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Tóm tắt: 

Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu độ trễ trong mạng ad hoc di động hướng nội dung, với 
các nút mạng di chuyển sử dụng giao thức multihop theo mô hình bước ngẫu nhiên và yêu cầu 
tải các tệp tin từ thư viện chung của mạng. Mỗi tệp tin được cấu thành bởi K mảnh tin khác nhau 
và có kích thước bằng nhau, sao cho mỗi nút mạng có thể hoàn tất quá trình truyền một mảnh tin 
tới nút mạng chuyển tiếp ở một khe thời gian. Giá trị biến thiên của độ trễ sẽ được phân tích dựa 
trên hai phương pháp thu nhận mảnh tin tuần tự và ngẫu nhiên. Trong bài báo này, chúng tôi xây  
dựng và giải bài toán tối ưu tương ứng, tìm ra phương pháp đệm dữ liệu tối ưu sao cho độ trễ là 
nhỏ nhất, và sử dụng tính toán của máy tính để khẳng định lại tính chính xác của kết quả phân 
tích. Kết quả thu được cho thấy độ trễ khi sử dụng phương pháp thu nhận mảnh tin ngẫu nhiên 
tốt hơn đáng kể so với sử dụng phương pháp tuần tự. 
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Abstract: 

In this paper, we study the delay performance in a content-centric mobile ad hoc network, where 
each node move susing multihop according to the random walk mobility model, and requests a 
content object from the library independently at random, according to a Zipf popularity 
distribution. In our network model, we assume that each content object consists of K distinct 
segments of equal size so that each of n mobile nodes is able to completely transmit one segment 
to one of its neighbor cells in one time slot. Using multihop transmission, the delay scalinglaw  is 
analyzed based on the two following reception strategiesto determine how K distinct segments 
are fully delivered to the requesting node in turn to rebuild the desired content object: a 
sequential reception and a random reception. Then, we analyze the delay of the content-centric 
wireless networks and to find the optimal cache allocation strategies analytically,which minimize 
the delay. In addition, computer simulations are performed to validate our analytical results.  Our  
main result indicates  that  the  delay obtained  from  the random reception strategy outperforms 
the sequential reception case. 
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