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Abstract 

English 

 

Technology is advancing very rapidly in all areas, the automotive world is a clear 
example. All these advances have made it possible to evaluate and incorporate 
new components into the vehicle in order to provide it with great connectivity. It 
is precisely thanks to this feature that data can be analyzed and can react to the 
environment in real time. This connectivity also makes it possible to share them 
with other infrastructures and actors, such as surrounding vehicles, nearby 
infrastructures or by sending the collected data to a Cloud server. This new 
advance opens up the possibility that  cars, which are provided with such a 
device, will be the target of computer attacks that could seriously damage the 
operation of the vehicle. Although security measures can be put in place, history 
has taught us that they cannot guarantee 100% security. That is precisely why 
it is crucial to provide vehicles with a secure procedure for downloading and 
updating the on-board software.  

 
Systems that provide a remote update are called Over-The-Air (OTA) systems. 
Given the growing demand from automotive companies and the recent 
technological advances in the industry, these solutions are already being 
commercialized in the market.  

 
In this study we have analyzed and contrasted the properties of a number of 
current proposals in order to  choose and deploy a solution, in order to study its 
operation. This solution has been the Uptane tool, since it adapts and meets 
most of the expected requirements. In addition, many other solutions proposed 
make use of its strategy and solution becoming a reference OTA in the 
automotive sector.  

 
A practical experiment was subsequently carried out. The structure has been 
defined and deployed following the corresponding scheme described as the 
base system. The resulting system has been adapted to the requirements with 
which an OTA must comply in the automotive sector. 
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Català 

 

La tecnologia avança molt ràpidament en tots els àmbits, el món de l’automoció 

n’és un clar exemple. Aquests avenços han permès evolucionar i incorporar 

components nous al vehicle per tal de dotar-lo d’una gran connectivitat. És 

precisament gràcies a aquesta característica que es poden analitzar les dades 

i reaccionar a l’entorn en temps real. Aquesta connectivitat també permet 

compartir-les amb altres infraestructures i actors, com per exemple, vehicles 

circumdants, infraestructures properes o el seu enviament a un servidor Cloud. 

Amb aquest nou avenç s’obre la possibilitat que els automòbils que en 

gaudeixin siguin objectiu d’atacs informàtics que podrien malmetre greument el 

funcionament del vehicle. Malgrat que es poden definir mesures de seguretat, 

la història ens ha ensenyat que aquestes no poden garantir la seguretat al 

100%. És precisament per això que és crucial dotar als vehicles d’un 

procediment segur de descàrrega i actualització del programari a bord. 

 

Els sistemes que proporcionen una actualització remota s’anomenen sistemes 

Over-The-Air (OTA). Donada la creixent demanda de les empreses 

automobilístiques i els recents avenços tecnològics de la indústria, aquestes 

solucions ja estan essent comercialitzades al mercat.  

 

En aquest treball s’han analitzat i contrastat les propietats d’un seguit de 

propostes actuals per acabar escollint i desplegant una solució, amb la finalitat 

d’estudiar el seu funcionament. Aquesta solució ha estat l’eina Uptane, ja que 

s’adapta i compleix amb la majoria de requeriments estipulats. A més, moltes 

altres solucions plantejades fan ús de la seva estratègia i solució esdevenint 

una OTA de referència al sector de l’automoció.  

 

Posteriorment se n'ha realitzat un estudi pràctic. S’ha definit i desplegat 

l’estructura seguint el corresponent esquema prèviament descrit com a sistema 

base. El sistema resultant s’ha adequat als requisits amb què ha de complir una 

OTA en sector de l’automoció. 
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Castellano 

 

La tecnología avanza muy rápidamente en todos los ámbitos, el mundo de la 

automoción es un claro ejemplo. Estos avances han permitido evaluar e 

incorporar componentes nuevos al vehículo con el fin de dotarlo de una gran 

conectividad. Es precisamente gracias a esta característica que se pueden 

analizar los datos y reaccionar al entorno en tiempo real. Esta conectividad 

también permite compartirlas con otras infraestructuras y actores, como por 

ejemplo, vehículos circundantes, infraestructuras próximas o su envío a un 

servidor Cloud. Con este nuevo avance se abre la posibilidad que los 

automóviles que gozan sean objetivo de ataques informáticos que podrían 

dañar gravemente el funcionamiento del vehículo. Pese que se pueden definir 

medidas de seguridad, la historia nos ha enseñado que estas no pueden 

garantir la seguridad al 100%. Es precisamente por eso que es crucial dotar a 

los vehículos de un procedimiento seguro de descarga y actualización del 

software de abordo.  

 

Los sistemas que proporcionan una actualización remota se llaman sistemas 

Over-The-Air (OTA). Dada la creciente demanda de las empresas 

automovilísticas y los recientes avances tecnológicos de la industria, estas 

soluciones ya están siendo comercializadas en el mercado.  

 

En este trabajo se han analizado y contrastado las propiedades de un seguido 

de propuestas actuales para acabar escogiendo y desplegando una solución, 

con la finalidad d’estudiar su funcionamiento. Esta solución ha estado la 

herramienta Uptane, ya que se adapta y cumple con la mayoría de 

requerimientos esperados. Además, muchas otras soluciones planteadas 

hacen uso de su estrategia y solución deviniendo una OTA de referencia en el 

sector de la automoción.  

 

Posteriormente se ha realizado un estudio práctico. Se ha definido y 

desplegado la estructura siguiendo el correspondiente esquema descrito como 

a sistema base. El sistema resultante se ha adecuado a los requisitos con los 

que ha de cumplir una OTA en el sector de la automoción. 

 

 

 

  

  



4 

Índex 

Llistat del contingut 

Abstract................................................................................................................................. 1 

English .............................................................................................................................. 1 

Català ................................................................................................................................ 2 

Castellano ......................................................................................................................... 3 

Índex ..................................................................................................................................... 4 

Llistat del contingut ............................................................................................................... 4 

1. Introducció ..................................................................................................................... 6 

1.1. Objectius del Treball ............................................................................................... 7 

1.2. Justificació del Treball ............................................................................................. 7 

1.3. Estructura de la Memòria ........................................................................................ 8 

2. Conceptes Necessaris (Background) ............................................................................. 9 

2.1. Terminologia de l’Automoció ................................................................................... 9 

2.1.1. Referent al Fabricant ....................................................................................... 9 

2.1.2. Referent al Producte ...................................................................................... 11 

2.2. Terminologia Informàtica ....................................................................................... 14 

2.1. Sistemes d’actualització OTA ............................................................................ 14 

2.2. Tipus de Programari .......................................................................................... 15 

2.3. Terminologia Criptogràfica .................................................................................... 17 

2.3.1. Criptografia Simètrica .................................................................................... 17 

2.3.2. Criptografia Asimètrica ................................................................................... 19 

2.3.3. Altres Recursos Criptogràfics ......................................................................... 22 

3. Requisits Necessaris del Sistema ................................................................................ 27 

4. Estudi de Solucions Disponibles al Mercat ................................................................... 35 

4.1. SafeRide[63] ........................................................................................................... 35 

4.2. NXP[64] .................................................................................................................. 36 

4.3. Arity[65] ................................................................................................................... 38 

4.4. Life.Augmented[66] ................................................................................................. 39 

4.5. Teraki[67] ................................................................................................................ 40 

4.6. Renesas[68] ............................................................................................................ 41 

4.7. Wind[69] .................................................................................................................. 42 

4.8. Uptane[70] .............................................................................................................. 43 

4.9. Taula comparativa ................................................................................................ 44 



5 

4.10. Selecció del sistema .......................................................................................... 45 

5. Uptane ......................................................................................................................... 46 

5.1. Esquema principal ................................................................................................ 47 

5.2. Sistema base ........................................................................................................ 49 

5.2.1. Definició dels Actors ...................................................................................... 49 

5.2.2. Separació de Rols.......................................................................................... 54 

5.2.3. Metadades: Enviament i gestió de dades ....................................................... 55 

5.2.4. Esquema Final ............................................................................................... 60 

6. Instal·lació, configuració i desplegament ...................................................................... 62 

6.1. Descàrrega, instal·lació i configuració dels repositoris .......................................... 62 

6.2. Configuració del sistema ....................................................................................... 63 

6.3. Ordre del desplegament dels Servidors ................................................................ 64 

6.4. Desplegament de la solució .................................................................................. 65 

6.4.1. Inici dels Servidors ......................................................................................... 65 

6.4.2. Registre previ d’ECUs primàries al sistema ................................................... 72 

6.4.3. Inici de les ECU primàries .............................................................................. 82 

6.4.4. Inici i vinculació de les ECU secundàries ....................................................... 86 

6.4.5. Publicació i vinculació de nou firmware .......................................................... 90 

6.4.6. Descàrrega del firmware ................................................................................ 93 

7. Conclusions ................................................................................................................. 96 

7.1. Treball Futur ......................................................................................................... 97 

Glossari............................................................................................................................... 98 

Bibliografia i Webgrafia ..................................................................................................... 100 

Annex ............................................................................................................................... 106 

A1. Atacs Informàtics en Dispositius .............................................................................. 106 

A1.1. Attack Vector ............................................................................................... 106 

A1.2. Man-In-The-Middle....................................................................................... 107 

A1.3. Deny Of Service Attack ................................................................................ 107 

 

 

  



6 

1. Introducció  

Les TIC han suposat una revolució per a la societat des del seu inici, a finals 

del segle XX[1]. El seu impacte i implantació ha estat transversal[2], tant és així 

que trobem el seu indiscutible protagonisme en diferents camps, com per 

exemple: a la medicina[3], al món de l’esport[4], en el procés judicial[5] i en moltes 

altres àrees; passant pel dia a dia de persones, rutines i accions on el seu ús 

passa desapercebut a simple vista. És aquí on cal destacar el camp de 

l’automoció, encara que no en siguem plenament conscients, les TIC estan més 

que presents dins d’un vehicle[6]. 

 

Trobem un clar exemple en les noves funcionalitats amb les quals s’estan 

dotant els cotxes més recents al mercat. Les TIC s’oculten dins d’alguns dels 

mòduls més significatius d’aquests com: el sistema Forward Collision Warning 

o Sistema d’avís per col·lisió frontal (FCW)[7], Blind Spot-Warning o Sistema 

d’avís del punt mort (BSW)[8] o, fins i tot, en el sistema Automatic Emergency 

Braking o Frenat automàtic d’emergència (AEB)[9], d’entre molts altres.  

 

L’aplicació d’aquesta tecnologia aporta un gran nombre de beneficis. En primer 

lloc, per la capacitat de comunicar i diagnosticar l’estat dels  mateixos mòduls 

i, per tant, la possibilitat de millorar el programari que el controla. La voluntat de 

diagnosticar el comportament de l’automòbil no acabarà únicament aquí, també 

permetrà recol·lectar informació de l’entorn d’aquest on, gràcies a la imminent 

arribada d’Internet Of Things (IoT), gaudirà d’una connectivitat amb un elevat 

nombre d’actors i infraestructures[10]. 

 

En segon lloc, i més important, l’aplicació d’aquestes noves tecnologies ha 

esdevingut clau[11] en la reducció significativa d’accidents en els últims anys[12], 

tal com es va començar a preveure l’any 2015[13]. A pesar que, malauradament, 

encara es produeixen accidents mortals, tot indica que la tendència en alguns 

països està canviant i la majoria no són morts a la carretera sinó accidents per 

atropellament[14]. És aquí on les TIC està enfocant tots els seus esforços per 

intentar aportar el seu granet de sorra. S’ha de fer esment que l’abast 

d’aquestes noves tecnologies aplicades al món automobilístic no estan 

únicament subjectes a la reducció d’accidents, sinó que també a la recerca 

tecnològica del desitjat cotxe autònom[15]. Per tant, per aconseguir aquesta fita, 

s’ha de dotar els automòbils d’una gran capacitat de càlcul[16].  

 

La comparativa d’un cotxe amb una espècie d’ordinador amb rodes[17] no és del 

tot errònia. Els components entre les plaques que gestionen tots aquests 

mòduls[18] i un ordinador tenen molts punts en comú. Tanmateix, igual que els 

ordinadors, gràcies a l’accés remot la integritat dels mòduls dels vehicles estarà 

subjecte a problemes de seguretat[19], esdevenint crucial poder actualitzar el 

programari d’aquests sistemes tan complex de la mateixa manera. En tractar-

se d’un element comú al nostre dia a dia que és usat pel transport de vides 

humanes[20], una errada de seguretat pot significar molt més que la fallada del 

programari o la denegació del seu servei, si no que pot comportar 

https://www.economist.com/news/special-report/21621156-first-two-industrial-revolutions-inflicted-plenty-pain-ultimately-benefited
https://www.economist.com/news/special-report/21621156-first-two-industrial-revolutions-inflicted-plenty-pain-ultimately-benefited
https://pcdreams.com.sg/importance-of-information-and-communications-technology-ict-in-our-daily-life/
https://www.academia.edu/36834577/Role_of_ICT_in_Healthcare_Sector_An_Empirical_Study_of_Pune_City
https://www.academia.edu/36834577/Role_of_ICT_in_Healthcare_Sector_An_Empirical_Study_of_Pune_City
https://www.researchgate.net/publication/337366737_The_use_of_ICT_in_Sports_and_Physical_Education
https://www.dailytrust.com.ng/impact-of-information-technology-on-the-law-and-court-process.html
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/203157/local_203157.pdf
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/203157/local_203157.pdf
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/203157/local_203157.pdf
https://www.researchgate.net/publication/264537700_Advanced_Emergency_Braking_Controller_Design_for_Pedestrian_Protection_Oriented_Automotive_Collision_Avoidance_System
https://www.zdnet.com/article/connected-cars-how-5g-and-iot-will-affect-the-auto-industry/
https://www.zdnet.com/article/connected-cars-how-5g-and-iot-will-affect-the-auto-industry/
https://geographica.com/en/blog/new-technologies-to-reduce-traffic-accidents/
https://geographica.com/en/blog/new-technologies-to-reduce-traffic-accidents/
https://www.theverge.com/2018/10/3/17933536/traffic-death-crash-statistics-nhtsa-us-2017
https://www.industryweek.com/technology-and-iiot/emerging-technologies/article/21965999/new-technology-could-dramatically-cut-auto-accidents-says-study
https://eu.freep.com/story/money/cars/2018/06/28/suvs-killing-americas-pedestrians/646139002/
https://eu.freep.com/story/money/cars/2018/06/28/suvs-killing-americas-pedestrians/646139002/
https://www.zdnet.com/topic/autonomous-vehicles-and-the-enterprise/
https://www.eenewsautomotive.com/news/processing-power-autonomous-vehicles
https://www.theglobeandmail.com/globe-drive/how-cars-have-become-rolling-computers/article29008154/
https://www.popularmechanics.com/cars/how-to/a7386/how-it-works-the-computer-inside-your-car/
https://www.popularmechanics.com/cars/how-to/a7386/how-it-works-the-computer-inside-your-car/
https://www.sciencedaily.com/releases/2019/12/191217141527.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2019/12/191217141527.htm
https://www.academia.edu/33605088/Security_Issues_and_Vulnerabilities_in_Connected_Car_Systems
https://www.academia.edu/33605088/Security_Issues_and_Vulnerabilities_in_Connected_Car_Systems


7 

conseqüències més greus pels seus integrants. La responsabilitat i 

l’experiència ens diu que tota seguretat és poca i que mai podrem assegurar-

ne el cent per cent[21].  

 

És precisament amb aquest propòsit que s’han desenvolupat el seguit de 

sistemes de descàrrega i actualització de programari Over-The-Air (OTA) 

específicament per automòbils. En aquests nous sistemes la seguretat és 

primordial[22] i s’assegura la seva actualització tenint en compte molts dels atacs 

als quals són perpetrats mitjançant la connectivitat dels ordinadors, com poden 

ser els atacs man-in-the-middle, slow retrieval attack, attack vector, entre 

d’altres1.  

 

1.1. Objectius del Treball 

Donada la necessitat esmentada de dotar els mòduls dels automòbils amb un 

sistema d’actualització OTA, els objectius d’aquest treball busquen conèixer 

quins sistemes hi ha disponibles actualment al mercat. Realitzar-ne una 

avaluació i desplegament, ressaltant i destacant els aspectes de seguretat que 

poden aportar. Per una millor estructuració d’aquesta memòria i un millor 

seguiment, s’ha dividit en el següent seguit de punts. 

 

Tasques prèvies a l’elecció del sistema:  

 

● Definició de requisits del sistema OTA. 

 

Accions posteriors a la selecció del sistema en funció de les característiques 

esmentades:  

 

● Avaluació del sistema.  

● Estudi de les seves funcionalitats. 

● Configuració del sistema.  

● Prova de concepte. 

○ Desplegament del sistema.  

 

1.2. Justificació del Treball  

Com s’ha mencionat a la introducció, el canvi tecnològic al qual ens aboca la 

progressiva arribada de les noves tecnologies del món d’Internet Of Things 

(IoT) i la consegüent demanda d’interconnexió entre els actors i el medi, amb 

tots els pros i contres que això suposarà, esdevé imprescindible dotar als nous 

vehicles d’un sistema amb el qual se’n puguin revertir i actualitzar els 

components, així com qualsevol possible fallida en la seguretat del codi 

desplegat reduint-ne els atacs que se’ls pugui perpetrar.  

 

 
1 Per a més informació, veure Annex A1. Atacs Informàtics en Dispositius. 

https://www.businessinsider.com/equifax-breach-keeping-computers-secure-is-becoming-a-nearly-impossible-task-2017-11?IR=T
https://www.businessinsider.com/equifax-breach-keeping-computers-secure-is-becoming-a-nearly-impossible-task-2017-11?IR=T
https://dellfer.com/connected-car-ota-update-security/
https://dellfer.com/connected-car-ota-update-security/
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Pel que fa a l’interès que les companyies automobilístiques dipositen en la 

recerca i el desenvolupament d’un sistema d’aquestes característiques ha 

crescut en els darrers anys, així com el valor que en projectaven al mercat. Com 

a dada comparativa, únicament als Estats Units d’Amèrica, un estudi realitzat 

el passat 2016 taxava aquest mercat de sistemes OTA en 1,42 bilions de dòlars 

i se’n preveia una crescuda fins a arribar als 3,89 bilions l’any 2022[23].  

 

Aquest creixement ha provocat que un seguit d’empreses que actualment 

gaudeixen d’un notable prestigi i presència en el món de les TIC com poden 

ser: Apple Inc., Google, Microsoft Corporation i Vmware Inc., d’entre moltes 

altres[24]; s’hagin sumat al desenvolupament i producció d’aquest tipus de 

sistemes gràcies a la seva demanda i viabilitat.  

1.3. Estructura de la Memòria 

En la secció 2 s’intrueixen els conceptes bàsics treballats en aquesta memòria 

als quals es fa menció durant el seu transcurs. Aquests es divideixen en tres 

grans blocs, els conceptes que fan referència a la terminologia del món de 

l’automoció, els que fan referència al camp informàtic i, per últim, als termes 

referents a la criptografia.  

 

Seguidament, en el punt 3, es descriuen els requeriments necessaris que 

permetran la posterior selecció d’un sistema OTA comercialitzat que finalment 

serà configurat i desplegat. Aquests requeriments han estat escollits segons 

criteris actuals del mercat i les necessitats de seguretat específiques per aquest 

tipus de sistemes.  

 

Aquest anterior punt es complementa amb l’avaluació de les solucions 

disponibles al mercat. Dins d’aquesta avaluació, explicada en l’apartat número 

4, s’exposen les tecnologies i característiques presents en cada sistema i 

solució diferents. La comparació permet una selecció que s’adapti als 

requeriments prèviament definits. 

 

Un cop escollit el sistema, en el punt número 5, es procedeix a definir les 

característiques i funcionament teòric. Havent realitzat aquesta descripció, es 

procedirà al seu desplegament pas per pas seguint l’esquema base en la secció 

número 6. 

 

Finalment, en l’últim apartat es realitza la conclusió de la feina feta durant 

aquesta memòria, fent esment del possible treball futur.   

https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/automotive-over-the-air-updates-market-114117650.html
https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/automotive-over-the-air-updates-market-114117650.html
https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/automotive-over-the-air-updates-market-114117650.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/global-over-the-air-ota-updates-market-for-the-automotive-industry-2017-2022-300525978.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/global-over-the-air-ota-updates-market-for-the-automotive-industry-2017-2022-300525978.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/global-over-the-air-ota-updates-market-for-the-automotive-industry-2017-2022-300525978.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/global-over-the-air-ota-updates-market-for-the-automotive-industry-2017-2022-300525978.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/global-over-the-air-ota-updates-market-for-the-automotive-industry-2017-2022-300525978.html
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2. Conceptes Necessaris (Background) 

Durant el transcurs de la memòria es fa referència a terminologies i conceptes 

els quals convé tenir-ne coneixement sobre el seu funcionament. D’aquesta 

manera serà més fàcil entendre i valorar perquè s’ha escollit una solució 

tecnològica concreta.  

 

La divisió d’aquests conceptes es duu a terme de la següent manera:  

 

● Terminologia de l’Automoció 

○ Referent al Fabricant 

○ Referent al Producte 

 

● Terminologia Informàtica 

○ Sistemes d’actualització OTA 

○ Tipus de Programari 

 

● Terminologia Criptogràfica 

○ Criptografia Simètrica 

○ Criptografia Asimètrica 

○ Altres Recursos Criptogràfics  

 

2.1. Terminologia de l’Automoció 

Dins d’aquest bloc hi ha dos grans subapartats, els termes que fan referència 

al Fabricant i els termes que fan referència al Producte.  

 

Durant el procés d’elaboració d’un automòbil hi ha molts components que 

s’obtenen de diverses fonts fins que són completament acoblats, elaborant així 

el producte final, l’automòbil. Cada fabricant que pren accions dins d’aquest 

procés és catalogat segons la seva aportació i impacte sobre el resultat.  

2.1.1. Referent al Fabricant 

 

OEM 

 

Un Original Equipment Manufacturer o Fabricant d’Equipament (OEM)[25] 

fabrica equips i/o components que seran comercialitzats pel seu client, algun 

altre fabricant o, fins i tot, un revenedor, generalment sota el seu mateix nom. 

Un OEM pot fabricar dispositius complets o alguns components concrets, 

qualsevol dels quals pot ser configurat per un revenedor. Un exemple d’aquesta 

relació seria un fabricant d’automòbils que utilitza components d’un OEM en la 

producció d’automòbils que fa ús dels components del OEM en la producció 

dels cotxes que fabrica i ven.  

 

https://www.inc.com/encyclopedia/original-equipment-manufacturer-oem.html
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Originalment OEM era un adjectiu que únicament es donava per descriure a 

una empresa que produïa articles, normalment del tipus Hardware o 

components físics, per ser comercialitzats sota la marca d’una altra empresa. 

Tot i que aquesta segueix essent la norma general, en els últims anys els 

fabricants d’equipament originals han començat a vendre els seus propis 

productes més àmpliament i en alguns casos, directament al públic. Els 

avenços en la indústria informàtica han desenvolupat un paper en aquesta 

expansió. Els components fabricats pels OEM són més probables que 

compleixin les normes originals i les especificacions de producte establertes 

per aquest. Les peces d’aquest poden contrastar-se amb altres de recanvi que 

poden denominar-se “funcionalment equivalents” o “de tipus de qualitat 

similars”.  

 

Un clar exemple el podem trobar en les plaques gràfiques per ordinadors, on 

per exemple l’empresa Nvidia fabrica una placa que qualsevol usuari pot 

comprar i integrar en el seu ordinador, sense ser de la mateixa marca que la 

integrada per defecte.  

 

‘Tier’ o Proveïdor de components 

 

Els proveïdors d’OEM o Tiers[26] poden diferenciar-se segons l’etapa de valor 

afegit que donin al producte que venen. La piràmide de proveïdors serveix per 

a aquest propòsit.  

 

 

Figura 2.1. Piràmide de subministrament.2 

 

La piràmide representa l’ordre jeràrquic que els proveïdors d’un OEM, fins al 

producte final, és a dir, el vehicle en si. Aquest fabricant d’automòbils està en 

la part superior de la piràmide. Dita piràmide està representada la cadena de 

subministrament que va des dels proveïdors de peces, passant pels proveïdors 

de components, sistemes i mòduls, fins als fabricants d’equips originals. 

 

Un proveïdor de primer nivell o Tier 1 subministra directament al fabricant 

d’equipament original OEM. A ells els segueixen els proveïdors de nivell 2 i 3 o 

Tier 2 i Tier 3 en la cadena de subministrament. Els proveïdors situats en la part 

 
2 Imatge extreta del recurs bibliogràfic [26]. 

https://www.spotlightmetal.com/what-are-automotive-suppliers-basics-ranking-and-examples-a-802457/
https://www.spotlightmetal.com/what-are-automotive-suppliers-basics-ranking-and-examples-a-802457/
https://www.spotlightmetal.com/what-are-automotive-suppliers-basics-ranking-and-examples-a-802457/
https://www.spotlightmetal.com/what-are-automotive-suppliers-basics-ranking-and-examples-a-802457/
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inferior de la jerarquia d'aprovisionament també poden subministrar als OEM, 

és a dir al fabricant, directament per exemple. 

 

2.1.2. Referent al Producte 

 

ECU 

 

Una Electronic Control Unit o Unitat de Control Electrònica (ECU)[27] és un 

dispositiu encarregat de supervisar, regular i alterar el funcionament del seguit 

de sistemes electrònics dins d’un automòbil. 

 

Totes les característiques electròniques i mòduls d’un cotxe, com el sistema 

Anti-Lock Brake System o Sistema d’Anit-Bloqueig de Frenada (ABS)[28] o la 

configuració del sistema Electronic Fuel Injection o Sistema d’Injecció 

Electrònica (EFI)[29], normalment són controlats per una placa ECU. Alguns 

sistemes poden tenir la seva pròpia ECU, mentre que en altres casos una ECU 

pot ser responsable de diversos sistemes associats.  

 

A un nivell molt bàsic, una ECU és un dispositiu electrònic alimentat amb 

diverses entrades. Les dades d’aquestes entrades són avaluades per la 

mateixa ECU i comparades amb les dades emmagatzemades a bord. El 

dispositiu decideix aleshores el que ha de passar i executar per assegurar que 

el sistema en qüestió funcioni correctament i emetre noves comandes per 

adaptar-se. Aquestes sortides alteren aleshores el funcionament del sistema, 

produint l’efecte desitjat. Però no hi ha un únic tipus de ECU, en podem trobar 

diverses:  

 

- Engine Control Module o Mòdul de Control del Motor (ECM)[30]: També 

conegut com a ‘Unitat de Control del Motor’. S’encarrega d’avaluar la 

càrrega del motor i d’ajustar l’encesa, el subministrament de 

combustible i altres aspectes per oferir un rendiment i una economia 

òptims.  

- Transmission Control Module o Mòdul de Control de Transmissió 

(TCM): Aquesta placa de control gestiona la manera i el moment en què 

una caixa de canvis automàtica canvia de marxa. A part de ser 

alimentades amb dades de sensors de la mateixa transmissió, les TCM 

també poden prendre dades del ECM per oferir canvis més adequats i 

precisos.  

- Suspension Control Module o Mòdul de Control de Suspensió (SCM)[31]: 

A vegades anomenat ‘Mòdul de Control de Conducció’ és comú en 

configuracions de suspensió activa, ajustable o pneumàtica. Aquest 

mòdul ajusta la suspensió per adaptar-se a les condicions actuals de 

conducció, o treballen per mantenir l’altura de conducció correcta.  

 

- Body Control Unit o Unitat de Control Computacional (BCM)[32]: Aquesta 

unitat és usualment responsable de controlar els innumerables 

https://www.pistonheads.com/news/features/what-is-an-electronic-control-unit-ph-explains/37771
https://www.financialexpress.com/what-is/anti-lock-braking-system-meaning/1767273/
https://www.pistonheads.com/news/general-pistonheads/what-is-electronic-fuel-injection-ph-explains/37434
https://www.pistonheads.com/news/general-pistonheads/what-is-electronic-fuel-injection-ph-explains/37434
https://auto.howstuffworks.com/engine-control-module.htm
https://auto.howstuffworks.com/air-suspension-systems2.htm
https://www.edn.com/what-is-the-body-control-module-in-modern-automobiles/
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accessos electrònics d’un automòbil, les comoditats i les 

característiques de la seguretat. Entre les diferents característiques que 

controlen, poden incloure: el tancament de portes, finestretes 

elèctriques i sistema de climatització. 

- Telematics Control Unit o Unitat de Control Telemàtic (TCU): Ofereix 

connexió a Internet i al dispositiu de telèfon per als serveis que hi ha a 

bord del cotxe. També pot incloure un receptor GPS[33] per als serveis 

de navegació. 

 

BCM 

 

Una Body Control Unit o Unitat de Control Computacional (BCM)[32] es tracta 

d’un tipus concret de plaques ECU, és típicament responsable de controlar els 

innumerables accessos electrònics d’un automòbil, les comoditats i les 

característiques de la seguretat. Les característiques comunes que controla 

inclouen el tancament de portes, finestretes elèctriques, sistema de 

climatització i sistema d’alarma entre d’altres. També és l’encarregat de la 

gestió entre els mòduls del Tier 1 i els mòduls o funcionalitats que vol integrar 

el mateix OEM.   

 

Aquest apartat és complementat pel punt: 

2.1 Terminologia de l’Automoció - ECU 

 

VIN 

 

El Vehicle Identification Number o Número d’Identificació del Vehicle (VIN)[34], 

és el número que l’OEM assigna a un cotxe un cop acabat, aquest número en 

revela una sèrie de detalls, com l’any del model, el país d’origen, el número de 

sèrie i el lloc de muntatge.   

 

Cada VIN és únic. És com l’empremta dactilar d’un cotxe. Tot i que la seqüència 

dels números pot semblar aleatòria, en realitat és un codi amb diferents 

caràcters que es tradueixen de la següent manera:  

 

- Els caràcters de l'1 al 3 identifiquen al cotxe.  

- Els caràcters del 4 al 8 descriuen el model del vehicle, l’estil de la 

carrosseria, el tipus de motor i més característiques configurables.  

- El novè caràcter és un codi completat pel fabricant per confirmar 

l’exactitud del número del bastidor.  

- El desè caràcter indica l’any del model del vehicle. 

- El onzè caràcter revela la planta on es va assemblar el cotxe.  

- Els caràcters del 12 al 17 corresponen al número de sèrie del vehicle 

(per fabricants de gran volum de cotxes).  

 

https://spaceplace.nasa.gov/gps/en/
https://www.edn.com/what-is-the-body-control-module-in-modern-automobiles/
https://www.creditkarma.com/auto/i/what-is-vin/
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Figura 2.2. Identificador VIN.3 

 

 

 

  

 
3 Font de la imatge: https://technofaq.org/wp-content/uploads/2019/04/vin-decoder.jpg 

https://technofaq.org/wp-content/uploads/2019/04/vin-decoder.jpg
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2.2. Terminologia Informàtica 

A continuació es fa esment dels termes i conceptes referents al món de la 

informàtica. Aquests poden anar des dels diferents tipus de programari, els 

recursos i tecnologies criptogràfiques usats per protegir els dispositius, la 

definició d’altres sistemes rellevants en aquesta memòria i, finalment, els atacs 

més freqüents als que estan exposats els dispositius amb una connectivitat 

oberta. 

 

2.1. Sistemes d’actualització OTA 

Les actualitzacions de software es realitzen rutinàriament en les unitats de 

computació per diverses raons, incloses l’addició de noves funcionalitats i 

actualitzacions per millorar la productivitat. Però la raó principal per actualitzar 

el software és abordar els defectes existents en el mateix codi que podrien ser 

potencialment explotats. 

 

El terme Over-The-Air o ‘A l’Aire’ (OTA)[35] és el concepte que es tracta durant 

en la realització d’aquesta pràctica. Referent al seu significat, el concepte OTA 

fa menció a la tècnica per descarregar contingut i dades i actualitzar el 

programari d’un sistema de comunicacions sense fer ús de cap mena de 

metodologia o sistema que requereixi una connexió física.  

 

Convencionalment, les actualitzacions de software es realitzaven connectant 

terminals amb medis externs o cables de comunicació directament sobre la 

placa ECU. En canvi, OTA permet actualitzar el programari, sense necessitat 

de connectar els terminals amb cables, utilitzant xarxes LAN sense fils o de 

telefonia mòbil. Per mitjà de les comunicacions sense cables, permetent 

l’actualització a distància.  

 

Les actualitzacions de firmware mitjançant un sistema OTA ja s’han aplicat 

pràcticament a tots els dispositius de telefonia intel·ligent i altres terminals 

mòbils, així com als televisors digitals i altres productes electrònics 

“intel·ligents” comuns. L’aplicació s’està ampliant als vehicles i altres àrees. 

  

https://www.hitachi.com/rd/sc/story/ota/index.html
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2.2. Tipus de Programari 

Hi ha subtils diferències quan es parla d’un tipus de programari, des de la 

terminologia més general com el concepte Software fins a un concepte més 

concret com Middleware o Firmware. Cal tenir en compte que sovint es refereix 

a la majoria de programari com a Software però aquest es divideix segons el 

propòsit de la seva elaboració i situació. 

 

 

Software 

 

El software[36] és un conjunt d’instruccions, dades o programes utilitzats per 

operar dispositius, normalment ordinadors o mòbils. És un terme genèric que 

s’utilitza per a referir-se a aplicacions, scripts i programes que s’executen en un 

dispositiu. Es pot veure el software com la part actualitzable d’un dispositiu. 

Normalment es divideix en categories.  

 

- Software d’aplicació - aplicacions que es poden executar. 

- Software de sistema - tots els programes que fan referència a l’execució 

del sistema operatiu. 

- Middleware - programa entre la capa d’aplicació i de sistema, que 

gestiona la correcta comunicació entre ells. 

- Software d’utilitats - programes independents per a fer tasques limitades 

i senzilles, normalment venen amb el mateix sistema operatiu.  

- Firmware - programa que permet el correcte funcionament del 

hardware. 

- Malware - programa maliciós.   

 

 

Firmware 

 

El firmware[37] és un programa de software o un conjunt d’instruccions 

programades per un dispositiu hardware. Proporciona les instruccions 

necessàries perquè el dispositiu es comuniqui amb algun altre component o 

pugui funcionar correctament. El firmware s’emmagatzema normalment en la 

memòria no volàtil flash ROM d’un dispositiu hardware. A diferència de la read-

only memory o memòria únicament de lectura (ROM), la flash ROM, és a dir, 

erasable programmable read-only memory o memòria programable-esborrable 

(EPROM) pot esborrar-se i reescriure's, ja que en realitat es tracta d’un tipus 

de memòria flash.  

 

El firmware es pot considerar “semipermanent”, a causa del fet que únicament 

serà canviat si és actualitzat mitjançant algun tipus de sistema o eina. Tot 

firmware és software, però no tot el software és firmware.   

 

 

 

 

https://searchapparchitecture.techtarget.com/definition/software
https://www.lifewire.com/what-is-firmware-2625881
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Malware 

 

El malware, o software maliciós[38], és qualsevol programa o arxiu que sigui 

perjudicial per a un sistema informàtic. Els tipus de malware poden incloure 

virus informàtics com, cucs, cavalls de Troia i programari espia. Aquests 

programes poden realitzar accions malintencionades al dispositiu com robar, 

xifrar o eliminar dades, alterar o segrestar funcions bàsiques. Un simple llistat 

de malware més comú és el següent:  

 

- Virus, és el tipus més comú de malware, pot executar-se i propagar-se 

infectant altres programes i arxius.  

- Cuc, malware que es pot autoreplicar sense un programa amfitrió, es 

propaga sense interacció humana.  

- Cavall de Troia, dissenyat per semblar legítim amb la finalitat de passar 

desapercebut. Un cop instal·lat pot executar funcions malicioses.  

- Spyware, recopilar informació i dades sobre el dispositiu i estudia 

l’activitat. 

- Ransomware, encripta tot el dispositiu. Normalment l’atacant demana 

un rescat per desencriptar-ho.  

- Rootkit, usat per aconseguir accés al nivell d’administrador del sistema 

i abusar-ne.  

- Backdoor Virus, és un programa que permet explotar-la amb la finalitat 

d’accedir remotament sense alterar als programes de seguretat del 

sistema. 

- Addware, usat per rastrejar navegador i historial de descàrregues.  

- Keyloggers, monitora el teclat i pantalla de la víctima.  

  

https://searchsecurity.techtarget.com/definition/malware
https://searchsecurity.techtarget.com/definition/malware
https://searchsecurity.techtarget.com/definition/malware
https://searchsecurity.techtarget.com/definition/malware
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2.3. Terminologia Criptogràfica 

En aquest apartat es descriurà la tecnologia criptogràfica més freqüent en un 

dispositiu o sistema dotat d’una gran connectivitat. Abans, però, s’ha de 

descriure ràpidament els diferents tipus de sistemes que hi ha actualment 

dissenyats per cobrir aquesta necessitat.  

 

La criptografia consta de dos grans blocs, criptografia simètrica i criptografia 

asimètrica. Els sistemes actuals aporten més seguretat fent ús d’una barreja 

dels dos sistemes, buscant el millor de cadascun, complementant o mitigant els 

punts dèbils amb l’altre.  

2.3.1. Criptografia Simètrica 

El terme Symmetric Cryptography o Criptografia Simètrica[39] és degut a les 

característiques del tipus de clau que empra aquest sistema per a poder 

encriptar i desencriptar que és la mateixa. El seguit d’avantatges d’aquest tipus 

de criptografia són els següents:  

 

- És relativament fàcil crear una clau forta.  

- Els algoritmes són relativament econòmics de processar pel que fa a la 

memòria i nivell de computació.  

- El sistema proporciona un grau alt d’autenticació, ja que únicament es 

podrà accedir al contingut amb una clau determinada.  

 

Normalment l’ús d’aquest tipus de criptografia implica compartir la clau usada 

amb un altre participant o actor de confiança. El contingut únicament podrà ser 

desxifrat per l’altre participant que disposi d’aquesta. Per consegüent, la 

importància de protegir aquestes claus és vital, el robatori o pèrdua d’alguna 

credencial privada suposaria directament la possibilitat de desxifrar el contingut 

xifrat del missatge.  

 

El principal inconvenient de les claus secretes és l’intercanvi d’aquesta, ja que 

qualsevol procés d’intercanvi ha d’assegurar i mantenir la privacitat de les 

credencials. Això normalment significa que l’anomenada clau secreta ha d’estar 

encriptada amb una credencial diferent i el receptor n’ha de ser propietari per 

desencriptar-la. Això pot comportar una dependència inacabable de 

credencials i claus.  

 

Els sistemes d’encriptació de clau simètrica pot utilitzar tant xifratge de flux com 

xifratge de bloc.  

 

Els algoritmes de clau simètrica més freqüents són: Blowfish, AES, RC4, DES, 

RC5 i RC6. 

 

 

http://www.cs.cornell.edu/courses/cs5430/2010sp/TL03.symmetric.html


18 

2.3.1.1. Estàndard de Xifratge Avançat AES 

 

L’Advanced Encryption Standard o Estàndard de Xifratge Avançat (AES)[40] és 

un xifrat de bloc simètric desenvolupat l’any 1997 per l’Institut Nacional 

d’Estàndards i Tecnologia (NIST). Aquest sistema de xifratge inclou tres blocs: 

AES-128, AES-192 i AES-256. 

 

AES-128 usa una longitud de clau de 128 bits per xifrar i desxifrar un bloc de 

missatges, mentre que l’AES-192 usa una longitud de clau de 192 bits i l’AES-

256 una longitud de clau de 256 bits. Cada operació encripta i desencripta les 

dades en blocs de 128 bits usant claus criptogràfiques de 128, 192 i 256 bits, 

respectivament.  

 

Els sistemes de xifratge simètrics, també coneguts com de clau secreta, usen 

la mateixa clau per encriptar i desencriptar, pel que l’emissor i el receptor han 

de conèixer i fer servir la mateixa clau secreta.  

 

El procés de xifratge i desxifratge es realitza a partir d’un seguit de blocs de 

càlculs on hi ha diversos passos de processament que inclouen la substitució, 

transposició i mescla del text en clar (o d’entrada) per transformar-lo en text 

final (o de sortida). Aquestes operacions també es poden anomenar rondes. Hi 

ha 10 rondes per les claus de 128 bits, 12 per les de 192 bits i 14 per les de 

256 bits. 

 

 

 

Figura 2.3. Disseny del xifratge amb l’algoritme AES.4  

 

 

 

 
4 Imatge extreta del recurs bibliogràfic [40]. 

https://searchsecurity.techtarget.com/definition/Advanced-Encryption-Standard
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2.3.2. Criptografia Asimètrica 

La Asymmetric Crytpgraphy o Criptografia Asimètrica[41], també coneguda 

coma criptografia de clau pública, és un procés que utilitza un parell de claus 

relacionades, una clau pública i una clau privada, per xifrar i desxifrar un 

missatge protegit de l’accés o ús no autoritzat.  

 

Molts protocols es basen en la criptografia asimètrica, inclosos els protocols de 

seguretat de la capa de transport TLS i de la capa de Sockets segurs SSL, que 

fan possible el protocol HTTPS. 

 

El principal benefici de la criptografia asimètrica és l’augment de la seguretat 

de les dades. És el procés d’encriptació més segur perquè mai es requereix 

que dos usuaris comparteixin les seves claus privades, disminuint així les 

possibilitats que aquestes siguin descobertes durant la transmissió.  

 

Les diferències més significatives entre el xifratge simètric i asimètric és que el 

segon fa ús d’una parella de claus diferents però relacionades entre si, mentre 

que el primer únicament una. Una altra gran diferència és la longitud de les 

claus. En la criptografia simètrica, la longitud de les claus s’estableix 

normalment en 128-bits o 256-bits, depenent del nivell de seguretat que es 

necessiti, mentre que en la criptografia asimètrica, ha d’haver-hi una relació 

matemàtica entre les claus públiques i privades. A sobre, l’encriptació 

asimètrica és més lenta que la simètrica, a causa de la quantitat d’operacions 

matemàtiques més complicades per enllaçar les dues claus, tant per encriptar 

com per desencriptar.  

 

Uns exemples de criptografia asimètrica són els algoritmes: RSA i ECC. 

 

2.3.2.1. Parella de Claus 

Una key pair o parella de claus[42], és la base de l’encriptació asimètrica. És el 

concepte d’ús de parelles de claus pública-privada per encriptar el contingut i 

poder assegurar que únicament l’usuari final pot desencriptar-lo. Aquesta 

metodologia també anomenada end-to-end communication o comunicació 

d’extrem-a-extrem. 

 

Es pot veure l’estratègia amb un exemple. 

 

Tenim dos usuaris, en Bob i l’Alice. El primer usuari li vol enviar un missatge 

encriptat al segon. Per fer-ho, Bob agafa la clau pública d’Alice, que prèviament 

haurà creat (una privada, que conservarà per a ella i ningú més, i una altra 

pública, que haurà enviat al Bob), ambdues claus matemàticament 

relacionades.  

Quan l’Alice rep el missatge encriptat del Bob amb la clau pública que li ha 

enviat, usa la seva clau privada per desencriptar-lo i llegir-ne el contingut.  

 

https://searchsecurity.techtarget.com/definition/asymmetric-cryptography
https://securityboulevard.com/2019/05/what-are-public-and-private-key-pairs-and-how-do-they-work/
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La idea principal d’aquesta metodologia és poder compartir i enviar la clau 

pública, sense por que sigui robada preservant la integritat del sistema amb la 

clau privada, terme crucial que no ha de ser compartida mai amb ningú. Així 

doncs, l’Alice pot haver fet còpies de la clau pública i haver-les enviat a qui 

vulgui, però mai de la seva clau privada, que únicament ella en serà 

coneixedora.  

 

Quan l’Alice respongui al Bob realitzarà el mateix procés a la inversa, usant la 

clau pública d’en Bob, qui podrà desencriptar el contingut amb la seva clau 

privada.  

 

Aquest sistema de parell de claus també és usat pels certificats digitals. En Bob 

signa digitalment el seu correu electrònic usant la seva clau privada i l’envia a 

l’Alice. Quan el rep, pot verificar-ne la signatura digital dins del missatge usant 

la clau pública d'en Bob. Com la signatura digital usa la clau privada d’aquest, 

Bob és l'única persona que pot crear la signatura. 

 

2.3.2.2. Corbes El·líptiques ECC 

Una Elliptic-Curve Cryptography o Criptografia de Corba El·líptica (ECC)[43], és 

un tipus de criptografia que treballa amb operacions matemàtiques sota una 

sèrie d’equacions específiques.  

 

A continuació un seguit d’aquestes equacions. 

 

 

 

Figura 2.4. Diferents imatges de les funcions i corbes el·líptiques a les quals fan referència.5 

 

 

Tècnicament una corba el·líptica són els punts que satisfan una equació de 

grau tres. Les propietats d’aquestes corbes les converteixen en un bon escenari 

per a la criptografia.   

 

Una de les propietats més interessants d’aquestes és la simetria horitzonta l. 

Qualsevol punt de la corba pot reflectir-se en l’eix X i mantenir-se en la mateixa 

corba. Una altra propietat és que qualsevol línia no vertical intersecarà la corba 

en un màxim de tres punts diferents. 

 
5 Imatge extreta del recurs bibliogràfic [44]. 

https://blog.cloudflare.com/a-relatively-easy-to-understand-primer-on-elliptic-curve-cryptography/
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Figures 2.5 i 2.6. Il·lustració del traçament de línies simbòliques entre diferents punts d’una 

corba el·líptica.6 

 

 

Tot punt llençat des del punt A cap al punt B arribarà a l’extrem, veient-se 

reflectit en el punt C i viceversa.  

Així doncs, el funcionament és simple, partint d’un punt inicial A i repetint 

l’operació n vegades s’arriba a un punt F final. Si disposem del punt F i la 

quantitat de vegades n, és molt difícil saber quin ha estat el seu punt inicial A. 

Fàcil de fer, difícil de desfer.  

 

El logaritme discret de la corba el·líptica és el difícil problema que sustenta la 

criptografia de la corba el·líptica. Amb quasi tres dècades d’investigació, els 

matemàtics encara no han trobat un algoritme per resoldre aquest problema 

que millori l’enfocament ingenu. Això significa que per números de la mateixa 

dimensió, resoldre els logaritmes discrets de les corbes el·líptiques és 

significativament més difícil que la factorització. Donat que un problema més 

dur computacionalment parlant significa un sistema criptogràfic més fort, es 

dedueix que els cripto-sistemes de corba el·líptica són més difícils de trencar 

que el sistema RSA i Diffie-Hellman.  

 

Com a dada curiosa, per poder visualitzar com difícil és trencar un sistema, 

Lenstra va introduir el concepte de Seguretat Global. Es pot calcular quanta 

energia es necessita per trencar un algoritme criptogràfic, i comparar-lo amb 

quanta aigua podria bullir aquesta energia[45].   

 

Amb les ECC, es poden fer servir claus més petites per obtenir els mateixos 

nivells de seguretat. Les claus petites són importants, especialment per la 

menor quantitat de hardware que s’hauria de fer servir per emmagatzemar-les. 

Alta seguretat amb claus curtes i ràpides. 

 

 

 

 

 

 
6 Imatge extreta del recurs bibliogràfic [43]. 

https://eprint.iacr.org/2013/635.pdf
https://eprint.iacr.org/2013/635.pdf
https://eprint.iacr.org/2013/635.pdf
https://eprint.iacr.org/2013/635.pdf
https://eprint.iacr.org/2013/635.pdf
https://eprint.iacr.org/2013/635.pdf
https://eprint.iacr.org/2013/635.pdf
https://eprint.iacr.org/2013/635.pdf
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2.3.3. Altres Recursos Criptogràfics 

A continuació es presenten altres recursos criptogràfics usats i anomenats per 

un major resultat de la tecnologia criptogràfica.  

2.3.3.1. Concepte de Hash 

En un exemple teòric per entendre millor l’ús del concepte Hash[46] és 

convenient pensar en una biblioteca plena de llibres. Cada llibre de la biblioteca 

té un número d’identificació únic. Aquest número és com una direcció física que 

ens diu on es troba aquest llibre a la biblioteca. Una funció de Hash és una 

operació matemàtica que sempre retornarà el mateix número pel mateix 

objecte. Per tant, si nosaltres busquem un llibre concret, aquesta funció sempre 

ens retornarà la posició Hash del llibre que busquem.  

 

 

Figura 2.7. Il·lustració del resultat amb relació al funcionament d’una funció matemàtica de 

Hash sobre un missatge.7 

 

Aquesta funció compleix una sèrie de propietats matemàtiques:  

- Sempre retorna el mateix número per un objecte. 

- Si el contingut de l’objecte varia, el resultat serà diferent. 

- Dos objectes completament iguals, sempre tindran com a resultat el 

mateix número. 

- Tanmateix, és possible que dos objectes no iguals no sempre tinguin 

números diferents donades les operacions matemàtiques que es 

realitzen sobre les dades, però aquesta possibilitat és ínfima. D’aquest 

fenomen se’n diu Col·lisió.  

 

 
7 Font de la imatge: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2b/Cryptographic_Hash_Function.svg/563p
x-Cryptographic_Hash_Function.svg.png  

https://www.cs.cmu.edu/~adamchik/15-121/lectures/Hashing/hashing.html
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2b/Cryptographic_Hash_Function.svg/563px-Cryptographic_Hash_Function.svg.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2b/Cryptographic_Hash_Function.svg/563px-Cryptographic_Hash_Function.svg.png
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2.3.3.2. Concepte d’HMAC 

L’algoritme Hashed Based Message Authentication Code o Autenticació de 

Missatges Basats en Hash (HMAC)[47] s’usa per autenticar i validar un missatge. 

És el resultat del treball realitzat en el desenvolupament d’un Message 

Authentication Code o Codi d’Autenticació d’un Missatge (MAC) derivada de 

funcions criptogràfiques de Hash. Les HMAC són resistents als atacs de 

criptoanàlisi, ja que usen el concepte de Hashing diverses vegades duran el 

procés.  

 

L’algoritme HMAC es beneficia de les funcions de Hashing i MAC i per tant és 

més segur que qualsevol altre tipus de codi d’autenticació. 

 

 

 

Figura 2.8. Fórmula de l’Algoritme d’HMAC.8 

 

 

- H és la funció criptogràfica desitjada, per exemple SHA-256, SHA-512. 

- m és el missatge que vol ser autenticat. 

- K és la clau secreta. 

- K’ és la dimensió de bloc de la clau derivada de la clau secreta K. 

 

Com funciona? 

 

Bàsicament es tracta de generar un Hash amb l’algoritme desitjat sobre la clau 

secreta, la qual generarà K’. El valor d’aquesta K’ es concatenarà amb el valor 

de l’algoritme Hash sobre la concatenació de K’ i el missatge, i s’aplicarà 

l’operació de Hash un altre cop sobre el resultat obtingut.  

El resultat és un codi únic usat per verificar l’autenticitat del valor del missatge.  

 

Objectius de les HMAC:  

- Operacions de generació fàcils de realitzar però complexes a l'hora de 

desfer les operacions. 

- Tenir menys col·lisions que els algoritmes de Hash.  

- Una alta velocitat de càlcul.  

 

La principal diferència entre un Hash i una HMAC és que la primera és el 

resultat del càlcul sobre les dades, mentre que la segona és el Hash més una 

frase secreta de contrasenya.  

 

 
8 Font de la imatge: 
https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/f89190c72a307b34f1e6b53b5f944a7ae81a3
958  

https://tools.ietf.org/html/rfc2104#section-2
https://tools.ietf.org/html/rfc2104#section-2
https://tools.ietf.org/html/rfc2104
https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/f89190c72a307b34f1e6b53b5f944a7ae81a3958
https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/f89190c72a307b34f1e6b53b5f944a7ae81a3958
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2.3.3.3. Algoritme de Signatura Digital DSA 

El Digital Signature Algorithm o Algoritme de Signatura Digital (DSA) [48] és 

l’algoritme estàndard per les signatures digitals. La majoria dels tipus de 

signatures digitals s’utilitzen per signar missatges utilitzant la clau privada de 

l’autor del missatge. Donat que únicament se signa la resta del missatge, la 

signatura sol ser molt més petita que les dades que se signen. 

 

El DSA no  utilitza la clau privada per xifrar els missatges, ni la clau pública per 

desxifrar-los. En el seu lloc, fa ús de la funció matemàtica de Hash única, que 

crea una signatura digital amb dos números de 160 bits. 

 

 

Figura 2.9. Diagrama del funcionament de l’algoritme de Signatura Digital.9 

 

 

Aquests números són originats a partir dels resums dels missatges i la clau 

privada. Si bé el DSA utilitza la clau pública per autenticar la signatura, el procés 

de verificació i autenticació sol ser més llarg i complicat en comparació amb 

altres tipus de signatures digitals.  

 

Les extensions en què es guarden els certificats digitals poden ser les 

següents:  

- PEM - Privacy Enhanced Mail o Correu amb Privacitat Millorada (PEM). 

Aquest tipus conté un certificat .der codificat en Base64, encapsulat 

entre etiquetes de començament i finalització del certificat.  

- cer, .crt, .der - Certificats Digitals en format binari.  

- PKCS#7 - pot contenir data en clar, signada, encriptada, o una 

combinació d’aquestes. Pot contenir certificats que necessitin ser 

validats en la cadena de certificació. 

- PKCS#12 - Conté certificats del tipus X509, amb clau pública i privada. 

Estan protegits per contrasenya.  

- PFX - Personal Information Exchange o Intercanvi Personal 

d’Informació (PFX). Conté ambdues claus, privada i pública. Aquest 

format és el preferit per crear certificats per autenticar aplicacions o 

pàgines web. Aquest fitxer està protegit amb contrasenya. 

 

 
9 Imatge extreta del recurs bibliogràfic [48]. 

https://www.us-cert.gov/ncas/tips/ST04-018
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2.3.3.4. Estàndard de Signatura Digital DSS 

En un esquema de Digital Signature Standard o Estàndard de Signatura Digital 

(DSS)[49] es fa ús de tres grans algoritmes: KeyGen, Sign i Verify.  

 

- L’algoritme de KeyGen produeix un parell de claus pública i privada. La 

clau privada s’utilitza per a la signatura i la clau pública per la verificació 

de les signatures generades.  

- L’algoritme Sign pren una clau privada i un missatge i en genera una 

signatura. Una signatura únicament pot ser generada per una persona 

autoritzada utilitzant la seva clau privada.  

- L’algoritme Verify pren una clau pública, un missatge i una signatura i 

en verifica que la signatura sigui la correcta. Dins de la verificació es 

farà ús de la funció matemàtica Hash per poder-ne validar el contingut. 

 

Aquest tipus d’esquema de signatura garanteix que no és factible que un 

atacant, el qual no disposi de la clau privada, sigui capaç de generar una 

signatura en qualsevol missatge que no estigui signat per la part honesta en el 

sistema. És important assenyalar que això significa  que no és possible fer cap 

canvi en un missatge signat vàlidament, i trobar una signatura en aquest 

missatge modificat que sigui acceptada, ja que s’haurà executat una funció 

matemàtica de Hash prèviament sobre el missatge (per generar-ne un resum) 

i qualsevol operació de modificació en canviarà el resultat.  

 

 
Figura 2.10. Diagrama del funcionament del protocol DSS.10 

 

Així doncs, les signatures digitals protegeixen la integritat de tot el missatge. 

Mentre el DSA és l’algoritme de signatura digital més comú, tant el DSA com el 

DSS asseguren la seguretat del missatge, encriptant-lo de manera que 

únicament les entitats signants i verificadores puguin tenir el coneixement 

 
10 Imatge extreta del recurs bibliogràfic [49]. 

https://signx.wondershare.com/knowledge/digital-signature-algorithm.html
https://signx.wondershare.com/knowledge/digital-signature-algorithm.html
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d'aquest. Els algoritmes matemàtics usats en cada cas garanteixen la validesa 

de la signatura i del missatge.  

2.3.3.5. Signatures de Llindar 

El terme Threshold Signatures o Signatures de Llindar[50], és l’estratègia que 

permet que una clau secreta sigui dividida en un nombre d’accions o claus 

necessàries per poder procedir, de manera que únicament un llindar de parts 

pugui utilitzar la clau, sense reconstruir-la.  

 

En el procés de signatura digital, un esquema de signatura de llindar[51] és un 

mètode que substitueix els algoritmes KeyGen i Sign d’un esquema de 

signatura digital DSS per un protocol interactiu entre múltiples parts. El protocol 

KeyGen implica un conjunt d’n parts que generen interactivament un intercanvi 

secret de l’estil m-out-of-n[52]. A diferència de la compartició secreta estàndard, 

això no s’aconsegueix generant la clau localment i compartint-la, de manera 

que cap subconjunt de menys d’m parts tingui informació sobre la clau.  

 

L’algoritme de la signatura[53] se substitueix per un protocol interactiu per 

generar una signatura. La propietat d’aquest protocol de signatura és que si m 

parts acorden un missatge per signar, aleshores poden generar la signatura. 

Tanmateix, cap subconjunt de parts menors d’m pot generar una signatura en 

un missatge, encara que participin simultàniament en altres parts on signin 

missatges.  

 

En utilitzar aquest mètode, l’algoritme de verificació roman inalterat. L'única 

diferència és que la generació es realitza de manera interactiva amb la 

participació de les parts necessàries per a poder prosseguir. 

  

https://eprint.iacr.org/2017/956.pdf
https://www.unboundtech.com/threshold-signatures/
https://pdfs.semanticscholar.org/5a1e/831efdf0454e67d5e0723aba83f7114c5265.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/5a1e/831efdf0454e67d5e0723aba83f7114c5265.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/5a1e/831efdf0454e67d5e0723aba83f7114c5265.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/5a1e/831efdf0454e67d5e0723aba83f7114c5265.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/5a1e/831efdf0454e67d5e0723aba83f7114c5265.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/5a1e/831efdf0454e67d5e0723aba83f7114c5265.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/5a1e/831efdf0454e67d5e0723aba83f7114c5265.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/5a1e/831efdf0454e67d5e0723aba83f7114c5265.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/5a1e/831efdf0454e67d5e0723aba83f7114c5265.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/3-540-45539-6_15.pdf
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3. Requisits Necessaris del Sistema 

 

Un sistema OTA ha de poder actualitzar el firmware que hi ha en les plaques 

ECU d’una flota sencera de cotxes quan hi hagi un nou pedaç de programari 

disponible, independentment de si aquestes es troben connectades en algun 

dispositiu hardware físic que ho pugui fer o no. Per això la característica 

principal d’aquests sistemes és: permetre la descàrrega i actualització del 

software d’una manera remota i sobretot segura.  

 

 

Figura 3.1. Il·lustració simplificada d’una actualització a diferents vehicles.  

 

 

A part d’aquesta característica és indispensable poder dotar el sistema OTA 

amb una sèrie de funcionalitats adequades a les necessitats de seguretat més 

actuals i recents com poden ser les següents.  

 

 

Sistema genèric i configurable segons el fabricant 

 

El sistema ha de poder ser configurable depenent del OEM que en faci ús. Tots 

els fabricants de cotxes treballen sota normatives ISO concretes comunes dins 

del món de l’automobilisme, per exemple:  

 

- ISO 14229[54] - Fa referència a l’ús del servei Unified Diagnostic 

Services o Serveis de Diagnòstics Unificats (UDS). 

- ISO 15031[55] - Fa referència a l’especificació i ús de la comunicació 

entre el vehicle i l’equipament extern per al diagnòstic de les emissions. 

- ISO 15765[56] - Fa referència a l’ús del protocol de transport i serveis en 

la capa de xarxa Diagnostic Communication Over Controller Area 

Network o Diagnòstics de Comunicació per l’Àrea de Xarxa del 

Controlador (DoCAN). 

 

https://www.iso.org/standard/72439.html
https://www.iso.org/standard/64636.html
https://www.iso.org/standard/66574.html
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Tanmateix, els mateixos fabricants adapten aquestes normatives, de caràcter 

general, per adequar-se a les seves necessitats, de caràcter específic. Així 

doncs, tot i estar dins de la mateixa normativa dos OEM poden tenir 

configuracions i requeriments diferents pel mateix seguit de procediments.  

 

Un clar exemple el podem trobar en la definició dels algoritmes d’encriptació a 

fer servir, per exemple, un fabricant OEM pot estipular l’ús d’AES-128 mentre 

que un segon fabricant l’ús d’AES-256 pel procés d’encriptació i desencriptació. 

 

El sistema ha de ser prou configurable per poder oferir aquest ventall d’opcions 

i adaptabilitat als diferents fabricants. 

 

 

Compatibilitat entre llicències 

 

A més, un OEM sovint treballa amb diversos Tiers a diferents capes de la 

piràmide de subministrament (Figura 2.1). Cada Tier està subjecte a l’ús de 

llicències i metodologies desenvolupades en els components que subministra. 

Aquests components sovint entren en conflicte entre ells un cop assemblats.  

 

La compatibilitat de llicències[57] és un marc legal que permet que peces de 

software amb diferents llicències es distribueixin juntes. La necessitat sorgeix 

perquè les diferents llicències poden contenir requisits contradictoris, el que fa 

impossible de combinar-les.  

 

 

Figura 3.2. Referència de la compatibilitat entre diferents tipus de llicències.11 

 

Les llicències propietàries són generalment específiques per a cada programa 

i incompatibles, els autors han de negociar poder combinar el codi. Les 

llicències de copyleft són deliberadament incompatibles amb les llicències 

propietàries, amb la finalitat d’evitar que el software de copyleft es torni a 

llicenciar sota una llicència propietària, convertint-lo en software propietari.  

 

Les llicències permissives són, amb petites excepcions, compatibles amb tot, 

incloses les llicències de propietat. 

 
11 Imatge extreta del recurs bibliogràfic [57]. 

https://dwheeler.com/essays/floss-license-slide.html
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El sistema ha d’estar dotat amb una capacitat de ser integrat i integrador de 

diferents mòduls i softwares sense patir risc de col·lisió de llicències.  

 

 

Nivell de seguretat alt 

 

El sistema ha de poder comptar amb un nivell significativament alt pel que fa 

als recursos de seguretat. Això significa l’ús mixt d’estratègies sobre els 

algoritmes d’encriptació i desencriptació segurs i l’ús de recursos apropiats per 

assegurar que es compleixen les següents propietats sobre les dades:  

 

- Integritat: S’usa per assegurar-se que ningú hagi alterat el contingut de 

les dades des del seu enviament fins a la seva recepció. Per tant, això 

es pot assegurar fent ús de la tecnologia i càlcul de Hash i HMAC.  

 

- Confidencialitat: el concepte s’usa per assegurar que ningú, entre 

l’emissió i la recepció del missatge, pugui llegir-ne el contingut o la 

informació que s’envia. Per aconseguir-ho es fan servir algoritmes 

d’encriptació. Com s’ha descrit prèviament en aquesta pràctica hi ha 

dos grans tipus d’algoritmes d’encriptació: simètrics i asimètrics. Els 

algoritmes simètrics permeten xifratge i desxifratge amb la mateixa clau. 

Els asimètrics fan ús d’una parella de claus, una pública i una privada. 

Quan es tracta de confidencialitat, sovint s’utilitzen algoritmes simètrics 

com DES, 3DES (ambdós obsolets) o AES. L’encriptació asimètrica 

s’usa per transferir una clau simètrica i també per assegurar-se de què 

el receptor és qui realment diu ser: certificats digitals, SSL/TLS. 

  

- Autenticitat: aquest terme s’usa per assegurar-se de què realment 

s’està mantenint una comunicació amb l’emissor o receptor que 

realment es desitja i no algú que intenti fer-se passar per ell. Per 

aconseguir-ho es poden utilitzar, per exemple, claus pre-compartides 

que es configuren en ambdós costats de la comunicació com: Corbes 

El·líptiques o RSA com algoritmes de claus públiques/privades. 

 

Per poder afirmar que el sistema OTA consta d’un nivell de seguretat 

relativament adequat, farà falta que compleixi amb els anteriors punts. 

 

 

Procediment de Roll Back 

 

Sovint un OEM pot determinar que les últimes actualitzacions són menys fiables 

o segures que les anteriors, això pot ser degut algun problema crític en l'última 

actualització, on es pot explotar algun tipus de vulnerabilitat o per mal 

funcionament. 
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En aquest cas, pot ser necessari retrocedir a una actualització anterior. El 

sistema OTA ha de poder facilitar retrocedir a una versió de firmware anterior a 

l’actual.  

 

Tanmateix el sistema de Roll Back no ha de contemplar únicament aquest 

escenari. El procés de descàrrega i actualització és crític, una fallada durant 

aquest podria deixar la placa sense cap altra solució que intervenir-la 

físicament, amb tot el que això comporta: la inutilitat de molts dels mòduls del 

vehicle i el mal funcionament d’aquest, a part d'haver de portar-lo a casa del 

fabricant pel tractament i diagnòstic del problema.  

 

Depenent de l’estratègia del fabricant, quan una placa falla o, simplement, entra 

en estat de fallada, el hardware pren el control del vehicle, això significa que 

aquest estarà habilitat únicament pel compliment de les funcions més bàsiques: 

com arrencar i parar, frenada i poc més, les llums per exemple es mantindran 

obertes sense poder-ne canviar l’estat. Aquesta estratègia és contemplada per 

poder manipular el cotxe, en cas que succeís en plena marxa, fins al garatge 

més proper on s’hauria d’intervenir la placa ECU.  

 

És just aquí on el sistema OTA ha de proporcionar una fiabilitat molt gran, en 

poder retrocedir a la versió immediatament anterior instal·lada en cas de patir 

alguna mena d’error durant aquesta. Deixant el cotxe plenament operatiu sense 

cap mena de risc pels integrants d’aquest.  

 

 

Reemplaçament, substitució o addició del Hardware 

 

Depenent del fabricant, un vehicle pot ser configurat de manera que se li indica 

que mantindrà la comunicació amb una única ECU al llarg de la seva vida útil.  

 

El problema ve quan aquest vehicle, degut algun problema extern, com pot ser 

un accident o curtcircuit, deixa la placa inutilitzable i aquesta ha de ser canviada 

per una altra. També es pot donar el cas que el fabricant desitgi afegir una altra 

placa a la comunicació i sistema ja existent, amb el que això comporta: un nou 

firmware a ser actualitzat.  

 

El sistema ha de poder suportar el canvi de configuració d’una placa per una 

altra i seguir podent treballar amb ella, actualitzant-la com si es tractés de 

l’anterior. També ha de contemplar l’addició de nou hardware i l’actualització 

d’aquest. El sistema OTA ha d’assegurar l’actualització de tots els mòduls 

connectats a la placa principal, independentment de si aquests han estat afegits 

posteriorment.  
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Supressió o canvi de proveïdors 

 

Els OEM estan plenament subjectes al mercat de proveïdors, el qual està 

sotmès a canvis constants. Ja sigui a causa d'alguna mala relació comercial o 

per l’aparició d’un Tier més competitiu, un OEM podria necessitar afegir, canviar 

o eliminar un proveïdor dels seus dipòsits, afectant la configuració de les 

plaques.  

 

El sistema ha de permetre en tot moment afegir nous proveïdors i esborrar-los, 

sempre procurant pel correcte funcionament de les ECU ja desplegades.  

 

 

Separació de confiança 

 

El terme de separació de confiança fa referència a la distribució de 

responsabilitats en el procés de signatura. S’ha de poder signar les dades de 

manera que si una clau, usada en el procés, es veu compromesa, no afecti la 

resta d’entitats ni plaques, o si més no, afecti el menor nombre d’aquestes 

minimitzant al màxim d’impacte. 

  

Normalment això s’aconsegueix amb l’ús de rols distingits durant les accions 

de generació i signatura dutes a terme sobre fitxers i continguts. Així, un rol 

únicament pot modificar i tenir accés exclusivament a les claus que li fan falta 

indispensablement, disminuint el risc que aquest pugui comprometre una clau 

que afecti diversos processos.  

 

 

Revocació de claus compromeses 

 

Com s’ha dit prèviament en aquesta pràctica, tota seguretat és poca, tant un 

OEM com els seus proveïdors han d’estar preparats per sortejar en qualsevol 

moment un compromís de credencials d’una placa.  

 

Extremant la seguretat, això és un esdeveniment que hauria de passar amb 

molt poca freqüència. Tanmateix, quan això passa, els fabricants i proveïdors 

hauran de poder usar un procediment de recuperació de claus i recanvi 

remotament. Estar exposat durant molt de temps a un robatori de credencials 

pot ser perillós per la totalitat de la flota de plaques. 

 

El sistema OTA ha de proporcionar un mètode segur, ràpid i econòmic de 

revocació de claus, sempre intentant que l’impacte sigui mínim per a la flota 

d’automòbils, és a dir, s’haurà de tenir en compte quin tipus de credencial ha 

estat afectada i actuar en conseqüència. En un sistema d’aquestes 

característiques, hi ha un seguit de claus les quals estan dotades de més o 

menys importància. Si la seva importància és crucial, s’haurà de poder canviar 

i protegir totes les plaques desplegades fins al moment. En canvi, si la 

importància de la clau està subjecte únicament a una placa en concret, s’haurà 
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de poder canviar les credencials únicament per la placa en qüestió, deixant la 

resta de plaques funcionant correctament. 

 

 

Tractament diferencial de claus per ‘online’ i ‘offline’ 

 

Per poder assegurar un concepte de seguretat més sòlid, durat el tractament 

de les claus és important distingir el seu ús, tant dins com fora de la xarxa. És 

convenient evitar usar tantes credencials com sigui possible dins d’aquesta, ja 

que un atacant pot prendre possessió del control total del sistema si és capaç 

de perpetrar un atac i robar-les.  

 

Si se sotmeten totes les claus al tràfic de la xarxa, l’ús de diferents credencials 

perd tota l'efectivitat i el concepte es transforma en un sistema amb diverses 

claus per diverses accions. S’han de mantenir el màxim nombre de claus 

ocultes offline possible. 

 

Així doncs, el sistema OTA ha de contemplar l’opció de reduir el nombre 

d’interaccions i usos referents als codis usats pels processos de verificació, 

acreditació d’identitat, encriptació i desencriptació, gestionant-ne l’ús que se’ls 

hi dóna i el seu correcte emmagatzemant.  

 

 

Ús de signatures de llindar o Threshold 

 

Per assegurar un nivell de seguretat encara més gran sobre una credencial i 

més quan hi ha més d’un actor encarregat de la seva manipulació, és 

indispensable que el sistema OTA disposi d’una gestió de signatures de llindar, 

és a dir, la necessitat de disposar de les credencials de tots, o part dels actors 

que en tinguin accés per poder-ne generar una signatura final sobre les dades.  

 

D’aquesta manera es pot assegurar que un fitxer on hi ha diverses entitats que 

comparteixen drets d’accés, sense un llindar de signatures, cap d’ells pot 

realitzar una signatura sobre aquest, podent deixar-lo inutilitzat per la resta, o 

compromès a un atac. 

 

Aquest nivell de seguretat serà únicament contemplat si un fitxer és accedit per 

diversos actors. Si únicament depèn d’una entitat, no hi ha necessitat d’utilitzar 

aquest tipus de signatures.  

 

Tanmateix, també és necessari que el sistema sigui capaç d’afegir aquest tipus 

d’estratègia si, durant l’execució, es vol donar accés a una signatura un actor 

addicional on prèviament únicament n’era administrador una sola entitat.  
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Gestió de dependències i conflictes entre plaques ECU 

 

Es defineix com a dependència/es per una placa determinada el conjunt 

d’imatges i firmware que haurà d’estar instal·lat en altres mòduls i hardware pel 

correcte funcionament de l’ECU.  

 

Alhora, els conflictes pel mateix software i per tant, placa principal són el conjunt 

d’imatges que no han de ser instal·lades en les plaques restants perquè l'ECU 

funcioni correctament. Moltes vegades un firmware és incompatible amb altres 

versions on s’han afegit noves funcionalitats o restriccions, per tant, l’ús de dos 

peces de codi incompatibles pot desembocar en el bloqueig o mal funcionament 

del firmware principal. 

 

La resolució de dependències és el procés de determinar quines versions de 

les últimes imatges i les seves dependències poden ser instal·lades sense 

conflictes.  

 

D’aquesta manera, el sistema OTA ha de proporcionar un sistema de 

classificació i diferenciació entre els diferents tipus d’imatges o firmware, que 

poden ser susceptibles a desencadenar conflictes o no, depenent del software 

instal·lat. 

 

 

Procurar pel correcte rendiment dels diferents recursos de la placa 

 

Moltes plaques consten de recursos electrònics finits, a causa del desgast dels 

components en abusar de les operacions, per exemple, d’escriure o llegir, o 

inclús el mateix desgast a què està subjecte una placa per les sacsejades del 

vehicle. 

 

Un clar exemple és l’ús de la memòria EEPROM que, a la pràctica, únicament 

pot ser escrita un número limitat de vegades. Això, sovint passat per alt, pot 

imposar límits a la freqüència amb què les plaques han de ser actualitzades.  

 

El sistema OTA ha de procurar economitzar els processos de manera que les 

actualitzacions s’efectuïn de la manera més eficient possible, minimitzant al 

màxim el nombre d’escriptures a memòria. 

 

 

Codi Obert - Principi de Kerckhoffs 

 

Sovint la idea de codi obert és contemplada com una estratègia negativa, 

sobretot quan es parla de competència i secretisme empresarial. Tanmateix 

aquest cas es pot tractar d’una característica positiva. N’és una màxima el 

principi de Kerckhoffs aplicable al nostre sistema OTA.  

 

Es tracta d’un dels principis de la criptografia moderna. Va ser formulat a finals 

del segle XIX pel criptògraf holandès Auguste Kerckhoffs. Citant literalment el 
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principi de Kerckhoffs[58]: “Un sistema criptogràfic ha de ser segur, inclòs si tot 

el relacionat amb el sistema, excepte la clau, és de coneixement públic”.  

 

El principi assumeix les següents característiques:  

 

- “El sistema ha de ser pràcticament, si no matemàticament, 

indesxifrable.” 

- “No se li ha d’exigir que sigui secret, a més ha de ser capaç de caure 

en mans de l’enemic sense inconvenients.” 

- “La seva clau ha de ser comunicable i emmagatzemada sense l’ajuda 

de notes escrites, variable o modificable a voluntat dels corresponsals.” 

- “Ha de ser aplicable a la correspondència telegràfica.” 

- “Els utensilis i documents han de ser portàtils, el seu ús i funció no ha 

de requerir la concurrència de diverses persones.” 

- “Per últim, és necessari, donades les circumstàncies que ordenen la 

seva aplicació, que el sistema sigui fàcil d’utilitzar, no requerint ni esforç 

mental ni el coneixement d’una llarga sèrie de regles a tenir en compte.” 

 

El Principi de Kerckhoffs no parla de la publicació real dels algoritmes i 

protocols, únicament del requisit de fer la seguretat independent sobre les claus 

secretes que es facin servir. Quan Kerckhoffs va anunciar el seu principi, no hi 

havia una gran comunitat criptogràfica que pogués analitzar i criticar els 

sistemes criptogràfics, així que la diferència és significativa. Avui en dia, hi ha 

un gran benefici considerable en la publicació d’un sistema, i hi ha encara més 

benefici en fer servir dissenys ja publicats i analitzats per altres. Mantenir un 

disseny en secret és una obscuritat innecessària[59].  

 

És aquí on entra en joc un altre concepte que dóna peu aquesta característica: 

Security Through Obscuricy o Seguretat Per Obscuritat (STO)[60]. És la tècnica 

que sustenta que un sistema és segur mentre no se’n publiqui la metodologia, 

per tant, ningú en pot conèixer el funcionament i erròniament es pensa que és 

segur. 

 

La seguretat a través de l'obscuritat es basa en el fet que els programes que ja 

no s’utilitzen tenen menys probabilitats de ser explotats perquè molt pocs estan 

familiaritzats amb la seva codificació i funcionament, cosa que podrà evitar-ne 

l’explotació.  

 

Així doncs, és evident que el fet que el sistema OTA sigui de codi obert és un 

avantatge.  

  

http://www.crypto-it.net/eng/theory/kerckhoffs.html
http://www.crypto-it.net/eng/theory/kerckhoffs.html
https://www.schneier.com/crypto-gram/archives/2002/0515.html#1
https://www.schneier.com/crypto-gram/archives/2002/0515.html#1
https://www.schneier.com/crypto-gram/archives/2002/0515.html#1
https://www.schneier.com/crypto-gram/archives/2002/0515.html#1
https://www.schneier.com/crypto-gram/archives/2002/0515.html#1
https://www.schneier.com/crypto-gram/archives/2002/0515.html#1
https://www.schneier.com/crypto-gram/archives/2002/0515.html#1
https://www.schneier.com/crypto-gram/archives/2002/0515.html#1
https://whatis.techtarget.com/definition/security-through-obscurity
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4. Estudi de Solucions Disponibles al Mercat 

Es preveu que els sistemes OTA incrementin la seva dimensió i impacte al 

mercat automobilístic, experimentant un creixement considerable en els 

pròxims anys, a causa de la demanda en augment d’una forma millorada, més 

econòmica i més ràpida de detectar, informar i corregir els defectes de 

programari[61]. 

 

Tanmateix, al mercat actual[62] hi ha una sèrie de sistemes ja desenvolupats i 

en funcionament. S’ha decidit prendre’ls per realitzar-ne una comparativa 

contra els requisits establerts en el punt 3 d’aquesta memòria per realitzar-ne 

un estudi i desplegament. 

 

El llistat de sistemes amb les seves característiques i especificacions és el 

següent: 

 

4.1. SafeRide[63] 
 

- Actualitzacions de programari d’una o més ECUs. 

- Ús del Servei UDS. Actualització de plaques ECU tant primàries 

com secundàries.  

- Actualització i instal·lació de programari múltiple. 

- Firmware, System, Aplicació i HMI.  

- Marc de gestió de dades dinàmic i flexible. 

- Paràmetres definibles per OEM: Freqüència, Triggers, Logs, 

DTCs.  

- Suport per a múltiples busos de comunicació: CAN, Ethernet, 

MOST, FlexRay.  

- Analítica i diagnòstics actualitzables a bord del vehicle.  

- Transferència de dades del cotxe al ‘núvol’ per anàlisis i 

tractament de recursos. 

- Orquestració del procés d’actualització del programari OTA avançat. 

- Tractament de Precondicions, Prioritats i Dependències del 

codi. 

- Detecció de fallades i errors de codi, procés de recuperació i Roll 

Back.  

- Notificacions a consumidors i plaques específiques. 

- Pantalles amb display dins del vehicle i per aplicació mòbil HMI. 

- Portal de gestió de serveis Back-End.  

- Procés de configuració pas per pas. 

- Protecció del Software en temps real en el vehicle. 

- El sistema Intrusion Detection and Prevention System o Sistema 

de Detecció i Prevenció d’Intrusions (IDPS) protegeix la 

memòria i els perifèrics i n’assegura la integritat del sistema. 

- Protecció del Kernel, aplicacions i procés segur d’inicialització. 

- Evita l’enginyeria inversa i el procés de Debug.  

https://www.gminsights.com/industry-analysis/automotive-over-the-air-ota-updates-market
https://www.gminsights.com/industry-analysis/automotive-over-the-air-ota-updates-market
https://www.gminsights.com/industry-analysis/automotive-over-the-air-ota-updates-market
https://www.gminsights.com/industry-analysis/automotive-over-the-air-ota-updates-market
https://www.gminsights.com/industry-analysis/automotive-over-the-air-ota-updates-market
https://www.gminsights.com/industry-analysis/automotive-over-the-air-ota-updates-market
https://www.gminsights.com/industry-analysis/automotive-over-the-air-ota-updates-market
https://www.airbiquity.com/product-offerings/technology-integrations
https://www.airbiquity.com/application/files/8615/6115/2154/Airbiquity-Saferide_OTAmatic_Demo_Spec_Sheet_9.2018_v6-FInal.pdf
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- Evita l’execució de codi maliciós. 

- Protecció externa i interna de la xarxa. 

- El Tallafoc s’assegura del compliment del control d’accés al 

perímetre. 

- El Tallafoc imposa el control d’accés sobre el bus de CAN. 

- El sistema IDPS detecta i preveu la infiltració i filtració de dades. 

- Enfocament de seguretat en profunditat. 

- Certificació, autenticació i xifratge basats en estàndards: PKI, 

PSK, TLS 1.2. 

- Marc de seguretat Uptane resistent a compromisos. 

- Report i informe complet de la campanya. 

- Resum i resultats específics de la campanya. 

- Mòdul d’anàlisi i  mètriques del rendiment. 

 

 

 
Figura 4.1. Icona de l’empresa SafeRide Technologies.12 

 

4.2. NXP[64] 
 

- Actualitzacions de programari d’una o més ECUs. 

- Ús del Servei UDS. Actualització de plaques ECU tant primàries 

com secundàries. 

- Actualitzacions de programari múltiples i paral·leles. 

- Instal·lacions seqüencials i paral·leles. 

- Firmware, System, Aplicació i HMI.  

- Orquestració del procés d'actualització del programari OTA avançat 

- Tractament de Precondicions, Prioritats i Dependències 

del codi. 

- Detecció de fallades i errors de codi, procés de 

recuperació i Roll Back. 

- Enfocament de seguretat en profunditat. 

- Marc de seguretat Uptane resistent a compromisos. 

- Estàndards basats en la Confidencialitat, Integritat i Autenticitat 

- Suport per a múltiples busos de comunicació: CAN, Ethernet, MOST, 

FlexRay.  

- Marc de gestió de dades dinàmic i flexible. 

 
12 Font de la imatge: https://saferide.io/  

https://www.airbiquity.com/application/files/7215/6114/0977/Airbiquity-NXP_OTAmatic_Demo_Spec_Sheet_07.pdf
https://saferide.io/
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- Paràmetres definibles per OEM: Freqüència, Triggers, Logs, 

DTCs.  

- Suport per a múltiples busos de comunicació: CAN, Ethernet, 

MOST, FlexRay.  

- Mòduls analítics actualitzables a bord del vehicle. 

- Transferència de dades del cotxe al ‘núvol’ per anàlisis i 

tractament de recursos. 

- Xarxa NXP de processament del vehicle. 

- Plataforma EVB. 

- El Gateway del sistema OTA permet noves aplicacions i serveis. 

- Actualitzacions de vehicles, anàlisis de dades i més. 

- Interfícies d’alta velocitat: CAN FD i Gigabit Ethernet. 

- Seguretat embedded amb mòdul HSM i ASIL B Functional 

Safety. 

- Suporta sistemes AUTOSAR RTOS i Linux OS. 

- Scripting pre i post instal·lació. 

- Guarda i restaura les configuracions de la ECU.  

- Back-End Service Management Portal 

- Procés de configuració pas a pas. 

- Separació de programari i gestió de les dades. 

- Portal Web de configuració de vehicles. 

- Definició i gestió d’inventaris de les ECU dels vehicles. 

- Compliment de la certificació reglamentaria del vehicle. 

- Notificacions a consumidors i plaques específiques. 

- Pantalles amb display dins del vehicle i per aplicació mòbil HMI. 

- Report i informe complet de la campanya. 

- Resultats de la campanya col·lectius i individuals. 

 

 

 

 

 
Figura 4.2. Icona de l’empresa NXP.13 

 

  

 
13 Font de la imatge: https://www.nxp.com/  

https://www.nxp.com/
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4.3. Arity[65] 
 

- Actualitzacions de programari d’una o més ECUs. 

- Ús del Servei UDS. Actualització de plaques ECU tant primàries 

com secundàries. 

- Actualització i instal·lació de programari múltiple. 

- Firmware, System, Aplicació i HMI. 

- Marc de gestió de dades dinàmic i flexible. 

- Paràmetres definibles: Freqüència, Triggers, Logs, DTCs.  

- Suport per a múltiples busos de comunicació: CAN, Ethernet, 

MOST, FlexRay.  

- Analítica i diagnòstics actualitzables a bord del vehicle.  

- Transferència de dades del cotxe al ‘núvol’ per anàlisis i 

tractament de recursos. 

- Orquestració del procés d'actualització del programari OTA avançat 

- Tractament de codi: Precondicions, Prioritats i Dependències. 

- Detecció d’errors de codi, procés de recuperació i Roll Back. 

- Notificacions a consumidors i plaques específiques. 

- Pantalles display dins del vehicle i per aplicació mòbil HMI. 

- Portal de gestió i serveis de Back-End. 

- Procés de configuració pas a pas. 

- Mòduls Arity de comportament de conducció. 

- Processament de dades del bus CAN. 

- Detecció d'esdeveniments de conducció en temps real. 

- Paquets de dades per a la transmissió.  

- Portal Arity de solucions automotrius. 

- Resultats de la conducció. 

- Estimació de costos d'assegurança. 

- Estadístiques de conducció de vehicles. 

- Perspectives de viatges individuals. 

- Nivell de risc de viatges per carretera. 

- Enfocament de seguretat en profunditat. 

- Certificació, autenticació i xifratge basat en estàndards: PKI, 

PSK, TLS 1.2. 

- Marc de seguretat Uptane resistent a compromisos. 

- Report i informe complet de la campanya. 

- Resum i resultats específics.  

- Mòdul d'anàlisi i mètriques del rendiment. 

 

 
Figura 4.3. Icona de l’empresa Ariity SM.14 

 
14 Font de la imatge: https://www.arity.com/  

https://www.airbiquity.com/application/files/8915/6148/4644/Airbiquity-Arity_OTAmatic_Demo_Spec_Sheet_6.2019_v4.pdf
https://www.arity.com/
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4.4. Life.Augmented[66] 
 

- Actualitzacions de programari d’una o més ECUs. 

- Ús del Servei UDS. Actualització de plaques ECU tant primàries 

com secundàries. 

- Actualització i instal·lació de programari múltiple. 

- Firmware i aplicació de la ECU.  

- Instrument Clúster HMI i Head Unit System. 

- Orquestració del procés d'actualització del programari OTA avançat. 

- Tractament de Precondicions, Prioritats i Dependències del 

codi. 

- Detecció de fallades i errors de codi, procés de recuperació i Roll 

Back. 

- Integració de la seguretat basada en estàndards. 

- PKI, PSK, and TLS 1.2 

- Disseny de seguretat basat en el model Uptane. 

- Plataforma ST Smart Gateway (SGP) 

- Gateway principal del sistema ECU/OTA que controla els busos: 

CAN, LIN, FlexRay, Ethernet. 

- Seguretat d’alt rendiment amb HSM incorporat. 

- Suport funcional de Safety.  

- Processador Telemaco3P Linux amb suport Large Memory. 

- Microcontrolador SPC58 de baixa potència executant AutoSAR.  

- Notificacions personalitzades al consumidor. 

- Head Unit i dispositiu Smartphone HMI. 

- Portal de gestió i serveis Back-End. 

- Procés de configuració pas a pas. 

- Separació de programari i gestió de dades. 

- Report i informe complet de la campanya. 

 

 

 

 
Figura 4.4. Icona de l’empresa Life.Augmented ST.15 

  

 
15 Font de la imatge: https://www.st.com  

https://www.airbiquity.com/application/files/4615/8507/5879/Airbiquity-ST_OTAmatic_Demo_Spec_Sheet_1-2020_v5.pdf
https://www.st.com/
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4.5. Teraki[67] 
 

- Actualitzacions de programari d’una o més ECUs. 

- Ús del Servei UDS. Actualització de plaques ECU tant primàries 

com secundàries. 

- Actualització múltiple i paral·lela de programari.  

- Firmware, System, Aplicació i HMI. 

- Orquestració del procés d'actualització del programari OTA avançat 

- Tractament de codi: Precondicions, Prioritats i Dependències. 

- Detecció d’errors de codi, procés de recuperació i Roll Back. 

- Marc de gestió de dades dinàmic i flexible. 

- Paràmetres definibles: Freqüència, Triggers, Logs, DTCs.  

- Suport per a múltiples busos de comunicació: CAN, Ethernet, 

MOST, FlexRay.  

- Analítica i diagnòstics actualitzables a bord del vehicle.  

- Transferència de dades del cotxe al ‘núvol’ per anàlisis i 

tractament de recursos. 

- Back-End Service Management Portal 

- Procés de configuració pas a pas. 

- Notificacions a consumidors i plaques específiques. 

- Pantalles display dins del vehicle i per aplicació mòbil HMI. 

- Teraki processament de dades a bord.  

- Reducció de consum de dades mòbils. 

- Aplicable a totes les dades dels sensors: Telemàtics, Imatges... 

- Major tassa de precisió d’algoritmes mitjançant el 

preprocessament. 

- Baix ús de CPU i RAM per entorns de computació restringits.  

- Ús en el vehicle ECU-ECU, ECU-TCU i del cotxe al ‘núvol’. 

- Opera en temps real amb algoritmes a bord (relacionats amb 

Safety) i Neuronal Networks o Xarxes Neuronals (NN). 

- Suport per a múltiples busos de comunicació: CAN, Ethernet, MOST, 

FlexRay.  

- Enfocament de seguretat en profunditat. 

- Marc de seguretat Uptane resistent a compromisos. 

- Estàndards basats en la Confidencialitat, Integritat i Autenticitat 

- Report i informe complet de la campanya. 

- Resultats de la campanya col·lectius i individuals. 

- Mòdul d'anàlisi i mètriques del rendiment. 

 

 

 
Figura 4.5. Icona de l’empresa Teraki ™.16  

 
16 Font de la imatge: https://www.teraki.com/  

https://www.airbiquity.com/application/files/1115/6114/3008/Airbiquity-Teraki_OTAmatic_Demo_Spec_Sheet_6.2019_v4.pdf
https://www.teraki.com/
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4.6. Renesas[68] 
 

- Actualitzacions de programari d’una o més ECUs. 

- Ús del Servei UDS. Actualització de plaques ECU tant primàries 

com secundàries. 

- Actualització i instal·lació de programari múltiple. 

- Firmware, System, Aplicació i HMI. 

- Marc de gestió de dades dinàmic i flexible. 

- Paràmetres definibles: Freqüència, Triggers, Logs, DTCs.  

- Suport per a múltiples busos de comunicació: CAN, Ethernet, 

MOST, FlexRay.  

- Analítica i diagnòstics actualitzables a bord del vehicle.  

- Transferència de dades del cotxe al ‘núvol’ per anàlisis i 

tractament de recursos. 

- Orquestració del procés d'actualització del programari OTA avançat 

- Tractament de codi: Precondicions, Prioritats i Dependències. 

- Detecció d’errors de codi, procés de recuperació i Roll Back. 

- Notificacions a consumidors i plaques específiques. 

- Pantalles amb display dins del vehicle i per aplicació mòbil HMI. 

- Plataforma de computació automotriu Renesas R-Car H3.  

- Disponibilitat de mòduls SIP amb memòria externa per reduir la 

càrrega de treball del SoC. 

- Desenvolupament del R-Car H3 SIP com a element Safety fora 

de context pel seu ús en aplicacions dins de la normativa ISO 

26262 (ASIL-B). 

- Back-End Service Management Portal 

- Procés de configuració pas a pas. 

- Enfocament de seguretat en profunditat. 

- Certificació, autenticació i xifratge basat en estàndards: PKI, 

PSK, TLS 1.2. 

- Marc de seguretat Uptane resistent a compromisos. 

- Report i informe complet de la campanya. 

- Resum i resultats específics.  

 

 

 

 
Figura 4.6. Icona de l’empresa Renesas.17 

  

 
17 Font de la imatge: https://www.renesas.com  

https://www.airbiquity.com/application/files/3215/6115/3186/Airbiquity-Renesas_OTAmatic_Demo_Spec_Sheet_6.2019_v5.pdf
https://www.renesas.com/
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4.7. Wind[69] 
 

- Construït per a la indústria automotriu. 

- Desenvolupat específicament per entorns amb recursos limitats. 

- Reflexa amb precisió l’arbre de dispositius a bord del vehicle 

durant l’actualització. 

- Suport de diferents accions durant la descàrrega. 

- Pausa i represa. 

- Manegi robust d’errors. 

- Retrocés o Roll-Back en cas d’interrupció de la connexió 

o fallada de l’actualització. 

- Acomoda casos d’ús específics. 

- Programació i priorització d’actualitzacions. 

- Precondicions. 

- Paràmetres configurables i personalitzables. 

- Modular i fàcil d’integrar. 

- Ofereix flexibilitat per desplegar cada mòdul d’Edge Sync de 

manera independent, o com a solució final. 

- Dissenyada per inter-operar i ser integrada fàcilment en 

tecnologies pròpies o de tercers.  

- Suporta múltiples protocols en el vehicle i de ‘núvol’ a cotxe. 

- Wind River, estàndard i propietari del OEM.  

- Tractament de Dades. 

- Recopilació d’informació sobre el dispositiu actualitzat de 

hardware, software, firmware i PN amb les versions associades 

desplegades en els vehicles connectats.  

- Recull estadístiques actualitzades així com dades telemàtiques 

i de diagnostic de vehicles, cosa que permet noves fonts 

d’ingressos i models de negoci. 

- Seguretat. 

- Assegura la descàrrega i aplicació segura de les actualitzacions, 

des del ‘núvol’ al cotxe fins a les ECUs, amb una implementació 

de referència provada que segueix el cicle de vida de 

desenvolupament segur de Wind River SDL, crític pel software 

de vehicles integrats.   

 

 

 
Figura 4.7. Icona de l’empresa WIND ™.18 

 
18 Font de la imatge: https://www.windriver.com/  

https://www.windriver.com/products/automotive/edge-sync/
https://www.windriver.com/
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4.8. Uptane[70] 
 

- Actualitzacions de programari d’una o més ECUs. 

- Ús del Servei UDS. Actualització de plaques ECU tant primàries 

com secundàries. 

- Actualització i instal·lació de programari múltiple. 

- Firmware, System, Aplicació i HMI. 

- Marc de gestió de dades dinàmic i flexible. 

- Paràmetres definibles per OEM: Freqüència, Triggers, Logs, 

DTCs.  

- Suport per a múltiples busos de comunicació: CAN, Ethernet, 

MOST, FlexRay.  

- Orquestració del procés d’actualització del programari OTA avançat. 

- Tractament de Precondicions, Prioritats i Dependències del 

codi. 

- Detecció de fallades i errors de codi, procés de recuperació i Roll 

Back.  

- Enfocament de seguretat en profunditat. 

- Certificació, autenticació i xifratge basats en estàndards: PKI, 

PSK, TLS 1.2. 

- Marc de seguretat Uptane resistent a compromisos. 

- Tractament durant la descàrrega i actualització. 

- Separació de confiança. 

- Tractament exhaustiu de claus. 

- Revocació de claus. 

- Manteniment de claus dins i fora de línia. 

- Portal web orquestrat plenament per OEM.  

- Gestió i configuració dels servidors queda subjecte al OEM. 

- Treballa sota el repositori TUF, integrat exclusivament per Uptane.  

- Alineat amb l’estàndard IEEE-ISTO 6100.1.0.0 

 

 

 
Figura 4.8. Icona de l’empresa Uptane.19 

  

 
19 Font de la imatge: https://uptane.github.io/  

https://uptane.github.io/
https://uptane.github.io/
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4.9. Taula comparativa 

Mitjançant una taula, fàcilment es pot veure la comparativa entre els diferents 

sistemes analitzats. Aquesta és la següent:  

 

Requisits/Sistema 
OTA 

Safe
Ride 

NXP Arity Life. 
Augmented 

Teraki Renesas Wind Uptane 

Ús remot x x x x x x x x 

Configurable 
segons OEM 

x x x x x x x x 

Nivell criptogràfic 
alt 

x x x x x x x x 

Procediment de 
recuperació com 
Roll-Back 

x x x x x x x x 

Configuració de 
nou Hardware 

x x x x x x x x 

Configuració de 
nous proveïdors 

x x x x x x x x 

Separació de 
confiança 

x x x x x x  x 

Revocació de 
claus 

x x x x x x  x 

Tractament de 
claus online i 
offline 

x x x x x x  x 

Ús de signatures 
Threshold 

x x x x x x  x 

Detecció 
d’incompatibilitats 
de programari 

x x x x x x x x 

Optimització de la 
vida útil del 
Hardware 

x x x x x x x x 

Codi Obert        x 

Taula 1. Comparativa entre les diferents solucions de sistemes OTA. Font contrastada amb la 

informació anterior. 
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4.10. Selecció del sistema 

Tot i que gran part dels sistemes descrits s’adeqüen a la totalitat dels requisits 

predefinits, o quasi tots, hi ha una característica que no es troba present en tots 

ells: es tracta del requeriment de codi obert. Aquesta característica és 

indispensable per a poder analitzar el sistema OTA, i avaluar totes les mesures 

de seguretat.  

 

Les empreses de programari ofereixen els seus serveis adaptables als 

fabricants depenent dels seus requisits, en molts casos aquest producte és 

desplegat mitjançant un servei web. Els proveïdors d’aquests sistemes 

asseguren i vetllen pel correcte funcionament de la infraestructura, així com del 

seu manteniment i configuració. El propòsit principal d’aquest tipus d’estratègia 

és facilitar el màxim possible la feina de desplegament d’actualitzacions per 

part del OEM, qui únicament s’haurà de preocupar de pujar i publicar els 

paquets de firmware que vol actualitzar a través del portal web. En aquest 

portal, es poden definir les característiques desitjades per la correcta 

instal·lació de la flota que vol abastar.  

 

Tot i ser una estratègia funcional, aquest punt de vista no és el més adequat 

per poder-ne realitzar un estudi i anàlisi. Primerament, per la imperativa de 

realitzar una subscripció temporal a un servei OTA, així com per la impossibilitat 

d’accedir directament al codi de gestió, ja que el seu codi font queda ocult i 

inalterable, subjecte a canvis que els creadors puguin realitzar. A més, molts 

dels d’aquests sistemes d’actualització i instal·lació es basen en l’esquema de 

seguretat que ofereix el sistema Uptane. 

 

Uptane és un sistema OTA de codi obert, el qual no usa un portal web per poder 

processar els canvis, de fet, deixa tota la infraestructura de desplegament 

plenament al OEM perquè la pugui adaptar als seus requisits i configuracions. 

Uptane es troba accessible al repositori de GitHub 

https://github.com/uptane/uptane.  

 

És precisament per aquesta accessibilitat i importància que s’ha decidit 

analitzar-ne directament el seu funcionament, així, de manera secundària, 

també s’analitza el comportament de la seguretat que aporta Uptane dins de la 

integració en la resta de sistemes i solucions, malgrat els possibles canvis 

d’estratègia amb els que pugui haver estat complementat. 

  

https://github.com/uptane/uptane
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5. Uptane 

Uptane és un sistema de descàrrega i actualització de sistemes OTA que 

treballa sota l’estàndard IEEE-ISTO 6100.1.0.0. Per aportar i dotar el sistema 

d’una millor seguretat contra atacs, Uptane va començar a treballar en un 

disseny bàsic del The Update Framework o Marc d’Actualització (TUF). Es 

tracta d’un marc i especificació flexible que ha demostrat ser exitós per 

assegurar els sistemes d’actualització de programari. El disseny del TUF va ser 

presentat per primera vegada en un document el 2010 per Justin Samuel, Nick 

Mathewson, Roger Dingledine i Justin Cappos. Sota la direcció de Cappos en 

la NYU Tandon School of Engineering des de 2011, TUF ha estat acceptat per 

protegir contra les amenaces a diversos tipus d’aplicacions de software[70]. 

 

Un dels principis centrals del TUF és la resistència al compromís, és a dir, la 

capacitat de minimitzar l’abast de les amenaces que suposen un atac 

determinat. Com s’ha explicat en el punt anterior, Uptane treballa en els quatre 

principis de disseny següents: 

 

- Separació de confiança. 

- Ús de signatures de llindar o Threshold. 

- Revocació de claus. 

- Manteniment de claus dins i fora de línia. 

 

Uptane segueix un disseny obert i segur que vetlla per la protecció del 

programari que s’actualitza i s’instal·la a les unitats amb capacitat de 

computació dels automòbils.   

https://uptane.github.io/papers/ieee-isto-6100.1.0.0.uptane-standard.html
https://uptane.github.io/overview.html
https://uptane.github.io/overview.html
https://uptane.github.io/overview.html
https://uptane.github.io/overview.html
https://uptane.github.io/overview.html
https://uptane.github.io/overview.html
https://uptane.github.io/overview.html
https://uptane.github.io/overview.html
https://uptane.github.io/overview.html
https://uptane.github.io/overview.html
https://uptane.github.io/overview.html
https://uptane.github.io/overview.html
https://uptane.github.io/overview.html
https://uptane.github.io/overview.html
https://uptane.github.io/overview.html
https://uptane.github.io/overview.html
https://uptane.github.io/overview.html
https://uptane.github.io/overview.html
https://uptane.github.io/overview.html
https://uptane.github.io/overview.html
https://uptane.github.io/overview.html
https://uptane.github.io/overview.html
https://uptane.github.io/overview.html
https://uptane.github.io/overview.html
https://uptane.github.io/overview.html
https://uptane.github.io/overview.html
https://uptane.github.io/overview.html
https://uptane.github.io/overview.html
https://uptane.github.io/overview.html
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5.1. Esquema principal 

L’esquema principal es divideix en dos grans blocs: la infraestructura a la part 

del servidor i per l’altra banda, la infraestructura a la part del vehicle. 

 

Pel que fa al costat del servidor, Uptane treballa amb diversos servidors, tres 

concretament. Aquests són els següents:  

 

- Servidor Director: és el servidor on es realitza la gestió i 

emmagatzematge del seguit de bases de dades i inventari de claus de 

la totalitat d’actors que intervenen en el procés de descàrrega i 

comunicació. També és l’encarregat de proveir i gestionar els paquets 

d’actualitzacions que seran distribuïts únicament a les plaques 

primàries dels vehicles. 

 

- Servidor Imatge: on s’allotja i emmagatzemen les imatges de 

programari dividit depenent del número VIN. S’entén per imatge el 

firmware que serà gravat a una placa. Per una major seguretat, aquest 

servidor és d’ús redundant, és a dir, les imatges que conté són 

comparades amb les imatges dins del servidor Director, si es tracta del 

mateix programari, aquest pot ser distribuït, d’altra manera, en el cas 

que el programari diferís l’un de l’altre, es pot tractar d’un atac 

d’integritat contra algun dels dos servidors que allotgen aquest firmware 

d’imatges. 

 

- Servidor Timestamp: el propòsit principal d’aquest servidor és 

proporcionar marques de timestamp per a la correcta comunicació i 

sincronització entre servidors. Una marca timestamp és una empremta 

de temps digital que permet actualitzar el temps, si durant la 

comunicació es rep un paquet amb una marca de timestamp anterior a 

l’actual o una marca que no s’adequa a l’esperada, el paquet serà 

descartat, ja que es pot tractar d’algun atac tipus d’atac, com per 

exemple de man-in-the-middle.  

 

Pel que fa a la banda del vehicle, es distingeixen dos tipus d’actors: plaques 

primàries i plaques secundàries. 

 

- ECU o placa primària: es tracta de la placa encarregada de la gestió de 

l’actualització amb el seguit de servidors. Davant la necessitat és 

possible que un vehicle hagi de ser configurat amb dues o més plaques 

primàries, no obstant això, normalment n’hi haurà una per vehicle. Serà 

l’encarregada de comunicar-se amb els servidors, descarregar i 

distribuir el firmware d’actualització a la resta de plaques secundàries 

associades a aquesta. També supervisarà el procés d’actualització i, en 

cas que fos necessari, durà a terme el procediment de Roll Back.  

 

- ECU o placa secundària: són el seguit de plaques o mòduls del vehicle 

associats a una placa principal. Aquestes plaques normalment són 
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mòduls funcionals que es comuniquen amb la placa primària, enviant-li 

dades i recursos necessaris per all correcte funcionament de 

l’automòbil. Un exemple pot ser el mòdul de llums o la caixa de canvis 

automàtica, on realitzaran la comunicació mitjançant els busos de CAN 

o LIN, els quals necessitaran ser actualitzats durant la vida útil del cotxe.  

 

A la pràctica aquests dos tipus de plaques es poden diferenciar pel 

funcionament que exerceixen dins del vehicle. Per exemple, en el cotxe es 

definirà la placa primària ECU com la placa BCM, encarregada de la correcta 

gestió de tots els càlculs, processos i senyals d’entrada i sortida, mentre que 

els mòduls funcionals, com per exemple, el mòdul de llums o el sistema de 

frenada automàtica d’emergència ABS, serien definits com una placa o mòdul 

secundari associats a la BCM principal la qual en gestionarà les actualitzacions. 

 

Quan aquests mòduls secundaris necessiten ser actualitzats, la placa principal 

gestionarà la comunicació amb els servidors de timestamp, Director i d’Imatge, 

descarregant el paquet amb el nou firmware, distribuint-lo posteriorment al 

seguit de mòduls que s’hagin de renovar. Duran el procés, l’encarregat del 

seguiment i de determinar la correcta finalització és la placa principal BCM.  

 

La imatge completa del funcionament és la següent: 

 

 

Figura 5.1. Representació gràfica del funcionament d’Uptane.20 

  

 
20 Font de la imatge: https://uptane.github.io/  

https://uptane.github.io/
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5.2. Sistema base 

Previ a l’explicació pràctica, es descriu teòricament el sistema que s’ha fet 

servir. Es defineix la nomenclatura usada pel seguit d’actors, la quantitat de 

plaques que s’han configurat per executar dins de l’entorn pràctic i quin paper 

juguen aquestes en els diferents vehicles.  

 

5.2.1. Definició dels Actors 

 

Es diferencien dues grans posicions: la primera a la banda del vehicle, la 

segona a la banda del servidor. A cada costat hi ha un seguit d’actors que 

entren en joc per dur a terme el procés de descàrrega i actualització del nou 

firmware.  

5.2.1.1. A la banda del vehicle 

 

Per un funcionament més realista, s’ha decidit configurar un total de tres 

plaques primàries diferents amb el propòsit de simular una flota de cotxes amb 

diferents característiques, és a dir, una actualització que afecti una placa 

determinada no ha de comportar que una segona placa l’hagi de realitzar.  

 

Cada element consta d’un total de dos variables que l’identifiquen: el VIN i el 

codi identificador individual de cada placa o ECU Serial. Tot el seguit de plaques 

situades dins d’un mateix automòbil estan configurades amb el mateix número 

identificador VIN. En aquest cas, el VIN pren un paper protagonista a l'hora de 

determinar quin seguit de cotxes han de rebre l’actualització, ja que dins del 

servidor Director serà el que determinarà quins paquets han de ser distribuïts. 

 

- Tres vehicles amb una ECU primària cada un, amb els identificadors 

associats: 

- Cotxe 1. 

- Placa primària → VIN: ‘UOC’, ECU_Serial: ‘UOC1’ 

- Cotxe 2. 

- Placa primària → VIN: ‘URV’, ECU_Serial: ‘URV1’ 

- Cotxe 3. 

- Placa primària → VIN: ‘democar’, ECU_Serial: 

‘democar1’ 

 

Sota cada placa primària i dins de cada cotxe, s’ha configurat un mínim de dues 

plaques secundàries, les quals rebran les actualitzacions i simularan el 

funcionament de dos mòduls diferents dins de l’entorn funcional de l’automòbil.  

 

Cal destacar que aquestes plaques secundàries comparteixen el mateix 

número identificador VIN que l’anterior, però tenen un serial number diferent. 
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Figura 5.2. Diagrama que mostra l’estructura simulada a la banda del vehicle, amb un total de 

tres vehicles simulats. Font personal. 

 

5.2.1.2. A la banda dels Servidors 

La part del servidor és estàtica, és a dir, està subjecte a molt pocs canvis pel 

que fa a la infraestructura. Depenent de la configuració que l’OEM vulgui dotar 

a l’automòbil, els servidors adoptaran una estructura de carpetes o una altra, 

sempre seguint el mateix format i procediment. L’estructura d’aquestes 

carpetes pot variar depenent del servidor del qual es tracti. 
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5.2.1.2.1. Servidor Director 

 

Cada cotxe o flota de cotxes veurà reflectit el seu repositori firmware en el 

servidor Director dins de la carpeta del VIN d’aquest, és a dir, la imatge actual 

que hi ha en el vehicle o la imatge que s’ha de descarregar per tal d’actualitzar-

ne l’actual. Dins d’aquesta hi ha un seguit de subcarpetes i fitxers usats durant 

el procés, de la següent manera:  

 

- Carpeta amb el VIN del vehicle. 

- Carpeta de les metadades. 

- En aquesta carpeta hi consten el seguit de fitxers amb 

l’extensió .der que encapsules les dades que seran 

usades pel seguit de rols que actuen durant el procés 

d’actualització.  

 

- Carpeta de les metadades preparades. 

- El contingut d’aquesta carpeta és idèntic al contingut que 

hi ha a la carpeta de metadades. Es tracta de 

redundància per assegurar la integritat dels fitxers. 

 

- Carpeta dels objectius.  

- Dins d’aquest fitxer es definiran els objectius que 

romanen sota el control de la placa principal i hauran de 

ser sotmesos al procés d’actualització. 

 

 

 
Figura 5.3. Diagrama que mostra l’estructura del servidor Director per un únic número 

identificador VIN. Font personal. 
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Amb la següent figura es pretén aclarir la idea de l’estructura final de fitxers dins 

del servidor Director basat en el Sistema Base dissenyat.  

 

 
Figura 5.3. Diagrama que mostra la imatge final de la configuració a la part del servidor Director 

del Sistema Base. Font personal. 

 

5.2.1.2.2. Servidor Imatge 

La totalitat del firmware està sota el servidor Imatge. Aquest compartirà dades 

amb el servidor Director per comprovar la integritat dels fitxers. Quan es crea 

un nou fitxer o imatge firmware, aquest se situa sota el repositori que 

correspongui a la flota de cotxes que es vol proveir amb les noves 

característiques.  

 

Es poden crear diversos repositoris per poder abastar o configurar vehicles de 

maneres diferents, això és deu al fet que moltes vegades els OEM creen 

vehicles amb configuracions diferents. Aquest seguit de configuracions es 

guarden dins de fitxers únics per a la flota d’automòbils anomenats Local Car 

Configurations o Configuració Local del Cotxe LCF i Car Configurations o 

Configuracions de Vehicle CCF. Aquestes configuracions fan referència a les 

característiques de Hardware o especificacions úniques per la flota en concret. 

Per exemple, un model d’automòbil pot haver estat dotat amb un tipus de 

columna per moure el volant que consta d’un únic motor per a realitzar el 

conjunt dels moviments (amunt, avall, extensió i retracció), mentre que en una 

segona flota aquesta columna és de dos motors, per tant el funcionament ha 

de ser el mateix malgrat que el hardware hagi variat.  

 



53 

En l’exemple d’estudi del Sistema Base, s’ha treballat sota un únic repositori 

anomenat ‘default’, on se situaran tots els fitxers per abastar els vehicles 

simulats.  

 

 
Figura 5.4. Diagrama del Servidor d’Imatges, amb una única carpeta principal del repositori pel 

tractament sencer del sistema. Font personal. 

 

5.2.1.2.3. Servidor Timestamp 

Per últim, el servidor de Timestamp és l’encarregat de proporcionar d’una 

manera segura l’actualització dels temps digitalment durant el procés de 

descàrrega. Informa al seguit de plaques ECU de manera criptogràfica a través 

de registres signats i fent ús d’un intercanvi de tokens. Això significa que el 

servidor de temps rep una llista d’aquests tokens i retorna una llista de registres 

signats contenint la instància de l'hora actual. Si l’OEM ho desitja, es pot 

configurar el servidor per produir un certificat de temps signat que contingui 

l'hora actual i la totalitat d’aquests tokens.  

 

 
Figura 5.5. Diagrama del Servidor de Temps. Font personal. 
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5.2.2. Separació de Rols 

Per poder separar encara més i mitigar els atacs a informació i claus durant el 

procés, el tractament de les dades, jerarquia de signatures i accions se separen 

mitjançant una sèrie de rols, concretament 4. Aquests són els següents: 

 

- Root o Arrel: és el rol que s’encarrega de l’autoritat i manipulació dels 

certificats dins de l’ecosistema. És l’encarregat de repartir les claus 

públiques per verificar les metadades per part de la resta de rols. A més 

serà el responsable de la signatura de les claus públiques usades per a 

la verificació de les metadades produïdes pels altres rols. També 

revocarà les claus dels rols que hagin estat compromeses. 

 

- Targets o objectius: indica tota la informació sobre les imatges que 

seran instal·lades a les ECU, és a dir, les metadades sobre les imatges, 

com els resultats dels algoritmes de Hash i les dimensions dels arxius.  

 

- Snapshot o d’instantània: indica les imatges o snapshots alliberats pel 

repositori en un moment donat, mitjançant la signatura de metadades 

sobre les metadades dels Targets o objectius. Aquest rol és l’encarregat 

de produir i signar les metadades produïdes pel rol Targets. Les 

metadades creades per aquest rol enumeren els números de versió i 

els noms dels arxius de metadades de Targets. Protegeix contra els 

atacs de mescla i coincidència si una clau de proveïdor delegada es veu 

compromesa.  

 

- Timestamp: és el rol encarregat d’indicar si hi ha metadades o imatges 

noves per a ser actualitzades. Aquest rol produirà i signarà les 

metadades indicant si n’hi ha de noves dins del repositori. 

 

La interacció entre tots els rols garanteix l’existència d’una jerarquia en el 

tractament de claus i processos. Permet al sistema distingir el rol encarregat de 

fer una acció. 

 

Un rol realitza accions sobre unes dades i claus generant un fitxer de 

metadades, és aquest fitxer el qual pot estar sotmès a la signatura d’un altre 

rol, per poder visualitzar aquesta estratègia s’acompanya l’explicació d’un 

diagrama que pretén explicar la casuística.  
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Figura 5.6. Diagrama de la jerarquia de rols i les accions que realitzen durant l’execució. Font 

personal. 

5.2.3. Metadades: Enviament i gestió de dades 

La manipulació i enviament de dades es realitza mitjançant arxius de 

metadades amb l’extensió .der. Aquests arxius es troben presents a les 

subcarpetes de metadades dels servidors i dels repositoris dins del sistema a 

l’automòbil.  

 

A continuació es mostra l’estructura del contingut dels fitxers .der que es troben 

en el servidor d’Imatges. Val a dir que el contingut que es mostra ha estat pres 

durant l’execució real del Sistema Base, per tant, una alteració o creació de 

noves claus poden causar un resultat diferent del resultat de Hash i valor de les 

claus que es mostren.  

 

Depenent de quin rol hagi elaborat el fitxer hi haurà uns camps o uns altres. 

L’estructura pel seguit de rols és la següent: 

 

Tots els fitxers de metadades estan estructurats en blocs. Primerament es troba 

la capçalera amb el Hash de la parella de claus que ha estat feta servir per 

signar el fitxer, així com el mètode i la signatura. A continuació es troba el cos 

del fitxer que s’estructura en diversos subapartats depenent del rol. 

5.2.3.1. Metadades de Root 

- Llistat de rols: Les metadades generades pel rol Root són 

emmagatzemades en el llistat de rols que pengen d’aquest, així com el 

Hash de la parella de claus que fa servir cadascun i la quantitat de claus 

que s’han de fer servir per generar un nou certificat. Cal recordar que 

per cada rol s’ha generat prèviament una parella de claus que li 

permetrà gestionar, signar i accedir a les dades que li facin falta durant 

el procés d’elaboració i instal·lació del firmware. 

- Llistat de claus dels rols: El Hash de la parella de rols emmagatzemats 

en l’apartat de Llistat de rols, permet al rol de Root tenir en tot moment 

accés a la clau pública de cadascun dels rols llistats prèviament.  
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- Data d’expiració: Indica la data d’expiració de la validesa del certificat.  

- Número de versió: Valor que incrementa a cada actualització del fitxer.  

- Dades consistents: Booleà que indica si les dades actuals són 

consistents o no. En cas que aquest valor fos fals, indica que es 

necessita una de metadades.  

- Algoritme de compressió: Aquest valor indica l’algoritme que s’ha fet 

servir per comprimir i enviar les dades. Normalment és l’extensió ‘.gz’.  

 

 
Figura 5.7. Contingut del fitxer Root.der dins del servidor d’Imatges, pel repositori de firmware 

‘default’. Font personal. 
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5.2.3.2. Metadades de Timestamp 

 

- Referència a fitxers de metadades: El rol de Timestamp és l’encarregat 

de signar les metadades generades pel rol Snapshot, per tant, dins de 

la referència del fitxer de metadades d’aquest hi ha el resultat del Hash 

de la parella de claus que s’ha fet servir per signar-lo. Així com la 

dimensió del fitxer i la versió actual d’aquest.  

- Data d’expiració: Indica la data d’expiració de la validesa del certificat.   

- Número de versió: Valor que incrementa a cada actualització del fitxer.  

 

 
Figura 5.8. Contingut del fitxer Timestamp.der dins del servidor d’Imatges, pel repositori de 

firmware ‘default’. Font personal. 

 

5.2.3.3. Metadades de Snapshot 

 

- Referència a fitxers de metadades: El rol Snapshot és la fotografia 

actual del firmware que té l’actor. En aquesta captura, únicament hi ha 

disponibles els fitxers de Root.der i Timestamp.der, previs a la 

generació de les metadades per Snapshot. Tots els fitxers de 

metadades estan referenciats amb la versió actual del firmware del que 

disposa l’actor.  

- Data d’expiració: Indica la data d’expiració de la validesa del certificat.   

- Número de versió: Valor que incrementa a cada actualització del fitxer.  



58 

 
Figura 5.9. Contingut del fitxer Snapshot.der dins del servidor d’Imatges, pel repositori de 

firmware ‘default’. Font personal. 

 

5.2.3.4. Metadades de Targets 

 

- Referència a fitxers de firmware: El rol Targets és l’encarregat de 

manipular i treballar sobre la totalitat dels fitxers de codi que seran 

descarregats al vehicle. Aquests fitxers seran els que s’aniran 

actualitzant durant el cicle de vida del cotxe. La següent captura 

realitzada del Sistema Base consta d’un total de 7 fitxers. Cada fitxer 

conté el càlcul de dos algoritmes Hash sobre seu contingut: SHA-256 i 

SHA-512. Aquests algoritmes seran usats per veure si el contingut ha 

canviat i per tant, procedir a la seva actualització. També consta de les 

dimensions del dit fitxer.  

- Data d’expiració: Indica la data d’expiració de la validesa del certificat.   

- Número de versió: Valor que incrementa a cada actualització del fitxer.  

- Diccionari de delegacions: A més dels rols base, cada OEM pot requerir 

l’ús d’un rol personalitzat. En cas de fer-ne servir un, aquest serà 

referenciat dins d’aquest diccionari de delegacions, on s’estipula el nom 

del nou rol i el càlcul del Hash de la seva parella de claus.  
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Figura 5.10. Contingut del fitxer Targets.der dins del servidor d’Imatges, pel repositori de 

firmware ‘default’. Font personal.  
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5.2.4. Esquema Final 

En aquest esquema s’intenta plasmar visualment l’estructura final del resultat 

de l’execució i desplegament del sistema OTA basat en el Sistema Base descrit 

anteriorment.  

 

Es distingeixen dos grans blocs, separats per una línia discontinua. La part 

superior fa referència a l’estructura que hi haurà al servidor, mentre que la part 

inferior es visualitzen els components interns del vehicle. 

 

En total hi ha tres automòbils simulats, tots ells compostos per una placa 

principal i dues de secundàries, ambdós provinents de diferents Tiers i 

assemblades finalment al cotxe del OEM. Cada cotxe està vinculat a un 

identificador VIN diferent, simulat diverses Car Lines amb especificacions 

diferents de programari i que no comparteixen la totalitat del firmware. Aquests 

identificadors han estat prèviament configurats per part del fabricant dins del 

servidor Director.   

 

Els encarregats de proporcionar els paquets de programari corresponents a les 

plaques que s’han distribuït són els mateixos proveïdors de les plaques i 

components. Aquests fitxers seran emmagatzemats al servidor d’Imatges per 

part de l’OEM, qui decidirà crear un o més repositoris, per la correcta gestió 

dels paquets. A la imatge, per simplificar la idea base, únicament hi ha un gran 

repositori sota el servidor anomenat ‘default’. Pot donar-se el cas que un 

fabricant volgués crear diversos repositoris més per diferents propòsits, com 

per exemple, un repositori destinat a la configuració d’una flota d’automòbils i 

un altre repositori diferent per donar suport a una flota de motocicletes.  

 

Un cop emmagatzemades les imatges, el mateix OEM pot vincular un fitxer 

concret a una flota sencera de cotxes sota un repositori VIN dins de la carpeta 

targets en el servidor Director. Tota imatge sota aquest repositori estarà 

disponible per a ser descarregat per part dels actors vinculats a aquest.  

 

Quan les plaques primàries han realitzat la descàrrega del firmware, 

s’encarreguen d’enviar els components específics a les plaques secundàries 

pel bus CAN, les quals rebran i actualitzaran el programari.  
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Figura 5.11. Diagrama que mostra l’esquema final del Sistema Base proposat. Font personal. 
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6. Instal·lació, configuració i desplegament 

A continuació es descriuen el seguit de requeriments, configuracions i passos 

tècnics per poder desplegar un sistema OTA de manera local, dins de l’àmbit i 

seguint la solució proposada del Sistema Base descrit en el punt 5.2. 

6.1. Descàrrega, instal·lació i configuració dels repositoris 

El sistema de descàrrega i actualització Uptane està disponible en el següent 

repositori de codi obert GitHub: https://github.com/uptane/uptane.  

 

Previ a l'inici i personalització de la configuració del repositori Uptane, fa falta 

dotar el sistema d’un seguit de prerequisits necessaris, és a dir, els mòduls de 

Python que aporten els algoritmes de criptografia i comunicació, així com l’ús 

d’estructures json empleades per la comunicació.  

 

Dins del repositori es pot trobar un fitxer indicant aquestes dependències 

d’instal·lació, anomenat dev-requirements.txt. Executant la comanda 

d’instal·lació pip install -r de Python amb la ubicació d’aquest fitxer, es 

descarregaran el seguit de dependències per poder interpretar correctament el 

codi d’Uptane. 

 

 

Figura 6.1. Imatge del contingut del fitxer dev-requirements.txt del repositori Uptane 

https://github.com/uptane/uptane/blob/develop/dev-requirements.txt.  

 

 

No obstant això, com es pot apreciar a la Figura 5.12., la instal·lació automàtica 

d’aquests requisits comporta la referenciació del repositori TUF com editable, 

això significa que el repositori estarà subjecte directament als canvis generals 

realitzats sobre l’anomenat repositori, accessible per diversos editors amb 

llicència i permís per accedir aquest codi obert.  

 

Uptane treballa directament sota la capa que ofereix el repositori TUF, és a dir, 

adapta tota la seguretat i càlculs que aquest proporciona per l’ús en el camp 

automobilístic. Uptane es podria concebre com un wrapper amb la funció 

d’adaptar i configurar processos pensats i enfocats únicament per ser usats per 

les infraestructures embedded i recursos Hardware d’un vehicle i el seu entorn.  

 

Per poder gaudir d’una configuració plenament personalitzada i editable s’ha 

decidit instal·lar i adaptar aquest repositori manualment, d’aquesta manera, 

https://github.com/uptane/uptane
https://github.com/uptane/uptane/blob/develop/dev-requirements.txt
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seguint el principi de Kerckhoffs, partint d’un sistema conegut podem adaptar-

ne les característiques i algoritmes d’encriptació i generació de certificats. El 

repositori TUF està disponible en el següent repositori de codi obert GitHub: 

https://github.com/theupdateframework/tuf. 

 

Un cop descarregats els dos repositoris es pot procedir a la configuració i 

instal·lació de paquets necessaris per adaptar el repositori TUF pel nostre 

sistema. Aquestes dependències poden ser instal·lades directament des del 

fitxer Python de configuració que trobem en el repositori Uptane anomenat 

setup.py. Els requeriments són els següents:  

 

- ISO8601: Aquest mòdul permet l’estandardització de les dades i formats 

usats en la comunicació, com poden ser les dates i extensions dels 

fitxers enviats i rebuts.   

- TUF: Simplement assegurar-se que el repositori TUF ha estat configurat 

correctament i consta en el nostre sistema. 

- SIX: Biblioteca de compatibilitat entre versions del llenguatge Python. 

El propòsit és poder adaptar el codi incompatible entre les versions de 

Python2 i Python3. 

- CanonicalJson: Segons la RFC 7159[71], aquest mòdul és un estàndard 

pel format i serialització de dades estructurades de text JSON.  

 

Un cop instal·lats tots els requeriments es disposarà de la infraestructura 

necessària per poder continuar amb la configuració i execució del sistema 

plantejat. 

 

6.2. Configuració del sistema 

Uptane conté un seguit de paràmetres modificables sota un fitxer amb el 

propòsit d’encapsular i gestionar la configuració genèrica que l’OEM vol 

desplegar. El fitxer en qüestió és el següent: 

https://github.com/uptane/uptane/blob/develop/demo/__init__.py.  

Aquí es poden configurar els següents paràmetres:  

- Màquina amfitriona. 

- Nom i adreça IP.  

- Servidor d’Imatges. 

- Adreça IP, port, nom del servidor i direcció del sistema de fitxers. 

- Servidor Director. 

- Adreça IP, port, nom del servidor i direcció del sistema de fitxers. 

- Servidor Timestamp. 

- Adreça IP, port, nom del servidor i direcció del sistema de fitxers. 

- Servidor de connexió Primary. 

- Llistat de ports disponibles per establir la connexió.  

 

https://github.com/theupdateframework/tuf
https://tools.ietf.org/html/rfc7159
https://github.com/uptane/uptane/blob/develop/demo/__init__.py
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Figura 6.2. Imatge parcial del contingut del fitxer. 

 

6.3. Ordre del desplegament dels Servidors 

L’arrencada i desplegament dels servidors segueix un ordre específic. El primer 

servidor a ser desplegat serà el d’Imatges, seguit del servidor Director i per 

últim, el servidor de Timestamp. Aquest ordre es deu al fet que serà el servidor 

Director qui gestionarà i establirà la comunicació amb els actors. Dita connexió 

necessitarà els recursos emmagatzemats en el servidor d’Imatges, per tant, és 

convenient iniciar aquest primer. Així en cas d’error durant el procés, no serà 

possible que cap vehicle pugui establir connexió amb el sistema, ja que aquest 

no estarà disponible per enviar nou firmware.   

 

Cada servidor segueix quatre grans fases durant el seu desplegament. 

- Inicialització dels repositoris: Creació i comprovació del seguit de 

carpetes i fitxers necessaris per al correcte funcionament del sistema. 

- Escriptura de fitxers “On Live”: Procés de còpia i rèplica de fitxers per a 

ser transmesos. 

- Hosting: Inici del hosting del servidor al port i adreça IP establertes en 

el fitxer de configuració. 

- Listening: El servidor està llest per atendre i respondre peticions que 

pugui rebre per part dels actors del sistema.  

 

El sistema es pot desplegar manualment, però per facilitar-ne l’inici, Uptane 

disposa d’un script d’inicialització automatitzat del seguit de servidors, 

anomenat start_servers.py. Es pot trobar dins del seu repositori o sota el 

següent enllaç:  

https://github.com/uptane/uptane/blob/develop/demo/start_servers.py. 

https://github.com/uptane/uptane/blob/develop/demo/start_servers.py
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6.4. Desplegament de la solució 

Passos i captures del desplegament de la solució seguint l’esquema de Sistema 

Base descrit. 

6.4.1. Inici dels Servidors 

 Primerament s’engegaran els servidors seguint l’ordre correcte de manera 

manual. S’han configurat els scripts per generar fitxers inicials automàticament, 

com per exemple el fitxer infotiment_firmware.txt que es pot apreciar en la 

creació del servidor d’Imatges.  

6.4.1.1. Servidor d’Imatge 

Per començar s’importarà la instància de la següent manera:  

import demo.demo_image_repo as di 

  

 
Figura 6.3. Captura de la terminal del servidor amb l’import d’aquest. Font personal. 

 

A continuació s’haurà d’iniciar el servidor cridant a la funció mitjançant la 

comanda di.clean_slate(). Aquesta línia de codi executarà un seguit 

d’instruccions per inicialitzar-lo completament. 

- Eliminació de possibles residus d’execucions anteriors. 

- Creació de les carpetes necessàries. 

- Carpeta base. 

- Carpeta per les metadades: metadata.staged. 

- Carpeta per allotjar els fitxers de firmware: targets. 

- Creació o importació de claus pels rols, depenent de l’opció que desitgi 

l’OEM. En moltes ocasions, es distribueix firmware amb claus per 

defecte durant l’elaboració de les ECU. Aquestes en arribar a les mans 

del fabricant canvia totes les claus a la seva conveniència.  

- Inicialització de rols pel servidor d’Imatge amb les claus corresponents. 

- Root. 

- Snapshot. 

- Timestamp.  

- Targets.  

- Elaboració de les metadades pels rols. 

 

Un cop realitzades totes aquestes accions, l’estat de les carpetes sota el 

servidor d’Imatge és el següent.  
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Figura 6.4. Imatges de les carpetes del servidor d’Imatges un cop executada la primera fase del 

desplegament. Font personal.  

 

 

Únicament consta d’un fitxer sota la carpeta targets que fa referència a una 

simulació del control de versions del firmware que es crearà posteriorment.  

Les dades referents al seguit de rols romanen a memòria, esperant a ser 

salvaguardada en els fitxers corresponents en els següents passos.  

 

La funció di.clean_slate() cridarà a la resta d’accions automàticament, 

començant per la comanda di.write_to_live(). És precisament en aquest 

punt on s’emmagatzemen les metadades generades pel seguit de rols i es 

creen el seguit de fitxers .der amb les parelles de claus i informació necessària 

prèviament explicada. 

 

 

  
Figura 6.5. Imatges de les carpetes del servidor d’Imatges un cop executada la segona fase del 

desplegament. Font personal.  

 

 

El contingut que es troba sota el fitxer metadata és exactament el mateix que 

es troba sota el fitxer metadata.staged. Aquesta rèplica de fitxers té com a 

propòsit assegurar-se que es disposa de la informació íntegra en tot moment i 

que no hi hagi cap actor que estigui intentant injectar firmware maliciós durant 

la connexió. També ajuda a diferenciar les dades que es troben en el repositori 

localment de les que estan llestes per a ser compartides. Es tractarà el fitxer 
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metadata.staged com el fitxer que allotja les dades localment, mentre que les 

dades sota l’altra carpeta seran envidades als actors, si escau.  

 

Els dos últims passos són trivials, s’executarà un procés que habilitarà la 

connexió del servidor amb l’exterior. A continuació es disposarà d’un thread 

d’execució que estarà escoltant les peticions que aquest pugui rebre.  

 

 

 
Figura 6.6. Captura de la terminal del servidor sobre l’execució de les seves últimes dues fases 

de desplegament. Font personal.  

 

 

Per comprovar el correcte desplegament del servidor i per una millor pràctica, 

es pot comprovar si es pot accedir als repositoris accedint directament a 

l’adreça IP i port del servidor, de la següent manera: 

 

 

 
Figura 6.7. Imatges del contingut del servidor, fent ús del cercador, mitjançant la seva adreça 

IP. Font personal. 

 

 

Un cop iniciat el servidor Imatge es pot afegir el contingut desitjat per a la flota 

de cotxes que simularà el firmware, seguint el Sistema Base descrit. Es tracta 

dels següents fitxers:  

 

- Firmware vehicle 1 - UOC1.0.txt, UOC1.1.txt i UOC1.2.txt. 

- Firmware vehicle 2 - URV1.0.txt, URV1.1.txt i URV1.2.txt. 

 

Els fitxers s’introduiran mitjançant la següent línia:  

 

di.add_target_to_imagerepo(name, filepath_in_repo) 
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Figura 6.8. Captura de la terminal del servidor amb el procés d’introducció manual de fitxers. 

Font personal. 

 

 

Un cop inserits tots els fitxers, l’estat del servidor és el següent:  

 

 

 
Figura 6.9. Imatges del contingut del servidor un cop creats tots els fitxers definits en el Sistema 

Base. Font personal. 

 

6.4.1.2. Servidor Director 

El procés per iniciar el servidor Director no és massa diferent que l’anterior. Com s’ha 

fet prèviament s’ha de començar important la instància de la següent manera:  

 

import demo.demo_director as dd 

 

 

  
Figura 6.10. Captura de la terminal del servidor amb l’import d’aquest. Font personal. 

 

 

A continuació s’haurà d’iniciar el servidor cridant a la funció mitjançant la 

comanda dd.clean_slate(). Aquesta línia de codi executarà un seguit 

d’instruccions per inicialitzar-lo completament. 

- Creació dels repositoris per cada VIN. 
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- Creació o importació de claus pels rols del servidor, depenent de l’opció 

que desitgi l’OEM. En moltes ocasions, es distribueix firmware amb 

claus per defecte durant l’elaboració de les ECU. Aquestes en arribar a 

les mans del fabricant canvia totes les claus a la seva conveniència.  

- Inicialització de rols pel servidor Director amb les claus corresponents. 

- Root. 

- Snapshot. 

- Timestamp.  

- Targets.  

- Elaboració de les metadades pels rols. 

 

Un cop realitzades totes aquestes accions, el servidor estarà completament 

buit, ja que no s’ha creat cap instància de vehicle per al moment al qual se’l 

pugui enviar les dades elaborades fins aquest punt. Tota la informació 

gestionada fins aquí és d’ús local pel servidor i per tant, no s’aprecien canvis 

en les carpetes internes del sistema. 

 

 

 
Figura 6.11. Imatge del contingut  del servidor Director un cop executada la primera fase del 

desplegament. Font personal.  

 

 

Les dades referents al seguit de rols romanen a memòria, esperant a ser 

salvaguardades en els fitxers corresponents en els següents passos i només si 

es crea un vehicle.  

 

És important remarcar que sense una carpeta prèviament creada en aquest 

servidor, no es possible efectuar una connexió. Aquesta estratègia es perquè 

cap actor pugui donar-se d’alta i d’aquesta manera, poder interactuar amb el 

sistema si el fabricant no en té constància. Els vehicles donats d’alta ho faran 

mitjançant el seu VIN.  

 

La funció dd.clean_slate() cridarà a la resta d’accions automàticament, 

començant per la comanda dd.write_to_live().  
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Els dos últims passos són trivials, s’executarà un procés que habilitarà la 

connexió del servidor amb l’exterior. A continuació es disposarà d’un thread 

d’execució que estarà escoltant les peticions que aquest pugui rebre.  

 

 

 
Figura 6.12. Captura de la terminal del servidor sobre l’execució de les últimes fases de 

desplegament d’aquest. Font personal.  

 

 

Per comprovar el correcte desplegament del servidor i per una millor pràctica, 

es pot comprovar si es pot accedir al repositori accedint directament a l’adreça 

IP i port del servidor, de la següent manera: 

 

 

 
Figura 6.13. Imatges del contingut del servidor buit, fent ús del cercador, mitjançant la seva 

adreça IP. Font personal. 

 

 

Un cop iniciat el servidor Director s’afegiran el seguit de vehicles. Seguint 

l’exemple del Sistema Base, aquests es corresponen amb:  

 

- Cotxe 1. 

- VIN: ‘UOC’, ECU_Serial: ‘UOC1’ 

- Cotxe 2. 

- VIN: ‘URV’, ECU_Serial: ‘URV1’ 

- Cotxe 3. 

- VIN: ‘democar’, ECU_Serial: ‘democar1’ 
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6.4.1.3. Servidor Timestamp 

Per últim s’iniciarà el servidor de Timestamp. L’inici d’aquest servidor no és tan 

complex com els anteriors, tanmateix, el seu correcte desplegament és igual 

de crític que la resta.  

 

Per posar-lo en funcionament únicament farà falta importar-lo i començar el 

procés de listening. 

 

 

 
Figura 6.14. Captura de l’import del servidor Timestamp. Font personal. 

 

 

Un cop executada la funció el servidor estarà escoltant i esperant rebre 

correctament peticions del tipus GET mitjançant la xarxa. Tanmateix, si 

s’intenta establir-hi connexió mitjançant el cercador, s’espera rebre un error de 

manera que es confirmi el correcte procediment confirmant que el servidor està 

engegat i escoltant correctament.  

 

 

 
Figura 6.15. Imatge esperada d’error de la petició al servidor. Font personal. 

 

 

Aquest missatge d’error ve acompanyat d’un missatge a la terminal. 
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Figura 6.16. Captura de la terminal del servidor d’acord amb l’intent fallit de connectar amb 

aquest usant un protocol no esperat. Font personal. 

 

6.4.2. Registre previ d’ECUs primàries al sistema 

Amb la infraestructura de servidors funcionant el sistema ja està llest per donar 

d’alta el seguit d’actors i vehicles que han d’entrar en joc. Abans però, s’han de 

crear els VIN dels vehicles que s’afegiran, amb les parelles de claus 

corresponents.  

6.4.2.1. Registre dels VIN 

Cal recordar que el sistema no admetrà cap connexió de vehicle que no es 

realitzi contra un número identificador VIN prèviament enregistrat pel fabricant 

per tant, aquest pas és necessari abans de continuar amb el procés de vincular 

les plaques amb el firmware disponible. 

 

Per poder-ho fer s’haurà de donar d’alta fent servir el servidor Director 

encarregat de la gestió de la flota i actualitzacions. Des de la terminal on s’ha 

iniciat aquest es realitza el registre dels VIN i els serials de les ECU de la 

següent manera.  

- Declarar el VIN corresponent a una flota de vehicles.  

- Donar d’alta el nou paràmetre cridant a una instància del servidor 

Director.  

 

dd.director_service_instance.add_new_vehicle(vin) 

 

 

 
Figura 6.17. Captura de la terminal del servidor sobre el registre d’un nou VIN. Font personal. 
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Aquest pas forçarà la creació d’un nou repositori dedicat al servidor Director, 

sense cap firmware associat i amb únicament dues subcarpetes: 

- metadata.staged 

- targets 

 

 

 
Figura 6.18. Imatges del contingut del servidor després de registrar un únic VIN. Font personal. 

 

 

Es repeteix el mateix procediment fins a enregistrar els identificadors restants. 

Un cop creats els tres VIN seguint l’esquema del Sistema Base, l’estructura és 

aquesta. 

 

 

 
Figura 6.19. Imatges del contingut del servidor després de registrar tots els identificadors VIN 

corresponents al Sistema Base. Font personal. 

 

 

Amb l’estructura interna creada ja es poden donar d’alta les credencials que 

seran utilitzades pels actors durant el procés.  

6.4.2.2. Registre, creació i vinculació de les parelles de claus 

Per poder procedir i vincular una placa amb una parella de claus, aquestes han 

d’haver estat creades i emmagatzemades prèviament al servidor. L’algorisme 

que es fa servir per encriptar les parelles de claus és l’AES-256 CTR Mode, per 
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la seva generació s’usen corbes el·líptiques, concretament la corba el·líptica 

25519, que segueix el següent patró. 

 

 

 

Figura 6.20. Imatge de la corba el·líptica 25519. 

 

 

El procés de generació de noves credencials es complementa amb protecció 

per contrasenya. Aquesta contrasenya és modificada durant el procés per 

poder assegurar-ne una protecció mínima. Això s’aconsegueix afegint contingut 

i modificant la contrasenya amb l’ús d’algoritmes Password-Based Key 

Derivation Function o Funcions de Derivació de Clau Basada en Contrasenya 

(PBKDF2), d’aquesta manera s’emmagatzemen les claus. Es disposa de 

diagrames de creació de credencials sota el títol Diagrames de creació d’una 

parella de claus.  

 

Així doncs, els recursos i algoritmes matemàtics usats durant tot el procés, els 

quals aporten una major seguretat complint amb el requeriment estipulat, són 

els següents: 

- AES-256 CTR Mode. 

- Corbes el·líptiques, ed25519. 

- PBKDF2, per derivar i assegurar la contrasenya. 

 

Per poder usar tots aquests recursos i crear una parella nova de claus, 

únicament fa falta cridar a la instància del servidor Director encarregada de 

gestionar tot el procés de creació d’aquestes (el resultat es detalla en el punt 

Emmagatzematge i format de les claus públiques i privades). 

 

dd.demo.generate_key(‘UOC_keyPair’) 

 

Per acabar es registrarà la placa amb el seu serial únic, clau pública i 

identificador VIN. Per fer-ho, cal importar la clau pública generada i finalitzar el 

procés. Aquesta acció generarà les metadades corresponents del vehicle, sota 

el nou fitxer de metadades.  
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ecu_public_key = dd.demo.import_public_key(‘UOC 

_keyPair’) 

 

dd.director_service_instance.register_ecu_serial(ecu_seri

al, ecu_public_key, vin) 

 

 

 
Figura 6.21. Captura de la terminal del servidor amb el resultat del registre de la nova ECU. 

Font personal. 

 

 

Es realitzaran els mateixos passos pel seguit de vehicles creats. Per finalitzar 

el procés, es publicaran els canvis forçant una escriptura amb la comanda:  

 

dd.write_to_live() 

 

Aquesta acció forçarà la signatura dels fitxers de metadades pels rols del 

servidor i la seva publicació. El sistema ja està preparat per la subscripció de 

tres vehicles sota el seguit de repositoris, aquests ja estan preparats per 

interactuar amb la flota.  

 

 

 
Figura 6.22. Imatges del contingut del servidor després d’haver publicat la generació de les 

metadades signades. Font personal. 
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6.4.2.2.1. Emmagatzematge i format de les claus públiques i privades 

Tota parella de claus generada es trobarà sota un fitxer de gestió de claus de 

la mateixa eina, a més, un cop aquestes són importades, s’enregistren a la base 

de dades del servidor Director.  

 

 

 
Figura 6.23. Captura de la terminal amb el contingut de la parella de claus generada. Font 

personal. 

 

 

Seguint la generació de claus del punt 5.3.4.2.2. la clau privada correspon al 

fitxer UOC_keyPair, mentre que la pública segueix la mateixa nomenclatura 

amb l’extensió .pub. Tanmateix, com cal esperar, el contingut d’aquestes és 

diferent. La informació de la clau pública està escrita en clar dins del fitxer 

seguint el següent format: 

 

- Tipus de clau: Indica l’algoritme que s’ha usat per elaborar la parella de 

claus. 

- Algoritme de Hash de la clau: En aquest camp s’emmagatzema 

l’algoritme usat per calcular el Hash sobre la clau per comprovar-ne la 

integritat. 

- Valor: Diccionari emmagatzemant el valor de la clau pública.  

 

Mentre que la clau privada que ha passat per tot el procés de gestió i creació 

segura de credencials, està encriptada. Cada cadena de caràcters dins del 

fitxer està subjecte a un camp específic, separat per un limitador que haurà 

estat configurat prèviament, de la següent forma:  

 

SALT @@@@ ITERATIONS @@@@ HMAC @@@@ IV @@@@ CIPHERTEXT 

 

Aquests valors tenen el següent significat: 

- Salt: Calculat dins de l’algoritme AES-256 CTR Mode, aquest 

s’aconsegueix en derivar la informació de la clau. Es genera informació 
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addicional que s’afegirà el resultat per dificultar-ne el procés 

d’enginyeria inversa. 

- Iteracions: Configurat per defecte en 10.000, un OEM pot configurar 

aquest valor per qualsevol que trobi més adient. Aquest número 

correspon al nombre d’iteracions que realitzarà l’algoritme amb la clau. 

- HMAC: El resultat de concatenar l’algoritme SHA-256 sobre la clau 

simètrica prèvia a ser encriptada i la clau ja encriptada. 

- IV: Initialization Vector o Vector d’Iniciació (IV) és el paràmetre que 

necessita l’algoritme AES per començar a encriptar. És una variable de 

dimensió fixa que requereix haver estat calculada aleatòriament o 

pseudoaleatòriament.  

- Text xifrat: Resultat de l’encriptació en haver aplicat l’algoritme AES 

sobre la clau desitjada.  

 

6.4.2.2.2. Diagrames de creació d’una parella de claus 

A continuació es detalla el procés de generació d’una nova parella de claus. 

Primerament es cridarà a l’algoritme de corba el·líptica ed25519 per a generar 

les claus pública i privada matemàticament enllaçades amb una contrasenya 

d’usuari, que s’utilitzarà posteriorment pel càlcul final de la HMAC sobre la clau 

privada.  

 

En la pràctica aquest recurs criptogràfic es crida mitjançant el mòdul de Python 

PyNaCl. L’entrada que necessita és un número aleatòriament generat de 32 

bytes de llargada. Aquest nombre se l’anomenarà seed o llavor, és important 

que hagi estat calculat amb un gradient d’aleatorietat alt, ja que tots els càlculs 

es basaran en aquest número i un mal càlcul o llavor generada dèbil pot afectar 

a un posterior robatori de credencials.  

 

A continuació s’aplicarà l’algoritme de Hash SHA-512 sobre la llavor forçant la 

generació d’un nombre més llarg, concretament de 64 bytes (512 bits), el qual 

serà dividit en dues parts: la part esquerra LH de 32 bytes i la part dreta RH de 

32 bytes.  

 

Amb aquesta divisió es realitzaran dues grans operacions: generació de la 

parella de claus i la corresponent signatura per la seva verificació. Es calcula la 

corba ed25519 entrant com a únic paràmetre la LH, el qual generà un escalar 

privat, anomenat ‘a’. Fins aquí, la unió de ‘a’ i RH formaran la clau privada, 

mentre que el resultat de multiplicar ‘a’ amb el generador de la clau ed25519 

‘b’ formarà la clau pública.  
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Figura 6.24. Diagrama d’explicació del càlcul de la corba el·líptica ed25519. Font personal. 
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En finalitzar els càlculs, es comprovarà la correcta generació de les claus 

mitjançant la signatura generada i es procedirà a retornar-les pel seu 

processament i emmagatzematge.  

 

Un cop generada la nova parella de claus, es procedirà a la protecció de la 

contrasenya que l’usuari ha passat prèviament com a paràmetre. Aquesta 

protecció es pot aconseguir gràcies a l’algoritme Password-Based Key 

Derivation Function (PBKDF2), el qual realitza una sèrie d’operacions 

matemàtiques amb una funció de Hash predefinida, en el nostre cas SHA-256, 

que inflarà i modificarà el resultat de la contrasenya, reforçant-la per la correcta 

gestió i ús d’aquesta.  

 

Les operacions a realitzar a partir d’ara seran dutes a terme amb aquesta 

derivació obtinguda, generant-la sempre que se n'hagi de fer ús passant com a 

paràmetre la contrasenya anterior. D’aquesta manera, s’assegura eliminar el 

risc d’enginyeria inversa sobre la clau si es perpetrés un robatori de credencials, 

ja que amb la clau derivada no seria possible generar la clau inicial.  

 

A continuació es cridarà a l’algoritme de xifratge AES-256 CTR Mode amb la 

contrasenya derivada i la clau privada a ser encriptada i emmagatzemada 

corresponentment en un fitxer pel seu ús i enviament.  

 

La clau pública s’emmagatzema en clar mentre que la clau privada 

s’emmagatzema utilitzant el següent format: 

 

 

SALT @@@@ ITERATIONS @@@@ HMAC @@@@ IV @@@@ CIPHERTEXT 
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Figura 6.25. Diagrama de la creació d’una nova parella de claus usant les corbes el·líptiques, 

AES-256 CTR mode i funcions PBKDF2. Font personal. 
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6.4.2.3. Vinculació del firmware inicial 

Un cop creades les entrades del servidor Director per als corresponents 

vehicles, s’han d’associar els fitxers de firmware desitjats pels automòbils 

pertinents. Aquests fitxers se situaran a la carpeta de Targets del VIN desitjat.  

 

Els fitxers que hagin de ser vinculats han d’estar presents en el servidor 

d’Imatges per tal de poder procedir amb la vinculació. En aquest cas, havent 

creat els fitxers prèviament, s’enllaçarà únicament el fitxer 

infotainment_firmware.txt a tota la flota de la següent manera. 

 

dd.add_target_to_director(target_path, target_fname, VIN, 

ECU_Serial) 

 

 

 
Figura 6.26. Captura de la terminal del servidor amb el resultat de la vinculació del primer fitxer. 

Font personal. 

 

 

El procés actualitzarà la informació dels rols i bases de dades de manera que 

el fitxer de firmware quedarà vinculat a la placa ECU. El fitxer original situat sota 

el servidor d’Imatges es copiarà a la carpeta Targets del VIN desitjat. 

 

 

 
Figura 6.27. Imatges del contingut del servidor després d’haver vinculat el primer fitxer. Font 

personal. 
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6.4.3. Inici de les ECU primàries 

Per tal de simular un vehicle, s’ha d’obrir una nova connexió contra el sistema 

de servidors en funcionament. Aquesta connexió es pot realitzar amb un 

ordinador o entitat computacional diferent, com una placa Raspberry. Per poder 

fer-ho s’haurà de modificar l’adreça IP del fitxer de configuracions per apuntar 

a l’adreça i ports dels servidors. Per simplificar-ho i poder capturar el seguit de 

trames durant la comunicació, s’ha simulat el vehicle en una nova terminal 

diferent en el mateix ordinador, referenciada com a terminal primària.  

 

Primer de tot s’haurà d’importar el fitxer corresponent a la placa primària i 

informar el servidor de la nova subscripció de la següent manera:  

 

import demo.demo_primary as dp 

dp.clean_slate(vin=‘UOC’, ecu_serial=‘UOC1’) 

 

Amb aquesta petició, la simulació del vehicle enviarà una sol·licitud per 

vincular-se contra el número identificador VIN indicat al servidor Director, 

enviant la informació actual del vehicle, per exemple, si disposa de plaques 

secundàries vinculades, dels arxius de firmware que disposa actualment i les 

seves parelles de claus. Com que es tracta del primer cop que es realitza 

aquest pas, la informació enviada al servidor correspondrà a les claus 

prèviament carregades, sense informació de cap arxiu actual ni placa 

vinculada. El servidor actualitzarà les seves bases de dades amb aquesta 

informació rebuda. 

 

Si es realitzés aquesta acció en un sistema distribuït, és a dir, fora de la mateixa 

màquina, seria necessari dotar de les mateixes credencials generades al 

servidor Director a la placa, ja que aquesta necessitaria carregar les mateixes 

claus públiques i privades per poder interactuar amb el sistema. A la vida real, 

aquest pas es realitzaria a fàbrica, sota un entorn controlat, un cop la placa ha 

carregat les claus i s’ha subscrit definitivament al sistema la resta d’accions es 

poden realitzar remotament. 

 

 

 
Figura 6.28. Captura de la nova terminal primària amb la importació i creació d’una nova placa. 

Font personal. 

 



83 

A continuació s’escaurà actualitzar el firmware amb la comanda update_cycle() 

per forçar que la placa primària es descarregui tots els fitxers vinculats a ella. 

L’acció informaria d’una nova versió de programari per les plaques secundàries 

associades, si n’hi hagués alguna.  

 

dp.update_cycle() 

 

Aquesta execució realitzarà una petició contra el servidor de Timestamp 

demanant una actualització del temps. Un cop configurat aquest temps, l’actor 

carregarà les parelles de claus i les comprovarà contra les claus generades en 

els passos anteriors en el servidor Director, si les credencials i informació són 

correctes, procedirà a la comprovació dels arxius que hi ha a la carpeta VIN 

corresponent del servidor Director per la seva descàrrega.  

 

 

 
Figura 6.29. Captura de la terminal primària amb la comprovació i actualització del firmware. 

Font personal. 

 

 

En aquest cas, com que és la primera vegada que s’executa, detectarà que 

s’ha d’actualitzar el fitxer infotainment_firmware.txt, l’únic que s’ha afegit i 

vinculat al repositori de l'identificador del vehicle.  

 

 

 
Figura 6.30. Captura de la terminal primària on s’informa que no consta de plaques subscrites a 

ella. Font personal. 

 

 

Durant el procés, es pot apreciar l’aparició d’un missatge informant que no hi 

ha cap placa secundària vinculada a la primària per rebre actualitzacions, donat 

que encara no s’ha generat ni vinculat cap. No obstant això, amb l’execució 

d’aquests passos, la placa primària està llesta per atendre peticions de 

subscripció i vinculació per part de plaques secundàries.  
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6.4.3.1. Comunicació amb el servidor 

Durant la comunicació hi ha hagut un intercanvi de missatges entre els diferents 

actors. Aquests s’han capturat mitjançant l’eina Wireshark i s’ha filtrat pel 

protocol HTTP i HTTP/XML corresponent als protocols usats per establir la 

comunicació i compartir les dades.  

6.4.3.1.1. dp.clean_slate() 

Els principals missatges durant la primera petició han estat dos, aquests 

corresponen a la petició i el posterior enviament de dades de la placa primària 

al servidor amb el propòsit d’acreditar-se i procedir a donar-se d’alta.  

 

 

 
Figura 6.31. Captura de les trames de la comunicació entre la placa primària i el servidor. Font 

personal. 

 

 

Com que la informació i credencials han estat les correctes, el servidor ha 

acceptat la comunicació i ha actualitzat les bases de dades, vinculant la placa 

al repositori corresponent al VIN enviat. 

 

 

 
Figura 6.32. Captura de la terminal del servidor amb el missatge positiu de la vinculació. Font 

personal. 
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6.4.3.1.2. dp.update_cycle() 

Amb la segona petició els missatges intercanviats han estat molts més. Aquests 

corresponen als següents:  

- Petició d’un nou temps al servidor Timestamp.  

- Descàrrega i actualització de metadades pels rols al servidor Director. 

- UOC/metadata/Timestamp.der 

- UOC/metadata/Snapshot.der 

- UOC/metadata/Targets.der 

- metadata/Timestamp.der 

- metadata/Snapshot.der 

- metadata/Targets.der 

- Enviament final de la totalitat de les dades actuals al servidor.  

 

 

 
Figura 6.33. Captura de les trames de la comunicació entre la placa primària i el servidor. Font 

personal. 

 

 

Un cop ha acabat la transmissió de les dades, a la terminal del servidor ha 

aparegut el missatge positiu de la rebuda de les dades de la placa, indicant el 

número identificador que en aquest cas equival a ‘UOC1’. 
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Figura 6.34. Captura de la terminal del servidor amb el missatge positiu de la vinculació. Font 

personal. 

 

 

Arribat aquest punt, la placa ha estat correctament enllaçada i configurada. Es 

mantindrà a l’escolta de plaques secundàries per a ser vinculades.  

6.4.4. Inici i vinculació de les ECU secundàries 

Tenint la placa primària en funcionament, és hora de vincular la placa 

secundària amb el seguit de passos descrits a continuació, en una terminal a 

part. Aquesta nova terminal serà referenciada com a terminal secundària.  

 

import demo.demo_secondary as ds 

ds.clean_slate(vin=‘UOC’, ecu_serial=‘UOCMod1’) 

 

Un cop executades aquestes peticions, es generarà una nova placa secundària 

que es vincularà a la primària sota el mateix VIN, però amb un serial diferent.  

 

 

 
Figura 6.35. Captura de la terminal secundària amb el missatge positiu de la vinculació amb la 

placa primària. Font personal. 

 

 

Si s’observa la terminal primària, ens informa que la vinculació s’ha realitzat 

correctament, aquesta també s’encarrega d’actualitzar les dades i enviar-les al 

servidor, el qual actualitzarà les seves bases de dades amb les dades d’aquest 

nou vincle.  

 

 

 



87 

 
Figura 6.36. Captura de la terminal primària amb el missatge positiu i la informació de la nova 

placa enllaçada. Font personal. 

 

 

Un cop arribat aquest punt, la placa secundària ja està llesta per ser vinculada 

al nou firmware i rebre actualitzacions. Abans però, serà necessari executar la 

comanda d’actualització, un cop més a la placa primària perquè refresqui la 

informació rebuda prèviament del servidor; en cerca de nou programari per la 

recent associació.  

 

6.4.4.1. Comunicació amb la placa primària i el servidor 

6.4.4.1.1. ds.clean_slate() 

Igual que la vinculació entre la placa primària i el servidor, en la creació i 

associació de la placa secundària i primària s’intercanvien diversos missatges. 

Aquests corresponen als següents:  

- Petició de donada d’alta d’un nou ECU_Serial corresponent al donat a 

la nova placa secundària.  

- Petició de registre d’una nova placa secundària a la principal.  

- Enviament de la informació de la placa secundària a la principal 

mitjançant el fitxer ECU_Manifest.  
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Figura 6.37. Captura de les trames de la comunicació entre la placa secundària i la placa 

primària. Font personal. 

 

 

La placa primària rep la petició i gestiona el tràmit de subscripció. Quan ha 

acabat informa al servidor d’aquest. Si tot anat bé, actualitzarà les bases de 

dades amb la nova informació i mostra un missatge positiu amb el número 

ECU_Serial del nou component.   

 

 

 
Figura 6.38. Captura de la terminal del servidor amb el missatge positiu de la vinculació. Font 

personal. 

 

 

En aquest punt, s’ha repetit l’acció de petició d’actualització per part de la placa 

primària, ja que és necessari abans de poder procedir amb la correcta 

descàrrega d’informació per la placa recentment vinculada. 
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6.4.4.1.2. ds.update_cycle() 

Tot i no tenir cap mena de firmware associat a la nova placa vinculada, es 

convenient actualitzar-la, per veure que el sistema funciona correctament. 

Tanmateix, s’espera rebre un missatge dient que no hi ha actualitzacions 

disponibles. Els missatges corresponen als següents:  

 

- Petició d’obtenció i actualització del temps al servidor Timestamp.  

- Petició d’obtenció de les metadades a la placa primària.  

- Enviament de la nova informació actualitzada a la placa primària. 

 

 

 
Figura 6.39. Captura de les trames de la comunicació entre la placa primària i el servidor. Font 

personal. 

 

 

Com que no es disposa de cap actualització per la placa secundària, aquesta 

respon amb el següent missatge.  
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Figura 6.40. Captura de la terminal secundària amb el missatge de ‘no update’. Font personal. 

 

 

Únicament cal vincular el nou firmware a les plaques secundàries i demanar-

ne l’actualització.  

 

Els passos descrits fins aquí es repetiran per la totalitat de la flota seguint la 

definició del Sistema Base.  

6.4.5. Publicació i vinculació de nou firmware 

S’aprofitaran els fitxers creats en el punt 5.3.4.1. Servidor d’Imatge, per 

vincular-los a les plaques secundàries. També es publicarà un fitxer d’imatge 

nou per simular una recent actualització del paquet actual de firmware. 

 

Seguint amb l’exemple descrit fins ara, es procedirà a enllaçar el fitxer 

UOC1.1.txt amb la placa secundària corresponent a la ECU_Serial UOCMod1, 

a més com s’ha esmentat, es vincularà un fitxer nou creat anomenat 

UOCMod1_new_firmware.img per simular una publicació d’una nova imatge de 

dades.  

 

Per poder publicar aquesta nova imatge es procedirà a executar un seguit de 

comandes a la terminal del servidor.  

 

6.4.5.1. Servidor d’Imatges 

S’hauran de realitzar els següents passos:  

 

- Declaració del nom i lloc local del nou fitxer. 

- Creació i escriptura del contingut. 

- Publicació al servidor d’Imatges. 

- Actualització del servidor d’Imatges, pel càlcul de les metadades.  

 

firmware_fname = path_to_file 

firmware_version = file_name 
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open(firmware_fname, ‘w’).write(file_content) 

di.add_target_to_imagerepo(firmware_fname, 

firmware_version) 

di.write_to_live() 

 

 

 
Figura 6.41. Captura de la terminal del servidor amb les instruccions per la generació i 

publicació d’una nova imatge. Font personal. 

 

 

Es pot apreciar que s’ha vinculat correctament el fitxer al servidor. 

 

 

 
Figura 6.42. Imatges del contingut del servidor després d’haver afegit la nova imatge. Font 

personal. 

 

 

A continuació s’haurà d’informar el servidor Director de la nova informació i la 

corresponent actualització.  
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6.4.5.2. Servidor Director 

S’hauran de realitzar els següents passos: 

 

- Vinculació de la nova imatge al repositori del servidor Director desitjat.  

- Vinculació del fitxer existent desitjat. 

- Actualització del servidor Director, pel càlcul de les metadades. 

 

dd.add_target_to_director(firmware_fname, 

firmware_version, vin, ecu_serial) 

dd.write_to_live() 

 

 

 
Figura 6.43. Captures de la terminal del servidor amb les instruccions per la publicació de la 

imatge al vehicle desitjat. Font personal. 

 

 

Això farà que la placa primària estigui llesta per rebre les noves actualitzacions 

per a poder ser servides als seus secundaris.  

 

 

 
Figura 6.44. Imatges del contingut del servidor després d’haver vinculat la imatge al vehicle. 

Font personal. 
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6.4.6. Descàrrega del firmware 

Un cop publicats els nous canvis i procedint a la descàrrega s’executarà una 

petició d’actualització per part de la placa primària contra el servidor. Des de la 

terminal primària es comprovarà si existeixen actualitzacions pel seguit de 

plaques secundàries que té associades i descarregarà el nou firmware vinculat.  

6.4.6.1. ECU Primària 

 

 

 
Figura 6.45. Captures de la terminal primària amb la descàrrega dels dos fitxers vinculats. Font 

personal. 

 

 

Els passos en la comunicació són els següents: 

 

- Connexió contra el servidor de Timestamp per actualització del temps. 

- Enviament de les credencials. 

- Actualització de les metadades.  

- Descàrrega del firmware:  

- Fitxer UOC1.1.txt 

- Fitxer UOCMod1_new_firmware.img  

 

 

 
Figura 6.46. Captura de les trames de la comunicació entre la placa primària i el servidor per 

descarregar els fitxers (a l’esquerra) i el contingut de la carpeta amb els fitxers físics 

descarregats (a la dreta). Font personal. 
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6.4.6.2. ECU Secundària 

En tornar a forçar el procés d’actualització a la placa secundària aquesta 

descarregarà finalment les noves actualitzacions. 

 

 

 
Figura 6.47. Captura de la terminal secundària amb el missatge d’actualització satisfactòria (a 

l’esquerra) i el fitxer físic a la carpeta de la placa secundària(a la dreta). Font personal. 

 

 

Si el procés és satisfactori, es mostrarà el missatge anterior a la terminal 

secundària. També es trobaran els fitxers físics corresponents dins de la 

carpeta generada fruit de la simulació de la placa secundària.  

 

Durant el procés de descàrrega, la placa únicament es posarà en contacte amb 

la placa primària qui li proporcionarà els fitxers amb la comunicació descrita a 

continuació:  

 

- Actualització del temps per la correcta comunicació amb el servidor de 

Timestamp.  

- Petició per obtenir les metadades. 

- Notificació de l’existència de programari nou. 

- Descàrrega del nou firmware.  

- Finalització de la comunicació.  
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Figura 6.48. Captura de les trames de la comunicació entre la placa secundària i la placa 

primària per descarregar els fitxers. Font personal. 

 

 

Un cop actualitzada, si es tornés a executar el mateix procediment, es mostraria 

el següent missatge.  

 

 
Figura 6.49. Captura de la terminal secundària amb el missatge que no cal una nova 

actualització. Font personal 

 

 

El sistema ja ha rebut la primera actualització, les plaques ja han estat 

vinculades als paquets d’imatges i firmware corresponents. A partir d’ara les 

properes descàrregues ja es podran efectuar fora de l’àmbit empresarial.  
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7. Conclusions  

En aquest treball s’han definit els requisits fonamentals què ha de complir un 

sistema OTA donada la seva importància, tenint en compte la situació on 

aquest treballarà i realitzarà les operacions. S’ha procurat que aquests no 

estiguessin únicament enfocats al funcionament tècnic, sinó que també 

vetllessin per l’ús que es dóna als components més usats en un sistema 

encastat. Els components de Hardware en la majoria d’ocasions estan 

subjectes a una vida útil limitada i gestionar-ne l'ús pot suposar una millora a 

llarg termini i una reducció de costos significativa per l’estalvi de recanvi de 

peces.  

 

Un cop establerts els requeriments i característiques s’ha cercat en les 

implementacions actuals que ofereix el mercat, les quals ja estan essent 

comercialitzades i desenvolupades per atendre les necessitats actuals que el 

món de l’automòbil requereix. De tots els sistemes analitzats s’ha acabat 

seleccionant l'opció més adient que s’adaptava als requisits inicialment definits. 

Aquest sistema ha acabat sent l’eina Uptane, pel seu compliment i per l'ús de 

tecnologia del framework TUF desenvolupat, usat per la resta de solucions, que 

la fan un referent en el mercat actual.  

 

La selecció ha estat estudiada i s’ha definit un sistema base explicant el 

funcionament teòric del sistema. Posteriorment s’ha desplegat la OTA amb el 

propòsit de veure i estudiar-ne el funcionament seguint el supòsit d’un cas real 

sota l’esquema base. En l’execució han entrat en joc un total de tres vehicles 

simulant diverses plaques provinents de diferents proveïdors sota un mateix 

automòbil.  

 

Personalment, crec que la tecnologia OTA deixarà marca passant a ser un 

sistema rellevant en el futur tecnològic i d'actualització de programari per tot 

component remot, també fora de l’àmbit de l’automòbil. 

 

La feina feta en aquesta pràctica no únicament m’ha ajudat a ampliar el 

concepte de seguretat que tenia en realitzar aquest màster, sinó que també 

m’ha ajudat a créixer en l’àmbit professional, ja que m’ha permès analitzar 

sistemes actuals i en funcionament, àmpliament comercialitzats.  
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7.1. Treball Futur 

Malgrat la feina feta, hi ha diverses coses que, personalment, m’hagués agradat 

poder realitzar. La primera implica poder contribuir a l’aportació de millores pel 

sistema escollit. El seu funcionament no és trivial, però segur que investigant 

més hauria pogut aportar alguna millora al seu funcionament. Aquesta, per 

exemple, hauria pogut ser la implementació de l’ús del protocol HTTPS en la 

comunicació entre les plaques i el servidor per assegurar la confidencialitat i 

integritat de les dades transmeses. En aquest cas, donada la necessitat de 

veure i analitzar la comunicació, ha estat convenient seguir fent ús del protocol 

HTTP que permetia veure els missatges en clar.  

 

Si hagués pogut disposar de material tecnològic avançat, m’hauria agradat 

implementar la solució en un vehicle o simulació reals, podent fer 

actualitzacions de programari ja en funcionament i veure com actua aquest 

després de la descàrrega.  

 

Per últim, m’hauria agradat haver intentat aprofitar els mòduls de simulació 

d’atacs que l’eina Uptane proporciona, entrant en més detall sobre la gestió i 

protecció d’atacs elaborats.  
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Glossari 

ABS: Anti-Lock Brake System 

AEB: Automatic Emergency Braking 

AES: Advanced Encryption Standard 

AES (CTR): Advanced Encryption Standard Counter Mode 

BCM: Body Control Module 

BSP: Board Support Package 

CAN: Controller Area Network 

CCB: Change Control Board 

CPU: Central Processing Unit 

DoCAN: Diagnostic Communication Over Controller Area Network 

DOS: Deny Of Service 

DSA: Digital Signature Algorithm 

DSS: Digital Signature Standard 

DTC: Diagnostic Trouble Code 

ECC: Elliptic-Curve Cryptography 

ECM: Engine Control Module 

ECU: Electronic Control Unit 

EFI: Electronic Fuel Injection 

EPROM: Erasable Programmable Read-Only Memory 

EEPROM: Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory 

FCW : Forward Collision Warning 

GPS: Global Positioning System 

HMAC: Hashed Message Authentication Code 

HMI: Human Machine Interface 

HSM: Hardware Secure Module 

HTTP: Hypertext Transfer Protocol 

HTTPS: Hypertext Transfer Protocol Secure 

ICT o TIC: Information and Communications Technology 

IDS: Intrusion Detection System 

IDPS: Intrusion Detection and Prevention System 

IOT: Internet Of Things 

IP: Internet Protocol  

IV: Initialization Vector 

LAN: Local Area Network 

LIN: Local Interconnect Network 

MAC: Message Authentication Code 

MITM: Man-In-The-Middle 

NIST: National Institute of Standards and Technology 

NN: Neuronal Networks 

OBD: On-Board Diagnostics 

OEM: Original Equipment Manufacturer 

OS: Operative System 

OTA: Over-The-Air 

PBKDF: Password-Based Key Derivation Function 

PEM: Privacy Enhanced Mail, Digital Certificate 
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PFX: Personal Information Exchange, Digital Certificate 

PKI: Public Key Infrastructure 

PMP: Program Management Plan 

PN: Part Numbers 

POR: Plan Of Record 

PRD: Product Requirements Document 

PSK: Phase-Shift Keying 

RAM: Random-Access Memory 

RFC: Request For Comments 

ROM: Read-Only Memory 

SCM: Suspension Control Module 

SDL: Secure Development Lifecycle 

SGP: Smart Gateway Platform 

SIP: System in a Package 

SOC: System-On-Chip 

SOTA: Software updates Over-The-Air 

SSL: Secure Sockets Layer 

TCM: Transmission Control Module 

TCP: Transmission Control Protocol 

TCU: Telematics Control Unit 

TLS: Transport Layer Security 

TUF: The Update Framework 

UDS: Unified Diagnostic Services 

VIN: Vehicle Identification Number  
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Annex  

A1. Atacs Informàtics en Dispositius 

Aquest punt descriu les característiques generals d’un seguit d’atacs que les 

tecnologies OTA són susceptibles a patir gràcies al medi en el qual treballen[72]. 

Això no significa que s’estigui parlant de la totalitat d’aquests atacs, al contrari, 

s’enumeren els més freqüents i significatius perquè el lector es pugui fer una 

idea de quins són els seus propòsits i contrastar-ho amb les solucions 

escollides per reduir-ne l’abast. En aquests exemples, la seguretat d’aquests 

sistemes ha aportat una solució tecnològica eficient per la seva dissipació i 

tractament[73]. 

A1.1. Attack Vector 

Un Attack Vector o Vector d’Atac[74], és un mètode o manera en què un atacant 

pot obtenir accés no autoritzat a una xarxa o sistema informàtic. Els vectors 

d’atac permeten als atacants aprofitar les vulnerabilitats dels sistemes, instal·lar 

diferents tipus de malware i perpetrar ciberatacs. 

 

Hi ha diverses maneres d’exposar, alterar, desactivar, destruir, robar o obtenir 

accés no autoritzat a sistemes informàtics, la infraestructura, les xarxes, els 

sistemes operatius i els dispositius de les tecnologies IoT.  

 

En general, els vectors d’atac poden dividir-se en atacs passius o actius:  

 

- Passius: intents d’obtenir accés o fer ús de la informació del sistema, 

però no afecten els recursos d’aquest, com el typosquatting, el phishing 

i altres atacs basats en enginyeria social.  

- Actius: intents d’alterar un sistema o afectar el seu funcionament, com 

el malware, l’explotació de vulnerabilitats no actualitzades, la 

suplantació d’identitat per correu electrònic, els atacs de man-in-the-

middle, el segrest de dominis.  

 

La majoria dels vectors d’atac comparteixen similituds:  

 

- L’atacant identifica un objectiu potencial. 

- Reuneix informació sobre l’objectiu escanejant vulnerabilitats.  

- Utilitza la informació per identificar els vectors d’atac i crear o utilitzar 

eines per explotar-les.  

- L’atacant obté accés no autoritzat al sistema i roba les dades sensibles 

o instal·la codi maliciós, malware.  

- Els atacants vigilen el sistema atacat, robant informació o utilitzant els 

seus recursos informàtics.  
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A1.2. Man-In-The-Middle 

Un atac Man-In-The-Middle o MitM[75] consisteix a situar-se entre una connexió 

entre dues parts i observar o manipular el tràfic entre elles. Això pot ser 

mitjançant interferència de xarxes legítimes o la creació de xarxes falses que 

l’atacant controla. El tràfic compromès és ‘despullat’ de qualsevol mena 

d’encriptació per robar, canviar o redirigir-lo al destí escollit per l’atacant. Donat 

que els atacants poden estar observant en silenci o tornant a xifrar el contingut 

interceptat cap a la font prevista un cop manipulat, pot ser un atac difícil de 

detectar.  

 

Es podrien descriure aquests atacs com que l’atacant està literalment ‘assegut’ 

entre la víctima i l’amfitrió legítim amb el qual està connectant aquesta última. 

 

Un atac MitM comprèn una àmplia gamma de tècniques i resultats 

potencialment, depenent de l’objectiu. Per exemple, en una eliminació del SSL, 

els atacants estableixen una connexió HTTPS entre ells i el servidor, però una 

connexió HTTP no segura amb l’usuari, el que significa que la informació 

s’envia en text sense xifrat. 

 

Tot i que la majoria d’aquests atacs es realitzen a través de xarxes cablejades 

o Wi-Fi, també és possible realitzar-los amb torres de telefonia mòbil falses 

conegudes com a Stingrays, per recopilar informació en massa. Aquests 

dispositius també estan disponibles comercialment a la web fosca o Deep Web. 

A1.3. Deny Of Service Attack 

Un Deny of Service Attack o Atac de Denegació de Servei (DoS)[76], es produeix 

quan els usuaris legítims no poden accedir al sistema d’informació, dispositiu o 

altre recurs a causa de les accions d’un actor maliciós. La condició de 

denegació de servei s’aconsegueix inundant de tràfic l’amfitrió o la xarxa 

afectada fins que l’objectiu no pot respondre o simplement es bloqueja, 

impedint l’accés als usuaris legítims.  

 

Hi ha diverses maneres de portar a terme un atac de DoS. El mètode més comú 

d’atac passa quan l’atacant inunda el servidor de la xarxa amb tràfic que el 

servidor haurà de processar. En aquest procediment, l’atacant envia diverses 

sol·licituds al servidor objectiu, sobrecarregant-lo de tràfic. Aquestes sol·licituds 

de servei són il·legítimes i tenen direcció de retorn falsa, que enganyen al 

servidor quan intenta autenticar al sol·licitant. Com que les sol·licituds es 

processen constantment, el servidor se satura, el que causa una condició de 

DoS als sol·licitants legítims.  

 

En destaquen dos grans tipus: 

 

- Smurf attack, l’atacant envia paquets de difusió del protocol de 

missatgeria de control d’Internet a una sèrie d’amfitrions amb una 

adreça d’origen IP falsa que pertany a la màquina a qui es vol denegar 
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el servei. Els destinataris responen i aleshores l’amfitrió es veurà 

inundat d’aquestes respostes.  

- Flood SYN attack, es produeix quan un atacant envia una sol·licitud de 

connexió al servidor objectiu però no completa la connexió del 

handshake, mètode usat en les connexions del tipus TCP/IP per crear 

connexions entre amfitrió/client local i servidor. El handshake incomplet 

deixa el port connectat en un estat d’ocupat i no està disponible per més 

peticions. L’atacant continuarà enviant sol·licituds, saturant tots els 

ports oberts, de manera que els usuaris legítims no puguin connectar-

se.  
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