rodowisko rozwoju oprogramowania).
Bardzo istotn kwesti jest dobór i organizacja zespołu projektowego, konstrukcja
harmonogramu obejmuj ca ograniczenia, kamienie milowe i daty krytyczne oraz
wreszcie bud et, który silnie ogranicza wszystkie pozostałe elementy rodowiska IT
(to jest determinuj c wybór technologii i sprz tu, wybór rodowisk i zespołu osób,
które pracuj przy realizacji przedsi wzi cia).
Wszystkie te elementy, wzajemnie od siebie zale ne, s ródłem czynników ryzyka
w projektach informatycznych. Zło ono
rodowiska teleinformatycznego sprawia,
e zarówno identyfikacja, jak i analiza i kontrola czynników ryzyka jest znacz co
bardziej zło ona, ni w przypadku przedsi wzi nieinformatycznych.
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Zaawansowana in ynieria oprogramowania

Identyfikacja Czynników Ryzyka
• Typy czynników ryzyka
– Harmonogramowanie
• Wywieranie presji na skracanie harmonogramów
(klienci, marketing, etc.)
– Koszt
• Ograniczanie bud etu projektu
– Wymagania i oczekiwania
• Niepoprawne
• Niekompletne
• Niejasne lub niespójne
• Zmienne
Zarz dzanie ryzykiem (10)

Na szcz cie, dla ułatwienia, podczas identyfikacji czynników ryzyka mo na
posłu y si typami ryzyk projektowych stworzonych na bazie do wiadcze
własnych projektów. Obejmuj one mi dzy innymi ryzyka zwi zane z:
•Harmonogramowaniem, np. wywieraniem presji na skracanie harmonogramów
przez klientów (którzy oczekuj dostarczenia gotowego rozwi zania „na wczoraj”),
sprzedawców (którzy czekaj na rozliczenie premii za sprzeda ), czy przedstawicieli
działu marketingu (którzy pilnie potrzebuj kolejnej chwytliwej informacji do
opublikowania w prasie)
•Kosztem, którego minimalizowanie jest celem zarówno klienta (który chce zapłaci
jak najmniej za dostarczenie rozwi zania), jak samego producenta (dla którego
koszt pracowników, sprz tu, czy oprogramowania jest czynnikiem, który umniejsza
zysk z przedsi wzi cia)
•Wymaganiami i oczekiwaniami u ytkowników b d cych cz sto najwi kszym
wyzwaniem dla kierownictwa projektu. Cz sto zdarza si , e nawet najlepiej
opisane wymagania s niepoprawne (niezgodne z rzeczywistymi oczekiwaniami),
niekompletne (nie uwzgl dniaj ce wszystkich rzeczywistych potrzeb), niejasne lub
niespójne (gdy ró ni u ytkownicy opisuj te same wymagania w ró ny sposób lub
ró ne wymagania w podobny sposób), a wreszcie zmienne (gdy rosn ca
wiadomo u ytkowników powoduje zmiany wcze niej wyspecyfikowanych
wymaga )
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Zaawansowana in ynieria oprogramowania

Identyfikacja Czynników Ryzyka
• Typy czynników ryzyka
– Jako
• Obni anie jako ci produktu poni ej poziomu
akceptowalnego przez klientów
– Operacyjne czynniki ryzyka
• Konsekwencje bie cych decyzji
• Zdarzenia losowe
– Wi kszo tzw. „Typowych Bł dów”, np.
• Zwi kszanie zakresu przy ograniczonym czasie
realizacji
• Anga owanie niedo wiadczonych pracowników
• Niewystarczaj ce zaanga owanie klienta w projekt
Zarz dzanie ryzykiem (11)

•Jako ci , rozumian jako poziom akceptacji produktu przez klienta lub producenta.
Obni enie charakterystyk jako ciowych poni ej poziomu akceptowalnego przez
klienta grozi utrat akceptacji i odrzuceniem rozwi zania (np. ze wzgl du na
niestabilne działania). Z drugiej strony w interesie producenta, jak zapewne
pami taj Pa stwo z poprzedniego wykładu, nie le y wy rubowana do granic
mo liwo ci jako produktu (gdy jest to nieopłacalne), jak i jego zbyt niska jako
(gdy klienci nie kupi takiego rozwi zania, za produkt nie b dzie nadawał si do
dalszego rozwoju)
•Działalno ci operacyjn , czyli czynnikami ryzyka b d cymi bezpo rednimi
konsekwencjami działa projektowych lub realizacji projektu (np. czynników
losowych spowodowanych nadej ciem danej pory roku, takich jak powód )
•„Typowymi bł dami”, które s niewła ciwymi decyzjami podejmowanymi przez
zespół projektowy. Przykładami „typowych bł dów” mog by :
•Systematyczne zwi kszanie zakresu przedsi wzi cia, przy utrzymaniu
kluczowych terminów realizacji prac
•Anga owanie do projektu pracowników o niewła ciwych lub
niewystarczaj cych kompetencjach do realizacji prac
•Brak lub niewystarczaj ce zaanga owanie klienta w prace projektowe,
zagra aj ce pozytywnej akceptacji produktu przy ko cowym odbiorze
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Zaawansowana in ynieria oprogramowania

Identyfikacja Czynników Ryzyka
• Kategorie czynników ryzyka
– Projektowe: Zespół/Harmonogram/Bud et/etc.
• Jan i Maria wyje d aj na wakacje
• Plotki o strajku w dziale technicznym
• Po ar w biurowcu
• Barbara wkrótce urodzi dziecko
– Techniczne: Narz dzia/Projekt/Konserwacja
• Niedoszacowana zło ono projektu
• Przestarzała technologia
• Zmiany wymaga w trakcie projektu
Zarz dzanie ryzykiem (12)

Przykładowe kategorie czynników ryzyka stworzone w oparciu o omówione typy
ryzyka obejmuj :
•Projektowe, dotycz ce zespołu projektowego (lub szerzej – czynnika ludzkiego),
harmonogramów i bud etów, takie jak:
•Wyjazd kluczowych programistów z zespołu na wakacje w najbardziej
gor cym okresie realizacji przedsi wzi cia
•Przekazywanie nieoficjalnych informacji o sytuacji firmy, wpływaj cych na
morale personelu i efektywno realizacji prac
•Nieoczekiwane wydarzenia, takie jak po ar, czy włamanie w siedzibie firmy
•Czasowa niedost pno sekretarza projektu zajmuj cego si logistyk i
organizacj prac projektowych
•Techniczne, grupuj ce ryzyka zwi zane z narz dziami, projektowaniem
oprogramowania i jego konserwacj
•Nieprzewidziana zło ono projektu aplikacji (spowodowana np. now ,
niesprawdzon dot d technologi )
•Przestarzała technologia, nie wspierana ju przez producenta
•Cz ste zmiany wymaga u ytkowników na ró nych etapach realizacji
przedsi wzi cia
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Zaawansowana in ynieria oprogramowania

Identyfikacja Czynników Ryzyka
• Kategorie czynników ryzyka
– Biznesowe: Marketing/Oczekiwania/etc.
• Konkurencja rozwija podobny produkt
• Słabo wyedukowani przedstawiciele handlowi lub
nieefektywne zarz dzanie
• Zmiana strategii firmy
• Ograniczenia bud etowe

• .
Zarz dzanie ryzykiem (13)

•Biznesowe, dotycz ce zarz dzania relacjami z klientami, partnerami i konkurencj ,
takie jak:
•Podobny do naszego produkt, rozwijany przez konkurencyjn firm (który
mo e pojawi si wcze niej na rynku lub dysponowa bardziej
dostosowanymi do potrzeb u ytkownika funkcjami)
•Niedostateczne umiej tno ci lub informacje zwi zane ze sprzeda
produktów klientom. Niewła ciwe zarz dzanie sprzeda oprogramowania
na rynku
•Nieoczekiwana zmiana strategii firmy, niezgodna z oczekiwaniami
partnerów, klientów, czy pracowników firmy
•Ograniczenia finansowe nie pozwalaj ce na rozwój firmy (np. zatrudnienie
nowych pracowników, reklam i promocj , etc.)
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Zaawansowana in ynieria oprogramowania

Identyfikacja Czynników Ryzyka
• 1989
– Dost pno specjalist.
– Harmonogram i bud .
– Niewła ciwe funkcje
– Nieprawidłowy GUI
– Powierzchowna realiz.
– Zmiany wymaga
– Komponenty zewn trz.
– Prace podwykonaw.
– Rzeczywista wydajn.
– Rozwój informatyki

• 1995
– Dost pno specjalist.
– Harmonogram i bud .
– COTS, kompon. zewn.
– Niewła ciwe wymag.
– Nieprawidłowy GUI
– Archit., wydajn., jako
– Zmiany wymaga
– Istniej ce systemy
– Prace podwykonaw.
– Rozwój informatyki
Zarz dzanie ryzykiem (14)

Przywoływany ju wcze niej Barry Boehm dokonał analizy najcz stszych przyczyn
ryzyk projektowych w odst pie sze ciu lat, pocz wszy od 1989 a sko czywszy na
1995 roku. Na pierwszej li cie znalazły si niedost pno wykwalifikowanych
specjalistów, nierealistyczne harmonogramy i bud ety, implementacja
niewła ciwych funkcji, opracowanie niezgodnego z oczekiwaniami u ytkowników
interfejsu graficznego, powierzchowna realizacja prac projektowych, ci głe zmiany
wymaga , niedostatecznie przygotowane komponenty opracowywane przez firmy
zewn trzne, nierzetelnie realizowane prace przez podwykonawców, problemy z
rzeczywist wydajno ci prowadzenia prac oraz dynamiczny i burzliwy rozwój
informatyki.
Jak łatwo zauwa y , sze lat pó niej na li cie dokładnie połowa pozycji uległa
zmianie. Wi kszego znaczenia nabrały komponenty programowe realizowane poza
organizacj rozwijaj c oprogramowanie. Pojawiła si nowa pozycja dotycz ca
niewła ciwych wymaga , natomiast znaczenie graficznego interfejsu u ytkownika
zmniejszyło swoje znaczenie (podobnie, jak zmiany wymaga ). Dwie dodatkowe
pozycje dotycz architektury, ogranicze wydajno ci i wymaga jako ciowych oraz
powi za z istniej cymi systemami (które tak e współcze nie maj istotne
znaczenie).
Mimo, e najbardziej aktualna lista ma ju jedena cie lat, to obecne na niej
elementy wci s aktualne.
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Jako ciowa Analiza Czynników Ryzyka
• Proces oceny prawdopodobie stwa i wpływu na projekt
zidentyfikowanych czynników ryzyka
• Hierarchizacja czynników ryzyka pod k tem ich
potencjalnego wpływu na cele przedsi wzi cia
• Metoda okre lenia znaczenia poszczególnych czynników
ryzyka i sterowania reakcj na nie
• Znaczenie czynnika ryzyka mo e by wzmocnione
poprzez presj czasow lub działania obci one
ryzykiem
• Trendy wykrywane w wynikach analizy jako ciowej
mog wskazywa na potrzeb wi kszego lub
mniejszego zaanga owania w zarz dzanie ryzykiem
Zarz dzanie ryzykiem (15)

Dysponuj c list zidentyfikowanych czynników ryzyka mo emy przyst pi do ich analizy i oceny.
Pierwszym krokiem jest jako ciowa analiza ryzyka, czyli proces oceny prawdopodobie stwa
wyst pienia oraz wpływu na projekt zidentyfikowanych czynników ryzyka. Efektem analizy
jako ciowej jest hierarchizacja czynników ryzyka pod k tem ich potencjalnego wpływu na cele
przedsi wzi cia. Dzi ki temu podej ciu mo liwe jest okre lenie znaczenia poszczególnych
czynników ryzyka dla sukcesu przedsi wzi cia, a w rezultacie sterowanie reakcj na ich wyst pienie.
Nale y przy tym zwróci uwag , e znaczenie czynnika ryzyka wynikaj ce z obiektywnej oceny
mo e by wzmocnione przez dodatkowe czynniki, takie jak presja czasowa (np. skrócony ze wzgl du
na działania konkurencji termin dostarczenia oprogramowania klientowi) lub dodatkowe działania
obci one ryzykiem (np. inwestowanie rodków przeznaczonych na realizacj projektu w
przedsi wzi cia giełdowe). Je li analiza czynników ryzyka jest wykonywana regularnie, warto
wyznacza trendy wyników analizy, które mog wskazywa na potrzeb wi kszego lub mniejszego
zaanga owania w zarz dzanie konkretnymi czynnikami ryzyka w ramach przedsi wzi cia.
Procedura post powania w przypadku czynników ryzyka jest nast puj ca:
•Oszacowanie prawdopodobie stwa wyst pienia zdarzenia powi zanego z danym czynnikiem
ryzyka (np. 35%)
•Oszacowanie strat (konsekwencji) wyst pienia czynnika ryzyka (np. 1000000 )
•Hierarchizacja (uporz dkowanie) czynników ryzyka zgodnie z przyj tym kryterium (np. wpływ lub
prawdodpodobie stwo)
•Koncentracja na tych czynnikach ryzyka, które mog by zarz dzane (mo liwe jest ich usuni cie lub
minimalizacja)

15

Zaawansowana in ynieria oprogramowania

Jako ciowa Analiza Czynników Ryzyka
• Podatno na ryzyko/Waga ryzyka (ang. Risk Exposure)
– Okre la wpływ czynnika ryzyka na projekt
– Podatno na ryzyko = Wpływ ryzyka na projekt
RE = (P)rawdopodobienstwo_strat * rozmiar_(S)trat
– Np. „Niedost pno zasobów na czas”. P = 25%, S =
4 tygodnie, RE = 1 tydzie
– Np. „Nieprawidłowy projekt – konieczna zmiana
projektu”. P = 15%, S = 10 tygodni, RE = 1,5 tygodnia
– Suma wszystkich podatno ci na ryzyko
Zarz dzanie ryzykiem (16)

Jednak e podczas gdy identyfikacja czynników ryzyka wydaje si zadaniem do prostym,
analizuj c zało enia przedsi wzi cia zgodnie z sugestiami Boehma, konieczna jest weryfikacja
wpływu danych ryzyk na przedsi wzi cie. Z pomoc przychodzi nam tzw. podatno na ryzyko (ang.
risk exposure), czyli ocena wpływu danego czynnika ryzyka na realizacj zada projektowych.
Podatno na ryzyko wyznacza si najcz ciej jako iloczyn prawdopodobie stwa wyst pienia strat w
projekcie (np. prawdopodobie stwo konieczno ci zapłacenia kar za opó nienie realizacji danego
kamienia milowego) oraz rozmiaru strat (np. sto tysi cy euro). Znaj c podatno na ryzyko mo emy
warto ciowa czynniki ryzyka i wskaza te, które s najistotniejsze (maj najwi kszy wpływ) w
projekcie. Na przykład ryzyko, e konieczne zasoby nie zostan udost pnione na czas, którego
prawdopodobie stwo wyst pienia wynosi 25%, za rozmiar strat (mierzony tygodniami opó nienia)
wynosi cztery tygodnie da w rezultacie podatno na ryzyko równe jeden tydzie . Drugi czynnik
ryzyka, zwi zany z konieczno ci zmiany nieprawidłowego projektu, którego prawdopodobie stwo
wynosi 15%, za rozmiar strat – 10 tygodni, daje w rezultacie podatno na ryzyko o warto ci półtora
tygodnia. Porównanie warto ci RE obu czynników ryzyka wskazuje jednoznacznie, e wi ksz
uwag nale y po wi ci nadzorowaniu i kontroli ryzyka modyfikacji projektu.
Warto równie pami ta , i istotnym parametrem oceny statusu projektu jest suma podatno ci dla
wszystkich czynników ryzyka. Dzi ki sumie (mo liwej do wykonania tylko w przypadku jednolitej
miary, np. czasu, wymiaru finansowego) mo emy oceni najbardziej pesymistyczny scenariusz
zdarze w przypadku niepowodzenia przedsi wzi cia.
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Jako ciowa Analiza Czynników Ryzyka
• Analiza ryzyka
– Szacowanie prawdopodobie stwa strat
• Metoda Delficka
• Oszacowanie przygotowane przez członów
zespołu
• Metoda kasyna („Jak wiele postawisz na to, e…”)
• Wykorzystanie stopniowania okre le bardzo
prawdopodobne, prawdopodobne, mało
prawdopodobne, nieprawdopodobne
– Szacowanie rozmiaru strat
• Czas (dni), pieni dze
• Mo liwo skorzystania z modelu Struktury
Podziału Pracy (ang. Work Breakedown Structure)
Zarz dzanie ryzykiem (17)

Oczywi cie, aby wyznaczy podatno na ryzyko, konieczne jest oszacowanie
warto ci dwóch podstawowych parametrów składowych: rozmiaru i
prawdopodobie stwa wyst pienia strat.
Prawdopodobie stwo, obliczane jest najcz ciej w oparciu o wykorzystanie
dyskretnej skali stopniowania prawdopodobie stwa, np. bardzo prawdopodobne,
prawdopodobne, mało prawdopodobne i nieprawdopodobne. Stosuje si równie
metody grupowego podejmowania decyzji, takie jak metoda Delficka, w której
uczestnicy-eksperci głosuj na najlepsze, ich zdaniem, rozwi zanie. Osi gni cie
przez grup zbli onych oszacowa ko czy proces decyzyjny. Podobne podej cie
mo na zastosowa bazuj c nie na opinii ekspertów, lecz na do wiadczeniach
uczestników naszego przedsi wzi cia, spo ród których kierownik projektu wybiera
najlepsze, jego zdaniem, rozwi zanie. Czasami wykorzystuje si równie tzw.
„metod kasyna”, w której szacowanie prawdopodobie stwa strat bazuje równie na
ocenie prawdopodobie stwa szacunków.
Szacuj c rozmiar strat nale y przede wszystkim ustali wymiar, w którym b dziemy
je oblicza (czas, pieni dze, klienci). Doskonał podstaw do szacowania rozmiaru
strat jest Struktura Podziału Pracy (ang. WBS, Work Breakdown Structure). Dzi ki
dekompozycji mo liwe jest szacowanie strat na poziomie pojedynczych produktów
przedsi wzi cia, takich jak dokumenty, kody ródłowe poszczególnych modułów,
etc.
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Jako ciowa Analiza Czynników Ryzyka
• Hierarchizacja ryzyka
– Reguła Pareto (80 – 20)
• Wy szy priorytet posiadaj czynniki ryzyka
powoduj ce wy sze straty, lub
• Wy szy priorytet posiadaj czynniki ryzyka, które
s bardziej prawdopodobne
– Grupowanie powi zanych ze sob czynników ryzyka
(„Czynniki ludzkie”, „Zakres projektu”, „Technologia,
etc.”)
– Identyfikacja czynników ryzyka, które mo na
zignorowa
Zarz dzanie ryzykiem (18)

Dysponuj c ocenami podatno ci na ryzyko dla wszystkich zidentyfikowanych
czynników ryzyka, mo emy przyst pi do ich hierarchizacji. Podobnie, jak ma to
miejsce w przypadku wielu dziedzin ycia, tak e i w tym przypadku nale y pami ta
o regule Pareto. W tym przypadku, 20 procent wszystkich czynników ryzyka
powoduje 80% zagro e dla celów przedsi wzi cia. Porz dkuj c czynniki ryzyka od
najbardziej do najmniej istotnych mo na zastosowa dwa podej cia: jako
najistotniejsze traktowa czynniki ryzyka, które powoduj wy sze straty lub te
czynniki ryzyka, które posiadaj najwy sze prawdopodobie stwo.
Proces hierarchizacji czynników ryzyka obejmuje równie dwa dodatkowe zadania.
Pierwsze z nich, to grupowanie powi zanych ze sob czynników ryzyka, takich jak
„Ludzie”, „Sprz t”, „Technologia”, „Wymagania”, czy „Zakres przedsi wzi cia.”
Dzi ki takiemu podej ciu łatwiejsze jest zidentyfikowanie słabych stron
przedsi wzi cia i wdra anie działa koryguj cych i/lub naprawczych. Drugim
zadaniem, jest umiej tne wskazywanie tych czynników ryzyka, które mog by
zignorowane: albo ze wzgl du na bardzo niskie prawdopodobie stwo, albo na
pomijalny wpływ na przedsi wzi cie.
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Jako ciowa Analiza Czynników Ryzyka
• Macierz Oceny Ryzyka

–.
Zarz dzanie ryzykiem (19)

Prawdopodobie stwo wyst pienia danego czynnika oraz wpływ na przebieg
przedsi wzi cia (konsekwencje) to dwa wymiary, dzi ki którym mo liwe jest
zbudowanie tzw. Macierzy Oceny Ryzyka, dzi ki której łatwiej jest zidentyfikowa te
ryzyka, którym powinna by po wi cona najwi ksza uwaga. Macierz przypisuje
ocen (według dyskretnej skali: bardzo niskie, niskie, rednie, wysokie i bardzo
wysokie) do poszczególnych czynników ryzyka w oparciu o kombinacj
prawdopodobie stwa i wpływu. Nale y pami ta , i ka da organizacja tworz ca
oprogramowania (czy wr cz kierownictwo ka dego projektu) powinno okre li , które
kombinacje prawdopodobie stwa i wpływu ryzyka powinny zosta sklasyfikowane,
jako bardzo wysokie, rednie, czy bardzo niskie. Zale y to od specyfiki danego
projektu, jak równie od rodowiska (organizacyjnego, technologicznego, etc.), w
którym przedsi wzi cie jest realizowane.
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Jako ciowa Analiza Czynników Ryzyka
• Szacowanie ryzyka
Ryzyko

Kateg.

Prawd.

Wpł.

Wi ksza liczba u ytkowników

PS

30%

3

Rozmowy z klientem

Opór u ytkowników przed systemem

BU

40%

3

Zaanga owanie u ytkowników

Utrata funduszy

CU

20%

1

„Sprzeda ” projektu wewn. firmy

Zmiana wymaga przez klienta

PS

99%

2

Elastyczny projekt

Niedo wiadczeni programi ci

ST

50%

2

Integracja zespołu, mentoring

Fluktuacja personelu

ST

75%

2

Odpowiednie pensje, premie

Realizacja prac niezgodnie z proces.

PR

50%

2

Szkolenia personelu

– 1 = Katastroficzne
– 2 = Krytyczne

Plan Reakcji na Ryzyko

3 = Marginalne

Zarz dzanie ryzykiem (20)

Innym narz dziem stosowanym w jako ciowej analizie ryzyka jest macierz
szacowania ryzyka. Ka demu ze zidentyfikowanych czynników ryzyka
przypisywana jest jedna spo ród nast puj cych kategorii:
PS – Rozmiar produktu (ang. Product Size)
BU – Wpływ na działalno

przedsi biorstwa (ang. Business Impact)

CU – Powi zane z klientem (ang. Customer Related)
PR – Proces (ang. Process)
TE – Technologia (ang. Technology)
DE – rodowisko rozwojowe (ang. Development Environment)
ST – Zespół projektowy (ang. Staff Size and Experience)
Analogicznie, jak w przypadku macierzy oceny ryzyka, ka demu czynnikowi ryzyka
przypisywane jest ryzyko oraz wpływ, w trójpoziomowej skali:
•Katastroficzne
•Krytyczne
•Marginalne
Na podstawie kombinacji tych parametrów opracowywane s plany reakcji na
ryzyko, których celem jest minimalizowanie ostatniego z parametrów opisuj cych
ryzyko – wpływu na przedsi wzi cie.
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Jako ciowa Analiza Czynników Ryzyka
• Katastroficzne
– Znacz ce straty
– Koszty poza kontrol
– Opuszczanie projektu
• Krytyczne
– Powa ne straty
– Przekroczenie
kosztów
– Przesuni cie startu
– Projekt pod znakiem
zapytania

• Marginalne
– W tpliwa warto
rezultatów projektu
– Przesuni cie daty
zako czenia projektu,
które mo e zosta
nadrobione
• Pomijalne
– Niepewno , co do
rezultatów projektu

Zarz dzanie ryzykiem (21)

Spróbujmy teraz ułatwi sobie nieco kategoryzacj czynników ryzyka w kontek cie wpływu ka dego
z nich na projekt, definiuj c warunki, dla ka dego z wcze niej zdefiniowanych elementów skali. I tak:
•Katastroficzny wpływ na projekt oznacza b dzie znacz ce straty dla firmy i projektu (np. utrat
zaufania du ej grupy klientów, utrat linii kredytowych), znacz ce przekroczenie kosztów
przedsi wzi cia (np. nieplanowana konieczno zakupu dodatkowego sprz tu lub oprogramowania,
konieczno wypłaty odszkodowa za nieterminow realizacj ), czy wreszcie odej cie kluczowych
osób spo ród personelu (spowodowane np. upadkiem morale, czy problemami z wypłat
wynagrodze )
•Krytyczny wpływ, to w rezultacie powa ne straty dla przedsi wzi cia i firmy (np. rezygnacja
rozczarowanego klienta z realizacji kolejnych projektów, pozwy o kradzie własno ci intelektualnej
zwi zane z wykorzystan bibliotek open-source), przekroczenie kosztów (zwi zana z konieczno ci
zapłaty pracownikom w przypadku np. przesuni cia terminu realizacji projektu), przesuni cie terminu
przekazania ostatecznych prac Klientowi (np. ze wzgl du na liczb bł dów wykrywanych podczas
testów akceptacyjnych)
•Marginalne, to jest takie, które powoduj systematycznie podwa anie celów i rezultatów
przedsi wzi cia (np. odwlekanie daty premiery przełomowego pakietu biurowego, nad którym
niezale nie pracuj dwie konkurencyjne firmy), czy przesuwanie krytycznych dat kamieni milowych
przedsi wzi cia, które mog zosta nadrobione (np. spowodowane stworzeniem dodatkowego
prototypu, który potencjalnie pozwoli zaoszcz dzi czas na etapie testów)
•Pomijalne z punktu widzenia przedsi wzi cia, które nie s przyczyn zagro enia dla
przedsi wzi cia, ale wywołuj niepewno , co do rezultatów przedsi wzi cia (np. plotki w ród
pracowników, co do współpracy z klientem i post pów prac)
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Jako ciowa Analiza Czynników Ryzyka
• Kontrola i ograniczone zaufanie

–.
Zarz dzanie ryzykiem (22)

W oparciu o macierz oceny ryzyka, czy macierz szacowania ryzyka mo na
budowa uproszczone modele oceny ryzyk projektowych. Powy szy rysunek
przedstawia przykładow tabel zale no ci oceny ryzyka i jako ci zarz dzania
ryzykiem w przedsi wzi ciu. Odpowiednie kombinacje oceny ryzyka i jako ci
zarz dzania dostarczaj informacji kierownictwu projektu, które czynniki ryzyka
mog by pomini te, a nadzór nad nimi zale e b dzie wył cznie od wiadomo ci i
zrozumienia ryzyka przez kierownictwo projektu, które za wymagaj szczególnej
uwagi, ze wzgl du na wyj tkowo negatywny wpływ na „zdrowie” przedsi wzi cia.
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Jako ciowa Analiza Czynników Ryzyka
• Ocena ryzyka
Poziom
Zaanga owania

Strefa
„oboj tno ci”

ródło: Smith, D. M. Risk Management
& Metrics. College of Computing, Georgia
Institute of Technology.

Potencjalny
wpływ

Prawdopodobie stwo
wyst pienia

Zarz dzanie ryzykiem (23)

Schemat oceny ryzyka mo na wreszcie przedstawi na nieco bardziej zło onym,
trójwymiarowym wykresie. Prawdopodobie stwo wyst pienia danego czynnika
ryzyka oznacza miar mo liwo ci, e konsekwencje danego czynnika ryzyka
rzeczywi cie wyst pi . Potencjalny wpływ (lub inaczej – konsekwencje) oznacza
miar zaburzenia celów przedsi wzi cia w przypadku wyst pienia danego czynnika
ryzyka. Te dwa wymiary ryzyk dotycz konkretnych wyst pie ryzyka, nie za
całego przedsi wzi cia. Dzi ki umieszczeniu poszczególnych czynników ryzyka na
powy szej skali, łatwo uda si zidentyfikowa , które czynniki ryzyka mo na
„pomin ” (czy raczej obj mniej intensywn uwag i kontrol ), a które powinny
zosta obj te szczególn opiek . Warto równie przeanalizowa zale no ci
pomi dzy wpływem na projekt i prawdopodobie stwem ryzyka, a poziomem
zaanga owania, który ro nie niemal wykładniczo w przypadku rosn cych warto ci
wymienionych parametrów.
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Ilo ciowa Analiza Czynników Ryzyka
• Proces oceny liczbowej warto ci prawdopodobie stwa i
konsekwencji czynników ryzyka dla projektu oraz ich
wpływu na cele przedsi wzi cia
• Wykorzystanie dedykowanych technik, np. Monte Carlo,
aby:
– Oceni prawdopodobie stwo osi gni cia celów
przedsi wzi cia
– Obliczenie podatno ci na ryzyko oraz ocena rozmiaru
i kosztu projektowej rezerwy finansowej i czasowej
– Identyfikacja czynników ryzyka wymagaj cych
najwi cej uwagi
• Jako ciowa i ilo ciowa analiza czynników ryzyka mo e
by wykonywana razem lub niezale nie.
Zarz dzanie ryzykiem (24)

Zako czenie procesu jako ciowej analizy ryzyka otwiera drog do rozpocz cia
analizy ilo ciowej, czyli procesu okre lania mierzalnych (liczbowych) warto ci
parametrów charakteryzuj cych poszczególne czynniki ryzyka:
prawdopodobie stwa i skutków wyst pienia, czyli ich tzw. kwantyfikacji. W tym
momencie, korzystaj c z dedykowanych technik (takich, jak np. symulacje Monte
Carlo), mo emy obliczy podatno na ryzyko na podstawie wyników oceny
jako ciowej wykonanej w poprzednim kroku dla najbardziej „obiecuj cych” z nich.
Wyznaczenie wag poszczególnych czynników ryzyka pozwoli ustali ich hierarchi
(na podstawie obliczonej wagi). Dzi ki temu w dalszej kolejno ci mo liwe jest
bardziej precyzyjne przygotowanie gruntu pod działania zwi zane z zarz dzaniem
ryzykiem. Dodatkowo, efektem ilo ciowej analizy ryzyka jest cz sto wyznaczenie
tzw. rezerwy projektowej, czyli najcz ciej pewnego „bufora” finansowego i/lub
czasowego, który w przypadku wyst pienia nieoczekiwanego zdarzenia pozwoli
za egna kryzys w przedsi wzi ciu.
Warto tak e pami ta , e obie metody, to jest jako ciowa i ilo ciowa analiza ryzyka,
pomimo i przewidziane, jako tandem pozwalaj cy uzyskiwa bardziej precyzyjne
wyniki dla analizowanych czynników ryzyka, mog by stosowane niezale nie, w
zale no ci od decyzji kierownictwa przedsi wzi cia oraz warunków jego realizacji.
Parametrami, które mog posłu y jako wskazówka, co do wyboru danej metody
jest kwestia precyzji otrzymanych wyników oraz dost pno czasu, który chcemy
po wi ci analizie informacji.
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Ilo ciowa Analiza Czynników Ryzyka
• Narz dzia ilo ciowej analizy czynników ryzyka
– Przegl dy
• Analiza czynników ryzyka prowadzona przez
interesariuszy projektu i ekspertów
– Analiza wra liwo ci
• Weryfikacja stopnia, w jakim ka dy
z niewiadomych elementów projektu wpływa na
jego główne cele
• Symulacje
– Modele matematyczne
• Analiza drzew decyzyjnych

Zarz dzanie ryzykiem (25)

Oprócz wspomnianej na wst pie analizy Monte Carlo, w ilo ciowej analizie ryzyka
wykorzystuje si m.in. Nast puj ce narz dzia:
•Przegl dy, polegaj ce na analizie zidentyfikowanych czynników ryzyka
prowadzonej przez do wiadczonych członków projektu lub ekspertów. Wybór
danych do analizy zale y od wybranego rozkładu prawdopodobie stwa. Najcz ciej
zbiera si informacje w wariancie optymistycznym, pesymistycznym i najbardziej
prawdopodobnym lub redni i odchylenie standardowe. Dodatkowe informacje,
takie jak przyczyny podejmowanych decyzji daj mo liwo pó niejszej weryfikacji
poprawno ci wyników.
•Analizy wra liwo ci, których celem jest okre lenie w jakim stopniu ka dy z
niewiadomych elementów przedsi wzi cia wpływa na jego główne cele. Co wa ne,
analizowane bada jedynie zmiany niewiadomych elementów (np. data zako czenia
projektu), podczas gdy pozostałe parametry (np. bud et, zespół projektowy)
pozostaj niezmienne.
•Symulacje, takie jak analiza Monte Carlo, opieraj ca si na generowanych w
sposób losowy warto ciach parametrów w celu stworzenia modelu,
umo liwiaj cego symulacj ró norodnych scenariuszy rozwoju sytuacji w projekcie
•Analizy drzew decyzyjnych, wykorzystuj cych struktur drzew do opisu sytuacji
decyzyjnej i konsekwencji danego wyboru. Drzewa opisywane s za pomoc
„kosztu” wyboru ka dej z opcji, dzi ki czemu mo liwe jest wyznaczenie warto ci
„nagrody” lub „kosztu”. Otrzymane wyniki umo liwiaj jednoznaczn ocen
potencjalnych decyzji.
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Ilo ciowa Analiza Czynników Ryzyka
• Analiza drzew decyzyjnych

– Powy szy przykład przedstawia drzewo decyzyjne
dotycz ce redukcji kosztów przedsi wzi cia. Która
z opcji powinna by wybrana?
Zarz dzanie ryzykiem (26)

Poniewa analiza drzew decyzyjnych jest prostym i wygodnym, a zarazem bardzo
praktycznym narz dziem przeanalizujmy teraz przykład z wykorzystaniem tej
techniki.
Naszym celem jest analiza drzewa decyzyjnego przedstawionego na niniejszym
slajdzie. Najprostsz metod analizy b dzie, w pierwszym kroku, ocena czterech
cie ek decyzyjnych, a nast pnie wybór tej z nich, która pozwoli zminimalizowa
koszty przedsi wzi cia. Zatem obliczmy warto W, ka dej z dost pnych opcji:
•Opcja A: W = 0,4 * 0,7 * 100 = 28
•Opcja B: W = 0,4 * 0,1 * 1000 = 40
•Opcja C: W = 0,4 * 0,2 * 4000 = 320
•Opcja D: W = 0,6 * 1900 = 1140
Zakładaj c, e interesuje nas minimalizacja kosztów, oczywisty jest wybór opcji A,
jako e jej koszty wynosi zaledwie 28 .
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Planowanie Reakcji na Ryzyko
• Proces opracowania strategii opracowania planu
post powania z czynnikami ryzyka
• Identyfikacja i opis działa , których celem jest
minimalizacja zagro e dla przedsi wzi cia, przy
jednoczesnej maksymalizacji działa pozytywnych
• Podział ról i odpowiedzialno ci za realizacj zada
zwi zanych z reagowaniem na ryzyko
• Strategie zarz dzania ryzykiem
– Unikanie ryzyka
– Przeniesienie
– Minimalizacja
– Akceptacja

Zarz dzanie ryzykiem (27)

Ko cz c proces analizy czynników ryzyka, jeste my gotowi do zaplanowania reakcji
na ryzyko. W ogólno ci planowanie reakcji na ryzyko oznacza stworzenie planu
post powania i wskazanie działa , których celem b dzie minimalizacja zagro e
przedsi wzi cia, przy jednoczesnej maksymalizacji efektów pozytywnych. Planuj c
reakcje na ryzyko wskazujemy osoby lub grupy osób (np. firmy, zespoły robocze),
odpowiedzialne za realizacj czynno ci wskazanych w planie, a zwi zanych z
zarz dzaniem czynnikami ryzyka. W ród strategii post powania z ryzykiem
wyró nia si przede wszystkim nast puj ce podej cia do zarz dzania ryzykiem:
•Unikanie
•Przeniesienie
•Minimalizacja
•Akceptacja
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Planowanie Reakcji na Ryzyko
• Unikanie ryzyka
– Zmiany planu projektu, w celu eliminacji ryzyka lub
ochrony celów projektu przed jego wpływem
– Wyja nianie wymaga , pozyskiwanie dodatkowych
informacji, ekspertyzy, poprawa komunikacji, etc. (na
wst pnym etapie projektu)
– Przykłady:
• Ograniczenie zakresu
• Zwi kszenie zasobów
• Wydłu enie czasu trwania przedsi wzi cia
• Unikanie nieznanych podwykonawców
• Wykorzystanie jedynie znanych rozwi za

Zarz dzanie ryzykiem (28)

Pierwsza ze strategii, unikanie ryzyka, polega przede wszystkim na odpowiedniej
modyfikacji planów przedsi wzi cia, tak aby wyeliminowa dane ryzyko z obszaru
zainteresowania projektu lub co najmniej zabezpieczy cele przedsi wzi cia przed
konsekwencjami jego wyst pienia. Działania zwi zane z unikaniem ryzyka obejmuj
mi dzy innymi zadania zwi zane z obja nianiem wymaga , pozyskiwaniem
dodatkowych informacji, wykonywaniem ekspertyz, udro nieniem komunikacji
projektowej na wst pnym etapie projektu, etc.
Przykładowe zadania w planie reakcji na ryzyko, w tym obszarze mog obejmowa :
•ograniczenia zakresu przedsi wzi cia w stosunku do pierwotnych zało e
•zwi kszenie zasobów (np. zwi kszenie liczno ci zespołu projektowego, poprawa
wydajno ci centralnego serwera)
•wydłu enie czasu realizacji przedsi wzi cia, dzi ki czemu zyskuje si dodatkowy
czas na realizacj oraz intensywne testy
•ograniczenie zestawu wykorzystywanych technologii lub metodyk jedynie do
znanych i sprawdzonych rozwi za
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Planowanie Reakcji na Ryzyko
• Przeniesienie ryzyka
– Przeniesienie konsekwencji wyst pienia czynnika
ryzyka na inny zespół/firm
wraz z odpowiedzialno ci za za zarz dzanie nim
– Najbardziej skuteczne w zarz dzeniu ryzykiem
finansowym. Niemal zawsze wi e si z finansowym
zyskiem trzeciej strony
– Przykłady:
• Ubezpieczenie
• Gwarancje i r kojmie
• Wybór kontraktu, np. kontrakt fix-price przenosi
wi kszo ryzyka na sprzedaj cego, podczas gdy
kontakt typu time-and-material – na klienta
Zarz dzanie ryzykiem (29)

Celem przeniesienia ryzyka jest próba przeniesienia konsekwencji wyst pienia
danego czynnika ryzyka na inn osob /grup osób/firm , wraz z cał
odpowiedzialno ci za zarz dzanie nim. T strategi stosuje si najcz ciej w
zarz dzaniu ryzykiem finansowym, które jest najłatwiejsze do przekazania trzeciej
stronie. Warto jednak pami ta , e przekazanie zarz dzania ryzykiem finansowym
do jednostki znajduj cej si poza organizacj projektow niemal zawsze wi e si z
konieczno ci poniesienia kosztów na jej rzecz.
Przykładowe zadania w planie reakcji na ryzyko, w tym obszarze mog obejmowa :
•ubezpieczenie od nieprzewidywalnych zdarze w firmie ubezpieczeniowej
•gwarancje i r kojmie podpisywane z podwykonawcami i firmami partnerskimi
•wybór korzystnego kontraktu, np. kontrakt typu fix-price (tj. stała cena za realizacj
okre lonego zakresu przedsi wzi cia) przenosi wi kszo ryzyka na
sprzedaj cego, podczas gdy kontrakt typu time-and-material (to jest rozliczenie za
czas pracy) – na klienta
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Planowanie Reakcji na Ryzyko
• Minimalizacja wpływu czynnika ryzyka
– Działania zwi zane z minimalizacj wpływu
i/lub prawdopodobie stwa wyst pienia czynnika
ryzyka do akceptowanego poziomu
– Powinna uwzgl dnia koszt podejmowanych
czynno ci w kontek cie prawdopodobie stwa ryzyka
– Wcze nie podj te działania s bardziej efektywne
i ta sze ni radzenie sobie z konsekwencjami
– Przykłady:
• Zastosowanie mniej zło onych procesów
wytwórczych
• Przeprowadzenie wi kszej liczby testów
• Prototypowanie
Zarz dzanie ryzykiem (30)

Trzecia strategia, minimalizacja wpływu ryzyka, ma na celu „złagodzenie” wpływu
czynnika ryzyka lub zmniejszenie prawdopodobie stwa jego wyst pienia do
poziomu, który b dzie akceptowalny przez interesariuszy przedsi wzi cia. W
odró nieniu od poprzednich strategii, minimalizacj mo na zwykle stopniowa (to
jest stopniowo zmniejsza ryzyko, a do jego całkowitej redukcji), jednak w tym
przypadku wi e si to równocze nie z maksymalizacj kosztów zwi zanych z
oddziaływaniem na ryzyko. Koszt ten nale y uwzgl dni w planach wykorzystania
tej strategii. Ponadto, tak e i w tym przypadku obowi zuje dobrze znana zasada, e
wcze niej podj te działania odnios lepszy skutek i b d ta sze, ni próby
zarz dzania konsekwencjami czynników ryzyka, które stały si rzeczywisto ci .
Przykładowe zadania w planie reakcji na ryzyko, w tym obszarze mog obejmowa :
•zastosowanie mniej zło onych procesów wytwórczych, które b d prostsze w
realizacji i łatwiejsze w opanowaniu przez nowych członków zespołu
•przeprowadzenie wi kszej ni planowano liczby testów, aby wyeliminowa
wszystkie bł dy z fazy realizacji
•prototypowanie, które umo liwia wcze niejsz weryfikacj wymaga u ytkowników
przed zako czeniem prac nad ostateczn wersj rozwi zania
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Planowanie Reakcji na Ryzyko
• Akceptacja ryzyka
– wiadoma decyzja o niepodejmowaniu działa
zwi zanych z zarz dzaniem i reagowaniem na ryzyko
– Cz sto zdarza si , e nie jest mo liwe zastosowanie
innej strategii post powania z ryzykiem, poza jego
akceptacj
• Aktywna akceptacja = plany rezerwowe
• Pasywna akceptacja = bie ce działania zwi zane
z zarz dzaniem ryzykiem
• Plan awaryjny, opracowywany w przypadku
znacz cego wpływu ryzyka lub gdy wybrana
strategia nie jest efektywna
– Najcz ciej stosowane s rezerwy/plany rezerwowe
Zarz dzanie ryzykiem (31)

Ostatnia strategia reagowania na ryzyko, akceptacja, oznacza wiadom decyzj
zespołu projektowego o niepodejmowaniu aktywnych działa zwi zanych z
zarz dzaniem ryzykiem. Przyczyn przyj cia tej strategii mo e by niskie
prawdopodobie stwo lub niski wpływ zidentyfikowanych czynników ryzyka na
powodzenie przedsi wzi cia, albo te brak odpowiedniej strategii zarz dzania
danym czynnikiem ryzyka.
W przypadku akceptacji ryzyka mo liwe s dwa podej cia do pojawiaj cych si
czynników ryzyka:
•Akceptacja aktywna, polegaj ca na opracowaniu planów rezerwowych oraz rezerw
(czasowych, bud etowych), które pozostawione „na wszelki wypadek” mog zosta
wykorzystane w przypadku wyst pienia nieoczekiwanego zdarzenia
•Akceptacja pasywna, polegaj ca na podejmowaniu działa zwi zanych z
zarz dzaniem ryzykiem dopiero wtedy, kiedy dany czynnik ryzyka si uaktywni
Akceptuj c ryzyko, cz sto tworzy si plan awaryjny, na wypadek wyst pienia ryzyka
o wysokim wpływie na sukces przedsi wzi cia lub w przypadku, gdy wybrana
strategia nie jest wystarczaj co skuteczna. Jednak e ze wzgl du na koszty i
bezpiecze stwo przedsi wzi najcz ciej stosowane s rezerwy projektowe lub
plany rezerwowe.
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Planowanie Reakcji na Ryzyko
• Plan Reakcji na Ryzyko
– Zidentyfikowane czynniki ryzyka wraz opisem i
wzajemnymi zale no ciami
– Role i odpowiedzialno ci za poszczególne ryzyka
projektowe
– Rezultaty jako ciowej analizy czynników ryzyka
– Rezultaty ilo ciowej analizy czynników ryzyka
– Plany i strategie reakcji dla zidentyfikowanych
czynników ryzyka
– Procedury, procesy i metody działania
– Harmonogramy, bud ety i rezerwy
– Plany awaryjne

Zarz dzanie ryzykiem (32)

Jako wynik procesu planowania reakcji na ryzyko powstaje Plan Reakcji na Ryzyko
obejmuj cy:
•Zidentyfikowane czynniki ryzyka wraz opisem i wzajemnymi zale no ciami
•Role i odpowiedzialno ci za poszczególne ryzyka projektowe z przypisaniem ich do
konkretnych osób w projekcie
•Rezultaty jako ciowej analizy czynników ryzyka
•Rezultaty ilo ciowej analizy czynników ryzyka
•Plany i strategie reakcji dla zidentyfikowanych czynników ryzyka
•Procedury, procesy i metody działania
•Harmonogramy, bud ety i rezerwy
•Plany awaryjne
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Monitorowanie i Kontrola Ryzyka
• Monitorowanie ryzyka
– Ustalenie, czy dane ryzyko rzeczywi cie miało
miejsce
– Aktualizacja sumarycznego ryzyka projektowego
– Zebranie do wiadcze na potrzeby przyszłych
przedsi wzi
– Ustalenie przyczyny (identyfikacja
czynników ryzyka, które
spowodowały problem)
–.

Zarz dzanie ryzykiem (33)

Udokumentowane plany zarz dzania ryzykiem nie mog jednak by pozostawione
same sobie. Posłu nam one do monitorowania i kontroli projektowych czynników
ryzyka, czyli do systematycznej weryfikacji statusu zidentyfikowanych czynników
ryzyka, identyfikacji nowych zagro e dla przedsi wzi cia, oceny realizacji planów
reakcji na ryzyko oraz ich skuteczno ci.
Monitorowanie ryzyka obejmuje:
•ustalenie, czy dane ryzyko rzeczywi cie miało miejsce i mogło wpłyn
działania projektowe, a w przypadku sytuacji wyj tkowej:

na bie

ce

•aktualizacj sumarycznego ryzyka projektowego
•ustalenie przyczyny, to jest identyfikacja tych czynników ryzyka, które
spowodowały zagro enie dla sukcesu przedsi wzi cia
•zebranie do wiadcze (ang. lessons-learned) na potrzeby bie
przyszłych przedsi wzi

cego i

33

Zaawansowana in ynieria oprogramowania

Monitorowanie i Kontrola Ryzyka
• Kontrolowanie ryzyka
– Lista „Top 10”
• Nazwa czynnika ryzyka
• Pozycja na li cie
• Poprzednia pozycja na li cie
• Liczba tygodni na li cie
• Status rozwi zania dla czynnika
ryzyka
– Mi dzyfazowe przegl dy czynników
ryzyka
–.
Zarz dzanie ryzykiem (34)

Z kolei do najbardziej skutecznych technik kontrolowania ryzyka nale y tzw. lista
„Top 10”, czyli najbardziej krytycznych, z punktu widzenia sukcesu przedsi wzi cia,
czynników ryzyka. Lista taka składa si zwykle z nast puj cych elementów:
•nazwy czynnika ryzyka
•aktualnej pozycji na li cie, pod wzgl dem istotno ci i wpływu na przedsi wzi cie
•poprzedniej pozycji na li cie, dzi ki której weryfikujemy zmian znaczenia danego
ryzyka w czasie
•liczb tygodni, jakie dane ryzyko jest obecne na li cie
•status rozwi zania/minimalizowania wpływu danego czynnika ryzyka w ramach
przedsi wzi cia
Dodatkowo lista kluczowych czynników ryzyka mo e by weryfikowana i
aktualizowana podczas mi dzyfazowych przegl dów, których uczestnicy – zwykle
członkowie grupy projektowej – mog dostarczy cennych informacji dotycz cych
bie cego stanu przedsi wzi cia.
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Podsumowanie
• Ryzyko jest najistotniejszym wrogiem
sukcesu projektu
• Jednym z podstawowych działa
w zarz dzaniu projektami jest zarz dzanie
ryzykiem i minimalizacja konsekwencji ich
wyst pienia
• Działania Zarz dzania Ryzykiem
•Planowanie
•Identyfikacja
•Analiza (Jako ciowa i Ilo ciowa)
•Zarz dzanie Reakcj na Ryzyko
•Monitorowanie i Kontrola
Zarz dzanie ryzykiem (35)

Podsumowuj c omówienie problematyki zarz dzania ryzykiem w przedsi wzi ciu
informatycznym warto podkre li , i ryzyko jest najistotniejszym (bo najmniej
przewidywalnym) wrogiem sukcesu projektu. Zarz dzanie ryzykiem ma wi c
podstawowe znaczenie dla osi gni cia celów przedsi wzi cia, a zastosowanie
obj tych nim technik pozwala minimalizowa negatywny wpływ ryzyka, przy
jednoczesnej maksymalizacji efektów projektu. Działania z zakresu zarz dzania
ryzykiem, to jest: Planowanie, Identyfikacja, Analiza Jako ciowa, Analiza Ilo ciowa,
Zarz dzanie Reakcj na Ryzyko oraz Monitorowanie i Kontrola wspieraj
kierownictwo przedsi wzi cia w jego doprowadzeniu do szcz liwego zako czenia.
Niemniej nale y zwróci uwag i zarz dzanie ryzykiem jest procesem cyklicznym i
tylko regularne realizowanie zada z nim zwi zanych gwarantuje odpowiedni
skuteczno i efekty w całym cyklu ycia przedsi wzi cia.
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