
Resumo 

A evolução tecnológica tem conduzido as telecomunicações para cenários de redes 

completamente baseadas em IP, em que os serviços são todos transportados sob a forma de 

pacotes IP. Entre estes encontra-se a difusão de vídeo que se espera que alcance os seus 

utilizadores com níveis de qualidade e segurança superior aos disponibilizados pelos actuais 

serviços analógicos de televisão por cabo. Existem já arquitecturas para a transmissão de 

conteúdos multimédia sobre IP, que incluem protocolos como o Real-time Transfer Protocol 

(RTP). Uma aproximação possível para transmitir múltiplos canais de vídeo poderá ser a 

utilização de grupos multicast, em que cada cliente indique explicitamente se pretende receber 

um canal de vídeo.  

O IP multicast seguro, em definição pelo grupo de trabalho MSEC do IETF, pode ser uma 

solução para este problema. Aqui, apenas os utilizadores portadores da chave criptográfica 

correcta podem aceder e descodificar um canal de vídeo. O IP multicast seguro usa criptografia 

simétrica, com chave partilhada por todos os membros do grupo; obriga ainda que a chave do 

grupo seja renovada sempre que a composição deste muda. Para poder ser adoptado na 

difusão de vídeo, o IP multicast seguro necessita de se adaptar a cenários de transmissão de 

múltiplos canais de vídeo, em que alguns clientes apenas estão autorizados a visionar alguns 

dos canais transmitidos. Estes novos cenários implicam que (1) o controlo de acessos é feito 

por canal de vídeo, e que (2) a rede transporte canais de vídeo que sejam visionados.  

Estes cenários foram usados para definir o trabalho desenvolvido nesta tese de mestrado e 

conduziram a 4 resultados principais: (1) uma arquitectura de um sistema de transmissão de 

vídeo, (2) um elemento de rede capaz de filtrar tráfego multicast, (3) um mecanismo de gestão 

de grupos e de controlo de acessos e (4) um protótipo do sistema de vídeo. O primeiro 

resultado consiste num sistema de transmissão de vídeo capaz de distribuir múltiplos canais de 

vídeo sobre IP multicast seguro, utilizando cifra simétrica mas mantendo o controlo de acessos 

independente para cada canal de vídeo. O segundo resultado é um elemento de rede capaz de 

filtrar transmissões multicast de vídeos com base nos pedidos dos clientes; não transmite 

canais de vídeo não solicitados na rede de acesso. O terceiro resultado permite que um cliente 

entre num grupo multicast, obtendo uma chave individual que lhe permite decifrar o canal de 

vídeo. O quarto resultado consiste num ambiente de teste composto por 3 PCs, cada um 

simulando um componente do sistema de transmissão de vídeo e implementando protocolos 

para transmissão em multicast seguro, gestão de grupos e controlo de acessos. O segundo 

resultado é, do nosso ponto de vista, novo e constitui uma contribuição original.  

Abstract 



The technological evolution is leading telecommunications to all-IP network scenarios, where 

multiple services are transported as IP packets. Among these services is the broadcast of video 

which is expected to reach users with quality and security better than those available today in 

analog cable TV. Architectures for transmitting multimedia contents over IP networks have 

already been defined by IETF, which include protocols such as the RTP. A possible mechanism 

for broadcast multiple video channels over IP could be to use IP multicast, and let each client to 

decide about the reception of a video channel.  

The secure IP multicast being specified by IETF MSEC working group is a candidate solution 

for this problem. Using it, users can access and decode a video channel only if they have a 

correct cryptographic key. The secure IP multicast solution uses symmetric encryption 

techniques, which lead to a single key for all the group members; it also requires group key 

renewal when the group composition changes. In order to be usable in video broadcast (e.g. 

cable TV), secure IP multicast needs also to address scenarios supporting multiple video 

channel transmission, where some clients are authorized to view only a subset of the video 

channels transmitted. These new scenarios imply that (1) the user access is controlled per 

video channel, and (2) the network needs not to transport channels which are not visioned.  

The work carried out in this Master thesis addressed these problems and lead us to 4 main 

results: (1) a video transmission system architecture, (2) a multicast filtering network element, 

(3) a group management and access control mechanism, and (4) a video system prototype. The 

first result consists of a video transmission system capable of delivering multiple video channels 

over secure IP multicast, using symmetric encryption but still allowing the access control of 

clients per video channel. The second is a network element that can filter the multicast video 

transmission based on the client characteristics and requests; it filters the transmission of un-

requested video channels into the last mile network. The third enables a client to join a multicast 

group; by manifesting its interest, the client receives an individual cryptographic key which gives 

him access to the ciphered video transmission. The fourth result consists in a 3 PC testbed, 

each PC emulating a video system component and implementing protocols for secure multicast 

transmission, group management and access control. We claim that, to the best of our 

knowledge, the second result is new, and it constitutes an original contribution.  


