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درس یادگیري ماشین
مقطع کارشناسی ارشد

الگوریتم کلونی مورچه ها: بخش چهارم
Ant  Colony  Optimization

( ACO )

دکتر سید مهدي جامعی: مدرس
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد

فهرست مطالب 

 مقدمه  -              

نه سازی به روش کلون مورچه   -             به

دا کنند؟ -            ر را پ ن مس  مورچه ها چگونه م توانند کوتاه تر

 ومعايب الگوريتم هاي کلوني مورچگان مزايا  -           

 کد الگوريتم هاي کلوني مورچگان شبه  -           

ند   -           ٓ  مسيرساخت فرا

ر  -            فرمونچگونگ بروز رسان و تبخ

تم کلون مورچگان -  برخ از کاربردهای الگور

ر -            وتری  های شبکه اب مس  ACO از استفاده با کامپ
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  مقدمه
 عنوان به همکارانش و )(Dorigo دوريگو توسط1992 سال در بار اولين براي مورچه کلوني الگوريتم

Multi( عامله چند حل راه يک Agent( دوره فروشنده مثل سازي  بهينه مشکلمسائل براي 
 .شد ارائه گرد

Intelligent  هوشند عامل Agent)(  درک به قادر ها حسگر طريق از که است موجودي 
 .بگذارد تاثير محيط روي تواند مي و بوده خود پيرامون

نچه ٓ ن بر مورچگان الگوريتم فكري  بنيان ا ٓ  " :نمود بيان جمله يك در  و بسادگي توان مي را است شده بنا ا
 متفاوت هاي جايگشت بين از  هميشه  طبيعت در موجود هاي محدوديت و موانع بين در ها مورچه

   ."كنند مي انتخاب  را بهينه راه ،غذا به رسيدن براي

نه له سازی  به مورچه کلون بوس
ن حل گاه که سازيست بهينه مسئله يک مسير، کوتاهترين يافتن مسئله دانيم مي که همانطور  ٓ  دشوار بسيار ا

 گرد دوره فروشنده مسئله اين در )(TSPگرد دوره فروشنده مسئله مثال بعنوان .زمانبر بسيار نيز گاه و است
 يکبار فقط شهر هر از بطوريکه بازگردد مبدا شهر به سپس و برود ديگر شهرهاي به کرده، شروع شهر يک از بايد

 از مسئله اين کلي حالت در باشدn شهرها اين تعداد اگر .باشد کرده طي نيز را مسير کوتاهترين و کند عبور 
 .است!(n-1)  مرتبه

ACO  الگوريتم کامل و مناسبي براي حل مسئلهTSP است. 
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ن کوتاه توانند م چگونه ها مورچه ر تر دا را مس کنند؟ پ

 گذارند مي جاي ) Pheromone( فرومون شيميايــي ماده از ردي خود از رفتن راه هنگام ها مورچه
   .ماند مي باقي زمين سطح بر مورچه رد بعنوان مدت کوتاه در ولي شود مي تبخير بزودي ماده اين البته

 : دارد وجود ها مورچه در ساده اي پايه رفتار يک

نها ٓ  که کنند مي انتخاب را مسيري  ) (Statisticalاحتماالتي بصورت مسير دو بين انتخاب هنگام ا
ن از قبال بيشتري  هاي مورچه ديگر بعبارت يا باشد داشته بيشتري  فرومون ٓ  حال .باشند کرده عبور  ا

م م ن  : شد خواهد مسير کوتاهترين کردن پيدا به منجر چگونه ساده تمهيد همين که ب

ن کوتاه توانند م چگونه ها مورچه ر تر دا را مس کنند؟ پ

 )مخالف جهت دو در( اند حرکت درAB مسير روي ها مورچه بينيم مي شکل در که همانطور 

 

م قرار مانعي ها مورچه مسير در اگر  .دارند کردن انتخاب براي راه دو ها مورچه ده

A B

A B
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ن کوتاه توانند م چگونه ها مورچه ر تر دا را مس کنند؟ پ

يد و به  Aاولين مورچه از  ٓ مي رسد، در مسير هيچ فروموني نمي بيند بنابر اين براي مسير چپ و   Cمي ا

 .را انتخاب مي کند CEDراست احتمال يکسان مي دهد و بطورتصادفي و احتماالتي مسير 

 

 

 

 

A B

ن کوتاه توانند م چگونه ها مورچه ر تر دا را مس کنند؟ پ

ر(CED روي را فرومون بيشتر اثر يک زمان، مرور به و برگشت حال در ها مورچه  )مانع باالی مس
نرا و کنند مي حس ٓ  مسير نهايت در .کنند مي انتخاب  )قطعا و حتما نه ( تصادفي و احتمالي بطور  ا

CED مسير طول چون حقيقت در .شود مي برگزيده کوتاهتر مسير بعنوان CEDاست کوتاهتر 
ن از برگشت و رفت زمان ٓ نرا ديگر مسير به نسبت بيشتري  هاي مورچه نتيجه در و شود مي کمتر هم ا ٓ  ا

ن در بيشتري  فرومون چون کرد خواهند طي ٓ  .دارد وجود ا

A B
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ن کوتاه توانند م چگونه ها مورچه ر تر دا را مس کنند؟ پ

 بيشتر ها مورچه توسط تر فرومون پر مسير انتخاب احتمال چند هر که است اين اهميت با بسيار نکـته

 از تر پرفرومونCED مسير اگر يعني .نيست قطعيت و است احتمال کماکان اين ولي است

CFDمسير از ها مورچه همه که گرفت نتيجه شود نمي عنوان هيچ به باشدCED خواهند عبور 
 بنابراين .کرد خواهند عبور  کوتاهتر مسير از ها مورچه %90 مثال که گـفت توان مي تنها بلکه کرد

 .دارند عهده برACO در اي عمده نقش احتمال و تصادف

 

ن کوتاه توانند م چگونه ها مورچه ر تر دا را مس کنند؟ پ

AB  مسير در مانع اگر فرض بر .است شده گذاشته جاي بر فرومون شدن تبخير مسئله ديگر نکـته
 اين حقيقت در ولي .کرد خواهند طي را قبلي مسير همان ها مورچه نشود تبخير فرومون و شود برداشته

 کوتاهتر مسير کردن پيدا امکان ها مورچه به احتمال گرفتن نظر در و فرومون شدن تبخير .نيست طور 

 .دهند مي را جديد

controlengineers.ir



8/19/2015

6

:مزایا
  دینامیک ساختار با مسائلی براي مناسب •
  گسسته مسائل براي مناسب •
اولیه حل به کم وابستگی•
همگرایی تضمین •

:معایب
  هگرایی سرعت بودن کند امکان •
 را کلونی کل اطالعات باید قبل نسل اطالعات ذخیره جاي به :بزرگ حافظه به نیاز •

شود ذخیره

مزایا ومعایب الگوریتم هاي کلونی مورچگان 

11

 کردن پيدا امکان ها مورچه به »تصادف و احتمال« و »فرومون شدن تبخير« شد گـقته که همانطور 

  سازي  بهينه مسئله هرگونه حل در انعطاف ايجاد باعث ويژگي دو اين .دهند مي را مسير کوتاهترين

 شود حذف )ها گره يا( يالها از يکي اگر گرد، دوره فروشنده مسئله شهرهاي گراف در مثال .شوند مي

 ترتيب اين به .کند پيدا جديد شرايط به توجه با را بهينه مسير سرعت به تا دارد را توانايــي اين الگوريتم

 از بلکه کند حل را مسئله ابتدا از الگوريتم که نيست الزم ديگر شود حذف )اي گره يا( يال اگر که

 بعد به اين از داريم، را مسير بهترين هنوز  )گره يا( يال حذف محل تا شده  حل مسئله که جايــي

.بيابند را )کوتاهترين(بهينه مسير کوتاهي مدت از پس توانند مي ها مورچه

) ادامه(مزایا ومعایب الگوریتم هاي کلونی مورچگان 
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)SACO(شبه کد الگوریتم هاي کلونی مورچگان 

13

می سازد) راه حل(در هر تکرار، هر مورچه به یک مسیر •
مجموعه ي گره هاي امکان پذیر ( iرا که در همسایگی گره  jگره  k، مورچه ي iدر گره  •

:را با احتمال زیر انتخاب می کند ) iمتصل به گره

kبراي مورچه  iهمسایگی گره : 

فرآیند ساخت مسیر

14
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:تبخیرفرومون
:براي بهبود قابلیت جستجو و جلوگیري از همگرایی زودرس •

 ρکنند” فراموش ” مورچه ها تصمیمات قبلی خود را ←  نرخ تبخیر
ρ جستجوي بیشتر، جستجوي تصادفی تر: بزرگتر

بروزرسانی  
:فرومون

nk :تعداد مورچه ها
tدر زمان  kطول مسیر ساخته شده توسط مورچه : 

چگونگی بروز رسانی و تبخیر فرمون

15

ACO کاربردهای
 ، دارد مسير کوتاهترين يافتن به نياز که اي مسئله هر کردن بهينه به توان مي ACO  کاربردهاي از

 : نمود اشاره

 شهري  بين و شهري  داخل يابي مسير        .1

 باال ولتاژ برق  توزيع هاي شبکه هاي پست بين يابي مسير       .2

 کامپيوتري  هاي شبکه يابي مسير       .3
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ر وتری  های شبکه اب مس  ACO از استفاده با کامپ

 : داد خواهيم توضيح را کامپيوتري  هاي شبکه در يابي مسير نحوه از اي مقدمه ابتدا در

 از يک هر .شوند مي منتقل(Packet)کوچکي اطالعاتي هاي بسته بصورت شبکه روي بر اطالعات

مسيرياب که زيادي هاي گره از بايد مقصد تا مبدا از مسير طي در شبکه روي بر ها بسته اين

(Router)و بهترين تا دارد قرار جدولي مسيرياب هر داخل در .کنند مي عبور  دارند نام 
ن طريق از مقصد تا بعدي مسير کوتاهترين ٓ  حين اطالعاتي هاي بسته اين بنابر شود، مي مشخص ا

 .شوند مي داده عبور  جداول اين محتويات به توجه با ها مسيرياب از گذر

ACRبنام روشي : Ant Colony Routering کلوني ايده اساس بر که شده پيشنهاد 
ن بهينگي به توجه با مسيري  هر به واقع در و پردازيد مي جداول سازي  بهينه به مورچه ٓ  .دهد مي امتياز ا

 ديناميک طبيعت با که هاست روش برخ به نسبت برتري  داراي منظور  اين به ACRاز استفاده

يابي مسير حتي يا شود ترافيک پر مسيري  است ممکن مثال عنوان به زيرا دارد، سازگاري  شبکه

)Router( که پذيري  انعطاف بدليل و باشد افتاده کار ازACO دارد تغييرات اين برابر در 

.دهد مي قرار دسترس در را بعدي حل راه بهترين همواره

controlengineers.ir




