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RESUMO 

 

Pesquisa na área de veículos autônomos ganharam força com a 

evolução tecnológica em relação a meios de comunicação, capacidade de 

processamento, consumo de energia e novos algoritmos computacionais para 

problemas como congestionamento, segurança no transito, melhores rotas, 

entre outros. Neste cenário informações importantes estão em tráfego ou 

armazenadas, porém a segurança das mesmas é negligenciada. Neste 

contexto este trabalho propõe técnicas de proteção das informações neste 

ambiente, mantendo um equilíbrio entre tempo de processamento e consumo 

de energia.      

 

INTRODUÇÃO 

 

Os VANETs (Vehicular Ad Hoc Networks) estão surgindo como uma 

nova tecnologia para integrar os recursos de redes sem fio da nova geração de 

veículos. Neste cenário, o ambiente veicular impõe novas questões e 

exigências, tais como topologia de estrada restrita, esmaecimento de vários 

caminhos e obstáculos na estrada, modelos de fluxo de tráfego, variação de 

velocidade veicular e mobilidade, congestionamento do tráfego, entre outros. 

Tais redes possuem alta capacidade computacional, podem ser 

equipadas com sensores e recursos computacionais. Esses recursos auxiliam 

o processo de comunicação sem fio confiável, adquirindo informações precisas 

sobre sua atual posição, velocidade e direção [1]. 

As redes sem fio utilizadas neste domínio possuem alguns 

inconvenientes que as deixam vulneráveis a diferentes tipos de ataques que se 

destinam a este meio de transmissão. Para uma transmissão segura de vários 

tipos de informações em redes, criptografias e outras técnicas são usadas. 

Com a possibilidade de computadores quânticos serem produzidos estar 

maior, o surgimento destes, tornam criptografias convencionais ineficientes, 

portanto surgiram os algoritmos criptográficos pós-quânticos.  

Dentro desses sistemas criptográficos pós-quânticos podemos destacar 

os sistemas completamente homomórficos, que são capazes de executar 

processamento arbitrário diretamente na mensagem cifrada, permitindo que a 



computação segura sobre dados privados possa ser executada em servidores 

não seguros, mantendo o sigilo dos dados processados [2][3]. 

 Neste contexto, o algoritmo será desenvolvido com a finalidade de 

implementar a criptografia homomórfica no cenário de redes veiculares, 

relacionando-o e comparando-o com outros algoritmos de criptografias. 

 

OBJETIVOS 

 

O objetivo desse projeto de pesquisa é desenvolver algoritmo de 

segurança, no contexto da criptografia homomórfica para VANETs, que atenda 

aos requisitos de eficiência, equilibrando tempo de processamento ao consumo 

de energia, elaborando um protótipo (FPGA) para validação tanto hardware 

quanto software com facilidade de integração. 

  

METODOLOGIA 

 

O plano de trabalho está dividido em 4 etapas descritas a seguir: 

 Pesquisar sobre o avanço e aprimoramento da especificação de 

arquiteturas para VANET 

Nesta etapa do projeto de pesquisa serão relacionados e estudadas as 

melhores técnicas de segurança no cenário de VANETs. 

 Pesquisa de trabalhos correlatos (revisão sistemática do tema) 

Será feita uma revisão dos algoritmos pesquisados sobre segurança no 

contexto de VANETs, para a construção de uma proposta de solução 

para os problemas de segurança dos dados e da rede, balanceando 

entre tempo de processamento e consumo de energia. 

 Validação do protocolo em hardware 

Serão feitas verificação e validação para o algoritmo proposto através da 

realização de simulações. Realizar testes do protótipo para a validação. 

 Estatísticas de uso e comparação com arquiteturas existentes 

Gerar estatísticas do protótipo construído em hardware para caracterizá-

lo, sendo possível após essa etapa a comparação com outros algoritmos 

existentes. 

 



DESENVOLVIMENTO 

 

Vários desafios atuais em redes veiculares podem ser atendidos pelas 

características dos FPGAs modernos, devido ao baixo consumo de energia, 

são otimizados e são capazes de aprimorar o cálculo de vários tipos de 

algoritmos em termos de velocidade e consumo de energia em comparação 

com microcontroladores comerciais. 

Neste sentido, foram iniciadas implementações na linguagem de 

descrição de hardware (VHDL) e na linguagem C de algoritmos criptográficos 

de cifras leves, para maior compreensão da prototipação em hardware 

dedicado a serviços de segurança. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 

A revisão bibliográfica sobre diferentes criptografias que foram 

implementadas para redes veiculares já foi finalizada, assim como o estudo das 

tecnologias envolvidas na concepção da pesquisa.  

O projeto encontra-se em fase de desenvolvimento e como próximos 

passos será gerada estatísticas das criptografias que serão implementadas no 

FPGA, através de simulações relacionadas ao desempenho como velocidade 

do circuito projetado e consumo de energia. 
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