
به خاطر بياوريد كه به . در كاربردهايي كه نواقص اختياري گره بايد تحمل شود، مسيريابي بايد تصادفي شود
منظور اجتناب از حلقه هاي مسيريابي، يك پيام بايد هميشه به يك گره منتقل شود كه يك پيشوند طوالني تر را 

: عنوان گره فعلي به اشتراك ميگذارد اما از نظر رقميدر مقصد به اشتراك ميگذارد و يا همان  طول پيشوند را به 
  .به فضاي گره نسبت به گرة جاري نزديك تر است

در . با اين وجود انتخاب در ميان گره هاي چندگانه كه اين معيار را دارند بصورت تصادفي قابل انجام است
  .ين پايين تاخير را در مسير تضمين كندعمل، توزيع احتمالي بايد در جهت بهترين انتخاب تمايل پيدا كند، ميانگ

در حالت بد و يا نقص در گره در طول مسير، پرس و جو ممكن است در حالت اجباري چندين بار توسط 
  .بد جلوگيري بعمل آوردكاربرد تكرار شود، تا اينكه مسيري انتخاب شود كه از گره 

گسترش يابند تا در مقابل سوء رفتار گره ها توانايي بعالوه، پروتكل ها براي پيوند گره و خرابي گره مي توانند 
  .جزئيات در اين خصوص خارج از حوصلة اين مقاله است. برخورد و تحمل داشته باشند

از ميزبان هاي معين  IPهستند كه باعث مي شوند ميزبان هاي  IPچالش ديگر وضعيت هاي نامطلوب مسيريابي 
IP ي باشندالبته نه از ديگران، غير قابل دسترس.  

مسيريابي شيريني تحمل چنين وضعيت هاي نامطلوب را دارد، گره هاي شيريني زنده در نظر گرفته مي شوند و 
در شبكه جايگذاري قابل دسترس باقي مي مانند و اين مادامي است كه آنها توانايي ارتباط با همسايه هاي مستقيم 

ود، پروتكل خود سازمان دهي شيريني مي تواند باعث ايجاد با اين وج. و بالفصل در فضاي گره را دارا مي باشند
  .گردد IPشبكه هاي جايگذاري شيريني مجزا و چندگانه در طول دوره هاي خرابي هاي مسيريابي 

به دليل آنكه شيريني اغلب به طور انحصاري بر روي مبادلة اطالعات درون شبكه خراب تكيه مي كند، براي 
  .دوام داشته باشند IPبي هاي مجزا از هم ممكن است بعد از سرگيري هاي اتصال خود سازمان دهي، چنين خرا

          گره هاي شيريني . به چند شبكه بطور همزمان باشد IPيك راه حل براي اين مسئله شامل استفاده از فرستادن 
ريني ديگر در مي توانند بصورت دوره اي يك جستجوي حلقه اي توسعه دار همزمان را براي گره هاي شي

كرد  اگر خرابي شيريني مجزا وجود داشته باشد، آنها عاقبت آن را كشف خواهند. مجاورت خودشان انجام دهند
  .و آن را دوباره يكپارچه مي كنند

براي به حداقل  رساندن هزينه اين روند مي تواند به صورت تصادفي انجام شود وغالباً توسط گره هاي شيريني  
از گره و فقط اگر هيچ جستجويي توسط  IPط درون يك دامنه محدود از پرسش هاي مسيريابي انجام شود و فق

  .گره مجاور ديگر انجام نشده باشد انجام مي پذيرد

  .به عنوان يك مزيت اضافي، نتايج اين تحقيق مي تواند براي ارتقاء كيفيت جدول هاي مسيريابي بكار برود


