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-Antدر حالي كه روي اجراي الگوريتمهاي. ها ارايه شده است براي ارتباط شبكهAnt-Colonyتعدادي از الگوريتمهاي خانواده-دهيچك

routing از در اين مقاله، مقايسه. است كارهاي كمتري انجام شده . شده استارايه AntNetاجراي پارامترهاي مختلف تأثير اي

ميسازي شبيه و برخي پارامترهاي ديگر نرخ توليد مورچه،دهد هاي انجام شده نشان موثر AntNet الگوريتمعملكرد تنظيم در تواندميها

.باشد

.، نرخ توليد مورچه، پنجره ديدAntNetاي، مورچه، الگوريتمهايAnt-Colonyخانواده- كليد واژه

 مقدمه-1

و الگوريتمهاي مسيريابي براي تنوع زيادي در پروتكلها
در مسيريابي سنتي جداول. اي وجود دارد ارتباطات شبكه

مسيريابي به واسطه تبادل اطالعات مسيريابي بين 
م از اخيراً، الگوريتمهايي با الها. شوند مسيريابها به روز مي

 ارايه شده، كه از عاملهاي موبايل در Ant-Colonyخانواده
مي مسيريابي شبكه  الگوريتمهاايندر.كنند ها استفاده

 بر اساسو)hop-by-hop(قدم به قدم بصورتمسيريابي
. شودميانجامها در كلوني مورچه Stigmergicخاصيت

Stigmergy له شكلي از ارتباط غير مستقيم است كه بوسي
ميتأثير  به اين صورت. [1,2,3,4] شود روي محيط انجام

مي)ها مورچه(عاملها و جداول در شبكه حركت كنند
. كنند مسيريابي را به روز مي

.دوجود دار ANTRALدو جزء اساسي در اجراي يك
براي پيدا كردن كوتاهترين چگونگي جستجوي عاملها

» جستجو«.بيو سپس به روز رساني جداول مسيريامسير، 
ها به هم گره ANTRALدر» تغيير جداول مسيريابي«و

اند، چرا كه عاملهاي موبايل از همان مقاديري براي خورده
. اند كنند، كه خود، آنرا به روز كرده جستجو استفاده مي

و به روز رساني بنابراين بهبود در چگونگي جستجوي عاملها
ن سرعت همگرايي تواند در باال برد جداول مسيريابي مي

.الگوريتم موثر باشد

را بعنوان يك الگوريتم AntNetدر اين مقاله، اجراي
در Dorigoو Di Caro كه توسط Ant-Colonyخانواده 

 برخي تأثير همچنين.كنيمميبررسي ارايه شده [6]
و به روز رساني جداول پارامترهاي بكار رفته در جستجو

.شود بررسي مي AntNetمسيريابي در الگوريتم 

 شبكه اجزاء مروري بر ساختار-2

ب  در نظر G(N,L)صورت مدلي از يك گرافه شبكه را
وNگيريم كه شامل مي همه لينكهاي. لينك استL گره

ب دوه شبكه و تأخير صورت طرفه، داراي ظرفيت انتقال
.باشندميانتقال مشخص 

 نشان داده شده، هر گره در سمت1همچنانكه در شكل

AntNetبررسي پارامترهاي الگوريتم

 رضا نورسته محمود نقيب زاده محمدرضا اكبرزاده توتونچي سعيد صفاري امان

 مشهدآزاد دانشگاه دانشگاه فردوسي مشهد دانشگاه فردوسي مشهد شركت مخابرات خراسان رضوي
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و در سمت خروجي يك صف  و يك صف ورودي يك بافر
و يك صف با اولويت پايين را براي هر همسايه  با اولويت باال

صف. كند نگهداري مي ولويت پاييناصف اولويت باال قبل از
هاي موجود در شبكه به دو كالس بسته. شود بكار گرفته مي

و عاملهاي متحرك بسته .شوندميتقسيم هاي داده

م  اطالعات مسيريابي را هاي داده، بستهاي سيريابي مورچهدر
و فقط حامل اطالعاتي هستند كنند در خود نگهداري نمي

 اما از اطالعات.كنند كه كاربران انتهايي با هم تبادل مي
يريابي براي حركت از مبدأ به ذخيره شده در جداول مس

 متحركعاملهاي از طرفي.كنند مقصد استفاده مي
و عقبگرد مورچه( جداول مسيريابي را به روز) هاي پيشرو

مي مي و اطالعات ترافيكي را در شبكه توزيع .كنند كنند

و خروجي است هر گره:1شكل بافر ورودي. شامل بافرهاي ورودي

و يك صف  و بافر خروجي شامل يك صف اولويت پايين شامل يك صف

.باشند اولويت باال براي هر خروجي مي

هايي عقبگرد اولويت باالتري نسبت به مورچهها مورچه
و بنابراين در صف  ميپيشرو دارند شوند، اولويت باال ذخيره

هاي پيشرو در صف اولويت پايين ذخيره در حاليكه مورچه
و در صفهاي اولويتها فرض كنيد همه بسته. شوند مي باال

در. نگهداري شونددر بافر خروجي)FIFOبا دستور(پايين 
كل بستهح  اندازه برابر،هاي ذخيره شده الت ماكزيمم،

و خروجي مي مي. باشد بافرهاي ورودي كنيم همچنين فرض
كه سايز بافرها نيز به اندازه كافي بزرگ باشد تا به حالت 

را هنگاميكه يك گره بسته.سرريز نروند اش از همسايهاي
يا مطابق يك FIFOكند، ابتدا طبق دستور دريافت مي

ميآنرا،قانون زمانبندي سپس. كند در بافر ورودي ذخيره
مي بسته در بافر خروجي،. شود ها به بافر خروجي فرستاده

رود كه براي بسته بر اساس نوع آن به يكي از صفهايي مي
.گره بعدي مشخص شده است

و گره ساختار داده-2-1 ها ها

ب اتي كه شكل غيرمستقيم، از طريق اطالعه عاملهاي موبايل
ام هر شبكهkاي كه در گره زمان در دو ساختار داده هم

.، با هم ارتباط دارندوجود دارند

 در گره routing policy احتمالkTدر جدول مسيريابي
kمي  براي هر مقصد ممكن شود كه، به اين صورت مشخص
dو هر گره همسايهnمقدار ،ndpكه احتمال انتخاب n

.شودبعنوان گره بعدي است، ذخيره مي

],1[)}({1 NdkneighborsNp k
Nn

nd
k

∈==∑
∈

شود، جدول ديده ميk يك گره محليدرآنچنانكه
),,( 2

dddk WM σµو  شامل احتماالت توپولوژي شبكه
 در شبكه،dبراي هر مقصد. توزيع ترافيك روي شبكه است

، با اندازهdW شامل يك پنجره ديد متحركkMجدول

maxWاست .dWييآخرين زمانهاي سفر مورچه پيشرو
مي حركت ميd به مقصدkكه از گره . كند كند، را آشكار

رين زمان به منظور محاسبه بهتdWپنجره ديد متحرك
سفر

dbesttرود بكار مي .dµ2و
dσو متوسط به ترتيب

در زمانهاي سفري كه بوسيله مورچهواريانس هاي پيشرو
مي تجربه ميd به مقصدkسفر از گره  .دهند شود، را نشان

ب ساختار داده:2 شكل و يك m,…,1,2هايا همسايهها براي يك گره

)( گره، جدول مسيريابيNشبكه با kTو جدول آماري)( kM.

)1()( ddkdd t µηµµ −+← →

)2())(( 2222
dddkdd t σµησσ −−+← →

2dktو1در هاي پيشرويي را نشان زمان سفر مورچه→
به مي  حركت كردهd به مقصدkتازگي از گره دهد كه

هاي فاكتوري است كه وزنهاي نمونهη∋)1,0[و. است
2و واريانسdµاخير كه در ميانگين

dσخواهند تأثير 
 [6]در Dorigoو Di Caro. دهد داشت، را نشان مي
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راmaxW با سايز ماكزيموم اندازه پنجره ديدηارتباط بين 
.صورت زير بيان كردندهب

)3(15
max <= cwherecW

η
موثر ها در ميانگين نمونهη/5cنشان دادند، كه آنها

و بهترين زمان سفر روي پنجره ديد  و متوسط است،
. شودميمتحرك، يكسان محاسبه 

 AntNetتوصيف الگوريتم-3

با. بيان شده است[6,8]در AntNetالگوريتم توصيف لذا
استفاده از آن، در ذيل به بررسي برخي مسائل مرتبط 

.پردازيم مي

 AntNetمحاسبه پيچيدگي الگوريتم-3-1

يك ابتدا پيچيدگي تعدادي از پردازه هاي اوليه مربوط به
و مقصد را در مورچه پيشرو، براي سفر بي ن گره مبدأ

AntNet كنيم تعريف مي.

در هر گره در طول مسير يك مورچه پيشرو احتياج به
اش دارد، تا با توجه به اطالعات آن بتواند جستجو در پشته

hop براي انتخاب گره بعدي از بين(بعدي را پيدا كند
اگر پشته مورچه بصورت تركيبي.)هايش اقدام كند همسايه

ل و يك آرايه اضافي يا يك جدول از  hashيست لينك شده
 O(1)بدترين پيچيدگي در جستجو از داخل پشته باشد،
يكبعالوه پيچيدگي. است  مسير با توجه احتمال انتخاب

)( به طول صف نيز kNOاست، چرا كه مقادير احتمال 
. محاسبه شوندkNهاي الزمست براي هر كدام از همسايه

محاسبه ديگري كه يك مورچه الزمست در هر گره انجام
هاي گره مورچه پيشرو بتواند مشخصه،دهد اينست كه

و زمان  كند، كه pushاش رسيدن به گره را در پشتهجاري
از. استO(1) پيچيدگي آن سپس مورچه به صف يكي

. استO(1)رود كه پيچيدگي آن نيز لينكهاي خروجي مي
در بدترين. باشدMمورچه پيشرو hopcountاگر ماكزيموم

حالت، مورچه پيشرو الزمست محاسباتش را در هر يك از 
Mن، در بدترين حالت پيچيدگي بنابراي. گره انجام دهد

)(يك مورچه پيشرو تا از مبدأ به مقصد برود،  kMNO
يك مورچه عقبگرد نيز در بدترين حالت، از طرفي.است

سه پردازه را در هر گره در طول مسيرش از مبدأ به مقصد 

 براي سفر به گره بعدي آنرا از الزمست، ابتدا. كند اجرا مي
آن(كند popاش پشته  سپس.) استO(1)پيچيدگي

الزمست به صف يك از لينكهاي خروجي وارد شود كه
 جدول نيزدر مرحله سوم. استO(1)پيچيدگي آن 

 براي مقصدkNهاي مسيريابي را براي هر يك از همسايه
dمي آن به روز )(كند كه پيچيدگي kNOوه بعال. است

در بدترين حالت الزمست همه محاسباتش مورچه عقبگرد 
بنابراين پيچيدگي. گره انجام دهدMرا در هر يك از 

)(مورچه عقبگرد نيز در سفر از مبدأ به مقصد  kMNO
.است

با توجه به اينكه در بدترين حالت، پيچيدگي يك مورچه
)(صد پيشرو يا عقبگرد در سفر از مبدأ به مق kMNO

 تا مورچه پيشرو يا عقبگرد توليدρلذا وقتي. است
)(شود، اين پيچيدگي مي kMNO ρخواهد بود .

براي پيدا بدترين حالت را در AntNetحال پيچيدگي
كه. كنيم كردن كوتاهترين مسير محاسبه مي فرض كنيد

يك مسير مجزا را جستجو در هر گره پيشرو يك مورچه 
را مي و يك مورچه عقبگرد نيز جدول مسيريابي گره كند

يك احتمال مشابه در همه در بدترين حالت. كند به روز مي
آن،ها وجود خواهد داشت گره احتمال ايجاد يك مورچهو

بنابراين. باشدمي گره مقصد ديگر N-1پيشرو براي يكي از 
 مورچه توليد شده براي جستجوي N-1 فقط يكي از

و مقصد داده شده، استفاده كوتاهترين مسير بين مبدأ
و مقصد در حال.شود مي اگر تعداد مسيرهاي بين مبدأ

 تا باشد، كل بار در بدترين پيچيدگيG(N,L) ،mگراف 
مي4رابطهازبراي جستجوي كوتاهترين مسير .آيد بدست

)4()( NmMNOC kAntNet =
و مقصدmaxmاگر  حد باالي ماكزيموم مسيرهاي بين مبدأ

 كل مسيرهاي بين برايmaxm. باشد G(N,L)در گراف
و مقصد در گراف  محاسبه5 از رابطه G(N,L)مبدأ

.[7,5] گردد مي

)5(])!2([max −= Nem

 AntNetاجراي-3-2

ز jiTمان محاسبه مورچه( يك بسته داده يا بسته مورچه→
:بصورت زير استjبهiبراي سفر از گره) عقبگرد/پيشرو
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i�j براي لينكi طول صف اولويت پايين در گرهiqكه
طوPacketSizeاست، jiCل بسته، نيز اندازه  ظرفيت→

jiDوjوiموجود لينك بين گره  تأخير انتقال لينك→
i�jبخش. استjiPacket CSize و/→  تأخير انتقال بسته

jiiبخش Cq i�jلينك تأخير تجربه شده در صف/→
ميتوسط بسته را .دهد نشان

ا 1از مدل موجود در شكل AntNetجراي الگوريتم براي
 در اين مدل همانطور كه گفته شد،. كنيم استفاده مي

ميها بسته و بافر بصورت مستقيم به بافر خروجي روند
خروجي نيز براي خروجي لينك، شامل صفهاي اولويت 

و باالست nlو پارامتر6اما تأخير صف فرمول. پايين
يك)هاي منتظر در صف اولويت پايين تعداد بسته(  براي

و هايصفدر(شود لينك خاص محاسبه مي  اولويت باال
ميذ FIFOها بر اساس دستور داده پايين .)شوند خيره

صف بعالوه، فرض مي كنيم كه هر گره بتواند يك بسته را از
و  براي هر لينك(اولويت پايين در بافر خروجي اولويت باال

اين فرض باعث. ميلي ثانيه پاك كند01/0با نرخ) خروجي
ما صف در شبيهشدن تأخيرهاي ناچيز  .شد سازي

 نتايج-4

 سازي شبيهمدل-4-1

يا تأخير(متوسط وزن لينك AntNet براي بررسي عملكرد
End-to-End(،متوسط hopcount هايي كه يك بسته
ميأداده بين مبد و گذرد،و مقصد از آنها ميزان گذردهي

شكل گره16در يك شبكه را سربار  محاسبه3اي مطابق
.كنيم مي

به دو دوره تقسيم راه، AntNetزمان اجراي الگوريتم
و دوره تست الگوريتمكرديم در طول دوره.، دوره آموزش

مي آموزش بسته در هاي مورچه توليد شوند، در حاليكه
ه، توأماً توليدو داد هاي مورچه طول دوره تست بسته

را ما كل زمان شبيه. شوند مي  در نظر ثانيه25سازي
و ثانيه15كه شامل،گرفتيم  ثانيه دور10دوره آموزش

هر. باشدميتست  ثانيه ميلي1بطور متوسط هر گره در
مي بسته و. كند هاي داده را توليد گره صفر بعنوان گره مبدأ

شد بعنوان گره مقصد در نظر گرفت9گره  هاي اندازه بسته.ه
6تا5/1عرض باند لينكها بينو بيت 512داده توليد شده 

.مگابايت در ثانيه در نظر گرفته شد

 سازي اي براي انجام شبيه گره16شبكه:3شكل

 AntNetاجراي الگوريتم-4-2

در اين بخش تأثير برخي پارامترها نظير نرخ توليد
در ...و squash s(x)تابع عرض باند لينكها،ها، مورچه

ميبررسي مورد AntNetالگوريتم  تا4هاي شكل. گيرد قرار
مياي سازي را بصورت مقايسه نتايج شبيه 12 . دهد نشان

 شبكه عملكردبر مورچه توليد نرخ تأثير-4-2-1

منظور از نرخ توليد مورچه در اينجا فاصله زماني بين توليد
ثالً نرخ توليد مورچهم. ها در نظر گرفته شده استمورچه

هر15/0  ثانيه يك مورچه15/0 بدين معناست كه در
در. شود توليد مي به منظور مطالعه تأثير نرخ توليد مورچه
در هاي متفاوتي، نرخAntNetالگوريتم  كل بصورت ثابت

،15/0،5/0كه عبارتند از؛ سازي انتخاب كرديم، زمان شبيه
شكل.2و1،5/1 سازيهاي انجام شبيه8تا4هاي مطابق

 در ميزاندتوان شده نشان داد، نرخ توليد مورچه مي
 شبكه، تحميليسربار، تأخير انتها به انتها،گذردهي شبكه

و تعداد نرخ بسته . موثر باشد ها hopcountهاي نابود شده

Average of Throughput for Difference Ant-Generation-Rate
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شكل  ها بر ميزانچه نرخ توليد مور4از آنجا كه مطابق
مناسب است توسط لذا گذردهي ورودي شبكه تأثير دارد، 

و با استفاده از يك سيستم كنترل كننده  يك سيستم خبره
ك .ردفازي اين نرخ را روي شبكه بهينه

ميزان تأخير انتها به انتها در واقع سرعت همگرايي الگوريتم
گقاي كه الزمست مد نظر نكتهاما. رساند را مي  يرد، اينرار

ها ست كه تأخيرهاي صف در مقايسه با زمان توليد بستها
 بنابراين كل تأخير تجربه شده.خيلي كوچك هستند

 هاي عقبگرد مورچه پيشرو به تأخير هاي بوسيله مورچه
 كاهشهمگرايي الگوريتم با بهبود ميزان5شكل.چربد مي

مينرخ توليد مورچه زي تفاوتاين( دهد را نشان اد چندان
چه.)باشدمين  باال رود، سربار ميزان نرخ توليدكه هر

مي6لي به شبكه نيز مطابق شكليتحم .رود باالتر
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 تأثير نرخ توليد مورچه بر تأخير انتها به انتها:5شكل

يكي از پارامترهاي مهم در ارزيابي هر الگوريتم مسيريابي
س. باشد ميزان سربار تحميلي به شبكه مي ربار كم بودن

و اختصاص آن به بسته باعث صرفه هاي جويي در پهناي باند
.شود داده مي
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و نرخ توليد مورچه:6شكل  ميزان سربار

مي شبيه دهد، تغيير نرخ توليد سازيهاي انجام شده نشان
ولي. شبكه داردHopcountمورچه تأثير كمي در تعداد 

 ترافيك توجه به اين نكته نيز الزمست كه در يك شبكه پر
تواند تأثير در مجموع مي Hopcountكم كردن حتي يك

.ها داشته باشد زيادي در سرعت انتقال داده
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و نرخ توليد مورچهPacket Loss Rateميزان:7شكل
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هاHopcountتĤثير نرخ توليد مورچه بر تعداد:8شكل

سئوالي كه در اينجا مطرح است اينست كه چه ميزان سربار
مي9شكل. شبكه مطلوب استبراي  دهد باال رفتن نشان

و ها باعث گم شدن تعدادي از مورچه نرخ توليد مورچه ها
.شوند نابودي آنها مي

The Ant generation rate and Ant loss  
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و مورچه هاي گم شده:9شكل  نرخ توليد مورچه

، با توجه به ميزان گذردهي، تأخير9تا4مطابق شكل
و نرخ ا،Packet Lossسربار لگوريتم، بهترين حالت اجراي

مي2تا5/1نرخ توليد مورچه  . باشد ثانيه
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 لينكها ظرفيتوها گره تعداد تأثير-4-2-2

مي8تا4شكلهاي نتايج  AntNetدهند، الگوريتم نشان
اي گره16پاسخ نزديك به بهينه را براي يك شبكه

 نشان N=25 براي AntNetبعالوه مقايسه. دهد مي
N افزايش اندازه مقدار باAntNetدهد، اجراي الگوريتم مي

ها الزمست زمانهاي چرا كه مورچه.[8] شود بدتر مي
ك طوالني يا گم در اينصورت آنها. نندتري را در شبكه طي

مي مي و يا اطالعاتي كه به گره مبدأ .آورند كهنه است شوند
ميشبكهدرpهمچنانكه ظرفيت لينك ميزان يابد، افزايش

و سرعت همگر ميتأخير كم شده البته اين.دشو ايي بيشتر
ميمسئله تا يك  آن حد مشخصي اتفاق و پس از افتد

و ظرفيت10شكل.تقريباً بي تأثير خواهد بود  ميزان تأخير
.دهد لينكها را نشان مي
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و تأخير انتها به انتها:10شكل  مقايسه عرض باند

 ميزان افزايش گذردهي، همراه با افزايش ظرفيت11شكل
ميلينكه مي. دهدا را نشان شود، همانطور كه مشاهده

بر ميزان تأثير چنداني عرض باندافزايش بيش از حد 
.گذردهي ندارد
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و ميزان گذردهي:11شكل  مقايسه عرض باند

و تأخير با افزايش عرض باند اما از آنجا كه ميزان گذردهي
 سربارپردازش ميزان12يابد، مطابق شكلميبهبودلينكها 

. يابد در شبكه نيز كاهش مي

AntNet �� ����� �� ������ ���� ��� ����� �����
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بر:12شكل ر شبكهدسربار پردازش ميزان تأثير عرض باند لينكها

η مقداروmaxW ديد پنجره اندازه تأثير-4-2-3

ميتوليد مورچه همچنانكه نرخ5مطابق شكل ، شود نصف
مياجراي الگوريتم تقريباً در همان اين. ماند سطح باقي

تواند بيانگر اين حقيقت باشد كه، تغيير نرخ مسئله مي
و پارامترmaxWتوليد مورچه با اندازه پنجره متحرك ديد

ηپن. در ارتباط است متحرك كوچك ديدرهجاگر اندازه
با يك پنجره ديد نرخ توليد مورچه نيز افزايش يابد،وباشد

يا كوچك، اجراي الگوريتم يا در همان سطح باقي مي ماند،
.شود بدتر مي

در از طرفي،  بين3 آمده است، رابطه [6]طبق آنچه
سازيهاي در شبيه. برقرار استcوmaxW،ηپارامترهاي

50 را بينmaxWو مقدار005/0 راηانجام شده، مقدار 
انجام شدهيسازيها شبيه. متغير در نظر گرفتيم700تا

ηوmaxW در مقداردهي3 لحاظ فرمول دهند، نشان مي
 تأثير چنداني نداشته، بلكه آنچه تعيين الگوريتمدر كارآيي

و عرض باند كنند ه است، ميزان نرخ توليد مورچه
 باعث تغيير عملكرد11تا4لينكهاست كه مطابق شكلهاي

.شوند الگوريتم مي

SQUASH S(X) تابع نقش-4-2-4

هاي هر مسير بوسيله مورچه آمده، [6]همانطور كه در
كه پيشرويي پيدا مي  مثبتي را دريافت مقدار تقويتيشود

و squash s(x)گين تابع توسط ميانrمقدار. كنند محاسبه
:شود بصورت زير تعريف مي

)7(+∈∈
+

= Raxwherexs
kNx

a
],1,0(,

)exp(1
1)(
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)8()1(/)( srsr ←
 تأثير كمي در به روز رسانيrاز آنجا كه مقادير كوچك

 squash s(x)لذا الزمست تا تابع. جداول مسيريابي دارند
در به ير كمتري تا تأث را بيشتر كاهش دهدrمقادير پايين

ضريب. داشته باشندروز رساني جداول مسيريابي 
kN

a

 راkهاي گره به تعداد همسايهsquash s(x)وابستگي تابع
 squash تأثير اين ضريب در تابع13شكل. دهد نشان مي

s(x) مياين. دهد را نشان مي دهد كه اگر مقدار شكل نشان
ضريب 

kN
aباشد، حتي مقادير پايين1 كمتر از rباعث

بنابراين مقدار. افزايش يابدsquash s(x)شوند تا تابع مي
 الزمست طوري انتخاب شود كه ضريبαپارامتر

kN
a

. شود1بزرگتر از

 ضريب براي مقادير مختلف squash s(x)تابع:13شكل
kN

a

تواند با كمك يك مقدار بزرگ براي مي AntNetاجراي لذا
. بهتر شودsquash s(x) در تابعαپارامتر 

 گيريهجنتي-5

بعنوان يك روش جديد براي مسائل AntNetالگوريتم
مكرراً كوتاهترين مسير سازي، از جمله پيدا كردن بهينه

در اين مقاله سعي.د استفاده محققين قرار گرفته استمور
شد بررسيهاي الزم در بكارگيري آن در مسيريابي شبكه 

و بررسي قرار گيرد سازيهاي انجام شده شبيه.مورد نقد
 AntNetدهد، يكي از موارد اجراي خوب الگوريتم نشان مي

در. هاي نسبتاً كوچك است براي شبكه بعالوه، تغيير
رهاي مختلف فشارهاي محدودي بر اجراي الگوريتم پارامت

AntNet دهنده استحكام دارد كه اين خود نشان
)robustness (خوب اين الگوريتم است.AntNet براي

و همگرا شدن به يك پاسخ خوب حتي در  يادگيري شبكه

مينرخ پايين توليد مورچه  الزمست لذا.كند نيز خوب عمل
و ظرفيت لينكها مورچهبين افزايش يا كاهش نرخ ،ها

در حقيقت، تزويج پارامترهاي مختلف،. تعادلي برقرار كرد
و تغيير AntNetباعث ايجاد پيچيدگي در الگوريتم   شده

مناسب يك پارامتر ممكن است تا زمان تغيير ساير
اجراي. پارامترها، به بهتر شدن اجراي الگوريتم نيانجامد

AntNet مق مي دار بزرگ براي پارامتر تواند با كمك يك
αتابع درsquashاز اينرو، فقط مسيرهاي. بهتر شود

. شوند نزديك به بهينه در جداول مسيريابي به روز مي
تواند با يكسري از روشها، از قبيل مي AntNetپيچيدگي

 كاهش يابد، اما بطورrمختصر كردن محاسبه پارامتر 
.هاي اجراي الگوريتم هستند واقع هزينهمعمول اينها در
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