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Abstark

Perkembangan teknologi jaringan yang semakin hari semakin meningkat saat ini membuat
protokol  internet  yang  mencapai  batas  ambangnya  membuat  beberapa  upaya  penelitian  yang
bertujuan untuk merancang potensi generasi arsitektur internet. Meskipun ada beberapa perbedaan
dalam ruang lingkupnya tetapi  ada  upaya untuk meminimalisasi  keamanan dan privasi  sebagai
equirements  fundamental.  Ketahanan  serangan  untuk  Denial  of  Service  (DoS)  yang  cukup
menggagu internet saat ini merupakan suatu masalah besar yang harus disikapi dalam mendesain
arsitektur baru dan layak untuk mendapatkan perhatian penuh.
Dalam tulisan ini,  kita akan fokus pada  Denial of Service e  (DoS) yang ada pada  Named Data
Network (NDN)  yang  tentunya  untuk  generasi  berikutnya  dalam  mendesain  arsitektur  intenet.
Dengan  penamaan  data  pada  lokasi  tujuannya,  Named  Data  Network  (NDN)  mengubah  data
menjadi sebuah entitas dan membuat pendekatan yang cukup menarik dan layak untuk memenuhi
kebutuhan-kebutuhan aplikasi saat ini yang ada. Hal ini juga mencakup beberapa fitur keamanan
dasar yang mengurangi kelas serangan yang biasa terlihat saat ini.  Namun, keamanan Named Data
Network (NDN) terhadap serangan Denial of Service (DoS) belum dianalisis untuk ketahanannya.
Makalah ini merupakan langkah pertama menuju penilaian dan mitigasi kemungkinan  Denial of
Service (DoS) di Named Data Network (NDN). Setelah mengidentifikasi dan menganalisis beberapa
jenis serangan baru dan juga variasinya. Makalah ini juga memberikan informasi sedikit tentang
human-readable dalam konteks content-centric networking.
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