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Abstract. Software Requirements Prioritization is related to deciding the 

sequence for requirements development. It should be done during the project 

planning. For this task, some aspects should be taken into consideration, 

especially meet customers' expectations, address the risk for the project and 

comply with requirements interdependencies. Ant colony based approaches 

have been prominent as a search strategy for solving Software Engineering 

problems. In this work, the Ant-Q algorithm is adapted for solving the 

software requirements prioritization problem with precedence. Experiments 

are carried out for solving problem instances.  

Resumo. A priorização de requisitos de software envolve decidir em que 

seqüência as funcionalidades devem ser desenvolvidas e deve ser realizada 

durante a fase de planejamento do projeto. Para tanto, alguns aspectos devem 

ser considerados, destacando-se o atendimento às expectativas dos clientes, os 

riscos para o projeto e as interdependências entre os requisitos. Algoritmos 

baseados em colônia de formigas vêm se destacando como mais uma 

estratégia para resolução de problemas da Engenharia de Software por meio 

de busca. Neste trabalho, uma adaptação do algoritmo Ant-Q é realizada para 

resolver o problema da priorização de requisitos com precedência. 

Experimentos são realizados na resolução de instâncias do problema. 

1. Introdução 

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

processos de negócio, é de extrema importância que funcionem de acordo com as 

necessidades e objetivos para os quais foram desenvolvidos. Assim, a correta 

identificação e o entendimento dos principais requisitos de negócio representam um 

importante desafio para empresas de software a fim de assegurar que os produtos 

desenvolvidos atendam às expectativas de seus clientes.  

 No entanto, dado um conjunto de funcionalidades a serem desenvolvidas, 

planejar e definir em que ordem os requisitos devem ser implementados não é uma 

tarefa simples. Essa dificuldade advém do fato de que é preciso considerar as 

prioridades de cada cliente, o risco associado a cada requisito (que pode impactar no 

projeto como um todo) e o fato de que os requisitos podem estar relacionados entre si de 

alguma forma. Esse problema pode ser denominado como problema da priorização de 

requisitos de software. Neste caso, a definição de uma seqüência de implementação é 

necessária, pois permite um melhor gerenciamento dos riscos do projeto, assegurando 



 

 

 

que os requisitos com um maior risco associado são tratados logo no início. Ou ainda, 

garante que, caso o projeto precise ser interrompido por um motivo qualquer (falta de 

recursos, por exemplo), os requisitos mais importantes já foram implementados.  

 Algoritmos de otimização vêm sendo aplicados na solução de problemas da 

Engenharia de Software caracterizados, muitas vezes, pela existência de restrições, 

objetivos conflitantes e grandes espaços de busca. Denominada Search-based Software 

Engineering – SBSE [Harman e Jones 2001], essa área de pesquisa sugere 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 técnicas de otimização, notadamente as metaheurísticas. Dentre as 

metaheurísticas que vêm sendo aplicadas com sucesso em SBSE, pode-se destacar a 

Otimização por Colônia de Formigas (ACO) [Dorigo et al. 1996]. O algoritmo é 

inspirado no comportamento natural das formigas em sua busca por fontes de alimento. 

Durante essa busca, o processo de comunicação entre as formigas ocorre de forma 

indireta por meio de trilhas de feromônio. 

 Assim, a principal contribuição desta pesquisa consiste em apresentar uma 

adaptação do algoritmo Ant-Q [Gambardella e Dorigo 1995] a ser aplicado ao problema 

da priorização de requisitos de software com precedência. O Ant-Q é um algoritmo de 

colônia de formigas que utiliza uma técnica de aprendizado por reforço denominada Q-

Learning. Além desta seção introdutória, o trabalho é organizado conforme a seguir. 

Seção 2, descreve alguns trabalhos relacionados ao problema aqui abordado; Seção 3, 

define formalmente a abordagem proposta e descreve importantes aspectos levados em 

consideração; Seção 4, apresenta o algoritmo Ant-Q; Seção 5, mostra como o algoritmo 

foi adaptado para resolver o problema da priorização de requisitos; Seção 6, relata 

experimentos realizados, onde o desempenho do Ant-Q é comparado com o de outros 

algoritmos; e, finalmente, Seção 7, apresenta as considerações finais do trabalho. 

2. Trabalhos Relacionados 

A seleção de requisitos é formulada como um problema de otimização em [Bagnallet 

al.,  2001], sendo o trabalho conhecido na área de SBSE como o Problema do Próximo 

Release (The Next Release Problem– NRP). A abordagem consiste em selecionar, 

através de uma formulação mono-objetiva, um conjunto ótimo de clientes, cujos 

requisitos deverão ser disponibilizados na próxima versão do sistema. Os recursos 

disponíveis e a precedência entre os requisitos são restrições para o problema. Uma 

abordagem multiobjetiva do problema é apresentada por Zhang et al [2007], onde a 

satisfação de clientes e o custo total do projeto são os objetivos a serem otimizados. A 

formulação, contudo, não inclui qualquer forma de interdependência entre requisitos, 

algo incomum no contexto de projetos reais. 

 O planejamento de releases, definição de estágios de entrega de funcionalidades 

do sistema, é abordado nos trabalhos de Greer e Ruhe [2004], Ruhe e Saliu [2005] e 

Colares et al. [2009]; onde valor, risco e prioridade do requisito, interdependência, 

importância do cliente e recursos disponíveis são alguns dos fatores considerados. 

 O conjunto das técnicas utilizadas para resolver o problema do próximo release 

é ampliado e uma adaptação do algoritmo Ant Colony System – ACS é aplicada em [Del 

Sagrado et al. 2010].  Metaheurísticas como Algoritmos Genéticos e Têmpera Simulada 

também foram utilizadas. Interdependências entre requisitos não foram consideradas. 



 

 

 

 A metaheurística Ant Colony System também foi adaptada para resolver o 

problema do planejamento de releases com requisitos interdependentes em [Souza et al. 

2011]. Os recursos disponíveis em cada release são limitações do problema e os 

resultados obtidos são comparados com Algoritmos Genéticos e Têmpera Simulada. 

3. Problema da Priorização de Requisitos de Software 

Esta seção apresenta uma descrição formal do problema e define alguns aspectos 

relacionados à abordagem proposta que foram considerados na modelagem e na 

implementação do algoritmo. 

 Requisitos consistem em descrições de como um sistema de software deve 

funcionar. São definidos nos estágios iniciais do desenvolvimento e consistem em uma 

especificação do que deve ser implementado sendo, portanto, um conjunto de 

necessidades que devem ser atendidas. 

 Assim, seja   {             } um conjunto de requisitos a serem 

desenvolvidos. Cada requisito    possui um risco associado, representado por      , que 

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

versus a sua probabilidade de ocorrência. Desta forma, o risco de cada requisito varia 

em uma escala de 1 (mais baixo risco) a 9 (mais alto risco), sendo quantificado pela 

Tabela 1 a seguir. Ainda, os requisitos podem estar relacionados entre si de diversas 

formas. O tipo de relacionamento aqui considerado é a precedência técnica entre 

requisitos, identificada quando a implementação de certo requisito pressupõe o prévio 

desenvolvimento de um ou mais requisitos. 

Tabela 1. Quantificação do Risco: Impacto versus Probabilidade de Ocorrência 

Impacto no Negócio 
Probabilidade 

Baixo Médio Alto 

Baixo (1) (2) (3) 

Médio (4) (5) (6) 

Alto (7) (8) (9) 

 Stakeholders exercem um importante papel na priorização de requisitos. Seja 

  {             } o conjunto de stakeholders envolvidos com o 

desenvolvimento do sistema. Para cada stakeholder   , é associado um peso, 

representado por   , baseado em sua importância relativa para a organização e sendo 

quantificado em uma escala de 1 (baixa importância) a 10 (alta importância). Neste 

trabalho, o conjunto considerado envolve apenas clientes. Diferentes clientes possuem 

diferentes interesses com a implementação de cada requisito. O conceito de valor do 

requisito é aqui analisado do ponto de vista de cada cliente e de sua importância para a 

organização. Assim,            quantifica a importância que um stakeholder    

associa a um requisito   , atribuindo um valor que varia de 1 (baixa importância) a 10 

(alta importância). 

 A finalidade da priorização aqui proposta é ordenar os requisitos de acordo com 

os objetivos de valor (maximização do valor agregado ao negócio da organização, 

baseado no valor dos requisitos e dos clientes mais importantes) e risco (minimização 

dos riscos do projeto como um todo), observando a precedência técnica existente entre 

os requisitos. Assim, deve-se estabelecer uma ordem de implementação, onde os 



 

 

 

requisitos considerados mais importantes, do ponto de vista dos clientes mais 

significativos, e os que apresentarem maior risco devem ser desenvolvidos primeiro. 

 Assim, o problema é formulado matematicamente conforme a seguir: 

   ∑                         

   

   

 

onde,        ∑               
 
    

Na formulação acima as constantes   e   representam os pesos atribuídos ao risco e à 

importância respectivamente. Vale ressaltar ainda que, quanto antes um requisito for 

priorizado, maior será a sua contribuição para a função objetivo. 

4. Algoritmo Ant-Q 

O primeiro algoritmo da Otimização por Colônia de Formigas (ACO) foi proposto por 

Dorigo e Maniezzo (1996). Denominado Ant System, era inspirado no comportamento 

natural das formigas na busca por boas fontes de alimento. A comunicação entre 

formigas é indireta, feita a partir de trilhas de feromônio. Quando uma formiga encontra 

uma fonte de comida, deixa uma trilha de feromônio para servir de guia para as demais 

formigas. Quanto melhor for a trilha, maior será a quantidade de feromônio e melhor 

será a fonte de alimento. A partir do Ant System e da técnica de aprendizado por reforço 

Q-Learning, foi desenvolvido o Ant-Q [Gambardella e Dorigo 1995]. Neste algoritmo 

uma formiga situada no nó   move-se para o nó   de acordo com a seguinte regra de 

transição: 

         {
               {[       ]  [       ] }               

                                                                                              

 

 O valor         representa a quantidade de feromônio na aresta       e o valor 

        é o seu valor heurístico. Esses valores representam a qualidade da aresta 

segundo o que já foi aprendido pelas formigas e segundo a natureza do problema, 

respectivamente. Os valores   e  correspondem aos seus devidos pesos. No momento 

da transição, é gerado um número aleatório no intervalo       que, quando comparado 

com a constante   , decidirá se a formiga   irá para o melhor nó possível dentre todos 

os que ainda não foram visitados,      , ou se tomará uma decisão pseudo-aleatória  . 

Caso a formiga   se mova de forma pseudo-aleatória, a probabilidade de ir para o nó   é 

dada pela seguinte expressão: 

            

{
 

 
[       ]  [       ] 

∑ [       ]  [       ]          

              

                                                                              

 

 O objetivo é fazer com que os melhores nós tenham uma maior probabilidade de 

transição. Após todas as formigas terminarem suas respectivas rotas por todos os nós, 

calcula-se o valor de reforço baseado na qualidade da solução encontrada. Esse valor é 

calculado a partir da melhor solução dentre todas as formigas e é aplicado somente às 

arestas pertencentes a esta melhor solução. O valor de reforço          é dado por:  



 

 

 

                       

 O valor da solução encontrada pela melhor formiga é dado por      e   é um 

fator de normalização. Detalhes sobre a utilização do valor de reforço e a atualização do 

feromônio são discutidos na próxima seção. 

5. Adaptação do algoritmo Ant-Q para resolução do problema 

O Ant-Q será utilizado para resolução do problema de priorização de requisitos de 

software levando em consideração a precedência técnica entre os requisitos. O objetivo 

é maximizar o valor e minimizar os riscos do projeto. Para isso, os requisitos mais 

importantes e com maior risco devem ser implementados primeiro. Desta forma, o valor 

heurístico da transição do requisito   para o requisito   é dado por: 

                
             

     
 

       representa o maior valor heurístico possível e serve para efeito de 

normalização. Inspirado por [Souza et al 2011], ao fazer a transição do requisito   para 

o requisito  , a formiga atualiza o feromônio, ou valor Ant-Q, dessa aresta da seguinte 

forma: 

                                                  

 Onde   é o fator de evaporação do feromônio,   é o desconto de aprendizagem 

e     é o feromônio inicial. A seguir o seu pseudocódigo e a descrição do algoritmo. 

 

  



 

 

 

 Na fase inicial, são configuradas as constantes de inicialização, uma formiga é 

colocada em cada requisito que não apresenta nenhum precedente e é atribuído a cada 

aresta um feromônio inicial    . No laço principal, cada formiga se move para um 

novo requisito de acordo com (1) e (2). Se o requisito escolhido tiver algum precedente 

que ainda não foi visitado, adicionam-se todos os precedentes deste requisito, bem como 

os precedentes dos precedentes de forma recursiva. Somente após todos os precedentes 

adicionados, a formiga se move para o requisito escolhido inicialmente. Após todas as 

formigas terem feito a escolha do próximo requisito, as mesmas atualizam o feromônio 

da aresta percorrida de acordo com (5). Quando as formigas terminarem de percorrer 

todos os requisitos, seleciona-se a melhor solução dentre todas as formigas, calcula-se o 

valor de reforço     utilizando (3) e atualiza-se o feromônio das arestas pertencentes à 

melhor solução, novamente de acordo com (5). Após atingir um critério de parada, é 

retornada a melhor solução encontrada ao longo das iterações. 

6. Avaliação Empírica 

Uma avaliação empírica foi conduzida com o objetivo de demonstrar a aplicação e a 

eficiência do algoritmo Ant-Q, conforme adaptação apresentada, na resolução de 

instâncias do problema modelado. O desempenho do algoritmo é comparado com o de 

um algoritmo genético e de um algoritmo randômico. Esta seção descreve o contexto 

utilizado nos experimentos, bem como apresenta e analisa os resultados obtidos. 

6.1. Descrição das Instâncias 

Nove instâncias de problemas foram geradas e utilizadas para avaliar a modelagem do 

problema e a aplicação dos algoritmos em contextos distintos. São elas: InstA (50 

requisitos, 3 clientes), InstB (50,5), InstC (50,8), InstD (100,3), InstE (100,5), InstF 

(100,8), InstG (200,3), InstH (200,5), InstI (200,8). Todas as instâncias apresentam 

nível de precedência de 10% e parâmetros ρ e   iguais a 1.  Os valores para         , e 

           foram gerados aleatoriamente de acordo com as escalas definidas 

anteriormente. Matrizes de Precedência Técnica também foram geradas 

randomicamente obedecendo aos percentuais estabelecidos.  

6.2. Algoritmo Genético e Algoritmo de Busca Aleatória 

Os algoritmos genéticos são algoritmos evolucionários extensamente utilizados, são 

inspirados na teoria da evolução das espécies de Darwin, que simulam processos 

biológicos como mutações, cruzamentos e seleção. [Goldberg, 1989] 

 Neste trabalho, um algoritmo de busca aleatória também foi utilizado como um 

referencial para permitir que os resultados obtidos pelas metaheurísticas pudessem ser 

validados. Qualquer metaheurística deve ser capaz de superar um algoritmo de busca 

aleatória para ser aplicada com sucesso em SBSE [Harman e Jones, 2001]. 

6.3. Configuração dos Parâmetros dos Algoritmos 

Os parâmetros utilizados para cada metaheurística foram configurados a partir da 

execução de testes preliminares. Assim, para o Algoritmo Genético foram utilizados: 

tamanho da população igual a 100 indivíduos (a população inicial foi gerada 

aleatoriamente), taxa de cruzamento igual a 0,9 utilizando o operador 

TwoPointsCrossover, taxa de mutação igual a (1 ÷ número de requisitos) utilizando o 



 

 

 

operador SwapMutation e seleção utilizando o método torneio binário. Para o Ant-Q 

foram utilizados:   igual a 1,   igual a 2, α igual a 0.1,   igual a 1 e q0 igual a 0.9. 

Todos os algoritmos foram configurados para realizarem um total de 500 avaliações.  

6.4. Apresentação e Análise dos Resultados 

Neste trabalho, foram calculados a média e o desvio-padrão de dez execuções de cada 

algoritmo em cada instância para definir o comportamento da função-objetivo do 

problema e do tempo de execução (em milissegundos). Os resultados obtidos em cada 

instância são apresentados na tabela a seguir. 

Tabela 2. Resultados 

 Valor da função objetivo Tempo 

Instância Ant-Q GA Aleatório Ant-Q GA Aleatório 

InstA 87094 23,70 81472,3                       1962,3 11,06                               

InstB 277400,7 84,76                                 1973,8 19,22               6136,1       

InstC 385605,9 14,59                                  2181,8 10,74                            

InstD 573533,3 75,41 530711,8                          15716,5 111,76                                   

InstE 1110099,7 78,19                                     15640,7 50,80                                   

InstF 1778108,8 81,76 1704041,1         1687979,6         16294,8 210,56                 252059,1         

InstG 3423202,1 275,16                    3006202,7         145026,6 787,33          24819,51           31248,8 

InstH 2471667 71,36                                    143307,2 1624,21                                   

InstI 6394383,3 521,49                                  149320,8 757,35                  1542111,4         

 A partir da tabela apresentada percebe-se que o Ant-Q demonstra melhor 

desempenho, na maioria das instâncias, tanto para os valores da função objetivo como 

no tempo de execução. Com relação ao Algoritmo Genético, o Ant-Q apresenta 

resultados, em média, 6.57% e 20% melhores em comparação com a função objetivo e o 

tempo de execução, respectivamente. Comparando com a busca aleatória esses valores 

chegam a 7% e 74%.  Devido às restrições de precedência entre os requisitos, o 

Algoritmo Genético demora muito tempo para encontrar sua população inicial, o que 

influencia muito no seu tempo de execução, restrição esta que não afeta o algoritmo 

proposto, pois o mesmo não permite que uma formiga chegue a uma solução inválida. 

Vale ressaltar ainda o baixo desvio-padrão do Ant-Q, chegando a ser 98% menor que o 

do Algoritmo Genético e 99% menor que o Algoritmo Aleatório, em média.  

7. Considerações Finais 

O algoritmo proposto apresentou resultados melhores que o Algoritmo Genético tanto 

para o valor da função objetivo como para o tempo de execução na grande maioria das 

instâncias testadas. Devido a esses resultados pretende-se abordar novos 

relacionamentos entre os requisitos e não somente precedência técnica, bem como 

utilizar este algoritmo para tentar solucionar outros problemas da SBSE. Como trabalho 

futuro, também pretende-se desenvolver um algoritmo baseado no Ant-Q para solução 

de problemas multiobjetivos. 
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