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Introducció

Entorn del vehicle connectat

V2X (vehicle-to-everything):

• Vehicles

• Infraestructura

• Vianants

• Xarxa
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Introducció

Missatges V2X

CAM

Information

Basis Container
Last Geographic Position

...

High Frequency

Container

Speed

Driving Direction

Longitudinal Acceleration

Vehicle Length

Vehicle Width

Steering Angle

Lane Number

...

Low Frequency

Container

Lights

Trajectory

...

Special Container

Police

Road Works

...
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Introducció

Seguretat dels missatges V2X

Els missatges V2X són públics:

• Problema: possibilitat d’introduir 

missatges falsos (spoofing attack)

• Solució: signar missatges per 

a verificar-los. 

• S’introdueixen els 

Authorization Tickets (AT)
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Introducció

Seguretat dels missatges V2X

Authorization Tickets:

• Permeten verificar els missatges V2X.

• Els expedeix una autoritat central.

• No contenen informació personal de 

l’usuari.

Authorization

Authority (AA)

AT

V2X message AT

x

yProblema: possibilitat de seguir la 

trajectòria (tracking) de tots els 

missatges signats amb un mateix AT
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Introducció

Seguretat dels missatges V2X

Authorization Tickets:

• Permeten verificar els missatges V2X.

• Els expedeix una autoritat central.

• No contenen informació personal de 

l’usuari.

Authorization

Authority (AA)

V2X message AT

x

yProblema: possibilitat de seguir la 

trajectòria (tracking) de tots els 

missatges signats amb un mateix AT

Solució: anar canviant l’AT al llarg del 

temps

V2X message AT

V2X message AT
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Introducció

Plantejament del problema

• Podria una IA fer tracking amb diferents AT?

• Quin és el millor moment per a cambiar l’AT per tal de 

minimitzar aquest risc?

Plantejament del problema

x

y
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Introducció

Plantejament del problema

• Podria una IA fer tracking amb diferents AT?

• Quin és el millor moment per a cambiar l’AT per tal de 

minimitzar aquest risc?

Plantejament del problema

Solució proposada

• Entrenar un sistema basat en IA per a fer el tracking del vehicle.

• Decidir el moment de canvi d’AT en funció de la dificultat d’aquest tracking.

x

y
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Implementació de la solució

Dataset

Simulació de trànsit durant 24 hores, amb 

700.000 cotxes diferents en 400 km2.

Cada missatge conté els camps:

• Id cotxe

• Temps

• Posició x

• Posició y

• Velocitat x

• Velocitat y

“TAPAS Cologne” dataset
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Implementació de la solució

Dataset

Temps entre dos missatges consecutius:

• Dataset original: 1s

• Entorn V2X real: 100ms aprox.

Augment de dades
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Implementació de la solució

Dataset

Temps entre dos missatges consecutius:

• Dataset original: 1s

• Entorn V2X real: 100ms aprox.

Augment de dades

• Dataset augmentat: 100 ± 50ms



15

Implementació de la solució

Algoritme de canvi d’AT

1

Missatges passats de 

cotxes externs i 

cotxe objectiu
1

• Selecció de candidats segons 

diferència posició, velocitat, etc.

• Puntuació d’enllaç entre el candidat 

més probable i el missatge objectiu

2

Buffer de puntuacions des 

de l’últim canvi d’AT
4

• Acumular puntuacions durant el 37% del temps.

• Canviar AT si es rep una puntuació més gran o igual que el 

valor màxim acumulat.

5

37% 63%

Temps fins a rebre nous ATs

3

Puntuació 

baixa
Puntuació 

alta
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Demostració

Canvi d’AT
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Conclusions

• L’enviament de missatges V2X cada 100ms facilita el tracking.

• Tot i els canvis d’AT, l’algoritme aconsegueix fer tracking del 

vehicle a partir de la posició i la velocitat.

• Limitacions d’un atac en entorn real:

• Cal poder rebre missatges V2X d’una àrea gran.

• El canal pot arribar a rebre fins a 1.400 missatges/s.

• Demostrar funcionament en un entorn real.

• Calcular el mínim número de missatges per segon que calen processar per fer el tracking.

• Provar de deixar d’enviar missatges en moments “segurs” i canviar l’AT.

Properes accions
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