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  Resum del Treball: 

La tecnologia Bluetooth s'utilitza àmpliament en telèfons mòbils portàtils i , tauletes, i la seva 
seguretat fins ara no s'ha considerat un problema realment important. Però en els propers 
anys Bluetooth és pot convertir en una de les tecnologies candidates per comunicar 
dispositius de l’IoT i serà utilitzada en una àmplia gamma d'aplicacions. Això implicarà una 
forta presència  en tot tipus de d’objectes del dia a dia.  És aquí és on la seguretat s’ha de 
convertir  un aspecte prioritari i a de ser   analitzada acuradament pels desenvolupadors i 
dissenyadors per decidir si Bluetooth és la tecnologia adequada per als seus productes. 

En aquest treball s’analitza els dos sistemes de tecnologia Bluetooth: BR/EDR i Low Energy 
(LE ). S’explicarà què és Bluetooth, com funciona, quina és la seva arquitectura de seguretat  
i quines són les vulnerabilitats i els riscos associats. També donarem una llista de 
recomanacions i contramesures per mitigar aquest riscos. 

Finalment, utilitzarem un kit de desenvolupament Bluetooth per analitzar la seguretat i 
demostrar algunes vulnerabilitats. 

  Abstract: 

The Bluetooth Technology is widely used in cell phones and tablets, and its security has not 
been considered a really important problem so far. But in years to come Bluetooth may 
become one of the candidate technology to communicate the Internet of Things (hereinafter 
IoT) devices and it would be used in a broad range of applications. This, will involve a strong 
presence of Bluetooth in all sort of daily use objects. Is in this context where security must 
become an essential issue. So, It has to be carefully analysed by their developers and 
designers to decide whether Bluetooth is the appropriate technology for their products or 
not.    
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In this end-of-Master project are analysed two Bluetooth technology systems: BR/EDR and 
Low Energy (LE). It will be explained what Bluetooth is, how it works, which is its security 
architecture and which are its involved weaknesses and threats. Thus, it will also be given a 
sort of recommendations and countermeasures to mitigate these risks.  

And at the end, it will be used a Bluetooth development kit to analyse security and to show 
some of its weaknesses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iv 

 
Índex 
 
Índex iv 

Llista de figures .............................................................................................................................vi 

1. Introducció ........................................................................................................................ 1 

1.1. Context i justificació del Treball .................................................................................... 1 

1.2. Objectius del Treball...................................................................................................... 1 

1.3. Enfocament i mètode seguit ......................................................................................... 2 

1.4. Planificació del Treball .................................................................................................. 2 

1.5. Breu descripció d’altres capítols de la memòria ........................................................... 4 

2. Introducció a Bluetooth .................................................................................................... 5 

2.1. Tecnologies Bluetooth ................................................................................................... 5 

2.2. Versions Bluetooth ........................................................................................................ 6 

2.3. Característiques tecnològiques de Bluetooth ............................................................... 7 

2.4. Arquitectura Bluetooth ................................................................................................. 9 

2.4.1. Topologia de xarxa ................................................................................................ 9 

2.4.2. Arquitectura del nucli .......................................................................................... 10 

2.5. Present i futur de Bluetooth ....................................................................................... 11 

3. Seguretat en Bluetooth ................................................................................................... 14 

3.1. Introducció .................................................................................................................. 14 

3.2. Arquitectura de seguretat ........................................................................................... 16 

3.3. Evolució de l’arquitectura de seguretat ...................................................................... 16 

3.4. Seguretat en Bluetooth BR/EDR .................................................................................. 17 

3.4.1. Modes de seguretat ............................................................................................ 17 

3.4.2. Seguretat Heretada ............................................................................................. 19 

3.4.3. Secure Simple Pairing (SSP) ................................................................................. 25 

3.4.4. Connexions Segures ............................................................................................ 31 

3.5. Seguretat Bluetooth Low Energy ................................................................................ 32 

3.5.1. Modes de seguretat ............................................................................................ 33 

3.5.2. Emparellament Bluetooth LE .............................................................................. 34 

3.5.3. Consideracions de seguretat sobre els mètodes d’emparellament BLE ............. 42 

4. Vulnerabilitats, amenaces i contramesures .................................................................... 43 

4.1. Vulnerabilitats ............................................................................................................. 43 

4.2. Amenaces .................................................................................................................... 51 

4.3. Recomanacions i contramesures ................................................................................ 54 



 

v 

5. Instal·lació i configuració de l’entorn de treball ............................................................. 57 

5.1. Instal·lació i configuració del sistema atacat .............................................................. 57 

5.1.1. Kit de desenvolupament CC2540DK-MINI .......................................................... 58 

5.1.2. Configuració del Kit de desenvolupament CC2540DK-MINI ............................... 59 

5.2. Instal·lació i configuració del sistema atacant ............................................................ 62 

5.2.1. Kali Linux .............................................................................................................. 62 

5.2.2. USB Bluefruit LE Sniffer ....................................................................................... 63 

5.2.3. Wireshark ............................................................................................................ 64 

5.2.4. Nordic nRF-Sniffer ............................................................................................... 64 

5.2.5. Kit d’avaluació USB CC2540 (sniffer) ................................................................... 66 

5.2.6. SmartRF Protocol Packet Sniffer ......................................................................... 67 

6. Simulació i resultats ........................................................................................................ 69 

6.1. Objectiu ....................................................................................................................... 69 

6.2. Execució de l’atac ........................................................................................................ 70 

6.2.1. Atac d’eavesdropping sense xifrar l’enllaç .......................................................... 70 

6.2.2. Atac d’eavesdropping amb l’enllaç xifrat ............................................................ 73 

6.2.3. Atac d’eavesdropping amb l’enllaç xifrat, però coneixen la LTK ......................... 75 

7. Conclusions ..................................................................................................................... 78 

8. Glossari ............................................................................................................................ 79 

9. Bibliografia i llocs web ..................................................................................................... 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vi 

Llista de figures 
 

Figura 1. Aplicacions de Bluetooth IoT .......................................................................................... 5 
Figura 2. Diferències d'ús entre Bluetooth BR/EDR i LE ................................................................ 6 
Figura 3. Bluetooth 5 amb capacitat per crear xarxes mesh......................................................... 6 
Figura 4. Aplicacions dels beacons ................................................................................................ 7 
Figura 5. Exemple de topologia BR/EDR. [1] ................................................................................. 9 
Figura 6. Exemple de topologia LE. [1] .......................................................................................... 9 
Figura 7. Topologia xarxa mesh ................................................................................................... 10 
Figura 8. Arquitectura Bluetooth. [2] .......................................................................................... 11 
Figura 9. Exemples d’aplicacions de IMD .................................................................................... 15 
Figura 10: Procediment d'inicialització. [3] ................................................................................. 20 
Figura 11. Esquema generació clau d'inicialització ..................................................................... 20 
Figura 12. Esquema creació clau unitària.................................................................................... 21 
Figura 13. Esquema desafiament-resposta per Bluetooth ......................................................... 23 
Figura 14.Esquema desafiament /resposta per autenticació heretada ...................................... 23 
Figura 15. Generació de la clau de xifratge Kc ............................................................................ 24 
Figura 16. Descripció funcional del procediment de xifratge ..................................................... 25 
Figura 17. Fases de Secure Simple Pairing .................................................................................. 27 
Figura 18. Intercanvi de la clau pública ....................................................................................... 28 
Figura 19. Etapa d'autenticació 1: Comparació Numèrica .......................................................... 29 
Figura 20. Etapa d'autenticació 1: Entrada de PassKey .............................................................. 30 
Figura 21. Etapa d'autenticació 2 ................................................................................................ 31 
Figura 22. Càlcul de la clau d'enllaç ............................................................................................. 31 
Figura 23. Esquema desafiament/resposta per autenticació segura .......................................... 32 
Figura 24. Fases emparellament LE ............................................................................................. 34 
Figura 25. LE Just Works .............................................................................................................. 36 
Figura 26. LE Passkey ................................................................................................................... 37 
Figura 27. LE OOB ........................................................................................................................ 38 
Figura 28. LE Connexions Segures Just Works ............................................................................ 39 
Figura 29. LE Connexions Segures Passkey ................................................................................. 40 
Figura 30. LE Connexions Segures OOB ....................................................................................... 41 
Figura 31. Fase distribució de claus............................................................................................. 41 
Figura 32. Diagrama de l’entorn de treball ................................................................................. 57 
Figura 33. Keyfob i USB central connectat al PC ......................................................................... 59 
Figura 34. Windows 10. Llista de ports connectats .................................................................... 59 
Figura 35. BTool, Configuració del port sèrie .............................................................................. 60 
Figura 36. Connexió entre el USB dongle i el keyfob .................................................................. 61 
Figura 37. Perfil de proximitat, Alerta immediata ...................................................................... 62 
Figura 38. Eines Bluetooth a Kali Linux ....................................................................................... 63 
Figura 39. Bluefruit LE Sniffer ...................................................................................................... 63 
Figura 40. Conversió de USB a COM ........................................................................................... 64 
Figura 41. nRF-Sniffer de Nordic ................................................................................................. 64 
Figura 42. nRF Sniffer en execució .............................................................................................. 65 
Figura 43. Seleccionem el dispositiu que volem esnifar ............................................................. 65 
Figura 44. Wireshark  mostrant els paquets d'adversiting del keyfob ........................................ 66 
Figura 45. Iniciar el sniffer amb mode BLE .................................................................................. 67 



 

vii 

Figura 46. Iniciar la captura de paquets ...................................................................................... 68 
Figura 47. SmartRF Sniffer capturant paquets BLE ..................................................................... 68 
Figura 48. USB CC2540 Central, keyfob i Bluefruit LE Sniffer ...................................................... 69 
Figura 49. Scan de dispositius BLE ............................................................................................... 70 
Figura 50. Wireshark mostant paquets d'advertising del keyfob ............................................... 71 
Figura 51. Wireshark, Captura de la connexió ............................................................................ 71 
Figura 52. Wireshark captura l'ordre que fa sonar el brunzidor del keyfob ............................... 72 
Figura 53. Connexió al keyfob amb gatttool ............................................................................... 72 
Figura 54. BTool enviant la petició d'emparellament ................................................................. 73 
Figura 55. BTool enviant el passkey ............................................................................................ 73 
Figura 56. BTool, xifrant l'enllaç .................................................................................................. 74 
Figura 57. Xifratge de l'enllaç vist des de wireshark ................................................................... 74 
Figura 58. Amb l'enllaç xifrat no podem interpretar les dades que s’envien al keyfob .............. 75 
Figura 59. Introduïm la LTK per desxifrar l'enllaç ........................................................................ 76 
Figura 60. Xifratge de l'enllaç utilitzant la mateixa LTK .............................................................. 76 
Figura 61. Dades desxifrades amb l'SmartRF Sniffer................................................................... 77 
 

 



 

1 

1. Introducció 
 

1.1. Context i justificació del Treball 
 

Avui en dia milions i milions de dispositius utilitzen la tecnologia Bluetooth com a mitjà 
de comunicació sense fils; parlem de més de 10 bilions de productes que integren 
Bluetooth com a eina de comunicació per a l’intercanvi d’informació. No són solament 
dispositius de l’àmbit de la telefonia mòbil com fa uns anys, sinó que des de fa un temps 
i amb l’arribada d’Internet de les Coses (IoT) i les Smart  Cities, l’ús d’aquesta tecnologia 
s’ha estes pràcticament en tots els sectors de la indústria. L’automoció, la domòtica, 
l’electrònica de consum, el control industrial, la medicina i salut, entre d’altres en són 
exemples. Es preveu que aquest nombre de dispositius augmenti considerablement en 
els pròxims anys.  

Els consumidors són conscients del grau de penetració que tenen aquests dispositius 
en les seves vides i de la gran transformació que ha suposat aquesta forma de 
comunicació, però estudis recents indiquen que no consideren la “seguretat” una part 
important  dins d’aquest àmbit, a diferència de l’àmbit d’internet on es pren més 
consciència dels perills i amenaces. Potser, en el fet de connectar uns auriculars o un 
altaveu via Bluetooth,  la seguretat no és una cosa important, però quan es tracta de 
transmetre dades entre dispositius que interactuen amb altres sistemes més delicats -
cas del telèfon mòbil de l'usuari-, que donen accés físic a la llar, o per exemple, dades 
procedents de l'ordinador del cotxe que interactuen amb altres dispositius més 
compromesos, pren una rellevància majúscula i no es pot passar per alt. A més, en un 
món en el que tot està connectat, i on els ciberatacs cada vegada són més freqüents i 
sofisticats, tots els aspectes relacionats amb la seguretat de les comunicacions haurien 
de ser tractats com a un requisit prioritari, i més encara, en les comunicacions Bluetooth 
que com ja em dit, és una tecnologia àmpliament estesa entre els dispositius de l’IoT. 
  
Tal com altres tecnologies o sistemes, Bluetooth no està exempta de problemes de 
seguretat i presenta una sèrie de vulnerabilitats i debilitats que poden ser explotades per 
usuaris maliciosos per tal de comprometre els sistemes. Així doncs, és realment 
important entendre quins són els riscos associats a l’ús de dispositius Bluetooth i per 
aquest motiu és necessari conèixer quins són els seus mecanismes de seguretat, les 
principals vulnerabilitats i els atacs potencials que el poden afectar. D’aquesta manera 
serem capaços d’adoptar mesures que previnguin aquestes amenaces i garantir la 
seguretat en xarxes Bluetooth. 

 

1.2. Objectius del Treball 
 

L’objectiu principal d’aquest projecte és estudiar els mecanismes de seguretat emprats 
per la tecnologia Bluetooth, fer un anàlisi de les vulnerabilitats que presenta i indicar 
quines afectacions poden tenir en els diferents àmbits on s’usa Bluetooth.  

Podem dir que aquest document és una guia on es descriuen les principals 
vulnerabilitats i amenaces a què poden estar sotmesos els dispositius Bluetooth, i les 
conseqüències  que poden comportar per a la seguretat. També indicarem quines són 
les mesures i recomanacions que es poden adoptar per protegir-nos d’aquestes 
amenaces.  
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La llista d’objectius a aconseguir és la següent: 

 Fer una introducció de la tecnologia Bluetooth. 
 Estudiar els diferents mecanismes de seguretat de Bluetooth i la seva evolució. 
 Descriure les principals vulnerabilitats i amenaces que afecten als dispositius 

Bluetooth. A quins atacs poden estar sotmesos i les conseqüències d’aquests.  
 Com protegir-se d’aquestes amenaces indicant-ne les pautes i mesures  
 Aprendre a utilitzar eines per analitzar la seguretat. 
 Muntar un laboratori sobre el que executar diferents proves i test de seguretat. 

 

1.3. Enfocament i mètode seguit 
 

Pel desenvolupament del projecte seguirem una metodologia que ens permetrà 
estructurar el treball en tres fases. Les dos primeres fases es duran a terme de forma 
seqüencial, mentre que la tercera fase, corresponent a la part pràctica, la realitzarem en 
paral·lel a mesura que anem desenvolupant les fases 1 i 2.  

1) L’objectiu de la primera fase és cercar informació i adquirir coneixements teòrics 
sobre la tecnologia Bluetooth. 
 

2) En la segona part, estudiarem els mecanismes de seguretat que incorpora 
Bluetooth. Detallarem les vulnerabilitats i problemes de seguretat que l’afecten. I 
indicarem quines mesures s’han d’adoptar per minimitzar o evitar aquestes 
amenaces. 

 
3) I finalment, en la tercera fase, implementarem un entorn de treball, on mitjançant 

eines software i dispositius Bluetooth analitzarem i farem proves de seguretat. 
 
 

1.4. Planificació del Treball 
 

El projecte es desenvoluparà en quatre parts, corresponents a l’elaboració de les PACs 
que han de conformar la totalitat del projecte. 
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1.5. Breu descripció d’altres capítols de la memòria 
 

En el capítol 2 farem una breu introducció a les característiques tecnològiques i 
d’arquitectura de Bluetooth. Veurem  les dos grans tecnologies en que es divideix 
Bluetooth (Bluetooth ER/BDR i Bluetooth  LE) i com han anat evolucionat fins a la versió 
actual 5.0. Finalment contextualitzarem Bluetooth en el mon actual i el futur més 
immediat. 

En el capítol 3 justificarem per què la seguretat Bluetooth s’hauria de convertir en un 
aspecte a tenir molt en compte per part dels dissenyadors de productes que usen 
aquesta tecnologia. Veurem alguns productes de sectors industrials on Bluetooth s’ha 
introduït amb molta força i on la falta de seguretat pot suposar riscos elevats.  També 
donarem una visió de les característiques i mecanismes de seguretat Bluetooth BR/EDR 
i de LE, i així poder il·lustrar millor les seves limitacions.  

Al capítol 4 veurem que com altres tecnologies sense fils, Bluetooth no esta exempta 
d’amenaces. Analitzarem les principals vulnerabilitats que l’afecte i donarem un sèrie de 
recomanacions per mitigar-les i així garantir uns mínims de seguretat. 

Finalment,  als capítols 5 i 6 farem una demostració pràctica. Muntarem un entorn de 
treball on analitzarem la seguretat de les comunicacions de dos dispositius Bluetooth i 
explotarem alguna de les vulnerabilitats vistes al capítol 4. 
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2. Introducció a Bluetooth 
 

Bluetooth és una tecnologia de comunicacions sense fils de curt abast que permet 
transmetre àudio, dades i informació entre dispositius. com p.e. telèfons mòbils, 
ordinadors,  sensors i  dispositius de l’internet de les coses (IoT) entre d’altres.  Pretén 
eliminar els cables que els connecten, facilitar les comunicacions i ofereix la possibilitat 
de crear xarxes sense fils  ad hoc, conegudes com a piconets. Les principals 
característiques de Bluetooth són el baix consum,  la robustesa i el baix cost. 

 

 

Figura 1. Aplicacions de Bluetooth IoT 

 

2.1. Tecnologies Bluetooth 
 
Bluetooth ha evolucionat al llarg del temps en termes de capacitats i seguretat, això s’ha 
traduït en dos sistemes de tecnologia Bluetooth: Bluetooth Classic, també conegut com 
Basic Rate (BR), i Bluetooth Low Energy (LE), antigament coneguda com a Bluetooth 
Smart. A la vegada, el sistema Bluetooth BR inclou dues extensions :  Enhanced Data 
Rate (EDR) i Alternate Media Access Control (MAC) i Physical (PHY). 
 
Pel que fa a Bluetooth Classic BR/EDR, està pensat per a dispositius que requereixen 
transferències de dades elevades i de forma continua i un consum mig-alt. Està 
fortament implantat en productes d’àudio sense fils (p. ex. auriculars, altaveus i sistemes 
de mans lliures) i en perifèrics d’ordinadors com són els teclat i ratolins. 
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Bluetooth Alternate MAC/PHY (AMP) està pensada per a dispositius que necessiten 
transmetre grans quantitats de dades a gran velocitat. Per fer-ho es recolza en una 
tecnologia de radio alternativa,  p. ex. Wifi (802.11), per augmentar la velocitat de 
transferència de dades. Com a exemple, amb 802.11 AMP es poden arribar aconseguir 
54 Mbps. En aquest treball obviarem Bluetooth Alternate MAC/PHY i ens centrarem en 
Bluetooth BR/EDR i LE. 

En canvi Bluetooth Low Energy (BLE), està pensat per sistemes que requereixen 
consums d’energia i taxes de transferència baixes. Utilitza diverses topologies de xarxa, 
incloent punt a punt, broadcast i mesh. Està optimitzat per utilitzar el mínim d’energia 
possible i és capaç d’operar només amb una pila de botó que pot durar fins i tot anys.  

 
Figura 2. Diferències d'ús entre Bluetooth BR/EDR i LE 

 
2.2. Versions Bluetooth 

 

L’última  versió de l’especificació Bluetooth és Bluetooth 5, i presenta unes millores 
significatives respecte la seva la predecessora Bluetooth 4.2.  El salt qualitatiu s’ha 
produït en el protocol Low Energy (LE), on s’ha afegit la capacitat de crear xarxes amb 
topologia mesh (a l’apartat 2.4.1 s’expliquen),  i així poder crear xarxes a gran escala de 
dispositius de l’IoT. També s’ha incrementat l’abast i la velocitat,  arribant a doblar els 
valors anteriors. També s’ha millorat la capacitat de coexistència amb altres tecnologies, 
reduint les potencials interferències per garantir que els dispositius Bluetooth puguin 
conviure dins de l'entorn global de l'IoT cada vegada més complex. Aquesta nova 
especificació Bluetooth ha pres tal rellevància que s’ha batejat com a Bluetooth mesh.  

 

Figura 3. Bluetooth 5 amb capacitat per crear xarxes mesh 
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Un altre aspecte a ressaltar de la nova especificació, és la nova topologia de broadcast 
amb suport als beacons. Un beacon, és un petit dispositiu BLE de baix consum que 
permet emetre petites senyals a distàncies curtes.  S’utilitza per transmetre missatges o 
avisos directament a un altre dispositiu sense necessitat d'emparellar-se. L'únic requisit 
és que el dispositiu, normalment un smartphone, tingui una aplicació instal·lada 
dedicada a beacons. Exemple d’aplicacions [Figura 4] són, l’anunci d’ofertes a l’arribar 
a una botiga, informació sobre el producte que estàs mirant,  per guiar-se en interiors, 
com p. ex. un aeroport, sense necessitat del GPS.  

 

 

Figura 4. Aplicacions dels beacons 

 

2.3. Característiques tecnològiques de Bluetooth 
 

Bluetooth opera a la banda oberta sense llicencia ISM de 2.400 GHz a 2483 GHz. El 
sistema utilitza la  tècnica d’espectre eixamplat per salt de freqüència (Frequency 
Hopping Spread Spectrum; FHSS) per combatre les interferències i esvaïments, ja que 
a aquesta freqüència operen d’altres tecnologies com p. ex. Wifi.  FHSS divideix la 
banda de freqüències en varis canals i durant el transcurs de la comunicació es van 
produint un salts d’un  canal a un altre de forma pseudo-aleatòria. D’aquesta manera es 
fa difícil que més d’un dispositiu transmeti a la mateixa freqüència durant el mateix 
interval de temps, reduint així les interferències i els erros.  
 
A nivell tecnològic, el sistema BR utilitza un esquema de modulació GFSK, amb el que 
s’aconsegueixen taxes de transmissió d’1 Mbps. En canvi, el mode opcional EDR utilitza 
la modulació PSK que és més complexa, però s’aconsegueixen velocitats de 2 Mbps 
amb DQPSK i de  fins 3 Mbps amb 8DPSK. L’esquema FHSS utilitza 79 canals d’1 MHz  
amb 3200 salts per segon durant el procés de sincronització i 1600 salts per segon per 
transmissió de dades, que suposa un temps de ranura de 625 us .  
 
En Bluetooth LE, la taxa màxima de transmissió és de 1 Mbps via modulació GFSK. 
Bluetooth LE també utilitza FHSS però de forma simplificada i així maximitzar l’eficiència. 
Limita el nombre de canals a 40, amb 2 MHz per canal i 1600 salts per segon. D’aquest 
40, canals 37 són per transmetre dades i 3 per buscar altres dispositius, en canvi 
Bluetooth clàssic utilitza 32 canals per escanejar. Aquesta disminució de canals és 
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essencial per reduir el temps d’escaneig i conseqüentment disminuir el consum 
d’energia. 
 
A la Taula 1 podem veure un resum de les principals diferències tècniques entre 
BR/EDR i Low Energy: 
 

Característiques Bluetooth BR/EDR Bluetooth Low Energy 

Anterior a 4.1 4.1 en 
endavant 

Anterior a 
4.2 

4.2 en 
endavant 

RF Canals 79 canals d’1 MHz 40 canals de 2 MHz 

Descobriment/connexió Inquiry/Paging Advertising 

Nombre de slaves 7 actius/255(en total) Il·limitat 

Privacitat de l’adreça de 
dispositiu 

No 
Privacitat de l’adreça de 
dispositiu disponible 

Màxima taxa de 
transferència 

1–3 Mbps 
 

1 Mbps via modulació 
GFSK  
 

Algoritme 
d’emparellament 

Anterior a 2.1: 
E21/E22/SAFER+ 

P-256 Elliptic 
Curve, 
HMAC- SHA-
256 
 

AES-128 
 

P-256 
Elliptic 
Curve, AES- 
CMAC 
 

2.1-4.0: P-192 

Elliptic Curve
9
, 

HMAC-SHA-256 

Algoritme d’autenticació 
E1/SAFER 
 

E1/SAFER 
 

AES-CCM 
 

Algoritme de xifratge E0/SAFER+ AES-CCM AES-CCM 

Abast 30 m  50 m 

Màxima potència 100 mW (20 dBm) 10 mW (10 dBm 
Taula 1. Diferències entre Bluetooth BR/ERD i LE. [2] 

 

Els dispositius Bluetooth es classifiquen en tres classes segons la seva potència 
d’emissió. La potència de sortida ens determinarà la màxima distància a que es poden 
trobar els dispositius. Tots els dispositius BLE anteriors a la versió 5 només poden 
transmetre a una potència màxima de 10 mW, mentre que a partir de la versió 5 utilitzen 
la classificació per classes de BR/EDR. A la Taula 2 podem veure la classificació segons 
la potència: 
 
 
 

 

Classe Potència 
Màx. 

Potència 
Abast Exemples 

Classe 1 Alta 100 mW Fins a 100 m 
Adaptadors USB, Punts 
d’accés 

Classe 1.5 
(només LE v4.2 
i inferiors) 

Mitjana-Alta 10 mW Fins a 30 m Sensors, beacons 

Classe 2 Mitjana 2.5 mW Fins a 10 m Altaveus, smartphones 

Classe 3 Baixa 1 mW Fins a 1m Teclats, ratolins, auriculars 

Taula 2. Classes de potència. [2] 

 



 

9 

2.4. Arquitectura Bluetooth 
 

2.4.1. Topologia de xarxa 
 

Bluetooth es basa en l’arquitectura master/slave. Un master pot connectar-se amb 
diferents slaves, formant una xarxa ad hoc, anomenada piconet. Els dispositius d’una 
piconet es comuniquen pel mateix canal físic, sincronitzats pel rellotge del master, el salt 
de freqüència derivat a partir del rellotge i l’adreça del master. Una piconet està formada 
per un master i varis slaves (BR/EDR permet 7 slaves actius; LE en permet un nombre 
il·limitat). Poden co-existir diferents piconets, anomedanes  scatternet, on un slave d’una 
piconet  pot ser a la vegada master o slave d’una altra piconet. En LE els slaves no 
comparteixen un canal físic comú amb el master, sinó que  cada slave es comunica per 
un canal físic separat amb el master  

La Figura 5 i Figura 6 són  topologies d’exemple BR/EDR i LE respectivament, on és 
mostra diferents scatternet  formades per vàries piconets, i on es veu com els dispositius 
juguen els diferents papers master/slave. 

 

 
Figura 5. Exemple de topologia BR/EDR. [1] 

Per exemple, a la Figura 5 el dispositiu A és el master de la piconet formada per l’àrea 
de color gris, i els dispositius B, C, D i E són els slaves. L’àrea  encerclada amb els 
colors vermell i blau representen dos canals diferents. Alhora el dispositiu D és el master 
de la piconet de color blau i, el dispositiu E també és un slave de la piconet de color lila. 

 

Figura 6. Exemple de topologia LE. [1] 



 

10 

A la Figura 6, veiem que el dispositiu A és el master de la piconet  formada pels 
dispositius B i C  que en són els slaves. El fet que estiguin en àrees acolorides separades 
significa que els slaves comuniquen per un canal separat amb el master. A la piconet de 
la dreta veiem que el dispositiu K és master del dispositiu L i alhora és slave del dispositiu 
M. 

Aquest tipus de topologia permet crear xarxes malla (mesh, Figura 7), establint una 
relació molt-a-molts (many-to-many, m:n). A més, els dispositius poden retransmetre 
dades a altres dispositius que no estiguin en el mateix canal. D'aquesta manera, les 
xarxes mesh poden abastar grans àrees físiques i contenir un gran nombre de 
dispositius. Suposem un gran centre comercial, un aeroport o un edifici d'oficines,  amb 
parets  i altres barreres físiques, on no és possible la comunicació directa entre dos 
dispositius molt allunyats. A traves de la xarxa mesh, els  dispositius s’aniran 
retransmeten la informació fins arribar al dispositiu corresponent. 

 

Figura 7. Topologia xarxa mesh 

 

Aquest tipus de topologia és molt més flexible i escalable que les xarxes amb node 
central. I juga un paper fonamental en l’IoT ja que satisfà els requisits de comunicació 
exigits per aplicacions del sector de l'automatització de edificis i les xarxes de sensors. 

 

2.4.2. Arquitectura del nucli 
 

El nucli de Bluetooth esta dividit en dos components, el Controller i el Host. Aquests dos 
components interactuen entre si a traves de diferents capes que formen la pila de 
protocols. La Figura 8 mostra l’arquitectura de protocols d’un dispositiu Bluetooth. 
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Figura 8. Arquitectura Bluetooth. [2] 

 

El Controller, és el dispositiu físic que permet transmetre i rebre senyals de radio i 
interpretar-les com a informació. És l’encarregat dels protocols de les capes baixes de 
la pila.   

El Host, és el responsable dels protocols de les capes altes de la pila i normalment està 
implementat amb software, p. ex. integrada dins el sistema operatiu d’un ordinador o 
smartphone.  

Entre les dues capes hi ha el Host Controller Interface (HCI) que és la capa que enllaça 
la part Host i la part Controller. D’aquesta manera pot estar implementada mitjançant 
una interfície estàndard independent de fabricants i desenvolupadors.  

 

 
2.5. Present i futur de Bluetooth  

 

En l’actualitat Bluetooth és una de les tecnologia sense fils de baix consum més 
omnipresent. Des de la seva aparició l’any 2000 s’ha anat implantant en milions de 
dispositius. 
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Bluettoth Classic (ER/BDR) és àmpliament utilitzada en teclats i ratolins per connectar-
los amb l’ordinador, en els mans lliures dels cotxes, en comandaments de consoles de 
joc, per transmetre àudio del smpartphone als auriculars o altaveus..., i és una tecnologia 
consolidada en pràcticament tots els smartphones, tauletes, portàtils, ordinadors i 
vehicles. Però, el seu ús fins ara s’ha basat bàsicament en comunicacions locals entre 
dos dispositius, el que es coneix com a P2P (Point to Point).  

Però la gran revolució de la tecnologia sense fils de baix consum ha de venir  amb 
l’explosió de l’IoT. Des de fa uns anys es parla molt de d’smart cities, d’smart factories  
i d’smart homes i tot fa pensar que en els pròxims anys estarem envoltats d’objectes 
connectats. Segons l’empresa Gartner [23], al 2020 hi haurà 26 bilions de dispositius 
amb un sistema de connexió a l’internet de les coses.  

La manera com es connectaran aquest dispositius va més enllà de les xarxes amb node 
central i del P2P. La tipologia de xarxa que s’imposa per connectar tots aquest 
dispositius és la de malla (mesh), on els dispositius no es comuniquen mitjançant un 
node central, sinó que tots els dispositius es poden connectar un amb l’altre, en una 
topologia molts-a-molts (many-to-many, m:m) fent que la mida i l’àrea de cobertura de 
la xarxa sigui il·limitada.  

Fins l’aparició de Bluetooth 5 a principis de 2017, els dispositius Bluetooth no tenien la  
capacitat de crear xarxes mesh, cosa que es va convertir en un inconvenient greu a 
mesura que l’IoT anava fent-se real i creixen. Per exemple, en una planta de producció 
hi pot haver centenars de sensors, els quals han de compartir informació que més 
endavant comunicaran amb al món exterior a traves de Internet o d’altres mitjans. Fins 
fa poc amb Bluetooth això no es podia fer, en canvi amb altres tecnologies sí.  

Amb la nova versió Low Energy  de Bluetooth 5 s’han introduït millores molt importants, 
especialment per a dispositius de l’IoT.  A part d’estandarditzar les xarxes mesh, també 
s’ha augmentat notablement l’abast i la velocitat, arribant fins al 200 m i 2 Mbps 
respectivament. Tot plegat, permet connectar dispositius Bluetooth LE al llarg de  tot un 
edifici de qualsevol mida i fins i tot amb l’exterior i amb altres edificis. Com que això no 
era possible en versions anteriors, les tecnologies competidores com Wifi i Zigbee es 
van a aprofitar d'aquesta fet. 

Això doncs, els fabricants de dispositius d’IoT estan buscant les millors tecnologies i 
eines amb que connectar els seus productes.  En aquesta cursa per consolidar-se com 
a tecnòloga de referència de l’IoT, Bluetooth 5 ha sigut capaç de posicionar-se al costat  
d’altres tecnologies predominants com p.ex. Zigbee, Wifi, Thread entre d’altres. Però, a 
diferència de la majoria de les tecnologies competidores, Bluetooth ja està incorporat en 
la majoria d’smartphones, tauletes, portàtils, ordinadors, vehicles, ... i juntament  amb el 
fet que és una tecnologia familiar per la majoria d’usuaris i desenvolupadors, la fa l’opció 
més ràpida, menys cara i més convenient per consolidar-se en aquest mercat.  

Segons un estudi de ABI Research [8], de tots dispositius amb capacitat de connectar-
se, Bluetooth estarà present en un 60% l'any 2021. D’aquest 60%, un 44% correspondrà 
al mercat de la telefonia mòbil. Mentre que Bluetooth LE seguirà creixent i estarà present 
en l’altre 16% dels dispositius, amb un fort creixement en aplicacions domèstiques i 
beacons, a més d'una presència significativa a en les smart homes i els wereables. 
Segons aquest estudi [9], les tecnologies basades en 802.15-4, com Zigbee i Thread 
seran les dominats dins les smart homes. ZigBee i Thread aportaran un 34% de volum 
en domòtica i el 29% en il·luminació intel·ligent. 



 

13 

A la Taula 3 es pot veure la previsió de creixement dels dispositius Bluetooth classificats 
per àrees de mercat entre el 2016 i 2021. Cal remarcar l’augment en el sector de l’smart 
home amb un creixement del 77%. El mercat dels beacons suposarà  una de les majors 
oportunitats, i al 2021 suposarà el tercer mercat més gran de productes Bluetooth,  amb 
un creixement del 133% [10], el més  gran en tots els segments. 

Per tant, segons aquests estudis, sembla ser que el futur de Bluetooth Low Energy està 
assegurat .  

 

Taula 3. Previsió de vendes de dispositius Bluetooth. [7] 
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3. Seguretat en Bluetooth 
 

En aquest apartat es pretén donar una visió de les 
característiques de seguretat de Bluetooth Classic 
(BR/EDR) i Bluetooth LE (BLE), i així poder il·lustrar 

millor les seves limitacions i proporcionar una base per a les recomanacions de 
seguretat  del capítol  4.  

 

3.1. Introducció 
 

Més que mai la seguretat dels sistemes tecnològics és en una dels grans preocupacions 
per les empreses i usuaris. El fet que cada vegada hi hagi més dispositius connectats, 
fa que tot estigui potencialment en perill.   

A l’apartat 2.5 em comentat que Bluetooth ER/BDR té una presència consolidada 
sobretot en dispositius d’àudio streaming  com són altaveus i auriculars sense fils i 
sistemes de mans lliures. A priori pot semblar que la seguretat no és una qüestió 
important quan es tracta de connectar un altaveu i un smartphone. Però el fet que 
l’smartphone tingui la connexió Bluetooth habilitada, fa que sigui una porta d’entrada a 
possibles intents d’intrusió. 

Però on la seguretat pren una rellevància molt més important és en els dispositius BLE. 
Ja em comentat que  BLE pot posicionar-se com una de les tecnologies més prosperes 
de l’IoT. Això implicarà una omnipresència de dispositius Bluetooth en tot tipus 
d’objectes de la vida quotidiana i també del sector de la industria (sensors, wereables, 
domòtica, articles de la llar, panys, dispositius mèdics, banking tokens, automoció, 
senyalització, ...). Aquest heterogeneïtat de dispositius poden formar part d’una xarxa i 
ser monitoritzats i controlats de forma remota des d’internet (normalment mitjançant un 
smartphone, tablet, portàtil, ...). Això converteix a tots els objectes amb connexió 
Bluetooth en víctimes potencials susceptible de rebre atacs. Per tant, si es compromet 
la seguretat d’un d’aquest dispositius, es por arribar  a comprometre la seguretat de tota 
la xarxa i en conseqüència la de tots els sistemes que en formen part.   

Per concretar més,  nombrarem dos exemples d’aplicacions de la tecnologia Bluetooth 
on la seguretat  hauria de ser un aspecte molt important: els dispositius mèdics 
implantables i els sistemes de claus sense fils. 

El sector de la medicina es un dels camps on molts fabricants han incorporat Bluetooth 
als seus productes. Aquest sector és extremadament sensible, ja que la manca de 
seguretat en aquest dispositius pot afectar greument a la funcionalitat dels dispositius i 
inclús a la salut dels pacients. La industria dels dispositius mèdics implantables 
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(Implantable Medical Device, IMD) és 
un dels camps on més a prosperat l’ús 
de Bluetooth. Com a exemple tenim 
els desfibril·ladors  Bluetooth, aquest 
dispositius s’implanten a sota la pell i 
utilitzen Bluetooth per configurar el 
nivell de shocks que necessita el 
pacient en cas d’aturada cardíaca. Un 
altre exemple, són les bombes 
d’insulina, aquest dispositius porten 
configurat (normalment via telèfon 
mòbil) el pla d’insulina que s’ha de 
subministrar al pacient. Aquest són 
dos exemples on s’hauria d’assegurar 
la connexió  entre l'implant i els 
dispositius externs, altrament si algú 
de forma malintencionada accedeix 
als dispositius i canvia les configuracions, l’efecte podria tenir conseqüències greus. De 
fet, s’han fet estudis [12,13] que demostren que en general els IMD tenen mecanismes 
de seguretat relativament dèbils i són vulnerables als atacs. Molts  d’aquest dispositius 
acostumen a tenir  contrasenyes per defecte o fàcils d’endevinar.   

Un altre dels àmbits on Bluetooth ha entrat amb força i 
on la seguretat  és un aspecte a tenir molt en compte és 
en els sistemes de claus sense fils (Keyless Entry 
System, KES) aquest és el terme general que se li dona 
als sistemes que controlen l’accés a edificis o vehicles 
sense utilitzar una clau mecànica tradicional. Aquests 
sistemes permeten obrir i tancar les portes des del 
telèfon mòbil. Fins i tot es poden obrir i es tancar les 
portes per proximitat, sense necessitat  de treure el mòbil o el comandament de la 
butxaca, simplement s’obren i es tanquen automàticament en funció de si ens apropem 
o allunyem de la porta. Inclús, en el mon de l’automació ja s’utilitzen sistemes Bluetooth 
passive keyless entry and start system (PKES) , que a  part d’obrir les portes, també 
permet engegar el cotxe. En un estudi realitzat  al 2016 [14] es van analitzar 16 
dispositius Bluetooth Smart Locks, i es va demostrar que el 75% presentaven una 
seguretat insuficient i es podien obrir emprat diferents tècniques, alguns  transmetien les 
contrasenyes en clar, altres eren vulnerables als atacs de força bruta. 
 
Aquest són dos exemples d’aplicacions Bluetooth on la seguretat  és molt important, 
però no són els únics. Per nombrar-hi algun més, en el camp de la senyalització, 
actualment hi ha semàfors per a invidents que es poden activar mitjançant Bluetooth. O 
bé, en el camp de la seguretat hi ha alarmes que es connecten i desconnecten des de 
el mòbil.  

Per aquest motiu, els fabricants que busquen integrar Bluetooth als seus productes han 
de tenir molt en compte les característiques de seguretat i les limitacions d'aquesta 
tecnologia. La seguretat de Bluetooth s’ha convertit en un aspecte clau per guanyar i 
mantenir la confiança dels consumidors i consolidar-se com una de les tecnologia 
predominants de l'IoT. 

 

Figura 9. Exemples d’aplicacions de IMD 
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3.2. Arquitectura de seguretat 
 

De la mateixa manera que a nivell tecnològic i funcional Bluetooth BR/EDR i BLE són 
diferents, a nivell de seguretat també presenten algunes diferències importants. A grans 
trets, en BR/EDR, els mecanismes de seguretat s’implementen al Link Manager Protocol 
del Controlador, i en canvi en LE, la implementació de la majoria dels mecanismes de 
seguretat és en el Security Manager (SM) del Host. El motiu d’aquests canvis es abaratir 
els costos del controlador, i en segon lloc proporcionar més flexibilitat als 
desenvolupadors per a implementar la seguretat. Per tant, en aquest apartat farem 
referencia per separat als dos sistemes de seguretat i donarem una idea de la teoria que 
hi ha darrere. 

La seguretat en Bluetooth esta basada en una cadena d’accions executades per la pila 
de protocols. A part, les aplicacions poden  decidir lliurement i implementar els seus 
propis requeriments de seguretat independentment i així augmentar el nivell de 
seguretat. El model de seguretat de Bluetooth es basa en cinc aspectes: 

 Aparellament (pairing): es crea una o més claus d’enllaç entre els dos dispositius 
que es connecten. 
 

 Vinculació (bonded): s’emmagatzemen les claus compartides creades en el 
procés d’aparellament  i poden ser utilitzades en connexions posteriors formant 
una relació de confiança i agilitzant el procés de connexió. 

 Autenticació: es verifica que els dos dispositius tenen la mateixa clau d’enllaç. 

 Xifratge: confidencialitat dels missatges xifrant els missatges. 

 Integritat dels missatges: protecció contra la modificació i falsificació dels 
missatges intercanviats entre els dispositius. 

 

3.3. Evolució de l’arquitectura de seguretat 
 

L’arquitectura de seguretat de Bluetooth a evolucionat al llarg dels anys. Les primeres 
versions presentaven algunes debilitats a nivell de seguretat, que s’han anat 
solucionant, fent que les versions actuals siguin més segures. A continuació fem una 
breu descripció dels canvis més significatius: 

 Les versions anteriors a 2.1 utilitzaven els algoritmes E21 i E22 basats en Secure 
And Fast Encrytion Routine + (SAFER+) per generar una clau128 bits per 
l’autenticació. Pel procés d’encriptació utilitzaven l’algoritme E0.  

 
 A la versió 2.1 + EDR s’introdueix una nova arquitectura de seguretat 

anomenada Secure Simple Pairing (SSP), que utilitza algoritmes aprovats pel 
FIPS com SHA-256, HMAC-SHA-256 i el P-192 de corba el·líptica. 
S’introdueixen quatre models d'associació: Just Works, Comparació numèrica, 
entrada de Passkey i Out-Of-Band. 

 
 A la versió 3.0 + HS s’afegeix suport per AMP (Alternate MAC/PHY), que és una 

extensió que permet la utilització d’una tecnologia de radio alternativa,  p. ex. 
Wifi, per augmentar la velocitat de transferència de dades. 
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 A la versió 4.0 s’introdueix Bluetooth Low Energy (LE) juntament amb el seu 
model de seguretat. Respecte a BR/EDR o AMP, no canvia cap funcionalitat de 
seguretat. 
 

 A la versió 4.1 s’afegeix la característica Connexions Segures que realment es 
basa en SSP. Aquesta característica substitueix els algoritmes utilitzats  en SSP 
per d’altres més forts segons el FIPS. Aquest algoritmes són el P-256 de corba 
el·líptica per l’intercanvi de la clau pública, el HMAC-SHA-256 per al procés 
d’autenticació i l’algoritme AES-CCM per assegurar la integritat i confidencialitat 
de  les dades. 
 

 A la versió 4.2 s’afegeix Connexions Segures a Bluetooth LE, que tal com hem 
comentat al punt anterior substitueix els algoritmes d’emparellament per d’altres 
més forts. També s’adapta el model d’associació Comparació Numèrica per a 
poder ser utilitzat sobre LE. 
 

 En l’última versió de Bluetooth 5.0 hi ha millores significatives pel que fa a la 
velocitat, l’abast  i l’arquitectura de xarxa, però l’arquitectura de seguretat és la 
mateixa que la versió 4.2. 

Com hem vist, la seguretat Bluetooth ha evolucionat al llarg de les diferents versions.  
Bluetooth classifica aquesta evolució de la seguretat de BR/DBR en tres fases: seguretat 
heretada (legacy), Secure Simple Pairing (SSP) i Secure Connections. Els mecanismes 
de seguretat de les versions anteriors a la 2.1 es coneixen com seguretat heretada o 
emparellament heretat. En cada una d’aquestes fases s’han canviat i reforçant els 
algoritmes autenticació, de xifratge i de generació de claus. A la Taula 4 ho podem veure: 
 

Mecanisme de 
Seguretat 

Heretada 
Secure Simple 

Pairing 
Connexions 

Segures 
Xifratge E0 E0 AES-CCM 
Autenticació SAFER+ SAFER+ HMAC-SHA256 

Generació de Clau SAFER+ 
P-192 ECDH 
HMAC-SHA256 

P-192 ECDH 
HMAC-SHA256 

Taula 4. Algoritmes de seguretat 

 

3.4. Seguretat en Bluetooth BR/EDR 
 

3.4.1. Modes de seguretat 
 

Bluetooth permet aplicar l’autenticació i el xifratge en diferents etapes de la comunicació, 
una és a nivell d’enllaç, abans de que l’enllaç físic s’hagi establert i l’altra és a  nivell de 
servei, una vegada s’ha establert l’enllaç físic. 

En funció de quan s’aplica l’autenticació i xifratge, Bluetooth defineix quatre modes de 
seguretat. Els modes 1, 2 i 3 són modes de seguretat heretats (legacy) i s’apliquen a 
aquells dispositius on el Host o el Controlador no suporten SSP, que són les versions 
anteriors a la v2.1. El mode 4 sempre aplica l’esquema SSP implementat a les versions 
v2.1 i posteriors. Un dispositiu com a molt pot suportar dos modes de seguretat 
simultàniament: el mode de seguretat 2 per compatibilitat amb versions que no suporten 
SSP i mode de seguretat 4 per dispositius que si suporten SSP. 
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 Mode 1 (no segur) 

Quan un dispositiu remot està en aquest mode mai s’inicia cap procediment de 
seguretat, és a dir,  les funcionalitats de autentificació i xifratge mai s’utilitzen. Per tant, 
en aquest mode qualsevol altre dispositiu s’hi podrà connectar. Tots els dispositius v2.0 
i anteriors suporten aquest mode i v2.1 i posteriors el poden utilitzar per la compatibilitat 
amb versions anteriors. 

 Mode 2 (seguretat aplicada al nivell de servei) 

Els procediments de seguretat poden iniciar-se després d’establir-se l’enllaç, però abans 
d’establir-se els canal lògics. Això vol dir que li correspon a l’aplicació o al servei 
sol·licitar els mecanismes de seguretat. Això permet fer polítiques d'accés diferents i 
flexibles per a les aplicacions, especialment per aquelles amb diferents requeriments de  
seguretat. Per exemple, només s’aplicarà autenticació o xifratge si l’aplicació o servei 
ho demana. 

Per complir uns requeriments mínims de seguretat, els dispositius amb mode 2 han de 
forçar almenys algun dels següents atributs de seguretat: 

 Es requereix autorització 
 Es requereix autenticació 
 Es requereix xifratge 

El mode de seguretat 1 pot ser considerat com un cas especial de seguretat mode 2 on 
no s’ha iniciat cap requeriment de seguretat. 

Les versions v2.1 i superiors només poden utilitzar el mode 2 per compatibilitat cap a 
enrere, és a dir, per a dispositius que no suporten SSP. Les versions anteriors a la v2.1 
totes poden utilitzar aquest mode. 

 Mode 3 (seguretat aplicada al nivell d’enllaç) 

En aquest mode els procediments de seguretat s’inicien abans d’establir-se l'enllaç físic. 
En aquest mode es proporciona autentificació i xifratge per totes les connexions cap i 
des de el dispositiu.  

El mode de seguretat 3 sol és suportat per les versions v2.0 i anteriors. Per les versions 
posteriors a la v2.0 només es suportat per compatibilitat cap enrere. 

 Mode 4 (seguretat aplicada al nivell de servei) 

És similar al mode 2, però amb la diferència que utilitza l’esquema d’aparellament 
Secure Simple Pairing (SSP), que simplifica i millora el procés d’aparellament. Només 
els dispositius amb Bluetooth v.2.1 + EDR o posterior poden utilitzar aquest mode de 
seguretat. 

Els dispositius en mode de seguretat 4 [Taula 5] classifiquen els requeriments de 
seguretat dels seus serveis utilitzant almenys un els següents nivells de seguretat durant 
l’emparellament amb dispositius que suporten SSP. 
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Nivell de seguretat 
requerit pel 

Servei 

Tipus de clau 
d’enllaç requerida 

pel dispositiu 
remot 

Tipus de clau 
d’enllaç 

requerida pel 
pre-v2.1 

dispositiu 
remot 

Comentaris 

Nivell 4 
• Protecció MITM requerida 
• Xifratge requerit 
 

Autenticat 
(P-256 basat en  
Secure Simple 
Pairing i 
Connexions 
Segures) 

No disponible 

Seguretat màxima 
 
Només és possible quan 
els dos dispositius 
suporten  
Connexions Segures 

Nivell 3 
• Protecció MITM requerida 
• Xifratge requerit 

Autenticat 
 

Combinada 
(és recomana 
PIN de 16 
dígits) 

Seguretat alta 

Nivell 2 
• Protecció MITM no és 
necessària 
• El xifratge requerit 

No autenticat 
 

Combinada Seguretat mitja 

Nivell 1 
• Protecció MITM no és 
necessària 
• El xifratge no és necessari 
 

No autenticat 
 

Ninguna Seguretat baixa 

Nivell 0 
• Protecció MITM no és 
necessària 
• El xifratge no és necessari 

Ninguna Ninguna Seguretat baixa 

Taula 5. Nivells de seguretat mode 4. [1] 

 

3.4.2. Seguretat Heretada 
 

Com ja hem comentat anteriorment les versions v2.0 i anteriors utilitzen els mecanismes 
de seguretat anomenats heretats (legacy). 

Per a que els dos dispositius puguin iniciar una comunicació, primer de tot necessiten 
generar i distribuir la clau secreta d’enllaç. La clau d’enllaç és una clau de 128 bits 
coneguda pels dos dispositius, que s’utilitza per al procés d’autenticació i per derivar la 
clau de xifratge  una vegada els dispositius ja estan autenticats. En la seguretat heretada 
la clau d’enllaç és genera a partir d’un codi PIN, aquest PIN potser un nombre fixe 
(normalment de 4 dígits) o bé pot ser introduït pels usuaris  als dispositius. És important 
destacar que el fet d’utilitzar un PIN tant curt proporciona baixa entropia, i per tant és 
vulnerable als atacs de força bruta. 

Al procés de generar i intercanviar la clau d’enllaç i autentificar-se se l’anomena 
emparellament. Una vegada emparellats, els dispositius ja estan en disposició d’iniciar 
les comunicacions i opcionalment poden xifrar el canal de comunicacions. Per xifrar el 
canal, s’ha de generar una nova clau de xifratge que es deriva de la clau d’enllaç. A tot 
aquest procés il·lustrat a la Figura 10 se l’anomena procediment d’inicialització i consta 
de cinc fases: 

a) generació de la clau d’inicialització 
b) generació de la clau d’enllaç 
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c) intercanvi de la clau d’enllaç 
d) autenticació 
e) generació de la clau de xifratge (opcional) 

 

 

Figura 10: Procediment d'inicialització. [3] 

 

a) Generació de la clau d’inicialització, Kinit 

Quan dos dispositius es connecten per primera vegada es genera una clau Kinit de 128 
bits que és utilitzada temporalment com a clau de l’enllaç. Aquesta clau s’utilitza per 
protegir els paràmetres d’inicialització que s’intercanvien els dos dispositius. Kinit és 
genera mitjançant un algoritme E22 a partir d’un PIN, de la longitud L d’aquest PIN (en 
octets), de l’adreça del dispositiu BR_ADDR i d’un nombre generat aleatòriament 
IN_RAND, tal com es veu a la Figura 11.  Una vegada els dispositius hagin executat la 
fase d’intercanvi de la clau d’enllaç, la clau d’inicialització és descartada. 

𝐾 = 𝐸 (𝑃𝐼𝑁, 𝐿, 𝐼𝑁 ) 

 

Figura 11. Esquema generació clau d'inicialització 
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La clau d’inicialització només s’utilitza com a clau d’enllaç en la fase inicial, quan la clau 
d’enllaç (unitària o la combinada)  encara no ha estat creada o bé s’ha perdut. 

 

b) i  c) Generació i intercanvi de la clau d’enllaç 

Bluetooth distingeix dos tipus de claus d’enllaç: claus unitàries i claus combinades. De 
quina de les dos claus s’utilitza depèn del dispositiu, l’aplicació, l’escenari i el tipus de 
trànsit. Però a nivell de seguretat, l’ús de claus unitàries presenta grans inconvenients, 
tal com veurem al següent apartat, i el seu ús no es recomanable. 

Les aplicacions que requereixen un alt nivell de seguretat haurien d’utilitzar sempre 
claus combinades i evitar sempre les claus unitàries 

Generació d’una clau unitària 

La clau unitària és una clau que es crea quan un dispositiu  entra en funcionament per 
primera vegada i és la que utilitza com a clau secreta d’enllaç per emparellar-se amb 
altres dispositius . Aquesta clau s’emmagatzema en una memòria no volàtil i normalment 
no es modifica. Durant el procés d’inicialització, l’aplicació determinarà quin dels dos 
dispositius és el que proporciona la seva clau unitària com a clau de l’enllaç. Normalment 
és el dispositiu amb més restriccions de memòria el que proporciona la seva clau 
unitària,  i la transfereix a l’altre dispositiu que l’emmagatzema com a clau de l’enllaç.  

La clau unitària KA es genera a partir de l’adreça BD_ADDR i un nombre pseudo-aleatori 
RAND, mitjançant la funció E21: 

𝐾 = 𝐸 (𝐵𝐷_𝐴𝐷𝐷𝑅 , 𝑅𝐴𝑁𝐷 ) 

El dispositiu xifra KA amb Kinit i l’envia al dispositiu B. El dispositiu B desxifra KA amb Kinit 

i ara els dos dispositius ja tenen la mateix clau unitària KA com a clau d’enllaç. La Figura 
12 mostra l’esquema de com es crea.  

 

Figura 12. Esquema creació clau unitària 

 

Els dispositius que utilitzen la clau unitària, l’utilitzen per totes les seves comunicacions.  
Això vol dir que la mateixa clau és compartida per tots els dispositius de confiança amb 
els que s’emparella. Això implica greus riscos a nivell de seguretat, ja que, qualsevol 
dispositiu de confiança que tingui la clau pot utilitzar-la per espiar les comunicacions que 
tingui el dispositiu propietari amb altres dispositius. A més, també es pot suplantar el 
dispositiu remot amb només duplicar el seva BD_ADDR. Un altre perill és que una 
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vegada s’ha compartit la clau amb un dispositiu, aquest la pot compartir de nou amb 
altres dispositius, i per tant, el dispositiu propietari de la clau en perd totalment el control. 
L’ús de claus unitàries és insegur per naturalesa i es recomana no utilitzar-les en cap 
cas. Però, per raons de compatibilitat no s’han eliminat completament de l’especificació 
Bluetooth. A més, els dispositius a la amb poca capacitat d’emmagatzematge no tenen 
més remei que utilitzar-les. 

Generació d’una clau combinada 

La clau combinada és una clau que s’utilitza com a clau d’enllaç i és genera  a partir 
d’informació dels dos dispositius que es volen emparellar. Això implica que ambdós 
dispositius participen activament en el procés de generació de la clau. Inicialment cada 
dispositiu genera un nombre aleatori LK_RANDA  i LK_RANDB. Llavors, utilitzant la funció 
E21 i la seva adreça BD_ADDR, generen cadascun d’ells una clau unitària: 

LK_KA = E21(LK_RANDABD_ADDRA) 

LK_KB = E21(LK_RANDBBD_ADDRB) 

A continuació, s’intercanvien els dos nombres aleatoris LK_RANDA  i LK_RANDB de 
forma segura xifrant-los amb la clau d’inicialització 𝐾 . Per tant, el dispositiu A envia 
𝐶 = 𝐾 ⊕ 𝐿𝐾_𝑅𝐴𝑁𝐷  al dispositiu B, mentre que el dispositiu B envia 𝐶 =

𝐾 ⊕ 𝐿𝐾_𝑅𝐴𝑁𝐷  al dispositiu A. Una vegada s’han intercanviat els respectius nombres 
aleatoris xifrats, cada dispositiu el desxifra amb 𝐿𝐾_𝑅𝐴𝑁𝐷 = 𝐶 ⊕ 𝐾  i 𝐿𝐾_𝑅𝐴𝑁𝐷 =

𝐶 ⊕ 𝐾   i cadascun calcula la clau unitària de l’altre. Això ho poden fer perquè cada 
dispositiu coneix l’adreça BD_ADDR de l’altre. 

Finalment, una vegada calculades les claus unitàries KA i KB, les combinen amb una 
operació XOR 𝐾 = 𝐾 = 𝐾 ⊕ 𝐾 . La clau combinada s’emmagatzemen al dispositiu 
A com 𝐾  i en el dispositiu B com 𝐾 . 

 

d) Autenticació 

Una vegada s’ha creat la clau d’enllaç, el següent pas és l’autenticació, que consisteix 
en verificar  la identitat del dispositiu remot comprovant que els dos dispositius  
comparteixen la mateixa clau d’enllaç. El procés d’autenticació utilitzat en 
l’emparellament heretat se’l coneix com a autenticació heretada i es basa en l’esquema 
desafiament-resposta, veure Figura 13. El dispositiu autenticador anomenat Verifier 
desafia al dispositiu que vol autenticar-se anomenat Claimant, per a que respongui 
correctament a una qüestió, si el Claimant respon correctament, el dispositiu queda 
autenticat.  
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Figura 13. Esquema desafiament-resposta per Bluetooth 

 

El Verifier genera un nombre aleatori AU_RANDA  de 128 bits i l’envia al Claimant. El 
Claimant, utilitza la seva adreça BD_ADDR, la clau d’enllaç i el AU_RANDA  per calcula 
la resposta (SRES) de 32 bits, per això, utilitza una funció E1 basada en l’algoritme 
SAFER+. Una vegada calculada la resposta, és enviada al Verifier.  D’altra banda, el 
Verifier realitza el mateix càlcul a partir dels mateixos paràmetres, és a dir, el valor 
AU_RANDA  generat per ell mateix ( la clau d’enllaç i l’adreça BD_ADDR del Claimant)   
i compara el seu resultat amb que li ha enviat el Claimant. Si els valors coincideixen, 
llavors es considera que el procés d’autenticació s’ha completat satisfactòriament, 
altrament,  l’autenticació falla. 

El dispositiu verificador no cal que necessàriament sigui el master. L’aplicació 
determinarà quin és el dispositiu que actua com Verifier o Claimant.  

Com hem vist, l’autenticació és un sol sentit, és a dir, en aquest cas, els dispositiu A 
autentica al dispositiu B [Figura 14]. Com veurem a l’apartat 3.4.4 el mode Connexions 
Segures requereix que l’autenticació sigui mútua, és adir, que el dispositiu A autentiqui 
al dispositiu B i a la inversa. L’autenticació en un sol sentit és més vulnerable als atacs 
MITM. 

 

Figura 14.Esquema desafiament /resposta per autenticació heretada 

 

A l’autenticació en un sentit se la anomena  “autenticació heretada” i a l’autenticació dual 
se l’anomena “autenticació segura”.  
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e) Generació de la clau de xifratge en cada dispositiu 

El xifratge garanteix la privacitat i la confidencialitat de les dades intercanviades entre 
dispositius. Bluetooth defineix tres tipus de configuracions: 

 Sense xifrar: és la configuració per defecte. En aquest mode, els missatges no 
es xifren. 

 Xifratge punt a punt: Els missatges broadcast no es xifren, però si el tràfic dirigit 
punt a punt,  que és xifra utilitzant una clau de xifratge derivada de la clau 
d’enllaç. Aquesta configuració es pot activar una vegada s’hagi establert la 
connexió dels dos dispositius. 

 Xifratge broadcast: tots els missatges són xifrats utilitzant una clau de xifratge 
basada en la clau de l’enllaç mestra. Aquesta configuració es pot activar una 
vegada s’hagi establert la connexió dels dos dispositius.  No s'hauria d'activar a 
menys que tots els enllaços afectats comparteixin la mateixa clau d’enllaç mestra 
(Kmaster). 

El xifratge protegeix la informació d’usuari que va al payload del paquet, en canvi, els 
codis d’accés i la capçalera dels paquets mai es xifren. L’algoritme de xifratge que 
utilitzen els sistemes amb seguretat heretada és el E0, aquest algoritme utilitza tres 
valors d’entrada: l’adreça BD_ADDR, el rellotge i la clau de xifratge Kc, tots tres del 
dispositiu master. La clau de xifratge Kc es deriva de la clau d’enllaç, un offset de xifratge 
(COF) i un nombre aleatori EN_RANDA, veure Figura 15. La mida de Kc es negocia entre 
el master i l’slave i sempre és un múltiple de 8 entre 8-128 bits. La mida de la clau 
proposada pel master ve programada dins el controlador. És important establir una mida 
mínima acceptable, per evitar que usuaris maliciosos derivin la clau a la mida mínima 
de 8 bits, que faria que  l’enllaç fos menys segur.  

 

Figura 15. Generació de la clau de xifratge Kc 

 

Una vegada generada la clau xifratge Kc, és possible xifrar/desxifrar les dades realitzant 
un xifrat XOR entre el keystream Kcipher generat per la funció E0 i les dades que s’han de 
xifrar/desxifrar. Cal dir que el xifratge és simètric, és a dir, s’utilitza la mateixa clau a 
ambdós dispositius per xifrar i desxifrar les dades. Tot aquest procés es pot veure a 
l’esquema de la Figura 16. 
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Figura 16. Descripció funcional del procediment de xifratge 

 

En els casos que un dispositiu és comunica amb diversos dispositius formant una 
piconet, és genera una clau mestra Kmaster, que s’utilitza temporalment per substituir la 
clau d’enllaç per tal de xifrar el trànsit broadcast. Això permet més efectivitat alhora de 
xifrar les dades punt-multi-punt  broadcast. Però presenta inconvenients a nivell de 
seguretat, igual que passa amb les clau unitàries, cada dispositiu slave de la piconet 
està en possessió de la clau mestra i pot espiar tot el trànsit xifrat, no només el destinat 
a ell. 

 

3.4.3. Secure Simple Pairing (SSP) 
 

Els principals objectius de Secure Simple Pairing són millorar la seguretat i simplificar el 
procés d’emparellament entre dispositius des del punt de vista l’usuari. Normalment en 
la majoria de tecnologies, compatibilitzar un nivell alt de seguretat i facilitat d'ús no és 
fàcil, Bluetooth ha tingut molta cura en maximitzar la seguretat i minimitzar la complexitat 
des del punt de vista de l'usuari final. 

 

3.4.3.1 Objectius de seguretat 
 

En les versions 2.0 + EDR i anteriors la clau de l’enllaç es genera a partir del PIN numèric 
de 16 bits. En molts dispositius d’aquestes versions s’utilitza un PIN de 4 dígits o un PIN 
fixe (normalment “0000” o “1234”) fet limita significativament la seguretat de l’enllaç, ja 
que fàcilment es pot esbrinar el PIN. 

A partir de la versió 2.1 + EDR s’introdueix Secure Simple Pairing (SSP) que utilitza un 
PIN de 16 caràcters alfanumèrics  amb l’algoritme d’emparellament.  

Secure Simple Pairing  té dos objectius de seguretat: 

 protecció contra l’eavesdropping (escolta passiva) 
 protecció contra els atacs Man In The Midle (MITM). 

Per frustrar els atacs d’eavesdropping, SSP introdueix l’ús de criptografia de corba 
el·líptica de Diffie-Hellman (ECDH), aquest protocol permet l’intercanvi de les claus  
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públiques i generar un secret compartit, on a partir d’aquest secret es deriva (o bé 
s’utilitza directament) la que serà la clau de l’enllaç. Per dificultar els atacs de MITM, 
SSP  ofereix dos mètodes numèrics que descriurem en els següent apartat.  

 

3.4.3.2 Models d’emparellament 
 

Secure Simple Pairing ofereix quatre models d’emparellament per donar cabuda a la 
diversitat de dispositius en termes de la seva capacitat d’E/S. El model utilitzat dependrà 
de si tenen o no dispositiu d’E/S , es a dir, si tenen o no tenen teclat/pantalla. 

 Comparació Numèrica:  esta dissenyada per escenaris en què els dos dispositius 
Bluetooth són capaços de mostrar un nombre de sis dígits, permetent que els 
dos usuaris puguin confirmar amb un "sí" o "no". Un exemple és l’escenari d’un 
PC i un telèfon mòbil, als usuaris se’ls hi mostra un nombre de sis dígits i se’ls hi 
pregunta si el nombre és el mateix. Si la resposta dels dos usuaris és afirmativa, 
l’emparellament és exitós, altrament, si un usuari respon “no” l’emparellament no 
es du a terme.  La comparació numèrica té dos finalitats; ja que dos dispositius 
poden tenir el mateix nom, proporciona informació a l’usuari que el dispositiu és 
el correcte; i proporcionar seguretat contra els atacs MITM. El nombre de sis 
dígits no s’utilitza com a entrada per generar la clau de l’enllaç, fet que si passa 
amb l’emparellament per PIN de les versions heretades, tal com hem vist a 
l’apartat 3.4.2. Per tant, capturar o conèixer el número mostrat no permet 
determinar la cau per desxifrar les dades intercanviades entre els dos dispositius. 
 

 Entrada de Passkey: està pensada per situacions en què un dels dispositiu 
Bluetooth només té capacitat d'entrada (p. ex. teclat), mentre que l'altre dispositiu 
té la capacitat només de mostrar els dígits. El dispositiu amb pantalla mostra un 
número de sis dígits que l'usuari introdueix al dispositiu amb teclat. Igual que en 
el model de comparació numèrica, el número de sis dígits que s'utilitza en 
aquesta transacció no s’utilitza per la generació de claus d'enllaç. L’entrada de 
Passkey té la finalitat de proporcionar seguretat contra els atacs MITM. 
 

 Justs Works: està pensat per situacions en què almenys un dels dispositius (o 
els dos) no té ni pantalla ni teclat per introduir dígits (p. ex. auriculars). El procés 
d’emparellament és el mateix que en el de Comparació Numèrica, excepte que 
aquí, a l’usuari no se li mostra el PIN de sis dígits i per tant, no pot confirmar 
explícitament la connexió. Per tant, en aquest model, l’usuari  ha d’acceptar la 
connexió sense verificar el PIN calculat, conseqüentment, Just Works no 
proporciona protecció contra atacs MITM. 
 

 Out of Band (OOB): esta dissenyat per dispositius que suporten una altra 
tecnologia sense fils a més de Bluetooth. Per exemple Near Field 
Communication (NFC). En aquest model d’emparellament, tant el descobriment 
com l’intercanvi dels paràmetres criptogràfics , es realitza per aquest altre canal 
alternatiu. El canal OOB ha de proporcionar el mecanismes de seguretat 
necessaris per a no comprometre la seguretat durant el procés d’emparellament. 
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3.4.3.3 Fases de SSP 
 

SSP realitza l’emparellament en cinc fases (Figura 17): 

 Fase 1: Intercanvi de clau pública 
 Fase 2: Etapa 1 d’autenticació 
 Fase 3: Etapa 2 d’autenticació 
 Fase 4: Càlcul de la clau d’enllaç 
 Fase 5: Autenticació i xifratge 

Les fase 1, 3,4 i 5 són les mateixes per tots els protocols  mentre que la fase dos és 
diferent depenent del protocol que s’utilitza (Comparació Numèrica, Just Works, 
Passkey o OOB) 

 

 

Figura 17. Fases de Secure Simple Pairing 

 

 Fase 1: Intercanvi de clau pública 

En aquesta fase, cada dispositiu genera el seu propi parell de claus ECDH (Elliptic Curve 
Diffie-Hellman) pública-privada (pas 1, Figura 17). El dispositiu que inicia (dispositiu A) 
l’emparellament envia la seva clau pública (Pka) al dispositiu receptor (dispositiu B) (pas 
1a, Figura 18), llavors, B li respon amb la seva clau pública (Pkb). Una vegada ambdós 
dispositius tenen la clau pública de l’altre, calculen la clau secreta compartida 
anomenada DHKey, que simplement és el producte de la clau privada i la clau pública 
remota (DHKey = Ska·Pkb = Skb·Pka) 

Si els dos dispositius suporten Connexions Segures, s’utilitza criptografia de corba 
el·líptica  de 256 bits, altrament, si un  o bé els dos dispositius no suporten connexions 
segures, llavors s’utilitzen claus  de 192 bits. 

 



 

28 

 

Figura 18. Intercanvi de la clau pública 

 

 Fase 2: Etapa 1 d’autenticació 

En aquesta fase, en funció de les capacitats d’E/S dels dos dispositius, s’escull un dels 
models d’emparellament que em vist anteriorment: Comparació Numèrica, entrada de 
Passkey o Out-Of-Band  (OOB). El model Just Works comparteix el protocol de 
Comparació Numèrica. Per simplicitat en aquest treball només descriurem el 
procediment d’autenticació de Comparació Numèrica i PassKey i obviarem OOB. 

- Etapa 1 d’autenticació: Protocol de Comparació Numèrica 

El diagrama de la Figura 19 mostra la seqüencia d’aquesta etapa. Després que en la 
fase 1 els dos dispositius  s’hagin intercanviat les claus púbiques , cada dispositiu genera 
un nombre nonce pseudo-aleatori de 128 bits (Na i Nb) (pas 2). S’ha de tenir en compte 
que aquest valor hauria de ser generat per un bon generador de nombres aleatoris per 
evitar nombres estàtics o periòdics.  Aquest nombres s’utilitzen per evitar atacs de 
replay, i sempre s’han de regenerar cada vegada que s’executi aquesta fase. 

A continuació, el dispositiu B calcula un altre nonce Cb (pas 3c),  a partir de les dos 
claus públiques (Pka i Pkb) i el valor Nb.  Aquest valor Cb es transmet al dispositiu A 
(pas 4).  

Seguidament els dos dispositius intercanvien els nonces Na i Nb (pas 5 i 6). 

A partir de les claus públiques (Pka i Pkb) i el valor Nb, el dispositiu A comprova que el 
valor Cb obtingut al pas 4, sigui igual al valor que acaba de calcular (pas 6a). Si aquests 
dos valors no coincideixen, es cancel·larà tot el procés d’autentificació, ja què voldrà dir 
que estem davant la presència  d’un intent  d’atac o d’un error de transmissió. El procés 
començarà de nou des de la fase 1, tot i que no serà necessari generar unes noves 
parelles de claus, si que s’hauran de generar   de nou els nombres pseudo-aleatoris Na 
i Nb. 

Si la comprovació del pas 6a és correcta, els dos dispositius generaran un PIN de sis 
dígits a partir dels valors Pka, Pkb, Na i Nb (pas 7) i el mostraran per pantalla. Els usuaris 
podran comprovar i confirmar si aquest valors coincideixen o no. En el cas que no 
coincideixin, els usuaris podran avortar i el procés es repetirà de nou.  
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Figura 19. Etapa d'autenticació 1: Comparació Numèrica 

 

- Etapa 1 d’autenticació: Protocol de Entrada de Passkey 

L’usuari introdueix un passkey idèntic als dos dispositius. Alternativament, el passkey 
pot ser generat i mostrat només en un dispositiu, en aquest cas, l’usuari haurà  
d’introduir-lo a l’altre dispositiu   (pas 2, Figura 20). El passkey és la base de 
l’autenticació mútua dels dos dispositius.  Els passos 3 a 8 es repeteixen tantes vegades 
com bits té el passkey, això prevén d’un  eventual atac MITM , ja que els dispositius han 
de validar mútuament els 20 bits del passkey. Això fa molt improbable que un atacant 
pugui esbrinar els 20 bits del passkey. Dels passos 3 al 8, s’executa el procés 
d’acceptació del passkey per part dels dos dispositius. En el pas 3, els dispositius 
generen un nombre pseudo-aleatori de 128 bits  (Nai, Nbi) a partir del qual i juntament 
amb altres dades generen un hash Cai i Cbi (pas 4a i 4b). Ambdós dispositius 
s’intercanvien aquests valors  (pas 5 i 6). Posteriorment, el dispositiu B rep el valor Nai 
(pas 7), a partir del qual genera el hash (pas 7a) i comprova si es correspon amb el valor 
Cai que havia rebut als pas 5. Si la comprovació falla s’avorta la comunicació, altrament, 
B envia al dispositiu  A el valor Nbi (pas 8) i comprova que el valor rebut Cbi al pas 6 es 
correspon amb el valor calculat al pas 8a, si la comprovació falla s’avorta la comunicació. 

Tot i que el principal objectiu dels models d’emparellament Passkey i Comparació 
Numèrica és proporcionar seguretat contra els atacs MITM, s’han realitzar estudis 
teòrics [5, 6] que s’aprofiten de vulnerabilitats d’aquests protocols i demostren que és 
possible realitzar un atac MITM sobre aquests model d’emparellament. 
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Figura 20. Etapa d'autenticació 1: Entrada de PassKey 

 

 Fase 3: Etapa 2 d’autenticació 

En aquesta etapa es comprova que els dos dispositius  han realitzat satisfactòriament 
l’emparellament. A la Figura 21 es veu un esquema del procés. 

Cada dispositiu calcula un nou valor de confirmació (Ea i Eb) a partir del secret compartit 
DHKey (generat a la fase 1), els valors prèviament intercanviats en l’etapa 1, les adreces 
BD_ADDR i les capacitats d’E/S (pas 9). El dispositiu A transmet aquest valor Ea (pas 
10) al dispositiu B i aquest comprova si coincideix amb el valor que ell ha calculat. Si la 
comprovació falla vol dir que el dispositiu A no ha confirmat l’emparellament i el protocol 
s’avorta, altrament, el dispositiu B envia el seu valor Eb a l’A i aquest  fa la mateixa 
comprovació. Si aquesta falla vol dir que el dispositiu B no ha confirmat l’emparellament 
i el protocol s’ha d’avortar.   
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Figura 21. Etapa d'autenticació 2 

 

 Fase 4: Càlcul de la clau d’enllaç 

Una vegada ambos dispositius han completat el procés d’emparellament , les dues parts 
calculen la clau d’enllaç LK mitjançant una funció que té com a paràmetres d’entrada la 
DHKey, la cadena “btlk”, i altres dades intercanviades públicament. 

 

Figura 22. Càlcul de la clau d'enllaç 

 

 Fase 5: Autenticació i xifratge 

La fase final consisteix en l’autenticació i la generació de la clau de xifratge per a poder 
xifrar les dades. Aquest procediments son els mateixos que descrits al  subapartat e) de 
l’apartat  3.4.2. 

 

3.4.4. Connexions Segures 
 

Pels casos en que els sistemes tinguin uns requeriments de seguretat elevats, 
l’especificació Bluetooth té un mode de seguretat anomenat Connexions Segures.  

L’ús de Connexions Segures imposa l’ús d’autenticació  segura, això implica que  
l’autenticació a de ser mútua, a diferència de l’autenticació heretada que és en un sol 
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sentit. En l’autenticació mútua, l’esquema de desafiament/resposta s’executa dos 
vegades. Una vegada el dispositiu A ha autenticat al dispositiu B, el dispositiu B ha 
d’autenticar a dispositiu A, enviant un AU_RANDB (diferent del AU_RANDA) al dispositiu 
A i executar de nou l’esquema de la però ara utilitzant l’adreça del dispositiu A  
BD_ADDRA [Figura 23 ]. L’autenticació mútua prevé els atacs MITM. 

 

 

Figura 23. Esquema desafiament/resposta per autenticació segura 

A més, tal com hem vist a la Taula 4, l’ús de Connexions Segures força a utilitzar uns 
algoritmes més forts, pels processos de generació de claus, d’autenticació i xifratge. 

En l'autenticació segura, tant el master com  l’slave poden ser el verifier i claimant. 
L'aplicació indica quin dispositiu ha de ser autenticat, però l’autenticació segura ha de 
ser sempre mútua. 

 

3.5. Seguretat Bluetooth Low Energy 
 

Els mecanismes d’emparellament introduïts per Bluetooth LE tenen algunes diferències, 
pel que fa a la seguretat, respecte a les característiques de seguretat Secure Simple 
Pairing de BR/EDR. Els models d'associació són semblants als de BR/EDR Secure 
Simple Pairing des de la perspectiva de l’usuari  i tenen els mateixos noms però, tenen 
diferències en la qualitat de la protecció proporcionada. 

L’especificació 4.0 i 4.1 (coneguda com LE legacy), només té tres model 
d’emparellament, Just Works,  Entrada de Passkey i Out Of Band. Però amb les 
excepcions que Just Works i Entrada de Passkey no proporcionen protecció contra 
eavesdropping. Això és degut a que LE legacy no utilitza  l’algoritme Elliptic Curve Diffie- 
Hellman (ECDH). 

A la versió 4.2, la seguretat es veu millorada amb el nou model LE Connexions Segures. 
S’afegeix el model de Comparació Numèrica als altres tres i s’introdueix l'algoritme 
Elliptical Curve Hellman-Diffie (ECDH) per al procés d’intercanvi de claus, amb el que 
es proporciona un alt grau de resistència contra atacs d’eavesdropping. A més, amb 
Connexions segures s’actualitzen els algoritmes d’emparellament i és substitueixen per 
algorismes aprovats per FIPS (AES-CMAC i P-256 de corba el·líptica) 

Una diferència, és que en l’emparellament LE és genera una clau de llarga durada 
(Long-Term-Key, LTK) en lloc d'una clau d'enllaç. Tot i que bàsicament realitza la 
mateixa funció, el LTK s'estableix d'una manera diferent. En l’emparellament LE legacy, 
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la LTK es genera i llavors es distribueix  mitjançant un protocol de transport de claus en 
lloc d'un protocol d’establiment de claus com en els cas de BR/EDR. És a dir, un 
dispositiu determina el LTK i l’envia de manera segura a l'altre dispositiu durant 
l’emparellament, en comptes  de generar la mateixa clau individualment cada dispositiu. 

 

3.5.1. Modes de seguretat 
 

De la mateixa manera que en BR/EDR,  en LE, els requisits de seguretat d'un dispositiu, 
d’un servei o d’una sol·licitud de servei venen determinats pel mode de seguretat i nivell 
de seguretat. És a dir, la decisió d’utilitzar autenticació i/o xifratge en un dispositiu o 
servei vindrà definida pel mode de seguretat definit pel desenvolupador d’aquell 
dispositiu o servei. Dos dispositius només poden operar en un sol mode de seguretat. 
Si és dóna el cas que una sol·licitud d’un servei i el servei associat tenen diferents modes 
de seguretat i/o nivells de seguretat, sempre prevalen els requisits de seguretat més 
forts. 

Hi ha dos LE modes de seguretat., mode de seguretat 1 LE  i mode de seguretat 2 LE: 

 Mode de seguretat 1 LE 

El mode de seguretat 1 LE  té els següents nivells de seguretat: 

1. Sense seguretat (No hi ha autenticació ni xifratge) 
2. Emparellament no autenticat amb xifratge 
3. Emparellament autenticat amb xifratge 
4. Autenticat amb emparellament LE Connexions Segures amb xifratge 

mitjançant una clau de xifratge de 128 bits. 
 

 Mode seguretat 2 LE: 
 

1. Emparellament no autenticat amb signatura de dades 
2. Emparellament autenticat amb signatura de dades 

 
La signatura de dades s'utilitza per transferir dades autenticades entre dos 
dispositius en una connexió sense xifrar. La signatura de dades l'utilitzen 
serveis que requereixen una connexió ràpida i una ràpida transferència de 
dades. 

El mode de seguretat 1 nivell 4 requereix emparellament LE Connexions Segures i 
utilitza xifratge AES-CMAC i corba el·líptica P-256, per això el NIST [2] el considera el 
mode/nivell més segur i recomana el seu ús per a totes les connexions de dispositius 
LE  4.2 i 5.0. Per a les connexions LE 4.0 i 4.1, el NIST [2] recomana  utilitzar el mode 
de seguretat 1 nivell 3, ja que requereix autenticació i xifratge, encara que no és tan fort 
(no usa corba el·líptica P-256) com el nivell 4. El mode de seguretat 1 nivell 1 és no 
utilitza ningun mecanisme de seguretat i mai s'ha d'utilitzar. A més, pel fet que el mode 
de seguretat 2 no proporciona xifratge, es recomana utilitza el mode de seguretat 1 nivell 
4 i 3 abans que el mode de seguretat 2. 
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3.5.2. Emparellament Bluetooth LE 
 

En el procés d’emparellament es creen unes claus que s’utilitzen per xifrar l’enllaç. Una 
vegada emparellats, els dispositius poden utilitzar les mateixes claus per xifrar l’enllaç 
en futures connexions o verificar dades signades. En general, el procés d’emparellament 
es realitza en tres fases: 

 Fase 1: Intercanvi de característiques d’emparellament 
 Fase 2: (emparellament LE legacy):  Generació de la clau de curta durada (Short-

Term-Key, STK) 
 Fase 2: (LE Connexions Segures): Generació de la clau de llarga durada (Long-

Term-Key, LTK) 
 Fase3: Distribució de les claus específiques de transport. 

 

Figura 24. Fases emparellament LE 

 

 Fase 1: Intercanvi de característiques d’emparellament 

En aquesta fase els dispositius s'intercanvien característiques de de seguretat, com  
són, les capacitats d’E/S, si es requereix protecció MITM, si s’utilitza Connexions 
Segures, etc. 

Amb aquesta informació, els dispositius ja poden determinar entre si les capacitats 
d'E/S, quin mecanismes d’emparellament empraran (legacy  o Connexions Segures), i 
seleccionar el mètode d’emparellament: Just works, entrada de Passkey, Comparació 
Numèrica o OOB que utilitzaran a la fase 2. 

Es pot triar el millor mètode d’emparellament segons les capacitats d’E/S dels dispositius 
la taula següent: 
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Taula 6. Modes d'emparellament segons les capacitats d'E/S [1] 
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 Fase 2: (emparellament LE legacy):  Generació de la clau de curta durada (Short-
Term-Key, STK) 

Un cop finalitzada la fase 1, els dispositius generen i/o intercanvien el TK mitjançant un 
dels mètodes d’emparellament. LE legacy només pot utilitzar un dels tres mètodes 
següents: Just works, entrada de Passkey, o OOB. A partir d'aquí, els dos dispositius 
s'intercanvien els valors Confirm, i Rand (128 bits) per verificar que tots dos utilitzin el 
mateix TK. Un cop determinat, utilitzaran el TK juntament amb els valors Rand per crear 
el STK. El STK s'utilitza per xifrar la connexió. 

Just Works 

En aquest mètode [Figura 25], el TK s'estableix en 0. Per tant, és molt fàcil per a un 
atacant mitjançant força bruta determinar la STK i realitzar un atac d’eavesdropping. De 
la mateixa manera, aquest mètode no ofereix cap forma de verificar els dispositius que 
participen en la connexió i, per tant, no ofereix cap protecció MITM. 

 

Figura 25. LE Just Works 

 

El mètode de generació STK Just Works no proporciona cap protecció contra 
eavesdropping o MITM durant el procés d’emparellament. Però si l'atacant no està 
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present durant el procés d’emparellament, la confidencialitat quedarà garantida en les 
posteriors connexions, ja que una vagada emparellats, els dispositius  inicien una relació 
de confiança i utilitzen les mateixes STK en les futures connexions. 

 

Entrada de Passkey 

En aquest mètode [Figura 26], el TK és un número de 6 dígits (entre 000000-999999) 
que es passa entre els dos dispositius. La forma en què es transfereix aquest número 
pot variar. Un exemple seria que un dels dispositius generi un nombre aleatori de 6 dígits 
i el mostri en una pantalla. L'usuari llegirà el número i l'introduirà a l'altre dispositiu usant 
un teclat numèric. 

 

Figura 26. LE Passkey 

 

Si un atacant no està escoltant durant el procés d’emparellament, el mètode passkey 
proporciona una protecció bastant bona contra eavesdropping. Tanmateix, si un atacant 
està present durant el procés de sincronització i és capaç de capturar els valors que 
s'intercanvien, és bastant trivial determinar la TK i derivar la STK i llavors desxifrar la 
connexió.  
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Out of Band (OOB) 

En aquest mètode [Figura 27], el TK s'intercanvia utilitzant una altra  tecnologia sense 
fils com p. ex. NFC. El principal avantatge d'aquest mètode és que es pot utilitzar un TK 
molt gran, fins a 128 bits, millorant considerablement la seguretat de la connexió. Si el 
canal OOB està protegit contra atacs MITM, es pot suposar que la connexió BLE també 
està protegida contra atacs MITM. De la mateixa manera, sempre que el canal OOB 
sigui immune a eavesdropping durant el procés de sincronització, la connexió BLE 
també serà immune a eavesdropping. Dels tres mètodes d’emparellament legacy (Just 
Works, Passkey i OOB), l'emparellament OOB és, amb diferència, el més segur sempre 
que el canal OOB garanteixi la seguretat. 

 

Figura 27. LE OOB 

 

 Fase 2: (emparellament LE Connexions Segures): Generació de la clau de llarga 
durada (Long-Term-Key, LTK) 

Connexions Segures millora la seguretat respecte LE legacy. Utilitza l’algoritme 
compatible amb el  FIPS Elliptic Curve Diffie Hellman (ECDH) per a la generació de les 
claus. I afegeix el model d’emparellament Comparació Numèrica, als altres tres: Just 
Works, entrada de PassKey i OOB. La Comparació Numèrica només existeix per LE 
Connexions Segures, no per LE legacy. 
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Just Works 

Una vegada que els dispositius s’han intercanviat les seves claus públiques (Pka, Pkb), 
el dispositiu no iniciador (slave) generarà un nonce, que després s'utilitza, juntament 
amb les claus  Pkb i Pka per generar un valor de confirmació Cb. A continuació, envia 
el Cb juntament amb el nonce al dispositiu inciador (master). Al mateix temps, el 
dispositiu master genera el seu propi nonce  i el envia al dispositiu que slave. El 
dispositiu master utilitza el nonce del dispositiu slave per generar el seu propi valor de 
confirmació Ca que hauria de coincidir amb Cb. Si els valors de confirmació 
coincideixen, la connexió continua. 

 

Figura 28. LE Connexions Segures Just Works 

 

En virtut de l'intercanvi de claus ECDH, el mètode d’emparellament Just Works a LE 
Connexions Segures té una capacitat de resistència substancialment més gran contra 
eavesdropping comparada amb el mateix mètode de LE legacy. Tanmateix, com que 
aquest mètode no dóna a l'usuari una forma de verificar l'autenticitat de la connexió, 
encara és vulnerable als atacs de MITM. 
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Comparació Numèrica 

Aquest mètode d’emparellament segueix el exactament el mateix procediment que el 
mètode Just Works, però afegeix un altre pas al final. Una vegada que els dispositius 
confirmen que els valors de confirmació coincideixen, els dos dispositius generaran de 
forma independent un valor de confirmació final de 6 dígits utilitzant tots dos nonces. 
Ambdós mostren els seus valors calculats a l'usuari. L'usuari, a continuació, comprova 
manualment que ambdós valors coincideixen i dona per bona la connexió. Aquest pas 
addicional permet que aquest mètode de vinculació proporcioni protecció contra atacs 
MITM. 

 

Passkey 

En aquest mètode, normalment un dispositiu introdueix el número de 6 dígits (000000-
999999) que l’altre dispositius li mostra. Els dos dispositius utilitzen aquests passkey, 
les claus públiques (Pka i Pkb) que s’han intercanviat anteriorment, i un nonce de 128 
bits per autenticar la connexió. Aquest procés es fa bit a bit per cada bit del passkey. Un 
dispositiu calcula un valor de confirmació pel primer bit del passkey i l’envia a l'altre 
dispositiu. D’altra banda, l'altre dispositiu calcula el seu propi valor de confirmació per al 
primer bit del seu passkey i l’envia al primer dispositiu. Aquest procés continua fins que 
tots els bits del passkey s'han intercanviat i verificat que coincideixin. 

 

Figura 29. LE Connexions Segures Passkey 
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Arran del procés detallat anteriorment, el mètode de entrada de passkey en LE 
Connexions Segures és molt més resistent als atacs MITM que a les connexions LE 
legacy. 

Out of Band (OOB) 

En l'aparellament OOB, les claus públiques, els nonces i els valors de confirmació 
s'intercanvien a través d'una tecnologia sense fils diferent, com p. ex. NFC. Igual que en 
les connexions de LE legacy, l'aparellament OOB només proporciona protecció contra 
l’eavesdropping i atacs MITM si el canal OOB és segur. 

 

Figura 30. LE Connexions Segures OOB 

 

 Fase3: Distribució de les claus específiques de transport. 

Una vagada s’ha generat la STK i l’enllaç està xifrat, en aquesta fase s’intercanvien 
diverses claus específiques de transport. La Figura 31 mostra un exemple de totes les 
claus i valors distribuïts pel master i l’slave. 

 

 

Figura 31. Fase distribució de claus 
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- Clau de llarga durada (LTK): si els dos dispositius estan enllaçats, aquesta 
clau s'utilitza per xifrar futurs enllaços perquè el procés de sincronització no 
s'hagi de repetir. 

- EDIV i RAND: valors utilitzats per crear i identificar la LTK. 
- Clau de resolució de signatura de connexió (Connection Signature Resolving 

Key, CSRK): signa dades transmeses i verifica signatures de dades rebudes. 
- Adreça pública: adreça física real. 
- Adreça aleatòria estàtica: adreça generada aleatòriament. 
- Clau de resolució d'identitat (Identity Resolving Key, IRK): s'utilitza per 

resoldre l'adreça real a partir de l’aleatòria. Aquest mètode, genera 
periòdicament una nova adreça aleatòria basada en IRK, proporcionant 
protecció contra el seguiment d'identitat. 

 

3.5.3. Consideracions de seguretat sobre els mètodes 
d’emparellament BLE 

 

Un gran obstacle alhora d’utilitzar BLE en aplicacions segures ha estat que els mètodes 
d’emparellament més segurs tenen importants desavantatges en altres àrees. OOB 
requereix que el dispositiu tingui una tecnologia sense fils alternativa, augmentant el 
cost del dispositiu i el desenvolupador també ha de garantir que el canal OOB sigui 
segur, el que pot suposar un desafiament de disseny important en si mateix. La 
Comparació Numèrica requereix que cada dispositiu tingui una pantalla per visualitzar 
el codi, cosa que augmenta el cost del dispositiu, així com que l'usuari verifiqui 
manualment la coincidència dels codis, que va en detriment de l'experiència d’usuari. 
Per tant, és raonable suposar que la majoria de dispositius utilitzaran el mètode de 
entrada de Passkey o Just Works, el que significa que la majoria dels dispositius tindran 
un cert grau de vulnerabilitat.  

Normalment, el mètode de Passkey es considera segur contra atacs de MITM. 
Tanmateix, hi ha  un framework anomenat BtleJuice [14]  que és capaç de realitzar atacs 
MITM. Per aquest motiu, les aplicacions BLE que requereixen un nivell més alt de 
seguretat han d'utilitzar els mètode OOB i Comparació Numèrica. Els dissenyadors que 
treballen en productes amb requisits d'alta seguretat, com ara dispositius mèdics, han 
de considerar altres protocols sense fils si no poden implementar paquets OOB o 
Comparació Numèrica en els seus dissenys. 
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4. Vulnerabilitats, amenaces i contramesures 
 

Les primeres versions de Bluetooth presentaven moltes vulnerabilitats  provocades por 
una arquitectura de seguretat pràcticament inexistent. Amb la implementació de Secure 
Simple Pairing, a la versió 2.1,  moltes d’aquestes vulnerabilitats van quedar corregides. 
Però tot i això, encara existeixen moltes vulnerabilitats, fins i tot en la versió més recent 
Bluetooth 5. A part dels erros en l’arquitectura de seguretat, la majoria dels problemes 
venen originats per errors en la implementació per part dels desenvolupadors, per  males 
configuracions dels dispositius o per un ús indegut dels usuaris.  

En el capítol 3,  hem estudiat els mecanismes de seguretat de Bluetooth i hem anat 
comentat les limitacions i debilitats que presenten des de la perspectiva de la seguretat. 
En aquest apartat proporcionarem una visió general d’aquestes vulnerabilitats 
associades amb Bluetooth(La llista de vulnerabilitats esta basada en un l’estudi recent 
realitzat pel NIST [2]) 

A més,  també descriurem quins atacs coneguts exploten aquestes vulnerabilitats i 
finalment proporcionarem una sèrie de recomanacions per reduir aquestes amenaces 

 

4.1. Vulnerabilitats 
 

Cada vulnerabilitats esta detallada en un requadres blau, on s’indica el número de 
vulnerabilitat, la descripció i les versions afectades. Per cada vulnerabilitat es 
recomanen possibles contramesures per millorar la seguretat.  

 

1 El mode de seguretat 1 no inicia cap mecanisme de seguretat Totes 

 

Observacions 

Els dispositius que utilitzen el mode de seguretat 1 no activen cap dels mecanisme de 
seguretat, ni autenticació, ni xifratge.  

Recomanacions 

En dispositius 2.0 i anteriors, es recomana sempre el mode de seguretat 3. La Taula 7 
mostra el mode més segur per emparellar dos dispositius. 
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Versió 

Mode més segur per 
emparellar-se amb  

 

2.0 o inferior 2.1 o superior 

4.2 

Mode 3 

Mode 4 
(obligatori) 

4.1 

4.0 

3.0 

2.1 

2.0 

Mode 3 
1.2 

1.1 

1.0 
Taula 7. Mode més segur  per emparellar dos dispositius. [2] 

 

2 Sovint els PINs són curts i fàcils d’endevinar 2.0 

Sovint els PINs són curts i fàcils d’endevinar 

Observacions 

Els usuaris tenen tendència a posar PINs que són curts i fàcils d’endevinar. En Bluetooth 
legacy aquest  PINs s’utilitza per generar la clau d’enllaç. Si un atacant endevina el PIN, 
pot comprometre fàcilment la clau d’enllaç. 

Recomanacions  

Escollir PINs llargs i aleatoris. S’ha d’evitar PINS hard-coded i fàcils, com p. ex. 0000  o 
1234. Els PINs més llargs són més resistents als atacs de força bruta. Per als dispositius 
Bluetooth 2.0 (o anteriors), s'hauria d'utilitzar un PIN alfanumèric de vuit caràcters, si és 
possible. No s’haurien d’acceptar dispositius amb PIN fixe hard-coded. 

 

3 
El model de Just Works no proporciona protecció contra atacs 
MITM 

Totes 

 

Observacions 

Els atacants MITM poden captura i manipular les dades transmeses entre dispositius. 

Recomanacions  

Per a dispositius 2.1 i posteriors que utilitzin SSP, s’ha d’evitar utilitzar el model 
d’emparellament Just Works. Just Works  no proporciona protecció MITM. Els dispositius 
que no tenen capacitat d'E/S, només admeten Just Works. Sempre que es pugui, s’ha 
d’adquirir dispositius que admetin un dels altres models d’emparellament (és a dir, 
Comparació Numèrica, OOB o entrada Passkey). 
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4 
Les claus utilitzades en el protocol ECDH utilitzat en SSP poden ser 
estàtiques o febles. 

2.1 i 
super
iors 

 

Observacions 

SSP utilitza el protocol ECDH per generar el parell de claus publica-privada a partir del 
qual es deriva la clau d’enllaç. Si aquestes claus són dèbils es pot deduir la clau d’enllaç 
i comprometre les comunicacions. A més, normalment aquestes claus només es 
generen durant el primer emparellament, a partir d’aquí, els dispositius ja queden 
vinculats per a futures connexions. Per tant, si durant la fase d’emparellament es 
compromet la clau d’enllaç, les comunicacions quedaran difinitivament compromeses. 

Recomanacions  

S’ha d’assegurar que les claus ECDH estiguin generades per un bon generador i així 
evitar claus estàtiques o periòdiques.  Tots els dispositius han de tenir claus ECDH 
úniques i fortes. Es recomana forçar l’emparellament regularment per generar noves 
claus. Això maximitza la protecció contra eavesdropping. 

Fins la versió 4.0, SSP utilitza P-192 ECDH, mentre que les versions 4.1 i superiors 
afegeixen el mecanisme Connexions Segures, que utilitza un algoritme P-256 ECDH, 
aprovat pel FIPS. Per tant, es recomana utilitza sempre que es pugui utilitzar 
Connexions Segures. 

 

5 Utilitzar passkeys estàtics facilita els atacs MITM. Totes 

 

Observacions 

El mètode entrada de Passkey proporciona protecció MITM durant SSP. Aquest valor 
no s’utilitza per a generar la clau d’enllaç, sinó que el seu ús es exclusivament per 
protegir-se d’atacs MITM. Però si es compromet el passkey és pot arribar a ser víctima 
d’un atac MITM. 

Recomanacions  

Els dispositius han d'utilitzar passkeys aleatoris i únics per a cada intent 
d’emparellament. A [6] s’explica un atac on es demostra teòricament com es pot realitzar 
un atac MITM si s’utilitza el mateix passkey per a diferents reintents d’emparellament  
fallits.  

 

6 
El mode de seguretat 4 pot retrocedir a qualsevol altre mode de 
seguretat menys segur. 

Totes 

 

Observacions 

Els dispositius Bluetooth 2.1 o posteriors amb mode de seguretat 4 han de retrocedir al 
mode de seguretat 3 per compatibilitat amb dispositius de versions 2.0 i anteriors (és a 
dir, per a dispositius que no admeten mode de seguretat 4). La especificació Bluetooth 
permet que un dispositiu 2.1 retrocedeixi a qualsevol mode de seguretat per 
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compatibilitat amb versions anteriors. Això permet l'opció de retrocedir als modes de 
seguretat 1-3.  

Recomanacions  

El pitjor dels casos seria un dispositiu retrocedís al mode de seguretat 1, que no 
proporciona cap seguretat. Es recomana que en aquest escenari, un dispositiu en mode 
de seguretat 4 retrocedeixi al mode de seguretat 3. 

 

7 Els intents d’autenticació poden ser il·limitats Totes 

 

Observacions 

Un atacant pot recuperar informació útil sobre la clau privada del dispositiu mitjançant 
reiterats intents fallits d’autenticació usant claus públiques no vàlides. Bluetooth permet 
opcionalment configurar un interval d'espera que creix exponencialment entre els intents 
fallits d'autenticació successius.  

Recomanacions  

A part de definir un temps d’espera suficientment llarg per dissuadir que processos 
automatitzats utilitzin aquesta tècnica, cal incloure mecanismes per evitar sol·licituds 
d'autenticació il·limitades. A aquest efecte, un dispositiu pot utilitzar un dels següents 
mètodes: 

- Canviar la seva clau privada després de tres intents fallits de la mateixa 
BD_ADDR i després de 10 emparellaments satisfactoris des de qualsevol 
BD_ADDR. 

- Verificar que les claus públiques rebudes de qualsevol BD_ADDR siguin les 
correctes. 

 

8 L’algoritme de xifratge E0 és relativament dèbil Fins 4.0 

 

Observacions 

Les versions 4.0 de BR/EDR utilitzen aquest algoritme de xifratge. Aquest algoritme no 
està aprovat pel FIPS i s’ha examinat la seva debilitat  en termes de força algorítmica. 
Hi ha publicats atacs teòric de known-plaintext attack  (text-clar-conegut) que recuperen 
la clau de xifratge en 238 càlculs, en comparació amb un atac de força bruta, que 
requereixen provar 2128 claus. 

Recomanacions 

Si els dispositius requereixen una protecció criptogràfica que estigui aprovada pel FIPS,  
el desenvolupador pot implementar una capa addicional de xifratge a nivell d’aplicació. 
Tingueu en compte que Bluetooth LE utilitza AES-CCM. 
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9 Fàcilment es pot comprometre l’adreça del dispositiu BD_ADDR Totes 

 

Observacions 

Si es captura l'adreça del dispositiu (BD_ADDR) es pot veure compromesa la privadesa 
de l’usuari. A partir de la BD_ADDR es podria fer un seguiment físic i determinar la seva 
ubicació del dispositiu i conseqüentment de l’usuari. 

Per BLE, hi ha mecanismes  per protegir la privadesa de les adreces i reduir aquest risc. 

Recomanacions 

En BR/EDR no incorpora cap mecanisme de privacitat d’adreces. En canvi Bluetooth LE 
incorpora un mecanisme de privadesa que  dificulta que un dispositiu sigui rastrejat 
fàcilment. Aquest sistema canvia l’adreça del dispositiu cada cert període de temps. 
Mitjançant un algoritme de resolució d’identitat (IRK) el dispositiu remot  sap que aquella 
adreça és d’un dispositiu de confiança. 

 

10 
Bluetooth LE legacy no proporciona protecció contra 
eavesdropping 

4.0, 4.1 

 

Observacions 

En LE els models d’emparellament Just Works i entrada de passkey no proporcionen 
protecció contra atacs d’eavesdropping perquè LE legacy no utilitza el protocol ECDH. 
Això fa que es puguin capturar les claus secretes (p.e. LTK, CSRK, IRK) distribuïdes 
durant l’emparellament.  

Recomanacions 

Si els dispositius ho permeten, s’ha utilitzar el model d’emparellament Out-Of-Band 
(OOB). Sempre que es pugui, s’ha d’adquirir dispositius amb la característica Secure 
Connections (versions 4.2 i superiors) que admet el model de Comparació Numèrica, 
que si proporciona protecció contra eavesdropping. 

 

11 Les claus d'enllaç es poden emmagatzemar de manera insegura Totes 

 

Observacions 

Una vegada dos dispositius s’han emparellat, les claus d'enllaç  s’emmagatzemen a 
memòria per ser usades en futures connexions. Si les claus s’emmagatzemen de forma 
incorrecta o insegura aquestes poden ser llegides o modificades per un atacant. 

Recomanacions 

El desenvolupador ha de protegir de forma segura les claus p. ex. mitjançant codis  
d'accés. 
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12 Generadors de nombres aleatoris dèbils (RNG) Totes 

 

Observacions 

El generador de números aleatoris (RNG) pot produir nombres estàtics o periòdics que 
poden reduir l'eficàcia dels mecanismes de seguretat.  

Recomanacions 

Les implementacions de Bluetooth han d'utilitzar RNG forts basades en estàndards 
NIST.  

 

13 La longitud de la clau de xifrat és negociable 
Fins  
3.0 

 

Observacions 

Les versions 3.0 i anteriors permeten als dispositius negociar claus de xifrat de mida 
molt petita, d’un byte. En canvi, LE requereix una clau de mida mínima de set bytes. 

 Recomanacions 

Es recomana utilitzar el mode Connexions Segures que utilitza una clau de 128 bits 
(AES-CCM) tant per a BR/EDR com per LE. 

 

14 Les connexions extrem a extrem no estan xifrades Totes 

 

Observacions 

Només s’autentiquen i xifren els enllaços individuals. Les dades es desxifren en punts 
intermedis.  

Recomanacions 

Es pot proporcionar seguretat d'extrem a extrem mitjançant implementacions  de 
seguretat addicionals. 

 

15 Els serveis de seguretat són limitats Totes 

 

Observacions 

L'auditoria, la no repudiació i altres serveis no formen part de l'estàndard.  

Recomanacions 

És necessari que els desenvolupadors d'aplicacions puguin incorporar aquests serveis. 
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16 Visibilitat Bluetooth activada Totes 

 

Observacions 

Els dispositius amb la visibilitat Bluetooth activada són propensos a ser atacats 

Recomanacions 

Els dispositius Bluetooth s'han de configurar en mode invisible de manera 
predeterminada i només habilitat la visibilitat quan sigui necessari per l'aparellament. Si 
el dispositiu està permanentment visible, sempre estarà en risc de rebre atacs. A més, 
es recomana canviar el nom predeterminat del dispositius, per no donar pistes del tipus 
de dispositiu que es tracta. 

 

17 No hi ha autenticació a nivell d'usuari. Totes 

 

Observacions 

Bluetooth només proporciona autenticació a nivell de dispositiu.  

Recomanacions 

Utilitzar autenticació i xifratge a nivell d'aplicació per a la comunicació de dades 
sensibles. A part de l’autenticació pròpia de Bluetooth, els desenvolupadors poden 
implementar autenticació i  xifrat a nivell d'aplicació i d’usuari, i així afegir una capa 
addicional de seguretat. Es pot afegir autenticació extra a nivell d'usuari, mitjançant l’ús 
de contrasenyes i altres mecanismes d'autenticació, com ara biometria i targetes 
intel·ligents.  

 

18 Autenticació desafiament-resposta en un sol sentit Totes 

 

Observacions 

L’autenticació basada en l’esquema desafiament-resposta en un sol sentit és està feble 
davant atacs de MITM. 

Recomanacions 

Bluetooth proporciona l'autenticació mútua per a totes les connexions per proporcionar 
la legitimitat dels dispositius. 

En l’autenticació mútua, l’esquema de desafiament-resposta s’executa dos vegades. 
Una vegada el dispositiu A ha autenticat al dispositiu B, el dispositiu B ha d’autenticar a 
dispositiu A 

Les versions amb Connexions Segures  imposen l’autenticació mútua, a diferència de 
l’autenticació heretada (legacy) que és en un sol sentit.    
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19 La clau de xifratge broadcast és compartida 
Fins  
3.0 

 

Observacions 

La clau mestra de xifratge broadcast es comparteix entre tots els dispositius de la 
piconet. Compartir les claus entre més de dues parts facilita els atacs de suplantació. 

Recomanacions 

Compartir les claus entre més de dues parts facilita els atacs de suplantació. 

 

20 LE mode de seguretat 1 nivell 1 Totes 

 

Observacions 

En LE el mode de seguretat 1 nivell 1 no requereix cap mecanisme de seguretat, és a 
dir, no hi ha autenticació ni xifratge. 

Recomanacions 

En LE es recomana utilitzar el mode 1 nivell 4 (amb autenticació i xifratge). Els 
dispositius LE (versió 4.2 i 5) han d'utilitzar el mode de seguretat 1 nivell 4 sempre que 
sigui possible. El mode 1 nivell 4 implementa el mode Connexions Segures  i 
proporciona màxima seguretat. Si no és possible utilitzar el mode de seguretat 1 nivell 
4, es recomana utilitzar el mode de seguretat 1 nivell 3. 

 

21 Les claus d’enllaç basades en clau unitàries Totes 

 

Observacions 

L’ús de claus unitàries és insegur per naturalesa i es recomana no utilitzar-les en cap 
cas. Utilitzar claus unitàries facilita els atacs de suplantació d’identitat,  eavesdropping i 
MITM. L'ús de claus unitàries són obsoletes des de la versió 1.2. 

Recomanacions 

Assegurar-se que les claus d’enllaç no estan basades en claus unitàries. Tal com em 
explicat a l’apartat 3.4.2. 

Per raons de compatibilitat no s’han eliminat completament de l’especificació Bluetooth. 
A més, els dispositius a la amb poca capacitat d’emmagatzematge no tenen més remei 
que utilitzar-les. 
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4.2. Amenaces 
 

Com altres tecnologies sense fils, Bluetooth no esta exempta de les amenaces que 
pateixen aquestes tecnologies. En aquest apartat farem una classificació de les 
principals amenaces  agrupant-les pels següents tipus d’atac: vigilància, ofuscació, Man 
In The Middle (MITM), Denegació de Servei (DoS), eavesdropping, accessos no 
autoritzats i fuzzing. Farem un descripció general de l’amenaça , indicarem el nivell de 
gravetat (Alta, Mitjana, Baixa) i nombrarem algunes de les eines que permeten dur a 
terme aquest atacs. Dir que la majoria d’aquestes eines només estan disponibles pel 
sistema operatiu Linux. 

 

Vigilancia (Surveillance) Baixa 

 
Descripció 
 
Permet descobrir de forma remota detalls dels dispositius que tenen habilitat el 
Bluetooth. Pot recopilar informació del fabricant, model, adreça física, la classe de 
dispositiu (altaveu, telèfon,..), serveis que ofereix (SDP), RSSI, entre d’altres. La 
informació es pot utilitzar per trobar dispositius susceptibles de ser atacats. Aquest 
mètode és utilitzada per l’atacant com a fase prèvia a un atac. 

Eines  

Blueprinting, bt_audit, redfang, War-nibbling, Bluefish, sdptool, Bluescanner, BTScanner 

 

Ofuscació Mitjana 

 
Descripció 
 
Pretén ocultar la identitat de l’atacant. Permeten clonar l’adreça, nom classe, .. d’una 
altre dispositiu i suplantar la seva identitat.  

Eines  

Bdaddr, hciconfig, Spooftooph 

 

Man In The Middle (MITM) Alta 

 

Descripció 
 
L’objectiu d’un atac Man-In-The-Middle  (MITM) és col·locar un tercer dispositiu (atacant) 
entre els dos dispositius connectats i interceptar les comunicacions de dos dispositius 
sense que cap d'ells sàpiguen que l'enllaç ha estat interceptat. Aquest atac té la 
capacitat de llegir, inserir i modificar les dades transmeses entre l'emissor i el receptor. 
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Eines 
btlejuice, btproxy 

Atac teòrics MITM sobre SSP:  BT-Niño-MITM, BT-SSP-OOB-MITM, MITM sobre el  
model d’emparellament entrada de passkey. 

 

Denegació de Servei (Denial of service, Dos) Alta 

 

Descripció 

Els dispositius Bluetooth també són susceptibles de patir atacs de denegació de servei. 
El seu funcionament és el mateix que els atacs de DoS tradicionals, on l’atacant envia  
de manera continua sol·licituds d’emparellament per mantenir el dispositiu ocupat fins 
interrompre el seu funcionament. Aquests atacs no només bloquegen al dispositiu, sinó 
que poden arribar ha esgotar ràpidament la bateria. Es pot evitar fàcilment sortint de 
l’abast del dispositiu atacant. 

 
Eines 
 
Blueper, BlueJacking, vCardBlaster, BlueSmack   

 

Eavesdropping (escolta passiva) Mitjana 

 

Descripció 
Un dels inconvenients  de les comunicació sense fils es que una  tercera persona  
intercepti les comunicacions i escolti la informació que estan transmeten dos dispositius. 
A aquesta tècnica se l’anomena eavesdropping.  És evident, que si un atacant ens 
intercepta les comunicacions mitjançant aquesta tècnica, tindrà accés a tota la 
informació que s’estan transmeten, però podem pensar que si els dispositius utilitzen un 
dels modes de seguretat que xifren el canal de poc serveix escoltar les comunicacions. 
Però això no es del ben bé cert, encara que les dades viatgin xifrades existeixen 
maneres de manipular les dades  enviades per l’emissor com veure més endavant. 

FHSS emprat en Bluetooth fa que sigui més difícil capturar les  transmissions que p. ex. 
en transmissions de tecnologies de freqüència fixa, com les que s'utilitzen en IEEE 
802.11. Però de totes maneres hi ha dispositius relativament  barats capaços de 
capturar el trànsit Bluetooth.   

Eines 

Alguns dels sniffers BLE que hi ha al mercat son: 

 Econòmics : TI CC2540 USB dongle sniffer, Nordic nRF51 sniffer, Ubertooth 
One (preu entre 30 i 200 €) 
 

 Avançats: Ellisys Bluetooth Tracker, Teledyne LeCroy, Ellisys Bluetooth 
Explorer (entre 3000 i 35000 €) 
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Accessos no autoritzats Alta 

 

Descripció 
 
Permet accedir de forma no autoritzada a un dispositiu (normalment un telèfon, PC, 
portàtil) a traves de la connexió Bluetooth. Pot accedir a informació sensible com són  
contactes, correus, missatges, imatges,... L'èxit d'un atac d’aquest tipus depèn en gran 
part de trobar alguna bug a la implementació de la pila de protocol Bluetooth del 
dispositiu. Per tant, l'atac només funciona si el dispositiu objectiu no te ben implementats 
de mecanismes de seguretat. 

Eines 

Bloover, BlueBug, BlueSnarf, BlueSnarf++, BTCrack, Car Whisperer, HeloMoto, 
btpincrack, Farem especial menció a BlueBorne per separat. 

 

Fuzzing Mitjana 

 

Descripció 

Els atacs Bluetooth fuzzy consisteixen a enviar dades incorrectes  o  mal formades a un 
dispositiu i observar com reacciona. Si les funcionalitats del dispositiu s’alenteixen o 
queda bloquejat,  pot existir alguna vulnerabilitat a la implementació de la pila de 
protocol. 

Eines 

IntlStudy_bbfuzz [16], BlueFuzz [17] 

 

BlueBorne [18] Crítica 

 

Descripció 

El setembre de 2017, l’empresa Armis Labs va revelar un nou vector d'atac Bluetooth 
que posa en perill els principals sistemes operatius de dispositius mòbils, d'escriptori i 
IoT, incloent Android, iOS, Windows i Linux, i els dispositius que els utilitzen. 

El nou vector s'anomena "BlueBorne" i permet als atacants prendre el control total dels 
dispositius, accedir a les dades, xarxes i distribuir programari maliciós a altres 
dispositius. L'atac no requereix que el dispositiu víctima estigui configurat en mode 
descobert. A més, no és necessita autorització ni autenticació per part de la víctima per 
establir la connexió.  

En total, BlueBorne es compon de vuit vulnerabilitats relacionades, tres de les quals es 
classifiquen com a crítiques. Les vulnerabilitats es van trobar a les implementacions de 
Bluetooth a Android, Microsoft, Linux i iOS. 
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Les vulnerabilitats no es troben en el propi protocol Bluetooth, sinó en les 
implementacions individuals dels protocols Bluetooth dels S.O esmentats. Afecta a totes 
les versions, a excepció dels que només admeten Bluetooth Low Energy.  

 

4.3. Recomanacions i contramesures 
 

Molts usuaris, organitzacions i desenvolupadors de sistemes  tenen en compte el risc 
que suposen les xarxes Wifi i fan un esforç important per implementar i reforçar la 
seguretat. Però, en canvi, fan molt poc en el camp de la seguretat Bluetooth. Hi ha la  
convicció que Bluetooth no és una amenaça greu pels actius d’un usuari o empresa i no 
es té plena consciència del risc que pot suposar el fet de no adoptar mesures de 
seguretat.    

En l’apartat anterior hem enumerat les principals vulnerabilitats associades a la 
tecnologia Bluetooth. Per cada vulnerabilitat em donat una sèrie de recomanacions a 
adoptar. Ara, en aquest apartat farem una llista resumida d’aquestes i altres 
recomanacions que ens servirà de guia alhora d’utilitzar i configurar dispositius Bluetooth 
i així minimitzar els riscos associats amb aquesta tecnologia. 

1 

Configurar els dispositius per a que emetin a un nivell de potència just i 
necessari per assegurar l’abast als usuaris autoritzats. D’aquesta manera es 
redueix  el camp d’atac. S'han d'evitar l'ús de dispositius de Classe 1, així com 
amplificadors externs o antenes d'alt guany. 
L'augment de l'ample de banda i la distància de connexió en Bluetooth 5 fan 
que un atacant pugui accedir a dispositius molt més allunyats que fins ara. I 
amb la nova velocitat de transferència de dades de 2 Mbps, podrien obtenir les 
dades que necessiten i desconnectar-se abans que la víctima se’n adoni.  

2 
Canviar les configuracions predeterminades que venen amb els dispositius, p. 
ex. canviar el nom del dispositiu per un altre que no sigui identificatiu i no reveli 
el tipus de dispositius. 

 

3 Escollir PINs llargs i aleatoris. 
 

4 

Per a dispositius 2.1 i posteriors que utilitzin SSP, s’ha d’evitar utilitzar el model 
d’emparellament Just Works. Just Works  no proporciona protecció MITM. Els 
dispositius que no tenen capacitat d'E/S, només admeten Just Works. Sempre 
que es pugui, s’ha d’ adquirir dispositius que admetin un dels altres models 
d’emparellament (és a dir, Comparació Numèrica, OOB o Entrada de Passkey). 

 

5 

Els dispositius Bluetooth 2.1 o posteriors amb mode de seguretat 4 han de 
retrocedir al mode de seguretat 3 per compatibilitat amb dispositius de versions 
2.0 i anteriors (és a dir, per a dispositius que no admeten mode de seguretat 
4). L’especificació Bluetooth permet que un dispositiu 2.1 retrocedeixi a 
qualsevol mode de seguretat per compatibilitat amb versions anteriors. Això 
permet l'opció de retrocedir als Modes de seguretat 1-3. Com s'ha comentat 
anteriorment, el mode 3 proporciona la millor seguretat. 

 

6 
Els dispositius LE legay (versions 4.0 i 4.1) han d'utilitzar el mode de seguretat 
1 nivell 3 sempre que sigui possible. El mode 1 nivell 3 és el que proporciona 
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la màxima seguretat per a dispositius LE legacy. Els altres modes i nivells 
permeten l’emparellament sense autenticació i/o el xifrat. 

 

7 

Els dispositius LE (versió 4.2 i 5) han d'utilitzar el mode de seguretat 1 nivell 4 
sempre que sigui possible. El mode 1 nivell 4 implementa el mode Connexions 
Segures i proporciona màxima seguretat. Si no és possible utilitzar el mode de 
seguretat 1 nivell 4, es recomana utilitzar el mode de seguretat 1 nivell 3. 

 

8 

Les versions 4.1 de BR/EDR haurien d'utilitzar el mode de seguretat 4 nivell 4 
sempre que sigui possible, ja que proporciona màxima seguretat per a les 
versions 4.1 i posteriors. Si no és possible utilitzar el mode de seguretat 4 nivell 
4, es recomana utilitzar el mode de seguretat 3. 

 

9 

El serveis i perfils innecessaris s'han de desactivar. Molts desenvolupadors 
dissenyen les aplicacions  amb suport per a múltiples perfils i serveis. Tots els 
perfils i serveis que no siguin necessaris per a les nostres necessitats s'han de 
bloquejar S’ha d’assegurar que només s’utilitzin els perfils i els serveis 
requerits. 

 

10 

Els dispositius Bluetooth s'han de configurar en mode invisible de manera 
predeterminada i només habilitat la visibilitat quan sigui necessari per 
l'aparellament. Si el dispositiu està permanentment visible, sempre estarà en 
risc de rebre atacs. A més, es recomana canviar el nom predeterminat del 
dispositius, per no donar pistes del tipus de dispositiu que es tracta. Per als 
dispositius on el Bluetooth no es  pot desactivar (p.e., Auriculars), s'ha d’apagar 
tancar el dispositiu quan no s'utilitzi. 

 

11 

Utilitzar el xifratge de l’enllaç per a totes les connexions i transmissions.  El 
xifratge de l'enllaç garanteix la confidencialitat de totes les dades durant la 
connexió; en cas contrari, les dades transmeses són vulnerables a 
eavesdropping.  

 

12 
Si s'utilitza la comunicació sense fils multi salt, assegureu-vos que el xifratge 
estigui habilitat en tots els enllaços de la cadena de comunicació. Un enllaç no 
segur fa que es comprometi tota la cadena de comunicació. 

 

13 Assegurar que s’està  utilitzant autenticació mútua per a totes les connexions. 
 

14 
Assegureu-vos que les claus d'enllaç no es basen en claus unitàries. L'ús de 
claus unitàries pot provocar atacs exitosos de suplantació, MITM i 
eavesdropping.  

 

15 
Configurar la mida de les claus de xifratge el més grans possible. Com més 
grans són les mides de les claus, més protecció proporciona contra atacs de 
força bruta. 

 

16 

Totes les connexions entrants han de ser autoritzades per l’usuari. Mai s’ha de 
permetre que una sol·licitud de connexió entrant passi sense el vis i plau del 
usuari. Els usuaris mai han d’acceptar connexions, fitxers, o altres objectes de 
fonts inesperades, desconegudes o no fiables. Amb l'augment de dispositius 
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Bluetooth, és important que els usuaris només estableixin connexions amb 
altres dispositius de confiança. 

 

17 

Utilitzar autenticació i xifratge a nivell d'aplicació per a la comunicació de dades 
sensibles. A part de l’autenticació pròpia de Bluetooth, els desenvolupadors 
poden implementar autenticació i  xifratge a nivell d'aplicació i d’usuari, i així 
afegir una capa addicional de seguretat. Es pot afegir autenticació extra a nivell 
d'usuari, mitjançant l’ús de contrasenyes i altres mecanismes d'autenticació, 
com ara biometria i targetes intel·ligents. L'ús de xifrat de capa superior (en 
particular, FIPS 140) sobre el xifratge natiu permetrà protegir encara més les 
dades. 

 

18 

Implementar mesures addicionals de protecció, com p. ex. autenticació de dos 
factors, infraestructura de clau pública (PKI), biometria o smart cards. La 
implementació de mecanismes d'autenticació forts minimitza les vulnerabilitats 
associades amb contrasenyes i PINs. 

 

19 

Realitzar emparellaments només quan sigui necessari, i si es possible en una 
àrea segura on els atacants no puguin interceptar els missatges de 
sincronització Bluetooth. 
Els usuaris no han de respondre a cap sol·licitud de PIN, tret que l'usuari hagi 
iniciat un emparellament i estigui segur que la sol·licitud de PIN sigui d’un 
d’aquest dispositius. 

 

20 

Els modes de seguretat a nivell de servei BR/EDR (és a dir, el mode de 
seguretat 2 o 4) només s'hauria d'utilitzar en un entorn controlat i segur. 
El mode de seguretat 3 proporciona seguretat de nivell d'enllaç, mentre que els 
modes de seguretat 2 i 4 permeten connexions de nivell d'enllaç abans que 
s'estableixi l’autenticació o xifratge. Es recomana que els dispositius utilitzin 
Mode de seguretat 3. 

 

21 
Assegureu-vos que els dispositius portàtils tinguin una contrasenya  per 
accedir a la configuració  Bluetooth. Això ajuda a evitar l'accés no autoritzat si 
el dispositiu es perd o és robat. 

 

22 

En cas d'un dispositiu Bluetooth perdut o robat, els usuaris han d'eliminar 
immediatament el dispositiu a tots els altres dispositius Bluetooth vinculats amb 
ell. Si es roba o perd  un dispositiu, aquest continua quedant vinculat al 
dispositiu/s que estava connectat. Per tant, tots els dispositius connectats al 
dispositiu robat poden ser compromesos. 

 

23 
Instal·leu programari antivirus als dispositius que admetin aquest programari. 
El programari antivirus s'ha d'instal·lar per evitar que malware conegut no 
s'introdueixi per xarxa Bluetooth. 

 

24 
Instal·lar les actualitzacions  cada vegada que es publiquin paquets i patches 
que solucionin les vulnerabilitats descobertes recentment. 

 

25 

Alhora de desenvolupar un producte,  s’ha de ser conscient de la importància 
que té la seguretat. Per garantir un desplegament satisfactori, s’ha de 
comprendre els requisits tècnics, de seguretat i operatius abans de la seva 
implementació. 



 

57 

5. Instal·lació i configuració de l’entorn de 
treball 

 

L’objectiu d’aquesta part és muntar un entorn de treball per analitzar la seguretat de 
Bluetooth. Demostrarem que si no s’activen els mecanismes de seguretat de que 
disposa Bluetooth, les comunicacions es poden comprometre fàcilment.  

Per realitzar les proves utilitzarem un kit de desenvolupament Bluetooth que consta de 
dos dispositius, un actuarà com a central (master) i l’altre com a perifèric (slave). 
L’objectiu serà vulnerar la seguretat de les comunicacions d’aquest dos dispositius.  

D’altra banda, per dur a terme els nostres objectius, necessitarem maquinari que faci la 
funció d’atacant, per això, utilitzarem un programari específic que ens permetrà accedir 
i interactuar amb dispositius BLE i també necessitarem  un dispositiu sniffer BLE amb el 
que capturarem les comunicacions  entre el dispositiu central i el perifèric. A la Figura 
32 podem veure un diagrama general de l’entorn de treball que muntarem. 

 

 

Figura 32. Diagrama de l’entorn de treball 

 

 

5.1. Instal·lació i configuració del sistema atacat 
 

Per muntar la part atacada bàsicament necessitarem dos dispositius.  Aquests 
dispositius han de tenir la capacitat de modificar la configuració de seguretat , és a dir, 
hem de poder decidir si s’aplicarà autenticació i xifratge en el moment d’establir la 
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connexió. Això ens permetrà fer diferents proves i anàlisis en funció de si s’activen o no 
aquests mecanismes de seguretat.  

 

5.1.1. Kit de desenvolupament CC2540DK-MINI 
 

El kit de desenvolupament CC2540DK-MINI 
proporciona una eina per a desenvolupament 
de programari d’aplicacions BLE 4.0 basades 
en el Texas Instruments CC2540. Inclou un 
"keyfob" que funciona com a dispositiu 
perifèric, contenint programari que pot ser 
modificat per a diferents usos. Amb l’eina 
Btool juntament amb el CC2540 USB Dongle, 
es pot provar i verificar el funcionament de les 
aplicacions que es desenvolupen. 

El kit conté els següents components: 

 1 x CC2540 Dongle USB: es pot utilitzar per emular qualsevol comportament 
BLE. En el nostre cas actuarà com a dispositiu central (master BLE). Es connecta 
a un port USB del PC Windows. Ve prèviament carregat amb el programari 
necessari per executar l'aplicació BTool. 
 

 1 x CC2541 Keyfob: aquest és el dispositiu que actua com a perifèric BLE. 
Funciona amb una pila de botó CR2032 i conté un LED de dos colors, un 
brunzidor, un acceleròmetre i dos botons. 
 

 1 x CC depurador: s'utilitza per gravar el programari tant al USB Dongle com al 
keyfob. També es pot utilitzar per depurar el programari mitjançant IAR 
Embedded Workbench. 

Per connectar els nostres dispositius central i el keyfob necessitem una aplicació que 
permeti al dispositiu central escanejar els dispositius BLE que hi al voltant i així detectar 
el keyfob per establir-hi una connexió. A més necessitarem  enviar comandes que 
permetin interactuar amb el keyfob (encendre el LED, fer sonar el brunzidor,. …). A tal 
efecte, utilitzarem BTool, que és una aplicació creada per TI que permet connectar dos 
dispositius BLE. De forma molt resumida, podríem dir que BTool és una interfície gràfica 
amb les funcionalitats necessàries per connectar el USB Dongle (que actua com a 
central) amb altres dispositius perifèrics. A més, pot llegir o escriure valors característics 
del dispositiu perifèric i li pot enviar comandes definides a la pila Bluetooth.  
 
Haguéssim pogut utilitzar d’altres aplicacions per comunicar el USB Dongle i el keyfob. 
Una d’elles és nRF Connect de Nordic, que té versions per a mòbils iOS i Andrioid i per 
a PCs. Però BTool inclou la possibilitat de fer ús de les funcions de seguretat de BLE, 
inclòs el xifratge, autenticació i el vincle. Aquesta funcionalitat de BTool ens permetrà 
provar les diferents configuracions de seguretat i analitzar-les a l’apartat 6.2.  
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5.1.2. Configuració del Kit de desenvolupament CC2540DK-MINI 
 
Ja que es tracta de dos dispositius dissenyats per a fer proves de desenvolupament, el 
fet de connectar-los i fer que es comuniquen entre ells no es un fet trivial, com p. ex. el 
mans lliures del cotxe amb el telèfon mòbil.  
 
A continuació explicarem els passos que  s’han de fer comunicar el USB Dongle (central) 
i el keyfob. 
 

1. Configuració del programari per iniciar el Mini Development Kit 

Abans de tot s’ha d’instal·lar el programari BLE-STACK de TI, allí trobarem els 
drivers de l’USB Dongle per a Windows 10, els firmwares amb que podem 
carregar els dispositius i  l’eina BTool.  
 
El USB Dongle i el keyfob ja venen amb el firmware per actuar com a master i 
com slave respectivament, altrament, s’haurien de carregar amb el firmware 
HostTestRelease.hex i KeyFobDemo.hex respectivament que s’inclou en el 
programari del kit de desenvolupament. 
 

Primer de tot hem de connectar el USB Dongle al PC (Figura 33). Una vegada 
instal·lat el driver, hem de determinar el port COM que ha assignat a l'USB 
Dongle. En el nostre cas, tal com mostra la Figura 34, utilitza el port COM6.  

 

Figura 33. Keyfob i USB central connectat al PC 

 

 

Figura 34. Windows 10. Llista de ports connectats 
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En aquest punt, el USB Dongle  (central) ja està a punt per descobrir altres 
dispositius BLE. 

2. Connexió entre el USB Dongle i el Keyfob 
 
1) Iniciem l’eina BTool 
2) Configurem el port que prèviament se li ha assignat al USB Dongle (COM6) 

 

 

Figura 35. BTool, Configuració del port sèrie 

 

3) Posem el  keyfob, en mode descobert. Per fer-ho s’ha de prémer el botó dret. 
Això farà que el dispositiu passi en mode descobert durant 30 segons. 
Després d'aquest temps, el dispositiu tornarà al mode d'espera. Mentre està 
en mode descobert, el LED parpelleja en vermell. 

4) Premem el botó "Scan" per descobrir al keyfob.. 
5) Seleccionem l'adreça del nostre dispositiu keyfob a la llista desplegable Slave 

BDA (en el nostres cas és: 54:4A:16:5E:29:2A). 
6) Premem el botó “Establish”. 
7) Si tot ha funcionat correctament a l’esquerra de la pantalla podrem veure 

informació relacionada amb el keyfob, Això vol dir que la connexió s’ha 
realitzat satisfactòriament. 

2 



 

61 

 

Figura 36. Connexió entre el USB dongle i el keyfob 

Una vegada que s’ha establert la connexió entre el dispositiu central i el perifèric, ja es 
poden utilitzar els serveis i característiques del GATT per comunicar-se en ambdues 
direccions. GATT és l'acrònim de Generic Attribute Profile, i defineix la manera en què 
dos dispositius BLE poden comunicar-se utilitzant els Serveis i Característiques.  

Cada servei del GATT té associades unes característiques.  Les característiques són 
l'element principal que utilitzarem per interaccionar amb el nostre perifèric keyfob. Poden 
ser de només lectura o d'escriptura. D'aquesta manera es poden usar per realitzar 
comunicacions bidireccionals d'una manera molt senzilla. Totes les dades de l'aplicació 
que s'envien o es reben del keyfob ha d'estar contingudes dins del valor característic 
utilitzat. En altres paraules,  una característica és essencialment on s'emmagatzemen 
les dades, que podrien ser, per exemple, la temperatura o nivell de bateria. 

El keyfob inclou els següents perfils/serveis: 

 Perfil de proximitat 
- Servei de Link Loss  
- Servei d'alerta immediata 
- Servei de nivell de potència Tx 

 Servei de bateria 
 Servei d'acceleròmetre 
 Servei de claus simples 

BTool  permet llegir i escriure valors característics del GATT, així  doncs, amb BTool 
podrem consultar i modificar el nivell de la bateria, fer sonar el brunzidor, .... 

Cada característica té unes propietats que la identifiquen. Una de les propietats és el 
handle de la característica (adreces internes de les característiques) , així p. ex. els tres 
serveis del perfil de proximitat tenen associat els següents handles: 

 4 

 5 
 6 

7 
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- Servei de Link Loss  → handle: 0x0026  
- Servei d'alerta immediata → handle: 0x0028 
- Servei de nivell de potència Tx→ handle: 0x002B 

Per simplificar la comunicació, BTool, permet utilitzar handles directament per llegir i 
escriure dades al keyfob. Així, si volem fer sonar el brunzidor, hem d’anar a la pestanya 
Read/Write de BTool, i hem d’escriure els següents valors [Figura 37] i premé el botó 
“Write”.  

 
Figura 37. Perfil de proximitat, Alerta immediata 

 

On el valor “00”, indica "sense alerta", el valor “01”  alerta baixa i el valor "02" alerta 
alta. 

 

5.2. Instal·lació i configuració del sistema atacant 
 

La part atacant està formada pels següents components:  

 Un USB sniffer:  encarregat d’interceptar les comunicacions entre el 
dispositiu central i el keyfob. 

 Wireshark: software que ens mostrarà els paquets interceptats. Podrem 
veure les característiques i valors que s’han transmès els dos dispositius. 

 Nordic nRF Sniffer: software que captura les comunicacions de dispositius 
BLE i les volca a wireshark.. L’executarem sobre un Windows 10.  

 Un PC Linux amb connexió Bluetooth: mitjançant comandes de BlueZ 
connectarem amb el keyfob i modificarem els valors de les característiques 
que hem visualitzat amb wireshark. 

Anem a veure amb una mica més de detall aquests components i com fer-los funcionar. 

 

5.2.1. Kali Linux 
 
Kali Linux és una distribució Linux basada en Debian 
dissenyada per realitzar proves de penetració avançades i 
auditoria de seguretat informàtica. Incorpora més de 600 
eines per fer PenTest, forensics i Enginyeria Inversa. 
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Incorpora una col·lecció d’eines especifiques [Figura 38] per realitzar atacs sobre 
dispositius Bluetooth. Porta implementada la pila Bluetooth oficial de Linux, BlueZ. BlueZ 
també té una sèrie d'eines (hciconfig, hcitool, hcidump, 
gatttol...) que es poden utilitzar per gestionar i piratejar 
dispositius Bluetooth.  

Kali Linux ha estat desenvolupada, fundada i mantinguda per 
Offensive Security. Es distribueix en imatges ISO compilades 
per diferents arquitectures (32/64 bits i ARM). 

Kali Linux l’instal·larem en una màquina virtual amb Oracle VM 
VirtualBox. Com a “sistema amfitrió” utilitzarem el meu PC portàtil amb Windows 10.  
 

 

Figura 38. Eines Bluetooth a Kali Linux 

 

5.2.2.  USB Bluefruit LE Sniffer 
 

Per capturar les comunicacions del USB Dongle CC2540 i el keyfob utilitzarem un altre 
USB Dongle, en aquest cas utilitzarem   el Bluefruit LE Sniffer [Figura 39], basat en el 
nRF51822 de Nordic. Ve programat amb un firmware especial que el converteix en un 
sniffer BLE 4.0 low cost. Permet capturar passivament els intercanvis de dades entre 
dos dispositius BLE, i analitzar-les amb el Wireshark.  

Figura 39. Bluefruit LE 
Sniffer 
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L’ultima versió de l’sniffer utilitza el pont USB CP2104 a Serial i elimina el connector 
SWD. Per fer la conversió de USB a Virtual COM haurem d'instal·lar el  paquet CP2104 
VCP driver de Silicon Labs [19Error! Reference source not found.]. Una vegada 
instal·lat el paquet, l’Adrafruit Sniffer a d’aparèixer com a dispositiu COM [Figura 40].  
 

 
Figura 40. Conversió de USB a COM 

 
 

5.2.3. Wireshark 
 

Wireshark és un programari lliure i de codi obert amb la funcionalitat 
d'analitzador de paquets de xarxes de comunicació. Permet capturar 
paquets de diferents protocols (Ethernet, 802.11, ....) Wireshark s'empra 
per a solucionar problemes en xarxes, desenvolupament i anàlisi de 
programari i tasques educatives. Un dels avantatges de wireshark com a 

eina d'anàlisi és que es capaç de mostrar els paquets en un format intel·ligible. Nosaltres 
l’utilitzarem per mostrar les comunicacions interceptades per l’sniffer. Per compatibilitat 
amb l’sniffer, utilitzarem la versió 1.12.1 de wireshark [20] 

 

5.2.4. Nordic nRF-Sniffer 
 
Per capturar els paquets, necessitem instal·lar el software nRF-Sniffer [Figura 41] que 
trobarem a la pàgina web de Nordic [21]. L’aplicació nRF-Sniffer volca les dades 
directament a wireshark, per tant, per veure en detall tots els paquets, prèviament 
haurem instal·lat wireshark 1.12.1. 

 

 
Figura 41. nRF-Sniffer de Nordic 

 
 
Per iniciar el nRF-Sniffer, primer de tot em de tenir connectat el Adafruit Sniffer a un port 
USB de l’ordinador. Després hem d’executar l’aplicació “ble-
sniffer_win_1.0.1_1111_Sniffer.exe”. Això intentarà detectar el Adafruit Sniffer a través 
del port COM UART. Una vegada ha detectat l’sniffer, ens mostrarà una llista de tots els 
dispositius BLE que té al seu abast [Figura 42]: 
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Figura 42. nRF Sniffer en execució 

 
Escollirem el número del dispositiu que volem “esnifar” [Figura 43] (en el nostre cas el 
'1', que correspon a l’adreça física del keyfob). 
 

 
Figura 43. Seleccionem el dispositiu que volem esnifar 

Premem la tecla 'w', se’ns obrirà el wireshark i començarà a emetre paquets 
d’advertising que surten del keyfob tal com es mostra a la imatge de sota. En aquest 
punt, wireshark ens mostrarà totes les comunicacions entrants i sortints del keyfob i 
podrem “espiar” tot l’intercanvi de dades entre el USB Dongle i el keyfob.  
 



 

66 

 
Figura 44. Wireshark  mostrant els paquets d'adversiting del keyfob 

 
 
Addicionalment, per du a terme la tercera part de l’atac detallat a l’apartat 6.2.3 
necessitarem les següents eines: 

 Un USB CC2540 Sniffer:  un altre sniffer per interceptar les comunicacions 
entre el dispositiu central i el keyfob. 

 SmartRF Packet Sniffer: un altre software analitzador de paquets 
interceptats.  
 

5.2.5. Kit d’avaluació USB CC2540 (sniffer) 
 

Per capturar les comunicacions del USB Dongle CC2540 
(central) i el keyfob (slave) utilitzarem un altre USB Dongle 
CC2540, però en aquest cas, el dispositiu ve programat amb un 
firmware especial que el converteix en un sniffer BLE 4.0. 
Permet capturar passivament els intercanvis de dades entre dos 
dispositius BLE 4.0, i analitzar-les amb l’aplicació SmartRF 

Packet Sniffer de Texas Instruments.  Dir que els dos USB Dongle CC2540 que 
utilitzarem (el central i el sniffer) són dos dispositius idèntics, l’únic que un ve programat 
per a funcionar com a dispositiu BLE central i l’altre com a sniffer BLE. Com ja hem 
comentat anteriorment, al directori d’instal·lació del programari BLE-STACK trobarem 
els firmwares que permeten programar els dispositius amb el perfil desitjat. Simplement 
amb l’eina SmartRF Flash Programmer de TI i el CC Debugger podem programar la 



 

67 

memòria flash dels USB Dongle CC2540 i actualitzar el firmware. Per programar-lo com 
a sniffer cal grabar el firmware sniffer_fw_cc2540_usb.hex. 

 

5.2.6. SmartRF Protocol Packet Sniffer 
 
SmartRF Packet Sniffer és una aplicació de Texas Instruments que permet capturar i 
analitzar paquets de diferents protocols  (Bluetooth, ZigBee, Thread, RF4CE, 
SimpliciTI,...).  En funció del protocol que és vol capturar necessita un dispositiu de 
captura que es connecta via USB al PC. En el cas de paquets Bluetooth LE, el dispositiu 
de captura és el USB Dongle CC2540. El Packet Sniffer es pot utilitzar per analitzar les 
comunicacions entre dos dispositius BLE i és, per tant, una bona eina per depurar o 
simplement aprendre sobre les aplicacions Bluetooth Low Energy.  
 
Per fer funcionar l’aplicació, primer de tot necessitem tenir connectat el USB Dongle 
CC2540 (amb el firmware sniffer) al PC.  Al iniciar l’aplicació hem de seleccionar el 
protocol Bluetooth Low Energy [Figura 45] 

 

Figura 45. Iniciar el sniffer amb mode BLE 

 

Per començar a capturar paquets, primer de tot seleccionem el dispositiu de captura i 
premem el botó Reproduir [Figura 46 i Figura 47]. 

 



 

68 

 

Figura 46. Iniciar la captura de paquets 

 

 

Figura 47. SmartRF Sniffer capturant paquets BLE 
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6. Simulació i resultats 
 

6.1. Objectiu 
 
Una vegada muntat tot l’entorn de treball, en aquest apartat  posarem en marxa la part 
atacant i demostrarem com és poden interceptar les comunicacions (atac 
eavesdropping) de dos dispositius BLE.. 
 
Per tant, el que farem  és explotar la vulnerabilitat número 10 (Bluetooth LE legacy no 
proporciona protecció contra eavesdropping) de l’apartat 4.1. Aquest atac el podem dur 
a terme aprofitant que els dos dispositius que connectarem són BLE 4.0. I tal com hem 
vist a l’apartat 3.5, en l’especificació BLE 4.0 i 4.1 (coneguda com Bluetooth LE legacy), 
els models d’emparellament Just Works i entrada de Passkey no proporcionen protecció 
contra eavesdropping, ja que LE legacy no utilitza  l’algoritme Elliptic Curve Diffie- 
Hellman (ECDH) pel procés d’intercanvi de claus.   
 
De manera resumida la prova consistirà en: 
 

1. El dispositiu central farà sonar el brunzidor del keyfob.  
2. Mitjançant wireshark capturarem la característica del GATT que fa sonar el 

brunzidor.  
3. Una vegada identificada la característica, des de la maquina atacant ens 

connectarem al keyfob i utilitzant la característica capturada anteriorment farem 
sonar el brunzidor. 

 
La Figura 48 veiem l’escenari real on executarem la prova. Els tres dispositius BLE (USB 
CC2540 Central, keyfob i Bluefruit LE Sniffer) i el PC. 
 

 
Figura 48. USB CC2540 Central, keyfob i Bluefruit LE Sniffer 

 
 

El que farem és modificar una característica d’un servei del GATT que prèviament ha 
sigut interceptada per l’sniffer. Però la majoria de dispositius BLE anuncien els serveis i 
característiques i aquestes poden ser sol·licitades pel dispositiu central, per tant, 
realment no ens faria falta un sniffer per detectar quina és la característica que fa sonar 
el brunzidor. Però, el que es pretén és fer una prova de concepte que demostri com és 
poden interceptar les comunicacions de dos dispositius BLE i capturar la informació que 
es transmeten. Si en lloc d’una característica els dispositius es transmetessin una 
contrasenya, wireshark també la mostraria. 
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Cal dir que, aquest sniffer low cost de vegades no és capaç de capturar l’establiment de 
la connexió, i per tant, quan passa això, s’han de reconnectar de nou els dispositius fins 
que l’sniffer captura l’establiment de l’enllaç. Això vol dir que en un entorn real aquest 
sistema no és molt fiable, ja que si el sniffer no “enganxa” l’establiment de l’enllaç en el 
moment que s’estan connectant els dos dispositius, ja no podrà capturar les 
comunicacions. Si de cas s’hauria d’esperar a que els dos dispositius és reconnectessin 
de nou, cosa que no es gaire normal. Però aquest sistema si que és totalment vàlid en 
un entorn de proves com el nostre. 
 
 

6.2. Execució de l’atac 
 

Per dur a terme la simulació executarem l’atac de tres formes diferents. Demostrarem 
que tot i activar el xifratge de l’enllaç, si aquest no està ben implementat,  les 
comunicacions es poden comprometre igualment: 
 

 Atac d’eavesdropping sense xifrar l’enllaç 
 Atac d’eavesdropping amb l’enllaç xifrat 
 Atac d’eavesdropping amb l’enllaç xifrat, però coneixen la LTK (Long Term Key) 

  

6.2.1. Atac d’eavesdropping sense xifrar l’enllaç 
 
Detallarem les fases de l’atac en diferents punts: 
 

1. Posem en marxa l’sniffer tal com hem explicat a l’apartat 5.2.2 i 5.2.4. Abans 
però necessitem conèixer l’adreça física del dispositiu que volem  “sniffar”. Per 
fer-ho, farem un escaneig per detectar tots les dispositius BLE propers que estan 
en mode advertising. Des de la maquina atacant executem l’eina hcitool amb el 
paràmetre lescan  per a que només detecti dispositius BLE. Com podem veure 
a la Figura 49, a part de l’adreça també ens mostra una descripció que identifica 
el dispositiu. Per tant, no tenim cap dubte que l’adreça del nostre objectiu és la 
54:4A:16:5E:29:2A. Si haguéssim seguit la recomanació 2 de l’apartat 4.3, 
“Canviar les configuracions predeterminades que venen amb els dispositius, p.e. 
canviar el nom del dispositiu per un altre que no sigui identificatiu i no reveli el 
tipus de dispositius”, ens hagués sigut més difícil identificar al dispositiu objectiu 
de l’atac. 

 

 
           Figura 49. Scan de dispositius BLE 

 
Una vegada identificada  l’adreça del keyfob, ja podem executar el nRF-Sniffer i 
podem veure com el wireshark ens mostra els paquets d’advertising que surten 
del keyfob, tal com es veu a la imatge següent: 
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Figura 50. Wireshark mostant paquets d'advertising del keyfob 

 
2. Mitjançant l’eina BTool connectem l’USB Central i el keyfob. 

 
3. Al mateix temps que els dos dispositius es connecten podem veure com 

wireshark [Figura 51] ens mostra una petició de connexió (CONNECT_REQ) i 
seguidament, de forma regular moltes sol·licituds de Empty  PDU (‘ping’ que el 
central envia al perifèric). Això vol dir que els dos dispositius ja s’han connectat i 
que wireshark està capturant tots els paquets que es transmeten. 
 

 
Figura 51. Wireshark, Captura de la connexió 

 
4. En aquest punt, els dos dispositius estan connectats, però encara no han generat 

la clau de xifratge, per tant, tota la informació que s’intercanvien viatge sense 
xifrar i wireshark ens ho mostrarà. 
 

5. De de BTool enviem l’ordre que fa sonar el brunzidor del keyfob, tal com hem 
explicat a l’apartat 5.1.2 
 

 
 

6. Com veiem a la Figura 52, aconseguim el nostre propòsit i podem veure el handle 
que fa sonar el brunzidor “0x0028” amb el valor “1”. El mateix passaria si 
enviéssim un text o un fitxer, wireshark  ens el mostraria en “clar”. 
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Figura 52. Wireshark captura l'ordre que fa sonar el brunzidor del keyfob 

 
 

7. Ara que ja hem obtingut el codi que fan sonar el brunzidor, des de la màquina 
atacant  kali Linux, utilitzarem l’eina gatttool per connectar-nos el keyfob. Una 
vegada connectats, farem sonar el brunzidor modificant el valor de la 
característica “alerta immediata (0x0028)” que hem visualitzat amb wireshark. 

 
Gatttool és una eina que ens permet llegir, escriure i descobrir característiques 
dels serveis del GATT (Generic Attribute Profile)  d’un dispositiu BLE. Executem 
la comanda amb els següents paràmetres:  “gatttool -i hci0 -b 54:4A:16:5E:29:2A 
–I”, on, 
 
-i hci0: indica la interfície del adaptador Bluetooth del PC.  
-b 54:4A:16:5E:29:2A: indica l’adreça del keyfob que hem descobert amb hcitool. 
-I: indica que utilitzem el mode interactiu. 

 
El mode interactiu ens mostra el “prompt” de gatttool i ens permet executar 
comandes addicionals. Una vegada estem dins del promp, ens connectem al 
keyfob. Una vegada connectats, amb la comanda “char-write-cmd 28 01” [Figura 
53], li indiquem que escrigui el valor 1 a la handle 28, que com ja hem dit, 
correspon al handle de la característica que fa sonar el brunzidor del keyfob. Si 
executem l’ordre, podem escoltar com sona el brunzidor del keyfob. 

 
 

 
Figura 53. Connexió al keyfob amb gatttool 

 
Per tant, em aconseguit l’objectiu inicial que ens havíem proposat. Si l’enllaç no està 
xifrat, podem interceptar i llegir tots els missatges que s’intercanvien els dos dispositius 
BLE. 
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6.2.2. Atac d’eavesdropping amb l’enllaç xifrat 
 
En aquesta segona prova, xifrarem l’enllaç i  comprovarem que amb l’enllaç xifrat no 
podem interpretar els paquets capturats pel wireshark. 
 
Per xifrar el canal farem ús de les opcions que ens proporciona BTool per tal efecte.  
 
Els passos són els següents: 
 

1. Per xifrar l’enllaç primer em d’iniciar el procés d’emparellament. Des de la 
pestanya "Pairing/ Bonding", dins la secció “Initiate Pairing”, marquem les 
caselles "Bonding Enabled" i "Authentication (MITM) Enabled" i fem clic al botó 
"Send Pairing Request" tal com es mostra a la Figura 54. Això enviarà la 
sol·licitud d’autenticació al keyfob. 

 
 
 

 
Figura 54. BTool enviant la petició d'emparellament 

 
2. El keyfob enviarà la resposta d’emparellament, i requerirà un passkey de sis 

dígits que s'introduirà des de el dispositiu central per part per de l'usuari per 
completar el procés. Normalment, aquest passkey s’hauria de mostrar en la 
pantalla del dispositiu perifèric i l'usuari l’hauria d’introduir al dispositiu central. 
Però com que el keyfob no té pantalla, utilitza un passkey "000000" fixat en el 
codi.  A la casella anomenada "Passkey", introduïm el valor "000000" i enviem el 
passkey com es mostra a la Figura 55.  

 

 
Figura 55. BTool enviant el passkey 

 

En aquest punt, els dispositius estan autenticats, però l’enllaç encara no està 
xifrat, és a dir, wireshark captura les dades en clar. Després d'haver completat 
l'emparellament, BTool ens mostrarà la "clau a llarg termini (LTK)" que s’ha 
generat durant el procés de xifratge. Aquesta clau permet xifrar l’enllaç i es pot 
utilitzar en posteriors connexions sense necessitat de fer el procés 
d’emparellament.  

3. Per xifrar l’enllaç, primer em de guardar la clau LTK amb “Save Long-Term Key 
Data to File” i després carregar-la “Load Long-Term Key Data From File” i premé 
el botó “Encript Link” [Figura 56] Com que BTool es una eina dissenyada fer 
proves desenvolupament, el procés d’autenticació i xifratge es fa per separat i 
manualment, d’aquesta manera el desenvolupador pot anar seguint tos els 
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passos de manera detallada i detectar possibles erros. Però en aplicacions 
estàndards tot aquest procés és transparent i l’usuari no veu la LTK. 

 

 
Figura 56. BTool, xifrant l'enllaç 

 
 

4. Fets aquest passos, els dispositius ja estan autenticats i l’enllaç xifrat. De fet, 
wireshark ens mostra tot el procés d’autenticació i xifratge [Figura 57].  

 

 
Figura 57. Xifratge de l'enllaç vist des de wireshark 
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5. Si ara des de BTool, enviem de nou l’ordre que fa sonar el brunzidor del keyfob, 
podem comprovar que wireshark no pot desxifrar i interpretar les dades, ja que 
aquestes viatgen xifrades [Figura 58]. Per tant, utilitzant adequadament els 
mecanismes de seguretat  que proporciona Bluetooth com són el xifratge podem 
evitar els atacs d’eavesdropping. 

 

 
Figura 58. Amb l'enllaç xifrat no podem interpretar les dades que s’envien al keyfob 

 
Em vist que si el canal està xifrat, des de wireshark no podem interpretar les dades que 
s’envien el dispositiu central i el keyfof. Però, en aquest escenari, això no es del tot cert, 
si ens fixem en la Figura 57, a la part inferior podem veure com la LTK (Long Term Key) 
que s’intercanvien els dos dispositius no viatge xifrada. Recordem que aquesta clau és 
la que utilitzen els dos dispositius per xifrar l’enllaç. Tal com expliquem a l’apartat 3.5.2, 
la LTK, juntament amb d’altres claus s’haurien d’intercanviar xifrades amb la STK (Short 
Term Key) generada prèviament en la fase 2. Però BTool i keyfob no implementen 
aquesta fase i directament s’intercanvien les claus sense xifrar. 
 
Aprofitant aquesta vulnerabilitat , utilitzarem la LTK per desxifrar l’enllaç.  

 

6.2.3. Atac d’eavesdropping amb l’enllaç xifrat, però coneixen la 
LTK 

 
En aques partat veurem com desxifrar l’enllaç si coneixem la LTK. Per aquest propòsit 
necessitem l’sniffer CC2540 i el sotfwate SmartRF Protocol Packet Sniffer de Texas 
Intruments. De fet, el USB CC2540 sniffer és el mateix USB CC2540 que fa de dispositiu 
central però carregat amb amb un firmware especial que el converteix en sniffer. 
 
El SmartRF Protocol Packet Sniffer permet desxifrar las dades d’un enllaç xifrat 
prèviament si disposem de la LTK. Simplement hem d’introduir la LTK al camp “Long 
Term Key” de la pestanya “Radio Configuration” i iniciar el sniffer. El desxifratge 
funcionarà si els dispositius havien estat prèviament vinculats i en la reconnexió utilitzen 
la mateixa clau d’enllaç sense executar de nou tot el procés complet de sincronització. 
 
Els passos són els següents: 
 

1. Abans de connectar els dos dipositius, introduim la LTK que hem capturat a l’atac 
anterior, a l’smartRF Sniffer i l’inicem. [Figura 59]. 
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Figura 59. Introduïm la LTK per desxifrar l'enllaç 

 
2. Connectem de nou el dispositiu central i el keyfob, però sense executar tot el 

procés de sincronització. Sinó establint de nou la connexió des de “Establish” de 
la pestanya “Discover/Connect” i xifrant l’enllaç utilitzant la mateixa clau que en 
la connexió anterior, tal com mostra la Figura 56. Des de l’Smart RF Sniffer 
podem veure tot el proces de connexió i solicituts de xifratge del canal [Figura 
60]. En aquest cas els dispositius no s’intercanvien la LTK perquè la tenen 
enmagatzemada localment. 

 

 
Figura 60. Xifratge de l'enllaç utilitzant la mateixa LTK 

 
6. Una vegada finalitzat el procés d’autenticació i xifratge, si des de BTool, enviem 

de nou l’ordre que fa sonar el brunzidor del keyfob, podem comprovar que 
l’smartRF Sniffer es capaç de capturar, desxifrar i interpretar les dades, encara 
que aquestes viatgen xifrades. Si ens fixem podem veure el handle que fa sonar 
el brunzidor 0x0028 (AttHandle) amb el valor 1 (AttValue). [Figura 61]. Per tant, 
si som capaços d’aconseguir la LTK podrem desxifrar l’enllaç.  
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Figura 61. Dades desxifrades amb l'SmartRF Sniffer 

 
 
 
Tot això ho podem fer perquè utilitzem dispositius BLE Legacy versió 4.0 i no 
implemnenten els mecanismes Connexions Segures, altrament seria molt més 
complicat realitzar aquesta simulació.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                



 

78 

7. Conclusions 
 

Al llarg del treball s’ha pogut justificar per què la seguretat de Bluetooth s’ha convertit en 
un aspecte clau per guanyar i mantenir la confiança dels desenvolupadors i consumidors 
de dispositius Bluetooth. Els riscos que pot tenir la manca de seguretat van més enllà 
de comprometre el telèfon, el PC o  les nostres dades privades. Ho hem justificat 
contextualitzant la tecnologia Bluetooth dins del món actual i futur. Bluetooth és una de 
les candidates a convertir-se en la tecnologia de comunicacions dels dispositius de l’IoT. 
Això implicarà una omnipresència de dispositius Bluetooth en tot tipus d’objectes de la 
vida quotidiana i també del sector de la industria.  

Amb aquest estudi de la seguretat Bluetooth he adquirit un nivell de coneixement molt 
superior al que tenia fins ara.  L’anàlisi de l’arquitectura de seguretat m’ha permès posar 
en evidència les limitacions que aquesta tecnologia presenta a nivell de seguretat, 
sobretot en les especificacions anteriors a la 4.2. Aquesta manca de seguretat era un 
dels grans desavantatges de Bluetooth enfront  altres tecnologies de curt abast, fet que 
la Bluetooth Special Interest Group (SIG) ha intentat contrarestar fent un esforç de 
millorar amb la introducció de nous mecanismes de seguretat com Connexions Segures.  

A partir de l’anàlisi de la seguretat hem pogut detallar una llista de vulnerabilitats, 
algunes d’elles originades per errors propis en l’arquitectura  de seguretat, altres per 
males configuracions per part dels usuaris, però moltes d’altres originades per males 
implementacions dels protocols de seguretat per part dels desenvolupadors. El cas més 
greu i recent és el de la vulnerabilitat BlueBorne que ha afectat a milions de dispositius 
amb S.O Android, Linux, iOS o dispositius del IoT i que permet agafar el control total de 
del dispositiu sense que l’usuari se n’adoni. Per finalitzar l’apartat, s’ha donat  una sèrie 
de recomanacions a seguir tant per usuaris com per a desenvolupadors, per mitigar 
aquestes vulnerabilitats  i minimitzar els riscos associats. 

A la part final del treball, s’ha demostrat de manera pràctica com realitzar un atac 
d’eavesdropping i interceptar les comunicacions entre dos dispositius Bluetooth. Per fer 
les proves he adquirit un kit de desenvolupament Bluetooth pel qual he necessitat 
realitzar un estudi previ del seu funcionament.  Ha quedat clar que si no s’activen els 
mecanismes de seguretat de que disposa Bluetooth i si no s’implementen 
adequadament els protocols de xifratge, les comunicacions es poden comprometre 
fàcilment.  

La part pràctica ha estat per mi la més interesant de tot el treball i la que m’ha resultat 
més didàctica. Al llarg d’aquesta fase, he sigut conscient de la dificultat que representa 
posar en marxa aquestes tipus de proves, degut a la quantitat d’imprevistos que 
apareixen. Comentar que per fer aquesta part m’hagués agradat utilitzar un sniffer amb 
més potencial com és l’Ubertooth One, però el seu preu, uns 200 €, el feia inviable, i me 
hagut de conformar amb un sniffer més econòmic. 

Finalment dir que, sobretot em quedo amb la satisfacció d‘haver adquirit uns 
coneixements tècnics, de seguretat i d’ús d’una tecnologia de la qual tenia unes nocions 
molt bàsiques. 
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8. Glossari 
 

 8DPSK Eight phase differential phase shift keying 

 Advertising Dispositiu Bluetooth LE que emet paquets broadcast per fer palesa la seva 
presència als altres dispositius. 

 AES-CCM Advanced Encryption Standard Counter with CBC-MAC. 

 Atac 
eavesdropping 

Atac que captura els paquets transmesos en una xarxa i llegeix el seu 
contingut a la recerca de qualsevol tipus d'informació. 

 Atac de replay Atac en el qual una transmissió de dades és repetida per l'atacant que 
prèviament havia interceptat la transmissió. L'atac de replay es tracta d'un 
tipus d'usurpació d'identitat. 

 Atac MITM Atac Man-in-the-middle. És un atac en el qual l'atacant adquireix la capacitat 
de llegir, inserir i modificar els missatges entre l'emissor i el receptor sense 
que cap d'ells sàpiga que l'enllaç ha estat interceptat entre ells, pensant que 
es comuniquen directament. 

 Beacons Dispositiu BLE de baix consum que permet emetre petites senyals a 
distàncies curtes.  S’utilitza per transmetre missatges o avisos directament 
a un altre dispositiu sense necessitat d'emparellar-se. 

 BR/EDR Basic Rate/Enhanced Data Rate. 

 Broadcast Transferir un missatge a tots els destinataris simultàniament. 

 Claimant Dispositiu Bluetooth que intenta provar la seva identitat amb el Verifier 
durant el procés de connexió. 

 DQPSK Differential Quadrature Phase Shift Keying 

 E0 Funció de xifratge utilitzada en el protocol Bluetooth. Genera una seqüència 
de nombres pseudoaleatòries i la combina amb les dades utilitzant 
l'operador XOR. La longitud de la clau pot variar, però en general és de 128 
bits. 

 E21, E22 Algoritmes personalitzats basats en SAFER + per derivació de claus i 
l'autenticació. 

 ECDH Elliptic-curve Diffie-Hellman. És un protocol d'establiment de claus que 
permet a dues parts, cadascuna d'elles amb un parell de claus 
publica/privada de corba el·líptica, establir un secret compartit sobre un 
canal insegur. 

 FHSS Frequency Hopping Spread Spectrum. És una tècnica de modulació en 
espectre eixamplat en què el senyal s'emet sobre una sèrie de 
radiofreqüències aparentment aleatòries, saltant de freqüència en 
freqüència sincrònicament amb el transmissor. 

 FIPS Federal Information Processing Standards. Són estàndards anunciats 
públicament i desenvolupats pel govern dels Estats Units d'Amèrica per a la 
utilització per part de totes les agències del govern no militars i pels 
contractistes del govern. 

 Firmware Programa informàtic que estableix la lògica de més baix nivell que controla 
els circuits electrònics d'un dispositiu de qualsevol tipus. Està fort integrat 
amb l'electrònica del dispositiu, és el programari que té directa interacció 
amb el maquinari. 

 Fuzzing Tècnica que s'utilitza normalment per descobrir problemes de seguretat en 
programari i que consisteix en proporcionar dades invàlides, inesperades o 
aleatòries a l'entrada d'un programa. 

 GFSK Gaussian-Shift Keying. És una variant de la modulació FSK amb la 
diferència que la informació es passa per un filtre gaussià abans de modular 
el senyal. 
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 Hard-coded Incrustar contrasenyes directament en el codi del programa 

 IMD Implantable Medical Device 

 Inquiry Procediment en què un dispositiu Bluetooth transmet missatges i escolta 
respostes per descobrir els altres dispositius Bluetooth que es troben dins 
de l'àrea de cobertura 

 IoT Internet of things. 

 ISM Industrial, Scientific, Medical. Una banda ISM és un segment de l'espectre 
radioelèctric reservada internacionalment per l'ús d'aplicacions no 
comercials en els àmbits de la indústria, la ciència i la medicina. 

 LE Low energy 

 Master/slave Model de comunicacions on un dispositiu realitza un control unidireccional 
sobre altres dispositius, la qual cosa vol dir que el dispositiu master sempre 
mana sobre els altres dispositius slaves. 

 Nonce Nombre aleatori o pseudo-aleatori usat en el protocol d'autenticació que 
només pot ser emprat un sol cop.  

 Paging Paging és la fase inicial d'un procés de connexió entre dos dispositius 
Bluetooth.  

 Payload És la part de les dades transmeses. Exclou la capçalera i les metadades. 

 Piconet Una petita xarxa Bluetooth creada de manera ad hoc que inclou dos o més 
dispositius. 

 PIN Personal Identification Number. És un codi utilitzat en certs sistemes, com 
el telèfon mòbil o el caixer automàtic, per identificar-se i obtenir accés al 
sistema. 

 PKES Passive Keyless Entry and Start System. Sistemes que permeten als 
usuaris obrir i engegar els seus cotxes tenint les claus a la butxaca. 

 PSK Phase Shift Keying.  És una forma de modulació angular que consisteix a 
fer variar la fase del senyal portador entre un nombre de valors discrets. 

 RNG Random number generator.  Un generador de nombres aleatoris és un 
aparell computacional o físic dissenyat per generar una seqüència de 
nombres o símbols que no segueixen cap patró, és a dir que apareixen com 
aleatoris 

 SAFER+ Secure And Fast Encrytion Routine +. És el nom d'una família d'algorismes 
de xifratge per blocs. Ha estat inclòs a l'estàndard Bluetooth com a 
algorisme d'autentificació i per a la generació de claus 

 Scatternet Xarxa ad hoc que consta de dos o més piconets. Una scatternet permet 
connectar diversos dispositius a llargues distàncies 

 SHA-256 Secure Hash Algorithm-256. Funció hash de 256 bits 

 Sniffer Dispositiu que captura les trames que es transmeten en una xarxa 

 SSP Secure Simple Pairing. Mecanisme de seguretat pel qual dos dispositius 
Bluetooth poden establir una comunicació segura. 

 Verifier Dispositiu Bluetooth que valida la identitat del Claimant   durant el procés 
de connexió. 

 Wereable Dispositiu tecnològic que es porta a sobre, sota o inclòs a la roba i que està 
sempre encès, no necessita encendre's i apagar-se.  

 Xarxa ad hoc Una xarxa sense fils que permet establir fàcilment la connexió entre 
dispositius de la mateixa àrea física sense l'ús d'infraestructura, com ara un 
punt d'accés o una estació base. 
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