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Resumo 

 

Esta dissertação de mestrado descreve o impacto de usar algoritmos 

assimétricos de criptografia, dando ênfase aos algoritmos RSA, ECC e MQQ em 

cenários de VANET (Vehicular Ad hoc Network). Na pesquisa foram 

investigados alguns simuladores como GrooveNet, VANET/DSRC, 

VANET/Epidemic CRL, NS-2, TraNS, NCTUns/EstiNET, SUMO, 

VanetMobiSim e ns-3, próprio para VANET. Os algoritmos foram 

implementados em C e inseridos no ns-3, onde se criam cenários simples de uma 

rede VANET. Os resultados obtidos permitem concluir que é possível agregar 

ao protocolo, na camada de serviços de segurança das redes veiculares (1609.2), 

esses algoritmos assimétricos e obter comunicação segura entre os nós da 

VANET. 
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Abstract 
 

This dissertation describes the impact of using asymmetric encryption 

algorithms, with emphasis on algorithms RSA, ECC and MQQ in scenarios 

VANET (Vehicular Ad hoc Network). In the research were investigated some 

simulators as GrooveNet, VANET / DSRC, VANET / CRL Epidemic, NS-2, trans, 

NCTUns / EstiNET, SUMO, VanetMobiSim and ns-3, suitable for VANET. The 

algorithms have been implemented in C and inserted into the ns-3, where the 

simple scenarios created a network VANET. The results showed that it is 

possible to add protocol-layer security services of vehicular  networks (1609.2), 

these asymmetric algorithms and obtain secure communication between nodes 

in the VANET. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

Neste capítulo introdutório é feita uma síntese da dissertação que engloba temas como 

as redes veiculares, os algoritmos assimétricos de criptografia e simuladores de redes 

veiculares que foram estudados neste projeto. Destacam-se os objetivos, a justificativa, a 

metodologia e a organização geral da dissertação. 

 

1.1  Visão Geral 

Em busca de sistemas cada vez mais autônomos, as pesquisas científicas chegam a 

despertar para a integração entre veículos, onde uma boa parte da humanidade, hoje, costuma 

passar grande parte do seu tempo locomovendo-se de um lugar a outro, seja conduzindo um 

veículo ou sendo conduzido dentro de um veículo. Pesquisas nacionais e internacionais 

indicam esta realidade vivida no cotidiano, porém é dado ênfase aos grandes centros urbanos 

onde a situação é cada vez mais caótica.  

A IBM fez uma pesquisa e evidencia este aumento exacerbado de tempo gasto no 

trânsito em algumas principais cidades do mundo, sendo elas: Amsterdã, Pequim, Berlim, 

Buenos Aires, Houston, Johannesburgo, Los Angeles, Londres, Madrid, Melbourne, Cidade 

do México, Milão, Moscou, Montreal, Nova Deli, Nova York, Paris, São Paulo, Estocolmo e 

Toronto. Ao todo foram coletadas 8.192 respostas e, pelo menos, 400 respostas de cada uma 

das cidades. Dentre os entrevistados da pesquisa, 30% dos motoristas relataram o aumento do 

estresse no trânsito, 27% o aumento de raiva, 29% relataram que o tráfego tem prejudicado o 

seu desempenho no trabalho ou na escola, e 38% relataram ter cancelado uma viagem 

planejada devido ao tráfego. Ao se conhecer a grandiosidade deste problema em suas 

dimensões objetivas e subjetivas, chega-se à conclusão que congestionamentos não apenas 

acrescentam estresse nas vidas, já estressantes, das pessoas, como também impedem o 

desenvolvimento econômico e aumentam consideravelmente da poluição do ar (SURVEY, 

2010).  

A IBM (2010) declara que nos últimos três anos, o atraso médio mundial de ficar preso 

no tráfego rodoviário é de uma hora por dia. E ainda que a média de atraso relatado pelos 

entrevistados em Moscou é de 2,5 horas.  
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No Brasil, segundo um estudo do IBAEDP (2012) na grande metrópole São Paulo, o 

tempo médio de deslocamento gasto no trânsito diariamente é de 2h49min, ou seja, 42 dias 

por ano, quase um mês e meio preso no trânsito. Para alguns, a situação é ainda pior: 19% dos 

paulistanos chegam a perder até quatro horas nos deslocamentos diários, dois meses por ano. 

Esses dados são de uma pesquisa realizada pelo Ibope Inteligência para a Rede Nossa São 

Paulo (RNSP). Um estudo encomendado pelo Conselho de Infraestrutura da Confederação 

Nacional da Indústria (CNI) (TERRA, 2012), mostra que o tempo médio gasto em 

deslocamentos urbanos em 12 metrópoles brasileiras é de uma hora e quatro minutos, isso 

significa um crescimento de 20% entre 2003 e 2010, em função da expansão das cidades e do 

aumento das distâncias. Contudo, nas cidades médias o tempo despendido para locomoção é 

de 31 minutos. 

Uma série de soluções é indicada como o estabelecimento na redução de velocidades 

médias nos centros urbanos, melhoria e uso de transportes públicos (ônibus, metrô e trem), 

incentivo do uso de bicicletas, comercialização de carros de tamanho reduzido, instalação de 

pedágio urbano e até mesmo a automatização dos veículos. 

A exatidão, os movimentos precisos e decisões assertivas vão se tornando uma 

necessidade básica aos veículos automotivos. Essa necessidade trás segurança e conforto aos 

condutores e às pessoas que transitam pelas ruas. Para isso, as redes veiculares estão, cada vez 

mais, sendo objeto de estudo para o aprimoramento de todo o sistema de transporte, cada vez 

mais inteligente. 

Para as redes veiculares se comunicarem, é necessário o uso de tecnologias de 

comunicação de dados já existentes, segundo (ELMINAAM et al., 2009), uma rede cabeada 

utiliza cabos para transferência de corrente elétrica que representa informação, já nas redes 

sem fio usa-se rádio frequência (RF) e sinais luminosos que tem o trabalho de propagar a 

informação invisível através do ar. 

As redes sem fio atualmente atendem a grande demanda por ubiquidade na 

comunicação entre usuários, tornando o uso intrínseco no cotidiano das pessoas.  A 

quantidade crescente de dispositivos eletrônicos que podem ser embarcados em veículos 

automotores como DVD, TV, GPS e telefone celular, faz com que os veículos deixem de ser 

apenas um meio de transporte e passem a ser uma rede de serviços e entretenimento 

(CAVALCANTI, 2008).  

As redes sem fio entre veículos são conhecidas por redes ad hoc veiculares (Vehicular 

Ad hoc NETworks - VANET) nas quais os nós são veículos automotores que apresentam alta 

mobilidade e trajetórias bem definidas, dados uma origem e um destino num contexto 
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geográfico bem definido e conhecido. Neste contexto, aplicações vêm sendo propostas para 

este novo cenário em busca da ubiquidade de acesso à informação (C2C, 2011).  

A tecnologia de comunicação utilizada entre veículos sendo nos Sistemas de Transporte 

Inteligente (STI) ou na comunicação Car-to-Car é derivada do padrão 802.11p, estabelecido 

pelo IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), este padrão também conhecido 

como rede local sem fio cujo espectro de frequência utilizado é na faixa de 5,9 GHz, sendo 

atribuída numa base harmonizada na Europa, em consonância com atribuições semelhantes no 

EUA.  

Contudo, este novo padrão de comunicação de rede sem fio, surgiu para atender 

especificamente às redes veiculares, denominado WAVE (Wireless Access in Vehicular 

Environments) no qual é proposta uma nova família de quatro protocolos dedicados à 

comunicação entre veículos, normatizada no padrão IEEE 1609. Esse padrão permite que haja 

comunicação entre veículos que transitam nas vias, bem como com dispositivos fixos ou 

estações STI distribuídos nas vias como postes e semáforos, usando a tecnologia de rádio 

DSRC (Dedicated Short Range Communications) numa frequência de 5,9 GHz. Este novo 

padrão é essencialmente uma extensão do padrão IEEE 802.11a. A Figura 1.1 ilustra o 

espectro destinado ao DSRC. 

 

 

 

Figura 1.1: Canais disponíveis para o IEEE 802.11p. (ALVES et al., 2009) 

 

Assim, nesse novo padrão de comunicação, dois ou mais veículos e/ou estações STI ou 

ITS (Intelligent Transportation System) estando na mesma faixa de comunicação via rádio, 

serão conectados automaticamente e criam uma rede ad hoc veicular, onde todas as estações 

sabem a posição, a velocidade e a direção das outras estações, sendo então capazes de 

proporcionar alertas e informações.  Essas redes ad hoc, como qualquer outro tipo de rede 

sem fio, caracterizam-se por ser uma rede em que todos os nós são efetivamente ativos na 

comunicação, ou seja, não necessitam de uma infraestrutura fixa como access points para 

estabelecê-la.  
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O principal objetivo de uma VANET é prover segurança aos passageiros em estradas 

(SUMRA et al., 2011) (LUÍS, 2009), portanto deve-se dar ênfase à importância da segurança 

dos dados que trafegam neste tipo de rede ad hoc, então vê-se a necessidade de proteger essas 

informações que transitam sobre estas redes. A técnica pesquisada, aplicada ao objeto de 

estudo desta pesquisa são os algoritmos de criptografia. Segundo Tanenbaum (2007), a 

criptografia proporciona um meio de implementar a confidencialidade de dados e, além disso, 

permite verificar se os dados foram modificados durante o processo de transmissão. Essa 

técnica torna a comunicação segura e garante a integridade dos dados. 

Neste trabalho de pesquisa foi feito um levantamento dos algoritmos de criptografia, 

observando alguns fatores que se adéquem às particularidades das VANET, ou seja, 

algoritmos com alto nível de segurança, velocidade de processamento, e que atendam a alta 

mobilidade dos nós. Embora já existam algoritmos de criptografia bem sedimentados em 

diversas áreas de segurança de dados, nos mais variados sistemas embarcados e nas mais 

variadas redes ad hoc sem fios, observou-se que os algoritmos assimétricos, como RSA 

(Rivest, Shamir and Adleman), ECC (Elliptic Curve Cryptography) e o MQQ (Multivariate 

Quadratic Quasigroup), estão sendo utilizados em diversas pesquisas científicas, conforme 

Branovic (2004), Tanwar et al. (2010) e Maia (2010). 

O algoritmo ECC, para Maia (2010), possui o mesmo nível de segurança que o RSA, 

porém é mais compacto, consumindo assim menos recursos computacionais. E segundo EL-

HADEDY et al. (2008), o algoritmo MQQ de chave pública tem propriedade de paralelização 

que pode ser implementado em hardware, tornando-o especialmente mais veloz do que os 

mais usados. Seguindo Martinez et al. (2009), serão utilizadas ferramentas freeware e open 

source, pois teremos acesso livre aos códigos dos simuladores, para implementação, inserção 

e testes algorítmicos.  

Neste trabalho focou-se a segurança dos dados que trafegam numa rede VANET, dando 

ênfase à aplicação dos algoritmos assimétricos de criptografia RSA, ECC e MQQ, 

implementando e avaliando o desempenho dentro de alguns simuladores de redes veiculares 

como VanetMobiSim (VANETMOBISIM, 2011) e ns-3 (NS3, 2012), além desses, outros 

simuladores foram instalados e avaliados como o GrooveNet (GROOVENET, 2011), 

VANET/DSRC (JJH, 2011), VANET/Epidemic CRL (JJH, 2011), NS-2 (NS, 2010), TraNS 

(TRANS, 2011), NCTUns/EstiNET (ESTINET, 2012) e SUMO (BEHRISCH et al., 2011), 

porém estes não permitiram chegar ao resultado esperado.  
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1.2 Justificativa, Problemática e Hipótese 

Justificativa 

Diante da evolução das redes veiculares e da necessidade de garantir o tráfego dos 

dados de forma segura, dentro da alta mobilidade dos nós numa VANET, vê-se a importância 

de utilizar algoritmos de criptografia nesse tipo de rede.  Segundo Lin et al. (2008), nas 

transmissões de rotina relacionadas ao tráfego em uma VANET, os dados como a posição, o 

tempo atual, a direção, a velocidade, o status de parada, a direção do ângulo, o sinal de 

aceleração e desaceleração, as condições de tráfego e os eventos de trânsito devem ser 

protegidos e informados aos condutores com antecedência, possibilitando uma otimização das 

vias públicas e uma diminuição de acidentes e de congestionamentos. 

Portanto, para garantir essa segurança será feito o uso da criptografia, dada a sua 

importância, por ser uma técnica muito antiga, segundo Moreno et al, (2005), então toda a 

base de estudo da criptografia será utilizada nesta pesquisa para aplicar nas VANET. E com o 

avanço tecnológico, a criptografia tem avançando e sendo incorporada nos mais complexos 

algoritmos matemáticos e nos mais variados sistemas de segurança. 

Contudo, pesquisar sobre algoritmos assimétricos de criptografia, RSA, ECC e MQQ, 

aplicados às VANET, traz a possibilidade da implementação e da inserção dos algoritmos nos 

módulos de segurança em redes ad hoc veiculares, através de simuladores para VANET. 

Foram buscados simuladores próprios para este tipo de rede e a avaliação do desempenho 

destes quanto à velocidade de processamento e nível de segurança. 

O autor (TANENBAUM, 2007) compara os criptossistemas simétricos com o 

desempenho do algoritmo assimétrico RSA e constata que este é mais complexo em termos de 

computação, por isso ocorre que criptografar mensagens usando RSA é mais lento, isso 

porque na criptografia simétrica o processo de cifragem é mais simples, porém é válido 

ressaltar que o RSA faz uso de troca de chaves compartilhadas tornando esse método mais 

seguro.  

Em (SOOMRO, 2010) a vantagem do ECC sobre RSA é a chave de tamanho menor e 

com segurança equivalente a um grande tamanho de chave do RSA, isso implica 

imediatamente um tempo menor de processamento. Então, com base nos estudos deste autor o 

ECC fornece uma execução mais rápida e requer menos armazenamento para as chaves 

públicas e privadas. 

Um fator importante na escolha do ECC como objeto de estudo em VANET se dá 

porque segundo (WAVE, 2008) o Padrão IEEE 1609.2-2006, emitido em 2006, afirma que as 
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mensagens são assinadas e criptografadas com o uso do algoritmo ECC. Em 

(HARTENSTEIN, 2008) é afirmado que na proposta do Padrão IEEE 1609.2, as mensagens 

são autenticadas usando uma variação do ECC, o esquema ECDSA (Elliptic Curve Digital 

Signature Algorithm). Ainda no padrão IEEE 1609.2 Qian et al. (2008) abordam as questões 

de assegurar mensagens WAVE contra escutas, spoofing e outros ataques. E sua infraestrutura 

de segurança é baseada em padrões da indústria para PKI (Public Key Infrastructure), com o 

apoio do ECC e de formatos e métodos WAVE de certificados e criptografia híbrida, a fim de 

prestar serviços de segurança para comunicações WAVE. 

Com base nos estudos feitos por Maia (2010), o autor considera que as aplicações de 

RSSF (Redes de Sensores Sem Fio) necessitam do nível de segurança obtido por um 

criptossistema de chaves públicas e deve-se levar em consideração a limitação de recursos de 

processamento, energia e memória nas RSSF. E ainda afirma que todas as características do 

MQQ o tornam promissor candidato a ser utilizado em plataformas de processamento 

limitado, onde não há expansão de mensagem, velocidade de típica cifra de bloco simétrica, 

sendo mais veloz que tradicionais PKC (Public Key Cryptosystems) RSA ou ECC. Uma 

característica interessante do MQQ é a utilização das operações XOR e AND, não 

necessitando de cálculos pesados para obter o nível de segurança de outros PKC. Portanto, 

cabe uma análise do desempenho deste algoritmo em um ambiente de rede VANET.  

Nas análises feitas por El-Hadedy et al. (2008), conclui-se que em hardware o 

algoritmo assimétrico MQQ é mais rápido em várias ordens de magnitude do que algoritmos 

mais populares como o RSA e o ECC. Bem como, é enfatizado por Ahlawat et al. (2009) que 

o algoritmo MQQ dá uma nova direção para o campo da criptografia. A geração do esquema 

MQQ melhora os sistemas existentes de criptografia, hash e assinatura digital. E ainda na sua 

pesquisa gera um algoritmo eficiente de MQQ em grandezas superiores, proporcionando 

assim um novo método rápido de geração de chaves públicas e privadas a partir das equações 

derivadas. 

O sistema MQQ-SIG de assinatura digital em (FRANCE et al., 2010) possui 

características relevantes, tanto em software quanto em hardware. Em software o 

processamento da velocidade da assinatura é na faixa de 300 a 7.000 vezes mais rápido que o 

RSA e ECC e em hardware a velocidade da sua assinatura ou de verificação é mais de 10.000 

vezes mais rápido que o RSA e ECC. Em (NTNU, 2011) afirma-se que a velocidade de 

assinatura do MQQ é extremamente elevada: 10.000 vezes mais rápido que as assinaturas 

RSA e ECC correspondentes.  
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Diante dessas afirmações, será buscado nesta pesquisa agregar às VANET todo esse 

potencial algorítmico do RSA, ECC e MQQ em aplicações de redes veiculares. 

 

Problemática 

 

Como garantir a segurança dos dados que trafegam em uma rede veicular, fazendo uso 

de algoritmos criptográficos assimétricos inseridos em simuladores de redes próprios para 

VANET. Importante levar em consideração que a particularidade das VANET é o 

estabelecimento de uma conexão segura num curto espaço de tempo dada a alta mobilidade 

entre os nós.  

 

Hipótese 

 

Comprovar se o tempo de processamento dos algoritmos assimétricos RSA, ECC e 

MQQ não comprometem o tráfego de dados, em uma VANET, dada a particularidade deste 

tipo de rede como o tempo de conexão com alta mobilidade entre os nós. 

 

1.3 Objetivos da Dissertação 

 

O objetivo principal desta dissertação é analisar o desempenho dos algoritmos 

assimétricos de criptografia, RSA, ECC e MQQ, inseridos em simuladores próprios para 

redes veiculares, assim como verificar sua adequação às particularidades de mobilidade e 

tempo de resposta em uma conexão VANET. Estabelecer em tempo hábil a conexão entre os 

nós e garantir a segurança do dado que trafega nesta rede é o desafio desta pesquisa. 

 
 

Objetivos Específicos 

Para alcançar o objetivo anterior, alguns objetivos específicos têm que ser atendidos, a 

saber: 

 Implementar em linguagem C os algoritmos assimétricos de criptografia RSA, ECC e 

MQQ; 

 Avaliar os simuladores para verificar qual melhor atende a demanda desta pesquisa; 
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 Testar o desempenho dos algoritmos aplicados a uma rede VANET em simulador para 

redes veiculares; 

 Introduzir um módulo de segurança de dados fazendo uso dos algoritmos, RSA, ECC 

e MQQ em simuladores de redes veiculares; 

 Comparar os simuladores VANET quando se mede neles o aspecto de segurança; 

 Analisar e comparar o RSA, o ECC e o MQQ em VANET. 

 

1.4 Metodologia 

 

No desenvolvimento dessa dissertação foram empregadas a pesquisa bibliográfica, a 

pesquisa quantitativa e a pesquisa experimental. 

Na pesquisa bibliográfica foi verificado o estado da arte sobre algoritmos assimétricos 

de criptografia aplicados a VANET e simuladores para redes veiculares. A pesquisa 

quantitativa, por poder quantificar dentre algoritmos assimétricos e simuladores de redes 

pesquisados, aqueles que se encaixam no objeto deste estudo. E, por fim, a pesquisa 

experimental, pois foram feitos os experimentos nos simuladores de redes veiculares e 

gerados dados próximos do real que comprovam a hipótese levantada na problemática.  

Como nesta pesquisa foi feita uma análise de desempenho de algoritmos assimétricos 

que é considerada para Jain (1991) uma métrica essencial para fundamentar pesquisas 

científicas, e ainda seguindo o autor será descrita de forma detalhada as etapas da metodologia 

desta pesquisa. 

Na definição do escopo e das metas desta pesquisa ficou estabelecido avaliar o 

desempenho de algoritmos assimétricos de criptografia o RSA, o ECC e o MQQ em um 

determinado cenário de VANET.  

Então, sequencialmente foram pesquisados os algoritmos RSA, ECC e MQQ, 

implementados na linguagem C e medido o tempo de processamento de cada um deles em um 

mesmo ambiente de desenvolvimento. Foram pesquisados também simuladores de redes que 

suportassem rede ad hoc veicular, dentre eles, GrooveNet, VANET/DSRC, 

VANET/Epidemic CRL, NS-2, TraNS, NCTUns / EstiNET, SUMO, VanetMobiSim e ns-3. 

Porém, o único simulador que atendeu aos critérios estabelecidos para desenvolvimento desta 

pesquisa foi o ns-3, nele foram inseridos e avaliado o desempenho os algoritmos. 

O critério principal para escolha do simulador foi possuir código aberto, permitindo a 

inserção dos algoritmos criptográficos e assim fazer as devidas medições do tempo da 
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conexão VANET e a validação da troca íntegra dos dados. Como este estudo busca a 

segurança da informação que trafega numa rede veicular, os algoritmos assimétricos de 

criptografia o RSA, o ECC e o MQQ foram implementados e inseridos no simulador ns-3, os 

demais simuladores não atenderam, de alguma forma, os critérios estabelecidos.  

Já os cenários foram definidos de forma simples com veículos (nós) ativos se 

comunicando em broadcast usando o padrão de comunicação sem fio IEEE 802.11a, 

permitido pelo simulador ns-3, sendo uma área maior com poucos nós e a outra área menor 

com quantidade maior de nós transitando. 

Para alcançar os resultados foi necessário estabelecer conexão entre nós de uma rede 

VANET, permitindo a propagação de dados criptografados garantindo a integridade da 

informação transmitida e recebida. 

A métrica e a técnica de avaliação desta pesquisa foi o tempo de processamento da 

cifragem da mensagem junto com o tempo da entrega e decifragem da mesma, permitindo 

validar se a inserção dos algoritmos de segurança compromete a comunicação de dados em 

uma rede veicular. Para isso, foi necessário definir alguns parâmetros como o padrão IEEE de 

comunicação sem fio disponível no simulador VANET, bem como, a velocidade dos nós, o 

comprimento da via, a aceleração e a desaceleração, a distância mínima entre os nós e nível 

de segurança dos algoritmos dada à complexidade quanto ao tamanho da chave.  

Quanto à apresentação dos resultados foram consolidados os dados gerados pelo 

simulador ns-3 e gerados gráficos que embasam a hipótese levantada. 

 

1.5 Contribuições 

A principal contribuição deste trabalho é trazer para as redes veiculares, uma análise de 

resultados que pode vir a agregar às características apresentadas por WAVE (2008) sobre o 

Padrão IEEE 1609.2-2006 (emitido 06 de julho de 2006) onde trata especificamente sobre os 

serviços de segurança, que indica o uso do algoritmo ECC. Nesse sentido, este estudo mostra 

que também é válido o uso do algoritmo MQQ para esse tipo de rede ad hoc, dada a alta 

capacidade de criptografar os dados em um curto espaço de tempo, tornando-o compatível 

com a alta mobilidade dos nós. 

Outra contribuição importante foi poder instalar e analisar aspectos de segurança dentre 

alguns simuladores de redes, àquele que suportasse redes veiculares. Seguindo com análise e 

viabilidade, dentro do simulador open source ns-3, a inserção dos algoritmos criptográficos 

assimétricos, objetivando fazer medições e análise do desempenho dos tempos de cada um 
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desses três algoritmos assimétricos num contexto de VANET. Concluiu-se que o desempenho 

e a eficiência dos três algoritmos atendem a segurança dentro de uma VANET. 

E assim, comprovar que o tempo de conexão em uma rede VANET permite o 

processamento dos algoritmos assimétricos de criptografia RSA, ECC e MQQ em ambiente 

de simulação, não comprometendo a comunicação entre os nós e tornando-a segura. 

 

1.6 Organização da Dissertação 

Os demais capítulos desta dissertação estão organizados como a seguir: 

O Capítulo 2 aborda de uma forma ampla as VANET, as aplicações próprias para redes 

veiculares, os padrões utilizados e a segurança dos dados dentro de uma rede VANET. Dando 

continuidade, o Capítulo 3 mostra os algoritmos de criptografia assimétricos escolhidos para 

essa pesquisa seus detalhes de implementação e suas vantagens vistas no estado da arte. Já o 

Capítulo 4 apresenta detalhadamente a descrição dos simuladores VANET, caracterizando-os 

e comparando-os.  

O Capítulo 5 trás a análise de desempenho dos algoritmos inseridos num ambiente 

VANET num ambiente de simulação. Por fim, o Capítulo 6 apresenta as conclusões do 

trabalho, destacando as principais contribuições, o resultado da análise dos dados e sugestão 

dos possíveis trabalhos futuros. 
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REDES VANET 

 

 

 

2.1 VANET 

 
As Redes Ad Hoc Veiculares, VANET, são um tipo de rede móvel de dados, própria 

para veículos. Pode-se afirmar ser um tipo especial das MANET (Mobile Ad hoc NETworks). 

Sumra et al. (2011), Luís (2009) e Cavalcanti (2008) citam que as redes veiculares também 

são conhecidas como IVC (Inter-Vehicle Communications), V2I (Vehicle-to-Infrastructure), 

V2V (Vehicle-to-Vehicle), C2C (Car-to-Car) ou simplesmente VANET. As redes ad hoc 

caracterizam-se por serem redes sem fio em que todos os nós são efetivamente ativos na 

comunicação, ou seja, não necessitam de uma infraestrutura fixa como access points para 

estabelecê-la. Este tipo particular de redes ad hoc móveis para veículos vem tendo como alvo 

de investigação a melhoria da segurança dos veículos nas estradas, seja no meio rural, nas 

rodovias ou no perímetro urbano.  

Os autores Sumra et al. (2011) e Luís (2009) afirmam que o principal objetivo de uma 

VANET é prover segurança aos passageiros nas estradas, especificamente para evitar 

acidentes e congestionamentos. Como mostrado por RITA (2012) o número de acidentes de 

trânsito vêm aumentando a cada ano e o Departamento de Transportes dos Estados Unidos 

tem demonstrado preocupação por este assunto e cria projetos de segurança no trânsito para 

melhorar a qualidade do tráfego rodoviário e as VANET são uma solução em curto prazo para 

auxiliar os ITS.  

A particularidade das VANET é o estabelecimento de uma conexão segura de dados em 

ambientes com mobilidade entre os nós. Esses ambientes podem ter características distintas 

dadas as áreas de tráfego. Quando em um centro urbano teremos uma quantidade maior de 

nós próximos uns dos outros e uma velocidade média controlada por estar dentro do perímetro 

urbano, ver Figura 2.1. 

 

Capítulo 2 
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Figura 2.1: VANET em Perímetro Urbano (VAIPHO, 2011) 
 

Na Figura 2.2 visualiza-se um ambiente de rodovia com uma menor quantidade de nós, 

a uma distância maior entre os nós e uma velocidade média mais alta, permitida em rodovias.   

 

 

Figura 2.2: VANET em Rodovias (C2C, 2011) 
 

E a Figura 2.3 mostra o ambiente rural com uma quantidade mínima de nós, a uma 

distância variável entre eles e uma velocidade média lenta, devido ao tipo de utilização do 

veículo neste ambiente.   

 

Figura 2.3: VANET em Meio Rural 
 

As redes veiculares aplicadas ao STI poderão encontrar soluções para problemas de 

tráfego, mediante informações dinâmicas, precisas e imediatas, promovendo 
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consequentemente o trânsito seguro. Como a segurança nas vias públicas é também o 

principal objetivo do STI, nesta pesquisa pode-se observar que, com as aplicações VANET, 

os condutores e pedestres poderão ter uma maior confiança ao trafegar nas vias públicas. A 

evolução das pesquisas em VANET permitirá aos veículos terem uma comunicação eficiente, 

tornando o condutor mais informado sobre as condições das vias, mediante uso de aplicações 

segura para VANET, essas aplicações podem ser tanto para avisos de segurança quanto para 

entretenimento. As próximas seções detalharão sobre aplicações, padrão e segurança de dados 

nas redes veiculares.  

 

2.2 Aplicações em VANET  

Em Autoentusiastas (2011) é feita uma relação entre a velocidade do fluxo dos veículos 

e a distância entre eles, considerando que quanto maior a velocidade, maior a distância, e 

quanto menor a distância, menor a velocidade entre os veículos. Isto ocorre instintivamente, 

pois o condutor precisa considerar-se seguro no trânsito. Este mesmo afirma que esta 

condição é dinâmica, e varia de instante a instante, de situação para situação, e para agravar, a 

relação entre velocidade do fluxo e distância entre veículos representa um fator de 

realimentação positiva, e sistemas com realimentação positiva tendem à instabilidade, 

gerando transtornos no trânsito. 

Imagine uma colisão ocorrida em uma via de fluxo intenso no perímetro urbano, o 

condutor possui um tempo para percepção mais um tempo para reação, só então, após esse 

tempo somado, conseguirá começar a desacelerar no tempo exato e limite de evitar uma 

colisão. Este condutor precisa desacelerar um pouco mais do que o carro da frente, este 

processo irá se repetir consecutivamente com os veículos de trás. Esta situação real mostra a 

importância de agregar aos veículos uma rede ad hoc de comunicação sem fio, no qual os 

veículos e condutores poderão trocar informações de ocorrências emergenciais e preventivas 

no trânsito. 

Ao agregar serviços às VANET têm-se a oportunidade de criar na camada de aplicação, 

aplicativos dos mais variados para uma rede veicular, dentre elas estão algumas voltadas para 

segurança no trânsito como, aviso de colisão frontal, aviso de emergência para luz de freio 

acionada, assistência em intersecção de vias, ponto cego do condutor, aviso de mudança de 

faixa, aviso de não passe e/ou ultrapasse e aviso de perda de controle do condutor, segundo 

RITAPP (2012).  



 

ANÁLISE DE DESEMPENHO DE ALGORITMOS CRIPTOGRÁFICOS ASSIMÉTRICOS EM UMA REDE VEICULAR (VANET)                                                              [32] 

Tornar os veículos mais autômatos, os condutores e passageiros informados 

automaticamente de situações de risco, necessitando de atenção, cautela ou prudência, 

possivelmente tornará o trânsito mais seguro. Essas aplicações serão importantes e 

contribuirão com o STI. Outros tipos de aplicações possíveis nas redes veiculares são as 

voltadas para o entretenimento e publicidade de comércio e serviços. 

Em C2C (2011) são discriminadas as aplicações para VANET e inclui os benefícios 

destas redes. Entre os benefícios pode-se citar a assistência avançada ao condutor, 

aumentando a segurança rodoviária e diminuindo o número de acidentes, bem como 

reduzindo o impacto de colisões em caso de acidentes não evitáveis. Outro benefício é 

aumentar a eficiência no controle de tráfego, como controle de congestionamento, 

consequentemente resultando a redução do consumo de combustível, diminuição do tempo 

em transporte, contribuindo assim para melhoria do meio ambiente.  

Na Figura 2.4 pode-se visualizar claramente a utilidade de uma aplicação VANET. Esta 

mostra uma aplicação voltada para segurança no trânsito, onde a propagação da informação 

de uma colisão, como também poderia ser alguma outra ocorrência no trânsito, como veículo 

parado na via, ou até mesmo outras adversidades nas vias públicas, como semáforos sem 

funcionamento ou pista interrompida. Essa informação, trafegada de forma segura numa 

VANET, trará aos condutores a possibilidade de decidir, em tempo hábil, evitar algum 

acidente, freando, mudando de faixa ou até mesmo, estabelecendo outra rota para o seu 

destino. Enfim a crescente demanda por informação justifica a implementação de aplicações 

seguras em VANET. 

 

Figura 2.4: Exemplo de uma VANET (QIAN et al., 2008) 
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Ainda observando a Figura 2.4 ao ocorrer a colisão de um veículo com outro, 

imediatamente os veículos em sua proximidade são alertados do acidente, permitindo ao 

condutor uma ação preventiva no seu trajeto. Neste caso é importante que a informação 

propagada seja confiável e íntegra para todos os nós vizinhos.  

Quanto a aplicações de entretenimento, pode-se considerar a possível troca simples 

mensagens de texto para chats de relacionamentos ou até mesmo propagandas comerciais nas 

proximidades dos veículos. 

Por ser uma área crescente de estudo e de investimento mercadológico, várias empresas 

vêm investindo em pesquisa para que a indústria automobilística siga um padrão de 

comunicação intraveicular. Algumas instituições de pesquisa e projetos serão citados e já 

estão em andamento nesta linha de pesquisa. O órgão americano de pesquisa e inovação 

tecnológica, RITA (Research and Innovative Technology Administration) (RITA, 2011) é 

coordenado pelo Departamento de Transporte dos EUA. Este órgão vem desenvolvendo 

pesquisas, programas de educação e está trabalhando para inserir tecnologias avançadas no 

sistema de transporte norte americano. Dentro deste contexto as redes veiculares atendem a 

demanda de soluções para problemas do tráfego de veículos deste país. 

O projeto CAR 2 CAR Communication Consortium (C2C, 2011) tem por objetivo 

melhorar a segurança de condução, organização do tráfego e fácil conexões de nós. Para isso 

cinco fabricantes de automóveis europeus (BMW, Volvo, Volkswagen, Honda, Audi) 

fundaram a CAR 2 CAR Communication Consortium. Seu objetivo é criar um padrão 

industrial europeu para o futuro da comunicação entre carros abrangendo todas as marcas. 

Outro projeto (EVITA, 2011) é o EVITA (E-safety Vehicle Intrusion proTected 

Applications), projeto co-financiado pela União Europeia no FP7 (Seventh Framework 

Programme) de investigação e desenvolvimento tecnológico. O objetivo do EVITA é analisar 

os requisitos de segurança, projetar, verificar e prototipar uma arquitetura integrada de redes 

para o setor automotivo, onde componentes de segurança são protegidos contra violação de 

dados confidenciais.  

O projeto VAiPho (VANET in Phone), (VAIPHO, 2011) onde os nós são dispositivos 

móveis, ou seja,  telefones inteligentes ou smartphones com conectividade sem fio via WiFi, 

Bluetooth e GPS, é projetado para evitar distrações durante a condução e otimizado para ter 

um mínimo consumo de energia e para desligar o dispositivo caso a bateria esteja com baixa 

carga. As características principais do projeto VAiPho incluem a detecção em tempo real de 
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eventos no tráfego, tais como, congestionamento ou disponibilidade de quaisquer parques de 

estacionamento, incluindo a retransmissão de tais eventos para outros dispositivos de forma 

segura usando comunicação com criptografia. Esta informação permitirá aos usuários a 

tomada de decisões sobre rotas permitindo-lhes escolher rotas alternativas com base em 

eventos recebidos, economizando tempo, combustível e proporcionando mais conforto e 

segurança aos motoristas e passageiros. 

Todos esses projetos e pesquisas convergem para um único objetivo, permitir a 

comunicação intraveicular. Assim, num futuro breve, poderá ser agregado no cotidiano das 

pessoas e ao STI, a condução segura nas vias públicas, a gestão de tráfego, os sistemas de 

assistência ao condutor, o policiamento, a aplicação de multas e pagamentos, a otimização na 

direção das vias, as informações relacionadas a viagens e até mesmo as rodovias 

automatizadas.  

Com o intuito de normatizar as redes veiculares e as suas aplicações, o IEEE lançou o 

novo padrão de comunicação sem fio para redes veiculares que será mostrado na próxima 

seção. 

 

2.3 Padrão IEEE 1609 - WAVE 

 

Nesta seção trataremos especificamente da família IEEE 1609, padrão que normatiza o 

WAVE (Wireless Access in Vehicular Environments) na comunicação de dados sem fio entre 

veículos.  

Em 2004, o IEEE iniciou a padronização das comunicações em redes veiculares dentro 

do grupo de trabalho IEEE 802.11. O padrão IEEE 802.11p WAVE ainda encontra-se em fase 

de desenvolvimento (RITA, 2011) e (ALVES et al., 2009). Pode-se dizer que essa fase de 

desenvolvimento, significa que ainda são drafts IEEE dos protocolos WAVE.  

A Tabela 2.1 compara as tecnologias de comunicação sem fio e dá uma visão geral de 

algumas características de redes. Então nota-se como esse novo padrão preenche um tipo de 

comunicação disponível, ou seja, ainda em aberto neste espectro de frequência e até então 

inutilizada. 
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Tabela 2.1: Comparativo de tecnologias de redes sem fio 

 DSRC Bluetooth Wi-Fi Celular WiMax 

Tempo de frequência < 50 ms < 1 ms segundos segundos / 

Velocidade de estações 

clientes móveis 

> 60 m/h / < 5 m/h > 60 m/h < 150 km/h 

Alcance < 1000 m 10 m, 20 m ou 

100 m 

< 100 m < 10 km < 15 km 

Taxa de transmissão 3 ~ 27 Mb/s 1 Mb/s 6 ~ 54 Mb/s < 2 Mb/s 70 Mb/s 

Banda 10 MHz 1 MHz 20 MHz 3 MHz < 10 MHz 

Faixa / Espectro de 

Frequência 

5,86 ~5,925 

GHz 

2,4 ~ 2,483 

GHz 

2,4 GHz, 5,2 

GHz 

800 MHz, 

1,9 GHz 

10 ~ 66 GHz 

Padrão IEEE 802.11p 

(WAVE) 

802.15 802.11a N/A 802.16e 

 
 
 

Na Figura 2.5 é possível visualizar no padrão WAVE, o espectro destinado ao DSRC e 

a divisão das camadas de rede. Lembrando que esse padrão permite a comunicação entre 

veículos ou algum dispositivo fixo nas vias, usando a tecnologia de rádio DSRC em 5,9 GHz, 

sendo esse uma extensão do padrão IEEE 802.11a.  

 

Figura 2.5: IEEE WAVE e DSRC – Uma ilustração (YANAMANDRAM, 2009) 
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Esta tecnologia fornece vários canais para comunicações (sete canais de 10 MHz nos 

Estados Unidos da América), os quais são divididos em duas categorias: um canal de controle 

e canais de serviço. O canal de controle é reservado para a transmissão em broadcasting, para 

coordenar a comunicação que geralmente acontece nos outros canais de serviços. Embora os 

dispositivos DSRC estejam autorizados a mudar para um canal de serviço, eles devem 

monitorar continuamente o canal de controle. As operações são feitas por meio de um 

sinalizador enviado pelo RSU no canal de controle. Enquanto OBU (On Board Unit) e RSU 

(Road Side Unit) estão autorizados a transmitir mensagens nos canais de controle, apenas a 

RSU pode enviar mensagens de sinalização. 

Dois dos canais do DSRC são usados exclusivamente para aplicações de segurança 

pública, o que significa que eles só podem ser usados para comunicações de mensagens com 

alta prioridade. 

Em ITS (2009) a família do Padrão IEEE 1609 (WAVE) define a arquitetura, o modelo 

de comunicação, a estrutura de gerenciamento, os mecanismos de segurança e o acesso à 

camada física para altas velocidades, até 27 Mb/s e distâncias curtas até 1000 m, e baixa 

latência em comunicação sem fio em ambientes veiculares. Estabelece também os 

dispositivos básicos da arquitetura VANET, sendo eles a OBU, RSU e a interface WAVE. A 

Figura 2.6 mostra que o OBU é a antena de transmissão DSRC embarcada no veículo que 

permite a comunicação entre veículos e RSU dentro do alcance, o RSU é a antena de 

transmissão DSRC fixa, instalada nas vias públicas que permite a comunicação entre veículos 

e a interface WAVE responsável pela comunicação dos dispositivos VANET. 

 

 
Figura 2.6: Arquitetura básica WAVE (CIAN, 2012) 
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A arquitetura WAVE está definida em seis documentos (ITS, 2009): IEEE P1609.1, 

IEEE P1609.2, IEEE P1609.3, IEEE P1609.4, IEEE 802.11 e IEEE 802.11p, divididos da 

seguinte forma: 

 IEEE Padrão 1609.0 (WAVE) - descreve a arquitetura WAVE e serviços 

necessários para multicanal DSRC / WAVE e dispositivos para se comunicar em 

um ambiente veicular móvel. 

 IEEE Padrão 1609.1 (WAVE) - especifica os serviços e interfaces das aplicações 

de gerência de recursos WAVE. Descreve os dados e serviços de gerenciamento 

oferecidos dentro da arquitetura WAVE. Ele define formatos de mensagens e de 

comando, as respostas adequadas a essas mensagens, formatos de 

armazenamento de dados que devem ser usados por aplicativos para a 

comunicação entre componentes da arquitetura, status e formatos de mensagem 

de solicitação. 

 IEEE Padrão 1609.2 (WAVE) - Serviços de segurança para aplicações e 

gerenciamento das mensagens definem o formato seguro das mensagens e de 

processamento. Este padrão também define as condições de utilização da troca 

de mensagens seguras e como essas mensagens devem ser processadas com base 

na finalidade de troca. Segundo (QIAN et al., 2008) o padrão IEEE 1609.2 não 

define a identificação do veículo e a proteção de privacidade, estando estes 

pontos em aberto para estudos. 

 IEEE Padrão 1609.3 (WAVE) - Serviços de Rede, neste padrão são definidos os 

serviços de rede e camada de transporte, incluindo endereçamento e roteamento, 

em apoio à segurança de troca de dados WAVE. Ele também define as 

Mensagens Curtas WAVE, proporcionando uma eficiente alternativa para IPv6 

(Internet Protocol versão 6) que podem ser suportados diretamente pelos 

aplicativos. Além disso, esta norma define o MIB (Management Information 

Base) para a pilha de protocolos WAVE. 

 IEEE Padrão 1609.4 (WAVE) – Operações de Multicanais - fornece 

aprimoramentos para o IEEE 802.11 MAC (Media Access Control), Controle de 

Acesso ao Meio para apoiar as operações WAVE. 
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 IEEE Padrão 1609.11 Protocolo de troca de dados sobre o ar para o Sistema de 

Transporte Inteligente (ITS), irá definir os serviços e formato seguro de 

mensagem, necessários para apoiar a segurança de pagamentos eletrônicos. 

Especificamente, na camada dos serviços de segurança (IEEE 1609.2) é onde esta 

pesquisa pretende agregar um módulo de criptografia, com o objetivo de tornar a 

comunicação VANET segura e livre de ataques comuns nas redes de dados. 

Observamos na Figura 2.7, segundo (C2C, 2011), o padrão IEEE 802.11p define as 

camadas físicas e de controle de acesso ao meio (MAC) para redes veiculares, e é baseado no 

padrão de redes locais IEEE 802.11a, que opera em uma faixa de frequências próxima à 

alocada para as redes veiculares. Além disso, a arquitetura WAVE designa uma família de 

padrões que não se restringe às camadas MAC e física. Os padrões da família IEEE 1609 

definem outras camadas da pilha de protocolos, incluindo uma camada de rede alternativa à 

camada IP, características de segurança para aplicações DSRC e operação em múltiplos 

canais de comunicação. 

 

Figura 2.7: A pilha de protocolos WAVE (ALVES et al., 2009) 

 

Embora os projetos 802.11p e 1609 especifiquem linhas de base para o 

desenvolvimento de redes veiculares, muitas questões não são abordadas como, por exemplo, 

a quantidade de caracteres suportado nesta transmissão VANET, que ainda são necessárias 

mais pesquisas. 

Como o nosso foco de pesquisa se dá na transmissão segura de dados, então 

detalharemos o Padrão IEEE 1609.2, que trata especificamente de segurança na arquitetura 

WAVE para VANET. 
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Algumas características relacionadas a segurança foram inseridas em WAVE (2008) 

sobre o Padrão IEEE 1609.2-2006 (emitido 06 de julho de 2006) que contém: 

 Formatos para mensagens seguras, como: Assinado e criptografado, e em banda 

larga usa o algoritmo ECC; 

 Mecanismos para autenticação identificada; 

 Emissão de certificado e os mecanismos de expiração. 

E não contém: 

 Mecanismos de autenticação anônima; 

 Protocolos de sessão segura otimizados para configuração DSRC / WAVE 

(apesar de notar que protocolos padrão de internet pode ser apropriado); 

 Qualquer debate sobre certificação de plataforma. 

Esta pesquisa dá ênfase à característica do formato da mensagem que trafega na 

VANET. A norma diz que a mensagem deva ser assinada e criptografada, e em banda larga 

usa o algoritmo ECC porém, com os testes feitos em ambiente de simulação VANET, serão 

apresentados o desempenho de outros algoritmos com nível de segurança e tempo de 

processamento compatível e superior. Então a norma pode utilizar outros tipos de algoritmos, 

bem como a inserção de algoritmos criptográficos não comprometem o tempo de 

comunicação de dados, pois o tempo de conexão com o envio da mensagem segura é dado em 

milissegundos. Isso será mostrado no Capítulo 5. 

O Projeto ITS de Segurança (ITS, 2009) inclui algumas modificações para mensagens 

criptografadas, como acelerador de ECC com 250 verificações/seg com chaves de 256 bits, 

protótipo seguro no protocolo de sessão, CA (Certificate Authority) e protocolo para se 

comunicar com ele, mecanismo de autenticação anônima. O referido projeto também aborda o 

desenvolvimento de projetos de pesquisa sobre: autenticação anônima, análise detalhada de 

um mecanismo específico para autenticação anônima over-the-air.  

Para melhor entendimento geral do padrão 1609 WAVE será mostrado também a 

composição do pacote de dados e como ele é formado. Nas aplicações de OBU são 

anunciadas numa interface pelo ar via WSIE (WAVE Service Information Element) dentro de 

um quadro de  aviso WAVE, segue Figura 2.8. 
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Figura 2.8: Adaptação da WAVE Networking Services – WAVE Service Information Element (WAVE, 2008) 

 

Detalhando ainda mais o pacote de dados, observa-se na Figura 2.9 a seguir que o 

quadro WSA (WAVE Service Advertisement) é acrescido de cabeçalho e trailer de segurança 

após a assinatura feita pelo padrão 1609.2. Seguindo na composição da próxima camada do 

quadro com o Tempo de Qualidade pelo MLME (Media Access Control (MAC) Sublayer 

Management Entity).  

 

Nas Figuras 2.9 e 2.10 aparecem detalhes de como é a composição do quadro WSA, 

onde se destaca o pacote de dados, com a sua quantidade de bits que é transmitida neste tipo 

de comunicação. 

WSA 

(WAVE Service Advertisement) 

16 bits 360 bits 8 bits 608 bits 

 

Versão WAVE 

PST (Provider Service Table) 

Tabela do Provedor de Serviço 

Comprimento 

do WRA 

WAVE Routing Advertisement 

(WRA) – campo opcional (*) 

 

WRA  hhhhhhhhh       

16 bits 16 bits 128 bits 8 bits 128 bits 48 bits 8 bits 128 bits 128 bits 

 

Conteúdo 

WRA 

Tempo de 

vida da 

Rota 

 

Prefixo IP 

 

Comprimento 

do Prefixo 

 

Gateway 

Padrão 

Endereço 

MAC do 

Gateway 

Separador 

Gateway 

MACs  

 

DNS 

Primário 

 

DNS 

Secundário 

 

Figura 2.9: Adaptação da WAVE Networking Services – WAVE Service Advertisement – WRA (WAVE, 2008) 
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Na Figura 2.10 o detalhamento da Tabela de Provedor de Serviço inserido no quadro 

do WSA. 

PST  

(Provider Service Table) 

8 bits 288 bits 8 bits 56 bits 

 

Contador do Provedor 

 

Inf. do Provedor de Serviço 

 

Contador de Canal 

 

Inf. do Canal 

 

8 bits 16 bits 32 bits Var 8 bits 128 bits 16 bits 8 bits 48 bits 8 bits  

Comprimento 

do Provedor 

Conteúdo 

do 

Provedor 

PSID PSC Prioridade 

App 

Endereço 

IPv6 * 

Porta do 

Serviço * 

Endereço do 

Dispositivo do 

Provedor * 

Endereço 

MAC * 

Nº 

Canal 

 

 

8 bits 8 bits  8 bits 16 bits 8 bits 8 bits 8 bits 8 bits 

Comprimento 

do Campo 

Conteúdo 

PSC 

 Comprimento 

do Canal 

Comandos 

do Canal 

Nº 

Canal 

Placa Taxa de 

dados 

Nível 

de 

TxPwr 

 

Figura 2.10: Adaptação da WAVE Networking Services – WAVE Service Advertisement – PST (WAVE, 2008) 

 

Como visto em detalhe, todas as informações que precisam ser trafegadas em uma 

VANET, é de suma importância a garantia da segurança desse dado. Na seção seguinte 

descreveremos como a segurança é tratada nas VANET. 

 

2.4 Segurança nas VANET 

Em (SUMRA et al., 2011) pode-se verificar alguns conceitos de segurança  que são 

considerados importantes em uma comunicação de dados. Nessa seção será abordada a 

comunicação de dados segura entre nós dentro de uma VANET. As mensagens enviadas 

podem sofrer algum tipo de modificação, serem monitoradas ou até mesmo excluídas por 

algum nó intruso à rede, então essa preocupação também se dá em VANET. 

A garantia de segurança em uma rede de comunicação de dados se dá através da 

confidencialidade, da autenticidade, da integridade e da disponibilidade. A confidencialidade, 

conforme dito por (SUMRA et al., 2011) e (KUROSE, 2007), é a garantia de que somente o 

remetente e o destinatário pretendido devem poder entender o conteúdo da mensagem 

transmitida, não deve ser acessível aos usuários não autorizados, ou melhor, intrusos. A 
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autenticidade é a validação da identidade de quem transmite a mensagem. A integridade é 

quando assegura que o conteúdo de uma determinada mensagem do emissor ao receptor não é 

alterado em hipótese alguma. Em aplicações VANET requer-se integridade, pois as 

informações são vitais e não devem ser alteradas por qualquer intruso.  

E por fim, a disponibilidade é requisito de segurança muito importante, pois quando 

qualquer veículo quer ter acesso a outro veículo na rede ou a alguma infraestrutura, a rede 

deve estar disponível para o usuário, evitando a algum tipo de falha ou qualquer tipo de 

ataque, como especificado por Samara et al. (2010) pro exemplo, ataque de repressão de 

mensagem, ataque de negação de serviço, fabricação de ataque, ataque de alteração, ataque de 

repetição e ataque Sybil, e especifica também os tipos de atacantes, sendo, condutores 

egoístas, atacantes maliciosos ou brincalhões. Nesses casos, podem haver graves prejuízos às 

pessoas, bem como à sociedade como um todo. Para isso, foram testados algoritmos de 

criptografia buscando essa integridade.  

É válido colocar que no padrão IEEE 1609.2 (QIAN et al., 2008) abordam-se as 

questões de assegurar mensagens WAVE contra escutas, spoofing e outros ataques. E sua 

infraestrutura de segurança é baseada em padrões da indústria para PKI, com o apoio do ECC 

e de formatos e métodos WAVE de certificados e criptografia híbrida (mais de um algoritmo 

de criptografia), a fim de prestar serviços de segurança para comunicações WAVE. No 

entanto, o padrão IEEE 1609.2 não define a identificação do veículo e a proteção da 

privacidade, deixando essas questões em aberto. 

Como já mostrado anteriormente, a segurança de dados é essencial para se ter uma 

comunicação segura. Assim, será tratada na seção a seguir a criptografia, técnica mais 

propícia para garantir essa segurança utilizada há séculos com esse mesmo objetivo, troca de 

mensagens de um remetente a um destinatário onde apenas esses dois nós sabiam o conteúdo 

das mesmas.  

 

2.4.1 Criptografia 

O termo criptografia originalmente vem do grego kryptós (oculto ou escondido) +  

grápho (escrita ou grafia) e é denominada a arte ou ciência de se escrever em cifra ou em 

código, usando atualmente para isso métodos e técnicas através de algoritmos. Nos códigos as 

informações são protegidas havendo a troca de partes destas por códigos predefinidos, com 

isso apenas as pessoas autorizadas conhecem os códigos utilizados. Nas cifras, a informação é 

cifrada usando técnicas de transposição ou substituição dos caracteres da mensagem original, 

essa técnica utiliza-se também o conceito de chaves. 
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A criptografia é essencialmente dividida em duas etapas, a de criptografar e na 

sequência a de descriptografar a mensagem original que é trafegada. Partindo deste princípio, 

(KUROSE, 2007) especifica que técnicas criptográficas permitem que um remetente disfarce 

os dados de modo que um intruso não consiga obter nenhuma informação dos dados 

interceptados. O objetivo é que durante a transmissão desta mensagem, ou seja, durante o 

caminho a ser percorrido até chegar o destinatário, esse texto cifrado, mesmo que seja lido por 

algum intruso, o seu conteúdo não seja significativo. Apenas o destinatário que tem 

conhecimento do código pode recuperar o conteúdo desta mensagem, conforme ilustrado na 

Figura 2.11. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11: Uso da Criptografia 

 

A demanda por segurança de dados nas mais variadas aplicações tecnológicas em 

dispositivos cada vez mais poderosos e ubíquos, faz com que sejam incorporados algoritmos 

matemáticos cada vez mais complexos na criptografia. 

O que se deve levar em consideração dentro do cenário VANET é o tempo de 

processamento algorítmico criptográfico na cifragem e decifragem da mensagem original, 

pois o ponto crítico deste objeto de estudo é o tempo de conexão habilitado para a troca de 

informações seguras.  

Segundo Elminaam et al. (2009) o tempo de encriptação é o tempo que um algoritmo de 

criptografia necessita para produzir um texto cifrado a partir de um texto aberto. Este tempo 

de encriptação é usado para calcular o rendimento de um sistema de criptografia, ele indica a 

velocidade da criptografia. 

Na criptografia existem dois tipos de sistemas, sendo os sistemas de chaves simétricas e 

os sistemas de chaves assimétricas (MORENO et al, 2005), ver Figura 2.12. As chaves em 

um sistema criptográfico representa um conjunto alfanumérico de dados gerado pelo 

remetente, que servem como parâmetro de entrada junto com o texto aberto para um 

algoritmo de criptografia, então, após o processo de cifragem, o algoritmo os transforma num 

texto cifrado. No destinatário o processo é inverso, onde o algoritmo de decriptação tem o 
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texto cifrado como parâmetro de entrada e após sua execução informa a chave e o texto 

aberto. 

 

 

 

 

Figura 2.12: Criptossistemas 

 

O sistema de chave simétrico também chamado de criptografia de chave simétrica 

possui apenas uma única chave criptográfica. Essa chave trafega junto com a mensagem do 

remetente ao destinatário, devendo apenas ser conhecida pelos agentes envolvidos na 

comunicação. 

Já o sistema de chave assimétrico também conhecido como criptografia de chave 

assimétrica ou de chaves públicas consiste na existência de duas chaves criptográficas. Uma 

dessas chaves é conhecida por ambos os agentes de comunicação e a outra é conhecida 

exclusivamente apenas por um deles. A chave conhecida por todos é chamada de chave 

pública que trafega junto com a mensagem, porém a chave privada fica em posse apenas do 

remetente, que valida o texto cifrado verificando se a resposta vem de um nó confiável. 

Geralmente a chave pública é utilizada para cifrar os dados e a chave privada é utilizada para 

decifrar os dados. A criptografia de chaves públicas possibilita a integridade de mensagem e 

autenticação da fonte de informação, além da confidencialidade dos dados, dado ao alto nível 

de segurança. 

Algumas características básicas mostram vantagens e desvantagens dos tipos de 

sistemas criptográficos apresentados na Tabela 2.2. 

 
Tabela 2.2: Comparação entre os tipos de algoritmos de criptografia (MORENO et al, 2005) 
 

Criptografia Simétrica Criptografia Assimétrica 

Rápida Lenta 

Gerência e distribuição das chaves são complexas Gerência e distribuição são simples 

Não oferece assinatura digital Oferece assinatura digital 
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Observou-se neste estudo que aplicações de segurança de dados usam criptografia de 

forma híbrida, fazendo uma miscelânea de algoritmos simétricos e assimétricos, dependendo 

do nível de segurança exigido na aplicação. 

 

2.5 Considerações Finais do Capítulo 

Neste capítulo foi abordada a questão de segurança de dados aplicados a VANET, 

mostrando técnicas e a importância destas para ter uma comunicação segura, foram citadas 

algumas técnicas de criptografia e exemplos. Dentro do padrão de comunicação em VANET 

foi mostrado o Padrão 1609 WAVE, e percebido que se pode acrescentar a esse novo padrão, 

algoritmos eficazes de criptografia e aplicá-los nas VANET. Assim, o próximo capítulo 

apresentará detalhes de alguns dos algoritmos assimétricos RSA, ECC e MQQ mais 

conhecidos e eficientes para redes com limitações de poder computacional. 
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ALGORITMOS CRIPTOGRÁFICOS 

 

 

 

3.1 Algoritmos Assimétricos 

 
 

Como visto no capítulo anterior os sistemas de criptografia de chaves assimétricas são 

programados usando algoritmos assimétricos. Os criptossistemas mais populares de chaves 

públicas são: DH, RSA e ECC (MAIA, 2010). O esquema DH ( Diffie e Hellman ) é baseado 

em troca de chaves na dificuldade resolver o  problema de logaritmo discreto. O RSA baseado 

na dificuldade computacional de fatorar números primos grandes. O ECC é baseado na 

dificuldade de se resolver o problema logaritmo discreto sobre curvas elípticas. E o MQQ 

baseia-se em polinômios multivariados quadráticos e transformações de quase grupos. 

Estudos recentes mostram que é possível utilizar criptografia assimétrica em sistemas 

embarcados, fato confirmado por Tanwar et al. (2010) que avaliou algoritmos criptográficos 

assimétricos com alto nível de segurança, RSA com chave de até 3076 bits e ECC com chaves 

de até 521 bits em sistemas embarcados. 

Para MORENO et al (2005), com o crescimento das redes de computadores e 

consequentemente da necessidade de preservar as informações que trafegam nelas, criou-se 

uma grande variedade de algoritmos de criptografia, com características e objetivos 

diferentes, tornando a escolha do algoritmo ideal uma tarefa não muito simples. Com isso, 

foram feitas algumas pesquisas e encontramos vários trabalhos de segurança de dados em 

outros tipos de redes diferentes das VANET, como RSSF (Redes de Sensores Sem Fio) e 

DTN (Delay Tolerant Networks). Então, observou-se que o RSA já é bastante conhecido e 

utilizado nos citados tipos de redes, já o ECC e o MQQ estão sendo estudados, e vimos então 

a oportunidade de agregar a segurança e o desempenho desses algoritmos e aplicá-los nas 

VANET. 

 

 

Capítulo 3 
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3.2 RSA 

O algoritmo RSA cujo nome se deve as iniciais do sobrenome de seus inventores Ron 

Rivest, Adi Shamir e Leonard Adleman, pesquisadores do MIT (Massachusetts Institute of 

Technology) que desenvolveram-no em 1977, é um sistema de encriptação de chave pública 

que suporta criptografia e assinaturas digitais (autenticação). Para (SASIKUMAR, 2010), 

desde então, este algoritmo tornou-se um sinônimo da criptografia de chave pública.  

No artigo de apresentação do RSA, os autores Rivest et al. (1978) propuseram um 

método para implementar um sistema de encriptação de chave pública cuja segurança repousa 

na dificuldade de se fatorar números primos inteiros grandes. Através dessa técnica é possível 

criptografar dados, bem como criar assinaturas digitais. Atualmente o RSA é o algoritmo de 

chave-pública mais utilizado no mundo. 

Como todos os modelos de criptografia de chave pública, o sistema de criptografia RSA 

encripta e desencripta uma mensagem utilizando um par de chaves conhecidas como chave 

privada e chave pública. Sua segurança está baseada na dificuldade de fatorar números primos 

inteiro grande. Atualmente, a maioria das implementações do algoritmo RSA emprega o uso 

de chave com 512 bits. Quebrar a segurança de tal sistema requer fatorar o produto de dois 

números primos de 512 bits. Fatorar um número deste tamanho é bem além da capacidade dos 

melhores algoritmos de fatoração atual.  

Kurose (2007) afirmou que o tempo de processamento do RSA é exponencial e que isso 

consome muito tempo e (MORENO et al., 2005) explica que a tendência é que o 

comprimento da chave aumente cada vez mais e o avanço dos sistemas computacionais, tanto 

em poder de processamento de hardware e de software, sejam capazes de fatorar chaves cada 

vez maiores em pouquíssimo espaço de tempo. 

Os algoritmos para a geração das chaves pública e privada usadas para cifrar e decifrar 

as mensagens são descritos a seguir (RIVEST et al., 1978). 

1.  Escolhem-se dois números primos grandes ( p e q) 

2. Gera-se um número n por meio da multiplicação dos números escolhidos 

anteriormente ( n = p . q); 

3.  Escolhe-se  um  número d, tal que d seja menor que n e que d  seja  relativamente  

primo  a  (p-1)(q-1) 

4. Escolhe-se um número e tal que (ed-1) seja divisível por (p-1).(q-1). Para realizar 

esse cálculo é necessário o algoritmo de Euclides estendido. 

5. Os valores e e d são chamados de expoentes público e privado, respectivamente. 
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O par (n,e) é a chave pública e o par (n,d), a chave privada. Os valores p e q devem ser 

mantidos em segredo ou destruídos. 

Os esquemas de encriptação e decriptação são apresentados nos Algoritmos 1 e 2. 

 

O esquema de encriptação e assinatura do RSA utiliza o fato de que med  ≡ m(mod n) 

para todos os inteiro m. A decriptação funciona porque cd  ≡ (me)d  ≡ m(mod n). A segurança 

repousa   na   dificuldade de se   computar   um texto puro “m” a partir de   um texto  crifrado 

c = me mod n e os parâmetros públicos n e 'e' (HANKERSON et al., 2004). 

A grande vantagem do RSA para Tanenbaum (2007) e Kurose (2007), é que sua 

segurança se deve ao fato de que não há nenhum método conhecido para encontrar com 

eficiência e rapidez os fatores primos de grandes números.  

 

3.3 ECC 

Em meados da década de 80 Koblitz (1987) e Miller (1986) propuseram um método de 

criptografia, baseado em curvas elípticas ECC (Elliptic Curve Cryptography). Segundo os 

criadores do ECC,  uma  curva  elíptica  é  uma curva  plana definida pela seguinte equação: 

y2 = x3 + ax + b. 

A eficiência deste algoritmo baseia-se em encontrar um logaritmo discreto de um 

elemento aleatório que faça parte de uma curva elíptica. Para se ter uma ideia da 

aplicabilidade dos algoritmos baseados em curvas elípticas em dispositivos com restrições 

computacionais Chatterjee  et al. (2011) afirmam que a eficiência do algoritmo criptográfico 

ECC com tamanhos de chave de aproximadamente 160 bits é a mesma obtida utilizando o 

algoritmo RSA com chave de 1024 bits. Algoritmos de diversas funcionalidades são baseados 

em curvas elípticas, incluindo gerenciamento de chaves, encriptação e assinatura digital. 

ALGORITMO 1: ENCRIPTAÇÃO BÁSICA RSA 

ENTRADA: RSA CHAVE PÚBLICA (N,E), TEXTO 

PURO M ∈ [0, N-1] 

SAÍDA: TEXTO CIFRADO C 

INÍCIO 

 1. COMPUTAR C = M
E
  MOD N 

 2. RETORNA C. 

FIM. 

ALGORITMO 2: DECRIPTAÇÃO BÁSICA RSA 

ENTRADA: RSA CHAVE PÚBLICA (N,E), RSA CHAVE 

PRIVADA D, TEXTO CIFRADO C 

SAÍDA: TEXTO PURO M 

INÍCIO 

 1. COMPUTAR M = C
D

  MOD N 

 2. RETORNA M. 

FIM. 
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A ideia principal deste algoritmo criptográfico é construir um conjunto de pontos de 

uma curva elíptica para o qual o problema do logaritmo discreto seja intratável. Segundo 

(BLAKE et al., 1999) sistemas criptográficos baseados em curvas elípticas atingem o mesmo 

nível de segurança de sistemas como o RSA, utilizando chaves menores, e portanto, 

consumindo menos recursos de memória e processador.  Isso os torna ideais para uso em 

smart cards e outros ambientes onde os recursos como armazenamento, tempo e energia são 

restritos. 

Os procedimentos de encriptação e decriptação usando curvas elípticas são similares ao 

esquema de encriptação ElGamal e estão descritos nos Algoritmos 3 e 4. O texto puro m é 

primeiramente representado como um ponto M, e depois encriptado através da adição com 

kQ, onde k é um inteiro escolhido randomicamente, e Q é a chave pública (HANKERSON et 

al., 2004). 

Algoritmo 3: ElGamal Elliptic Curve Encryption Algoritmo 4: ElGamal Elliptic Curve Decryption 

Entrada: Parâmetros de domínio da curva elíptica 
(p, E, P, n), Chave pública Q, Texto puro m 

Saída: Texto cifrado (C1, C2) 

início 

 1. Representar a mensagem m como um 
ponto M em E (Fp) 

 2. Selecionar k ∈ R[1,n−1]. 

 3. Calcular C1  = kP 

 4. Calcular C2  = M + kQ. 

 5. Retornar (C1, C2) 

   fim. 

Entrada: Parâmetros de domínio da curva elíptica ( 
p, E, P, n), Chave privada d, Texto cifrado (C1, C2) 

Saída: Texto puro m 

início 

 1. Calcular M = C2 − dC1, e extrair m de M. 

 2. Retornar (m). 

fim.  

 

 

O emissor transmite os pontos C1  = kP  e C2  = M + kQ  para o receptor que usa sua 

chave    privada   d   para   calcular:    dC1   =  d(kP ) =  k(dP )  =  kQ,  e  depois   calcular  

M = C2 − kQ.  Um invasor que deseja fazer a leitura de M necessita calcular kQ. 

Este modelo de  algoritmo tem sido bastante estudado, pois segundo Amin et al. (2008) 

nos últimos  anos  o  ECC  tem  atraído  atenção  como  solução  de segurança para redes ad 

hoc, devido a utilização de pequenas chaves e baixo overhead computacional. 

Avaliar o algoritmo ECC é de suma importância neste estudo, pois ele está descrito no 

Padrão IEEE 1609.2 (WAVE, 2008).  
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Segundo (HANCOCK, 1999) algumas vantagens da utilização do ECC: 

• Grande flexibilidade na escolha do sistema criptográfico; 

• Desconhecido o tempo para o ECDLP (Problema Logaritmo Discreto sobre Curvas 

Elípticas); 

• Utilização de chaves menores e com o mesmo nível de segurança (o tamanho 

mínimo da chave deve ser para o ECC de 132 bits vs. 952 bits para o RSA); 

• Resultado: Grande velocidade de tráfego e menos capacidade de armazenamento 

necessária; 

• Ideal para o uso em smart cards, telemóveis, pagers, etc. 

Na Figura 3.1 é mostrado como é a estrutura hierárquica de um criptossistema baseado 

em Curvas Elípticas e em qual camada deve ser executado o algoritmo ECC. 

  

CAMADA 5 

APLICAÇÃO 

PGP, SSH, WAP ... 

CAMADA 4 

PROTOCOLO DE PKC 

ECDSA,ECDH, ECElGamal ... 

CAMADA 3 

ARITMÉTICA DE PONTOS SOBRE CURVAS ELÍPTICAS 

R ← P +  Q, R ← P +  P, Q =  kP 

CAMADA 2 

ARITMÉTICA MODULAR SOBRE Fp OU F2m 

4 operações básicas: A + B mod p, A – B mod p, A * B mod p e Inverso Multiplicativo 

CAMADA 1 

ARITMÉTICA DE INTEIROS DE PRECISÃO ARBITRÁRIA 

A ←  0, A ← B, C ← A + B, ← A – B ... 

 
Figura 3.1: Estrutura hierárquica de um criptossistema baseado em Curvas Elípticas (JÚNIOR, 2002)  
 

Como objeto de estudo nesta pesquisa, verificou-se que HARTENSTEIN (2008) afirma 

que na proposta do Padrão IEEE 1609.2, as mensagens são autenticadas usando o esquema 

ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm) ou ElGamal.  

Assim o esquema do ECC foi implementado e testado para aplicação nos 

experimentos deste estudo e gerados os resultados. 
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3.4 MQQ 

Os algoritmos criptográficos apresentados anteriormente têm sua segurança baseada em 

problemas matemáticos intratáveis computacionalmente: eficiência computacional do cálculo 

do logaritmo discreto e fatoração de inteiros (GLIGOROSKI, 2008). Em 2008 foi criado um 

novo esquema de chave pública denominado Multivariado Quadrático Quasegrupo (MQQ). 

Segundo Gligoroski (2008) e Maia (2010) este algoritmo baseia-se em polinômios 

multivariados quadráticos e transformações de quase grupos, possuindo as seguintes 

propriedades: 

1. É um algoritmo Pós-Quântico; 

2. No processo de cifragem a velocidade é comparável a outros criptosistemas de chave 

pública baseados em multivariados quadráticos; 

3. Na decifragem a velocidade é de uma típica cifra de bloco simétrica; 

4. Altamente paralelizável, ao contrário de outros algoritmos que são essencialmente 

sequenciais. 

Em NTNU (2011) afirma-se que a velocidade de assinatura do MQQ é extremamente 

elevada: 10.000 vezes mais rápido que as assinaturas RSA e ECC correspondentes. O MQQ 

com chaves de 160 bits obtém o mesmo nível de segurança do RSA com chaves de 1024 bits, 

e ainda que o MQQ é mais rápido tanto para cifrar quanto para decifrar comparado ao RSA e 

ECC. 

Segundo (El-Hadedy, 2008) e (MAIA, 2010) experimentos realizados em hardware 

mostraram que o MQQ pode ser tão rápido quanto uma típica cifra de bloco simétrica. 

(MAIA, 2010), em seus experimentos com uma rede de sensores, encontrou que o MQQ é 

várias ordens de grandeza mais rápido que algoritmos como RSA, DH e ECC exibindo o 

mesmo nível de segurança, além de necessitar de chaves menores e consumindo menos 

recursos computacionais, tais como memória, processamento e energia.  

Este fato foi confirmado por Gligoroski (2010), quando concluiu que em software a 

assinatura digital realizada pelo MQQ é de 300 a 7000 vezes mais veloz que a assinatura dos 

algoritmos RSA e ECC. Já em hardware, a superioridade do MQQ pode chegar a 10.000 

vezes. Além disso, segundo Ahlawat (2009), o algoritmo MQQ dá uma nova direção para o 

campo da criptografia, podendo ser utilizado para desenvolver novos criptosistemas de chave 

pública bem como melhorar esquemas criptográficos existentes. 

Uma descrição genérica para o esquema MQQ é um típico sistema multivariado 

quadrático nnS }1,0{}1,0{:P  T '   onde T e S são duas transformações lineares não 
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singulares e P´ é um mapeamento bijetivo multivariado quadrático sobre {0,1}n. O 

mapeamento   nn }1,0{}1,0{:P '    é definido no algoritmo de mapeamento não linear a seguir.  

Algoritmo 5: MQQ Mapeamento não linear Algoritmo 6: MQQ para decriptar e assinar com 
chave privada T, S, *1, ..., *8 

Entrada: Inteiro n onde n = 5k, k ≥ 28 e o 
vetor x = (f1, ... , fn) de n funções Booleanas 
lineares com n variáveis; 

Saída: Oito quase-grupos *1, ... , *8 e 
n polinômios multivariados quadráticos   n

i xxP ,...,1' , i = 1, ... ,n 

Entrada: Um vetor y = y1, ... , yn 

Saída: Um vetor x = (x1, ... , xn)   

tal que P(x) = y 

 

Algoritmo: Mapeamento não linear 

Entrada: Inteiro n onde n = 5k, k ≥ 28 e o vetor x = (f1, ... , fn) de n funções Booleanas 

lineares com n variáveis; 

Saída: Oito quase-grupos *1, ... , *8 e n polinômios multivariados quadráticos   n
i xxP ,...,1' , i = 1, ... ,n 

início 

Pré-Processamento: Chamar os procedimentos MQQ(4,1) e MQQ(5,0) que por sua 

vez, gera dois grandes conjuntos Quad4Lin1 e Quad5Lin0 (com mais de 220 elementos cada 

conjunto) de MQQ do tipo Quad4Lin1 e do tipo Quad5Lin0 tal que a classificação mínima dos 

seus polinômios quadráticos quando representado na forma de matriz é de no mínimo 8; 

Transformar por permutação as coordenadas de todos quase-grupos no conjunto Quad4Lin1 tal 

que a primeira coordenada seja linear. 

1. Representar um vetor x = (f1, ... , fn) de n funções booleanas lineares  de n  variáveis 

x1, ... , xn como string x = X1, ... , Xk, onde Xi são vetores de dimensão 5 

2. Escolher aleatoriamente diferentes quase-grupos e *1, *2    Quad4Lin1 e diferentes 
quase-grupos e *3, *4, *5, *6, *7, *8   Quad5Lin0 

3. Definir uma tupla I = (i1, i2, ... , ik-1) onde ij    1, 2, ... , 8 que seria usado como um 

conjunto de índices para determinar qual quase-grupo seria utilizado na transformação não 
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linear de y. O requisito para este conjunto de índices é que o número total de índices que são 

referenciados por um quase-grupo de classe Quad4Lin1 seja 8 

4. Fazer y = Y1...Yk onde Y1 = X1, Yj+1 = Xj * Xj+1, para j = 1,2,...,k-1 

5. Fazer Z = Y1||Yμ11||Yμ21||...||Yμ81 onde todos 13 componentes são funções booleanas 

lineares. A notação Yμj1significa a primeira coordenada do vetor Yμj 

6. Transformar Z por bijeção de Dobbertin: W = Dob(Z). 

7. Y1 = (W1,W2,W3,W4,W5),  Yμ1,1 =  W6,  Yμ2,1  =  W7,  Yμ3,1  =  W8,  Yμ4,1 = W9,  

Yμ5,1 = W10, Yμ6,1 = W11, Yμ7,1  = W12, Yμ8,1  = W13 

8. Saída: Quase-grupos *1, ... , *8 e y como n polinômios multivariados quadráticos  n
i xxP ,...,1'  , i = 1, ... ,n 

fim 

O algoritmo para cifragem com a chave pública é a aplicação direta do conjunto de n 

polinômios multivariados P = {Pi(x1, ..., xn) |i = 1, ... , n } sobre o vetor x = (x1, ... , xn), ou 

seja y = P(x). Podendo ser representada como y = P(x) ≡ y ≡  A.X. 

O algoritmo seguinte descreve a decifragem usando a chave privada (T, S, *1, ..., *8). 

Algoritmo MQQ para decriptar e assinar com chave privada T, S, *1, ..., *8 

Entrada: Um vetor y = y1, ... , yn 

Saída: Um vetor x = (x1, ... , xn)  tal que P(x) = y 

início 

1. y’ = T-1(y) 

2. W =  '
41

'
36

'
31

'
26

'
21

'
16

'
11

'
6

'
5

'
4

'
3

'
2

'
1 ,,,,,,,,,,,, yyyyyyyyyyyyy  

3. Z = Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10, Z11, Z12, Z13 = Dob-1(W) 

4.  
13

'
4112

'
3110

'
269

'
21

8
'
167

'
116

'
65

'
54

'
43

'
32

'
21

'
1

,,,

,,,,,,,,

ZyZyZyZy

ZyZyZyZyZyZyZyZy




 

5. y’ = Y1, ... , Yk onde Yi são vetores de dimensão 5. 
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6. Sendo *i, i = 1, ... ,8, obter x’ = X1, ... , Xk, de modo que, 

X1 = Y1, X2 = X1\1Y2, X3 = X2\2Y3, X1 = Xi-1\3+((i+2)mod6)Yi 

7. x = S-1(x’) 

fim 

Neste trabalho foi implementado os algoritmos RSA, ECC e MQQ em linguagem C, 

pois, trata-se de uma linguagem bastante utilizada no meio científico, pois associa 

características de linguagem de baixo nível em uma linguagem de alto nível, tornando-a 

legível, portável e rápida. Para Oliveira (2008), C é uma linguagem poderosa e que dá muita 

liberdade ao programador escrever programas que seriam muito difíceis de serem escritos em 

outra linguagem. Após a implementação desses algoritmos foram inseridos testados nos 

simuladores VANET para medir o desempenho, pois foi observado que existem várias 

pesquisas em outros tipos de redes ad hoc sem fio, porém poucos estudos voltados para 

VANET. 

 

3.5 Comparação Compatível entre os Algoritmos RSA, ECC e MQQ 

Estes algoritmos, por serem assimétricos, possuem o mesmo nível de segurança, além 

de necessitar de chaves menores e consumir menos recursos computacionais, tais como 

memória, processamento e energia, comparado a outros mais utilizados na comunidade da 

área. O MQQ com chave de 160 bits obtém o mesmo nível de segurança do RSA com chave 

de 1024 bits e do ECC com 192 bits. Usando como base os dados da Tabela 3.1 retirada de 

Branovic (2004) tem-se:  

Tabela 3.1: Compatibilidade no tamanho das chaves, em bits, para RSA, ECC e MQQ 
 

RSA 1024 2048 3072 7680 15360 

ECC 192 224 256 384 521 

MQQ 160 160 * * * 

* Ainda não possui tamanho de chave compatível 
 

No desenvolvimento desta pesquisa, foi utilizada a linguagem de programação C, bem 

como a biblioteca MIRACL (Multiprecision Integer and Rational Arithmetic Cryptographic 

Library) é uma biblioteca criptográfica em C (MIRACL, 2012),. Esses algoritmos usam 

operações complexas com grandes números, e por isso se faz necessário usar bibliotecas que 
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ajudem e permitam essas operações. Então, usou-se a MIRACL por já conter a 

implementação dos algoritmos estudados, RSA e ECC. Além disso, outra vantagem em 

utilizar a MIRACL, é poder inserir segurança em ambientes restritos e embarcados, bem 

como em aplicativos móveis. Foi feita uma implementação do MQQ, seguindo as 

especificações do algoritmo e usando o núcleo de (MAIA, 2010). 

Inicialmente foram realizados testes em um desktop usando-se um compilador simples 

de linguagem C e C++. Com os códigos prontos foram executados e medidos os tempos de 

cifragem e decrifagem com uma mensagem fixa de 50 caracteres. Cada execução foi realizada 

10 vezes, e mediu-se o tempo de execução, registrando, na Figura 3, o valor médio dessas 

execuções. Foram executadas 10 vezes as medições de tempo de execução para o processo de 

cifragem da mensagem em cada um dos algoritmos. Assim, com os dados, foram geradas 

médias do desempenho dos algoritmos em desktop e na Figura 3.2 percebe-se claramente o 

superior desempenho dos algoritmos ECC e MQQ em relação ao RSA, sendo mais rápido o 

MQQ que o ECC. 

 

Figura 3.2: Tempo de execução dos algoritmos RSA, ECC e MQQ em Desktop 
 

Então, nesse estudo, quando inseridos os algoritmos RSA, ECC e MQQ num ambiente 

de simulação VANET, é esperado que esta situação se repita. Essa possível inserção dos 

códigos de criptografia nas redes veiculares, traz uma contribuição, uma vez que pode-se 

pensar no aperfeiçoamento da camada de segurança no protocolo WAVE. 
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3.6 Considerações Finais do Capítulo 

Neste capítulo, abordaram-se os algoritmos assimétricos de criptografia RSA, ECC e 

MQQ utilizados nesse estudo. Foram mostrados detalhes como características principais e 

esquema de cada um dos algoritmos. Esses algoritmos possuem um alto nível de segurança e 

dependendo do tamanho da chave utilizada, tornam-se compatíveis, nesta característica. Com 

os algoritmos implementados e testados, eles serão introduzidos em um simulador VANET, 

objetivando medir o desempenho dos algoritmos nas redes veiculares. 

No próximo capítulo, mostra-se a pesquisa feita sobre simuladores VANET e suas 

particularidades. 
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SIMULADORES VANET 

 

 

 

 

4.1 Simuladores de Rede Veicular 

 
 

VANET é um tipo de rede ad hoc relativamente nova, e por isso, ainda não existem 

dispositivos VANET suficientes e de fácil acesso, para poderem ser feitos experimentos de 

estudos reais. Então, nesse estudo foi adotado um ambiente de simulação VANET, que 

possibilitará uma análise mais próxima da realidade.  

Os simuladores de redes veiculares vêm contribuindo com o avanço das pesquisas em 

VANET, assim como o desenvolvimento de protocolos, aplicações e o aumento da utilização 

de cenários para redes veiculares com mobilidade e validação das aplicações.  

Segundo Martinez et al. (2009), os simuladores de redes são importantes porque 

mostram detalhadamente as seguintes informações: pacote em nível de simulação da origem, 

destino, o tráfego de transmissão de dados, recepção, carga, rota, links e canais , contribuindo 

assim com grande significância para as pesquisas. 

Portanto, optou-se pelo uso de simuladores de redes já existentes na comunidade 

científica. Inicialmente foi realizada uma pesquisa geral para conhecer os simuladores de 

redes veiculares disponíveis e atendendo ao pré-requisito da pesquisa em ser um software 

open source. Também serão relatadas a seguir as dificuldades encontradas no uso de alguns 

desses simuladores. 

Durante esta seção serão apresentados alguns simuladores pesquisados e dentre eles 

foi verificado em qual deles permitiu a inserção e os testes de desempenho dos algoritmos 

criptográficos. Foram gerados resultados e serão apresentados no próximo capítulo. Na Figura 

4.1 são mostrados alguns softwares existentes que fazem simulações para VANET, 

categorizados por Martinez et al. (2009). Foram pesquisados o GrooveNet, VANET/DSRC, 

VANET/Epidemic CRL, NS-2, TraNS, NCTUns / EstiNET, SUMO, VanetMobiSim e  ns-3. 

Capítulo 4 
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Figura 4.1: A taxonomia dos software de simulação em VANET(MARTINEZ et al., 2009) 
  

Os softwares de simulação para VANET podem ser classificados em três tipos: os 

geradores de mobilidade veicular, os simuladores de redes e os simuladores específicos para 

VANET. Os geradores de mobilidade veicular são necessários para aumentar o nível de 

realismo nas simulações VANET (MARTINEZ et al., 2009). Os simuladores de rede 

permitem visualizar como uma rede se comporta sob diferentes condições. E os simuladores 

VANET possuem aspectos importantes no modelo de simulação, pois permitem configurar 

cenários específicos para tráfego de veículos, ou seja, dependendo da configuração do cenário 

VANET, estes podem afetar a taxa de tráfego, a velocidade, a aceleração, enfim o 

comportamento dos veículos nas vias. A Tabela 4.1 mostra algumas características observadas 

dos referidos simuladores. 

Tabela 4.1: Características dos simuladores VANET 

Simuladores Características 
Categoria do 
Simulador 

Módulo de 
segurança 
embutido 

Plataforma Interface de 
configuração 

Integrada Open 
source 

GrooveNet Simulador 
VANET 

Não Linux Gráfica Sim Sim 

VANET/DSRC Simulador 
VANET 

Não Linux Textual Sim Sim 

VANET/Epidemic CRL Simulador 
VANET 

Não Linux Textual Sim Sim 

NS-2 Simulador de 
Redes 

Sim Linux Textual Sim Sim 

TraNS Simulador 
VANET 

Não Máquina 
Java 

Gráfica Sim Sim 

NCTUns / EstiNET Simulador de 
Redes 

Não Linux Gráfica Sim Sim 

SUMO Gerador de 
Mobilidade 

Não Linux e 
Windows 

Textual Sim Sim 

VanetMobiSim Gerador de 
Mobilidade 

Não Máquina 
Java 

Textual Sim Sim 

ns-3 Simulador de 
Redes 

Não Linux Textual Sim Sim 
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Observando a Figura 4.1 percebe-se que foram escolhidos para o nosso objeto de 

estudo os geradores de mobilidade SUMO e  VanetMobSim, os simuladores de redes NS-2 e 

ns-3 e os simuladores VANET GrooveNet,  TranNS e NCTUns / EstiNET, além do 

VANET/DSRC e do VANET/Epidemic CRL, que serão descritos nas subseções seguintes. 

Nas publicações onde se encontram informações sobre esse simuladores, não foi 

percebida claramente a existência de características sobre segurança de dados, ou seja, o 

recurso implementado e testado nos simuladores, usando criptossistemas, para garantir a 

confiabilidade e a integridade dos dados trafegados nas VANET. Essa é uma abordagem 

importante dada a esta pesquisa, foi vista a possibilidade da inserção dos algoritmos 

criptográficos assimétricos RSA, ECC e MQQ nestes simuladores pesquisados. 

  

4.2  GrooveNet 

 GrooveNet (GrooveNet Hybrid-Network Simulator for Vehicular Networks) 

(GROOVENET, 2011)  é um simulador híbrido que possibilita a comunicação entre veículos 

simulados e reais. Ele permite criar modelos de infraestrutura de ruas, veículos e protocolos 

de comunicação entre eles. Nesta ferramenta pode-se modelar viagem, mobilidade e modelos 

de transmissão de mensagens em uma variedade de links e modelos de comunicação da 

camada física.  

É fácil de executar simulações de milhares de veículos em qualquer cidade e para 

adicionar novos modelos de redes, segurança, aplicações e interação veículo. GrooveNet 

suporta múltiplas interfaces de rede, GPS e eventos desencadeados a partir do computador do 

veículo on-board. Através da simulação, pode-se verificar a latência de mensagens, e 

cobertura em condições de tráfego diferentes.  

A desvantagem deste simulador é só poder utilizar na plataforma Linux com 

distribuição antiga dificultando o ambiente de pesquisa, levando em conta o tempo para o 

desenvolvimento e análise da mesma. 

  

4.3  VANET/DSRC e o VANET/Epidemic CRL 

O simulador VANET / DSRC foi criado pelo JJH (2011) com parte do código 

emprestado do NS-2, porém ele é licenciado pela Universidade de Illinois / NCSA sob a 

licença BSD-style. O VANET / DSRC inclui ferramentas de visualização e de conversão de 

rastreamento. Este simulador realiza simulações cerca de 600 vezes mais rápido do NS-2. 
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Já o VANET- Epidemic CRLs é próprio para uma distribuição epidêmica de CRLs 

(Certificate Revocation Lists) em uma VANET. Segundo o próprio autor, esse modelo é 

rápido e eficiente. As simulações em grande escala com base em traços de mobilidade 

realistas mostram que este modelo de epidemia supera significativamente os métodos que 

empregam apenas pontos de distribuição de RSU. 

Apesar de tentar baixar esses softwares para testá-los, encontrou-se grande dificuldade 

para download e pouquíssima informação sobre instalação e configuração destes, 

impossibilitando o andamento das pesquisas com estes simuladores.  

 

4.4  NS-2  

NS ou Network Simulator (COELHO, 2005) um simulador de eventos discreto 

resultante de um projeto conhecido como VINT (Virtual InterNetwork Testbed). Dentre 

outros, compõem esse projeto algumas instituições de pesquisa como o DARPA, USC/ISI, 

Xerox PARC, LBNL, e a Universidade de Berkeley. Uma grande vantagem do NS-2 está no 

fato dele ser gratuito e com código fonte aberto (open source), o que permite ao usuário fazer 

os ajustes que precisarem.  

O simulador oferece suporte à simulação de um grande número de tecnologias de 

redes com e sem fio. NS (2010) diz que o NS-2 foi escrito em C++ e utiliza o  OTcl (Object-

oriented Tool Command Language) como interface de comando e configuração, que é uma 

linguagem interpretada desenvolvida pelo MIT. Através dela são escritas as simulações. O 

NS-2 tem como características (MARTINEZ et al., 2009) a mobilidade dos nós, uma real 

camada física com o modelo de propagação via rádio, interfaces de redes a rádio e o  

protocolo IEEE 802.11. 

O NS-2 é um simulador vastamente utilizado em pesquisas em redes de comunicação 

de dados, por isso foi inserido nesta pesquisa como possível simulador para os testes. Porém, 

durante as pesquisas sobre os simuladores de redes VANET, chegou-se ao ns-3 e pelo fato de 

ser um novo simulador de rede que disponibiliza um módulo específico para rede veicular, 

então usou-se o ns-3 ao invés do NS-2. 

 

4.5  TraNS 

TraNS (Traffic and Network Simulation Environment) (TRANS, 2011) foi 

desenvolvido no Laboratório de Comunicações e Aplicações (LCA), na Escola de Informática 
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e Ciências da Comunicação, EPFL, na Suíça. É uma ferramenta que integra simuladores de 

tráfego e rede (SUMO e NS-2) para gerar simulações realistas em VANET. As informações 

trocadas nos protocolos de comunicação VANET podem influenciar o comportamento do 

veículo e o modelo de mobilidade. TraNS é um projeto open source que fornece um quadro 

de avaliação centrado em aplicativos para VANET. TransLite é uma versão reduzida do 

TraNS adequado para a rápida geração de mobilidade e traços realistas para NS-2, porém 

estes são cenários descritos no SUMO. A Figura 4.2 mostra o ambiente de parametrização 

para chamada dos arquivos de configuração que gerarão o cenário de simulação. 

 

 
Figura 4.2: Ambiente de parametrização do TraNS 

 

A desvantagem deste simulador é tornar obrigatório o uso do SUMO e do NS-2 para 

ter a geração da mobilidade e a comunicação entre os nós. Portanto, como nesta pesquisa o 

objetivo foi poder trabalhar diretamente com um simulador e em seu código para 

implementarmos  os algoritmos de segurança, então nesse caso, o TraNS não atendeu, pois 

precisa de outras ferramentas integradas a ele. Além disso, percebemos que a ferramenta não 

possibilita a troca de mensagens entre os nós de forma similar ao que acontece em uma 

comunicação real. Ele simula comunicação, supondo que um nó envia mensagem e outro 
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recebe, sem considerar tempo de comunicação e sem deixar registro que essa comunicação 

aconteceu. 

 

4.6  NCTUns / EstiNET 

NCTUns, na sua última versão 6.0 freeware, é um Emulador e Simulador de Rede que 

evoluiu para uma versão comercial denominada EstiNet1. O NCTUns, em suas versões, foi 

desenvolvido para versões específicas do Fedora Core. A razão desta exigência são as 

modificações que o instalador do simulador faz sobre certas partes do núcleo do Linux, para 

evitar o mau funcionamento do simulador. NCTUns usa uma sintaxe simples e eficaz e pode 

ser totalmente configurado através de interface gráfica, como mostra a Figura 4.3. Observa-se 

também que como se trata de um simulador de rede com módulo específico para VANET, 

dado a guia de componentes com dispositivos VANET para montagem do cenário. 

 

 

Figura 4.3: Ambiente do simulador NCTUns 
 

O NCTUns tem uma característica interessante que é poder fazer a integração do 

ambiente de simulação com o mundo real (WANG; HUANG, 2012). Enfim, este simulador é 

                                                             
1 Link de acesso: www.estinet.com 



 

ANÁLISE DE DESEMPENHO DE ALGORITMOS CRIPTOGRÁFICOS ASSIMÉTRICOS EM UMA REDE VEICULAR (VANET)                                                              [63] 

uma excelente ferramenta para simulação VANET, porém a sua versão antiga e que requer 

uma versão ultrapassada da plataforma Linux Fedora, dificultaram a sua instalação. Dessa 

forma, ficou estabelecido utilizar nesta pesquisa a sua nova versão, o EstiNet.  

O EstiNet (ESTINET, 2012), em sua versão 7.0, tem sido aplicada em muitas áreas 

para proporcionar soluções dos problemas críticos encontrados em redes de computadores da 

vida real. Ela é uma ferramenta de software para planejamento de rede, testes, educação, 

desenvolvimento de protocolo, e previsão de aplicações de desempenho.  

O EstiNet é executado em plataforma Linux na distribuição Fedora 16, herdou todos 

os méritos de NCTUns 6.0 e corrige alguns erros existentes nele. Além disso, novos recursos 

importantes foram agregados, tais como simulações de rede LTE-Advanced, simulações de 

rede IEEE 802.11n, o HLA (High-Level Architecture) emulações distribuídos, mais 

atualizações no módulo IEEE 802.11p/1609, para simulações de rede VANET na vida real, 

emulações em que o cliente e servidor residem em duas sub-redes diferentes na Internet, e 

movimento realista de veículos em estrada. 

A dificuldade de aplicarmos o uso deste simulador nessa pesquisa foi por não existir 

uma versão freeware para estudo acadêmico, por ser um produto proprietário. Porém, após 

contato com o fornecedor, existiu a possibilidade de utilizar uma versão aberta pelo Programa 

Universitário, disponibilizado pela empresa, mesmo assim, não houve tempo hábil para 

liberação da licença acadêmica, instalação do ambiente e testes, no tempo estabelecido no 

cronograma de estudo. 

 

4.7  SUMO 

O Simulador de Mobilidade Urbana (Simulation of Urban MObility) é classificado 

como um gerador de mobilidade. Ele começou a ser implementado em 2001, com um 

primeiro lançamento de código abeto em 2002. Segundo Martinez et al. (2009), esse 

simulador é um aplicativo open source e tem versões para plataforma Linux e Windows. Este 

foi desenvolvido pelo Instituto do Sistema de Transporte no Centro Alemão Aeroespacial e 

projetado para ter uma visão microscópica de simulações em redes rodoviárias.  

(BEHRISCH et al., 2011) O desejo de apoiar a comunidade de simulação de tráfego 

com uma ferramenta gratuita no qual algoritmos próprios podem ser implementados. SUMO 

não é apenas uma simulação ferramenta de tráfego, mas sim um conjunto de aplicativos que 

ajudam a modelar o tráfego e realizar a simulação de tráfego. SUMO não é apenas uma 
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simulação de tráfego, mas sim um conjunto de aplicativos que ajudam a preparar e realizar a 

simulação de tráfego. Como o tráfego de simulação SUMO exige a representação de redes de 

estradas e da demanda de tráfego para simular em um formato próprio, ambos têm de ser 

importados ou gerados utilizando diferentes fontes. Então, pode-se utilizar o OpenStreetMap 

para capturar mapas e definir cenários. Devido à falta de aplicações, o suporte para redes 

TIGRE foi abandonada. A Figura 4.4 (a) e (b) mostra o simulador SUMO em execução com 

uma visão macroscópica e microscópica respectivamente, de um determinado cenário. 

(a) Visão macroscópica 

 

(b) Visão microscópica 

 

Figura 4.4: Simulador SUMO 



 

ANÁLISE DE DESEMPENHO DE ALGORITMOS CRIPTOGRÁFICOS ASSIMÉTRICOS EM UMA REDE VEICULAR (VANET)                                                              [65] 

Apesar de ser um simulador de tráfego bem interessante na geração gráfica das 

simulações em execução, como mostrado na Figura 4.4, foram encontradas algumas 

dificuldades quanto à criação de novos cenários e à configuração básica desses, e também no 

uso do módulo de captura de mapas sugerido pelo fornecedor. Esses motivos levaram à 

escolha de outro simulador para essa pesquisa. 

  

4.8  VanetMobiSim  

Este simulador é voltado para redes veiculares, e foi bastante utilizado nesta pesquisa 

como uma das principais ferramentas, objetivando o alcance dos resultados. Em 

Vanetmobisim (2011) e Martinez et al. (2009), VanetMobiSim é uma extensão do 

CanuMobiSim (CANU  Mobility Simulation Environment), sendo uma estrutura flexível para 

a modelagem de mobilidade do usuário cujo foco é a mobilidade veicular. Também possui 

características realistas nos modelos de movimento do veículo, tanto em nível macroscópico e 

microscópico. 

No nível microscópico, VanetMobiSim suporta modelos de mobilidade como IDM/IM 

(Intelligent Driving Model com Intersection Management), IDM/LC (Intelligent Driving 

Model com Lane Changing) e  o modelo  de ultrapassagem (MOBIL) que interage com o 

IDM / IM para gerenciar mudanças de faixa e acelerações e desacelerações do veículo, 

proporcionando realidade nas  interações V2V e V2I. 

Em nível macroscópico, VanetMobiSim permite importar mapas do banco de dados 

TIGER/Line. Esse banco de dados digital contém características geográficas, como estradas, 

ferrovias, rios, lagos e limites legais. Além disso, ele adiciona suporte para múltiplas estradas, 

separa os fluxos direcionais às diferentes restrições de velocidade e sinais de trânsito nos 

cruzamentos.  

CanuMobiSim é baseado em Java e pode gerar traces de movimentos em diferentes 

formatos, suportando diferentes ferramentas de simulação/emulação para redes móveis (NS-2, 

GloMoSim, QualNet, NET).  

Durante o processo de uso deste simulador nesta pesquisa, foram criados cenários a 

fim demonstrar as propriedades do VanetMobiSim, tais como se familiarizar com o uso de 

suas funções e benefícios quando há comunicação entre os veículos, que poderão ser 

chamados de nós. Os parâmetros básicos para simulação, como o tempo de simulação (em 

segundos), a velocidade média (em m/s) e o tamanho da área das rodovias foram programados 

antes da execução da simulação. Estes parâmetros eram definidos e imutáveis durante a 
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simulação. Mais de duzentas simulações foram realizadas, a fim de testar cenários e obter 

resultados. 

Nestas simulações foram utilizados dois computadores, sendo um portátil (notebook) 

com processador de 2.26 GHZ e 03 GB de memória RAM e um computador (desktop) com 

processador de 3.00 GHz e 04 GB de memória RAM.  

Então, foram feitos alguns testes e simulações, conforme descrito e apresentado nos 

cenários a seguir. A configuração dos cenários é feita em um arquivo específico de simulação 

com extensão “.xml” e interpretado pela máquina Java do simulador. 

O Cenário 1 foi configurado para suportar faixas de múltiplas pistas, no caso duas, ver 

Figura 4.5. Este possui dimensão de 1000x1000 m² e onze nós. A velocidade mínima de 0,09 

m/s e a máxima e de 0,2 m/s, a fim de atingir uma velocidade média de até 0,145 m/s. Essa 

medida de m/s é a default do VanetMobiSim. Intencionalmente, foi colocado neste cenário 

um carro com defeito, parado na pista, dificultando o acesso dos demais nós à estrada, 

denominado #PARADO, que possui movimento muito lento. Os outros nós, ao se 

aproximarem, teriam que se deslocar para a faixa ao lado, estando esta livre, para evitar algum 

acidente. Além disso, o movimento do nó é reforçado com IDM, que incorpora o 

gerenciamento de intersecção e mudança de faixa. 

 

 

 
Figura 4.5: Movimento dos nós, gerenciamento de intersecção e mudança de faixa 
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Os nós, conforme cálculo de proximidade, mudam de faixa para evitar colisão. A cor 

azul indica que existem duas pistas e que ocorre troca de faixa para ultrapassagens. O nó na 

cor rosa indica que o mesmo está localizado numa determinada faixa. Assim, quando se 

aproximam, é feita a mudança de faixa alterando o nó para a cor preta. Ainda dentro desse 

cenário, foi enfatizado o nó parado, conforme Figura 4.6. 

 

 

Figura 4.6: Interação e troca de informações Nó x Nó 
 

A Figura 4.6 representa o movimento de ultrapassagem do nó #PARADO pelos nós 

que trafegam na via e a necessidade da comunicação entre os veículos. (A) O nó #PARADO 

apresenta um defeito, gerando falta de movimento e parada em uma das faixas, indicada pela 

cor preta, no sistema de comunicação VANET. Esse nó enviará sinais aos demais que se 

aproximem, informando que está parado e obstruindo uma faixa. Os outros nós terão que 

desviar ao passar por ele, ou seja, mudar de faixa caso estejam na mesma faixa que o nó 

#PARADO. Observa-se que o nó se encontra numa curva, diminuindo a visibilidade dos nós 

antes dele. (B) O nó #6 aproxima-se do nó #PARADO. Ao receber a informação, ele 

necessitará mudar de faixa. Antes, reduzirá sua velocidade conforme visto no tempo de 

simulação 299.0 s e mostrado no Gráfico 4.1. (C) O nó #6 alterou sua cor para rosa, 

significando que não está na mesma faixa do nó #PARADO. (D) Ao mudar de faixa, o nó #6 

poderá ultrapassar o nó com defeito. (E) A ultrapassagem é feita com sucesso e segurança. (F) 

Continuando seu trajeto, o nó #6 poderia sinalizar aos demais nós sobre a existência de um nó 

parado na via pública. 
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Gráfico 4.1: Transição de velocidade – Cenário 1 
 

No Gráfico 4.2, observa-se como ocorre outras duas ultrapassagens feitas pelos #NÓ 

CARRO1 e #NÓ CARRO2 do nó parado. Ambos os nós ao se aproximar do parado, recebem 

a mensagem respectiva. Os nós diminuem suas velocidades, a fim de mudar de faixa e 

ultrapassar com segurança. Isso ocorre devido à implementação do IDM, como se pode 

observar nos tempos estabelecidos como padrão: Recebe a mensagem, Diminui para mudança 

de faixa e ultrapassa com segurança. 

 

 

Gráfico 4.2: Ultrapassagem segunda através da comunicação 
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Conclui-se sobre a importância da VANET para um ITS, pois facilita a interação entre 

os nós, nesse caso, prevenindo de futuros engarrafamentos e possíveis acidentes.   

O Cenário 2, como mostrado na Figura 4.7, é um cenário urbano, cuja dimensão é de  

200x200 m². Este possui dois sentidos e uma faixa, assim, não ocorrem ultrapassagens. A 

configuração dos nós foi definida com a velocidade mínima de 0,05 m/s e máxima de 0,2 m/s, 

a fim de atingir uma velocidade média de até 0,125 m/s. Foi utilizado o total de cinquenta nós 

para simular um congestionamento, bem como semáforos para gerenciar o fluxo de carros. 

Existem semáforos inteligentes com um módulo de comunicação. Ele comunica aos veículos 

o estado do semáforo (verde ou vermelho). O nó saberá quando o semáforo trocará de fase e 

evitando assim freadas bruscas, na mudança de estado do semáforo. 

 

 

Figura 4.7: Movimento dos nós, tráfego intenso 
 

Foi suposto um horário de rush, com fluxo elevado de carros, conforme Figura 4.7. Na 

avenida de uma via e dois sentidos, os nós, conforme a proximidade, comunicam-se entre si e 

com os semáforos, estrutura fixa VANET. Estes comunicam aos nós quando trocarão de fase, 

o que, num engarrafamento é útil, já que diminui a possibilidade de acidentes, pois os carros 

não frearão bruscamente.   

A Figura 4.8 detalha a comunicação entre os semáforos (RSU) e os nós (OBU) em um 

horário em que o fluxo de nós é elevado. (A) Indica à posição dos semáforos. A cor de linha 

preta na imagem representa uma avenida sem troca de faixa, sendo uma via de mão dupla e as 
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cores em vermelho e verde representam a sinalização dos semáforos. (B) Os semáforos 

inteligentes enviam informações aos nós, neste caso, sobre a troca de fase. Assim, os nós não 

precisarão frear bruscamente. (C) Os semáforos mudaram de fase, liberando ou fechando as 

vias de passagem para os nós, controlando o fluxo. (D) O nó #16, ao sair do engarrafamento, 

comunica aos nós próximos o ocorrido. Estes se comunicam com os nós próximos a eles, 

passando adiante a informação. Desse modo, os nós restantes podem optar por escolher outro 

caminho, diminuindo o congestionamento daquelas vias. 

 

 

Figura 4.8: Comunicação dos Semáforos x Nós (RSU x OBU) 
 

Pode-se concluir que a interação semáforo x nó é importante e trás benefícios ao 

trânsito em geral, principalmente em horários de rush. 

Portanto, quando investigado o código desse simulador, objetivando a inserção dos 

algoritmos de segurança, observou-se que este não fazia em momento algum a transferência 

de dados, ou melhor, a troca de mensagens entre os nós. Apesar de na execução dos cenários 

criados, parecer que o fizesse.  
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Então, cada função e cada linha de código do VanetMobiSim foi analisada de forma 

minuciosa, e ao invés de enviar uma informação para o nó próximo para ser tomada uma 

determinada ação, o IDM faz na verdade um cálculo de proximidade, simulando uma 

comunicação efetiva entre os nós. Mesmo tentando implementar tal troca de mensagens no 

VanetMobiSim, concluiu-se que esta troca acontecia de forma instantânea, não atendendo aos 

requisitos de comunicação em rede, como tempo de envio, jitter e latência, e também não 

armazenava as informações trocadas. Consequentemente não foi possível inserir os algoritmos 

de criptografia a contento, e ficou decidido então, não usar mais esse simulador neste estudo. 

 

4.9  ns-3  

O simulador ns-3 (NS3, 2012) é um simulador de rede direcionado para pesquisa e uso 

educacional. O projeto ns-3, iniciado em 2006, é um projeto open source que mantém um 

ambiente aberto para pesquisadores contribuir e compartilhar o software. Este não é uma 

extensão do NS-2, e sim um novo simulador. Os dois simuladores são escritos em C++, mas o 

ns-3 não suporta as APIs NS-2. Alguns modelos do NS-2 já foram portados para o ns-3.  O 

objetivo do projeto ns-3 é manter o NS-2, enquanto o ns-3 está sendo desenvolvido, e em 

paralelo, vai viabilizar mecanismos de integração e transição das ferramentas. Além disso, um 

guia de portabilidade do NS-2 para o ns-3 está em desenvolvimento. Ainda em NS3 (2012), 

afirma que não há desenvolvimento ativo em várias frentes para ns-3, os desenvolvedores e 

novos usuários do ns-3 dizem que o ns-3 está pronto para uso ativo, e deve ser uma alternativa 

atraente para usuários e pesquisadores que procuram iniciar novos projetos de simulação. 

O simulador está inteiramente escrito em C++, com interfaceamento opcional para 

Python, porém os scripts de simulação podem ser escritos em C++ ou em Python. O ns-3 tem 

novas capacidades, por exemplo, a manipulação de várias interfaces de nós, a utilização de 

endereçamento IP e outros protocolos de Internet, projetos mais detalhados para o padrão 

IEEE 802.11, entre outros. 

Inicialmente, pretendia-se instalar o ns-3 em plataforma Windows, porém o próprio 

fornecedor indica o processo de virtualização em uma distribuição Linux com o ns-3. Dessa 

forma foram criados em dois ambientes de simulação com o ns-3, sendo uma máquina 

virtualizada e outra, em desktop, ambas tiveram bom funcionamento na execução das 

simulações realizadas neste trabalho. 
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Com o ns-3 foi possível criar um determinado cenário e testar uma comunicação real 

entre nós. Isso permitiu então uma analise do desempenho dos algoritmos criptográficos alvo 

deste estudo, dentro de um simulador VANET, sendo esse um dos desafios desta pesquisa. 

 

4.9.1  Inserção dos algoritmos de segurança no ns-3  

Para que seja possível criar uma simulação de mobilidade usando o ns-3 é necessária a 

instalação de um módulo extra ao simulador chamado “NS-3-highway-mobility”, este é 

responsável pela geração e controle do trafego, visto que o ns-3 é um simulador de rede não 

especializado em redes VANET.  

Esse módulo é instalado através da cópia da pasta contendo seu código fonte para 

pasta onde o ns-3 foi instalado, em seguida insere-se o comando “bld.add_subdirs('vanet-

highway');” ao arquivo de configuração (wscript) do ns-3 , mostrado na Figura 4.9. O 

comando deve ser inserido na seção iniciada por “# process subfolders from here”. 

 

Figura 4.9: Edição do arquivo wscript 
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Após instalação do módulo de mobilidade, para que os algoritmos de criptografia 

funcionem, primeiro é necessária a adição da biblioteca MIRACL ao arquivo wscript na pasta 

do ns-3 usando-se do comando “conf.env.append_value ('LINKFLAGS','<diretório onde a 

biblioteca foi instalada>);”. O comando deve ser inserido antes da seção “# Write a summary 

of optional features status”.  

Após a inserção da biblioteca MIRACL, os algoritmos de cirptografia RSA, ECC e 

MQQ, objeto de estudo, devem ser adicionados ao projeto “vanet-highway”, conforme Figura 

4.10, editando-se o arquivo wscript contido na pasta, de mesmo nome, adicionando a variável 

“obj.source” e os nomes dos arquivos fontes contendo os algoritmos (NS3HM, 2012). 

 

Figura 4.10: Chamada das bibliotecas cliptográficas RSA, ECDSA, ECELGP e MIRACLRSA no 
arquivo vanet-highway 

 

Após essas modificações, o código deve ser recompilado. Para isso, abre-se uma 

janela do terminal, troca o diretório atual para o diretório onde o ns-3 está instalado, e executa 

o comando: “./waf --run 'vanet-highway-test --project=./vanet-

highway/Examples/SimpleStraightHighway.xml --enablevehiclereceive=1' ”, na Figura 

4.11. Além de recompilar o simulador, também, deve-se fazer o mesmo para o projeto de 

exemplo que vem com o “ns-3-highway-mobility”. 

 

Figura 4.11: Execução do ns-3 para o arquivo SimpleStraightHighway.xml 
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A partir dessa etapa de configuração do ambiente, foram criados os cenários simples 

VANET e testado o tempo de processamento de cada algoritmo assimétrico de criptografia 

dentro de um mesmo cenário e então, gerados os dados para análise de seus desempenhos, 

onde serão mostrados no próximo capítulo deste trabalho. Esses arquivos de configuração são 

de extensão “.xml” como mostrado na Figura 4.12 a seguir: 

(a) Parâmetros da highway e vehicleGenerators 

 

(b) Tempo, definição e envio da mensagem 

 

(c) Recebimento e confirmação de recebimento da mensagem e respectivo Tempo 

 

Figura 4.12: Configuração do Cenário em  SimpleStraightHighway.xml 
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4.10  Considerações Finais do Capítulo 

Foi feita uma pesquisa sobre alguns simuladores voltados para VANET. Em princípio 

todos esses simuladores já são utilizados há bastante tempo nas pesquisas sobre VANET, 

porém pode-se observar cada uma das particularidades dos simuladores pesquisados.  

Em princípio, o que norteou o critério de seleção do simulador a ser pesquisado foi 

possuir o código aberto (open source) para poder fazer a inserção dos algoritmos 

criptográficos bem como tinha que fazer a comunicação de redes veiculares.  

Porém, diante das dificuldades e características encontradas, o simulador de rede ns-3 

com módulo para VANET foi o único que atendeu, em tempo, a demanda desta pesquisa e 

permitiu a inserção dos algoritmos assimétricos de criptografia, RSA, ECC e MQQ, fazendo o 

respectivo recompilamento de código, acrescido com o módulo de segurança, para então 

serem feitos os devidos testes, a geração de dados e a análise do desempenho dos algoritmos 

no simulador VANET. Alguns resultados e análises do impacto desses algoritmos em uma 

VANET serão mostrados no próximo capítulo. 
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IMPACTO DE SEGURANÇA EM UMA 

VANET 

 
 
 

Neste capítulo serão apresentados os cenários utilizados nos testes desta pesquisa, bem 

como toda a análise de desempenho dos resultados alcançados pelos algoritmos assimétricos 

RSA, ECC e MQQ inseridos em um ambiente próprio de rede veicular. 

5.1 Cenários 

Os cenários foram definidos buscando realidades em diferentes perímetros veiculares. 

Ao todo foram utilizados três cenários simples com o único objetivo de trafegar dados de 

forma simples, porém seguros. Como simulador, foi utilizado o ns-3 e estabeleceu-se alguns 

parâmetros básicos no arquivo de configuração (.xml), que é interpretado pelo ns-3 quando 

executado. É válido ressaltar que todas as mensagens são enviadas em broadcast de um único 

nó transmissor para os demais nós dentro do alcance da tecnologia utilizada (DSRC).  

Essas mensagens são consideradas como mensagens de alerta, de colisão ou de falha 

no funcionamento do veículo no meio da via e contém caracteres normais de uma mensagem 

de texto. Em milissegundos os condutores dos demais veículos próximos, são informados do 

incidente e podem tomar uma decisão assertiva no trânsito, ou o próprio veículo toma uma 

decisão autônoma de redução de velocidade, por exemplo, ou ainda simplesmente armazena 

as informações recebidas, permitindo-se também a troca de informação entre usuários em 

redes VANET. O que fazer com essa informação enviada e recebida por outros nós, depende 

da aplicação que se deseje em uma VANET. Isso não é foco deste trabalho, que visa a troca 

de informações entre nós de uma VANET e oferecer segurança nessa troca de mensagens. 

Assim, uma determinada mensagem foi cifrada pelo nó transmissor (criptografada 

usando o algoritmo selecionado), e uma vez recebida pelos receptores, ela deve ser decifrada 

no nó local que recebe a mensagem, conforme se mostra na Figura 5.1 (a) e (b), a 

comunicação cifrada e decifrada em uma VANET. 

Capítulo 5 
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Figura 5.1: Envio e transmissão de mensagem cifrada VANET 

O padrão WAVE tem um pacote com 124 bytes, porém existe uma limitação do 

simulador ns-3 que dá um erro na execução por conta do alto consumo de memória, então as 

mensagens variaram de 06 a 60 caracteres em todas as simulações. Esse tamanho de 

mensagem foi adotado, por entendermos que em uma rede veicular não existe a necessidade 

da troca de longas mensagens, sendo o objetivo de uma VANET a troca de informações 

básicas para controle de tráfego e segurança nas vias públicas, com alta mobilidade entre os 

nós. Quanto maior a mensagem, mais tempo é necessário para troca segura de dados entre os 

nós. 

Cenário 1 

No Cenário 1 foi escolhida 01 via de highway, com 2, 12 e 20 faixas, num único 

sentido. As simulações usaram 10, 30 e 50 veículos respectivamente. Na medida em que os 

veículos entram em uma highway, o primeiro nó, chamado neste estudo de nó “0” dispara 

uma mensagem em broadcast para os demais nós que estão entrando na via.  

Outros parâmetros de configuração dos cenários foram a definição da tecnologia wifi 

802.11a, a frequência de 10 MHz e a taxa de transferência de 6 MB/s, a distância inicial entre 

os nós, varia de 39 m a 45 m, e a velocidade média mínima foi de 65 km/h e a máxima de 80 

km/h. 

A Figura 5.2 mostra o posicionamento dos nós dentro de um cenário das simulações 

realizadas neste cenário, com uma highway de 500 m, e duas faixas no mesmo sentido e 10 

veículos trafegando nela. Vale ressaltar que essa figura foi gerada no meio da simulação onde 

efetivamente há o envio e o recebimento da mensagem criptografada por um nó transmissor e 

recebida e decifrada por todos os demais nós. 

(b) Recebendo mensagem cifrada 

 

(a) Transmitindo mensagem cifrada 
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Figura 5.2: Cenário 1 de uma VANET – Posicionamento dos nós 

Na Figura 5.3 temos o Cenário 1 gerado pelo módulo de interface gráfica do ns-3, onde 

dá uma visão aérea dos veículos no cenário, em movimento. 

 

Figura 5.3: Cenário 1 de uma VANET no ns-3 

Para gerar as Figuras 5.2 e 5.3 o simulador utiliza o campo Location, na Figura 5.4, que 

concatena dois campos referentes as coordenadas X e Y do posicionamento do veículo no 

momento do recebimento da mensagem cifrada. Onde X é a posição em metros (m) dentro da 

highway por toda sua extensão e Y é a faixa em que o determinado veículo se encontra. Por 

exemplo, o veículo “0” esta na Location (410,353;2,5), então a coordenada X mostra que o 

posicionamento deste veículo em 410,353m na via e a coordenada Y mostra que este 

encontra-se na faixa posicionada em 2,5. 

A Figura 5.4 mostra os dados gerados pelo ns-3 para o Cenário 1 de uma VANET com 

o ID do veículo, o ID do tipo de veículo, a Localização do nó num posicionamento de 
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coordenada X e Y, a Direção do veículo, a Velocidade e a Aceleração de cada nó. É 

importante ressaltar que nesse momento em que são coletados os dados para geração do 

posicionamento dos nós, é no exato momento da entrega da mensagem e após a decifragem 

feita pelo nó de destino.  

 

Figura 5.4: Dados gerados pelo ns-3 

Com esses dados é possível visualizar a interface gráfica nos nós no Cenário 1 mostrado 

na Figura 5.3. 

Cenário 2 

No Cenário 2 foi escolhido um cruzamento de duas vias, com semáforo e extensão de 

300 m de oeste a leste e de norte a sul, como mostra a Figura 5.5. 

 

Figura 5.5: Cenário 2 de uma VANET no ns-3 
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Outros parâmetros de configuração dos cenários foram a definição da tecnologia wifi 

802.11a, a frequência de 10 MHz e a taxa de transferência de 6 MB/s, a distância inicial entre 

os nós, varia de 39 m a 45m, e a velocidade média mínima foi de 65 km/h e a máxima de 

80km/h.  

Na Figura 5.5 é gerada a partir de dados como posicionamento de cada veículo no 

plano, através de suas coordenadas X e Y. Porém, no módulo de interface gráfico do 

simulador os nós estão em movimento, ou seja, esta figura serve para ilustrar a ferramenta do 

simulador ns-3, pois esta dá uma visão aérea dos veículos no Cenário 2 em movimento. 

 

Figura 5.6: Cenário 2 de uma VANET – Posicionamento dos nós 

A Figura 5.6 mostra o posicionamento dos nós no momento em que o nó “20”, envia 

uma mensagem de 30 caracteres em broadcast para os demais nós no alcance da rede, sendo 

no total 44 nós dentro deste cenário. Essa figura foi gerada no meio da simulação onde 

efetivamente há o envio e o recebimento da mensagem criptografada por um nó transmissor e 

recebida e decifrada por todos os demais nós.  
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Na Figura 5.7 ilustra o cruzamento de uma avenida num perímetro urbano usada no 

Cenário 2. 

 

Figura 5.7: Imagem ilustrativa (RITA, 2012) 

Observe que com o dispositivo OBU VANET todos os veículos podem receber e enviar 

informações do trânsito durante todo tempo. 

Cenário 3 

O Cenário 3 foi escolhida 01 via de highway de 1.500 m com 2 faixas, num único 

sentido. Na medida em que os veículos entram em uma highway, o primeiro nó, chamado 

neste estudo de nó “0” dispara uma mensagem em broadcast para os demais nós que estão 

entrando na via. Outros parâmetros de configuração dos cenários foram a definição da 

tecnologia wifi 802.11a, a frequência de 10 MHz e a taxa de transferência de 6 MB/s e 

especificamente neste cenário foram feitos dois testes com a distância mínima entre os nós, de 

10 m e de 50 m. A velocidade média  foi mantida constante em aproximadamente 65 km/h, 

para que a distância entre os veículos se mantivesse constante. A troca de mensagem, neste 

cenário, ocorre no tempo 83,7 segundos para que a maior quantidade de nós possíveis 

estivesse na pista para que o alcance limite seja explorado, observe a Figura 5.8. 

 

Figura 5.8: Cenário 3 de uma VANET – Posicionamento dos nós 
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Percebe-se claramente neste cenário que mesmo aumentando a distância total do cenário 

para 1500 m, onde os veículos farão o trajeto, ocorre um fator interessante, apenas os nós 

próximos do nó transmissor são os que recebem a mensagem cifrada. Veja na Figura 5.9, 

gerada pelo módulo de interface gráfica do ns-3 que existem muitos nós na via, porém a 

maioria deles não recebe a mensagem cifrada. Isso foi observado e ocorre por uma limitação 

do simulador ns-3, que até o memento no módulo de comunicação VANET apenas 

implementa a tecnologia 802.11a que não tem o alcance como o 802.11p, como mostrado 

anteriormente.  

 

Figura 5.9: Cenário 3 de uma VANET no ns-3 

Na próxima seção serão mostrados os resultados embasados nos cenários descritos. 

 

 5.2 Análise dos Resultados 

 

Como proposição deste trabalho foram implementados e inseridos os algoritmos RSA, 

ECC e MQQ no simulador ns-3, e então foram gerados dados que possibilitaram a medição 

do desempenho nas VANET. A seguir é feita uma leitura destes resultados. 

Na Tabela 5.1 temos um quadro demonstrativo que traz um resumo do tempo em 

segundos e milissegundos necessários para percorrer uma distância fixa de 1 km a uma 

velocidade média constante de 40 a 200 km/h. 
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 Tabela 5.1: Tempo e Velocidade Média para Distância de 1 km 

 

Essa tabela serve como base para saber o tempo em que um veículo tem, no mínimo, 

para trafegar dados dentro do alcance da tecnologia WAVE (1 km). Essa informação é 

importante porque pode-se perceber que dentro dos testes feitos, a troca de mensagem ocorre 

em milissegundos e portanto é válido nas redes VANET.  

Como mostrado nos Cenários 1, 2 e 3, pode-se visualizar a posição dos nós no momento 

em que há a entrega da mensagem cifrada, então na Figura 5.10 (a) (b) (c) é possível observar 

a distância real entre os nós neste exato momento.  

(a) Distância dos nós – Cenário 1 

 
 

(b) Distância dos nós – Cenário 2 

 

0,0 

43,3 45,0 

88,1 97,0 
127,1 132,0 

174,1 174,0 
210,1 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

M
e

tr
o

s 

Nó 

Distância entre os nós - Cenário 1 

0,
00

 
0,

10
 

23
,3

3
 

23
,7

2 
26

,3
3

 
21

,7
3 

23
,3

2 
29

,7
3 

22
,3

6 
22

,7
0 

23
,1

0
 

34
,6

0 
3

5
,3

9 
32

,0
9

 
32

,5
0 

32
,6

9
 

40
,5

9 
4

0
,6

3 
43

,0
2 

48
,4

2
 

49
,5

4
 

46
,7

3
 

46
,1

7
 

46
,4

0 
51

,2
7

 
41

,8
4 

42
,3

6 
42

,2
9

 
58

,1
0

 
53

,8
6 

5
4

,3
4 

59
,0

8 
56

,6
4 

60
,4

3 
51

,7
5 

52
,0

4 
6

8
,5

6 
63

,8
6 

69
,6

8 
78

,2
4 

79
,1

4 11
3,

11
 

11
3,

01
 15

7,
18

 
15

8,
99

 

0 

50 

100 

150 

200 

20 21 40 38 23 34 49 30 47 48 22 56 26 44 51 61 58 59 36 45 54 64 66 

M
e

tr
o

s 

Nó 

Distância entre os nós - Cenário 2 

Quadro de Distância, Tempo e Velocidade Média 

Distância (km) 1 

VM (km/h) 40 60 80 100 120 140 160 180 200 

Tempo (s) 90 60 45 36 30 25,71 22,5 20 18 

Tempo (ms) 90.000 60.000 45.000 36.000 30.000 25.714,29 22.500 20.000 18.000 
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(c) Distância dos nós – Cenário 3 

 

Figura 5.10: Distância real entre os nós no ns-3 

Nos Cenário 1, 2 e 3 observa-se que os nós se encontram em uma região com distância 

menor que 220 m entre eles, então conclui-se que os nós, estando dentro desta área de alcance 

da rede, recebem a informação envidada pelo nó transmissor, não havendo nenhum descarte 

de pacote. 

A seguir, será apresentado o desempenho dos algoritmos com variação nos tamanhos 

das chaves para cada algoritmo estudado. A Figura 5.11 mostra o simulador ns-3 em execução 

com os algoritmos de criptografia inseridos em seu código, observa-se que no primeiro 

quadro em destaque tem-se o tempo em que a mensagem foi enviada e o “id” do nó 

transmissor, e no segundo quadro abaixo em destaque tem-se o “id” do nó destino, o tamanho 

do pacote da mensagem, o tempo do recebimento da mensagem já decifrada e a mensagem 

em si entregue a todos os demais nós dentro do perímetro de alcance. 

 

Figura 5.11: ns-3 em execução com algoritmos de criptografia 
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A Figura 5.12 mostra a entrega de uma mensagem com 60 caracteres (~480 bits) 

criptografada com o RSA e uma variação de chaves entre 16 a 1024 bits. 

 

Figura 5.12: Tempo de Comunicação segura com RSA 

Pode-se observar na Figura 5.12, que nos casos de usar o algoritmo RSA e chaves que 

variam de 16 a 256 bits, existe uma proximidade bem alta no tempo de uma comunicação 

segura (composta de cifragem da mensagem + envio da mensagem na VANET + recepção da 

mensagem em outro nó da rede + decifragem da mensagem pelo nó que recebe a mensagem 

cifrada). Conclui-se então que ao elevar o nível de segurança dentro da VANET, usando a 

chave de 256 bits ao invés de chaves menores, não afetará muito o tempo de processamento e 

entrega da mensagem aos demais nós próximos. Quanto mais próximo o nó em uma VANET 

é possível aumentar o nível de segurança da comunicação, aumentando então as chaves 

usadas no processo cifragem/decifragem.  

A chave de 512 bits também pode ser indicada quando se quer menor tempo e maior 

segurança, pois o tempo de entrega fica, em média de 6 ms (milissegundos) mais lenta que 

uma chave com 256 bits. Já a chave de 1024 bits requer um tempo maior para processamento 

da cifragem/envio + recebimento/decifragem, no gráfico fica em torno de 40 ms, que 

corresponde a um cenário simples com 10 nós, com as características descritas anteriormente, 

os nós variando sua velocidade média entre 65 e 80 Km/h, e numa região de 300 metros. Na 

figura se observa que esse tempo é de 40 ms, que significa um aumento de mais de 40 vezes 
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quando comparado a chaves de 512 bits. Conforme esperado, quando se deseja mais 

segurança, deve-se aumentar a chave, mas isso aumenta o tempo de processamento. Esse é um 

compromisso existente, e ao qual deve-se dedicar mais tempo na decisão, nível de segurança 

versus tempo de processamento. 

A Figura 5.13 mostra o tempo de comunicação para diferentes tamanhos de chave, 

usando o algoritmo ECC ElGamal. Com esse algoritmo ECC é possível perceber um melhor 

desempenho com uma chave de 16 bits, como mostrado na Figura 5.13. Contudo, quando se 

compara um mesmo nível de segurança, de RSA 1024 bits, que equivale a um ECC 192 bits, 

observamos um tempo de comunicação segura de 12 ms, comparado a 42 ms do RSA 1024, 

que corresponde a 3,5 vezes mais rápido. 

 

Figura 5.13: Tempo de Comunicação segura com ECC 

 

De forma similar, na Figura 5.14 visualiza-se o tempo de comunicação segura usando-se 

do algoritmo MQQ. Nas nossas simulações, esse processo é tão rápido que ocorre em média 

de 0,4 milissegundos, ressaltando que nossos testes correspondem a um cenário de 10 nós 

localizados em uma região com distância média de 215 m do nó transmissor ao último nó 

receptor. Com isso, ressaltamos a eficiência da comunicação segura usando este algoritmo, 

conforme foi atestado por outros trabalhos mencionados anteriormente, mas em outros 

contextos diferente de redes VANET. 
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Figura 5.14: Tempo de Comunicação segura com MQQ 

 

Na sequência são analisados os tempos de uma comunicação segura usando os três 
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uma rede VANET. A Figura 5.15 (a) (b) (c) (d) mostra o comportamento da entrega de dados 

criptografados usando o algoritmo RSA. 
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(b) Cenário 1 - Média de tempo usando o RSA com chaves entre 256 a 1024 bits 

 

 

 

 

(c) Cenário 2 - Média de tempo usando o RSA com chaves entre 16 a 128 bits 
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(d) Cenário 2 - Média de tempo usando o RSA com chaves entre 256 a 1024 bits 

 

 

Figura 5.15: Média de tempo usando o RSA com variação de chave de 16 a 1024 bits 

 

Na Figura 5.15 (a) (c) observa-se a média do tempo de entrega com o uso do algoritmo 

RSA e a variação no tamanho da chave entre 16 a 128 bits, bem como a quantidade no 

tamanho da mensagem que também varia de 6 a 60 caracteres. Assim, o algoritmo RSA de 64 

bits tem o melhor desempenho numa entrega de mensagem com 60 caracteres, porém a 

diferença é mínima dada a chave de 128 bits, sendo mais seguro e eficiente o uso de uma 

chave maior. Dependendo da quantidade de caracteres que se estabeleça para trafegar na 

VANET, têm-se algumas opções, dados os critérios prioritários, seja tempo de entrega, nível 

de segurança dos dados ou ambos.  

Quando a chave varia de 256 a 1024 bits, note na Figura 5.15 (b) (d), existe quase uma 
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caracteres trafegado na rede VANET. Isso é válido, pois a comunicação acontece com 

mensagens consideradas muito pequenas. Espera-se que aumentando o tamanho da 

mensagem, se aumente também o tempo da comunicação. Mas neste estudo, focamos, 

inicialmente, mensagens curtas uma vez que o objetivo inicial foi o de verificar a correta 

inserção e funcionamento desses algoritmos criptográficos em cenários de redes VANET. 
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Este mesmo comportamento se repete para o Cenário 3 com RSA e variação de chave entre 

16 a 1024 bits. 

Sabendo-se que o nível de segurança mínimo desejado do algoritmo ECC é utilizando 

uma chave de no mínimo 160 bits, a Figura 5.16 (a) (b), mostra a crescente linha do tempo da 

comunicação em função da quantidade de caracteres trafegados, que nesta figura, para o 

padrão chave de 192 bits, oscila entre 09 e 12 milissegundos. Como a segurança se torna 

maior com chaves maiores, sugere-se usar em VANET o ECC ElGamal com chave padrão de 

192 bits, que oferece maior segurança e ainda mantém um bom tempo de execução. 

(a) Cenário 1 - Média de tempo usando o ECC ElGamal com chaves entre 16 a 192 bits 

 

(b) Cenário 2 - Média de tempo usando o ECC ElGamal com chaves entre 16 a 192 bits 

 

Figura 5.16: Média de tempo usando o ECC Elgamal 
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que aumenta a quantidade de caracteres trafegados na VANET. Ainda analisando este gráfico, 

a diferença de tempo da entrega entre uma mensagem com 06 caracteres e outra com 60 

caracteres é de 60 microssegundos, com uma eficácia comprovada em termos de nível de 

segurança, proporcional ao tamanho da mensagem cifrada de um RSA 1024 bits. Observou-se 

que este mesmo comportamento linear se repete para os demais cenários. 

 

(a) Cenário 1 - Média de tempo usando o MQQ com chaves de 160 bits 

 

(b) Cenário 2 - Média de tempo usando o MQQ com chaves de 160 bits 

 

Figura 5.17: Média de tempo usando o MQQ 
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Apesar da velocidade do MQQ, precisa-se de mais estudos para examinar o real nível de 
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segurança por ele oferecido. Apesar disso o MQQ, mostra-se com alto potencial, em termos 

de tempo de execução, permitindo comunicação segura e rápida. 

Com isso é possível mostrar, neste trabalho, que agregar nível de segurança em tempo 

de processamento adequado a um ambiente VANET, é sem dúvida, uma grande alternativa 

para comunicações seguras para aplicações de redes veiculares, ainda usando-se de algoritmos 

assimétricos, que oferecem maior segurança uma vez que além da cifragem/decifragem de 

uma mensagem, permitem a comunicação com confiabilidade e autenticação. 

 

 

(a) Cenário 1 – Comparação entre chaves compatíveis com RSA, ECC e MQQ 

 

 

 

(b) Cenário 2 – Comparação entre chaves compatíveis com RSA, ECC e MQQ 
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(c) Cenário 3 – Comparação entre chaves compatíveis com RSA, ECC e MQQ 

 

Figura 5.18: Comparação dos tempos de comunicação segura com os três algoritmos e chaves 

compatíveis 

 
Assim, como mostra a Figura 5.19 (a) (b) (c), a eficácia do algoritmo MQQ 160 bits no 

tempo exato em milissegundos no memento do recebimento da mensagem cifrada, usando os 

algoritmos compatíveis, RSA 1024 bits, ECC 192 bits e MQQ 160 bits. Ainda na Figura 5.19, 

variou-se o tamanho da mensagem enquanto foi calculada a média do tempo de entrega da 

mensagem em cada nó. Observou-se que a entrega da mensagem cifrada, independente da 

quantidade de caracteres desta mensagem, sugere-se que o MQQ é uma boa alternativa, além 

do ECC, dentro da camada de serviços de segurança do protocolo WAVE (IEEE 1609.2), o 

ECC sugerido pelo draft do protocolo, mediante a comprovação do seu alto desempenho. 

 

 

(a) Cenário 1 – Média de entrega com algoritmos compatíveis RSA, ECC e MQQ 
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(b) Cenário 2 – Média de entrega com algoritmos compatíveis RSA, ECC e MQQ 

 
 

(c) Cenário 3 – Média de entrega com algoritmos compatíveis RSA, ECC e MQQ 

 
 

Figura 5.19: Média de tempo x algoritmos compatíveis 
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segurança, dependendo da prioridade daquele momento, caso seja o tempo de entrega da 

mensagem cifrada. Ou seja, caso não seja adotado o MQQ 160 bits, ou então o ECC 16 bits, 

pode ser utilizado o RSA 64 bits, pois são compatíveis no tempo de entrega de uma 

mensagem cifrada. Na Figura 5.20 pode-se observar. 
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Figura 5.20: Compatibilidade no tempo de entrega dos algoritmos RSA, ECC e MQQ 

 
Nesse caso, o ponto de compatibilidade passa a ser o tempo de entrega ao invés do nível 

de segurança. Afinal, em VANET não necessariamente precisa-se ter uma compatibilidade 

nos tamanhos da chave com alto nível de segurança, pois a característica principal das 

VANET é a mobilidade dos nós na rede, exigindo sim rapidez no tempo de entrega e 

processamento da cifragem. A Figura 5.21 mostra a comparação dos algoritmos tendo como 

parâmetro o tempo de entrega das mensagens cifradas, não levando em consideração o nível 

de segurança e sim a velocidade do tempo de processamento e entrega da mensagem cifrada 

em aplicados em uma VANET. 

 

 

Figura 5.21: Compatibilidade no tempo de entrega dos algoritmos RSA, ECC e MQQ 
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Portanto essa se torna uma alternativa para as aplicações VANET percebida neste 

estudo, podendo ser tomada uma decisão pelos dispositivos de WAVE dentro da VANET, de 

acordo com a velocidade do veículo e a proximidade dos demais nós, qual o nível de 

segurança possa ser utilizado naquele dado momento e circunstância.  

Porém, mesmo tendo uma eficiência do MQQ 160 bits sobre o ECC 09 bits e o RSA 

128 bits, só perdendo para o RSA 64 bits em 0,12 ms mais rápido, ainda assim, o uso do 

MQQ 160 bits é mais interessante pois junta o excelente tempo de processamento quanto o 

nível de segurança de dados, com isso comprova-se a problemática e a hipótese motivadoras 

desta pesquisa, colocadas no início deste estudo que inserir segurança nas VANET não 

comprometem o desempenho da comunicação e sim agrega segurança no trafego dos dados. 

 

5.3 Trabalhos Correlatos 

 

Durante esta pesquisa foram observados trabalhos correlatos sobre algum aspecto em 

segurança nas VANET e nesta seção será mostrado como alguns autores abordam segurança 

em VANET de forma similar ou muitas vezes distinta desta pesquisa. 

Em (BRANOVIC et al., 2004), os autores trabalharam no estudo do algoritmo 

assimétrico ECC em sistemas embarcados e comparou os variados tamanhos de chaves do 

ECC entre si, bem como, também os comparou com outros algoritmos como o DF e o RSA. 

Foi utilizado para gerar os dados, o simulador de processadores ARM numa versão com 

conjunto de ferramentas SimpleScalar, para dispositivos com pouca capacidade de 

processamento. Porém, este estudo não especificou no qual tipo de sistema estaria voltado, 

como por exemplo, uma VANET, e também não comparou o desempenho do MQQ. 

O objetivo de (YAN et al., 2008), é trazer para as VANET a garantia da segurança no 

trânsito através do posicionamento geográfico via satélite, GPS, sendo feitos cálculos com as 

coordenadas do posicionamento dos veículos e criam-se células de comunicação e assim é 

possível garantir a segurança dos veículos no trânsito, pode-se dizer que localmente, dentro da 

célula de comunicação, têm-se algumas informações como a posição e a velocidade da 

informação de forma precisa.  

Para quando outros veículos se aproximarem da célula pode se beneficiar deste. Os 

autores trabalharam com um roteador de célula para cada direção, que é responsável por 

encaminhar a informação junto com a situação do tráfego local, para minimizar colisões e uso 
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de banda. Um dos ataques previstos é a alteração das coordenadas dos veículos e ainda afirma 

que a inserção de segurança com códigos criptográficos e assinatura digital, sobrecarrega o 

sistema, portanto este trabalho tem um enfoque bem distinto desta pesquisa, pois não trata do 

uso do padrão IEEE 1609 (WAVE) e nem a inserção de códigos criptográficos assimétricos.  

Raya e Hubaux (2007) é um trabalho bem completo e contempla o estado da arte em 

segurança nas VANET. Sugere um dispositivo à prova de violação, um TPD (Tamper-Proof 

Device) como uma solução em hardware, porém muito cara, e também expõe e compara o 

desempenho do ECC. Ele conclui que as assinaturas digitais demonstram ser a solução mais 

conveniente e confiável para autenticação, porém a sua eficácia deixa espaço para melhorias. 

Os autores ressaltam que as redes veiculares precisam ser protegidas, e por que este problema 

exige uma abordagem específica. Portanto, propuseram e analisaram uma arquitetura de 

segurança, juntamente com os respectivos protocolos e concluíram que não pode ser 

facilmente aplicada a VANET, dada a natureza radicalmente diferente deste novo tipo de 

redes. Em outro trabalho do próprio (RAYA, 2006), ele cita que entre o veículo a bordo do 

equipamento, deve haver dois módulos de hardware necessários para a segurança, isto é, o 

registro dos dados de acontecimento (EDR - Event Data Recorder) e o dispositivo à prova de 

violação (TPD). Entre outros dados críticos do veículo, tais como a posição, velocidade, 

tempo e outros, durante situações de emergência, este dispositivo é semelhante à caixa preta 

de um avião, pois armazena os dados fornecidos pelo dispositivo à prova de violação e o 

TPD, por sua vez, possui capacidade de processamento de criptografia. Neste caso o autor 

afirma que a abordagem comum é usar ECC, o mais compacto sistema de criptografia de 

chave pública investigado pelo autor. Também diferente a abordagem de segurança da linha 

de pesquisa deste trabalho, pois foi desenvolvido todo o estudo em nível de software. 

(SCHMIDT et al., 2008) propõe um framework denominado VEhicle Behavior Analysis 

and Evaluation Scheme (VEBAS) que permite uma análise do comportamento de outros 

veículos nas imediações, o esquema inclui um quadro para os módulos de análise do 

comportamento em que a avaliação de veículos vizinhos sobre a confiabilidade é realizada. 

Este sistema é capaz de distinguir entre três classes: veículos confiáveis, não confiáveis e 

neutros. Através da combinação da saída de vários módulos de análise de comportamento, 

cada veículo é atribuído um valor de confiança que pode ser trocado entre todos os veículos, 

dentro de uma mesma classe o que o autor acredita é que com essa classificação dos veículos, 

a aplicação pode reagir adequadamente sobre as informações recebidas. Este trabalho trata da 

segurança da informação trafegada com a autenticidade das mensagens, por meio de 

assinaturas geradas por ECDSA-256. Apesar de este trabalho tratar da assinatura digital com 
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ECC em seu modelo de arquitetura para um framework, este diferencia desta pesquisa, pois se 

trata de uma solução em nível de software e em uma camada superior, a de aplicação, sendo a 

desta pesquisa uma solução de software, porém em nível de protocolo de comunicação com 

mais de um algoritmo assimétrico de criptografia. 

(QIAN et al., 2008) em seu trabalho, mostra o padrão IEEE 1609.2 baseado em padrões 

da indústria para PKI, com o apoio da ECC, e aborda as questões de segurança das mensagens 

levando em consideração possíveis ataques, como espionagem e falsificação, por exemplo. O 

objetivo é fornecer serviços de comunicações seguras para WAVE usando métodos de 

criptografia híbridos. Com isso, é proposto um protocolo MAC seguro, tendo em 

consideração as estruturas de canais DSRC, e para acomodar as aplicações DSRC, 

proporcionando a segurança adequada para VANET, tendo como prioridade de acesso ao 

canal de comunicação, àquela informação que esteja de acordo com as exigências do QoS das 

aplicações. Porém, este trabalho apesar, apresentar alguns resultados de desempenho, não 

detalha o ambiente, o cenário e a simulação para que se tenham parâmetros suficientes de 

comparação. 

Demais estudos sobre tipos diferentes de ataques e possíveis soluções para muitos deles, 

mas o que se observa é que todos seguem a aplicação de um certificado de autenticidade 

usando o ECC como sugerido pela norma. Claramente pode-se perceber que a segurança nas 

VANET está sendo pesquisada, porém ainda nada exatamente definido para compor o draft 

do protocolo WAVE. Isso cria uma grande perspectiva de estudos e análises para que se 

chegue a uma melhor solução em segurança deste tipo particular de rede. 

5.4 Considerações Finais do Capítulo 

Detalhar os cenários utilizados permitiu que se tivesse uma visão geral de como os nós 

de uma rede VANET estão trafegando e o momento que se comunicam. No entanto é na 

análise dos resultados que se pode ter um detalhamento do objetivo alcançado nesta pesquisa, 

dada a problemática e a afirmação da hipótese colocada no capítulo inicial. O alto nível de 

segurança e a velocidade de processamento do algoritmo de criptografia assimétrico MQQ 

superam os demais algoritmos analisados, o RSA e o ECC, visualizado nesta pesquisa pela 

compatibilidade dos tamanhos de suas chaves. E ainda nos trabalhos correlatos vê-se uma 

lacuna quanto à possibilidade da inserção do MQQ nos estudos da camada do serviço de 

segurança do protocolo WAVE, já que em nenhum momento se vê este sendo aplicado em 

VANET.  
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Na Figura 5.22 temos uma média dos tempos feitos pelos algoritmos assimétricos de 

criptografia o RSA 1024 bits, ECC 192 bits e MQQ 160 bits em suas compatibilidades. Pode-

se notar que a inserção dos algoritmos não impacta de forma alguma a entrega de mensagens 

seguras dentro de uma VANET. 

 

 

Figura 5.22: Média do desempenho dos algoritmos RSA, ECC e MQQ 

 

Além disso, o algoritmo MQQ 160 bits superou, nos critérios adotados nesta pesquisa, 

tanto em nível de segurança e tempo de processamento, pela sua eficácia. 

 

 

 

Figura 5.23: Tempo médio dos algoritmos RSA 64 bits, MQQ 160 bits e ECC 16 bits 

Algoritmos 

0 

10 

20 

30 

40 
R

S
A

 1
0

2
4

; 
4

0
 

E
C

C
 1

9
2

; 
1

0
 

M
Q

Q
 1

6
0

; 
1

 

T
e

m
p

o
 e

m
 m

il
is

se
g

u
n

d
o

s 

Algoritmos Compatíveis 

0,000 0,500 1,000 1,500 2,000 

0,401 

0,377 

1,99 

ms 

Tempo Médio dos Algoritmos 

ECC - 16 bits MQQ - 160 bits RSA - 64 bits 



 

ANÁLISE DE DESEMPENHO DE ALGORITMOS CRIPTOGRÁFICOS ASSIMÉTRICOS EM UMA REDE VEICULAR (VANET)                                                              [100] 

Fazendo uma análise detalhada dos dados mostrados no capítulo 5, o tempo médio de 

entrega de uma mensagem é de 0,401 ms para o algoritmo RSA 64 bits, contra 0,377 ms para 

o algoritmo MQQ 160 bits e 1,99 ms para o algoritmo ECC 16 bits. Como mostrado na Figura 

5.23 nota-se que a diferença desta média de tempo é irrelevante entre o RSA e o MQQ.  

Observa-se a diferença de 0,024 ms, ou 24 microssegundos ou ainda, 24.000 nano 

segundos, tempo este que comprova certa eficiência de um algoritmo pronto para ser 

utilizado. No próximo capítulo serão feitas as conclusões desta pesquisa. 
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CONCLUSÕES 

 
 

 

6.1 Conclusões deste Trabalho 

 
 

Nesta dissertação, foi realizado um estudo sobre criptografia aplicada a redes veiculares. 

Nesse estudo pode-se confirmar a importância das redes veiculares no trânsito cotidiano que, 

mediante a tecnologia VANET, melhoram o desempenho em relação ao controle de tráfego e 

à redução dos acidentes. A pesquisa sobre as VANET e a importância crescente para o 

mercado de veículos, abre uma nova perspectiva de estudos sobre o tema.  

Foram mostrados os conceitos, as aplicações e o padrão IEEE para redes veiculares. 

Dentro do padrão destacou-se o protocolo que trata da segurança nas VANET, dando ênfase à 

importância desta camada de serviço ligada às aplicações apresentadas.   Na sequência viu-se 

de forma detalhada os algoritmos assimétricos de criptografia e suas especificidades, notando 

as suas complexidades em nível de segurança e poder de processamento, e a importância 

destes em pesquisas científicas. 

Instalar e analisar os simuladores existentes e disponíveis, foi feito no capítulo 4, para 

esta pesquisa foi muito engrandecedor, pois se pode pontuar as vantagens e dificuldades em 

manipulá-los. Já o uso do simulador ns-3 permitiu a criação de cenários VANET, a inserção 

dos algoritmos de criptografia, e observar o comportamento dos veículos, quanto a 

velocidade, distância e tempo de entrega da mensagem.  

Com a inserção efetiva dos algoritmos de criptografia assimétricos RSA, ECC e MQQ 

no simulador VANET ns-3, pode-se chegar à conclusão que o desempenho dos algoritmos são 

indicados para o uso em VANET. Isso confirma a importância de agregar à camada dos 

serviços de segurança do padrão WAVE os códigos criptográficos com algoritmos 

assimétricos.  

Então, no capítulo 5 tivemos como detalhar os resultados das análises feitas a partir dos 

dados gerados no ambiente de simulação do ns-3. Esta fase da pesquisa foi muito relevante, 

pois além de inserir no simulador de código aberto (um dos pré-requisitos principais desta 

pesquisa), o ns-3, códigos criptográficos de biblioteca MIRACL, muito utilizada no meio 

científico, garantiu a geração de dados e, a partir de então consolidá-los e avaliar o 

desempenho efetivo dos algoritmos RSA, ECC e MQQ voltados exclusivamente para as redes 

Capítulo 6 



 

ANÁLISE DE DESEMPENHO DE ALGORITMOS CRIPTOGRÁFICOS ASSIMÉTRICOS EM UMA REDE VEICULAR (VANET)                                                              [102] 

veiculares. Assim, como já dito, existiram contribuições que são relevantes ao meio científico, 

como implementar códigos de segurança em um novo simulador, o ns-3, bem como a análise 

comprovada que ao invés do algoritmo ECC como sugerido pelo IEEE no draft do padrão 

1609.2, pode-se também utilizar uma segurança hibrida, sendo um algoritmo assimétrico para 

assinatura (ECC que é o padrão do WAVE para VANET) e outro para criptografia, como o 

MQQ, pois foi verificada a sua eficácia em relação aos demais algoritmos estudados. 

Esta pesquisa, além de comprovar sua hipótese, também contribui com a possível 

inserção do RSA 64 bits nas VANET, por se tratar de um algoritmo já consolidado em 

diversos sistemas embarcados, inclusive com soluções mais seguras em hardware.  

Então, enquanto as pesquisas avançam o padrão WAVE poderia adotar, inicialmente, o 

RSA 64 bits, pela sua facilidade de implementação e de consolidação do mercado de 

aplicações para VANET, até que se prove o contrário que o nível de ataques em VANET, será 

tão eficiente a ponto de causar realmente um caos, como é mostrado em alguns trabalhos.  

Por fim, as VANET são um tema de pesquisa que tem muito ainda a ser estudado em 

diversos aspectos, enfatizando novas abordagens de pesquisa, alcançando a esperada 

segurança no trânsito e tornando os veículos cada vez mais autônomos.  

 

6.2 Trabalhos Futuros 

Como trabalhos futuros, pretende-se explorar mais os recursos existentes no ns-3, criar 

outros cenários mais próximos da realidade e adicionar tópicos para medições de 

desempenho, mudando velocidades, distâncias, rotas diferenciadas, engenharia de tráfego e 

etc. Ainda no ns-3, entender o funcionamento da tecnologia wifi 802.11p, como é feito o 

descarte de mensagens, e agregar soluções para o simulador. Testar outros simuladores 

VANET e ver a possibilidade da inserção dos algoritmos de criptografia, possibilitando à 

comunidade científica trabalhar com outros simuladores VANET que permitam também o uso 

de comunicação segura com algoritmos assimétricos (RSA, ECC e MQQ). Testar a eficiência 

do RSA 64 bits em outro simulador e comparar com o ECC e o MQQ. 

 

6.3 Publicações 

 

Durante o desenvolvimento desta pesquisa foi possível a participação de alguns eventos 

que foram importantes, pois enriqueceram e estimularam todo o processo de pesquisa. 

Seguem abaixo os eventos que trabalhos foram publicados embasados nesta pesquisa. 
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