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RESUMO 

O Planejamento de Releases é uma importante e complexa atividade no desenvolvimento de 
Software que envolve diversos aspectos relacionados a decidir quais funcionalidades serão 
desenvolvidas e disponibilizadas a cada release do sistema. Um planejamento adequado deve 
satisfazer às necessidades dos clientes e demais stakeholders, assim como deve respeitar às 
restrições existentes e níveis de informação disponíveis. Técnicas de Otimização, 
notadamente as metaheurísticas, têm sido aplicadas com sucesso na resolução de problemas 
difíceis da Engenharia de Software, incluindo o problema do Planejamento de Releases de 
Software, e deram origem à recente área de pesquisa denominada Search-Based Software 
Engineering (ou Otimização em Engenharia de Software). Nesse contexto e, considerando a 
importância e dificuldade de realização dessa tarefa, esta Dissertação apresenta uma 
abordagem semi-automatizada, baseada em otimização multiobjetivo, para o Planejamento de 
Releases de Software visando auxiliar gerentes em um planejamento mais eficaz. A 
abordagem leva em consideração importantes fatores presentes no contexto de projetos reais, 
tais como satisfação de clientes, valor de negócio, gerenciamento de riscos, interdependências 
entre requisitos e recursos disponíveis. A abordagem proposta é composta por quatro 
estratégias, onde cada uma executa o planejamento de acordo com o nível de informação 
disponível a respeito do número de releases. Desta forma, é possível trabalhar com apenas um 
release – onde é feita uma seleção e priorização dos requisitos; com um número pré-
determinado de releases – na qual os requisitos são alocados em releases conforme a 
preferência dos clientes; com um número indeterminado de releases – onde é determinado o 
número ideal de releases; ou ainda, com um número esperado de releases – o número de 
releases não é conhecido inicialmente, mas representa uma expectativa entre os clientes. 
Experimentos foram conduzidos para avaliar a viabilidade da abordagem proposta. Assim, 
importantes metaheurísticas multiobjetivas baseadas em algoritmos genéticos foram aplicadas 
na resolução de instâncias artificiais do problema. O comportamento dos algoritmos foi 
analisado e comparado através de métricas de desempenho. 
 
Palavras–Chave: Planejamento de releases de software. Otimização em engenharia de 
software. Engenharia de requisitos. Otimização multiobjetivo. Algoritmos genéticos. 
 
 
  



ABSTRACT 

Release Planning is an important and complex activity in software development. It involves 
several aspects related to which functionalities are going to be developed in each release of 
the system. Consistent planning must meet the customers’ needs and comply with existing 
constraints and information available. Optimization techniques, especially metaheuristics, 
have been successfully applied to solve difficult problems in Software Engineering field, 
including the Software Release Planning problem. This new research area is called Search-
Based Software Engineering. In this context, considering the importance and difficulty of this 
task, this Dissertation presents a semi-automated approach, based on multiobjective 
optimization, for the planning of software releases in order to assist decision-makers in a more 
effective planning. The approach takes into consideration important aspects existing in the 
context of real projects, such as the customers’ satisfaction, business value, risk management 
and available resources, as well as provides ways for handling requirements 
interdependencies. The proposed approach consists of four strategies, where each of them 
performs release planning according to the information available about the number of 
releases. In the first strategy, the planning is done only for one release and the requirements 
are selected and prioritized. The second strategy consists of a planning for a predetermined 
number of releases and the requirements are allocated in releases according to customers’ 
preference. In the third strategy, the number of releases is not known in advance, but the 
strategy will determine the optimal one. Finally, in the last strategy, the number of releases is 
not known initially, but it represents an expectation among the customers. Experiments were 
conducted to evaluate the feasibility and efficiency of the proposed approach. Metaheuristics 
based on genetic algorithms were applied to solve artificial instances of the problem. The 
behavior of the algorithms were analyzed and compared through performance metrics. 
 
Keywords: Software release planning. Search-based software engineering. Requirements 
engineering. Multiobjective optimization. Genetic algorithms. 
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1 INTRODUÇÃO 

Neste capítulo são apresentados os principais fatores que motivaram o 

desenvolvimento desta pesquisa, assim como os objetivos a serem alcançados e define como o 

trabalho está organizado.  

 

1.1 Motivação 

 

Cada vez mais, as empresas são pressionadas a se manterem competitivas em um 

ambiente de negócios em constantes mudanças, desenvolvendo para isso novas estratégias 

que as diferencie de seus concorrentes, tais como a oferta de novos produtos e serviços 

(AURUM; WOHLIN, 2005). 

Nesse contexto, o software tornou-se parte integrante de quase todas as operações 

de negócio (SOMMERVILLE, 2007), sendo assim um ativo estratégico para muitas 

organizações. 

Uma vez que os produtos de software exercem um papel fundamental nos 

processos de negócios, é imprescindível que funcionem de acordo com as necessidades e 

objetivos para os quais foram desenvolvidos. Muitas vezes, a qualidade de um produto de 

software é determinada pela sua capacidade em atender às necessidades dos clientes e 

usuários (BERANDER; ANDREWS, 2005). Portanto, um importante desafio para as 

empresas de software durante o desenvolvimento de um sistema é a identificação e o 

entendimento dos principais requisitos de negócio a fim de garantir que os produtos a serem 

desenvolvidos atendam às expectativas de seus clientes. 

Nesse sentido, existe atualmente uma forte tendência em se adotar processos de 

desenvolvimento baseados em pequenas entregas ou releases, visando atender mais 

rapidamente às necessidades dos clientes e diminuir os riscos do projeto. Desta forma, elicitar 

e especificar os requisitos certos e planejar releases que forneçam a funcionalidade correta 

são um importante passo para o sucesso de um projeto ou produto (BERANDER; 

ANDREWS, 2005). 

Em um processo com essas características, o software não é desenvolvido e 

disponibilizado na sua totalidade de uma só vez, mas através de pequenos e freqüentes 
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releases onde, a cada release, um subconjunto de funcionalidades do sistema é desenvolvido e 

entregue. Desta forma, os clientes recebem funcionalidades do software mais cedo, ao invés 

de esperar um longo período de tempo para só então receber o sistema completo – tal como no 

modelo “Cascata” convencional (SOMMERVILLE, 2007). Trata-se de um processo no qual a 

especificação, o projeto, a implementação e o teste são fases intercaladas. Assim, uma série de 

estágios de entrega é definida e cada incremento deverá fornecer uma parte dos requisitos da 

aplicação. A FIGURA 1 ilustra um processo de entrega incremental.  

É importante observar que uma filosofia baseada em desenvolvimento e entregas 

incrementais também é seguida pelas denominadas “metodologias ágeis” (MANIFESTO for 

Agile Software Development, 2001). As idéias que guiam o processo de desenvolvimento ágil 

enfatizam, entre outras coisas: o envolvimento e a satisfação do cliente, o desenvolvimento e 

a entrega de pequenos incrementos de funcionalidade, a constante melhoria do código e a 

simplicidade global do desenvolvimento (PRESSMAN, 2006). 

 

FIGURA 1 – Entrega Incremental 

 
Fonte: Sommerville (2007). 

 

Esse modelo de desenvolvimento apresenta uma série de vantagens, dentre as 

quais se destacam: feedback antecipado por parte dos clientes e demais stakeholders (pessoas 

envolvidos de forma direta ou indireta com o sistema), uma vez que começam a utilizar o 

software mais cedo; melhor gerenciamento de riscos; execução incremental de testes; maior 

facilidade nas estimativas de tempo e custo; implementação antecipada dos requisitos mais 

prioritários; melhor adaptação às mudanças ou à incorporação de novos requisitos (GREER; 

RUHE, 2004; COLARES et al., 2009). 

No entanto, decidir quais requisitos serão desenvolvidos a cada release não é uma 

tarefa fácil. O Planejamento de Releases de Software (RUHE; SALIU, 2005) envolve 
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diversos aspectos e decisões relacionados à priorização e à alocação de um conjunto de 

requisitos em uma seqüência de releases do produto de software, de modo que as 

necessidades dos clientes e demais stakeholders sejam atendidas e todas as restrições, 

respeitadas. Assim, realizar um planejamento adequado é uma atividade não somente 

importante como extremamente complexa devido à existência de diversos fatores muitas 

vezes conflitantes e limitadores. Normalmente, o planejamento é feito de modo ad hoc 

(RUHE; SALIU, 2005) ou informal, sendo realizado unicamente através do conhecimento de 

gerentes e baseado em experiências anteriores (COLARES et al., 2009). 

Há diversos trabalhos que apresentam técnicas para seleção e priorização de 

requisitos de software; Karlsson, Wohlin e Regnell (1998) fazem uma avaliação e comparação 

de alguns desses métodos. No entanto, são técnicas de complexidade elevada, pois requerem 

muitas comparações em pares entre os requisitos, o que se torna proibitivo quando o conjunto 

de requisitos a ser analisado é muito grande. 

Alguns fatores devem ser analisados durante o planejamento de releases de 

software: as precedências técnicas intrínsecas aos requisitos, as prioridades possivelmente 

conflitantes determinadas pelos stakeholders mais importantes e o equilíbrio entre o esforço 

necessário e o disponível (GREER; RUHE, 2004). 

O Planejamento de Releases de Software, ou Software Release Planning, é o 

assunto discutido neste trabalho que, reconhecendo a importância e a dificuldade de 

realização desta tarefa, propõe uma abordagem semi-automatizada e baseada em otimização 

multiobjetivo para auxiliar gerentes de projeto1 em um planejamento eficaz, considerando 

diversos fatores e níveis de informação.  

Da mesma forma que em outras disciplinas, técnicas de otimização têm sido 

aplicadas com sucesso na resolução de problemas da Engenharia de Software, incluindo o 

problema do Planejamento de Releases de Software. O trabalho aqui desenvolvido está 

inserido no contexto de uma área de pesquisa recente e em crescente desenvolvimento 

denominada Search-Based Software Engineering – SBSE (HARMAN; JONES, 2001), ou 

Otimização em Engenharia de Software2. Trata-se de uma área que tem por finalidade a 

                                                           
1 O termo usado na literatura é decision maker. O papel Gerente de Projeto é utilizado aqui para indicar a pessoa 
responsável pela tomada de decisão. 
2 O termo Otimização em Engenharia de Software é uma tradução livre do termo original em inglês. O termo 
Engenharia de Software Baseada em Busca também vem se consolidando como uma denominação da área no 
Brasil. 
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aplicação de técnicas de otimização, notadamente as metaheurísticas, na resolução de 

problemas difíceis da Engenharia de Software, muitas vezes caracterizados pela existência de 

restrições, objetivos conflitantes e grandes espaços de busca. 

Em SBSE, problemas da Engenharia de Software de natureza complexa são 

formulados matematicamente como um problema de busca e a estratégia consiste na aplicação 

de algoritmos que encontrem resultados satisfatórios, representados por soluções de boa 

qualidade, em um tempo aceitável. Quando comparada com a resolução por profissionais da 

área de Engenharia de Software, essa abordagem tem se mostrado efetiva em oferecer 

melhores soluções para os problemas. A competitividade humana de SBSE é demonstrada no 

trabalho de Souza et al. (2010). 

 

1.2 Objetivos 

 

A partir da motivação descrita, este trabalho tem como principal objetivo 

apresentar uma abordagem, baseada em otimização multiobjetivo (por ser capaz de lidar com 

vários objetivos simultaneamente), para o problema do Planejamento de Releases de 

Software, considerando importantes aspectos existentes no contexto de projeto reais. Dentre 

esses aspectos, destacam-se: satisfação de clientes (baseada nos conceitos de importância e 

prioridade de cada requisito), valor de negócio agregado (baseado na importância de cada 

cliente), riscos envolvidos (baseado no risco de cada requisito), recursos disponíveis (tempo e 

orçamento) e interdependências entre requisitos (formas de relacionamento entre requisitos). 

Visando ser a mais completa possível e assim contribuir para um planejamento adequado, a 

abordagem contém diferentes formulações, sendo capaz de trabalhar com diferentes níveis de 

informação disponível a respeito da quantidade de releases. Desta forma, é possível trabalhar 

apenas com um release, onde é feita uma seleção e priorização dos requisitos; com uma 

quantidade pré-determinada de releases, onde a alocação dos requisitos em releases é 

realizada conforme a preferência dos clientes; com uma quantidade indeterminada de 

releases, onde a estratégia irá sugerir o número ideal de releases; ou, ainda, com uma 

quantidade esperada de releases, quando o número de releases não é definido previamente, 

mas representa uma expectativa entre os clientes. 
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De forma complementar, tem-se como objetivos específicos: 

• Realizar a modelagem matemática do problema do Planejamento de Releases de 

Software, definindo as variáveis envolvidas, suas dependências e restrições; 

• Aplicar metaheurísticas multiobjetivas na resolução do problema modelado e 

demonstrar a eficácia desses algoritmos na sua resolução;  

• Projetar, desenvolver e apresentar resultados de experimentos realizados em 

algumas instâncias definidas (cenários do problema) para demonstrar a 

aplicabilidade e a viabilidade da abordagem proposta; 

• Comparar o desempenho das metaheurísticas na resolução do problema através de 

métricas de desempenho e comparar também o desempenho das metaheurísticas 

com a performance de um algoritmo randômico, implementado para servir de 

referencial. 

 

1.3 Organização do Trabalho 

 

O conteúdo deste trabalho é apresentado ao longo de seis capítulos, incluindo a 

presente introdução, os quais são descritos sucintamente a seguir.  

Capítulo 2 – Fundamentação Teórica: Discorre sobre o processo de Engenharia 

de Requisitos, bem como apresenta alguns fundamentos sobre Otimização Matemática, 

incluindo aspectos sobre Otimização Multiobjetivo e Metaheurísticas baseadas em 

Algoritmos Genéticos, dentre outros. Fornece também uma visão geral sobre Search-Based 

Software Engineering – SBSE. 

Capítulo 3 – Revisão Bibliográfica: Apresenta uma revisão bibliográfica acerca 

dos trabalhos relacionados ao problema de Seleção e Priorização de Requisitos e ao 

Planejamento de Releases de Software dentro do contexto de SBSE, destacando suas 

principais características e limitações. 

Capítulo 4 – Modelagem do Problema do Planejamento de Releases: Descreve 

em detalhes a abordagem proposta, apresentando a modelagem matemática do problema em 

cada estratégia. Ainda, discute importantes aspectos levados em consideração durante a 

definição da abordagem. 
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Capítulo 5 – Avaliação: Apresenta como o problema modelado pode ser 

resolvido por meio da aplicação de metaheurísticas multiobjetivas e relata experimentos 

realizados com o objetivo de demonstrar a aplicabilidade e a viabilidade da abordagem 

proposta. 

Capítulo 6 – Considerações Finais: Relaciona as principais contribuições desta 

pesquisa, assim como as suas limitações. Apresenta também oportunidades para trabalhos 

futuros e as conclusões deste trabalho. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este capítulo fornece uma fundamentação teórica sobre as áreas relacionadas ao 

escopo deste trabalho. Inicialmente, contextualiza o processo de Engenharia de Requisitos. 

Em seguida, apresenta alguns fundamentos sobre Otimização Matemática, necessários para a 

compreensão da abordagem proposta e aplicados na resolução do problema e realização dos 

experimentos. Por fim, o capítulo aborda a área de pesquisa na qual este trabalho está inserido 

e que é denominada Search-Based Software Engineering (SBSE). Alguns dos conceitos aqui 

apresentados são necessários também para o entendimento dos trabalhos relacionados 

descritos posteriormente. 

 

2.1 Engenharia de Requisitos 

 

Requisitos são descrições de como um sistema de software deve se comportar. O 

padrão (IEEE-STD 610.12-1990) define um requisito como: 

(1) Uma condição ou capacidade necessária por um usuário para resolver um 
problema ou atingir um objetivo. (2) Uma condição ou capacidade que deve ser 
atendida ou possuída por um sistema ou componente de sistema para satisfazer um 
contrato, um padrão, uma especificação ou outros documentos formalmente 
impostos. (3) Uma representação documentada de uma condição ou capacidade 
como em (1) ou (2). 

 

Todo projeto começa com a atividade de levantamento de requisitos. Os requisitos 

são definidos durante os estágios iniciais do desenvolvimento do sistema e consistem em uma 

especificação do que deve ser implementado. Portanto, um requisito é uma necessidade que 

deve ser atendida através de um conjunto de funcionalidades. 

Para se ter sistemas de software de alta qualidade, desenvolvidos dentro do prazo 

e do orçamento previstos, é imprescindível que as especificações de requisitos sejam 

compreensíveis, abrangentes e consistentes, dentro de um processo estruturado e controlado 

(AURUM; WOHLIN, 2005). 

Engenharia de Requisitos é o termo usado para designar todas as atividades 

relacionadas à descoberta, documentação e manutenção de um conjunto de requisitos para um 

sistema (SOMMERVILLE; SAWYER, 1997). A Engenharia de Requisitos visa, na sua 

essência, transformar as necessidades (possivelmente incompletas, inconsistentes e 
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contraditórias) dos stakeholders em um completo conjunto de requisitos de alta qualidade 

(AURUM; WOHLIN, 2005).  

Stakeholders são os indivíduos envolvidos com o sistema e que influenciam direta 

ou indiretamente nos requisitos do sistema; incluindo usuários finais, gerentes, clientes, entre 

outros envolvidos (SOMMERVILLE; SAWYER, 1997). Desta forma, a participação dos 

stakeholders nas atividades da Engenharia de Requisitos é de grande importância, dado que a 

correta identificação das suas necessidades determina, em grande parte, a qualidade do 

produto de software (AURUM; WOHLIN, 2005). Portanto, os requisitos devem ser 

negociados e validados antes de serem documentados e iniciada a sua implementação 

(AURUM; WOHLIN, 2005). 

O processo de Engenharia de Requisitos é um dos principais fatores para o 

sucesso de projetos de software, principalmente em um mercado global competitivo onde o 

tempo de entrega e o atendimento aos requisitos dos clientes são fatores-chave para o sucesso 

(AURUM; WOHLIN, 2005). 

De acordo com Aurum e Wohlin (2005), as seguintes práticas são essenciais para 

assegurar o envolvimento dos stakeholders no processo de Engenharia de Requisitos, o 

correto entendimento das suas necessidades e um adequado gerenciamento dos requisitos: 

• Elicitação, Especificação e Modelagem de Requisitos – É uma fase importante no 

desenvolvimento de software que envolve a compreensão das necessidades dos 

stakeholders, e conseqüente elicitação, modelagem e armazenamento dos 

requisitos em um repositório; 

• Priorização – Essa atividade auxilia gerentes de projeto na resolução de conflitos, 

uma vez que nem sempre é fácil para os desenvolvedores decidirem quais 

requisitos são importantes para os clientes. Além disso, é importante também no 

planejamento de estágios de entrega e na tomada de decisão;  

• Dependências entre Requisitos e Análise de Impacto – Envolve a compreensão de 

que os requisitos podem sofrer alterações e de que isso pode acarretar em um 

impacto significativo no projeto de software; 

• Negociação de Requisitos – Como a Engenharia de Requisitos é também um 

complexo processo de comunicação e negociação, situações de conflito são 
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inerentes a essa área. No entanto, tais situações precisam ser administradas e 

resolvidas entre as partes interessadas; 

• Garantia da Qualidade – É uma atividade que tem por objetivo estabelecer níveis 

de qualidade razoáveis e realistas para os requisitos e pressupõe o envolvimento 

tanto dos clientes como da equipe de desenvolvimento. Vale destacar que a 

garantia da qualidade é importante na Engenharia de Requisitos, mas também 

deve ser uma preocupação durante todo o ciclo de desenvolvimento do software. 

     

2.2 Otimização Matemática 

 

De acordo com Deb (2009), otimização consiste em encontrar soluções (uma ou 

mais) viáveis (ou válidas) para um problema que correspondam a valores extremos (ótimos) 

de um ou mais objetivos, definidos como funções. Um problema de otimização consiste na 

busca por um mínimo ou um máximo (o ótimo) de uma função e, matematicamente, apresenta 

a seguinte forma geral: 

 	
�
�
�� (�� 	��
�
��):  �(�)  ����
�� �:  ��(�)  ≥ 0,          � =  �1, 2, … , #$  ℎ&(�) = 0,          ' =  �1, 2, … , ($  
 � ∈  Ω  

 

Onde, �(�) é a função a ser otimizada; ��(�)  ≤ 0 e ℎ&(�) = 0 representam as 

restrições do problema que devem ser respeitadas ao se otimizar �(�); Ω contém todos os 

possíveis valores de � que podem ser usados para valorar �(�), sem violar as restrições. 

Qualquer solução, para ser viável, deve respeitar todas as restrições do problema. 

Problemas de otimização podem ser identificados na maioria das disciplinas como 

engenharia (elétrica, mecânica, civil e química), física, matemática, economia, administração, 

dentre outras. 
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2.2.1 Otimização Mono-Objetivo e Multiobjetivo 

 

Os problemas de otimização podem ser classificados de diversas formas de acordo 

com suas características. Dentre essas classificações, a classificação de interesse no contexto 

desta pesquisa é a que divide os problemas de otimização de acordo com a quantidade de 

objetivos. Assim, tem-se otimização mono-objetivo, quando existe apenas um objetivo a ser 

otimizado e otimização multiobjetivo, quando vários objetivos, possivelmente conflitantes 

(quando a satisfação de um objetivo implica na penalização de outro objetivo), devem ser 

otimizados simultaneamente. 

Em problemas de otimização mono-objetivo, como existe apenas uma função a 

ser otimizada (minimizada ou maximizada), a busca é realizada por uma única solução (a 

solução ótima ou próxima da ótima). A ordenação de soluções que resolvam um problema de 

otimização mono-objetivo é total. Assim, na comparação entre duas soluções, é possível 

determinar qual é a melhor. Desta forma, tem-se que �(�) ≤ �(,) ou que �(�)  ≥ �(,), para 

todo � e ,. 

Em problemas de otimização multiobjetivo, duas ou mais funções devem ser 

otimizadas (minimizadas ou maximizadas). Desta forma, a busca é feita por um conjunto de 

soluções que otimize todos os objetivos do problema. Neste caso, o conjunto das soluções 

apresenta uma ordenação parcial. Isso significa que, como existe mais de um critério de 

comparação, nem sempre é possível determinar qual, entre duas soluções, é a melhor. Ou seja, 

dadas duas soluções, é possível que a primeira apresente um valor melhor para um objetivo, 

enquanto que a segunda apresenta um valor melhor para outro objetivo. Um problema de 

otimização multiobjetivo apresenta a seguinte forma (DEB, 2009): 

 	
�
�
�� (�� 	��
�
��):   �-(�),                           � = �1, 2, … , 	$  ����
�� �:  ��(�)  ≥ 0,                   � = �1, 2, … , #$  ℎ&(�) = 0,                  ' = �1, 2, … , (}  �.(/)  ≤  �.  ≤  �.(0),    
 = �1, 2, … , �$  
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Uma solução � é um vetor de � variáveis de decisão: � =  (�1,  �2, … , �3)4. O 

último conjunto de restrições é chamado de variáveis de fronteira, o qual restringe cada 

variável de decisão �. a assumir um valor dentro de um limite mínimo 5�.(/)6 e máximo 

5�.(0)6. Esses limites formam o espaço de decisão. Qualquer solução que satisfaça a todas as 

restrições e esteja dentro dos limites é denominada solução viável. O conjunto de todas as 

soluções viáveis é chamado de região viável ou espaço de busca. 

 

2.2.2 Conceitos de Otimização Multiobjetivo 

 

Muitos problemas do mundo real envolvem a satisfação de vários objetivos, 

possivelmente contraditórios (em que a satisfação de um objetivo implica na penalização de 

outro objetivo). A figura a seguir ilustra o contexto prático de um problema de otimização 

multiobjetivo com dois objetivos conflitantes, em que se deseja aumentar (maximizar) o 

conforto de um carro e, ao mesmo tempo, diminuir (minimizar) o custo de sua aquisição.  

 

FIGURA 2 – Exemplo de um problema otimização multiobjetivo do mundo real 

 
Fonte: Adaptado de Deb (2009). 

 

Nesse exemplo, a busca por um automóvel que proporcione maior conforto e luxo 

acarreta em um valor maior a ser desembolsado pelo comprador. Em 1, tem-se um carro com 

o mais baixo custo e um baixo nível de conforto; no outro extremo, em 2, tem-se um carro 

com o maior nível de conforto e também o maior valor de aquisição. Já A, B e C são opções 

intermediárias que apresentam custo e conforto relativos onde, à medida que o conforto 

aumenta, o custo de aquisição também aumenta (caracterizando uma situação de conflito para 

o comprador). Assim, o futuro comprador deve analisar todas as opções disponíveis e escolher 

a que melhor satisfaz as suas necessidades, balanceando seus objetivos de conforto e custo. 
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2.2.2.1 Dominância e Frente de Pareto (Pareto front ou Pareto Optimality)  

 

Em otimização multiobjetivo, o conceito de “melhor, pior ou igual”, usado na 

otimização mono-objetivo para comparar soluções, é substituído pelo conceito de dominância.   

Assim, uma solução �1 domina uma solução �2 se:  

• A solução �1 é ao menos tão boa quanto à solução �2 em todos os objetivos (ou, a 

solução �1 não é pior que a solução �2 em todos os objetivos) e; 

• A solução S1 é estritamente melhor que a solução S2 em ao menos um objetivo. 

Soluções que não são dominadas por nenhuma outra solução são chamadas de 

soluções não-dominadas ou ótimas. Assim, o processo de busca não se restringe a encontrar e 

retornar uma única solução, mas sim o conjunto das soluções ótimas ou não-dominadas.  

A FIGURA 3 apresenta um conjunto de seis soluções de um problema de 

otimização com dois objetivos, onde as soluções podem ser comparadas e o conceito de 

dominância melhor entendido (exemplo adaptado de DEB, 2009). As funções �1 e �2 devem 

ser minimizadas. Para decidir qual, entre duas soluções, é melhor, considerando-se os dois 

objetivos, o conceito de dominância deve ser aplicado. 

 

FIGURA 3 – Relação de dominância entre soluções 

 
Fonte: Exemplo adaptado de Deb (2009). 

 

Comparando-se as soluções 1 e 4 do exemplo acima, percebe-se que a solução 1 é 

melhor que a solução 4 tanto no primeiro objetivo (menor valor de �1) quanto no segundo 

(menor valor de �2). Assim, a solução 1 domina a solução 4. Comparando-se as soluções 1 e 
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5, verifica-se que a solução 1 é melhor que a solução 5 no primeiro objetivo (menor valor de �1) e não é pior que a solução 5 no segundo objetivo (mais especificamente, possuem o 

mesmo valor de �2). Assim, a solução 1 domina a solução 5. Comparando-se a solução 6 com 

as demais, verifica-se que ela é dominada por qualquer outra solução, pois é a que apresenta 

maior valor nos dois objetivos (maior valor de �1 e �2). 

Comparando-se, agora, as soluções 1 e 3, verifica-se que a solução 1 é melhor que 

a solução 3 no primeiro objetivo (menor valor de �1), mas é pior no segundo objetivo (maior 

valor de �2). Assim, a solução 1 nem domina e nem é dominada pela solução 3. O mesmo 

ocorre para os pares de soluções: 1 e 2, 2 e 3, 2 e 4, 2 e 5, 4 e 5. O que acontece nesses casos é 

a existência de uma relação de não-dominância entre essas soluções, ou seja, uma solução não 

é dominada pela outra, caracterizando-se assim como soluções não-dominadas.  

Cada solução no conjunto de soluções não-dominadas é dita ser um ótimo de 

Pareto (DEB, 2009). A representação coletiva de todas essas soluções é denominada frente de 

Pareto (ou Pareto front). 

Os principais desafios em otimização multiobjetivo consistem em: encontrar a 

frente de Pareto ideal ou ótima; e manter a distribuição das soluções a mais diversa possível 

(para que possa ser útil ao processo de tomada de decisão). A figura a seguir ilustra esse 

cenário ideal. 

 

FIGURA 4 – Otimização Multiobjetivo Ideal 

 
Fonte: Deb (2009). 
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2.2.2.2 Métricas de Desempenho 

 

Baseado nos principais desafios da otimização multiobjetivo, ao menos duas 

métricas de desempenho devem ser utilizadas quando se pretende comparar o desempenho de 

dois ou mais algoritmos: uma para avaliar o “espalhamento” ou a distribuição das soluções ao 

longo da frente de Pareto e outra para avaliar a convergência das soluções não-dominadas em 

relação à frente de Pareto ótima (DEB, 2009). A seguir, são descritas algumas métricas para 

esta finalidade. 

 

2.2.2.2.1 Spread (∆) 

 

Spread (DEB, 2009) é uma métrica utilizada para avaliar a diversidade entre as 

soluções do conjunto de soluções não-dominadas. Uma distribuição de soluções ideal tem 

valor zero para esta métrica (∆ = 0). Um conjunto assim é o resultado desejado de qualquer 

algoritmo de busca de solução. Mas, para que isto ocorra, são necessárias duas condições.  

Primeiro é preciso que, no conjunto de soluções não-dominadas obtido, existam as soluções 

da verdadeira frente de Pareto ótima. A segunda condição exige que as soluções 

intermediárias sejam uniformemente distribuídas. Quanto mais próximo de zero o valor do 

spread, melhor a distribuição. Um algoritmo que alcança um valor pequeno para esta métrica 

significa que obteve um conjunto de soluções não-dominadas mais diversificado. O Spread é 

calculado conforme a fórmula abaixo: 

 

∆ =  ∑ 9-: +  ∑ <9. −  9><|@|.A1B-A1∑ 9-: + |C|9>B-A1  

 

Onde, 9. pode ser qualquer medida de distância (distância Euclidiana, por 

exemplo) entre soluções vizinhas (9. e 9.E1) e 9> é o valor médio entre essas medidas de 

distância. O parâmetro 9-:  é a distância entre as soluções extremas de F∗ (frente de Pareto 

ótima) e Q (o conjunto de soluções não-dominadas obtido), correspondendo à � − éI
�� 

função-objetivo (	 indica a quantidade de objetivos do problema).  

A FIGURA 5 ilustra as distâncias entre as soluções extremas. 

 

 



28 

 

FIGURA 5 – Spread  

 
Fonte: Deb (2009). 

 
2.2.2.2.2 Generalized Spread (∆) 

 

A métrica anterior somente é aplicável para problemas com dois objetivos. Uma 

extensão foi feita por Zhou et al. (2006) para que se fosse possível verificar a diversidade das 

soluções em problemas com dois ou mais objetivos. Como neste trabalho algumas 

formulações possuem mais do que dois objetivos, esta métrica, denominada Generalized 

Spread em Durillo et al. (2006), é utilizada e obtida conforme a seguir: 

 

∆ =  ∑ 9(�., C)-.A1 +  ∑ <9(J, C) −  9><K ∈ L∗∑ 9(�., C)-.A1 +  |F∗| 9>  

 

Onde ��1, … , �-$ são � soluções extremas em F∗ e 9(J, C) =  �
�M ∈@,M NK OP(J) −  P(Q)O2, 9> =  1|L∗|  ∑ 9(J, C)K ∈ L∗ . 

 

2.2.2.2.3 Spacing (�) 

 

Spacing (DEB, 2009) é uma métrica que fornece a distância relativa entre 

soluções consecutivas no conjunto das soluções não-dominadas. É obtida conforme a seguir:  

 

� =  R 1|C| S(9. −  9>)2|@|
.A1  
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Onde, 9. = min&∈@ ∧&N.  ∑ <�-. − �-&<B-A1 . C representa o conjunto de soluções 

não-dominadas obtido, 	 a quantidade de objetivos e �-& (e �-. ) o valor da � − éI
�� 

função-objetivo do ' − éI
�� (
 − éI
��) elemento de C. Esse valor (9.) representa a 

distância entre uma solução 
 e sua vizinha mais próxima (calculada como o valor mínimo da 

soma das diferenças absolutas dos valores de cada função-objetivo entre a 
 − éI
�� solução 

e qualquer outra solução do conjunto). E 9> é a média das distâncias mínimas de cada solução. 

Desta forma, 9> =  ∑ XY|@||@|.A1  e assim, o desvio-padrão dos diferentes valores de 9. é calculado. 

Esta métrica avalia a diversidade entre as soluções não-dominadas. 

Diferentemente do Spread, a diversidade é medida somente em relação às soluções do próprio 

conjunto C, não sendo calculada em relação à frente de Pareto ótima (conjunto F∗). Quando 

as soluções estão uniformemente “espaçadas”, seu valor será pequeno. Assim, um algoritmo 

que apresenta um baixo valor dessa métrica para o seu conjunto de soluções não-dominadas 

obtido é desejável. 

 

2.2.2.2.4 Generational Distance (��) 

 

Generational Distance (DEB, 2009) é uma métrica que calcula a distância média 

das soluções de C (o conjunto de soluções não-dominadas obtido) para as soluções de F∗ (o 

conjunto que contém os elementos da frente de Pareto ótima). É calculada conforme a seguir. 

 

�� =  5∑ 9.Z|@|.A1 61 Z⁄
|C|  

 

Para \ = 2, o parâmetro 9. é a distância Euclidiana (no espaço objetivo) entre a 

solução 
 ∈ C e o membro (solução) mais próximo de F∗. Assim, 9. é obtido como: 

 

9. =  |F∗|�
�' = 1R S (�-(.) −  �-∗ (&))2B
-A1  

 

Onde, �-∗ (&) corresponde ao valor da � − éI
�� função-objetivo do ' −éI
�� membro de F∗.  
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Não é objetivo da métrica informar se uma solução de C pertence ou não à F∗, 

mas sim calcular a distância de uma solução 
 ∈ C até a solução mais próxima de F∗. 

Um problema com esta métrica ocorre se houver uma grande flutuação nos 

valores das distâncias, fazendo com que ela não reflita a distância real. Em tal situação, torna-

se necessário o cálculo da variância da métrica. Além disso, se os valores das funções-

objetivo apresentarem magnitudes diferentes, uma normalização dos valores dessas funções 

deve ser realizada. 

Para que os cálculos das distâncias sejam confiáveis, recomenda-se um conjunto F∗ com muitas soluções. Um algoritmo que alcança um baixo valor para esta métrica é 

preferível. 

 

2.2.2.2.5 Hypervolume (��) 

 

O Hypervolume (DEB, 2009) fornece uma medida qualitativa de convergência e 

diversidade. Esta métrica calcula o volume coberto pelos membros do conjunto de soluções 

não-dominadas (C) no espaço. Para cada solução no conjunto de soluções não-dominadas (
 ∈ C), um hipercubo ]. é construído com um determinado ponto de referência (^) e as 

soluções como os vértices diagonais do hipercubo, conforme pode ser visto na FIGURA 6. 

 

FIGURA 6 – Hypervolume coberto pelas soluções não-dominadas 

 
Fonte: Deb (2009). 

 

Este ponto de referência pode ser determinado construindo-se um vetor dos piores 

valores das funções-objetivo. Posteriormente, é encontrada uma união de todos os hipercubos 

e calculado o seu hypervolume (��). Quanto mais próxima uma solução 
 estiver da frente de 
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Pareto ótima e quanto melhor a distribuição das soluções, maior o volume do hipercubo 

formado. Assim, o hypervolume é calculado como: 

 

�� = ]�_��� `a ].|@|
.A1 b 

 

Um algoritmo que encontra um alto valor de hypervolume é desejável.  

Mais informações sobre estas e outras métricas de desempenho podem ser 

encontradas em (DEB, 2009). 

 

2.2.3 Metaheurísticas 

 

Nem sempre é possível encontrar a melhor solução de um problema de 

otimização, em tempo razoável, através de algoritmos exatos. No entanto, encontrar uma 

solução relativamente boa pode ser suficiente para o problema em questão. Assim, inúmeras 

técnicas que produzem resultados considerados satisfatórios são desenvolvidas. Tais técnicas 

não garantem que a melhor solução possível foi encontrada (ou seja, a inexistência de uma 

solução melhor não é garantida), pois, para alguns problemas, é impossível pesquisar, em 

tempo hábil, todo o universo de soluções existentes. O objetivo de tais técnicas é fazer uma 

redução do espaço de busca do problema, de forma a se obter um bom resultado em tempo 

aceitável. A todos os métodos aproximativos, desenvolvidos exclusivamente para resolver 

certo tipo de problema a um custo computacional razoável, dá-se o nome de heurísticas. 

Assim, os métodos heurísticos não garantem encontrar a solução ótima de um problema, mas 

são capazes de obter soluções de qualidade em um tempo adequado às necessidades da 

aplicação (VIANA, 1998).  

As heurísticas de propósito geral, desenvolvidas para resolução de problemas 

difíceis, são denominadas Metaheurísticas (VIANA, 1998). 

Algoritmos evolucionários ou evolutivos são metaheurísticas que utilizam seleção 

natural como seu mecanismo de busca na resolução de problemas (COELLO, 2005). Um 

algoritmo evolucionário é caracterizado por uma população de soluções candidatas e por um 

processo iterativo de reprodução (que realiza a combinação de soluções existentes para gerar 

novas soluções) e avaliação; assim, uma seleção natural determina quais indivíduos da 
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população atual irão participar da nova população (ABRAHAM; JAIN, 2005). A FIGURA 7 

apresenta esse processo. 

 

FIGURA 7 – Algoritmo Evolucionário 

 
Fonte: Adaptado de Abraham e Jain (2005). 

 

Devido a sua abordagem baseada em população, esse processo permite encontrar 

várias soluções ótimas em apenas uma única execução (DEB, 2009). Assim, algoritmos 

evolucionários multiobjetivos (Multiobjective Evolutionary Algorithms – MOEA) 

caracterizam-se como abordagens ideais para a resolução de problemas de otimização 

multiobjetivo (DEB, 2009). Considerando os principais desafios em otimização multiobjetivo, 

um bom conjunto de Pareto deve ser obtido através de um processo de busca adequado, o qual 

deve ser guiado a partir dos operadores de reprodução cuidadosamente projetados e das 

funções de avaliação definidas (ABRAHAM; JAIN, 2005). Portanto, para se obter 

diversificação, alguns cuidados devem ser tomados no processo de seleção; da mesma forma 

que também se deve evitar a perda de soluções não-dominadas durante o processo de 

otimização (ABRAHAM; JAIN, 2005). Para tratar esse último problema, o conceito de 

elitismo (que deu origem à segunda geração de MOEAs) deve ser aplicado. O elitismo garante 

que os indivíduos de boa qualidade (as melhores soluções não-dominadas) serão preservados 

nas gerações futuras. 

São apresentadas a seguir duas importantes e bastante utilizadas metaheurísticas, 

baseadas em algoritmos genéticos evolucionários, para resolução de problemas de otimização 

multiobjetivo, as quais foram usadas na resolução da abordagem aqui proposta. 

 

2.2.3.1 NSGA-II 

 

Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II – NSGA-II (DEB et al., 2000) é um 

algoritmo que implementa os conceitos de dominância e de elitismo, classificando a 
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população total de indivíduos em diferentes categorias de qualidade (fronts), de acordo com o 

grau de não-dominância. Trata-se de uma evolução do algoritmo Non-dominated Sorting 

Genetic Algorithm (NSGA), proposto em Srinivas e Deb (1994). O algoritmo NSGA-II é 

executado em duas fases, utilizando os mecanismos: Non-dominated Sorting – que realiza a 

busca por soluções próximas à frente de Pareto e Crowding Distance Sorting – que realiza a 

busca por soluções bem distribuídas no espaço. A complexidade geral desse algoritmo é, no 

máximo, c(	. e2), onde 	 é a quantidade de objetivos e e é o tamanho da população. 

A FIGURA 8 ilustra a estratégia adotada pelo NSGA-II. O seu funcionamento 

começa com uma população inicial, aleatoriamente criada, de tamanho e e denotada por Ff. 
A seguir, uma segunda população, denotada por Cf e também de tamanho e, é gerada com 

base na primeira, a partir de seleção de torneio binário (uma espécie de disputa entre duas 

soluções) e operações genéticas como crossover (cruzamento) e mutação. Essas duas 

populações são então combinadas e formam uma nova população de tamanho 2e, denotada 

por gf, onde gf =  Ff  ∪  Cf. 
 

FIGURA 8 – NSGA-II 

 
Fonte: Deb et al. (2000). 

 

Em seguida, ocorre o processo de classificar todas as soluções (ou indivíduos) de gf em diferentes categorias de qualidade, denominadas fronts, de acordo com o grau de não-

dominância de cada solução. Esse procedimento é denominado Non-dominated Sorting e 

ocorre conforme a seguir. Para cada indivíduo de gf, é calculada a quantidade de soluções que 

o dominam. Em seguida, ocorre a distribuição desses indivíduos em diferentes fronts, baseada 

no grau de não-dominância de cada indivíduo. Assim, na formação do primeiro front, 

denotado por P1, deverão ficar os indivíduos que não são dominados por nenhuma outra 

solução. Esses indivíduos de P1 são então desconsiderados de gf e, novamente, o grau de não-
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dominância é calculado para os indivíduos restantes. Assim, no próximo front, P2, deverão 

ficar os elementos de gf que não são dominados por nenhuma outra solução, excetuando-se os 

elementos de P1. O grau de não-dominância é mais uma vez calculado para os demais 

elementos e, no terceiro front, Pi, deverão ficar os indivíduos que não são dominados por 

nenhuma outra solução, excetuando-se os elementos de P1 e P2. Esse processo segue até que 

todos os indivíduos estejam classificados em algum front. Ao final, os melhores indivíduos 

estarão alocados no primeiro front e os piores estarão alocados no último front.  

Após esse processo de classificação em fronts, uma nova população, de tamanho e e denotada por FfE1, deve ser gerada e composta por indivíduos dos diferentes fronts, 

utilizando-se um front de cada vez.  A formação de FfE1 começa com a inclusão dos 

indivíduos do primeiro front - P1 (melhores indivíduos), seguida pela inclusão dos indivíduos 

do segundo front - P2, seguida pelos indivíduos do terceiro front - Pi e assim sucessivamente. 

No entanto, como a quantidade de indivíduos de todos os fronts é 2e (gf = 2e) e o tamanho 

da nova população é e, não será possível incluir todos os fronts na nova população. Assim, os 

fronts que não puderem ser incluídos em FfE1 deverão ser descartados (ou rejeitados). 

Ainda, é possível que, na inclusão dos indivíduos do último front permitido, não 

haja espaço suficiente para a inclusão de todos os seus elementos e assim, alguns indivíduos 

desse front também precisarão ser descartados. 

O procedimento para selecionar quais indivíduos desse último front deverão 

compor a nova população FfE1 é denominado Crowding Distance Sorting e tem por objetivo 

classificar e então escolher os elementos melhor espalhados dentro desse front, através de 

uma métrica de diversidade (Crowding Distance – 9.), que calcula a distância entre um 

indivíduo e seus vizinhos, levando em consideração todos os objetivos.  

A estimativa da densidade de soluções em torno de uma determinada solução 
 é 

calculada através da distância média de duas soluções, uma em cada lado da solução 
, ao 

longo de cada objetivo. O valor de 9. é então calculado como uma estimativa do perímetro do 

cubóide formado utilizando os vizinhos mais próximos como vértices. Quanto maior 9., 
maior a distância. Os indivíduos são então classificados em ordem decrescente desta métrica e 

os de maior valor irão compor FfE1. Esse mecanismo possibilita um melhor espalhamento das 

soluções. 
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2.2.3.2 MOCell 

 

Multiobjective Cellular Genetic Algorithm – MOCell (NEBRO et al., 2009) é uma 

adaptação de um modelo celular de algoritmo genético (cGA – cellular Genetic Algorithm) 

canônico para otimização multiobjetivo.  

O algoritmo utiliza um arquivo externo para armazenar as soluções não-

dominadas encontradas durante a busca e um mecanismo de feedback no qual as soluções 

deste arquivo substituem, randomicamente, indivíduos existentes na população depois de cada 

iteração. Para gerenciar a inserção de soluções na frente de Pareto, para que se possa obter um 

conjunto diverso, um estimador de densidade (baseado no método Crowding Distance) é 

utilizado. Esse mecanismo também é utilizado para remover soluções do arquivo quando este 

se tornar cheio (o arquivo externo possui um tamanho máximo).  

O algoritmo inicia com a criação de uma frente de Pareto vazia. Os indivíduos são 

organizados em uma grade bidimensional e operadores genéticos são sucessivamente 

aplicados a eles até que uma condição de parada seja atingida. Portanto, para cada indivíduo, 

o algoritmo seleciona dois pais de sua vizinhança, faz uma recombinação entre eles a fim de 

obter um descendente, realiza uma mutação e avalia o indivíduo resultante. Este indivíduo é 

inserido tanto na população auxiliar, se não for dominado pelo indivíduo atual, como na frente 

de Pareto. Depois de cada iteração, a população antiga é substituída pela auxiliar e um 

procedimento de feedback é acionado para substituir um número fixo de indivíduos da 

população, selecionados randomicamente, por soluções do arquivo.  

 

2.3 Search-Based Software Engineering – SBSE 

 

Durante o processo de desenvolvimento de software, Engenheiros de Software 

normalmente se deparam com problemas difíceis que envolvem o atendimento a restrições 

inerentes ao próprio contexto do problema; e o conflito de interesses, em que a melhoria de 

um determinado aspecto implica em tornar outro pior, obrigando a se fazer uma escolha a 

partir da análise da situação como um todo. Assim, encontrar soluções perfeitas para esses 

problemas é impossível ou inviável; por outro lado, encontrar soluções próximas de uma 

solução ótima ou que estejam dentro de uma faixa de tolerância aceitável é admissível em 

problemas da Engenharia de Software (HARMAN; JONES, 2001). Desta forma, essa 

disciplina pode se beneficiar da aplicação de técnicas de otimização baseadas em busca 
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(metaheurísticas) na tentativa de se encontrar soluções de boa qualidade (HARMAN; JONES, 

2001), a partir de um grande número de possibilidades, através da avaliação e comparação das 

soluções candidatas (CLARKE et al., 2003). 

 

2.3.1 Histórico, Características e Áreas de Aplicação 

 

O termo Search-Based Software Engineering surgiu em 2001 com o trabalho de 

mesmo título de Harman e Jones (2001) para designar uma nova e promissora área de 

pesquisa caracterizada pela utilização de técnicas de otimização na resolução de problemas da 

Engenharia de Software. No trabalho, os autores sugerem que muitos problemas da 

Engenharia de Software, devido a sua natureza complexa, podem ser reformulados como um 

problema de busca tornando-se, assim, adequados para a aplicação de algoritmos de 

otimização, notadamente metaheurístiscas como Algoritmos Genéticos (GOLDBERG, 1989), 

Simulated Annealing – ou Têmpera Simulada (LAARHOVEN; AARTS, 1987), Tabu Search 

– ou Busca Tabu (GLOVER; LAGUNA, 1997) e busca local, como Hill Climbing 

(RUSSELL; NORVING, 2009). 

Técnicas exatas normalmente não são aplicáveis ao contexto real dos problemas 

da Engenharia de Software, pois esses problemas apresentam vários critérios e complexas 

funções de avaliação e, assim, não podem ser representados por um conjunto de equações 

lineares; e muitas vezes se caracterizam como problemas NP-completo (HARMAN, 2007). 

Assim, problemas da Engenharia de Software com essas características são adequados para 

aplicação de metaheurísticas. Dentre as metaheurísticas utilizadas, Algoritmos Genéticos têm 

sido a técnica de busca mais aplicada em SBSE (HARMAN, 2007). 

Desde o seu surgimento em 2001, a área vem se consolidando com cada vez mais 

trabalhos publicados (conforme pode ser percebido na FIGURA 9) e atividades desenvolvidas 

em diversos países (conforme apresentado na FIGURA 10). 

Apesar de o termo SBSE ter surgido somente em 2001, alguns trabalhos 

envolvendo Engenharia de Software e Otimização foram realizados alguns anos antes e se 

concentraram principalmente na área de testes de software (JONES; STHAMER; EYRES, 

1996; MICHAEL et al., 1997; WEGENER et al., 1997; JONES; STHAMER; EYRES,1998; 

(TRACEY; CLARK; MANDER, 1998; PARGAS; HAROLD; PECK, 1999). 



 

FIGURA 9 – 

FIGURA 10

A reformulação de um problema da Engenharia de Software 

de busca (possibilitando assim

requer (HARMAN; JONES

• A escolha de uma representação 

ser utilizada para representar soluç

 Número de Publicações em SBSE por Ano entre 1976 e 2010

Fonte: Repositório SEBASE (2010). 

 

10 – Taxa de Publicação em SBSE por País entre 1976 e 2010

Fonte: Repositório SEBASE (2010). 

 

A reformulação de um problema da Engenharia de Software 

assim a aplicação de técnicas de otimização baseadas em busca) 

JONES, 2001; CLARKE et al., 2003): 

A escolha de uma representação do problema – Definição da

ser utilizada para representar soluções para o problema; 
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BSE por País entre 1976 e 2010 

 

A reformulação de um problema da Engenharia de Software como um problema 

a aplicação de técnicas de otimização baseadas em busca) 

ição da estrutura de dados a 
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• A definição de uma função de fitness (ou função de avaliação) – Definição de uma 

função que avalie a qualidade das soluções geradas. Métricas de software também 

podem ser utilizadas como funções de avaliação (HARMAN; CLARK, 2004); 

• A definição de um conjunto de operadores de manipulação – Definição de 

operadores (por exemplo, de cruzamento e mutação) necessários para produzir 

novas soluções a partir de soluções já existentes, preservando características das 

soluções originais. 

Ainda, Harman e Clark (2004) identificam quatro propriedades necessárias para 

que SBSE possa ser aplicada com sucesso:  

• Grande espaço de busca – Não é possível explorar o espaço de busca 

exaustivamente; 

• Baixa complexidade computacional – Como a complexidade computacional da 

função de avaliação tem um impacto crítico na complexidade total do processo de 

busca, as funções de avaliação devem ter um baixo custo computacional; 

• Continuidade aproximada – A continuidade de uma função de avaliação garante 

que a busca é orientada de modo adequado; 

• Ausência de soluções ótimas – A solução ótima do problema não é conhecida. 

É possível identificar uma vasta aplicação de SBSE em diversas atividades do 

ciclo de vida de desenvolvimento de software. Dentre essas atividades, destacam-se trabalhos 

aplicando técnicas de otimização em: Engenharia de Requisitos (BAGNALL; RAYWARD-

SMITH; WHITTLEY, 2001; GREER; RUHE, 2004), Planejamento de Projetos envolvendo 

Alocação de Recursos (ANTONIOL; PENTA; HARMAN, 2004; ANTONIOL; PENTA; 

HARMAN, 2005; ALBA; CHICANO, 2007) e Estimativas de Custo (DOLADO, 2000; 

KIRSOPP; SHEPPERD; HART, 2002), Decisões de Projeto (LUTZ, 2001), Código-Fonte 

(NISBET, 1998), Manutenção e Engenharia Reversa (HARMAN; HIERONS; PROCTOR, 

2002), Testes (ROTHERMEL et al., 2001; ROTHERMEL et al., 2004; WALCOTT et al., 

2006; YOO; HARMAN, 2007), dentre outras. 

A FIGURA 11 apresenta uma distribuição de trabalhos por disciplinas da 

Engenharia de Software, utilizando a classificação ACM. Testes ainda é a área que mais 

concentra trabalhos, com mais da metade dos trabalhos produzidos. 

 



 

FIGURA 11

Em Harman (2007)

Mansouri e Zhang (2009), 

atividade desenvolvida em SBSE

os resultados alcançados. Nesse trabalho,

abertos e desafios da área, 

exploradas e um roadmap

classificação detalhada dos trabalhos desenvolvidos (incluindo técnicas 

estudados e resultados obtidos).

 

2.3.2 Competitividade Humana de SBSE

 

A competitividade humana de SBSE é 

Souza et al. (2010), através de um 

voluntários especialistas em Engenharia de Software resolveram instâncias de quatro 

problemas clássicos em SBSE

SMITH; WHITTLEY, 2001)

HARMAN; MANSOURI, 2007)

LI, 1995) e a versão multiobjetiv

HARMAN, 2007). Instâncias desses problemas foram randomicamente ge

à resolução tanto por metaheuríti

formulações mono-objetivas; e NSGA

como por profissionais. Uma análise comparativa dos resultados sugere que as soluções 

obtidas através das meta-heurísticas 

11 – Percentual de Publicações por Área entre 1976 e 2010

Fonte: Repositório SEBASE (2010). 

 

2007) e, mais recentemente e de forma mais completa

, os autores apresentam um detalhado survey 

atividade desenvolvida em SBSE até então, incluindo áreas de aplicação

. Nesse trabalho, os autores expõem também

abertos e desafios da área, benefícios futuros que podem ser esperados

roadmap para trabalhos futuros. Os autores fornecem ainda uma 

classificação detalhada dos trabalhos desenvolvidos (incluindo técnicas 

estudados e resultados obtidos). 

Competitividade Humana de SBSE 

A competitividade humana de SBSE é demonstrada em um trabalho recente de

, através de um consistente e abrangente estudo experimental, onde 

especialistas em Engenharia de Software resolveram instâncias de quatro 

problemas clássicos em SBSE: The Next Release Problem (BAGNALL

2001), The Multi-Objective Next Release Problem

2007), o problema da formação de grupos de trabalho 

e a versão multiobjetiva do problema da seleção de casos de testes 

. Instâncias desses problemas foram randomicamente ge

metaheuríticas (Algoritmos Genéticos e Têmpera Simulada para as 

objetivas; e NSGA-II e MOCell para as formulações multiobjetivas)

Uma análise comparativa dos resultados sugere que as soluções 

heurísticas podem ser ditas “humano-competitivas”.
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e de forma mais completa, em Harman, 

 e uma revisão de toda 

áreas de aplicação, técnicas utilizadas e 

também alguns problemas 

esperados, áreas a serem 

fornecem ainda uma 

classificação detalhada dos trabalhos desenvolvidos (incluindo técnicas usadas, problemas 

um trabalho recente de 

estudo experimental, onde 

especialistas em Engenharia de Software resolveram instâncias de quatro 

(BAGNALL ; RAYWARD-

Objective Next Release Problem (ZHANG; 

o problema da formação de grupos de trabalho (BURDETT; 

do problema da seleção de casos de testes (YOO; 

. Instâncias desses problemas foram randomicamente geradas e submetidas 

(Algoritmos Genéticos e Têmpera Simulada para as 

II e MOCell para as formulações multiobjetivas), 

Uma análise comparativa dos resultados sugere que as soluções 

competitivas”. 
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Em Colares et al. (2009), os autores propõem uma abordagem multiobjetiva para 

o problema do Planejamento de Releases de Software. A fim de demonstrar a aplicabilidade 

da abordagem proposta em projetos reais, um estudo é conduzido com profissionais 

experientes em Engenharia de Software. Os resultados mostraram que as soluções obtidas 

pela meta-heurística aplicada, NSGA-II, foram superiores (em termos de qualidade das 

soluções geradas e do esforço de planejamento necessário) aos planejamentos realizados pelos 

participantes da pesquisa. 

Ainda, em Baker et al. (2006), os autores abordam o problema do próximo release 

através da seleção e priorização de componentes de software. O problema é resolvido 

aplicando-se algoritmos gulosos e têmpera simulada e avaliado utilizando-se um conjunto de 

componentes de software da base de uma empresa de telecomunicações de grande porte. Os 

resultados são então comparados com os obtidos por um painel de especialistas humanos e 

mostram que as abordagens automatizadas superaram (em termos de satisfação e quantidade 

de componentes selecionados) a abordagem baseada no julgamento de especialistas. 

 

2.3.3 Vantagens e Desafios de SBSE na Engenharia de Requisitos 

 

Em Zhang, Finkelstein e Harman (2008), é discutido como Otimização em 

Requisitos pode ser tratada como uma área de aplicação para SBSE. Ainda, os autores 

descrevem algumas vantagens de se utilizar uma abordagem baseada em busca para 

Otimização em Requisitos e apresentam alguns desafios a serem superados. Dentre as 

vantagens são citadas:  

• Robustez – Um importante aspecto da aplicação de técnicas de busca em 

problemas da Engenharia de Software é a forma com que são capazes de levar em 

consideração, durante a construção da solução, diversos fatores e restrições 

sujeitos a constantes mudanças. No caso de requisitos, isso é especialmente 

importante uma vez que requisitos sofrem modificações com bastante freqüência, 

principalmente nos estágios iniciais. Assim, essas técnicas são adequadas à 

realidade da maioria dos projetos;  

• Análise de Sensibilidade – A análise de sensibilidade ajuda a se ter confiança no 

modelo. Destina-se a identificar o quão sensível o modelo é a mudanças e 

possibilita estudar as incertezas freqüentemente associadas aos parâmetros de 
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entrada. Na Engenharia de Requisitos, os gerentes são forçados a confiar nas 

estimativas, as quais servem de insumo para o processo de otimização. Assim, os 

gerentes devem dedicar atenção especial às estimativas, visto que o modelo é 

sensível as suas variações; 

• Insight – A partir de uma análise das soluções geradas, é possível se ter uma 

compreensão da natureza e da estrutura do problema. Na Engenharia de 

Requisitos, por exemplo, para um determinado conjunto de requisitos 

selecionados, a satisfação de um cliente pode significar a insatisfação de outro 

e/ou um maior custo de desenvolvimento; 

• Priorização de Requisitos – Uma priorização dos requisitos assegura que os 

requisitos mais importantes serão entregues primeiro, reduzindo os riscos do 

projeto no caso de uma possível falta de recursos; 

• Eqüidade na Associação de Requisitos – No processo de otimização, pode ser 

interessante investigar até que ponto as soluções obtidas podem ser consideradas 

“justas”, embora esse conceito possa ser medido de diferentes formas. Dessa 

forma, é possível investigar de forma automática até que ponto diferentes noções 

de eqüidade podem ser atendidas simultaneamente. 

Ainda de acordo com Zhang, Finkelstein e Harman (2008), destacam-se entre os 

principais desafios: 

• Escalabilidade – Apesar do potencial das técnicas de busca para lidarem com 

problemas de larga-escala, há necessidade de mais pesquisa sobre a escalabilidade 

dessas técnicas para otimização de requisitos uma vez que, além da complexidade 

envolvida devido à quantidade de clientes, requisitos e outros fatores, é preciso 

ainda considerar restrições e dependências; 

• Representação da Solução – A representação da solução significa um desafio, uma 

vez que soluções de problemas de otimização envolvendo requisitos devem ser 

representadas de forma igualmente intuitiva para todos os stakeholders. Para 

problemas envolvendo muitos objetivos (acima de 3) – conseqüentemente um 

espaço multidimensional – são necessárias técnicas de visualização diferentes das 

comumente usadas em SBSE (scatterplots) e, portanto, ainda não avaliadas para 

Otimização em Requisitos. 
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• Feedback e Apresentação dos Resultados – Um importante desafio nessa área 

consiste em apresentar e justificar para os clientes as soluções encontradas. Uma 

justificativa da solução resultante para o cliente pode ser tão importante quanto a 

própria solução. Os clientes esperam uma solução que atenda as suas expectativas 

e necessidades; e, com certeza, precisam saber por que um determinado conjunto 

de requisitos foi escolhido em detrimento de outros que considerava mais 

importante. Assim, um feedback para o cliente deve fazer parte  da solução obtida 

pelo processo de otimização; isso elevará a satisfação de cada cliente e deixará 

explícita a sua participação no processo; 

• Seleção do Algoritmo – A escolha do algoritmo a ser aplicado representa um 

desafio, uma vez que há pouca compreensão teórica a respeito de quando, como e 

porque uma metaheurística funciona melhor que outra; 

• Dependências entre Requisitos – Dois principais problemas relacionados à 

dependência entre requisitos podem ser apontados: identificar e modelar as 

dependências entre requisitos e identificar até que ponto essas dependências 

influenciam e interagem em nível de sistema; 

• Requisitos parcialmente atendidos – Os requisitos podem ser representados como 

variáveis discretas (indicando que são atendidos na sua totalidade ou não) ou 

como variáveis contínuas (indicando que podem ser atendidos apenas 

parcialmente). Os trabalhos envolvendo Otimização e Requisitos desenvolvidos 

até então tratam os requisitos apenas como variáveis completamente discretas. 

Portanto, é necessário que mais pesquisa seja desenvolvida nessa área visando 

estender os resultados já obtidos e assim ser possível trabalhar com requisitos 

representados por variáveis contínuas. 

 

2.4 Conclusão 

 

Este capítulo procurou abordar as três áreas com as quais este trabalho está 

relacionado, fornecendo um embasamento teórico necessário para compreensão da abordagem 

aqui proposta. No capítulo a seguir, é realizada uma revisão bibliográfica sobre trabalhos 

envolvendo Priorização e Seleção de Requisitos e Planejamento de Releases de Software. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Este capítulo apresenta uma revisão bibliográfica sobre as principais abordagens 

propostas na literatura para resolver os problemas de seleção e priorização de requisitos e do 

Planejamento de Releases de Software, focando especialmente nos trabalhos desenvolvidos 

dentro do contexto de SBSE. Apresenta ainda alguns trabalhos que não necessariamente 

propõem uma metodologia para resolução de algum desses problemas, mas que estão 

relacionados ao tema. Por fim, apresenta um resumo das abordagens descritas com suas 

principais características. 

 

3.1 Priorização, Seleção de Requisitos e Planejamento de Releases de Software 

 

Karlsson e Ryan (1997) desenvolveram uma abordagem baseada em custo/valor 

para priorizar requisitos, utilizando o método Analytic Hierarchy Process – AHP (SAATY, 

1980) para realizar uma comparação em pares entre os requisitos e avaliar sua importância 

relativa baseado no valor e custo de implementação de cada requisito. A complexidade dessa 

abordagem a torna proibitiva quando o número de requisitos aumenta, devido à grande 

quantidade de comparações necessária. Jung (1998) apresentou uma variante do problema da 

mochila 0-1 para reduzir a complexidade da abordagem custo/valor.  

Em Karlsson, Wohlin e Regnell (1998) são descritas e comparadas diversas 

abordagens para priorização de requisitos, incluindo o método AHP; no entanto, de acordo 

com o trabalho, tais abordagens são bastante complexas por necessitarem de muitas 

comparações. Além da complexidade dessas abordagens, as mesmas não contemplam as 

perspectivas dos stakeholders nem as limitações de recursos disponíveis. 

De acordo com Carlshamre et al. (2001), selecionar um conjunto ideal de 

requisitos a serem desenvolvidos no próximo release de um sistema é uma tarefa difícil visto 

que os requisitos podem depender uns dos outros de diferentes formas. Assim, o trabalho 

desses autores apresenta um estudo realizado em conjuntos de requisitos de diferentes 

organizações, onde é constatado que uma pequena quantidade de requisitos é responsável pela 

maioria das interdependências e que apenas 20% dos requisitos são independentes. O trabalho 

também discute estratégias para reduzir o esforço necessário na identificação e gerenciamento 

das interdependências e apresenta ainda uma técnica para visualização das interdependências 

visando auxiliar o planejamento de releases. 
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No trabalho de Ngo-The e Saliu (2005), a incerteza dos dados necessários para o 

planejamento de releases é tratada através de lógica fuzzy, a qual é utilizada para modelar 

restrições devido às dependências estruturais entre requisitos. Conjuntos fuzzy são usados para 

definir o grau de pertinência, por meio de intervalos, dos requisitos às relações de precedência 

e acoplamento. Um exemplo é apresentado para demonstrar a idéia. 

Um método baseado na avaliação de riscos é proposto em Li et al. (2006) para o 

planejamento de releases em equipes que praticam XP (eXtreme Programming). O método é 

executado em três fases. Na primeira fase, os desenvolvedores constroem um conjunto de 

planos de releases viáveis baseados nas características iniciais do projeto. Na segunda fase, os 

riscos de cada plano são analisados. É feita uma identificação dos riscos; a probabilidade e a 

perda de cada risco são estimadas e então todos os tipos de riscos são combinados para 

mostrar todos os riscos do planejamento em questão. Por fim, na última fase, os stakeholders 

escolhem um determinado plano de release a ser implementado na próxima iteração, baseado 

no resultado da análise de riscos. Ao final da iteração, os resultados são utilizados para ajustar 

os planos do projeto. 

 

3.2 SBSE e Planejamento de Releases de Software 

 

Na área de SBSE, a seleção de requisitos foi tratada inicialmente em Bagnall, 

Rayward-Smith e Whittley (2001), através do trabalho intitulado “The Next Release Problem” 

– NRP ou Problema do Próximo Release. A abordagem consiste em selecionar um conjunto 

ótimo de clientes, cujos requisitos deverão ser atendidos no próximo release do sistema. A 

abordagem prioriza os clientes mais importantes (baseado na importância de cada cliente para 

a organização) e leva em consideração tanto os recursos disponíveis, dado que cada requisito 

tem um custo de implementação associado, como a precedência técnica existente entre os 

requisitos (quando a implementação de um requisito pressupõe a implementação prévia ou 

conjunta de outro requisito). Diversas técnicas foram empregadas na resolução do problema, 

incluindo Programação Linear Inteira, Algoritmos Gulosos, GRASP, Têmpera Simulada e 

Busca Local (Hill Climbing – Steepest Ascent, First Found, Sampling). Com uma formulação 

mono-objetiva, o planejamento é realizado apenas para o próximo release e não leva em 

consideração o valor (ou importância) que os requisitos têm para os clientes. A FIGURA 12 

ilustra a estrutura do problema. 
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FIGURA 12 – Estrutura do Problema do Próximo Release 

 
Fonte: Bagnall, Rayward-Smith e Whittley (2001). 

 

Posteriormente, Greer e Ruhe (2004) apresentaram uma abordagem iterativa e 

baseada em algoritmos genéticos para o Planejamento de Releases de Software (Software 

Release Planning). O método é denominado EVOLVE e provê suporte à decisão em 

ambientes sujeitos a mudanças. A função-objetivo é uma combinação linear de duas funções 

que têm como finalidade maximizar o benefício total e minimizar as penalidades totais. No 

método proposto, os requisitos são avaliados em termos de valor e urgência do ponto de vista 

de cada stakeholder e cada stakeholder possui uma importância relativa para a organização. O 

planejamento é realizado considerando o esforço disponível em cada release, assim como a 

precedência e dependência entre requisitos. Além disso, o número de releases não é fixo e o 

replanejamento de releases futuros para os requisitos ainda não implementados é possível. A 

abordagem proposta é avaliada através de um estudo de caso com um projeto fictício. A 

FIGURA 13 apresenta o método EVOLVE. 

 

FIGURA 13 – Método EVOLVE 

 
Fonte: Greer e Ruhe (2004). 
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Em Ruhe e Saliu (2005), os autores propõem uma abordagem híbrida para o 

planejamento de releases. O trabalho, denominado “The Art and Science of Software Release 

Planning”, combina inteligência computacional (através da formalização do problema e 

aplicação de algoritmos na sua resolução) com o conhecimento e a experiência de 

especialistas humanos. Também neste trabalho, os requisitos são avaliados de acordo com sua 

importância e urgência para cada stakeholder e cada stakeholder possui uma importância para 

a organização. O planejamento é realizado para uma quantidade fixa de releases considerando 

os diversos tipos de recursos disponíveis em cada release, assim como a precedência e 

dependência entre requisitos. A função-objetivo é calculada como a soma da satisfação 

ponderada das prioridades dos stakeholders para todos os requisitos quando atribuídos a um 

determinado release. O problema foi resolvido utilizando-se Programação Linear com 

algumas heurísticas para acelerar o processo e gerar um conjunto de soluções suficientemente 

boas. A abordagem foi implementada como parte de uma ferramenta comercial de suporte à 

decisão denominada ReleasePlanner® (2010). Em Saliu e Ruhe (2005), os autores apresentam 

alguns fatores técnicos e não-técnicos que afetam o planejamento de releases e avaliam 

alguns métodos baseados nesses aspectos. Eles também propõem um framework considerando 

o impacto de características existentes do sistema no planejamento de releases.  

Em Baker et al. (2006), o problema da priorização e seleção de componentes de 

software para o próximo release é formulado como uma série de problemas de seleção de 

subconjunto de características (feature subset selection), os quais são resolvidos através de 

Algoritmos Gulosos e Têmpera Simulada. Nos experimentos, utilizou-se um conjunto de 

componentes de software da base de uma empresa de telecomunicações de grande porte. Os 

resultados foram comparados com os obtidos por um painel de especialistas humanos e 

mostraram que as abordagens automatizadas foram superiores à abordagem baseada no 

julgamento dos especialistas. 

Uma formulação multiobjetiva para o problema do próximo release (NRP – Next 

Release Problem) é apresentada em Zhang, Harman e Mansouri (2007). A satisfação de 

clientes e o custo total do projeto são os objetivos a serem otimizados. Assim, para selecionar 

o conjunto ótimo de requisitos que devem ser implementados no próximo release, a 

abordagem considera a importância de cada cliente para a empresa, a importância que cada 

requisito tem para cada cliente e o custo de desenvolvimento de cada requisito. No entanto, a 

formulação não inclui qualquer forma de interdependência entre requisitos, algo incomum no 

contexto de projetos reais, uma vez que um requisito pode depender de outro de diferentes 
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formas (CARLSHAMRE et al., 2001). Três metaheurísticas (Pareto GA, Single-Objective – 

Weighted – GA e NSGA-II) são aplicadas na resolução do problema e mais um algoritmo de 

busca randômica. Em Durillo et al. (2009), é feito um estudo da versão multiobjetiva do 

problema do próximo release, onde as metaheurísticas NSGA-II e MOCell são comparadas 

através de métricas, assim como é feita uma análise das soluções obtidas, em termos de 

qualidade, quantidade de soluções, número de soluções ótimas e intervalo de soluções 

cobertas pelas frentes geradas. 

Saliu e Ruhe (2007) apresentam uma técnica para detectar o acoplamento entre 

características do sistema existente do ponto de vista da implementação. O trabalho, 

denominado “Bi-Objective Release Planning for Evolving Systems – BORPES”, foca na 

avaliação de planos de releases de uma perspectiva do negócio (considerando a importância 

do cliente e o valor e a prioridade de cada característica para os clientes) e é baseado nos 

relacionamentos existentes entre os componentes do sistema que serão afetados para atender a 

esses novos requisitos, a partir de uma análise de impacto. Como restrições, estão os recursos 

disponíveis no release, assim como a precedência e o acoplamento entre requisitos. Um 

estudo de caso foi realizado com dados da ferramenta ReleasePlanner®. 

Uma abordagem também multiobjetiva para o Planejamento de Releases de 

Software é proposta em Colares et al. (2009), onde os objetivos são maximizar a satisfação de 

clientes e minimizar os riscos do projeto, ao se selecionar um conjunto de requisitos a ser 

desenvolvido em um número fixo de releases. A satisfação de clientes é alcançada 

implementando-se mais cedo os requisitos com maior prioridade. Da mesma forma, os riscos 

do projeto são minimizados antecipando-se a implementação dos requisitos de maior risco. A 

abordagem também leva em consideração os recursos disponíveis em cada release, a 

importância de cada cliente, assim como a precedência técnica entre os requisitos. A 

metaheurística NSGA-II foi aplicada na resolução de instâncias artificiais do problema. Além 

disso, o trabalho também avaliou a resolução do problema por especialistas em Engenharia de 

Software, onde ficou demonstrada que a qualidade das soluções obtidas pela metaheurística é 

superior à das soluções geradas pelos especialistas. 

Mais recentemente, Zhang et al. (2010) apresentaram um modelo de análise de 

importância para balancear as necessidades atuais e futuras dos requisitos quando do 

planejamento do próximo release do sistema. Assim, o problema de otimização modelado 

consiste em três objetivos: satisfazer as necessidades atuais (baseada na importância atual de 
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cada requisito), satisfazer as necessidades futuras (baseada na importância futura de cada 

requisito) e reduzir o custo total do projeto. O modelo proposto não apresenta restrições, nem 

considera interdependências entre requisitos. A metaheurística NSGA-II foi utilizada na 

resolução do problema. 

Em Sagrado, Aguila e Orellana (2010), o conjunto de técnicas aplicadas ao 

problema do próximo release é ampliado e uma adaptação do algoritmo Ant Colony System – 

ACS (DORIGO; GAMBARDELLA, 1997) é aplicada ao problema. Além desta 

metaheurística, Algoritmos Genéticos e Têmpera Simulada também foram utilizados na 

resolução do problema através de um estudo comparativo que avaliou a qualidade das 

soluções obtidas. O estudo foi realizado em um projeto real de software em que cada requisito 

demandava certo esforço de desenvolvimento, assim como tinha associada uma importância 

atribuída por cada cliente (o qual também possuía uma importância para a organização). Desta 

forma, o objetivo era maximizar a satisfação de clientes, bem como respeitar os recursos 

disponíveis. ACS obteve melhores soluções em termos de máxima satisfação dos clientes 

dentro dos limites de recursos disponíveis. Algoritmos Genéticos apresentaram desempenho 

similar com soluções de maior variabilidade na satisfação dos clientes; enquanto que o 

algoritmo Têmpera Simulada apresentou os piores resultados. No trabalho, não foram 

consideradas interdependências entre os requisitos. 

Um algoritmo genético interativo (Interactive Genetic Algorithm – IGA) é 

aplicado na priorização de requisitos em Tonella, Susi e Palma (2010). Inicialmente, uma 

determinada forma de priorização é estabelecida com base nas características dos requisitos, 

como precedência e prioridade. Com a aplicação do algoritmo, diversas ordenações são 

geradas. Assim, cada indivíduo na população que está sendo evoluída representa uma 

alternativa de priorização de requisitos. O objetivo da abordagem é minimizar a divergência 

entre a solução contendo uma priorização e as restrições, as quais são embutidas nos 

requisitos (precedência e prioridade) ou são expressas iterativamente pelo usuário durante o 

processo. A interação do usuário ocorre sempre que a função de avaliação (fitness) não pode 

ser precisamente computada baseada somente na informação disponível. A abordagem foi 

avaliada em um estudo de caso real. Os resultados indicaram que o algoritmo interativo 

converge e melhora o desempenho de um algoritmo genético sem interação de forma 

substancial, ao mesmo tempo em que mantém o esforço do usuário em um nível aceitável. 
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Em Khan (2006), é realizada uma Revisão Sistemática sobre Priorização de 

Requisitos. No trabalho de Svahnberg et al. (2010), foi feita uma Revisão Sistemática sobre o 

Planejamento de Releases de Software, mas não do ponto de vista de SBSE. 

 

3.3 Resumo das Abordagens na área de SBSE 

 

A TABELA 1 faz um resumo dos trabalhos que apresentaram uma modelagem 

matemática para o problema tratado, com o objetivo de mostrar suas características principais 

e aspectos considerados. Os seguintes atributos são apresentados: 

• Trabalho/Ano/País – Identifica o título do trabalho, o ano de sua publicação e o 

país da maioria dos autores; 

• Problema – Identifica o tipo do problema abordado no trabalho, o qual pode ser:  

o NRP – Next Release Problem – o planejamento é feito apenas para o 

próximo release; 

o Release Planning – Planejamento de Releases – o planejamento é realizado 

para uma seqüência de releases; 

o Priorização de Requisitos – o planejamento é feito para definir uma ordem 

de implementação dos requisitos;  

• Número de Releases – Indica a quantidade de releases para a qual o planejamento 

é realizado, que pode ser: 

o Um – apenas para o próximo release; 

o Fixo – para uma quantidade de releases pré-determinada (definida a priori); 

o Indeterminado – o número de releases será determinado pela abordagem; 

• Formulação – Indica o tipo de formulação apresentada de acordo com o número 

de objetivos e que pode ser: 

o Mono-objetiva – apenas um objetivo deve ser otimizado; 

o Multiobjetiva – dois ou mais objetivos devem ser otimizados; 

• Objetivos – Identifica os objetivos a serem otimizados; 

• Restrições – Indica se o problema apresenta restrições e relaciona essas restrições; 

• Interdependências entre Requisitos – Indica se a abordagem trata relacionamentos 

entre requisitos e quais são as interdependências consideradas; 

• Técnicas de Resolução – Relaciona os algoritmos utilizados para resolver o 

problema; 
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• Validação – Indica a forma de validação da abordagem proposta, se através de 

dados reais ou dados sintéticos; 

• Observações – Apresenta alguma observação relevante sobre a abordagem. 

Os trabalhos apresentados na TABELA 1 são: 

• A – The Next Release Problem (BAGNALL; RAYWARD-SMITH; WHITTLEY, 

2001); 

• B – Software Release Planning: An Evolutionary and Iterative Approach 

(GREER; RUHE, 2004); 

• C – The Art and Science of Software Release Planning (RUHE; SALIU, 2005); 

• D – Search Based Approaches to Component Selection and Prioritization for the 

Next Release Problem (BAKER et al., 2006); 

• E – The Multi-Objective Next Release Problem (ZHANG; HARMAN; 

MANSOURI, 2007); 

• F – Bi-Objective Release Planning for Evolving Software Systems (SALIU; 

RUHE, 2007); 

• G – A New Approach to the Software Release Planning (COLARES et al., 2009); 

• H – Today/Future Importance Analysis (ZHANG et al., 2010); 

• I – Ant Colony Optimization for the Next Release Problem – A comparative study 

(SAGRADO; AGUILA; ORELLANA, 2010); 

• J – Using Interactive GA for Requirements Prioritization (TONELLA; SUSI; 

PALMA; 2010). 
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TABELA 1 – Resumo das abordagens na área de SBSE 

Trabalho 
Ano / País Problema 

Número 
Releases Formulação Objetivos Restrições 

Interdependências 
entre Requisitos Técnicas de Resolução Validação Observações 

A  
2001 / Reino 

Unido 

NRP 1 Mono-objetiva -Satisfação de 
Clientes (Max.) 

Sim – 
Orçamento 
Total do 
Release 

Sim – Precedência 
Técnica 

- Prog. Linear Inteira 
- Algoritmos Gulosos 
- GRASP 
- Hill Climbing 
- Têmpera Simulada 

Dados 
Sintéticos 

–  

B  
2004 / 
Canadá 

Release 
Planning 

Indeter- 
minado 

Mono-objetiva -Satisfação de 
Clientes (Max.) 

Sim – 
Esforço 

disponível 
em cada 
Release 

Sim – Precedência 
Técnica, 

Dependência 

- Algoritmos Genéticos  
- Algoritmos Gulosos 

Dados 
Sintéticos 

– 

C  
2005 / 
Canadá 

Release 
Planning 

Fixo Mono-objetiva -Satisfação de 
Clientes (Max.) 

Sim – 
Recursos 

disponíveis 
em cada 
Release 

Sim – Precedência 
Técnica, 

Dependência 

- Programação Linear 
- Heurísticas 

Dados 
Sintéticos 

– 

D  
2006 / Reino 

Unido 

NRP 1 Mono-objetiva -Satisfação de 
Clientes (Max.) 

Sim – 
Orçamento 
disponível 

Não - Algoritmos Gulosos 
- Têmpera Simulada 

Dados Reais Analisa 
Competitividade 

Humana 

E 
2007 / Reino 

Unido 

NRP 1 Multiobjetiva -Satisfação de 
Clientes (Max.) 
-Custo (Min.) 

Não Não - Pareto GA 
- Single-Objective 
(Weighted) GA 
- NSGA-II 
- Busca Randômica 

Dados 
Sintéticos 

–  

F  
2007 / 
Canadá 

Release 
Planning 

Fixo Multiobjetiva -Satisfação de 
Clientes (Max.) 
-Valor de 
Sistema (Max.) 

Sim – 
Recursos 

disponíveis 
em cada 
Release 

Sim – Precedência 
Técnica, 

Dependência 

- Outros Dados 
Sintéticos 

–   

G  
2009 / Brasil 

Release 
Planning 

Fixo Multiobjetiva -Satisfação de 
Clientes (Max.) 
-Riscos (Min.) 

Sim – 
Recursos 

disponíveis 

Sim – Precedência 
Técnica 

- NSGA-II Dados 
Sintéticos 

Analisa 
Competitividade 
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em cada 
Release 

Humana 

H 
2010 / Reino 

Unido 

NRP 1 Multiobjetiva -Satisfação 
Atual (Max.) 
-Satisfação 
Futura (Max.) 
-Custo (Min.) 

Não Não - NSGA-II Dados 
Sintéticos 

 

I 
 2010 / 

Espanha 

NRP 1 Mono-objetiva -Satisfação de 
Clientes (Max.) 

Sim – 
Esforço 

disponível 

Não - Têmpera Simulada 
- Algoritmos Genéticos 
- Ant Colony Optimization 

  

J  
2010 / Itália 

Priorização 
de 

Requisitos 

1 Mono-objetiva -Divergência 
entre Prioriz. 
Inicial e 
Evoluídas 
(Min.) 

Não Sim – Precedência 
Técnica 

- Algoritmo Genético 
Interativo 

 Permite 
Interação do 

usuário 
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3.4 Conclusão 

 

Este capítulo procurou mostrar as principais abordagens disponíveis na literatura 

para lidar com o problema de seleção/priorização de requisitos e planejamento de releases.  

Com relação aos trabalhos desenvolvidos na área de SBSE, identificou-se que a 

maior parte ou faz o planejamento apenas para o próximo release ou faz o planejamento para 

um número pré-determinado de releases. Ainda, em apenas um dos trabalhos, os riscos 

inerentes aos requisitos são considerados na modelagem do problema. 

Nesse sentido, o trabalho aqui proposto pretende contemplar alguns aspectos não 

tratados nos trabalhos pesquisados ou abordados de forma parcial, ao mesmo tempo em que 

pretende ser flexível considerando o contexto de aplicação no que diz respeito ao número de 

releases a ser planejado. Ainda, a abordagem proposta pretende se beneficiar de uma 

modelagem baseada em otimização multiobjetivo (capaz de lidar com dois ou mais objetivos 

ao mesmo tempo), visando auxiliar Gerentes de Projeto no processo decisório, em que este 

possa analisar os diversos aspectos e escolher uma solução que melhor se adéqüe as suas 

necessidades.  

Deste modo, é singular ao disponibilizar diferentes estratégias que realizam o 

planejamento baseado na informação disponível a respeito do número de releases, mas utiliza 

alguns aspectos tratados nos trabalhos descritos anteriormente. Assim, da mesma forma que 

no trabalho de Colares et al. (2009), utiliza uma função de minimização dos riscos do projeto 

antecipando a implementação dos requisitos de maior risco. Também utiliza os conceitos de 

importância e urgência de cada requisito, abordados nos trabalhos de Greer e Ruhe (2004) e 

de Ruhe e Saliu (2005), como duas funções a serem otimizadas visando à satisfação de 

clientes. Em Carlshamre et al. (2001), é definida uma medida de acoplamento entre releases 

baseada nas interdependências entre requisitos; uma analogia com o conceito de acoplamento 

da Análise e Projeto como força de associação entre entidades. Neste trabalho, essa medida de 

acoplamento representa uma função a ser otimizada visando minimizar o grau de acoplamento 

entre releases, alocando no mesmo release requisitos com certo grau de acoplamento entre si. 

No próximo capítulo, será apresentada, de forma detalhada, a abordagem proposta 

e suas estratégias constituintes; bem como serão descritos importantes aspectos e definições 

considerados na modelagem do problema.  
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4 MODELAGEM DO PROBLEMA DO PLANEJAMENTO DE RELEASES 

 

Este capítulo apresenta a abordagem proposta e as suas estratégias para o 

problema do Planejamento de Releases de Software. Para cada estratégia, é feita uma 

descrição e, posteriormente, apresentada a sua formulação matemática, detalhando os 

objetivos e restrições contemplados. Considerando que o Planejamento de Releases consiste 

em definir quais requisitos serão desenvolvidos em cada release, o capítulo apresenta 

inicialmente alguns aspectos que influenciam esta definição e que foram considerados na 

abordagem proposta. 

 

4.1 Contextualização 

 

A partir do levantamento dos trabalhos relacionados, percebeu-se a necessidade de 

uma abordagem mais completa e flexível que contemplasse o maior número possível de 

fatores e situações que caracterizam o problema do Planejamento de Releases e influenciam o 

processo de tomada de decisão em projetos de software reais. Assim, a proposta deste 

trabalho é apresentar uma abordagem mais abrangente para o Planejamento de Releases de 

Software, a fim de servir como uma ferramenta semi-automatizada de apoio ao processo 

decisório; oferecendo soluções, a partir de dados dos diversos aspectos inerentes ao contexto 

do problema, a serem analisadas e avaliadas pelos gerentes. 

Analistas de Negócio e Gestores não são necessariamente especialistas técnicos, 

portanto necessitam de ferramentas automatizadas confiáveis que lhes ofereçam suporte ao 

processo de tomada de decisão (ZHANG, 2010). Desta forma, a abordagem aqui proposta não 

pretende substituir o papel de um gerente de projeto, e sim ser uma ferramenta de apoio no 

seu processo decisório. 

A abordagem proposta é composta por quatro estratégias, onde cada uma executa 

o planejamento com base na informação disponível a respeito do número de releases.  Assim, 

é possível trabalhar somente com a priorização dos requisitos (denominada Estratégia 1), 

considerando que todos os requisitos serão entregues apenas ao final do projeto e como se 

apenas um release fosse desenvolvido; com um número pré-determinado de releases 

(denominada Estratégia 2), onde os requisitos são distribuídos em releases conforme a 

preferência dos clientes; com um número indeterminado de releases (denominada Estratégia 

3), onde a estratégia irá sugerir o número ideal de releases para alocar os requisitos 
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previamente selecionados; ou ainda, com um número esperado de releases (denominada 

Estratégia 4), quando o número de releases não é definido previamente, mas representa uma 

expectativa entre os clientes. 

 

4.2 Aspectos Considerados 

 

Com base no que foi exposto no processo de Engenharia de Requisitos, descrito 

na Seção 2.1, esta seção apresenta alguns conjuntos com seus elementos e respectivos 

atributos utilizados na abordagem proposta e descreve ainda os relacionamentos existentes 

entre elementos desses conjuntos. Aqui são apresentados também os tipos de 

interdependências entre requisitos considerados neste trabalho. Como a abordagem proposta é 

composta de quatro estratégias e cada uma possui as suas peculiaridades, alguns fatores são 

comuns a todas as estratégias, porém, outros são específicos de uma estratégia em particular. 

Assim, os seguintes conjuntos, conceitos e relacionamentos são definidos. 

 

4.2.1 Requisitos  

 

Seja g = ��.| 
 = 1, 2, … , e$ o conjunto de requisitos a serem desenvolvidos.  

O desenvolvimento de cada requisito �. demanda certa quantidade de recursos. Os 

tipos de recursos aqui considerados são custo e tempo de implementação de cada requisito e 

são denotados respectivamente por j�I�. e �
��.3. O custo e o tempo de desenvolvimento 

normalmente são estimados pela organização desenvolvedora e fatores que influenciam essa 

estimativa incluem a complexidade do requisito, documentação necessária, quantidade de 

testes, infra-estrutura, necessidade de treinamento, entre outros. Aqui, o custo e o tempo de 

desenvolvimento de cada requisito devem ser estimados em uma escala de 10 a 20. 

As escalas numéricas aqui utilizadas são apenas uma forma de avaliar valores de 

importância, prioridade, risco, custo, tempo etc. e permitir a modelagem matemática do 

problema. Outras escalas podem ser usadas em diferentes contextos sem perda de 

generalidade. 

                                                           
3
 Os nomes dos atributos aqui utilizados foram definidos em inglês para fins de submissão do trabalho em 

eventos internacionais. A mesma justificativa também é válida para os nomes das funções matemáticas 
apresentadas posteriormente. 
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Cada requisito �. também possui um risco associado, representado por �
I'., que 

pode ser definido em termos da análise de impacto do risco para o negócio do cliente versus a 

sua probabilidade de ocorrência. Requisitos com um alto risco associado são mais propensos a 

ocasionarem problemas no desenvolvimento (SOMMERVILLE; SAWYER, 1997). Assim, o 

risco de cada requisito varia em uma escala de 1 (mais baixo risco) a 9 (mais alto risco) e é 

quantificado conforme a matriz a seguir (representada na TABELA 2 – Quantificação do Risco 

através da Análise de Impacto versus Probabilidade de Ocorrência). 

 

TABELA 2 – Quantificação do Risco através da Análise de Impacto versus Probabilidade de Ocorrência 

Impacto no Negócio 
Probabilidade 

Baixo Médio Alto 

Baixo 
Baixo-Baixo 

(1) 
Baixo-Médio  

(2) 
Baixo-Alto  

(3) 

Médio 
Médio-Baixo  

(4) 
Médio-Médio 

(5) 
Médio-Alto 

(6) 

Alto 
Alto-Baixo 

(7) 
Alto-Médio 

(8) 
Alto-Alto 

(9) 
 

4.2.1.1 Interdependências entre Requisitos 

 

Relacionamentos entre requisitos afetam o desenvolvimento de software de várias 

formas (DAHLSTEDT; PERSSON, 2005) e exercem um importante papel no planejamento 

de releases (CARLSHAMRE et al., 2001).  De acordo com um estudo publicado em 

Carlshamre et al. (2001), 75% das interdependências vêm de aproximadamente 20% dos 

requisitos. O estudo também identificou alguns tipos de relacionamentos entre requisitos ou 

interdependências. 

Neste trabalho, os tipos de relacionamentos entre requisitos a seguir foram 

considerados. 

Precedência Técnica entre Requisitos (Tipo T1) – Essa forma de relacionamento 

e dependência pode ser identificada quando a implementação de um determinado requisito 

pressupõe o prévio desenvolvimento de um ou mais requisitos. Assim, se um requisito �� 

possui esse tipo de relacionamento com um requisito �., o requisito �. deve ser implementado 

antes do requisito ��, ou seja, �. é pré-requisito para ��. Neste caso, o requisito �. deve ser 

implementado em um release (ou posição) anterior ao release (ou posição) de implementação 

do requisito ��. No máximo, ambos devem ser implementados no mesmo release. Aqui, 
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quando um requisito �. precede tecnicamente um requisito ��, o relacionamento entre esses 

requisitos é denotado por ��., �� = k1, ou seja, o relacionamento entre �. e �� é do tipo T1. 

Essa forma de relacionamento abrange os dois primeiros tipos definidos em Carlshamre et al. 

(2001). 

Acoplamento entre Requisitos (Tipo T2) – Essa forma de relacionamento pode 

ser identificada quando dois requisitos possuem uma dependência de “co-existência” entre si, 

por apresentarem características de negócio ou técnicas semelhantes. De forma ideal, os 

requisitos (o quê o sistema deve fazer) deveriam ser independentes de projeto (como deve ser 

feito); no entanto, na prática isso nem sempre é possível (AURUM; WOHLIN, 2005). Assim, 

quando dois requisitos �. e �� apresentam essa forma de relacionamento, é desejável que o 

requisito �. seja implementado em conjunto com o requisito ��, ou seja, no mesmo release, 

com o objetivo de diminuir (ou minimizar) o acoplamento entre releases. A detecção de 

acoplamento e a implementação de requisitos com características similares em um mesmo 

release favorece o reuso e economia de recursos (SALIU; RUHE, 2007). 

Em Carlshamre et al. (2001), os autores também descrevem uma medida para 

minimizar o grau de acoplamento entre os releases a partir do conjunto de interdependências 

identificado. A medida utilizada pelos autores também é usada neste trabalho com o objetivo 

de minimizar o acoplamento entre releases quando esta forma de relacionamento for 

identificada entre dois requisitos. Essa medida representa uma taxa entre a quantidade de 

interdependências desse tipo cujos requisitos foram alocados em releases distintos e a 

quantidade total de interdependências desse tipo. No exemplo da figura, existem sete pares de 

requisitos com relação de acoplamento (indicada pelas setas); no entanto, em apenas uma, os 

requisitos responsáveis por essa interdependência (ou relação de acoplamento) foram 

alocados em releases distintos. Assim, a taxa de acoplamento entre os releases é 1 7⁄  

(conforme pode ser visualizado na FIGURA 14). 

 

FIGURA 14 – Interdependências entre requisitos e acoplamento entre releases 

 
Fonte: Carlshamre et al. (2001). 



58 

 

Quando dois requisitos �. e ��  possuem esse tipo de relacionamento entre si, 

denota-se ��., �� = k2. É importante destacar que, neste trabalho, o acoplamento é simétrico. 

Portanto, se ��., �� = k2 então ��� , �. = k2.  

Ressalta-se que os dois tipos de relacionamento descritos anteriormente e 

utilizados neste trabalho são mutuamente exclusivos. Assim, dois requisitos �. e �� não podem 

apresentar mais de um tipo de relacionamento entre si. 

 

4.2.2 Stakeholders 

 

Stakeholders exercem um importante papel no planejamento de releases. São os 

indivíduos que afetam ou são afetados pelo projeto de desenvolvimento, incluindo clientes, 

usuários, gestores de negócio, líderes de projeto, equipe de desenvolvimento, entre outros. 

Seja m = �j-| � = 1, 2, … , 	$ o conjunto de stakeholders envolvidos com o 

desenvolvimento do sistema, cujos requisitos deverão ser atendidos. Para cada stakeholder j- 

é associado um peso baseado na sua importância relativa para a organização. Portanto, n- 

define a importância de um stakeholder para a empresa de software e é quantificada em uma 

escala de 1 (baixa importância) a 10 (alta importância). Neste trabalho, o conjunto de 

stakeholders considerado diz respeito apenas a clientes. 

 

4.2.3 Projeto 

 

O desenvolvimento do produto consiste de todos os requisitos selecionados a 

serem alocados aos releases durante o planejamento do projeto. Assim, há um limite máximo 

no orçamento (denotado por o�9���F����j�) e duração (denotado por �
��F����j�) totais 

do projeto, que não devem ser excedidos. Esses atributos são utilizados pela Estratégia 1  para 

seleção dos requisitos. 

 

4.2.4 Releases 

 

Seja � = �I&| ' = 1, 2, … , F$ o conjunto de releases a ser desenvolvido. Cada 

release I& tem um orçamento disponível �o�9���g�_��I�&�, assim como um tempo máximo 

para entrega ��
��g�_��I�&� que não devem ser ultrapassados. 
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Da mesma forma, seja �′ = �I′&| ' = 1, 2, … $ o conjunto de releases a ser 

trabalhado quando a quantidade total de releases não é definida inicialmente. Nesse caso, para 

cada release, é atribuído um intervalo (mínimo e máximo) para duração e orçamento, 

denotados por �
��g�_��I�	
�& e �
��g�_��I�	��&; e por o�9���g�_��I�	
�& e o�9���g�_��I�	��&, respectivamente. 

 

4.2.5 Requisitos versus Stakeholders 

 

Diferentes stakeholders possuem diferentes interesses com a implementação de 

cada requisito. Assim como em Greer e Ruhe (2004) e Ruhe e Saliu (2005), os conceitos de 

prioridade, em termos de urgência para a implementação de um requisito; e valor, em termos 

de valor de negócio agregado, são utilizados neste trabalho. Estes conceitos são analisados do 

ponto de vista dos stakeholders e de sua importância para a organização. 

Assim, ]�_����, 
� quantifica a importância que um stakeholder j- associa a um 

requisito �., atribuindo um valor que varia de 1 (baixa importância) a 10 (alta importância).  

De forma similar, \�
��
�,��, 
� denota a urgência que um stakeholder j- tem 

para a implementação de um requisito �.. Essa prioridade é expressa em valores de 1 (baixa 

prioridade) a 10 (alta prioridade). 

 

4.2.6 Requisitos versus Stakeholders versus Releases 

 

Da mesma forma que em Ruhe e Saliu (2005), os stakeholders também têm 

valores de preferência ou urgência de implementação para cada requisito em cada release. 

Assim, �����j,��, 
, '� representa o grau de preferência definida por um cliente j- para a 

implementação de um requisito �. em cada release I&, quando o número de releases é 

conhecido a priori. Por exemplo: supondo que, para a implementação de um requisito �1 no 

primeiro release �I1�, o cliente j1 tem grau de preferência 5; para que seja no segundo release �I2�, preferência 10; e, para que seja no terceiro release �Ii�, preferência 1. Assim, o cliente j1 prefere mais fortemente que o requisito �. seja desenvolvido no segundo release �I2�. Os 

valores de preferência variam entre 1 e 10. Esse relacionamento é utilizado para indicar em 

qual release um cliente deseja que a implementação de determinado requisito aconteça. Esse 



 

atributo é utilizado somente na Estratégia 2

Definido de Releases. 

 

4.2.7 Stakeholders versus Releases

 

Os stakeholders

releases a serem trabalhados para 

não for determinado inicialmente

desejada por um stakeholder

requisitos sejam entregues.

Requisitos com Número Desejado de 

é indeterminada. 

 

4.3 Visão Geral da Abordagem

 

A FIGURA 15

fornecer à abordagem informações

e informar os objetivos e restrições do problema, de acordo com cada 

técnicas de otimização multiobjetiv

entradas. Como resultado, obtém

planejamento disponível para avaliação pelo 

 

FIGURA

atributo é utilizado somente na Estratégia 2 – Alocação de Requisitos com Número Pré

Releases 

stakeholders também podem ter preferências com relação ao número de 

a serem trabalhados para a implementação de seus requisitos

não for determinado inicialmente. Assim, ������- expressa a quantidade de 

stakeholder j-, representando em quantos releases

requisitos sejam entregues. Esse atributo é utilizado somente na Estratégia 4

Requisitos com Número Desejado de Releases), quando a quantidade de 

Visão Geral da Abordagem 

15 apresenta uma visão geral da abordagem proposta

informações a respeito dos requisitos, dos stakeholders

e informar os objetivos e restrições do problema, de acordo com cada estratégia

técnicas de otimização multiobjetivo (especificamente, metaheurísticas) são aplicadas a e

entradas. Como resultado, obtém-se um conjunto-solução onde cada elemento representa um 

planejamento disponível para avaliação pelo gerente. 

FIGURA 15 – Visão Geral da Abordagem Proposta 

60 

Alocação de Requisitos com Número Pré-

também podem ter preferências com relação ao número de 

implementação de seus requisitos, quando este número 

expressa a quantidade de releases 

releases ele deseja que os 

na Estratégia 4 (Alocação de 

, quando a quantidade de releases inicialmente 

abordagem proposta. A idéia é 

stakeholders e dos releases; 

estratégia. A partir daí, 

(especificamente, metaheurísticas) são aplicadas a essas 

cada elemento representa um 
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A partir do que foi descrito nas seções anteriores, cada estratégia apresenta as 

seguintes características. 

 

4.3.1 Estratégia 1 – Priorização de Requisitos 

 

Essa estratégia tem como objetivos: 

• Maximizar o valor de negócio agregado, selecionando para desenvolvimento os 

requisitos considerados mais importantes, analisados do ponto de vista dos 

stakeholders mais representativos;  

• Maximizar a satisfação dos stakeholders, de forma ponderada, implementando 

mais cedo os requisitos considerados mais prioritários; 

• Minimizar os riscos do projeto como um todo, implementando inicialmente os 

requisitos com maior risco associado. 

E as seguintes restrições: 

• Respeitar a precedência técnica existente entre os requisitos; 

• Respeitar os limites de tempo e orçamento disponíveis. 

Nesta estratégia, os requisitos são selecionados e ordenados (priorizados) de 

acordo com os objetivos de valor, prioridade e risco; ao mesmo tempo em que devem 

respeitar a precedência técnica existente entre os requisitos e as restrições (de duração e 

orçamento totais). O objetivo dessa estratégia é selecionar para desenvolvimento os requisitos 

considerados mais importantes do ponto de vista dos stakeholders e estabelecer uma ordem de 

implementação, onde os requisitos que apresentarem maior risco e os requisitos com maior 

prioridade devem ser implementados primeiro. Devido às limitações de recursos, é possível 

que nem todos os requisitos sejam selecionados. 

Esta estratégia não prevê a alocação dos requisitos em releases, pois sua intenção 

é selecionar os requisitos como se apenas um release fosse ser desenvolvido (caracterizando o 

desenvolvimento de uma só vez e resultando na entrega de todos os requisitos). Conforme 

será visto posteriormente, essa estratégia é utilizada também como fase inicial para as 

Estratégias 3 (Alocação de Requisitos com Número Indefinido de Releases) e 4 (Alocação de 

Requisitos com Número Desejado de Releases). A priorização de requisitos é necessária, pois 
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caso não se tenha mais recursos, garante-se que os requisitos mais prioritários e com maior 

risco já foram implementados.  

Entradas: 

• Requisitos – quantidade de requisitos �e�, custo de implementação �j�I�.�, 

tempo de implementação ��
��.�, risco ��
I'.�, matriz de precedência técnica 

entre requisitos (relacionamentos do tipo T1); 

• Stakeholders – quantidade de stakeholders �	�, importância do stakeholder para 

a organização �n-�; 

• Projeto – duração máxima ��
��F����j��, orçamento disponível �o�9���F����j��; 

• Relacionamentos – importância do requisito para o stakeholder �]�_����, 
��, 
prioridade do requisito para o stakeholder �\�
��
�,��, 
��. 

A FIGURA 16 ilustra essa estratégia. 

 

FIGURA 16 – Estratégia 1 – Priorização de Requisitos 

 

 

4.3.2 Estratégia 2 – Alocação de Requisitos com Número Pré-Definido de Releases 

 

Essa estratégia tem como objetivos: 

• Maximizar o valor de negócio agregado, selecionando para desenvolvimento os 

requisitos considerados mais importantes, analisados do ponto de vista dos 

stakeholders mais representativos;  
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• Maximizar a satisfação dos stakeholders, de forma ponderada, implementando 

cada requisito no release mais desejado por cada stakeholder; 

• Minimizar os riscos do projeto como um todo, implementando inicialmente os 

requisitos com maior risco associado; 

• Minimizar o acoplamento entre releases, alocando em um mesmo release 

requisitos que possuam características semelhantes. 

E as seguintes restrições: 

• Respeitar a precedência técnica existente entre os requisitos; 

• Respeitar os limites de tempo e orçamento disponíveis para cada release. 

Esta estratégia tem por finalidade realizar o planejamento de releases quando a 

quantidade de releases é previamente determinada. Aqui, os requisitos são alocados em um 

número fixo de releases de acordo com os objetivos de valor, urgência, risco e acoplamento; 

ao mesmo tempo em que devem respeitar a precedência técnica existente entre os requisitos e 

os recursos disponíveis em cada release. O objetivo dessa estratégia é selecionar para 

desenvolvimento os requisitos considerados mais importantes do ponto de vista dos 

stakeholders e alocar os requisitos em releases de modo que: os requisitos sejam 

implementados em cada release conforme grau de urgência de cada stakeholder; que os 

requisitos com maior risco sejam alocados nos releases iniciais; e que os requisitos com certo 

grau de acoplamento entre si sejam implementados no mesmo release. Devido às limitações 

de recursos disponíveis em cada release, é possível que nem todos os requisitos sejam 

selecionados e assim não serão alocados em nenhum release. 

Entradas: 

• Requisitos – quantidade de requisitos �e�, custo de implementação �j�I�.�, 

tempo de implementação ��
��.�, risco ��
I'.�, matriz de precedência técnica 

entre requisitos (relacionamentos do tipo T1), matriz de acoplamento entre 

requisitos (relacionamentos do tipo T2); 

• Stakeholders – quantidade de stakeholders �	�, importância do cliente para a 

organização �n-�; 

• Releases – quantidade de releases �F�, duração máxima de cada release ��
��g�_��I�&�, orçamento disponível para cada release �o�9���g�_��I�&�; 
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• Relacionamentos – importância do requisito para o cliente �]�_����, 
��, 
urgência do requisito para o cliente em cada release q�����j,��, 
, '�r. 

A FIGURA 17 ilustra essa estratégia. 

 

FIGURA 17 – Estratégia 2 – Alocação de Requisitos com Número Pré-Definido de Releases 

 

 

4.3.3 Estratégia 3 – Alocação de Requisitos com Número Indefinido de Releases 

 

Nessa estratégia, o planejamento de releases é realizado quando a quantidade de 

releases não é definida a priori. Neste caso, a própria estratégia é responsável por determinar 

o número ideal de releases para implementar o conjunto de requisitos previamente 

selecionados e priorizados. Aqui, o processo é executado em duas fases. Na primeira fase, 

ocorre uma seleção e priorização dos requisitos, conforme descrito na primeira estratégia e de 

acordo com os mesmos objetivos e restrições. Assim, a primeira fase irá selecionar e priorizar 

os requisitos de acordo com os objetivos de importância, prioridade e risco; obedecendo às 

limitações de recursos e respeitando a precedência técnica entre os requisitos. Já a segunda 

fase tem por finalidade realizar a alocação dos requisitos em releases, a partir das soluções da 

primeira fase. Somente passarão para a segunda fase os requisitos selecionados na fase 

anterior. Desta forma, o usuário deve escolher uma solução da primeira fase que se adéqüe as 

suas necessidades e então esta solução passará para a segunda fase, onde será feito o 

planejamento e a distribuição em releases. Nesta fase, a estratégia tentará alocar no mesmo 

release requisitos que possuam certo grau de acoplamento entre si; com base em 

características semelhantes existentes entre esses requisitos. A estratégia irá buscar também 
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preservar a ordem de priorização estabelecida durante a primeira fase. Um diferencial dessa 

estratégia, e especificamente da segunda fase, diz respeito aos recursos disponíveis para os 

releases. Aqui, a duração e o orçamento de cada release não são fixos, mas devem estar 

dentro de um intervalo mínimo e máximo pré-estabelecidos, conforme Subseção 4.2.4 

Releases. 

Para a execução da primeira fase, essa estratégia tem exatamente os mesmos 

objetivos e restrições apresentados para a primeira estratégia, assim como as mesmas entradas 

e a mesma saída. Para a execução da segunda fase, essa estratégia apresenta os seguintes 

objetivos: 

• Minimizar o acoplamento entre releases, alocando em um mesmo release 

requisitos que possuam características semelhantes; 

• Minimizar a “quebra” de ordem da priorização determinada na primeira fase. 

E as seguintes restrições: 

• Respeitar a precedência técnica existente entre os requisitos; 

• Respeitar os limites mínimo e máximo de tempo e orçamento estabelecidos para 

cada release. 

Como entradas da segunda fase, têm-se: 

• Saída da primeira fase: solução escolhida pelo usuário; 

• Requisitos – matriz de precedência técnica entre requisitos (relacionamentos do 

tipo T1), matriz de acoplamento entre requisitos (relacionamentos do tipo T2); 

• Releases – Duração Mínima ��
��g�_��I�	
�&�, Duração Máxima ��
��g�_��I�	��&�, Orçamento Mínimo �o�9���g�_��I�	
�&�, Orçamento 

Máximo �o�9���g�_��I�	��&�. 

A FIGURA 18 ilustra essa estratégia. 
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FIGURA 18 – Estratégia 3 – Alocação de Requisitos com Número Indefinido de Releases 

 

 

4.3.4 Estratégia 4 – Alocação de Requisitos com Número Desejado de Releases 

 

Similar à anterior, essa estratégia tem por finalidade realizar o planejamento de 

releases quando o número de releases não é definido inicialmente, mas representa um valor 

desejado pelos stakeholders. Assim, cada stakeholder determina em quantos releases gostaria 

que os requisitos fossem entregues e um valor comum é determinado de forma a representar 

um valor consensual entre todos os stakeholders. Também é executada em duas fases, 

apresentando os mesmos objetivos e restrições que a estratégia anterior. Como entrada para a 

segunda fase, o número de releases desejado por cada stakeholder também deve ser 

informado e então o valor consensual é obtido de forma ponderada. Mais um objetivo é 

acrescentado na segunda fase, o qual tenta alcançar o número de releases desejado pelos 

stakeholders, minimizando a distância entre a quantidade de releases retornada pela estratégia 

e o número de releases esperado pelos stakeholders. A FIGURA 19 ilustra essa estratégia. 

 

FIGURA 19 – Estratégia 4 – Alocação de Requisitos com Número Desejado de Releases 
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4.4 Formulação Matemática da Abordagem 

 

Esta seção apresenta formalmente a formulação matemática da abordagem 

proposta, apresentando detalhadamente cada estratégia com suas funções-objetivo e 

restrições. 

 

4.4.1 Estratégia 1 – Priorização de Requisitos 

 

Conforme descrito anteriormente no item 4.3.1, essa estratégia visa realizar uma 

seleção e priorização dos requisitos, através de três funções-objetivos; as quais visam 

implementar os requisitos de maior valor e antecipar a implementação dos requisitos mais 

prioritários e de maior risco. Assim, a primeira estratégia é formulada matematicamente 

conforme a seguir. 

 

(1.1) 	�� �st/0u�,� =  ∑ Ij���.. ,.v.A1   

(1.2) 	�� �Lwxywx4Mq�Lz.{ , ,r =  ∑ \�
��.. �e −  �Lz.{.�v.A1 . ,.   
(1.3) 	
� �wx|}q�Lz.{r =  ∑ 5�
I'.. �Lz.{. +  9. e. �1 −  ,.�6v.A1   

Sujeito a: 

(1.4) ∑ j�I�. . ,.  ≤  o�9���F����j�v.A1   

(1.5) ∑ �
��.. ,.  ≤  �
��F����j�v.A1   

(1.6) �Lz.{.  <  �Lz.{� , I� ��., �� = k1 �F��j�9ê�j
� kéj�
j�: �. \��j�9� ��j�
j������ ���  

 

A variável �Lz.{. indica a posição do requisito �., podendo assumir um valor em �0, 1, 2, . . . e$, na ordem para a implementação estabelecida pela priorização, para 
 = 1, 2,. . . e. A variável ,. indica se o requisito �. será implementado �,. = 1� ou não �,. = 0�, para 
 = 1, 2, . . . e. 

Função (1.1) – Expressa a satisfação dos clientes pela implementação dos 

requisitos considerados mais importantes, onde: Ij���. =  ∑ n-. ]�_����, 
�B-A1  representa, 

de forma ponderada (porque considera a importância do cliente para a organização), o valor 

de negócio agregado pela implementação do requisito �., da mesma forma que nos trabalhos 
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de Zhang, Harman e Mansouri (2007) e Zhang (2010). Assim, quanto mais requisitos forem 

selecionados, maior será o valor de negócio agregado, implicando em um maior valor para a 

função. 

Função (1.2) – Expressa, de forma ponderada, a satisfação dos clientes pela 

implementação antecipada dos requisitos considerados mais prioritários, onde: \�
��. = ∑ n-. \�
��
�,��, 
�B-A1 . Essa função computa o produto entre a prioridade ponderada do 

requisito e a posição na qual ele foi alocado. Assim, um maior valor da função indica que os 

requisitos com maior prioridade foram alocados em posições mais iniciais. 

Função (1.3) – Expressa o gerenciamento de riscos do projeto como um todo. Da 

mesma forma que em Colares et al. (2009), requisitos que apresentarem um maior risco 

devem ser implementados mais cedo, assegurando, assim, um gerenciamento de riscos de 

forma adequada. Essa função computa o produto entre o risco do requisito e a posição na qual 

ele foi alocado. Assim, um menor valor da função indica que os requisitos com maior risco 

foram alocados em posições mais iniciais. A segunda parte da função q 9. e. �1 − ,.�r é 

utilizada para evitar que requisitos deixem de ser implementados para minimização do risco, 

uma vez que esse objetivo trata de implementar mais cedo requisitos com maior prioridade e 

não de minimizar os riscos através da não implementação dos requisitos.  

As restrições dessa estratégia são expressas em (1.4), (1.5) e (1.6). Desta forma, 

(1.4) e (1.5) são as restrições que limitam o custo e o tempo de implementação de todos os 

requisitos ao orçamento disponível e à duração do projeto, respectivamente; e (1.6) é a 

restrição que expressa relacionamentos de precedência técnica entre requisitos. Se um 

requisito �. precede tecnicamente um requisito ��, então �. deve ser implementado antes de �� 

q�Lz.{
  <  �Lz.{�r. 

 

4.4.2 Estratégia 2 – Alocação de Requisitos com Número Pré-Definido de Releases 

 

Essa estratégia prevê o planejamento de releases quando este deve ser realizado 

para uma determinada quantidade de releases, definida inicialmente. Com quatro funções-

objetivo, a abordagem realiza o planejamento de forma a implementar os requisitos mais 

importantes e alocá-los em releases conforme a urgência dos clientes, o risco do requisito e as 

relações de acoplamento entre os requisitos. Assim, a partir da sua descrição no item 4.3.2, a 

segunda estratégia é formulada matematicamente conforme a seguir. 
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(2.1) 	�� �st/0u�,� =  ∑ Ij���.. ,.v.A1   

(2.2) 	�� �0w�uv�M��w:�, � =  ∑ ∑ �\���
���, 
, �w:�.� −  \���_�,��, 
, �w:�., -,.��v.A1B-A1   

(2.3) 	
� �wx|}��w:�� =  ∑ 5�
I'.. �w:�. +  9. e. �1 −  ,.�6v.A1   

(2.4) 	
� ��y0L/xv���w:�� =  mw:���w:��  

Sujeito a: 

(2.5) ∑ j�I�. . ].,&  ≤  o�9���g�_��I�&, ∀' ∈ �1, 2, … , F$v.A1    

(2.6) ∑ �
��.. ].,&  ≤  �
��g�_��I�&, ∀' ∈ �1, 2, … , F$v.A1   

(2.7) �w:�.  ≤  �w:�� , I� ��., �� = k1 �F��j�9ê�j
� kéj�
j�: �. \��j�9� ��j�
j������ ���  

 

A variável �w:�. indica o release de implementação do requisito �., sendo um 

valor em �0, 1, 2, . . . F$, para 
 = 1, 2, . . . e. Como anteriormente (Estratégia 1 – Priorização 

de Requisitos), a variável ,. indica se o requisito �. será implementado em algum release �,. = 1� ou se não será implementado de forma alguma �,. = 0�, para 
 = 1, 2, . . . e. Se 

�g�_. > 0, ,. = 1; se �w:�. = 0, ,. = 0. A variável ].,& indica se o requisito �. foi 

implementado no release I& q].,& = 1r ou não q].,& = 0r. Se �w:�. = I&, ].,& = 1; se 

�w:�. ≠ I&, ].,& = 0. 

Função (2.1) – Da mesma forma que na primeira estratégia, essa função expressa 

a satisfação dos stakeholders pela implementação dos requisitos considerados mais 

importantes, onde: Ij���. =  ∑ n-. ]�_����, 
�B-A1  representa, de forma ponderada, o valor 

de negócio agregado pela implementação do requisito �..  
Função (2.2) – Expressa, de forma ponderada, a satisfação dos stakeholders pela 

implementação de cada requisito no release mais desejado por cada stakeholder, aplicando 

uma penalidade quando esta condição não for atendida, onde: 

 

(2.2.1) \���
���, 
, �w:�.� =  �����j,��, 
, �w:�.�. n-  

 

Representa o benefício pela implementação do requisito �. no release onde de fato 

foi implementado conforme grau de preferência do stakeholder j-. E,  
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(2.2.2) \���_�,q�, 
, �w:�., -,.r = �n-. 
�\�����j���, 
�. `�w:�. −  -,.F b . 9 ;  I� �w:�. > -,. 0                                                                          ;  j�I� j����á�
�� 

 

Representa a penalidade pela implementação do requisito �. após o release mais 

desejado pelo stakeholder j-. Em caso contrário, nenhuma penalidade é aplicada.  

Por exemplo, supondo um cliente, um requisito e cinco releases e que esse cliente 

tenha as seguintes preferências para implementação desse requisito: release1: 10, release2: 5, 

release3: 10, release4: 3, release5: 2. Isso significa que o cliente prefere que o requisito seja 

implementado no primeiro ou no terceiro release. Neste caso, se o requisito for implementado 

no primeiro, no segundo ou no terceiro release, nenhuma penalidade é aplicada 

q\���_�,q�, 
, �w:�., -,.r = 0r; mas, caso seja implementado no quarto ou quinto release, a 

penalidade acima é aplicada, pois �w:�. > -,..  
A penalidade leva em conta a importância do cliente e a importância do requisito 

para o cliente. Além disso, o cálculo dessa penalidade utiliza as seguintes funções: 

 

(2.2.2.1) 9 =  �����j,q�, 
, -,.r −  �����j,��, 
, �w:�.�  
 

Representa a diferença entre o grau de preferência de implementação do requisito �. no release mais desejado pelo stakeholder j- e o grau de preferência de implementação do 

stakeholder j- para o requisito �. no release em que foi implementado. Considerando o 

exemplo acima e que o requisito foi implementado no quinto release, a função acima seria: 

�����j,q�, 
, -,.r = 10, �����j,��, 
, �w:�.� = 2, então 9 = 8. Onde, 

 

(2.2.2.2) -,. = �����'�  �� �1, 2, … , F$ | ��� ������j,��, 
, '��$  
 

Define o release com maior grau de preferência por um stakeholder j- para 

implementação de um requisito �.. Se mais de um release tiver o mesmo grau de preferência 

máximo, é selecionado o de maior número. Ainda considerando o exemplo acima, os releases 

1 e 3 têm o mesmo grau de preferência máximo, ou seja 10, então -,. = 3, pois representa o 

release de maior número com maior grau de preferência. 
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Função (2.3) – Da mesma forma que na primeira estratégia, essa função expressa 

o gerenciamento de riscos do projeto como um todo, indicando que os requisitos com maior 

risco devem ser implementados mais cedo e, para isto, alocados nos releases iniciais. 

Função (2.4) – Esta função tenta minimizar o acoplamento entre releases, 

indicando que requisitos com esse tipo de interdependência devem ser alocados no mesmo 

release, de modo a deixar os releases o mais independentes entre si possível, conforme 

preconizado em Carlshamre et al. (2001). O grau de acoplamento entre releases é definido 

como: 

 

(2.4.1) mw:���w:�� =  �12 . ∑ ∑ mq�w:�. , �w:��rv�A1v.A1 � �⁄   

 

Esse cálculo é obtido verificando-se a matriz de acoplamento entre requisitos e 

contabilizando entre todos os pares de requisitos que tinham uma relação de acoplamento 

entre si, quantos foram alocados em releases diferentes. Ou seja, essa função expressa uma 

relação entre requisitos que tinham acoplamento entre si, mas estão alocados em releases 

distintos (numerador) e o total de requisitos que possuem relação de acoplamento 

(denominador). Assim: 

 

(2.4.1.1) mq�w:�. , �w:��r =  �1, I� ��., �� = k2 � �w:�. ≠  �w:��0,                     �� j�I� j����á�
� �  
 

A função 2.4.1.1 identifica se dois requisitos possuem uma relação de 

acoplamento entre si, mas estão alocados em releases diferentes. E também: 

 

(2.4.1.2) � =  12 . ∑ ∑ mw:�q�., ��rv�A1v.A1   

 

A função 2.4.1.2 identifica a quantidade total de requisitos que apresentam 

acoplamento entre si. Onde: 

 

(2.4.1.2.1) mw:�q�., ��r =  �1, I� ��., �� = k20, I� ��., �� ≠ k2�  
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Como o acoplamento é um relacionamento simétrico (se ��., �� = k2, então 

��� , �. = k2), somente são contabilizados metade desses relacionamentos.  

As restrições desta estratégia são expressas em (2.5), (2.6) e (2.7). Desta forma, 

(2.5) e (2.6) são as restrições que limitam o custo e o tempo de implementação de requisitos 

em cada release ao orçamento disponível e à duração do release, respectivamente; e (2.7) é a 

restrição que expressa relacionamentos de precedência técnica entre requisitos. Se um 

requisito �. precede tecnicamente um requisito ��, então �. deve ser implementado em um 

release anterior ao release de implementação de ��; no máximo, ambos devem ser 

implementados no mesmo release q�w:�.  ≤  �w:��r. 

 

4.4.3 Estratégia 3 – Alocação de Requisitos com Número Indefinido de Releases 

 

Nessa estratégia, o planejamento é realizado quando a quantidade de releases não 

é estabelecida inicialmente e então se deve determinar o número ideal de releases para 

alocação dos requisitos previamente selecionados e priorizados. Executada em duas fases, 

essa estratégia faz inicialmente uma seleção e priorização dos requisitos, conforme Estratégia 

1 e, em seguida, realiza a distribuição dos requisitos em releases, tentando manter a ordem 

definida pela priorização e minimizar o acoplamento entre releases. A partir da sua descrição 

no item 4.3.3, a terceira estratégia é formulada matematicamente conforme a seguir. 

Fase 1 – Seleção e Priorização de Requisitos: 

 

(3.1) 	�� �st/0u�,� =  ∑ Ij���.. ,.v.A1   

(3.2) 	�� �Lwxywx4Mq�Lz.{ , ,r =  ∑ \�
��.. �e −  �Lz.{.�v.A1 . ,.   
(3.3) 	
� �wx|}q�Lz.{r =  ∑ 5�
I'.. �Lz.{. +  9. e. �1 −  ,.�6v.A1   

Sujeito a: 

(3.4) ∑ j�I�. . ,.  ≤  o�9���F����j�v.A1   

(3.5) ∑ �
��.. ,.  ≤  �
��F����j�v.A1   

(3.6) �Lz.{.  <  �Lz.{� , I� ��., �� = k1 �F��j�9ê�j
� kéj�
j�: �. \��j�9� ��j�
j������ ���  
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As funções-objetivo e restrições desta primeira fase não serão descritas aqui por 

serem exatamente iguais às apresentadas na Estratégia 1 – Priorização de Requisitos. 

Fase 2 – Alocação em Releases: 

 

(3.7) 	
� ��y0L/xv���w:�� =  mw:���w:��  

(3.8) 	
� �Lwxywx4x�t4xyv_yw�uwxv� ��Lz.{, �w:�� =  Fc��Lz.{ , �w:��  

Sujeito a: 

(3.9) o�9���g�_��I�	
�&  ≤ ∑ j�I�.. ].,&  ≤  o�9���g�_��I�	��&v.A1 , ∀' ∈ �1, 2, … $  
(3.10) �
��g�_��I�	
�& ≤ ∑ �
��.. ].,&  ≤  �
��g�_��I�	��& , ∀' ∈ �1, 2, … $v.A1   

(3.11) �w:�.  ≤  �w:�� , I� ��., �� = k1 �F��j�9ê�j
� kéj�
j�: �. \��j�9� ��j�
j������ ���  

 

A variável �Lz.{. indica a posição do requisito �. na priorização obtida durante a 

primeira fase. A variável �w:�. denota o release para implementação do requisito �., sendo um 

valor em �1, 2, . . . $, para 
 = 1, 2, . . . e. A variável ].,& indica se o requisito �. é implementado 

no release I& q].,& = 1r ou não q].,& = 0r. 

Função (3.7) – Da mesma forma que na segunda estratégia, esta função objetiva 

minimizar o acoplamento entre releases, indicando que requisitos com esse tipo de 

interdependência devem ser alocados no mesmo release. Assim, as equações (2.4.1), 

(2.4.1.1), (2.4.1.2) e (2.4.1.2.1), utilizadas para calcular o grau de acoplamento entre releases 

e entre requisitos, também se aplicam da mesma forma nesta função. 

Função (3.8) – Esta função visa manter a ordem de priorização estabelecida 

durante a primeira fase, contabilizando negativamente quando esta seqüência deixa de ser 

seguida. Ou seja, essa função conta quantas “quebras” ocorreram após a alocação em releases 

em relação à ordem inicial da priorização. Após a alocação em releases, é assumido que, 

dentro de um release, os requisitos estão ordenados conforme a priorização. Uma quebra de 

ordem da priorização ocorre quando, por exemplo, um requisito �. que, pela priorização, 

deveria ser implementado antes que um requisito �� foi alocado em um release posterior. O 

vetor �Lz.{ contém a priorização, onde o índice do vetor corresponde ao número do requisito 

e o seu conteúdo à posição que o requisito ocupa na priorização. O vetor �w:� contém a 
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alocação em releases, onde o índice do vetor corresponde ao número do requisito e o seu 

conteúdo ao release em que este requisito foi alocado. Assim, a contabilização das quebras de 

ordem da priorização é realizada da seguinte forma: 

 

(3.8.1) Fcq�Lz.{ , �w:�r =  ∑ ∑ �
�_��
���o�
�, o����.�1�A1v.A2   

 

Onde: 

 

(3.8.1.1) �
�_��
���o�
�, o����  =  �9�_��,   I� �w:��o�
��  <  �w:��o����0,                               j�I� j����á�
� �  
(3.8.1.1.1) o�
� = �,   \��� j�9�   �Lz.{��� = 
  o��� = �,   \��� j�9�   �Lz.{��� = �  
(3.8.1.1.2) 9�_�� =  �
 − �� +  q �w:��o���� − �w:��o�
��r  

 

O vetor o é um vetor auxiliar necessário para classificar os requisitos de acordo 

com a ordem estabelecida pela priorização, para então comparar seus elementos com o 

release de implementação de cada requisito para verificar se a ordem obtida na primeira fase 

não foi seguida.  

As restrições desta fase constam em (3.9), (3.10) e (3.11). A restrição (3.9) limita 

o custo de implementação de requisitos em um release ao intervalo de orçamento disponível 

para este release. Igualmente, a restrição (3.10) limita o tempo para implementação de 

requisitos em um release ao intervalo de tempo disponível para este release. Como na 

primeira fase, a restrição (3.11) expressa relacionamentos de precedência técnica entre 

requisitos. Mas, neste caso, se um requisito �. precede tecnicamente um requisito ��, então �. 
deve ser implementado em um release anterior ao release de implementação de ��; no 

máximo, ambos devem ser implementados no mesmo release q�g�_
  ≤  �g�_�r. 

 

4.4.4 Estratégia 4 – Alocação de Requisitos com Número Desejado de Releases 

 

Esta estratégia é bastante similar à terceira e tem por objetivo realizar o 

planejamento de releases quando a quantidade de releases não é definida inicialmente, mas 

representa um valor comum entre todos os stakeholders. Também é executada em duas fases e 
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apresenta, praticamente, a mesma formulação. Apenas mais uma função-objetivo é 

acrescentada, a qual tem por finalidade minimizar a distância entre a quantidade de releases 

retornada pela estratégia e o número de releases esperado pelos stakeholders. 

Assim, a partir da sua descrição no item 4.3.4, a quarta e última estratégia é 

formulada matematicamente conforme a seguir. 

Fase 1 – Seleção e Priorização de Requisitos: 

 

(4.1) 	�� �st/0u�,� =  ∑ Ij���.. ,.v.A1   

(4.2) 	�� �Lwxywx4Mq�Lz.{ , ,r =  ∑ \�
��.. �e −  �Lz.{.�v.A1 . ,.   
(4.3) 	
� �wx|}q�Lz.{r =  ∑ 5�
I'.. �Lz.{. +  9. e. �1 −  ,.�6v.A1   

Sujeito a: 

(4.4) ∑ j�I�. . ,.  ≤  o�9���F����j�v.A1   

(4.5) ∑ �
��.. ,.  ≤  �
��F����j�v.A1   

(4.6) �Lz.{.  <  �Lz.{� , I� ��., �� = k1 �F��j�9ê�j
� kéj�
j�: �. \��j�9� ��j�
j������ ���  

 

As funções-objetivo e restrições desta primeira fase não serão descritas aqui por 

serem exatamente iguais às apresentadas na Estratégia 1 – Priorização de Requisitos. 

Fase 2 – Alocação em Releases: 

 

(4.7) 	
� ��y0L/xv���w:�� =  mw:���w:��  

(4.8) 	
� �Lwxywx4x�t4xyv_yw�uwxv� ��Lz.{, �w:�� =  Fc��Lz.{ , �w:��  

(4.9) 	
� �4tw�u4_�x|4tv�u�(� =  |( − kg|  
Sujeito a: 

(4.10) o�9���g�_��I�	
�&  ≤ ∑ j�I�.. ].,&  ≤  o�9���g�_��I�	��&v.A1 , ∀' ∈ �1, 2, … $  
(4.11) �
��g�_��I�	
�& ≤ ∑ �
��.. ].,&  ≤  �
��g�_��I�	��& , ∀' ∈ �1, 2, … $v.A1   

(4.12) �w:�.  ≤  �w:�� , I� ��., �� = k1 �F��j�9ê�j
� kéj�
j�: �. \��j�9� ��j�
j������ ���  
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As funções (4.7) e (4.8) possuem a mesma finalidade, comportamento e forma de 

cálculo das funções (3.7) e (3.8) descritas na terceira estratégia. 

A função (4.9) visa alcançar a quantidade de releases desejada (ou número de 

releases alvo) pelos stakeholders. ( representa o número de releases retornado pela 

estratégia, o qual deve ser o mais próximo possível do número de releases alvo. O número de 

releases desejado é obtido, de forma ponderada, conforme abaixo, representando um valor 

entre os stakeholders. 

 

(4.9.1) kg =  ∑ �n-. ������-�B-A1 ∑ n-B-A1⁄   

 

Onde, ������- é o número de releases desejado pelo stakeholder j-.  

Essa função calcula, de forma ponderada (por levar em consideração a 

importância do cliente – n-), o número de releases desejado �kg�, o qual representa um 

valor comum entre todos os stakeholders. 

 

4.5 Resumo das Estratégias 

 

A tabela a seguir (TABELA 3) apresenta um resumo das estratégias descritas 

neste capítulo visando um melhor entendimento do propósito e das características de cada 

estratégia, bem como do contexto de sua utilização. A tabela também possibilita visualizar os 

aspectos comuns e as divergências existentes entre as estratégias. Assim, são apresentados 

atributos relativos aos seguintes escopos: 

• Problema – Apresenta informações sobre o contexto do problema. Compreende: 

o Número de Releases – Identifica o número de releases a ser trabalhado pela 

estratégia. É a principal característica que diferencia as estratégias entre si. 

o Tipo de Problema – Identifica o tipo de problema tratado pela estratégia.  

o Objetivos – Apresenta os objetivos a serem otimizados. 

o Restrições – Apresenta as restrições do problema. 

• Requisitos – Compreende:  

o Relacionamento entre Requisitos – Apresenta os tipos de interdependências 

entre requisitos tratados pela estratégia.  
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o Atributos dos requisitos – Apresenta as características dos requisitos que 

foram consideradas no problema.  

• Releases – Apresenta atributos relativos aos releases. 

• Projeto – Apresenta atributos relativos ao projeto considerados no problema.  

• Clientes – Relaciona os atributos relativos a clientes considerados no problema. 

• Relacionamentos – Apresenta os relacionamentos existentes entre os elementos 

dos conjuntos Requisitos, Clientes e Releases. 

• Outros – Apresenta outros aspectos da estratégia não listados anteriormente.  
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TABELA 3 – Resumo das Estratégias 

Planejamento de Releases de Software 

Escopo 
Estratégias /  
Aspectos 

Estratégia 1 – Priorização 
de Requisitos 

Estratégia 2 – Alocação de 
Requisitos com Número 
Pré-Definido de Releases 

Estratégia 3 – Alocação de 
Requisitos com Número 
Indefinido de Releases 

Estratégia 4 – Alocação de 
Requisitos com Número 
Desejado de Releases 

P
ro

bl
em

a 

Número de 
Releases 

Não se aplica Exato A ser determinado Alvo 

Tipo de 
Problema 

Seleção, Priorização Seleção, Agrupamento 
Fase 1: Seleção, Priorização 

Fase 2: Agrupamento 
Fase 1: Seleção, Priorização 

Fase 2: Agrupamento 

Objetivos 

�st/0u �Lwxywx4M �wx|} 

�st/0u �0w�uv�M �wx|} ��y0L/xv�  
 

Fase 1: �st/0u �Lwxywx4M �wx|} 
Fase 2: ��y0L/xv� �Lwxywx4x�t4xyv_yw�uwxv� 
 

Fase 1: �st/0u �Lwxywx4M �wx|} 
Fase 2: ��y0L/xv� �Lwxywx4x�t4xyv_yw�uwxv� �4tw�u4_�x|4tv�u 

Restrições 

• Duração Projeto 
• Orçamento Projeto 
• Precedência Técnica 

• Duração Release 
• Orçamento Release 
• Precedência Técnica 

Fase 1: 
• Duração Projeto 
• Orçamento Projeto 
• Precedência Técnica 

 
Fase 2: 
• Duração Release 

(Intervalo: Mín. Máx.) 
• Orçamento Release 

(Intervalo: Mín. Máx.) 
• Precedência Técnica 

Fase 1: 
• Duração Projeto 
• Orçamento Projeto 
• Precedência Técnica 

 
Fase 2: 
• Duração Release 

(Intervalo: Mín. Máx.) 
• Orçamento Release 

(Intervalo: Mín. Máx.) 
• Precedência Técnica 

R
eq

ui
si

to
s Relacionamento 

entre Requisitos 
• Precedência Técnica • Acoplamento 

• Precedência Técnica 
• Acoplamento 
• Precedência Técnica 

• Acoplamento 
• Precedência Técnica 

Atributos dos 
Requisitos 

• Número de Requisitos 
• Custo de Implementação 
• Tempo de Implementação 
• Risco 

• Número de Requisitos 
• Custo de Implementação 
• Tempo de Implementação 
• Risco 

• Número de Requisitos 
• Custo de Implementação 
• Tempo de Implementação 
• Risco 

• Número de Requisitos 
• Custo de Implementação 
• Tempo de Implementação 
• Risco 
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R

el
ea

ses
 

Releases – 

• Número de Releases 
• Duração Máxima 
• Orçamento Disponível 

• Duração Mínima e 
Máxima  

• Orçamento Mínimo e 
Máximo 

 

• Duração Mínima e 
Máxima  

• Orçamento Mínimo e 
Máximo 

P
ro

je
to

 

Projeto 

• Duração Máxima 
• Orçamento Disponível – 

• Duração Máxima 
• Orçamento Disponível 

• Duração Máxima 
• Orçamento Disponível 

C
lie

nt
es

 

Clientes 

• Número de Clientes 
• Importância do Cliente 

• Número de Clientes 
• Importância do Cliente 

• Número de Clientes 
• Importância do Cliente 

• Número de Clientes 
• Importância do Cliente 

R
el

ac
io

na
m

en
to

s Clientes vs. 
Requisitos 

• Importância do Requisito 
para o Cliente 

• Prioridade do Requisito 
para o Cliente 

• Importância do Requisito 
para o Cliente 

• Importância do Requisito 
para o Cliente 

• Prioridade do Requisito 
para o Cliente 

• Importância do Requisito 
para o Cliente 

• Prioridade do Requisito 
para o Cliente 

Clientes vs. 
Releases 

– – – 
• Quantidade de Releases 

desejada por um Cliente 

Clientes vs. 
Requisitos vs. 
Releases 

– 

• Urgência do Requisito 
para o Cliente – grau de 
preferência de um cliente 
para implementação de um 
requisito em cada release 

– – 

O
ut

ro
s 

Quebra de 
Ordem 

– – 

• Quebra da Ordem de 
Priorização 

• Quebra da Ordem de 
Priorização 
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4.6 Conclusão 

 

É importante destacar que a abordagem aqui proposta considera os aspectos 

(determinados através dos dados de entrada), objetivos e restrições definidos anteriormente e 

faz o planejamento de todo o desenvolvimento, considerando que todos os releases serão 

planejados no início. No entanto, os requisitos podem sofrer mudanças durante o ciclo de vida 

de desenvolvimento do software e evoluir à medida que o sistema se torna operacional; 

justificando, assim, porque a Engenharia de Requisitos é também uma atividade de 

gerenciamento (AURUM; WOHLIN, 2005). Ou seja, é possível que ocorram mudanças nos 

requisitos (importância, prioridade, risco etc.), mesmo depois de um planejamento de releases 

ter sido realizado. 

Nesse sentido, a possibilidade de replanejamento também deve ser considerada 

neste trabalho. Assim, na necessidade de um replanejamento, o mesmo deve ser realizado 

antes do início do desenvolvimento de um novo release e considerar os requisitos ainda não 

implementados com suas novas características. Para isso, a estratégia que estiver sendo 

utilizada no momento deve ser reexecutada com as novas informações do problema. 

Este capítulo apresentou matematicamente a estrutura da abordagem proposta 

neste trabalho para o problema do Planejamento de Releases de Software. Foram descritos 

também os aspectos que foram levados em consideração durante a definição da abordagem.  

No capítulo seguinte, será mostrado como o problema pode ser resolvido através 

de metaheurísticas multiobjetivas. Adicionalmente, serão apresentados os resultados de 

experimentos realizados com a finalidade de demonstrar a viabilidade da abordagem proposta. 
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5 AVALIAÇÃO 

 

Este capítulo apresenta uma avaliação conduzida para demonstrar a viabilidade da 

abordagem proposta e a eficiência dos algoritmos utilizados na resolução do problema. 

Assim, descreve o contexto utilizado na avaliação empírica, bem como apresenta os 

resultados obtidos, analisando o comportamento dos algoritmos através de métricas de 

desempenho e as soluções geradas.  

 

5.1 Projeto dos Experimentos 

 

Esta seção tem por objetivo definir e documentar toda a fase de planejamento dos 

experimentos. 

 

5.1.1 Descrição das Instâncias 

 

Em cada estratégia proposta pela abordagem, diferentes instâncias de problemas 

foram geradas e utilizadas para analisar cada estratégia (resolução do problema pelos 

algoritmos) em diferentes contextos. Um Gerador de Instâncias foi desenvolvido para que as 

instâncias pudessem ser randomicamente geradas de forma parametrizada conforme os 

aspectos considerados e os parâmetros de entrada de cada estratégia. Assim, têm-se entradas 

parametrizáveis e informações configuráveis. As entradas parametrizáveis correspondem ao 

tamanho de cada instância (ex.: número de requisitos, número de clientes etc.) e as 

informações configuráveis dizem respeito ao intervalo das escalas definidas para cada atributo 

(ex.: custo, tempo, risco etc.). Assim, para cada atributo, um valor randômico é gerado 

obedecendo a sua escala. A seguir são apresentados os nomes e as características das 

instâncias utilizadas em cada estratégia. 

Estratégia 1 – Priorização de Requisitos 

TABELA 4 – Descrição das Instâncias para a Estratégia 1 

Nome da Instância 
Número 

Requisitos 
Número 
Clientes 

Orçamento 
Disponível 

Projeto 

Tempo 
Disponível 

Projeto 

Precedência 
Técnica 

Requisitos 

Dens. 
Prec.Técn. 
Requisitos 

A1_I.50.3.5.2.80.80 50 3 80% 80% 5% 2% 
A1_I.50.5.5.2.80.80 50 5 80% 80% 5% 2% 
A1_I.50.8.5.2.80.80 50 8 80% 80% 5% 2% 
A1_I.100.3.5.2.80.80 100 3 80% 80% 5% 2% 
A1_I.100.5.5.2.80.80 100 5 80% 80% 5% 2% 
A1_I.100.8.5.2.80.80 100 8 80% 80% 5% 2% 
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A1_I.200.3.5.2.80.80 200 3 80% 80% 5% 2% 
A1_I.200.5.5.2.80.80 200 5 80% 80% 5% 2% 
A1_I.200.8.5.2.80.80 200 8 80% 80% 5% 2% 

 

Os valores para risco do requisito, custo e tempo de implementação de um 

requisito, importância do cliente, importância e prioridade de um requisito para um cliente 

foram gerados aleatoriamente de acordo com as escalas definidas anteriormente. Para os 

atributos Orçamento do Projeto e Duração do Projeto (colunas Orçamento Disponível Projeto 

e Tempo Disponível Projeto, respectivamente) foram considerados 80% do orçamento e do 

tempo totais necessários para implementar todos os requisitos. Matrizes de Precedência 

Técnica entre requisitos também foram geradas randomicamente obedecendo aos percentuais 

estabelecidos nas duas últimas colunas da tabela. Assim, a coluna Precedência Técnica 

Requisitos indica o percentual de requisitos que possuem Precedência Técnica com outros 

requisitos (ex.: para uma instância com 100 requisitos, 5 requisitos apresentarão precedência 

técnica). Da mesma forma, a coluna Densidade Prec. Técn. Requisitos indica o percentual de 

requisitos com os quais um requisito apresenta Precedência Técnica. 

 

Estratégia 2 – Alocação de Requisitos com Número Pré-Definido de Releases 

TABELA 5 – Descrição das Instâncias para a Estratégia 2 

Nome da Instância 
Número 
Releases 

Número 
Requisitos 

Número 
Clientes 

Orçamento 
Disponível 

Total 

Tempo 
Disponível 

Total 

Precedência 
Técnica 

Requisitos 

Acoplamento 
Requisitos 

A2_I.5.50.3.5.2.80.80 5 50 3 80% 80% 5% 2% 
A2_I.5.50.5.5.2.80.80 5 50 5 80% 80% 5% 2% 
A2_I.5.50.8.5.2.80.80 5 50 8 80% 80% 5% 2% 
A2_I.5.100.3.5.2.80.80 5 100 3 80% 80% 5% 2% 
A2_I.5.100.5.5.2.80.80 5 100 5 80% 80% 5% 2% 
A2_I.5.100.8.5.2.80.80 5 100 8 80% 80% 5% 2% 
A2_I.5.200.3.5.2.80.80 5 200 3 80% 80% 5% 2% 
A2_I.5.200.5.5.2.80.80 5 200 5 80% 80% 5% 2% 
A2_I.5.200.8.5.2.80.80 5 200 8 80% 80% 5% 2% 
A2_I.10.50.3.5.2.80.80 10 50 3 80% 80% 5% 2% 
A2_I.10.50.5.5.2.80.80 10 50 5 80% 80% 5% 2% 
A2_I.10.50.8.5.2.80.80 10 50 8 80% 80% 5% 2% 
A2_I.10.100.3.5.2.80.80 10 100 3 80% 80% 5% 2% 
A2_I.10.100.5.5.2.80.80 10 100 5 80% 80% 5% 2% 
A2_I.10.100.8.5.2.80.80 10 100 8 80% 80% 5% 2% 
A2_I.20.50.3.5.2.80.80 20 50 3 80% 80% 5% 2% 
A2_I.20.50.5.5.2.80.80 20 50 5 80% 80% 5% 2% 
A2_I.20.50.8.5.2.80.80 20 50 8 80% 80% 5% 2% 

 

Da mesma forma que para a Estratégia 1 – Priorização de Requisitos, os valores 

para risco do requisito, custo e tempo de implementação de um requisito, importância do 
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cliente, importância de um requisito para um cliente e urgência de um requisito para um 

cliente em um release foram gerados aleatoriamente de acordo com as escalas definidas. Para 

os atributos Orçamento Total e Duração Total (colunas Orçamento Disponível Total e Tempo 

Disponível Total, respectivamente) foram considerados 80% do orçamento e do tempo totais 

necessários para implementar todos os requisitos. Matrizes de Precedência Técnica e de 

Acoplamento entre requisitos também foram geradas randomicamente obedecendo aos 

percentuais estabelecidos nas duas últimas colunas da tabela. A coluna Precedência Técnica 

Requisitos indica o percentual de requisitos que possuem Precedência Técnica com outros 

requisitos. E a coluna Acoplamento Requisitos representa o percentual de requisitos 

acoplados entre si. 

 

Estratégia 3 – Alocação de Requisitos com Número Indefinido de Releases 

TABELA 6 – Descrição das Instâncias para a Estratégia 3 

Nome da Instância 
Número 

Requisitos 
Número 
Clientes 

Precedência 
Técnica 

Requisitos 

Dens. 
Prec.Técn. 
Requisitos 

Acoplamento 
Requisitos 

Dens. 
Acoplamento 

Requisitos 
A1_I.50.3.5.2.80.80 50 3 5% 2% 2% 2% 
A1_I.50.5.5.2.80.80 50 5 5% 2% 2% 2% 
A1_I.50.8.5.2.80.80 50 8 5% 2% 2% 2% 
A1_I.100.3.5.2.80.80 100 3 5% 2% 2% 2% 
A1_I.100.5.5.2.80.80 100 5 5% 2% 2% 2% 
A1_I.100.8.5.2.80.80 100 8 5% 2% 2% 2% 
A1_I.200.3.5.2.80.80 200 3 5% 2% 2% 2% 
A1_I.200.5.5.2.80.80 200 5 5% 2% 2% 2% 
A1_I.200.8.5.2.80.80 200 8 5% 2% 2% 2% 

 

Como essa Estratégia 3 é executada em duas fases, onde a primeira fase ocorre de 

forma exatamente igual à Estratégia 1 – Priorização de Requisitos, as instâncias dessa 

estratégia são as mesmas descritas anteriormente na Estratégia 1. Assim, são utilizados partes 

dos atributos das instâncias da Estratégia 1 e acrescentados mais alguns atributos 

característicos dessa estratégia em particular, como matrizes de Acoplamento entre requisitos 

e intervalos de duração e orçamento para cada release. 

 

Estratégia 4 – Alocação de Requisitos com Número Desejado de Releases 

TABELA 7 - Descrição das Instâncias para a Estratégia 4 

Nome da Instância 
Número 

Requisitos 
Número 
Clientes 

Número 
Releases 
Desejado 

Precedência 
Técnica 

Requisitos 

Dens. 
Prec.Técn. 
Requisitos 

Acoplamento 
Requisitos 

Dens. 
Acoplamento 

Requisitos 
A1_I.50.3.5.2.80.80 50 3 5 5% 2% 2% 2% 
A1_I.50.5.5.2.80.80 50 5 5 5% 2% 2% 2% 
A1_I.50.8.5.2.80.80 50 8 5 5% 2% 2% 2% 
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A1_I.100.3.5.2.80.80 100 3 7 5% 2% 2% 2% 
A1_I.100.5.5.2.80.80 100 5 7 5% 2% 2% 2% 
A1_I.100.8.5.2.80.80 100 8 7 5% 2% 2% 2% 
A1_I.200.3.5.2.80.80 200 3 8 5% 2% 2% 2% 
A1_I.200.5.5.2.80.80 200 5 13 5% 2% 2% 2% 
A1_I.200.8.5.2.80.80 200 8 12 5% 2% 2% 2% 

 

Nessa Estratégia 4, as instâncias e seus atributos são os mesmos das Estratégias 1 

e 3. No entanto, apenas mais um atributo é acrescentado: o número desejado de releases, que 

representa um valor comum a todos os clientes, definido a partir do número de releases 

desejado por cada cliente (gerado de forma randômica). 

 

5.1.2 Técnicas Aplicadas na Resolução do Problema 

 

As metaheurísticas multiobjetivas NSGA-II – Non-dominated Sorting Genetic 

Algorithm II (DEB et al., 2000) e MOCell – Multiobjective Cellular Genetic Algorithm 

(NEBRO et al., 2009), descritas anteriormente na Subseção 2.2.3 Metaheurísticas, foram 

aplicadas na resolução do problema. 

Qualquer metaheurística deve ser capaz de superar um algoritmo de busca 

puramente randômico (ou aleatório) para que possa ser aplicada com sucesso em SBSE; ou 

seja, deve encontrar soluções melhores (HARMAN; JONES, 2001). Na busca randômica, o 

problema é resolvido obtendo-se soluções geradas de forma aleatória. Normalmente um 

algoritmo assim é utilizado como um referencial. Assim, neste trabalho, um algoritmo de 

busca randômica também foi utilizado para permitir que os resultados obtidos pelas 

metaheurísticas pudessem ser comparados e validados. 

 

5.1.3 Métricas de Avaliação 

 

As métricas utilizadas para comparação do desempenho dos algoritmos são: 

Spacing ���, Generalized Spread �∆�, GenerationalDistance ���� e Hypervolume ����, 

conforme descrito na Subseção 2.2.2.2 Métricas de Desempenho, incluindo também o tempo 

de execução (em milissegundos). 

Assim, para cada estratégia e para cada instância, cada algoritmo é executado dez 

vezes, sendo computado o tempo de cada execução. A seguir, as métricas acima são 
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calculadas para cada execução. O desempenho de cada algoritmo em cada instância é 

determinado a partir da média e do desvio-padrão de cada métrica nas dez execuções. 

 

5.1.4 Configurações dos Parâmetros 

 

Os parâmetros utilizados pelos algoritmos em cada estratégia foram definidos a 

partir da execução de testes preliminares e são apresentados a seguir. 

Estratégia 1 – Priorização de Requisitos 

Para o NSGA-II foram utilizados: tamanho da população igual a 250 indivíduos (a 

população inicial foi gerada aleatoriamente), número máximo de avaliações igual a 100000 

resultando em 400 gerações, probabilidade de cruzamento igual a 0,9 utilizando o operador 

TwoPointsCrossover (dois pontos de cruzamento são selecionados), probabilidade de mutação 

igual a 1.0 utilizando o operador SwapMutation (duas posições são escolhidas aleatoriamente 

e trocadas) e seleção utilizando o método torneio binário (uma disputa entre duas soluções). 

Para o MOCell foram utilizados: tamanho da população igual a 256 indivíduos (a população 

inicial também foi gerada aleatoriamente), tamanho do arquivo externo igual a 256, número 

máximo de avaliações igual a 102400 resultando em 400 gerações, mecanismo de feedback 

igual a 20, taxa de cruzamento igual a 0,9 utilizando o operador TwoPointsCrossover, taxa de 

mutação igual a 1.0 utilizando o operador SwapMutation e seleção utilizando o método 

torneio binário. Para o algoritmo de busca randômica, foi definido apenas o número máximo 

de avaliações e igual a 100000. 

Estratégia 2 – Alocação de Requisitos com Número Pré-Definido de Releases 

Para o NSGA-II foram utilizados: tamanho da população igual a 250 indivíduos (a 

população inicial foi gerada aleatoriamente), número máximo de avaliações igual a 32000 

resultando em 128 gerações, taxa de cruzamento igual a 0,9 utilizando o operador 

SinglePointCrossover (apenas um ponto de cruzamento é selecionado), taxa de mutação igual 

a 0,1 utilizando o operador BitFlipMutation (cada bit é invertido com uma determinada 

probabilidade) e seleção utilizando o método torneio binário. Para o MOCell foram utilizados: 

tamanho da população igual a 256 indivíduos (a população inicial também foi gerada 

aleatoriamente), tamanho do arquivo externo igual a 256, número máximo de avaliações igual 

a 32768 resultando em 128 gerações, mecanismo de feedback igual a 20, taxa de cruzamento 

igual a 0,9 utilizando o operador SinglePointCrossover, taxa de mutação igual a 0,1 também 
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utilizando o operador BitFlipMutation e seleção utilizando o método torneio binário. Para o 

algoritmo randômico, foi definido 100000 como número máximo de avaliações. 

Estratégia 3 – Alocação de Requisitos com Número Indefinido de Releases 

Para o NSGA-II foram utilizados: tamanho da população igual a 250 indivíduos (a 

população inicial foi gerada aleatoriamente), número máximo de avaliações igual a 32000 

resultando em 128 gerações, taxa de cruzamento igual a 0,9 utilizando o operador 

SinglePointCrossover, taxa de mutação igual a 0,1 utilizando o operador BitFlipMutation e 

seleção utilizando o método torneio binário. Para o MOCell foram utilizados: tamanho da 

população igual a 256 indivíduos (a população inicial também foi gerada aleatoriamente), 

tamanho do arquivo externo igual a 256, número máximo de avaliações igual a 32768 

resultando em 128 gerações, mecanismo de feedback igual a 20, taxa de cruzamento igual a 

0,9 utilizando o operador SinglePointCrossover, taxa de mutação igual a 0,1 também 

utilizando o operador BitFlipMutation e seleção utilizando o método torneio binário. Para o 

algoritmo randômico, foi definido 32000 como número máximo de avaliações. 

Estratégia 4 – Alocação de Requisitos com Número Desejado de Releases 

Para o NSGA-II foram utilizados: tamanho da população igual a 250 indivíduos (a 

população inicial foi gerada somente de indivíduos válidos, devido à dificuldade em se gerar 

soluções), número máximo de avaliações igual a 32000 resultando em 128 gerações, taxa de 

cruzamento igual a 0,9 utilizando o operador SinglePointCrossover, taxa de mutação igual a 

0,1 utilizando o operador BitFlipMutation e seleção utilizando o método torneio binário. Para 

o MOCell foram utilizados: tamanho da população igual a 256 indivíduos (a população inicial 

também foi gerada somente de indivíduos válidos), tamanho do arquivo externo igual a 256, 

número máximo de avaliações igual a 32768 resultando em 128 gerações, mecanismo de 

feedback igual a 20, taxa de cruzamento igual a 0,9 utilizando o operador 

SinglePointCrossover, taxa de mutação igual a 0,1 também utilizando o operador 

BitFlipMutation e seleção utilizando o método torneio binário. Para o algoritmo randômico, 

foi definido 32000 como número máximo de avaliações. 

 

5.1.5 Framework jMetal 

 

A implementação da abordagem proposta e sua resolução utilizando os algoritmos 

descritos foi realizada através de um framework Java denominado jMetal (DURILLO et al., 

2006), o qual disponibiliza diversas metaheurísticas para otimização multiobjetivo, incluindo 
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NSGA-II e MOCell. Assim, para cada estratégia, uma classe do problema foi implementada 

conforme a modelagem proposta incluindo métodos para avaliar as soluções geradas e 

verificar as restrições do problema. 

O cálculo das métricas também é realizado através do jMetal, por meio de 

métodos disponibilizados para este fim, os quais recebem como parâmetros a frente de Pareto 

real, a frente de Pareto gerada e o número de objetivos do problema.  

 

5.1.6 Geração da Frente de Pareto Real 

 

A Frente de Pareto Real (ou ótima) é obtida conforme procedimento adotado em 

Zhang (2010). Assim, a Frente de Pareto Real é gerada a partir dos resultados obtidos (valores 

das funções-objetivo) por todas as metaheurísticas (excluindo-se o algoritmo randômico) em 

todas as execuções para uma determinada instância e retirando-se as soluções que se tornam 

dominadas após a junção. Uma aplicação foi desenvolvida para geração da Frente Real.  

 

5.2 Apresentação e Análise dos Resultados 

 

Nesta seção são apresentados e discutidos os resultados obtidos na avaliação de 

cada estratégia para as instâncias e algoritmos definidos. 

 

5.2.1 Estratégia 1 – Priorização de Requisitos 

 

As TABELAS 8, 9, 10, 11 e 12 apresentam a média e o desvio-padrão dos 

resultados obtidos para cada instância após as dez execuções. Em seguida, é feita uma análise 

dos resultados apresentados. 

 

TABELA 8 – Estratégia 1: Resultados para Tempo de Execução (em milissegundos) 

Instância NSGA-II MOCell Randômico 
A1_I.50.3.10.80.80 24952,80 ± 196,11 7404,10 ± 301,76 1400,10 ± 28,04 
A1_I.50.5.10.80.80 25324,00 ± 219,50 7620,40 ± 132,42 1662,90 ± 15,18 
A1_I.50.8.10.80.80 25718,90 ± 232,88 8031,30 ± 285,90 2066,40 ± 72,76 
A1_I.100.3.10.80.80 25858,90 ± 212,41 14556,20 ± 490,99 2694,00 ± 7,07 
A1_I.100.5.10.80.80 26355,00 ± 278,38 14629,90 ± 145,56 3209,40 ± 33,06 
A1_I.100.8.10.80.80 26931,10 ± 296,96 15602,90 ± 133,12 3966,60 ± 15,61 
A1_I.200.3.10.80.80 26007,40 ± 7249,45 39378,90 ± 384,87 5407,50 ± 36,41 
A1_I.200.5.10.80.80 29192,00 ± 229,88 40335,50 ± 288,73 6445,20 ± 62,20 
A1_I.200.8.10.80.80 30546,10 ± 188,15 42240,50 ± 527,24 7989,40 ± 20,20 
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Com relação ao tempo de execução, o algoritmo randômico apresentou o melhor 

desempenho (menor média e menor desvio-padrão) em todas as instâncias, ou seja, foi muito 

mais rápido que as metaheurísticas na geração de soluções para o problema. Esta situação é 

justificável pelo fato do algoritmo randômico não utilizar nenhum critério sistemático na 

geração das soluções, o que o torna extremamente mais rápido. No entanto, as soluções 

obtidas pelo algoritmo randômico podem ser consideradas de baixa qualidade na maioria das 

vezes; diferentemente das metaheurísticas, que utiliza conceitos de dominância e de elitismo 

para geração das soluções. Quando se compara somente as metaheurísticas NSGA-II e 

MOCell, o algoritmo MOCell apresentou menor tempo de execução em todas as instâncias 

pequenas e médias (com 50 e 100 requisitos, respectivamente). Já para as instâncias grandes, 

com 200 requisitos, ocorreu o inverso e o algoritmo NSGA-II foi mais rápido.  

Conforme visto anteriormente, Spacing e Generalized Spread são métricas que 

avaliam a distribuição ou “espalhamento” das soluções. Quanto menor o valor dessas 

métricas, melhor. 

 

TABELA 9 – Estratégia 1: Resultados para Spacing 

Instância NSGA-II MOCell Randômico 
A1_I.50.3.10.80.80 0,006298 ± 0,000827 0,006132 ± 0,001458 0,028336 ± 0,010860 
A1_I.50.5.10.80.80 0,005367 ± 0,001046 0,006049 ± 0,002294 0,032643 ± 0,011311 
A1_I.50.8.10.80.80 0,004277 ± 0,000749 0,004207 ± 0,001347 0,025790 ± 0,010293 
A1_I.100.3.10.80.80 0,004690 ± 0,001017  0,004121 ± 0,000455 0,038867 ± 0,027974 
A1_I.100.5.10.80.80 0,004485 ± 0,001074 0,004918 ± 0,001544 0,031101 ± 0,012556 
A1_I.100.8.10.80.80 0,004105 ± 0,000877 0,005287 ± 0,000883 0,029205 ± 0,012546 
A1_I.200.3.10.80.80 0,000583 ± 0,000986 0,000398 ± 0,000142 0,001434 ± 0,003504 
A1_I.200.5.10.80.80 0,000243 ± 0,000042 0,000253 ± 0,000119 0,000691 ± 0,002185 
A1_I.200.8.10.80.80 0,000293 ± 0,000208 0,000197 ± 0,000053 0,000465 ± 0,001332 

 

TABELA 10 – Estratégia 1: Resultados para Generalized Spread  

Instância NSGA-II MOCell Randômico 
A1_I.50.3.10.80.80 0,603408 ± 0,041837 0,548330 ± 0,044323 0,657680 ± 0,066378 
A1_I.50.5.10.80.80 0,656236 ± 0,050730 0,615498 ± 0,047516 0,611043 ± 0,053007 
A1_I.50.8.10.80.80 0,648119 ± 0,042951 0,609539 ± 0,061361 0,656257 ± 0,055254 
A1_I.100.3.10.80.80 0,643433 ± 0,074317 0,589787 ± 0,081487 0,740469 ± 0,056358 
A1_I.100.5.10.80.80 0,635172 ± 0,041003 0,615582 ± 0,081790 0,778737 ± 0,059117 
A1_I.100.8.10.80.80 0,610785 ± 0,068382 0,579327 ± 0,093194 0,758509 ± 0,076051 
A1_I.200.3.10.80.80 0,803599 ± 0,117565 0,808570 ± 0,114106 0,982283 ± 0,037507 
A1_I.200.5.10.80.80 0,779875 ± 0,084115 0,796708 ± 0,091201 0,991873 ± 0,025700 
A1_I.200.8.10.80.80 0,818074 ± 0,140587 0,785533 ± 0,120795 0,991689 ± 0,018436 

 

Para a métrica Spacing, a qual fornece uma medida de distância relativa entre 

soluções consecutivas, o algoritmo randômico apresentou o pior resultado, obtendo valores 
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bem maiores (em até uma ordem de grandeza, na maioria das instâncias) que as 

metaheurísticas. Analisando os resultados das metaheurísticas, percebeu-se que em quatro 

instâncias o algoritmo NSGA-II foi melhor e que, nas cinco instâncias restantes, o algoritmo 

MOCell foi melhor. No entanto, percebeu-se também que os valores obtidos pelas duas 

metaheurísticas foram bem próximos e bem baixos, o que indica que ambas obtiveram 

soluções uniformemente espaçadas. 

Para a métrica Generalized Spread, a qual avalia a distribuição das soluções ao 

longo da frente de Pareto real, o algoritmo randômico também foi superado pelas duas 

metaheurísticas. Já o algoritmo MOCell apresentou soluções melhor distribuídas ao longo da 

frente de Pareto real para a maioria das instâncias (em sete das nove). 

 

TABELA 11 – Estratégia 1: Resultados para Generational Distance 

Instância NSGA-II MOCell Randômico 
A1_I.50.3.10.80.80 0,003800 ± 0,002237 0,006980 ± 0,004756 0,126761 ± 0,014207 
A1_I.50.5.10.80.80 0,003633 ± 0,001502 0,006598 ± 0,003525 0,184542 ± 0,013714 
A1_I.50.8.10.80.80 0,003486 ± 0,001649 0,010566 ± 0,010488 0,131596 ± 0,023268 
A1_I.100.3.10.80.80 0,010218 ± 0,007582 0,019613 ± 0,017347 0,258312 ± 0,040787 
A1_I.100.5.10.80.80 0,013692 ± 0,008786 0,023528 ± 0,014019 0,321690 ± 0,032160 
A1_I.100.8.10.80.80 0,009699 ± 0,007400 0,025392 ± 0,019033 0,233305 ± 0,041190 
A1_I.200.3.10.80.80 0,179470 ± 0,223024 0,479046 ± 0,598322 0,725590 ± 0,315836 
A1_I.200.5.10.80.80 0,078739 ± 0,101315 0,386633 ± 0,661016 0,501296 ± 0,264247 
A1_I.200.8.10.80.80 0,195443 ± 0,362508 0,349251 ± 0,673351 0,697493 ± 0,395353 

 

TABELA 12 – Estratégia 1: Resultados para Hypervolume  

Instância 
NSGA-II MOCell Randômico 

A1_I.50.3.10.80.80 0,620959 ± 0,065963 0,606281 ± 0,076731 0,443869 ± 0,084088 
A1_I.50.5.10.80.80 0,517081 ± 0,120985 0,638676 ± 0,138918 0,437054 ± 0,089227 
A1_I.50.8.10.80.80 0,610987 ± 0,135525 0,556873 ± 0,102728 0,498226 ± 0,060395 
A1_I.100.3.10.80.80 0,670225 ± 0,096645 0,575752 ± 0,068453 0,317038 ± 0,049979 
A1_I.100.5.10.80.80 0,617881 ± 0,098577 0,597287 ± 0,117738 0,166960 ± 0,065514 
A1_I.100.8.10.80.80 0,634828 ± 0,060496 0,693611 ± 0,067621 0,262729 ± 0,059523 
A1_I.200.3.10.80.80 0,295568 ± 0,318496 0,138256 ± 0,215972 0,000000 
A1_I.200.5.10.80.80  0,293407 ± 0,380415 0,158641 ± 0,238762 0,000000 
A1_I.200.8.10.80.80 0,220348 ± 0,239535 0,215823 ± 0,236975 0,004869 ± 0,015398 

 

As métricas Generational Distance e Hypervolume avaliam a convergência das 

soluções obtidas em relação à frente de Pareto real.  

Generational Distance trata de encontrar a distância média das soluções da frente 

obtida até a frente real; assim, quanto menor seu valor, menor a distância. Para esta métrica, o 

algoritmo randômico foi superado pelas metaheurísticas, já que apresentou os maiores 
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valores, indicando soluções mais distantes da frente real. Já o algoritmo NSGA-II apresentou 

melhor desempenho em todas as instâncias, pois obteve os menores valores, o que indica que 

as suas soluções estão mais próximas da frente real do que as soluções obtidas pelo MOCell. 

O Hypervolume calcula o volume coberto pelas soluções da frente obtida, através 

da construção de hypercubos a partir de um determinado ponto de referência. Um algoritmo 

que encontra um maior valor desta métrica é preferível. Nesta estratégia, o NSGA-II 

apresentou os maiores valores para o hypervolume para a maioria das instâncias, sendo 

superado pelo MOCell em apenas duas instâncias. Já o algoritmo randômico obteve valores 

menores do que as metaheurísticas em todas as instâncias. Ainda, para duas instâncias 

(A1_I.200.3.10.80.80 e A1_I.200.5.10.80.80), o algoritmo randômico obteve valor “zero” 

para o hypervolume médio. Isso significa que, para as soluções obtidas, em todas as 

execuções, não foi possível a construção de hypercubos a partir do ponto de referência 

selecionado. E em uma instância, A1_I.200.8.10.80.80, o hypervolume médio obtido foi 

extremamente baixo pois, em nove das dez execuções, a métrica encontrou valor zero. É 

importante destacar que, para essas três instâncias, o algoritmo randômico encontrou 

pouquíssimas soluções em todas as execuções (apenas uma solução na maioria das vezes). 

 

5.2.2 Estratégia 2 – Alocação de Requisitos com Número Pré-Definido de Releases 

  

As TABELAS 13, 14, 15, 16 e 17 apresentam a média e o desvio-padrão dos 

resultados obtidos para cada instância após as dez execuções. A seguir, os resultados são 

analisados. 

 

TABELA 13 – Estratégia 2: Resultados para Tempo de Execução (em milissegundos) 

Instância NSGA-II MOCell Randômico 
A2_I.5.50.3.5.2.80.80 8613,70 ± 79,77 2979,90 ± 66,20 1014,30 ± 12,64 
A2_I.5.50.5.5.2.80.80 9127,60 ± 84,27 3402,80 ± 70,85 1458,40 ± 16,29 
A2_I.5.50.8.5.2.80.80 9727,20 ± 97,74 4294,90 ± 183,90 2162,40 ± 20,88 
A2_I.5.100.3.5.2.80.80 9929,40 ± 130,54 6157,30 ± 87,37 2081,10 ± 14,79 
A2_I.5.100.5.5.2.80.80 10894,20 ± 119,51 7043,40 ± 161,30 2979,70 ± 48,27 
A2_I.5.100.8.5.2.80.80 11974,40 ± 97,38 8447,50 ± 168,78 4344,60 ± 57,12 
A2_I.5.200.3.5.2.80.80 12160,40 ± 190,18 29706,90 ± 10151,06 4244,80 ± 210,25 
A2_I.5.200.5.5.2.80.80 13767,40 ± 196,31 20220,90 ± 8007,00 5923,00 ± 98,37 
A2_I.5.200.8.5.2.80.80 16003,60 ± 190,44 31251,30 ± 11025,55 8559,80 ± 50,42 
A2_I.10.50.3.5.2.80.80 9070,50 ± 163,82 3360,70 ± 90,30 1441,70 ± 22,97 
A2_I.10.50.5.5.2.80.80 9815,60 ± 146,53 4088,00 ± 25,14 2151,30 ± 11,79 
A2_I.10.50.8.5.2.80.80 11072,50 ± 315,26 5123,20 ± 78,88 3241,90 ± 19,05 
A2_I.10.100.3.5.2.80.80 10140,60 ± 196,52 10832,70 ± 7573,75 2884,50 ± 79,24 
A2_I.10.100.5.5.2.80.80 12321,70 ± 307,79 8768,80 ± 573,43 4300,90 ± 23,17 
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A2_I.10.100.8.5.2.80.80 13780,30 ± 408,71 13377,00 ± 6444,90 6499,10 ± 32,02 
A2_I.20.50.3.5.2.80.80 9999,80 ± 228,14 4691,30 ± 1543,21 2261,90 ± 19,42 
A2_I.20.50.5.5.2.80.80 10944,40 ± 365,10 7967,20 ± 5734,19 3522,30 ± 28,16 
A2_I.20.50.8.5.2.80.80 12679,60 ± 201,34 7174,40 ± 140,47 5374,20 ± 33,15 

 

Nessa estratégia também, o algoritmo randômico foi superior às metaheurísticas 

com relação ao tempo de execução, pelo mesmo motivo explicado anteriormente. 

Comparando-se agora o tempo de execução das metaheurísticas entre si, percebe-se que aqui 

também o algoritmo MOCell foi mais rápido para as instâncias com 50 e 100 requisitos 

(pequenas e médias) e mais lento que o NSGA-II nas instâncias com 200 requisitos (grandes). 

 

TABELA 14 – Estratégia 2: Resultados para Spacing 

Instância NSGA-II MOCell Randômico 
A2_I.5.50.3.5.2.80.80 0,038347 ± 0,010242 0,024029 ± 0,022783 0,229856 ± 0,159729 
A2_I.5.50.5.5.2.80.80 0,065399 ± 0,042196 0,050136 ± 0,046328  0,079912 ± 0,085391 
A2_I.5.50.8.5.2.80.80 0,040199 ± 0,017350  0,039818 ± 0,023452 0,149519 ± 0,153157 
A2_I.5.100.3.5.2.80.80 0,030019 ± 0,011534 0,018287 ± 0,010722 0,017950 ± 0,029355 
A2_I.5.100.5.5.2.80.80 0,034073 ± 0,017967 0,026684 ± 0,015955 0,074658 ± 0,107067 
A2_I.5.100.8.5.2.80.80 0,033769 ± 0,027519 0,022915 ± 0,005591 0,048165 ± 0,051458 
A2_I.5.200.3.5.2.80.80 0,010926 ± 0,005164 0,010971 ± 0,006945 0,044594 ± 0,068295 
A2_I.5.200.5.5.2.80.80 0,006764 ± 0,004218 0,001829 ± 0,001813 0,083164 ± 0,125664 
A2_I.5.200.8.5.2.80.80 0,013897 ± 0,009016 0,006602 ± 0,003578 0,034330 ± 0,047313 
A2_I.10.50.3.5.2.80.80 0,020026 ± 0,016564 0,110784 ± 0,144127 0,212849 ± 0,258807 
A2_I.10.50.5.5.2.80.80 0,037114 ± 0,034149 0,070049 ± 0,108456 0,183891 ± 0,198869 
A2_I.10.50.8.5.2.80.80 0,011663 ± 0,011273 0,035904 ± 0,039322 0,159917 ± 0,162872 
A2_I.10.100.3.5.2.80.80 0,033133 ± 0,029031 0,023479 ± 0,024444 0,115982 ± 0,157965 
A2_I.10.100.5.5.2.80.80 0,055287 ± 0,047884 0,021605 ± 0,021512 0,079897 ± 0,131660 
A2_I.10.100.8.5.2.80.80 0,076499 ± 0,152435 0,043547 ± 0,072235 0,092832 ± 0,124891 
A2_I.20.50.3.5.2.80.80 0,010087 ± 0,014755 0,055816 ± 0,061348 0,000662 ± 0,002095 
A2_I.20.50.5.5.2.80.80 0,004334 ± 0,004543 0,041868 ± 0,105798 0,121547 ± 0,187928 
A2_I.20.50.8.5.2.80.80 0,004784 ± 0,008986 0,045754 ± 0,049886 0,100071 ± 0,136984 

 

TABELA 15 – Estratégia 2: Resultados para Generalized Spread 

Instância NSGA-II MOCell Randômico 
A2_I.5.50.3.5.2.80.80 0,752537 ± 0,116728 0,975059 ± 0,086901 0,764453 ± 0,131551 
A2_I.5.50.5.5.2.80.80 0,651284 ± 0,105892 0,954341 ± 0,076238 0,878506 ± 0,122631 
A2_I.5.50.8.5.2.80.80 0,716430 ± 0,107800 0,954198 ± 0,083562  0,768698 ± 0,149182 
A2_I.5.100.3.5.2.80.80 0,633395 ± 0,110905 0,846253 ± 0,123483 0,887972 ± 0,186053 
A2_I.5.100.5.5.2.80.80 0,772931 ± 0,112000 0,967562 ± 0,049664 0,806744 ± 0,185747 
A2_I.5.100.8.5.2.80.80 0,671737 ± 0,089303 0,833808 ± 0,069634 0,822193 ± 0,194704 
A2_I.5.200.3.5.2.80.80 0,716138 ± 0,070180 0,575674 ± 0,218307 0,890129 ± 0,101828 
A2_I.5.200.5.5.2.80.80 0,799265 ± 0,079236 0,862397 ± 0,209033 0,856014 ± 0,147401 
A2_I.5.200.8.5.2.80.80 0,777296 ± 0,091441 0,664698 ± 0,278150 0,936248 ± 0,070568 
A2_I.10.50.3.5.2.80.80 0,745191 ± 0,204448 0,838679 ± 0,218987 0,822865 ± 0,162396 
A2_I.10.50.5.5.2.80.80 0,823519 ± 0,254698 0,892640 ± 0,162145 0,872594 ± 0,126373 
A2_I.10.50.8.5.2.80.80 0,796644 ± 0,234481 0,968620 ± 0,056386 0,860504 ± 0,151625 
A2_I.10.100.3.5.2.80.80 0,931670 ± 0,093960 0,946431 ± 0,171865 0,764010 ± 0,194155 
A2_I.10.100.5.5.2.80.80 0,780602 ± 0,158744 0,880397 ± 0,086595 0,922765 ± 0,103395 
A2_I.10.100.8.5.2.80.80 0,900977 ± 0,115469 0,918333 ± 0,183442 0,822656 ± 0,180749 
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A2_I.20.50.3.5.2.80.80 0,480629 ± 0,392505 0,906796 ± 0,107510 0,993431 ± 0,020773 
A2_I.20.50.5.5.2.80.80 0,644053 ± 0,413666 0,892166 ± 0,183671 0,911607 ± 0,098224 
A2_I.20.50.8.5.2.80.80 0,621663 ± 0,498822 0,899008 ± 0,183448 0,956999 ± 0,049991 

 

Para o Spacing, o MOCell apresentou melhor desempenho na maioria das 

instâncias (mais da metade), seguido pelo NSGA-II. Já o algoritmo randômico apresentou 

menor valor para esta métrica em duas instâncias (A2_I.5.100.3.5.2.80.80 e 

A2_I.20.50.3.5.2.80.80). Para a instância A2_I.5.100.3.5.2.80.80, este fato ocorreu devido ao 

randômico ter obtido somente uma solução em 70% das execuções, o que faz com que a 

métrica assuma valor “zero” nesses casos (não existe distância média entre soluções quando 

só se tem uma solução). Ainda assim, para essa instância, o valor do Spacing do randômico 

ficou bem próximo do valor do MOCell (que gerou muitas soluções em todas as execuções). 

Já para a instância A2_I.20.50.3.5.2.80.80, a métrica obteve valor baixo porque somente em 

uma execução seu valor foi diferente de zero (nas demais execuções somente uma solução foi 

gerada), diferentemente das metaheurísticas, as quais obtiveram mais de uma solução na 

maioria das execuções. Para a métrica Generalized Spread, o algoritmo NSGA-II apresentou 

melhores resultados para a maioria das instâncias, indicando uma distribuição mais uniforme 

das suas soluções ao longo da frente de Pareto real. Foi superado apenas em duas instâncias 

pelo MOCell e em outras duas pelo randômico.  

Para a métrica Generational Distance, conforme TABELA 16, o algoritmo 

NSGA-II apresentou melhores resultados, com soluções mais próximas da frente de Pareto 

real, em quase todas as instâncias, perdendo em apenas uma para o MOCell. Também se pode 

constatar que o algoritmo MOCell apresentou um bom desempenho, obtendo muitas vezes 

valores bem próximos aos gerados pelo NSGA-II. No entanto, o mesmo não pode ser 

afirmado para o algoritmo randômico, o qual apresentou soluções mais distantes da frente de 

Pareto real e com valores muitas vezes maiores que as metaheurísticas em até uma ordem de 

grandeza. 

 

TABELA 16 – Estratégia 2: Resultados para Generational Distance 

Instância NSGA-II MOCell Randômico 
A2_I.5.50.3.5.2.80.80 0,039284 ± 0,025329 0,058954 ± 0,080755 0,352730 ± 0,176755 
A2_I.5.50.5.5.2.80.80 0,044704 ± 0,042919 0,045773 ± 0,026405 0,403715 ± 0,187091 
A2_I.5.50.8.5.2.80.80 0,085002 ± 0,084767 0,095288 ± 0,069616 0,135637 ± 0,110006 
A2_I.5.100.3.5.2.80.80 0,022381 ± 0,017718 0,039558 ± 0,032113 0,071808 ± 0,060601 
A2_I.5.100.5.5.2.80.80 0,015493 ± 0,010433 0,053098 ± 0,036889 0,059896 ± 0,043213 
A2_I.5.100.8.5.2.80.80 0,024534 ± 0,025060 0,031076 ± 0,013524 0,061954 ± 0,039201 
A2_I.5.200.3.5.2.80.80 0,019115 ± 0,011580 0,056015 ± 0,038626 0,172162 ± 0,035791 
A2_I.5.200.5.5.2.80.80 0,017953 ± 0,018020 0,167767 ± 0,132106 0,480114 ± 0,168517 
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A2_I.5.200.8.5.2.80.80 0,021051 ± 0,010229 0,077571 ± 0,036125 0,269725 ± 0,076701 
A2_I.10.50.3.5.2.80.80 0,035934 ± 0,034284 0,037012 ± 0,025026 0,272897 ± 0,153492 
A2_I.10.50.5.5.2.80.80 0,060886 ± 0,040418 0,040341 ± 0,032215 0,399868 ± 0,221909 
A2_I.10.50.8.5.2.80.80 0,023086 ± 0,012981 0,070344 ± 0,078741 0,374553 ± 0,180914 
A2_I.10.100.3.5.2.80.80 0,039663 ± 0,023623 0,047632 ± 0,028623 0,050377 ± 0,020927 
A2_I.10.100.5.5.2.80.80 0,027546 ± 0,028585 0,040343 ± 0,031569 0,558869 ± 0,177878 
A2_I.10.100.8.5.2.80.80 0,038806 ± 0,026607 0,045393 ± 0,040382 0,037796 ± 0,015642 
A2_I.20.50.3.5.2.80.80 0,081352 ± 0,058830 0,212651 ± 0,111050 0,817593 ± 0,231952 
A2_I.20.50.5.5.2.80.80 0,016427 ± 0,018381 0,031093 ± 0,037267 0,356711 ± 0,109967 
A2_I.20.50.8.5.2.80.80 0,023031 ± 0,029749 0,047024 ± 0,039136 0,832397 ± 0,169817 

 

TABELA 17 – Estratégia 2: Resultados para Hypervolume  

Instância NSGA-II MOCell Randômico 
A2_I.5.50.3.5.2.80.80 0,250214 ± 0,079324 0,128952 ± 0,090878 0,066664 ± 0,100040 
A2_I.5.50.5.5.2.80.80 0,201840 ± 0,063540 0,161002 ± 0,075840 0,149103 ± 0,132643 
A2_I.5.50.8.5.2.80.80 0,232104 ± 0,128028 0,081002 ± 0,099694 0,120216 ± 0,122108 
A2_I.5.100.3.5.2.80.80 0,241915 ± 0,076061 0,210407 ± 0,069571 0,047553 ± 0,049531 
A2_I.5.100.5.5.2.80.80 0,176860 ± 0,070005 0,158925 ± 0,047044 0,094901 ± 0,086403 
A2_I.5.100.8.5.2.80.80 0,337359 ± 0,058949 0,232173 ± 0,083396 0,118531 ± 0,083150 
A2_I.5.200.3.5.2.80.80 0,167919 ± 0,036968 0,279053 ± 0,162266 0,000000 
A2_I.5.200.5.5.2.80.80 0,187568 ± 0,140851 0,074419 ± 0,122297 0,000000 
A2_I.5.200.8.5.2.80.80 0,062488 ± 0,036992 0,206630 ± 0,197882 0,000000 
A2_I.10.50.3.5.2.80.80 0,217630 ± 0,091991 0,222708 ± 0,141238 0,015348 ± 0,048534 
A2_I.10.50.5.5.2.80.80 0,143779 ± 0,088244 0,181772 ± 0,202497 0,000000 
A2_I.10.50.8.5.2.80.80 0,167044 ± 0,038175 0,078759 ± 0,088814 0,000225 ± 0,000710 
A2_I.10.100.3.5.2.80.80 0,070380 ± 0,056335 0,063812 ± 0,142376 0,029525 ± 0,045266 
A2_I.10.100.5.5.2.80.80 0,201893 ± 0,099002 0,191469 ± 0,184041 0,000000 
A2_I.10.100.8.5.2.80.80 0,052382 ± 0,031216 0,120261 ± 0,122897 0,007232 ± 0,013288 
A2_I.20.50.3.5.2.80.80 0,000000 0,000000 0,000000 
A2_I.20.50.5.5.2.80.80 0,016091 ± 0,016425 0,051031 ± 0,143257 0,000000 
A2_I.20.50.8.5.2.80.80 0,012977 ± 0,022688 0,035195 ± 0,047795 0,000000 

 

Para o Hypervolume, o algoritmo NSGA-II apresentou melhor desempenho em 

mais da metade das instâncias. É importante destacar que nessa estratégia, o Hypervolume 

apresentou um comportamento inesperado para a instância A2_I.20.50.3.5.2.80.80, pois 

obteve valor “zero” para todos os três algoritmos, ou seja, obteve valor “zero” em todas as 

execuções. Durante o cálculo da métrica, não foi possível encontrar um ponto de referência 

para a construção dos hypercubos. Também é importante destacar que, para quase metade das 

instâncias, o algoritmo randômico obteve valor médio igual “zero” para esta métrica, 

indicando que não foi possível a construção de hypercubos para suas soluções a partir do 

ponto de referência determinado. Ainda, para a instância A2_I.10.50.8.5.2.80.80, o valor 

médio da métrica foi extremamente baixo para o algoritmo randômico porque somente em 

uma execução ele foi diferente de “zero”. 

 

 



94 

 

5.2.3 Estratégia 3 – Alocação de Requisitos com Número Indefinido de Releases 

 

As TABELAS 18, 19, 20, 21 e 22 apresentam a média e o desvio-padrão dos 

resultados obtidos para cada instância após as dez execuções. Logo após, é feita uma análise 

dos resultados obtidos.  

Vale lembrar que as Estratégias 3 e 4 são executadas em duas fases, onde a saída 

da primeira fase é entrada para a segunda, a partir de uma escolha do usuário. Na avaliação 

realizada, assumiu-se que a opção do usuário era representada pela primeira solução obtida 

pelo algoritmo MOCell durante a sua primeira execução. 

 

TABELA 18 – Estratégia 3: Resultados para Tempo de Execução (em milissegundos) 

Instância NSGA-II MOCell Randômico 
A1_I.50.3.10.80.80 15850,50 ± 654,05 5409,60 ± 247,78 3187,80 ± 16,43 
A1_I.50.5.10.80.80 12950,10 ± 163,11 5738,30 ± 161,87 3191,40 ± 28,49 
A1_I.50.8.10.80.80 12956,50 ± 86,22 6168,00 ± 291,01 3320,60 ± 28,65 
A1_I.100.3.10.80.80 23888,80 ± 82,92 18563,40 ± 197,29 12307,30 ± 104,02 
A1_I.100.5.10.80.80 26966,70 ± 182,46 17917,00 ± 135,27 12377,80 ± 124,92 
A1_I.100.8.10.80.80 23177,20 ± 99,23 19299,00 ± 201,49 12449,10 ± 142,58 
A1_I.200.3.10.80.80 61387,50 ± 525,97 63399,60 ± 663,74 41148,40 ± 166,09 
A1_I.200.5.10.80.80 68390,50 ± 643,46 69649,30 ± 548,01 47917,20 ± 161,83 
A1_I.200.8.10.80.80 68930,00 ± 691,37 70371,60 ± 670,47 48157,30 ± 269,64 

 

Da mesma forma que nas estratégias anteriores, o algoritmo randômico 

apresentou melhor tempo de execução. Analisando-se somente o tempo de execução das 

metaheurísticas, o algoritmo MOCell apresenta melhor desempenho para as instâncias 

pequenas e médias e o algoritmo NSGA-II tem melhor desempenho nas instâncias grandes. 

Vale ressaltar que aqui, embora o NSGA-II tenha sido mais rápido para as instâncias grandes, 

os dois obtiveram tempos de execução bem próximos nessas instâncias. 

 

TABELA 19 – Estratégia 3: Resultados para Spacing 

Instância NSGA-II MOCell Randômico 
A1_I.50.3.10.80.80 0,000000 0,008566 ± 0,018059 0,121425 ± 0,066188 
A1_I.50.5.10.80.80 0,151018 ± 0,021157 0,139560 ± 0,019541 0,227691 ± 0,107458 
A1_I.50.8.10.80.80 0,197310 ± 0,107881 0,201760 ± 0,105263 0,184950 ± 0,029414 
A1_I.100.3.10.80.80 0,100525 ± 0,060635 0,066447 ± 0,015026 0,095260 ± 0,048821 
A1_I.100.5.10.80.80 0,000000 0,000000 0,000000 
A1_I.100.8.10.80.80 0,034524 ± 0,022129 0,026923 ± 0,013431 0,032956 ± 0,018436 
A1_I.200.3.10.80.80 0,031119 ± 0,025894 0,031111 ± 0,016962 0,027866 ± 0,013939 
A1_I.200.5.10.80.80 0,013494 ± 0,020387 0,010919 ± 0,004448 0,041716 ± 0,025522 
A1_I.200.8.10.80.80 0,023534 ± 0,036433 0,021993 ± 0,034133 0,065017 ± 0,073735 
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TABELA 20 – Estratégia 3: Resultados para Generalized Spread 

Instância NSGA-II MOCell Randômico 
A1_I.50.3.10.80.80 NaN NaN NaN 
A1_I.50.5.10.80.80 0,412210 ± 0,113266 0,462908 ± 0,093492 0,755083 ± 0,172439 
A1_I.50.8.10.80.80 0,350098 ± 0,144655 0,458288 ± 0,191480 0,847898 ± 0,109041 
A1_I.100.3.10.80.80 0,409559 ± 0,092269 0,301740 ± 0,167941 0,848009 ± 0,033185 
A1_I.100.5.10.80.80 NaN NaN NaN 
A1_I.100.8.10.80.80 0,621433 ± 0,082127 0,599017 ± 0,143638 0,831706 ± 0,089338 
A1_I.200.3.10.80.80 0,571001 ± 0,152211 0,613248 ± 0,161183 0,859268 ± 0,053582 
A1_I.200.5.10.80.80 0,819815 ± 0,232331 0,709433 ± 0,326993 0,904126 ± 0,071084 
A1_I.200.8.10.80.80 0,718017 ± 0,132076 0,628802 ± 0,163191 0,799876 ± 0,063681 

 

Para a métrica Spacing, o algoritmo MOCell apresentou melhor desempenho na 

maioria das instâncias, sendo superado pelo NSGA-II e pelo randômico em apenas uma 

instância. Para uma instância, A1_I.50.3.10.80.80, o NSGA-II obteve valor médio dessa 

métrica igual a “zero”, pois em todas as suas execuções, somente gerou uma única solução. O 

mesmo ocorreu para a instância A1_I.100.5.10.80.80, a qual obteve valor “zero” para esta 

métrica em todos os algoritmos. Infelizmente, os três algoritmos só conseguiram gerar uma 

solução em todas as execuções. 

 Para a métrica Generalized Spread, o algoritmo randômico foi superado pelas 

duas metaheurísticas em todas as instâncias. Já o algoritmo MOCell apresentou melhor 

desempenho na maioria das instâncias. Em duas instâncias em particular, A1_I.50.3.10.80.80 

e A1_I.100.5.10.80.80, a métrica não pôde ser calculada para os três algoritmos. Isto se deveu 

ao fato de que, para todas as soluções em todas as execuções dos três algoritmos, um dos 

objetivos do problema obteve valor “zero”. 

 

TABELA 21 – Estratégia 3: Resultados para Generational Distance 

Instância NSGA-II MOCell Randômico 
A1_I.50.3.10.80.80 0,000182 ± 0,000249 0,026546 ± 0,047097 0,621708 ± 0,104110 
A1_I.50.5.10.80.80 0,000835 ± 0,000964 0,003649 ± 0,002589 0,431933 ± 0,072454 
A1_I.50.8.10.80.80 0,000809 ± 0,000737 0,003359 ± 0,001978 0,364660 ± 0,049181 
A1_I.100.3.10.80.80 0,066580 ± 0,075968 0,017059 ± 0,030710 0,675503 ± 0,109682 
A1_I.100.5.10.80.80 0,007627 ± 0,003660 0,003381 ± 0,003392 0,825840 ± 0,093568 
A1_I.100.8.10.80.80 0,007766 ± 0,005000 0,006067 ± 0,005706 0,344170 ± 0,060190 
A1_I.200.3.10.80.80 0,043294 ± 0,028825 0,016540 ± 0,012712 0,480665 ± 0,042654 
A1_I.200.5.10.80.80 0,083071 ± 0,108309 0,145623 ± 0,118208 0,828673 ± 0,059250 
A1_I.200.8.10.80.80 0,065550 ± 0,073483 0,052749 ± 0,055035 0,673848 ± 0,043423 
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TABELA 22 – Estratégia 3: Resultados para Hypervolume  

Instância NSGA-II MOCell Randômico 
A1_I.50.3.10.80.80 0,000000 0,000000 0,000000 
A1_I.50.5.10.80.80 0,209709 ± 0,102436 0,086246 ± 0,139077 0,000000 
A1_I.50.8.10.80.80 0,010423 ± 0,022188 0,000000 0,000000 
A1_I.100.3.10.80.80 0,000000 0,000000 0,000000 
A1_I.100.5.10.80.80 0,000000 0,000000 0,000000 
A1_I.100.8.10.80.80 0,139081 ± 0,046311 0,235924 ± 0,091432 0,000000 
A1_I.200.3.10.80.80 0,159784 ± 0,158904 0,358144 ± 0,143988 0,000000 
A1_I.200.5.10.80.80 0,000000 0,000000 0,000000 
A1_I.200.8.10.80.80 0,000000 0,020045 ± 0,063388 0,000000 

 

O algoritmo MOCell alcançou melhor desempenho para Generational Distance 

na maioria das instâncias, obtendo soluções mais próximas da frente de Pareto real. Já o 

algoritmo randômico foi superado pelas metaheurísticas em todas as instâncias, com soluções 

muito mais distantes. Para essa estratégia, o Hypervolume apresentou um comportamento 

diferenciado, gerando valor “zero” em boa parte das instâncias. Para as instâncias cujo valor 

da métrica foi superior a “zero”, o algoritmo MOCell alcançou melhor desempenho. Para o 

algoritmo randômico, a métrica obteve valor nulo em todas as instâncias. Para as 

metaheurísticas, os algoritmos NSGA-II e MOCell produziram valor nulo em mais da metade 

das instâncias. Ou seja, durante o cálculo da métrica, não foi possível encontrar pontos de 

referência para a construção dos hypercubos. 

 

5.2.4 Estratégia 4 – Alocação de Requisitos com Número Desejado de Releases 

 

As TABELAS 23, 24, 25, 26 e 27 apresentam a média e o desvio-padrão dos 

resultados obtidos para cada instância após as dez execuções. Por fim, os resultados obtidos 

nesta última estratégia são analisados. 

 

TABELA 23 – Estratégia 4: Resultados para Tempo de Execução (em milissegundos) 

Instância NSGA-II MOCell Randômico 
A1_I.50.3.10.80.80 11914,30 ± 914,09 6390,20 ± 82,68 3471,60 ± 18,59 
A1_I.50.5.10.80.80 11865,80 ± 87,77 6349,90 ± 75,81 3446,60 ± 25,76 
A1_I.50.8.10.80.80 12012,80 ± 86,57 6541,60 ± 72,15 3570,50 ± 25,28 
A1_I.100.3.10.80.80 23589,70 ± 196,29 20453,40 ± 183,35 13263,30 ± 70,55 
A1_I.100.5.10.80.80 23361,50 ± 172,71 19823,60 ± 91,93 13455,40 ± 126,91 
A1_I.100.8.10.80.80 22937,30 ± 117,83 19991,40 ± 250,20 13289,60 ± 47,81 
A1_I.200.3.10.80.80 61863,60 ± 885,37 64242,30 ± 255,00 45653,40 ± 814,25 
A1_I.200.5.10.80.80 68513,40 ± 215,32 71473,20 ± 445,12 52308,30 ± 1649,61 
A1_I.200.8.10.80.80 68800,50 ± 387,77 71825,50 ± 543,87 51703,10 ± 225,88 
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Como era de se esperar, na quarta e última estratégia, o algoritmo randômico 

também alcançou melhor desempenho que as metaheurísticas. O MOCell também se manteve 

melhor (mais rápido) nas instâncias pequenas e médias, ao passo que o NSGA-II teve melhor 

tempo de execução nas instâncias grandes. Os tempos de execução dos algoritmos aqui 

aumentaram cerca de três vezes mais na medida em que o tamanho das instâncias aumentou. 

 

TABELA 24 – Estratégia 4: Resultados para Spacing 

Instância NSGA-II MOCell Randômico 
A1_I.50.3.10.80.80 0,043764 ± 0,017568 0,044306 ± 0,022266 0,134806 ± 0,040374 
A1_I.50.5.10.80.80 0,075901 ± 0,038114 0,057225 ± 0,015272 0,241032 ± 0,145157 
A1_I.50.8.10.80.80 0,050247 ± 0,011701 0,057184 ± 0,023555 0,215613 ± 0,089136 
A1_I.100.3.10.80.80 0,047187 ± 0,017095 0,044757 ± 0,021796 0,081302 ± 0,030354 
A1_I.100.5.10.80.80 0,062608 ± 0,059777 0,046204 ± 0,031521 0,014356 ± 0,007311 
A1_I.100.8.10.80.80 0,036978 ± 0,016063 0,034446 ± 0,014042 0,037434 ± 0,014284 
A1_I.200.3.10.80.80 0,035496 ± 0,013344 0,043052 ± 0,015346 0,039158 ± 0,017868 
A1_I.200.5.10.80.80 0,035366 ± 0,012462 0,025394 ± 0,007254 0,024173 ± 0,012499 
A1_I.200.8.10.80.80 0,039385 ± 0,013721 0,037115 ± 0,013552 0,033913 ± 0,015154 

 

TABELA 25 – Estratégia 4: Resultados para Generalized Spread  

Instância NSGA-II MOCell Randômico 
A1_I.50.3.10.80.80 0,407180 ± 0,118933 0,472939 ± 0,143603 0,581468 ± 0,094461 
A1_I.50.5.10.80.80 0,496682 ± 0,084268 0,529466 ± 0,106326 0,691279 ± 0,080652 
A1_I.50.8.10.80.80 0,486325 ± 0,087271 0,444162 ± 0,089942 0,654415 ± 0,115630 
A1_I.100.3.10.80.80 0,456029 ± 0,053590  0,484731 ± 0,074584 0,729405 ± 0,101824 
A1_I.100.5.10.80.80 NaN NaN NaN 
A1_I.100.8.10.80.80 0,339402 ± 0,043052 0,350425 ± 0,049838 0,674810 ± 0,046023 
A1_I.200.3.10.80.80 0,401508 ± 0,080601 0,419153 ± 0,049285 0,739385 ± 0,070124 
A1_I.200.5.10.80.80 0,437643 ± 0,048866 0,402960 ± 0,050184 0,825155 ± 0,060742 
A1_I.200.8.10.80.80 0,395142 ± 0,046836 0,369156 ± 0,050686 0,741904 ± 0,060675 

 

Para a métrica Spacing, cada um dos três algoritmos apresentou melhor 

desempenho em 1/3 das instâncias, sendo que para as instâncias pequenas, as metaheurísticas 

foram melhores. E nas instâncias médias e grandes cada uma delas foi melhor juntamente com 

o algoritmo randômico.  

Para a métrica Generalized Spread, o algoritmo randômico foi superado pelas 

duas metaheurísticas em todas as instâncias. Já o algoritmo MOCell apresentou melhor 

desempenho em mais da metade das instâncias. No entanto, os valores obtidos pelas duas 

metaheurísticas ficaram próximos. Para uma instância específica, A1_I.100.5.10.80.80, a 

métrica não pôde ser calculada para os três algoritmos. Isto se deveu ao fato de que, para 

todas as soluções em todas as execuções dos três algoritmos, um dos objetivos do problema 

obteve valor “zero”. 
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TABELA 26 – Estratégia 4: Resultados para Generational Distance 

Instância NSGA-II MOCell Randômico 
A1_I.50.3.10.80.80 0,040529 ± 0,017021 0,037896 ± 0,015149 0,235827 ± 0,045597 
A1_I.50.5.10.80.80 0,026856 ± 0,016081 0,013562 ± 0,008341 0,109652 ± 0,080852 
A1_I.50.8.10.80.80 0,023716 ± 0,009694 0,012402 ± 0,008877 0,113635 ± 0,094811 
A1_I.100.3.10.80.80 0,014985 ± 0,004756 0,010214 ± 0,005461 0,026841 ± 0,011212 
A1_I.100.5.10.80.80 0,013202 ± 0,007064 0,014142 ± 0,007649 0,031641 ± 0,004764 
A1_I.100.8.10.80.80 0,015763 ± 0,006870 0,015889 ± 0,006766 0,050854 ± 0,007537 
A1_I.200.3.10.80.80 0,030514 ± 0,012903 0,018437 ± 0,010780 0,031703 ± 0,010645 
A1_I.200.5.10.80.80 0,050989 ± 0,019539 0,025324 ± 0,014594 0,040078 ± 0,008315 
A1_I.200.8.10.80.80 0,049725 ± 0,021423 0,024646 ± 0,015757 0,044490 ± 0,010770 

 

TABELA 27 – Estratégia 4: Resultados para Hypervolume  

Instância NSGA-II MOCell Randômico 
A1_I.50.3.10.80.80 0,524603 ± 0,073262 0,550515 ± 0,080219 0,187054 ± 0,044846 
A1_I.50.5.10.80.80 0,543151 ± 0,039337 0,620527 ± 0,064318 0,055024 ± 0,060920 
A1_I.50.8.10.80.80 0,507998 ± 0,038025 0,569508 ± 0,065683 0,107145 ± 0,025216 
A1_I.100.3.10.80.80 0,496418 ± 0,037383 0,536025 ± 0,046241 0,066829 ± 0,036361 
A1_I.100.5.10.80.80 0,000000 0,000000 0,000000 
A1_I.100.8.10.80.80 0,351091 ± 0,035032 0,337797 ± 0,044903 0,093693 ± 0,009322 
A1_I.200.3.10.80.80 0,286942 ± 0,071315 0,331605 ± 0,056337 0,112995 ± 0,019852 
A1_I.200.5.10.80.80 0,192267 ± 0,079212 0,254207 ± 0,043450 0,014334 ± 0,019544 
A1_I.200.8.10.80.80 0,356114 ± 0,105889 0,484827 ± 0,125033 0,079869 ± 0,014425 

 

O algoritmo MOCell apresentou soluções mais próximas da frente de Pareto real, 

alcançando melhor desempenho para a métrica Generational Distance na maioria das 

instâncias e sendo superado pelo NSGA-II em apenas duas instâncias. Já os resultados do 

algoritmo randômico foram superados pelas duas metaheurísticas.  

O algoritmo MOCell também apresentou melhor desempenho para o 

Hypervolume em quase todas as instâncias. Nessa estratégia também, o Hypervolume 

apresentou um comportamento atípico para uma instância, A1_I.100.5.10.80.80, uma vez que  

obteve valor “zero” para todos os três algoritmos. Aqui também, durante o cálculo da métrica, 

não foi possível encontrar um ponto de referência para a construção dos hypercubos. 

 

5.3 Representação Gráfica dos Resultados 

 

Esta seção apresenta graficamente alguns dos resultados obtidos, com o intuito de 

mostrar visualmente o desempenho das metaheurísticas em relação ao algoritmo randômico, 

permitindo também compreender e identificar mais facilmente os conceitos de convergência e 

diversidade em relação à frente de Pareto real. Cada eixo representa uma função-objetivo do 

problema e cada solução é representada pelo seu valor obtido em cada função-objetivo.  
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Apenas algumas instâncias foram representadas, em uma de suas execuções, 

devido ao espaço necessário para representação de todas as estratégias, instâncias e 

execuções. 

 

5.3.1 Estratégia 1 – Priorização de Requisitos 

 

FIGURA 20 – Estratégia 1: Resultados para a instância A1_I.50.5.5.2.80.80 

 

 

Para essa estratégia, foram representados os resultados de três instâncias de 

tamanhos diferentes (A1_I.50.5.5.2.80.80, A1_I.100.8.5.2.80.80 e A1_I.200.3.5.2.80.80): 

uma pequena, com 50 requisitos; uma média, com 100 requisitos; e uma grande, com 200 

requisitos. Conforme pode ser visto nos gráficos e conforme apresentado nas tabelas, através 

dos resultados das métricas Generational Distance e Hypervolume, as soluções obtidas pelo 

algoritmo randômico estão bem distantes das soluções da frente de Pareto real. Já as soluções 

obtidas pelas metaheurísticas NSGA-II e MOCell estão bem mais próximas da frente de 

Pareto real, indicando uma melhor convergência desses algoritmos. 

O mesmo pode ser percebido quando se avalia a diversidade e o espalhamento das 

soluções. Conforme também indicado pelos valores das métricas Spacing e Generalized 

Spread nas tabelas, as soluções obtidas pelas metaheurísticas apresentam uma melhor 

diversidade e uma melhor distribuição das soluções ao longo da Frente de Pareto Real. 
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FIGURA 21 – Estratégia 1: Resultados para a instância A1_I.100.8.5.2.80.80 

 

 

 

FIGURA 22 – Estratégia 1: Resultados para a instância A1_I.200.3.5.2.80.80 

 

 

5.3.2 Estratégia 3 – Alocação de Requisitos com Número Indefinido de Releases  

 

Nessa estratégia, também foram apresentados resultados de três instâncias de 

tamanhos pequeno (50 requisitos), médio (100 requisitos) e grande (200 requisitos). Aqui é 

apresentado o resultado final da estratégia, ou seja, o resultado após a execução da segunda 

fase. Como a estratégia 2 possui somente dois objetivos, o gráfico é representado em apenas 

dois eixos. Embora aqui os resultados contenham um número menor de soluções que a 

estratégia anterior, também é possível verificar a superioridade das metaheurísticas em 
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relação ao algoritmo randômico. As soluções geradas pelo algoritmo randômico estão muito 

mais distantes da frente de Pareto real e também apresentam uma pior distribuição. 

 

FIGURA 23 – Estratégia 3: Resultados para a instância A1_I.50.5.5.2.80.80 

 

 

 

FIGURA 24 – Estratégia 3: Resultados para a instância A1_I.100.8.5.2.80.80 
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FIGURA 25 – Estratégia 3: Resultados para a instância A1_I.200.3.5.2.80.80 

 

 

5.3.3 Estratégia 4 – Alocação de Requisitos com Número Desejado de Releases  

 

FIGURA 26 – Estratégia 4: Resultados para a instância A1_I.50.5.5.2.80.80 

 

 

Por fim, na quarta e última estratégia, também estão representados resultados de 

instâncias com 50, 100 e 200 requisitos. As soluções aqui se apresentam em intervalos de 

certa forma discretos, pois, nessa estratégia, tem-se um objetivo cuja função só pode assumir 

valores inteiros. Trata-se do objetivo relacionado ao número de releases desejado pelos 

clientes. Em geral, os resultados obtidos pelas metaheurísticas foram superiores às soluções 

geradas pelo algoritmo randômico em termos de convergência e diversidade. No entanto, em 
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algumas situações, é possível perceber soluções das metaherísticas dominadas por soluções do 

algoritmo randômico. 

 

FIGURA 27 – Estratégia 4: Resultados para a instância A1_I.100.8.5.2.80.80 

 

 

 

FIGURA 28 – Estratégia 4: Resultados para a instância A1_I.200.3.5.2.80.80 

 

 

5.4 Conclusão 

 

Este capítulo apresentou a resolução do problema do Planejamento de Releases de 

Software por meio da aplicação de metaheurísticas multiobjetivas. Experimentos foram 

realizados para demonstrar a viabilidade da abordagem proposta. Instâncias de problemas 

foram definidas e utilizadas em cada estratégia da abordagem, onde todas foram resolvidas 

através das metaheurísticas NSGA-II e MOCell, além de um algoritmo de busca aleatória (ou 
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randômico), o qual serviu de referencial para comparação dos resultados das metaheurísticas. 

O projeto dos experimentos foi descrito em detalhes. Ainda, o desempenho das 

metaheurísticas foi analisado por meio de métricas específicas. 

Com relação aos resultados dos experimentos, em todas as estratégias, para todas 

as instâncias e em todas as execuções, o algoritmo randômico foi superior às metaheurísticas 

para a métrica tempo de execução, ou seja, o algoritmo randômico foi o mais rápido. 

Conforme explicado anteriormente, esse fato é explicável devido ao algoritmo randômico ser 

totalmente aleatório e não aplicar nenhum critério sistemático na busca de soluções. Assim, o 

seu tempo de execução é bem menor que o das metaheurísticas. 

Com relação às métricas de diversidade ou “espalhamento”, que avaliam o 

espaçamento entre as soluções da frente gerada e a distribuição das soluções ao longo da 

frente de Pareto real, o algoritmo MOCell foi superior nas Estratégias 1 e 3. No entanto, para 

as Estratégias 2 e 4, o algoritmo NSGA-II apresentou, em geral, melhor desempenho.  

Para as métricas de convergência, as quais avaliam a distância e proximidade das 

soluções obtidas em direção à frente de Pareto real, o algoritmo NSGA-II apresentou melhor 

desempenho para as Estratégias 1 e 2. Já o algoritmo MOCell apresentou performance  

superior para as Estratégias 3 e 4. 

A partir dos resultados obtidos, as metaheurísticas se mostraram mais adequadas 

para a resolução do problema, pois produziram soluções de maior qualidade quando a 

avaliação é feita com base na frente de Pareto real, ou seja, quando as soluções obtidas são 

comparadas às soluções ótimas do problema. Por fim, os resultados também sugerem que as 

técnicas baseadas em busca podem e devem ser utilizadas em conjunto, haja vista cada uma 

das metaheurísticas aplicadas ter alcançado melhor desempenho em uma determinada métrica 

para uma determinada estratégia. 

O capítulo a seguir apresenta as considerações finais deste trabalho. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste capítulo serão feitas as considerações finais deste trabalho, apresentando as 

principais contribuições e limitações da pesquisa realizada, bem como delineando 

oportunidades para trabalhos futuros. 

 

6.1 Contribuições e Limitações da Pesquisa 

 

Visando aumentar a qualidade final do produto e a satisfação dos clientes, 

organizações desenvolvedoras de software vêm adotando, cada vez mais, processos de 

desenvolvimento baseados em pequenas entregas ou releases, devido às vantagens que esse 

modelo é capaz de proporcionar. Contudo, decidir quais funcionalidades devem ser 

implementadas e entregues a cada release constitui-se em uma tarefa nem sempre fácil, pois 

muitos aspectos estão envolvidos.  

A motivação dessa pesquisa se deve à dificuldade para se realizar um 

Planejamento de Releases de Software eficiente, que seja capaz de atender às necessidades 

dos clientes e respeitar às restrições existentes, contemplando ainda todos os aspectos 

inerentes ao contexto do problema.  

Assim, a principal contribuição deste trabalho consiste na proposta de uma 

abordagem, baseada em otimização multiobjetivo, para o Planejamento de Releases de 

Software, englobando o maior número de fatores possíveis, presentes no contexto de projetos 

reais. A abordagem proposta é composta por quatro estratégias, que permitem realizar o 

planejamento de acordo com informações disponíveis a respeito do número de releases. A 

modelagem matemática da abordagem foi apresentada em detalhes. O problema foi modelado 

de forma multiobjetiva, permitindo com que mais de um objetivo pudesse ser otimizado ao 

mesmo tempo. Técnicas de busca (duas metaheurísticas multiobjetivas – NSGA-II e MOCell) 

foram utilizadas para resolver o problema modelado. Cenários do problema foram definidos 

através de diversas instâncias. Experimentos foram conduzidos aplicando-se os algoritmos 

escolhidos nas instâncias definidas. O desempenho dos algoritmos foi comparado através de 

métricas de desempenho. 

Acredita-se que os objetivos delineados no início deste trabalho foram alcançados 

ao longo de seu desenvolvimento. No entanto, apresentam-se como principais limitações 
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dessa pesquisa: não ter sido possível a validação da abordagem proposta em um projeto de 

software real (ou seja, os experimentos foram executados utilizando-se instâncias artificiais, 

aleatoriamente geradas) devido à dificuldade de se encontrar dados de organizações 

disponíveis; o fato de se considerar apenas duas formas de interdependências entre requisitos 

na modelagem do problema; o fato de se aplicar somente duas metaheurísticas na resolução 

do problema; a inexistência de uma ferramenta que permitisse ao usuário (Gerentes de 

Projeto) a utilização da abordagem proposta, possibilitando o cadastro dos parâmetros de 

entrada, seleção da estratégia, visualização e análise dos resultados e escolha da solução mais 

apropriada às necessidades do problema. Essas limitações se devem, principalmente, a 

restrições de tempo e de recursos. 

Ressalta-se ainda que a utilização da abordagem demanda um esforço inicial 

decorrente do aprendizado do método e do conjunto de informações necessárias sobre a 

organização e sobre o projeto, as quais nem sempre se encontram organizadas e acessíveis. 

No entanto, espera-se que o método proposto auxilie o gerente de projeto, possibilitando a 

análise das possíveis soluções obtidas de forma (semi) automatizada (as quais consideram 

diversos aspectos do contexto do problema) e permitindo a escolha da solução mais adequada 

as suas necessidades. 

 

6.2 Trabalhos Futuros 

 

O aperfeiçoamento e a continuidade deste trabalho, além das próprias limitações 

apontadas anteriormente, constituem-se em oportunidades para trabalhos futuros e incluem: 

• Aplicar a abordagem proposta, ou pelo menos uma de suas estratégias, em 

projetos reais, dentro de uma organização desenvolvedora de software e avaliar os 

resultados obtidos. 

• Modelar outras formas de interdependências entre requisitos, conforme apontado 

em Carlshamre et al. (2001). O conjunto de relacionamentos identificado por 

esses autores incluem, além das formas trabalhadas aqui, relacionamentos do tipo: 

• g1 cg g2 – Somente um dos dois requisitos precisa ser implementado; 

• g1 �mc�k g2 – g1 afeta, de forma positiva ou negativa, o custo de 

implementação de g2; 
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• g1 m����� g2 – g1 afeta, de forma positiva ou negativa, o valor de g2 

para um cliente; 

• g1 k�	Fcg�� g2 – Ou g1 tem que ser implementado antes de g2 ou 

vice-versa; 

• Investigar outros aspectos que possam ser incluídos na modelagem da Estratégia 3 

(Alocação de Requisitos com Número Indefinido de Releases). 

• Definir, para a Estratégia 4 (Alocação de Requisitos com Número Desejado de 

Releases), um critério mais apropriado para se determinar o número desejado de 

releases, de forma que este represente um consenso, de forma ponderada, entre os 

clientes. 

• Desenvolver uma aplicação, de preferência web, com uma interface visual 

amigável, que possa ser utilizada por Gerentes de Projeto durante o seu 

planejamento. Deve permitir: o cadastro e a manutenção de informações a respeito 

de projetos, clientes, releases e requisitos, além de outras que forem necessárias; a 

utilização da abordagem proposta; análise das soluções geradas sob diversos 

aspectos, de forma que se possa escolher uma solução que mais adéqüe as suas 

necessidades; 

• Realizar uma análise de sensibilidade mais aprofundada, de forma a identificar 

como as variações nos dados de entrada impactam ou podem impactar nas 

soluções geradas. 

• Avaliar a competitividade humana da abordagem proposta, através de 

experimentos que comparem os resultados obtidos pelas metaheurísticas com as 

soluções propostas por profissionais especialistas em Engenharia de Software. 

• Aplicar outras metaheurísticas multiobjetivas na resolução do problema, como por 

exemplo, o algoritmo SPEA2 – Strength Pareto Evolutionary Algorithm 2 

(ZITZLER; LAUMANNS; THIELE, 2001). Confrontar os resultados com os já 

obtidos pelas outras metaheurísticas. 

 

6.3 Conclusão 

 

De acordo com Greer e Ruhe (2004), três aspectos devem ser levados em 

consideração quando do planejamento de releases: a precedência técnica intrínseca aos 
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requisitos; as prioridades, normalmente conflitantes, estabelecidas pelos stakeholders mais 

importantes; e o equilíbrio entre os recursos necessários e os recursos disponíveis. 

Devido à quantidade de aspectos envolvidos, o Planejamento de Releases de 

Software apresenta uma complexidade tal que torna o problema adequado para resolução por 

meio da aplicação de técnicas (semi) automatizadas na tentativa de se obter bons resultados. 

Neste trabalho, objetivou-se modelar o problema do Planejamento de Releases de 

Software (ou Software Release Planning) da forma mais completa possível, a fim de permitir 

que a abordagem proposta tivesse uma maior aplicabilidade.  

O problema foi modelado como um problema de otimização. A abordagem 

proposta é adequada por considerar diversos fatores que influenciam o processo decisório em 

projetos reais e visam à satisfação de clientes e o gerenciamento de riscos de forma adequada; 

bem como buscam respeitar os recursos disponíveis e os relacionamentos entre requisitos.  

O problema foi resolvido aplicando-se algumas metaheurísticas multiobjetivas 

bastante utilizadas em instâncias artificiais do problema. Tais técnicas de busca, baseadas em 

algoritmos genéticos, se mostraram eficientes na resolução do problema. Uma vez que 

técnicas de busca vêm sendo aplicadas com sucesso na resolução de problemas da Engenharia 

de Software, as soluções geradas constituem-se em boas alternativas de planejamento para 

auxiliar no processo de tomada de decisão.  

Por fim, espera-se ter contribuído, através deste trabalho, para o avanço da 

pesquisa científica em SBSE e, de modo complementar, para a Engenharia de Requisitos. 
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