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Objectius del treball

1. Contextualitzar Bluetooth en el present i futur.

2. Estudiar els mecanismes de seguretat de Bluetooth i les seves limitacions.

3. Detallar les principals vulnerabilitats, amenaces i contramesures.

4. Implementar i configurar un entorn de  treball i simular atacs d’eavesdropping.



• És una de les tecnologies sense fils de curt
abast i baix consum més omnipresent.

• Consolidada en pràcticament tots els
smartphones, tauletes, portàtils, ordinadors i
vehicles.

• Explosió de l’IoT.

• Al 2020 hi haurà 26 bilions de dispositius amb un
sistema de connexió a l’IoT.

• L’objectiu de Bluetooth és consolidar-se com a
tecnologia de referència de l’IoT.

• De tots els dispositius amb capacitat de
connectar-se, Bluetooth estarà present en un
60% l'any 2021 .

1. En el present ...

2. Les previsions diuen que ...

Bluetooth en milions d’objectes de la vida
quotidiana i del sector industrial.

3. I en conseqüència ...



• Tot estarà connectat. Si es compromet la seguretat d’un d’aquest dispositius, es pot
arribar a comprometre la seguretat de tots els sistemes que en formen part.

• És clau per guanyar i mantenir la confiança dels consumidors i consolidar-se com una
de les tecnologia predominants de l'IoT.

• 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.

• Actualment s’implanta en dispositius on la manca de seguretat pot tenir un risc molt
elevat.

Per què la seguretat és important?

Exemples d’aplicacions amb risc elevat

Dispositius mèdics implantables
(Implantable Medical Device, IMD)

Keyless Entry System, KES



Evolució de l’arquitectura de seguretat
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• Mode 1 (no segur): no inicia cap mecanisme de
seguretat

• Mode 2 (seguretat aplicada al nivell de servei): li
correspon a l’aplicació o al servei sol·licitar els
mecanismes de seguretat.

• Mode 3 (seguretat aplicada al nivell d’enllaç): inicia
els processos de seguretat abans que l'enllaç físic
estigui completament establert. L’autenticació i
xifratge és obligatori per a totes les connexions.

• Mode 4: és similar al mode 2, però amb la diferència
que utilitza l’esquema d’aparellament Secure Simple
Pairing (SSP).

• Mode de seguretat 1 LE

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.

Modes i nivells de seguretat
Bluetooth BR/EDR Bluetooth LE



Bluetooth BR/ EDR: Seguretat Legacy

Les versions 2.0 i anteriors utilitzen els mecanismes de seguretat anomenats heretats (legacy).

1. Establiment de l’enllaç: consisteix en generar la clau d’enllaç.

La clau es genera a partir:

• Un codi PIN

• Claus unitàries o claus combinades

2. Autenticació: comprova que els dos dispositius  comparteixen la 
mateixa clau d’enllaç.

• Basada en l’esquema desafiament-resposta d’un sol sentit.

3. Xifratge: garanteix la privacitat i la confidencialitat de les dades.

Tres possibles configuracions:

• Sense xifrar

• Xifratge punt a punt

• Xifratge broadcast

Mecanisme de Seguretat Algoritme de seguretat

Xifratge E0

Autenticació SAFER+

Generació de la clau SAFER+

El procés d’inicialització s’executa en tres fases principals:



Bluetooth BR/ EDR: Secure Simple Pairing (SSP)

A partir de la versió 2.1 + EDR s’introdueix Secure Simple Pairing (SSP).

Objectius d’SSP:

• Millorar la seguretat.

• Simplificar el procés d’emparellament entre dispositius des del punt de vista l’usuari.

Protecció contra l’eavesdropping (escolta passiva)

• Introdueix l’ús de criptografia de corba el·líptica de
Diffie-Hellman (ECDH).

• ECDH permet l’intercanvi de les claus públiques i
generar un secret compartit, on a partir d’aquest
secret es deriva la que serà la clau de l’enllaç.

Protecció contra els atacs Man In The Midle (MITM)

Ofereix dos mètodes numèrics:

• Comparació Numèrica
• Entrada de Passkey

SSP ofereix quatre models d’emparellament

El model utilitzat dependrà del tipus de dispositiu d’E/S.

És a dir, de si tenen o no teclat/pantalla:

• Comparació Numèrica

• Entrada de Passkey

• Justs Works

• Out of Band (OOB)

SSP té dos objectius de seguretatModels d’emparellament

Mecanisme de Seguretat Algoritme de seguretat

Xifratge E0

Autenticació SAFER+

Generació de la clau
P-192 ECDH
HMAC-SHA256



Models d’emparellament SSP

• Comparació Numèrica: Pensada per dispositius que són capaços de mostrar un nombre de sis dígits per pantalla i
l’usuari pugui confirmar si el nombre és el mateix. L’entrada de Passkey té la finalitat de proporcionar seguretat contra
els atacs MITM.

• Entrada de Passkey: pensada per situacions en què un dels dispositiu 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. L’entrada de Passkey té la finalitat de proporcionar seguretat
contra els atacs MITM.

• Justs Works: pensat per situacions en què almenys un dels dispositius (o els dos) no té ni pantalla ni teclat per introduir
dígits (p. ex. auriculars). Funciona igual que 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. No proporciona protecció contra atacs MITM.

• Out of Band (OOB): dissenyat per dispositius que suporten una altra tecnologia sense fils a més de Bluetooth. P. ex.
NFC. 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.



Bluetooth BR/ EDR: Secure Connections

• Pensada per sistemes amb requeriments de seguretat elevats.

• Algoritmes de seguretat més forts. Aprovats pel FIPS.

• Autenticació basada en l’esquema de desafiament/resposta.

• Autenticació mútua : A autentica a B, i B autentica  A.

Mecanisme de Seguretat Algoritme de seguretat

Xifratge AES-CCM

Autenticació HMAC-SHA256

Generació de la clau
P-192 ECDH
HMAC-SHA256



Bluetooth LE: Seguretat Legacy

Models d’emparellament

Ofereix tres models d’emparellament:

• Entrada de Passkey

• Justs Works

• Out of Band (OOB)

Les versions 4.0 i 4.1 són conegudes com LE legacy. 

• Semblant a Secure Simple Pairing de BR/EDR, però amb algunes diferències.

• Utilitza models d'associació són semblants als de BR/EDR SSP, amb els mateixos noms però, tenen diferències 
en la qualitat de la protecció proporcionada.

• Es genera una clau de curta durada (Short-Term-Key, STK) en lloc d'una clau d'enllaç. Realitza la mateixa funció, 
però s'estableix d'una manera diferent.

• No implementa en model Comparació Numèrica.

• Entrada de Passkey no proporciona protecció contra eavesdropping. Això és degut a que no utilitza ECDH.



La versió 4.2, es veu millorada amb el nou model LE Secure Connections.

• S’afegeix el model de Comparació Numèrica als altres tres.

• Utilitza algoritmes d’emparellament més forts. Aprovats pel FIPS.

• Es genera una clau de llarga durada (Long-Term-Key, LTK) en lloc d'una clau d'enllaç. Realitza la
mateixa funció, però s'estableix d'una manera diferent.

• La LTK s'intercanvia/genera mitjançant l'algoritme Elliptical Curve Hellman-Diffie (ECDH).

• ECDH proporciona un alt grau de resistència contra atacs d’eavesdropping.

Bluetooth LE: Secure Connections

Consideracions de seguretat sobre els mètodes d’emparellament BLE

• La Comparació Numèrica requereix que cada dispositiu tingui una pantalla per visualitzar el codi, fet que n’augmenta el
cost.

• OOB requereix que el dispositiu tingui una tecnologia sense fils alternativa, fet que n’augmenta el cost i obliga a garantir la
seguretat del canal OOB.

• Per tant, la majoria de dispositius utilitzaran el mètode de entrada de Passkey o Just Works, el que significa que tindran un
cert grau de vulnerabilitat.

• Les aplicacions que requereixen un nivell més alt de seguretat han d'utilitzar els mètode OOB i Comparació Numèrica.

• Els productes amb requisits d'alta seguretat, com ara dispositius mèdics, han de considerar altres tecnologies sense fils si
no poden implementar OOB o Comparació Numèrica.



Vulnerabilitats

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

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

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

4. Les claus utilitzades en el protocol ECDH utilitzat en SSP poden ser
estàtiques o febles.

5. Utilitzar passkeys estàtics facilita els atacs MITM.

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

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

8. L’algoritme de xifratge E0 és relativament dèbil.

9. Fàcilment es pot comprometre l’adreça del dispositiu BD_ADDR.

10. Bluetooth LE legacy no proporciona protecció contra eavesdropping.

• Primeres versions amb moltes vulnerabilitats.

• Amb SSP millora notablement la seguretat.

• La majoria dels problemes venen originats per errors en la implementació per part dels desenvolupadors.

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

12. Generadors de nombres aleatoris dèbils (RNG).

13. La longitud de la clau de xifrat és negociable.

14. Les connexions extrem a extrem no estan xifrades.

15. Els serveis de seguretat són limitats.

16. Visibilitat Bluetooth activada.

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

18. Autenticació desafiament-resposta en un sol sentit.

19. La clau de xifratge broadcast és compartida.

20. LE mode de seguretat 1 nivell 1.

21. Les claus d’enllaç basades en clau unitàries.

Principals vulnerabilitats



1. Vigilancia (Surveillance)

2. Ofuscació

3. Man In The Middle (MITM)

4. Denegació de Servei (Denial of 
service, Dos)

5. Eavesdropping (escolta passiva)

6. Accessos no autoritzats

7. Fuzzing

8. BlueBorne

1. Configurar els dispositius per a que emetin a un nivell de potència just.

2. Canviar les configuracions predeterminades que venen amb els dispositius.

3. Escollir PINs llargs i aleatoris.

4. Els dispositius LE legay han d'utilitzar el mode de seguretat 1 nivell 3
sempre que sigui possible

5. Els dispositius LE han d'utilitzar el mode de seguretat 1 nivell 4 sempre que
sigui possible.

6. Les versions 4.1 de BR/EDR haurien d'utilitzar el mode de seguretat 4 nivell
4 sempre que sigui possible.

7. Evitar utilitzar el model d’emparellament Just Works.

8. Desactivar els serveis i perfils innecessaris.

9. No configurar-los en mode descobert.

10. Utilitzar el xifratge de l’enllaç per a totes les connexions i transmissions.

11. Utilitzar autenticació mútua.

12. No utilitzar claus unitàries.

13. Totes les connexions entrants han de ser autoritzades per l’usuari.

14. Utilitzar autenticació i xifratge a nivell d'aplicació per a la comunicació de
dades sensibles.

15. Implementar mesures addicionals de protecció, autenticació d’usuari.

16. Instal·lar les actualitzacions cada vegada que es publiquin paquets.

Recomanacions Amenaces 



• CC2540 Dongle USB: actua com a dispositiu central (master BLE).

• CC2541 Keyfob: actua com a perifèric BLE (slave BLE). Conté un
LED de dos colors, un brunzidor, un acceleròmetre i dos botons.

Part pràctica - Entorn de  treball

• USB BlueFruit LE Sniffer: encarregat d’interceptar les
comunicacions entre el dispositiu central i el keyfob.

• Wireshark: software que ens mostrarà els paquets interceptats.

• Nordic nRF Sniffer: software que captura les comunicacions de
dispositius BLE i les volca a wireshark.

• Kali Linux: utilitzarem eines per gestionar i piratejar dispositius
Bluetooth.

Addicionalment, per du a terme l’atac 3 necessitarem les eines:

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

• SmartRF Packet Sniffer: software que ens mostrarà els paquets
interceptats

Sistema atacat - Kit de desenvolupament CC2540DK-MINI

Sistema atacant



Part pràctica - Simulació i resultats

De manera resumida la prova consisteix en:

1. El dispositiu central fa 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 màquina
atacant ens connectem al keyfob i utilitzant la característica
capturada anteriorment farem sonar el brunzidor.

Prova de concepte que demostri com és poden interceptar les comunicacions de dos dispositius BLE i capturar la
informació que es transmeten.

Demostrarem que tot i activar el xifratge de l’enllaç, si aquest no està ben implementat, les comunicacions es poden
comprometre igualment

Per dur a terme la simulació executarem l’atac de tres formes diferents:

1. Atac d’eavesdropping sense xifrar l’enllaç

2. Atac d’eavesdropping amb l’enllaç xifrat

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



1. Atac d’eavesdropping sense xifrar l’enllaç

1. Iniciem l’sniffer

2. Establim la connexió entre el dispositiu Central i el keyfob.

3. Des de Btool fem sonar el brunzidor del keyfob.

4. Wireshark captura el handle i el valor característic que fa sonar el
brunzidor.

5. Des de la màquina atacant kali Linux, utilitzarem l’eina gatttool per
connectar-nos el keyfob. Fem sonar el brunzidor escrivint “1” al
valor de la característica “alerta immediata (0x0028)”.

Sense autenticació i xifratge, no garantim la confidencialitat 
dels missatges.

Conclusió

1

2

3 4

5



2. Atac d’eavesdropping amb l’enllaç xifrat

1. Fem els mateixos pasos que abans, però ara habilitant
l’autenticació i xifratge.

2. Wireshark no pot desxifrar i interpretar les dades, ja que 
aquestes viatgen xifrades.

Amb autenticació i xifratge, garantim la confidencialitat dels 
missatges.

Conclusió

1

2



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

1. A l’atac 2, podem veure que les dades viatgen xifrades.
Però durant la fase de generació de la clau de xifratge
hem compromes la LTK ja que aquesta s’ha intercanviat
sense xifrar.

2. Introduim la LTK que hem capturat a l’atac 2 a l’smartRF
Sniffer i l’inicem.

3. Establim la connexió entre el dispositiu Central i el keyfob.
Però sense executar tot el procés de sincronització i
xifrem l’enllaç utilitzant la mateixa clau LTK generada en la
connexió de de l’atac 2 .

4. Des de Btool fem sonar el brunzidor del keyfob.

5. Tot i que les dades viatgen xifrades, l’smartRF Sniffer és
capaç de desxifrar-les i interpretar-les.

Tot i xifrar l’enllaç, si durant la fase d’autenticació i xifratge ens
comprometen la LTK les comunicacions és poden arribar a
desxifrar.

Conclusió

1

2

5



Conclusions

• Bluetooth és una de les candidates a convertir-se en la tecnologia de comunicacions dels dispositius de l’IoT, això
n’implicaria una omnipresència de dispositius.

• Bluetooth presenta limitacions i debilitats a nivell de seguretat, que donen lloc a una sèrie de vulnerabilitats.

• Les vulnerabilitats venen originades per errors propis en l’arquitectura de seguretat, però sobre tot per males
implementacions dels protocols de seguretat per part dels desenvolupadors.

• Aquestes vulnerabilitats són aprofitades per realitzar atacs coneguts. (MITM, DoS, eavesdropping, Blueborne, ...)

• La seguretat és clau per guanyar i mantenir la confiança dels consumidors i consolidar-se com una de les tecnologia
predominants de l'IoT.

• 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.

• Usuaris i desenvolupadors no donen prou importància a la seguretat Bluetooth ni dediquen suficients esforços a
millorar-la.

• A la part pràctica s’ha realitzat un atac d’eavesdropping. Es demostra 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
comprometen fàcilment.

• A nivell personal, destaco la satisfacció d‘haver adquirit uns coneixements tècnics, de seguretat i d’ús d’una tecnologia
de la qual tenia unes nocions molt bàsiques.


