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 CHتواند  ، هر گره ميدارندها، مشخصات و سخت افزار و قابليتهاي پردازشي يكساني  همه گره :هاي حسگر همگن شبكه
سريعتر اجرا  زمانو انعطاف پذيري بيشتر جهت ح ترين تكنيك توزيع شده، صحيدهي  فرايند شكلاين شبكه ها، در  .باشد

  باشد. 
ها  سازماندهي مجدد خوشهيا بصورت منظم ) ر انرژيتجهت مصرف كم(ها CHانتخاب مجدد  :خوشه يپويادهي  رويه شكل

                ) به دليل تغيير توپولوژي شبكه(
 معموالشود.  هاي آغازين، يك احتمال به هر گره تخصيص داده ميCHجهت تعيين  :بندي احتماالتي الگوريتمهاي خوشه

                        .تري دارندكم تبادليحجم پيامهاي و سريعتر همگرايي  /زمانهاي اجرا بازدهي انرژي باالتر، 
 استفاده ميشوند.و شكل دهي خوشه،  CHبراي انتخاب معيارهاي (قطعي) ويژه  :بندي غير احتمالي در الگوريتمهاي خوشه

موارد منجر به پيچيدگي زماني  عضيبدر  صورت ميگيرد. ها با همسايگانشان دهي خوشه، بر مبناي ارتباط گره رويه شكل
ه با وضعيتهاي پيش بيني نشده و هبه هنگام مواج د.نگرد بندي احتماالتي/تصادفي مي بدتر نسبت به الگوريتمهاي خوشه

  تر هستند.  ها، قابل اطمينان همچنين در مورد توازن خوشه
  

   شده اند.نو مقاله، در اين خالصه گنجانيده  LEACHپروتكل 
  
  
  


