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MỞ Đ U 

1. Lý do chọn đề tài 

Ƣớc lƣợng nỗ lực phát triển phần mềm hiệu quả là một trong những 

hoạt động quan trọng của ƣớc lƣợng dự án phần mềm, đồng thời cũng là 

thách thức trong công nghệ phần mềm. Ƣớc lƣợng nỗ lực có thể đƣợc sử 

dụng nhƣ là dữ liệu đầu vào cho các kế hoạch dự án, phân tích đầu tƣ, 

nguồn ngân sách, quy trình định giá dự án nên nó trở nên rất quan trọng để 

có đƣợc ƣớc lƣợng chính xác. Nhiều tổ chức phải chịu các tác động tài 

chính lên công việc của họ, bị mất lợi thế cạnh tranh, và chậm trễ trong việc 

hƣởng lợi từ kế hoạch và các sáng kiến do các ƣớc lƣợng xấu.  

Một số kỹ thuật ƣớc lƣợng sử dụng dữ liệu thu thập từ các dự án đã 

hoàn thành từ nhiều tổ chức khác nhau cùng với công thức toán học để ƣớc 

lƣợng chi phí dự án đƣợc giới thiệu nhƣ COCOMO của Barry Boehm, 

SLIM của Putnam, mô hình điểm chức năng của Albrecht…  

Trong những năm gần đây, các mô hình thuật toán và xử lý những khó 

khăn trong việc điều chỉnh các tham số nhằm cải tiến độ chính xác của ƣớc 

lƣợng nỗ lực phát triển phần mềm đƣợc phát triển rộng rãi. Các mô hình 

Sheta hay Uysal sử dụng thuật toán tối ƣu của bầy đàn đã đáp ứng đƣợc 

tiến độ của các phƣơng pháp công nghệ phần mềm mới. Áp dụng một 

phƣơng pháp ƣớc lƣợng trong quá trình phát triển phần mềm là một nhiệm 

vụ khó khăn mà chúng ta cần phải lƣờng trƣớc kích thƣớc và độ phức tạp 

của các sản phẩm sẽ đƣợc xây dựng để xác định những việc cần làm tiếp 

theo. Phát triển phần mềm theo mô hình Sheta sử dụng thuật toán đã trở 

nên phổ biến trong ngành công nghiệp và thay thế các phƣơng pháp tiếp 

cận thông thƣờng của phát triển phần mềm. 

Trí thông minh của bầy đàn là quy luật đƣợc tích góp từ các hành vi 

tƣơng tác độc lập của các cá nhân và môi trƣờng sống của chúng. Gần đây, 

các nhà phát triển phần mềm đã nghiên cứu về trí tuệ của bầy đàn để tối ƣu 

hóa các bài toán về ƣớc lƣợng nỗ lực phát triển phần mềm. Đa số các 
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phƣơng pháp đƣợc lấy cảm hứng từ hiện tƣợng sinh học hoặc các hành vi 

xã hội và chủ yếu là động vật, côn trùng. Trong đó, hành vi săn mồi của 

bầy sói cho thấy đƣợc kỹ năng và chiến lƣợc tuyệt vời của chúng. Ngoài sự 

phát triển của các thuật toán tối ƣu về bầy đàn nhƣ: đàn cá, đàn ong nhân 

tạo, thuật toán đom đóm… thuật toán về bầy sói cũng đƣợc đề xuất để nâng 

cao hiệu quả cho ƣớc lƣợng nỗ lực của phát triển phần mềm. 

Chính vì vậy, tôi quyết định chọn đề tài: 

“ Ƣớc lƣợng nỗ lực phát triển phần mềm sử dụng thuật toán tối ƣu dựa 

trên hành vi săn mồi của bầy sói”. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Nghiên cứu thuật toán tối ƣu hành vi săn mồi của bầy sói. 

- Nghiên cứu lý thuyết về ƣớc lƣợng nỗ lực phát triển phần mềm theo 

mô hình Sheta. 

- Áp dụng vào ƣớc lƣợng nỗ lực phần mềm theo mô hình Sheta nhằm 

tối ƣu các giá trị trong ƣớc lƣợng phần mềm. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

- Nghiên cứu thuật toán tối ƣu bầy đàn. 

- Cơ sở lý thuyết về ƣớc lƣợng nỗ lực phát triển phần mềm. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Nghiên cứu thuật toán tối ƣu hành vi săn mồi của bầy sói. 

- Nghiên cứu ƣớc lƣợng nỗ lực phát triển phần mềm theo mô hình 

Sheta. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

4.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết 

Tìm hiểu, tra cứu, phân tích và tổng hợp từ sách, các bài báo, tạp chí 

khoa học, các trang web, các bài luận văn thạc sĩ trong nƣớc và nƣớc ngoài. 
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4.2. Phương pháp thực nghiệm, mô phỏng 

- Đề xuất áp dụng thuật toán tối ƣu dựa trên hành vi săn mồi của bầy 

sói. 

- Cài đặt thực nghiệm và đánh giá kết quả. 

5. Dự kiến kết quả đạt đƣợc 

5.1. Về mặt lý luận 

- Hiểu đƣợc đặc điểm, tính chất của thuật toán tối ƣu bầy đàn. 

- Hiểu đƣợc mô hình Sheta trong ƣớc lƣợng nỗ lực phát triển phần 

mềm. 

- Áp dụng thuật toán tối ƣu dựa trên hành vi săn mồi vào bài toán ƣớc 

lƣợng nỗ lực sử dụng tập dữ liệu trên NASA để đƣợc các tham số cần ƣớc 

lƣợng. 

5.2. Về mặt thực tiễn 

- Đề xuất giải pháp ƣớc lƣợng nỗ lực phát triển phần mềm theo mô 

hình Sheta sử dụng thuật toán tối ƣu dựa trên hành vi săn mồi của bầy sói. 

- Đánh giá hiệu quả của giải pháp đề xuất so với các thuật toán tối ƣu 

khác. 

6. Nội dung nghiên cứu và dự kiến cấu trúc luận văn 

6.1. Nội dung nghiên cứu 

- Thu thập và tổng hợp các tài liệu liên quan đến thuật toán tối ƣu về 

hành vi săn mồi của bầy sói. 

- Thu thập, tổng hợp và phân tích kỹ thuật ƣớc lƣợng nỗ lực phát triển 

phần mềm theo mô hình Sheta. 

- Áp dụng thuật toán tối ƣu dựa trên hành vi săn mồi của bầy sói để ƣớc 

lƣợng nỗ lực phát triển phần mềm theo mô hình Sheta. 

- Thử nghiệm, phân tích các kết quả; từ đó đánh giá hiệu quả của giải 

pháp đề xuất. 
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6.2. Bố cục luận văn 

Mở đầu 

Chƣơng 1: Tổng quan về ƣớc lƣợng nỗ lực phát triển phần mềm theo 

mô hình Sheta 

Chƣơng 2: Thuật toán tối ƣu dựa trên hành vi săn mồi của bầy sói 

Chƣơng 3: Ứng dụng thuật toán vào dự đoán nỗ lực phát triển phần 

mềm 

Kết luận và hƣớng phát triển 
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CHƢƠNG  1 -  TỔNG QUAN VỀ Ƣ C  Ƣ NG NỖ   C PHÁT 

TRIỂN PH N  Ề  THEO    H NH SHETA 

1.1. Tổng quan về ƣớc lƣợng nỗ lực phát triển phần mềm 

1.1.1. Khái niệm 

Ƣớc lƣợng là công việc tính toán gần đúng một đại lƣợng nào đó dựa 

trên tập dữ liệu liên quan đến đại lƣợng đó. Tập dữ liệu này thƣờng đƣợc 

thu thập trong điều kiện thiếu, nhiễu hoặc chỉ có giá trị gần đúng. Khi tập 

dữ liệu ở trong điều kiện hoàn hảo hay đầy đủ thông tin thì ƣớc lƣợng trở 

thành tính toán chính xác. 

1.1.2. Bốn bước cơ bản trong ước lượng dự án phần mềm 

1.1.2.1. Ước lượng kích cỡ, phạm vi  

Các tài nguyên thông tin về phạm vi của dự án nên đƣợc thu thập bất 

cứ nơi nào có thể, bắt đầu với những mô tả chính xác của các yêu cầu.  

Hai cách để có thể ƣớc lƣợng kích cỡ sản phẩm là: 

1) Cách thứ nhất: Bằng phép tƣơng tự.  

2) Cách thứ hai: Bằng phép phân tích.  

1.1.2.2. Ước lượng nỗ lực 

Một khi chúng ta có một ƣớc lƣợng kích cỡ của sản phẩm, chúng ta có 

thể tính toán ƣớc lƣợng nỗ lực từ nó. Việc chuyển đổi từ kích cỡ phần mềm 

sang tổng nỗ lực dự án chỉ có thể làm đƣợc nếu chúng ta có một vòng đời 

phát triển phần mềm xác định và tiến trình phát triển mà ta sử dụng ổn định 

trên dự án để phân tích, thiết kế, phát triển và kiểm thử phần mềm. 

Một dự án phát triển phần mềm đòi hỏi nhiều yêu cầu hơn công việc 

viết mã nguồn đơn thuần. Trên thực tế, việc mã hóa chỉ chiếm chƣa đến ¼ 

tổng thể nỗ lực dự án. Việc viết và thẩm định tài liệu, thi hành các bản mẫu, 

thiết kế các phiên bản có thể phân phối và thẩm định, kiểm thử mã chiếm 

phần lớn thời gian của nỗ lực dự án tổng thể. Ƣớc lƣợng nỗ lực dự án yêu 

cầu ta xác định và ƣớc lƣợng về thời gian, về nhân lực,… Sau đó tổng hợp 
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lại tất cả các hoạt động ta phải thực hiện để xây dựng sản phẩm từ kích cỡ 

đƣợc ƣớc lƣợng. 

1.1.2.3. Ước lượng lịch trình 

Điều này thƣờng đòi hỏi ƣớc lƣợng số lƣợng ngƣời sẽ làm việc trên dự 

án, cái gì họ sẽ làm (cấu trúc phân cấp chia nhỏ công việc), khi nào họ sẽ 

bắt đầu làm việc trên dự án và khi nào họ sẽ kết thúc.  

1.1.2.4. Ước lượng chi phí 

Có nhiều yếu tố cần quan tâm khi ƣớc lƣợng chi phí tổng cộng của một 

dự án. Những yếu tố đó bao gồm giá nhân công, giá mua hay giá thuê phần 

cứng, phần mềm, chi phí đi lại cho mục đích gặp gỡ hay kiểm thử, các giao 

tiếp (ví dụ, các cuộc gọi điện thoại đƣờng dài, hội thảo video từ xa, …), các 

khóa đào tạo, không gian văn phòng, … 

Qua việc nghiên cứu 4 bƣớc trong phép ƣớc lƣợng nhƣ trên, đề xuất 

một tiến trình cơ sở cho việc ƣớc lƣợng nhƣ đƣợc mô tả trong sơ đồ ở hình 

1.2. 

1.2. Các phƣơng pháp ƣớc lƣợng nỗ lực 

- Ƣớc lƣợng dựa vào dữ liệu lịch sử. 

- Ƣớc lƣợng dựa vào chuyên gia. 

- Ƣớc lƣợng dựa vào mô hình toán học. 

1.3.  ô hình ƣớc lƣợng nỗ lực phát triển phần mềm 

Một cách tổng quát nhất, ƣớc lƣợng thuật toán cho chi phí phần mềm 

có thể đƣợc biểu diễn nhƣ sau: 

 Effort = A * Size
B
 * M     (1.3) 
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Hình 1.2. Tiến trình cơ sở ước lượng dự án 

1.3.1. Mô hình COCOMO 

Công thức của COCOMO cơ bản đƣợc biểu diễn trong phƣơng trình 

1.4: 

E = A * (KLOC)
B
   (1.4) 

Dựa trên sự phức tạp của dự án có thể phân ra làm ba lớp: 

- Lớp đơn (Organic) 

- Nửa gắn kết (Semi – detached) 

- Nhúng (Embedded) 

1.3.2. Mô hình Sheta 

Sheta [3] đã đƣa ra hai phiên bản khác nhau cho hàm f nhƣ sau: 

Mô hình Sheta 1:  

E = A * (KLOC)
B
 + C * ME     (1.6) 

Cấu trúc mô hình đề xuất có các tham số A, B và C. Các tham số mô hình 

đƣợc ƣớc lƣợng nhƣ sau: 

Với A = 3.1938, B = 0.8209, C = - 0.1918 

Mô hình Sheta 2:  

E = A * (KLOC)
B
 + C * ME + D  (1.7) 

Với A = 3.3602, B = 0.8116, C = - 0.4524, D = 17.8025. 
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CHƢƠNG 2 - THUẬT TOÁN TỐI ƢU D A TRÊN HÀNH VI 

SĂN  ỒI CỦA B Y SÓI 

2.1. Giới thiệu 

2.1.1. Bài toán tối ưu tổng quát và phân loại 

2.1.1.1. Giới thiệu bài toán tối ưu tổng quát 

Trong mô hình toán học, mục tiêu của bài toán đƣợc biểu diễn bởi hàm: 

f(x)  min/max; với x là một biến hoặc vector biến x = (x1 ,x2 ,...,xn ). 

Yêu cầu: Tìm x để thỏa mãn (2.2) và làm cực tiểu/cực đại hàm mục 

tiêu (2.1),   x* (một bộ các giá trị cụ thể của (x1 ,x2 ,...,xn ), thỏa mãn điều 

kiện (2.1) & (2.2) gọi là phƣơng án tối ƣu. Nếu x chỉ thỏa mãn điều kiện 

(2.2) gọi x là phƣơng án hay phƣơng án chấp nhận đƣợc. 

2.1.1.2. Phân loại các bài toán tối ưu 

- Bài toán tối ƣu tuyến tính. 

- Bài toán tối ƣu phi tuyến. 

- Bài toán tối ƣu rời rạc. 

- Bài toán quy hoạch động. 

- Bài toán tối ƣu đa mục tiêu. 

2.1.2. Trí tuệ bầy đàn 

Trí tuệ bầy đàn hay trí thông minh bầy đàn là cách thức liên lạc giữa 

một cá thể và tập thể trong một tổ chức khổng lồ. Trí tuệ bầy đàn thể hiện 

qua những hành vi tập thể trong một hệ thống (tự nhiên hoặc nhân tạo) 

đƣợc tổ chức và phân cấp.  

Việc sử dụng trí tuệ bầy đàn vào trong các lĩnh vực từ công nghiệp, 

khoa học lẫn thƣơng mại đã có nhiều ứng dụng đặc sắc và đa dạng. Nghiên 

cứu trí tuệ bầy đàn có thể giúp con ngƣời quản lý những hệ thống phức tạp, 

từ việc vận hành các chuyến xe cho đến robot quân sự. 

Nhiều nhà nghiên cứu đã lấy cảm hứng từ sự chuyển động của động vật 

và côn trùng (ví dụ: đom đóm, dơi, đàn kiến và đàn ong…) với những ƣu 

điểm của việc tính toán hiệu quả và dễ thực hiện. Trong đó Grey Wolf 
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Optimizer (GWO) mô phỏng theo cách mà sói tìm kiếm thức ăn và sống sót 

bằng cách tránh kẻ thù của chúng. 

2.2. Mô tả hành vi săn mồi của bầy sói 

Hình 2.1. Hệ thống phân cấp của sói xám 

Con đầu đàn có thể là con đực hoặc con cái đƣợc gọi là alpha. Alpha 

nghĩa là con dẫn đầu có nhiệm vụ quyết định về việc săn bắt, nơi ở, thời 

gian để đánh thức…  

Cấp thứ hai trong phân cấp của những con sói xám là beta. Các betas là 

những con sói thƣờng trong đàn dƣới quyền alpha nhƣng cũng chỉ huy các 

con sói cấp thấp khác. 

Bậc thấp nhất trong bầy sói xám là Omega. Đó là những con sói yếu ớt 

và phải dựa dẫm vào các con sói khác trong đàn.  

Các con sói Delta phụ thuộc vào alphas và betas, nhƣng chúng trội hơn 

omega. Chúng làm nhiệm vụ theo dõi ranh giới lãnh thổ và cảnh báo trong 

trƣờng hợp có nguy hiểm, bảo vệ và đảm bảo an toàn cho bầy, chăm sóc 

những con sói yếu, bị thƣơng trong đàn. 

Ngoài hệ thống cấp bậc xã hội của sói, săn mồi theo bầy còn là một 

hành vi xã hội đáng chú ý của sói. Theo Muro và cộng sự [10] các giai 

đoạn chính của việc săn bắt nhƣ sau: rƣợt đuổi, bao vây và tấn công con 

mồi cho đến khi nó ngừng di chuyển (hình 2.2). 
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Hình 2.2. Hành vi săn bắt của sói: (A) quan sát, tiếp cận và theo dõi; 

(B-D) đuổi bắt, tấn công và bao vây; (E) trạng thái tĩnh và tấn công [18] 

2.3. Chi tiết thuật toán 

2.3.1. Hệ thống phân cấp xã hội 

Trong thuật toán GWO việc săn bắt (tối ƣu hóa) đƣợc điều khiển bởi α, 

β, và  và sau cùng là . 

2.3.2. Bao vây con mồi 

Để mô phỏng theo toán học hành động bao vây, các phƣơng trình sau 

đƣợc Mirjalili và cộng sự [2] đề xuất: 

  
→   

 
→ 

  
→ ( )   

 
→( )        (2.3) 

 
→ (   )    

  
→ ( )   

 
→  

  
→       (2.4) 

 
→  và 

 
→ đƣợc tính nhƣ sau: 

 
→   

 
→  

  
→  

 
→      

 
 
→    

  
→  

(2.5) 

(2.6) 
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2.3.3. Săn bắt con mồi 

Để mô phỏng theo toán học cách săn mồi của sói xám, giả sử rằng 

alpha (giải pháp ứng viên tốt nhất - best candidate solution), beta và delta 

có vị trí tốt hơn đối với vị trí của con mồi. Do đó, ba giải pháp đầu tiên thu 

đƣợc cho đến thời điểm này đƣợc coi là tốt nhất và yêu cầu các cá thể tìm 

kiếm khác (kể cả omegas) cập nhật vị trí của chúng theo vị trí của các cá 

thể tìm kiếm tốt nhất. Các công thức đƣợc Mirjalili và cộng sự [2] đề xuất 

nhƣ sau: 

  
→  |

  
→ 

  
→   

 
→|  

  
→  |

  
→  

  
→   

 
→|  

 
→  |

  
→  

 
→  

 
→|    (2.7)

  
→   

  
→   

  
→  (

  
→ )  

  
→   

  
→   

  
→  (

  
→ )  

  
→   

 
→  

  
→  (

 
→ ) (2.8) 

 
→ (   )   

  
→   

  
→  

  
→ 

 
  (2.9) 

Hình 2.4 cho thấy cách một cá thể tìm kiếm cập nhật vị trí của nó theo 

alpha, beta và delta trong không gian tìm kiếm 2D. Vị trí cuối cùng sẽ ở 

một vị trí ngẫu nhiên trong một vòng tròn đƣợc xác định bởi các vị trí của 

alpha, beta và delta trong không gian tìm kiếm. Nói cách khác alpha, beta, 

và delta dự đoán vị trí của con mồi, và những con sói khác cập nhật vị trí 

của chúng một cách ngẫu nhiên xung quanh con mồi. 
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Hình 2.4. Vị trí được cập nhật trong GWO 

2.3.4. Tấn công con mồi 

Những con sói xám kết thúc cuộc săn bằng cách tấn công con mồi khi 

nó ngừng di chuyển. Để mô phỏng theo toán học cách tiếp cận con mồi 

chúng ta giảm giá trị của 
 
→. Độ biến thiên của 

 
→  giảm theo 

 
→. Hay 

 
→ là 

một giá trị ngẫu nhiên trong khoảng [-2a, 2a] trong đó 
 
→ đƣợc giảm từ 2 

đến 0 trong quá trình lặp. Khi các giá trị ngẫu nhiên của 
 
→ nằm trong [-1, 

1], vị trí tiếp theo của một cá thể tìm kiếm có thể ở bất kỳ vị trí nào giữa vị 

trí hiện tại và vị trí của con mồi. Hình 2.5 (a) cho thấy rằng | A | <1 buộc 

các con sói tấn công vào con mồi. 

Thuật toán GWO cho phép các cá thể tìm kiếm cập nhật vị trí của 

chúng dựa trên vị trí của alpha, beta và delta; và tấn công vào con mồi. Tuy 

nhiên, thuật toán GWO cũng cho thấy việc thăm dò con mồi là quan trọng.  

Hình 2.5. Tấn công con mồi và tìm kiếm con mồi 

2.3.5. Tìm kiếm con mồi (thăm dò) 

Những con sói xám thƣờng tìm kiếm theo vị trí của alpha, beta và delta. 

Chúng tách ra nhau để tìm kiếm con mồi và hội tụ để tấn công con mồi. Để 

mô phỏng theo toán học, chúng ta sử dụng 
 
→ với các giá trị ngẫu nhiên lớn 

hơn 1 hoặc nhỏ hơn -1 để bắt buộc các cá thể tìm kiếm khác nhau từ con 
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mồi. Hình 2.5 (b) với | A | > 1 nghĩa là những con sói xám buộc phân ra từ 

con mồi để có thể tìm đƣợc con mồi ngon. 

Một thành phần khác của GWO thuận lợi cho việc thăm dò là 
 
→ . Trong 

công thức (2.6), vector 
 
→ có các giá trị ngẫu nhiên trong [0, 2]. Thành phần 

này cung cấp trọng lƣợng ngẫu nhiên cho con mồi để tăng (C > 1) hoặc 

giảm (C < 1) tác động của con mồi trong việc xác định khoảng cách trong 

công thức (2.3). Điều này giúp cho GWO thấy đƣợc hành vi ngẫu nhiên 

hơn trong suốt quá trình tối ƣu hóa, thuận lợi thăm dò và tránh xa tối ƣu 

cục bộ. C cung cấp các giá trị ngẫu nhiên tại mọi thời điểm để tăng việc tìm 

kiếm trong các bƣớc lặp. Đây là thành phần quan trọng trong trƣờng hợp 

tối ƣu cục bộ trì trệ (local optima stagnation), đặc biệt là trong lần lặp cuối 

cùng. 

Vectơ C cũng có thể đƣợc xem vật cản khi tiếp cận con mồi trong tự 

nhiên. Tùy thuộc vào vị trí của một con sói, nó có thể cho con mồi một 

trọng lƣợng ngẫu nhiên và làm cho sói khó tiếp cận con mồi hơn. 

2.4. Cài đặt thuật toán 

2.4.1. Biểu diễn bằng mã giả 

Thuật toán đƣợc biểu diễn chi tiết bằng mã giả nhƣ sau: 

Đầu vào: Thiết lập các thông số a, A và C, 

Đầu ra: Cá thể tốt nhất trong quần thể        {          } 

Khởi tạo một quần thể có Np cá thể với các vị trí  

Xi (i=1,2,…,n)      

Tính giá trị thích nghi của mỗi cá thể thứ i 

Xα = cá thể tìm kiếm tốt nhất 

Xβ = cá thể tìm kiếm tốt thứ hai 

X  = cá thể tìm kiếm tốt thứ ba 

while (t   Max number of iterations) 

 for cá thể thứ i  

  Cập nhật vị trí theo công thức (18) 

 End for 
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 Cập nhật a, A và C 

Tính giá trị thích nghi cho quần thể 

Cập nhật Xα , Xβ  và  X   

t = t + 1 

End while 

Return Xα 

2.4.2. Lưu đồ thuật toán 

Khởi tạo các cá thể sói 

Khởi tạo a, A và C 

Cập nhật vị trí của cá thể đã tìm 

kiếm 

Tính giá trị thích nghi 

Tìm Xα , Xβ  và  X   

Hiển thị Xα và giá 

trị thích nghi 

Cập nhật a, A 

và C   

Tính giá trị thích 

nghi 

Cập nhật Xα , Xβ  

iter < itermax    

iter < itermax 

Maxite 

Bắt đầu 

Kết 

thúc 

Hình 2.6. Lưu đồ thuật toán 
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2.4.3. Các bước thực hiện 

Bƣớc 1: Khởi tạo các tham số GWO nhƣ các cá thể tìm kiếm (Xs) kích 

thƣớc biến tạm (Xd), vectơ a, A, C và số lần lặp tối đa sử dụng công thức 

(2.5) và (2.6). Giá trị của  
   
→  giảm dần từ 2 đến 0 trong quá trình lặp. 

 

 

Bƣớc 2: Tạo ra sói ngẫu nhiên dựa trên kích cỡ của bầy. 

  
     

    
 ……………..     

     
  

  
    

    
 …………..…     

     
  

. .     .……………… . . 

  
     

     
  ………………     

      
   

Trong đó,   
  là giá trị khởi tạo của các con sói thứ i của bầy thứ j 

Bƣớc 3: Dự đoán giá trị thích nghi của mỗi cá thể sử dụng công thức (2.3) 

và (2.4). 

Bƣớc 4: Xác định các cá thể săn mồi tốt nhất Xα , Xβ  và  X  sử dụng công 

thức (2.7), (2.8). 

Bƣớc 5: Cập nhật vị trí của sói săn mồi hiện tại bằng cách sử dụng (2.9). 

Bƣớc 6: Dự đoán giá trị thích nghi của cuộc săn mồi. 

Bƣớc 7: Cập nhật giá trị của Xα , Xβ  và  X  . 

Bƣớc 8: Kiểm tra điều kiện dừng, nếu Iter  ≥ Itermax thì kết thúc ngƣợc lại 

thực hiện bƣớc 5. 

  

Wolves =  
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CHƢƠNG 3 - ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN VÀO Ƣ C  Ƣ NG 

NỖ L C PHÁT TRIỂN PH N MỀM 

3.1. Giới thiệu 

Để sử dụng thuật toán GWO và bài toán ƣớc lƣợng nỗ lực phát triển 

phần mềm theo mô hình Sheta cần các yếu tố sau: 

 Đầu vào của bài toán là một bộ bao gồm 18 dự án đƣợc thu thập bởi 

Bailey và Basili [15]. 

 Đầu ra của bài toán là thời gian hoàn thành dự án. Từ đó tính toán 

đƣợc chi phí phát triển dự án. 

3.1.1.  iểu diễn cá thể của thuật toán     và hàm th ch nghi cho bài 

toán dự đoán 

Hàm thích nghi (Fitness Function) là hàm đánh giá hay hàm mục tiêu 

thể hiện tính thích nghi của cá thể.  

Trong nghiên cứu này, mỗi cá thể trong thuật toán tối ƣu bầy đàn đƣợc 

biểu diễn nhƣ sau: 

    *           + 

Sau khi thuật toán kết thúc sẽ trả về kết quả là cá thể tốt nhất chứa các 

tham số cho nỗ lực dự đoán gần với giá trị nỗ lực thực tế. 

3.1.2. Đo lường chất lượng dự đoán 

Các phƣơng pháp đƣợc sử dụng rộng rãi để đánh giá chất lƣợng các mô 

hình ƣớc tính nỗ lực phát triển phần mềm bao gồm: 

a. Độ đo Mean Magnitude of Relative Error (MMRE) [16] 

b. Độ đo Median Magnitude of Relative Error (MdMRE) [17] 

c. Độ đo Prediction at level N (PRED(N)) [18] 

3.2. Kết quả và thực nghiệm 

3.2.1. Tập dữ liệu thực nghiệm 

Dữ liệu mà tôi sử dụng dựa trên tập dữ liệu của Bailey và Basili. Tập dữ 

liệu bao gồm hai biến. Đó là số dòng lệnh (KLOC) và Methodogy (ME). 
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Nỗ lực đƣợc dự đoán mô tả theo đơn vị ngƣời – tháng. Số liệu đƣợc trình 

bày trong bảng 3.1 

Bảng 3.1. Dữ liệu dự án phần mềm của NASA 

Dự án KLOC ME Nỗ lực thực tế 

1 90.2 30 115.8 

2 46.2 20 96 

3 46.5 19 79 

4 54.5 20 90.8 

5 31.1 35 39.6 

6 67.5 29 98.4 

7 12.8 26 18.9 

8 10.5 34 10.3 

9 21.5 31 28.5 

10 3.1 26 7 

11 4.2 19 9 

12 7.8 31 7.3 

13 2.1 28 5 

14 5 29 8.4 

15 78.6 35 98.7 

16 9.7 27 15.6 

17 12.5 27 23 

18 100.8 34 138.3 

Dữ liệu của 13 dự án đầu tiên đƣợc sử dụng để tối ƣu hóa các tham số 

của mô hình và 5 dự án còn lại đã đƣợc sử dụng để kiểm tra hiệu năng sau 

các tham số đã đƣợc tối ƣu. 

3.2.2. Thiết lập thực nghiệm 

Để đánh giá hiệu quả của thuật toán, tôi thiết lập kích cỡ quần thể 

và số lần lặp, hệ số quán tính nhƣ sau: 

 Số lần lặp: Iteration = 1000 

 Kích thƣớc quần thể: Np = 20 

Phạm vi các tham số của mô hình ƣớc tính đề xuất đƣợc trình bày 

trong Bảng 3.2 

Bảng 3.2. Phạm vi các tham số của mô hình đề xuất 
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Tham số Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất 

a 0 10 

b 0.3 2 

c -0.5 0.5 

d 0 20 

3.2.3. Đánh giá kết quả  

Theo mô hình Sheta 1, sau khi tối ƣu hóa các tham số sử dụng thuật toán 

GWO ta đƣợc mô hình GWO 1 với các tham số: 

A = 1.9594;  B = 0.9351;  C = 0.0305  

Theo mô hình Sheta 2, sau khi tối ƣu hóa các tham số sử dụng thuật toán 

GWO ta đƣợc mô hình GWO 2 với các tham số: 

A =1.4559; B = 0.9498 ;  C = -0.1308;  D = 5.9439 

Tƣơng ứng theo hai mô hình trên ta đƣợc 2 bảng sau: 

Bảng 3.3. Giá trị nỗ lực ước lượng và giá trị MRE của mô hình Sheta 1 và 

mô hình GWO 1 

Dự 

án 

Nỗ 

lực 

thực 

tế 

Nỗ lực ƣớc 

lƣợng của 

mô hình 

GWO 1 

Nỗ lực ƣớc 

lƣợng của 

mô hình 

Sheta 1 

MRE 

của mô 

hình 

GWO 1 

MRE 

của mô 

hình 

Sheta1 

1 115.8 132.8733 124.8585 0.1474 0.0782 

2 96 71.1978 74.8467 0.2584 0.2203 

3 79 71.5959 75.4852 0.0937 0.0445 

4 90.8 82.9911 85.4349 0.0860 0.0591 

5 39.6 49.8207 50.5815 0.2581 0.2773 

6 98.4 101.5093 99.0504 0.0316 0.0066 

7 18.9 22.0487 24.148 0.1666 0.2777 

8 10.3 18.6989 18.0105 0.8154 0.7486 

9 28.5 35.4667 37.2724 0.2444 0.3078 

10 7 6.4371 4.5849 0.0804 0.345 

11 9 8.0771 8.9384 0.1025 0.0068 

12 7.3 14.3213 13.5926 0.9618 0.862 

13 5 4.7753 1.51 0.0449 0.698 

14 8.4 9.7098 8.2544 0.1559 0.0173 
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15 98.7 117.0875 110.5249 0.1863 0.1198 

16 15.6 17.2239 18.2559 0.1041 0.1703 

17 23 21.6130 23.369 0.0957 0.0222 

18 138.3 147.4431 135.4825 0.0661 0.0204 

Hình 3.2. So sánh nỗ lực thực tế với nỗ lực ước lượng  

mô hình Sheta 1 và mô hình GWO 1 

Hình 3.3. So sánh MRE của mô hình Sheta 1 và mô hình GWO 1 

Bảng 3.4. Giá trị nỗ lực ước lượng và giá trị MRE của mô hình Sheta 2 và 

mô hình GWO 2 

Dự 

án 

Nỗ 

lực 

thực 

tế 

Nỗ lực ƣớc 

lƣợng của 

mô hình 

GWO 2 

Nỗ lực ƣớc 

lƣợng của 

mô hình 

Sheta 2 

MRE 

của mô 

hình 

GWO 2 

MRE 

của mô 

hình 

Sheta2 
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mô hình Sheta 1 
Nỗ lực ƣớc lƣợng của  

mô hình GWO 1 
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MRE của Mô hình Sheta 1 MRE của mô hình GWO 1 
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1 115.8 106.7778 124.8585 0.0779 0.0782 

2 96 58.8171 74.8467 0.3873 0.2203 

3 79 59.2901 75.4852 0.2495 0.0445 

4 90.8 68.2453 85.4349 0.2484 0.0591 

5 39.6 39.4686 50.5815 0.0033 0.2773 

6 98.4 81.6941 99.0504 0.1698 0.0066 

7 18.9 18.9399 24.148 0.0021 0.2777 

8 10.3 15.0816 18.0105 0.4642 0.7486 

9 28.5 28.7229 37.2724 0.0078 0.3078 

10 7 6.8072 4.5849 0.0275 0.345 

11 9 9.1485 8.9384 0.0165 0.0068 

12 7.3 12.1325 13.5926 0.6620 0.862 

13 5 5.2271 1.51 0.0454 0.698 

14 8.4 8.8652 8.2544 0.0554 0.0173 

15 98.7 93.2846 110.5249 0.0549 0.1198 

16 15.6 15.0122 18.2559 0.0377 0.1703 

17 23 18.4439 23.369 0.2283 0.0222 

18 138.3 117.9142 135.4825 0.1474 0.0204 
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Hình 3.5. So sánh MRE của mô hình Sheta 2 và mô hình GWO 2 

Có thể thấy các dự án sử dụng thuật toán GWO để tối ƣu hóa các tham số 

tạo ra kết quả ƣớc tính tốt hơn so với các dự án sử dụng mô hình Sheta. 

Điều này đã đƣợc chứng minh thông qua các giá trị của MRE sử dụng mô 

hình GWO 2 thấp hơn nhiều so với MRE sử dụng mô hình Sheta 2 nhƣ thể 

hiện trong hình 3.4. 

3.3. Đánh giá hiệu quả ƣớc lƣợng của mô hình Sheta sử dụng thuật 

toán tối ƣu dựa trên hành vi săn mồi của bầy sói 

Để kiểm tra hiệu suất của các mô hình mới sử dụng thuật toán GWO, 

các tiêu chuẩn đánh giá nhƣ MMRE, MdMRE, và PRED (25) đã đƣợc sử 

dụng. Bảng 3.5 cho thấy kết quả thu đƣợc của 4 mô hình ƣớc tính về 18 dự 

án của NASA. 

Bảng 3.5. Kết quả của các mô hình dựa trên các tiêu chí 

 

Kết quả cho thấy mô hình GWO 1 đã cải thiện MMRE của mô hình 

Sheta 1 lên 3%, đặc biệt là mô hình GWO 2 đã nâng cao MMRE của mô 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

MRE của Mô hình Sheta 2 MRE của mô hình GWO 2 

MMRE(%) MdMRE(%) PRED(25)

Sheta 1 23.79 14.51 61.11

GWO 1 21.66 12.58 77.78

Sheta 2 63.64 49.27 38.89

GWO 2 16.03 6.66 83.33

Mô hình 

Độ đo 
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hình Sheta 2 lên 47%. Sau khi áp dụng thuật toán GWO. Điều này có nghĩa 

là hiệu quả của hai mô hình dự toán phần mềm đã đƣợc cải thiện đáng kể 

sau khi sử dụng thuật toán GWO để tối ƣu hóa các thông số.  

Tƣơng tự đối với tiêu chí MdMRE, các giá trị của MdMRE cho các mô 

hình với các thông số tối ƣu hóa bằng cách sử dụng thuật toán GWO thấp 

hơn so với các mô hình ban đầu.  

Đối với PRED (25), mô hình GWO 2 mang lại giá trị cao nhất, trong 

khi giá trị thấp nhất thuộc về mô hình Sheta 2. Tiêu chí PRED (25) của mô 

hình GWO 2 sau khi áp dụng thuật toán GWO tối ƣu hóa các tham số đã 

cải thiện đƣợc 45%. Cả hai mô hình đƣợc cải tiến cho giá trị PRED (25) 

trên 75%. Điều này chứng minh rằng các mô hình cải tiến đã cho ra hệ 

thống ƣớc lƣợng nỗ lực tốt. Trong khi đó, các giá trị của PRED (25) của cả 

hai mô hình đề xuất bởi Sheta là dƣới 75%. Những kết quả này chỉ ra rằng 

các mô hình của Sheta đã không đƣợc thích hợp cho việc ƣớc tính nỗ lực. 

Tóm lại, các mô hình cải tiến sử dụng thuật toán GWO để tối ƣu hóa 

các tham số cho thấy độ chính xác dự đoán tốt và tốt hơn so với các mô 

hình ban đầu dƣới dạng các tiêu chí đánh giá. Cũng có thể thấy rằng mô 

hình GWO 2 đã đƣa ra các dự đoán chính xác nhất.  
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KẾT LUẬN 

1. Kết quả đạt đƣợc 

Qua đề tài này chúng ta có thể ƣớc lƣợng đƣợc chi phí và nỗ lực để 

phát triển phần mềm gần chính xác nhất. Giảm thời trong việc ƣớc lƣợng, 

đảm bảo thời gian hoàn thành dự án kịp tiến độ, đảm bảo đƣợc chi phí 

trong quá trình phát triển. Đầy đủ các chức năng mà khách hàng yêu cầu. 

Đề xuất đƣợc giải pháp áp dụng thuật toán tối ƣu dựa vào hành vi săn 

mồi của bầy sói vào bài toán ƣớc lƣợng nỗ lực phát triển phần mềm theo 

mô hình Sheta. 

Cài đặt chƣơng trình trên cơ sở giải pháp đề xuất và tích hợp trên môi 

trƣờng Windows. 

2. Hạn chế 

Giải pháp đƣa ra phụ thuộc nhiều vào tham số đầu vào, nếu tham số 

đầu vào không chính xác dẫn đến kết quả đi xa mong muốn. 

Bài toán tối ƣu hóa các tham số dựa trên thuật toán mô phỏng sinh học 

còn phụ thuộc vào các yếu thực tế nhƣ địa hình, độ nhiễu... nên việc phân 

tích, so sánh kết quả còn hạn chế. 

3. Hƣớng phát triển 

Phải làm việc trực tiếp với các dự án phần mềm, đúc kết đƣa ra các 

tham số đầu vào chính xác, dựa trên thực tế để nắm bắt các yếu tố ảnh 

hƣởng tới tốc độ dự án. Áp dụng vào tất cả các mô hình phát triển phần 

mềm trong tƣơng lai. 

Nghiên cứu thêm một số thuật toán tối ƣu để cải thiện hiệu quả ƣớc 

lƣợng nỗ lực phát triển phần mềm và áp dụng vào các bài toán ƣớc lƣợng 

cụ thể. 

  


