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 استعراض الكتاب
 

 geneticها اخلواريزمات اجلينية كثرية ومن  nature inspired algorithmsحتاكى الطبيعة اخلواريزمات الىت 
algorithms  على سبيل املثال والىت قدمناها ىف كتيب سابق ابلشرح املبسط والسهل تبحث عن القيمة املثلى ألى

 ant colonyمشكلة يصعب إجياد قيمتها املثلى بطريقة حتليلية. نقدم ىف هذا الكتيب خواريزم حماكاة مملكة النمل 
algorithm  لكى إىل أقصر طريق بني عش أو مسكن النمل ومصدر الطعام، وهل هناك أفضل من النملىف الوصول 

يتعلم منه البشر. النملة وحدها ال تستطيع عمل شىء، ولكن النملة ابلتعاون مع كل أفراد اململكة يستطيعون عمل 
أو الىت تعتمد ىف أساسها على  cooperativeلذلك فإن هذا اخلواريزم يصنف أبنه من اخلواريزمات التشاركية  الكثري.

 competitiveالتشارك أو التعاون بني أفراد اململكة للوصول إىل الوضع املثاىل، على العكس من اخلواريزمات التسابقية 
الىت تعتمد على التسابق بني أفرادها من أجل الوصول إىل الوضع املثاىل، حبيث أن نظرية البقاء لألصلح تتجلى ىف أقوى 

سنقدم ىف هذا الكتيب البسيط كيفية عمل خواريزم   هذه اخلواريزمات والىت منها كما ذكران اخلورايزمات اجلينية.صورها ىف
 travelerحماكاة النمل ومكوانته وبرجمة ذلك ابستخدام برانمج ماتالب مع التطبيق على مسألة مندوب املبيعات 

salesman problem, TSP سنستعني  يزة ىف املقارنة بني خواريزمات الوضع املثاىل.الشهرية والىت تعترب عالمة مم
بلغة ماتالب كلغة برجمة لتنفيذ خواريزم النمل ملا للغة ماتالب من قدرات مهولة ىف تبسيط الرسم والتعامل مع املصفوفات 

امللك سعود  بسهولة وأبوامر مباشرة. يوجد للمؤلف كتاب ىف مقدمة ماتالب ابللغة العربية منشور ىف مكتبة جامعة
 ابململكة العربية السعودية ملن يريد طريقة سهلة للدخول ىف ماتالب.
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 النمل مملكة خواريزم
Ant Colony Algorithm, ACO 

 مقدمة -1
تعترب النملة مبفردها خملوقا بسيطا ضعيفا ال يستطيع عمل شىء وال حىت إطعام نفسه، ولكنها ىف اململكة تعترب شيئا 
مهما جدا يستطيع عمل الكثري. النملة املفردة قد تدور حول نفسها ىف دوائر ال تستطيع عمل شىء حىت متوت من 

يوجد ىف مخ النملة املتوسطة حواىل عشرة آالف عصب فقط، وهذا العدد غري كاىف لعمل [. Delsuc 2003]التعب 
، وعلى ذلك فإن الكثري من املهام. ولكن كما نعرف فإن النمل يعيش ىف مستعمرات يصل عدد النمل فيها إىل املاليني

ألعصاب ىف أخماخها مجيعا، وهذا الرقم يساوى مستعمرة النمل الىت هبا مليون منلة سيكون لديها تقريبا عشرة باليني من ا
تقريبا عدد األعصاب ىف املخ البشرى املتوسط. قد يبدو لنا ألول وهلة أن النملة تعمل مبفردها ولذلك فإننا ننظر إليها 

ىف جزيرة  1979[. لقد مت اكتشاف مستعمرة منل ىف عام Holdober 2008عادة على أهنا خملوق فائق القدرة ]
مليون منلة تعيش ىف أكثر من  300حتتوى أكثر من  ايابنية

 ,Holdoberعش موصلة بني بعضها البعض ] 45000
[. يعيش النمل ىف كل مواقع وكل أجواء األرض تقريبا حىت 1990

من   %15أن كتلة النمل الذى يعيش على األرض يقدر حبواىل 
[، وهذا Shultz 2000كتلة  احليواانت الىت تعيش على األرض ]

ىء مهول لو فكران فيه قليال من وجهة نظر صغر حجم النملة ش
نوع أو فصيل من النمل وأن عدد النمل على  8800وقلة كتلتها. يقول متخصصوا دراسة سلوك النمل أن هناك حواىل 

( منلة تعيش ىف مستعمرات، وهذا يعىن ببساطة أن نصيب كل فرد من 1510) 15أس  10األرض يصل إىل حواىل 
السؤال الذى يفرض نفسه هنا هو كيف استطاع )مائة ومخسون ألف( منلة!!.  150000عامل يصل إىل حواىل سكان ال

هذا املخلوق الضعيف )النملة( أن يعيش ويبقى ىف كل هذه الظروف وهذه األجواء؟ إن العلماء يرجعون هذا النجاح 
 ى ىف صورة مستعمرات.والتكيف املعيشى للنمل على األرض إىل هذا النظام املعيشى اجملتمع

يتواصل النمل بني بعضه البعض عن طريق مادة كيماوية تسمى الفريومون تفرزها كل منلة على املسار الذى تسري فيه. 
وهذا يعىن أن النملة عندما تذهب إىل مكان الطعام وحتضره عائدة إىل عشها، فإهنا ترتك أثرا من هذه املادة الكيماوية 

من خالل هوائيات شم فيه. ابلتاىل فإن النمل اآلخر يشم هذا األثر أو هذه املادة الكيماوية على املسار الذى سارت 
خاصة ىف كل منها وابلتاىل فإهنا ستتبع نفس املسار لتصل إىل الطعام فتحضره وتعود إىل العش، وابلتاىل فإهنا سترتك 
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ار سيتم تعزيزه ابملزيد من الفريومون مع مرور املزيد هى األخرى املزيد من الفريومون على هذا املسار. معىن ذلك أن املس
من النمل عليه، ودائما يفضل النمل املسار الذى عليه فريومون أكثر ليسري فيه، وابلتاىل سيكون املسار احملتوى على 

طريقة أكرب كمية من الفريومون هو أقصر مسار بني عش النمل ومكان الطعام، وهنا تكمن فكرة تقليدان حنن البشر ل
 العديد من املسارات. واريزم حنصل منه على أقصر مسار من بنيتواصل النمل مع بعضه لوضع خ

عندما خترج النملة فال جتد طعاما أو جتد عائقا حيول دون وصوهلا إىل الطعام، فإهنا تستمر ىف التجوال إىل أن جتد طعاما 
على نفس املسار فإهنا ستظل هائمة على وجهها ولن  وعندها ستعود على نفس املسار الذى بدأت منه، إذا مل تعود

سيتالشى مع الوقت بفعل التبخري. ابلتأكيد مع  ترجع لنفس املسار وابلتاىل فإن الفريومون على املسار لن يزداد ولكنه
يبني صورة طبيعية لنمل  1شكل  كثرة النمل السارح أو الباحث فإنه سينشأ مسار جديد إىل مصدر جديد للطعام.

سري ىف نفس املسار تقريبا نتيجة تراكم الفريومون على نفس املسار. رمبا يالحظ أكثران أن النمل ىف املطبخ يسري ىف ي
ل بدرجة نقطة معينة فإنك ستالحظ تشتت النممسار موحد على بالط احلائط، وإذا قمت أنت مبسح هذا اخلط عند 

 كبرية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

صورة طبيعية للنمل حيث نالحظ أن الجميع يسير فى مسار واحد من العش إلى مصدر الطعام  1شكل 

 والعكس. صورة من ويكيبيديا.
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وأحضرت الطعام وعادت من نفس املسار من انحية  Fإىل مصدر الطعام  Nمنلة خرجت من العش أ يبني 2شكل 
H   كما نرى. بعد ذلك بدأ النمل خيرج ىف نفس املسار إىل مصدر الطعام ولكن ابلصدفة مت اكتشاف املسارC  عن

ثر مع الوقت، إىل أن أصبح ب فبدأ هذا املسار األقصر جيذب منل أكثر وأك2طريق واحدة من النمل كما ىف الشكل 
 ج. 2هو املسار األساسى الذى مير منه معظم النمل تقريبا كما ىف شكل 

يستطيع النمل عمل الكثري من املهام األخرى جبانب البحث عن أقصر طريق بني العش والطعام، حيث يستطيع النمل 
ه. يوجد ىف داخل مستعمرات النمل بناء شبكة من املسارات املعقدة حتت األرض من أجل احلفاظ على مستعمرت

حجرات خمصصة لتخزين الطعام، وأخرى خمصصة للتزاوج، وأخرى للعناية ابلريقات. إهنم يستطيعون عمل كبارى من 
 أجسامهم على سطح املاء أو لعبور فجوات أرضية حىت يستطيع ابقى النمل العبور عليها لنقل الطعام.

نمل ىف وضع الفريومون على مساراته من أجل الوصول إىل املسار األمثل أو احلل سنقدم ىف هذا الكتيب كيفية حماكاة ال
[ بتنفيذ بعض التجارب على النمل األرجنتيىن Goss et al, 1989لقد قام جوس ورفاقه ] األمثل للعديد من املشاكل.

من النمل  %80ها كان جبعله يسري ىف مسارين أحدمها أقصر من اآلخر، فوجدوا أنه ىف معظم التجارب الىت نفذو 
يوضح رمسا توضيحيا هلذه التجارب حيث نالحظ أن املسار بني العش والطعام يتفرع  3يسلك املسار األقصر. شكل 

إىل فرعني مث جيتمع الفرعان مرة أخرى ليشكال مسار واحدا ولكن أحد املسارين أطول بكثري من اآلخر. مع وصول 
داية سيأخذ أحد املسارين بطريقة عشوائية، ولكن مع مرور الوقت فإن النمل الذى النمل عند تفريعة املسار فإنه ىف الب

 

)أ( نملة واحدة تكتشف المسار، )ب( بدأ النمل فى التدافع  2شكل 

، )ج( مع الوقت Cاألقصر  مع احتمال دخول النمل فى المسار

 وبفعل الفيرومون يستقر النمل فى المسار األقصر.
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سيعود إىل العش أسرع ومع مرور الوقت فإن تركيز الفريومون على املسار األقصر سيزيد مع سيأخذ املسار األقصر 
 الوقت حبيث ىف النهاية سنجد أن معظم النمل إن مل يكن كله سيأخذ املسار األقصر.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

رد الفعل العكسى املوجب حيث مع زايدة الفريومون على املسار األقصر، فإن عدد أكرب نالحظ هنا وجود نوع من 
من النمل سيمر من هذا املسار، وابلتاىل يتسبب ىف زايدة الفريومون على هذا املسار، وابلتاىل جيلب منل أكثر، وهكذا. 

 ة تقريبا ىف كل اخلواريومات االرتقائية والىت من أمهها اخلواريزمات اجلينية.ظاهرة رد الفعل العكسى املوجب تعترب موجود
إن تزاحم النمل على املسار األقصر مع مرور الوقت هلو أكرب دليل على أن الفريومون املوجود على املسار يتبخر أيضا 

ظل النمل منقسما بني املسارين حىت مع مرور الوقت وإال لو مل يتبخر الفريومون من على املسار األطول وظل كما هو ل
النهاية، ولكن الذى حيدث أن الفريومون على املسار األطول يتبخر فيقل عدد النمل الذى أيخذ هذا املسار ويزيد على 
 املسار اآلخر، وهكذا إىل أن يتالشى الفريومون على املسار األطول ويقل النمل الذى أيخذ هذا املسار بدرجة كبرية. 

[. وحنن نرى أن أفضل تقدمي Dorigo et al 1996ستخدم خواريزم النمل كان طالب الدكتوراة اإليطاىل ]أول من ا
هذه املشكلة مت حلها ابستخدام اخلواريزمات اجلينية ىف  خلواريزم النمل هو من خالل حل مشكلة مندوب املبيعات.

 ة بني الطريقتني.كتيب آخر ابللغة العربية للمؤلف أيضا وميكن الرجوع إليه للمقارن
 

 مشكلة مندوب املبيعات -2

الىت تستخدم ىف تقييم كل خواريزمات البحث  bench markمشكلة مندوب املبيعات تعترب تقريبا هى حجر األساس 
عن القيمة املثلى. تتلخص هذه املشكلة ىف أن مندوب املبيعات يكون لديه عدد معني من املدن واملطلوب منه أن يزور 

ويرجع إىل املدينة الىت خرج منها مرة اثنية على أن يزور كل مدينة مرة واحدة فقط وأن تكون املسافة  كل هذه املدن

 

من التجارب التى  %95[ حيث وجد أنه فى  Goss 1989محاكاة لتجربة جوس ] 3شكل 

 من النمل كان يسلك المسار األقصر بين العش والطعام. %80أجراها أن 
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الكلية املقطوعة أقل ما ميكن. املشكلة هنا أن دالة املوائمة ليست تعبريا حسابيا، ولكن دالة املوائمة هنا ستكون جمموع 
ملبيعات. بفرض أن لدينا مخس مدن مثال وأن املندوب خرج من املسافات بني املدن ىف املسار الذى سيأخذه مندوب ا

مرة أخرى، فإننا سنجمع املسافات بني هذه املدن ىف هذا املسار.  1مث إىل  2مث إىل  4مث إىل  5مث إىل  3إىل  1املدينة 
افة. عدد بنفس الطريقة سنفرض كل املسارات املمكنة وحنسب مسافة كل مسار ونبحث عن املسار الذى له أقل مس

املسارات املمكنة ألى عدد من املدن سيكون هو التباديل والتوافيق املمكنة هلذا العدد من املدن وهو يساوى مضروب 
 10مسارا وإذا كان عدد املدن يساوى  120هذا العدد. أى أنه خلمس مدن سيكون عدد املسارات املمكنة يساوى 

مسارا. أى أن عدد املسارات املطلوب البحث عن أقصر مسار   3628800مدن فإن عدد املسارات املمكنة سيكون 
الحظ أننا نفرتض أن فيها يكون عددا مهوال كلما زاد عدد املدن، وهنا يلعب خواريزم النمل دورا مهما كما سنرى. 

عند  هناك مسارا موجودا من كل مدينة جلميع املدن األخرى، وهذا ما نطلق كاملية التوصيل. كما أننا نفرتض أيضا
حل مسألة مندوب املبيعات أبن املسار من املدينة أ إىل املدينة ب على سبيل املثال يكون مساوى للمسار من املدينة 

نفرتض خروج منلة ب إىل املدينة أ وذلك لتبسيط املسألة. طريقة حل املسألة ابستخدام خواريزم النمل تتلخص ىف أننا 
ني املدن، حيث تقوم هذه النملة ابملرور على مجيع املدن والعودة إىل املدينة من أى مدينة عشوائية يتم اختيارها من ب

الىت خرجت منها مرة أخرى ويتم حساب هذا املسار الذى قطعته. يتم تكرار ذلك عدد من املرات إىل أن يتقارب 
عند تطبيق خواريزم  . Dو  Cو  Bو  Aيبني رمسا توضيحيا ألربع مدن،  4شكل  اخلواريزم على أقصر مسار كما سنرى.

البد أن نضع بعض االفرتاضات الىت ختتلف عن الوضع الطبيعى املتبع ىف مستعمرة النمل، وهذه  هبذه الطريقة النمل
 االفرتاضات ستكون كالتاىل:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ة من أربع مدنمسألة مندوب مبيعات مبسط 4شكل 
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، Cمث املدينة  Bمث املدينة  D، وبطريقة عشوائية ذهبت إىل املدينة Aبفرض أن منلة خرجت من املدينة  -1
. هذا املسار الكامل سنسميه رحلة. سنفرتض هنا أن النملة سترتك أثرا من Aعادت إىل  C من مث

الفريومون على املسار الذى سارت فيه فقط، وأما املسارات الىت مل متر منها فلن ترتك عليها أى أثر من 
ة. يتم ذلك ابلطبع مثال الذى مل متر به النملة ىف رحلتها السابق Cإىل  Dالفريومون مثل املقطع من 

 إلعطاء ميزة للمسارات الىت متر هبا النملة.
كما ذكران فإن كل منلة ستبدأ عشوائيا من أحد املدن وتقوم برحلة متر هبا على مجيع املدن وتعود إىل املدينة  -2

كل رحلة من هذه الرحالت ستختلف عن الرحالت األخرى من حيث الطول، والبد   الىت خرجت منها.
ة لتمييز الرحالت األقصر. يتم ذلك عن طريق قياس مسافة الرحلة الىت تقطعها النملة مث يتم من وضع آلي

وضع الفريومون على مسار الرحلة بعد االنتهاء من هذه الرحلة وذلك بقسمة كمية اثبتة من الفريومون 
قطع من مقاطع م كل  انتج هذه القسمة يتم إضافته إىل الفريومون املوجود على. على طول مسافة الرحلة

مسار هذه الرحلة. بذلك نضمن أن املسار األقصر عند قسمة كمية الفريومون الثابتة عليه سيعطى كمية 
تم إضافتها على مقاطع هذا املسار، وبذلك نكون قد أعطينا ميزة للرحالت األقصر. أكرب من الفريومون ي

ون ىف حالة النمل الطبيعى حيث يتم وضع هذه اآللية كما نرى ختتلف عن الطريقة الطبيعية لوضع الفريوم
الفريومون أثناء سري النملة، أما هنا فقد افرتضنا أن الفريومون ال تتم إضافته إال بعد االنتهاء من كل رحلة 
وتقدير مسافتها ووضع الفريومون بناء على هذه املسافة. هناك بعض اخلواريزمات الىت تفرتض وضع 

أثناء سري النملة، ولكن ثبت ابلتجربة أن هذه اخلواريزمات ليست بنفس كفاءة الفريومون ابلطريقة الطبيعية 
 اخلواريزمات الىت تضع الفريومون بعد االنتهاء من الرحلة كما ذكران.

النمل املستخدم ىف اخلواريزم وعلى العكس من النمل الطبيعى سنفرتض أن له ذاكرة حبيث تتذكر النملة  -3
. هذه الذاكرة ستكون هلا عدة taboo listالرحلة وهذه الذاكرة تسمى املسار الذى سارت فيه أثناء 

سنستفيد هبذه  -2أال تعود النملة إىل مدن تكون قد زارهتا مؤخرا ىف أثناء الرحلة، و  -1فوائد منها 
سنستفيد هبذه الذاكرة ىف وضع الفريومون على كل مقطع  -3الذاكرة ىف حساب املسافة الكلية للرحلة، و

 طع املسار.من مقا
عند الزمن  jإىل املدينة  iأثناء سريها من املدينة  ijعلى املقطع  kالىت ستضعها النملة  τ∆كمية الفريومون  -4

t   وأثناء الرحلةT :ستعطى ابلعالقة التالية 

              (1              )      ∆𝜏𝑖𝑗
𝑘 (𝑡) = {

1

𝐿𝑘(𝑡)
                    𝑖𝑓 (𝑖. 𝑗)𝜖𝑇𝑘(𝑡)

0                       𝑖𝑓 (𝑖. 𝑗) ∉ 𝑇𝑘(𝑡)
 



 خواريزم النمل                                                                                                    أ.د. محمد ابراهيم العدوى

- 11 - 
 

هى الرحلة الىت قطعتها النملة  kT. وأن Tهو طول مسافة الرحلة  Lهى رقم النملة و  kأن  هنا الحظ
k  وليستT  أسk نفس الشىء .kL  هى طول مسافة الرحلةT  الىت قطعتها النملةk وكذلك ،

∆𝜏𝑖𝑗
𝑘 (𝑡)  هى كمية الفريومون املوضوعة على املقطعij  نتيجة مرور النملةk من املدينة  عليهi  إىل املدينة

j  عند الزمنt. ( أن كمية الفريومون الىت تضعها أى منلة 1نالحظ أيضا من املعادلة )k وهى ،∆𝜏𝑖𝑗
𝑘 (𝑡) 

كبرية فإن   𝐿𝑘(𝑡)، حيث عندما تكون 𝐿𝑘(𝑡)وهى  𝑇𝑘(𝑡)تتناسب عكسيا مع طول مسافة الرحلة 
∆𝜏𝑖𝑗

𝑘 (𝑡) .ستكون صغرية والعكس صحيح 
مع تواىل مرور النمل على املقاطع بني املدن ىف مسارات خمتلفة فإن كمية الفريومون على كل مقطع ستزيد  -5

𝜏𝑖𝑗∆مبقدار 
𝑘 (𝑡) لزمن مبعدل تبخري سنرمز له مع مرور كل منلة، وسيتم تبخري كمية الفريومون مع مرور ا

 ابملعادلة التالية: tحبيث ميكن كتابة كمية الفريومون على أى مقطع عند أى زمن  ρابلرمز 
(2                   )𝜏𝑖𝑗(𝑡) = (1 − 𝜌)𝜏𝑖𝑗(𝑡) + ∑ ∆𝜏𝑖𝑗

𝑘 (𝑡)𝑚
𝑘=1 

1)الكمية األوىل  − 𝜌)𝜏𝑖𝑗(𝑡)  متثل الكمية املتبقية من
ريومون على أى مقطع بعد أخذ أتثري التبخري، والكمية الف

∑الثانية  ∆𝜏𝑖𝑗
𝑘 (𝑡)𝑚

𝑘=1  متثل كمية الفريومون املضاف مع
هنا متثل الزمن  tمرور كل منلة على هذا املسار. الحظ أن 

وهى لن تكون متغريا مستمرا كما نرى ولكنها ستمثل 
ىف  mالثابت يزم. احملاوالت أو الدورات املختلفة ىف اخلوار 

املعادلةالسابقة هى عدد النمل املستخدم ىف كل دورة من 
يكون  ρدورات اخلواريزم. معدل تبخري أو تناقص الفريومون 

. ىف بداية اخلواريزم 1اثبت تفرض قيمته من صفر حىت 
توضع قيمة افرتاضية صغرية لكمية الفريومون على مجيع 

م افرتاض أن عدد النمل ىف كل دورة من دورات اخلواريزم يساوى عدد ، كما يت𝜏𝑖𝑗(0)املقاطع تساوى 
 املدن املفرتضة ىف مسألة مندوب املبيعات. 

املدن  واحدة من فإن عليها أن تقرر أىأثناء سريها ىف مسار معني،  iعندما تصل أى منلة إىل املدينة  -6
إىل املدينة  1ها خرجت من املدينة يوضح ذلك، حيث أن النملة ىف مسار  5املتبقية ستذهب إليها. شكل 

 4أم املدينة  3هل ستذهب إىل املدينة  ،، على النملة أن تقرر6. عند املدينة 6مث وصلت إىل املدينة  2
 ، فأى واحدة ستختار؟5أم املدينة 

 

 

على النملة أن تقرر بعد الوصول إلى  5شكل 

أم  3أن تقرر هل ستذهب إلى المينة  6المدينة 

 .5أم  4
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كمية الفريومون على كل مقطع على  املدينة الىت ستختارها النملة ستتوقف على طول املسافة لكل مدينة و 
 من هذه املقاطع وسيكون ذلك تبعا للمعادلة التالية:

 (3 )       𝑝𝑖𝑗
𝑘 (𝑡) =

[𝜏𝑖𝑗(𝑡)]
𝛼

[𝜂𝑖𝑗]
𝛽

∑ [𝜏𝑖𝑙(𝑡)]𝛼[𝜂𝑖𝑙]𝛽
𝑙𝜖𝑁𝑖

             ∀𝑗 ∈ 𝑁𝑖            
𝑝𝑖𝑗حيث 

𝑘 (𝑡) حتمال أن تتحرك النملة هى اk  من املدينةi  إىل املدينةj  أثناء الدورةt  .من اخلواريزم𝜏𝑖𝑗(𝑡)  هى
𝜂𝑖𝑗. (2والىت مت حساهبا ابملعادلة ) tعند الدورة  ijكمية الفريومون املرتاكمة على املقطع  = 1/𝑑𝑖𝑗  هى معكوس

بقية من الرحلة والىت من املفروض أن تنتقل النملة إىل واحدة منها من املدينة هى جمموعة املدن املت ij .𝑁𝑖مسافة املقطع 
i 5ىف شكل  5و  4و  3، أى املناظرة للمدن. α  وβ .( ميكننا أن نالحظ 3من املعادلة ) مها اثبتان اختياران

 :املالحظات املهمة التالية
ىف مقلوب مسافة املقطع  ijقطع أن البسط يساوى حاصل ضرب كمية الفريومون املرتاكمة على امل •

ij  حبيث كلما زادت كمية الفريومون على هذا املقطع كلما زاد احتمال أن تسري النملة ىف هذا
أكرب،  𝜂𝑖𝑗املقطع، وأيضا كلما كانت مسافة هذا املقطع أقصر كلما كانت 

 وابلتاىل يزيد احتمال أن تسري النملة ىف هذا املسار أيضا.
 يتحكمان ىف نسبة أتثري الفريومون املرتاكم على املقطع ابلنسبة لتأثري βو  αالثابتان  •

فإن احتمال اختيار النملة للمقطع  β=0طول هذا املقطع، فنالحظ مثال عندما تكون 
الذى ستسري فيه سيتوقف فقط على كمية الفريومون املرتاكمة على هذا املقطع. وإذا 

لذى ستسري فيه سيتوقف فقط على طول فإن اختيار النملة للمقطع ا α=0كانت 
 هذا املقطع. 

( يساوى جمموع حاصل ضرب نفس كمية الفريومون املرتاكم على كل مقطع ىف طول كل 3املقام ىف املعادلة ) •
 .iمقطع وذلك ابلنسبة جلميع املقاطع املتبقية من املسار أو الىت من احملتمل أن تسري فيها النملة من املدينة 

أن النملة ستختار املقطع الذى ستسري فيه بناء على نسبة حاصل ضرب الفريومون املرتاكم على نالحظ أخريا  •
ابلنسبة جملموع هذا املضروب على املقاطع الىت من  ((،3)البسط ىف املعادلة ) هذا املقطع ىف طول هذا املقطع

 .((3)املقام ىف املعادلة) احملتمل أن تسري فيها النملة
بناء على   0,5فهى  ρعلى التواىل، وأما القيمة املثلى ملعامل التبخري  5و  1هى  βو  αبتني القيم املثلى للثا •

 العديد من التجارب على هذا اخلواريزم.] [
ميكن تلخيص هذا املخطط ىف اخلطوات  (.6ىف شكل ) السري هلذا اخلواريزم كمامن كل ما سبق ميكننا أن نرسم خمطط 

 التالية:
لىت ، وعدد احملاوالت اρ=0.5، و β=5و  α=1تيار قيم البتدائية لثوابت اخلواريزم مثل ىف البداية يتم اخ -1

جيب أن ننهى اخلواريزم بعدها، ووضع كمية اختيارية اثبتة من الفريومون على مجيع املسارات حىت ال نبدأ اخلواريزم بقيمة 
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منلة من هذا املكان بعمل رحلة متر هبا على  سنتخيل وضع منلة على رأس كل مدينة، حيث ستبدأ كل للفريومون. ةصفري
 كل املدن وتعود إىل املدينة الىت خرجت منها كالتاىل.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مخطط سير خواريزم النمل لحل مسألة مندوب المبيعات 6كل ش

وضع هذه المدينة فى قائمة ذاكرة هذه المدينة ذات االحتمال األعلى و التحرك لهذها

 وجعل هذه المدينة هى المدينة الحالية التى يتم التحرك منها لمدينة تالية.النملة، 

 البداية

 وعدد المحاوالت τو  βو  αو  ρعدد المدن، و  القيم االبتدائية للخواريزم:

 هذه النملة  وضع نملة على رأس كل مدينة مع وضع هذه المدينة فى قائمة ذاكرة

نقوم بحساب احتمال تحرك هذه النملة ألحد المدن المتبقية  الحالية مدينةال من هذه

 .ذه المدينة وكمية الفيرومون على المقطع الموصل لهاأمامها بناء على المسافة له

 ؟فى مسار هذه النملة هل هذه آخر مدينة

، وتصفير قائمة فيرومون على جميع مقاطعه إضافةحساب طول هذا المسار و

 .للبدأ فى مسار جديد الذاكرة لهذه النملة، واالنتقال إلى المدينة التالية والنملة التالية

 هل هذه آخر مدينة نبدأ مسار من عندها؟ 

 حساب أقصر مسار فى كل المسارات

 هل هذه آخر محاولة؟

 النهاية

 نعم

 ال

 نعم

 ال

 نعم

 ال
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وترى أمامها ابقى املدن. ال ننسى أن نضع املدينة احلالية ىف  1مثال حيث تقف النملة  1سنبدأ املخطط من املدينة  -2
 قائمة ذاكرة النملة.

(. تذكر أن هذه 3حبساب احتمال انتقال النملة إىل واحدة من هذه املدن املتبقية وذلك ابستخدام املعادلة )نقوم   -3
املوجودة على املقطع )املسافة( الذى يصل بني املوضع احلاىل للنملة  𝜏𝑖𝑗املعادلة تتوقف على كمية الفريومون 

𝜂𝑖𝑗ملسافة أو املقطع متمثلة ىف الكمية واملدينة املراد التحرك إليها، وأيضا على طول هذا ا = 1/𝑑𝑖𝑗. 
تنتقل النملة إىل املدينة ذات االحتمال األعلى من بني كل املدن املتبقية،  3بناء على االحتمال احملسوب ىف اخلطوة  -4

 للتحرك إىل مدينة جديدة. وتصبح هذه املدينة هى املوضع احلاىل للنملة، ويتم إضافتها إىل قائمة ذاكرة النملة، واالستعداد
إىل أن يتم الوصول إىل آخر مدينة ىف املسار.  4و  3ويتم تكرار اخلطوتني  3يرجع اخلواريزم إىل اخلطوة  -5

و  1هنا يتم إضافة املدينة الىت خرجت منها النملة إىل املسار حىت يكون هناك مسار مغلق مثل املسار 
 مدن.مثال ىف حالة وجود مخس  1و  2و  4و  5و  3

حنسب طول هذا املسار ونقسم عليه الكمية الثابتة من الفريومون، ونضيف هذه  -6
(. 2الكمية من الفريومون على كل مقاطع أو مسافات هذا املسار تبعا للمعادلة )

تذكر أننا نقسم كمية اثبتة من الفريومون على طول املسار، وابلتاىل كلما كان املسار 
ن املضافة أكرب وكلما كانت مقاطع هذا املسار أقصر كلما كانت كمية الفريومو 

 مفضلة للسري عليها من قبل النمل اآلخر.
ليبدأ مسارا جديدا  2بعد أن تستكمل النملة احلالية مسارها يعود اخلواريزم إىل اخلطوة  -7

 .6من مدينة جديدة إىل أن ينتهى عند اخلطوة 
املدن. وبذلك يكون  حىت يتم االنتهاء من كل 7حىت  2يتم تكرار اخلطوات من  -8

 لدينا عدد من املسارات يساوى عدد املدن املتاحة.
للبدأ ىف حماولة  2هاب إىل اخلطوة من كل هذه املسارات يتم البحث فيها عن املسار األقل طول. مث الذ -9

واحلصول  8حىت  2جديدة حيث يتم توطني منلة عند كل واحدة من املدن من جديد وتكرار اخلطوات من 
 صر مسار مع كل حماولة.على أق

)وليكن  يتم توقيف اخلواريزم بعد احلصول على املسار األقل طول مع تكرار احملاوالت عدد معني من املرات -10
املسار سيكون هو املسار النهائى، أو أنه يتم االنتهاء من العدد  ، وهذا(مثال ثالث أو مخس مرات متتالية

األقل طول هو املسار النهائى، أو يتم إعادة اخلواريزم مع زايدة  احملدد للمحاوالت، وهنا أيضا يكون املسار
 عدد احملاوالت.

 الربانمج التاىل هو تنفيذ لكل اخلطوات السابقة ابستخدام املاتالب كلغة برجمة.
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%main program for ACO applied to sales man problem [Mohamed Eladawy]. This 

%program will use a function called “CreateModel.m”. This program implement 

%the flow chart in fig.6 and the previous steps from 1 to 10. 
clc; 
clear; 
%% Ask for the number of cities. 
st=input('enter no. of cities:  ','s'); 
NumberOfCities=str2num(st); 

% Call a function file “CreateModel” to distribute the cities randomly in an 

%area 100x100 units. 
model=CreateModel(NumberOfCities);%to choose cities indices randomly 
for k=1:NumberOfCities % numbering cities from 1 to NumberOfCities 
     CityNumber(k)=k; 
end  
%% ACO Parameters and initial values 
MaxIteration=10; % Maximum Number of Iterations 
NumberOfAnts=NumberOfCities; % Number of Ants (Population Size) 
tau0=10/(NumberOfCities*mean(model.D(:)));% Initial Pheromone 
alpha=1;        % Phromone Exponential Weight 
beta=1;         % Segment length Exponential Weight 
rho=0.05;       % Evaporation Rate 
eta=1./model.D;   % Heuristic Information Matrix  
tau=tau0*ones(NumberOfCities,NumberOfCities);% initial Pheromone Matrix 
% ACO Main Loop 
TotalTourLengths=[]; 
for it=1:MaxIteration     
    % Move Ants 
    TourLengths=zeros(1,NumberOfCities);%Vector contain lengths of all tours  
                                       %in each iteration 
    AntTour=zeros(NumberOfCities,NumberOfCities+1);%matrix contain all tours 
                        %done in each iteration 
    %In each iteration, we assume that there is an ant will start a tour 
    %starting from each one of the available cities. 
 for j=1:NumberOfCities %this loop represent each ant on each city 
    AntTour(j,1)=j; 
    for k=2:NumberOfAnts-1 %this loop represent the tour by a single ant 
        AntPosition=AntTour(j,k-1);%current position of the ant 
        AntProb=zeros(1,NumberOfCities);%probability that an ant will move to  
        % a next city 
        for i=1:NumberOfCities 
           temp=ismember(i,AntTour(j,:)); 
           if temp==1 
               continue; 
           end 
         AntProb(1,i)=tau(AntPosition,i)^alpha*eta(AntPosition,i)^beta; 
        end 
        s=sum(AntProb(1,:)); 
        AntProb(1,:)=AntProb(1,:)./sum(AntProb(1,:));  % normalizing the 

        %probabilities. 
        [y,r]=max(AntProb(1,:));%y=max. value, r is element that contain  
                                %this max value 
        AntTour(j,k)=r; 
        if k==NumberOfCities-1 
           for i=1:NumberOfCities 
              temp=ismember(i,AntTour(j,:)); 
              if temp==0 
                 AntTour(j,k+1)=i; 
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                 break; 
              end 
           end 
        end 
    end 
    AntTour(j,NumberOfCities+1)=AntTour(j,1);% To close the tour 
    %disp(AntTour); 
    %% Calculation of tour length 
    L=0; 
    for i=1:NumberOfCities 
        L=L+model.D(AntTour(j,i),AntTour(j,i+1)); 
    end 
    TourLengths(1,j)=L; 
    %%Adding feromone on each segment of that tour 
     for k=1:NumberOfCities       
            p=AntTour(j,k); 
            q=AntTour(j,k+1);            
            tau(p,q)=tau(p,q)+Q/L;             
     end 
 end 
     TotalTourLengths=[TotalTourLengths TourLengths]; 
     %disp(AntTour); 
     %disp(TourLengths); 
     [MinLength,Best]=min(TourLengths); 
     IterBestTour(it,:)=AntTour(Best,:); 
     plot(model.x(IterBestTour(it,:)),model.y(IterBestTour(it,:)),'k-o',... 
        'MarkerSize',10,... 
        'MarkerFaceColor','y',... 
        'LineWidth',1.5);   
       xlabel('x'); 
       ylabel('y'); 
       for k=1:NumberOfCities 
           text(model.x(IterBestTour(it,k))+2,model.y(IterBestTour(it,k))... 
           ,['City ',num2str(IterBestTour(it,k))]); 
       end 
       title(['Best Tour is:  ',num2str(IterBestTour(it,:))]); 
       disp(IterBestTour(it,:)); 
       disp(MinLength); 

       %To stop the algorithm after getting the same shortest length of the 

       %tour three consecutive iterations. 
      if it>2  
          temp=it-2; 
          flag=0; 
          for k=temp:it-1 
              if IterBestTour(k,:)==IterBestTour(k+1,:) 
                  flag=1; 
                  continue; 
              end  
          end 
          if flag==1; 
              disp('Iterations='); disp(it); 
              break; 
          end 
      end 
end % End of program 
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من الوحدات بطريقة عشوائية، حيث يتم  100×100تعمل على توزيع عدد املدن ىف مساحة مقدارها  الدالة التالية
 النداء عليها ىف بداية الربانمج السابق:

function model=CreateModel(NumberOfCities) 
x=randi(100,1,NumberOfCities); % The x component of the cities 
y=randi(100,1,NumberOfCities); % The y component of the cities 
    %Calculation of distances between cities 

    n=numel(x);     
    D=zeros(n,n);     
    for i=1:n-1 
        for j=i+1:n            
            D(i,j)=sqrt((x(i)-x(j))^2+(y(i)-y(j))^2);             
            D(j,i)=D(i,j);      
        end 
    end    
    model.n=n; 
    model.x=x; 
    model.y=y; 
    model.D=D; 
end 

ىف قمة كل شكل يكتب مدينة على التواىل.  20و  10و  5توضح تنفيذ هذا الربانمج على  9و  8و  7األشكال 
مث  1أفضل مسار كان الذى يبدأ من املدينة  7شكل الربانمج تتابع املدن ىف أقصر مسار مت احلصول عليه. فمثال ىف 

 مرة أخرى. 1 املدينة مث 2مث  3مث  5مث  4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مدن 5تنفيذ برنامج خواريزم النمل على  7شكل 
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 يبني تقارب اخلواريزم إىل أقل مسافة بعد عدد معني من احملاوالت. 10شكل 
 
 
 

 

 مدن 10تنفيذ برنامج خواريزم النمل على  8شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدينة 20تنفيذ برنامج خواريزم النمل على  9شكل 
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نمل األساسى أو املبسط، وهناك الكثري من املتغريات الىت ميكن إضافتها إىل هنا نكون قد انتهينا من تقدمي خواريزم ال
كما هو احلال   elitismإىل هذا اخلواريزم من أجل احلصول منه على أداء أفضل. من ذلك مثال استخدام االنتخاب 

زم أن يتم البدأ حيث ميكن عند بدأ حماولة جديدة من تنفيذ اخلواري genetic algorithmsمع اخلواريزمات اجلينية 
ابلنملة ذات احلل األفضل ىف احملاولة السابقة، وأال يتم مبوضع أو منلة عشوائية، أو التنفيذ برتتيب معني كما ىف الربانمج 
السابق. ميكن أيضا متثيل الطفرات ىف خواريزم النمل كما كان احلال ىف اخلواريزم اجليىن. هناك بعض أنظمة النمل الىت 

ومون بعد انتقال كل منلة من مدينة إىل أخرى مباشرة وال يتم االنتظار إىل االنتهاء من املسار.  كل تفرتض وضع الفري 
 هذه عبارة عن متغريات ميكن جتربتها ودراسة أتثريها على تقارب وسرعة تقارب اخلواريزم. 

عض النمل يفرز نوع آخر من ىف الطبيعة يوجد بعض أنواع من النمل الىت تفرز أكثر من نوع من الفريومون. مثال، ب
الفريومون عند وجود مهامجني له ىف أحد املسارات كتحذير للنمل اآلخر من الدخول إىل هذه املسار. بعض الباحثني 
يرى أنه ميكن استخدام ذلك الفريومون لوضعه على املسارات الطويلة لتحذير النمل اآلخر من الدخول ىف هذه 

  املسارت. 
 
 

 

 تقارب الخواريزم إلى أقل مسافة بعد عدد معين من المحاوالت 10شكل 
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