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 مقدمه

ها مورچه الگوریتم های مثال ترین موفق از یکی ant colony))،    

 Ant Colony Optimization ها مورچه  کلونی سازی بهینه  الگوریتم

        ACO اینکه به توجه با .شود می نامیده ACO اختصار به که ،است

است گرفته قرار توجه مورد بیشتر ها مورچه های الگوریتم سایر به نسبت

 رفتار از ACO الگوریتم.است الگوریتم این روی بر بیشتر نیز ما تمرکز ،

است شده  گرفته الهام های مورچه ( (foragingغذا کردن پیدا به مربوط

      ( (discrete گسسته سازی بهینه های مسئله برای ACO الگوریتم .

 .شود می استفاده
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 Swarm intelligrnceهوش ازدحامی یا 

 ارتباط همکاری جمعیت

 تبادل 

 اطالعات

 جریان

 اطالعاتی
 خود ترتیبی

Page 6 



 نشانه های طبیعی: هوش ازدحامی 

 نحوه ی ارتباط  وهمکاری حشرات اجتماعی نظیر: 

 مورچه ها 

 زنبور ها 

 موریانه ها 

 

 عملکرد حیوانات جمعی: 

 پرندگان 

 ماهی ها 
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 رفتار مورچه ها در آزمایش گاس

Nest Food 

(1)کوتاه ترین مسیر  

Nest Food 

(2)کوتاه ترین مسیر  
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Nest Food 

     نتایج نشان می دهد که به احتمال زیاد سایر مورچه ها نیز مسیر کوتاهتر را

 .انتخاب می کنند

هر چند احتمال انتخاب  مسیر  پر فرومون  توسط  مورچه ها  بیشتر  :  توجه

 .است و قطعیت نیست   است ولي  این  کماکان احتمال

 

Nest Food 

(4)مسیرکوتاهترین   

(3)کوتاهترین مسیر  
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 رفتار مورچه ها در طبیعت
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 TSP))مسئله ی فروشنده دوره گرد
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 تعاریف 
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 مسیر یابی:الگوریتم مورچه ها 
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تغییر فرومون: الگوریتم مورچه ها  
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 مزایا و معایب الگوریتم

 

 

 
مزایا 

 پویا بودن الگوریتم

 تضمین همگرایی

معایب 

 امکان کند بودن سرعت همگرایی     

 نیاز به حافظه بزرگ      
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 کاربردهای الگوریتم کلونی مورچگان

 

مسئله ی فروشنده دوره گرد 

 (مدیریت ترافیک شهری )مسئله ی مسیریابی خودروها 

(به خصوص مسئله ی تخصیص درجه دو )مسائل تخصیص منابع 

مسیریابی در شبکه مخابراتی 

انواع مسائل بهینه سازی ترکیب و ترتیب 

انواع مسائل بهینه سازی گسسته 
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 نتیجه گیری

  خاصی توجه از ناشی بیشتر ازآن وسیع استفاده نیز و مورچه ها كولونی به توجه

       سیستم های بسا چه .داشته اند مورچه ها كولونی به بیولوژیست ها پیشتر، كه بوده

شده  مطالعه اگرهم یا نگرفته اند قرار مطالعه مورد تاكنون كه باشند نیز طبیعی دیگر

 .است نبوده بهینه سازی و هوشمندی به معطوف دید با اند

    جهت دیگری زیاد روش های آینده سال های در كه تصوركرد می توان بنابراین   

   تا . شوند پیشنهاد طبیعی سیستم های از استفاده با هوشمند كنترل نیز و بهینه سازی

    دیگر بار اكنون اما كرده ایم اشاره هوشمندی نوع این مزایای به كرات به حال به

 مزیت یك مهندسی، مزایای تمامی بر عالوه هوشمندی از نوع این كه می كنیم تأكید

  كه معنی این دارندبه زیستی تعمق قابلیت روش ها این تمامی :دارد اصلی و عمده

  پس .است كرده انتخاب بهینه روش عنوان به سال میلیون ها طی در را آنها طبیعت

     ارائه طبیعت روش های از بهتر روشی می توانیم ما آیا كه می آید پیش سؤال این

 دهیم؟
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 منابع

 ACO“الگوریتم مورچگان یا “کالمی هریس،سید مصطفی 
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Thank You 


