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…way to succeed

1. to have simple solution = to be reliable

2. to have one solution = to be interoperable

3. to have secure solution = to be credible



secured
C-ITS
message

Currently

ETSI ITS standards for ITS-G5 

communication 

Security has to be performed with the 

GeoNetworking protocol at the ITS 

networking & transport layer 

(designed only for short-range 

communication)

Newly 

Hybrid communication

Re-use existing standard

+ one standard

+ easy resend and broadcast

+ no re-signing (original message 
from the source)

- each actor has to have C2X 
stack

…one message standard, single trust domain



privacy



Perception of data processing systems



Integrační platforma vazba se týká všech partnerů, kteří mají BO-

Protocol version, Message ID, Generation time○

Hlavička:-

Station ID, Mobile ITS station, Private ITS station, Physical relevant ITS station => tělo○

Latitude, Longitude, Elevation, Heading => Reference position○

Tělo:-

Certifikát - podpis celé zprávy-
Tučně jsou kritické parametry z pohledu OOÚ-

CAM

Protocol version, Message ID, Generation time○

Hlavička:-

Action ID, Data version, Reliability, Expirity time, Frequency, Is negation○

Situation, Severity○

Latitude, Longitude, Elevation○

Trace ID, Waypoint○

Tělo:-

Certifikát-
Tučně jsou kritické parametry z pohledu OOÚ-

DENM

Z pohledu OOÚ nezávadná zpráva v rámci portálu-

IVI

Stejný princip, jako IVI-

MAP/SPAT

Je třeba se tedy zaměřit na CAM a DENM zprávy-

CAM => MA, OBU, RVU-
DENM = > MA, OBU, RSU, RVU, BO, IntP-

Závadu způsobuje všude, kudy tato zpráva poteče○

Nosičosobní informace je CAM nebo DENM zpráva generovaná z MA, OBU, RVU-

Identifikován problém při přeposílání (vysílání) DENM zprávy - týká se OBU, které informaci zachycují a vysílají dále. OBU při příjmu zprávu zpracuje a pošle jí dál. 
Tyto OBU nejsme schopní pojmenovat a identifikovat

-

Přeshraniční testování - zahraniční partner musí vždy "nahlásit" úmysl testování na daném území, tím pádem můžeme s konkrétním testerem podepsat předem 
smlouvu

-

Generování zpráv

Data relation matrix

Messages and private data markers

Data processing analysis



Thank you.
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