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Para garantir a segurança e o acesso conveniente a serviços
fornecidos pela TV paga, é necessário um sistema de acesso
condicional (CAS) que fornece um mecanismo de gerenciamento
de acesso seguro.
No CAS, o programa é embaralhado pelo provedor de serviços
para prevenir que pessoas não autorizadas (não assinantes)
recebam o programa. O embaralhamento é realizado através da
control word (CW) (sequencial aleatório).
O smart-card é utilizado para desembaralhar o programa no Settop Box (STB). Autenticação realizada mutuamente entre o STB e o
smart-card prevenindo Hack McCornec e aclonagem do smartcard. A autenticação mútua é vital para a comunicação segura.
O esquema proposto permite que o assinante receba programa
em qualquer STB. Baseia-se no teorema de geração de chaves a
partir de uma característica biometria proposto por Dodis ET AL
gera chaves criptográficas a partir da biometria.
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W – Característica biométrica
R - Sequencial
P - Parâmetro

O esquema é composto de quatro fases:
Fase de registro:
◦ Se o assinante solicita um programa do provedor de serviços, ele deve ser registrado
no SMS (Subscriber Management System) que é utilizado para administrar a emissão
ou atualização do smart-card do assinante.
◦ Assume-se que a comunicação na fase de registro é realizada por um canal seguro.
◦ Depois de receber a requisão de registro do assinante, o SMS valida esse registro e
envia ao assinante.

Fase de Autenticação Mútua e Login:
◦ Esta fase é iniciada se o assinante coloca o smart-card no STB e sua informação
biométrica para receber o programa. Essas informações são validadas e checadas com
as informações do STB, se coincidirem, o smart-card é autenticado no STB.

Fase de Concordância de Chave:
◦ Depois da autenticação mutua do smart-card com o STB, uma chave de sessão comum
é compartilhada com entre o STB e smart-card.

Fase de Transmissão do CW
◦ Depois de derivar o CW’ (criptografado), o smart-card o armazena e envia o resultado
para o STB desembaralhar o programa.
◦ Depois de receber o CW’, o STB gera o CW descriptografando o CW’. Então, STB envia o
programa para o Assinante usando CW para desembaralhar o programa embaralhado.
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